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  1تمرین 

 های زیر پیدا کنید و  بنویسید.شناسید، در کلمههایی را که میحرف ֎

 ک، ت، آ، ب، ن ← کتابخانه

 ، ر←مردم

 ای، ر، آ، ن← ایران

 آ، ن← دانشگاه

 ای، ر، آ، ن، س ، ی← شناسیایران

 ر← درس

 ک، آ، س← کالس

 س،آ، ر  ← مسافرت

 آ،ن← پایان

  

 2تمرین 

 توانید بخوانید، بنویسید.هایی که مییک بار از کلمه ֎

 بینی، سینی، نیکیایران، نترس، بیکار، باران، انار، 

  

   3تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎

 این سیب است. .1

 این آریان است. .2

 اسب سیر است. .3

 این نان است. .4

 این تاب است. .5

 تاب آبی است.  .6
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  1تمرین 

 بنویسید.های زیر پیدا کنید و  شناسید، در کلمههایی را که میحرف֎

 

 و،  ، ر، ز، ش، ک، آ، ر← ورزشکار

 م، د، آ← مداد

 ی، آ، ب، ن← خیابان

 س، و، ن، ر، د← سوسنگرد

 آ، ب، ه← خوابگاه

 اِ، م، ت، آ، ن←امتحان

 ، آ، ن، د، ه←پناهنده

 ش، ب، آ، ن← شباهنگ

  

 2تمرین 

 توانید بخوانید، بنویسید.هایی که مییک بار از کلمه֎

 

 همراه، تهران، ورزش، نمکدان، مرسی،لباس، شوهر، اُستاد، 

  

   3تمرین 

 های زیر را منفی کنید.جمله֎

 ایران در آسیا نیست. .1

 من امروز کالس ن دارم. .2

 تو اسب ن داری. .3

 او بیمار نیست. .4

 تهران در شمال نیست. .5

 ما ایرانی نیستیم. .6

 سارا انار ندارد. .7

 آریان سردرد ن دارد. .8
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   4تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎

 ما ایراین هستیم. .1

 امروز درس دارید؟ .2

 آریان تبریزی است. .3

 ایران در آسیا است. .4

 رامین و آریان همکالسی هستند. .5

 ایران زیبا است. .6

 ما اسب داریم. .7

 سارا امروز در شمال است. .8

 آریان شیرازی نیست. .9

 

  

  

 

2 



© 2019 Helmut Buske Verlag, Hamburg.  

Lehrbuch der persischen Sprache 1. ISBN 978-3-87548-884-5. Lösungen zu den Zusatzübungen. 

 

  1تمرین 

 ها را بنویسید.های زیر پیدا کنید و آنشناسید در کلمههایی را که میحرف֎

 

 ف ← فقط

 خ، ر← خطر

 ج، م، ل، ه← جمله

 آ، ش، پ، ز← آشپز

 س، گ← سگ

 خ، آ، ه، ش← خواهش

 خ، و،آ، ه، ر← خواهر

 خ، و ، ی، ش← خویش

 چ، م، ن← چمن

 

  

 2تمرین 

 های زیر پیدا کنید و مصدر آن را بنویسید.را در جمله فعل֎

 

 آمدن  .1

 خریدن .2

 داشتن .3

 بودن .4

 بودن .5

 ماندن .6

  

   3تمرین 

 های زیر جمله بسازید.با کلمه֎

 

 سارا به شیراز رفت.← رفتن .1

 ما دیروز کالس نداشتیم.← داشتن .2

 ها ایرانی  هستند.آن← بودن .3

 ماند و به دانشگاه نرفت.نیما دیروز در خوابگاه  ← ماندن .4

 من سه کتاب خریدم.← خریدن .5

 سارا پری  را در خوابگاه  دید.← دیدن .6
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   5تمرین 

 بنویسید. های زیر را با زمان گذشتهجمله֎

 

 آریان کالس نداشت. .1

 پری هم در خوابگاه بود. .2

 شما در خانه بودید. .3

 مادر سیب نداشت. .4

 ببر سیر بود. .5

 ها اسب داشتند.آن .6

 در سینی انار بود. .7

  

   6تمرین 

 پر کنید.« به»یا « در»، «از»های جاهای خالی را با کلمه֎

 

 آرمین  در ایران بود. .1

 او  دیروز با آریان به تبریز رفت. .2

 ها  از تبریز به شیراز رفتند.آن .3

 آنا هم در ایران بود. .4

 او با پری به رشت رفت. .5

 رشت در شمال است. .6

 رشت به تبریز رفتند.پری و آنا از  .7

  

   7تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 من دیروز درس نداشتم. .1

 آریان دیروز از تبریز آمد و به شیراز رفت. .2

 آیا کتاب خریدی؟ .3

 ها کالس نداشتند.ها دیروز در خانه ماندند؛ آنآن .4

 ما دیروز از رشت آمدیم و به خوابگاه رفتیم. .5

 دیروز در دانشگاه بودید.شما  .6
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  1تمرین 

ها را های زیر پیدا کنید و آنای در کلمههای را که در درس چهارم یاد گرفتهحرف֎ 

 بنویسید.

 

 

 ح← حرف

 ح← زحمت

 ژ← واژگون

 ژ← ژاله

 ژ← ویژه

 ص← صابون

 ص← مخصوص

 ح، ط← حیاط

 ط← طوطی

 ق← قاشق

 ق← بشقاب

 ی← چای

 ی← یک

 ی← میدان

  

 3تمرین 

 استفاده کنید.« را»های زیر جمله بسازید و در صورت لزوم از با کلمه֎ 

 

 سارا کتاب خرید. .1

 ما این خانه را خریدیم. .2

 ها این مرد را در فروشگاه دیدند.آن .3

 من انار دوست دارم. .4

 پری دیروز چند کتاب خرید. .5

 تو من را در فروشگاه دیدی. .6
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   4تمرین 

 های زیر را بنویسید.جمع کلمه֎ 

 

 استادان، اساتید← استاد

 دانشجویان، دانشجوها← دانشجو

 هاپرندگان،  پرنده← پرنده

 هاستارگان، ستاره← ستاره

 هانویسندگان، نویسنده← نویسنده

 مادران← مادر

 پدران←  پدر

 دختران← دختر

 پسران← پسر

 خوانندگان← خواننده

 شنوندگان← شنونده

 بینندگان← بیننده

 ها، ُکتُبکتاب← کتاب

  

