
،الطّالِـــــــباُت،أَیَّتَُها ــــالُم َعلَیُکـــنَّ .أَْهالً َو َسْهالًالسَّ ِبُکـنَّ
به شماخـــــوش آمدسالم بر شـــــــمادانش آموزان دخترای

دانش آموزان، سالم بر شما. خوش آمدید.

الُم َعلَیُکم،الـــــــــــطُّاّلُب،أَیَُّهـا ِبـــــُکم.أَْهالً َو َسْهالًالسَّ
به شماخــــوش آمــدسالم بر شمادانش آموزان پسرای

دانش آموزان، سالم بر شما. خوش آمدید. 

راسِِّبدایَِةفَصِلِبالَْخریِف،أَْهالً َو َسْهالً الَْجدیِد.الْعاِم الدِّ
جدیدسال تحصیلیشروعفصلبه پاییزخوش آمدید

به پاییز، فصل شروع سال تحصیلی جدید خوش آمدید.



فِّ الّسابِِع َو الّثاِمِن مُراجَعَةُ ُدروِس الصَّ
ْرُس اْلوَُّل اَلدَّ

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

پسران »مفرد: اِبن« بَنیَن: 

تاَلمیذ« تِلمیذ: دانش آموز »جمع: 

نشستن ُجلوس: 

درس خواندن، تحصیل ِدراَسة: 

تحصیلی ِدرايّس: 

ِصعاب: سختی ها »مفرد: َصْعب«

عام: سال »جمع: أَع وام« 

: سال تحصیلی عاٌم ِدرايسٌّ

قیام: برخاستن

ِکتابَة: نوشتن

َمرَحَمة: مهربانی

مضارعماضی

ل
فع

أ( اِبَتَدأَ: شروع شد )ب د 

َج: دانش آموخته شد )خ ر ج( تََخرَّ

درس داد )د ر س( َس:  َدرَّ

کرد، زیاد شد )ز ی د( زاَد: زیاد 

کرد، پرسید )س أ ل( َسأََل: درخواست 

شروع می شود یَبَتِدُئ: 

ُج: دانش آموخته می شود یََتَخرَّ

درس می دهد ُس:  یَُدرِّ

زیاد می شود یَزیُد: 

یَْسأَُل: می پرسد، درخواست می کند

ف
هـا: هــانحر

رِس )متن   درس(نَصُّ الدَّ

 أَهالً َو َسهالً 
خوش آمدید

راسُّالْعاُمیَـبــــــتَِدئُ َحــــقائِبَُهم؛یَْحِملـوَنُهـمِبَفَرٍح؛الَْمدَرَسِةإلَیالطّالِباُتَوالطُّاّلُبیَْذَهُبالَْجدیُد.الدِّ
کیـــف هایشانبر می دارندآنهابا خوشحالیمدرسهبهدانش آموزان دخـــترودانش آموزان پسرمـــی رودجـــدیدتحصیلیسالشروع می شود

کیف هایشان را برمی دارند؛ سال تحصیلی جدید شروع می شود. دانش آموزان پسر و دختر خوشحال به مدرسه می روند؛ آنها 

ـــواِرُع راَسِةفَْصـُلیَبـْـــــتَـــِدئُالْــبَناِت.َوِبالْــبَنیَنَمْملوَءٌةالشَّ ــداقَِةفَصــُلَوالِْکــتابَِةَوالِْقـــراَءِةَوالدِّ ــــالمیِذ.بَیـَنالصَّ التَـّ

دانش آموزانمیاندوستیزمـــانونوشـــتنوخــــواندنوتحصیلزمانشــــــــروع می شوددخـــترانوپســــــرانپــر ازخــــیابان ها

خیابان ها پر از پسر و دختر است. زمان تحصیل، خواندن، نوشتن و دوستی میان دانش آموزان شروع می شود.
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ِ الّساِبِع َو الّثاِمِن
ّ

ف  ُدروِس الّصَ
ُ

ُ  ُمراَجَعة
ل ّوَ

ْ
ْرُس ال

َ
لّد

َ
ا

 بـِْسـِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّحیِم 
     به نــــام     خدای        بخـــشندۀ       مــهربان

به نام خدای بخشندۀ مهربان

کَالمـــــــــي اللِّه  ِباْســــِم  قیــــاميأَبْـــــــــــــــــَدأُ  ِعـــْنَد  َربــّي  أَْذکُـــــــــــُر 

         برخـــــاستنم        زمان      خدایم     یاد می کــــنمســـــخنم    به نام             خــــــدا  شــــــــــروع می کنم

مـــــــی کنم شــروع   خــدا  نــام  بــا  را  می کنــمســخنم  یــاد  را  خدایــم  شــدنم،  بلنــد  زمــان 

ُدروســـي اللِّه  ِباْســـــِم  ُجلــوسأَبْـــــــــــــــــــَدأُ  ِعــْنَد  َربــّي  أَْذکُـــــــــــــُر 

    نشـــستنمزمانخدایم      یاد می کــــنم             خدا             در س هـــایم   به نام    شـــروع می کـــــــــــنم

می کنــــــم آغــاز  خــدا  نــام  بــا  را  می کنــمدرس هایــم  یــاد  را  خدایــم  نشســـــــتنم،  زمــان 

کِـــــــتايب اللّــِه  ِباْســـــــــِم  ِصـــــــعايبأَقْـــــــــــَرأُ  َحـلَّ  َربّــي  أَْســــــــأَُل 

        ســـختی هایم     حّل    خدایممی خواهــم        کتابم           به نـــام                      خــدا  مــــی خــــــوانم 

می خوانــم خــــــــــــــدا  نــام  بــا  را  می خواهــمکتابــم  خدایــم  از  را  گرفتاری هایــم  حــّل 

َصــالُةَمـــــــــــــــْکــــتَـــبُــنـــــــا نــــــــــــــوٌر َو َحیــــــاُة فـــــــــیِه  ُدعاٌء،  فـــــــــــیِه 

       نمــــازدر آندعادر آنزندگــــیونــــورمــــــکــــــــتب مــــا )مدرسۀ ما(

اســت زندگـــــی  و  نــور  مــا(  )مدرســۀ  مــا،  اســتمـــکتب  نمــــــــــاز  و  دعـــــــــــــــــــا  آن  در 

کَـامُل فــــیِه  ُعـــــــــــــلوٌم،  َجـامُلفــــــــــــــیِه  فــــــــــــیِه  کُـنوٌز،  فـــــــــــیِه 

      زیبـــاییدر آنگــــنج هادر آنکــــــمالدر آندانــــش هادر آن

اســت کمــــــــــــال  آن  در  دانش هاســت،  آن  اســـــــتدر  زیبــــــــایی  آن  در  گــــــــــــــنج هاست،  آن  در 

الْــــــُعلاَمُء ِمــــــــــــنُه  ُج  الُْحـــــَکامُءیَتَـــــــــــــَخــــــرَّ فــــــــیِه  ُس  یُـــــــــــَدرِّ َو 

غ الّتحصیل می شـــود     حکیماندر آندرس می دهـدو      دانشمــــنداناز آنفار

می شــوند غ الّتحصیــل  فار آن  از  می دهنـــــددانشــمندان  درس  آن  در  حکیمــــــــــــان  و 

َسمــــــــــــــايئ أَنـواُر  کُتُـــــــــبي  کَـــــــــــــــــَدوايئهــــــا  کَــــْنٌز،  َمـْرَحــــَمٌة،  

کتــــاب هایمهــــان گنـــــجمهربانیآســـــمانـــــمنورهـــا                   ماننــــد داروی من        

اســت مــن  آســمان  روشــــنایی  کتاب هایــم  بــاش  گاه  اســتآ مــــــــن  داروی  ماننــد  و  گنــج  مهربانــی، 

أُمـــــوري اللّــــــِه  ِباْسـِم  ُســـــــــــروريأَبْـــــــــــــــــــَدأُ  زاَد  إِلٰــــــــــــــهي،  فَـاْسُم 

کردخــــدای منزیــرا نام      کارهـــایم       به نام               خــــداشـــــــــروع می کــــنم شــــــادی امزیاد 

می کـــنم شــروع  خــدا  نـــــــام  بــا  را  کــردکارهایــم  زیــاد  را  شــادی ام  خــــــدا  نــام  زیــرا 
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)درس نامه(اَلَْقواِعد

 مروری بر قواعد پایه های هفتم و هشتم 

ــــــ ـَ فتحه:  ـــــــ

ــــــ ـݭݭݭݭݭِ کسره: ـــــــ

ــــــ ـݭݭݭݭݭݨݨݨݨݨُ ضّمه:  ـــــــ

ــــــ ـݭݭݭݭݭݨْ سکون:  ـــــــ

عالمت

ـݥ ـــــ ـݨݨݨً نصب:  ـــــــ

ــــــ ـݭݭݭݭٍ ـــــــ جر:  

ـــــ ـݭݭݭݭݭݨݨݨݨݨٌ رفع:  ـــــــ

تنوین

ِکَبٌة را

ِکٌب را

اسم از نظر جنس

مؤّنثمذّکراسم از نظر تعداد

فائَِزٌةفائٌِز مفرد

فائَِزیِْن مثّنی فائَِزتَیِْنفائِزاِن -  فائَِزتاِن - 

فائِزیَنجمع سالم فائِزاٌتفائِزوَن - 

أَْسامکجمع مکّسر
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ِ الّساِبِع َو الّثاِمِن
ّ

ف  ُدروِس الّصَ
ُ

ُ  ُمراَجَعة
ل ّوَ

ْ
ْرُس ال

َ
لّد

َ
ا

ره
شا

م ا
س

ا

مذّکر نزدیک

ٰهذامفرد

مذّکر دور

ٰذلَِکمفرد

 

مثّنی
ٰهذاِن

ٰهَذیِْن
ـــــــــــــــ

أُولِٰئَکجمعٰهؤالِءجمع

 

مؤّنث نزدیک

ٰهِذِهمفرد

مؤّنث دور

تِلَْکمفرد

 

مثّنی
هاتاِن

هاتَیِْن
ـــــــــــــــ

أُولِٰئَکجمعٰهؤالِءجمع

 

أَنَا، أَنَت، هَو، نَحُن و...

ي، َک، ـه، نا و...
ضمایر

جدا )منفصل(

پیوسته )مّتصل(

ِبَم َکْم، ِبماذا،  لَِمْن، لِماذا،  َمْن،  َکْیَف، َمَتی، ما، ماذا،  أَیَن،  أَ،  کلمه های پرسشی: َهْل، 

واِحد، إِثنان، ثاَلثَة، ... ، إِثنا َعَشر

ل، اَلثّاني، اَلثّالِث، ... ، اَلثّاني َعَشر اَْلَوَّ

اعداد
اصلی

ترتیبی
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ک ب( همراه با ضمایر جدا و پیوسته جدول چهارده شخص ماضی از )ر 

ضی
ما

اّول شخص مفرد

َرکِبُْت فَِعلُْت: 

أَنا جدا  

ي پیوسته  

دوم شخص مفرد

َرکِبَْت فَِعلَْت: 

أَنَت جدا  

پیوسته  ـَک

َرکِبِْت فَِعلِْت: 

أَنِت جدا  

پیوسته  ـِک

سوم شخص مفرد 

فَِعَل: َرکَِب

جدا  هَو

ـُه پیوسته  

َرکِبَْت فَِعلَْت: 

جدا  هَي

پیوسته  ـَها

اّول شخص جمع

َرکِبْنا فَِعلْنا: 

نَحُن جدا  

نا پیوسته  

دوم شخص جمع

َرکِبْتُما فَِعلْتُما: 

أَنتُما جدا  

ـُکما پیوسته  

َرکِبْتُْم فَِعلْتُْم: 

أَنْتُم جدا  

ـُکْم پیوسته  

َرکِبْتُنَّ  : فَِعلْتُنَّ

أَنْتُنَّ جدا  

ـُکنَّ پیوسته  

سوم شخص جمع

َرکِبا فَِعل ا: 

ُهما جدا  

ـُهما پیوسته  

َرکِبَتا فَِعلَتا: 

ُهما جدا  

ـُهما پیوسته  

َرکِبوا فَِعلوا: 

ُهم جدا  

ـُهم پیوسته  

َرکِبَْن فَِعلَْن: 

ُهنَّ جدا  

پیوسته  ـُهنَّ
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ِ الّساِبِع َو الّثاِمِن
ّ

ف  ُدروِس الّصَ
ُ

ُ  ُمراَجَعة
ل ّوَ

ْ
ْرُس ال

َ
لّد

َ
ا

 در عربی به اّول شخص متکّلم، به دوم شخص مخاطب و به سوم شخص غایب میگن.

فَُعَل فََعَل، فَِعَل،  وزن های فعل ماضی )گذشته(: 

ک ب( همراه با ضمایر جدا و پیوسته ع از )ر  جدول چهارده شخص مضار

رع
ضا

م

اّول شخص مفرد

أَْرکَُب أَفَْعُل: 

أَنا جدا  

پیوسته  ي  

دوم شخص مفرد

تَْرکَُب تَْفَعُل: 

أَنَت جدا  

پیوسته  ـَک 

تَْرکَبیَن تَْفَعلیَن: 

أَنِْت جدا  

ــِک پیوسته  

سوم شخص مفرد 

یَْرکَُب یَْفَعُل: 

جدا  هَو

پیوسته  ــُه

تَْرکَُب تَْفَعُل: 

هَي جدا  

پیوسته  ـها

اّول شخص جمع

نَْرکَُب نَْفَعُل: 

نَحُن جدا  

نا پیوسته  

دوم شخص جمع

تَْرکَباِن تَْفَعل اِن: 

أَنْتُما جدا  

ـُکما پیوسته  

تَْرکَبوَن تَْفَعلوَن: 

أنْتُم جدا  

ـُکم پیوسته  

تَْرکَبَْن تَْفَعلَن: 

أنْتُنَّ جدا  

ـُکنَّ پیوسته  

سوم شخص جمع

یَْرکَباِن یَْفَعل اِن: 

ُهما جدا  

ـُهما پیوسته  

تَْرکَباِن تَْفَعل اِن: 

ُهما جدا  

ـُهما پیوسته  

یَْرکَبوَن یَْفَعلوَن: 

جدا  ُهم

ـُهم پیوسته  

یَْرکَبَْن یَْفَعلَْن: 

جدا  ُهنَّ

پیوسته  ـُهنَّ
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یَْفُعُل یَْفِعُل،  یَْفَعُل،  ع )حال و آینده(:  وزن های فعل مضار

ما + فعل ماضی  ما + َکَتَب  ما َکَتَب )ننوشت( 

ال + فعل مضارع  ال + یَْکُتُب  ال یَْکُتُب )نمی نویسد(
فعل نفی

ماضی

ع مضار

درس نامۀ تکمیلی

»َســــ « برای آیندۀ نزدیک و »َسوَف« برای آیندۀ دور به کار میره.
کرد. یَلَْعُب: بازی خواهد  َسوَف  َسَیلَْعُب،  ع   « یا »َسوَف« +  فعل مضار فعل مستقبل: »َسـ 

کرد. یَلَْعَب: بازی نخواهد  یَلَْعُب  َلْن  َلْن +  ع:  +  فعل مضار َلْن  نفی مستقبل: 

ع سوم شخص )غایب( در ابتدای جمله، به صورت مفرد میان. 1 فعل های ماضی و مضار
 کَتََب الطُّاّلُب.

گه فاعل مثّنی یا جمع داشته باشه، به صورت جمع ترجمه میشه. 2 فعل مفرد در اّول جمله، ا
 َجلََسْت الطّالِبَتاِن / َجلََسْت الطّالِباُت. دانش آموزان نشستند.

گه اسم بعد از اسم اشاره، »ال« داشته باشه، اسم اشاره در هر حال، مفرد ترجمه میشه. 3 ا
کلمه های »ِعنَد، لِـ ، لَـ « برای مالکیت به کار میرن.  گاهی   4

فّن ترجمه

التَّمارین
کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه  ُل     التَّمریُن اْلوَّ

نیا﴾ )کهف/46( الدُّ الَْحیاِة  الْبَنوَن زیَنُة  َو  ﴿اَلْماُل   -1

الثّاني. فِّ  ِمَن الصَّ أُرکیَدُة  َجْت  تََخرَّ  -2

الِْکتابََة َجیِّداً؟ تَْعلَُم  یا َصدیقي، َهْل   -3

ِبَفَرٍح. ُس تاَلمیَذُهم  یَُدرِّ ُس،  الُْمَدرِّ ٰذلَِک   -4

الُْمَعلَِّم ُسؤاالً ُمفیداً. أَمیٌر  َسأََل   -5

الَْخریِف. الَْجدیُد ِفي  راسيُّ  الدِّ الْعاُم  6- یَبتَِدئُ 

کنید.  التَّمریُن الّثاين  در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 
أََحدَ َعَشَر کَوکَباً﴾ )یوسف/4(  همانا من یازدهمین ستاره را دیدم. َرأَیُْت  ﴿إِنّي   -1

   همانا من یازده ستاره دیدم. 

أَنُفَسُهم یَظلِموَن﴾ )یونس/44(  ولی مردم به غیر خودشان ظلم می کنند. الّناَس  ﴿َولِٰکنَّ   -2

   ولی مردم به خودشان ظلم می کنند. 
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ِ الّساِبِع َو الّثاِمِن
ّ

ف  ُدروِس الّصَ
ُ

ُ  ُمراَجَعة
ل ّوَ

ْ
ْرُس ال

َ
لّد

َ
ا

الِْعلُم.   علم و دانش، راه بهشت  است. الَْجنَِّة  3- طَریُق 

   بهشت، راه علم و دانش است. 

الَْجماَل.  قطعًا خدا زیباست؛ زیبایی را دوست دارد.  یُِحبُّ  اللَّه َجمیٌل  إِنَّ   -4

   قطعًا خداوند زیباست و انسان زیبا را دوست دارد.

نِعَمٌة.   قطعًا نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است.  إِلَْینا  الّناِس  َحوائُِج   -5

   نیازهای مردم پیش ما نعمتی است. 

کنید.  التَّمریُن الّثالُِث  عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه 
الِْعَنِب. َو  الْبُرتُقاِل  َو  اْلَْزهاِر  َو  ِباْلَْشجاِر  اَلَْحدائُِق َمملوَءٌة   -1

إِلِٰهنا زاَد ُسروَرنا. أُموَرنا، فَاْسُم  اللِّه  ِباْسِم  نَبَدأُ   -2

َربَُّهم َحلَّ ِصعاِبِهم. َو یَسأَلوَن  اللِّه کِتابَُهم  ِباْسِم  یَقَرؤوَن   -3

ِبُکما. َعلَیُکما؛ أَهالً َو َسهالً  الُم  أَیَّتَُها الطّالِبَتاِن، السَّ  -4

الْبَناُت؟ أَیَّتَُها  َذَهبْتُنَّ  لِماذا ما   -5

الُْمستَشَفی. ُمَمرِّضاٌت ِفي  الُْمختَبَِر. نَحُن  نَحُن ال نَعَمُل ِفي   -6

کلمه ها ناهماهنگ است؟ کلمه از نظر زمان با سایر  کدام   التَّمریُن الّراِبُع  
أَکَلْتُما  أَبَدأُ   أََخْذُت   أََخْذنا      -1

تَنِزالِن  نَنِزُل    نَشَرُب    نََزلْنا      -2

تَشَرْحَن  َشَعْرنا    َشَرْحتُم   َشِربْتُنَّ      -3

أَنظُُر تَأُْخذوَن    تَأُْمریَن    أََمْرِت      -4

قََدْرنا   یَقبَُل تَقِذُف    5-  یَغِفرونَ  

کلمۀ داده شده مناسب نیست؟ کدام ضمیر برای   التَّمریُن الْخاِمُس  
ُهما   أَنتُنَّ  نَحُن   ُهنَّ    1- جالِسات:   

نَحُن  ُهم    أَنتُم    أَنتُما    طُاّلب:     -2

أَنَا  أَنَت    َعلي:   هَو   هَي     -3

ُهما  نَحُن    أَنتُما   أَنتُنَّ    4- َصدیَقتاِن:   

أَنَا   ُهنَّ  أَنِت   هَي    5- فاِضلَة:  
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کنید.  التَّمریُن الّساِدُس  اسم اشارۀ مناسب را انتخاب 
ٰذلَِک  ٰهذا    بَیِتنا .................. الَْمساَء. )نزدیک(    إِلَی  ْل  تََفضَّ  -1

ٰهؤالِء  ٰهِذِه    )نزدیک(    الَْبیِت.  إِلَی  َدَعْوُت .................. اْلَصِدقاَء  2- لََقْد 

ٰذلَِک  الِْخدَمُة في .................. الُْفنُدِق َجیَِّدٌة؟ )دور(   تِلَک    َهِل   -3

أُولِٰئَک   تِلَک  لَِک؟ )دور(     الَْحقیَبُة  4- َهْل .................. 

هاتَیِْن  لَیلٍَة؟ )نزدیک(   ٰهَذیِْن    لِکُلِّ  الُْغرَفَتْیِن  أُجَرُة ..................  کَْم   -5

أُولِٰئَک  ٰهؤالِء    الَْحَجریَِّة. )دور(   َمکَِة  ِمَن السَّ یادوَن ما خافوا  الصَّ  .................. -6

کلمه های پرسشی مناسب بنویسید.  التَّمریُن الّساِبُع  
اْلَن؟ نََعم. یُْمِکُن ِشراَء طَعاِم   .................. -1

ُهناَک. ابِْن سینا؟  َمْدِرَسُة   .................. -2

الّشارِع؟ نَتََوقَُّف َجنَب  3- .................. ساَعًة 

ِبالطّائَِرِة. إِلَی طَهراَن؟  نَْذَهُب   .................. -4

الَْجوُّ في مازندراَن؟  .................. -5

باِرٌد. الْبَحِر  ِلَنَّ میاَه  الْبَحِر؟  إِلَی  ال تَْذَهُب   .................. -6

کنید.  التَّمریُن الّثاِمُن  فعل ماضی مناسب را انتخاب 
/ َوقَْفَت( )َوقَْفِت  ، کَْم َدقیَقًة .................. َعلَی الطَّریِق؟  1- یا َعليُّ

/ َوَصلْتُم( الِْقطاِر؟ )َوَصلْتُما  إِلَی  أَيِّ ساَعٍة ..................  یا أَصِدقائي، في   -2

/ فَتَْحتُما( الَْمرأَُة، َمتَی .................. الْباَب؟ )فَتَْحِت  أَیَّتَُها   -3

/ َدفَْعِت( )َدفَْعُت  أَنَا .................. الِْحساَب.   -4

َزَرْعنا(  / )َزَرْعُت  الَْمزَرَعِة.  یحاَن ِفي  الرَّ 5- نَحُن فاَّلحوَن، .................. 

/ َرفَْعِت( إِیراَن. )َرفََعْت  6- الاّلِعبَُة .................. َعلََم 

کنید. ع مناسب را انتخاب   التَّمریُن الّتاِسُع  فعل مضار
/ نَطلُُب( نَظیفاً. )تَطلُبوَن  ِمْنَک فُنُدقاً  نَحُن ..................   -1

/ تَفَحصیَن( َحقیبَتََک. )أَفَحُص  أَنَا ال ..................   -2

/ تَرَغبیَن( َهْل أَنَت .................. في زیاَرتي؟ )تَرَغُب   -3

) / یُِحبُّ ِبالطّائَِرِة. )تُِحبُّ  َفَر  السَّ 4- هَو .................. 

/ یَقطَعاِن( )تَقطَعاِن  أَنتُما .................. الَْخَشَب.   -5

/ یَرِجعوَن( ِبَفَرٍح. )یَرِجُع  َمناِزلِِهم  إِلَی  6- .................. اْلباُء 
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ِ الّساِبِع َو الّثاِمِن
ّ

ف  ُدروِس الّصَ
ُ

ُ  ُمراَجَعة
ل ّوَ

ْ
ْرُس ال

َ
لّد

َ
ا

 التَّمریُن الْعاِشُ  ضمیر مّتصل )پیوسته( مناسب بنویسید.
بَیتُـ............ َجمیٌل. أُسَرٍة ناِجَحٍة.  ِمْن  2- هَي  َمْدَرَسِتـ.................. .  إِلَی  1- أَنِت ما َوَصلِْت 

؟ الَْعَربيِّ کِتاُب  ِعنَد..................  التَّالمیُذ، َهْل  أَیَُّها   -4 ِبنتاِن، کَیَْف قََرأْتُما َدرَسـ.................. ؟  یا   -3

الَْحقائِِب. َعلَی َحمِل  6- ِمْن فَضلَِک، ساِعْدنـ..................  یا َعزیَزتي؟  5- کَیَْف حالُـ.................. 

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را مشّخص   التَّمریُن الْحادَي َعَشَ  در هر قسمت، 
فَوق   یَوم  یَسار    1-  یَمین    

ِطفلَتاِن  تَقاُعد   ِقراَءة     تََفکُّر      -2

اَلِْفراخ    أَعوام  َغریب    3-  أَقِرباء   

کِتاباِن    ٰهَذیِْن  هاتَیْنِ   هاتاِن      -4

أَنَـــا   أَنتُنَّ  نَحُن    ُهم      -5

6-  ِعندي    ِعنَدکَ  ِعنَدِک    ِعنَدنا 

 التَّمریُن الّثاينَ   َعَشَ  با توّجه به تصاویر، به پرسش ها پاسخ دهید.

ُجالِن؟ الرَّ أَیَن 

.......................

ُهنا؟ کَْم کِتاباً 

....................... 

ما هَي أَلواُن َعلَِم الُْجمهوریَِّة اْلِسالمیَِّة اْلِیرانیَِّة؟

............................... 

تَأْکُلیَن؟ ماذا 

....................... 

الَْمرقَُد؟ لَِمِن 

.......................

أَنتُم َمسروروَن؟ لِماذا 

.......................
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کنید. کلمۀ مناسب پر   التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   جاهای خالی را با 
یَوُم ................................. . َو َغداً  بِْت  یَوُم السَّ 1- اَلْیَوُم 

. ................................. الُْفصوِل فَصُل  ُل  2- أَوَّ

. ......................................... تاُء فَصٌل  اَلشِّ  -3

یَوُم ........................................ . اْلَرِبعاِء فَالْیَوُم  یَوَم  4- أَْمِس کاَن 

ماِء ..................................... . 5- لَوُن السَّ

أَربََعة، ........................، ِستَّة، ................... . واِحد، .......................، ثاَلثَة،   -6

َشهراً﴾ )توبه/36( اللِّٰه ..................................  ِعنَد  هوِر  َة الشُّ 7- ﴿إِنَّ ِعدَّ

الُْغراِب ........................................ . 8- لَوُن 

کنید. کامل   التَّمریُن الّراِبَع َعَشَ  جدول زیر را 

حروف اصلیترجمهمضارعماضی

إِبَتَدأَ ...................................................................................................................................................ما 

...................................................................................................................................................َحَملوا

...................................................................................................................................................َذَکْرُت

...................................................................................................................................................َسأْلنا

...................................................................................................................................................ما َجَمْعُتم

...................................................................................................................................................طََرقُْتنَّ

کنید. کلمه های مشّخص شده را تصحیح   التَّمریُن الْخاِمَس َعَشَ   
الْبَیِت.  َو یَرِجعوَن إلَی  َحقاِئَبُهّنَ  1- یَحِملوَن الطُّاّلُب 

الَْفواکِِه.  ِمَن  اَلَْحدائُِق َمملوٌء   -2

اللِّه کِتابي.  ِباْسِم  نَقَرأُ   -3

ِعلِمها.   إِلَی  الّناِس  ِعلَم  َمْن َجَمَعْت  الّناِس  أعلَُم   -4

تَنَفُع.  واِء؛ قَلیلُها  اَلَْکالُم کَالدَّ  -5

ِبِه.  الُْمَعلَِّمِة َو ُهما یَعَمالِن  اَْلُختاِن َسِمعا کَالَم   -6

لِلَْغداِء.  7- ِعنَدنا طَعاٌم کَثیَرٌة 
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ْ
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کلمه اضافی است.( کنید. )در ستون چپ، دو   التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ  عبارت های مرتبط را به هم وصل 

الّدین  َعموُد 

َزماٌن طَویٌل 

اْلـآِخَرِة  َمزَرَعُة 

النَّّجاُر  َمکاٌن یَعَمُل فیِه 

اْلَشجاِر  أَوراِق  َفصُل ُسقوِط 

یَغِفُر  الّلَه  إِنَّ 

اْلَحَسناِت  یَْأُکُل 

اْلَمرَضی  َمکاٌن لِِشفاِء 

َلُه َحبیٌب  َلیَس 

اَْلَمصَنع  

اَْلَحَسد  

الة اَْلصَّ  

اَْلَغریب  

َنة اَلسَّ  

نیا اَلدُّ  

اَْلُقرآن  

اَْلَخریف  

نوب اَلذُّ  

اَْلُمسَتشَفی  

اَْلَقریب  

کنید. ≠ مشّخص  کلمه های زیر را با عالمت = یا   التَّمریُن الّسابعَ  َعَشَ  مترادف یا متضاد بودن 

َذنْب  ِعلم  ِحْکَمة َخطیئَة   َسهل   َصْعب  ِبدایَة  إِبِتداء    اَلَْقدیم  اَلَْجدید   

ُسرور  ُحْزن کَثیر  َستَرَ   قَلیل   َکَتمَ      قیام  ُجلوس   َسأََل  طَلََب  

کلمه های زیر را در جای مناسبی از جدول قرار دهید.  التَّمریُن الّثاِمَن َعَشَ  

واِقفیَن - طالِبات - نِعَمتاِن - بَنات - تاَلمیذ - َرُجلَیِْن - فائِزوَن - ُدروس

جمع مکّسرجمع مذّکر سالمجمع مؤّنث سالممثّنی

....................................................................................................

....................................................................................................
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 التَّمریُن الّتاِسعَ  َعَشَ  متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
َمداِرُس  ِبَفَرحٍ.  الَْمدَرَسِة  ِفي  یَشُعروَن  الَْبناِت  َو  الَْبنیَن  أَکَثُر  الَْجدیُد.  راسيُّ  الدِّ الْعاُم  یَبَتِدأُ  لَِزمیالتِها،  َزهراُء  قالَْت  اْلَیّاِم،  أََحِد  »في 

َو  الِْقراَءِة  َو  راَسِة  الدِّ َفصُل  إِبَتَدأ  الَْحقیَقِة،  ِفي  َصحیٌح.  کَالُمِک  ُمنا،  قالَْت  اللَّحظَِة،  ٰهِذِه  في  التِّلمیذاِت.  َو  ِبالتَّالمیِذ  َمملوَءٌة  َمدیَنِتنا 

اللّه.« إِْن شاَء  ُمَعلِّماتِنا  ِبُمساَعَدِة  َنِة  بَیِننا. َسَنعِرُف أَشیاًء کَثیَرًة طُوَل السَّ داَقِة  الِْکتابَِة َو َفصُل الصَّ

راسیَِّة؟ الدِّ َنِة  الَْمداِرُس طُوَل السَّ 1- کَیَْف 

راسیَِّة؟ الدِّ َنِة  التِّلمیذاُت طُوَل السَّ َو  التَّالمیُذ  ِبماذا یَشُعُر   -2

ُمنا في کَالِم َزهراء؟  َرأُْي  ما   -3

التَّالمیِذ.   درست          نادرست بَیَن  داقَِة  راسيُّ فَصَل الصَّ الدِّ الْعاُم  4- لَیَْس 

کلمه اضافی است.( کنید. )دو  کلمه های زیر، جاهای خالی را پر   التَّمریُن الِْعشوَن  با 

کوُت - أَقداِم - الُْقلوِب - َحيٍّ أََخوات - آفَُة - الّناس - إِخَوٌة - لِلّناِس - السُّ

)انبیا/30(  ﴾  .................. الْماِء کُلَّ َشيٍء  ِمَن  ﴿َو َجَعلْنا   -2 )حجرات/10(   ﴾  .................. الُْمؤِمنوَن  ﴿إِنَّما   -1

هاِت. .................. اْلُمَّ اَلَْجنَُّة تَْحَت   -4   .................... الِْعلَم َحیاُة  3- إِنَّ 

................... أَنَفُعُهم  الّناِس،  َخیُر   -6  . ................... 5- ُربَّ کَالٍم َجوابُُه 

النِّسیاُن. 7- .................. الِْعلِم 

جدول
کنید و رمز آن را بنویسید. جدول زیر را حل 

1- جمع مکّسر »قََدم«

2- مترادف »َربّي«

3- جمع مکّسر »شاِرع«

4- متضاد »قیام«

5- ترجمۀ ضمیر اّول شخص مفرد

6- جمع مکّسر »نور«

7- اسم اشارۀ مفرد نزدیک )مؤّنث(

8- مفرد »أَیّام«

9- سوم شخص مفرد مذّکر »َرأَیُْت«

10- متضاد »باِرد«

11- متضاد »نَهار«

رمز: ........................... .............
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ِ الّساِبِع َو الّثاِمِن
ّ

ف  ُدروِس الّصَ
ُ

ُ  ُمراَجَعة
ل ّوَ

ْ
ْرُس ال

َ
لّد

َ
ا

پرسش های  چهارگزینه ای
ُه َحبیٌب.«

َ
ْیَس ل

َ
َغریُب َمْن ل

ْ
ل

َ
گزینه ترجمۀ درست عبارت مقابل است؟ »ا 1- کدام 

که برای خودش دوستانی ندارد. کسی است  2( غریب  که با دوستش رابطۀ خوبی ندارد.  کسی است  1( غریب 

که هر شخصی دوستش ندارد.  کسی است  4( غریب  که دوستی ندارد غریب است.  کسی   )3

َرّب ِعنَد قیامي.« أَذکُُر  أَنَا  َو  اللِّه کَالَمُه  ِباْسِم  گزینه ترجمۀ عبارت مقابل است؟ »یَبَدأُ  کدام   -2

1( سخنم را با نام خدا شروع می کنم و خدایم را زمان بلند شدنم یاد می کنم. 

2( خدایش را در هر حال یاد می کند و من نیز خدایم را زمان بلند شدنم یاد می کنم.

3( خدایش را در سخنش یاد می کند و من نیز زمان بلند شدنم خدایم را یاد می کنم. 

4( سخنش را با نام خدا شروع می کند و من زمان بلند شدنم، خدایم را یاد می کنم. 

« درست نیست؟
ُ
بَدأ

َ
گزینه دربارۀ »أ کدام   -3

4( مذّکر است. ع است.  3( مضار 2( اّول شخص است.  1( مفرد نیست. 

کلمه به ترتیب درست است؟ گزینه ترجمۀ هر سه  کدام  4- در 

ُس: درس می دهد، َجمال: زیبایی  یَُدرِّ فیِه: در آن،   )2 نور  أَنوار:  1( ِصعابي: سختی ها، ِعنَد: زمان، 

یَقَرأُ: می خواند اَلِْقراَءة: می خوانند،  4( أَقَرأُ: می خوانم،  ُج: خارج می شود، ِمنُه: از آنها، ُسروري: شادی من  3( یَتََخرَّ

ِعلُم« است؟
ْ
ِة ال

َ
َجّن

ْ
گزینه پرسش مناسبی برای »َطریُق ال کدام   -5

الَْجنَِّة؟ ماذا طَریُق   )4 الَْجنَِّة؟   3( کَیَْف طَریُق  الَْجنَِّة؟   2( َمْن طَریُق  الِْعلِم؟   1( َمْن طَریُق 

گزینه آمده است؟ کدام  6- هم صیغۀ »َیعیشوَن« در 
4( ُهّنَ 3( َعلِموا  ال تَعیشونَ   )2 تَعیُش  1( ال 

کدام فعل برای ضمیر »َنحُن« مناسب است؟  -7

4( تَنظُْرَن 3( نَظَْرنا   2( نَظَْرنَ  1( نَظَروا  

گزینه درست نیست؟ کدام  8- نفی 

ال تَکتُُب  )4 ما کَتَبوا   )3 یَتََخرَّجُ  2( ال  1( ال تََخرَّجَ 

کدام پرسش و پاسخ درست نیست؟  -9

4( أَیَن تَذَهبوَن؟ إِلَی ُمَنظََّمِة الَْعَمِل. َهْل َغَسلْتُم؟ نََعم َغَسلُْت.   )3 َمتَی تَذَهُب؟ َمساًء.   )2 رَس؟ نََعم.  الدَّ تَفَهْمَن  أَ   )1

کلمۀ »َصعب« است؟  گزینه جمع  کدام   -10

4( ِصعاب أصَعب   )3 2( َصعبَة  1( ُصعاب 

تََعنُّتاً.« تَْسأَْل  َو ال  هاً  تََفقُّ »َسْل  قاَل َعيلٌّ )ع(: 

برای فهمیدن بپرس، نه برای آزار دادن.



اَلُْعبوُر اْلِمُن
اَلدَّرْسُ الثّاني

)واژه نامه(اَلُْمعَجم

سم
ا

اْلِمُن: عبور و مرور ایمن« آِمْن: ایمن »اَلُْعبوُر 

: محبوب ترین  أََحبُّ

أُْسَوة: الگو

أَنَْصح: اندرزگوترین

گریه کردن،  گریه  بُکاء: 

تالي: بعد

کردن تَصاُدم: تصادف 

َذکّي: باهوش

کردن َرْسم: نقاشی 

َرصیف: پیاده رو

َسْیر: حرکت

َشقاَوة: بدبختی

ُصُحف« َصحیَفة: روزنامه »جمع: 

گهان َفْجأًَة: نا

ُقْبح: زشتی

ما: آنچه

کردن گذر  ُمرور: 

ُمْسَتشَفي: بیمارستان

هاِدئ: آرام

مضارعماضی

ل
فع

آَمَن: ایمان آورد )أ م ن(

ِمْن: نزدیک شد به )ق ر ب( اِْقَتََب 

کرد )ص د م( تَصاَدَم: تصادف 

کرد )ک ل م( تَکَلََّم: صحبت 

َر: هشدار داد )ح ذ ر( َحذَّ

کرد )ر س م( َرَسَم: نّقاشی 

َرَقَد: بستری شد، خوابید )ر ق د(

کرد )س ت ر( َسَتَ: پوشاند، پنهان 

کرد )ص د م( َصَدَم: برخورد 

ناَدی: صدا زد )ن د ی(

یُؤِمُن: ایمان می آورد

یَْقَتُِب: نزدیک می شود

یََتصاَدُم: تصادف می کند

یََتکَلَُّم: صحبت می کند

ُر: هشدار می دهد یَُحذِّ

یَْرُسُم: نّقاشی می کند

یَْرُقُد: بستری می شود، می خوابد

یَْسُتُ: می پوشاند، پنهان می کند

یَْصِدُم: برخورد می کند

یُنادي: صدا می زند

ف
لََقْد: قطعًاحر
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ِمُن
ْ

ُعبوُر اُ
ْ
ل

َ
ْرُس الّثانا  ا

َ
لّد

َ
ا

له
جم

 و 
ب

رکی
الُْمروِر: ادارۀ راهنمایی و رانندگیت إِداَرُة 

الُْمروِر: عالمت های راهنمایی و رانندگی إِشاراُت 

الّتايل: روز بعد الَْیوُم 

َصحیَفة ِجداریَّة: روزنامه  دیواری

لَِم: برای چه )لِـ + ما(

گذرگاه پیاده َمَمرُّ ُمشاة: 

الُْمروِر: پارک آموزش ترافیک تَْعلیِم  ِمْنطََقُة 

اْلِمُن: عبور و مرور ایمن اَلُْعبوُر 

رِس )متن   درس(نَصُّ الدَّ

 اَلُْعبوُر اْلِمُن 
عبور و مرور ایمن

ُغـرفَِتِه؛إِلَیَذهـََبَوفَــْجأًَةِبالْبُــــــــکاِءبَـــــــــَدأَأُْســـــَرتِِهَمَع،الْمـائَِدِةَعلَیَجلَـَسِعـنَدماَحزیناً؛الَْمدَرَسِةِمَنَسّجاٌدَرجــــََع
کردخانواده اشباســــفرهروینشستوقــتیناراحتمدرسهازسّجادبرگشت گریه کردنشروع  گهانبه  اتاقشبهرفتونا

کرد و به اتاقش رفت.  گریه  گهان شروع به  کنار سفره نشست، نا سّجاد ناراحت از مدرسه برگشت؛ وقتی با خانواده اش 

ـــــــَمَوإِلَیـــــِهأَبـــوُهَذَهَب ُحَسیناً؟«َصـدیقيتَـْعــِرُف»َهْلأَجــاَب:الطَّعاَم؟!«مـا أکَلَْت»لِماذاَســــــــأَلَُه:َوَمَعـُهتَـَکلَـّ
کردوپیش اوپدرشرفت حسین رادوستممی شناسیآیـاپاسخ دادغذانخوردیچراپرسید از اووبا اوصحبت 

پدرش پیش او رفت و با او حرف زد و از او پرسید: »چرا غذا نخوردی؟!« پاسخ داد: »آیا دوستم حسین را می شناسی؟« 

الُْمْستَشَفی؛ِفيَرقَـــــــَد»هَوَسّجاٌد:أَجـــــاَبَحــــَدَث لَـــُه؟«مـاذاهاِدئٌ.َوَذکــــيٌَّولَـــٌدهـَوأَْعــــــِرفُُه؛»نََعم؛قــاَل:
بیمارستاندربستری شداوسّجادپاسخ داداّتفاق افتاد  برایشچهآراموباهوشپسریاومی شناسم او رابلهگفت

گفت: »بله، او را می شناسم. او پسری باهوش و آرام است. چه اّتفاقی برایش افتاد؟« سّجاد پاسخ داد: »او در بیمارستان بستری شد؛ 

یّاَرِة؛تَصــــــاَدَم ـَصــــــــَد ناَدیْـــــتُُه؛الُْمقاِبِل؛الرَّصــیِفَعلَیشاَهْدتُُهِعنــَدماأَمـــامي؛التَّصاُدُمَحـــــَدَثِبالسَّ الُْعـبــوَرفَــقـَ
کرد گذر کردنپس تصمیم گرفتصدا زدم او راروبه روپیاده روبردیدم او راوقتیجلوی منتصادفاّتفاق افتادبا ماشـینتصادف 

کردن کرد؛ جلوی من تصادف شد. وقتی او را در پیاده روی روبه رو دیدم، صدایش زدم. پس بدون نگاه  با ماشین تصادف 

یاراِتإِلَیالنَّظَِرِبدوِن یّاَرِةُسْرَعُةکانَْتَصـَدَمتُْه.َوِمـْنـــُهَسیاَرٌةفَـاقْـتَــَربَْتالُْمشاِة؛َغیِْر َمـَمــرِِّمْنَوالسَّ کَثیَرًة.«السَّ
کرد با اوواز او )به او(ماشینپس نزدیک شدپیادهغیرگذرگاهازوماشین هابهنگاهبدون زیادماشینسرعتبودبرخورد 

گهان ماشینی به او نزدیک شد و با او برخورد کرد )به او زد(. سرعت ماشین زیاد بود.« به ماشین ها تصمیم گرفت از غیرگذرگاه پیاده بگذرد )عبور کند(؛ نا

َمجروٌح.«»هَوَسّجاٌد:قــاَلاْلَن؟«حالُُه»کَیَْفأَبوُه:قاَل
زخمیاوسّجادگفتاآلنحالشچگونهپدرشگفت

گفت: »او زخمی است.« گفت: »اآلن حالش چطور است؟«. سّجاد  پدرش 

ُسطَلَــَبالتّاليالْیَوِمِفي الْــــُمــــروِرإِشــــاراِتَرْســــَمَوالْــُمــــروِرقَـوانیــِنکِتـابَــَةتَــالمیــــِذِهِمــْنالُْمــَدرِّ
کردنوراهنمایی و رانندگیقوانیننوشتندانش آموزانشازمعّلمخواستبعدروزدر راهنمایی و رانندگیعالمت هانّقاشی 

که قوانین راهنمایی و رانندگی را بنویسند و عالمت های راهنمایی و رانندگی را روز بعد معّلم از دانش آموزانش خواست 

حیَحِةاْلَعماِلِرعـــایَــــَةَوِجداریٍَّةَصحیَفٍةفي واِرِعِفيالصَّ ِمنطََقِةإِلَیالَْمدَرَسِةتَـالمیـــَذالُْمدیُرأََخَذثُــــمَّالطُُّرِق.َوالشَّ
پارکبهمدرسهدانش آموزانمدیربردسپسراه هاوخیابان هادردرستکارهایرعایت کردنودیواریروزنامه ایدر

کنند؛ سپس مدیر، دانش آموزان مدرسه را به پارک کارهای درست را در خیابان ها و راه ها رعایت  کنند )بکشند( و  در روزنامه دیواری نّقاشی 
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.جاَءیَوَمیِنبَْعَدَوالُْمروِرتَعلیِم لِــَشــــرِحالْـــُمــــــروِرإِداَرُةِمْنالَْمدَرَسِةإِلَیُشرطيٌّ
برای توضیحراهنمایی و رانندگیادارهازمدرسهبهپلیسآمددو روزبعدوترافیکآموزش

 آموزش ترافیک برد و دو روز بعد پلیسی از ادارۀ راهنمایی و رانندگی برای توضیح دادن

التَّالمــــــیُذکَتَــَبِمْن َمَمرِّ الُْمشاِة.الُْعـــبـــوَرِمنُهمطَـلَــَبَوالْــُمــــروِرإِشـــاراِت
کردناز آنهاخواستوراهنمایی و رانندگیعالمت های دانش آموزاننوشتاز گذرگاه پیادهعبور 

کنند. گذرگاه پیاده عبور  عالمت های راهنمایی و رانندگی به مدرسه آمد و از آنها خواست تا از 

َمعانیــــها.َشــــــــَرحواَوالُْمـــــــــــــروِرَعالمـــــاِتفیهـاَرَسمــواَوِجداریًَّةَصـــحیَفًة
معــناهای آنتوضیح دادندوراهنمایی و رانندگیعالمت هایدر آنکشیدندودیواریروزنامه ای

کشیدند و معنای آنها را توضیح دادند. دانش آموزان روزنامه دیواری نوشتند و عالمت های راهنمایی و رانندگی را در آن 

یــُر فـي ٰهــذا الطَّریِق َممنوٌع السَّ

ممنوعراهایندرحرکت

ورود ممنوع

َوراُن َعــلَی الْیَمیِن َممنوٌع الدَّ

ممنوعراستبهگــــردش

گردش به راست ممنوع

َوراُن َعلَی الْیَساِر َممنوٌع الدَّ

ممنوعچپبهگــردش

گردش به چپ ممنوع

إِشاَرُة ُمروِر الُْمشاِة.

