
اگه جزو کسایی هستی که عربی رو دوست دارن، یا الاقل پذیرفتن که باید تو این دو سه سال تا کنکورشون، برای درس عربی حسابی وقت 
بذارن که هیچ، ما کامالً باهات موافقیم.

اما اگه جزو دستءه دیگه ای هستی که هیچ جوره با عربی کنار نمیان و مدام می گن: »اَه، چه خبره این همه قواعد سخت و عجیب غریب واسه یه 
زبان؟« یا »نگاه کن! أنتُما ... أنتُم ... أَنتُنَّ ... چه کاریه خب؟ یه کلمه بگو: شما!« و از این جور حرفا، بیا بشین یه دو کالم با هم حرف بزنیم:

کالم اول!( کنکور خواهر من! کنکور برادر من! وقتی می دونی درصد عربی چه اثر مهمی تو نتیجءه کنکورت داره، خب یه کم گاردتو باز کن 
نسبت بهش، نمی گم دوست جون جونی شو با عربی، ولی باور کن در حد یه رفاقت معمولی رو می تونی داشته باشی باهاش. چه طوری؟ بعد 

کالم دوم بهت می گم.
کالم دوم( فرض کن می خوای یه مسیر سخت و پرپیچ وخم رو طی کنی، معلومه که ذهنت ناخودآگاه جلوی این سختی و قدم گذاشتن تو 
مسیر مقاومت می کنه. ولی اگه کسی که قبل تو این راهو رفته بهت بگه آخر راه کلی مناظر زیبا و دلپذیر منتظرته، مطمئناً راحت تر راه میفتی 
و با سختیای مسیر کنار میای. حکایت عربی خوندن و سختیاشه. هر چی به عربی مسلط تر بشی منظره های زیباتری منتظرته. می پرسی چیه؟ 
اولیش همین شیرینی موفقیت تو امتحانات و کنکور. دومیش واسه تو که دانش آموز انسانی هستی و از اون اهل دالشی! لذت بردن بیشتر از 

زبان و ادبیات فارسی خودمونه. بهتر از من می دونی که کلی از شاهکارهای ادبیات فارسی پر از عبارات عربی هستن. 
مثل این غزل حافظ: از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه/ إّنی رأیُت دهراً من هجرك القیامة )از دوری تو، روزگار را مثل قیامت ]سخت و 

ترسناک[ دیدم(. یا غزل معروف سعدی: »به پایان آمد این دفتر« که پر از ابیات زیبای عربیه.
از ادبیات کَهنشون، ادبیات معاصرشون،  سومیش این که می تونی تا حدی خود ادبیات عربی  رو هم بخونی، این قدر زیباست که نگم برات! 

شعرهایی که مردمش روی دیوارها می نویسن و معروفه به جداریات و ... مثالً: »سالٌم لّلذین أحّبهم عبثاً: سالم بر آنان که بیهوده دوستشان 
داشتیم« یا »ـ کیف بنیت نفسك؟ ـ جَرحاً علی جَرح«: »چگونه خودت را ساختی؟ ـ زخم به زخم!« 

کنار این ها یه چیز دیگه رو هم یادت نره که هر زبان جدید، یه دنیای جدیده!
اما خب، قرار نیس ما کنار گود بشینیم و فقط بگیم فالن کار رو بکن. تمام تالشمونو کردیم که با تألیف یه کتاب خوب و جذاب، مسیر رو برات 
ساده کنیم. نوشتنش حدود یه سال و نیم طول کشید و مؤلفای خوبمون تالش کردن تمام مطالب مورد نیاز شما برای تسلط کامل به مبحث 

عربی دهم رو در کتاب پوشش بدن. خانم زارعی گرامی و آقای اصغری عزیز ازتون ممنونم. 
تشکر می کنم از همکارانمون تو واحد تألیف کتاب های انسانی، خانم الهه آرانی و آقای سعید احمدپور که همیشه تالش می کنن تا کتاب های 

انسانی با بهترین کیفیت به دست شما برسه.
و ممنونم از همکاران واحد تولید، بابت روحیءه خستگی ناپذیر و زحمات مداومشون.



با سالم خدمت همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز
کتابی که پیش روی شماست، جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های کنکور سراسری تألیف شده است؛ البته از آن جایی که ساختار این کتاب به صورت درس به درس است، برای 

آمادگی در امتحانات مدرسه و کنکورهای آزمایشی نیز به راحتی قابل استفاده می باشد و می توانید با توجه به بودجه بندی آزمون مورد نظر، مباحث را انتخاب و مطالعه کنید.
تالش ما در این کتاب بر این بوده است که با بینش و رویکردی کامالً متفاوت و مطابق با سبک کتاب های درسی جدید حرکت کنیم و مهارت دانش آموز را در یادگیری کامل 

مطالب درسی و پاسخ گویی به تست های کنکور باال ببریم.
معرفی بخش های مختلف کتاب در هر درس:

1- درس نامه: بیان مطالب درسی به زبانی کامالً ساده و روشن است و دارای مثال های کافی و متنوع می باشد. ضمن توجه به مطالب کتاب درسی، نکات کاربردی و کنکوری 
را به صورت کامل ذکر کرده ایم و تالش نموده ایم بین مطالب کنکوری و کتاب درسی ارتباط مؤثری برقرار کنیم. در توضیح قواعد از جدول ها و نمودارهای مختلفی استفاده 

شده و بعد از بیان هر مطلب »نمونءه تستی« مربوط به آن همراه پاسخ تشریحی ذکر شده است.
2- کارگاه ترجمه: در پایان بخش قواعد هر درس، قواعد ترجمءه مربوط به آن نیز تحت عنوان »کارگاه ترجمه« آورده شده است که دربردارندءه مثال های کافی، نکات کنکوری 

ترجمه و نمونه های تستی است. به دانش آموزان عزیز توصیه می کنیم جهت تسّلط بر تست های ترجمه، این بخش را نیز خیلی خوب مطالعه کنند.
3- ترجمه و بررسی جمالت مهم درس: در این بخش جمالت مهم هر درس ترجمه شده و از منظر قواعدی که تا همان درس خوانده اید، مورد بررسی قرار گرفته است و 

نکات مهم کنکوری قواعد و ترجمءه مربوط به آن نیز بیان شده است. مطالعءه این بخش نیز در مهارت شما در پاسخ  گویی به تست ها بسیار کمک کننده است.
4- واژه نامه: تمام واژه های مهم به صورت درس به درس بیان شده است. این بخش محدود به واژه های متن نیست، بلکه شامل همءه واژه های مهم درس می باشد. شکل مضارع 

و مصدر فعل ها بیان شده و به مطالب و نکات مهم واژگان نیز اشاره شده است.
5- کلمات مترادف و متضاد: با توجه به این که این موضوع، هم در کتاب درسی و هم در تست های کنکور مورد توجه قرار گرفته است، کلمات مترادف و متضاد هر درس 

را جمع آوری کرده ایم.
6- جمع های مکّسر: جمع های مکّسر نیز مانند مترادف و متضاد از اهمیت زیادی برخوردار است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تست های کنکور مورد پرسش قرار 

می گیرد.
7- پرسش های چهارگزینه ای: در این بخش تیپ های مختلفی از تست ها به تعداد کافی و به صورت طبقه بندی شده وجود دارد و شامل تست های کنکور سراسری سال های 
اخیر و تست های تألیفی بسیار قوی و منطبق با استانداردهای کنکور سراسری می باشد. هم چنین با توجه به وجود تست های تألیفی متنّوعی که در این مجموعه وجود دارد، 
تیپ های مختلف سؤاالتی که در سال های آینده نیز ممکن است در کنکور طراحی شود، پوشش داده شده است. از مطالبی که در کتاب درسی حذف شده، سؤال داده نشده و 
تست ها کامالً منطبق با کتاب درسی و کنکورهای جدید است. این بخش شامل تست های واژگان )مترادف، متضاد، جمع مکّسر، ...(، ترجمه )چهار عبارتی، تک عبارتی(، تعریب، 

مفهوم، درک مطلب و قواعد می باشد. در پایان تست های قواعد هر درس، چند تسِت »ضبط حرکات« هم داده شده تا دانش آموزان به تدریج با این نوع تست ها آشنا شوند.
8- پاسخ های تشریحی: آن چه در پاسخ گویی به تست ها مورد نیاز و ضروری بوده کامالً توضیح داده شده و به نکات و موارد مهم و دام های تستی اشاره شده است؛ همءه 

گزینه ها بررسی شده و در موارد الزم ترجمءه گزینه ها بیان شده است.
راهنمای استفاده از کتاب

قبل از پاسخ دادن به تست های قواعد در هر بخش، ابتدا درس نامءه مربوط به آن ها را به طور کامل و دقیق مطالعه کنید؛ بدیهی است که پیش از پاسخ دادن به تست های ترجمه 
نیز الزم است بخش کارگاه ترجمه را با حوصله بخوانید و واژگان آن درس را به خاطر بسپارید.

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند قبل از این که کلید پاسخ را نگاه کنند، جهت یادگیری بهتر، ابتدا خودشان تست ها را حل کنند، سپس به بخش پاسخ مراجعه کنند و 
پاسخ خود را مقایسه و آموخته های خویش را تکمیل نمایند.

البته در شیوءه مطالعه و دستورالعمل استفاده از کتاب، با توجه به شرایط خاص هر دانش آموز ممکن است دبیران محترم و مشاوران عزیز نظرات دیگری داشته باشند که قطعاً 
نظر آن اساتید بزرگوار در اولویت خواهد بود.

امیدواریم که تالش ما در تألیف این کتاب در کنار تالش شما عزیزان در مطالعءه دقیق مطالب آن، در موفقّیت شما عزیزان نتیجه بخش باشد.
در پایان، وظیفءه خود می دانیم از همءه عزیزانی که هر یک به نوعی ما را در این مسیر یاری نمودند، قدردانی کنیم:

همکاران محترم واحد تألیف، آقایان مهدی هاشمی، سعید احمدپور و خانم الهه آرانی 
همکاران گرامی در واحد تولید

همکاران محترم در واحد ویرایش فنی 
دوستان گرامی آقایان محمدعلی جنانی و مختار حسامی و همکار محترم سرکار خانم ملیحه یعقوبی زاده که برای ویراستاری این کتاب قبول زحمت نمودند و سایر عوامل و 

دست اندرکاران.
شاد و سربلند باشید.          

مؤلفان          
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همان طور که در متوسطءه اول یاد گرفتید، دو دسته اعداد در عربی وجود دارد:
1- اعداد شمارشی )اصلی(: اعدادی هستند که برای شمارش و بیان تعداد یک چیز به کار می روند؛ مانند: واِحد )یک(، اِثناِن )دو(، ثاَلثَة )سه(، 

َعَشَرة )ده(، ِعْشروَن )بیست( و ...
2- اعداد ترتیبی: اعدادی هستند که برای بیان مرتبه و جایگاه یک چیز در یک مجموعه به کار می روند: األّول )یکم(، الثّاني )دوم(، الثالِث 

)سوم(، العاِشر )دهم(، الِعْشروَن )بیستم( و ...
قبل از آشنایی با اعداد ابتدا الزم است با یک عنصر کلیدی دیگر به نام »معدود« آشنا شویم. »معدود« چیزی است که تعداد آن توسط عدد بیان 

می شود. در ترکیب های زیر عدد و معدود مشخص شده اند:
َخْمَسة َعشر  باحثاً )پانزده پژوهشگر(                         تِْسَعُة   ُکُتٍب )نُه کتاب(

       معدودعددمعدودعدد

در جدول زیر تعدادی از اعداد شمارشی )اصلی( آمده است، آن ها را به خاطر بسپارید و نکات بعد از آن را به طور دقیق مطالعه کنید.