   5تمرین 

 های داخل پرانتز کامل کنید.های زیر را با کلمهجمله֎ 

 دانشجویان به کالس آمدند. -1

 ماه دارد. هر سال دوازده -2

 آلمان و ایران کشور هستند. -3

 فروشی رفت و کتاب خرید.آریان دیروز به کتاب -4

 فروشگاه چند مداد خرید. سارا از -5

 شود.کم زردمیدر پاییز درختان کم -6
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  6تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 تهران یک شهر بسیار زیبا است. .1

 این شهر یک بازار دارد. .2

 بازار در مرکز است. .3

 بازار خیلی قدیمی است. .4

 های زیادی هست.در بازار رستوران .5

 ها خیلی خوب است و گران هم نیست.رستورانغذا در این  .6

 فروشی رفتیم و چند کتاب خریدیم.ما امروز به یک کتاب .7

  



© 2019 Helmut Buske Verlag, Hamburg.  

Lehrbuch der persischen Sprache 1. ISBN 978-3-87548-884-5. Lösungen zu den Zusatzübungen. 

 

  1تمرین 

ها را های زیر پیدا کرده و آناید در کلمههایی را که در درس پنجم یاد گرفتهحرف֎

 بنویسید.

 

 ث←ثابت

 ث←  لثه

 ث← کثیف

 ظ← ظهر

 ظ← خداحافظ

 ع← عروسی

 ع← بعد

 ض← مریض

 ذ← پذیرفتن

 غ← غلط

 غ← باغ

 غ← غاز

 ع← شروع

 ع← عمو

  

   3تمرین 

 های اضافی زیر یک جمله بنویسید.برای هر یک از ترکیب֎ 

 

 این کتاب خوب است. .1

 این دانشجو تهرانی است. .2

 است.کاربرادِر کوچک من  بی .3

 ی ما کوچک است.خانه .4

 است. بزرگ و زیباباغِ ما  .5

 دار است.مادِرسارا  خانه .6

 دوسِت من دانشجو است. .7

5 



© 2019 Helmut Buske Verlag, Hamburg.  

Lehrbuch der persischen Sprache 1. ISBN 978-3-87548-884-5. Lösungen zu den Zusatzübungen. 

  

   4تمرین 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش֎ 

 نخستین روِز هفته در ایران شنبه است. .1

 جمعه آخرین روِز هفته در ایران است. .2

 جمعه در ایران تعطیل است. .3

 سّومین روز هفته در ایران دوشنبه نام دارد. .4

 شنبه ششمین روز هفته در ایران است.پنج .5

 شنبه است.چهارمین روِز هفته در ایران سه .6

 هفته است. شنبه دّومین روزیک .7

  

   5تمرین 

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.֎ 

 دار است.پدر من کارمد بانک و مادرم خانه .1

 .دارندشیراز  ها یک باغ بزرگ در نزدیکیآن .2

 ایران شنبه اّولین روز هفته است.در  .3

 هر هفته هفت روز دارد. .4

 برادر بزرگ او از تبریز رفت. .5

 سارا یک خودکار آبی خرید. .6
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  1تمرین 

 در جای مناسب عالمت تشدید، تنوین یا همزه استفاده کنید.֎ 

 

 اّما

 اتّفاقا  

 حتما  

 اصال  

 لطفا  

 تأسف

 جرأت

 رأس

 تأکید

 دّوم

 قبال  

 نقّاش

  

   3تمرین 

 های زیر را مانند مثال دوباره بنویسید.جمله֎ 

 امروز هوا خیلی خوبه. .1

 اند.ها نویسندهآن .2

 چطوری؟ .3

 من خوبم. .4

 شما دکترید؟ .5

 ما در راهیم. .6

  

   4تمرین 

 های زیر پاسخ دهید.الفبای فارسی را یک بار دیگر به ترتیب بخوایند و سه پرسش֎

 ت، ط .1

 خداحافظ← مریض، ظ← پذیرفتن، ض← زن، ذ← ز  .2

 حرف زدن← هواپیما، ح← ه  .3

 مثال← صورت، ث← سرما، ص ← س  .4

 ق، غ .5
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   5تمرین 

 پرسشی بنویسید. های زیر جملههای پرسشی برای هر کدام از جملهبا استفاده از ضمیر֎ 

 ِکی آریان  به تبریز رفت؟ -1

 دیشب کجا رفتید؟ -2

 خواهر و برادر دارد؟ او چند -3

 این دفتر ماِل کی است؟ -4

 ی بزرگ مال کی است؟آن خانه -5

 حال مادرت چطوره؟ -6

 غذا در این جا چطور است؟ -7

  

  

  6تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 روید؟کی به تهران می .1

 چه روز خوبی! .2

 چه روزی در ایران آخرین روز هفته است؟ .3

 مال شما است؟کدام خانه  .4

 پدرت کجاست؟ .5

 ما همدیگر را قبال  دیدیم؟ .6

 خوانی؟ای درس میدر چه رشته .7
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  1تمرین 

 های زیر درست است؟کدام یک از کلمه֎ 

 غذا   .1

 کالس  .2

 قطار  .3

 فصل  .4

  

 2تمرین 

 های زیر را بنویسد.ی حال فعلریشه֎ 

 

 آ← آمدن .1

 نشین← نشستن .2

 نویس← نوشتن .3

 بخش← بخشیدن .4

 خوان← خواندن .5

 فهم← فهمیدن .6

 گیر← گرفتن .7

 ده← دادن .8

 بر← بردن .9

 آور← آوردن .10

  

   3تمرین 

 با عدد بنویسید.֎ 

. 