پیادهعبورعالمت

چراغ راهنمایی

تَْقــــــــتَِرُب ِمَن الَْمطَعِم

رسـتورانبهنزدیک می شوی

به رستوران نزدیک می شوی

َمــَمرُّ الُْمــشاِة

پیادهگذرگاه

خّط عابر پیاده

)درس  نامه(اَلَْقواِعد

ف ع ل

فاِعل - َمفعول

وزن و حروف اصلی
حروف اصلی

وزن

حروف اصلی
کلمه های جالِس، ُمجالََسة، َجلیس و َجلَْسة. کلمه های هم خانواده، حروف اصلی میگن؛ مانند »ج ل س« در  بّچه ها، به سه حرف ثابت و یکسان در 
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کلمه های هم خانواده ضرورت داره. 1  رعایت ترتیب حروف اصلی در 
2 عاِمل، َعَمل، َمعمول )ع م ل( 1 عالِم، َمعلوم، َعلیم )ع ل م( 

و الم الفعل میگن. عین الفعل  2   به حروف اصلی به ترتیب فاءالفعل، 

جرخ

الم الفعلعین الفعلفاءالفعل

کلمــه می تونیــد حــروف اصلیــش رو بــه دســت بیارید؛ برای مثــال »نَصیر، َمنصور و أَنصار«  3   بــا یــادآوری هم خانواده هــای یــک 
کــه در همــۀ اونا به صورت یکســان و ثابت تکرار  کلمــۀ »ناصر« هســتن؛ پــس به راحتــی مــی  فهمیــد ســه حــرف اصلــی )ن ص ر (  هم خانواده هــای 

کلمه است. شده، ریشۀ 

حروف زائد یا غیراصلی
کلمه وجود داشته باشه، غیراصلیه؛ مانند »الف« در حاِمد و »ی« در َحمید. که بلد باشین؛ غیر از سه حرف اصلی، هر حرفی در  احتمال زیاد میدم 

وزن )آهنگ کلمه ها(
کلمه ها در عربی وزن دارن. بیشتر 

وزنکلمه

فاِعلخالِق

َمفعولَمحمود

فَعیلَشریف

  

کافیه: کلمه ها  1   برای نوشتن وزن 
به جای حروف اصلی به ترتیب »ف ع ل« رو قرار بدیم. 12

کنیم.  کلمۀ داده شده رو در وزن تکرار  حروف زائد  22

 

بوتکمَمکتوب

لوعفممفعول
 

بتاککاتِب

لعاففاعل

حرکت 22 تعداد حروف  12 کلمه با وزن خودش در دو چیز هماهنگه:     2   هر 

کلمــه در هــر وزنــی، معنــای خاّصــی داره. در ایــن درس بــا دو وزن »فاِعل« بــه معنــای »انجام دهنــده یــا دارندۀ حالت« و وزن     3
»َمفعول« به معنای »انجام شده« آشنا میشیم. 

2 َمفعول  َمخلوق )خلق شده( 1 فاِعل  خالِق )خلق کننده(  
کلمه حتمًا باید از )ف ع ل( استفاده بشه، ولی هم وزن این طور نیست. 4 تفاوت »وزن« و »هم وزن«: در وزن یک 

کلمۀ هم آهنگ از دو ریشۀ  کلمۀ هم وزن یعنی دو   »فاِعل« وزن »فاتِح« است ولی »عالِم« هم وزن »فاِتح« به حساب میاد. در واقع دو 

مختلف غیر از »ف ع ل«؛ برای مثال »کاتِب« با »ناِصر« هم وزنه. 
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التَّمارین
کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه  ُل    التَّمریُن اْلوَّ

الثّاِمَنِة. الّساَعِة  ِبالَْعَمِل ِفي  الُْمروِر  إِداَرُة  تَبَدأُ   -1

رِس. الدَّ َو  اْلَخالِق  ِفي  2- حاِمٌد أُسَوٌة لِلَْجمیعِ 

َو یَرکَُب فیها. یّاَرِة  ِمَن السَّ یَقتَِرُب »سینا«   -3

ماِء. الَْجمیِل ِفي السَّ الَْقَمِر  4- تَرُسُم »مینا« صوَرَة 

التّالي. الْیَوِم  ِمْن َسْفَرتِِهم ِفي  التَّالمیُذ  َسیَرِجُع   -5

الُْمستَشَفی َغدًا. ِفي  َستَرقُُد  تي  6- َجدَّ

کنید.  التَّمریُن الّثاين  در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 
التَّصاُدُم أَمامي.  برادرم با ماشین تصادف کرد. جلوی ماشین صدمه دید. یاَرِة. َحَدَث  ِبالسَّ 1- تَصاَدَم أَخي 

    برادرم با ماشین تصادف کرد. تصادف جلوی من اّتفاق افتاد.

الّسائِقیَن.   پلیس به رانندگان باهوش هشدار داد. کيُّ  رطيُّ الذَّ َر الشُّ 2- َحذَّ

   پلیس باهوش به رانندگان هشدار داد.

اْلَوقاِت.  مدیر مدرسۀ ما، بیشتر اوقات با دانش آموزانش حرف می زند. أَکَثَر  َمَع تاَلمیِذِه في  یََتکَلَُّم ُمدیُر َمدَرَسِتنا   -3

   مدیر ما در مدرسه، بیشتر اوقات با دانش آموزان صحبت می کند.

َقبیٌح.  دانش آموزان، گریه کردن کنار سفره کار زشتی است. َعَمٌل  الْمائَِدِة  َعلَی  الُْبکاُء  التَّالمیُذ،  4- أَیَُّها 

   دانش آموزان من، گریه کنار سفره کار زشتی است.

کنید.  التَّمریُن الّثالُِث  عبارت های زیر را ترجمه 
الّشاِرِع. إِلَی  هاِب  َمَع أُختي َحْوَل الذَّ 1- تََکلَّْمُت 

ناَدیْتُُه. َولِٰکنَّ ما  الُْمقاِبِل  الرَّصیِف  َرأَیُْت أَبي َعلَی   -2

الِْبدایَِة. أَنُفَسُهم ِفي  الّناِس، یَنَصحوَن  3- أَنَْصُح 

الاّلِزَمَة. اْلِشاراِت  لَنا  َو َشَرَح  الُْمروِر  4- جاَء ُشرطيُّ 

الُْمشاِة. َمَمرِّ  ِمْن  ِبالُْعبوِر  یَأُْمُرنا أَبي   -5

التَّالمیِذ. ِعنَد  َولٌَد ُمؤِمٌن َو َذکيٌّ َو هاِدئٌ. هَو َمحبوٌب  6- َصدیقي 
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کنید.  التَّمریُن الّراِبُع  پلیس راهنمایی معنای تابلوهای زیر را از دانش آموزان می پرسد. شما نیز در پاسخ دادن مشارکت 

الُْمشاِة. الَْمطَعِم.َمَمرُّ  ِمَن  الْیَساِر َممنوٌع.اَلُْعّماُل یَعَملوَن.تَْقتَِرُب  َوراُن َعلَی  اَلدَّ

.........................................................................................................

کلمه های زیر را بنویسید.   وف اصلی(   التَّمریُن الْخاِمُس  ریشۀ )حر

 

َمسرور

............

............

............

جالِسوَن

............

............

............

تَعلیم

............

............

............

َحکیم

............

............

............

کلمه های زیر را بنویسید.  التَّمریُن الّساِدُس   وزن 

............ ............تَصاُدم............َمعلومأَحکام

............تَعِرُف ............ُمقاِبل..........قَریب
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کلمه های زیر، دو  هم خانواده بنویسید.  التَّمریُن الّساِبُع   برای 
 ........................ ، ........................ َمجالِس:     ........................ ، ........................ ناِصر:  

 ........................ ، ........................ شــاِهد:     ........................ ، ........................ عاِبد:  

 ........................ ، ........................ أَکــــبَر:     ........................ ، ........................ نَظیر:  

کلمه های رنگی را بنویسید.  التَّمریُن الّثاِمُن   وزن 

ُق تَشویق َق یَُشوِّ َشوَّ و را  م �ت می �نما�ی�ی ل  حص�ی �ت
�تمام عمر  ی  �ن

ُ
ک 1- گر 

. یَتَعاَمُل تَعاُمل اس�ت تَعاَمَل  دوســــ�ت دار  ل اس�ت 
ا�نُ �ن �تَ ِی  �ن

�نَ ما  ِ کالِس 
�ن ورن  -2

إِْخِتراْع یَْختَِرُع   ِإِْختََرَع   م   �بُم�ب ک�ن �یکی  ی  رورن  -3

إِنِْفجار یَْنَفِجُر   إِنَْفَجَر   طا�ن را  �ی �ۀ سش ا�ن م �ن �ن
ُ

ک ـا ک�  �ت  -4

می دلک�ش اس�ت نی و �ه ودمو� م �ن �ه وسش اس�ت  ر �ن ا�ه عر م�ن �ب� �ن گر�چ� ک� �ش  -5

إِفِْتضاْح یَْفتَِضُح  إِفْتََضَح  ل�ت  د �ن گـــــــو�ی�ن �ن دا را ک�  ــــک �ن ل�ی

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را مشّخص   التَّمریُن الّتاِسُع   
1-  َمرَضی  تاَلمیذ  هاِدئ  ماء

2-  َرصیف  َسیّاَرة  شاِرع  خاتَم

3-  عالِم  عاِمل  شاِهد  ساِدس

تَهِیئَة 4-  أَخبار  َمعلومات  َصحیَفة  

ف  َسفیَنة اَلصَّ 5-  إبتدائيّ  َزمیلَة  
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که بر وزن های خواسته شده است.  کلمه هایی را بنویسید  التَّمریُن الْعاِشُ  آیات زیر را بخوانید؛ سپس در جدول داده شده، 

)نصر/1( اللِّٰه﴾  ﴿إِذا جاَء نَصُر   -1

)کافرون/1( الْکاِفروَن﴾  أَیَُّها  یا  ﴿قُْل   -2

)نصر/2( اللِّٰه﴾  الّناَس یَدُخلوَن في دیِن  ﴿َرأَیَْت   -3

)عادیات/10( دوِر﴾  َل ما ِفي الصُّ ﴿َو ُحصِّ  -4

)عادیات/8( الَْخیِر لََشدیٌد﴾  إِنَُّه لُِحبِّ  ﴿َو   -5

فعیل
َ

ل َعّ
ُ
َتف

ْ
َعل

َ
علَیفُعلوَنفاِعلوَنف

َ
عولف

ُ
ف

...................................................................................................................................................

کنید.  التَّمریُن الْحادَي  َعَشَ   ضمیر مناسب را انتخاب 
أَنتُما الّتاِسعِ.  ُهما    فِّ  أُْختاِن. .................. ِفي الصَّ »الَدن«  َو  »الله«   -1

الُْمروِر.  ـها   ـُهم َو َرَسموا فيـ .................. َعالماِت  التَّالمیُذ َصحیَفًة  کََتَب   -2

لِلتَّسکیِن؟  ـُکنَّ  ـُکم ِعنَد .................. َدواٌء  3- یا ُزَمالئي، َهْل 

.  نا   ي ـ ..................  إلَی َصفِّ ماذا تَفَعالِن؟ نَذَهُب   -4

أَنتُم إِداریًَّة.  ُهم   5- .................. ُمَوظِّفوَن. تَکُتبوَن َرسائَِل 

أَنِت   هَي أُسَرتَها.     تَنَفُع  6- تِلَک تِلمیَذٌة؛ .................. 
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کنید. کامل   التَّمریُن الّثاينَ  َعَشَ   جدول زیر را 

ترجمهبر وزن َمفعولترجمهبر وزن فاِعلریشه

................................................................................ن ص ر

................................................................................ن ظ ر

................................................................................ض ر ب

................................................................................ص ن ع

کلمه های مشّخص شده را بنویسید. وف زائد )غیراصلی(   التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   حر

ر �ب �ه ام�ۀ  �ن د  سش طی  و  اس�ت  وصل  ـــــ�ب  ر1- سش �ب
اْل�نَ َمْطَلِع  ی 

َح�تّ  �ِ �ن�ی َســـــــالٌم 

را �چ بــــــاد  � درارن  عمرسش  ک�  �نروسش  کر  را2- سش ا  ــــــکر�ن سش طوطی  د  ک�ن �ن دی 
�تُّ
�نَ �تَ

ا�ب�ت ت �ݧ �ن ـــــــد  �ب�ن د  ِک�شَ ک�  دسی  �ت د  ا�هِ سش ؟3- ای  �ب�ت
اآ و   � دا�ن د  د�ه ک�  ی  �ت ه�ش �ب مر�ن  ای  و 

مره ماس�ت ، �ه �ت ر طر�ݪی و در �ه ال روِی �ت �ی ماس�ت4- حن ݢگ�  ݢ ݢاݩݦݦآ ݢ  ِ
ا�ن �ب ــــــــــد  و�ن �ی �چ و  �ت موی  م  ��ی �ن

کنید.  التَّمریُن الّراِبعَ  َعَشَ    عبارت های مرتبط را به هم وصل 

یاَرِة   ُسرَعُة السَّ

الُْمروِر   ِمْن إِشاراِت 

التّالي   اَلْیَوُم 

َرَجـــَع َرحیٌم 

قَِد  لِلرَّ َمــکاٌن 

کي  الذَّ اَلَْولَــُد 

اَلُْمستَشَفی  

َغـــــــداً  

 قَلیلَـــــة

 ناِجــــــٌح

الُْمشـاِة َمَمرُّ   

ِبَفــــــَرٍح  

کنید. )اسم، فعل، حرف( کلمه را در جملۀ زیر مشّخص   التَّمریُن الْخاِمَس  َعَشَ   نوع هر 

َذَهَب

.................

أَبو

.................

ُه

.................

إِلَی

.................

ـِه

.................

َو

.................
تَکَلََّم 

.................
َمَعُه 

.................
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ِمُن
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ْ
ل

َ
ْرُس الّثانا  ا

َ
لّد

َ
ا

 التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ  متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
 : راسیَِّة في یَوِم الثُّالثاِء َرَجَع بنیامین ِمَن الَْمدَرَسِة ِبَفَرحٍ. ِعْنَدما َدَخَل إلَی الَْبیِت کاَن یَشُعُر ِبسروٍر َو یَضَحُک. اْلُمُّ َنِة الدِّ »في نِهایَِة السَّ

یا َولَدي، لِماذا أَنَت َمسروٌر؟ أَجاَب بنیامین: قاَل ُمدیُر الَْمدَرَسِة: أَنّي نََجْحُت في کُلِّ اْلِمِتحاناِت. کَْیَف أَشکُُر َعلَی ٰهِذِه النِّعَمِة؟ إِلٰهي 

ُه: ٰهِذِه هي ثََمَرُة َعَملَِک َو َسَهِرَک* یا َولَدي الَْعزیَز.« ُشکراً. ِعنَدئٍِذ قالَْت أُمُّ

َرَجَع بنیامین َمسروراً؟ یَوٍم  1- في أيِّ 

ُه؟ أُمُّ ما َسأَلَْت   -2

الَْولَُد؟ 3- ما أَجاَب 

یَفَعُل بنیامین؟ ماذا   -4

َهِر.   درست          نادرست َو السَّ الَْعَمِل  ثََمَرُة  5- النَّجاُح 

جدول
کنید و رمز آن را بنویسید. جدول زیر را حل 

2- مؤّنث »ُشرطّي« مترادف »آتی«    -1

4- جمع مکّسر »معنی« 3- از کلمه های استفهام  

6- وزن »ُهجوم« 5- جمع »أَخ«  

8- »ع ب د« بر وزن مفعول ْفَعل  
َ
أ 7- »ک ب ر« بر وزن 

10- ترجمۀ »َهْل« لِلتَّْدریس   9- مکاٌن 

12- متضاد »َرجاء« 11- حروف اصلی »ناِجح«  

13- مصدر فعل »یَدفَُع«

رمز:  .....................................................

* َسَهر: شب بیداری
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پرسش های  چهارگزینه ای
بُکاء« است؟  - لَِم   - کلمه های »ُمرور  گزینه به ترتیب معنای  کدام   -1

گریه می کند گذرگاه - برای چه -   )2 کرد  گریه  کردن - برای چه -  گذر   )1

کردن گریه  کردن - چرا -  گذر   )4 گریه می کند  کردن - چگونه -  گذر   )3

کامل می کند؟ الَْمصَنعِ« را  ّیاَرتاِن ........... أَماَم باِب  گزینه  جملۀ »السَّ کدام   -2

4( َخَرَجتا َرکِبَتا   )3 تَصاَدَمتا   )2 1( َحَدَث 

گزینه  اسم نیست؟ کدام   -3

أنَصح  )4 قُبح   )3 َرقْد   )2 َرقَدَ   )1

گزینه آمده است؟ کدام  َر« در  4- وزن »َحذَّ

َل فَعِّ  )4 َل  فَعَّ  )3 فََعَل   )2 َحرَّکَ   )1

گزینه، معنای »کاتِب« و »َمصنوع« به ترتیب آمده  است؟ کدام  5- در 

4( نویسنده - ساخته شده 3( نویسنده - می سازد  2( نویسنده - سازنده  1( نوشته شده - ساخته شده 

گزینه هم وزن »َمرفوع« است؟ کدام   -6

َمرَجع  )4 َمشمول   )3 2( َمفعول  َموِقع   )1

الُْخلِق.« ابِْن آَدَم ُحسُن  گزینه است؟ »ِمْن َسعاَدِة  کدام  بوط به  که از پیامبر )ص( نقل شده، وزن »َفعالَة« مر 7- در حدیث مقابل 

4(  ُحسُن َسعاَدة   )3 2( آَدمَ  اَلُْخلق   )1

گزینه آمده است؟ کدام  َمعلوم« به ترتیب در   - عاِمل  کلمه های »َمحکوم -  وف اصلی  8- حر

ع م ل ع ل م -  ح ک م -   )2 ع ل م - م ل ع   1( م ح ک - 

ع ل م ع م ل -  ح ک م -   )4 ع ل م - ع و ل   ک و م -   )3

برد ندارد؟ کار گزینه برای جملۀ زیر  کدام   -9

یاَرِة کَثیَرًة.« اْلِشاراِت. کانَْت ُسرَعُة السَّ الُْمروِر َشرَح  إِداَرِة  ِمْن  الُْمدیُر  »طَلََب 

ماذا  )4 3( کَمْ  2( کَیَْف  َمنْ   )1

گزینه درست نیست؟ کدام  10- نگارش 

الُْمروِر. َرَسَم َعالماِت  َو  التَّالمیُذ َصحیَفًة  2( کَتََب  الُْمروِر.  َو َرَسموا َعالماِت  التَّالمیُذ َصحیَفًة ِجداریًَّة  1( کَتََب 

الُْمروِر. َو یَرُسموَن َعالماِت  التَّالمیُذ َصحیَفًة  4( یَکتُُب  الُْمروِر.  َرَسْمَن فیها َعالماِت  َو  التِّلمیذاُت َصحیَفًة  3( کَتَبَْت 

.« )نهج البالغه / حکمت 133( َمَقرٍّ َمَمرٍّ ال داُر  نیا داُر  »اَلدُّ قاَل َعيٌل )ع(: 

گذرگاه عبور است، نه جای ماندن.  دنیا 



جِْسُر الصَّداقَةِ
ْرُس الّثالُِث اَلدَّ

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

آِخر: پایان »آِخریَن: آیندگان«

أخ« إِخوان: یاران، برادران »مفرد: 

أَْعَجز: ناتوان ترین

اِکِتساب: به دست آوردن

ِجْس: پل »جمع: ُجسور«

َذهاب: رفتن

راِحم: رحم کننده

َرجاًء: لطفًا

گفتن( ِصدق: راستی )راست 

َعُدّو: دشمن »جمع: أَْعداء«

َغْضبان: خشمگین

َمْخَزن: انبار »جمع: َمخازن«

مضارعماضی

ل
فع

إِْعَتَذَر: معذرت خواست )ع ذ ر(   

کرد )ع ج ب( َب: تعّجب  تََعجَّ

َحِسَب: پنداشت )ح س ب(

کند )ح ف ر( َحَفَر: 

کرد )ر ح م( َرِحَم: رحم   

َعَجَز: ناتوان شد )ع ج ز(

َغِضَب: خشمگین شد )غ ض ب(

َقبََّل: بوسید )ق ب ل(

کرد )ق س م( َم: تقسیم  َقسَّ

کرد )ک ش ف(  کََشَف: آشکار 

یَْعَتِذُر: معذرت می خواهد

ُب: تعّجب می کند یََتَعجَّ

یَْحَسُب: می پندارد

یَْحِفُر: می َکند

یَْرَحُم: رحم می کند

یَْعِجُز: ناتوان می شود

یَْغَضُب: خشمگین می شود

یَُقبُِّل: می بوسد

ُم: تقسیم می کند یَُقسِّ

یَکِْشُف: آشکار می کند

له
جم

 و 
ب

رکی
ت

لِساُن ِصدق: یاد خوب

که با خویشان رابطه ندارد.( ِحِم: ُبرندۀ پیوند خویشان )کسی  الرَّ قاِطُع 



32

رِس )متن   درس(نَصُّ الدَّ

داَقِة   ِجْسُ الصَّ
پل دوستی

بَیَنــُهماَعداَوٌةَوقََعْتاْلَیّاِمأََحِدفيقَــْمٍح.َمزَرَعِةفيأََخَویِْنَسعیٌدَوَحمیٌدکاَن
میانشاندشمنیافــتادروزهایکیدرگندمیمزرعــهدردو برادرســعیدوحمیـدبــود

گندمزاری بودند. در یکی از روزها بینشان دشمنی افتاد.   حمید و سعید دو برادر در 

َمزَرَعتي.«ِمْن»أُخـْـُرْجلَــُه:قاَلَو»َسعیٍد«اْلصــَغِراْلِخَعلَی»َحمیٌد«اْلَُخ اْلَکبَُرَغــــِضـَبَو
مزرعه امازبیرون بروبه اوگفتوسعیدکوچک تربرادربرحمیدبرادر بزرگ ترعصبانی شدو

گفت: »از مزرعه ام بیرون برو.« کوچک تر، سعید، عصبانی شد و به او  برادر بزرگ تر، حمید، از برادر 

بَیــــِتنا.«ِمْن»أُْخُرجيَسعیٍد:لَِزوَجــِةَحمیٍدَزوَجُةقـالَتَو
خانۀ ماازبیرون بروسعیدبه همسرحمیدهمسرگــفتو

گفت: »از خانۀ ما بیرون برو.« و همسر حمید به همسر سعید 

تَطْلُُب ِمــّني؟«»ماذافََســــــــأَلَُه:نَّجاراً؛شاَهَدالْبَیِت؛باَبَحمیٌدفَتَــَحِعنَدماَحمیٍد؛بَیِتباَبَرُجٌلطََرَقاْلَیّاِمأََحِدَصباِحفي
کردوقتیحمیدخــانۀدِرمردیزدروزهایکیصـبحدر می خـواهی از منچهپس پرسید او رانّجـاریدیــــدخــانهدرحمیدباز 

کرد، نّجاری را دید. از او پرسید: »از من چه می خواهی؟« صبح یکی از روزها، مردی در خانه حمید را زد؛ وقتی حمید دِر خانه  را باز 

َعَمٌل؟«ِعنَدَکَهْلَعَمٍل؛َعْن»أَبْـَحـــــــــُثالنَّـــّجاُر:أَجــاَب
کاریداریآیاکاریازجست وجو می کنمنّجارجواب داد

کاری داری؟« کاری می گردم، آیا  نّجار جواب داد: »دنبال 

ُمشِکلَتَُک»ما هَي؟«النَّّجاُر:قـاَلِبیَـــــِدَک.«َحلُّهاَوُمشِکلٌَة ِعندي»ِبالتَّأکیِد؛َحمیٌد:فَقـــــاَل
مشــــکـــــلتچیــستنّجارگفتبه دست توحــّلشومشــکلیدارمالبتــــهحمیدپس گفت

گفت: »مشکلت چیست؟« گفت: »البته، مشکلی دارم و حّلش به دست توست.« نّجار  حمید 

ــــَمهَوالنَّهِر؛ٰذلَِکإِلَیأُنْظُــْرَعــُدّوي؛َوأَخيهَوجـــــاري؛بَیُت»ٰذلَِکَحمیٌد:أَجـــاَب قَــسَّ
کرداورودخانهآنبهنگاه کندشمنموبرادرماوهمسایۀ منخــانۀآنحمیدجواب داد تقسیم 

کن؛  حمید جواب داد: »آن خانۀ همسایۀ من است؛ او برادر و دشمن من است؛ به آن رودخانه )کانال( نگاه 

ـــــُهالنَّهـــِر؛ِبٰذلَِکنِْصــَفیِْنإِلَیالَْمزَرَعَة ــــــُهالنَّهـــَرَحَفَرإنَـّ .َغـــْضباُنِلنَـّ ـــــُهَعلَيَّ ــــــُهالنَّهـــَرَحَفَرإنَـّ .َغـــْضباُنِلنَـّ َعلَيَّ
بر منعصبانیبرای اینکه اورودخانهکندبه  راستی اوبر منعصبانیبرای اینکه اورودخانهکندبه  راستی اورودخانهبا آندو قسـمتبهمزرعه

کند؛ چون او از من عصبانی است. کرد. قطعًا او رودخانه )کانال( را  او مزرعه را با آن رودخانه )کانال( به دو قسمت تقسیم 

لِلـنَّّجاِر:قـاَلثُـــمَّبَیَننا.«َخـَشبیّاًِجـداراًإْصَنْعَرجاًء،الَْمخَزِن؛ِفيکَثیَرٌةأَخشــاٌبِعندي
به نّجارگفتسپسبیـن ماچـوبیدیواریبسازلطفًاانبـــاردرزیادچوب هاییدارم

گفت:  چوب های زیادی در انبار دارم. لطفًا دیواری چوبی بین ما بساز.« سپس به نّجار 

ـــَبَمساًءَمـْزَرَعِتـِهإِلَیَحمیٌدَرَجــَعِعنَدماَمـساًء.«أَْرِجــــُعَوالّسوِقإِلَیأَْذهـَُب»أَنَا کَثیراً؛تََعجَّ
کردعصرمزرعه اشبهحمیدبرگشتوقتیعصربرمی گردموبازاربهمــی روممــن زیـادتعّجب 

کرد؛ »من به بازار می روم و  عصر برمی گردم.« عصر، وقتی حمید به مزرعه اش برگشت، خیلی تعّجب 

لِلنَّّجاِر:قاَلَوَحمیٌدفََغِضــــــــَبالنَّـهـــِر؛َعلَیِجْسراًَصَنـَعبَـلِجــداراً؛ما َصَنَعالنَّّجاُر
به نّجارگفتوحمیدپس عصبانی شدرودخانهرویپلیساختبلکهدیوارینساختنّجار

گفت: نّجار دیواری نساخت؛ بلکه پلی روی رودخانه ساخت. حمید عصبانی شد و به نّجار 
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ِة
َ
داْ ث  ِجْسُر الّصَ

ُ
ْرُس الّثال

َ
لّد

َ
ا

الِْجــْسِر؛ِبُصْنـعِأََمــــــــَرَحمیداًأَنَِّجْسراً فََحـــِسَبشاَهَدَوَسعیٌدَوَصَلالَْوقِتٰهَذافيِجْسراً؟!«َصَنْعــَتلَِمفََعلْـــَت؟!»ماذا
کرددیــدوسعیدرسیدزمانایندر    پلـــیساختیچراکار کردیچـــــه پـــلساختندســتور دادحمــیدکهپلــی و خیال 

که حمید دستور ساختن پل را داده است. کرد  کردی؟!چرا پل ساختی؟!« در این لحظه سعید رسید و پل را دید و خیال  کار  »چه 

»أَنَتقــاَل:َوَشـــــــَکــَرُهَوالـنَّّجاِرإِلَـــیَحمیٌدَذَهَباْعــــــــتََذَر؛َوأَخـــاُهقَـبََّلَوِبـالْبُــــــکاِءبَــــــَدأََوالِْجسَرفََعــــــبََر
کردوپــلپس گذشت گریه کردنشـروع  کردوبرادرشبوسیدوبه  کرد او راونّجــاربه طرفحمیدرفـــتعذرخواهی  توگفتوتشّکر 

گفت: »تو کرد و  کرد؛ حمید به طرف نّجار رفت و از او تشّکر  کردن و برادرش را بوسید و عذرخواهی  گریه  کرد به  گذشت و شروع  از پل 

هاُبَعـلَــيَّباقــــــیٌَة؛کَثیَرٌة»ُجسوٌرقـاَل:َوالنَّّجاُرإِْعـــــــــتََذَرأَیّــاٍم.«لِثاَلثَِةَضیــــفي لُِصْنــــــِعها.«الذَّ
کردروزهابرای سهمهمان من برای ساختن آنرفـتنمن بایدباقی استزیادپل هاییگفتونّجارعذرخواهی 

گفت: »پل های زیادی باقی است؛ برای ساختنشان باید بروم.« کرد و  سه روز مهمان من هستی.« نّجار عذرخواهی 

ِحـــِمقاِطـــُعإِلَیِهما:اللُّهال یَْنــــظُـُر»إِثـــنـــــاِن وِء.«جـــــاُرَوالـــرَّ السُّ
گروه( دو نفر بدهمســایۀوپیوند خویشانُبرندۀبه آنهاخدانگاه نمی کند)دو 

»دو گروه اند که خداوند به آ نها نگاه نمی کند )توّجه نمی کند(: کسی که با خویشان رابطه را قطع می کند )رابطه ندارد( و همسایۀ بد.«

ِمن کَالِم َرسوِل اللّه )ص(

)درس  نامه(اَلَْقواِعد

 فعل امر )1( 
اِْفَعْل - اِْفَعلي

کار یا حالتی رو طلب می کنه. که انجام  فعل امر: فعلیه 

 طریقۀ ساخنت فعل امر دوم شخص مفرد )مفرد مذکّر و مؤنّث( 
ع همون صیغه رو داشته باشیم.  ع ساخته میشه؛ بنابراین برای ساختن فعل امر دوم شخص مفرد، باید فعل مضار فعل امر از مضار 12

ع حذف می کنیم و به جاش همزه )ا( قرار میدیم.  عالمت »أَتیَن«، یعنی حرف »ت« رو از اّول فعل مضار 22

گه عالمت  ــــ ( است. برای تعیین عالمت همزه به حرکت عین الفعل ریشه توّجه می کنیم. ا ـُ ــــ ( یا ضّمه )ــــ ـِ کسره )ــــ حرکت همزۀ اّوِل فعل،  32

گه عالمتش ضّمه باشه، همزه هم ضّمه می گیره. کسره می گیره؛ اّما ا کسره  یا فتحه باشه، همزه  اون 
گه حرف آخر غیر از  گه به »ن« ختم شــده باشــه، اون رو حذف می کنیم و ا کنیم. ا ع دّقت  در مرحلۀ آخر باید به آخرین حرف فعل مضار 42

ــــ ( قرار میدیم. ـْ »ن« باشه، فقط حرکت ضّمه رو حذف می کنیم و به جاش، سکون )ــــ

مذّکرتَْضَحُک اِْضَحْک )بخند(:  ْاْضَحُکتَْضَحُک اِْضَحُک  اِْضَحُک  - َح 

-- 112 22345

 

 11222345

اِْضَحکي )بخند(: مؤّنثتَْضَحکیَن اِْضَحکیَن اِْضَحکیَناْضَحکیَنتَْضَحکیَن  - َح 

1--
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تَْجلُِس   إْجلِْس

تَْجلِسیَن   إْجلِسي

اُکْتُْب تَْکتُُب   

اُکْتُبي تَْکتُبیَن   

اِْجلِْس )بنشین(: مذکّر

اِْجلِسي )بنشین(: مؤنّث

اُ کْتُْب )بنویس(: مذکّر

اُ کْتُبي )بنویس(: مؤنّث

کن )إِلِتقاء ساکَِنیْن(  کنــار هــم هســتن. برخــورد دو ســا کــن. حــروف »ر« و »ل« ســکون دارن و     بــه جملــۀ »أُنُْصْر الَْمظلوَم« دّقــت 

کســره، کمــک او خونده بشــه. به این  کن دوم )ْل( بــه  کســره میدیــم تــا ســا کن اّول )ْر( عالمــت   تلّفــظ رو دشــوار می کنــه؛ بــه همیــن دلیــل بــه ســا

الَْمظلوَم. أُنُْصِر  کسرۀ عارضی میگن؛ پس می خونیم: 

التَّمارین
کنید. ُل  جمله های زیر را با توّجه به تصاویر ترجمه   التَّمریُن اْلوَّ

ِمْن کُلِّ قَلِبَک. الِْجداِر.إِضَحکي  الّشاِرِع.إِنِزلي َعِن  الُْمروِر في  ِعنَد  أُنظُْر َحولََک 

.......................................................................................

. اْلُمِّ َنوبَِر.إِفَهمي َمعَنی نَظَِر  بَیَن أَشجاِر الصَّ الَْجبَِل.إِجلِْس  ِمَن  إِرِجعي  غیَرُة،  الّراعیَُة الصَّ أَیَّتَُها 

.......................................................................................
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ِة
َ
داْ ث  ِجْسُر الّصَ

ُ
ْرُس الّثال

َ
لّد

َ
ا

کنید.  التَّمریُن الّثاين  کلمه های مشّخص شده را ترجمه 
الْبَیِت. إِلَی  َرَجَعْت  ها  أُمَّ أَنَّ  لَیلَی  1- َحِسبَْت 

أَبیِه. َوْجَه  ٌد  ُمَحمَّ 2- یَُقبُِّل 

إِلَی نِصَفیِن. الُْخبَز  َمْت َسمیَرُة  قَسَّ  -3

ِلَخیِه یَسُقُط فیها. ِبئراً  َحَفَر  َمْن   -4

الثَّواِب. إِکِتساِب  َعَجَز َعْن  َمْن  اَلْعاِجُز   -5

ئاِب. الذِّ جاُع یَغِضُب َعلَی  الَْکلُب الشُّ 6- ٰهَذا 

کنید. کامل   التَّمریُن الّثالُِث  ترجمه ها را 
.................. رفت. الِْجسِر. محمود باعجله به طرف  فَأَسَرَع َمحموٌد نَحَو   -1

.................. دوست ندارند.  .................. ِحِم. مردم  الرَّ یُِحبّوَن قاِطَع  اَلّناُس ال   -2

.................. مرجان دِر خانۀ دوستش را زد. »َمرجانَُة« باَب بَیِت َصدیَقِتها. ..................   اْلَیّاِم طََرقَْت  أََحِد  3- في 

.................. مزرعه می برد. الَْمزَرَعِة. االغ گندم را به  إِلَی َمخَزِن  الَْقمَح  الِْحماُر  یَحِمُل   -4

.................. :»چه کار کردی؟« .................. و به او  لَُه: »ماذا فََعلَْت؟«. حمید از کار نّجار  َو یَقوُل  النَّّجار  َعَمِل  ِمْن  ُب َحمیٌد  یَتََعجَّ  -5

کنید. کنید و آنها را ترجمه   التَّمریُن الّراِبُع  فعل های امر را مشّخص 
أَبیَک.  إِلَی نَصیَحِة  إِسَمْع   -1

طِل. الَّذي ِفي السَّ ِبالْماِء  إِلَْعبي   -2

الَْخیَر لََک. أَنَّ أَهلََک تُریدوَن  3- إِْعِرْف 

. الَْکراسیِّ ِمَن  4- إِْصَنْع َعَدداً 

َربَِّک. أُْشُکری  التِّلمیَذُة،  أَیّتَُها  یا   -5

الّناَس َمسروریَن. إِْجَعِل   -6

کنید.  التَّمریُن الْخاِمُس  کلمۀ مناسب را انتخاب 
إِنتَِخْب إِنتَِخبي   َولَدي.   أَلِبَسٌة َجمیلٌَة. .................. یا  1- ٰهِذِه 

اَلَْکبیَرُة اَلَْکبیرُ   اْلَِب.   ِبَمنِزلَِة  اَْلَُخ ..................   -2

.................. کَبیٍر.  َمزَرَعةٍ  ِجسٍر إِلَی  َوَصلْنا  ِفي الطَّریِق   -3

أُخُت لَِزوِجها.  َصدیُق   قالَْت .................. َحمیٍد   -4

أُدُخْل  أُخُرجي   لَِحمیٍد: ».................. في َمزَرَعتي.«   قاَل َسعیٌد   -5
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کنید. کلمه های نادرست مشّخص شده را تصحیح   التَّمریُن الّساِدُس  
أَمیٍن. الَْوقِت َوَصلَْت َزوَجُة  في ٰهِذِه   -1

ِبالْبُکاِء. تَبَدأُ  َو  الِْجْسَر  فَتَعُبُ َحمیٌد   -2

إِلَیِه. اللُّه  إِثناِن ال یَنظُراِن   -3

إِلَی نِصَفیِن. الَْمزَرَعَة  َمتا  4- أَنتُما قَسَّ

أَْمَس. إِشَتَیْتاُم  ٰهذا َسیّاَرُة جاري.   -5

کنید.  التَّمریُن الّساِبُع   در هر قسمت، ضمیر مناسب )جدا یا پیوسته( را انتخاب 
أَنَت أَْن تَبَقی َوحیداً. )مذکّر(  هَي    1- .................. ال تُریُد 

ـِه ِبِدقٍَّة.  ـِک   إِلَی صاِحِبـ ..................  الْکَلُب  نَظََر   -2

َو َشکََر ...................  هُ  ـها َرأََي کَریٌم َحَسناً   -3

ـُکم ـُکنَّ   الَْمزَرَعِة.   النَّهَر ِفي  إِنَـّ .................. َحَفْرتُم   -4

أَنتُم ُهم    الَْبیَت.   َصَنَع ٰهَذا  داً  أَنَّ ُمَحمَّ 5- .................. َحِسْبُتم 

ـُکما ـُهما   بَیَنـ ...................   َوَقَعْت َعداَوٌة  ثُمَّ  أُسَرُة حاِمٍد َو َمحموٍد جاَرتَْیِن.  کانَْت   -6

کنید. کلمه های زیر را مشّخص   التَّمریُن الّثاِمُن  مترادف یا متضاد بودن 
َعُدوّ  َصدیق َسهلَة  ُمشِکلَة   َمعَمل  َمصَنع   ل  آِخر   أَوَّ طََرق  َضَرَب 

َغضبان  فَرحان أَقَدرَ  أَعَجزَ   فََعلَْت  َعِملَْت  َزمان  َوقت   قاِطع  واِصل 

کنید. کامل  کلمه های داده شده جدول زیر را   التَّمریُن الّتاِسُع  با 

موَن - راِحمات - َغضبان - شاِهداِن قاِطعیَن - َمزَرَعة - أَرض - ُجسور - بَیت - باقیَتَیِْن - نِصَفیِْن - إِثَنتاِن - حاِفظات - أَوقات - ُمَقسِّ

ر
ّ
ثمثّنای مذک

ّ
ر سالممفرد مؤن

ّ
رجمع مکّسرجمع مذک

ّ
ث سالممفرد مذک

ّ
ثجمع مؤن

ّ
مثّنای مؤن

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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کنید و در جدول بنویسید.   التَّمریُن الْعاِشُ  فعل های خواسته شده را در آیات پیدا 

)کافرون/2( 1- ﴿ال أَعبُُد ما تَعبُدوَن﴾ 
)ماعون/1( ُب ِبالّدیِن﴾  2- ﴿أَ َرأیَْت الَّذي یَُکذِّ
)تکاثر/3( 3- ﴿ثُمَّ کَاّل َسوَف تَعلَموَن﴾ 
)علق/3( 4- ﴿إِقَرأْ َو َربَُّک اْلَکَرُم﴾ 
)ضحی/3( َک﴾  َعَک َرّبُ

َ
5- ﴿ما َوّد

)فجر/30( اْدُخلي َجنَّتي﴾  6- ﴿َو 

امرمستقبلمضارع منفیمضارعماضی منفیماضی

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

کنید. ع فعل های امر آیات و عبارت های زیر را مشّخص    التَّمریُن الْحادَي  َعَشَ  مضار

تَصُدُق تَجَعُل    اْلِخریَن﴾ )شعراء/84(   اْجَعْل لي لِساَن ِصدٍق ِفي  ﴿َو   -1

تَْکتُُب تَکتُبیَن    الّشاِهدیَن﴾  )مائده/83(   َمَع  َفاکُتْبنا  ﴿َربَّنا آَمّنا   -2

تَلَعباِن تَلَعبیَن    الِْمنَضَدِة.   إِلَعبي َمعي کَُرَة  3- یا َصدیَقتي، 

تَجلِسیَن ِل.  تَرِجعینَ   اْلَوَّ الْکُرسيِّ  َعلَی  إِجلِسي  4- َرجاًء، 

کنید.  التَّمریُن الّثاينَ  َعَشَ  در هر قسمت، فعل مناسب را انتخاب 
تَذَهبیَن یَذَهُب    الَْحدیَقِة.     إِلَی  الّتالي  الَْیوِم  َزیَنَب ِفي  والُِد  َسـ ..................   -1

أَسَمُح تَسَمُح    الّسیرِک.     إِلَی  أَْن تَذَهَب  2- أَنَا .................. 

َمَعها.    َوَجْدِت   َوَجَدْت تَْجلَِس  َصدیَقًة َحتَّی   .................. ِلَنَّها  َفِرَحْت فاِطَمُة   -3

أُِحبُّ نُِحبُّ   نَحُن .................. أَْن نُشاِهَد نَجاَحَک َعْن ُقرٍب.      -4
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اُنظُرْ  یَنظُروَن َو نَظیَفٌة.     إِنَّها َورَدة لَطیَفٌة   .................. -5

اِلَْعْب الُْمجاِوِر.   اِکِشْف   6- .................. َجْنَب بَیِت 

 التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
لِٰذلَِک قالَِت  الَْفْرَق بَیَنُهما.  ُهما ال تَعِرُف  أُمَّ أَرنَباِن1 ُمَتشاِبهاِن َحتَّی أَنَّ  ِفلِْفل  »َمرَمر َو 

اْلُمُّ لَُهما: أَنُتما ُمَتشاِبهاِن کَثیراً ِجّداً، َسأَْذَهُب إِلَی الَْمدیَنِة ِلَشَترَي َشریطًَة2 َوردیًَّة َو 

ِمْن  اْلُمُّ  طَلََب  بَیَنکُما.  التَّْفریِق3  َعلَی  أَقِدُر  ٰهکَذا  َو  ِمنکُما.  واِحٍد  لِکُلِّ  َزرقاَء  َشریطًَة 

أَثناَء غیاِبها.« الُْمجاِوَرِة  الْغابَِة  یَلَْعبا ُقرَب  أَْن  ِفلِفل  َو  َمرَمر 

اْلَرنَبَیِْن؟ أُمُّ  َذَهبَْت  أَیَن   -1

»ِفلِفل«؟   َو  »َمرَمر«  ِمْن  اْلُمُّ  ماذا طَلَبَِت   -2

ِمنُهما.  درست          نادرست لِتَشتَِرَی َشریطَتَیِْن لُِکلِّ واحٍد  اْلُمُّ  تُریُد   -3

ِبَمعَنی »روبان«.    درست          نادرست 4- »َشریطَة« 

5- در متن، چند فعل اّول شخص مفرد دیده می شود؟ نام ببرید. 