واِحٌد و ِعْشروَن/ واِحدٌة و ِعْشروَن21أحََد َعَشَر/ إحَْدی َعْشَرَة11واِحد/ واِحدة1

ثاَلثوَن 30اِثْنا َعَشَر/ اِثَْنتا َعْشَرَة12اِثناِن/ اِثَنتاِن2

أَْربَعوَن 40ثاَلثََة َعَشَر/ ثاَلَث َعْشَرَة13ثاَلثَة/ ثاَلث 3

َخْمسوَن 50أربَعَة َعَشَر/ أربَع َعْشرَة14أْربََعة/ أْربَع4

ِسّتوَن 60َخمسَة َعَشَر/ َخمَس َعْشَرَة15َخْمسة/ َخمس5

َسبْعوَن 70ِسّتَة َعَشَر/ ِستَّ َعْشَرَة16ِستَّة/ ِسّت6

ثَمانوَن 80َسبعَة َعَشَر/ َسبَْع َعْشَرَة17َسبَْعة/ َسبْع7

تِْسُعوَن 90ثمانیَة َعَشَر/ ثمانَي َعْشَرَة18ثَمانَیة/ ثَماني8

مِئَة )مِائة(100تِْسعَة َعَشَر/ تِْسَع َعْشَرَة19تِْسَعة/ تِْسع9

ألْف1000ِعْشروَن20َعَشَرة/ َعْشر10
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نکات مربوط به اعداد اصلی:
 اعداد 1 و 2 اگر معدودشان )اسم قبلشان( مذّکر باشد، به صورت مذّکر )واحد و اِثناِن( و اگر معدودشان مؤّنث باشد، به صورت مؤّنث )واحدة 

و اِثْنتاِن( می آیند.
َمْدَرَسٌة واحدٌة )یک مدرسه(  ُمْسَتوَصٌف واحٌد )یک درمانگاه(  

ضتان اِثنتاِن )دو پرستار( ُمَمرِّ معّلماِن اثناِن )دو معّلم(  
 عدد 2 عالوه بر »اِثناِن/ اِثَْنتاِن« به صورت »اِثَْنیِْن/ اِثَْنتیِن« هم می آید ]و این بستگی به جایگاه آن در جمله دارد[.

 کتابَیِن اثَنیِن )دو کتاب(          ُغرفََتیِن اثَنَتیِن )دو اتاق(

  دقت کنید که کلمءه »أَحَد« عدد نیست.

 في أحِد األیّام َسِمعُت صوتاً عجیباً: در یکی از روزها صدای عجیبی شنیدم.

 به اعداد 3 تا 10 نگاه کنید. این اعداد گاهی با »ة« و گاهی بدون »ة« می آیند.

رِکِة َسبْعُة ُمَوظَّفیَن و َسبُْع ُمَوظَّفاٍت. )در این شرکت هفت کارمند آقا و هفت کارمند خانم هست.(  في هذِه الشَّ
 بین دو جزء اعداد 11 تا 19 هرگز »َو« قرار نمی گیرد.

18: ثمانَي َعْشَرَة )درست( ـ ثمانَي و َعْشَرَة )نادرست(  13: ثالثَة َعَشَر )درست( ـ ثالثََة و َعَشَر )نادرست( 

به اعداد 11 تا 19، اعداد مرّکب گفته می شود.

 عدد 12 عالوه بر »اِثْنا َعَشَر/ اِثْنتا َعْشَرَة« به صورت »اِثَْنْي َعَشَر/ اِثَْنَتي َعْشَرَة« هم می آید.
 به اعداد 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اصطالحاً »ُعقود« می گویند. این اعداد آخرشان »وَن« یا »یَن« دارد: ِعْشروَن )ِعْشریَن(، ثاَلثوَن 

)ثاَلثیَن(، أربعوَن )أربعیَن( و ...
 به اعداد 21، 22، 35، 47، ... 99 »اعداد معطوف« می گویند. مهم ترین مطلب در این اعداد این است که برخالف فارسی، ابتدا یکان و سپس 

دهگان می آید: یکان + و + دهگان
67: سبعٌة و ِسّتوَن 45: َخمسٌة و أربعونَ  93: ثالثٌة و تِسعونَ   78: ثَمانیٌة و َسبعونَ 

َعیِّن الَخطأ عن األعداد:
4( 9: تِْسع 3( 80: ثمانینَ  2( 37: ثالثوَن و سبعةٌ  1( 14: أربعة َعَشرَ 

در اعداد معطوف همیشه ابتدا یکان می آید و سپس دهگان. )کاربرد درست: سبعٌة و ثاَلثوَن(  گزینءه »2« 

نکات مربوط به معدود
 جایگاه معدود: به طور کّلی معدود در اعداد شمارشی همیشه بعد از عدد می آید: »عدد + معدود«؛ اما در اعداد 1 و 2 قبل از عدد می آید.

دو ماشین:
َسّیارتان اِثنتاِن )درست(

دو دست:اِثنتاِن َسّیارتاِن )نادرست(
یٌَد واحدٌة )درست(

واحدٌة یٌد )نادرست(

اعداد یک و دو برای معدود خود نقش صفت را دارند.

 معدود اعداد 3 تا 10 همیشه به صورت جمع است. ]جمع مکّسر، جمع مذّکر سالم یا جمع مؤّنث سالم[ از نظر نقش هم مضاٌف  الیه است.
أَربَعة معّلمیَن )چهار معّلم(تِْسُع آیاٍت )نه آیه(َسبعُة أیّامٍ )هفت روز(

مضاٌف الیه )جمع مذکّر سالم(مضاٌف  الیه )جمع مؤنّث سالم(مضاٌف  الیه )جمع مکّسر(

 معدود اعداد 11 تا 99 به صورت مفرد می آید.
ثالثًة و ثالثیَن طبیباً )سی  و سه پزشک( اِثَنتا َعْشَرَة طائرًة )دوازده هواپیما(

مفردمفرد
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عملیات ریاضی و درصد

یکی از مواردی که در بحث اعداد شمارشی )اصلی( باید بدانیم، عملیات »جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و درصد« است که می خواهیم با عنوان عربی 
آن ها آشنا شویم.

 + =5 8 13 جمع  زائد؛ مثال: خمسٌة زائُد ثمانیٍة یُساوي ثالثَة عشَر. 
 − =44 21 23 تفریق  ناِقص؛ مثال: أربعٌة و أربعوَن ناقُص واحٍد و عشریَن یُساوي ثالثًة و عشریَن. 
 ÷ =100 5 20 تقسیم  تقسیٌم علی؛ مثال: مئٌة تقسیٌم علی خمسٍة یُساوي عشریَن. 
 × =11 7 77 ضرب  في، ضرٌب في؛ مثال: أحَد َعشَر ضرٌب في سبعٍة یُساوي سبعًة و سبعیَن. 
 %60 درصد  ... في الِمئة؛ مثال: ِسّتوَن في المئة 

َعیِّن الخطأ:
2( اِثنا َعَشَر زائُد واحٍد و ثمانین یُساوي ثالثًة و تسعین! 1( خمسٌة و عشرون في ثالثة یُساوي خمسًة و سبعیَن! 

4( اثناِن و أربعون ناقُص ثمانیَة عشَر یُساوي أربعًة و عشرین! 3( خمسٌة و ثمانوَن تقسیٌم علی خمسٍة یُساوي خمسَة عشَر! 
بررسیگزینهها:  گزینءه »3« 

+ =12 81 93 گزینءه )2(:    × =25 3 75 گزینءه )1(: 
− =42 18 24 گزینءه )4(:  ÷ درست: یُساوي سبعَة عشَر!  =85 5 15 گزینءه )3(: 

اعداد ترتیبی بسیار ساده هستند. در جدول زیر تعدادی از اعداد ترتیبی یکم تا صدم آمده است.

الحادي و الِعشروَن/ الحادیُة و الِعشروَن21مالحادَي َعَشَر/ الحادیَة َعْشَرَة11ماألّول/ األُولَی )یکم، یکمین(1م

الثَّالثوَن30مالثّانَي َعَشَر/ الثّانیَة عْشرَة12مالثّاني/ الثّانیة2م

األربعوَن40مالثّالَث َعَشَر/ الثّالثَة َعْشرَة13مالثّالِث/ الثّالِثة3م

الَخمسوَن50مالّرابَع َعَشَر/ الّرابعَة عْشرَة14مالّرابِع/ الّرابِعة4م

ّتوِن60مالخامَِس عَشَر/ الخامسَة َعْشرَة15مالخامِس/ الخامِسة5م السِّ

بعوَن70مالّساِدَس عشَر/ الّسادسَة عْشرَة16مالّساِدس/ الّساِدسة6م السَّ

الثَّمانوَن80مالّسابَع عشَر/ الّسابعَة عْشرَة17مالّسابِع/ الّسابِعة7م

التِّسعوَن90مالثّامَِن عشَر/ الثّامِنَة عْشرَة18مالثّامِن/ الثّامِنة8م

الِمئة )الِمائة(100مالّتاِسَع عشَر/ الّتاِسعَة عْشرَة19مالّتاِسع/ الّتاِسعة9م

الِعشروَن20مالعاِشر/ العاِشرة10م

نکات مربوط به اعداد ترتیبی

 در اعداد ترتیبی غالباً ابتدا اسمی می آید که قرار است مرتبه و جایگاهش مشخص شود و سپس عدد )معدود + عدد(.
 اعداد ترتیبی، صفِت اسم ماقبل )معدود( خود هستند و معموالً »ال« دارند.

عدد »یکم« به صورت »األّول/ األُولی« و اعداد دوم تا دهم ]و همین جزء در اعداد بزرگ تر[ بر وزِن »فاِعل« می آیند و این بهترین روش تشخیص 
اعداد ترتیبی است: الثانِي، الثالِث، الرابِع و ...

 اعداد عقود برای اعداد ترتیبی و شمارشی یکسان هستند.
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ة الخامِسة )بار پنجم( الَمرَّ ّف العاِشر )کالس دهم(    الصَّ
الّرجُل الثَّمانون )مرد هشتادم(         الّتمریُن الحادي و الِعشرون )تمرین بیست  و یکم( 

ُه  حیح للفراغات: »سورُة الحجرات المبارکُة في الجزء ............... من القرآن الکریم و لها ............. آیًة و في اآلیة .............. نَهانا الّلٰ عیِّن الصَّ
خریَِّة من اآلَخرین.« عن السُّ

2( السادِس و العشریَن ـ ثمانَي عْشرَة ـ اإلحْدی عْشرَة 1( ِسّتة و عشرین ـ ثمانَي عْشرَة ـ اإلحَدی عْشرةَ 
4( ِسّتة و عشرین ـ الثامنَة عْشرَة ـ الحادیَة عْشرَة 3( السادِس و العشریَن ـ ثمانَي عْشرَة ـ الحادیَة عْشرةَ 

با دقت در معنای جمله متوجه می  شویم که در جای خالی اول باید عدد ترتیبی قرار بگیرد. اعداد ترتیبی هم که   گزینءه »3« 
جزء یکانشان بر وزن »فاِعل« می آید: بیست و ششم = السادس و الِعشرین )رد گزینه های 1 و 4(. در جای خالی دوم باید عدد شمارشی 
)اصلی( قرار بگیرد: هجده آیه = ثمانَي عْشَرَة آیًة )رد گزینءه 4(. در جای خالی سوم هم باید عدد ترتیبی بیاید: آیءه یازدهم = اآلیِة الحادیَة 

َعْشَرَة )رد گزینه های 1 و 2(.

 همان طور که اشاره شد عدد 100، »مِئَة« هست که به صورت »مِائَة« هم نوشته می شود.
 معادل دویست »مِئتاِن« یا »مِئَتیِن« است. زمانی که این عدد مضاف واقع شود، »نون« آخر آن حذف می شود )مِئَتا ـ مِئََتي(.