 3← سه .1

 11← یازده .2

 14← چهارده .3

 16← شانزده .4

 18← هجده .5

 20← بیست .6

 12← دوازده .7

 7← هفت .8

 6←شش .9
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   4تمرین 

 زمان حال اخباری بنویسید.های زیر را در جمله֎  

 

 ماند.پدرم در تهران می -1

 بیند.سارا دوستش را در خیابان می -2

 خرند.ها چند کتاب و مداد میآن -3

 روی.تو به مدرسه می -4

 روید.شما به تهران می -5

 آییم.ما با ماشین می -6

  

   5تمرین 

 های زیر را به صورت امری بنویسید.جمله֎  

 

 بشویید.هایتان دست .1

 در خانه بمان. .2

 کتاب را بیاور. .3

 چیزی نخور. .4

 یک دفتر بخر. .5

 این نامه را بخوان. .6

 به آلمان بیا. .7

  

  6تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 لطفا  برای من یک مداد بخرید. .1

 بیا تو و بشین. .2

 لطفا  برای من یک لیوان آب بیاور. .3

 خورم.میمن در رستوران ناهار  .4

 مانم.می من امروز در خانه .5

 روم.پس از کالس به خرید می .6
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  1تمرین 

 های زیر را به فارسی بنویسید.کلمه֎ 

 منتظر .1

 دقیقه .2

 خواند .3

 صبحانه .4

 مثال   .5

 ظهر .6

  

 2تمرین 

 های زیر فعل مرکب بسازید.با هر یک از کلمه֎ 

 کار کردن .1

 خوردنسرما  .2

 بیدار شدن، بیدار کردن .3

 فکر کردن .4

 زندگی کردن .5

 حرف زدن .6

 آماده کردن، آماده شدن .7

 پیدا کردن، پیدا شدن .8

 سرزدن .9

 برداشتن .10

  

   3تمرین 

 های زیر را با استفاده از فعل مرکب کامل کنید.جمله֎ 

 کند.پدرم در یک کارخانه کار می .1

 زنیم.ما با هم آلمانی حرف می .2

 خیلی سرد بود و دخترم سرما خورد.دیشب هوا  .3

 شود.سارا هر روز ساعت شش صبح از خواب بیدار می .4

 شوید.شما کی برای رفتن به دانشگاه آماده می .5

 آید. من از ده دقیقه پیش در ایستگاه منتظر هستم.اتوبوس ساعت هشت می .6
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   4تمرین 

 ساعت چند است؟֎ 

 

 ساعت سه و ربع  است.← 15:15 .1

 ساعت نه و بیست و پنج دقیقه است.← 9:25 .2

 ساعت ده و پنجاه دقیقه است.← 10:50 .3

 ساعت یک ربع به هشت است. ← 7:45 .4

 ساعت چهار و ربع است.← 4:15 .5

 ساعت چهار و نیم است.← 16:30 .6

 ساعت دو و نیم است.← 2:30 .7

 ساعت پنج دقیقه به ده است.← 21:55 .8

  

   5تمرین 

 های زیر اسم بسازید.از فعل« ار»پسوند با استفاده از ֎ 

 کردار .1

 دیدار .2

 نوشتار .3

 گفتار .4

 ساختار .5

  

   6تمرین 

 در جای مناسب نقطه بگذارید.֎ 

 

کند. پدرش آن جا یک مغازه دارد. نام دوست من دانا است. او دوستم در آمل زندگی می

شنبه به آمل رفتم. من من پنجخواند. رود. دانا در کالس دوازده درس میهنوز به مدرسه می

و دانا به رستوران رفتیم. غذای رستوران خیلی خوشمزه بود. دوستم با من به تهران آمد. 

 دانا چند شب پیش ما ماند و چهارشنبه به آمل برگشت.

  



© 2019 Helmut Buske Verlag, Hamburg.  

Lehrbuch der persischen Sprache 1. ISBN 978-3-87548-884-5. Lösungen zu den Zusatzübungen. 

  

  8تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 کنم.من در یک خوابگاه زندگی می .1

 روم.معموال  من زود به رختخواب می .2

 گیرد.زند و دوش میاو مسواک می .3

 شود.کالس ساعت هشت و نیم شروع می .4

 مانم.من ده دقیقه منتظر اتوبوس می .5

 خوانم.روم و آن جا درس میمن به کتابخانه می .6

 از آشنایی با شما خووقتم. .7

 من هم همین طور! .8
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 2تمرین 

 های شخصی دوباره بنویسید.های زیر را با استفاده از ضمیرجمله֎

 

 امان در مرکز شهر قرار دارد.خانه .1

 من مادرت را در کتابخانه دیدم. .2

 مویش سیاه است. .3

 من کتابتان را آوردم. .4

 اسمتان چیست؟ .5

 همکالس است. برادرمآریان با  .6

 فهمم.من زبانِشان را نمی .7

  

   3تمرین 

جمله های زیررا مانند  «خودم،خودت،خودش،خودمان،خودتان،خودشان» استفاده ازبا֎

 .مثال تغییر دهید

 ی خودمان است.این جا خانه .1

 این ماشین خودم است. .2

 خودت این کار را بکن. .3

 خودش به من زنگ زد. .4

 من کتاب را به خودتان دادم. .5

 خودشانما را در خیبابان دیدند. .6

  

   4تمرین 

 های زیر را با  استفاده از صفت برتر یا برترین دوباره بنویسید.جمله֎ 

 ترین شهر ایران است.تهران بزرگ .1

 تر است.آریان از سارا بزرگ .2

 تراست.اصفهان از تهران قدیمی .3

 تر است.ایران از آلمان بزرگ .4

 ترین کشور دنیا است.بزرگ روسیه .5

 تر است.آلمانی ازانگلسیی سخت .6

9 
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  5تمرین 

 های زیر اسم بسازید.با افزودن پسوند ه به فعل֎ 

 

 گریه   .1

 اندیشه .2

 ناله  .3

 شناسه .4

 گیره .5

 ماله .6

 

 

 

  6تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله ֎

 ترافیک امروز خیلی سنگین است. .1

 رویم.ما برای خرید به مرکز شهر می .2

 است.ترین شهرهای ایران اصفهان یکی از قدیمی .3

 آریان دو سال از سارا بزرگتر است. .4

 هر چه یک شهر بزرگتر باشد، ترافیک آن هم سنگین تر است. .5

 من عجله داشتم و با تاکسی رفتم. .6

 ترین میدان تهران است.میدان آزادی معروف .7
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 2تمرین 

 در جای مناسب نقطه بگذارید.֎ 

 

