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3. آموزش کامل قواعد هر درس بر اساس چارچوب کتاب درسی به همراه مثال
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2تشخیص و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان و اسم تفضیل
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اّول

مهارتواژهشناسی

تي َتحَتها خّط: )کلماتی که زیرش خط است، ترجمه کن.(
َ
الف  َترِجِم اْلَکِلماِت اّل

)خرداد و دی 1400- شهریور 98 - شهریور خارج 98(1- ًة.� کاَنت�ُخرافّیَ �ِعباداُتُه�َو�َشعاِئرُه�

)خرداد خارج 1400(     1- قوُه�و�انصروا�آلهتُکم.� �قالوا�حّرِ

)خرداد 99(1- �الَغَضَب�َمفَسَدٌة.  �إّنَ

)خرداد خارج 99(1- ُد�الطائُر�من�ِخداِع�الَعدّو.�
َ
ّک �عندما�یتأ

)شهریور99(1- َر�إبراهیُم�جمیَع�األصناِم.� َکّسَ  

)دی خارج99 – دی خارج 98( 1- �انِشراحًا.  دَر �إمأل�الّصَ

)خرداد 98(1- �أنَقَذ�إبراهیُم�َقوَمُه�ِمن�ِعباَدِة�األصنام. 

)خرداد خارج 98(1- �یتُرُک�اهلُل�اإلنساُن�ُسدًی.  �ال

)دی 98(1-  أنَقَذ�اهلُل�إبراهیَم�ِمن�الّناِر.�

)دی 97(        1-- َکِتفه.� َق�الفأس�علی�
َ
�َعّل

�القدیمة.�1-- قوش�في�اآلثار �َرأیُت�الّنُ

�موجوَد�ُیتَرَك�ُسدًی. 1-- �ال

 ِصراع�الّدول�سبب�إنهدام�الّشعوب.1--

اب�َفأَسه�َعلی�األرض.1--
ّ
�َجَعَل�الحط

�اْنِشراحًا.1-- ْدَر �الّصَ �َو�اْمأَلِ

�َقد�یکوُن�ِخداع�الَعدّو�إِلنقاذ�الّنفس.1--

�الَغَضب�َمْفَسَدٌة.1-- �إّنَ

سُتشِهَد�بعض�الُجنود�في�الَحرب�الَمفروَضة.1-- �اُ

�ُخِلق�اإلنسان�ِمن�طیَنٍة.1--

ِقْم�َوْجَهَك�ِللّدیِن�َحنیفًا.1--
َ
�أ

--1. اِلباِن�في�الّصّفِ
ّ
 َتهاَمَس�الط

ُم�َیِده�في�الّلعب.�1-- َکَسر�َعظْ �

عواِت.�1--
َ
�یا�ُمجیَب�الّد

)شهریور 99( لم(   د / الّسَ راع / الُمَنوّرَ / الُمَوّحِ  و الُمتراِدَف: )الُظهور / الَحنیف / الّصِ
َ

ن الُمَتضاّد ب َعّیِ

--1).................... = ....................(--1 )....................�≠�....................(

َة: )کلمات مترادف و کلمات متضاد را در جاهای خالی بنویس.( 
َ

ج  ُاکُتْب ِفي الَفراغاِت الَکِلَماِت الُمَترادَفَة َو الَکِلماِت الُمَتضاّد

یر
َ

 /  َمَرض/  ُمشِرك  / ُترِشُد/  َوَصل / غ
َ

ف
َ

ذ
َ
َر / ِسَوی / ق َکّسَ  / 

ُّ
م / َحنیف/ َتُدل

ْ
 / َوَجَد / داء / ِسل

َ
َخذ

َ
 / ِصراع / أ

َ
کَتَشف »ِا

--1.................... = .................... 

--1.................... = .................... 

--1.................... =  ....................

--1.................... = .................... 

--1....................�≠�.................... 

--1....................�≠�.................... 

--1....................�≠�.................... 

--1....................�≠��....................

ِن الَکِلَمَة الغریبَة: )کلمه غریبه  را مشّخص کن.(  د  َعَیّ

)شهریور 1400(1-- �األقوام� �الِکتابات� سوم� �الّرُ �الّنقوش�  

)دی 1400(1-- حاس� َهب� الّنُ
َ
�الّذ یَنة�

ِّ
�الط الِفّضة�  

)خرداد 98(1-- الَعظم� ُجل�  �الّرَ � ین�
ّ
�الط � الّفم�   

)خرداد خارج 98(1-- م�
َ
�الّد لعام� �اَ حم�

َ
�الّل الَعظم�  

�َفأس�1-- َکِتف� � �تمثال� �َصَنم�  

�َحرب�1-- � �ِنزاع�� � �ُتراب� � �ِصراع��   

ه   ُاکتب جمع الکلمة:         

)خرداد 1400(1-- �الَفقیر:�....................  

ء
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: تی َتحَتها خّطٌ
َ
و  ُاکُتب مفرَد الکلمِة اّل

)خرداد خارج 1400(      1-- کونوا�نّقاد�الکالم.� � �تأخذوا�الباطل�من�أهِل�الَحّقُ �خذوا�الحّق�من�اهل�الباطل�و�ال

: تی َتحَتها خّطٌ
َ
ن مفرد الکلمِة اّل ز  َعَیّ

)دی خارج 99(1-- َر��إبراهیُم�)ع(�جمیَع�األصناِم�فی�الَمعَبِد.�� َکّسَ �

: تی َتحَتها خّطُ
َ
ح  ُاکُتب َجمَع الکلمِة اّل

)دی 98(1-- َکِتِف�الَصَنِم.� َق�الَفاَس�َعلی�
َ
�َعّل

ط  ُاکُتب ُمفرَد أْو َجْمَع الَکِلماِت: )مفرد یا جمع کلمات را بنویس.(

�ِتمثال:�....................1--
َکِتف:�....................1-- �
�عید:�....................1--
�َعظم:�....................1--

�َقراِبین:�....................1--
�ُحظوظ:�....................1--
�ُرسوم:�....................1--
�َشعاِئر:�....................1--

مهارتترجمهبهفارسی

ی َترِجِم الِعباراِت إلی الفارسّیة: )عبارت  ها را به فارسی ترجمه کن.(

)خرداد 1400(1-- �﴿َو�أِقم�َوجَهَک�ِللّدیِن�َحنیفًا﴾�
)خرداد و دی 1400(1-- �﴿أ�أنَت�َفَعلَت�هذا�ِبآِلَهِتنا�یا�إبراهیُم﴾�
)خرداد 1400 – شهریور 99- دی 97(1-- قوُه�َوانُصروا�آِلَهَتُکم﴾� �﴿قالوا�َحّرِ
)خرداد 1400(1-- ریقٌة�ِللِعبادِة.�

َ
کاَن�َلُه�دیٌن�َو�ط �و�

ّ
�َشعَب�ِمن�ُشعوِب�األرِض�إال �ال

ب�شّرها.���                )خرداد خارج 1400( 1-- کان�تقدیم�القرابیِن�لألصنام�ِلَتَجّنُ �
)شهریور 1400 – خرداد و شهریور 99(1-- �﴿أ�َیحَسُب�اإلنساُن�أن�ُیترَک�ُسدًی﴾�
ُد�اهِتماَم�اإلنساِن�ِبالّدیِن.�                  )شهریور 1400(1--

ِّ
�الَقدیَمُة�ُتؤک �اآلثاُر

)شهریور 1400(1-- �. َج�َقوُمُه�ِمن�َمدیَنِتِهم،�َبِقَي�إبراهیُم�وحیداً �في�أَحِد�األعیاِد�َلّما�َخَر
)دی 1400- شهریور 99(1-- َثنا�الُقرآُن�الکریُم�َعن�سیرِة�األنبیاِء�)ع(.�

َ
�َقد�َحّد

)دی 1400(1-- �الُعصوِر.�� �ِازدادت�هذِه�الُخرافاُت�فی�أدیاِن�الّناِس�علی�َمّرِ
)خرداد 99(1-- �َبرکَة�فیِه.�� �ُیذَکُر�اسُم�اهلِل�َعلیِه،�ال �طعاٍم�ال

ُ
ُکّل �

)خرداد 99(1-- �َیطیُر�َبغَتًة.� ُد�الطائُر�ِمن�ِخداِع�الَعدّوِ
َ
ّک �ِعنَدما�َیتأ

)خرداد 99(1-- ِه.�
ِ
�َحیوانًا�ُمفَتِرسًا�ُقرَب�ُعّش کّیُ

َ
�َیری�الطائُر�الّذ

)خرداد 99- خرداد خارج 99 – شهریور 98(1-- �إبراهیُم�الخلیُل�)ع(�حاَوَل�أن�َینِقَذ�قوَمُه�ِمن�ِعبادِة�األصناِم.�
)خرداد خارج 99(1-- کلون.� �تأ کین�ِمّما�ال �ُتطِعموا�المسا �ال
)خرداد خارج 99(1-- کاألدِب.� �میراث� کالَجهَل�و�ال �فقَر� �ال
)خرداد خارج 99(1-- �َبل�َتراُهم�ُخلقوا�ِمن�طینِة.��/��هل�ِسوی�َلحٍم�و�َعظٍم�و�َعَصب.�
)شهریور 99(1-- �َمَع�الِفعِل.�

ّ
�َخیَر�في�َقوٍل�إال �ال

)شهریور 99(1-- �. ّ
ِ
�تأُخذوا�الباِطَل�ِمن�أهِل�الَحق �ِمن�أهِل�الباِطِل�و�ال �ُخذوا�الَحّقَ

