
1

Past-tense verbs for him, me and you

)أنَت(&)أنا(>------)ھو(
جَلَـسـْـَتتـُسـْلَـَج>--جََلَس   
دَخَـلْـَتتْـُلـدََخ>--دَخََل   

:ھو( دَخََل الطبیُب المُستَوصَفجََلَس الطبیُب في السیارِة)
:أنا( دَخَـلـْــُت المـسـتـو صـَفالسیّارِةُت في ــسَـْلَـج)
دَخَـلـْــَت  المُـسـتـَْو َصـَفَت  في السیارِةْــسـَـلَـج):أنَت(

…………………………………………….

جلسُت في السیارِة
جلسُت في السیارِة مََع التاجِر الشھیِر

جلسُت في المستوصِف
جلسُت في المستوصِف مع الطبیِب

 على السریِر مع الطبیِب الجدیِدجلسُت في المستوصِف
جلسُت في الغرفِة

جلسُت في الغرفِة على السریِر مََع مُحَمٍَّد
جلسُت في غرفِة المدیِر

جلسُت في المسجِد
جلسُت في المسجِد مََع اإلماِم الجدیِد

جلسُت على السریِر
جلسُت على السریرِالجدیِد مع الوالِد

جلسُت على الكرسيِّ
فصِل مع المدرِسجلسُت في ال

جلسُت في المطبخِ مع األمِّ
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دخلُت المكتَب

دخلُت المكتَب الصغیَر

دخلُت مكتَب الطبیِب

دخلُت المدرسَة الثانویَّة

دخلُت الفصَل

دخلُت الفصَل مع الزمیِل لِـدَرِْس اللغِة العربیَِّة

دخلُت المسجَد

دخلُت المسجَد النَبَوِيَّ

دخلُت مسجَد الرسوِل

 مسجَد رسوِل اِهللادخلُت

دخلُت المسجَد مع اإلماِم

دخلُت المسجَد مع اإلماِم للصالِة

دخلُت الحمّاَم

دخلُت الحمّاَم لـِلْوُضُوِء

دخلُت المطبَخ

دخلُت المطبَخ مع األُمِّ

دخلُت المطبَخ لـِإلفْطَاِر

دخلُت المطبَخ مع األمِّ لِـإلفطاِر
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 على المكتِب َو جلسَت َو  على الكرسيِّجلسُت المطبَخ َو دخلُت
.ُ  تحَت المكتِب  ّط الِقجلس

. على الكرسيِّ الكبیِرجلسُت المطبَخ الجدیَد مع األمِّ َو دخلُت

 فیِھ جلسُت َو  اإلماُم المسجَد أیضـًادخل َو  المسجَد الكبیَردخلُت
. ھُـناَكجلسَت الحمَّاَم َو دخلَتأنَت َو مع اإلماِم على الكرسيِّ

 الغرفةَ  دخلُت َو  على الكرسيِّجلس َو الغرفةَ  الولُد دخل
 المطبَخ َو دخلَت َو  التفاَح ،  أكَـلـْـُتَو  على السریرِ وجلسُت

. الماَءشرِبَت

قرأُت المسجَد َو دخلُت، َو  فیھاجلس َو الغرفةَ  اإلماُم دخل
. الدرَسكتبَتمع اإلماِم َو دخلَتالقرآنَ، َو 

، فیِھ على المِنْبَِر الجَمِیلِِجََلَسُم المسجَد لِْلصَّالِة َو  اإلمادَخََل
. عِـنـْـَد الـباِبوَقَــفـْــَت الـخُـطْــبَـةَ  و سَـمِـعـْـُتَو 

،    على الكرسيِّجَلَسُْت مَعَُھ َو ُتْـــلـدََخ المدرُس الفصَل َو دَخََل
 الدرَس في ُتْــبــَـتـَـك المدرُس الدرَس على السبورِة َو كتبَو 

قَـرأ َت خلَف المكتِب َو وَقَـفـْـَت الفصَل َو  دخلَتأنَت َوالدفترِ،
.الدرَس مَِن السبورِة

سَـمـِْعـُت الدرَس على السبورةِ،  كتب المدرُس الفصَل  َو دخل
،  الدرَس في الدفترِ كَــتَــبـْـُت ثُــمَّ  الدرَسفَـھِــمـْـُتالمدرَس َو 

.رَس  الدحَـفِـظـْـَت الدرَس    ثُــمَّ  قَــرَأْ  َت أنَت   َو
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!َیـــْو مــي  َو  یــَْو ُمــَك 

ذھَــبـْـُت َو ـُھ ،عَ َم الوالِد سیارَةرَكِـبـْـُتالبیِت َو  مـَِن خَـرَجـْـُت
.ي ھـُنَـاَكزمیلمع ِ   لـِـدرسِ  اللغِة العربیِّةالمدرسةإلى 

َو على الكرسيَّ أماَم زمیلي، جَـلَــسـْـُتالفصَل َو دخلُت
.ــُـُھفَـھِــمْــت َوؤاًالُـس األستاذَ  سَـأَ  لـْـُت َو الدرَسسَـمِـعـْـُت

 الزمیُل المدرَس سألَو ـُھفھِـَمالدرَس أیضـًا َو  الزمیُل سَـمـَِعَو 
.أیضًاالسؤاَل

 الزمیُل شرِب الماَء َو شَـرِبـْـُت  َو  التفاَح في المدرسِةأكـَلـْـُتَو 
.اللبَن

 على جلس الزمیُل معي ثـُمَّ وَقـَـَف أماَم المدرسِة َو وَقَـفـْـُت  ثـُمَّ
رأى إلَــیْـھا،  نَـظـَرُْتَو    سیارةَ   أمِّيسَـمِـعـْـُت.الكرسيِّ 

رَكِــبـْـُت،   إلى بـیـتـِـِھذھب  َو قاَمالزمیُل السیارةَ   أیضًا َو  
ــي   .في سیارتـِـھاـھا عَـ إلى بیتي َمرَجَـعـْـُتَو سیارةَ   أمــِّ

  إلى المسجِدذھَـبـْــَتوَ. ما ذھَـبـْــَت إلى المدرسِة الیَـوَْم  أنـْـَت
 َو  قِـراءةَ  اإلمامِ  سَـمِـعـْــَت فـیـِھ على الكرسيِّ َو جَـلـَـْســَتَو 

رَكِـبـْــَت  سورًة مَِن القرآن ِ،  ثـُمَّ حَـفِـظـْـَتَو القرآَن قـَـَر أَْت
َو  إلى البیِت بَـعْـَد صَـالِة الـَعـصـْــرِ  رَجَـعـْــَتالحَـافِـلـةَ  َو 

! یَـوَْمــَك  عَـظـیـمًا جَـعَـلـْــَت

Now, you make sentences & paragraphs like this
using these verbs.