شهر قرار دارد. بازار خیلی شلوغ است. ما با مترو به بازار رفتیم؛  بازار تهران در مرکز

مّدتی در بازار گشتیم، کمی خرید کردیم و در یک رستوران غذا خوردیم. غذای آن 

رستوران خیلی خوشمزه بود. ما از بازار پیاده به سمت شمال تهران حرکت کردیم. پس از 

به هتل برگشتیم. هتل ما در شمال تهران  روی سوار تاکسی شدیم وحدود یک ساعت پیاده

 ها آنجا مثل مرکز شهر شلوغ نیست.بود. خیابان

  

  3تمرین 

 ی زیر یک مثال بنویسید.های اضافهبرای هر یک از حرف֎ 

 روم.من بدوِن تو به سینما نمی← بدون .1

 سارا یک ساعت سِر خیابان منتظر ماند.← سر .2

 به دانشگاه رفتند. ها پیش از ناهارآن← پیش .3

 ی ما یک پارک است.روبروی خانه← روبرو .4

 رود.آریان تابستان امسال به آلمان می← به .5

 سارا با هواپیما به شیراز رفت.←با .6

 از این جا تا دانشگاه راه زیادی نیست.← از .7

 سارا و آریان از خوابگاه تا میدان انقالب پیاده رفتند.← تا .8

 خانه ماندم.من پیش از ظهر در ← پیش از .9

 دیشب پری به جای آشپزی در رستوران غذا خورد. ← به جای .10

 ها به خاطر ما به تهران آمدند.آن← به خاطر .11

 کالس هوا خیلی گرم بود. داخل← داخل .12
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   4تمرین 

 جاهای خالی را با استفاده از اعداد ترتیبی مناسب پر کنید.֎ 

. 

 امروز اّولین روز هفته است. .1

 اردیبهشت ماه دّوم سال ایرانی است. .2

 چهارشنبه پنجمین روز هفته در ایران است. .3

 او در المپیک اّول شد و مدال طال گرفت. .4

 من ترم سّوم هستم. -شما ترم چندم هستید؟  - .5

 اّولین روز ِ بهار در ایران نوروز است. .6

 .است 2018بیست و سّوم آگوست سال امروز  .7

  

  

  5تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 دانشگاه تهران در مرکز شهر قرار دارد. .1

 در غرب دانشگاه تهران خیابان شانزده آذر قرار دارد. .2

 رویم.ما تا میدان انقالب پیاده می .3

 فارسی در ایران زبان رسمی است. .4

 کنند.هفتاد درصد مردم ایران در شهرها زندگی می .5

 ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است.بزرگایرانی یکی از  .6
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 2تمرین 

 برای هر کدام از مصدرهای زیر فعل حال التزامی بسازید.֎ 

 بیایم، بیایی، بیاید، بیاییم، بیایید، بیایند← آمدن .1

 ببینم، ببینی، ببیند، ببینیم، ببینید، ببینند← دیدن .2

 بشنوم، بشنوی، بشنود، بشنویم، بشنوید، بشنوند← شنیدن .3

 بخوابم، بخوابی، بخوابد، بخوابیم، بخوابید، بخوابند← خوابیدن .4

 بخرم، بخری، بخرد، بخریم، بخرید، بخرند← خریدن .5

داشته باشم، داشته باشی، داشته باشد، داشته باشیم، داشته باشید، داشته ← داشتن .6

 باشند

 بخوریم، بخورید، بخورند بخورم، بخوری، بخورد،← خوردن .7

 باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند← بودن .8

 بکنم، بکنی، بکند، بکنیم، بکنید، بکنند← کردن .9

 بدهم، بدهی، بدهد، بدهیم، بدهید، بدهند← دادن .10

  

   3تمرین 

 در جای مناسب نقطه بگذارید.֎ 

بخوانم. شاید آنجا دوستانم را هم ببینم. خواهم به کتابخانه بروم و آنجا کمی درس امروز می

آیند. ی ما میگردم. باید کمی خرید کنم. شب دوستانمان به خانهبعد از ظهر به خانه بر می

ها غذا بپزم. شاید بعد از شام همگی با هم بیرون برویم. هر چند من باید زود باید برای آن

ما زیاد بزرگ نیست و دوستانمان نمی یخانه بخوابم، چون فردا صبح زود باید بیدار شوم.

 توانند شب پیش ما بمانند.

  

   4تمرین 

 های زیر یک جمله بسازید.با هر یک از کلمه֎ 

 

 توانیم فارسی حرف بزنیم.ما می← توانستن .1

 خواهد به شیراز برگردد.سارا می← خواستن .2

 آریان باید به آلمان برود.← باید .3

 مجبور است در خانه بماند و به مادرش کمک کند.پری ← مجبور بودن .4

 من مایل هستم با شما بیشتر آشنا شوم.← مایل بودن .5

 ی ما را ببینید؟آیا دوست دارید خانه← دوست داشتن .6

 ها تا دیروقت بیدار بمانند.ها اجازه ندارند شببّچه← اجازه داشتن .7
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   5تمرین 

 های زیر صفت بسازید.کلمهبه « با»یا « بی»با افزودن ֎ 

 هنرباهنر / بی← هنر .1

 سوادباسواد / بی← سواد .2

 ثمرباثمر / بی← ثمر .3

 مزهبامزه / بی← مزه .4

 کاربی← کار .5

 بانمک← نمک .6

 اندازهبی← اندازه .7

 خطربی← خطر .8

  

  6تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 من مایلم با شما آشنا شوم. .1

 در خانه بماند و درس بخواند.او باید  .2

 شاید تابستان به تهران برویم. .3

 توانید اینجا بنشینید، این صندلی خالی است.شما می .4

 توانید با ما به سینما بیایید.شما نمی .5

 سارا مایل است آریان را دعوت کند، با هم به سینما بروند. .6

 بارد.توان حدس زد که امروز باران میمی .7

 ر کنیم تا بتوانیم در دانشگاه درس بخوانیم.ما باید به سختی کا .8
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  3تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 خواهم در تعطیالت تابستان یک کار پیدا کنم.من می .1

 خواست با سارا به سینما برود.آریان می .2

 ی تلفن شما را داشته باشم؟توانم شمارهآیا می .3

 من خیلی مایلم به شما زنگ بزنم. .4

 کنید.شما اینجا چه کار می .5

 آرمین نمی تواند پری را فراموش کند. .6
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 2تمرین 

 های زیر را مانند مثال تغییر دهید.جمله֎ 

 

 آید یا نه.معلوم نیست که سارا می .1

 خوب است که امروز باران بیاید. .2

 که بروم یا نه.دانم نمی .3

 ی ما بیایی.من دوست دارم که به خانه .4

 بینم که این خانه بزرگ است.می .5

 مانم.دانند که من این جا نمیپدر و مادرم می .6

  

   3تمرین 

های زیر صفت و اسم بسازید و معنی آن به کلمه« گاه»و « مند»های با افزودن پسوند֎ 

 را به آلمانی بنویسید.