کنید.  التَّمریُن الّرابَع  َعَشَ  عبارت های مرتبط را به هم وصل 

الّناِس  أَعَجُز 

اْلُمَهنِدُس  یَصَنُعُه 

لُِکلِّ َمخلوٍق 

إَِلیِه  الّلُه  ال یَنظُُر 

اْلَقمَح  یَزَرُع 

إِرِجعي 

رطيُّ فیها  یَعَمُل الشُّ

اَْلَفاّلح  

وِء   جاُر السُّ

َربِِّک  إَِلی   

اَْلِجسر   

 ِرزٌق َمعلوٌم 

َلُه َحبیٌب  َلْیس  َمْن   

اْلُمروِر  إِداَرة   

کنید. کلمۀ مناسب را انتخاب   التَّمریُن الْخاِمَس  َعَشَ  
ماذا  لَِم 1- .................. َفَعلَْت؟ َصَنْعُت ِجْسراً.  

ٰذلِکَ  تِلَک اْلَنهاِر.   إِلَی ..................  أُنْظُري   -2

ِبالتَّأکید الَْمزَرَعةِ   ِفي  بَیٌت؟ .................. .   ِعْنَدَک  3- َهْل 

أَخشاٌب  َخَشٌب 4- ِعندي .................. کَثیَرٌة.   

إِعتََذَر َذَهبَْت   النَّّجاُر.   النَّّجاُر؟ ..................  َفَعَل  ماذا   -5

1- أَرنَب: خرگوش

2- َشیطَة: روبان

3- التَّفریق: فرق گذاشتن
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ِة
َ
داْ ث  ِجْسُر الّصَ

ُ
ْرُس الّثال

َ
لّد

َ
ا

کنید. کلمۀ ناهماهنگ )از نظر جنس( را مشّخص   التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ  
1-  أَخ   أََخوانِ  أََخوات  إِخَوة

أُمُّ َسعیٍد   ُجسوٌر کَثیَرٌة َزوَجُة َحمیٍد   َزوُج َمریم     -2

إِبَْحثْ  یَجلُِس  إِجلِسي   تَبَحُث   -3

4-  شاِهَدیِْن   َشَجَرتَیْنِ  عاِمالِن   ِجسَریِْن

َب َم   تَعتَِذرُ  راِحْم   تََعجَّ 5-  قَسَّ

جدول
کنید و رمز آن را بنویسید. جدول زیر را حل 

1- »غ ض ب« بر وزن مفعول

2- مضارع »َرِحَم«

3- مضارع »قَبََّل«

4- متضاد »ِصَغر«

5- اّول شخص جمع »آَمَن«

6- جمع »َعبْد«

7- مفرد »َسیّارات« 

8- متضاد »َصداقَة«

اْلِداَرِة یَْعَمُل ِفي   -9

10- امر »تَسَمعیَن«

الَْمزَرَعِة. ِفي  اَلْفالَحُة ...............   -11

 

1

.............................رمز

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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پرسش های  چهارگزینه ای
یَعَتِذُر.« َو  أَباُه  یَُقبُِّل  َو  ِبالُْبکاِء  گزینه ترجمۀ عبارت مقابل است؟ »یَبَدأُ  کدام   -1

کردن و از برادرش استقبال و عذرخواهی می کند. گریه  1( شروع می کند به 

کردن و پدرش را بوسید و عذرخواهی می کند. گریه  2( شروع می کند به 

کردن و برادرش را می بوسد و عذرخواهی می کند. گریه  3( شروع می کند به 

کردن و پدرش را می بوسد و عذرخواهی می کند. گریه  4( شروع می کند به 

کلمه ها نادرست است؟ گزینه، ترجمۀ همۀ  کدام  2- در 

إِنَُّه: همانا او، أُنظُْر:  نگاه کن، ِعندي: دارم   )2 پنداشت   َذهاب: طال، ِصْدق: راست گفت، یَحِسُب:   )1

: من باید 4( لَِم: چرا، ُجسور: پل، َعلَيَّ َغضبان: خشمگین، َعَجَز: ناتوان   إِکِتساب: به دست آوردن،   )3

گزینه آمده است؟ کدام  3- امر فعل های »َفَتْحَت - تَخُرجیَن« به ترتیب در 

إِفْتَْح - أُْخُرجي  )4 أَفْتَْح - أَْخِرجي   )3 إِفْتَْح - أُْخُرجْ   )2 إِفْتَحي - إِْخُرجي   )1

کدام است؟ م( »یَذَهُب« 
ّ

4- اّول شخص )متکل

نَذَهُب  )4 تَذَهبینَ   )3 أَذَهُب   )2 إِذَهْب   )1

ع »َصَنْعِت« است؟ گزینه نفی مضار کدام   -5

أَصَنُع 4( ال  ال تَصَنعینَ   )3 ال تَصَنعُ   )2 ما تَصَنعُ   )1

کامل می کند؟ َربَِّک« را  التِّلمیَذُة، ..................  گزینه جملۀ »أَیَُّتَها  کدام   -6

أُکتُبي  )4 إِجلِسي   )3 أُشُکري   )2 أُْشُکرْ   )1

کامل می کند؟ َعَمٍل« را  الّنّجاُر: .................. َعْن  گزینه به ترتیب جملۀ »..................  کدام   -7

أَبَحُث أَجاَب -   )4 یَبَحُث  3( أَجابَْت -  أَجاَب - إِصَنعْ   )2 إِبَحْث  أَجابوا -   )1

کامل می کند؟ « را  فِّ ِمَن الصَّ لَِصدیَقتي: ..................  الُْمَعلُِّم  گزینه جملۀ »قاَل  کدام   -8

إِفتَحي  )4 خُرجي 
ُ
أ  )3 2( أُدُخلي  أُخُرجْ   )1

کامل می کند؟ ِکتاِبَک« را  َعْن  لَُه: ..................  ُقلُْت  َو  َعلّیاً  گزینه جملۀ »شاَهْدُت  کدام   -9

اَلِْقراَءة  )4 إِفتَحْ   )3 إِبَحْث   )2 تَقَرئینَ   )1

کامل می کند؟ َمَع ُزَمالئَِک« را  إِلَْعْب  گزینه جملۀ ».................. أَنَت َوحیٌد؟  کدام   -10

4( لَِم 3( لَمْ  2( کَمْ  ماذا   )1

ا؟ ا�ب ک�ب �ن�ت مِع اآ ا، �ش ِ ُمرده ک�ب
را �ن � در�یا�بد؟                 �چ ا�ن �چ م�ن ، دِل د�ش حافظرن روی دوس�ت  

کند؟ که مانند آفتاب است، نگاه  که چون چراغی خاموش است، چگونه می تواند به چهرۀ دوستان  دل دشمنان 



41

دبیر: نام و نام خانوادگی: 

تاریخ آزمون: کالس: 

کنید.  1- عبارت های زیر را ترجمه 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الف( ُهم یَحِملوَن َحقائِبَُهم. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اللِّه کِتابي.  ِباْسِم  ب( أَقَرأُ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الُْمستَشَفی.  َرقََد ِفي  هَو  ج( 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الُْمروِر.  الُْمروِر إِشاراِت  إِداَرُة  َشَرَحْت  د( 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َعَمٍل؛ َهْل ِعنَدک َعَمٌل؟  أَبَحُث َعْن  هـ( 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أََخَویِْن في َمزَرَعٍة.  و( کاَن َسعیٌد َو َحمیٌد 

3

کنید.  کامل  کلمه های مناسب  2- ترجمه ها را با 

������������������������� ؟ ������������������������� چرا می گویید آنچه را  ای کسانی  که  لَِم تَقولوَن ما ال تَفَعلوَن﴾  الّذیَن آَمنوا  أَیَُّها  ﴿یا  الف( 

. ������������������������� ������������������������� بد  خداوند به  وِء.  إِلَی جاِر السُّ اللُّه  ال یَنظُُر  ب( 

������������������������� است. ������������������������� من است. او  آن  ج( ٰذلَِک بَیتي. هَو أَخي. 

������������������������� همراه صبر است. ������������������������� که  بِر.  َمَع الصَّ النَّصَر  أَنَّ  د( إِْعلَْم 

2

کنید.  کلمه های مشّخص شده را ترجمه   -3

����������������������������������� الْیَمیِن. َو  الْیَساِر  إِلَی  الّشاِرَع فَْجأًَة َو ما نَظََر  فََعبََر  الف( 

������������������������������������ أَخاُه. قَبََّل  َو  ِبالْبُکاِء  بََدأَ  َو  ب( هَو َوَصَل 

 0/5

کنید. کامل  4- ترجمۀ هر عبارت را 

��������������������������������������� پلی ساختی؟ الف( لَِم َصَنْعَت ِجسراً؟ 

. ��������������������������������������� الْماَل. تو مال را  أَنَت تَحُرُس  ب( 

 0/5

کنید.  5- در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 

ِعلِْمِه. إِلَی  الّناِس  ِعلَْم  الّناِس،  َمْن َجَمَع  أَعلَُم  الف( 

 داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را به دانش خود بیفزاید.

 عالم ترین مردم، کسی است که علم خودش را از علم همۀ مردم جامع تر بداند.

هاِب.« ِبالذَّ »ُجسوٌر کَثیَرٌة باقَیٌة. َعيلَّ  ب( قاَل: 

 گفت: »جسارت و جرأت من زیاد است. باید بروم.«

 گفت: »پل های زیادی باقی است. باید بروم.«

0/5

 آزمون میان نوبت اّول
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کلمه از نظر جنس با بقّیه هماهنگ نیست؟  کدام  6- در هر ردیف، 

إِنْتَِخْب أُنُْصري   إِْعَملْ    آَمّنا   الف(   

ب(   صالِحات  أَوقات  ُمَوظَّفات  صاِدقات

0/5

کنید. 7- برای فعل های زیر، ضمیر مناسب انتخاب 

َوَقْفنا   ُهم  نَحُن الف( 

َقُربَْت   هيَ  أَنِت ب( 

0/5

8- مفهوم عالمت های زیر را بنویسید. 

اَْلُعّماُل یَعَملوَن.

 ������������������������
اْلَیساِر َممنوٌع. َوران َعَلی  اَلدَّ

 ���������������������������������������
0/5

کلمه های زیر را بنویسید.  9- وزن و ترجمۀ 

ترجمهوزنکلمه

����������������������������������������َمرفوع

����������������������������������������َسعاَدة

1

کلمه های زیر را بنویسید.  وف اصلی  10- حر

��������������� صاِنع:     ���������������. یَتََعلَُّم: 
0/5

امر فعل های زیر را بنویسید؛ سپس آنها را ترجمه کنید. )با حرکت گذاری کامل(   -11

ترجمهامرفعل

����������������������������������������تَرِجُع

����������������������������������������تَصُدقیَن

1

کنید.   12- درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت مشّخص 

لِلزَّرِع.   الَْمزَرَعُة َمکاناً  الف( لَیَْسْت 

اکِْتساِب َصدیٍق.   َعَجَز َعِن  َمْن  اَلْغریُب  ب( 

 0/5

کنید. گزینۀ مناسب را انتخاب   -13

َعلَیَک.   َحزینٌ  َغضباُن  ��������������� َفهَو  الف( ظَلَْمَت َصدیَقَک 

قَبََّل مَ   نِصَفْیِن.  قَسَّ إِلَی  ��������������� الَْمزَرَعَة  ب( َسعیٌد 

 0/5
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 آزمون میان نوبت اّول

- َمسرور - َلّما -ِعنَدما« کنید.  »َمحزون  کلمه های داده شده را مشّخص  14- مترادف یا متضاد بودن 

���������������  ≠ ���������������                                         ��������������� =  ���������������
0/5

کلمه های استفهامی مناسب بنویسید. 15- با توّجه به پاسخ، 

الَْمصَنعِ. الَْمصَنعِ؟ جاُرنا یَعَمُل ِفي  یَعَمُل ِفي   ��������������� الف( 

کِر.  َربَِّک؟ لِلشُّ ��������������� تَسُجدیَن  ب( 

0/5

کنید.  گزینۀ درست را انتخاب   -16

َعلَی َوجِه الطِّفِل.  جاريٌ  جاریٌَة  ��������������� موُع  الف( اَلدُّ

اَلْبُکاِء ��������������� الّناِس.  ُمرورِ   لِـ  الّشاِرعِ  ِمَن  صیُف: جانٌِب  ب( اَلرَّ

 0/5

17- با توّجه به مفهوم جمله،  ریشه ها را به وزن مناسب ببرید. 

)ص ن ع / خ ل ق( ��������������� کُلِّ َمخلوٍق.  یا  یا صاِنَع کُلِّ ���������������، 
 0/5

18- متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. 

ِعندي  َو  الَْمدَرَسِة  إِلَی  تَذَهباِن  َفال  َصغیَرتاِن  ُهما  اللین،  َو  الله  أُختاِن:  لي  إِسحاق.  إِسمي  الّتاِسعِ.  فِّ  الصَّ ِفي  طالٌِب  »أَنَا 

فِّ  . َجواٌد ِفي الصَّ َج ِمَن الَْمدَرَسِة َو اْلَن هَو َحلوانيٌّ ثاَلثَُة إِخَوٍة: هاِشٌم َو َجواٌد َو صاِدٌق. هاِشٌم أَکَبُر أَوالِد اْلُسَرِة؛ هَو تََخرَّ

الّراِبعِ. نَحُن ِمْن َمدیَنِة زاهدان في ُمحاَفظَِة سیستان و بَلوشستان.« فِّ  الّساِبعِ َو صاِدٌق ِفي الصَّ

............................................................................................................... الَْمدَرَسِة؟  إِلَی  لِماذا ال تَذَهُب الله َو اللین  الف( 

.......................................................................................................................... اْلُسَرِة؟  الْبَنیَن في ٰهِذِه  أَکبََر  اْسُم  َما  ب( 

.............................................................................................................................................. الَْمدَرَسِة؟  ِمَن  َج  َمْن تََخرَّ ج( 

................................................................................................................................................... اْلُسَرُة؟  أَیَن ٰهِذِه  ِمْن  د( 

................................................................................................................................................... أَيِّ َصفٍّ إِسحاُق؟  في  ه ( 

......................................................................................................................................................... ِلِْسحاق؟  أُختاً  و( کَْم 

1/5

15جمع نمره

 



بُر ِمفتاُح الَْفَرِج  اَلصَّ
ْرُس الّرابُِع اَلدَّ

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

بَْحث« أَبْحاث: پژوهش ها »مفرد: 

أَداء: به جا آوردن، انجام دادن

گهان بَْغَتًة: نا

جاِمَعة: دانشگاه

َحْرب: جنگ »َحربیَّة: جنگی«

ُدخان: دود

َرجاء: امید

ریح« ریاح: بادها »مفرد: 

َشباب: جوانان »مفرد: شاّب«، دورۀ جوانی

الّصین: چین

گشایش، رهایی از سختی َفَرج: 

فَریق« گروه ها »مفرد:  أَْفِرَقة: تیم ها، 

کردن ُمحاَولَة: تالش 

أَْمطار« َمطَر: باران »جمع: 

ُمواَصلَة: ادامه دادن

میاه: آب ها »مفرد: ماء«

نَباتات« گیاه »جمع:  نَبات: 

مضارعماضی

ل
فع

گرفت )ح ر ق( إِْحَتََق: آتش 

کرد )ص و ب( أَصاَب: برخورد 

: شکسته شد )ک س ر( إِنْکََسَ

َخ: فریاد زد )ص ر خ( َصَ

ظََهَر: آشکار شد )ظ ه ر(

َعَصَف: وزید )ع ص ف(

َفَقَد: از دست داد )ف ق د(

گذشت )م ض ی( َمَضی: 

نََزَل: پایین آمد )ن ز ل(

َوَقَع: اّتفاق افتاد، افتاد )و ق ع(

یَْحَتُِق: آتش می گیرد

یُصیُب: برخورد می کند

: شکسته می شود یَْنکَِسُ

ُخ: فریاد می زند یَْصُ

یَظَْهُر: آشکار می شود

یَْعِصُف: می وزد

یَْفِقُد: از دست می دهد

یَْميض: می گذرد

یَْنِزُل: پایین می آید

یََقُع: اّتفاق می افتد، می افتد

ف
گرچهإِْذ: آنگاهحر لَو: ا َو 

له
جم

ب و 
رکی

ت

گرچه در چین باشد. ِبالّصین: ا لَو  َو 



45

ِل  َر
َ

ف
ْ
بُر ِمفتاُف ال لّصَ

َ
ْرُس الّراِبُع  ا

َ
لّد

َ
ا

رِس )متن   درس(نَصُّ الدَّ

ربُ ِمفتاُح الَْفَرجِ   اَلصَّ
قیت )گشایش( است.

ّ
کلید موف صبر 

الْجاِمَعِةطُــــاّلِبِمْنطالِــباًإِثْـــناَعَشَرَذَهَبِبـــــالٍد؛فيأَربَعیَن َسَنًةقَبَلالِْحکایَُةٰهــِذِهَوقََعــْت
دانشگاهدانشجویانازدانشـجودوازدهرفــتکشوریدرچهـــل سـالقبلقــــّصهایناّتفاق افتاد

کشوری اّتفاق افتاد. دوازده دانشجو از دانشجویان دانشگاه این قّصه چهل سال پیش در 

هاِدئًَة.الْبَـحِرمیاُهکانَْتاْلَْسـماِک؛َعـِنأَبْــحــــاٍثلِتَـــــهِیــــــئَِةَسْفَرٍة ِعلمیٍَّةإِلَیأُستاِذِهمَمَع
آرامدریاآب هابودمــاهی هاازپژوهش هاییبرای فراهم کردنگـردش علمیبهاستــادشانبـــا

گردش علمی رفتند. آب دریا آرام بود. با استادشان برای تهیۀ تحقیقاتی دربارۀ ماهی ها به 

ــماِء؛ِفيَسـحاٌبظَــــَهَرفَْجــأًَة َمــّواجاً.الْبَحُرصاَرَوَشـدیَدٌةریــاٌحَعَصـَفْتثُـــمَّالسَّ
گــهان طـوفانیدریـاشـدوشـــــدیدبادهاییوزیـــــدسپسآســماندرابــــریپیدا شدنا

گهان ابری در آسمان پیدا شد سپس بادهای تندی وزید و دریا طوفانی شد. نا

فَخــــافوا؛َصـــْخَرًة؛َسـفیَنتُــُهـمفَأَصــــــابَْت
کرد پس ترسیدندصــخره ایکــشتی آنهاپس برخورد 

کرد، ترسیدند. کشتی شان به صخره ای برخورد 

فیَنُة َمجــهولٍَة،َجزیَرٍةإِلَیَوَصــلواِعنَدماما َغــــِرقَْت؛َولِٰکنَّهاقَــلیالًانَْکَســَرْتالسَّ

ناشـناختهجزیره ایبهرسیدندوقتیغـــرق نشــدولی آنکــمیشکسته شدکشـــتی

کمی شکست، ولی غرق نشد. وقتی به جزیره ای ناشناخته رسیدند،  کشتی 

َربَُّهــمَشــــَکرواَوکَثیراًفَــــــِرحــــوا

کردندوبسیارخـوشحال شـدند خدایشانشکر 
کردند.  بسیار خوشحال شدند و خدایشان را شکر 

لَِنجــــاتِِهم.أََحــٌدما جاَءوالَْجزیَرِةِفيأََحـداًفَما َوَجـدوایَوماِن؛ َمــَضیفــیها؛نـَــَزلـــــواَو

برای نجاتشانکسـینیــامدوجــزیرهدرکسیپس نیــافــتنددو روزگـــذشتدر آنپایین آمدندو
کسی برای نجاتشان نیامد. کسی را در جزیره پیدا نکردند و  گذشت،  و در آن پایین آمدند. دو روز 

بـِِهاْعـــــَملواَوکَالميإِْسَمــعواِبالُْمـــــحاَولَِة.»یا َشـباُب َعلَیُکماْلُستاُذ:لَُهـمقـــاَل

کنیدباید تالش کردنای جوانان شـــــمااســتادبه آنهاگفت کنیدوسخنمگوش  به آنعــمل 
کنید. کنید و به آن عمل  گوش  کنید. حرفم را  گفت: »ای جوانان شما باید تالش  استاد به آنها 

َمُهـــمثُـمَِّبمـــــواَصلَِة أَبحـــــاثُِکم.«َعلَیُکمشـَیٌء.مــا َحَدَثکَأَنَُّه أَفِرقٍَةأَربَــَعِةإِلَـــــیقَسَّ

گروه هاچهارآنها را بهتقسیم کردسپسباید ادامه دادن پژوهش هایتانشــماچـیزیاّتفاق نیـفتادگــویا
کرد گروه تقسیم  انگار چیزی اّتفاق نیفتاد. شما باید تحقیقاتتان را ادامه دهید.« سپس آنها را به چهار 

ِل:لِلَْفــریِقَو قـاَل الثّاني:لِلْـَفــریِقَو قاَلالَْحطََب.«َو اْجَمـــعواَصیـــٍدَعنإِبْـــَحـــــثـوا»یا طُــــاّلُب،اْلَوَّ

گروهو گفت گـفتهـــیــزمو جــمع کنیدصیدیازجست وجو کنیدای دانشجویاناّولبرای  گروهو  دومبرای 
گفت:  گروه دوم  کنید.« و به  گفت: »ای دانشجویان، دنبال صیدی بگردید و هیزم جمع  گروه اّول  و به 
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روریَِّةاْلَشـیاِءبَْعـَضإِْجلِـــباطالِـــــباِن،»یا فیَنِة.«ِمَنالضَّ طَــعاماً.«لَــــناأُطبُْخــَنطالِــباُت،»یاالثّالِِث:لِلَْفـریــِققــاَلَوالسَّ

گروهگفتوکشـــتیازضـــروریچیزهایبعضیبیــاوریددانشجویانای غذاییبرای مابپــــزیددانشجویانایســومبرای 
گفت: »ای دانشجویان برای ما غذایی بپزید.« گروه سوم  کشتی بیاورید.« و به  »ای دانشجویان بعضی از چیزهای ضروری را از 

لِلَْجمیعِ:قــاَلثُـــمَِّغذائیٍَّة.«َموادََّعْنإِبْـــــــَحـــثــاطالِـــبَتاِن،»یاالــّراِبعِ:لِلَْفــریِقَو قــاَل

گفــت گروهو  کنیددانشـجویانایچـــهارمبرای  برای همهگفتسپسغذاییمواّدازجســت وجو 
گفت: گفت: »ای دانشجویان دنبال مواّد غذایی باشید.« سپس به همه  گروه چهارم  و به 

َشدیٌدَمطٌَرنَـــــَزَلاْلَیّاِمِمَنفي یَوٍمَمَضی أُسبوٌع.الّصاِبریَن﴾َمَعإِنَّ اللَّه﴿إِْصِبــــروا

کنید شدیدبارانیباریدروزهاازدر روزیگذشت یک هفتهصابرانباهمانا  خداصبر 
گذشت. در روزی از روزها باران شدیدی بارید  کنید، همانا خدا با صابران است.« یک هفته  »صبر 

ــاّلُب:قاَلفَاْحتـَـــــَرقَْتَسفیَنتَُهمصاِعَقٌةأَصـــابَْتَو یََةٰهِذِهاْلُستاُذفََقــــــَرأَلَِنجـــاتِـــنا.«»ال َرجـــــاَءالطُـّ اْلْ

کردو گرفتکشتی آنهابرقیبرخورد  آیهایناستادپس خواندبرای نجات مانیست امیدیدانشجویانگفتپس آتش 

گفتند: »امیدی برای نجات ما نیست.« استاد این آیه را خواند. گرفت. دانشجویان  کرد و آتش  کشتی شان برخورد  و برقی به 

ــاّلُبَحــــــِزَناْصِبـــروا﴾آَمــــنــــــواأَیَُّها الَّذیَن﴿یا الِةأَداِءبَعَدَو»فََقـــــــْدنا َسـفیَنتَنا.«قـالـــوا:َوالطُـّ عاِءَوالصَّ الدُّ

کنیدایمان آورده ایدکسانی کهای دعاونمازانجامبعدواز دست دادیم کشتی مانگفتندودانشجویانناراحت شدصبر 
گفتند: »کشتی مان را از دست دادیم.« بعد از نماز و دعا کنید.« دانشجویان ناراحت شدند و  که ایمان آورده اید صبر  کسانی  ای 

ِمــــّنا.«تَـــقتَـــِرُبَحربیٌَّةَسفیَنٌةتِلَکیا َزمیـــــالتــي.أُنــظُــْرَنیـا ُزَمــالئـــــي.» أُنظُـــروابَْغتَـًة:أََحُدُهـــــــمَصــَرَخ

گهانیکی از آنهافریاد زد کنیدنا کنیدای هم کالسی هایم )مذّکر(نگاه  به مانزدیک می شودجنگیکشتیآنای هم کالسی هایم )مؤّنث(نگاه 
گهان یکی از آنها فریاد زد: »ای هم کالسی های من نگاه کنید. ای هم کالسی های من نگاه کنید. آن کشتی جنگی است که به ما نزدیک می شود.« نا

فیَنُة ــاّلُبُجنــوٌد.ِمْنـهانَــــــَزَلَوِمنُهمالَْحربیَُّةالسَّ الُْجــنوَد:َو َســـألَوافَــــــــِرَح الطُـّ

سربازانو پرسیدندخوشحال شد دانشجویانسربازاناز آنپایین آمدوبه آ نهانزدیک شدکشتی جنگی
کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازانی از آن پیاده شدند. دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدند: 

ً»َرأَیْنـاالُْجنـوُد:أَجـــاَبَمکانَنا؟«»کَیَْف َوَجـــْدتُم شاَهْدناکُم.«َوفَـأَتَیْـــنابَعیٍد.ِمنُدخانا

کردید دیدیم شما راوپس آمدیمدورازدودیدیدیمسربازانجواب دادجای ماچطور پیدا 
»چطور جای ما را پیدا کردید؟« سربازان جواب دادند: »دودی را از دور مشاهده کردیم. آمدیم  

و شما را دیدیم.« 

)درس نامه(اَلَْقواِعد

 فعل امر )2( 

اِْفَعلَْن  اِْفَعال - اِْفَعلوا - 

ع »تَفَعالِن« ساخته میشه. اِْفَعال: فعل امر دوم شخص جمع )مثّنای مذّکر و مؤّنث( از فعل مضار  1

اِْضَحکا )بخندید(: مذّکر و مؤّنثاِْضَحکاِنتَْضَحکاِن اِْضَحکاِناْضَحکاِنتَْضَحکاِن َح - 

3 2 22 1 145 --
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َ

ف
ْ
بُر ِمفتاُف ال لّصَ

َ
ْرُس الّراِبُع  ا

َ
لّد

َ
ا

گه با اسم های مؤّنث  بیاد، مثّنای مؤّنث به شمار میاد.  گه با اسم های مذّکر به کار بره، صیغۀ مثّنای مذّکر و ا 1   وزن »اِفِْعال« ا

)مؤّنث(  . الُْکرسيِّ اِْجلِسا َعلَی  یا َزمیلَتاِن    2 . )مذّکر(  الُْکرسيِّ اِْجلِسا َعلَی  1 یا َصدیقاِن   

ع »تَفَعلوَن« ساخته میشه. 2 اِفَعلوا: فعل امر دوم شخص جمع مذّکر از فعل مضار

3 2 22 1 145 --

اتَْضَحکوَن )بخندید(: مذّکراِْضَحکون  اِْضَحکوا  اِْضَحکوَناْضَحکوَنتَْضَحکوَن  - َح        

گه »ن« به هر دلیلی حذف بشه، بعد از »و«،  »الف« قرار می گیره.  ع، ا 2   در صیغه های جمع مذّکر مضار

اِفَْعلواتَْفَعلوَن   

ع »تَفُعلَْن« ساخته میشه. إْفَعلَْن: فعل امر دوم شخص جمع )جمع مؤّنث( از فعل مضار  3

3 2 22 1 145 --

اُکتُْبَ )بنویسید(: مؤنّثاُکْتُْبَتَْکتُْبَ ُاکْتُْبَاکْتُْبَتَْکتُْبَ  - ُت     

3   از آخر صیغۀ »جمع مؤّنث«، حرف »ن« حذف نمیشه و به همون شکل  باقی می مونه.
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درس نامۀ تکمیلی

 مجــزوم  کــردن یعنــی حــذف »ن« از آخــر صیغه هایــی کــه بــه »ن« ختــم می شــن و حــذف حرکــت ضّمــه از آخــر صیغه هایی که حرفی
غیر از »ن« دارن.

عالمت جزم در فعل های امر، به شکل زیر دیده می شه:

1 مفرد مذّکر: حذف حرکت ضّمه از حرف آخر و قرار دادن سکون به جای اون.

4 مفرد مؤّنث: حذف »ن« 3 جمع مذّکر: حذف »ن«   2 مثّنای مذّکر: حذف »ن« 
6 جمع مؤّنث: آخر فعل  تغییری نمی کنه و »ن« حذف نمی شه. 5 مثّنای مؤّنث: حذف »ن« 

کنید: ع و امر دّقت  در جدول زیر به تفاوت فعل مضار

امرمضارعاسم صیغهامرمضارعاسم صیغه

دوم شخص مفرد اِذَهبي )أَنِت(تَذَهبیَن دوم شخص مفرداِذَهْب )أَنَت(تَذَهُب 

اِذَهبا )أَنُتام(تَذَهباِن دوم شخص جمعاِذَهبا )اَنُتام(تَذَهباِن دوم شخص جمع

(تَذَهْبَ دوم شخص جمعاِذَهبوا )أَنُتم(تَذَهبوَن دوم شخص جمع اِذَهْبَ )أَنُتَّ

التَّمارین
کنید. ُل  با توّجه به تصویرهای زیر، جمله ها را ترجمه   التَّمریُن اْلوَّ

ِباْلِفِتخاِر. الُْمَعلَِّمِة.اُْشُعرا  الَْفَرِس.اِْسَمْعَن کَالَم  ِسُکْم.اِْرکَْب َعلَی  ُمَدرِّ ِمْن  اِْسأَلوا 

............................................................................................................

کنید.  التَّمریُن الّثاين   در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 
الَْبحِر هاِدئٌَة.   آب های دریا هدایتگر بودند. 1- کانَْت میاُه 

    آب  دریا آرام بود.

َمّواجاً.  بادهای تندی وزید و دریا طوفانی شد. الَْبحُر  2- َعَصَفْت ریاٌح َشدیَدٌة َو صاَر 

   باد شدیدی وزید و دریا را طوفانی کرد.
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ف
ْ
بُر ِمفتاُف ال لّصَ

َ
ْرُس الّراِبُع  ا

َ
لّد

َ
ا

الُْجنوَد.  دانشجویان خوشحال می شوند و سربازان از آنها می پرسند. َو یَسألوَن  یَْفَرُح الطُّاّلُب   -3

   دانشجویان خوشحال می شوند و از سربازان می پرسند.

الِْکتاِب.  دربارۀ جواب کتاب بحث کن. الَْجواِب ِفي  َعِن  إِبَْحْث   -4

   در کتاب دنبال جواب بگرد.

کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه   التَّمریُن الّثالُِث   
الَْفریِق. لِٰذلَِک  الَْقَدِم  کَُرَة  2- إِلَْعْب  الّرادیو: »َستَعِصُف ریاٌح َشدیَدٌة َغداً.«  قاَل   -1

ِمن بَعیٍد. 4- َرأَیْنا ُدخاناً  بیُع.  الرَّ تاِء َو جاَء  َمَضی فَصُل الشِّ  -3

باِب. َرَغباُت الشَّ َو لََک  أَنَت شابٌّ   -6 الَْمطَِر.  ِعنَد نُزوِل  5- فَِرْحنا کَثیراً 

کنید. کامل  کلمه های مناسب   التَّمریُن الّراِبُع   ترجمه ها را با 
. ......................... ...................... صبر کنید همانا خدا با  الّصاِبریَن﴾ به همه  َمَع  اللَّٰه  إِنَّ  لِلَْجمیعِ: ﴿إِْصِبروا  قُلُْت   -1

. ....................................... بََحثا َعْن َموادِّ ِغذائیٍَّة. آنها مواّد غذایی را  ُهما   -2

ِمّنا. آن مرد ..................................................... . یَقتَِرُب  ُجُل  الرَّ ٰذلَِک   -3

................. و شکر کردیم. َو َشَکْرنا. وقتی به جزیره ای ....................... رسیدیم  إِلَی َجزیَرٍة َمجهولٍَة، فَِرْحنا  ِعنَدما َوَصلْنا   -4

ِجّداً. ماهی ها در این دریا ..................................... . الْبَحِر َجمیلًَة  اْلَسماُک في ٰهَذا  5- کانَِت 

. .......................... ..................... را گوش کنید و به آن  ِبِه. سخن  اْعَملَْن  َو  إِْسَمْعَن کَالَم آبائُِکنَّ   -6

کنید. بوط به هر فعل امر را مشّخص   التَّمریُن الْخاِمُس   شخص مر
 دوم شخص مفرد مؤّنث دوم شخص مفرد مذّکرأُنْظُْر1-

 دوم شخص جمع )چند نفر( دوم شخص جمع )دو نفر( أُْخُرجا2-

 دوم شخص مفرد مذّکر دوم شخص مفرد مؤّنث إِْذَهبی3-

 دوم شخص جمع )چند نفر مؤّنث( دوم شخص جمع )چند نفر مذّکر( إِْجلِسوا4-

 دوم شخص جمع )چند نفر( دوم شخص جمع )دو نفر(إِْسَمْعَن5-

کنید. گزینۀ مناسب را انتخاب   التَّمریُن الّساِدُس   
اِصِبْر 1- .................. َعلَی ِفراِق أَخیَک.  اِعلَمْ  

اُشُکرا اُشُکراِن   َجزیالً.   2- یا َصدیقاِن، .................. اللَّه ُشکراً 

اُنظُروَن روا  
ُ
نظ

ُ
ُحِف. هَو َصدیقي.  ا بائِعِ الصُّ یا ُزَمالئي، .................. إِلَی   -3

اِجَمْعَن َجَمْعنَ   اْلَشجاِر.   أََخواتي، .................. الَْفواِکَه ِمْن تَْحِت  4- یا 

اِعَملي الُْقلوِب.  اِعلَمي    الِْعلَم َحیاُة  أَنَّ  بَُنیَّتي، ..................  یا   -5
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کنید. کلمه های مشّخص شده را تصحیح   التَّمریُن الّساِبُع   
الُْخبَز. اِْجلِبوا الطَّعاَم وَ   النِّساُء،  أَیَّتَُها   -1

أَقِربائَِک. ِمْن  الُْمساَعَدَة  اُطلُبي   -2

الَْجبََل. اِْصَعدا  الِْغزالِن،  أَیَُّها   -3

الْکیمیاِء. ِعلِم  اِْسأَْل َحوَل  4- أَیَّتَُها الطّالِبَتاِن، 

الُْجنوَد. َو َسأَلوا  فَِرحوا الطُّاّلُب   -5

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را )از نظر معنایی و دستوری( مشّخص   التَّمریُن الّثاِمُن   در هر ردیف 
إِقتََربَْت  َصخَرة  بَیت 1-  أَفِرقَة  

اِبَحثا اِصِبروا  فَِرحوا  أَبحاث     -2

3-  طالِبانِ  ُدخان  َسفیَنتانِ  فَریقاِن

ِریاح  أَمطار  میاه  َشباب   -4

5-  یَجَمعانِ  یَجَمعُ  نَجَمعُ  تَجَمعاِن

کلمه های زیر را بنویسید. کلمه های داده شده، مترادف یا متضاد   التَّمریُن الّتاِسُع   با توّجه به 

- ُسهولَة - َجْهد  - َمجموَعة  - َعدّو  َوَجَد   - - یَأس  - قَول  - فَِرَح  - ُصلح  َصِعد 

≠ ِصعاب   ≠ َصدیق   = کَالم   = فَریق   = ُمحاَولَة 

≠ َحِزَن   ≠ نََزَل   ≠ فََقَد   ≠ َرجاء   ≠ َحرب 

کنید. )با توّجه دقیق به حرکات(  التَّمریُن الْعاِشُ   امر فعل های زیر را مشّخص 
.    اُخُرجوا   إِخُرجوا  فِّ ِمَن الصَّ أَنُتم تَخُرجوَن   -1

اُدُخلْن اُدُخلَْن    الَْمکَتَبَة.     تَدُخلَْن  أَنُتنَّ  2- یا َزمیالتي، 

اِغِفُر    اِغِفْر ُذنوبي َجمیعاً.    تَغِفُر  الَّذي  أَنَت  3- یا إِلهي، 

اِعِرفي اَعِرفي     ماذا َحَدَث؟     تَعِرفیَن  4- َهْل 

اِذَهبا اَذَهبا    الْواِسَعَة.    نیا  الدُّ َو تُشاِهداِن  تَذَهباِن  أَنُتما   -5
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ِل  َر
َ

ف
ْ
بُر ِمفتاُف ال لّصَ

َ
ْرُس الّراِبُع  ا

َ
لّد

َ
ا

کنید.  التَّمریُن الْحاديَ  َعَشَ   فعل امر مناسب را انتخاب 
اُذکُْر اَذکُُر    اْلتِّحاِد.    َعِن  َمعروفاً  َحدیثاً   .................. 1- یا َعليُّ

اِفَحصوا  اِفَحصي الُْمسَتشَفی.    اْلَِطّباُء، .................. الَْمرَضی ِفي  2- أَیَُّها 

اِذَهبي اِذَهْب   الُْحَسین )ع(.   اْلِماِم  لِِزیاَرِة َمرَقِد  إِلَی کَربَالَء  أُّمي، ..................  3- یا 

اُنظُرا اُنظُري   الّشاِرعِ.    ِمَن  الُْعبوِر  الَْولَداِن، .................. ِعنَد  أَیَُّها   -4

اِصَنْعَن اِصَنعوا      . ُمسَتقَبلَکُنَّ أََخواتي، ..................  5- یا 

کنید.  التَّمریُن الّثاينَ  َعَشَ   عبارت های مرتبط را به هم وصل 

انُْصنا  َو 

النَّص  إِنَّ 

فیَنُة  السَّ

إِبَحثا 

َعلَیُکم 

فیَنِة  ِبالسَّ أَصابَْت 

أَجاَب 

اَلَْحربیَُّة  

الُْکتُِب َعِن   

الْکاِفریَن  َعلَی 

 صاِعَقٌة

اَلُْجنوُد  

رِب َمَع الصَّ  

أَبحاثُِکم بِإداَمِة   

کلمۀ پرسشی مناسب بنویسید.  التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   با توّجه به پاسخ، 
ِمّنا. تَقتَِرُب  فیَنُة؟  تَفَعُل السَّ  ..................-1

َوَجْدتُم َمکانَنا؟ لَِنجاتُِکم.  .................. -2

إِلَی َجزیَرٍة َمجهولٍَة. 3- .................. َوَصلْتُم؟ َوَصلْنا 

ِمَن الطُّاّلِب. إِثناَعَشَر طالِباً  الِْعلمیَِّة؟  ْفَرِة  ِفي السَّ 4- .................. طالِباً 

دیَدُة؟ َمساًء. یاُح الشَّ الرِّ 5- .................. َعَصَفِت 

کنید. کلمۀ مناسب را انتخاب   التَّمریُن الّراِبَع  َعَشَ   در هر قسمت 
اِعَملوا  ِبما تَعَملوَن َعلیٌم﴾ )المؤمنون/ 51(   اِعَمْل    إِنّي  1-﴿........................ صالِحاً 

َرأَیْنا َرأَیُْت    ُدخاناً.«     ..................« الُْجنوُد:  2- أَجاَب 

اِسَمْعَن اِسَمعوا    یا َشباُب .................. کَالمي.      -3

اِذَهبا اِذَهبي    إِلَی ِفرعون﴾)طه/ 43(    لُِموَسي َو هارون ﴿ ..................  اللُّٰه  4- قاَل 
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کلمه های زیر را بنویسید.  التَّمریُن الْخاِمَس  َعَشَ   جمع مکّسر 

جمع مکّسرمفرد جمع مکّسرمفرد

...........................مخزن...........................بَحث

...........................َسَمک...........................ریح

...........................َماء...........................فَریق

...........................ُجْند...........................َمطَر

...........................َشء...........................شاّب

گزینۀ مقابل آن است؟ کدام  بوط به   التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ   توضیحات زیر مر
لَُه.    نَبات   ماء لَْوَن  لِلَْحیاِة. ال  1- َشيٌء َضروريٌّ 

َو لَیسوا أَطفاالً.   طالِب   شاّب الُْبلوغِ  إِلَی ِسنِّ  الَّذیَن َوَصلوا   -2

أَفِرقَة ِمْنَها الطُّاّلُب.    جاِمَعة    ُج  یََتَخرَّ ااْلُستاُذ و  ُس فیها  یَُدرِّ  -3

َعلَْیِه.   ُمواَصلَة  ُمحاَولَة اْلِْستمراُر  َو  الَْعَمِل  4-إِداَمُة 

اَلَْحطَب خان   اَلْدُّ لِْلِحِتراِق.     ُمناِسَبٌة  5- أَخشاٌب 
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ِل  َر
َ

ف
ْ
بُر ِمفتاُف ال لّصَ

َ
ْرُس الّراِبُع  ا

َ
لّد

َ
ا

جدول
کنید و رمز آن را بنویسید. جدول را حل 

الَْفَرِج 1- ِمفتاُح 

2- از شنبه تا جمعه

جمع »نَظََر«  -3

4-حروف اصلی »تَرسیم«

حروف اصلی »فَریق«  -5

ماضی »یَقوُل«  -6

فَعیل »ج م ع« بر وزن   -7

امر »تَعَملوَن«  -8

جمع »َخَشب«  -9

10- مضارع منفی »نَظَْرَن«

جمع »َسماء«  -11

امر »تَجلِْسَن«  -12

13- مثّنای »َسَنة«

رمز: ..........................
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پرسش های  چهارگزینه ای
گزینه آمده است؟ کدام  الِْقَصِص« در  َفإِنَُّه أحَسُن  الُْقرآِن،  1- ترجمۀ »إِسَمعوا کَالَم 

کنید، چون آن بهتر از قّصه است. گوش  2( سخن قرآن را  کردند، چون آن بهترین قّصه هاست.  گوش  1( سخن قرآن را 

کنید، چون آن بهترین قّصه هاست. گوش  4( سخن قرآن را  3( سخن قرآن را بشنوید، چون آن بهترین قّصه است. 