 َزَرَع الْمزارعوَن مِئََتْي شجرٍة في أراضیهم: کشاورزان دویست درخت در زمین هایشان کاشتند.
 معادل هزار »ألْف« است و دوهزار می شود: »ألفاِن« یا »ألَْفیِْن«. این عدد هم اگر مضاف واقع شود، »نون« انتهای آن حذف می شود: ألفا/ ألَْفْي. 

 هذه الشجرُة قد تبلُغ مِن العمر ألَْفي َسَنٍة: عمر این درخت گاهی به دوهزار سال می رسد.

ساعت شناسی

مهم ترین نکته در بحث ساعت این است که ساعت های کامل، اعدادشان به صورت عدد ترتیبی و مؤّنث )بر وزِن »فاعلة«( می آید.
ساعت 5: الساعة الخامسُة  ساعت 3: الساعة الثالثةُ  
ساعت 9: الساعة التاِسعُة ساعت 12: الساعة الثانیَة عْشرَة    

هم چنین برای بیان 15 دقیقه از »الربع« و برای بیان 30 دقیقه از »النِّصف« استفاده می کنیم.
: الساعة الثامِنُة و الّنصُف : ′8 30 ساعت : الساعة الساِدسُة و الّربعُ  : ′6 15  ساعت

: از دو روش استفاده می شود: ′5 45 برای بیان ساعتی، مانند
 الساعة السادسُة إاّل ُربْعاً.  الساعُة الخامسُة و خمٌس و أربعون دقیقًة

 در برخی از موارد ممکن است همراه عدد هیچ معدودی نیاید. در این حالت معموالً در ترجمه از »چیز، تا، مورد، نفر و ...« استفاده می شود.

لفاز و ااِلستماع إلی األغاني: چهار چیز را دوست دارم: خواندن کتاب، ورزش، دیدن تلویزیون  یاضة و مشاهدة التِّ  أربعٌة ُأحبُّها: قراءة الکتب و الرِّ
و گوش دادن به موسیقی ها.

 نقشحرفجّر»بِـ«درتغییرمعنایفعل:بّچه ها، یک سری فعل ها هستند که اگر با حرف جّر »بِـ« بیایند، معنای جدیدی به خود می گیرند. 

  قاَم: بلند شد، برخاست  قاَم بِـ : انجام داد )کاری را(، پرداخت )به کاری( و ...
قاَم المعّلُم مِن الُکرسّي و قاَم بِتوزیع أوراِق االمتحان بین التَّالمیذ: معّلم از صندلی بلند شد و به توزیع برگه های امتحان میان دانش آموزان اقدام 

کرد )پرداخت(.
 جاَء: آمد  جاَء بِـ : آورد )کسی یا چیزی را(

رطيُّ بالُمجرِم إلی الَمحکمِة: پلیس مجرم را به دادگاه آورد. جاء الشُّ
 أتَی: آمد  أتی بِـ : آورد )کسی یا چیزی را(

نَْرُجو أن یَأتي األُب باألَخبار الساّرة: امیدواریم پدر خبرهای خوشحال کننده بیاورد.
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 اُسلوب»ما أفَْعَل +...«
وقتی می خواهیم شگفتی و تعّجبمان را از یک چیز بیان کنیم از این اسلوب استفاده می کنیم: ما + واژه ای بر وزن »أفَْعَل« + ...

 ما أجَْمَل غاباِت مازندران و طبیعَتها: جنگل های مازندران و طبیعت آن چه قدر زیباست!
ما أنَْفَع مطالعَة هذه الکتب: مطالعءه این کتاب ها چه قدر سودمند است!

ما أحَْسَن اِهتماَم الُمواِطنیَن بَِنظافِة مدینتِهم: توّجه هم وطنان به تمیزی شهرشان چه قدر خوب است!
 یکی از مهم ترین موارد در مبحث اعداد، درست ترجمه کردن عدد اصلی و ترتیبی است. طراحان تست معموالً به این موضوع توّجه دارند و 

اعداد اصلی را به صورت ترتیبی یا بالعکس ترجمه می کنند.

حیح:  َعیِّن الصَّ
1( تَعلَّم أخي الصغیر فصالً واحداً مِن کتابه الرابع!: برادر کوچکم اولین فصل از کتاب چهارم را یاد گرفت!

2( کان عندي ضیف واحد قد جاء للمّرة الثانیة إلی بیتي!: یک میهمان داشتم که برای بار دوم به خانءه من آمده بود!
3( قرأُت من القرآِن الکریم َعْشَر آیاٍت من الّسورة الثالثة!: ده آیه از سه سوره از قرآن کریم را خواندم!

4( فاَزت تلمیذتاِن اثنتاِن مِن بین سبع طالبات في المسابقة العلمّیة!: از میان هفت دانش آموز شرکت کننده در مسابقءه علمی، دومین نفر 
برنده شد!

»واحد« عدد اصلی و »الثانیة« عدد ترتیبی است و ترجمءه آن ها در این گزینه صحیح است.  گزینءه »2« 
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه )1(: »واحد« عدد اصلی است: یک فصل؛ در ضمن ضمیر »ـه« در »کتابه« نیز ترجمه نشده: کتاب چهارمش
گزینءه )3(: الّسورة الثالثة: سورءه سوم نه »سه سوره«

گزینءه )4(: تلمیذتاِن اثنتاِن: دو دانش آموز نه »دومین نفر«

ِف الَهواِء مِن إحَدی الُْحُجراِت.« ُة َصوَت ُمَکیِّ »ِعنَدئٍذ َسِمَعْت ُسَمیَّ
)ترجمه:در این هنگام سمّیه صدای کولر را از یکی از اتاق ها شنید.(

 »ِإحَْدی« به معنای »یکی از« عدد نیست؛ آن را با عدد یک )واحد ـ واحدة( اشتباه نگیرید.
 کلمات »ُمکیِّف«، »الَهواء« و »الُحُجرات« همگی مضاٌف  الیه هستند.

ِة تَقویٍة، أَْو یُماِرْسَن نَشاطاً ُحّراً.« ْت أَنَّ طالباِت َصفٍّ آَخَر في ِحصَّ »فَظَنَّ
)ترجمه:پس گمان کرد که دانش آموزان کالس دیگری در زنگ درسی تقویتی هستند یا فعالیتی آزاد انجام می دهند.(

 »آَخر« به معنای »دیگر« است و »آِخر« به معنای »پایان« )مؤّنِث »آِخر«  آِخرة/ مؤّنث »آَخر«  ُأخَری(
ِة تقویٍة« ترکیب اضافی هستند. « و »ِحصَّ  »َصفٍّ آَخر« و »نَشاطاً ُحّراً« ترکیب وصفی و »طالباِت صفٍّ

ِة الماِء الَّتي کانَت مفتوحًة قلیالً.« »کانَت فاطمُة تَذهَُب إلْغالِق حََنفیَّ
)ترجمه:فاطمه برای بستن شیر آبی که کمی باز بود، می رفت.(

 »کانَت ... تذهُب« معنی ماضی استمراری می دهد. )کان + مضارع  ماضی استمراری(
 »حََنفّیة الماء« ترکیب اضافی است.

ِة!« َة َو فاطمَة اِلهْتِمامِِهما بِالَمرافِِق العامَّ باحيِّ ُسمیَّ »َو في َصباِح الَیومِ الّتالي، َشَکَرْت ُمدیرُة الَمدَرسِة في ااِلصِطفاِف الصَّ
)ترجمه:و در صبح روز بعد، مدیر مدرسه در صف صبحگاه از سمّیه و فاطمه به خاطر توّجهشان به تأسیسات عمومی تشکر کرد.(

ة« ترکیب های وصفی هستند. باحّي« و »الَمرافِق العامَّ  »الَیوم الّتالي«، »االصِطفاف الصَّ
... َمن جاَء بِالَحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أمثالِها！

)ترجمه:هر کس کار نیک بیاورد، ده برابرش ]پاداش[ دارد.(
 »جاَء« با حرف »بِـ« معنای »آورد« می دهد ]جاَء )آمد(  جاَء بِـ )آورد([

 برای مفهوم داشتن از »لِـ« یا »عنَد« + اسم یا ضمیر متصل استفاده می کنیم: لَُه عْشُر أمثالِها: ده برابرش را دارد.
 »َعْشُر« از اعداد اصلی است و همان طور که می بینید معدودش به صورت جمع )أمثال( آمده است.
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»الْکلُب یَْقِدُر َعلَی َسماِع َصوِت الّساَعِة مِن مسافِة أَربعیَن قََدماً.«
)ترجمه:سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت چهل قدم بشنود.(

 »أربعین« در این جا از اعداد اصلی و جزء اعداد عقود است.
»هَْل تَْعلَُم أنَّ ثَمانیَن فِي الِْمئَة مِن َموجوداِت الْعالَمِ حََشراٌت؟«

)ترجمه:آیا می دانی که هشتاد درصد از موجودات جهان، حشرات هستند؟(
)هشتاد درصد(  همان طور که در بخش قواعد گفتیم، برای بیان درصد از )عدد + في المئة( استفاده می کنیم: ثَمانیَن في المئة 

« به معنای »بی گمان، قطعاً« اشتباه بگیریم. « به معنای »که، این که« است و نباید آن را با »إنَّ  »أنَّ
 »موجودات العالَم« ترکیب اضافی است.

َأثاَر: برانگیخت )مضارع: یُثیُر/ مصدر: إثاَرة(
داد  انجام  خوب  کرد،  خوبی  َأحَسَن: 

)مضارع: یُحِْسُن/ مصدر: ِإحسان(
َأحَسنَْت: آفرین بر تو

مصدر:  یُْخبُِر/  )مضارع:  داد  خبر  َأخَبَر: 
ِإْخبار(

َأرَسلنا: فرستادیم
ِاْصِطفاف َصباحّي: صف صبحگاه

یُطِفُئ/  )مضارع:  کرد  خاموش  أطَفأَ: 
مصدر: إطفاء(

َأعِمَدة: ستون ها
َأْغلََق: بست )مضارع: یُغلُِق/ مصدر: إغالق(

ِاقِْتراح: پیشنهاد
ِامَتلََك: مالک شد )مضارع: یَمَتلُِك/ مصدر: 

اِمتاِلك(
ِانَتَفَع بِـ : از ... سود برد )مضارع: یَنَتِفُع/ 

مصدر: اِنتفاع(
ِإنجلیزیَّة: انگلیسی 

بََسَط: گسترانْد )مضارع: یَبُْسُط(
بَضائِع: کاالها

بُقَْعة: قطعه زمین
بَهیَمة: چارپا ]به جز درندگان[

یََتعاَوُن/  )مضارع:  کرد  همکاری  تَعاَوَن: 
مصدر: تَعاُون(

تَّیار: جریان

جاَء بِـ : آورد ]جاَء: آمد[
جامَعة: دانشگاه ]ُمجَتَمع: جامعه[

ُجندّي: سرباز
نگه داری کرد )مضارع:   ... از  َعلَی:  حاَفَظ 

یُحافُِظ/ مصدر: ُمحافَظَة(
ِحفاظ َعلَی: نگه داری از

ُحْجَرة: اتاق ]جمع: ُحُجرات[
ُحّر: آزاد، آزاده

ة: زنگ درسی، قسمت  ِحصَّ
ُة الْماِء: شیر آب َحنَفیَّ

ساعت  َمدَرسّي:  »َدوام  کار  ساعت  َدوام: 
کار مدرسه«

َدوَرُة المیاه: سرویس بهداشتی
َرمَی: پرت کرد )مضارع: یَرمي(

زائِد: به اضافءه
ساَوی: برابر شد )مضارع: یُساوي/ مصدر: 