 Universitätدانشگاه  Wissenschaftlerدانشمند ← دانش .1

 Geschäftفروشگاه ←فروش .2

  Waisenhaus پرورشگاه← پرورش .3

 Künstler هنرمند ←هنر .4

 reich ثروتمند ← ثروت .5

 mächtig قدرتمند ← قدرت .6

 Werkstatt کارگاه  Beamter کارمند ← کار .7

  Königshof بارگاه← بار .8

 Ansicht دیدگاه ← دید .9

  

   4تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 فارسی یک زبان هند و اروپایی است. .1

 زنی.بینم که خیلی خوب فارسی حرف میمی .2

 کنم که او دوباره بیاید.آرزو می .3

 من دیشب بارها به تو زنگ زدم. .4

 ام.من تلفن همراهم را در کتابخانه جا گذاشته .5

 شه. عجله کن.االن هوا تاریک میهمه منتظر ما هستند،  .6

 شه، اگر باران ببارد.خیلی خوب می .7

 خیلی مهم است که کاری پیدا کنی. .8

 دهد.دانم چرا سارا جواب نمینمی .9
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 2تمرین 

 های زیر را بنویسید.هم معنی کلمه֎ 

 

 اسم← نام .1

 جدید← تازه .2

 ترافیک← بندانراه .3

 خیلی← زیاد .4

 بله← آره .5

  

   3تمرین 

 های زیر صفت مفعولی بسازید.از فعل֎ 

 

 دیده← دیدن .1

 پخته← پختن .2

 رفته← رفتن .3

 شسته← شستن .4

 خورده← خوردن .5

 خوابیده← خوابیدن .6

 شنیده← شنیدن .7

  

   4تمرین 

 های زیر پر کنید.جاهای خالی را با فعل֎

. 

 روی کردن، رفتن، سفر کردن، دیدن، خوردن()پیاده

 ام.من تا به حال به اضفهان سفر نکرده .1

 آریان سال گذشته به آلمان رفت و دوباره برگشت. .2

 اند.ها از سال گذشته به فرانسه رفتهآن .3

 داریوش به من گفت که در پارک پری را دیده است. .4

 اید؟آیا شما غذا خورده - .5

 ایم.نه، ما هنوز شام نخورده – .6

 ما دیشب دو ساعت پیاده روی کردیم . .7
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   5تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 زدی؟زدی؟ / این همه مّدت با کی تلفنی حرف میاین همه مّدت به کی تلفن می .1

 ای؟آیا شام خورده .2

 ام.برای امشب یک غذای ایرانی آماده کرده .3

 اند.ها یک بار در ایران بودهآن .4

 پخته را با هم مخلوط کنید.های زمینیها و سیبمرغ لطفا  تخم .5

 پری هنوز از راه نرسیده طرف میز غذاخوری رفت. .6

 مینا کیفش را برداشته و به ایستگاه اتوبوس رفته است. .7

 ام.ام و تا حاال چیزی نخوردهمن منتظر تو مانده .8
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 2تمرین 

 های زیر را بنویسید.مخالف کلمه֎ 

 

 بد← خوب .1

 نادرست، غلط← درست .2

 خالی← پر .3

 نزدیک← دور .4

 پر← خالی .5

 شلوغ← خلوت .6

 آسان، راحت← سخت .7

 سرد← گرم .8

 بزرگ← کوچک .9

 دیر← زود .10

  

  3تمرین 

 های زیر درست است؟کدام یک از جمله֎ 

 

 غلط .1

 درست .2

 غلط .3

 درست .4

 درست .5

 غلط .6

 درست .7

  

 

 4تمرین 

 در جای مناسب نقطه بگذارید.֎ 

های آخر ترم است. مّدتی است که او مارینا را در دانشگاه روزها سرگرم امتحانآرمان این 

ها مارینا را به سینما یا تئاتر دعوت کند. خواهد پس از پایان امتحانندیده است. آرمان می

البته شاید مارینا به آلمان برگشته باشد، شاید هم همراه با دوستانش به اصفهان یا شیراز 

ماند و سپس به اصفهان ینا به شیراز رفته است. او چند روز در شیراز میرفته باشد.مار

هایش را تمام کرده گردد. شاید تا آن زمان آرمان امتحانرود و از آن جا به تهران برمیمی

 باشد.
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 5تمرین 

 های زیر گذشته التزامی بسازید.از فعل֎ 

 

 باشد، دیده باشیم، دیده باشید، دیده باشنددیده باشم، دیده باشی، دیده ← دیدن .1

خوابیده باشم، خوابیده باشی، خوابیده باشد، خوابیده باشیم، خوابیده باشید، ← خوابیدن .2

 خوابیده باشند

 رفته باشم، رفته باشی، رفته باشد، رفته باشیم، رفته باشید، رفته باشند← رفتن .3

 شیم، آمده باشید، آمده باشندآمده باشم، آمده باشی، آمده باشد، آمده با← آمدن .4

خواسته باشم، خواسته باشی، خواسته باشد، خواسته باشیم، خواسته باشید، ← خواستن .5

 خواسته باشند

 شنیده باشم، شنیده  باشی، شنیده باشد، شنیده باشیم، شنیده باشید، شنیده باشند← شنیدن .6

