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اِشْتَرَیْتُ  -اشْتَرَیْتِ : فعل ماضی                                                 چادر خریدم. خریدی؟پیراهن زنانه و چیزی  چه-4  

کَلْتُ أ-5أخَذْتَ    -4ذَکَرْتِ   -3رَفَعْتَ    -2غَسَلْتُ    -1  46پاسخ تمرین دوم صفحه   

- 7         رَفَعْتُ -6       غَسَلْتِ-5         رِسالة-4        عَباءَة -3          لْفانأ -2           طُلّاب-1 46پاسخ تمرین سوم صفحه 

     جَدّة- 13          أَرض-12       رَخیص-11        ذَکَرْتُ-10        تُفّاح - 9         قَمیص -8           کَلْتُ أ

 

 

 

جمالت طالیی       الجمالت الذهبیۀ  

 یاسر همراه دوستانش در مدرسه بازی کرد..الْمَدرَسَة  فی  أصْدِقائِهِ  مَعَ  رٌ سِ ا ی لَعِبَ

 در خانه را کوبید.ه خانه برگشت. او البَیتِ بَعدَ الظُّهِر. هوَ طَرَقَ بابَ المَنزلِ. یاسر بعد از ظهر برَجَعَ یاسِرٌ إلَی 

 و از او پرسید:  وَ سَأَلَتهُ:مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد سَمِعَت أُمُّهُ صَوتَ البابِ ثُمَّ ذَهَبَت وَ فَتَحَت البابَ

 االم:»کَیفَ حالُکَ ؟ « مادر:چطوری؟ الوَلَدُ: »أنا بخَیٍر. « فرزند:خوبم 

 : »ما هیَ واجِباتُکَ؟ «مادر: تکالیفت چیست؟ :االُمُّ

 این جمله های طالیی. یاسِرٌ: »حِفظُ هِذِه الجُمَالتِ الذَّهَبیَّة. «یاسر: حفظ  

 ن فرمانروا شدند)شوند(؛ شایستگان هالک شدند)می شوند(إذا مَلَکَ األَراِذلُ هَلَکَ األَفاضِلُ. «هرگاه فرومایگا

 ( دشمنی کاشت)بکارد(؛ زیان درو کرد )درو می کندَمن زَرَعَ العُدوانَ؛ حَصَدَ الخُسرانَ. هر کس 

 باالتر است.تجربه از علم  التَّجرِبةَ فوَقَ العِلم

 رای مردم است.خَیرُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ. « بهترین مردم سودمندترین آنها ب

 المُسلمُ، َمن سَلمَ النّاسُ ِمن لساِنِه وَ یَدِه. « مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند 

 لسانُ المُقَصِّر قَصیرٌ زبان مقصّر، کوتاه است.

 

 49 (  صفحه2ماضی ) فعل            
 

باالبرد  بازیکن پرچم ایران را    کشاورز ریحان را کاشت.   

 فعل ماضی=أنا فَعَلْتُ     من انجام دادم    اول شخص مفرد . 

 

 الدّرسُ السادِس 
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 هوَ فَعَلَ )مذکر(  او انجام داد  سوم شخص مفرد 

 هیَ فَعَلَتْ)مؤنث( 

خَیْر   = فضل أفاضل     أ ≠عالِم        أراذل  ≠جاهِل    صَداقَة         ≠عُدوان   50پاسخ تمرین اول صفحه   

وَراءَ = خَلْفَ        عَداوَة ≠غالِیَة     عُدوان   ≠نِهایَة     رَخیصَة  ≠بِدایَة     

تَحْتَ     -5      قَصیر -4       جَوّال -3        ماء  -2       عَلَم   -1        05پاسخ تمرین دوم صفحه 

سپاس وستایش برای خدایی است که آفرید آسمان ها وزمین را.     52و  51ه تمرین سوم صفحه جمتر  

من به روستا  /      او به خانه اش رسید./       او دنبال کتاب ها گشت.  /   .آفرید او کسی است که شب وروز وخورشید وماه را 

پرسیدم.من از معلّمم سوال /            نزدیک شدم.

52چهارم صفحه  تمرینپاسخ   

وَجَدتِ -5     دتِوَجَ- 4      صَعِدْتَ  -3        حَصَدْتُ-2        لَعِبَتْ -1

  ******************************************************

گفتگو در خانواده      حِوارٌ فی األسرة  

را کوبید.طَرَقَ البابَ. پسر  دوستم در  ،یقی الوَلَدُ: صَد -    در زد؟  یب : َمن طَرَقَ البابَ؟ پدر چه کساألَ -

بابرادرش بود  نه. همراه )با(پدرش نبود.   هِی.کان مَعَ أخ ه یِماکانَ مَعَ أَب-     همراه پدرش بود؟     ایال . آ  هِ؟یهَل کانَ مَعَ أب-

ست؟ یچ  فمانی: تکالدیواجِباتُنا«  او پرس یَهوَ سَأَلَ: »ما ه-          د؟یماذا سَأَلَکَ؟ از تو چه پرس-

.بود بیغااو  رایلِأَنَّهُ کانَ غاِئباً. ز  -        د؟یسؤال را پرس نیلِماذا سَأَلَ هذا السُّؤالَ؟ چرا ا . 

 بدانیم 

الدّرسُ السابع  
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