ُمساواة(
سائِح: گردشگر

َسماع: شنیدن ]مصدر است.[
َشعْب: مّلت

اصطالح  این  ]در  در  ضرب  في:  ضرٌب 
حذف  غالباً  »َضرب«  کلمءه  اختصار،  برای 

می شود.[
ِعندئٍذ: در این هنگام

فاِرغ: خالی

فاَق: برتری یافت )مضارع: یَفوُق(
َفَرَغ: خالی شد )مضارع: یَفُرُغ(

َفریق: تیم، گروه
ة: نقره[ فِّضیَّة: نقره ای ]فِضَّ

یَقوُم/  )مضارع:  شد  بلند  برخاست،  قاَم: 
مصدر: قیام(

کُرة الَقدم: فوتبال
لَِبَث: اقامت کرد، ماند )مضارع: یَلبَُث(

ما َأجَْمَل: چه زیباست
)مضارع:  کرد  تمرین  داد،  انجام  ماَرَس: 

یُماِرُس/ مصدر: ُمماَرَسة(
ُمحاَفظَة: استان

مَرافِق عامَّة: تأسیسات عمومی
ِمضیاف: مهمان دوست
ُمغلَق: بسته شده، بسته

ُمکَیِّف، ُمَکیِّف الهواء: کولر
ُمنظَّمة: سازمان

ُمواِطن: شهروند، هم میهن، هم وطن
ناِقص: منهاِی
نَشاط: فعالّیت

نََصَح: پند داد )مضارع: یَنَصُح(
نُفایَة: زباله

نَْملَة: مورچه
هاتِف: تلفن

ُهدوء: آرامش

أَخبََر = أعْلََن )آگاه کرد(  
اهتمام = ِعنایة )توّجه(

َث )سخن گفت(   تََکلََّم = تََحدَّ
ُحجرة = ُغرفَة )اتاق(

َرَمی = قََذَف )پرتاب کرد(  

َسَنة = عام )سال(
طریق = َسبیل )راه(  

ِعنَدئٍذ = حیَنئٍذ )در این هنگام(
لَبَِث = بَقَي )باقی ماند(  

مِصباح = ِسراج )چراغ(

ناس = َشْعب )مردم(  
واِجبات = وظائف )تکالیف، وظایف(

هُدوء = َسکینة )آرامش(
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اِبتِداء )آغازشدن( ≠ اِنتِهاء )پایان یافتن( 
أحَسَن )نیکی کرد( ≠ أَساَء )بدی کرد(

کرد(/  )پرداخت  دفََع   ≠ کرد(  )دریافت  اِستَلََم 
أعطَی )داد، بخشید(

أغلََق )بست( ≠ فََتَح )باز کرد(
اِتََّخَذ )گرفت( ≠ أعطَی )داد(  

جَیِّد )خوب( ≠ َسیِّئ )بد(
أمام )جلو( ≠ َخلْف )پشت(  

اِمَتلَك )مالک شد، به دست آورد( ≠ 
فََقَد )از دست داد(

اِنَتَفَع )سود برد( ≠ َخِسَر )زیان کرد(  
بَنین )پسران( ≠ بَنات )دختران(

َر )به یاد آورد( ≠ نَِسَي )فراموش کرد(  تََذکَّ
ُحّر )آزاد( ≠ َعبْد )بنده(

ئة )کار بد(   حََسنة )کار خوب( ≠ َسیِّ
َصغیر )کوچک( ≠ َکبیر )بزرگ(

فاِرغ )خالی( ≠ َمملوء )پر(  
فََرَغ )خالی شد( ≠ اِْمَتَلَ )پر شد(

قاَم )برخاست، بلند شد( ≠ جَلََس )نشست( 
کثیر )زیاد( ≠ قَلیل )کم(

کشَف )آشکار کرد( ≠ َکَتَم )پنهان کرد( 
ُمغلَق )بسته( ≠ َمفتوح )باز(

أَْمتار  مِتر )متر، واحد اندازه گیری( 
أَشجار  َشَجر/ َشجرة )درخت(
أَصوات  َصوت )صدا(  

 أَعِْمَدة  َعمود )ستون(
أَمثِلَة  مثال )مثال(  

أَیدي  یَد )دست(
بَضائِع  بِضاَعة )کاال(

بَهائِم  بَهیَمة )چارپا(  
بِقاع  بُقَعة )قطعه زمین(

جَوائز  جائزة )جایزه(  
حَدائِق  حَدیَقة )باغ(

جیران  جار )همسایه(  
ُصفوف  َصّف )کالس(

ُشعوب  َشْعب )مّلت(  
ُعّمال  عامِل )کارگر(

ُغَرف  ُغْرفَة )اتاق(  
َمتاِحف  ُمتَحف )موزه(

َمرافِق  مِرفَق )تأسیسات(  

َمصابیح  مِصباح )چراغ(
نَوافِذ  نافَِذة )پنجره(  

نِعاج  نَْعَجة )میش(
ُمشاة  ماشي )پیاده(  

هَدایا  هدیّة )هدیه(
هَواتِف  هاتِف )تلفن(

104 -: حیَح في ترجَمِة الُمفَرداِت الَّتي تحَتها َخطٌّ  َعیِّن الصَّ

2( هَْل یَمَتلُِك أبوَك أَرضاً في الَقریَِة؟  مالک است 1( الجیراُن أَخبَرونا بِما حََدَث في الّشاِرع!   خبر دادیم 

4( ما أجَمَل غاباِت هذه المحافظَِة!  زیبا نشد 3( الَمرافُِق العاّمُة هي األماکُن الَّتي یَنتَفُِع بها الّناُس!  سود می رسانند 
َعیِّن الَخطأ في ترجمة الُمفَرداِت:- 105

4( یَفوُق: متفاوت است 3( ما قَبِلَْت: نپذیرفت  2( جاَء بِـ : آورد  1( أَرَسلْنا: فرستادیم 
ِة و قالَْت: نََتعاَوُن َجمیُعنا!«- 106 ِة العلوِم االجتماِعیَّ ُة في ِحصَّ َعیِّن تَرجَمة الکلماِت المعّینة بالترتیِب: »قامَْت ُسَمیَّ

2( برخاست ـ زنگ ـ همیاری می کنیم 1( بلند شد ـ کالس ـ یاری می کنیم 
4( اقدام کرد ـ زنگ ـ همکاری می کنیم 3( انجام داد ـ زنگ درسی ـ هماهنگی می کنیم 

َعیِّن ما فیه کلمٌة ال تناسب األُخری في المعنی:- 107

4( الّزائر، الّسائح، الُمسافِر 3( الَقریَة، الُمحافَظة، الَمدیَنة  نْب  2( الّزرافة، الَکلب، الذَّ 1( الُغراب، الُعصفورة، الَحماَمة 
َعیِّن الَخطأ في تَعریف الکلمات:- 108

2( الِمضیاف: ِصَفٌة لشخٍص یُحّب الّضیَف و یَحَترمه! 1( الّسائح: اّلذي یُسافر إلی البلدان األُخری! 

4( الُمواِطن: هَُو الَّذي یَعیش َمعنا في باِلٍد واِحدٍة! ملَُة: حََشَرٌة تَقدُر علی حَمِل َشيٍء أصغر مِن نفِسها فقط!  3( النَّ
َعیِّن المفردات الَّتي ال تُناِسُب لِتکمیِل الفراَغیِْن: »إذا ............. مَعنی الَمرافِق العاّمة َفـ ............... لَنا َأمِثلًَة لها!«- 109

4( تَعّلمُتّن ـ اُْکُتبَْن 3( فَهمِت ـ اُْذُکري  2( قََرأَْت ـ ُقلْ  1( نَسیُتم ـ اِحَْفظوا 
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َعیِّن الَخطأ لتکمیل الفراغات:- 110
وام !  الدَّ 1( هذا الطالُِب کاَن بِِانتِظار والِِدِه بَعد اِنتِهاِء .............. الَمدَرسيِّ

2( هذا ............... حََسٌن و نَسَتطیُع أَن نَسَتفیَد منه في حلِّ ُمشکِلَتِنا!  االقتراب
3( الاّلعبوَن یُماِرسوَن نَشاطاً ............... في الملَعِب قبَل اللَِّعِب!  ُحّراً

جیَن!  َرَمی 4( ............... الفائُِز ُکَرًة َصغیَرًة بیَن صفوِف الُمَتَفرِّ
111 -: حیَح في الُمتراِدِف و الُمتضادِّ َعیِّن الصَّ

ة ≠ َصّف 4( ِحصَّ 3( اِقتِراح ≠ ُمخالفة  2( شاهََد = َرأَی  1( ماَرَس ≠ فقدَ 
َعیِّن عباَرة ما جاَء فیها المتضاّد:- 112

2( أَشَعَل الطفُل ناراً، ثمَّ خاَف و أطفأها بسرعٍة! 1( َسَأَل المعلُِّم طالباً فََأجابَه فوراً!  
ِة و یَستفیدوَن مِنها! 4( یَنَتِفُع الّناُس بِالَمرافِِق العامَّ 3( فََقْدُت محَفظَتي فََوجدتُها بعَد یَوَمیِْن! 

َعیِّن الَخطأ في الُمفَرِد أو الَجمِع:- 113
4( َعمود  جمعه »أعماد« 3( َمدیَنة  جمعه »ُمُدن«  2( ُصفوف  مفرده »َصّف«  1( أقمار  مفرده »قََمر« 

114 -: حیَح في متراِدِف الکلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعیِّن الصَّ
ِة َکمواِطٍن؟  تُحِسُن 2( هَْل أنَت تَْشُعُر بالَمسؤولیَّ ها بِما شاهََدْت في الُغرفَِة.  الُحجَرة  ُة ُأمَّ 1( أخبََرْت ُسَمیَّ

ِة األُولٰی إلی طهراَن.  َسَنویّاً 4( في العام الماضي ِجئُت لِلَمرَّ ٌد.  َسَحبَ  ُس أَنَّ الَّذي جاَء ِعنَدُه ُمحمَّ 3( ظَنَّ الُمَدرِّ
115 -: حیَح في مفرد الکلماِت الَّتي تَحتها َخطٌّ َعیِّن الصَّ

2( یَعَمُل الُعّماُل في الَمصَنِع َسبَْع ساعاٍت!  الَعمیل 1( َذهَبُت إِلِطفاِء المصابیِح إلی ُحُجراِت المدَرَسِة!  الِمصباح 
یانَِة و المحافَظَِة!  اإِلمکان 4( هذه األَماکُن تحتاُج إلی الصِّ ة  تِنا!  ُأمَّ ضا ⒔ ثامِِن أئِمَّ 3( َذهَبُت لِزیاَرِة اإِلمامِ الرِّ

ِة.«- 116 کم َجمعاً جاَء في هذه الِعباَرِة؟: »َذکَْرُت الَمداِرَس و الَمتاِحَف و َدوراِت المیاِه و الَمکتباِت کَأمِثلٍَة لِلَمرافِِق العامَّ
4( ِستَّة 3( خمسة  2( أربعة  1( سبعة 

َعیِّن ِعباَرًة ما جاَء فیها َجمُع التَّکسیِر:- 117
2( توجَُد علی َرصیِف هذا الّشاِرِع أَشجاٌر طویلٌَة! 1( تَذهُب زمیلتي ِإلی الّسوِق لِِشراِء البضائع! 

4( هذه األنابیُب في مخزن الُمْسَتوَصِف لَونُها أَبیض! باِحّي وقفنا في أحد َعَشَر َصّفاً!  3( في االصِطفاِف الصَّ
)انساین 99(- 118 َعیِّن الخطأ عن »الّلوحة«: 

2( نکتب علیها أخباراً عاّمًة! 1( نُمارس الدروس علیها!  
4( نرسم علیها إشارات المرور و الّصور الجمیلة! 3( ال نجدها إاّل کبیرة و بألوان مختلفٍة! 

119 -:ًَو لََقْد َأْرَسلْنَا نُوحاً ِإلَی َقْوِمِه َفلَِبَث فیِهْم َألَْف َسنٍَة ِإاّل َخْمسیَن عاما！
1( و نوح به سوی قوم ما فرستاده شد و او نهصد و پنجاه سال در میان ما ماندگار شد!