)شهریور 99(1-- ُجُل�َمَع�َضیِفِه�إلی�باِب�الّداِر.� َج�الّرَ ِة�أن�َیخُر ّنَ �ِمَن�الّسُ �إّنَ
)دی 99(1-- �تعَلموَن﴾� ُکنُتم�ال ُکم� �﴿َفهذا�َیوُم�الَبعِث�َو�لِکّنَ

)دی 99(1-- �طاِلَب�هنا.� �أجاَب�الُمدیُر:�ال
)دی 99 – خرداد خارج 98- دی خارج 98(1-- ُم�َو�َیقصُد�إبراهیُم�ااِلستهزاَء�ِبأصناِمنا.�

َ
�َیَتَکّل َنَم�ال �الّصَ �َبَدأ�الَقوُم�َیَتهاَمسوَن:�إّنَ

)دی خارج 99(1-- �. راَط�الُمستقیَم�َو�الّدیَن�الَحّقَ �أرَسَل�اهلُل�األنبیاَء�ِلُیَبِینوا�الّصِ
)دی خارج 99(1-- �َیعَلموَن�...�﴾� ذیَن�ال

َ
ذیَن�َیعَلموَن�َو�اّل

َ
�﴿...�َهل�َیسَتوي�اّل

ِنْر�َعقلي�و�َقلبي�������ِبالعلوِم�الّناِفعِة.� )دی خارج 99 – دی 97(1--
َ
�یا�إلهي،�أ

)خرداد 98(1-- مَتنا﴾�
َ
�ما�َعّل

ّ
�ِعلَم�َلنا�إال �﴿ال
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)خرداد 98(1-- َکتِفِه�َو�َتَرَک�الَمعَبَد.� َق�الَفأَس�َعَلی�
َ
�َعّل �ُثّمَ

)خرداد 98(1-- ُد�اهِتماَم�اإلنساِن�ِبالّدیِن.�
ّ
ݢَک �الَحضاراُت�الَقدیَمُة�ُتَؤ�ݢ

)خرداد خارج 98(1-- �ِانِشراحًا���������َو�َفمي�ِبالَبَسماِت.� دَر �َواماِل�الّصَ
)شهریور 98(1-- ُکنُت�ُترابًا﴾�� �﴿َو�َیقوُل�الکاِفُر�یا�لیتني�

)شهریور 98(1-- �َعهَد�َلُه.� �دیَن�ِلَمن�ال �ال
)شهریور 98(1-- ذیَن�آَمنوا�و�َعِملوا�الّصاِلحاِت﴾�

َ
�اّل

ّ
�اإلنساَن�َلفي�ُخسٍر��إال �﴿إّنَ

)شهریور خارج 98(1-- �َهل�تراُهم�ُخِلُقوا�ِمن�ِفَضٍة��أم�َحدیٍد�أم�ُنحاٍس�أم�َذَهب.�
)دی 98(1-- ذیَن�آَمنوا﴾�

َ
ُکُم�اهلُل�َو�َرسوُلُه�َو�اّل ما�َوِلّیُ

َ
�﴿إّن

)دی 98(1-- �ُتدَرُک.� �إرضاَء�َجمیِع�الّناِس�غاَیٌة�ال کأّنَ �
)دی  98 – دی خارج 98(1-- �ِلباَس�أجَمُل�ِمَن�العاِفَیِة.� �ال
)دی 98- دی خارج 98(1-- �الَصَنَم�الکبیِر.�

ّ
َر��إبراهیُم�)ع(�َجمیَع�األصناِم�فی�الَمعَبِد�إال َکّسَ �

�في�ُوجوِدِه!1-- رّيٌ
ْ
ُه�ِفط

َ
ّن
َ
�َعَلی�أ

ُ
نساِن�ِبالّدیِن�َو�َتُدّل

ْ
ُد�اْهِتماَم�اإل ّکِ �اْلَقدیَمُة�ُتَؤ ثاُر

ْ
�آآل

--1. راَط�اْلُمسَتقیَم�َو�الّدیَن�اْلَحّقَ نوا�الّصِ نبیاَء�ِلُیَبّیِ
َ ْ
ْرَسَل�اهلل�إَلیِهم�األ

َ
�أ

َکَمِة.1-- حَضروُه�ِلْلُمحا
َ
�إبراهیَم�؟ع؟�هَو�اْلفاِعُل،�َفأ ّنَ

َ
ّنوا�أ َرًة،�ظَ ْصناَمُهم�ُمَکّسَ

َ
�َلّما�شاَهدوا�أ

ْصناِم.1--
َ ْ
ْن�ُینِقَذ�َقْوَمُه�ِمْن�ِعباَدِة�األ

َ
�حاَوَل�إبراهیم�أ

�اْلُعصوِر.�1-- دیاِن�الّناِس�َعَلی�َمّرِ
َ
�اْزداَدْت�ٰهذِه�اْلُخرافاُت�في�أ

ها.1-- ِب�َشّرِ
ِلَهِة�َو�َتْقدیُم�اْلَقرابیِن�َلها�ِلَکْسِب�ِرضاها�َو�َتَجّنُ

ْ
ُد�اآل

ُ
�َتَعّد

ریَقٌة�ِلْلِعباَدِة.1--
َ
کاَن�َلُه�دیٌن�َو�ط �َو�

ّ
رِض�إال

َ ْ
�َشْعَب�ِمْن�ُشعوِب�األ �ال

--1َیْشُکروَن� کَثَر�الّناِس�ال
َ
�أ �اهلَل�َلذو�َفضٍل�َعَلی�الّناِس�َولِکّنَ  إّنَ

--1 ُهم�ُبْنیاٌن�َمْرصوٌص
َ
ّن
َ
َکأ ذیَن�ُیقاِتلوَن�في�َسبیِلِه�َصّفًا�

َ
�اّل ـَه�ُیِحّبُ

ٰ
�الّل  �ِاّنَ

ْب1--
َ
�َو�أِل ّمٍ

ُ
َما�الّناُس�أِل

َ
َسْب���������إّن َها�اْلفاِخُر�َجهاًل�ِبالّنَ ّیُ

َ
�أ

�َبَرَکَة�فیِه.1--- �ُیْذَکُر�اْسُم�اهلِل�َعَلْیِه،�...�ال عاٍم�ال
َ
�ط

ُ
ُکّل �

---1...وا�اهلَل� ذیَن�َیْدعوَن�ِمن�دوِن�اهلِل�َفَیُسّبُ
َ
وا�اّل �َتُسّبُ  َو�ال

ِقْم�َوْجَهَك�ِللّدیِن�َحنیفًا.1---
َ
�أ

نبیاِء�؟ع؟�َو�ِصراِعِهم�َمَع�اقواِمهُم�اْلکاِفریَن.1---
َ ْ
َثنا�اْلُقرآُن�اْلَکریُم�َعْن�سیَرِة�األ

َ
�َو�َقْد�َحّد

�َو�أِنْر�َعْقلي�و�َقْلبي�ِباْلعلوِم�الّناِفعاِت.1---
داِء�الواِجباِت.1---

َ
ِعّني�في�دروسي�َو�أ

َ
�َو�أ

کونوا�ُنّقاَد�الَکالم.1--- ْهِل�الباِطل�...�
َ
�ِمن�أ �ُخذوا�الَحّقَ

�َجناَحُه�َمکسوٌر.1--- ائر�الّذکّي�حیوانًا�ُمفَتِرسًا،�َتظاَهَر�بأّنَ
ّ
ی�الط

َ
�َلّما�َرأ

ک ِانَتِخِب الّصحیح في الترجمة: )صحیح را در ترجمه انتخاب کن.( 

)خرداد 1400(1--- َنَم الکبیَر.   أجاَب: ِلَم َتسألوَنني؟ إسألوا الّصَ
 1(�جواب�داد:�از�من�نپرسید،�از�بت�بزرگ�بپرسید.�� 2(�جواب�داد:�چرا�از�من�می�پرسید؟�از�بت�بزرگ�بپرسید.�

)خرداد 99(1---  ِازداَدت هذه الُخرافاُت في أدیاِن الّناِس َعلی َمّرِ الُعصوِر. 
گذر�زمان�افزایش�یافت.  1(�این�خرافات�در�دین�مردم�در�زمان�های�مختلف�زیاد�می�شود.�� 2(�این�خرافات�در�دین�های�مردم�در�

)شهریور 99(1---   ﴾
ً
َة هلِِل َجمیعا

َ
ُهم إّنَ الِعّز

ُ
ول

َ
 ﴿َو ال َیحُزنَک ق

کند؛�زیرا�ارجمندی�همه�از�آن�خداست. گفتارشان�نباید�تو�را�ناراحت�  1(�و�
گفتارشان�تو�را�ناراحت�نکرده�است؛�زیرا�ارجمندی�همه�از�آن�خداست.�  2(�و�

)دی 99(1--- ُد الطائُر  ِمن ِخداِع الَعدّوِ َو إنقاِذ فراِخِه، َیطیُر. 
َ
ّک  ِعنَدما َیَتأ

که�این�پرنده�از�فریب�دشمن�و�نجات�جوجه�هایش�مطمئن�می�شود،�پرواز�می�کند.�  1(�هنگامی�
که�این�پرنده�از�فریب�دشمنان�و�نجات�زندگی�جوجه�هایش�مطمئن�می�شود،�پرواز�می�کند.�  2(�هنگامی�

)دی خارج 99(1--- مَتنا .... ﴾ 
َّ

 ما َعل
ّ

نا إال
َ
 ﴿ال ِعلَم ل

که�به�ما�می�آموزی�هیچ�دانشی�نداشتیم.�� 2(�جز�آن�چه�به�ما�آموخته�ای،�هیچ�دانشی�نداریم.  1(�جز�چیزی�
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 َبل َتراُهم ُخِلقوا ِمن طیَنِة.          )خرداد خارج 98(1---
گلی�آفریده�شده�اند.� که�از�تکه� گلی�آفریده�اند.� 2(�بلکه�آن�ها�را�می�بینی� که�از�تکه�  1(�بلکه�آن�ها�را�می�بینند�

)دی 98(1--- ُهم﴾ 
ُ
ول

َ
 ﴿َو ال َیحُزْنَک ق

گفتارشان�تو�را�اندوهگین�سازد.� گفتارشان�تو�را�اندوهگین�نمی�سازد.� 2(�نباید� �)1 

)دی 98(1--- خُر  ِلَعقٍل ثابٍت. 
َ

ما الف
َ
 إّن

 1(�افتخار،�تنها�به�خردی�استوار�است.� 2(�به�درستی��که�افتخار�به�خردی�استوار�است.�

کلون.1--- کین مّما الَتأ  ال ُتطِعموا الَمسا
که�فقیران�نمی�خورند،�نخورید.� 2(�از�آن�چه�نمی�خورید،�به�تهیدستان�مخورانید.  1(�از�چیزی�

ِة. خداوند مردم را در این حالت ...........1---
َ
حال

ْ
ی ٰهِذِه ال

َ
ْم َیْتُرِك الّناَس َعل

َ
  اهلل ل

� 2(�رها�نمی�کند.  1(�رها�نکرده�است.�

ْصناِمنا.1---
َ
ُصُد إبراهیُم ااِلْسِتهزاَء ِبأ

ْ
ما َیق

َ
 إّن

کردن�بت�های�ما�را�قصد�می�کند. کردن�بت�های�ما�را�دارد.� 2(�ابراهیم�ریشخند�  1(�ابراهیم�تنها�قصد�ریشخند�

 ال ُتْدَرُك.         1---
ٌ

ّنَ إرضاَء َجمیِع الّناِس غاَیة
َ
َکأ  

  1(�شاید�خشنود�ساختن�همۀ�مردم�هدفی�است�که�به�دست�نمی�آوری.� 2(�گویی�خشنود�ساختن�همۀ�مردم�هدفی�است�که�به�دست�آورده�نمی�شود.

موَن« پس این، روز رستاخیز است ولی شما ...........1---
َ

ُکنُتم ال َتْعل ُکم 
َ
ِکّن

ٰ
َبْعِث َو ل

ْ
ٰهذا َیوُم ال

َ
»ف

�  2(�نمی�دانید.  1(�نمی�دانستید.�

ِة: )جاهای خالی را در ترجمۀ فارسی کامل کن.( رَجَمِة الفاِرسّیَ
َ

ِل الَفراغاِت ِفي الّت ل َکّمِ

)خرداد 1400(1--- �....................�غار�حراء�.................... .  پیامبر�)ص(�در ِة غاِر ِحراء.  ُد في ِقّمَ بّي )ص( َیَتَعّبَ
َ
کاَن الّن  

)خرداد 99(1--- �....................�،�....................�باران�زیاد�ببارد.  کشاورز َکثیرًا«.�  
ُ

ل یَت الَمطَر َینِز
َ
ُع: »ل  َتَمّنی الُمزاِر

)خرداد 99(1--- �....................�و�دهانم�را�با�....................�پر�کن.  و�سینه�را�از مي ِبالَبَسماِت . 
َ
 َو ف

ً
دَر انشراحا ِ الّصَ

َ
 َو امل

)خرداد خارج 99(1--- ُهم بنیاٌن َمرصوص﴾ 
َ
َکأّن  

ً
ذیَن ُیقاِتلوَن في سبیِلِه َصفا

َّ
 ﴿إّنَ اهلَل ُیحَب ال

که�در�راهش�در�یک�صف�....................�دوست�دارد�....................�آن�ها�ساختمانی�استوارند. همانا�خداوند�کسانی�را�

)خرداد خارج 99(1--- گفتارشان�تو�را�....................�زیرا�ارجمندی�....................�از�آن�خداست.�  ﴾
ً
َة هلِل جمیعا

َ
ولُهم إّن الِعّز

َ
 ﴿َو ال َیحُزْنَک ق

)شهریور 99(1--- گردشگران�در�سالن�....................�حاضر�شدند��ولی�....................�حاضر�نشد.  م َیحُضر. 
َ
 ل

َ
لیل

َ
ّیاُح في قاَعِة الَمطاِر لِکّنَ الّد  َحَضَر الّسُ

)شهریور99(1--- و�من�را�در�درس�هایم�و�.....................�تکالیف�..................... .  داِء الواِجباِت. 
َ
ِعّني في دروسي َو أ

َ
 َو أ

)دی خارج 99(1--- گفت:�.....................�که�خدا�بر�هر�چیزی�..................... .   ﴾ ِ شيٍء قدیٌر
ّ

ُکل ّنَ اهلَل علی 
َ
ُم أ

َ
عل

َ
: أ

َ
 ﴿قال

)دی خارج 99(1--- �.....................�است�ولی�شما�..................... .   پس�این�روز موَن﴾ 
َ

ُکنُتم ال َتعل ُکم 
َ
هذا یوُم الَبعِث َو لکّن

َ
 ﴿ف

)خرداد 98(1--- که�..................... .   ال ُتدَرُک.  .....................�خشنود�ساختن�همۀ�مردم�هدفی�است�
ٌ

َکأّنَ إرضاَء َجمیِع الّناِس غاَیة  

)خرداد98(1--- گیر�در�همۀ�جهت�ها�..................... .  �.....................�فرا  الِجهاِت.  دنیا�را�از
َّ

ُکل  / شاِماًل 
ً
نیا َسالما

ُ
ِ الّد

َ
  َو امل

هیچ�لباسی�.....................�از�سالمتی�نیست.     )خرداد خارج 98(1---  ِمَن العافَیِة.  
ُ

 ال لباَس أجمل

)خرداد خارج 98(1--- که�نام�خدا�بر�آن�.....................،�و�.....................�برکتی�در�آن�نیست.  هر�غذایی� یِه، و ال َبرکِة فیِه.  
َ

 َطعاٍم ال َیذَکَر اسَم اهلل َعل
ُّ

ُکل  

)خرداد خارج 98(1--- گفتارشان�تو�را�.....................،�زیرا�ارجمندی،�همه�.....................�خداست.   ﴾
ً
َة هلِِل َجمیعا

َ
ُهم إّنَ الِعّز

ُ
ول

َ
 ﴿َو ال َیحُزْنَک ق

)خرداد خارج 98(1--- .....................�همه�شهرهای�کشورم�را�..................... .  یَتني أشاِهُد َجمیَع ُمُدن بالدي. 
َ
 ل

)شهریور 98(1--- ﴾  گفتارشان�نباید�تو�را�.....................،�زیرا�ارجمندی�همه�از�آن�خداست. 
ً
َة هلِِل َجمیعا

َ
ُهم إّنَ الِعّز

ُ
ول

َ
 ﴿و ال َیحُزْنَک ق

)شهریور خارج 98(1---  ﴿إّنَ اهلَل ال ُیضیُع أجَر الُمحِسنیَن﴾  خداوند�پاداش�.....................�را�تباه�نمی�کند. 

)شهریور خارج 98(1---  لیَت صدیقي َینَجُح فی الُمسابقِة.  کاش�.....................�در�مسابقه�..................... . 

)دی 98(1--- نا ِبه﴾  پروردگارا،�آن�چه�توانش�را�.....................�بر�ما�..................... . 
َ
 ل

َ
ة

َ
لنا ما ال طاق نا َو ال ُتَحّمِ  ﴿َرّبَ

که�.....................�به�حال�خود�.....................�؟ 1--- ْن ُیْتَرَك ُسدًی«  آیا�انسان�.....................�
َ
نساُن أ

ْ
 َیْحَسُب ال

َ
 »أ

�.....................�تو�را�.....................،�زیرا�ارجمندی�همه�.....................�خداست.���1--- «  گفتار
ً
ه َجمیعا

ّ
ل َة لـِ

َ
ِعّز

ْ
ُهم إّنَ ال

ُ
ول

َ
»َو ال َیْحُزْنَك ق

ناَعِة.  .....................�گنجی�.....................�از�قناعت�..................... .1---
َ

ق
ْ
َنی ِمَن ال

ْ
غ

َ
َکْنَز أ  ال 

و�.....................�را�.....................�من�در�زندگی�..................... . 1---  َو اْجَعِل الّتوفیَق َحّظي َو َنصیبي في الَحیاِة. 
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مهارتشناختوکاربردقواعد

م  َترِجِم األفعاَل و الکلمات التالیة:  )فعل ها و کلمات زیر را ترجمه کن.(

)خرداد 1400(1--- ک.� 3(�هَی�َجَلَست�هنا 2(�ُهم�َسوَف�َیجِلسوَن.  کاَن�َیجِلُس�َعلی�األرِض.�  )1 َس )نشست( 
َ

 َجل

)خرداد خارج 1400(1--- 2(�الَعاّلَمة�.....................  ُکنُتم�َتعلموَن�.....................  �)1  َعِلَم: دانست 

)دی 1400(1--- 3(�اهلُل�هَو�الَغّفاُر.  2( َقد�َغَفَر�اهلُل�عبَدُه.� �ُیغَفُر�الُمخطئ.� 1( ال َر = آمرزید 
َ

ف
َ

 غ

)شهریور99(1--- 3( هَي�ما�ِاسَتغَفَرت.   �َیسَتغِفروَن.  2(�ُهم�ال 1(�أنُتم�َقد�ِاسَتغَفرُتم.  َر )آمرزش خواست( 
َ

 ِاسَتغف

)دی 99(1--- 2(�الَغّفار� 1(�الَمغُفور� َر )آمرزید( 
َ

ف
َ

 غ

)دی خارج 99(1--- َم�..................... 
ِّ
3(�َلن�ُیَعل موَن�..................... 