گزینه آمده است؟ کدام  کلمه های »إِقَتَربَْت - لَِنجاتِنا« به ترتیب در  2- ترجمۀ 

2( نزدیک شد - برای نجات من 1( نزدیک می شود - برای نجاتمان 

4( نزدیک شد - به خاطر نجات ما 3( نزدیک شو - به خاطر نجات ما 

گزینه امر فعل »تَصِبروَن« است؟ کدام   -3

4( َصرَبوا 3( اَْصرَبوا  2( اِْصرِبوا  1( اِْصرِبْنَ 

کدام است؟ 4- جمع مکّسر »َفریق« 

4( أَفَرقوَن 3( أَفِرقَة  فَریقاِن   )2 1( أَفِرْق 

کامل می کند؟ الِْعلمیَِّة« را  فَرِة  گزینه جملۀ »َعَشَرُة طُاّلٍب ............. ِفي السَّ کدام   -5

کُْنُت  )4 کانَْت   )3 2( کانَ  کانوا   )1

گزینه ترجمۀ »هاِدئَة« است؟ کدام   -6

4( آرامش می دهد 3( رهبر  2( آرام  کردن  1( هدایت 

کامل می کند؟ الَْغداِء« را  َقبَل  أَیدیَکُما  گزینه جملۀ » .............  کدام   -7

اِْغِسْل  )4 اِْغِسلْنَ   )3 2( اِْغِسال  1( اِْغِسيل 

أَْقِربائِِه« را کامل می کند؟ الَّذي ................ لِزیاَرِة  ِحِم، هَو  الرَّ گزینه جملۀ »قاِطُع  کدام   -8

إذَهْب  )4 یَذَهُب   )3 ال یَذَهُب   )2 ال یَذَهباِن   )1

َفـ...........« مناسب است؟ ، ظَلَْمُت نَْفسي  گزینه برای جملۀ »یا َربِّ کدام   -9

اِغِفروا  )4 اِغِفري   )3 اِغِفرْ   )2 اِغِفرا   )1

کلمه است؟ کدام  الّناِر« توضیح  ِمَن  الَّذي یَصَعُد  يُء  10- عبارت »الشَّ

اَلاْمء  )4 3( اَلَْمطَر  اَلَْحطَب   )2 خان  اَلدُّ  )1

مع �ش و  �چ م  و�با�ن
�ن هوِر  م�ش و  �ت �ت  ع�ش اِی  و�ن معدر  و �ش م �چ دا�ن ا�ن و ر�ن ِ  کوِی سر�بارن �ن �ی �ش �ب �ن سش

م �چرس�ت م �ن �ش �ید �ب� �چ
م �نمی اآ وا�ب �ب �ن معرورن و سش �ش و  �چ م  گر�یا�ن و  �ت رِ  �ب �ه �ب�یمارِی  در  ک�  �ب� 

د سش �ب�بر�یده  عنم�ت  را�ن  ِم�ت �ب�  رم  ص�ب �ۀ  �ت معرسش �ش و  �چ م  ا�ن سورن و  �ت مهر  �ش  �ت اآ در  ا�ن   م�چ�ن �ه
و�ن موم در دس�تِ عنم�ت د �چ رم سش رم �ن معکوِه ص�ب و �ش �چ م  ا�ن ، گدارن �ت �ت �ش ع�ش

�ت اآ و  �ب  اآ ـا در  �ت



اَلرَّجاُء
ْرُس الْخاِمُس اَلدَّ

)واژه نامه(اَلُْمعَجم

سم
ا

أََسد: شیر

ثَْعلَب: روباه

ِکَب: بزرگسالی

کَلْب: سگ

َمصیر: سرنوشت

نَجاح: موّفقیت

مضارعماضی

ل
فع

کوشید )ج د د(  : َجدَّ

کرد )ج ر ح( َح: زخمی  َجرَّ

کرد )ح و ل( حاَوَل: تالش 

کت شد )س ک ت( َسکََت: سا

کرد به )ش ج ع( َعلَی: تشویق  َع  َشجَّ

کرد )ظ ن ن( گمان   : ظَنَّ

کم شد )ن ق ص( نََقَص: 

: می کوشد یَِجدُّ

ُح: زخمی می کند یَُجرِّ

یُحاِوُل: تالش می کند

کت می شود یَْسکُُت: سا

ُع: تشویق می کند یَُشجِّ

گمان می کند  : یَظُنُّ

کم می شود یَْنُقُص: 

له
جم

 و 
ب

رکی
ت
+ َسْمع: شنوایی« کم شنوا »ثَقیل: سنگین  معِ:  ثَقیُل السَّ

الَْحَیواناِت: باغ  وحش َحدیَقُة 

)متن   درس(نَصُّ الدَّرسِ

 اَلرَّجاُء 
امید

َو...کَلٌْبَوَغزالٌَةَوِذئٌْبَوثَعلٌَبَوأََسٌدغـابٍَة:فيالَْحیَواناِتِمَنَمجموَعٌةکانَْت

و...سگوآهووگرگوروباهوشیرجنگلیدرحیواناتازگروهیبود
گرگ، آهو، سگ و... .  گروهی از حیوانات در جنگلی بودند؛ شیر، روباه، 
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الَْحیَواناِت.لَِحــدیَقِةبَیِعهـــاَوالَْحیَواناِتلِــَصیــِدَســتَروهــــاثُـــمََّعمیَقًةُحفـَرًةَحَفرواَوَصیّادیَنِستَُّةجاَءاْلَیّاِمِمَنیَـوٍمفي
 وحشبرای باغفروش آنوحیواناتبرای صیدپوشاندند آن راسپسعمیقچاله ایکندندوصیادهاششآمدروزهاازروزیدر

در روزی از روزها، شش صیاد آمدند و چاله ای عمیق کندند؛ سپس آن را برای شکار حیوانات و فروش آنها به باغ وحش مخفی کردند )پوشاندند(.

َهـــــَربَْن؛الَْحیَواناِتلِٰکنَُّمساَعَدًة؛فَطَـلَــــــبـابَغتًَة؛الُْحفَرِةِفيالَْغـزالَُةَوالثَّعــلَُبَوقَـَع
گهانچالهدرآهووروباهافتاد کردندحیواناتولیکمکیپس خواستندنا فرار 

کردند؛  کمکی خواستند، ولی حیوانات فرار  گهان روباه و آهو در چاله افتادند؛  نا

یّادیَن. أَصواَتبَعیٍدِمْنَسِمْعـَنِلَنَُّهـــــــنَّ لِلـــنَّجــــاِة.الَْغزالَُةَوالثَّعلَُبحــــاَوَلالصَّ
برای نجات یافتنآهووروباهتالش کردصیادهاصداهادورازشنیدندبرای اینکه آنها

کنند. کردند تا نجات پیدا  چون آنها صدای صیادها را از دور شنیدند، روباه و آهو تالش 

ْحــــــَتلََقـْدال تَــْقِدُر.أَنَتال تَْصَعْد.لِلُْمحــــــاَولَِة. »ال فــــائَِدَةلِلثَّْعلَِب:قالَْتَوَحماَمٌةَرَجَعْتَدقـــائِــِق؛بَعــَد بََدنََک.«َجرَّ
بدنتزخمی کردیهمانانمی توانیتوباال نروبرای تالش کردننیست فایده ایبه روباهگفتوکبوتریبرگشتچند دقیقهبعد از

کردی.« کردن فایده ای ندارد؛ باال نرو. تو نمی توانی؛ بدنت را زخمی  گفت: »تالش  کبوتری برگشت و به روباه  بعد از چند دقیقه، 

ْحــــــِتلََقْدال تَقــِدریَن.أَنِتال تَصَعدي.لِنـــَجاتِِک.»ال َرجــــاَءلِلَْغزالَِة:َو قاَلالَْکلُْبَرَجــَعَو بََدنَِک.«َجرَّ
بدنتزخمی کردیهمانانمی توانیتوباال نروبرای نجاتتنیست امیدیبه آهوو گفتسگبرگشتو

کردی.« گفت: »به نجاتت امیدی نیست؛ باال نرو. تو نمی توانی؛ بدنت را زخمی  و سگ برگشت و به آهو 

ًةالْــُخـــــروَجالَْغزالَُةَوالثَّعلَُبحــــاَوَل فائَِدٍة.ِبدوِنَولِٰکْنأُخَریَمرَّ
کرد ج شدنآهووروباهتالش  فایدهبدونولیدیگربارخار

کردند؛ ولی فایده ای نداشت. ج شدن دوباره تالش  روباه و آهو برای خار

الَْحماَمُة:لَــــُهقالَْتکَثیراً.حــــاَوَلالثَّعلََبَولِٰکنََّمکانِهافيبَِقیَْتَوالَْغزالَُةیَِئَســــِت
کردروباهولیجایشدرماندوآهوناامید شد کبوتربرای اوگفتزیادتالش 

گفت:  کبوتر به او  کرد.  آهو ناامید شد و در جایش ماند، ولی روباه خیلی تالش 

َمــصیَرَک.«إِقْبَــْلتُــحـــــاِوُل؟!لَِمال تَْقـــِدُر،»أَنَت
سرنوشتتقبول کنتالش می کنیچرانمی توانیتو

کن.« »تو نمی توانی؛ چرا تالش می کنی؟! سرنوشتت را قبول 

قاَل:َوُهدُهـٌدَوَصَلالَْوقِتٰذلَِکفيالُْحفَرِة. ِمَنَخــــَرَجالثَّعلََبلِٰکنَّ
ج  شدروباهولی گفتوهدهدیرسیدزمانآندرچالهازخار

گفت:  ج شد. در آن لحظه، هدهدی رسید و  ولی روباه از چاله خار

ـمعِ؛ ثَقــیُلهَوالثَّعلََب؛ ٰهَذاأَْعـــــِرُف»أَنَا ــُعـُهالَْحماَمَةأَنَّظَـــــنَّهَوالسَّ الْــُخــروِج.«َعلَی تُـَشـــــجِّ
کرداوشنواکماوروباهاینمی شناسممن ج شدنبرتشویق می کند او راکبوترکهگمان  خار

ج شدن تشویقش می کند.« کبوتر برای خار که  کرد  کم شنواست. او خیال  »من این روباه را می شناسم. او 

لِلَْغزالَِة:الَْحماَمُةقالَِتِبُمساَعــــَدتِها.« َعلَیناالَْغزالََة.ظَلَـــْمنـا»نَحُنالَْحیَواناُت:قالَِت
کردیمماحیواناتگفت کردن آنما بایدآهوستم  برای آهوکبوترگفتکمک 

گفت: کبوتر به آهو  کنیم.«  کمکش  کردیم. ما باید  گفتند: »ما به آهو ظلم  حیوانات 

ًةالُْخـــروَجالَْغزالَُةحــاَولَِتال تَیْــأَسي.« ِبُسهولٍَة.الُْخـــروِجَعلَیتَقِدریَنأَنِت»اُْخُرجـــي. أُخَریَمرَّ
ج شو ج شدنبرمی توانیتوخار کردناامید نشوبه آسانیخار ج شدنآهوتالش  دیگربارخار

کرد. ج شدن تالش  ج شوی. ناامید نشو.« آهو دوباره برای خار ج شو؛ تو به آسانی می توانی خار »خار

ًةالُْخـــروَجالَْغزالَُةحــاَولَِت الَْحیَواناُت.فَــــِرَحـِتَوفََخـــَرَجــْتأُخَریَمرَّ
کرد ج شدنآهوتالش  ج شددیگربارخار حیواناتخوشحال  شدوپس خار

ج شد و حیوانات خوشحال شدند. کرد پس خار ج شدن تالش  آهو دوباره برای خار
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، َوَجــَد.  َمــــْن طَلَــَب َشـــیْئاً َو َجــــــدَّ

کردوچیزیخواستهر کس یافتتالش 
کند، می یابد.  کس چیزی بخواهد و تالش  هر 

قال رسوُل اللّه )ص(

)درس نامه(اَلَْقواِعد

 فعل نهی )1( 

ال تَْفَعيل تَْفَعْل -  ال 

کار رو طلب می کنه(. در واقع فعل نهی، امر منفیه.  کاری منع می کنه )انجام ندادن  که شخص رو از انجام  فعل نهی: فعلیه 

طریقهٔ ساختن فعل نهی: 

که به اون »الی ناهیه« میگن. ع حرف »ال« میاریم  در ابتدای فعل مضار 12

کلمه حذف میشه )به جز فعل جمع مؤّنث(؛ همچنین نشونۀ جزم  ع مجزوم میشه؛ یعنی »ن« از آخر  با اومدن »الی ناهیه«، فعل مضار 22

که آخرشون »ن« نداره، فقط حرکت ضّمه حذف میشه و حرکت سکون به جای اون قرار می گیره. در صیغه هایی 

تَْشَرُبتَْشَرُب  + ال تَْشَرْب )ننوش(: مذکّرال  ال تَْشَرْب  

تَْشَربیَنتَْشَربیَن ال تَْشَربي )ننوش(: مؤنّثال +  تَْشَربیَن ال 

1234

1234

1  نشونۀ جزم در فعل های امر و نهی فرقی نداره. 

نشانۀ جزمنهیامرمضارع

تَْکتُْباُکْتُْبتَکتُُب حذف ضّمهال 

تَْکتُبياُکْتُبيتَکتُبیَن حذف »ن«ال 

ع منفی و فعل نهی: 2 تفاوت بین فعل مضار
ع رو تغییر نمیده.  ع رو مجزوم می کنه؛ اّما »الی نافیه« آخر فعل مضار  »الی ناهیه« آخر فعل مضار

ترجمهنهیترجمهمضارع منفیمضارع

تَْجِلُستَْجِلُس ننشینال تَْجِلْسنمی نشینیال 

ننشینال تَْجِلسينمی نشینیال تَْجِلسیَنتَْجِلسیَن
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التَّمارین
کنید. ُل  عبارت های زیر را ترجمه   التَّمریُن اْلوَّ

الَْعمیَقِة. الُْحفَرِة  الَْحیَواناُت في ٰهِذِه  1- َوقََعِت 

ِمْن بَعیٍد. اْلََسِد  ِلَنَُّهنَّ َسِمْعَن َصوَت  الْغابَِة َهَربَْن َجمیعاً.  2- َحیَواناُت 

ًة أُخَری. َمرَّ یَِئَس َمهديٌّ َو ما َجلََس في َمکانِِه َو حاَوَل  3- ما 

ئَب.« الذِّ »نَحُن نَعِرُف ٰهَذا  الِْغزالُن َو قالوا:  4- َو جاَء 

ِبُمساَعَدتِها.« الَْغزالََة. َعليَّ  »أَنَا ظَلَْمُت  الَْحماَمُة:  5- قالَِت 

َمَعَک.« اللَّه  إِنَّ  الَْحیاِة.  تَیْأَْس ِفي  ، ال  بُنَّيَّ »یا  الْوالُِد:  قاَل   -6

کنید.  التَّمریُن الّثاين  موارد مشّخص شده را ترجمه 
الَْحیَواناِت. إِلَی َحدیَقِة  اْلَوالُد  َسیَذَهُب   -1

معِ. 2- َعليٌّ َجّدي. هَو ثَقیُل السَّ

ُمستَقبَلِِه. یَِجدُّ َعليٌّ لُِصنعِ   -3

الُْقرآَن. أَبوها  یَقَرأُ  تَسُکُت ُسَمیَُّة َحیَن   -4

َعلَیْنا کَلٌب. َو ِفي  الطَّریِق َهَجَم   -5

ِبالتََّفکُِّر. الّناَس  َع  6- اَْلِسالُم َشجَّ

کنید.  التَّمریُن الّثالُِث   در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 
الَْغزالَِة.  روباه برای موّفقیت آهو بسیار تالش کرد.  لَِنجاِة  الثَّعلَُب کَثیراً  1- حاَوَل 

   روباه برای نجات آهو بسیار تالش کرد. 

الُْخروجِ.  من گمان کردم که علی تو را به بیرون رفتن تشویق می کند.  َعلَی  ُعَک  یَُشجِّ َعلّیاً  أَنَّ  أَظُنُّ  2- أَنَا 

   من گمان می کنم که علی تو را به بیرون رفتن تشویق می کند. 

َوَجَد.  هر کس چیزی را بخواهد و تالش کند،  می یابد.   ، َو َجدَّ َمْن طَلََب َشیئاً   -3

   هرگاه چیزی را طلب کرد و تالش کرد، یافت. 

ِبدایَِة َحیاتِها.  مریم مسیر زندگی اش را در ابتدا قبول کرد.  َقِبلَْت َمریَُم َمصیَرها في   -4

   مریم در شروع زندگی اش، سرنوشتش را پذیرفت. 
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کنید.  التَّمریُن الّراِبُع   فعل های خواسته شدۀ جدول را در عبارت های زیر پیدا  
الَّذي ِعندي؟ ِمَن الطَّعاِم  تَأْکَُل قَلیالً  أَن  تُریُد  2- َهْل  َعَملِِه.  الْبَطَُّة* َرفیَقها َعلی  1- َشَکَرِت 

ِمْن ُهنا. اْذَهْب  َو  الَْخبََر  4- إِسَمْع ٰهَذا  روِر.  اْلَخریَن ال یَشُعُر بالسُّ الَّذي ال یُساِعُد  3- إِنَّ 

الرَّصیِف. ال تَجَعْل َحقیبَتََک ِفي   -6 أَبیِک.  ِمْن  الَْهدیََّة  5- إِقبَلي ٰهِذِه 

الَْکلِب خائِفاً.  إِلَی  ال تَنظُري   -7

مضارع منفیامر مفرد مؤّنثنهی مفرد مؤّنثماضی مفرد مؤّنثامر مفرد مذّکرنهی مفرد مذّکرمضارع

.....................................................................................................................................

کامل(  التَّمریُن الْخاِمُس  با توّجه به ضمایر به کار رفته در جمله های زیر، از فعل های داخل پرانتز، فعل امر بسازید. )با حرکت گذاری 
)علق/1(  )

ُ
)َیْقَرأ الَّذي َخلََق﴾  َربَِّک  ِباْسِم   .................. ﴿  -1

)یَْرِجُع( َرّبِِک﴾  ﴿ .................. ِإَلی   -2

)َیْرَفُع( َرأَْسُکما.   .................. -3

)َیْشرُب(  . أَبدانُِکنَّ ِة  ِلَنَُّه ُمفیٌد لِِصحَّ الَْحلیَب.   .................. -4

)َیْصُدُق( في َحیاتُِکم.   .................. -5

کنید. گزینۀ مناسب را انتخاب   التَّمریُن الّساِدُس   
تَتُْرکْ  ال تَتُْرکي أَبَداً.     ال  1- .................. أُْسَرتََک 

تَْرِجْعي  ال تَْذَهْب الْحیواناِت َوحیداً.    ال  إِلَی َحدیَقِة   .................. َولَدي  2- یا 

تَُفکِّرْ  ال تَُفکِّري إِنَْتِخبي ُفستانَِک.    ال  الثََّمِن.  ِفي   .................. -3

اِْصِبري اِْصِبْرنَ   اللَّذیَذِة.   الثِّماِر  یَکوُن ِعنَدِک َجمیُع ٰهِذِه  .................. َقلیالً. َسوَف  یا أُختي   -4

اِْسَمعي  ال تَْسَمُع بَعیَدٌة.    ِلَنَّها  َولَِدها.  5- .................. الَْفاّلَحُة َصوَت 

 التَّمریُن الّساِبُع   فعل امر مناسب بنویسید.
................... . )َترِجُع( بَْل  الَْجبَِل  إِلَی  ال تَذَهْب   -1

................... . )َتنَهُض( بَْل  اْلَرِض  2- ال تَجلِسي َعلَی 

................... . )َتسُکْت( بَْل  الُْقرآِن  ِقراَءِة  ال تَصُرْخ ِعنَد   -3

)َتزَرُع( .................. َصداقًَة.  بَْل  ال تَزَرعي َعداَوًة   -4

................... . )َتصُدُق( بَْل  ال تَکِذْب في َحیاتَِک   -5

أَبیََض. )تَلْبَُس( بَْل .................. قَمیصاً  اللَّیِل  أَسَوَد ِفي  تَلبَْس قَمیصاً  ال   -6

* الْبَطَُّة: مرغابی
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کنید. کلمۀ ناهماهنگ را مشّخص   التَّمریُن الّثاِمُن  در هر ردیف، 
1-  ُخروج  یَخُرجُ  أُخُرجْ  َخَرَجْت

أُکتُْب تَیأَُس   تَیأَسي  ال  تَیأَْس  ال  ال    -2

یَقبَُل  تَقبَلوَن أَقبَُل   إِقبَْل     -3

أُنُصْر تَکتُبَْن   ال یَحَزنُ   ال تَحَزنْ  ال    -4

ُحفَرة  فائَِدة   َصحیَفة  ِمصباح   -5

گزینه است؟ کدام  بوط به   التَّمریُن الّتاِسُع   هر توضیح، مر
الُْمروِر الَْحیَواناِت   ِمنطََقُة تَعلیِم  1- َمکاٌن یَذَهُب اِلَیِه الّناُس َو یُشاِهدوَن فیه حیواناٍت ُمخَتلَِفًة.   َحدیقُة 

اَلُْمحاَولَة اَلُْمواَصلَة   الَْحیاِة.    لِلنَّجاحِ ِفي  اْلِجِتهاُد  َو  عُي  اَلسَّ  -2

اَلثَّعلَُب اَلَْکلُب    الّناِس.    یَْحُرُس أَمواَل  3- َحَیواٌن 

اَلنَّجاح  اَلَْمصیر    اْلِنساِن في َحیاتِِه.     4- عاِقَبُة 

اَلِْمصباح معِ    الَّذي ال یَسَمُع َجیِّداً.    ثَقیُل السَّ  -5

کنید. کلمه های زیر را پیدا   التَّمریُن الْعاِشُ   مترادف و متضاد 

- فَجأًَة - فُستان  - ِمهَنة  معِ- حاَوَل  - ثَقیُل السَّ ِبُصعوبَة   - - ِصَغر  - ُدخول  - ِشراء  َسأََل 

= =بَغتًَة  =َقمیص  =ُشغل   
َ

≠َجّد ُخروج 

≠ ≠ِکَبر  مِع    ≠َحَسُن الّسَ ≠َبْیع  =ِبُسهوَلة  َلَب 
َ
ط

کنید.  التَّمریُن الْحاديَ  َعَشَ   فعل های خواسته شدۀ جدول را در آیات و احادیث زیر پیدا 
أَبابیَل﴾ )فیل/3( َعلَیِهم طَیراً  أَْرَسَل  2- ﴿َو  1- ﴿کَاّل َسوَف تَعلَموَن﴾ )تکاثر/3(  

اْلِِبِل﴾ )غاشیه/17( إِلَی  فاَل یَنظُروَن  ﴿أَ   -4 الْماعوَن﴾ )ماعون/7(  ﴿َو یَمَنعوَن   -3

أَبَداً. کَأَنََّک تَعیُش  لُِدنیاَک  6- إِْعَمْل  الَْقوِم الظّالِمیَن﴾ )اعراف/47(  َمَع  5- ﴿َربَّنا ال تَجَعلْنا 

مضارع منفیمستقبلماضیامرنهیمضارع

....................................................................................................................................
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کنید.   التَّمریُن الّثاينَ  َعَشَ   عبارت های مرتبط را به هم وصل 

الَْحیَواناُت فیها  تَسُقط 

َحیَواٌن نَجیٌب 

معِ   لَیَْس َحَسَن السَّ

َمْن َجدَّ  

ئاب   الذِّ َعدوُّ 

الْغابَِة   ُسلطان 

اَْلَفَرس  

اَْلَکلب  

َوَجَد  

اَْلََسد  

اَْلُحفَرة  

مع  ثَقیُل السَّ

کنید. کلمۀ نادرست دارد، آنها را تصحیح   التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   هر عبارت یک 
الْبََدَن. ْحَت ٰهِذِه  لََقد َجرَّ  -1

الُْعمِق. الُْحفَرُة قَلیَل  کانَْت   -2

الّناُس. الَْحیَواناِت َمکاٌن یَذَهُب فیِه  3- َحدیَقُة 

إِْعَملي ِلِخَرتَِک.  -4

الَْحقیبََة ُهنا. یا َزمیلَتي ال تَجَعْل   -5

 التَّمریُن الّراِبَع  َعَشَ   با توّجه به متن زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید.
»في یَْوٍم ِمَن اْلَیّاِم جاَء ِستَُّة َصّیادیَن َو َحَفروا ُحفَرًة َعمیَقًة ثَُّم َسَتروها لَِصیِد الَْحَیواناِت َو بَیِعها لَِحدیَقِة الَْحَیواناِت. َوَقَع الثَّعلَُب َو 

ّیادیَن. بَْعَد َدقائَِق َرَجَعْت َحماَمٌة  الَْغزالَُة في الُْحفَرِة بَغَتًة؛ َفطَلَبا ُمساَعَدًة؛ لِٰکنَّ الَْحَیواناِت َهَربَْن؛ ِلَنَُّهنَّ َسِمْعَن ِمْن بَعیٍد أَصواَت الصَّ

بََدنََک.« ْحَت  لََقْد َجرَّ لِلُْمَحاَولَِة. ال تَصَعْد.  »ال فائَِدَة  لِلثَّعلَِب:  َو قالَْت 

یّادوَن؟ 1- کَْم جاَء الصَّ

الُْحفَرَة؟ یّادوَن  2- لِماذا َستََر الصَّ

الُْحفَرِة؟ َمْن َوقََع ِفي   -3

الَْحیَواناُت؟  4- َما َسِمَعت 

5- »ال َتصَعْد« فعل نهی است.  درست          نادرست

6- »أَصوات« جمع مؤّنث سالم است.   درست          نادرست

7- »َسِمْعَن« فعل ماضی سوم شخص جمع است.   درست          نادرست
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جدول
کنید؛ سپس رمز و مصراع دوم آن را بنویسید. جدول را حل 

1- مضارع »قََدْرَت«

2- امر »تَعِرُف«

3- جمع »أَنَا« 

4- متضاد »َعداَوة«

فعل زمان حال  -5

6- جمع »ظَلَْمُت«

7- عزیزم

8- امر »تَصُدقیَن«

9- سرنوشت

10- بعد از »ثالِثَة«

11- نفی »َسَکَت«

الِْعلم 12- طَلَُب 

13- نشانۀ ایمان است.

14- مضارع »َسِمْعَن«

15- لَیَْس قَلیالً

کر(
ّ

16- برخورد می کند )مذ

17- آب ها

18- امر »تَغِسالِن«

ة«  19- مثّنای »َمرَّ

رمز: ........................................

پرسش های  چهارگزینه ای
کدام جمله درست است؟ 1- ترجمۀ 

1( ال َرجاَء لَِنجاتِِک. ال تَصَعدي. برای نجاتت امیدوار نباش، باال برو.

راَسِة. تو را به تحصیل تشویق می کند. ِبالدِّ ُعَک  أَُشجِّ  )2

کرد. ًة أُخَری. آهو آخرین بار برای بیرون رفتن تالش  َمرَّ الُْخروَج  الَْغزالَُة  3(  حاَولَِت 

کنم. کمکش  کردم. باید  من به حسین ستم  ِبُمساَعَدتِِه.  َعلَيَّ  أَنَا ظَلَْمُت ُحَسیناً.   )4
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گزینه آمده است؟ کدام  ِکَبر« به ترتیب در   - َمصیر   - کلمه های »یُحاِوُل  2- ترجمۀ 

2( تالش می کند - سرنوشت - بزرگسالی کرد - راه - بزرگ   1( حواله 

4( تالش می کند - سرنوشت - بزرگ تر کرد - راه - بزرگسالی   3( تالش 

کلمه جمع نیست؟ کدام   -3

یَسَمْعَن  )4 تَقِدرینَ   )3 َسِمْعنَ   )2 1( َصیّادینَ 

ِکَبره« است؟ گزینه مفهوم »َمْن َسأََل في ِصَغِره، أَجاَب في  کدام   -4

کودکی تا بزرگسالی باید اهل سؤال و جواب باشد. 2( انسان در  کودکی فقط باید از دیگران بپرسد.  1( انسان در 

کند. 4( انسان نباید در خردسالی اش از بزرگان زیاد سؤال  کودکی، در بزرگسالی نتیجه می دهد.  3( دّقت، توّجه و تالش در 

کامل می کند؟ اْلِنساِن في َحیاتِـ........ « را  گزینه جملۀ »عاِقَبُة  کدام   -5

ـِه  )4 3( کَ  ـَها   )2 ِک   )1

گزینه، نهی »َحِزْنَت« آمده است؟ کدام  6- در 

ال تَحَزْن  )4 ال تَحَزني   )3 اِحَزنْ   )2 1( ال تَحَزنُ 

کامل می کند؟ أَبَداً« را  لُِدنیاَک کَأَنََّک .........  گزینه جملۀ »إِعَمْل  کدام   -7

نَعیُش  )4 أَعیُش   )3 2( یَعیُش  تَعیُش   )1

الِْعلِم« است؟ الّدیِن طَلَُب  الّناُس، .......... أَنَّ کَماَل  کدام فعل امر، مناسب جای خالی »أَیَُّها   -8

4( اِعلَْم 3( اِعلَما  اِعلَْمنَ   )2 اِعلَموا   )1

َعداَوًة« است؟ َو ...........  کدام فعل مناسب جای خالی »إِْزَرْع َصداَقًة   -9

تَزَرْع ال   )4 إِزَرعي   )3 ال تَزَرعي   )2 ال تَزَرعُ   )1

کدام رنگ لباس در عبور شبانه نهی شده است؟ 10- انتخاب 

أَخَضر  )4 أَحَمر   )3 2( أَسَود  أَبیَض   )1

)یوسف/ 87( ﴿ال تَْیأَسوا ِمْن َروحِ اللِّٰه إِنَُّه ال یَْیأَُس ِمْن َروحِ اللِّٰه إِاّل الَْقوُم الْکاِفروَن﴾ 

کافران از رحمت خدا ناامید می شوند. از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا فقط 
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دبیر: نام و نام خانوادگی: 

تاریخ آزمون: کالس: 

بی بنویسید. )با توّجه به تعداد( 1- نام تصاویر زیر را به عر

	 	 	

........................                     ........................                            ........................                               ........................ 	 	 	 	

1

2- منظور تابلوهای زیر را بنویسید.

یُر	في	ٰهَذا	الطَّریِق	َممنوٌع السَّ

........................

الُْمشاِة 	 َمَمرُّ

.......................

0/5

3- عبارت های زیر را ترجمه کنید. 

........................................................................................................................................... اللِّه	أُموري.	 ِباْسِم	 أَبَدأُ	 الف( 

.................................................................................................................................. َمَعُه.	 تََکلََّم	 َو	 إِلَیِه	 أَبوُه	 َذَهَب	 ب( 

..................................................................................................................................................... ماذا	تَطلُُب	ِمّني؟	 ج( 

......................................................................................................................... الِْجسِر.	 ِبُصنعِ	 أََمَر	 	َحمیداً	 أَنَّ د( فََحِسَب	

......................................................................................................................................... فَأَصابَْت	َسفیَنتُُهم	َصخَرًة.	 هـ( 

................................................................................................................... یادیَن.	 ِمْن	بَعیٍد	أَصواَت	الصَّ 	َسِمْعَن	 ِلَنَُّهنَّ و( 

3

4- ترجمه های زیر را با کلمه های مناسب کامل کنید. 

. ....................... ....................... قطعًا خدا  َمَعنا.  اللَّه	 	 إِنَّ ال	تَحَزْن	 الف( 

.	دانش پایه و اساس هر ....................... و نادانی پایه و اساس هر ....................... است. 	َشرٍّ 	َخیٍر	َو	الَْجهُل	أَصُل	کُلِّ ب(	اَلِْعلُم	أَصُل	کُلِّ
1

 آزمون نوبت اّول
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5- کلمه های مشّخص شده را ترجمه کنید. 

ُمَجهٌَّز لَِفحِص الَْمرَضی.	.......................... الف( اَلُْمستَشَفی	َمکاٌن	

.......................... الِْبدایَِة.	 الَْغزالَُة	َمصیَرها	ِفي	 ب( قَِبلَِت	

0/5

کدام فعل برای ضمیر داده شده مناسب است؟   -6

	تَضَحکیَن 	یَطبُْخنَ	 	تَشَربونَ	 	یَعیشونَ	 الف( أَنُتم		

أَرِجُع 	َسوَف	 أَکَلَْت	 	 	ال	تَحَزني	 أُکتُْب	 	 أَنِت		 ب( 

0/5

کلمه از نظر معنایی با بقّیه ناهماهنگ است؟  کدام   -7

	َجمال 	ُعلوم	 	کَمال	 	ُعلَماء	 الف( 

	ِبالد 	قَریَة	 	حاِفظ	 	ُمحافَظَة	 ب( 

0/5

کلمه های زیر را بنویسید.  وف اصلی  8- حر

............................... یَسُجدوَن:  0/5تَصاُدم:	...............................	

کلمه های زیر را بنویسید.  وف زائد  9- حر

............................... شاِهدیَن:   ............................... َممنوع: 
0/5

کنید.  کامل  10- جدول زیر را 

ترجمهوزنکلمه

............................................صانِع

............................................َمفتوح

1

11- با توّجه به تصویرها، از فعل های داده شده فعل امر مناسب بنویسید. )با حرکت گذاری کامل( 

    

الّشاي.	)تَشَرُب( الَْقَدِم.	)تَلَْعُب(	 کَُرَة	 الَْمزَرَعِة.	)تَْزَرُع(	 اَلَْقمَح	ِفي	 َحقیبَتََک.	)تَحِمُل(	  
.......................  .......................   .......................   .......................

1
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کنید.  12- نفی فعل های زیر را بنویسید؛ سپس آنها را ترجمه 

ترجمهنفیفعل

............................................أعلَُم

............................................َجَعلْنا

1

13- فعل نهی مناسب بنویسید.

)تَأْکُُل/ مفرد مذّکر( .................. الطَّعاَم	کَثیراً.	 الف( 

.................. الّناَر. )تَقُرُب/ مفرد مؤّنث ( ب( 

اْلَصِدقاِء. )تَْغَضُب/ مثنی( ج( .................. َعلَی	

الَْجبََل. )تَصَعُد / جمع مذّکر( د( .................. 

1

کنید.  کلمه های مناسب پر  14- جاهای خالی را با 

َحیَواٌن	نَجیٌب.  .................. ب(  ِبالَْوفاِء.	 .................. َحیَواٌن	َمعروٌف	 الف( 
0/5

15- با توّجه به تصاویر، به سؤال ها پاسخ دهید. 

 	

ماِء؟ ِمَن	السَّ یَنِزُل	 ماذا	 ُجُل؟	 الرَّ أَیَن	 	

.......................  .......................  

0/5

کلمه های پرسشی مناسب بنویسید. 16- با توّجه به پاسخ، 

الْحیاِۀ؟	علٌی. ..................	قَِبَل	َمصیَرُه	ِفي	 الف(	

الُْحفَرِة. ِمَن	 أَخُرُج	 تَخُرُج؟	  .................. ب(	ِمن	

0 /5

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.   -17

»في یَوِم اْلَرِبعاِء، جاَء ُشرطيُّ الُْمروِر إِلَی الَْمدَرَسِة. طَلََب التَّلمیُذ ِمْنُه َشرَح اْلِشاراِت الّلِزَمِة َو َسألوُه َجمیعاً: ماذا نَفَعُل 

رطيَّ َو َمَنَحُه َهدیًَّة  ِعنَد الُْمروِر ِفي الّشاِرعِ؟ َفأَجابَُهم: أُنظُروا إِلَی الَْیمیِن َو الَْیساِر َو اْعُبروا ِمَن الّشاِرعِ. َشکََر الُْمدیُر الشُّ

النِّصِف.« َو  الّتاِسَعِة  الُْمروِر ِفي  الّساَعِة  إِداَرِة  إِلَی  رطيُّ  َرَجَع الشُّ التَّلمیِذ.  ِمْن جانِِب 

1/5
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الف( دو فعل امر در متن پیدا کنید.

........................................................................................................................................... رطّي؟	 َرَجَع	الشُّ أَیَن	 ب( إِلَی	

.................................................................................................................... اْلِشاراِت؟	 الَْمدَرَسِة	لَِشرِح	 إِلَی	 َمْن	جاَء	 ج( 

................................................................................................................................ الُْمروِر؟	 	 	یَوٍم	جاَء	ُشرطيُّ أَيِّ في	 د( 

................................................................................................................................................. التَّالمیُذ؟	 ماذا	طَلََب	 هـ( 

...................................................................................................................... 	 الُْمروِر؟	 	 التَّالمیُذ	ِمْن	ُشرطيِّ ماذا	َسأََل	 و( 

15جمع نمره

3روان خوانی

2مکالمۀ ساده

5جمع نمرۀ شفاهی

 نمره
ّ

20جمع کل



تَغییرُ الْحَیاةِ
ْرُس الّسادُِس اَلدَّ

 

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

َرأس: سر

راِسب: مردود

راِقد: بستری

رائَِحة: بو

َشاب: نوشیدنی، شربت

َصْوم: روزه

کَرثَة: فراوانی

ِمثايّل: نمونه

ُمزَدِحم: شلوغ

ِملَّف: پرونده

نَشیط: فّعال

مضارعماضی

ل
فع

کرد )س ل م( اِسَتلََم: دریافت 

کرد )ت ر ک( تََرَک: ترک 

گرفت )ع ل م(  تََعلََّم: یاد 

: حاضر شد )ح ض ر(  َحَضَ

کرد، پرداخت )د ف ع( کرد، دور  َدَفَع: دفع 

َرَسَب: مردود شد )ر س ب( 

َعطََّر: عطر زد )ع ط ر(

َغیََّر: تغییر داد )غ ی ر(

کرد )ل و م( الَم: مالمت 

ناَم: خوابید )ن و م(

یَْسَتلُِم: دریافت می کند

یَْتُُک: ترک می کند

یََتَعلَُّم: یاد می گیرد

: حاضر می شود  یَْحُضُ

یَْدَفُع: دور می کند، پرداخت می کند

یَْرُسُب: مردود می شود 

یَُعطُِّر: عطر می زند

یَُغیُِّر: تغییر می دهد

یَلوُم: مالمت می کند

یَناُم: می خوابد »مترادف: یَرِقُد«

له
جم

 و 
ب

رکی
ت

َحفلَُة َزواج: جشن عروسی

َحفلَُة میالد: جشن توّلد

ُزجاَجُة ِعطْر: شیشۀ عطر
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َِ َریا
ْ
ْرُس الّساِدُس  َتاییُر ال

َ
لّد

َ
ا

رسِ )متن   درس(نَصُّ الدَّ

تَْغییُر الَْحیاِة
تغییرݥݥ زݥݥندݥݥگیݥݥ

راسيُّالْعاُماِبتَـــَدأ َسُةَدَخلَِتَجمیلًَة.َوَصغیَرًةالَْقریَُةکانَِتالَْمدَرَسِة.إِلَیَذَهَب تَـالمیُذ الَْقــریَِةَوالَْجدیُدالدِّ فِِّفيالُْمَدرِّ الّراِبعِ.الصَّ

چهارمکالسدرمعّلموارد شدزیباوکوچکروستابودمدرسهبهرفت دانش آموزان روستاوجدیدتحصیلیسالشروع شد
کالس چهارم شد. کوچک و زیبا بود. معّلم وارد  سال تحصیلی جدید آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. روستا 

فُّکاَن َسُةقالَِتُمزَدِحماً.الصَّ الْیَساِر.«َعلَی»اِْجلِْسَنلِلْـــبَناِت:قالَْتَوالْیَمیِن.«َعلَی»اِْجلِسوالِلْبَنیَن:الُْمَدرِّ

چپسمتبنشینیدبه دخترانگفتوراستسمتبنشینیدبه پسرانمعّلمگفتشلوغکالسبود
گفت: »سمت چپ بنشینید.« گفت: »سمت راست« و به دخترها  کالس شلوغ بود. معّلم به پسرها 

َنِةِفيِعْنَدهاساَرُةَرَسـبَـْت»سارة«.ِباْسِمراِســبَــًةتِلمیــَذًةشاَهَدْتهَي فََحـــــــِزنَْتالْماضیِة.السَّ

پس ناراحت شدگذشتهسالدرنزد اوسارهمردود شدسارهبه ناممردوددانش آموزیدیداو
گذشته مردود شد. ناراحت شد او دانش آموزی مردود به نام ساره را دید. ساره نزد او در سال 

هالُِمشاَهَدِةَذَهبَْتَو ــالِعِمــــلَفِّ َنِةِملَــفِّفيماضیهـا.َعـلَیلإِِلطِـّ ِجّداً.َجیَِّدٌةتِلمــــیَذٌةهَياْلُولَی:السَّ

گاهیپرونده اشبرای دیدنرفتو بسیارخوبدانش آموزیاواّولسالپروندۀدرگذشته اشبربرای آ
گذشته اش رفت پرونده اش را ببیند. در پروندۀ سال اّول، او دانش آموز بسیار خوبی است. الع از 

ّ
و برای اط

َنِةِملَـــفِّفيَذکــیٌَّة. َوَونَشیطٌَةهَيَجیِّداً.واِجباتِهاتَکتُـــُب ِجّداً.َجیَِّدٌةتِلــــمیَذٌةهَيالثّانیَِة:السَّ

بسیارخوبدانش آموزیاودومسالپروندۀدرباهوش ووفّعالاوخوبتکالیفشمی نویسد
تکالیفش را خوب می نویسد. او فّعال و باهوش است. و در پروندۀ سال دوم، او دانش آموز بسیار خوبی است. 

ـــهاَحـزیَنٌة.لِٰکنَّها َنِةِملَـفِّفيَوالُْمستَشَفی.ِفـيراِقَدٌةأُمُّ الثّالِثَِة:السَّ

سومسالپروندۀدروبیمارستاندربستریمادرشناراحتولی او
ولی او ناراحت است؛ مادرش در بیمارستان بستری است. و در پروندۀ سال سوم،

َنِة.ٰهِذِهفيوالَِدتَهافََقــــَدْتهَي َنِةِملَـفِّفيَوِجّداً.َحزیَنٌةهَيالسَّ الّراِبَعِة:السَّ

چهارمسالپروندۀدروبسیارناراحتاوسالایندرمادرشاز دست داداو
او مادرش را امسال از دست داد. او خیلی ناراحت است. و در پروندۀ سال چهارم،

راَسَةتََرکَـِتهَي .ِفيتَـــنــــاُمَوالَْمدَرَسَةال تُــــِحبَُّوالدِّ فِّ َسُةالصَّ تَدریِســـــها.طَریَقَةَغیَّـــَرْتَونَْفــَسهاالَمــــْتاَلُْمَدرِّ

کرداو کردمعّلمکالسدرمی خوابدومدرسهدوست نداردوتحصیلترک  درس گفتنشروشتغییر دادوخودشسرزنش 
کرد و روش درس دادنش را تغییر داد.  کالس می خوابد. معّلم خودش را سرزنش  گذاشت، مدرسه را دوست ندارد و در  کنار   او درس خواندن را 

ٍةبَعَد َسِةمیالِدَحــفلَِةفيُمــــدَّ َجلَبَْتَهـــــدایا لَـــها َوالتَّالمــیُذَجلََبالُْمَدرِّ

آوردهدیه هایی برایش ودانش آموزانآوردمعّلمتوّلدجشندراز مّدتیبعد
بعد از مّدتی، در جشن توّلد معّلم دانش آموزان هدیه هایی برایش آوردند؛  

َســِتها َهـدیًَّةسارة ـها،ِعطِرُزجاَجَةالَْهدیَُّةکانَِتَصحیَفٍة.َوَرقَِةفيلُِمَدرِّ أُمِّ

مادرشعطرشیشۀهدیهبودروزنامه ایبرگدربرای معّلمش هدیه ایساره
کادو شیشۀ عطر مادرش بود. کادویی در برگ روزنامه ای برای معّلمش آورد.  که ساره  درحالی 
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َسُةفَقــالَِتفََضــِحَک التَّالمــیُذ؛الِْعطِر.ِمَنقَلیٌلفیهـا »ال تَْضَحْکَن.«لِلْبَنــاِت:قالَْتَو»ال تَْضَحکوا«لِلْبَنیــَن:الُْمَدرِّ
نخندیدبه دخترانگفتونخندیدبه پسرانمعّلمپس گفتپس خندید دانش آموزانعطرازکمدر آن

گفت: »نخندید.« کمی عطر بود. دانش آموزان خندیدند. معّلم به پسرها و دخترها  در آن 

َسُة الِْعطِر.ِبٰذلَِکنَْفَسهاَعطََّرْتاَلُْمَدرِّ

عطربا آنخودشعطر زدمعّلم
معّلم از آن عطر به خودش زد.