2( و قطعاً ما نوح را فرستادیم و او هزار و پنجاه سال در میان قومش ماند!
3( و نوح به سوی قومش روانه شد و او هزار و پنجاه سال در میان آن ها درنگ کرد!

4( و بی گمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد!
فِّ الّتاِسع!«:- 120 »في مدرستنا حفلٌة في الیوِم السابع ِمن هذا الشهِر سَیشتِرُك فِیها ِاثنا َعَشَر طالباً ِمَن الصَّ

1( در مدرسءه ما در روز هفتمِ این ماه جشنی است که در آن دوازده دانش آموز از کالس نهم شرکت خواهند کرد!
2( در هفتمین روِز این ماه جشنی در مدرسءه ما برگزار می شود که در آن دوازده دانش آموز از نُه کالس شرکت می کنند!

3( در مدرسءه ما در روز هفتم از این ماه جشنی بود که در آن دوازده دانش آموِز کالس نهم شرکت کردند!
4( در هفتمین روز از این ماه جشنی در مدرسه ها وجود دارد که در آن دوازده دانش آموز از نُه کالس شرکت خواهند نمود!

ِة!«:- 121 باِحيِّ اِلِهِتماِمِهنَّ بِالَمرافِق العامَّ »في َصباِح الَیوِم الّتالي هَي َشکََرْت تِلمیذاتِها في االصِطفاِف الصَّ
1( در صبح روز بعد او در صف صبحگاه از شاگردان خود تشکر کرد تا به تأسیسات عمومی اهمیت دهند!

2( صبح روز بعد او از شاگردانش در صف صبحگاه به خاطر توّجهشان به تأسیسات عمومی تشکر کرد!
3( در صبح بعد از آن روز، از شاگردانش به خاطر اهمیت دادن به همءه تأسیسات سپاس گزاری می کرد!

4( در صبح روز بعد شاگردانش از او تشکر کردند به خاطر اهتمام او در صف صبحگاهی به تأسیسات عمومی!
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ِة!«:- 122 »إنَّ الطالباِت الّلتي یَْدُخلَْن مکَتبَة الَمدَرَسِة یَحفظَن الُهدوَء فیها و یَُقْمَن بِواِجباتِِهنَّ کَمواِطناٍت یَشُعْرَن بِالَمسؤولیَّ
1( دانش آموزانی که وارد کتابخانءه مدرسه شده و آرامش را رعایت می کنند، همان هایی هستند که به وظایف خود عمل می کنند، مانند شهروندانی 

که احساس مسئولیت دارند!
2( آن دانش آموزانی که به کتابخانءه مدرسه می روند تا آرامش را در آن حفظ کنند، به واجبات خود مانند هم وطنانی که احساس مسئولیت می کنند، 

عمل کرده اند!
3( دانش آموزانی که وارد کتابخانءه مدرسه می شوند، در آن آرامش را رعایت می کنند و همچون شهروندانی که احساس مسئولیت می کنند به تکالیف 

خود می پردازند!
4( دانش آموزان به کتابخانءه مدرسه وارد می شوند، سپس آرامِش آن جا را رعایت می کنند و به تکالیف خود می پردازند، همچون هم وطنی که حّس 

مسئولیت دارد!
»قاَم البائعوَن لِلمّرة الثّانیِة بَِبیِع أربعیَن نَوعاً ِمن الَبضائع الجدیدة لَِدوراِت المیاِه!«:- 123

1( فروشندگان دو بار اقدام به فروش چهار نوع از کاالهای سرویس های بهداشتی جدید کردند!
2( برای دومین  بار فروشندگان، نوع چهارم کاالهای سرویس های بهداشتی را به فروش گذاشتند!

3( فروشندگان برای بار دوم، اقدام به فروش چهل نوع از کاالهای نوین سرویس های بهداشتی نمودند!
4( فروشندگان در بار دوم، چهارده نوع از کاالهای سرویس های بهداشتی جدید را فروختند!

باحّیِة اثنَتي عشرَة حرکًة ریاضّیًة لِلِحفاِظ علی سلمِتهم!«:- 124 »یُمارُس التَّلمیُذ في االصطفافات الصَّ
1( دانش آموزانی که در صف صبحگاهی، دوازده حرکت ورزشی انجام دادند، سالمتی شان را حفظ کردند!

2( دانش آموزان در صف های صبح، حرکت ورزشی دوازدهم را تمرین می کنند تا سالمتی شان را حفظ کنند!
3( دانش آموز در صف های صبحگاهی بیست  و دو حرکت ورزشی انجام می دهد تا سالمتی اش حفظ شود!

4( دانش آموزان در صفوف صبحگاهی، برای حفظ سالمتی شان دوازده حرکت ورزشی انجام می دهند!
َة!«:- 125 ی المرافَِق العامَّ »إنَّ الَمداِرَس و الهواتَِف العامَّة و أعِمَدَة الکَهَرباِء و َدوراِت المیاِه و الَمتاِحَف کُلَّها ِمن األماکِن الَّتي تَُسمَّ

1( مدرسه ها و تلفن های عمومی و ستون برق و سرویس  بهداشتی و موزه ها همه از مکان های تأسیسات عمومی هستند!
2( مدارس و تلفن های عمومی و ستون های برق و سرویس های بهداشتی و موزه ها همگی از مکان هایی هستند که تأسیسات عمومی نامیده می شوند!
3( مدرسه ها و باجه های تلفن و ستون های مخابراتی و سرویس های بهداشتی و موزه ها همگی مکان هایی برای تأسیسات عمومی نامیده می شوند!

4( مدرسه ها و تلفن های عمومی و ستون های برق و سرویس بهداشتی و موزه ها همگی مکان های تأسیسات عمومی نام گذاری شده اند!
»یَنُقل الَفّلحوَن إلی مزارعهم الماَء بِاألنابیب أکثََر ِمن ثلثین سنًة!«:- 126

1( بیش از سی سال است که کشاورزان آب را با خطوط لوله کشی به مزرعه هایشان می برند!
2( برای سی امین سال، کشاورزان آب را با لوله ها به مزارعشان منتقل کردند!

3( بیش از سی  سال است که کشاورزان آب را با لوله ها به مزرعه هایشان منتقل می کنند!
4( کشاورزان بیش از سه سال پیش اقدام به انتقال آب با لوله ها به مزارعشان نمودند!

ِة تَقویٍَة أو یُماِرْسَن نشاطاً ُحّراً!«:- 127 فِّ في ِحصَّ »ظَننُت أنَّ طالبات ذلك الصَّ
1( گمان کردم که دانش آموزان آن کالس، در زنگ تقویتی هستند یا فعالیتی آزاد انجام می دهند!

2( تصّور می کردم که دانش آموزان آن کالس در زنگ تفریح اند یا فعالیت آزادانه را تمرین می کنند!
3( گمان کردم که دانش آموزان این کالس زنگ تقویتی یا فعالیت آزاد را تمرین می کنند!

4( فکر کردم که دانش آموزان در آن کالس در زنگ تقویتی هستند یا این که آن ها فعالیتی آزاد را انجام داده اند!
»تَشکََّل قصُر آپادانا لِـ »تخت جمشید« ِمن اثنین و َسبعیَن عموداً ولکن َقد بِقَي اآلَن أربَعة عشَر عموداً منها سالماً!«:- 128

1( قصر آپادانای تخت جمشید از 27 ستون تشکیل شده، اما اکنون 14 ستون از آن سالم است!
2( قصر آپادانای تخت جمشید از 27 ستون تشکیل می شود که اکنون 24 ستون از آن سالم مانده است!

3( قصر آپادانای تخت جمشید از 72 ستون تشکیل شده، اما اکنون 14 ستون از آن سالم باقی مانده است!
4( قصر آپادانا در تخت جمشید است که از 72 قسمت تشکیل شده، اما 41 قسمت از آن فقط سالم مانده است!

»یُنتج الَبَشُر في َجمیِع أنحاِء العالم حوالي خمسین ملیون طُنٍّ ِمن النفایات اإللکترونّیة و الکهربائِّیِة َسنَویّاً!«:- 129
1( بشر سالیانه حدود 50 میلیون تن زباله های الکترونیکی و برقی در تمام قسمت های جهان تولید می کند!

2( انسان هر سال در تمام بخش های جهان حدود 15 تن زبالءه الکترونیکی و برقی تولید می کرد!
3( بشر سالیانه حدود 500 میلیون تن زبالءه الکترونیکی و برقی در همءه نقاط جهان به وجود می آورد!

4( انسان هر ساله تولیدکنندءه 5 میلیون تن زباله های الکترونیکی و روشنایی در تمام قسمت های جهان است!
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»َقّلْت ساعتاِن اثنتاِن في شهِر رمضان المبارك ِمن دوام الّشرکاِت الحکومّیِة!«:- 130
1( در ماه مبارک رمضان، ساعت دو، ساعت کاری شرکت های دولتی تمام می شود!
2( در ماه مبارک رمضان، دو ساعت از زمان کار شرکت های دولتی کاسته می شود!

3( در ماه مبارک رمضان دو ساعت از کار رسمی شرکت دولتی کم شد!
4( در ماه مبارک رمضان دو ساعت از ساعت کاری شرکت های دولتی کاسته شد!

ِة أِلَنَّ الِحفاظ علیها واجٌب علی کُلِّ الُمواِطنیَن!«:- 131 »کاَن َصدیقي یُحافُظ علی أشجاِر الّرصیِف و الحدائِِق العامَّ
1( دوستم از درختان پیاده روها محافظت می کرد، زیرا آن ها و پارک ها از اموالی هستند که محافظت از آن ها بر همه واجب است!

2( دوست من از درختاِن پیاده رو و پارک ها مواظبت می کند، زیرا نگه داری از آن ها بر همءه شهروندان واجب است!
3( دوستم از درختاِن پیاده رو و پارک ها نگه داری می کند، زیرا نگه داری از آن ها بر هر شهروندی واجب است!

4( دوست من از درختان پیاده رو و پارک ها محافظت می کرد، زیرا حفاظت از آن ها بر همءه شهروندان واجب است!
)تجریب 98(- 132 »االستفادة من الجّوال لیست مسموحة في حّصة االمتحان!«: 

2( به کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد! 1( استفاده از تلفن همراه در جلسءه امتحان مجاز نیست! 
4( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسءه امتحان مجاز است! 3( آوردن تلفن همراه در جلسءه امتحانات مانعی ندارد! 

)ریایض 96(- 133 »هناك کثیٌر من األشخاص یتحّملون المشّقات في حیاتهم لیکتسبوا المعالي!«: 
1( آن جا بسیارند کسانی که سختی های زندگی را متحّمل می شوند تا بزرگی هایی برایشان به دست آید!
2( این جا هستند افراد بسیاری که مشّقات را در زندگی شان تحّمل کرده، برتری ها را به دست می آورند!

3( بسیاری از اشخاص هستند که مشّقات را در زندگی شان تحّمل کرده، برتری ها را کسب نموده اند!
4( بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختی ها را تحّمل می کنند تا بزرگی ها را به دست آورند!

)ریایض 84(- 134 أَ الطّلب أنفسهم المتحان نهایة السنة و قاموا بأداء تکالیفهم!«:  »هیَّ
1( دانشجویان، خویش را برای امتحانات پایان سال مهّیا کرده بودند، لذا تکالیفی را انجام دادند!
2( شاگردان برای مهّیاکردن خویش، برای امتحان پایان سال، اقدام به انجام تکالیف خود کردند!

3( دانش آموزان برای آماده شدن خود، به خاطر امتحانات پایان سال، به ادای تکالیف خود اقدام کردند!
4( دانش آموزان خودشان را برای امتحان پایان سال آماده کردند و به انجام تکالیف خود پرداختند!

