
 

 

 ، وترجمه کنید.به صورم منفی بنویسید -9

 ج( َفَعلَم : الف(َرَجعُم :                           ب( َسألم  :                                 

َّاَلّدرُسَّالّثاِمن

 ( در این درس با فعل اول شخص جمع آشنا می شویم.9)فعل ماضي

اول شخص جمع)ُمَتال م َمَع الَ یر( َنحُن َفَعلنا : ما انجام دادیم، برای مثن دی وجمدع، مدَذک رومؤن ث یاسدان بده کدار مدی رود 

بات   ناوشناسه آن  نحنوضمیر آن   نا: ما تاالیفمان را نوشتیم.اسم.َنحُن َکَتبنا واج 

 الت مارین

 جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید. -1

ن ُکل  َمَثلٍ »الف(   8٨الروم/«َضَربنا للن اس  في هذا القرآن  م 

 62األنبیاء/«أ أنَم َفَعلَم هذا بآل َ ت نا یاإبراهیمُ »ب( 

َتکَ؟  ج( َکیَف ما َعَرفَم َجدَّ

.د( َنحُن  َخذ  الجوائز   َوَقَفنا أل 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. -2

 َعَبرم      َعَبرنا      الف( نحُن ..........الَجَبَل.           َعَبرُم 

 َنحنُ       أنا           ب( ..........ما َقَطعنا الَخَشَب.        أنمَ 

ال َبةُ ج( ...........ما َرَفَعم َیَدها.         تلکَ ال ُجُل      َنحنُ     ط    اَلرَّ

ع رُس الت اس   اَلدَّ

 (9فعل ماضي )

ر بدده کددار مددی رود،  -1 دوم شددخص جمددع)مثنی مددذک ر مخاطددب( أنتمددا َفَعلُتما)شددما)دومرد(انجام دادیددد(.برای دونفددر مددذک 

، َکیددَف َکَتبُتمددا َدرَسدداُما؟ ای د ُتماااوشناسدده آن  أنتماااوضددمیرآن  ال بددان 
انددش آمددوزان، چگوندده درسددتان اسددم.أیُّ ا الط 

 رانوشتید؟

ر مخاطب( أنُتم َفَعلُتم)شما انجدام دادیدد(. بدرای مدردان بده کدار مدی رود، وضدمیر آن أندُتم  -2 دوم شخص جمع)جمع مذکَّ

الُب، َکیَف َکَتبُتم َدرَساُم؟  ای دانش آموزان، چگونه درستان رانوشتید؟  وشناسه آن ُتم اسم. أیَّ ا الطُّ

ددثی دوم شددخص جمددع)مثن -9 ددث(انجام دادیددد(.برای دونفرزنمخاطددب( أنتمددا َفَعلُتما)شددما)دو مؤن  بدده کددار مددی رود،  مؤن 

تُ  ُتماااوشناسدده آن  أنتماااوضددمیرآن  ال باسددم.أیَّ ، َکیددَف َکَتبُتمددا َدرَسدداُما؟ ای دانددش آمددوزان، چگوندده درسددتان تدد ا الط  ان 

 رانوشتید؟

)شددم -9 ددث مخاطددب( أنددُتنَّ َفَعلُتنَّ  ن َّأنااتاانجام دادیددد(.برای زنددان بدده کددار مددی رود، وضددمیرآن دوم شدخص جمع)جمددع مؤن 

؟ ای دانش آموزان، چگونه درستان رانوشتید؟ ُتن َّوشناسه آن  ال باُم، َکیَف َکَتبُتنَّ َدرَساُنَّ ت ا الط   اسم.أیَّ



 

 

 اَلتَّمارین

 جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید. -1

ُت ا الَبنام؟  الف( ل ماذا َذَهبُتنَّ     أیَّ

ُد؟  ب( کیَف َرَجعُتما یا صادُق ویا حام 

؟ فوف  ُب، ل ماذا َفَتحُتم أبواَب الصُّ ال   ج( أیُّ ا الطُّ

؟  د( یا أستاُذ، هل َسَمحَم لي بالااَلم 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. -2

.       َرَجعمَ  َن الَجَبل   َرَجعُتم     َرَجعُتما     الف( أنُتم ............م 

عُتم ؟   َسم  عُتنَّ َصوَم أطفال اُنَّ یِّداُم، أ َسم  ُت ا السَّ ع     ب( أیَّ عُتما    ُتنَّ َسم   َسم 

 َذَهبُتنَّ  َذَهبُتم   ج( ل ماذا...............أیُّ ا األوالُد؟      َذَهبُتما

.       أنُتما   أنُتنَّ    أنُتم     د( .............َسَمحُتنَّ

 ترجمه کنید. -9

 أنُتم ماَوَصلُتم :      ........         الف( َوَصلَم : رسیدی

َع : شنید  :               ب( َسم  عُتنَّ            ........ أنُتنَّ َسم 

 ........         أنا ماَقَرأُم : ج( َقَرأُتما : خواندید 

ر      فعل ماضي )  رُس العاش   (8الد 

ر بده کدار مدی رود، نددومرد(انجدام دادآن )آن دا)َفَعدال همدا( غائدبوم شخص جمع)مثنی مدذک ر س -1 د(.برای دونفدر مدذک 

ال بان  َکَتب (ا)وشناسه آن  ُهما وضمیرآن
 ند.رانوشت شاندانش آموزان درس ا َدرَسُ ما :اسم. الط 

 ُهامبده کدار مدی رود، وضدمیرآن  مدرداند(.برای ندانجدام دادوا )آن دا َفَعلد ُهدم( غائدبمدذک ر  جمدعوم شدخص جمع)سد -2

البُ  شناسه)و(،و)ا( جمع ناخواناسم.اسم. (وا)وشناسه آن   درسشان رانوشتند. دانش آموزان ُ م : َدرسَ  واَکَتب الط 

بده کدار مدی رود،  مؤن دث(.برای دونفدر ندد(انجدام دادزندوآن )آن داتا)َفَعلَ  ُهمدا( مؤن ث غائدبوم شخص جمع)مثنی س -9

ال ب )الددف شناسدده وم نشددانه( اسددم. تاااوشناسدده آن  ُهماااوضددمیرآن  درسشددان  دانددش آمددوزان َکَتَبتددا َدرَسددُ ما:  ان  تددالط 

 .درانوشتن

ددث غائددب( ُهددنَّ َفَعلَن)آن ددا انجددام دادنددد(.برای زنددان بدده کددار مددی رود، وضددمیرآن  -9  ُهاان َّسددوم شددخص جمع)جمددع مؤن 

ال با نََّآن  وشناسه : َکَتب مُ اسم. الط   نوشتند.ان رادرسش دانش آموزان َن َدرَسُ نَّ

 

 