َسِتهاِعنَدسارةجاَءْت أُّمي.«رائَِحِةِمثُل»رائَِحتُِکقالَْت:َوُمَدرِّ

مادرمبویمانندبوی توگفتومعّلمشنزدسارهآمد
گفت: »بوی تو مانند بوی مادرم است.« ساره نزد معّلمش آمد و 

ـَعــِت َسُةَشجَّ َســَنواٍت؛بَعَدَوِمثالیًَّةتِلمــــیَذًةفَصاَرْتسارة؛الُْمَدرِّ

کرد چند سالبعد ازونمونهدانش آموزیپس شدسارهمعّلمتشویق 
کرد. ساره دانش آموزی نمونه شد و بعد از چند سال،  معّلم ساره را تشویق 

َسُةاِْستَلَــَمِت َمــصیري.َغــــیَّْرِتأَنِتَحــیاتي.فيشاَهْدتُهاُمَعلَِّمٍةأَفَضُل»أَنِتفیها:َمْکـــتوباًسارةِمْنِرسالًَةالُْمَدرِّ

کرد سرنوشتمتغییر دادیتوزندگی امدردیدم او رامعّلمیبهترینتودر آننوشته شدهسارهازنامه ایمعّلمدریافت 
که او را در زندگی ام دیدم. تو سرنوشتم را تغییر دادی. که در آن نوشته شده: »تو بهترین معّلمی هستی  کرد  معّلم نامه ای از ساره دریافت 

ٍة،بَعَدَوطَبیبٌَة.«اْلَنأَنَـا سارة؛الطَّبیبَِةِمَنأُْخَریرِسالًَةالُْمَدرَِّسُةإِستَــلََمِتُمــدَّ

مدریافت کرداز مّدتیبعدوپزشکاآلنمن
ّ
سارهپزشکازدیگرنامه ایمعل

کرد. من اآلن پزشکم.« و پس از مّدتی، معّلم نامه ای دیگر از سارۀ پزشک دریافت 

الَْعروِس.أُمَِّمــکاِنفيالُْجلوَسَوَحفلَِة َزواِجــهافيالُْحــــضوَرِمنهاطَلَــــــبَــْت

کرد عـروسمادرجایدرنشـستنوجشن ازدواجشدرحاضر شدناز اودرخواست 
که در جشن عروسی اش حاضر شود و در جای مادر عروس بنشیند.  از او خواست 

َستُــهاَحـَضَرْتِعنَدما َحــیاتي.«َغـــــیَّْرِتأَنِتَسیِّــَدتي؛یاَجـزیالً»ُشـکراًسارة:لَهاقالَْتَزواِجـها؛َحفلَِةفيُمَدرِّ

زندگی امتغییر دادیتوسرورمایخیلیمتشّکرمسارهبه اوگفتازدواجشجشندرمعّلمشحاضر شدوقـــتی
گفت: »خانم خیلی متشّکرم؛ تو زندگی ام را تغییر دادی.« وقتی معّلمش در جشن عروسی اش حاضر شد، ساره به او 

َسُة:لََهافَقـــالَـْت ُس.«کَیـَْففََعـــــَرفُْتَحیاتي؛َغیَّـــــْرِتأَنِتِبـــنتي؛یا»الالُْمَدرِّ أَُدرِّ
تدریس کنمچگونهپس فهمیدمزندگی امتغییر دادیتودخترماینهمعّلمبه اوپس گفت

کنم.«  گفت: »نه دخترم، تو زندگی ام را تغییر دادی؛ فهمیدم چگونه تدریس  معّلم به او 
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َِ َریا
ْ
ْرُس الّساِدُس  َتاییُر ال

َ
لّد

َ
ا

)درس نامه(اَلَْقواِعد

 فعل نهی )2( 
ال تَْفَعال - ال تَْفَعلوا - ال تَْفَعلْن

مراحل ساخت فعل نهی »ال تَْفَعال« دوم شخص جمع )مثّنای مذّکر و مؤّنث(:

ر و مؤّنثال + تَْذَهباِنتَْذَهباِن
ّ
ال تَْذَهبا )نروید(: مذک

مجزوم کردن فعلآوردن الی ناهیهفعل مضارع

ال تَْذَهباِن

1234

گه با اسم مؤّنث بیاد، مثّنای مؤّنثه. گه با اسم مذّکر همراه بشه، مثّنای مذّکر و ا 1  فعل »ال تَذَهبا« ا
الَْحیَواناِت. )مثّنای مذّکر( إِلَی َحدیَقِة  تَْذَهبا  1 یا َزمیالِن، ال   

 

الَْحیَواناِت. )مثّنای مؤّنث(  إِلَی َحدیَقِة  تَْذَهبا  2 یا زمیلَتاِن، ال 

 
:) تَْفَعلوا« دوم شخص جمع )جمع مذّکر مراحل ساخت فعل نهی »ال 

1234

ال تَْذَهبوا )نروید(: مذکّرال + تَْذَهبوَنتَْذَهبوَن
مجزوم کردن فعلآوردن الی ناهیهفعل مضارع

ال تَْذَهبوَن ا

 

ع، بعد از »و«، »الف« میاد. 2  پس از حذف »ن« در فعل جمع مذّکر مضار
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تَْفَعلَْن« دوم شخص جمع )جمع مؤّنث(: مراحل ساخت فعل نهی »ال 

1234

ال تَْذَهْبَ )نروید(: مؤّنثال تَْذَهْبَال + تَْذَهْبَتَْذَهْبَ
مجزوم کردن فعلآوردن الی ناهیهفعل مضارع

 

التَّمارین 
کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه  ُل    التَّمریُن اْلَوَّ

الَْمدَرَسَة. َو  رَس  الدَّ تََرکَْت ساَرُة  ما   -1

راَب في َشهِر َرَمضان. َو الشَّ اللُّه الطَّعاَم  2- یَْمَنُع 

یَوٍم. ُمَعلِّمي کُلَّ  3- یَُعطُِّر 

الِة. اْلِیماُن في کَثَرِة الصَّ لَیَْس   -4

ِمثالیٌَّة. اْلَخالِق. هَي تِلمیَذٌة  َو  رِس  الدَّ أُسَوٌة ِفي  5- فاِطَمُة 

الّشاِرُع ُمزَدِحٌم. اَلْعیُد قَریٌب.   -6

کنید.  التَّمریُن الّثاين  در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 
الَْوسائِِل. لِِشراِء  وِق  إِلَی السُّ التَّالمیُذ یَذَهبوَن  َو  الَْجدیُد  راسيُّ  الْعاُم الدِّ 1- یَبَتِدأُ 

 سال تحصیلی جدید شروع شد و دانش آموزان برای خرید وسایل به بازار می روند. 

 سال تحصیلی جدید شروع می شود و دانش آموزان برای خرید وسایل به بازار می روند. 

الَْهدیََّة. التَّالمیُذ  َو َجلََب  الَْمدَرَسِة  کانَْت َحفلَُة میالٍد ِفي   -2

 جشن توّلدی در مدرسه بود و دانش آموزان کادو آوردند. 

 در مدرسه جشنی برگزار شد و دانش آموزان هدیه آوردند. 

أُْخَری ِمْن َصدیقي »آرمان«. إِسَتلَْمُت ِرسالًَة   -3

 نامۀ آخر دوستم آرمان را دریافت کردم. 

 از دوستم آرمان نامۀ دیگری دریافت کردم. 

ِبالَْحیاِة. ْعِتني  أَنِت َشجَّ َغیَّْرِت َمصیري.  أَنِت   -4

 تو زندگی مرا تغییر می دهی. تو مرا به زندگی تشویق می کنی. 

 تو سرنوشتم را عوض کردی. تو مرا به زندگی تشویق کردی. 
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کنید.  التَّمریُن الّثالُِث   آیات و عبارت های زیر را ترجمه 
الَْقْوِم الظّالِمیَن﴾ )اعراف/47( َمَع  1- ﴿َربَّنا ال تَجَعلْنا 

اْلِخَرِة﴾ )اعراف/156( نیا َحَسَنًة َو ِفي  الدُّ لَنا في ٰهِذِه  ﴿أُکتُْب   -2

َعنُه َعذابَُه. اللُّه  َدفََع  َغَضبَُه،  َدفََع  3- َمن 

الَْحیاِة. َغیََّرْت َصدیَقتي نَظَْرتَها َحوَل   -4

لإِْلِطِّالِع َعلَی ماضیَک. َک  ِملَفِّ إِلَی  5- اُنظُْر 

أَنَا َشَکْرتُُه. َو  سي في َحفلَِة َزواجي  ُمَدرِّ َحَضَر   -6

 التَّمریُن الّراِبُع   با توّجه به تصاویر، فعل امر مناسب بنویسید.

یاَرَة. )تَرکَُب( اَلسَّ اَلَْحقیبََة. )تَحِمُل(.......................  ِرسالًَة لَِصدیِقَک. )تَکتُُب(.......................   .......................

اْلَجمیَل. )تَنظُُر( اْلَقَمَر  اْلَقَدِم. )تَلَعُب(.......................  ُکَرَة  اْلَکبیِر. )تَجِلُس(.................  اْلَبحِر  َجْنَب ٰهَذا   ....................

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را مشّخص   التَّمریُن الْخاِمُس   در هر ردیف، 
اَلَْکلب اَلثَّعلَب   ئب   اَلذِّ اَلُْهدُهد      -1

أَمام 2-  َرأس   قََدم  یَد  

3-  راِسب   ُمزَدِحم   َحفلَة  کَثَرة

تَبتَِدأُ یَبتَِدأُ   إِبْتََدأَ   4-  إِبِْتداء   

ال تَجلِْسَن   ال تَجلِسا   ال تَجلِسوا  ال تَجلِْس   -5

َغیَّْرِت  تَغییر 6-  َحَضْرتُما   َحَضَرتْ  
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کلمه های زیر را بنویسید.  التَّمریُن الّساِدُس  مفرد 

مفردجمعمفردجمعمفردجمع

..................ُعیوب..................أرَِشبَة..................واِجبات

..................ِصعاب..................أَبحاث..................ُمستَشفیات

..................أَجساد..................َزمیالت..................َهدایا

 التَّمریُن الّساِبُع   با توّجه به تصاویر، فعل نهی مناسب بنویسید.

) الرَّصیِف. )تَجلُِس(........................................ الّشاِرَع َسیعاً. )تَعُبُ َعلَی  الْغابَِة. )تَقطَُع(........................................  ........................................ أَشجاَر 

اللَّه َمَعِک. )تَحَزُن(........................................ الطَّعاَم کَثیراً. )تَأْکُُل( الاْمِء. )ترََشُب(........................................ إِنَّ  ِمْن ٰهَذا   ........................................

کنید.   التَّمریُن الّثاِمُن  درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت مشّخص 
اللَّیِل.    َجَرِة ِفي  ال تَرقُدوا تَْحَت الشَّ  -1

یا أَخواتي، ال تَظَهْرَن ِبدوِن ِحجاٍب.    -2

ِبَصوٍت ُمرتَِفعٍ.   الّناِس  بَیَن  ِبنتي، اِضَحکي  یا   -3

ثَرَوَة کَالَْجهِل َو ال فَقَر کَاْلََدِب.    4- ال 

الَْحدیِث.   إِلَی ِصدِق  ال تَنظُروا   -5
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گزینه از نظر معنا و شخص برای جاهای خالی مناسب است؟ کدام   التَّمریُن الّتاِسُع  
تَغُفلَْن اُغُفلوا   ال تَغُفْل   ال  اُغُفلْنَ   اللِّه.    َعْن ِذکِر  لَِبناتِِه: ..................  اْلَُب  1- قاَل 

اُخُرْج  الّشاِرعِ.  اُخُرجي  ال تَخُرْج   ال تَخُرجي    إِلَی  ، .................. َوحَدَک  بَُنيَّ 2- یا 

اِکِشْف  اِکِشفوا    أَصِدقائِکُم.  ال تَکِشفوا  ال تَکِشفا    3- یا ُزَمالئي، .................. ُعیوَب 

اِصِبرا    ال تَصِبْر   یَصِبُر   یَصِبراِن  الُْمصیَبِة.    َعلَی  4- یا َصدیقاِن، .................. 

اُقُربي  اُقُرْب  ال تَقُربي  ال تَقُرْب    الَة.   5- أَیَُّها الطِّفُل، .................. الصَّ

ُاکُْتْب  اُکُتبی   ال تَکُتْب    نیا َحَسَنًة.  کََتْبنا   الدُّ لَنا في ٰهِذِه  َربَّنا، ..................   -6

کنید.  التَّمریُن الْعاِشُ  عبارت های مرتبط را به هم وصل 

الَْجَسِد  ِمَن  أِْس  کَالرَّ

ال فَقَر 

أُنظُْر 

إِصِبْر 

ماذا تَشُکروَن 

ال میراَث 

ال تَجلِْسَن 

إِلَی ما قاَل  

 َعلَی ما یَقولوَن

 ُهنا

اللِّه نِعَمَة   

 کَاْلََدِب

 کَالَْجهِل

اْلیماِن بُر مَن  اَلصَّ  

کنید. کامل، سپس فعل ها را ترجمه   التَّمریُن الْحادَي َعَشَ  با استفاده از آیات جدول را 
)انعام/152( الْیَتیِم﴾  تَقَربوا ماَل  ﴿ال   -1

ِبالِْبرِّ﴾ )بقره/44( الّناَس  تَأُْمروَن  ﴿أَ   -2

الّناِر﴾ )بقره/39( أُولِٰئَک أَصحاُب  ِبآیاتِنا  بوا  الَّذیَن کَذَّ 3- ﴿َو 

)ضحی/5( َربَُّک فَتَرَضی﴾  4- ﴿َو لََسوَف یُعطیَک 

)بقره/43( الّراکِعیَن﴾  َمَع  ﴿إِرکَعوا   -5

)بقره/154( لِٰکْن ال تَشُعروَن﴾  َو  أَحیاٌء  ﴿بَْل   -6

إِاّل َمالئَِکًة﴾ )مدّثر/31( الّناِر  ﴿َما َجَعلْنا أَصحاَب   -7

نهیامرمستقبلمضارع منفیمضارعماضی منفیماضی

..............................................................................................................................فعل

..............................................................................................................................ترجمه

گزینۀ مقابل آن است؟ کدام  بوط به   التَّمریُن الّثايَن  َعَشَ  توضیحات زیر مر
لَِفَرحٍ.   َحفلَة  َحفلَُة َزواِج الّناِس  إِجِتماُع   -1

اْلِمِتحاناِت.  راِسب  َرَسَب یَنَجُح ِفي  الَّذي ال  اَلطّالُِب   -2
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ِملَّف اْلَشیاِء.  ُمزَدِحم   َو  ِباْلَشخاِص  الَْمملوِء  لِلَْمکاِن  ِصَفٌة   -3

ِمثاليّ  نَشیط یُحاِوُل کَثیراً.   َو  الَْعَمَل  یُِحبُّ  الَّذي  خُص  اَلشَّ  -4

لَِفریَضٍة دینیٍَّة.  راِقد  َصوم راِب  َو الشَّ اَْلِمِتناُع َعِن الطَّعاِم   -5

 التَّمریُن الّثالَث َعَشَ  گزینۀ درست را انتخاب  کنید.
الَْحفلَِة.  ـکِ  ـها ِمْنـ ........................ الُْحضوَر ِفي  الُْمدیَرُة ِرسالًَة، طَلََبْت ساَرُة  1- إِْسَتلََمِت 

أُّمي.   ـُکم  ـِک ِمثُل رائَِحِة  یا َسیَِّدتي رائَِحُتـ ........................   -2

ها.    صاَرتْ  کانَْت أُمِّ 3- ........................ الَْهدیَُّة ُزجاَجَة ِعطِر 

تََرکَْت  تََرَک راَسَة.    الدِّ الْخاِمَسِة هَي ........................  َنة  ِملَفِّ السَّ 4- في 

الُْمسَتشَفی.   تَرقُدُ  راِقٌد ها ........................ ِفي  أُمُّ  -5

إِجلِسا  إِجلِسوا لِلَْبنیَن: »........................«     َسُة  الُْمَدرِّ 6- قالَِت 

ِل اَْلَوَّ اَْلُولَی   ِجّداً.    هَي تِلمیَذٌة َجیَِّدٌة  َنِة ........................  7- ِفي السَّ

 التَّمریُن الّراِبَع َعَشَ  برای هر قسمت، ضمیر مناسب بنویسید.
الَْمدَرَسِة. إِلَی  َو تَذَهباِن  راَسِة  الدِّ أَیّاَم  تُِحبّاِن   ........................ -1

یَوٍم. الْواِجباِت کُلَّ  2- ........................ یَکتُبَْن 

الْماضي. ـ ........................ لإِْلِطِّالِع َعلَی  ِملَفِّ یَذَهُب لُِمشاِهَدِة   -3

یَِد ........................ . 4- یا أُّمي، َمصیري في 

الَْهدیََّة. َو یَجلِبوَن  5- ........................ یَحُضروَن في َحفلَِة َزواجي 

الَْعروِس. أُمِّ  الُْجلوَس في  َمکاِن  ِمْنـ ........................  اُطلُُب  َستي،  ُمَدرِّ یا   -6

کلمۀ پرسشی مناسب بنویسید.  التَّمریُن الْخاِمَس َعَشَ  با توّجه به پاسخ ها، 
الّشارِع. َرأَیَْت َمهدیّاً؟ ِفي   ........................ -1

َجَرِة. الْبَنیَن؟ تَْحَت الشَّ َجلََس   ........................ -2

ِه؟ فُستاناً. ِلُمِّ ٍد  کانَْت َهدیَُّة ُمَحمَّ  ........................ -3

َنِة. فََقَدْت والَِدتَها؟ في ٰهِذِه السَّ  ........................ -4

ِجّداً. 5- ........................ حالُها؟ َحزیَنٌة 

. لَِعليٍّ ؟  اَلِْملَفُّ  ........................ -6

. فِّ تَناُم ِفي الصَّ التِّلمیَذَة  ِلَنَّ  َسُة نَفَسها؟  الُْمَدرِّ 7- ........................ الَمِت 

کلمه های مشّخص شده را بنویسید. )اسم، فعل، حرف(  التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ   نوع 
فیـــها. َمکتوباً  سارة  ِمْن  َسُة ِرسالًَة  اِْستَلََمِت الُْمَدرِّ  -1

الَْعروِس.  أُمِّ  في َمکاِن  الُْجلوَس  َو  الَْحفلَِة  ِمْنها الُْحضوَر ِفي  2- طَلَبَْت 
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کنید. )نافیه، استفهام، ناهیه(  التَّمریُن الّساِبَع  َعَشَ  نوع »ما« و »ال« را در  جمله های زیر مشّخص 
. فِّ َسٌة تِلمیَذتَها ِفي الصَّ الُْمَدرِّ َعِت  ما َشجَّ  -1

ِبیَمیِنَک یا موَسی﴾ )طه/17( ﴿ما تِلَک   -2

ُس. أَُدرِّ َعَرفُْت کَیَْف  ما   -3

. فِّ تَناُم ِفي الصَّ الِْمثالیَُّة ال  التِّلمیَذُة   -4

إِلَی کَثَرِة َصوِمِهم. ال تَنظُروا   -5

الّناِس.  تَبَحْث َعْن ُعیوِب  ال   -6

 التَّمریُن الّثاِمَن  َعَشَ  متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
الَْمْدَرَسِة. إِلَی  الَْقْریَِة  َذَهَبْت تلمیذاُت  َو  الَْجدیُد  راِسیُّ  الدِّ الْعاُم  »اِبَْتَدأَ 

َسُة تِلْمیَذًة  َنِة شاَهَدِت الُْمَدرِّ فِّ َو قالَت لِلَْبناِت: اِْجلِْسَن َرَجاًء. في هِذِه السَّ َسُة ِفي الصَّ کانَت الَْمْدَرَسُة َصغَیرًة َو َجمیلًَة. َدَخلَِت الُْمَدرِّ

لَها ُزجاَجَة  َساَرُة  َجلََبْت  َسِة،  الُْمَدرِّ َحْفلَِة میالِد  ُمَدٍة في  بَْعَد  َغیََّرْت طَریَقَة تَدریِسها.  َو  نَْفَسها  َو الَْمْت  َفَحِزنَت  »ساَرة«.  ِباْسم  راِسَبًة 

أُّمي.« ِمْثُل رائَِحِة  َو قالَْت: رائَِحُتِک  َسِتها  ُمَدرِّ ِعْند  الِْعطِْر. ٰجاَءت َساَرُة  ِبٰذلِک  نَْفَسها  َسُة َعطََّرْت  الُْمَدرِّ ها.  أُمِّ ِعطِْر 

الَْمْدَرَسُة؟ 1- کَیَْف 

لِلْبَناِت؟ َسُة  الُْمَدرِّ 2- ما قالَِت 

َسُة؟ لِلُْمَدرِّ ماذا َجلَبَت ساَرُة   -3

الَهِدیََّة؟ َمتی َجلَبَت ساَرُة   -4

َسِة؟ لِلُْمَدرِّ 5- ما قالَْت ساَرُة 

جدول
کنید و رمز آن را بنویسید. جدول را حل 

1- امر »تَخُرُج«

2- یکی از بامزه ترین جشن ها

مترادف »ُمَعلِّم«  -3

بیعِ الرَّ قَبَْل   -4

5- همسر حضرت آدم

6- تعلیم و ........................ عبادت است.

ل« 7- مؤّنث »أوَّ

مترادف »یَطُرُق«  -8

9- وظیفۀ ما در برابر خدا 

ضمیر برای »اِصَعْد«  -10

رمز: ........................................... 
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پرسش های  چهارگزینه ای
گزینه درست است؟ کدام  1- ترجمۀ 

الُْمستَشَفی. مادر، طفلش را در بیمارستان بستری می کند. َمَع ِطفلِها ِفي  اْلُمُّ  تَرقُُد   )1

که او را در زندگی ام دیدم بهتر و باالتر هستی. ُمَعلٍِّم شاَهْدتُُه في َحیاتي. تو از معّلمی  أَفَضُل  أَنَت   )2

کرد. کادوها نظر دانش آموزان را جلب  َسِة َجلََب التَّالمیُذ َهدایا لَها. پس از مّدتی، در جشن توّلد معّلم  ٍة في  َحفلَِة میالِد الُْمَدرِّ 3( بَعَد ُمدَّ

َوَرقَِة َصحیَفٍة. ساره برای معّلمش هدیه ای در برگۀ روزنامه ای نیاورد. َسِتها َهدیًَّة في  لُِمَدرِّ ما َجلَبَْت ساَرُة   )4

ال تَشَربي« به ترتیب آمده است؟ ال تَجلُِس -  کلمه های »َفَقَدْت -  گزینه، ترجمۀ  کدام  2- در 

کردی - نمی نشینی - ننوش گم   )1

کردی - نمی نشیند - ننوش گم   )2

3( از دست داد - نمی نشینی - ننوش

4( از دست داد - ننشستی - ننوش

کامل می کند؟ بل ............. « را  گزینه جملۀ »یا َزمیالِن، َرجاًء .............  کدام   -3

- اِصَعْدَن تَنِزال  ال   )2 اِصَعدوا    - تَنِزلوا  ال   )1

اِصَعدا تَنِزال -  4( ال  اِصَعدا    - تَنِزلي  ال   )3

برد ندارد؟ کار کلمۀ پرسشی برای جملۀ زیر  کدام   -4

لَها.« التَّالمیُذ َهدایا  َسِة َجلََب  الُْمَدرِّ ٍة في َحفلَِة میالِد  »بَعَد ُمدَّ

ماذا  )2 َمتَی    )1

4( کَیَْف َمْن    )3

گزینه درست نیست؟ کدام  5- معادل 

اِجَعْل ال تَجَعْل:   )2 1( هَي: ـها  

اُنظُري 4( ال تَنظُروا:  3( قالوا: یَقولوَن  

6- کدام گزینه دربارۀ »ال تَضَحکَْن« درست نیست؟

ع منفی است. 2( مضار 1( جمع مؤّنث است.  

4( نهی است. 3( جمع مذّکر است.  

کامل می کند؟ َغیَّْرِت َحیاتي« را  کدام ضمیر، جای خالی »ال؛ یا ِبنتي، ..................   -7

أَنَت  )2 1( هَي  

أَنِت  )4 أَنَا    )3

ُس« است؟ أَُدرِّ گزینه جمع جملۀ »َفَعَرْفُت کَْیَف  کدام   -8

سوَن. فََعَرفْتُنَّ کَیَْف تَُدرِّ  )2 َس.   أَُدرِّ فََعَرفْتُم کَیَْف   )1

ُس. نَُدرِّ فََعَرفْنا کَیَْف   )4 سوَن.   فََعَرفوا کَیَْف یَُدرِّ  )3
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کامل می شود؟ گزینه  کدام  ِبَصوٍت ُمرتَِفعٍ« با  9- جملۀ »یا أَخي، .................. 

4( ال تَضَحْک ال تَشَربي   )3 ال تَضَحکي   )2 ال تَذَهْب   )1

گزینه است؟ کدام  10- عبارت »أَوراٌق فیها أَخباٌر َو َمعلوماٌت أُخَری« توضیح 

اَلُْمعَجم  )4 حیَفة  اَلصَّ  )3 اَلِْکتاب   )2 اَلّرادیو   )1

ر ا�ی�ن دو �ر�ن اس�ت ��ی �ن ی �ت �ت سا�ی�ش دو گ�ی
آ

مداراا ا�ن  م�ن د�ش �با  مرّو�ت  ا�ن  دوس�ت �با 
د داد�ن �ن ر  گدن را  ما  امی  ک �ن �ن�ی کوی  رادر  ا  �ن �ت ک�ن  ر  �ی �ی �ن �ت دی،  �نمی �چ��ن و  �ت گر 



ثَمَرَةُ الِْجدِّ
ْرُس الّسابُِع اَلدَّ

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

آالت« آلَة: دستگاه »جمع: 

أَداة« أََدوات: ابزارها »مفرد: 

بَضاِئع« کاال »جمع:  ِبضاَعة: 

بَطّاریَّة: باتری

تَماثیل« تِْمثال: تندیس »جمع: 

َحریق: آتش سوزی

َدْفع: پرداختن

َرئیسّي: اصلی

َشِرکَة: شرکت

ِصناَعة: صنعت »ِصناعیَّة: صنعتی«

کودکی طُفولَة: 

گاری گن،  َعَربَة: وا

کَهَربائّي: برقی

کیمیاوّي: شیمیایی

ل: دستگاه ضبط ُمَسجِّ

َمطاِبع« َمطَْبَعة: چاپخانه »جمع: 

نََفَقة« نََفقات: هزینه ها »مفرد: 

نَوم: خواب

مضارعماضی

ل
فع

کرد )خ ر ع( إِْخَتَرَع: اختراع 

کرد )ض ی ع( أَضاَع: تباه 

أَنَْقَذ: نجات داد )ن ق ذ(

َدَرَس: درس خواند )د ر س(

کرد )س ع د( کمک  ساَعَد: 

کرد )ط ب ع( طََبَع: چاپ 

طََرَد: با تندی راند )ط ر د(

گذاشت )و ض ع( » مترادف: َجَعَل« َوَضَع: 

یَْخَتِرُع: اختراع می کند

یُضیُع: تباه می کند

یُْنِقُذ: نجات می دهد

یَْدُرُس: درس می خواند

کمک می کند یُساِعُد: 

یَطَْبُع: چاپ می کند

یَطُْرُد: با تندی می راند

یَْجَعُل« یََضُع: می گذارد »مترادف: 

له
جم

 و 
ب

رکی
ت

آلَُة ِطباَعة: دستگاه چاپ

کاری را نیکو انجام داد. أَحَسَن َعَمالً: 

کَة: عکس های متحّرک ُمَتَحرِّ ُصَور 

طاَقة کَهَربائیَّة: نیروی برق
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رِس )متن   درس(نَصُّ الدَّ

 ثََمرَُة الِْجدِّ 
نتیرۀ تالش

ِدراَسِتِه؛نََفقاِتَدفْــــعَِعْنأُْســــَرتُـُهَعَجــــَزْتِعنَدماُعمِرِهِمْنالّساِبَعِةِفي إِدیسونکاَن

تحصیلشهزینه هاپرداختازخانواده اشناتوان شدوقتیعمرشازهفتمدرادیسونبود

ادیسون هفت  سالش بود، وقتی خانواده اش از پرداخت هزینه های تحصیلش ناتوان شد.

ــــــُهَعــنــُه:قـاَلَوالَْمدَرَسِةِمَنَمدَرَسِتِهُمدیُرفَـــطَـــــــــَرَدُه الَْفواکِِه؛بائِـــــَعفَصــاَرأَحَمُق.«تِلمـــــیٌذ»إِنَـّ

کرد او را میوه هافروشندۀپس شداحمقدانش آموزیهمانا اودربارۀ اوگفتومدرسهازمدرسه اشمدیرپس بیرون 

گفت: »او دانش آموزی احمق است.« پس میوه فروش شد؛ کرد و درباره اش  مدیر مدرسه اش او را ]با عصبانیت[ از مدرسه بیرون 

راَسَة؛ما تََرَکَولِٰکـــنَُّه ِه؛بَلَْدَرَسالدِّ کَثیراً.سـاَعـــــَدتُْههَيِبُمـــساَعـَدِة أُمِّ

کرد او رااو      به کمک   مادرشبلکه درس خواندتحصیلرها نکردولی او زیادکمک 

کرد.  کمکش  کمک مادرش درس خواند؛ او بسیار  ولی تحصیل را رها نکرد؛ بلکه با 

معِثَقــیَلإِدیسـونکاَن الْکیمیاَء.أََحـــــــبَّإِدیسوُنالطُّفـولَِة.أَیّــاَمأَصــــــــابَــــُهَمَرٍضأَْوحاِدثٍَةِبَسبَِبالسَّ

کرد با اوبیمارییااّتفاقیبه دلیلشنواکمادیسونبود شیمیدوست داشتادیسونکودکیروزهایبرخورد 

کم شنوا بود. ادیسون شیمی را دوست داشت. کودکی با آن روبه رو شد،  که در سنین  ادیسون به دلیل اّتفاق یا بیماری 

ٍةَو بَعَدَمنـِزلِِهفيَصـغیراًُمـــختَبــراًفَــــَصَنَع ُمحاَوالٍت کَثیرٍَةبَعـَدَوالِْعلْمیَِّةاْلََدواِتَوالْکیمیاویَِّةالَْموادِّبَعِضِشــراِءَعلَیقَـــَدَرُمــدَّ

تالش هایی زیاد،بعد ازوعلمیابزارهایوشیمیاییمواّدبعضیخریدنبرتوانستاز مّدتیو بعدمنزلشدرکوچکآزمایشگاهیپس ساخت

کوچک در منزلش ساخت و بعد از مّدتی توانست بعضی مواّد شیمیایی و وسایل علمی  را بخرد و بعد از تالش هایی زیاد بنابراین آزمایشگاهی 

ِشراِء آلَــــِة ِطباَعٍةَعلَیقَــــَدَرَوالِْقطاراِتأََحِدفي َمسؤوالًصاَر

خریدن دستگاه چاپبرتوانستواز قطارهایکیدرمسئولشد

در یکی از قطارها مسئول شد و توانست دستگاه چاپ بخرد

َنِةِفيَوالْبَضاِئَعَعَربَِةفيَوَضــــــَعهاَو ُعمـِرِهِمْنالْخاِمَسِة َعشَرَةالسَّ

گندرگذاشت آن راو عمرشازپانزدهمسالدروکاالهاوا

گذاشت و در پانزده سالگی،   کاالها  گن  و آن را در وا

الَْمطبََعِةِفيالْکیمیاویَِّةالَْموادُِّزجاجاِتإِحـــَدیانَْکَسَرْتأََحِد اْلَیّـاِمفي الِْقطاِر.ِفيطَبـَــــــَعهاأُْســـــــــــبوعیًَّة َوَصحـیَفًةکَتََب

کرد آن راهفتگی )هفته نامه( وروزنامه اینوشت چاپخانهدرشیمیاییمواّدشیشه هایکی ازشکـــستیکی از روزهادرقطاردرچاپ 

هفته نامه ای نوشت و آن را در قطار به چاپ رساند. در یکی از روزها، یکی از شیشه های مواّد شیمیایی در چاپخانه شکست.

الِْقطاِرتَْحِتِمْنِطــفالًأَنـــَقــَذِعنــَدماَوالِْقطاِرَرئیُسفَـــــطَـــــــَرَدُهَحـــریـٌقفََحـــــــَدَث

کرد او راآتش سوزیپس اّتفاق افتاد قطارزیرازطفلینجات دادوقتیوقطاررئیسپس بیرون 

کرد و وقتی بّچه ای را از زیر قطار نجات داد،  آتش سوزی شد بنابراین رئیس قطار او را بیرون 

َشِرکَِتِه.فيَرئیساًالطِّفِلوالُِدَجـــَعلَـــُه

شرکتشدررئیسطفلپدرقرار داد او را

کرد. پدِر بّچه او را رئیس شرکتش 
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ُل َمــــــــْنهـَونَهاراً.َولَیالًُمخــــــتَـبَِرِهفي َمشغوالًإِدیسونکاَن ناعیَِّة.ُمخـــــتَـبَرا لِْلَبــــحاِثَصــَنَعأوَّ الصِّ

صنعتی  آزمایشگاهی   برای تحقیقاتساختاّولین کسی استاوروزوشبآزمایشگاهشدرمشغولادیسونبود

که برای تحقیقات صنعتی آزمایشگاهی ساخت. کسی است  ادیسون شبانه روز در آزمایشگاهش مشغول )سرگرم( بود. او اّولین 

؛اْخِتراٍعأَلِْفِمْنأَکــثََرإِدیسونإِخــــتََرَع الَْکهَربائيُّالِْمصباُحَوالَْکهَربائیَُّةالطّاقَُةِمْنهاُمِهمٍّ

کرد برقیچراغوبرقینیرویاز آنمهماختراعهزارازبیشترادیسوناختراع 

ادیسون بیش از هزار اختراع مهم داشت؛ از آن جمله )مانند( نیروی برق، چراغ برقی،

ُل الْمـــوسیَقیَو ــَوُرَوُمَسجِّ کَُةالصُّ یّاَرِة.بَطّاریَُّةَوالّسیَنماآلَــــُةَوالُْمتََحرِّ السَّ

ماشینباتریوسینمادستگاهومتحّرکعکس هایودستگاه ضبط موسیقیو

دستگاه ضبط موسیقی، عکس های متحّرک، دستگاه سینما و باتری ماشین.  

ِمَرئیسيٌَّسبٌَبالَْعصِرٰهَذافيالَْکهَربائیَُّةالطّاقَُةَو ناعاِتلِتَــــــــَقدُّ الَْجدیَدِة.الصِّ

جدیدصنعت هایبرای پیشرفتاصلیعاملزمانایندربرقینیرویو

و نیروی برق در عصر حاضر، عامل اصلی برای پیشرفت های جدید است.

ــذیَن﴿إِنَّ َعَمالً﴾أَحـــَسَنَمـــــْنأَجــــَرال نُـــضـیــــــُعإنّـــاالّصــالِحــاِتَعـِمــلواَوآَمـــــنــــواالَـّ

کهپاداشما از بین نمی بریمهماناکارهای نیکانجام دادندوایمان آوردندکسانی کههمانا کار نیکانجام دادکسی 

کرد تباه نمی کنیم. کار نیک  که  کسی را  کارهای نیک انجام دادند، ما پاداش  که ایمان آوردند و  کسانی  همانا 

 )الکهف/30(

)درس نامه(اَلَْقواِعد

 ترکیب وصفی و ترکیب اضافی 
الف( ترکیب وصفی )موصوف و صفت(

گی داره. که قبل از صفت میاد و یک یا چند ویژ موصوف: اسمیه 

گی یا حالت اسم )موصوف( رو بیان می کنه. که خصوصیت، ویژ کلمه ای  صفت: 

کوشا( عاِمالِن                        ُمجتَِهدان )کارگران 

صفتموصوف

الَْکبیُر )دریای بزرگ( اَلْبَحُر                            

صفتموصوف

راه های آسان شناخت ترکیب وصفی:

کلمۀ »است« بیاد، یه جملۀ معنادار ساخته میشه. گه بعد از ترجمۀ ترکیب وصفی  ا 12

درخت، بلند است.درخِت بلند َجَرُة              الْباِسَقُة   اَلشَّ

صفتموصوف
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کنیم. به ترجمۀ اغلب ترکیب های وصفی می تونیم پسوند »تر« یا »ترین« اضافه  22

کوچک کوچک ترین آزمایشگاهآزمایشگاه  کوچک تر /  آزمایشگاه  غیُر   اَلُْمختَبَُر              الصَّ

صفتموصوف

با وجود موصوف، صفت موجودیت و معنا داره؛ یعنی صفت وجود مســتقل نداره و وابســته به موصوفه؛ برای مثال »زیبایی« رو باید در  32

که نقش موصوف داره ببینیم.  کسی  وجود چیزی یا 

الَقلَُم                  الَْجمیلُ  

صفتموصوف

 الیه(
ٌ

ب( ترکیب اضافی )مضاف و مضاف

که به اسم بعد از خودش )مضاٌف الیه( نسبت داده میشه.  مضاف: اسمی 

بَیُت                      َعليٍّ )خانۀ علی(  

مضاٌف الیهمضاف

که به دنبال اسم دیگه ای )مضاف( میاد و دربارۀ اون توضیح میده.   الیه: اسمی 
ٌ

مضاف

ِجداُر                      الَْمدرََسِة   )دیوار مدرسه( 

مضاٌف الیهمضاف

راه های آسان شناخت ترکیب اضافی:

ترکیب اضافی برعکس سه شمارۀ شناخت ترکیب وصفی عمل می کنه. 12

کلمه رو نمی گیره.  ـ ( انتهای  ـٌ ـ ــٍـ  کلمه و تنوین )ــًـ  که مضاف باشه، »ال« ابتدای  کلمه ای  22

  یه جمله ممکنه هم ترکیب اضافی )مضاف و مضاٌف الیه( و هم ترکیب وصفی )موصوف و صفت( داشــته باشــه. باید توّجه 

که ترکیب اضافی قبل از ترکیب وصفی میاد.  کنیم 

الَْکبیَر. )برادر بزرگم را دیدم.(  َرأَیُت أَخي 

أَخي )برادرم(       = ی                  + أَخ        

ترکیب اضافیمضاٌف الیهمضاف

الَْکبیَر )برادر بزرگ( اَْلَخ       = +           الَْکبیر       اَْلََخ     

ترکیب وصفیصفتموصوف

کلمۀ »أَخ« برای »ي« مضاف، ولی برای »الَْکبیر« موصوفه. که  کن  توّجه 
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التَّمارین 
کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه  ُل     التَّمریُن اْلوَّ

الَْجدیَدِة. ناعاِت  ِم الصِّ لِتََقدُّ 1- ساَعَد إِدیسوُن 

الطِّباَعِة. إِلَی آلَِة  نَحُن ِبحاَجٍة   -2

أَیّاَم الطُّفولَِة. ِبَسبَِب حاِدثٍَة أَصابَُه  معِ  إِدیسون ثَقیَل السَّ 3- کاَن 

اَلَْغفلَُة أَضاَعْت َحیاتَنا.  -4

الَْمطبََعِة.  الَْعَمَل ِفي  أُِحبُّ   -5

رِک. ِمَن الشِّ اللُّه  أَنَْقَذنا   -6

کنید. کامل   التَّمریُن الّثاين   ترجمۀ هر عبارت را 
..................... پاداش کسی را که نیکو عمل کرد. َمْن أَحَسَن َعَمالً﴾ )کهف/30( همانا ما  أَجَر  ﴿إِنّا ال نُضیُع   -1

...................... در آسمان هستند. ماِء. ابرها مانند  کَِة ِفي  السَّ الُْمِتَحرِّ َوِر  ُحُب کَالصُّ اَلسُّ  -2

الْغابَِة. در فصل پاییز، در جنگل......................................... . الَْحریُق ِفي  الَْخریِف، یَحُدُث  3- في فَصِل 

ِفي  الْبَحِر. علی غرق شده ای را در دریا........................................ . أَنَقَذ َعليٌّ َغریقاً   -4

. ........................ .....................  تحصیلت را به تو   أَدفَُع لََک نََفقاِت ِدراَسِتَک. من  أَنَا   -5

......................... ؟ البَضاِئعِ؟ چه چیزی در   َعَربَِة  ماذا في   -6

کنید.  التَّمریُن الّثالُِث   عبارت های زیر را ترجمه 
ِه. أُمِّ ِبُمساِعَدِة  َدَرَس  َو  الَْفواکِِه  باِئَع  إِدیسوُن  فَصاَر   -1

أَیّاِم الطُّفولَِة. أَْو حاِدثٌَة في  َمَرٌض  2- أَصابَُه 

غیِر. الَْکهَربائیَِّة في ُمختَبَِرِه الصَّ إِخِتباَر الطّاقَِة  إِدیسوُن  3- قََصَد 

الْکیمیاویَِّة؟ الَْموادِّ  4- َهْل تَقِدروَن َعلَی ِشراِء 

الْموسیَقی. َل  إِدیسوُن ُمَسجِّ إِختََرَع   -5

کنید.   التَّمریُن الّراِبُع   درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت مشّخص 
الُْمسابََقِة.  نِهایَِة  الْفائَِز في  الَْفریَق  ُع  1- نَُشجِّ

معِ.  َو هَو ثَقیُل السَّ إِدیسوُن ُمختَِرعاً  2- کاَن 

الَْجدیَدِة.  ناعاِت  الْصِّ ِم  لِتََقدُّ الَْکهَربائیَُّة  3- ما ساَعَدِت الطّاقَُة 

الّصالِِح.   َعَملِِه  أَشُکُر َعلَی  4- ال 

إِبِْن سینا في َمدیَنِة زاهدان.  اْلِیرانيِّ  الْعالِِم  5- َمرقَُد 
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کنید.  التَّمریُن الْخاِمُس   با توّجه به تصاویر، ترکیب های وصفی و اضافی عبارت های زیر را مشّخص و ترجمه 

الَْحدیَقِة. إِلَی  اْلَسَوُد  الُْغراُب  َوَصَل 

ترکیب وصفی: ..........................................

ترجمه: ..............................................

اْلِنساِن. ِمْن َحیاِة  اْلُولَی  َنواُت  اَلطُّفولَُة هَي السَّ

ترکیب اضافی: ..........................................

ترجمه: ..........................................

. الَْخَشبيِّ الْبَیِت  ُمِجّداً في ُصنعِ  النَّّجاُر  کاَن 

ترکیب اضافی: ..........................................

ترجمه: ..............................................

الَْفاّلحیَن. الَْجبَِل بُیوَت  غیَرُة شاَهَدْت َخلَف  اَلَْغزالَُة الصَّ

ترکیب وصفی: ..........................................

ترجمه: ..............................................

کنید.  التَّمریُن الّساِدُس   متضادها و مترادف ها را مشّخص 
ة َمَرض  ِصحَّ ِصَغر   نََصرَ  طََردَ  أَخَرجَ       طُفولَة   أََدوات  ساَعدَ   آالت  

بَیت َمنِزل   معِ   معِ  َحَسُن السَّ ثَقیل السَّ قاِدر  عاِجز   َرقْد  َوَضعَ  َجَعَل  نَْوم  

کلمه های زیر را بنویسید.  التَّمریُن الّساِبُع  جمع 

جمعمفردجمعمفردجمعمفرد

.................مادَّة.................صوَرة.................آلَة

.................ِقطار.................قَوّي.................أَداة

.................ِصناَعة.................َمطبََعة.................ِبضاَعة

.................َعصر.................نََفَقة.................تِمثال
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کنید.  الیه را مشّخص 
ٌ

کنید؛ سپس موصوف و صفت، مضاف و مضاف  التَّمریُن الّثاِمُن  عبارت های زیر را ترجمه 
الُْمستَقیَم﴾ )فاتحه/6( راَط  ﴿إِْهِدنا الصِّ  -1

نیا َمزَرَعُة اآلِخَرِة. اَلدُّ  -2

الُْمبیُن. الّنوُر  اَلُْقرآُن هَو   -3

الَْفقِر. )نهج البالغه / حکمت 68( 4- اَلِْعفاُف زیَنُة 

الَْجمیلَِة. الَْمناِطِق  إِلَی  سافَْرُت   -5

وصفی اضافی   کنید.    التَّمریُن الّتاِسُع   نوع ترکیب های زیر را مشّخص 
الَْمدَرَسِة.     1- فَطََرَدُه ُمدیُر 

ِم.      لِتََقدُّ الَْعصِر َسبٌَب َرئیسيٌّ  الَْکهَربائیَُّة في ٰهَذا  اَلطّاقَُة   -2

ِمْن ُعمِرِه کَتََب َصحیَفًة.     الْخاِمَسَة َعشَرَة  َنِة  َو ِفي السَّ  -3

َمنِزلِِه.      َصغیراً في  4- فََصَنَع ُمختَبَراً 

اَلِْعلُم کَنٌز َعظیٌم.      -5

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را مشّخص   التَّمریُن الْعاِشُ   در هر ردیف، 
اَختَِرُع اَنَْقذَ   اَْحَسنَ   اَضاعَ     -1

َدَرَس   َوَضَع   ساَعَد  2-  َدفع   

الِْقطار  الَْکهَربائّي   ِشراُء  اَلِْمصباُح  الَْمدَرَسِة    أَیّاُم الطُّفولَِة   ُمدیُر    -3

إِخِتراع  کیمیاوّي   ُمختَـبَر   ثَقیل      -4

َسیّاَرة  اَلِْقطار   َسَنة    5-  بَطّاریَّة   

کنید.  التَّمریُن الْحاديَ  َعَشَ   عبارت های مرتبط را به هم وصل 

کاَن إِدیسوُن َمشغواًل 

َسٌة تجاریٌَّة  ُمَؤسِّ

ناعاِت  ِم الصِّ َسَبٌب لَِتَقدُّ

کاَن إِدیسوُن 

َنواُت اْلُوَلی ِمن اْلَحیاِة  اَلسَّ

ٰهؤالِء ُجنوٌد 

امء  َکْهَرباٌء ِمَن السَّ

 اَلطّاقَُة اْلَکهَربائیَُّة

 اَلطُّفوَلُة

 اَلّصاِعَقُة

 لَیاًل َو نَهاراً

 ُمؤِمنوَن

َِکُة  اَلشَّ

معِ  ثَقیَل السَّ



87

ِرّدِ
ْ
َُ ال َمَر

َ
ْرُس الّساِبُع  ِ

َ
لّد

َ
ا

کنید.   التَّمریُن الّثاينَ  َعَشَ   فعل های زیر را ترجمه 

نهیامرمستقبلمضارع منفیماضی منفی

َعِملوا: ................. ال تَجلِسا: ................اِصَنعوا: ..............َستَصیُر: ................ال یُضیُع: ................ما 

ال تَحَزنوا: ................اُشُکري: ..............َسأُساِعُد: ................ال تَطُردیَن: ................ما َجَعلَْت: .................

أَدفَُع: ................ما َعَجَزْت: ................. ال تَجَعلَْن: ................اِعَمال: ..............َسوَف نَختَِرُع: ................ال 

 التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.
أَخو  أُخُت    اَلنَّوُم .................. الَْموِت.      -1

ِبـ  َمعَ   اللِّه.    ِذکِر  2- َعلَیَک .................. 