َعیِِّن الَخطأ:- 135
1( أخبِروها لُِتطِفَئ الَمصابیَح قبَل الُخروِج مَِن البیِت: به او خبر دهید تا چراغ ها را قبل از خارج شدن از خانه خاموش کند!

ِة، ال نقطَِع األشجاَر في الغابات: اگر احساس مسئولّیت کنیم، درختان را در جنگل ها نمی بریم! 2( إن نشُعْر بِالَمسؤولیَّ
ُجَل الَجریَح ِإلَی الُمسَتوَصِف لِلُمعالَجِة: مرد زخمی را برای درمان به درمانگاه بردم! 3( أخذُت الرَّ

ماواِت َو األرِض: نعمت های خداوند در آسمان و زمین زیبا هستند! ِه في السَّ 4( ما أجَمَل نََعماِت الّلٰ
حیح:- 136 َعیِّن الصَّ

ِة: شهروندان نباید زباله ها را در خیابان و مکان های عمومی بیندازند! واِرِع َو األماکِِن العامَّ 1( یَِجُب َعلَی الُمواِطناِت أن ال یَرمیَن نُفایاتِِهنَّ في الشَّ
َة َمّراٍت إلی هُنا لِلّسیاحَِة أِلَنَّ هؤالِء الّناس مِضیافون: بارها برای گردش به این جا آمدم، چون مردمی مهمان نواز هستند! 2( ِجئُت ِعدَّ

ِة الکیمیاِء: بعد از زنگ شیمی در کالسی دیگر، یک فعالیت آزاد انجام دادند! 3( ماَرسوا نَشاطاً ُحّراً في َصفٍّ آَخَر بَعَد ِحصَّ
َن لِلتَّالمیِذ واِجباٍت لِلِحفاِظ َعلَی الَمرافِِق: به مدیر پیشنهاد دادم که برای دانش آموزان وظایف مراقبت از تأسیسات را  4( اِقَتَرحنا َعلَی الُمدیرِ أن یَُعیِّ

تعیین کند!
حیح:- 137 َعیِّن الصَّ

ِف: مدیر خودش برای خاموش کردن چراغ و کولر رفت! 1( ذهَبَت الُمدیَرُة نَفُسها إِلطفاِء الَمصابِیِح َو الُمَکیِّ
هَ یَْعلَُم ما في أَنُفِسُکْم: و بدانید که خداوند آن چه را در دل های شماست، می داند! 2( ！َو اعْلَُموا أَنَّ الّلٰ

3( الهاتُِف آلٌَة لَِنقِل األَصواِت مِن َمَکاٍن ِإلی مکاٍن آَخَر: تلفن وسیلءه انتقال صدا از جایی به جاهای دیگر است!
4( جاَء والِدي بالطعامِ أِلَصِدقائِنا في الّلیل: پدرم شب برای دوستانم غذا آورد!

)ریایض 96(- 138 َعیِّن الَخطأ: 
ه: این دست است و خداوند آن را دوست می دارد! 1( هذه الید یحّبها الّلٰ

ه: این دستی است که خداوند آن را دوست می دارد! 2( هذه یٌد یحّبها الّلٰ
3( هؤالِء المکّرمون ال یتکّبرون علی ُأولئك: این گرامیان بر آن ها تکّبر نمی ورزند!

4( هؤالِء مکّرمون ألَ نَُّهم ال یتکّبرون علی اآلَخرین: اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکّبر نمی کنند!
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)خارج از کشور 96 ـ با کیم تغییر(- 139 حیح:  َعیِّن الصَّ

1( ُأولئَك العقالء یُبعدون أنفَسهم عن کّل أمر باطل: آن عاقالن خود را از هر امر باطلی دور می کنند!
2( هؤالِء الطُّاّلب سیشاهدون ثمرة جّدهم: این ها دانش آموزانی هستند که نتیجءه سعی خود را خواهند دید!

3( ُأولئَك األَنبیاء تحّملوا مشّقة کثیرة لهدایة الّناس: آن ها پیامبرانی هستند که برای هدایت مردم، مشّقت بسیاری تحّمل کردند!
4( هؤالِء البنات کتبن رسائل ألبیهّن حین کان في الجبهة: این دختران کسانی هستند که برای پدرشان وقتی در جبهه بود نامه نوشتند!

»باید همگی در نگه داری از تأسیسات عمومی همکاری کنیم تا سال های زیادی از آن ها بهره ببریم!«:- 140

ِة و نَتعاَوَن حّتی نَستفیَد منها سنواٍت کثیَرًة! 1( یَِجُب علی ُکلٍّ مِّنا أن نُحافَِظ علی الَمرافِِق العامَّ
ِة سنواٍت کثیَرًة حّتی نَتعاَوَن في ااِلنتِفاع بِها! 2( علینا أن نُحافَِظ ُکلُّنا َعن المرافِِق العامَّ

ِة حَتَّی نَنَتِفَع بِها َسنواٍت کثیَرًة! 3( یجُب أن نَتعاَوَن جمیعاً في الِحفاِظ علی الَمرافِِق العامَّ
نواِت األخیَرِة! ِة و نَستفیَد منها في السَّ 4( البُدَّ لَنا أن نََتعاَوَن في ِحفِظ المرافِق العامَّ

»مدیر، دانش آموزان را نصیحت می کرد که زباله ها را در حیاط مدرسه پرتاب نکنند!«:- 141

فایات في ساحة المدرسة! 1( یَنَصُح المدیُر الطاّلب بأن یَجعلوا النُّ
فایاِت في ساحة المدرسة! 2( کانت المدیَرُة تَنَصُح الطالِباِت بِأن ال یرمین النُّ
فایاِت في قاعة المدرسة! 3( کانَْت تَنَصُح المدیرة الطالِباِت بأن ال یَجَعلَْن النُّ

فایََة في قاعِة المدرسة! 4( یَنَصُح المدیر الطاّلب بَأن ال یرموا النُّ
»یکی از دوستانم قطعءه زمینی دارد که مساحت آن بیشتر از پنجاه هزار متر است!«:- 142

2( یمَتلُِك أحُد أصِدقائي قطعة أرٍض مساحَُتها أکثُر مِن خمسة آالف متر! 1( ألحٍد مِن أصِدقائي بُقعٌة مساحَُتها أکثُر مِن خمسیَن ألف متر! 
4( إنَّ لَِصدیقي بقاعاً کثیَرة مساحَُتها خمسین ألف متر! 3( عند أحٍد مِن ُزَمالئي بقعة تَبْلُغ مساحاتُها خمسیَن ألف کیلومتر! 

)تجریب 97 ـ با کیم تغییر(- 143 »از خطاهای دیگران درس بگیر، زیرا عمر برای تو کافی نیست تا همءه چیزها را آزمایش کنی!«: 

1( اِعتبر من أخطاء اآلخریَن ألنَّ العمر ال یکفیك لتختبر کّل األشیاء!
2( اِعلم خطأ اآلخرین ألَنَّ العمر لیس کافیاً لك حّتی تُجّرب األخطاء کلَّها!

َّه ما یکفي لك عمرك الختبار نفسك األخطاَء کلَّها! 3( اعتبِر خطأ الّسائرین ألَن
َّك ما کفی بك عمراً حّتی تمتحن کّل شيء بنفسك! 4( تعلَّم من أخطاء غیرك ألَن

)خارج از کشور 96 ـ با کیم تغییر(- 144 »صدای قلب انسان از زیباترین نغمات موسیقی در آفرینش هستی است!«: 

1( إنَّ لقلب اإِلنسان صوت من أحسن نغمات للموسیقی في الخلقة العالمّیة!
ة في خلق العالم! 2( تکون لقلب اإِلنسان صوت من أحسن أصوات الموسیقیَّ
3( تکون أصوات قلب اإِلنسان من أجمل ألحان الموسیقّیة في عالم الخلقة!

4( ِإنَّ صوت قلب اإِلنسان من أجمل نغمات الموسیقی في خلقة العالم!
)انساین 94 ـ با کیم تغییر(- 145 »برای سومین بار به عهد خود وفا نکرد، و پس از دو ساعت دو سوم اموال خود را از دست داد!«: 

2( ما یفي بعهده للمّرة ثالثة، و فاته بعد ساعتین ثلثان من أمواله! 1( ما وفی بعهده للمّرة الثّالثة، فضّیع الثلثي من ماله بعد ساعتین! 
4( ما وفی بعهده للمّرة الثالثة، فخسر ثلثي أمواله بعد ساعتین! 3( لن یفي لمّرة ثالثة بتعّهده، و ُفقد بعد ساعتین ثلثا من أمواله! 

！مَن جاَء بِالَحَسنَِة َفلَه َعشُر َأمْثالِها. عیِّن األنسب في المفهوم:- 146
ــاد کس ــری ف ــه  ب ــدی  رســی هــرگــز  ــو  ت  )1
جو کِشته  خـــزان  در  ای  نــپــنــدارم   )2
ــدار م نیکی  چــشــم  کــنــی  ــد  ب اگـــر   )3
برت آیــد  نیکی  کنی  نیکی  ــو  چ  )4

کـــه مــی خــواهــی امـــــروز فـــریـــادرس
درو وقـــت  ـــه  ب ــی  ــان ــت س گــنــدم  کـــه 
ــار ـــز، انـــگـــور ب ــز نـــیـــارد گ ــرگ کـــه ه
خـــورت ــــدر  ان ــد  ــاش ب ـــدی  ب را  ـــدی  ب

حیَح لهِذِه العبارِة: »ال خیَر في َقوٍل إاّل مََع الِفعِل!«- 147 َعیِّن المفهوَم الصَّ
2( چه گویم که ناگفتنم بهتر است/ زبان در دهان پاسبان سر است 1( تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد 

4( دو صد گفته چون نیم کردار نیست  3( ！و اجعل لي لسان ِصدٍق في اآلِخریَن
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النّص األّول

 ِاقرأ النّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:
حل یعیش في مکان ُسّمي بالخلّیة )کندو(. عدد أفراد الخلّیة  حل )زنبور عسل( عجائب و نری أنَّ العلماء یکتشفون کلَّ یومٍ المزیَد منها! النَّ إنَّ في سلوك النَّ

حوالي عشرة آالف، و أکثُرها عاملٌة تخدم اآلخرین فیها. في کّل خلّیٍة ملکٌة واحدة و حوالي ألف ذَکرٍ یقومون بحراستها!
قد تعیش الملکة الحدَّ األعْلی إلی خمس سنوات ولکنَّ العامالت ال تعّمر ـ إن ُولدت في فصل الشتاء ـ أکثَر من خمسة أشهر، و ـ في فصل الّصیف ـ حوالي 

یف ولکّنها مع حلول الّشتاء تقوم بطردها من الخلّیة لقّلة الغذاء فیها! کور طوَل فصل الصَّ خمسة أسابیع. تقوم العامالُت بتغذیة الذُّ
إذا دخلت حشرٌة غریبة خلّیة الّنحل، فِإنَّ العامالت تقتلُها فوراً دون إنذار! ثّم تقوم برمي جثّتِها إلی الخارج، أّما إذا کانَت کبیرًة تُلقي علیها ماّدًة لزجة تجمعها من 
)زبان 97( ة تمنع نموَّ الجراثیم )میکروب ها(. فهذه هي بعض تلك العجائب الَّتي ظهرت حتَّی اآلن لإلِنسان!  أشجار خاّصة. و قد تبّین أخیراً أَنَّ هذه المادَّ

َعیِّن الَخطأ:- 148
2( بعض أنواع الملکة قد یعیش أقلَّ من خمس سنوات! 1( ال نجد في الخلّیة أحداً ال یعمل غیر الملکة! 