شته باشید، نوشته نوشته باشم، نوشته باشی، نوشته باشد، نوشته باشیم، نو← نوشتن .7

 باشند

 6تمرین 

 های زیر پر کنید.جاهای خالی را با فعل֎ 

 ) رسیدن، گذشتن، شناختن، رفتن، باریدن(

 دیروز در تهران هوا خیلی سرد بود. شاید برف باریده باشد. .1

 سارا تا به حال به خانه رسیده باشد. امیدوارم .2

 ما را نشناخته باشند.ها ها به ما سالم نکردند، شاید آنآن .3

 امیدوارم تا به این جا به شما در این سفر خوش گذشته باشد. .4

 ها با هواپیما به مشهد رفتند و باید تا حاال رسیده باشند.آن .5

 ممکن است سارا هفته گذشته به شیراز رفته باشد. .6

  

 7تمرین 

 معنی آن را به آلمانی بنویسید.های زیر صفت بسازید و به کلمه« ش»با افزودن پسوند ֎ 

 Methode روش ← رفتن .1

 Aktionکنش ← کردن .2

 Versuch کوشش ←کوشیدن .3

 Frage پرسش ← پرسیدن .4

 Bitte خواهش ← خواستن .5

 Sichtweiseبینش ← دیدن .6
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  8تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 امیداورم مزاحم شما نشده باشم. .1

 هنوز نخوابیده باشد.امیدوارم سارا  .2

 احتمال دارد او این مقاله را  نوشته باشد. .3

 داند که آیا سارا تاکنون به شیراز رسیده است یا نه.او نمی .4

 ها چنین چیزی گفته باشند.شناسم. ممکن نیست که آنمن دوستانم را می .5

 اند.اند و تا حاال به تهران رسیدهها با قطار رفتهآن .6
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  3تمرین 

 جاهای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.  ֎

 

 که( آن از که،بعد که،وقتی ازاینکه،همین ازآنکه،قبل ) پیش

 

 همین که  ما را دید،سالم کرد. .1

 که به سینما برسیم، فیلم شروع شده بود. ازآن پیش .2

 که غذا خوردیم، به خانه رفتیم. ازآن بعد .3

 بودیم. ما خوابیدهکه شما زنگ زدید،  وقتی .4

 بود. ها به فرودگاه برسند، هواپیما پرواز کردهکه آن ازآن قبل .5

 گردم.که درسم را تمام کنم، به شیراز  برمی همین .6

 که تو بیایی،او رسیده بود. ازآن پیش .7

 که من به خانه برسم، دخترم خوابیده بود. ازاین قبل .8

  

 

  4تمرین 

 به فارسی ترجمه کنید.های زیر را جمله֎ 

 فیلم چطور بود؟ .1

 ی اسکار گرفته است.این فیلم یک جایزه .2

 بیش از صد سال پیش نخستین فیلم در ایران ساخته شد. .3

 ام. حوصله داری، با هم به سینما برویم؟من دو بلیت سینما برای عصر رزرو کرده .4

 پیش از آن که ما به سینما برسیم، فیلم شروع شده بود. .5

 که غذا خوردم، به خانه رفتم.پس از آن  .6

 همین که به تهران رسید، به مادرش زنگ زد. .7

 پس از آن که فیلم تمام شد، به رستوران رفتیم. .8
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 2تمرین 

 های زیر را با فعل مناسب کامل کنید.جمله֎ 

 کرد.آریان در گذشته هر روز ورزش می .1

 آمدی.می تو قبال  هر هفته به دیدن ما .2

 زد.او وقتی در آلمان بود، هر روز به مادرش زنگ می .3

 دیدم، سرگرم کتاب خواندن بود.هر وقت او را می .4

 .رانندگی می کردزد، دیروز سارا در حالی که با تلفن حرف می .5

 کردیم.خوردید، ما کار میدر حالی که شما صبحانه می .6

 بلد است. دانستم فارسیتا وقتی که او را ندیده بودم، نمی .7

  

  

  3تمرین 

 ی استمراری بنویسید.های زیر را در زمان گذشتهجمله֎ 

 دیدم.میمن او را در خیابان  .1

 آمدند.ی ما میها به خانهآن .2

 کردی.تو اصال  ورزش نمی .3

 خواندید.شما در آلمان درس می .4

 آمد.پدرم برای دیدن من به تهران می .5

  

 

  4تمرین 

 های زیر اسم بسازید و معنی آلمانی آن را بنویسید.از فعل« نده»با استفاده از پسوند ֎  

 Empfänger←گیرنده ← گرفتن .1

 Sender فرستنده ←فرستادن .2

 Fahrer راننده ← راندن .3

 Verkäufer فروشنده ← فروختن .4

 Flieger, Vogel پرنده ← پریدن .5

 Zuschauer بیننده ← دویدن .6

 Leser, Sänger خواننده ← خواندن .7

 Hörer شنونده ← شنیدن .8
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  5تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 شیراز یک شهر قدیمی و زیبا در ایران است. .1

 این شهر مرکز استان فارس در جنوب غربی کشور است. .2

 اند.چند شاعر ایرانی در شیراز زندگی کرده .3

 سفر به شیراز چطور بود؟ .4

 کنند.ها تعطیالت نوروز خود را در شیراز سپری میایرانیبسیاری از  .5

 آمدم، پدرم در خانه نبود.هر وقت که به خانه می .6

 خواندند.ها در تعطیالت هر روز برای امتحان درس میآن .7

 دانستم که او فارسی بلد است.تا زمانی که با او آشنا نشده بودم، نمی .8
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 2تمرین 

 های زیر را با فعل مناسب کامل کنید.جمله֎ 

 شناختم، ولی به او سالم کردم.با وجود آن که او را نمی .1

 کرد.با آن که خیلی پیر شده بود، ولی هر روز ورزش می .2

ماند و درس میرفتند، او در خوابگاه میدر حالی که دوستانش به سینما یا پارک می .3

 خواند. 