ِّ
�ُیَعل 2(�ال مَت�..................... 

َ
1(�َقد�َعّل َم: )یاد داد( 

َّ
 َعل

)دی خارج 99(1--- کانا�ُیکاِتباِن�.....................  2(�َقد�ُیکاِتُب�.....................  3(� 1(کاَتبوا�.....................  کرد(  کاَتَب: )نامه نگاری   

2(�الّضاِرب�.....................     )دی خارج 99(1--- بَن�.....................  1(�َلم�َیضِر  َضَرَب: )زد( 

)خرداد 98(1--- 2(ُهَو�َلن�ُیجاِلَس�األعداَء.� �ُتجاِلسوا�األشراَر.� 1(�یا�ِرجاُل،�ال کرد  َس: هم نشینی 
َ
 جال

)خرداد 98(1--- 2(َلیَتُهم�َیسَتغِفروَن�ِلُذنوِبِهم.� ها�الّناُس،�ِاسَتغِفروا�ِلذنوِبُکم.� 1(�أّیُ َر: آمرزش خواست 
َ

 ِاسَتغف

)شهریور 98(1--- ُع�..................... 
َ
�َنقط 2(�ال عوَن�..................... 

َ
کانوا�َیقط �)1 َطَع: برید 

َ
 ق

)شهریور 98(1--- 2(�َسوَف�َینَجُح�.....................  1(�ِلَینَجْح�.....................   َنَجَح: موفق شد 

)شهریور 98(1--- شاِهُد�..................... 
ُ
2(�أ 1(�َلن�َیشاِهَد�.....................  کرد   شاَهَد: مشاهده 

)شهریور خارج 98(    1--- 3( الَمقطوع .....................  َع�َیدُه�..................... 
َ
2( َقط عوَن ..................... 

َ
کانوا�َیقط  )1 َطَع: ُبرید 

َ
 ق

)دی 98(1--- المیَذ.� 2(�هم�َلم�ُیجِلسوا�الّتَ �ُتجِلسیَن�األطفاَل؟� 1(�ِلماذا�ال َس: نشانید 
َ

 أجل

---1..................... �َو�لَنذُکْر�َمَثاًل�إبراهیَم�اْلَخلیَل.�
---1..................... ٍة�

َ
�َهْل�َتراُهم�ُخِلقوا�ِمن�ِفّض

---1..................... جِلسَن�أطفالکّن�علی�الَکراسّي.�
َ
  أ

---1 ..................... کم.�  َقِد�اْسَتْغَفْرُتم�اهلل�عَلی�خطایا

---1...................... ر�
َ
ائر�ِمن�َدْفع�الَخط

ّ
ِد�الط

َ
ّک
َ
 َلم�َیَتأ

---1..................  َقد�َیْتَبُع�الّصّیاد�فریَسته.�
---1.................. �َیْرَحُم�الّناَس.� �َیْرَحُم�اهلُل�َمن�ال �ال
---1..................  َلن�َتنَقِطَع�هذه�األخشاب.�
---1.................. ْع�هذِه�األشجار.�

َ
�َتْقط  ال

---1.................. �. ُرَق�َنجاِحِهّنَ
ُ
 َسْوَف�َیْفَهْمَن�ط

« آمده را ترجمه کن.( « : )فعل های مشّخص شده ای که بعد از »َلیَت، َلَعلَّ
َ

ن  َترِجِم األفعال المعّینة اّلتي جاَءت َبعَد »َلیَت، َلَعّل

---1.................... کم�ُتفِلحوَن«:  
َ
�»َو�اّتقوا�اهلَل�َلعّل

---1.................... اِلبات�َذَهْبَن�إَلی�المتحف.:�
ّ
�َلیَت�الط

---1.................... �َلیَت�أبي�َیأتي�الَیوم�ِمن�الّسَفر:�
---1.................... �الّسماء�ُتمِطر�بعد�ساعٍة:�

َ
�َلعّل

:  )کلماتی که زیرش خط است ترجمه کن.( س َترِجِم الَکلماِت اّلتي تحتها خّطٌ

)خرداد خارج 1400(1--- عواِت.�
َ
�یا�إلهي�یا�ُمجیَب�الّد

)خرداد خارج 1400(1---  أحَسُن�الَحَسِن�الُخلُق�الَحَسُن.�
)شهریور 1400(1--- َرٌة.  �شاَهدوا�أصناَمهم�ُمَکّسَ
)خرداد خارج 99(1--- �ِلباَس�أجَمُل�ِمن�العافیِة.� �ال
)شهریور 99(1--- � �ِمَن�الَموِت.�

ُ
هِلها�أَشّد

َ
َلُب�الحاَجِة�ِمن�َغیِر�أ

َ
�ط

)شهریور 99(1--- ُهم�ُبنیاٌن�َمرصوٌص﴾�
َ
ّن
َ
�﴿َکأ

)دی خارج 99(1--- ر�َینِزُل.�
َ
ُع:�َلیَت�الَمط ی�الُمزار �َتَمّنَ

)خرداد 98(1--- حَم�الَمطبوَخ�علی�الِمنَضدِة.�
َ
�َجَعلُت�الّل

)خرداد خارج 98(1--- َکتِف�أصَغِر�األصناِم.� َق�إبراهیُم�)ع(�الفأَس�علی�
َ
�َعّل

)شهریور 98(1--- �ُیضیُع�أجَر�الُمحِسنیَن﴾  �اهلَل�ال �﴿إّنَ

ع  ِانَتِخِب الّصحیح. )درست را انتخاب کن.(

)خرداد 99(1--- 3(�بی�نیاز�کن  � 2(�پر�کن� لبي بالُعلوِم الّناِفعاِت.  1(�نورانی�کن�
َ
ِنْر َعقلي َو ق

َ
  أ

)خردادخارج 98(1--- کرد(  3(�دوری�خواهد� 2(�دوری�می�کرد� کرده�است� 1(�دوری� یَت ناصرًا ابَتَعَد َعِن الَکَسِل.  
َ
 ل

ْن ما ُطِلَب ِمنَك: )آن چه از تو خواسته شده را مشّخص کن.( ف َعّیِ

�ِمَن�اْلَجْهِل.�)المجرور�بحرف�الجاّر/�ِاسم�الّتفضیل(1---
ُ
َشّد

َ
�َفْقَر�أ �ال

.�)ِاسم�الفاِعل/�الّصَفة(1--- لّتاِرُك�ِلْلباِطِل�َو�الُمتمایل�إَلی�الّدیِن�اْلَحّقِ
�اَ

ّبي�َو�َجَعَلني�ِمَن�اْلُمْکَرمیَن�)ِاسم�المفعول/�المفعول(1---  ِبما�َغَفَر�لي�َر
ْلِفْعَل�اْلَمجهوَل�المنفي(1--- �الّنافَیِة�ِلْلِجنِس/�اَ

َ
�َبَرَکَة�فیِه.�)ال �ُیْذَکُر�اْسُم�اهلِل�َعَلْیِه،�...�ال عاٍم�ال

َ
�ط

ُ
ُکّل �

ْجَر�اْلُمْحِسنیَن.�)ِاسم�الفاعل/�الَمفعول(1---
َ
�ُیضیُع�أ �اهلَل�ال �إّنَ
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ُکْنُت�ُترابًا.�)الَحرف�المشّبه�بالفعل/�الفاعل(1--- �َو�َیقوُل�اْلکاِفُر�یا�َلْیَتني�

�)ِاسَم�الُمباَلَغِة�/�ِفعَل�األمِر(1--- کاَن�َغّفاراً ُه�
َ
ُکم�إّن  ِاسَتغِفروا�َرّبَ

ر.�)الُمضاَف�إلیه�/�َنوع�»ال«(�1---
ُ
َفّک �ِعباَدَة�ِمثُل�الّتَ �ال

�الّناَفیِة�ِلْلِجنس(�1---
َ
�طاَقَة�َلنا�ِبِه.«�)َنوع�الِفعِل�/�ال ْلنا�ما�ال �ُتَحّمِ �»ال

: )محل اعراب کلماتی که زیرش خط است مشّخص کن.( تي َتحَتها َخّطٌ
َ
 اإلعرابي ِللکلماِت اّل

َ
ِن الَمَحّل ص َعَیّ

)خرداد 1400(1--- ُد�اهتماَم�اإلنساِن�بالّدیِن.�
ِّ
�الَقدیمُة�ُتؤک �اآلثاُر

)خرداد خارج 1400(1--- ما�َیقصُد�إبراهیُم�اإلستهزاء�بأصنامنا.�
َ
�إّن

)شهریور 1400( 1--- �َحَیوانًا�ُمفَتِرسًا.� کّيُ
َ
اِئُر�الّذ

ّ
�َیَری�الط

)دی 1400(1--- ِه.�
ِ
�في�ُعّش

ً
�َیتَبُع�الَحَیواُن طائرا

)خرداد و دی 99(1--- �َیرَحُم�الّناَس.   �َیرَحُم�اهلُل�َمن�ال �ال

)شهریور 98(1--- َکِتِف�أصغِر�األصناِم.  َق�إبراهیُم�)ع(�الفأَس�علی�
َ
�َعّل

)شهریور خارج 98(1--- َکسَر�َجمیَع�األصناِم�فی�الَمعبِد.� �َفَحمَل�َفأَسُه�و� �َبِقَي�إبراهیُم�َوحیداً