3- .................. أَثٌَر تاریخيٌّ يف ُمحاَفظَِة فارس.  ٰذلَِک   هَي

کانَْت  کُْنَت    الْجاِمَعِة غالَیًة.   نََفقاُت   .................. -4

أَبَدأُ  إِبَدأْ    حیَفِة.   ِبِقراَءِة الصَّ یَوَمَک   .................. -5

کنید.  کلمه های مشّخص شده را )از نظر شخص و معنا( تصحیح   التَّمریُن الّراِبعَ  َعَشَ    
الَْحیاِة. یَکِذبوَن ِفي  یَصُدقَْن َو  اَلُْمؤِمنوَن   -1

ِبِهما.  ال یَعَمالِن  الُْمَعلَِّمِة َو ُهما  اَْلُختاِن َسِمعا کَالَم   -2

یَطلُُب؟  ِک  أُمُّ أْم  أَنَت تَطلُبیَن ُمساَعَدًة  أَ   -3

یَوٍم.  ُمخَتبَِرها کُلَّ  إِدیسوُن َمشغولًَة في  4- کاَن 

الُْمدیُر.  نََفقاتِِه فَطََرَدني  أُسَرتي َعْن َدفعِ  5- ِعنَدما َعَجَز 

گزینۀ مقابل آن است؟ کدام  بوط به   التَّمریُن الْخامَس  َعَش   توضیحات زیر مر
اَلّسوق اَلُْمْختَبَر   الَْمالِبِس.    ِمثُل  الَْبضاِئعِ  بَیعِ  1- َمکاُن 

لِلَْبیعِ.   اَلّناِجح  اَلتّاِجر ُدکّانِِه  إِلَی  بَضاِئَع َجدیَدًة  یَْجلُِب  2- اَلَّذي 

اَلْیَوم اَلَْمساء   اللَّیِل.    ِبدایَِة  َو  النَّهاِر  نِهایَِة  َوقُت   -3

إِحَدی ُزجاجاِت  َصحیَفًة أُسبوعیًَّة الْخاِمَسَة َعَشَة ِمْن ُعمِرِه.    َنِة  4- طََبَعها إِدیسوُن يِف السَّ

الَْقَدِم الِْمنَضَدةِ  کَُرُة  کَُرُة  أََحَدَعَشَ الِعباً.   یَلَعُب فیها  5- ِریاَضٌة 
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جدول
کنید؛ سپس رمز آن را بنویسید.  جدول زیر را حل 

1- مضارع »إِختََرَع«

2- سّن قبل از نوجوانی

3- دانشگاه

4- ظرف شیشه ای

لَیَْسْت ناِجَحًة  -5

6- دستگاه مهم در تولید کتاب

7- جمع »أَداة«

8- مواّدی که در آزمایشگاه به کار گرفته می شود.

9- جمع »ااَْلِسم«

10- جمع »اَلْفاکَِهة«

أَعَمُل« 11- جمع »أَنَا 

1

مز
ر

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

 .......................................... رمز: 

پرسش های  چهارگزینه ای
گزینه درست است؟ کدام  1- ترجمۀ 

راَسَة. پس میوه فروش شد، ولی او درس دادن را رها نکرد. الدِّ تََرَک  َولِٰکنَُّه ما  الَْفواکِِه؛  باِئَع  فَصاَر   )1

الْکیمیاَء. ادیسون: »من شیمی را دوست دارم.« إِدیسوُن أََحبَّ   )2

ِمْن ُعمِرِه کَتََب َصحیَفًة أُسبوعیًَّة. و در بیست وپنج سالگی هفته نامه ای نوشت. الْخاِمَسَة َعشَرَة  َنِة  َو ِفي السَّ  )3

ناعیَِّة. او اّولین کسی است که آزمایشگاهی برای تحقیقات صنعتی ساخت. لِْلبحاِث الصِّ َمْن َصَنَع ُمختَبَراً  ُل  أَوَّ 4( هَو 

طُفولَة« به ترتیب  آمده است؟ کلمه های »أَضاَع - کَهَربايّئ -  گزینه، ترجمۀ  کدام  2- در 

کودک  - برقی -  کرد  1( روشن 

کودکان  - 2( روشن می کند - برقی 

کودک  کرد - برق -  3( تباه 

کودکی  - کرد - برقی  4( تباه 
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الْکیمیاِویَِّة«، به ترتیب چه ترکیب هایی به کار رفته است؟ الَْموادِّ  َعلَی ِشاِء  َقَدَر  َو  َمْنِزلِِه  َصغیراً يف  3- در عبارت »َفَصَنَع ُمخَتَباً 

2( وصفی، اضافی، اضافی، وصفی 1( وصفی، وصفی، اضافی، وصفی  

4( اضافی، وصفی، وصفی، اضافی 3( اضافی، اضافی، اضافی، وصفی 

گزینه با بقیه هماهنگ نیست؟ کدام   -4

اَلِْقطار  )2 1( َعَربَة  

4( کَْهَربائیَّة َسیّاَرة    )3

گزینه ترکیب اضافی نیست؟ کدام   -5

ِدراَسِتِه  )2 الَْفواکِِه   باِئُع   )1

الَْجدیَدُة ناعاُت  اَلصَّ  )4 الِْقطاِر   3( َرئیُس 

کلمه مترادف نیستند؟ گزینه، دو  کدام  6- در 

أَتَی 2( جاَء،  1( َوَضَع، َجَعَل  

قَصیر 4( طَویل،  َرقََد   3( ناَم، 

کامل می کند؟ اْلَقویاُء، ُجنوٌد ُمؤِمنوَن« را  گزینه جملۀ »...........   کدام   -7

اَلُْمجاِهَدُة  )2 اَلُْجنديُّ    )1

ُجنوُدنا  )4 اَلُْمجاِهُد    )3

کامل می کند؟ عِد« را  الرَّ َمَع  امِء  ِمَن السَّ گزینه جملۀ »اَلّصاِعَقُة کَهَرباٌء  .........   کدام   -8

ُل ُننَزِّ  )2 تَنِزُل    )1

َحیاٌة  )4 3( یَنِزُل   

کامل می کند؟ الَْمْوِت« را  گزینه جملۀ »..........أَخو  کدام   -9

اَلنَّوُم  )2 اَلَْفقرُ    )1

وِء َجلیُس السُّ  )4 یطاُن   اَلشَّ  )3

10- عبارت زیر چند ترکیب اضافی دارد؟

کَِتِه.« الِْقطاِر، َجَعلَُه والُِد الطِّفِل َرئیساً يف َشِ ِمْن تَْحِت  اَنَقَذ ِطفالً  َو ِعنَدما  الِْقطاِر  َرئیُس  »َفَحَدَث َحریٌق َفطََرَدُه 

4( دو 3( چهار  2( سه  1( پنج 

)نجم/39( إِاّل ما َسَعی﴾  نساِن  لِْلِ لَیَس  أَْن  ﴿َو 

کرده است نیست. و اینکه برای انسان به جز آنچه تالش 



ِحواٌر بَیَن الّزائِرِ َو سائِِق َسّیاَرةِ اْلُْجَرةِ
ْرُس الّثاِمُن اَلدَّ

 

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

کردن إِدخال: داخل 

ِبْئ: چاه

ثاَلثوَن، ثاَلثیَن: سی

َدلیل: راهنما

کارگران »مفرد: عاِمل« ُعّمل: 

ُمْتَحف: موزه

گرامی داشته شده م:  ُمکَرَّ

نُقود: پول، پول ها

امرمضارعماضی

ل
فع

اِْسَتْخَرَج: بیرون آورد )خ ر ج(

کرد )ش غ ل( کار  إِْشَتَغَل: 

َرِکَب: سوار شد )ر ک ب(

کَُثَ: زیاد شد )ک ث ر(

کار می کردم )ک و ن( أَشَتِغُل:  کُْنُت 

یَْسَتْخِرُج: بیرون می آورد

کار می کند یَْشَتِغُل: 

یَْرکَُب: سوار می شود

یَکُْثُ: زیاد می شود

تَعاَل: بیا )ع ل و(

ْل: بفرما )ف ض ل( تََفضَّ

له
جم

 و 
ب

رکی
کسیت اْلُجَرة: تا َسّیاَرُة 

َبأَْس: اشکالی ندارد ال 

الْواِجِب: وظیفه بود؛ تشّکر الزم نیست َعلَی  ال ُشکَر 

ْرسِ )متن   درس(نَصُّ الدَّ

 ِحواٌر بَیَن الزّائِِر َو سائِِق َسّیاَرِة اْلُْجرَِة 

کسی گفت وگویی بین زائر و رانندۀ تا

الُم َعلَیُکم.السَّ
 بر شمادرود

سالم بر شما.

الُمَعلَیُکُم تَذَهبوَن؟أَیَنبََرکاتُُه.َواللِّهَرحَمُةَوالسَّ
می رویدکجابرکاتشوخدارحمتودرودبر شما

کجا می روید؟ سالم و رحمت و برکات خدا بر شما. 

َمِة.ُمتَْحِفإِلَینَْذَهُب  َمکََّة الُْمــــــَکرَّ

گرامی داشته شدهموزۀبهمی رویم مکۀ 

به موزۀ مکۀ مکّرمه می رویم.

لوا.ِبُکم.أَهالً َو َسهالً اِْرکَــــبوا.تََفــضَّ
سوار شویدبفرماییدبه شماخوش آمدید

خوش آمدید؛ بفرمایید سوار شوید.
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ُخــــُذریااًلَکْم 
ْ
ِمّنا؟َتأ

از مامی گیریریالچند

چند ریال از ما می گیری؟

 أَربَعیَن ریاالً.

ریالچهل

چهل ریال. 

 اْلُجَرُة غالیٌَة. نَحُن ثاَلثَُة أَشخاٍص.

شخص هاسهماگرانکرایه

گران است؛ ما سه نفریم. کرایه 

 َعفواً؛ ثاَلثوَن ریاالً. لِـــُکلِّ زائٍِر َعَشَرُة ریاالٍت.

ریال هادهزائربرای هرریالسیببخشید

ببخشید،  سی  ریال؛ هر زائر ده ریال.

 َهْل تَقـــــــبَُل النُّقوَد اْلیرانیََّة؟

ایرانیپول هاقبول می کنیآیا

آیا پول ایرانی قبول می کنی؟

 نََعم؛ ال بَـــــأَْس. یا َشــباُب، َهْل أَنتُم إیرانیّوَن؟

ایرانی هاشماآیاجوانانایاشکال نداردبله

بله، اشکال ندارد. ای جوانان، آیا شما ایرانی هستید؟

 نََعم َو ِمْن أَیَن أَنَت؟

توکجاازوبله

کجایی؟ بله، تو اهل 

 أنَا باکِستانيٌّ َو أَشـتَِغُل ُهــنا. في َوطَني کُـْنُت أَشـتَِغُل ِفي  الَْمزَرَعِة.

کستانیمن در مزرعهکار می کردموطنمدراینجاکار می کنموپا

کار می کردم. کار می کنم. در وطنم در مزرعه  کستانی ام و اینجا  من پا

 أَ َرأَیْــَت الُْمتَحَف َحتَّی اْلَن؟ 

حالتاموزهدیدیآیا

آیا تا به حال موزه دیده ای؟

 ال؛ ما َرأَیْـتُــُه. مــا ِعندي فُرَصٌة.

وقتیندارمندیدم آن رانه

نه، آن را ندیدم؛ وقتی ندارم.

 لِمــاذا ما َذَهبَْت إِلَی ُهناَک؟

آنجابهنرفتیبرای چه

چرا آنجا نرفتی؟

باِح َحتَّی الَْمساِء.  ِلَنـّـــي أَشــــتَِغُل ِمَن الصَّ

عصرتاصبحازکار می کنمبرای اینکه

کار می کنم. چون من از صبح تا عصر 

 َعفــــواً؛ کَــــِم الّساَعُة؟

ساعتچندببخشید

ببخشید، ساعت چند است؟

 الْعاِشَرُة تَماماً.

تمامده

ده.

 تَعاَل َمَعنا. ثُـــمَّ نَــــرِجُع َمـــعاً؛ َهْل تَقــــــبَُل؟

قبول می کنیآیابا همبرمی گردیمسپسبا مابیا

با ما بیا؛ سپس با هم برمی گردیم. آیا قبول می کنی؟

 ال؛ ال أَقـــِدُر. ُشکــراً َجزیالً.

بسیارمتشّکرمنمی توانمنه

نه، نمی توانم. بسیار متشّکرم.

 ِحواٌر بَیَن الزّائِِر َو َدلیِل الُْمْتَحِف 

گفت وگویی میان زائر و راهنمای موزه

 مـــاذا في ٰهَذا الُْمتَْحِف؟

موزهایندرچه چیز

در این موزه چیست؟

ریَفیِْن.  اْلثاُر التّاریخیَُّة لِلَْحــَرَمیِْن الشَّ

بزرگبرای دو حرمتاریخیآثار

آثار تاریخی دو حرم بزرگ )شریف(.

 مـــــا ٰذلَِک الَْعموُد؟

ستونآنچیست

آن ستون چیست؟

 اَلَْعموُد الَْخَشبيُّ لِلَْکعبَـِة.

برای کعبهچوبیستون

کعبه است. ستون چوبی متعّلق به 
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 َو مـــا ٰهِذِہ اْلثاُر؟

آثاراینو چیست

و این آثار چیست؟

؛  باُب الِْمنبَِر الَْقدیِم لِلَْمسِجــِد النَّبَويِّ

  پیامبر برای مسجد    قدیم  منبر دِر

دِر منبر قدیم مسجد پیامبر است؛

 آثاُر ِبئِر َزمَزَم؛ ُصَوُر  الَْحَرَمیِْن َو َمقبَـَرِة الْبَقیعِ؛

بقیع  و قبرستانعکس ها دو حرمزمزمچاهآثار

آثار چاه زمزم، عکس های حرم ها و قبرستان بقیع.

 َو آثــاٌر َجمیلٌَة أُخَری.

    دیگرزیباآثاریو

و آثار زیبای دیگری.

 أَشـــــُکــــُرَک َعلَی تَوضیحاتَِک الُْمفیَدِة.

مفیدتتوضیحاتبرتشّکر می کنم از تو

برای توضیحات مفیدت از تو متشّکرم.

 ال ُشـــکـــــَر َعلَی الْواِجِب.

وظیفهبرالزم نیست تشّکر

وظیفه بود، تشّکر الزم نیست.

)درس نامه(اَلَْقواِعد

 فعل ماضی استمراری در زبان عربی 

گذشته انجام شده و دیگه ادامه نداره. که در زمان  کاریه  ماضی ساده: نشون دهندۀ 

َعلَِمْت )دانست( َب )نوشید(،   َشِ
گذشته نشون می ده. کاری رو در زمان  ماضی استمراری: انجام مستمر 

تَعلَُم )می دانست( کانَْت   کاَن یرََشُب )می نوشید(، 

روش ساخت فعل ماضی استمراری:

که هدف ما بیان ادامۀ اونه. ع فعلی  + مضار کاَن )یکی از چهارده  صیغۀ ماضی کاَن( 

که معّلم آمد می خندیدم.( الُْمَعلُِّم. )هنگامی  کُْنُت أَضَحُک لَّم جاَء   1  

ِبُهدوٍء. )به آرامی می رفت.( کاَن یَذَهُب   2

ع هم شخص )صیغه( هستن.  1  در فعل ماضی استمراری »کاَن« و فعل مضار

یَْکتُُب)مینوشت(   کاَن                      

مفرد مذّکر مفرد مذّکر

تَْکتُُب)مینوشت(   کانَْت                      

مفــرد  مؤّنث مفــرد  مؤّنث

کلمۀ بعد از خود مطابقت داره. گه فعل »کاَن« در ابتدای جمله و قبل از اسم بیاد، در هر حال مفرده و فقط از لحاظ جنس با  2  ا

التَّالمیُذ یَکتُبوَن. )دانش آموزان می نوشتند.( کاَن   1  

. )دانش آموزان می نوشتند.( التِّلمیذاُت یَکتُْبَ کانَْت   2
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التَّمارین
کنید.  التَّمریُن اْلّوُل   عبارت های زیر را ترجمه 

الُْمتَحِف. إِلَی  ُزّواٍر. تَذَهبوَن  أَربََعُة  أَنتُم   -1

یَأُْخُذ ِمنُکم؟ َخمسیَن ریاالً؟ 2- کَْم ریاالً 

ثُمَّ نَرِجُع َمعاً. َمَعنا.  تَعاَل   -3

الَْمساِء. باِح َحتَّی  ِمَن الصَّ اِْشتََغلْنا  ِلَنَّنا  إِلَی ُهناَک؟  َذَهبْتُم  لِماذا ما   -4

التّاریخیََّة في إیراَن؟ اْلثاَر  َرأیْتُُم  5- َهْل 

ِبِدقٍَّة. حیَفَة  جاُل کانوا یَقَرؤوَن الصَّ اَلرِّ  -6

کنید. کامل   التَّمریُن الّثاين    ترجمۀ هر عبارت را 
الَْمکتَبَِة. دانش آموزان به کتابخانه .................. . إِلَی  الطّالِبَتاِن کانَتا تَذَهباِن   -1

.................. ممنوع است؟ .................. در  اْلُجَرِة؟ آیا استعمال  التَّْدخیُن َممنوٌع في َسیّاَرِة  َهِل   -2

.................. به موزۀ سعدآباد .................. . »سعدآباد«.  إِلَی ُمتَحِف  هاَب  أُریُد الذَّ  -3

.................. است؟ چقدر .................. است؟ اَلَْحَرُم بَعیٌد؟ کَم هَي الْمسافَُة؟ آیا حرم  َهْل   -4

..................؟ .................. چقدر  .................. به  الَْمکتَبَِة؟ برای  إِلَی  لِلُْوصوِل  الَْوقِت  ِمَن  یَلَْزُم  کَْم   -5

کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه   التَّمریُن الّثالُِث   
النُّقوَد؟ َوَجْدتُم ٰهِذِه  أَیَن   -1

الَْوسائِِل؟ ما ِعنَدنا فُرَصٌة لِِشراِء   -2

ِلَخیِه یَسُقُط فیها. ِبئراً  َالَّذي یَحِفُر   -3

َسَنواٍت طَویلٍَة. الَْمصَنعِ  أَشتَِغُل ِفي  کُْنُت   -4

الَْحربیََّة. فیَنَة  الُْجنوُد السَّ َرکَِب   -5

َدلیُل َسفَرتِنا؟ أَنَت  َهْل   -6

کنید. گزینۀ مناسب را انتخاب   التَّمریُن الّراِبُع  
.   تَذَهُب   کانَْت  الْفارسيِّ الَْخلیجِ  فیَنُة تَسیُر ِفي  1- .................. السَّ

الَْبحِر.  کاَن   کُْنُت  إِلَی  أَذَهُب   .................. -2

اْلُجَرِة.  کانوا  کاَن  َسّیاَرَة  الّسائِقوَن یَرکَبوَن   .................. -3

الَْمدَرَسِة.  الطُّاّلُب   الطّالِباِن  ِمَن  4- .................. کانوا یَقُربوَن 

ُسؤاالً ُمفیداً.  تَسأاَلِن   تَسأَلَْن   .................. 5- کانَْت الطّالَِبتاِن 
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کلمه های زیر را بنویسید.  التَّمریُن الْخاِمُس   جمع 

جمعمفردجمعمفردجمعمفرد

.......................بَیت.......................َمحاَولَة.......................بَاب

.......................ُمجالََسة.......................أَثَر.......................َسیّاَرة

.......................ناِفَذة.......................ِمنَب.......................نَقد

.......................عاِمل.......................َزْهر.......................زائِر

.......................اَلْحاّج.......................یَد.......................َعُدّو

کنید.  التَّمریُن الّساِدُس   فعل های زیر را در جاهای مناسب از جدول قرار دهید؛ سپس آنها را ترجمه 

ال تَذَهبي - یَکُثُ - أَخَتُِع اُشُکروا -  ال تُحاِولَْن -  کُْنُت أُطلُُب -  َرکِبوا -  کانوا یَدُرسوَن -  إِْشتََغَل -  إِسأَلَْن - 

ترجمهماضی استمراریترجمهنهیترجمهامرترجمهمضارعترجمهماضی

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را مشّخص   التَّمریُن الّساِبُع   در هر ردیف 
الطُّاّلُب کانوا ّواُر    الزُّ الّسائُِق  کاَن  1-  کانَتا تَکتُبانِ  کاَن 

لوا  نَذَهُب  تَصَنعوَن   تَسَمْعَن  2-  تََفضَّ

بُّ  3-  أََحبُّ  أََحبَّ  أُِحبُّ   تُحِّ

أُدُخْل  أَدُخُل  نَدُخُل  تَدُخلوَن      -4

ال تَرکَبوا  ال تَرکَبوَن   ال تَرکَُب   ال تَرکَبیَن    -5

کنید.  کنید؛ سپس آنها را ترجمه   التَّمریُن الّثاِمُن   نوع ترکیب های زیر را مشّخص 

ترجمهاضافیوصفیترکیب

الْغاِفلَِة .................................................................................ُحّجاُج 

الَْمدَرَسِة .................................................................................حاِفلَُة 

الُْمتَِّحَدُة .................................................................................اَْلَُمُم 

الَْکهَرباِء .................................................................................َمخَزُن 

ناعیَُّة .................................................................................اَْلََدواُت الصِّ

یَفیِْن .................................................................................اَلَْحَرَمیِْن الرشَّ
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کنید.  التَّمریُن الّتاِسُع   عبارت های مرتبط را به هم وصل 

ُهنا 

راِء   َوسیلٌَة لِلشِّ

ال ُشکَر َعلَی  

َمکاٌن لِِحفِظ آثاٍر تاریخیٍَّة  

ّواُر یَذَهبوَن فیها   اَلزُّ

اَلّناُس َرکبوا فیها  

أَنتُم  

 نُقود

 ُمتَحف

اَلْحاِفلَة  

 إیرانیّون

اَلَْمدیَنِة  

اَلْواِجِب  

 َوطَني

کنید. )از نظر معنا و شخص( کلمه های مشّخص شده، تصحیح   التَّمریُن الْعاِشُ   عبارت های زیر را با تغییر دادن 
الَْحیَواناِت. إِلَی َحدیَقِة  غیُر تَذَهُب  کانَْت َصدیقي الصَّ  -1

اْلَرِض فیِه ماٌء. اَلِْبئُر ُحفَرٌة َعمیٌق ِفي   -2

الَْمکتَبَِة. الْجاِمَعِة یَدُرسوَن ِفي  3- کاَن طالِباُت 

الَْخیَر ِلَصِدقائُِکم. ال تَطلُْب   -4

تَقبَلوَن. ؟ نََعم  اْلِیرانيَّ النُّقوَد  تَقبَُل  َهْل   -5

کنید. ع( فعل های زیر را بنویسید و آنها را ترجمه   التَّمریُن الْحاديَ  َعَشَ   ماضی استمراری )کان + فعل مضار

ترجمهماضی استمراریفعلترجمهماضی استمراریفعل

....................................................َضِحْکتُم....................................................َحِفظُْت

....................................................أََخَذتا....................................................َرکِبا

....................................................َرَجَعْت....................................................َعِملوا

 التَّمریُن الّثاينَ  َعَشَ  با توّجه به تصاویر، فعل مناسب بنویسید.

الِْمنَضَدِة. )یَلَعُب( کَُرَة  جاُل ....................... الطَّعاَم. )یَأْکُُل(کانَْت الطّالِبَتاِن ................  الرِّ کاَن 
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یّاَرَة. )یَرکَُب( السَّ الَْمْرأَُة .......................  اَلَْمْرأتاِن کانَتا ................. الّشاِرَع. )یَعُبُ(کانَْت 

کلمه های پرسشی مناسب بنویسید.  التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   با توّجه به پاسخ، 
التّاریخیَُّة. اَْلثاُر  الُْمتَحِف؟  ِفي   .................. -1

اَلْعاِمُل. باَح َحتَّی الظُّهِر؟  ِمَن الصَّ 2- .................. یَشتَِغُل 

الُْمسلِِم. روِر َعلَی  اللِّه؟ إِدخاُل السُّ إِلَی  اْلَعماِل  أََحبُّ   .................. -3

اَلتّاِسَعُة تَماماً. الّساَعُة؟   .................. -4

الُْمفیَدِة. لِتَوضیحاتَِک  تَشُکُرني؟   .................. -5

گزینۀ مقابل آن است؟ کدام  بوط به   التَّمریُن الّراِبعَ  َعَشَ   توضیحات زیر مر
اَلَْکهَرباُء اَلْکیمیاءُ   ناِعیَُّة.   اْلََدواُت الصِّ َو  ِبها اْلالُت  1- طاَقٌة تَشَتِغُل 

اَلَْفاّلُح اَلْعاِمُل    ااْلَرِض.   یَعَمُل في ِزراَعِة  َمْن   -2

اَلَْمطَر ّمع    اَلدَّ حاِب.   ِمَن السَّ تَنِزُل  الَّتي  الْماِء  3- َقطَراُت 

خان اَلدُّ اَلّنار    َغیِرِه.   َو  الَْخَشِب  نَتیَجُة إِحِتراِق   -4

اَلَْعُدّو ر    اَلشَّ الَْخیَر.   لََک  یَطلُُب  الَّذي ال  هَو   -5

کنید.  التَّمریُن الْخاِمَس  َعَشَ   مترادف ها و متضادها را مشّخص 
قَلَّ کَثُرَ   یَْفَعلونَ  یَْعَملونَ  ُحفَرة  ِبئْر   فُرَصة  َوقت  إِدخال  إِخراج 

تَطْلُُب تَسأَُل   صانِع  خالِق  ماضي  آتي  لَُغة  لِسان   فَریَقة  َمجموَعة 
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َِ ْجَر
ُْ

َِ ال ْرُس الّثاِمُن  ِحواٌر َبیَن الّزاِئِر َو ساِئِ  َسّیاَر
َ

لّد
َ
ا

 التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ   متن زیر را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ  دهید.
ماُء صافَیًة. َفَخَرَج الَْجمیُع إلَی الْغابَِة الَْمملُوَءِة ِباْلَشجاِر  َو السَّ باحِ َو کاَن الَْجوُّ َجیِّداً  ِل الصَّ »إِْسَتیَقَظ1 أَْرنوُب َو أَْرنَباُد َو أَْرنوبَُة في أَوَّ

اْلَرِض.  باِطِن  في  بَیُتها  کاَن  الثَّعلَِب(.  )أُّم  جاَرتِنا  إِلَی  َسأَْذَهُب  قالَْت:  إِسِتراَحٍة  بَعَد  إِذ  الُْهدوَء  تَعِرُف  ال  الَّتي  أَرنوبَُة  أَّما  اْلَزهاِر.  َو 

ٍر طَویِل. قالَْت أُمُّ الثَّعلَِب: أَهالً َو َسهالً. َسأَلَْت أَرنوبَُة ِبماذا تَصَنعیَن الُْمَربَّی؟ قالَْت:  َدَخلَْت أَرنوبَُة ِفي الُْحفَرِة َفَوَجَدْت نَفَسها في َممَّ

اللَّذیَذِة.« الثِّماِر  َقلیالً َو َسوَف یَکوُن ِعنَدِک َجمیُع  أَرنوبَُة: إِصِبري  الثَّْعلَِب ما ِعندي ثِماٌر2. قالَْت  أُمُّ 

ماُء؟ َو السَّ الَْجوُّ  1- کَیَْف 

الْغابَُة؟ 2- کَیَْف 

إِلَی بَیِت جاَرتِها؟ أَرنوبَُة  َمتَی تَذَهُب   -3

الثَّعلَِب؟  أُمِّ  بَیُت  4- أَیَن 

الثَّعلَِب؟ أُمِّ  ِمْن  أَرنوبَُة  تَْسأَُل  5- ماذا 

6- َهْل ِعنَد جاَرتِها ثِماٌر؟

جدول
کنید. کلمه های زیر، جدول را حل  با استفاده از 

کَاَن یَْدُرُس- ِحوار« َدلیل- بَطّاِریَّة-  فُْنُدق-  کَتَبُوا-  سائِقون-  َرة- َعْفواً-  اَلُمَنوَّ ُمتَحف- َخَشبّي-  ِبئر-  »َشاّلالت- 

1- صفت شهر پیامبر

2- راهنمای موزه

3- هنگام اشتباه می گوییم.

جنس بعضی ستون ها  -4

5- محّل نگهداری آثار تاریخی

6- محّل استقرار زائران

ماضی ساده  -7

8- مخزن برق

9- حفرۀ عمیق

ماضی استمراری  -10

11- سقوط آب در طبیعت

12- گفت و گو

13- رانندگان تاکسی 

1- إِستَیَقَظ: بیدار شد
2- ثِمار: جمع َثمَر، میوه ها
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پرسش های  چهارگزینه ای
گزینه درست است؟ کدام  1- ترجمۀ 

أَنتُم إیرانیّوَن؟ ای جوان، آیا شما ایرانی هستید؟ 1( یا َشباُب، َهْل 

ثُمَّ نَرِجُع َمعاً. با ما بیا سپس با هم می رویم. َمَعنا.  تَعاَل   )2

َذَهبُْت إلَی ُهناَک؟ آیا می دانی چرا آنجا رفتم؟ لَِم  تَعِرف  أَ   )3

نه او را دیدم. فرصتی ندارم. َرأَیْتُُه. ما ِعندي فُرَصٌة.  4(  ال؛ ما 

- کُْنُت أَشَتِغُل« به ترتیب  آمده است؟ م  - ُمکَرَّ کلمه های »کَُثَر  گزینه، ترجمۀ  کدام  2- در 

کار می کردم گرامی داشته شده -  2( زیاد می شود -  کار می کردم  گرامی می دارد -  1( زیاد می شود - 

کار می کردم گرامی داشته شده -  4( زیاد شد -  کار می کنم   - گرامی داشتم   - 3( زیاد شد 

گزینه نهی و ماضی استمراری فعل »َقَدْرَت« است؟ کدام   -3

تَقِدُر - ما  ال قََدْرَت   )4 - کُْنَت تَقِدرُ  تَقِدْر  ال   )3 - کاَن قََدْرَت  ال تَقِدري   )2 - کُْنَت تَقِدرُ  تَقِدُر  ال   )1

أَقِدُر« نیست؟ گزینه پرسش مناسبی برای جواب »ال؛ ال  کدام   -4

تُساِعُد؟ أَ   )4 َهْل تَکتُباِن؟   )3 َهْل تَذَهبیَن؟   )2 تَقبَُل؟  َهْل   )1

الْـآثاُر؟« کدام اسم اشاره برای جای خالی عبارت روبه رو مناسب است؟ »َو ما ................   -5

أُولِٰئَک  )4 ٰهذاِن   )3 2( تِلکَ  ٰهؤالِء    )1

إِیرانّیوَن« مناسب نیست؟ کردن عبارت »..............  کامل  کدام ضمیر برای   -6

ُهم  )4 أَنتُم   )3 نَحنُ   )2 1( ُهنَّ 

کدام است؟ ّیاَرِة«  التَّالمیُذ یَرکَبوَن حاِفلََة السَّ 7- ماضی استمراری در جملۀ »کاَن 

یّاَرِة 4( حاِفلَة السَّ 3( کاَن یَرکَبونَ  2( یَرکَبونَ  التَّالمیُذ   کاَن   )1

کدام است؟ الُْمتَِّحَدِة«  اْلَُمِم  ُمَنظََّمِة  یَعَمُل في  8- صفت در جملۀ »هَو 

اَلُْمتَِّحَدة  )4 یَعَمُل   )3 2( اَْلَُمم  ُمَنظََّمةِ   )1

الَْمصَنعِ« مناسب است؟ یَعَملوَن ِفي  کردن عبارت »............ الُْعّماُل  کامل  گزینه برای  کدام   -9

4( کاَن کُْنتُم   )3 کانوا   )2 کانَْت   )1

گزینه آمده است؟ کدام  - ال تَحَزني«  در  أَشکُُر  - کُْنُت  اِسَمْع   - 10- ترجمۀ درست فعل های »کانوا یَضَحکوَن 

2( می خندیدند - بشنو - شکرگزاری می کنم - غمگین مباش - شکر می کنم - غمگین مباش  1( می خندند - بشنو 

4( می خندیدند - بشنو - شکر می کردم - غمگین مباش 3( می خندیدند - می شنوم - شکر می کردم - ناراحت مباش  

)حج/27(  ﴾ ِبالَْحجِّ الّناِس  ْن ِف  أَذِّ ﴿َو 

در میان مردم ندای حج سر ده.

ی
�یی؟    عرا�ت

� اآ ا�ن � کردی ک� درو�ن �ن و در �برو�ن �چ ک� �ت د داد�ن �ن م  ر�ه �رم  �ب�  ر�ن�تم   � کع�ب طوا�ن  �ب� 
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دبیر: نام و نام خانوادگی: 

تاریخ آزمون: کالس: 

احادیث زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.   -1

الَْجماَل. ................................................................................................................................... اللَّه َجمیٌل َو یُِحبُّ  إِنَّ  الف( 

ب( َربَّنا ال تَجَعلْنا َمَع الَْقوِم الظّالِمیَن. ...................................................................................................................................

ج( أََحبُّ اْلعماِل إِلَی اللَِّه ِحفُظ اللِّساِن. ................................................................................................................................

د( َجماُل الِْعلِم نَشُرُه َو ثََمَرتُُه الَْعَمُل ِبِه. ...............................................................................................................................

2

2- عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 

فیَنِة. ......................... ِمَن السَّ روریَِّة  اْلَشیاِء الضَّ الف( إِجلِبا بَعَض 

......................... َو َوَضَعها ِفي  الَْعَربَِة.  إِدیسوُن َعلَی ِشراِء آلَِة ِطباَعٍة  قََدَر  ب( 

2

3- ترجمۀ زیر را با کلمۀ های مناسب کامل کنید.

. .............. ........... را از خدایم  َربّي َحلَّ ِصعابي. کتابم را ............ خدا .............. / حّل  أَسأُل  اللِّه کِتابي /  ِباْسِم  1أَقَرأُ 

4- ترجمۀ درست را انتخاب کنید. 

الُْمسابََقِة. نِهایَِة  الْفائَِز يف  ْعنا َفریَقنا  الف( َشجَّ

 گروه های برنده را در پایان مسابقه تشویق کردیم.    گروه برنده مان را در پایان مسابقه تشویق کردیم. 

الُجنوٌد. نََزَل ِمنها  َو  اْقَتَبَْت ِمنُهم  الَْحَربیَُّة  فیَنُة  السَّ ب( 

  به کشتی جنگی نزدیک شدند و سربازان از آن پایین آمدند.   کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پایین آمدند.

0/5

5- با توّجه به کلمه های داده شده، نام هر تصویر را به عربی بنویسید. 

َمَمّر«  َمصَنع -  َمخَزن - ِجدار -  »ُمختَـبَر - ِجسر - 

  

 ....................... ٰهذا   ....................... ٰهذا   

0/5

 آزمون میان نوبت دوم
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َرقََد« کلمه اضافی است.( »َوَضَع - غالیَة - فَِرَح - َرخیَصة - َجَعَل -  کلمه های مترادف و متضاد را بنویسید. )دو   -6

......................  ≠  ......................  ......................  = ......................  
0/5

کنید.  کلمه های مشّخص شده را ترجمه   -7

الَْغداَء. ......................... َو  الَْفطوَر  الّناُس  یَأْکُُل فیِه  اَلَْمطَعُم َمکاٌن  الف( 

َسُة ِرسالًَة ِمْن سارة. ......................... الُْمَدرِّ إِستَلََمِت  ب( 
0/5

کلمه ها از نظر معنا ناهماهنگ است؟  کلمه با دیگر  کدام   -8

َالُْعّمال َالَْحیاة   الف(  َالنَّجاح  َاْلِجِتهاد  

ب(  َمطَر  صاِعَقة  ُمحاَولَة  َجزیَرة

0/5

کلمۀ »ُمقاِبل« را بنویسید.  وف اصلی  کلمۀ »تصاُدم« و حر 9- وزن 

....................................... ُمقاِبل:   ....................................... تَصاُدم: 
0/5

کنید.  10- در هر قسمت، فعل مناسب را انتخاب 

أَستُُر  النََّسِب.   یَستُُر    ُقبَح  اْلََدِب ..................  الف( ُحسُن 

کانوا یَسَمعوَن  باُب .................. کَالمي.  َسِمَع    ب( اَلشَّ

الَْغداِء.  إِْغِسلوا   إِْغِسال  َقبَل  أَیدیَکُام  ج( .................. 

إِذَهبَْن  أُهُربَْن    وِء.   ِمْن َجلیساِت السُّ د( .................. 

تَیْأَْس  ال  تَیْأَسي    ال  َربِِّک.   ِمْن َرحَمِة  هـ( .................. 

کانَتا تَکتُباِن کانَْت تَکتُباِن    و( َالِْبْنتاِن .................. واجباتِِهام.  

1/5

کلمه اضافی است.(  کنید. )یک  بوط به آن وصل  کلمه را به توضیح مر 11- هر 

َالَْکلُب 

اَلطّفولَُة  

َالُْمتَحُف   

یُف   اَلضَّ

َالُْمحافَظَُة 

ِبَغیِر َدعَوٍة. أَْو  ِبَدعَوٍة  الْبَیَت  الَّذي یَدُخُل   هَو 

الّناِس. أَمواَل  یَحُرُس   

الَْحیاِة. ِمَن  اْلُولَی  َنواُت  اَلسَّ  

مکاٌن فیِه آثاٌر تاریخیٌَّة.  

1

کنید.   12- درستی یا نادرستی هر عبارت را بر اساس حقیقت مشّخص 

الف( َالْغابَُة أرٌض َصغیَرٌة فیها أشجاٌر قَلیلٌَة. 

یّاَرِة.  الَْکهَرباِء ِفي السَّ َالْبَطاریَُّة َمخَزُن  ب( 

الُْعمِق.  الُْحفَرُة قَلیلََة  کانَِت  ج( 

یَوِم.  الْبَحِر هاِدئًَة في کُلِّ  کانَْت میاُه  د( 

1
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 آزمون میان نوبت دوم

13- متن زیر را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

» الِْجدِّ »ثََمَرُة 

»کاَن إِدیسون ِفي الّساِبَعِة ِمْن ُعمِرِه، ِعنَدما َعَجَزْت أُْسَرتُُه َعْن َدفعِ نََفقاِت ِدراَسِتِه َفطََرَدُه ُمدیُر َمدَرَسِتِه ِمَن الَْمدَرَسِة َو 

کَثیراً. کاَن  َساَعَدتُْه  ِه؛ هَي  اُمِّ ِبُمٰساَعَدِة  َدَرَس  بَْل  راَسَة؛  الدِّ تََرک  لِٰکنَُّه ما  َو  الَْفواِکِه؛  بائَِع  َفصاَر  أَحمُق.  تِلْمیٌذ  اِنَُّه  َعْنُه:  قاَل 

أَیّاَم الطُّفولَِة.« أَصابَُه  ِبَسَبِب حاِدثٍَة  معِ  إِدیسون ثَقیَل السَّ

نََفقاتِِه؟���������������������������������������������������������������������������������������������������� إِدیسون َعْن َدفعِ  أُسَرُة  َمتَی َعَجَزْت  الف( 

َعْنُه؟���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الُْمدیُر  ما قاَل  ب( 

َمْن ساَعَدتُْه؟�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ج( 

الُْمحاَولَِة.  درست          نادرست ِبَسبَِب  معِ  د( اِنَُّه ثَقیُل السَّ

1/5

کوتاه بدهید.  14- با توّجه به تصاویر، به پرسش ها پاسخ 

 
ماذا تَفَعالِن؟  جاُل؟   الرِّ أَیُّها  أَیَن تَسبَحوَن،   

.............................................   .............................................  

1

وف اصلی زیر را به وزن های خواسته شده ببرید و ترجمۀ آنها را بنویسید.  15- حر

»ع ب د« بر وزن فاِعل: .............................ترجمه: ......................

»ک ت ب« بر وزن َمفعول: ........................ترجمه: ......................

1

15جمع نمره



نُصوُص حَولَ الصِّحَّةِ
ْرُس الّتاِسُع اَلدَّ

�

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

أَحَسن: بهتر، بهترین

أَُمراء: فرماندهان »مفرد: أَمیر«

اِنِْتباه: توّجه

بََنفَسجّي: بنفش

تََعب: خستگی

کردن تَعویض: جبران 

تَلْوین: رنگ آمیزی

َجَزر: هویج

َحلیب: شیر

أَخطاء«  َخطَأ: خطا  »جمع: 

کردن َرْسم: نّقاشی 

َسخاء )َسخاَوة(: بخشندگی

َساموّي: آسمانی

طاَزج: تازه

طَّیار: خلبان

غاَرة: حمله

ِقْش: پوست

لَیمون: لیمو

ُمَجفَّف: خشک، خشک شده

ِمشِمش: زردآلو

ئ: آرام بخش ُمَهدِّ

َوَرع: پارسایی

مضارعماضی

ل
فع

اِعَتَقَد: اعتقاد داشت )ع�ق�د(

أَْمکََن: امکان داشت )م�ک�ن(

تَناَوَل: خورد )ن�و�ل(

کرد )ح�ر�ک( َک: تحریک  َحرَّ

کم شد )ق�ل�ل(  : َقلَّ

یَعَتِقُد: اعتقاد دارد

یُْمِکُن: امکان دارد

یََتناَوُل: می خورد

ُک: تحریک می کند یَُحرِّ

کم می شود  : یَِقلُّ

یوَجُد: وجود دارد

له
جم

 و 
ب

رکی
َخطَُؤُه: خطایشت

لَیلیَّة: حمالت شبانه  غارات 

الْفاِکَهِة: آب میوه َعصیُر 
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ِة ّرَ  الَصّ
َ

ْرُس الّتاِسُع  ُنصوٌص َحول
َ

لّد
َ
ا

 
)متن   درس(نَصُّ الدَّرسِ

ِة  حَّ  نُصوٌص َحوَل الصِّ
مطالبی دربارۀ سالمتی

لــــــویِناْلَلواَنِبأَنَّیَظُـــــّنوَنالّناِسبَعُضاْلَلواِن:�أَفــَضُل ْســــِمأَْولِلتَـّ ــزییِنأَْولِلرَّ فََقط.لِلتَـّ

فقطبرای تزیینیابرای نّقاشییابرای رنگ آمیزیرنگ هاکهگمان می کنندمردمبعضیرنگ هابهترین

که رنگ ها فقط برای رنگ آمیزی، نّقاشی یا تزیین است.  بهترین رنگ ها: بعضی مردم خیال می کنند 

الُْمختَلَِفِة؟«اْلَلواِنتَأثیُرهَومـــــاِباْلَلواِن؟اْلَمـــراِضُمعـالََجُةیُْمـــِکــُن»َهْلأَنُفَسنا�یَـوماً:َســأَلْنــاَهْلَولِٰکْن

مختلفرنگ هاتأثیرآنچیستبا رنگ هابیماری هادرمانامکان داردآیاخودمان روزیپرسیدیمآیاولی

ولی آیا روزی از خودمان پرسیدیم: »آیا درمان بیماری ها با رنگ ها امکان دارد؟ تأثیر رنگ های مختلف چیست؟«

�لِــْلَلــواِنالْــــُعلَمـــاِءبَعُضیَْعــــتَِقُد الطَّبیعیَُّةاْلَلواُنالَْعیِن،�إِلَیاْلَلواِنأََحـــــــــــــــبَّإِنََّعلَـــینا.�تَأثیراًأَنَّ

طبیعیرنگ هاچشمبهرنگ هادوست داشتنی ترینهمانابر ماتأثیریکه برای رنگ هادانشمندانبعضیاعتقاد دارد

که رنگ ها بر ما تأثیراتی دارند. همانا دوست داشتنی ترین رنگ ها برای چشم، رنگ های طبیعی است بعضی دانشمندان اعتقاد دارند 

ماویُّاْلَزَرُقاللَّوُنَواْلَخَضُراللَّوُنهَيَوالنَّهاِرَواللَّیِلِفـيَحـــولَنانُشاِهـــُدهاالَّتي وُنثُـــــمَّالسَّ اْلَصَفُراللَـّ

زردرنگسپسآسمانیآبیرنگوسبزرنگآنوروزوشبدراطرافمانمی بینیم آن راکه

که آنها را شبانه روز اطرافمان می بینیم و آن رنگ سبز، آبی آسمانی و زرد است؛ 

ــــــــــُهإِلَیِهِعنَدما�نَْنــــــظُُرِبالتََّعِباْلَحَمُر�فََنــْشــــــــــــُعُرالّنوُرأَّماالَْخریِف.�بَعِض�أَوراِقلَوِنِمـثُل ُکِلَنَـّ اْلعصاَبیُـَحــــــرِّ

اعصابتحریک می کندبرای اینکه آنبه آنوقتی نگاه می کنیمخستگی    قرمز      پس احساس می کنیمنوراّماپاییزبعضی برگ هارنگمانند

مانند رنگ بعضی از برگ های پاییز، اّما نور قرمز، وقتی به آن نگاه می کنیم، خسته می شویم؛ چون اعصاب را تحریک می کند.

