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 هفتم  ی فارسی، پایه نگارش
 ضمیرها :3ی تمرین شماره 

 
  جمله را انتخاب کنید. هر    ضمیر مناسبها،  پرانتز . سپس، در  ی زیر را بخوانیدهانوشته 

و مشخص   نیازی نیست متن را رونویسی کنید. فقط جواب درست را در دفتر بنویسید
 کنید هر یک مربوط به کدام جمله است. 

 
یک گربه...   داشتممن  ماده  این    (هااو / آن / آن)   دبود. شای  «نازی» اسمش    ؛ی  از  بودی.  دیده  را 
معمولی  گربه بودلگ  های  چشمباقالی  مثل  درشت،  چشم  دوتا  با  ُسرمه،  پشتش    کشیده.های  روی 
ایننقش بود. مثل  آبونگارهای مرتب  کاغذ  روی  بعد خشککه،  و  باشند  ریخته  فوالدی، جوهر   کن 

دوید. میومیو  گشتم، نازی جلو میمیرا از میان تا کرده باشند. روزها، که از مدرسه بر ( هااو / آن / آن)
اش را به صورتم  رفت. پوزهنشستم، از سروکولم باال میمالید. وقتی که میکرد. خودش را به من میمی
 . ... را ببوسم (هااو / آن / آن)لیسید و اصرار داشت که ام را میمالید. با زبان زبرش پیشانیمی
 

 ، صادق هدایتسه قطره خون
 

از همه »پات« را شکنجه می... ولی چیزی که بیش احتیاج   تر  بود.  (ها/ آن  )او / آنداد  نوازش   به 
اش توسری خورده و فحش شنیده، اما احساسات رقیقش  ای بود که همهمثل بّچه  (ها/ آن  )او / آن

تیاج به  پر از درد و زجر، بیش از پیش، احبا این زندگی جدید و    ،هنوز خاموش نشده. مخصوصا  
 نوازش داشت.  

کردند و حاضر بود جان  خودش را بدهد، در صورتی این نوازش را گدایی می   ها(آن / آن  /او  )های  چشم
احتیاج   ها()او / آن / آن اظهار  محّبت بکند یا دست روی سرش بکشد.    ها()او / آن / آن که یک نفر به  

برایش  بکند.  ابراز  کسی  به  را  خودش  مهربانی   که  داشت 
کسی  به  را  خود  وفاداری  و  پرستش  حس  بنماید.  فداکاری 

به  اما  بدهد،  مینشان  هیچ نظر  ابراز آمد  به  احتیاجی  کس 
آناحساسات     / آن   / هیچها(  )او   از  کسنداشت. 
کرد، یکرد و توی هر چشمی نگاه محمایت نمی  ها()او / آن / آن

خواند. و هر حرکتی که جز کینه و شرارت، چیز دیگری نمیبه
کرد مثل این بود که خشم و  ها میبرای جلب  توّجه این آدم

 ...  انگیخت.را بیشتر برمی ها()او / آن / آنغضب  
 

 ، صادق هدایت سگ ولگرد