ق َضْع في الَفراغات َکِلمًة مناسبًة َحَسَب الَمعنی: )براساس معنا در جاهای خالی کلمه ای مناسب بگذار.(

َج الّرُجل َمع َضیِفه ...........) 3(......... باِب الّدار.1--- ّنة ...........) 2(......... َیخُر   ........... ) 1( ......... ِمن الّسُ

���إَلی� َکـ� �)3  � ���ال ْن�
َ
2(�أ  � ���إّنَ � ّنَ

َ
1(�أ

---1. ِ
ّ

أجاَب: ...........) 2(......... طالَب في الّصف
َ
 طاِلٌب؟ ف

ّ
ف ُته: ...........) 1(......... في الّصَ

ْ
 َسأل

� ���لکّنَ � 2(�ال  �
َ
���أ َکیَف� �)1

 ...........) 1(......... َیبکي الّطفل؟ ـ ...........) 2(......... جائٌع.1---

ُه�
َ
�ّن
َ
���أِل ُه� 2(�ولکّنَ ���لماذا�  1(�لَمن�

ّیاح ...........) 1(......... قاعِة الَمطار؛ ...........) 2(......... الّدلیل ...........) 3(......... َیحُضْر.1---  َحَضَر الّسُ

���َلْم� َکْي� �)3  � ���لکّنَ � ّنَ
َ
2(�أ ���علی�  1(�في�

ْهِل الَحّق.1---
َ
 ...........) 1(......... َتأُخذوا الباِطل ...........) 2(......... أ

���عَلی� 2(�ِمن�  � ���ال 1(�َلیَتُکم�

 ...........) 2(......... الَکِذب.1---
ُ
سَوأ

َ
 ...........) 1(......... سوَء أ

���ِمن� 2(�في�  � ���ال 1(�َلیَت�

:  )در تجزیه و ترکیب آن چه زیرش خط است درست را مشّخص کن.(   اإلعرابي ِلما َتحَتُه خّطٌ
ِّ

رفي و المحل حلیِل الّصَ
َ

حیح في الّت ِن الّصَ ر َعَیّ

)خرداد خارج 1400(1--- کثیرًا.   
ُ

ع: لیت المطر ینزل  َتّمّنی المزار

�2(�اسم،�مفرد،�مذکر،�اسم�الفاعل،�المعّرف�ِبأل�/�فاعل 1(�اسم،�جمع�التکسیر�)مفرده�الَمزرعة(�اسم�المکان،�المعّرف�ِبأل�/�فاعل�

َع«�/�خبر 3(�اسم،�مذکر،�اسم�الفاعل�من�»َزَر

)خرداد خارج 98(1--- َنَم الکبیَر.   الّصَ
ّ

َر جمیَع األصناِم فی المعبِد إال َکّسَ  

ٌر،�معرَفٌة
َ
2(�اسُم�مکان،�مفرٌد،�ُمَذّک � ٌف�ِبأل� 1(�اسم�فاعل،�مفرٌد،�ُمَعّرَ

)دی 98( »ِازداَدت الُخرافاُت في أدیاِن الّناِس َعلی َمّرِ  الُعصوِر.«  

 ِازداَدت1---

2(�فعٌل�ماض،�مفرٌد�مؤنٌث،�معلوٌم�/�فعل 1(�فعٌل�ماض،�مفرٌد�مذکٌر،�مجهوٌل�/�مبتدأ�

 الُعصور:1---

ٌف�ِبأل�/�مفعوٌل ٌر،�ُمَعّرَ
َ
2(�اسٌم،�مفرٌد،�ُمَذّک ٌف�ِبأل�/�مضاٌف�إلیه� 1(�اسٌم،�جمُع�تکسیٍر،�ُمَعّرَ
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مهارتدرکوفهم

حیَح و الخطأ َحَسَب الحقیقة و الواقع: )درست و خطا را بر اساس حقیقت و واقعّیت مشّخص کن.( ِن الّصَ ش  َعَیّ

)شهریور 1400(1--- صناِم.�
َ
َکِتِف�أصَغِر�األ ق�إبراهیُم�)ع(�الَفأَس�علی�

َ
�َعّل

)دی 1400(1--- ریَقُة�ِللِعباَدِة.�
َ
�َلم�َیُکن�ِلَبعِض�الّشعوِب�دیٌن�أو�ط

)دی 99(1--- نُم�ِتمثاٌل�ِمن�َحَجر�أو�َخَشٍب�ُیعَبُد�ِمن�دوِن�اهلِل.� �الّصَ

حیَح:  )پاسخ درست را انتخاب کن.( ت  ِانَتِخب الجواَب الّصَ

ُب(� )خرداد 99(1--- َجّنُ ...............�ِتمثاٌل�ِمن�الَحَجِر�أو�الَخَشِب�أو�الَحدیِد�ُیعَبُد�ِمن�دوِن�اهلِل.�)الَفأُس-�الَصنُم-�الّتَ

ث ِاجَعْل في الّدائَرِة الَعَدَد الُمناِسب: )در دایره عدد مناسب را قرار بده.(

�اّلذي�َیّتِبُع�الّدین�اْلَحّق.1--- نم� �الّصَ

عَلی�اْلِجْذِع.1---
َ
ْعضاِء�اْلِجْسِم�َیَقُع�أ

َ
�ُعْضٌو�ِمْن�أ � �الَکِتف�

---1. م�ِبَکالٍم�َخفّيٍ
ُ
�الّتکّل �الَفأس�

ُع�بها.�1---
َ
�َعریَضٍة�ِمَن�اْلَحدیِد�ُیْقط �آَلٌة�ذاُت�َیٍد�ِمَن�اْلَخَشِب�َو�ِسّنٍ �الَحنیف�

ْو�حدیٍد�ُیعَبد�من�دوِن�اهلِل.1---
َ
ْو�َخَشٍب�أ

َ
�ِتمثاٌل�من�َحَجٍر�أ � هاُمس� �الّتَ

)خرداد خارج 1400( حیحة: )متن زیر را بخوان سپس پاسخ های درست را انتخاب کن.(  ّصَ الّتالي ُثّمَ انَتِخب اإلجاَبة الّصَ
َ

خ  ِاقرأ الّن

أّما اهلَل تعالی لم 
َ
، ف

ٌ
ة ه ِفطرّيٌ في وجوده و لکّن شــعائره کاَنت خرافّیَ

َ
د ِاهتمام النســان بالّدین، ألّن

ِّ
ت ِمن خالل النقوش و التماثیل ُتؤک

َ
کتِشــف تي ُا

َّ
»اآلثار القدیمة ال

 إلیها األنبیاء للهدایة و الرشاد. «
َ

أرَسل
َ
یتُرکه في هذه الحالة ف

 علی ِاهتمام االنسان بالّدین؟1---
ُّ

 ما َیدل

کتشَفها�اإلنسان. تي�ا
َ
لَقدیَمُة�اّل �اَ 2(�اآلثاُر � �. 1(�ألّن�الّدیَن�أمٌر�فطرّيٌ

 ِلماذا ما ُتِرَک النسان فی الخرافات؟1---

کانت�خرافّیة. 2(�ِبشعائر�الناس�و�إن� ذین�أرَسَلُهم�اهلل.�
َ
1(�بسبب�هدایة�النبّییَن�اّل

ّص:1---
َ
 فی الّن

ٌ
 االعرابّيُ ِلما تحتُه خّط

ُّ
 ما هو المحل

هذه�)....................( � ِاهِتماَم�)....................(�

ّصَ ُثّمَ أِجْب َعِن األسِئَلة: )متن را بخوان سپس به سؤاالت پاسخ بده.(
َ

ذ ِاقَرأ الّن

»عاَشالنّبّيإبراهیمبَینقوٍمیعبدوَنالصنامَفحاوَلَأْنیُنِقَذُهمِمْنِعباَدِةاْلَْصناِمولکنَُّهمماقبلواکالمهالحّق.فيَأَحِداْلَعیاِدخرَجالنّاسمَن

َکَمِة.َفَقَذفوُهفي نَِمالَْکبیِرَوتََرَكالَْمعَبَد.َفأَحَضرُهالنّاسلِلُْمحا َعلََّقَفأَْسهَعلَیَکِتِفالصَّ ــَرَجمیَعاْلَصناِم،ثُمَّ المدینةوبَِقَيإبراهیُمَوحیداً،َفَکسَّ

النّاِر،َفأَنَقَذُهاهلُلِمنْها.«

ر��إبراهیُم�األصناَم؟�1--- کّسَ ��َمَتی�

َق�إبراهیم؟�1--- �َهل�ُحّرِ

ر�إبراهیُم�جمیَع�األصناِم؟�1--- َکّسَ �َهل�

�أداة�انَکَسرت�األصنام؟1--- �ِبأّيِ

کاَن�قوم�إبراهیم�؟ع؟؟1--- َکیف� ��

�أیَن�َوَضَع�إبراهیم�؟ع؟�َفأَسه؟1---

مهارتمکالمه

ؤاالِت: )به سؤال ها پاسخ بده.( ض أِجب َعِن الّسُ

---1...................................................... �ساعٍة�َتناُم�)َتنامیَن(؟� �في�أّيِ

---1...................................................... �َهل�َتذَهُب�)تذهبیَن(�إَلی�الُمتَحف؟�

---1...................................................... ة�إبراهیم�؟ع؟؟� �َهل�َقَرأَت�)َقَرأِت(�ِقّصَ

---1...................................................... مثال؟� �ما�هَي�نوعّیة�هَذا�الّتِ
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مراسم1 -
او�را�بسوزانید1 -

مایۀ�تباهی1 -
فریب1 -
شکست،�شکاند1 -
با�شادمانی1 -
بت�ها1 -
پوچ�و�بیهوده1 -
نجات�داد1 -