الْــــــُمــــروِر؛کَــِإشـــاراِتإِلَی�اْلِنِْتــباِهِبحاَجٍةالَّتيِفي��اْلَماکِِنیَْستَــــخِدُمـــــُهالْــــــُمـــــروِرفَقـــانوُن

راهنمایی و رانندگیمانند عالمت هابه توّجهنیازکهدر مکان هابه کار می گیرد آن راراهنمایی و رانندگیپس قانون

که نیاز به توّجه است، مثل عالمت های راهنمایی ورانندگی به کار می گیرد؛  بنابراین قانون راهنمایی و رانندگی، آن را در مکان هایی 

ئَِةاْلَلواِناْسِتــخداُمفـیَهافَاْلَفَضُلالـــنَّْوِمُغـــَرُفأَّما ـــوِنلِْلَعــصاِبالُْمَهدِّ .کَاللَـّ الْبََنفَسجيِّ

بنفشمانند رنگبرای اعصابآرام بخشرنگ هابه کارگیریدر آنپس بهترخواباتاق هااّما

گرفته شود.  که در آنها رنگ های آرام بخش برای اعصاب مانند رنگ بنفش به کار  اّما اتاق های خواب، بهتر است 

لِلَْعـــیِْنُمفیٌدهَوَواْلَطفاِلَوزِنزیـــاَدُة)A(فیتامینفَـوائِِدِمْن)A(:فیتامین

کردن)A(ویتامینفایده هااز)A(ویتامین برای چشممفیدآنوکودکانوزنزیاد 

کودکان است و آن برای چشم مفید است. کردن وزن  ویتامین )A(: از فایده های ویتامین )A( زیاد 

اللَّیلیَِّةالْغاراِتابِْتداِءقَــبَْلیَتَناَولــــونَُهالثّانیَِةالْعالَمیَِّةالَْحْرِبِفيالطَّیّاروَنکاَنَو

شبانهحمله هاشروعقبل ازمی خورند آن رادومجهانیجنگدرخلـــبانانبودو

و خلبانان در جنگ جهانی دوم آن را قبل از شروع حمله های شبانه می خوردند.

الْبُرتُقاِل.ِقشـِرَوالَْجَزِرَوکَالِْمْشِمِشاْلَصَفِرِباللَّوِنالَْفواکِِهَوالنَّباتاِتِفيَموجـــوٌدالْفیتامیُنٰهَذاَو

پرتقالپوستوهویجومانند زردآلوزردبه رنگمیوه هاوگیاهاندروجود داردویتامیناینو

گیاهان و میوه های زردرنگ مانند زردآلو، هویج و پوست پرتقال وجود دارد. و این ویتامین در 



104

ِفالَْحلیِبِفيال�یوَجــُدَولِٰکـنَُّهالطّاَزِج،�الَْحلیِبِفيالْفیتامیُنٰهَذایوَجـــُد)C(:فیتامین الُْمَجفَّ

خشکشیردروجود نداردولی آنتازهشیردرویتامیناینوجود دارد)C(ویتامین

ویتامین )C(: این ویتامین در شیر تازه وجود دارد، ولی در شیر خشک موجود نیست.

الّساقَیِن.ِفيَضعــٌفلَـُهــــمیَْحــــــُدُثاْلَوقاِتأَکــثَِرفيَوحَدُه،یَتَـناَولونَـــُهالَّذیَناْلَطفاُلَو

ساق پاهادرضعفیبرای آنهااّتفاق می افتدزمان هابیشتردرتنهامی خورند آن راکهکودکانو

که فقط آن را می خورند، در بیشتر اوقات، ضعفی در ساق پاهایشان ایجاد می شود. کودکانی  و 

الْبُرتُقاِل.َعصیِرأَْواللَّیموِنَعصیِرِبتَنــاُوِلالتَّغذیَِةِفيالنَّقِصٰهَذاتَعویُضیُْمـــــِکُنَو

پرتقالآبیالیموآببا خوردنتغذیهدرنقصاینجبرانامکان داردو

کمبود در تغذیه با خوردن آب لیمو یا آب پرتقال امکان پذیر است.  و جبران این 

)درس  نامه(اَلَْقواِعد

ساعت خوانی 

کن: لطفًا به ساعت های زیر دّقت 

+ تمامًا ساعت کامل  ساعت کامل 

ً اَلّراِبَعُة�تَماما

بُع الرُّ + َو  بع  ساعت کامل  + ر  ساعت کامل 

بُع الرُّ َو� اَلّساِدَسُة�

النِّصف + َو� + نیم  ساعت کامل  ساعت کامل 

النِّصُف َو� اَلْخاِمَسُة�

یک ربع مانده به ساعت کامل )اَلثاِمَنة(  ساعت کامل +�إاِّل�ُربعاً

ً ُربعا إِاّل� اَلثّاِمَنُة�

کم.  گویش های زبان فارسی، در عربی هم میگیم هشت یک ربع  در واقع مثل بعضی از 
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ِة ّرَ  الَصّ
َ

ْرُس الّتاِسُع  ُنصوٌص َحول
َ

لّد
َ
ا

التَّمارین
کنید.  ُل  عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه   التَّمریُن األَوَّ

اْلَمراِض؟ الُْمختَلَِفِة�َعلَی�ُمعالََجِة� اْلَلْواِن� تَأْثیَر� تَعِرفیَن� أَ� �-1

اْلَحَمِر. َو� اْلَبیَِض� َو� اْلَخَضِر� ِباللَّوِن� إِیراَن� 2- َعلَُم�

ُک�أَعصابََک. ِلَنَُّه�یَُحرِّ اْلَحَمَر،� النُّوَر� 3- ال�تَنظُِر�

.»C« ِبالْفیتامین � اَلَْحلیُب�الطّاَزُج�َغنيٌّ  -4

ِف. الُْمَجفَّ الَْحلیِب� ِفي�  »C« الْفیتامین تَبَحِث� ال�  -5

ِتَک. الْبُرتُقاِل�لِِصحَّ َو� اللَّیموِن� إِْشَرْب�َعصیر�  -6

کنید.  التَّمریُن الّثاين  در هر قسمت، ترجمۀ درست را انتخاب 
الّتیِن. ِبَتناُوِل  الّساَقیِن  عِف ِفي  ال یُمِکُن تَعویُض الضَّ  -1

 ضعف پا را با خوردن انجیر نمی توانی جبران کنی.

 ضعف پاها با خوردن انجیر جبران نمی شود.

.)A( الْفیتامین یََتناَولوَن  الْعالَمیَِّة  الَْحرِب  الطَّّیاروَن ِفي  2- کاَن 

 خلبانان در جنگ جهانی ویتامین )A( خورده بودند.

 خلبانان در جنگ جهانی ویتامین )A( می خوردند.

3- َمْن کَُثَر کَالُمُه کَُثَر َخطَُؤُه.

 هر کس سخنش زیاد شود، اشتباهاتش زیاد می شود. 

  هر کس سخنش زیاد شود، اشتباهش زیاد می شود. 

النَّهاِر. َو  الَّتي نُشاِهُدها َحولَنا ِفي  اللَّیِل  4- اأَْلَلواُن الطَّبیعیَُّة 

 رنگ های طبیعی که آن را شبانه روز اطرافمان می بینید.

 رنگ های طبیعی که آنها را شبانه روز اطرافمان می بینیم. 

کنید. کلمه های مشّخص شده را ترجمه   التَّمریُن الّثالُِث  
ئٌَة لِْلَعصاِب. ُمَهدِّ وُن الَبَنفَسجّيُ 

َ
1- َالّل

لِلِْجسِم. الِْمْشِمُش�ُمفیداِن� َو� اَلَْجَزُر�  -2

کَثیراً. التَّلویَن  یُِحبّوَن  اَْلَطفاُل� �-3

واِرَع. ِباْلِنِْتباِه�ِعنَدما�تَعبُروَن�الشَّ َعلَیُکم   -4

لَیالً.� اْلَعداِء� َعلَی� ِبالطّائَِرِة� یَهُجموَن� اَلطَّیّاروَن   -5
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کلمه اضافی است.( کنید. )یک  کلمه را به توضیح مناسب آن وصل   التَّمریُن الّراِبُع  هر 

اْلَصَفُر� اَللَّوُن� �

� اَلْبُستاُن� �

اَلتَّلویُن�

الُْمرور� إِشاراُت�

� اَلَْحلیُب�

َمْن 

اْلَطفاِل� َعَمٌل�َمحبوٌب�ِعنَد� �

��َضروریٌَّة�ِفي�اْلَماِکِن�الَّتي�ِبحاَجٍة�إَِلی�اْلِنِتباِه�

َوَرُعُه�ماَت�قَلُبُه� � �قَلَّ

ِبالَْکاْلسیوِم� � �َغنيٌّ

اْلَخریِف� أَوراِق� َلوِن�بَعِض� ِمثُل� �

کنید.   التَّمریُن الْخاِمُس  کلمه های مترادف و متضاد را مشّخص 
اِْذَهْب � �تَعاَل� �ُمعالََجة� ���ِشفاء� �ُمَسکِّن� ئ� ُمَهدِّ �تَقَوی� َوَرع� �ناِفعٌ� ُمفیدٌ�

اَلْماء � َعصیر� �َعالمات� إِشارات� �َسماويّ� أَرضّي� َمَعاً� � َوحَدهُ� ة� �قُوَّ َضعف�

 التَّمریُن الّساِدُس  هر ساعت چه زمانی را نشان می دهد؟

.......................................................................................

.......................................................................................
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ِة ّرَ  الَصّ
َ

ْرُس الّتاِسُع  ُنصوٌص َحول
َ

لّد
َ
ا

 التَّمریُن الّساِبُع   با توّجه به تصویرها، به پرسش ها پاسخ دهید.

الَْمدَرَسِة؟ إِلَی� َمتَی�تَذَهباَن�

.............................

تَناُم؟ َمتَی�

.............................

الَْوجَه؟ َمتَی�تَغَسُل�

.............................

الَْغداَء؟ تَأْکُلیَن� َمتَی�

.............................

کلمه اضافی ا ست.( کنید. )دو  کلمه های زیر، جاهای خالی را پر   التَّمریُن الّثاِمُن   با استفاده از 

اَللَّون �- -�ساَحة� اَلَْحلیب� �- اَلرَّسم� �- اَلَْوصَفة� �- -�ثِمار� -�الطّاقَة� اَلطَّیّارون�

الِْجسِم. فیتامین »C« ُمفیٌد�ِلیجاِد..................ِفي�  -1

إِلَی..................الَْحرِب�َغداً. أَذَهُب�  -2

..................ِغذاٌء�کاِمٌل. أَنَّ اْلَِطبّاُء� یَعتَِقُد�  -3

تاِء. َو�الشِّ الَْخریِف� اَلْبُرتُقاُل�ِمْن..................فَصِل�  -4

. فِّ ُمَعلُِّم..................ِفي الصَّ 5- َدَخَل�

لِلَْمریِض�ُحبوباً�في................... . یَْکتُُب�الطَّبیُب�  -6
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کلمه های زیر را بنویسید.   التَّمریُن الّتاِسُع  جمع 

جمعمفردجمعمفرد

.................َوَرق.................أَمیر

.................َعَصب.................َخطَأ

.................ُغرفَة.................طَیّار

.................ثََمر.................غاَرة

.................َجنَّة.................لَون

.................َمکان.................قانون

کنید. کلمۀ ناهماهنگ را از نظر معنا و مفهوم مشّخص   التَّمریُن الْعاِشُ   در هر ردیف، 
اَلِْبحار � اْلَنهار� � اَلِْجبال� � اَلَْجزر�   -1

�َصفراء �َحّب� �ُصداع� ُمعالََجة��   -2

أَلوان � �أَوقات� �ُغَرف� �ُعلَماء�  -3

�َضغط �َضعف� �ُصداع� َجلیس�   -4

�شاِرع �َرصیف� �ُمتَحف� سائِق�   -5

کنید.  التَّمریُن الْحادَي  َعَشَ     کلمه های نادرست عبارت های زیر را تصحیح 
اْلِنِتباِه.� یَحتاُج إِلَی� اْلَماکُِن  ٰهؤالِء   -1

الَْفواکِِه.  َو� النَّباتاِت� ِفي� 2- تِلَک الْفیتامیُن َموجوَدٌة 

اْلَعصاَب.� اْلَحَمُر� النُّور� کَِت  َحرَّ  -3

اْلَلواِن الُْمختَلِِف؟   تأَثیُر� 4- ما هَي 

َرِة.� الُْمَنوَّ الَْمدیَنِة� إِلَی� تَذَهبوَن� ّواُر  کانَِت الزُّ  -5

 التَّمریُن الّثايَن  َعَشَ   با توّجه به متن زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. 
ِمْن  الْحاِدیََة َعشَرَة  َنِة  السَّ أَباُه ِفي  َفَقَد  إِیراَن. هَو  َغیُر َمعموَرٍة1 في َشماِل  َقریٍَة  »کاَن َعليٌّ یَسکُُن في 

َشریَفٌة  زاِرَعٌة  هَي  راَعُة.  الزِّ ُشغلُها  َعليٍّ  أُمُّ  الْعائِلَِة.2  َمعاِش  تَأمیِن  َعْن  َمسئولٌَة  ُه  أُمُّ ٰذلَِک  بَعَد  ُعمِرِه. 

الَْعَربیَِّة. هَو یَسکُُن اْلَن في  اللَُّغِة  ُمَعلَِّم  بَعَد َسَنواٍت، صاَر َعليٌّ  لَذیذاً. َو أَخیراً  َو نَظیَفٌة تَطُْبُخ طَعاماً 

َولِٰکنَُّه  إِخواٍن  ثاَلثَُة  لَِعليٍّ  کاَن  ُمْؤِمَنٌة.  إِمَرأٌَة  هَي  اْلِبتدائیَِّة.  الَْمرَحلَِة  ُمَعلَِّمُة  َزوَجُتُه  طَهراَن.  َمدیَنِة 

لَها  أَرجو3  َو  الَْعزیَزِة  أُّمي  لُِوجوِد  أَفَتِخُر  أَنّي  دائِماً:  َعليٌّ  یَقوُل  َنِة.  السَّ ٰهِذِه  ِل  أَوَّ في  اأْلَکَبَر  أَخاُه  َفَقَد 

اللِّه تَعالَی.« الّتوفیَق ِمن 

1- َمعموَرٍة: آباد
2- عاِئَلة: خانواده

رجو: امید دارم
َ
3- أ
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ِة ّرَ  الَصّ
َ

ْرُس الّتاِسُع  ُنصوٌص َحول
َ

لّد
َ
ا

اْلَن؟ � أَیَن�یَسُکُن�َعليٌّ  -1

الْعائِلَِة؟ 2- َمْن�هَی�َمسئولَُة�تَأمیِن�َمعاِش�

؟ 3- ما�ُشغُل�َعليٍّ

أَباُه؟ � َمتَی��فََقَد�َعليٌّ  -4

�دائِماً؟ ماذا�یَقوُل�َعليٌّ  -5

گزینۀ مقابل آن است؟ کدام  بوط به   التَّمریُن الّثالَِث  َعَشَ   توضیحات زیر مر
اَلطّاَزج � اَلُْمَجفَّف� � الْفاِکَهِة. � َو  لِلَْحلیِب  ِصَفٌة َحَسَنٌة   -1

اَلَْمساء � اَلنَّهار� � � اللَّیِل.  َو  بَْیَن الظُّهِر  2- ما 

اَْلَْزرق � اَْلَبیَض� � الّصافَیِة.� ماِء  یَظَهُر ِفي السَّ لَْوٌن   -3

اَْلَحَمر � اَلتَّلوین� � � لَِشيٍء.� اأْلَلواِن  4- إِعطاُء 

 
جدول

کنید و رمز آن را بنویسید. کلمه های داده شده جدول را حل  با استفاده از 

-�ُغَرف« -�فیها� تَناول� �- ئ� ُمَهدِّ �- -�طاَزج� -�َسماوی� -�تَلوین� -�َجَزر� أَُمراء� �- -�ِمْشِمش� »اِبتداء�

1- آسمانی 

2- جمع »أَمیر«

3- هویج 

4- زردآلو 

5- رنگ آمیزی 

6- تازه 

7- آرام بخش 

8- متضاد »إِنِتهاء«

9- خوردن 

10- جمع »ُغرفَة«

11- در آن 

رمز: ....................................................
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پرسش های  چهارگزینه ای
گزینه درست است؟  کدام  1- ترجمۀ 

ولی آیا روزی از خودمان می پرسیم. أَنُفَسنا�یَوماً.� َسأَلْنا� َولِٰکْن�َهْل�   )1

کمبود در تغذیه امکان دارد. التَّغذیَِة. و جابه جایی این  النَّقِص�ِفي� 2( َو�یُمِکُن�تَعویَض�ٰهَذا�

که در اتاق های خواب اعصاب را آرامش می دهد. النَّوِم. آبی رنگی است  لِْلَعصاِب�في�ُغَرِف� ئٌ� ُمَهدِّ لَوٌن� 3( �َاْلَزَرُق�

ِبالتََّعِب. وقتی به نور قرمز نگاه می کنیم، احساس خستگی می کنیم. اْلَحَمِر،�َشَعْرنا� النُّوِر� إِلَی� َعْنَدما�نَظَْرنا�  )4

ئ« به ترتیب آمده است؟ إِنِْتباه - ُمَهدِّ کلمه های »َسخاء -  گزینه، ترجمۀ  کدام  2- در 

2( بخشندگی - متوّجه - هدایت کننده  کردن - هدایت شده  1( بخشنده - توّجه 

کردن - هدایت گر 4( بخشنده - توّجه  3( بخشندگی - توّجه - آرام بخش  

کلمۀ پرسشی است؟   کدام  َعلَینا« پاسخ مناسب برای  تَأْثیراً  لِْلَلواِن  أَنَّ  الُْعلماُء  3- جملۀ »یَْعَتِقُد 

أَیَن  )4 3( ما  َمنْ   )2 1( لِماذا 

کامل می کند؟ الَْحلیِب الطّاَزجِ« را  گزینه جملۀ »یوَجُد ........... الْفیتامیُن ِفي  کدام   -4

هاتَیِْن  )4 ٰهِذهِ   )3 2( تِلکَ  ٰذلِک    )1

اأْلَسَوُد فاِکَهٌة ...........« است؟ گزینه مناسب جای خالی جملۀ »التَّمُر  کدام   -5

4( قَویٌَّة یَّةٌ  3( ُمَقوِّ 2( لَذیذٌ  قَويٌّ   )1

گزینه زمان تقریبی »صبحانه خوردن« را نشان می دهد؟ کدام   -6

اَلْحاِدیََة�َعشَرة  )4  ً ُربعا إِاّل� 3( اَلثّانیَُة� النَِّصف  َو� لّراِبَعُة�
اَ  )2 بع  الرُّ َو� 1( اَلساِبَعُة�

أَذاِن الظُّهِر؟« است؟ گزینه پاسخ »َمَتی َموِعُد  کدام   -7

التّاِسَعِة الّساَعِة� ِفي�  )4 الثّاِمَنةِ  الّساَعِة� ِفي�   )3 الثّانیََة�َعشَرة  الّساَعِة� ِفي�  )2 الّساِدَسةِ  الّساَعِة� ِفي�  )1

گزینه مترادف نیستند؟ کدام  کلمه های   -8

کَتََم َستََر،   )4 3( َوَرع، تَقَوی  إِذَهْب� تَعاَل،   )2 إِشارات، عالمات   )1

اأْلَلواِن« است؟ َو  ِبالُْخطوِط  اأْلَشیاِء  ُقدَرُة َعرِض  گزینه مناسب جای خالی »............  کدام   -9

لیُل اَلدَّ  )4 اَلرَّسمُ   )3 2( اَْلَزَرُق  اَلتَّلوینُ   )1

کامل می کند؟ گزینه جملۀ »......... کَُثَر َخطَُؤُه َقلَّ َحیاُؤُه« را  کدام   -10

4( هَو َالَّتي   )3 َمنْ   )2 َالَّذینَ   )1

الَْحَسِد.« )نهج البالغه / حکمت 256( ِقلَِّة  ِمْن  الَْجَسِد،  ُة  »ِصحَّ قاَل َعليٌّ )ع(: 

سالمت تن در دوری از حسد است.



اَلْـأَمانَُة 
ْرُس الْعاِشُر اَلدَّ

)واژه نامه(اَلُْمْعَجم

سم
ا

امانتدار أَمین: 

إِنِتنِت: اینترنت

تَسلیم: تحویل دادن

حاسوب: رایانه

کردن َعْزل: برکنار 

مضارعماضی

ل
فع

أَراَد: خواست )ر و د(

گرفت )ر ج ع( پس  اِسَتَْجَع: 

کرد به )س ل م( َعلَی: سالم  َسلََّم 

برخاست )ن ه ض( نََهَض: 

یُریُد: می خواهد

پس می گیرد یَْسَتِْجُع: 

یَُسلُِّم: سالم می کند

برمی خیزد یَْنَهُض: 

له
جم

 و 
ب

رکی
ت

پانزدهم َة:  اَلْخاِمَسةَ َعْشَ

)متن   درس(نَصُّ الدَّرسِ

 اَْلَمانَُة 
امانت

لَــُه:َو قــاَلبَلَــِدِهقاضيإِلَـیفَــَذَهَبأَمیٍن. َشخٍصإِلَینُـقــــوِدِهتَســـــلیــَمأَراَد ُمـــــساِفٌر

به اوو گفتشهرشقاضیپیشپس رفتامانتدارشخصیبهپول هایشتحویل دادنخواست مسافری

مسافری خواست پول هایش را به شخصی امانتدار تحویل دهد. پیش قاضی شهرش رفت و به او گفت: 

أَمـانًَةَعنَدَکنُقـوديتَســـــــلیَمَو أُریـــُدأُســــــاِفُر»إِنّـــــي َسوَف

امانتنزد توپول هایمتحویل دادنو  می خواهممسافرت خواهم رفتهمانا من

»من به مسافرت خواهم رفت و می خواهم پول هایم را به عنوان امانت به تو تحویل دهم 

ُرجوعي.«بَعــَدِمْنــــَکَسـوَف أَستَلُِمـــــهاَو

کرد آن راو برگشتنمبعد ازاز تودریافت خواهم 

گرفت.« و بعد از برگشتنم، آنها را از تو خواهم 
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ندوِق.« ٰذلَِکفينُقــوَدَکاِْجَعْل»ال بَـــــأَْس، الْقاضي:فَــقـــاَل ُجُلفَـــَوَضــَعالصُّ ندوِق.ِفينُقـــوَدُهالرَّ الصُّ
صندوقدرپول هایشمردپس گذاشتصندوقآندرپول هایتبگذارنیست اشکالیقاضیپس گفت

گذاشت.« گفت: »اشکالی ندارد، پول هایت را در آن صندوق بگذار.« مرد پول هایش را در صندوق  قاضی 

َفِر؛  ِمَنَرَجــَعلَّمــاَو ال أَْعـــِرفَُک.«»إِنّــــــيالْقاضي: فَـــقاَلاْلَمانََة،  ِمـْنُهطَلَــَبَوالْقاضيِعنَدَذَهَبالسَّ
نمی شناسم تو راهمانا منقاضیپس گفتامانتاز اوخواستوقاضینزدرفتسفرازبرگشتوقتیو

گفت: »قطعًا من نمی شناسمت.« کرد. قاضی  وقتی از سفر برگشت، پیش قاضی رفت و امانت را از او درخواست 

ُجُلَحــــــِزَن َغداً؛إِلَـــــيَّالْقاضي»َســیَأْتــيالْحاکُِم: فَقــــاَلالَْقـضیََّة.  لَـــــُهَشــــــَرَحَوالَْمدیَنِةإِلَی حاکِـِمفَــَذَهَبالرَّ
کمپس رفتمردناراحت شد کمپس گفتماجرابرایشتوضیح دادوشهرپیش حا فرداپیش منقاضیخواهد آمدحا

گفت: »قاضی فردا پیش من خواهد آمد. کم  کم شهر رفت و ماجرا را برایش توضیح داد. حا مرد ناراحت شد، پیش حا

الْحاکِِم،إِلَیالْقاضيجاَءِعنَدماالتّاليالْیَوِمَو ِفيِمْنُه.« أَمــانَتََکاطْلُـــــــْبَوالَْمجلِِسِفيَعلَینافَـــــاْدُخْل
کمپیشقاضیآمدوقتیبعدروزو    دراز اوامانتتدرخواست کنومجلسدربر ماپس وارد شو حا

کم آمد، بر ما در مجلس وارد شو و امانتت را از او بخواه.« روز بعد وقتی قاضی پیش حا

هِرٰهَذافيالَْحجِّإِلَیأُســـــاِفُر»إِنّـي َسوَفالْحاکُِم: لَــــُهقــاَل إِلَیَکالِْبــالِدأُمـوِرتَســــــلیَمأُریـــــُدَوالشَّ
کمبرایشگفت کردهمانا منحا به توشهرهاکارهاتحویل دادنمی خواهموماهایندرحجبهسفر خواهم 

کنم. گذار  گفت: »قطعًا من در این ماه به سفر حج خواهم رفت و می خواهم مسئولیت ادارۀ شهرها را به تو وا کم به او  حا

قاَل:َوَعلَیــِهماَســــلََّمَواْلَمانَِةصاِحُبَدَخــَلالَْوقـِتٰهـَذافيَواْلَمـــانََة.«إِالَِّمْنَکمـا َرأَیُْتِلَنّـــــــــي
کردوامانتصاحبوارد شدزمانایندروامانتداریجزاز توندیدمبرای اینکه من گفتوبر آن دوسالم 

گفت: کرد و  چون من از تو به جز امانتداری ندیدم.« در این لحظه، صاحب امانت وارد شد و به آنها سالم 

ندوِق. ِمفتاُح  »ٰهذاالْقاضي: قاَلِعنَدَک.«  نُقـوديَوَضْعُتِعـنَدَک.  أَمــانًَةإِنَّ لــــــيالْقاضي،»أَیَُّها نُقوَدَک.«اِْســـــتَلِْمالصُّ
پول هایتدریافت کنصندوقکلیداینقاضیگفتنزد توپول هایمگذاشتمپیش توامانتیهمانا برای منقاضـیای

کلید صندوق است. پول هایت را بگیر.« گفت: »این  گذاشتم.« قاضی  »ای قاضی، قطعًا من پیش تو امانتی دارم؛ پول هایم را پیش تو 

الْحاکُِم:فَـأَجــــــاَبالَْموضوِع.ٰذلَِکَحــوَلَمَعُهتََکــلََّمَوالْحاکِِمِعنَدالْقاضيَذَهَبیَوَمیِْنبَعَد
کمنزدقاضیرفتدو روزبعد کمپس جواب دادموضوعآندربارۀبا اوحرف زدوحا حـا

کم جواب داد: کم رفت و دربارۀ آن موضوع با او حرف زد. حا بعد از دو روز، قاضی پیش حا

ُجِلٰذلَِکأَمانََةَما اْستَْرَجْعنا»أَیَُّها الْقاضي،  کُلَّ الِْبالِد؛أَعطَیْــناَکبَعـــَدمـــاإاّلالرَّ
همۀ شهرهادادیم تو رابعد از اینکهجزمــردآنامانتپس نگرفتیمای قــــاضی

»ای قاضی، امانت آن مرد را پس نگرفتیم مگر بعد از اینکه همۀ شهرها را به تو دادیم.

ِبـــــَعْزلِِه.أََمــــــــَرثُـمَِّمـْنَک؟!« الِْبـالَدنَْســـــتَْرِجُعَشيٍءفَـــِبـــأَیِّ
به برکناری اشدستور دادسپسرا   از  توشهرها پس می گیریمچیزیپس با چه

پس با چه چیزی شهرها را از تو پس بگیریم؟!« بنابراین دستور برکناری اش را داد. 
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... َولِٰکِن انْظُــروا إِلَی ِصدِق الَْحدیِث َو أَداِء اْلَمانَِة.«   »ال تَْنــظُروا إِلَی کَثـَرِة َصــالتِِهم َو َصوِمِهم َو کَثـَرِة الْـَحجِّ
کنیدبلکهحج...زیادیوروزه شانونمازشانزیادیبهنگاه نکنید امانتانجاموسخندرستیبهنگاه 

کنید.« »به زیادی نماز، روزه و حّجشان نگاه نکنید...؛ بلکه به راستگویی و امانتداری شان توّجه 

قــاَل َرسوُل اللّه )ص(:

التَّمارین
کنید. ُل   جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه   التَّمریُن اْلوَّ

أَمانًَة. اُریُد تَسلیَم َجّوالي ِعنَدَک  َو  الْبَحِر  إِلَی  أَْذَهَب  أَْن  أُِحبُّ   -1

اَطلُُب ِمنَک نُقودي. َفِر  ِمَن السَّ َرَجْعُت  2- لَّما 

َة. الِْقصَّ لَها  َو َشَرَحْت  ها  أُمِّ إِلَی  َحِزنَْت فاِطَمُة فََذَهبَْت   -3

یَوَمیِْن. َو َسأَطلُبُها بَعَد  یا َصدیقي، َوَضْعُت َحقیبَتي ِعنَدَک   -4

الَْمصَنعِ. ِمَن  إِستَلِْم َسیّاَرتََک  ال تَحَزْن؛   -5

أُسَرتِها. َسلََّمْت َعلَی  َو  َدَخلَْت فائَِزُة  الَْوقِت  في ٰهَذا   -6

کنید. کلمه های مشّخص شده را انتخاب   التَّمریُن الّثاين   ترجمۀ درست 
بَعَد َسَنواٍت طَویلٍَة.  برمی گردیم   پس گرفتیم إِسَترَجْعنا أَموالَنا   -1

اْلِنِترنِت؟  به دست می آوریم   درس می خوانیم َعلَی إطِّالعاٍت کَثیَرٍة ِفي  نَحُن نَحُصُل   -2

ّجاَدِة لِصاِحِبها.  تحویل دادن   تحویل دادیم َغداً، َموِعُد تَسلیِم السَّ  -3

ُمدیِر َشِرکَِتِهم.  برکنار شد   برکنار شدن َعْزَل  4- الُْعّماُل یُریدوَن 

الِْفراغِ.  ماشین حساب   رایانه أَوقاِت  اْلِسِتفاَدَة في  لََک  أَسَمُح  َو  لََک  إِشَتَریُْت حاسوباً   -5

کدام است؟ کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا و مفهوم   التَّمریُن الّثالُِث   درهر ردیف، 
اَلّراِقد اَلَْعروس    الّراِسب    اَلْیَوم       -1

ُدنیا   ساَحة   َملَعب   َصوم    -2

اَلتّالي اَْلَمانَة    3-   ُصندوق    نُقود   

أُدُخْل إِْستَلِمْ   تَسلیم   نَستَرِجعُ       -4

خان اَلدُّ اَلزُّجاَجة    اَْلَبحاث    اَلبَطّاریَّةُ       -5
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 التَّمریُن الّراِبُع  با توّجه به شماره های هر دایره، اعداد اصلی و ترتیبی مناسب بنویسید. 

 

کلمه را در جای مناسب جدول قرار دهید.  التَّمریُن الْخاِمُس  هر 

ُمساِفریَن َعیْن -  حاکَِمیِْن - ُشهور - َوقت -  جاِمَعتَیِْن -  ُمحافَظات - 

ر
ّ
ثمفرد مذک

ّ
رمفرد مؤن

ّ
ثمثّنای مذک

ّ
ر سالممثّنای مؤن

ّ
ث سالمجمع مذک

ّ
جمع مکّسرجمع مؤن

......................................................................................................................................................................................

کنید.  التَّمریُن الّساِدُس  نوع فعل های مشّخص شده را بنویسید؛ سپس آنها را ترجمه 
الُْمسابََقِة. إِلَی  کاَن َمریضاً؟ ال؛ کاَن ذاِهباً  1- أَ 

. ما َوقَْفَن اِلْسِتقباِل َصدیقاتِِهنَّ النِّساُء   -2

ِل. اْلَوَّ فِّ  أَنِت ال تَدُخلیَن ِفي الصَّ  -3

َسوَف أَصیُر طَیّاراً في اْلتي.  -4

إِنَُّه َحیَواٌن نَجیٌب. الَْفَرِس،  إِلَی  5- أُنْظُروا 

الّشاِرِع. إِلَی  تَْخُرْجَن  ال  الْبَناُت،  أَیَّتَُها   -6

کلمه های پرسشی مناسب بنویسید.  التَّمریُن الّساِبُع  با توّجه به پاسخ، 
َجَرِة؟ َخمَسٌة. َجْنَب الشَّ َشخصاً   .................. -1

إِیراَن. ِمْن َمغِرِب  أَنَا  أَنَت؟   .................. -2

فیَنِة. 3- .................. الَْولَُد؟ ِفي السَّ

الْفارسیَُّة. إِیراَن؟  الرَّسمیَُّة في  اللَُّغُة  4- .................. هَي 

یَِّدُة َشفیعي. الَْعَربیَِّة؟ السَّ اللَُّغِة  أَستاَذُة  هَي   .................. -5

الَْمْدَرَسُة قَریبٌَة. 6- .................. الَْمْدَرَسُة بَعیَدٌة؟ ال، 
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کنید.  التَّمریُن الّثاِمُن  اسم اشارۀ مناسب را انتخاب 
ّماِن؟   ٰهِذهِ  ٰهؤالِء الرُّ َو  الِْعَنِب  1- َهْل .................. أَشجاُر 

ٰذلَِک أُولِٰئکَ   الْکَالُم کَالُْحساِم.     .................. -2

أُولِٰئکَ  هاتاِن    . أَیدیَُهنَّ َرَفْعَن  3- .................. الطّالِباُت ما 

َفِر.   ٰهذانِ  هاتاِن 4- .................. الَْمرأَتاِن َجَمَعتا َحقائَِب السَّ

الَْجَبَل.   ٰهؤالءِ  ٰهَذا جاُل َصِعدوا  الرِّ  .................. -5

 التَّمریُن الّتاِسُع  ضمایر جدا یا پیوستۀ مناسب بنویسید.
أَنِت  هَي أَنَت  ـکِ   الَْحدیَقِة؟   أَ .................. تَفَتحیَن باَب   -1

.  ـِهم  ـها  ـِهما  أَنِت  ......... َعلَی َمکانِـ  2- الطّالَِبُة ما َجلََسْت 

أَنَا أَنتُم  ُهنَّ   الَْبحِر.  نَحنُ   ِمَن  َقُربُْت  3- .................. ما 

الَمِة.  ُهم  ـُکم  ـُکنَّ  تُما َمَع السَّ التَّالمیُذ، َحِفَظ .................. اللُّه.  أَیَُّها   -4

نَا أَنتُنَّ  نَحنُ   أَنتُم   الُْحدوِد.   إِلَی َمدیَنِة »َقصر شیرین« ِفي  َوَصلْنا   .................. -5

کنید. گزینۀ مناسب را انتخاب   التَّمریُن الْعاِشُ   
اَْلِثَنیِْن بِت   اَلسَّ   . ................... یَوُم  َو َغداً  اْلََحِد  یَوُم  1- اَلْیَوُم 

باِرٌد اْلَوراقِ   ................... .   ُسقوِط  تاُء فَصٌل  اَلشِّ  -2

اَلثُّالثاِء اَلَْخمیِس     . ................... یَوُم  اْلرِبعاِء فَالْیَوُم  یَوَم  3- أَمِس کاَن 

تاِء اَلشِّ بیع   اَلرَّ   . ................... الُْفصوِل فَصُل  ُل  4- أَوَّ

کلمه های زیر را بنویسید.  التَّمریُن الْحادَي  َعَشَ   جمع مکّسر 
َغزال ...................  ................... تِمثال   ................... َحدیث   ................... ُعصفور  أَداة ................... 

................... بَلَد   ................... نَقد   ................... َخَشب   ................... ِجسر  إِلٰه ................... 

کنید. کرد؟ انتخاب  گر فعل هر جمله را در ابتدای آن بنویسیم چه تغییری خواهد   التَّمریُن الّثايَن  َعَشَ   ا
الُْعلَماُء الُْعلَماءُ   َجَمعوا  الُْعلَماءُ   َجَمَعتا  الُْعلَماءُ   َجَمَع  َجَمَعْت  ِعلِمِهم.   إِلَی  الّناِس  ِعلَم  1- اَلُْعلَماُء َجَمعوا 

الَْمزَرَعِة.  َعِملَْت هاتانِ   یَعَمُل هاتانِ   تَعَملیَن هاتانِ   تَعَمُل هاتاِن الَْفاّلَحتاِن تَعَماَلِن ِفي   2- هاتاِن 

جاُل الرِّ جاُل   َذَهبوا  الرِّ جاُل   َذَهَب  الرِّ جاُل    یَذَهبوَن  الرِّ الَْوطَِن.  یَذَهُب  َعِن  فاعِ  لِلدِّ جاُل یَذَهبوَن  اَلرِّ  -3

النِّساُء النِّساءُ   َجَمْعَن  النِّساءُ   َجَمَعْت  النِّساءُ   تَجَمُع  الْماَء.  یَجَمْعَن  یَجلِْبَن  َو  الَْحطََب  اَلنِّساُء یَجَمْعَن   -4

الْجاراِن الْجارانِ   َجلََس  الْجارانِ   یَجلُِس  الْجارانِ   تَجلِساِن  الَْیساِر.   یَجلِساِن  َعلَی  اَلْجاراِن یَجلِساِن   -5
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کلمه اضافی است.( کنید. )دو  کلمۀ مناسب آن وصل   التَّمریُن الّثالَث  َعَشَ   هر عبارت را به 

َنِة  ِبدایَُة فُصوِل السَّ َو  اْلَزهاِر  فَْصُل 

باِحِ   نَأْکُلُُه ِفي الصَّ طَعاٌم 

الَْعیَنیِْن   ِمَن  قَطَراٌت جاریٌَة 

الَْمرَضی   َمکاٌن لَِفحِص 

الَْکلِماِت   کِتاٌب یَشَرُح َمعاني 

موُع اَلدُّ  

اَلُْمستَشَفی  

داُع اَلصُّ  

اَلُْمعَجم  

بیُع اَلرَّ  

اَلَْفطوُر  

اَلُْمتَحُف  

کدام فعل از نظر زمان و نوع با بقیه متفاوت است؟  التَّمریُن الّراِبَع  َعَشَ  

َذَهبا  َحِفظوا 1-   نَظَْرتُ  یَجلُِس  

َعلِْمَن لَِعبا  َجلَْستُنَّ   تَجَمْعنَ      -2

3-   ال نَصَعدُ  ال تَحِملینَ  ال تَرِجْعنَ  ال یَشُعُر

َعَرفْنا 4-   کانوا یَجَمعونَ  کُْنُت أَشَرحُ  یَکونُ  

یَعَملَْن تَصیرانِ   ال تَعلَمُ   ما َشَرْحتُنَّ      -5

کلمه های مشّخص شده را بنویسید. کنید؛ سپس وزن   التَّمریُن الْخاِمَس َعَشَ   ترجمۀ درست را انتخاب 

اثْناَعَشَر َشهراً﴾ )توبه/ 36(  قطعًا تعداد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است. اللِّٰه  هوِر ِعنَد  الشُّ َة  ﴿إِنَّ ِعدَّ  -1

   قطعًا تعداد ماه خدا دوازده تاست.

)آل عمران/ 191(  این را باطل نیافریدی.  ﴾ ٰهذا باِطالً ﴿ما َخلَْقَت   -2

   این را باطل نیافریدم.

الّناُر.  چهار چیز کمش زیاد است: فقر و گرسنگی و دشمنی و آتش. َو  َو اَلَْعداَوُة  اَلَْوَجُع  اَلَْفقُر َو  َقلیلُها کَثیٌر:  أَربََعٌة   -3

   چهار چیز کمش زیاد است: فقر و درد و دشمنی و آتش.

هاِت.   بهشت زیر پای مادران است. أَقداِم اْلُمَّ اَلَْجنَُّة تَْحَت   -4

   بهشت زیر پاهای مادران است.
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کرده و ضمایر جدای آنها را بنویسید.  التَّمریُن الّساِدَس  َعَشَ   فعل های امر را مشّخص 

ضمیرفعل امر

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

)علق/ 1(  الَّذي َخلََق﴾  َربَِّک  ِباْسِم  1- ﴿إِقَْرأْ 

﴾ )مّدّثر/ 3(  2- ﴿اِعَملَْن لِدنیا کُنَّ

َربِِّک﴾ )َفجر/ 27(  إِلَی  3- ﴿إِْرِجعي 

الَْقریََة﴾ )بقره/58(  4- ﴿أُْدُخلوا ٰهِذِه 

إِلَی ِفرعوَن﴾ )طه/ 43(  ﴿إِْذَهبا   -5

کرده و ضمایر جدای آنها را بنویسید.  التَّمریُن الّساِبع َ َعَشَ  در هر شماره نوع فعل را مشّخص 

ضمیرنوع فعل

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

ِبالْباِطِل﴾ )بقره/42( الَْحقَّ  تَلِْبسوا  ﴿ال   -1

الْکاِفریَن﴾ )نحل/107( الَْقوَم  اللَّٰه ال یَهدي  2- ﴿اِنَّ 

)نحل/116( الَْکِذَب﴾  الِْسَنتُُکُم  لِما تَِصُف  3- ﴿َو ال تَقولوا 

َمْن أَحَسَن َعَمالً﴾ )کهف/30( أَجَر  ﴿ال نُضیُع   -4

الُْقرآَن﴾ )نساء/82( یَتََدبَّروَن  فاَل  ﴿أَ   -5

کنید.  التَّمریُن الّثاِمَن  َعَشَ   مضاف، مضاف الیه، موصوف و صفت را در عبارت های زیر مشّخص 

اْلَحیاِء. اَلَْجهُل َموُت   -1

إِلَی نِصَفیِْن. الَْکبیَرَة  الَْمزَرَعَة  َمِت  قَسَّ  -2

ُمناِسبًَة. لَِبْسنا َمالِبَس   -3

الْباَب. اْلُمُّ َصوَت  4- َسِمَعْت 

کنید. بوط به آن وصل   التَّمریُن الّتاِسعَ  َعَشَ  عبارت های زیر را به ضرب المثل مر

َجَرِة.  َعَشَرِة َعلَی الشَّ ِمْن  الْیَِد َخیٌر  ُعصفوٌر ِفي 

اْلِخَرِة.   نیا تَحُصْد ِفي  الدُّ تَزَرْع ِفي  ما 

أٍَخ.   بَِقَی ِبال  ِبال َعیٍب  أَخاً  َمن طَلََب 

الَْمیداُن.   َو َهَذا  الَْفَرُس  ٰهَذا 

َعلَیْنا.   یَْوٌم  َو  لَنا  یَْوٌم 

گر مرد عملی ِبسم اهّلل. ا  

یه روز خوشیم یه روز ناخوش.  

نقد رو رها نکنی و نسیه رو بچسبی.  

وسواس بیش از اندازه در انتخاب دوست ممنوع.  

 از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو
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جدول
کنید و رمز آن را بنویسید. جدول را حل 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

ز: 
رم

1- وسیلۀ باز کردن در 

2- جمع »َمرقَد«

3- طرف مقابل حاِکم

4- »َمَنَع« بر وزن َمفعول

5- »ُحکم« بر وزن َتفعیل

6- جمع »لَون«

پیام روز عید  -7

8- مستقبل »بََحثُْت«

9- نماز نوعی ......... است.