ًة لمواجهة الجراثیم! 4( تجمع العامالت من بیئة داخِل الخلّیة مادَّ 3( ما کان اإِلنسان یعلم سبَب عدم شیوع الجراثیم في البدایة! 
َعیِّن الخطأ:- 149

2( إذا لم یکن طعام فُتطرد العامالت من الخلّیة! حل أن یعیش مع الغرباء!  1( ال یحّب النَّ
4( بعض األحیان ال تُرَمی الحشرة المقتولة إلی خارج الخلّیة! 3( عدد العامالِت في جمیع خالیا الّنحل أکثُر من البقّیة! 

حیح: »إن دخلت غریبٌة في الخلّیة ..............«- 150 َعیِّن الصَّ
4( تواجهها الملکة بشّدة! 3( فال تخرج منها أبداً!  ة الّلزجة!  2( تقتلها المادَّ 1( فتموت بسرعة! 

حیح:- 151 عیِّن الصَّ
کور في جمیع األیّام! 1( من واجب العامالت أن تخدم الذُّ

حل فِإنَّه أقوی من ذلك! 2( الفصول ال تؤثّر في مقدار حیاة النَّ
3( هناك معلومات کاملة عن حیاة النَّحل حصل علیها اإِلنسان قبل قرون!

ة أقلُّ من النحلة الَّتي تولد في األَیّام الباردة! 4( عمر الّنحلة العاملة إذا ُولدت في األَیّام الحارَّ

النّص الثّاني

  ِاقرأ النّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:
سمع بهلول صوت الّرجل الباکي یقول: أتیُت إلی بغداد حامالً کلَّ المال اّلذي جمعُته في حیاتي للّتجارة، ثمَّ أعطیُته عطّاراً معروفاً باألمانة ... فهَم بهلول 

جل؛ ما علیك إاّل أن تطالب أمانَتك غداً! الموضوع، فقّررا أن یذهبا إلی العطّار غداً، و قال بهلول للرَّ
في الیوم الّتالي لبَس بهلول مالبس جمیلة و ذهب إلی العطّار فسّلم علیه و قال: سمعُت عن فضائلك و أمانتك کثیراً، و ُأرید أن ُأسافر إلی مکان بعید. ففتح 

الکیس الَّذي کان معه و ألقی بعَض ما فیه من المجوهرات البدلّیة.
في نفس اللَّحظة وصل الّتاجر المسکین إلی دّکان العطّار و هو یقول له: أطلب استرداَد أمانتي! فردَّ العطّار أمانته فوراً خوفاً من أّن بهلول یفهم خیانته في األمانة! حینئٍذ 
ـ با کیم تغییر( )تجریب 97  مل و بعض المجوهرات البدلّیة!  جاج و الرَّ قّدم بهلول کیسه إلی العطّار و خرج! و بعد قلیل حین فتح العطّار الکیس وجَده مملوءاً بالزُّ

»ما کان قصد بهلول!«. عیِّن الخطأ:- 152
2( إراءة أَنَّ للحّق دولة و ال یبقی الباطل! 1( الّدفاع عن المظلوم!  

4( تعیین معیارٍ للتمییز بین الّصادق و الکاذب! 3( أَن یُوصل الحقَّ إلی صاحبه!  
جل المسکین؟«. عیِّن الَخطأ:- 153 »لماذا ردَّ العطّار أمانة الرَّ

2( حّتی یُري نفسه أمیناً مؤمناً! 1( للحصول علی مال أکثر!  
4( حّتی ال یندم بهلول من قصده! َّه أمین یردُّ األَشیاء إلی أصحابها!  3( ألَن
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َعیِّن الخطأ:- 154
2( لم یتکّلم الرجل المسکین مع بهلول في حانوت العطّار! 1( من عادة بهلول أن یلبس دائماً ألبسة أنیقة! 

4( کان العطّار یحفظ أمانَة الرجل المسکین في دّکانه ال في مکان آخر! 3( حین ذهب بهلول إلی دّکان العطّار کان یحمل کیساً واحداً! 
َعیِّن ما ال یناسب مفهوم القّصة:- 155

2( ال تعجل في عملك فِإنَّ العجلة تضّرك! ه خالیة من األخیار!  1( لم تکن أرض الّلٰ
4( لیس کلُّ من تکّلَم عن أمر بمعنی أنَّه یؤمن به! 3( ال تیأس؛ فإنَّ الیأس من أشّد أعداء اإِلنسان! 

حیَح للفراِغ:- 156 »ِمئٌَة ............... َخمَسٍة یُساوي ِعشرین!«. َعیِِّن الصَّ
4( تَقسیٌم َعلَی 3( ناقِص  2( زائد  1( في 

باحيِّ َوَقفنا فِي ............... ُصفوٍف!«. عیِّن المناسب للفراغ:- 157 »فِي االصِطفاِف الصَّ
4( ِعشریَن 3( ثالثََة َعشرَ  2( العاِشَرةِ  1( َعَشَرةِ 

حیح عن کتابة األعداد:- 158 َعیِّن الصَّ
4( )78(: ثمانیة و سبعوَن 3( )19(: تسعَة و عشرَ  2( )86(: ثمانون و سّتة  1( )79(: تسعة و سّتون 

َعیِّن الَخطأ عن العملّیاِت الحسابّیة:- 159
2( أربعة و عشرون في ثالثة یساوي اثنیِن و سبعیَن! 1( سبعة و ثالثون زائد سّتة و خمسیَن یساوي ثالثة و تسعیَن! 

4( سبعة و سّتون ناقُص واحد و ثالثین یساوي سّتة و ثالثیَن! 3( ثمانیة و تسعون تقسیم علی اثنیِن یساوي سبعة و أربعیَن! 
َعیِّن المناسب للفراغات: »إذا تدرس ............... ساعاٍت في کّل یوم، بعَد ............... یوماً تکون مسَتِعّداً للشتراك في ............... امتحانات!«- 160

4( خمس ـ إحدی عشرة ـ ثالثة 3( خمسة ـ أحد عشر ـ ثالثة  2( خامسة ـ أحد عشر ـ ثالث  1( خمس ـ أحد عشر ـ ثالث 
حیح للفراغ: »أصبحت هذه الریّاضّیُة فائزة في ............... عالمّیٍة!«- 161 َعیِّن الصَّ

4( إحدی عشرة مسابقاٍت 3( أحد عشر مسابقاتٍ  2( خمسة مسابقةٍ  1( خمس مسابقاتٍ 
حیَح لهذا السؤال: »کان في المزرعِة خمسة عشر فّلحاً؛ ذهب سّتة منهم إلی منازلهم؛ کم فّلحاً في المزرعِة اآلَن؟«- 162 ِانتِخب الجواب الصَّ

4( عشرة 3( سبع  2( تسعة  1( ثماني 
َعیِّن الخطأ للفراغات: »............... ناقُص ............... یساوي ...............!«- 163

2( ثالثة و تسعوَن ـ تسعة عشر ـ أربعة و سبعیَن 1( خمسة و أربعون ـ أحد عشر ـ أربعة و ثالثینَ 
4( سبعة و خمسون ـ اثَني عشر ـ خمسة و أربعیَن 3( ثمانیة و سّتون ـ خمسة و عشریَن ـ اثنین و أربعینَ 

َعیِِّن الِعباَرَة الَّتي جاَءت فیها َعدٌد أصلّي َو ترتیبّي بالتَّرتیِب:- 164
َدٍة! فِّ الثّالِِث مِن المدَرَسِة االبتدائّیة، حََصلُت َعلَی َخمِس َدرجاٍت جَیِّ 1( في الصَّ

ٍة في المرحلَِة الثّالِثَِة! 2( فاَز التَّالمیُذ بِثاَلِث جائزات َذهَبیَّ
ة حَصلُت َعلَی المرتبِة الخامَِسِة! فِّ الرابع مِن المدرَسِة االبتدائیَّ 3( في الصَّ

ٍة! 4( في المرحلِة األُولَی، فاَز التَّالمیُذ بِثاَلِث جائزات َذهَبیَّ
أّي فراٍغ یناسُب عدد »أربعة عشر«؟- 165

2( لهذه البیوت ............... نوافذ کبیرة! 1( في شارعنا ............... بیوٍت و واحٌد منها فارٌغ! 
4( یلعُب أکثُر مِن ............... طفالً کّل یومٍ في هذه الساحة! 3( أماَم رصیِف الّشاِرِع حدیقتاِن ...............! 

َعیِّن الخطأ عن هذه العبارة: »لنوافذ مدرستنا ثلثوَن زجاجًة، فانکسر خمس زجاجاٍت في مسابقِة کرة القدِم!«- 166
2( عدد زجاجات المَکّسرة في مدرستنا خمسٌة! 1( ما انکسرت خمسٌة و عشرون زجاجًة في مدرستنا! 

4( ما انکسر في المسابقة إاّل خمٌس من الزجاجات! 3( تسعوَن بالمائِة مِن الزجاجات انکسرت في المسابقة تقریباً! 
َعیِّن الَخطأ للفراِغ َحسب العملّیات الحسابّیة:- 167

2( تِْسعوَن ............... عشَرٍة یُساوي ثَمانیَن! )ناقُِص( ًة َو سّتیَن! )ضرٌب في(  ة ............... أحد عشر یُساوي ستَّ 1( ِستَّ
4( ثمانیة َو ِسّتوَن ............... َخمَسٍة یُساوي أربََعة َو ِسّتیَن! )ناقُص( 3( اثناِن و َخمسوَن ............... اِثنیِن یُساوي سّتة و عشرین! )تَقسیٌم عَلَی( 

َعیِّن العدد األصلي:- 168
ظَُر في وجِه الوالدین! ظَُر في ثالثَِة أشیاء عبادة و منها النَّ 2( النَّ 1( قََرأُت الصفحَة الّرابعَة و الخمسین مِن المجّلة العلمّیة! 

4( َموِعُد الَفطوِر من السابعة و الّنصف حّتی الّتاسعة إاّل ربعاً في هذا الفندق! 3( ُولدُت في الیوم الخامس عشر من شهر »مرداد« في الصیِف! 



43

حیح للفراغین: »أربعة عشَر هو عدٌد ............... و نِْصُفه یکوُن ...............!«- 169 َعیِّن الصَّ
4( ترتیبي ـ سبعة 3( أصلي ـ تسعة  2( ترتیبي ـ تسعة  1( أصلي ـ سبعة 

َعیِّن الخطأ )في العدد(:- 170
2( ذلك الغنيُّ ساَعَد الثاني عَشَر فقیراً في القریِة! هرِ الماضي!  َج سبعُة طاّلب مِن الجامعِة في الشَّ 1( تََخرَّ

سي! لمیُذ وردًة واحدًة لُِمَدرِّ 4( َمَنَح ذلَك التِّ 3( هََجَم ثالثون ُمقاتالً علی األعداِء في ساحِة الحرِب! 
حیح عن العدِد و المعدوِد:- 171 َعیِّن الصَّ

ِة أربعة یومٍ! 2( سافرُت إلی مشهَد مع ُأسرتي لمدَّ 1( في مدینتنا خمسون و ثالث مدرسة کبیرة! 
ة تقویة مارسُت رسم الطبیعة في إحدی عشرة صفحًة! 4( في حصَّ 3( طلبت المدیرُة مِن اثنَتیِن طالبتیِن إطفاَء المصابیِح! 

َعیِّن ما فیه ِمن األعداد التَّرتیبّیة:- 172
راسّیِة!  1( طلبُت مِن أخي الصغیر أن یقرأَ واحداً من کتبه الدِّ

2( علینا أن نشتري الِقطعة الثالثة مِن هذه األرِض!
3( سافر أربعة ُسّیاح إلی إصفهان لزیارة معالمها األثریّة! 