تبر1 --
کنده�کاری�ها،�نگاره�ها�1 --

پوچ�و�بیهوده1 --
کشمکش1 --
تبر1 --
شادمانی1 --
فریب�-�نجات�دادن1 --
مایۀ�تباهی1 --
تحمیلی1 --
ِگل1 --

یکتاپرست1 --
کرد]ند[1 -- پچ��پچ�

استخوان1 --
پاسخ�دهنده1 --
د:�یکتاپرست1 -- الحنیف�=�الُموّحِ
لم:�آشتی�و�صلح1 -- راع:�نزاع�و�درگیری�≠�الّسِ الّصِ
کَتَشَف�=�َوَجَد�)یافت(1 -- ِا
داء�=�َمَرض�)بیماری(�1 --
�=�ُترِشُد�)راهنمایی�می�کند(1 --

ُ
َتُدّل

ِسَوی�=�َغیر�)به�جز(1 --
ِصراع�≠�ِسْلم�)کشمکش�≠�آشتی(1 --
َخَذ�≠�َقَذَف�)گرفت�≠�انداخت(1 --

َ
أ

َحنیف�≠�ُمشِرك�)یکتاپرست�≠�دوگانه�پرست(1 --
کرد(1 -- َر�≠�َوَصل�)شکست�≠�وصل� َکّسَ
سوم:�نقاشی�ها�-�الِکتابات:�نوشته�ها«��1 -- األقوام�-�»الّنقوش:�نگاره�ها�-�الّرُ

معنای�مشترک�را�می�رسانند.���������������������
حاس:�مس«�از�فلّزات�هستند.1 -- َهب:�طال�-�الّنُ

َ
یَنة:�گل�-�»الِفّضة:�نقره�-�الّذ

َّ
الط

ُجل:�مرد�-�الَعظم:�استخوان«��انسان�و�1 -- گل�-��»الَفم:�دهان�-�الّرَ ین:�
ّ
الط

اعضای�آن�هستند.
خون«�1 -- م:�

َ
الّد �- گوشت� حم:�

َ
الّل �- استخوان� »الَعظم:� �- سال� َالعام:�

اعضای�بدن�هستند.
�ِتمثال:�مجّسمهـ�1 --  »َکِتف:�شانه«�سایر�کلمات�اشیاء�هستند:�»َصَنم:�بتـ�

َفأس:�تبر«
ک«�سایر�کلمات�در�مفهوم�درگیری�هستند:�»ِصراع:�کشمکشـ�1 --  »ُتراب:�خا

ِنزاع:�دعوا�ـ�َحرب:�جنگ«
فقیران1 --

اّول

�ناِقد:�سخن�سنج،�منتقد1 --
َنم:�بت1 -- الّصَ

کتاف:�شانه�ها1 -- األ
َتماثیل)تندیس�ها(1 --
کتاف�)شانه�ها(1 -- أ
أعیاد�)جشن�ها(1 --
ِعظام�)استخوان�ها(1 --
ُقربان�)قربانی(1 --
َحّظ�)بهره،�بخت(1 --
َرسم�)نّقاشی(1 --
َشعیَرة�)مراسم(1 --

با�یکتاپرستی�به�دین�روی�بیاور.1 --
ای�ابراهیم!�آیا�تو�این�)کار(�را�با�خدایان�ما�انجام�دادی؟1 --
کنید.1 -- گفتند�او�را�بسوزانید�و�خدایانتان�را�یاری�
از�ملت�های�زمین�نیست،�مگر�این�که�دینی�و�روشی�برای�1 -- هیچ�ملتی�

عبادت�داشته�باشد.
پیشکش�قربانی�ها�به�بت�ها�برای�دوری�از�بدی�شان�بود.1 --
که�بیهوده�رها�می�شود.1 -- آیا�انسان�گمان�می�کند�)می�پندارد(�
کید�می�کند.1 -- آثار�قدیمی�توجه�انسان�را�به�دین�تأ
در�یکی�از�عیدها،�وقتی�قومش�از�شهر�خود�بیرون�رفتند،�ابراهیم�)ع(�1 --

تنها�ماند.
قرآن�کریم�در�مورد�سرگذشت�)رفتار�و�کردار(�پیامبران�با�ما�سخن�گفته�است.1 --
�ادیان�مردم�بیش�تر�شد.1 -- گذر�زمان�در این�خرافات�در�

که�نام�خدا�بر�آن�برده�نشود،�هیچ�برکتی�در�آن�نیست.1 -- هر�غذایی�
گهان�پرواز�می�کند.1 -- وقتی�که�این�پرنده�از�فریب�دشمن�مطمئن�می�شود،�نا
پرندۀ�باهوش�حیوان�درنده�ای�را�نزدیک�النه�اش�می�بیند.1 --
]ابراهیم�خلیل�)ع([�تالش�کرد�که�قومش�را�از�پرستش�بت�ها�نجات�دهد.1 --
از�آن�چه�نمی�خورید�به�بیچارگان�نخورانید.�1 --
هیچ�فقری�مانند�نادانی�و�هیچ�میراثی�مانند�ادب�نیست.1 --
گوشتی�و�1 -- آیا�چیزی�جز� گلی�آفریده�شدند� از� که� البّته�آن�ها�را�می�بینی�

استخوانی�و�پی�هستند.
کردار�)عمل(�باشد.1 -- گفتاری�نیست؛�مگر�این�که�همراه� هیچ�خیری�در�
حق�را�از�اهل�باطل�]فرا[�بگیرید�و��باطل�را�از�اهل�حق�]فرا[�نگیرید.1 --
�خانه�برود.1 -- همانا�از�سنت�)پیامبر(�آن�است�که�شخص�با�مهمانش�تا�دِر

این�روز�رستاخیز�است�ولی�شما�نمی�دانستید.1 --
مدیر�پاسخ�داد:�هیچ�دانش�آموزی�این�جا�نیست.1 --
کردند:�قطعًا�بت�سخن�نمی�گوید�و�ابراهیم�قصد�1 -- مردم�شروع�به�پچ�پچ�

کردن�بت�های�ما�را�دارد. مسخره�
کنند.1 -- خداوند�پیامبران�را�فرستاد�تا�راه�راست�و�دین�حق�را�آشکار�
که�نمی�دانند�برابرند؟1 -- آیا�کسانی�که�می�دانند�و�کسانی�
ای�خدای�من،�عقل�و�قلبم�را�با�دانش�های�سودمند�نورانی�کن.1 --
جز��آن�چه�به�ما�آموخته�ای،�هیچ�دانشی�نداریم�)برای�ما�نیست(.1 --
کرد.1 -- سپس�تبر�را�بر�روی�شانۀ�آن�آویخت�و�معبد�)عبادتگاه(�را�ترک�
کید�می�کند.1 -- تمّدن�های�قدیم،�توّجه�انسان�به�دین�را�تأ
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سینه�را�با�شادمانی�پر�کن��و�دهانم�را�با�لبخندها.�1 --
ک�بودم.1 -- کافر�می�گوید:�ای�کاش�من�خا و�

هیچ�دینی�برای�کسی�که�هیچ�عهدی�ندارد،�نیست.�)هیچ�دینی�ندارد�1 --
کسی�که�هیچ�پیمانی�ندارد.(

و�1 -- آوردند� ایمان� که� کسانی� مگر� است،� زیان� � در انسان� که� درستی� به�
کارهای�شایسته�انجام�دادند.

�نقره�یا�آهن�یا�مس�یا�طال�آفریده�شدند.�1 -- که�از آیا�آن�ها�را�می�بینی�
که�ایمان�آوردند.1 -- ولی�)سرپرست(�شما�فقط�خدا�و�پیامبرش�و�کسانی�هستند�

گویی�خشنود�ساختن�همۀ�مردم�هدفی�است�که�به�دست�آورده�نمی�شود.1 --
هیچ�لباسی�زیباتر�از�تندرستی�نیست.1 --
ابراهیم�)ع(�به�جز�بت�بزرگ،�همۀ�بت�ها�را�در�معبد�شکست.1 --
کید�می�کند�و�راهنمایی�می�کند�بر�1 -- آثار�قدیمی�توّجه�انسان�به�دین�را�تأ

این�که�آن�)دین(�در�وجودش�ذاتی�است.
خدا�پیامبران�را�به�سوی�شان�فرستاد�تا�راه�راست�و�دین�حق�را�آشکار�کنند.1 --

 هنگامی�که�بت�هایشان�را�شکسته�شده�دیدند،�گمان�کردند�که�ابراهیم�؟ع؟1 --
کردند. کمه�احضار� همان�انجام�دهنده�است،�پس�او�را�برای�محا

که�قومش�را�از�عبادت�بت�ها�نجات�دهد.�1 -- کرد� ابراهیم�تالش�
این�افسانه�ها�)خرافات(�در�گذر�زمان�در�دین�های�مردم�افزایش�یافت.�1 --
چند�خدایی�)چندگانگی�خدایان(�و�تقدیم�قربانی�ها�به�آن�ها�)خدایان(�1 --

برای�به�دست�آوردن�خشنودی�آن�ها�و�دوری�از�بدی�شان�است.��
برای�1 -- روشی� و� دینی� این�که� مگر� نیست� زمین� مّلت�های� از� مّلتی� هیچ�

عبادت�داشته�باشد.�
مردم�1 -- بیش�تر� ولی� است� مردم� بر� بخشش� دارای� خدا� بی�گمان�

سپاسگزاری�نمی�کنند.
پیکار�1 -- او� راه� � در بسته� صف� که� می�دارد� دوست� را� کسانی� خدا� قطعًا�

می�کنند�گویی�ساختمانی�استوار�هستند.�
یک�1 -- از� تنها� مردم� هستی،� دودمان� به� افتخارکننده� نابخردانه� که� ای�

مادر�و�یک�پدر�هستند.
که�نام�خدا�بر�آن�یاد�نشود�...�هیچ�برکتی�در�آن�نیست.��1 --- کی� هر�خورا
به�1 --- که� زیرا� فرا�می�خوانند،�دشنام�ندهید� که�به�جای�خدا� را� کسانی� و�

خدا�دشنام�دهند.�
با�یکتاپرستی،�به�دین�روی�آور.1 ---

کشمکش�آن�ها�با�قوم�های�1 --- کریم�از�سرگذشت�پیامبران�؟ع؟�و� و�قرآن�
گفته�است.� بی�دین�شان�با�ما�سخن�

و�ِخردم�)عقلم(�و�دلم�را�با�دانش�های�سودمند�روشن�کن.1 ---
و�مرا�در�درس�هایم�و�انجام�تکالیف�یاری�کن.1 ---
حق�را�]حّتی[�از�اهل�باطل�فرابگیرید.�سخن�سنج�)سخن�شناس(�باشید.1 ---
که�بالش�1 --- کرد� هنگامی�که�پرندۀ�باهوش�جانوری�درنده�را�دید،�وانمود�

شکسته�است.
2(�جواب�داد:�چرا�از�من�می�پرسید؟�از�بت�بزرگ�بپرسید.��1 ---
گذر�زمان�افزایش�یافت.������������1 --- 2(�این�خرافات�در�دین�های�مردم�در�
1(�و�گفتارشان�نباید�تو�را�ناراحت�کند؛�زیرا�ارجمندی�همه�از�آن�خداست.�1 ---
1(هنگامی�که�این�پرنده�از�فریب�دشمن�و�نجات�جوجه�هایش�مطمئن�1 ---

می�شود،�پرواز�می�کند.�
2(�جز��آن�چه�به�ما�آموخته�ای،�هیچ�دانشی�نداریم.��1 ---

گلی�آفریده�شده�اند.�����1 --- که�از�تکه� 2(�بلکه�آن�ها�را�می�بینی�
گفتارشان�تو�را�اندوهگین�سازد.������������������������1 --- 2(�نباید�
1(�افتخار،�تنها�به�خردی�استوار�است.��������������������������1 ---
ع�منفی�صیغۀ�للمخاطبیَن(�به�1 --- کلوَن؛�مضار �َتأ از�آن�چه�نمی�خورید�)ال

�ُتطِعموا؛�فعل�نهی�صیغۀ�للمخاطبیَن(. تهیدستان�مخورانید�)ال

1(�رها�نکرده�است�)َلْم�َیْتُرك؛�معادل�ماضی�نقلی�یا�ماضی�ساده(1 ---
1(�تنها�)إّنما(�1 ---
ع�مجهول�منفی(1 --- �ُتْدَرُك؛�مضار 2(�گویی�)کأّن(ـ��به�دست�آورده�نمی�شود�)ال

�َتْعَلموَن؛�معادل�ماضی�استمراری�منفی(1 --- 1(�نمی�دانستید�)ُکنُتم�ال
د(1 --- ة(�-�عبادت�می�کرد�)کاَن�...�یتعّبَ قّله�):�قّمَ

کرد�):�َتَمّنی�(-�کاش�):�َلیَت(1 --- آرزو�
شادمانی�):�انشراحًا(�-�لبخندها:�):�الَبَسماِت(��������������������������������������������1 ---
--- 1�����������) کأّنَ گویی�):� نبرد�می�کنند،�می�جنگند�):�ُیقاتلون(�-�
�یحزْن«�نهی�غایب(-�همه�):�جمیعًا(1 --- کند�):�»ال نباید�تو�را�اندوهگین�
لیَل�(�1 ---

َ
فرودگاه�):�الَمطاِر(�-��راهنما�):�الّد

ِعّني(1 ---
َ
انجام�):�أداء(�-�یاری�کن�):�أ

--- 1�����) عَلُم(�-�توانا�است،�قادر�است�):�قدیٌر؛�خبر��أّنَ
َ
)می�دانم�):�أ

�تعلمون(1 --- کنتم�ال روز�رستاخیز�):�الَبعث(�-�نمی�دانستید�):�
--- 1� �ُتدَرُک(� (�-�به�دست�آورده�نمی�شود�):ال َکأّنَ گویی�):�
صلحی،�آشتی�)سالمًا(�-�پر�کن�):�ِامأَل(1 ---

زیباتر�):أجَمل(1 ---
�ُیذَکُر(�-�هیچ�):�»ال«ی�نفی�جنس(1 --- ذکر�نمی�شود�):�ال
--- 1) �آِن�):�هلِلّ �یحزْن«�نهی�غایب(-�از کند�):�»ال نباید�تو�را�اندوهگین�
ع(�1 --- کاش�من�):�َلیَتني(�-�ببینم�):�أشاِهُد؛�مضار
�یحزْن«�نهی�غایب(1 --- کند�):�»ال ]نباید[�...�اندوهگین�
نیکوکاران�):�الُمحِسنیَن(1 ---
ع(1 --- دوستم�):�صدیقی(�-�موّفق�شود�):�َینَجُح؛�مضار
ْل(1 --- �ُتَحّمِ �...�َلنا(�-�تحمیل�نکن�):�ال هیچ�نداریم�):�ال
ْن�ُیْتَرَك؛�معادل�1 ---

َ
می�پندارد�)َیحَسُب(�ـ�پوچ،�بیهوده�)ُسدًی(�ـ�رها�شود�)أ

ع�التزامی( مضار
�َیْحُزْن؛�فعل�1 --- کند�)ال شان،�آن�ها�)ُهم؛�ضمیر�مّتصل(�ـ�نباید�اندوهگین�

�آِن�)هلِل( نهی(�ـ�از
هیچ�....�)الی�نفی�جنس(ـ��بی�نیازکننده�تر�)أغَنی؛�اسم�تفضیل(ـ��...�نیست1 ---

وفیق(�ـ�بخت�)َحّظ(�ـ�قرار�بده�)اجَعْل(1 --- موّفقّیت�)الّتَ
1(�می�نشست���2(�خواهند�نشست��3(�نشست1 ---
1(�می�دانستید��2(�بسیار�دانا�1 ---
�آمرزنده1 --- 1(�آمرزیده�نمی�شود��2(�آمرزید،�آمرزیده�است��3(�بسیار
1(�آمرزش�خواسته�اید��2(�آمرزش�نمی�خواهند��3(�آمرزش�نخواست1 ---
�آمرزنده1 --- 1(�آمرزیده�شده��2(�بسیار
1(�یاد�داده�ای��2(�یاد�نمی�دهند��3(�یاد�نخواهند�داد1 ---
تفاعل�1 --- نامه�نگاری�می�کنند]باب� با�هم� گاهی� �)2 � کردند� نامه�نگاری� �)1

برای�مشارکت�دوطرفه[��4(�نامه�نگاری�می�کردند
1(�نزدند،�نزده�اند��2(�زننده�������������1 ---

کرد1 --- 1(�هم�نشینی�نکنید��2(�هم�نشینی�نخواهد�
ع�بعد�از�»َلیَت«(1 --- 1(�آمرزش�بخواهید��2(�آمرزش�بخواهند�)مضار
1(�می�بریدند��2(�نمی�ُبریم1 ---
1(�باید�موفق�شود��2(�موفق�خواهد�شد1 ---
کرد��2(�مشاهده�می�کنم�1 --- 1(�مشاهده�نخواهد�
1(�می�بریدند��2(�برید��3(�بریده�شده1 ---
1(�نمی�نشانی��2(�ننشاندند1 ---
باید�یاد�کنیم1 ---
آن�ها�را�می�بینی1 ---
بنشانید1 ---

آمرزش�خواسته�اید1 ---
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مطمئن�نشد،�مطمئن�نشده�است1 ---
گاهی�تعقیب�می�کند1 ---
رحم�نمی�کند1 ---
بریده�نخواهد�شد�1 ---
نُبر1 ---
خواهند�فهمید1 ---
ع�التزامی(1 --- رستگار�شوید�یا�رستگار�بشوید�)مضار
می�رفتند،�رفته�بودند�)ماضی�استمراری،�ماضی�بعید(1 ---
ع�التزامی(1 --- بیاید�)مضار

ع�التزامی(1 --- ببارد�)مضار
اجابت�کننده�،�پاسخ�دهنده���������������������������1 ---
نیکوترین،�بهترین�1 ---
شکسته]شده[1 ---
زیباتر1 ---
شدیدتر،�سخت�تر�����������1 ---
استوار�و�محکم1 ---
کشاورز1 ---
پخته]شده[1 ---
کوچک�ترین1 ---

نیکوکاران1 ---
1(�نورانی�کن����1 ---
2(�دوری�می�کرد�)ماضی�بعد�از�»َلیَت«(1 ---
:�اسم�تفضیل1 ---

ُ
َشّد

َ
الَجْهِل:�مجرور�به�حرف�جر�/�أ

لّتاِرك�ـ�الُمتمایل:�اسم�فاعل�/�الحّق:�صفت�1 --- اَ
اْلُمْکَرمیَن:�اسم�مفعول�/�ضمیر�مّتصل�»ي«�در�َجعَلني:�مفعول1 ---
�ُیْذَکُر:�فعل�مجهول�منفی1 --- »ال«�همراه�اسم�»برکَة«:�الی�نفی�جنس�/�ال
اْلُمْحِسنیَن:�اسم�فاعل�/�أجَر:�مفعول1 ---
َلْیَت:�حرف�مشّبه�بالفعل�/�الکاِفُر:�فاعل1 ---
:�اسم�مبالغه1 --- ِاسَتغِفروا:�فعل�امر�/�َغّفاراً