 شناسد.ایران نرفته است، ولی این کشور را خیلی خوب میآن که تاکنون به  علی رغم .4

 خواندم  که سارا از راه رسید.داشتم درس می .5

 خورم.االن ساعت هشت صبح است و من دارم صبحانه می .6

 کردند که باران شروع به باریدن کرد.ها داشتند فوتبال بازی میآن .7

 رسید.خورد که سارا از راه پری داشت در رستوران غذا می .8

  

  

  3تمرین 

 جاهای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید. ֎ 

 

 )با آن که، در حالی که، با وجود آن که، هر چند(

 شناسد.با وجود آن که او فارسی بلد نیست، ولی ایران را خوب می .1

 با آن که اصال  درس نخوانده بودم، ولی در امتحان قبول شدم. .2

 سرد و بارانی بود، ولی ما به استادیوم رفتیم.هر چند هوا خیلی  .3

 زد.دوید، با تلفن همراهش حرف میاو در حالی می .4

 شناسید، ولی باز به من کمک کردید.با آن که شما من را نمی .5

  

 

  4تمرین 

 ی آلمانی آن را بنویسید.های زیر صفت بسازید و ترجمهبه کلمه« نا»با افزودن ֎ 

 unreinناپاک ← پاک .1

 blindنابینا ←بینا .2

 dummنادان ←دانستن  .3

 unangenehmناپسند ← پسندیدن .4

 vernichtet نابود← بودن .5

 nicht gutناشایست ← شایستن .6

 traurig ناراحت ← راحت .7
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  5تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 تعطیالت شما چطور بود؟ .1

 کنم )سال نو مبارک!(.میمن سال خوبی را برایتان آرزو  .2

 خوانم.من دارم برای امتحان بعدی درس می .3

 بارید، ولی ما به پارک رفتیم.هر چند هفته پیش به شّدت باران می .4

 وقتی تو خواب بودی، ما بیرون رفتیم. .5

 شناسد.هر چند آریان تا به حال در آلمان نبوده است، ولی او این کشور را خوب می .6

 که تو در زدی. زدممن داشتم تلفن می .7

 نویسم.می من نامه -کنی؟ داری چه کار می .8
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 3تمرین 

 ی موصولی بسازید.جمله֎ 

 اُتاقی من است، شیرازی است. دانشجویی که هم .1

 رویم، که در تهران برگزار شده است.ما به نمایشگاه کتابی می .2

 قدیمی است.کنیم، که بسیار ما در کشوری زندگی می .3

 کند.مردی که پسرش بیکار است زیاد کار می .4

 آیید، که خیلی زیبا است.شما از کشوری می .5

 کنیم.این فروشگاهی است، که ما از آن خرید می .6

  

  

   4تمرین 

 های زیر جمله موصولی بسازید.با کلمه֎ 

 بلند دارد، دوست من است. مردی که موی .1

 خیابان است، ماِل شماست.ای که نزدیک خانه .2

 کتابی که روی میز است، ماِل آریان است. .3

 کنیم.این فروشگاهی است، که  ما از آن خرید می .4

 هایش شلوغ است.تهران شهری است که خیابان .5

  

  

  5تمرین 

های زیر اسم یا صفت بسازید و آن را به آلمانی ترجمه به کلمه« گار»و « ا»با افزودن ֎ 

 کنید. 

 mächtig توانا ← توانستن .1

 fleißigکوشا ← کوشیدن .2

 hörendشنوا ← شنیدن .3

 Lehrer آموزگار ← آموختن .4

 barmherzigآمرزگار← آمرزیدن .5

 anpassungsfähigسازگار ← ساختن .6

 leserlichخوانا ← خواندن .7

 sehendبینا ← دیدن .8
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  6تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 من دوست دارم امروز از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کنم. .1

 فارسی هستم. –ی فارسی نامهمن دنبال یک واژه .2

 ایم، در صندوق بپردازیم.هایی را که انتخاب کردهاّول باید پول کتاب .3

 کند، آملی است.همسایگی ما زندگی می مردی که در .4

 کنیم که خیلی قدیمی و زیبا است.ما در کشوری زندگی می .5

 کنم از کارم راضی نیستم.من که در دانشگاه کار می .6

 ام.این کتابی است که مدتی پیش خریده  .7
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 3تمرین 

 های زیر درست و کدام نادرست است؟کدام یک از جمله֎

 

 نادرست .1

 نادرست .2

 درست .3

 نادرست .4

 نادرست .5

 درست .6

  

  

   4تمرین 

 جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید.֎ 

 

 گیرم.اگر من به کالس بروم، فارسی را زودتر یاد می .1

 شود.ها زودتر تمام میاگر به من کمک کنی، کار .2

 اند.رسیدهها با ماشین به اصفهان رفته باشند، تا به حال اگر آن .3

 اگر مینا را دیدی،از طرف من به او سالم برسان. .4

 شود.ی درختان خشک میاگر باران نبارد، به زودی همه .5

  

 

   5تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 ها گرفتن ویزای آلمان بسیار سخت است.در حال حاضر برای ایرانی .1

 گیرد.زندگی کند، زبان آلمانی را خیلی بهتر یاد میاگر آریان مدتی در آلمان  .2

 خواهی در ایران بمانی؟چه مدت می .3

 ها را پر کنم و به سفارت بدهم.من باید این فرم .4

 گردد.اگر او با ماشین رفته باشد، زودتر برمی .5

 من در روزهای آینده در خانه خواهم ماند و خودم را برای امتحان آماده خواهم کرد. .6

 توانیم با هم پیاده روی کنیم.پیش من بیایی، می اگر فردا .7

 خواهی به مرکز شهر بروی، من را هم با خودت ببر.اگر می .8
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 3تمرین 

 جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید. ֎

 گفتن( آمدن، توانستن، گرفتن، یاد رفتن، بودن، ) کردن،

 رفتیم.می سینمااگر اینجا بودی، با هم به  .1

 گرفت .یاد می بهتر را آلمانی بود، رفته آلمان به آریان آگر .2

 شدی.نمی چاق اینقدر کردی،ورزش می روز هر اگر .3

 کردم.می زندگی دیگری جور آمدم،می اگر دوباره به دنیا .4

 توانستید به ما کمک کنید.می بودید، اگر شما اینجا .5

 کرد.تصادف نمی وقت هیچ بود، کرده رانندگی آهسته اگر .6

 کاشکی پدر و مادرم پیش من بودند! .7

 آمدی!میهمانی می به ما با دیشب کاش .8

 کاش در دنیا جنگ نبود! .9

 گفتند!ها هیچ وقت به هم دروغ نمیکاش آدم .10

 کردم.اگر جای تو بودم، ازدواج نمی .11

  

  