10- متضاد »َمعلوم«

11- مثّنای »یَوم«

مترادف »بُستان«  -12

پنجم )مؤّنث(  -13

پرسش های  چهارگزینه ای
کدام ترجمه درست است؟  -1

تنها از همنشین بد بهتر است. الّسوِء.  ِمْن َجلیِس  1( اَلَْوحَدُة َخیٌر 

کند می یابد. کند و تالش  گر چیزی را طلب  ا َوَجَد.   ، َو َجدَّ 2( َمن طَلََب َشیئاً 

الْجاِهِل. دشمنی عاقل از دوستی نادان بهتر است. الْعاِقِل َخیٌر ِمْن َصداقَِة  3( َعداَوُة 

کم رفت. الْحاکِِم. هفتۀ بعد قاضی نزد حا ِعنَد  الْقايض  بَعَد أُسبوَعیِْن َذَهَب   )4

حاب« هماهنگ است؟ کلمۀ »اَلسَّ گزینه از نظر معنایی با  کدام   -2

اَلّسائِق  )4 3( اَلَْمطَر  ور  اَلسُّ  )2 اَلُْجسور   )1

گزینه است؟ کدام  ِمْنُه الطُّاّلُب« توضیح  ُج  یََتَخرَّ الْعالي  لِلتَّعلیِم  3- عبارت »َمرکٌَز 

4( اَلتَّقاُعد اَلْجاِمَعة   )3 اَلَْمکتَبَة   )2 اَلُْمستَشَفی   )1
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الَْمشاِکِل« است؟ تَـتُرکوا ........ ِفي  أَصِدقاَء ........ َو ال  گزینه به ترتیب مناسب جاهای خالی »أُنُصروا  کدام   -4

ُهم 4( کُم -  3( کُم - کُم  ُهم  2( َک -  1( کُم - ُهنَّ 

أَبَداً« است؟ گزینه مناسب جای خالی »........ لُِدنیاَک کَأنََّک تَعیُش  کدام   -5

4( ال تَعَمْل إِعَمْل   )3 إِعَمال   )2 إِعَميل   )1

گزینه هم وزن »تَعلیم« است؟ کدام   -6

4( یَْعلَُم ترَشیف   )3 فَعیل   )2 تَفعیل   )1

کامل می کند؟ الْغابَِة« را به درستی  گزینه عبارت »أَربََعُة َصّیادیَن ........ ِفي  کدام   -7

4( کاَن کانوا   )3 کُْنُت   )2 کانَْت   )1

کلمۀ پرسشی است؟ کدام  الّناِس« پاسخ مناسب برای  8- جملۀ »ال تَکِشفوا ُعیوَب 

َهْل  )4 أَینَ   )3 2( لاِمذا  ماذا   )1

........ َجدیَدًة« است؟ الّتاِجُر  گزینه مناسب جای خالی جملۀ »یَجلُِب  کدام   -9

4( َعَربًَة بَضائِعَ   )3 نََفَقةً   )2  ً کَنزا  )1

الَْمکَتَبِة« است؟ الْجاِمَعِة یَدُرسوَن ِفي  گزینه مناسب جای خالی جملۀ »........ طُاّلُب  کدام   -10

أَنتُم  )4 نَحنُ   )3 2( کانَ  کانوا   )1

نوار / ج 78: ص60، ح 138(
ْ

الَْفقَر.« )بحاُرال الْخیانَُة تَُجرُّ  َو  زَق  الرِّ »اَْلمانَُة تَُجرُّ  قاَل َعيلٌّ )ع(: 

امانتداری، روزی می آورد و خیانت در امانت، فقر.

م �ی ک�ن ا  و�ن اما�ن�ت  عهد  �ب�  ا  �ت رن  �ی رحن م�ب �ی ک�ن ا  �ن �ت دم�ت  �ن �ب�   � ر�ن�ت راهی  ص�ی �ت �ت
ل�ت �ن �ی�ش  �چ م  هاد�ی �ن ک�  سر  ود  �ب رن  م�بی معن �ی ک�ن ر �یا  ک�ب در  �ب�  �نی  �نرو�ت ��دید�یگر 
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دبیر: نام و نام خانوادگی: 

تاریخ آزمون: کالس: 

کنید.  1- جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� لِِعباِدِه.  أَنَفُعُهم  اللِّه  إِلَی  اللِّه  ِعباِد  أََحبُّ  الف( 

����������������������������������������������������������������������������������������������� کَأَنَُّه ما َحَدَث شيٌء.  ِبِه  َو اعَملوا  إِسَمعوا کَالمي  ب( 

الْواِجِب. ������������������������������������������������������������������������������������� الُْمفیدِة. ال ُشکَر َعلَی  أَشُکُرَک َعلی تَوضیحاتَِک  ج( 

اللَّیموِن. ���������������������������������������������������������������������������� ِبتَناُوِل َعصیر  التَّغذیَِة  النَّقِص ِفي  َو یُمِکُن تَعویُض ٰهَذا  د( 

4

کنید.  کامل  کلمه های مناسب  2- ترجمه ها را با 

. ....................... ................... در ......... از قطارها  الِْقطاراِت. و بعد از  أَحِد  الف( َو بَعَد ُمحاَوالٍت کَثیَرٍة صاَر َمسؤوالً في 

........................ صنعت ها. ناعاِت. عّلت  ِم الصِّ لِتََقدُّ ب( َسبٌَب َرئیسيٌّ 
1

کنید.  3- ترجمۀ درست را انتخاب 

الّناَس.  نََفَع  َمْن  اللَّٰه ال یُضیُع أَجَر  إِنَّ  الف( 

 قطعًا خداوند پاداش کسی را که به مردم سود رساند، از بین نمی برد. 

 قطعًا خداوند پاداش کسانی را که به مردم سود رساندند، از بین نبرد. 

الِْعطِر. ِبٰذلَِک  نَْفَسها  َسُة َعطََّرْت  اَلُْمَدرِّ ب( 

 آن عطر را در مدرسه به خودش زد. 

 معّلم آن عطر را به خودش زد.

0/5

کلمه اضافه است.( کلمه های داده شده بنویسید. )سه  4- نام هر تصویر را با استفاده از 

الُْمروِر - َشاّلل - نَهر - قَطَرات« - َعالَمُة  »اَلُْعّمال 

  

ٰهِذِه ................. . ٰهذا ................. .   

0/5

کلمه اضافی است.( کلمه های مترادف و متضاد را بنویسید. )دو  کلمه های داده شده،  5- از میان 

اإَِلبِتداء«  - - ِشراء  ِبدایَة - یَسار   - - بَیع  »قَلیل 

...................... ≠ ......................  ...................... = ......................  

0/5

 آزمون نوبت دوم



121

 آزمون نوبت دوم

کنید. 6- کلمه های مشّخص شده را به فارسی ترجمه 

اْعتََذَر.  َو  أَخاُه  قَبََّل  بالْبُکاِء و  بََدأَ  َو  الِْجسَر  فََعبََر 
1

کلمه ها از نظر معنا ناهماهنگ است؟  کلمه با سایر  کدام   -7

اَْلَخشاب عاب    اَلصِّ اَلَْحطََب    خان   اَلدُّ الف(  

اَلّسوق اْلیّاِم   ِجسر    اَلنَّّجار    ب(  

0/5

ة« را بنویسید. 
َ

کلمۀ »َطریق وف اصلی  فَضل« و حر
َ
کلمۀ »أ 8- وزن 

............................... طَریَقة:   ............................ أَفَضل: 
0/5

کنید.  9- در هر قسمت، فعل مناسب را انتخاب 

الف( ُهم .................. فیِه َحَیواناٍت ُمخَتلَِفًة.  یُشاِهدُ  یُشاِهدوَن

َذَهْبَن َذَهَبتا   الَْمدَرَسِة.   إِلَی  الُْمَعلِّماُت ..................  ب( أُولِٰئَک 

یَرِجُع الْغابَِة َغداً.  َسَیرِجعُ   ِمَن  جاُع ..................  ُجُل الشُّ ج( اَلرَّ

ِباللِّه.   ال تُشِرکْ  ال تُشِرکي بَُنيَّ ..................  یا  د( 

َعجیباً.  کََشَفْت  کََشْفَت ماذا .................. ؟ کََشْفُت َشیئاً  هـ( 

إِصَعْد الَْجَبَل.   إِصَعدا   و( یا َصدیقي، .................. 

1/5

کلمه اضافی است.(  کنید. )یک  کلمه  را به توضیح مناسب آن وصل  10- هر 

اَلَْفَرُس 

اَلَْمطَُر 

اَلّصاِعَقُة 

اَلَْعشاُء 

اَلَْمساُء 

امِء.  ِمَن السَّ الاْمِء   قَطَراُت 

امِء.  ِمَن السَّ تَنِزُل   کَهَرباٌء 

 َحیَواٌن نَجیٌب َو َجمیٌل. 

اللَّیِل.  ِبدایَُة  َو  النَّهاِر  نِهایَِة   َوقُت 

1

کنید.   11- درستی یا نادرستی جمله ها را بر اساس حقیقت مشّخص 

ٍئ.   ُمَهدِّ لَوٍن  أَفَضُل  الف( اَْلَسَوُد 

الَْعَمَل، یُحاِوُل کَثیراً.   الَّذي یُِحبُّ  خُص  اَلشَّ ب( 

اإْلِنساِن.   ِمْن َحیاِة  اْلُولَی  نواِت  پ( اَلطُّفولَُة هَي السَّ

الّناِس.   ِمَن  أَو اقِْتصادیٌَّة یَعَمُل فیها کَثیٌر  َسٌة تِجاریٌَّة  ِرکَُة ُمؤسِّ ت( اَلشَّ

1
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12- با توّجه به متن زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.

ِف َو اْلَطفاُل الَّذیَن یََتناَولونَُه  »یَعَتِقُد اْلُطِّباُء، یوَجُد ٰهَذا الْفیتامیُن ِفي الَْحلیِب الطّاَزجِ، َولِٰکنَُّه ال یوَجُد ِفي الَْحلیِب الُْمَجفَّ

اللَّیموِن  ِبَتناُوِل َعصیِر  التَّغذیَِة  النَّقِص ِفي  ٰهَذا  یُمِکُن تَعویُض  َو  الّساَقیِن.  لَُهم َضعٌف ِفي  یَحُدُث  اْلَوقاِت  أَکَثِر  َوحَدُه، في 

الُْبرتُقاِل. أَْو َعصیِر 

ِمْن َفوائِِد فیتامین )A(: زیاَدُة َوزِن اْلَطفاِل َو هَو ُمفیٌد لِلَْعیَن َو کاَن الطَّّیاروَن یََتناَولونَُه َقْبَل ابِْتداِء الْغاراِت اللَّیلیَِّة َو ٰهَذا 

اْلَصَفِر.« الَْفواِکِه باللَّوِن  َو  النَّباتاِت  الْفیتامیُن َموجوٌد ِفي 

الف( أَیَن یوَجُد فیتامیُن )C(؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

کَیَْف یُمِکُن تَعویُض فیتامین )C(؟�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( 

ما فائَِدُة فیتامین )A(؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ج( 

ِمْن فیتامین )A(؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َغنیٌَّة  النَّباتاُت  َهِل  د( 

1

کوتاه دهید.  13- با توّجه به تصویرها، به پرسش ها پاسخ 

  

الْبََقَرُة؟ ....................... أَیَن  اْلَن؟ .......................  الّساَعُة  کَم   

1

کنید. 14- با توّجه به تصویرها فعل مناسب را انتخاب 

ِبِدقٍَّة. الف( اَلطُّالُب ................ 

 کاَن یَدُرسوَن 

 کانوا یَدُرسوَن

 

اَلِْبنتاِن ................ واِجباتِِهما.  ب( 

 کانَْت تَکتُباِن 

 کانَتا تَکتُباِن
 

0/5

کنید. کلمه های زیر را با توّجه به وزن آنها ترجمه   -15

................ َمخدوم:     ................ َضارب: 
0/5

15جمع نمره
3روان خوانی

2مکالمۀ ساده
5جمع نمرۀ شفاهی

 نمره
ّ

20جمع کل
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تاریخ آزمون: 95/2/29 نام و نام خانوادگی: 

مّدت آزمون: 60 دْیقه نام آموزشگاه: 

کلمه های مشّخص شده در هر عبارت را بنویسید.  1- معنای 

............. النَّهِر.  َعلَی  ب( بَل َصَنَع ِجسراً   ................ أَمیِن.  إِلَی َشخٍص  أَراَد ُمساِفٌر تَسلیَم نُقوِدِه  0/5الف( 

کلمه اضافه است.( کلمه های داده شده بنویسید. )دو  2- نام هر تصویر را با استفاده از 

- ِمشِمش« ِملَّف   - الُْمشاِة  َمَمرُّ   - »ُمتَحف 

  

........................................  ..........................................  

0/5

کلمه از نظر معنا ناهماهنگ است؟ کدام  3- در هر ردیف 

أَفرقَة  َشباب الف(   طُّلب  بُستان  

ُمَوظََّفة ب(   طَبیبَة  طَباخة  َحقیبَة  
0/5

کلمه اضافه است.(  کلمات زیر را بنویسید. )دو  کلمۀ مناسبی از  4- در جای خالی 

اَلْتَقاُعُد«  - اَلِْبئر   - أَنَقَذ   - إِحتََرَق   - هات  »اَْلُمَّ

اْلَشیاِء. فَـ.................. کُلُّ  الُْمختَبَر  الزُّجاجاِت ِفي  اِنَکَسَرْت إِحَدي  الف( 

. .................. أَقداِم  اَلَْجنَُّة تَحَت  ب( 

.................. لِلزَّراَعِة. الَْفّلحوَن ماًء ِمَن  ج( إِستَخَرَج 

0/75

کلمه اضافه است.( کنار هم بنویسید. )دو  کرده و  کلمه های مترادف و متضاد را از یکدیگر جدا   -5

بَغتًَة«  - - َعداَوة  - َسهل  - َصداقَة  - فَجأًَة  »َوَرع 

..................  ≠ ..................  ..................  = ..................  

0/5

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش استان البرز
ّ

کل ادارۀ 

آزمون هماهنگ درس عربی پایۀ نهم

 آزمون نوبت دوم )1(
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کنید.  6- ترجمۀ مناسب هر عبارت را انتخاب 

أَیَُّها الطّالُِب ال تَجَعْل َحقیَبَتَک ُهنا.  ای دانش آموز، کیفت را اینجا قرار نده.  الف( 

   ای دانش آموز، کیفت را اینجا بگذار.

لَُه َحبیٌب.  غریب کسی است که دوستی ندارد.  لَیَس  َمْن  اَلَْغریُب  ب( 

   غریب آن کسی است که با دوستش رابطۀ خوبی ندارد.

0/5

کنید. کامل  7- ترجمه های ناقص زیر را 

اْلِخواِن. ناتوان ترین مردم کسی است که ناتوان شد از .................. برادران )دوستان(. اکِْتساِب  َعَجَز َعِن  َمْن  الّناِس  أَعَجُز  الف( 

..................... جدیدی به مغازه اش می آورد. ُدکّانِِه. تاجر  إِلَی  التّاِجُر بَضائَِع َجدیَدًة  یَجلُِب  ب( 

0/5

کنید. 8- جمله های زیر را به فارسی ترجمه 

........................................................................................................................... الَْمدَرَسِة.  الُْمروِر ِفي  َشرُح إِشاراِت  الف( 

.................................................................................................................................................. ِمْن بَعیٍد.  ب( َرأَیْنا ُدخاناً 

....................................................................................................................................... الَْحیاِة.  اُصُدْق ِفي  یا َعزیزي،  ج( 

......................................................................................................................................... د( هَي شاَهَدْت تِلمیَذًة راِسبًَة. 

....................................................................................................................... َمنزلِِه.  َصغیراً في  هـ( إِدیسوُن َصَنَع ُمختَبَراً 

4/5

کنید.  9- آیات و احادیث زیر را به فارسی ترجمه 

 ............................................................................................................................... نوَب َجمیعاً﴾  الذُّ یَغِفُر  اللّٰه  ﴿إِنَّ  الف( 

 .......................................................................................................................... اللِّساِن.  اللِّٰه ِحفُظ  إِلَی  اْلَعماِل  أََحبُّ  ب( 

2

کنید.  کامل  10- جمله های زیر را با انتخاب فعل مناسب 

یاَرَة َغداً.  َسَیصَنعونَ  َسَیصَنْعَن الف( اَلُْمَهنِدسوَن ................................. السَّ

اللِّه.   ال تَرِجْعنَ  ال تَرِجعوا أََخواتي! ................................. َعْن طَریِق  ب( یا 

اِسَمعْ  اِسَمعي الُْمَعلَِّمِة.     أَیَُّتَها الطّالَِبُة، ................................. کَالَم  ج( یا 

َز.   ما َحَصْدتُم  ما َحَصْدتُما الرُّ الَْمحصوَل  د( أَنُتما ................................. 

َعَبْرنا َعَبَرتا   ِبُسرَعٍة.    الّشاِرعِ  ِمَن  هـ( ُهما ................................. 

یَأْکُالِن تَأْکُالنِ   و( کانا ................................. الطَّعاَم.   

1/5

11- به موارد خواسته شده پاسخ دهید. 

................... الف( وزن کلمۀ »تَعاَمَل«: 

................... ب( حروف اصلی کلمۀ »َمخدوم«: 

0/5
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 آزمون نوبت دوم )1(

کنید. کامل  12- جدول زیر را 

..................کانوا ُیحاِولوَنتالش کردندحاَولوا
بُْتم بوَنننوشیدیدما َشِ تَْشَ ..................ال 

0/5

13- هر کلمه را در جای مناسب خود بنویسید. )دو کلمه اضافه است.(

»تِلمیَذتاِن - ِصعاب - راِحموَن - َسیِّدات«

جمع مکّسرجمع مؤّنث سالم

....................................

0/5

کنید.   14- درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت مشّخص 

باِح.  نَأْکُلُُه ِفي الصَّ الف( اَلَْفطوُر طَعاٌم 

الَْملِبِس.  ِمثُْل  الْبَضاِئعِ  اَلِْقطاُر َمکاُن بَیعِ  ب( 

الَْفّلُح.  اَلِْجسُر َمکاٌن یَعَمُل فیِه  ج( 

حاِب.  ِمَن السَّ تَنِزُل  الَّتي  الْماِء  د( اَلَْمطَُر قَطَراُت 

1

کوتاه دهید.  15- با توّجه به تصاویر به سؤال های زیر، پاسخ 

  

اْلَن؟ .................. الّساَعُة  کَِم  َعَدُد الطّالِباُت؟ ..................  کَْم   

0/75

15جمع نمره



126

تاریخ آزمون: 95/3/10 نام و نام خانوادگی: 

مّدت آزمون: 60 دْیقه نام آموزشگاه: 

کلمه اضافی است.( بی در محل مشّخص شده بنویسید. )دو  1- نام هر تصویر را به عر

اَلْبَطاریَّة«  - اَلَْکهُرباء  ة -  یّارَّ اَلسَّ  - »َعَربَة 

  

...................................  ...................................  

0/5

کلمه اضافی است.(  کنار هم بنویسید. )یک  کلمه های مترادف و متضاد را دوبه دو   -2

- فَجأًَة« - نَقَص  - َصَدَم  »بَغتَُه - کَثَُر 

..................  ≠ ..................  ..................  = ..................  

0/5

کلمه های مشّخص شده را بنویسید.  3- معنای 

.................. الُْمستَشَفی.  ِفي  َرقََد  ناِصُر  ب(   .................. الَْمطبََعِة.  الزُّجاجاِت ِفي  اِنَکَسَرْت إِحَدی  الف( 
0/5

کنید. که با بقّیه ناهماهنگ است، مشّخص  کلمه ای را  4- در هر ردیف 

اَلُْرمان  اَللَّیمون    اَلُْخبز    اَلِْمشِمش    اَلْبُرتُقال    الف(  

ب(  َسحاب   َمطَر   صاِعَقة   َسفیَنة 

0/5

کنید.  5- جمله های زیر را به فارسی ترجمه 

............................................................................................................................................... اللِّٰه کَالمی.  ِبِإْسِم  الف( أَبَداُ 

.............................................................................................................................. لِِعباِدِه.  أَنَفُعُهم  اللِّه  ِعباِد  إِنَّ أََحبَّ  ب( 

........................................................................................................................ ُمَعلَِّمٍة شاَهْدتُها في َحیاتِی.  أَفَضُل  أَنِت  ج( 

............................................................................................................................... د( إِذا َسألََک ِعبادي َعّني فَِإنّي قَریٌب. 

............................................................................................................... اْلَطفاِل.  »A« زیاَدُة َوزِن  ِمْن فَوائِِد فیتامین  هـ( 

........................................................................................................................................ الِْعلمیَُّة ُمفیَدٌة.  کانَْت َسْفَرتُنا  و( 

......................................................................................................................... روریَِّة.  اْلَشیاِء الضَّ إِجلِبا بَعَض  ز( یا طالِباِن 

6/5

 آزمون نوبت دوم )2(

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش استان آذربایران شرْی
ّ

کل ادارۀ 

آزمون هماهنگ درس عربی پایۀ نهم
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 آزمون نوبت دوم )2(

کنید.  6- ترجمۀ درست را انتخاب 

الْجاِهِل.  دشمن خردمند بهتر از دوست بی خرد است. الْعاِقِل َخیٌر ِمْن َصداَقِة  الف( َعداَوُة 

   دشمنِی دانا بهتر از دوستِی نادان است.

الَْمساِء.  راننده از صبح تا شب کار می کرد. باحِ َحتَّی  الّسائُِق یَشَتِغُل ِمَن الصَّ ب( کاَن 

   راننده از صبح تا شب کار می کند.

0/5

کنید. کامل  ع  7- جاهای خالی را با فعل ماضی یا مضار

الْکَراسّي.  نَعَمُل  یَعَمُل في َمصَنعِ   ................................. الف(جاُرنا 

ندوِق.  َوَضعَ  َوَضَعْت ُجُل نُقوَدُه ِفي الصُّ ب( ............................. الرَّ
0/5

8- در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید. 

اِجلِْسَن اِجلِسوا     . في مکانِکُنَّ  ................................. الف( یا طالِباُت، 

أَنِت ال تَقِدریَن.  ال تَصَعدي  ال تَصُعدا  ............................. لِِنجاتِِک  ال رجاَء  ب( 

اِلبَْس اِلبَسي   الّشاِرعِ.   لُِعبوِر  اللَّیِل  أَبیَض ِفي  ج( یا طالُب، ................................. َقمیصاً 

تَلَْعبن تَلَْعبا  ال  ِبالِْکبریِت.  ال   ............................. الِْبنتاِن،  أَیَُّتَها  د( 

1

کلمۀ »مجهول« را بنویسید.  وف اصلی  کلمۀ »کاِشف« و حر 9- وزن 

حروف اصلی: .......................................  ......................................... 0/5وزن: 

کلمه اضافی است.( بوط به آن بنویسید. )یک  کنار توضیح مر کلمه را در  10- شمارۀ هر 

اَلَْفَرج 4( َصحیَفة 5( الطُّّلب اَلَْمطَعم 3(  اَلُْغراب 2(   )1

الُْمشِکالِت.....................................................  َو  عاِب  َحلَّ الصِّ

الْجاِمعاِت................................................  َشباٌب یَدُرسوَن ِفي 

وِت.....................................  اللَّوِن لَیَس َجمیَل الصَّ اَسَوُد  طائُِر 

 ............................................. الّناُس فیِه الطَّعاَم. یَتَناَوُل  َمکاٌن 

1

11- با توّجه به متن به پرسش های زیر پاسخ دهید.

فِّ الّتاِسعِ،  ِف الَثاِمِن. َسعیٌد َو هاشٌم ِفي الصَّ »َسعیٌد و هاِشٌم و آیدین ثَلثَُة أَصِدقاِء، ُهم ِمْن َمدیَنِة تبریز. آیدین ِفي الصَّ

ّیاَرة َو َذَهبوا إِلَی َحدیَقِة َصدیَقِهم َسجاد، في َمدیَنِة أُسکو.  بیع، ِفي الَْیوِم الُْجُمَعِة، َرِکبوا السَّ ٰهؤالِء اْلَصِدقاُء في َفصِل الرَّ

الَْقَدِم  کَُرَة  لَِعبوا  ثُمَّ  لِْلِسِتراَحِة؛  َرٍة  َشجَّ تَحَت  َجلَسوا  الِْبدایَِة،  ِفي  ّیاَرِة.  السَّ أَجَرَة  َدَفعوا  ُهناَک.  َوَصلوا  ساَعٍة  نِصف  بَعد 

بَعَد الظُّهِر.«  الّثانیة  الّساَعِة  إِلَی تَبریز ِفي  الَْغداِء َرَجعوا  تَناُوِل  بَعَد  ساَعَتْیِن. 

ساَعتَیِْن .  ساَعةً   الَْقَدِم ...................  لَِعبوا کَُرَة  اْلَصِدقاُء  الف( ٰهؤالِء 

بیعِ / الُجُمَعة الثُّالثاء  اَلرَّ اَلَْخریِف /  ب( َذَهَب ٰهؤالِء اْلَصِدقاُء في َفصِل .................. َو ِفي الَْیوِم ................... .  

.  أسکو  تَبریز کانَْت َحدیَقُة َصدیِقِهم في َمدیَنِة ...................  ج( 

الثّانیَِة اَلّساَعِة  الثّالِثَةِ   اَلّساَعِة    . إِلَی تَبریز ِفي ...................  د( ُهم َرَجعوا 

1
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کنید.   12- درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعّیت مشّخص 

ِبالتََّعِب.  اْلَحَمِر ال نَشُعُر  الّنوِر  إِلَی  ِعنَدما نَنظُُر  الف( 

َو َغیِرها.  البَضاِئعِ  ب( اَلنُّقوُد َوسیلٌَة لِِشراِء 

اْلَصواَت َجیِّداً.  یَسَمُع  معِ  ثَقیُل السَّ ج( 

ِباْلَخشاِب.  اْلَبواَب  َو  نَواِفَذ  د( اَلنَّجاُر یَصَنُع 

1

کوتاه دهید.  13- با توّجه به تصویرها، به پر سش های زیر پاسخ 

  

اْلَن؟ ................. الّساَعُة  کَِم  الَْعالَمة؟ ..................  ما َمعَنی ٰهِذِه   

1

15جمع نمره
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مّدت آزمون: 60 دْیقه نام و نام خانوادگی: 

تاریخ آزمون: 95/2/29 نام آموزشگاه: 

کنید.  1- جمله های زیر را به فارسی ترجمه 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َمَعنا.  اللَّه  إِنَّ  ال تَحَزْن  الف( 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( ال فَقَر کَالَْجهِل َو ال میراَث کَاْلََدِب. 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َغیَّْرتي َحیاتي.  أَنِت  یا َسیَِّدتي  ج( 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� نَهاراً.  َو  لَیالً  إِدیسون َمشغوالً في ُمختَبََرِة  د( کاَن 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الَْمساِء.  باِح َحتَّی  ِمَن الصَّ أَشتَِغُل  هـ( ِلَنِّي 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الْفیتامیُن في َحلیِب الطّاَزجِ.  یوَجُد ٰهَذا  و( 

6

کنید.  2- ترجمۀ درست را انتخاب 

اْلَمانََة.  پیش قاضی رفت و امانت را از او خواست. ِمنُه  الْقاضي َو طَلََب  ِعنَد  الف( َذَهَب 

   نزد قاضی می روم و امانت را از او می گیرم.

لِِعباِدِه.  بندۀ خوب خدا به مردم سود می رساند. أَنَْفُعُهم  اللِّٰه  إِلَی  اللِّٰه  ِعباَد  ب( أََحبُّ 

   محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند؛ سودمندترینشان برای بندگانش است.

0/5

کنید.  کامل  3- ترجمۀ ناقص را 

خرمای ��������������������� ������������������ مقّوی است. ُمَقّویٌَّة.  اْلَسَوُد فاکَِهٌة  اَلتَّْمُر 
0/5

- بَطاریَّة« - نُقود  - ِجْسر  ل  جَّ »ُمسَّ بی بنویسید.  4- نام هر تصویر را به عر

������������������        ������������������       0/5

کنید.  کلمه های مشّخص شده را به فارسی ترجمه   -5

َو َذکیٌَّة. ������������������ ب( هَی نَشیطٌَة  الُْعیوِن. ������������������  لِتَقویَِّة  الَْجَزَر ُمفیٌد  إِنَّ  الف( 
0/5

کنید.  وه مشّخص  گر کلمه های ناهماهنگ را در هر   -6

الف(  ماء  َشراب  شاي  جار

ِمشِمش  تََعب  لَیمون  تُّفاح ب(  

0/5

 آزمون نوبت دوم )3(

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش استان ْزوین
ّ

کل ادارۀ 

آزمون هماهنگ درس عربی پایۀ نهم
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- ُحْسن« َفْجأًَة - َوَرع   - - َحَرَب  بَْغَتَة   - کنار هم بنویسید. »ُقبح  کلمه های مترادف و متضاد را دوبه دو   -7

������������������ ≠ ������������������  ������������������ = ������������������  
0/5

الف( وزن کلمۀ »صاِنع« را بنویسید. �����������������������������������������������  -8

ب( حروف اصلی کلمه »َمخدوم« را بنویسید. �����������������������������������
0/5

9- در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید. 

أَمِس.  َسَیکُتبونَ  کََتبوا رَس  الف( أُولِٰئَک الطُّالُب ................................. الدَّ
نَفَعُل الَْمصَنعِ.  تَفَعلونَ   ............................. ؟ نَحُن نَعَمُل ِفي  ماذا  ب( 

اِسَمع  اِسَمعي ج( یا َصدیقي ................................. کَالمي.  
............................. ُهنا.  ال تَجلِسي  ال تَجلِسا اْلِمَرأَتاِن  أَیَُّتَها  د( 

1

کرده و بنویسید.  ع و فعل امر را مشّخص  10- در جملۀ داده شده فعل مضار

ِبما تَعَملوَن َعلیٌم.« فعل امر: ��������������������������������������� فعل مضارع: ��������������������������������������� إِنّي  »إِعَملوا صالِحاً 
0/5

کلمه اضافی است.( بوط به آن بنویسید. )یک  کلمه را مقابل جملۀ مر 11- هر 

اَلرَّصیف« لیل -  اَلدَّ اَلُْمتَحف -  اَلَْمطْر -  خان -  »اَلدُّ

����������������������������� حاِب.  ِمَن السَّ تَنِزٌل  الَّتي  الْماِء  الف( قَطراُت 
����������������������������� الّناِر.  ِمَن  الَّذي یَصَعُد  ي  ب( اَلشَّ
����������������������������� التّاریخیَِّة.  اْلثاِر  َمکاٌن لِِحفِظ  ج( 

الّناِس. ����������������������������� الّشاِرع لَِمروِر  ِمَن  جانٌِب  د( 

1

کنید.   12- درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعّیت مشّخص 

الِْغذائیَِّة.  الَْمواِد  اَلَمطبََعُة َمخَزٌن لِِحفِظ  الف( 
اْلِنساِن.  ِمْن َحیاِة  اْلُولَی  نواُت  ب( اَلطُّفولَُة هَي السَّ

َمِة.   الُْمَکرَّ َمَکَة  اللِّٰه في  بَیُْت  ج( 
الِْمثالی.  د( اَلّراِسُب یَعنی الطّالُِب 

1

کنید. 13- با توّجه به متن، جمله های درست و نادرست را مشّخص 

َسُة لِلَْبنیَن: »اِْجلِسوا َعلَی الَْیمیِن.« َو قالَْت لِلَْبناِت: »اِجلِْسَن َعلَی الَْیساِر  فِّ الّراِبعِ. قالَِت الُْمَدرِّ َسُة ِفي الصَّ »َدَخلَِت الُْمَدرِّ

ِعطِر  ُزجاَجَة  الَْهدیَُّة  کانَِت  َصحیَفٍة.  َوَرَقٍة  في  َهدیًَّة  َسِتها  لُِمَدرِّ سارة  َجلََبْت  سارة.«  ِباْسِم  راِسَبًة  تِلمیَذًة  شاَهَدْت  هَي 

الِْعطِر.«   ِمَن  َقلیٌل  ها، فیها  أُمِّ

الْیَمین.«  »إِجلِْسَن َعلَی  لِلْبَناِت:  َسُة  الُْمَدرِّ قالَت  الف( 
الثّاِمِن.   فِّ  کانَْت ساَرة تِلمیَذًة ِفي الصَّ ب( 

َوَرقٍَة َصحیَفِة.   ج( َجلَبَْت سارة َهدیًَّه في 
أُمِّ سارة.  الَْهدیَُّة ُزجاَجَة ِعطِر  د( کانَت 

1

کوتاه دهید.  14- با توّجه به تصویرها، به پر سش های زیر پاسخ 

َمن هَو؟ ������������������ َهْل هاتاِن َحماَمتاِن؟ ������������������   
1

15جمع نمره
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تاریخ آزمون: 95/3/5 نام و نام خانوادگی: 

مّدت آزمون: 60 دْیقه نام آموزشگاه: 

- َصحیَفة - ِجسر« - ثَعلَب  کلمه های داده شده، نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. »َجَزر  1- با توّجه به 

                         

......................   .........................                    

0/5

کنید.  کلمه های مشّخص شده را به فارسی ترجمه   -2

.................................. لوا. 
َ

ِبُکم َتَفّض َو َسْهالً  الف( أَْهالً 

.................................... کانَْت میاُه الْبَحِر َهاِدئًَة.  ب( 

0/5

کلمه اضافی است.( کنار هم بنویسید. )دو  کرده و دوبه دو  کلمه های داده شده، مترادف و متضاد را پیدا  3- از میان 

- ُحسن« - طالِب  - َشقاوة  - َحزین  - قُبح  »تِلمیذ 

..................  ≠ ..................  ..................  = ..................  

0/5

کلمۀ داده شده هماهنگ است؟ کلمه از نظر معنایی با  کدام   -4

اَلَْفریق اَلَْحریق   اَلَْعمیق   اَلطَّریق   َخان:   الف( اَلدُّ

َحدیَقة:  َمطبََعة  أَشَجار  َحّداد  ُمزَدِحم ب( 

0/5

کنید.  5- آیۀ شریفه و سخنان حکیمانۀ زیر را ترجمه 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اْصِبْر َعلَی ما یَقولوَن﴾  ﴿َو  الف( 

�������������������������������������������������������������������������������������������������� اْلِخواِن.  إِکِتساِب  َعَجَز َعْن  الّناِس َمن  أَعَجُز  ب( 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الَْقلِب.  فَِإنَُّه نوُر  اللِّه  ِبِذکِر  ج( َعلَیَک 

0/5

0/75

0/75

 آزمون نوبت دوم )4(

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
ّ

کل ادارۀ 

آزمون هماهنگ درس عربی پایۀ نهم
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کنید.  6- جمله های داده شده را به فارسی ترجمه 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ بَیَننا.  َخَشبیّاً  اِصَنْع ِجداراً  الف( َرجاًء 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� الَْمزَرَعِة.  أَشتَِغُل ِفي  في َوطَنی کُْنُت  ب( 

������������������������������������������������������������������������������� الَْجدیَدِة.  ناعاِت  ِم الصَّ لِتََقدُّ الَکهَربائیَُّة َسبٌَب َرئیسيٌّ  ج( الطّاقَُة 

����������������������������������������������������������������������������������������������������� إِلَیَک.  الِْبالِد  أُموِر  أَریُد تَسلیَم  الَْقاضيُّ  أَیَُّها  د( 

ِمثالِیًَّة. ����������������������������������������������������������������������������������������������� َسُة سارَة فَصاَرْت تِلمیَذًة  الُْمَدرِّ َعِت  هـ( َشجَّ

0/75

0/75

1

1

1

کنید.   7- درستی یا نادرستی ترجمۀ هر عبارت را مشّخص 

ِف. ویتامین سی در شیر خشک یافت نمی شود.   الُْمَجفَّ الَْحلیِب  الف( ال یوَجُد فیتامیُن سي ِفي 

أَمانًَة ِعنَدَک. همانا امانت تو نزد من است.  ب( إِنَّ لي 

0/5

کلمۀ )َمکتوب( را بنویسید.  وف اصلی  کلمۀ )فاتِح( و حر 80/5- وزن 

کلمه های داخل پرانتز، در جای خالی فعل مناسب قرار دهید.  9- با توّجه به 

الَْمدیَنِة؟ )َوَصلَْت / َوَصلوا( إِلَی   ................................. الُْمساِفروَن  َهْل  الف( 

اْلَن. )اَلَعُب / لَِعبُْت( الِْمنَضَدِة  کَُرَة   ............................. أَنا  ب( 

اللَّوحِة. )اِفتَحوا / أُنظُْرَن( إِلَی   ................................. یا تِلمیذاُت،  ج( 

)ال تَکِشفوا / اِبَحثَْن( ُعیوَب أَصِدقَاِءکُم.   ............................. أَیَُّها الطُّاّلُب،  د( 

ال تَخُرجي( ............................. َوحَدِک. )ال تَصَعْد /  یَا َحبیبَتي،  هـ( 

تَقبَلی( ال  )إِقبَْل /  ............................. َمصیَرَک.  الثَّعلَُب،  و( أَیَّها 

1/5

کلمه اضافی است.( کنید. )یک  بوط به آن وصل  کلمه را به جملۀ مر 10- هر 

اَلَْمطَُر 

اَلَْکلُب 

اَلطَّیّاُر 

اَلَْحفلَُة 

وُم  اَلصَّ

 إِسُم َسائِِق الطّائَِرِة.

لَِفریَضٍة دینیٍَّة. راِب  َو الشَّ اَْلِمِتناُع َعِن الطَّعاِم   

ماِء. ِمَن السَّ تَنِزُل  الَّتی  الَْماِء   قَطَراُت 

الّناِس. أَمواَل   َحیَواٌن یَحُرُس 

1
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 آزمون نوبت دوم )4(

11- متن زیر را بخوانید، سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

َعلَینا، إِنَّ أََحبَّ اْلَلواِن إِلَی الَْعیِن اْلَلواُن الطَّبیعیَُّة َو هَي اللَّوُن اْلَخَضُ َو اللَّوُن  »یَعَتِقُد بَعُض الُْعلاَمء أَنَّ لِْلَلواِن تَأثیراً 

ُک اْلَعصاَب. أَّما ُغَرُف النَّوِم  امويُّ ثُمَّ اللَّوُن اْلَصَفُر... أَّما الّنوُر اْلَحَمُر َفَنشُعُر بالتََّعِب ِعنَدما نَنظُُر اِلَیِه ِلَنَُّه یَُحرِّ اْلَزَرُق السَّ

». ئَِة لِْلَعصاِب کَاللَّْوِن الَْبَنفَسجيِّ َفاْلَفَضُل فیَها اْسِتخداُم اْلَلْواِن الُْمَهدَّ

..................................................................................................................................... َعلَینا؟  تَأثیٌر  لِْلَلواِن  الف( َهْل 

.................................................................................................................................... اْلَعصاَب؟  ُک  لَوٍن یَُحرِّ أَيُّ  ب( 

........................................................................................................................... الَْعیِن؟  إِلََی  اْلَلواِن  ج( ما هَي أََحبُّ 

......................................................................................................................... النَّوِم؟  اْلَفَضُل لُِغرِف  اللَّوُن  د( ما هَو 

2

کوتاه دهید. 12- با توّجه به تصویرها به پرسش های زیر پاسخ 

                                 

................. أَیَن َجلََس الطِّفُل؟                ..................... الّصوَرِة؟                       ماذا ِفي 

1

15جمع نمره
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تاریخ آزمون: 95/3/3 نام و نام خانوادگی: 

مّدت آزمون: 75 دْیقه نام آموزشگاه: 

کلمه اضافه است.( بی زیر آن بنویسید. )دو  1- نام هر تصویر را به عر

- حاسوب« َعَربَة   - الُْمشاة  َمَمرُّ   - »اَلِْمشِمش 

     

........................................  ..........................................  

0/5

کلمه اضافه است.( کنید و بنویسید. )دو  کلمه های داده شده پیدا  کلمه های متضاد و مترادف را از میان   -2

اِذَهْب«  - - َوَرع  - کََتَم  - تَعاَل  َسَتَر   - »َحْرب 
..................  =  ..................  ..................  ≠  ..................  

0/5

کنید.  کلمه های مشّخص شده را ترجمه   -3

.................. لِلَْحلیِب.  اَلطّاَزُج، ِصَفٌة َحَسَنٌة  الف( 

.................. الَْمدَرَسِة.  بَعَد  لِلتَّعلیِم  اَلْجاِمَعُة، َمکاٌن  ب( 

0/5

کلمه ها ناهماهنگ است؟  کلمه از نظر معنا و مفهوم با سایر  کدام   -4

َسیّاَرة  َسفیَنة  حاِفلَة  ُمحاَولَة الف(  

ُمتَحف  طَیّار  سائِق  باِئع ب(  
0/5

کنید. 5- جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه 

الف( هَي شاَهَدْت تِلمیَذًة راِسبًَة. .....................................................................................................................................

ندوِق. .............................................................................................................................. ُجُل نُقوَدُه ِفي الصُّ الرَّ ب( َوَضَع 

اْلُجَرِة. ......................................................................................................................... َرکِبوا َسیّاَرَة  اْلِیرانیّوَن  ّواُر  ج( اَلزُّ

اْلََخَویِْن. .................................................................................................................. بَیَن  َخَشبیّاً  النَّجاُر ِجداراً  د( ما َصَنَع 

نَهاراً. ............................................................................................................ َو  لَیالً  الُْمختَبَِر  إِدیسوُن َمشغوالً ِفي  هـ( کاَن 

4/5

 آزمون نوبت دوم )5(

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهران
ّ

کل ادارۀ 

آزمون هماهنگ درس عربی پایۀ نهم
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 آزمون نوبت دوم )5(

6- ترجمۀ احادیث زیر را بنویسید. 

...................................................................................................................................... الّناَس.  نََفَع  َمْن  الّناِس  َخیُر  الف( 

................................................................................................................. اْلَمانَِة.  أَداِء  َو  الَْحدیِث  إِلَی ِصْدِق  أُنظُروا  ب( 
2

کنید.  7- ترجمۀ درست را انتخاب 

لِِکتابَِة واِجباتِِه.  برادر کوچکم را برای انجام دادن تکالیفش صدا زدم. اْلَصَغَر  الف( ناَدیُْت أَخي 

   برادر کوچک ترم را برای نوشتن تکلیف هایش صدا زدم.

الَْقوِم الظّالِمیَن﴾  پروردگارمان، ما را با گروه ستمگران قرار نمی دهد. َمَع  ب( ﴿َربَّنا ال تَجَعلْنا 

   پروردگارا، ما را با گروه ستمگران قرار نده.

0/5

کلمۀ »َمظلوم« را بنویسید. ....................... 8- الف( وزن 

کلمۀ »فاتِح« را بنویسید. ........................ وف اصلی  ب( حر
0/5

9- در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید. 

................................. لِلِّه.  َسَجَدتْ  َسَجْدَن  ، ُهنَّ الف( 

الُْمَعلَِّمِة.  ال تَسَمعْ  اِسَمعی ............................. کَالَم  ِبنتي،  یا  ب( 

بیعِ.  ال تَحُصدْ  ال تَحُصدوا الرَّ َفاّلُح، ................................. الَْقمَح ِفي  ج( یا 

َرَجْعتُنَّ ............................. ِمْن َسفَرٍة ِعلمیٍَّة َغداً.  َسَنرِجعُ   نَحُن  د( 

اِلبَسا اِلبَْس   ُمناِسَبًة.   َمالبَس   ................................. دیَقتاِن،  هـ( أَیَُّتَها الصَّ

میالِن، ............................. ُعیوَب أَصِدقائِکُما.  ال تَکِشفا  ال تَکِشْف الزَّ و( أَیَُّها 

5/1

کلمه اضافه است.( کنید. )یک  بوط به آن وصل  کلمه را به عبارت مر 10- هر 

اَلَْمصیُر 

اَلَخریُف 

اَلَْمطَُر 

ئیسيُّ  اَلرَّ

اَلرَّصیُف 

یِف یَأْتی بَعَد الصَّ  فَصٌل 

اْلِنساِن في َحیاتِِه  عاِقبَُة 

الّناَس الّشاِرِع لُِمروِر  ِمَن   جانٌِب 

حاِب  قَطراُت الْماِء الَّتي تَنِزُل ِمَن السَّ

1

کنید. 11- متن زیر را بخوانید و پاسخ های درست را مشّخص 

یأْکُُل  ساَعَتْیِن  بَعَد  َو  الَْمسِجد.  ِفي  الِة  الصَّ أَداِء  بَعَد  الَْبیِت  إِلَی  یَرِجُع  علیٌّ  تَماماً.  الْواِحَدِة  الّساَعِة  ِفي  الظُّهِر  أَذاِن  »َموِعُد 

الْخاِمَسِة َمساًء.« الّساَعِة  یَناُم َحتَّی  َو  إِلَی ُغرَفِتِه  ثُمَّ یَذَهُب  الَْغداَء 

الَْمسِجِد ِفي  ؟   في ُغرفَِتِه    یَناُم َعليٌّ الف( أَیَن 

1
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الْواِحَدِة الّساَعِة  ِفي  الْخاِمَسِة    الّساَعِة  ِفي  أَذاِن الظُّهر؟    َمَتی َموعُد  ب( 

الِة الَْغداِء   ِلَداِء الصَّ الَْمسِجِد؟  لِتَناُوِل  إِلَی  لَِم یَذَهُب َعليٌّ  ج( 

نََعم   ال الْواِحَدِة؟   الّساَعِة  الَْغداَء ِفي  یَأْکُُل عليٌّ  د( َهْل 

کنید.  12- درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعّیت مشّخص 

لَِفرٍح.  الّناِس  اِجِتماُع  اَلَْحفلَُة هَي  الف( 

یاَرِة.  الَْکهرباِء ِفي السَّ اَلْبَطّاریَُّة َمخَزُن  ب( 

ناعیَِّة.  لِْلَبحاِث الصِّ ج( اَلُْمستَشَفی َمکاٌن 

أَخباٌر َو َمعلوماٌت أُخَری.  أَوراٌق فیها  حیَفُة  اَلصَّ د( 

1

کوتاه دهید.  13- با توّجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ 

                                                     

اْلَن؟ ..................  الّساَعُة  ..................                             کَْم  ما ٰهذا؟                                      

1

15جمع نمره