ِر:�مضاف�الیه�/�»ال«�همراه�اسم�»ِعباَدَة«:�الی�نفی�جنس1 ---
ُ
َفّک الّتَ

�نفی�جنس�1 --- ْل:�فعل�نهی�/�»ال«�همراه�اسم�»طاَقَة«:�ال �ُتَحّمِ ال
اهتماَم:�مفعول�-�اإلنساِن:�مضاف�إلیه�1 ---
إبراهیُم:�فاعل1 ---
اِئُر:�فاعل-�َحَیوانًا:�مفعول�1 ---

ّ
الط

الَحَیواُن:�فاعل�-�طائرًا:�مفعول1 ---
اهلُل:�فاعل�-�الّناَس:�مفعول1 ---
إبراهیُم:�فاعل�-�األصناِم:�مضاف�إلیه1 ---

:�حال�-�فأَس:�مفعول�برای�فعل�»َحَمَل«�-�األصنام:�مضاف�إلیه1 --- وحیداً
ج�1 --- (�از�سّنت�است�که�خار ْن�3(�إَلیـ��ترجمۀ�عبارت:�»به�راستی�)إّنَ

َ
�2(�أ 1(�إّنَ

�خانه.« َج(�مرد�همراه�میهمان�خود�تا�/�به�سوی�)إَلی(�دِر ْن�َیخُر
َ
شود�)أ

کالس�دانش�آموزی�1 --- �او�پرسیدم:�آیا�)أ(�در� �ـ�ترجمۀ�عبارت:�»از �2(�ال
َ
1(�أ

�طاِلَب(�در�کالس؟ است؟�پاسخ�داد:�هیچ�دانش�آموزی�نیست�)ال
گریه�می�کند؟�ـ�زیرا�1 --- کودک� ُه�ـ�ترجمۀ�عبارت:�چرا�)لماذا(�

َ
�ّن
َ
1(�لماذا�2(�أِل

گرسنه�است. ُه(�
َ
�ّن
َ
او�)أِل

گردشگران�در�)في(�سالن�فرودگاه�1 --- �3(�َلْم�ـ�ترجمۀ�عبارت:� 1(�في�2(�لِکّنَ
(�راهنما�حاضر�نشد�)َلْم�َیحُضْر(. حاضر�شدند؛�ولی�)لِکّنَ

�َتأخذوا(.1 --- �2(�ِمنـ��ترجمۀ�عبارت:�»باطل�را�از�)�ِمن�(�اهل�حق�فرانگیرید�)ال 1(�ال
از1 --- بدتر� سوَء(� � )ال نیست� بدی�ای� »هیچ� عبارت:� ترجمۀ� ـ� ِمن� �)2 � ال �)1 

)�ِمن�(�دروغ�گویی.

2(�اسم،�مفرد،�مذکر،�اسم�الفاعل،�المعّرف�ِبأل�/�فاعل1 ---
ٌر،�معرَفٌة1 ---

َ
2(�اسُم�مکان،�مفرٌد،�ُمَذّک

2(�فعٌل�ماٍض،�مفرٌد�مؤنٌث،�معلوٌم�/�فعل1 ---
ٌف�ِبأل�/�مضاٌف�إلیه1 --- 1(�اسٌم،�جمُع�تکسیٍر،�ُمَعّرَ
ابراهیم�)ع(�تبر�را�روی�شانۀ�کوچک�ترین�بت�ها�آویخت.�)خطا(1 ---

برخی�از�مّلت�ها�دین�و�روشی�برای�عبادت�نداشتند.�)خطا(�1 ---
بت،�تندیسی�از�سنگ�یا�چوبی�است�که�به�جز�خدا�عبادت�می�شود.�)درست(1 ---
که�به�جز�خدا�1 --- نُم�...:�بت،�تندیسی�از�سنگ�یا�چوب�یا�آهن�است� لّصَ

َ
»ا

عبادت�می�شود.«
ْو�حدیٍد�ُیعَبد�من�دوِن�اهلِل.�)تندیسی�از�یک�1 ---

َ
ْو�َخَشٍب�أ

َ
ِتمثاٌل�ِمن�َحَجٍر�أ

َنم:�بت( لّصَ
َ
سنگ�یا�چوب�یا�آهنی�که�به�جای�خدا�پرستیده�می�شود.(�)ا

که�1 --- از�اعضای�بدن� اْلِجْذِع.�)عضوی� عَلی�
َ
أ َیَقُع� اْلِجْسِم� ْعضاِء�

َ
أ ِمْن� ُعْضٌو�

لَکِتف:�شانه(
َ
باالی�تنه�واقع�شده�است.(�)ا

ُع�بها.�)ابزاری�دارای�1 ---
َ
�َعریَضٍة�ِمَن�اْلَحدیِد�ُیْقط آَلٌة�ذاُت�َیٍد�ِمَن�اْلَخَشِب�َو�ِسّنٍ

دسته�ای�از�چوب�و�دندان�پهن�از�آهن�که�با�آن�بریده�می�شود.(�)الَفأس:�تبر(
اّلذي�َیّتِبُع�الّدین�اْلَحّق.�)کسی�که�دین�حق�را�پیروی�می�کند.(�)الَحنیف:�1 ---

یکتاپرست(
کردن(1 --- هاُمس:�پچ�پچ� .�)سخن�گفتن�پنهانی(�)الّتَ م�ِبَکالٍم�َخفّيٍ

ُ
َکّل
الّتََ

ترجمۀ�متن:�آثار�قدیمی�ای�که�از�میان�نگاره�ها�و�تندیس�ها�کشف�شد،�
کید�می�کند؛�زیرا�آن�در�وجودش�ذاتی�است� توّجه�انسان�به�دین�را�تأ
�این�حالت� ولی�مراسم�هایش�خرافی�است،�اّما�خداوند�بلندمرتبه�او�را�در
رها�نکرد�پس�پیامبران�را�برای�هدایت�و�راهنمایی�به�سویش�فرستاد.

که�1 --- آثار�قدیمی�ای� چه�چیزی�بر�توّجه�انسان�به�دین�داللت�دارد؟�2(�
کرد. انسان�کشفشان�

چرا�انسان�در�خرافات�رها�نشد؟1 ---
1(�به�سبب�هدایت�پیامبرانی�که�خداوند�به�سویشان�فرستاد.

هذه:�مجرور�به�حرف�جر1 --- ِاهتماَم:�فاعل�
را� بت�ها� که� کرد� زندگی� قومی� میان� ابراهیم�؟ع؟� پیامبر� متن:� ترجمۀ�
می�پرستیدند.�پس�تالش�کرد�که�آن�ها�را�از�عبادت�بت�ها�نجات�دهد�ولی�
سخن�حق�او�را�نپذیرفتند.�در�یکی�از�عیدها�مردم�از�شهر�بیرون�رفتند�
و�ابراهیم�تنها�باقی�ماند،�پس�همۀ�بت�ها�را�شکست،�سپس�تبرش�را�بر�
کمه� شانۀ�بت�بزرگ�آویخت�و�عبادتگاه�را�ترک�کرد.�پس�مردم�او�را�برای�محا
احضار�کردند،�و�او�را�در�آتش�انداختند�پس�خداوند�او�را�از�آن�نجات�داد.�

الّناس�1 --- َج� َلّما�خر عیاِد�
َ ْ
األ َحِد�

َ
أ ابراهیم�بت�ها�را�شکست؟��في� چه�وقت�

مَن�المدینة.�)در�یکی�از�عیدها�هنگامی�که�مردم�از�شهر�خارج�شدند.(
نَقَذُه�اهلُل�ِمن�الّنار.�)نه؛�خداوند�او�را�از�آتش�نجات�داد.(1 ---

َ
آیا�ابراهیم�سوزانده�شد؟�ال؛�أ

بت�1 --- )نه؛� الکبیر.� نم� الّصَ ر� کّسَ ما� ال؛� را�شکست؟� بت�ها� ابراهیم�همۀ� آیا�
بزرگ�را�نشکاند.(

با�چه�ابزاری�بت�ها�شکسته�شدند؟�بالفأس.�)با�تبر(1 ---
)آن�ها�1 --- األصنام.� یعبدوَن� کانوا� هم� بودند؟� چگونه� ؟ع؟� ابراهیم� قوم�

بت�ها�را�می�پرستیدند.(
َنِم�اْلَکبیِر�)روی�شانۀ�بت�بزرگ(1 --- ابراهیم�تبرش�را�کجا�گذاشت؟�َعَلی�َکِتِف�الّصَ
بع/�في�الّساَعِة�الّثانیة�1 --- در�چه�ساعتی�می�خوابی؟�في�الّساعة�العاِشرة�و�الّرُ

به�دوازده( بع� ر بع�/�در�ساعت�یک� ر و� )در�ساعت�ده� ُربعًا.� �
ّ
إال عشرة�

آیا�به�موزه�می�روی؟�نعم؛�أذَهُب�إَلی�الُمتَحف./�ال؛�أذَهُب�إَلی�الَملَعب.�1 ---
)بله؛�به�موزه�می�روم.�نه؛�به�ورزشگاه�می�روم.(��

را�1 --- َقَرأُتها.�)بله؛�آن� َقَرأُتها./�ال؛�ما� ابراهیم�را�خواندی؟�َنعم؛� آیا�داستان�
خواندم.�/�نه؛�آن�را�نخواندم(�

جنس�این�تندیس�چیست؟�ِفّضة/�ُنحاس/�َحدید�)نقره/�مس/�آهن(�1 ---