   4تمرین 

 جمله شرطی ممکن نوشت؟توان به صورت را می 3های تمرین کدام یک از جمله֎

 

 رویم.می سینما به هم با باشی، اینجا اگر .1

 گیرد .می یاد بهتر را آلمانی برود، آلمان به آریان آگر .2

 شوی.نمی چاق اینقدر کنی، ورزش روز هر اگر .3

 کنم.می زندگی دیگری جور بیایم، دنیا به دوباره اگر .4

 کنید. کمک ما به توانیدمی باشید، اینجا شما اگر .5

 کنید.نمی تصادف وقت هیچ کنید، رانندگی آهسته اگر .6

 باشند! من پیش مادرم و پدر کاشکی .7

 نباشد! جنگ دنیا در کاش .8

 نگویند! دروغ هم به وقت هیچ هاآدم کاش .9

 کنم.نمی ازدواج باشم، تو جای اگر .10
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   5تمرین 

 بنویسید. تمنّایی یجمله صورت به مثال مانند را 3تمرین  شرطی هایجمله֎

 بودی! اینجا کاش .1

 رفت!می آلمان به آریان کاش .2

 کردی!می ورزش روز هر کاش .3

 آمدم!می دنیا به دوباره کاش .4

 بودید! اینجا کاش .5

 کردید!می رانندگی آهسته کاش .6

 بودند! من پیش مادرم و پدر کاشکی .7

 آمدی!می میهمانی به ما با دیشب کاش .8

 نبود! جنگ دنیا در کاش .9

 گفتند!نمی دروغ هم به وقت هیچ هاآدم کاش .10

 بودم! تو جای کاش .11

  

  6تمرین 

 های زیر صفت بسازید.به کلمه« گر»و « ناک»با افزودن  ֎

 دردناک← درد .1

 سهمناک← سهم .2

 خشمناک← خشم .3

 ترسناک← ترس .4

 ستمگر← ستم .5

 دادگر← داد .6

 کارگر← کار .7

 گرحیله← حیله .8

 توانگر← توان .9
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   7تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 ها را ببینم.توانستم بیشتر آناگر پدر و مادر من این جا  بودند، می .1

 کردم.اگر جای تو بودم، وطنم را ترک نمی .2

 رفتی، تا حاال آنجا بودی.اگر با ماشین می .3

 آمدی!کاش با ما می .4

 شدم!کاش زودتر با او آشنا می .5

 بارید!نمیکاش امروز باران  .6

 خواهی پس از پایان تحصیل چه کار کنی؟می .7

 خواندم، تا حاال ازدواج کرده بودم.اگر من درس نمی .8

ها درسشان را  تمام کردند، باید مّدت زیادی دنبال یک شغل مناسب پس از آن که آن .9

 بگردند.
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  2تمرین 

 کنید.جاهای خالی را با فعل مناسب پر ֎ 

 

 برای مّدت کوتاهی یک هواپیما در آسمان دیده شد. .1

 شود.تخم مرغ خیلی زود پخته می .2

 کیف من سر جایش نیست، شاید دزدیده شده باشد. .3

 دیشب تمام غذاها در مّدت کوتاهی خورده شد. .4

 آن دو مرد در حال دزدی ماشین دیده شدند. .5

 شده است.های زیادی در این شهر ساخته های گذشته خانهدر سال .6

 شود.های هند و اروپایی محسوب میزبان فارسی از جمله زبان .7

  

  

   3تمرین 

 های زیر درست است؟کدام یک از جمله֎ 

 

 درست .1

 نادرست .2

 نادرست .3

 درست .4

 نادرست .5

 

  

   4تمرین 

 کنید.ها را به آلمانی ترجمه های زیر اسم بسازید و آنبه کلمه« باز»با افزودن ֎ 

 verhaften, festhaltenبازداشت ← داشتن .1

 Nachfrage, Verhörبازخواست ← خواستن .2

 Inspekteurبازپرس ← پرسیدن .3

 Kontrolleur بازرس ← رسیدن .4

 Verhörbeamter بازجو ← جستن .5

 Besichtigung بازدید ← دیدن .6
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   5تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 گذشته تهران خیلی بزرگتر شده است.های در سال .1

 های زیادی در این شهر ساخته شده است.ها و اتوبانپل .2

 شود.در این رستوران همیشه موسیقی زنده اجرا می .3

 رسد.روی درختان صدای پرندگان زیادی به گوش می .4

 توان دید.ی ما را از این جا نمیخانه .5

 این خودرو در آلمان ساخته شده است. .6

 به خاطر بارش باران زیاد خراب شده  است. این خیابان .7

 در سال گذشته یک ببر در این جنگل کشته شد. .8
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  2تمرین 

 جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید.֎ 

 

 ی ما  بیایند.خواستند به خانهها به من گفته بودند که میآن .1

 آید.آریان به سارا گفت که از او خوشش می .2

 به مادرش گفته بود که آریان از او خواستگاری کرده است.سارا  .3

 مانی.تو به من گفته بودی که همیشه اینجا می .4

 ام است.ام و خیلی گرسنهمن صبحانه نخورده .5

 آید.دوستم به ما گفت که خیلی از پری خوشش می .6

 گیرد.ام میاختیار خندهبینیم، بیوقتی که او را می .7

 خداحافظی کنید.شما یادتان رفت، با او  .8

 من خیلی خسته بودم و پشت فرمان خوابم برد. .9

  

 

   3تمرین 

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله֎ 

 ای بخرم.خواستم برای او هدیهمی .1

 خواهند با هم ازدواج کنند.آریان و سارا می .2

 پری به من گفت که سارا را در دانشگاه دیده است. .3

 کنم.گفتم که دعوتش را قبول میمن به او  .4

 کرده است.دنا گفت که در گذشته هر روز تمرین می .5

 معلم ما گفت که ما باید بیشتر درس بخوانیم. .6

 سن ازدواج در ایران در مقایسه با کشورهای غربی به نسبت پایین است. .7

 کنند، افزایش یافته است.های گذشته شمار زنانی که خیلی دیر ازدواج میدر سال .8

خواهند پیش از آن که ازدواج کنند، اّول درس بخوانند و بسیاری از زنان ایرانی می .9

 کاری پیدا کنند.
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