4( ما ذهبُت إلی المعمِل یومین اثنیِن؛ ألَّني ُأصبُت بالزکام الشدید!
َعیِّن الصحیح للفراغ: »سألني المعّلُم ............... أسئلٍة و ما اسَتطَعُت أن ُأِجیَب علی السؤال ...............!«- 173

4( تِسَعة ـ ثاَلثَة 3( تاِسع ـ ثالثِ  2( تِسَعة ـ الثالث  1( تاِسع ـ ثاَلثة 
َعیِّن الَخطأ عن العدد:- 174

2( کان صدیقي راقداً یومین اثنین في المستشفی! 1( یَبلغ عمر أبي خمسین سنًة هذا العام! 
4( تَخّرج عشرون و واحد طالباً من المدرسة في السنة الماضیة! 3( قرأُت في هذا الشهر أربعة کتب مفیدة! 

َعیِّن ما لیس فیه من العقود:- 175
2( تکون ساعات العمل للُعّمال في ُأسبوع واحٍد أربعین ساعة! 1( مِئٌة تقسیٌم علی خمسة یساوي عشرین! 

4( النملة تقدُر علی حمل شيٍء یفوُق وزنها خمسین مّرًة! 3( اِثنان و تسعون ناقص عشرة یساوي اثنیِن و ثمانین! 
حیح للفراغ: »لهذه المرأة ............... أوالٍد و عليٌّ الولُد ...............!«- 176 َعیِّن الصَّ

4( ثالثة ـ األّول بعةُ  3( سّتة ـ السَّ 2( أربعة ـ الخمس  1( ثالث ـ االثنان 
حیح في قواعد األعداد:- 177 َعیِّن الصَّ

ثْنا مع خمسة َعَشر مهندسیَن في باِلد الّصین! 2( تََحدَّ 1( أنَْفْقُت مّما عندي إلی عشرین و سبعة فقیراً! 
4( تعیُش عشر ُأسرٍة في قریة جّدتي! 3( اشتری تلمیذ واحٌد أقالم التلوین مَِن البائِع! 

حیح عن المعدود:- 178 َعیِّن الصَّ
2( بُنَیت في مدرستنا خمسة صفوٍف و مکتبة واحدة! 1( الُغراب یعیُش ثالثین سنواٍت أو أکثر! 

4( یتعّلم التَّالمیذ في المدرسة اثنتین لغتین! 3( راجعُت الکتاب ثالث َمّرة لِفهمه العمیق! 
179 -: َعیِّن ما یشتمل علی العدد الترتیبيِّ

2( ثاَلُث ُمحافَظاٍت شمالّیٍة مِن بالدنا تََقُع جنب بحرِ الَخَزِر! یافِة ولکن ما جاَء عشرٌة مِنهم!  1( َدَعونا َخمسیَن َضیفاً للضِّ
باحّي في ِعشریَن صّفاً! 4( ُکّنا نَِقُف في االصطفاِف الصَّ ی اإلیرانّیوَن الَیوَم الثالَث عشر من »فروردین« بیوم الطبیعِة!  3( َسمَّ

َعیِّن العدد األصلي:- 180
رطّیاِن وقفا في بدایة الّساحة األُولی! 2( الشُّ 1( سِمعُت أنَّ الوحدة خیٌر مِن جلیِس الّسوِء! 

4( هَي تستطیع أن تری في اّتجاهیِن في وقت واحد؟ 3( من رأی مِنکم أحداً یدعو إلی الّتفرقة فهو عمیل العدّو! 
عیِّن العبارة الَّتي جاَء فیها العدد أکثر:- 181

ة َو ثالثوَن فصالً و أنا قرأُت الفْصَل الثّالَث منه! 1( لهَذا الْکِتاِب ِستَّ
2( کان سبعة تالمیذ ینتظروَن في الساعة العاشرة صباحاً زیارَة صدیقیِن اثنیِن!

3( لفریِق کرة القدم أحد عشر العباً و کلٌّ من الالعبیَن له مسؤولّیة معّینٌة!
سائّیة من الّسوق بتسعیَن توماناً و لها أربعة ألواٍن! 4( اشتریُت هذه المالبس النِّ

حیح عن العدد و المعدود:- 182 َعیِّن الصَّ
2( لهذا الکتاِب َعشرُة درٍس و أنا قرأُت منه خمسة درٍس حّتی اآلن! بیعّیِة!  1( تُوجَد في هذه الحدیقة اثنتان شجرتان مِن الَفواکِِه الرَّ

4( في هذه المدینة واحدة و ِعشرون جامعًة یَدرُس فیها الطاّلُب! نة الجدیدِة!  3( َمضی سبعٌة و ثمانون أیّاماً مِن السَّ
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َعیِّن العدد لیس صفة:- 183
تنا إلی مشهد قبل شهریِن! 2( ذهبُت لزیارة اإلمام الّرضا، ثامِن أئِمَّ 1( ُأراجع الیوَم الّدرس الخامس بمساعدة زمیلي الذکّي! 

غیر في الشارع الثّاني بعد ساعتیِن! 4( وجدُت أخي الصَّ 3( قَضیُت مع أصدقائي لیلة واحدة في  هذه القریِة! 
َعیِّن المعدود مضافاً إلیه:- 184

1( ال أنسی في أعمالي الیومّیة اثنیِن: إطفاء الُمکّیف و إغالق حنفّیة الماء!
2( لّما بلغ الثالثیَن مِن عمره أصبح معروفاً في العالمِ لتألیف کتبه!

3( هل تعلمیَن أَنَّ الّصیَن أّوُل دولٍة في العالَم استخَدمت نقوداً ورقّیًة؟!
4( أبي أشهُر کاتٍب لقصص األطفال و في الّسنة العشریَن من عمرِه کان عامالً!

َعیِّن ما لیس فیه عدٌد ِمن العقود:- 185
2( قرأُت في کتاٍب أنَّ الغراَب یعیش ثالثیَن سنًة أو أکثر! 1( یبعُد البحُر مسافة مائتي کیلومترٍ عن مدینتنا! 

4( ثمانوَن في الِمئة مِن موجودات العالم حشراٌت! 3( عدد الُمرافقیَن خمسوَن مِن أقربائي! 
َعیِّن الَخطَأ عن العدد أو المعدود:- 186

2( الکلُب حیواٌن یَقِدُر علی َسماِع صوِت الّساعِة مِْن مسافِة أربَعیَن قَدماً! 1( عدُد األئّمة مِن أهِل البیِت اثنا عشر أئّمًة! 
4( بدأُت قراءَة دروسي صباحاً و قرأتُها مّرتیِن اثنتیِن حّتی فَِهمُتها! 3( لِکلِّ سنٍة أربعةُ  فصوٍل و لِکلِّ فصٍل ثالثُة شهورٍ! 

حیح:- 187 »قرَأت الّشاعرة للُحّضاِر ثمانیة أبیاٍت من دیوانها الخامس!«. َعیِّن الصَّ
2( الُحّضار: جمع مکّسر ـ مفرده علی وزن فاِعل ـ معدود 1( قرأت: فعٌل ماٍض ـ للمخاطبة  

4( الخامس: من األعداد الترتیبّیة ـ مذّکر ـ صفة 3( ثمانیة: اسم ـ من األعداد الترتیبّیة ـ مؤّنث 
َعیِّن الَخطَأ عن الکلمات المعّینة حسب الترجمة:- 188

2( ُخمُس تالمیِذ هذه المدرسة شارکوا في المسابقاِت: یک پنجم 1( خمسون المئة مِن الُعّماِل اِعَْتَرضوا: پنجاه درصد 
4( تسعة في عشرة یساوي تِسعین: نه ضربدر ده 3( اشتریُت ِسرواالً بِِسْعرِ سّتین ألف تومان: شصت هزار 

َعیِّن ما لَیَس فیِه عَدٌد غیُر ترتیبّي:- 189
! هرِ الّسابِِع المیالديِّ 2( ُولَِدْت ابَنتي في الشَّ 1( َسَنٌة واِحَدٌة ِهَي اِثنا َعَشَر َشهراً!  

4( اشترینا تسع عشرة سّیارة للّشرکة! 3( حضر عشرة أشخاص في المسابقة! 
َعیِّن الخطأ عن الکلمات المعّینة: »هؤالء الْباِحثوَن یَقَتِرحوَن ِاقِتراحاٍت جیَِّدًة لِلَْمصانع!«- 190

2( یَقَترِحوَن: فعٌل مضارٌع ـ للغائبیِن 1( اَلْباِحثوَن: اسم علی وزن »فاعل« ـ جمٌع سالم للمذّکر 
4( الَْمصانع: اسم ـ جمع للتکسیر ـ علی وزن »َمفاِعل« 3( اِقْتِراحاٍت: جمٌع سالم مؤّنث ـ مفردها علی وزن »افتعال« 

في أيِّ عبارٍة جاء العدد؟- 191
م جّدي إحدی المزارع إلی نصفیِن! 2( قَسَّ 1( ال تعبدوا مِن دون اِهللا أحداً!  

4( یأمُرنا القرآُن بالوحدِة و اجتناب المعاصي!  ًة واحدًة و أنا ربّکم فاعبدون تکم ُأمَّ 3( ！إنَّ هذه ُأمَّ
)ریایض 99(- 192 حیح للفراغ: »نجح سعیٌد في المسابقة و حصل علی الجائزة الذهبّیة، فهو الفائز ...............!«  َعیِّن الصَّ

4( األولی 3( الواحد  2( األّول  1( األحد 
حیح للفراغین: »ذهبُت مع أحد عشر زمیلً من زملئي إلی المکتبة في الساعة السابعة صباحاً، رجع منّا زمیلن اثنان ولکنّنا بقینا - 193 َعیِّن الصَّ

)ریایض 99( خمس ساعات هناك. عند الرجوع کان عددنا ............... أشخاص و کانت الّساعة ...............« 
4( تسعة ـ الثانیة عشرة! 3( عشرة ـ الثانیة عشرة!  2( تسعة ـ ثاني عشر!  1( عشرة ـ ثاني عشر! 

حیح للفراغین: »ذهبت مع ُأسرتي إلی سفرة یوم األحد، طالت سفرتُنا ثلثة أیّام، رجعنا في الّساعة الّسابعة صباحاً. کنّا خمس - 194 َعیِّن الصَّ
)تجریب 99( ساعات في الطریق. فوصلنا في الّساعة ............... من یوم ............... إلی بیتنا!« 

4( الثانیة َعشرة ـ االثنین 3( الثاني عشر ـ األربعاء  2( الثانیة عشرة ـ األربعاء  1( الثّاني عشر ـ الثالثاء 
حیح للفراغین: »کان في فریقنا أحد عشر العباً، طال لعبنا مّدة ساعتین. مضت عشرون دقیقة من الّلعب. ُجرح العبان اثنان منّا، - 195 َعیِّن الصَّ

)هنر 99( واصل ............... العبین المباراة لمّدة ............... دقیقة إلی نهایة الّلعب!« 
4( تسعة ـ ساعة و أربعین 3( سّتة ـ ساعتین إاّل عشرین  2( تسعة ـ ساعتین و عشرین  1( سبعة ـ ساعة و أربعین 

)زبان 99(- 196 َعیِّن المناسب للفراغین: »أیّام األسبوع ............... و الیوم الوسط منها ...............!« 
4( سابعة ـ ثالثاء 3( سابعة ـ اإلثنین  2( سبعة ـ الثالثاء  1( سبعة ـ اثنین 
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)انساین 98(- 197 حیح:  َعیِّن الصَّ
2( تسعون ریاالً ناقص عشرین یساوي سّتین ریاالً! 1( عشرون ریاالً في خمسة یساوي مائة ریاٍل! 

4( ثمانون ریاالً تقسیم علی عشرین یساوي أربعین ریاالً! 3( أحد عشر ریاالً زائد تسعة یساوي سبعة ریاالٍت! 
)انساین 94(- 198 َعیِّن العدد غیر ترتیبي: 

2( طالعنا الیوم في المدرسة الفصل الثالث من درسنا العاشر! 1( حضرت في الموعد في الّساعة الخامسة مساء! 
4( قال الفاّلح البنه: علینا أن نحصد القطعة الثانیة من هذه األرض! راسّیة فقط!  3( طلبت من صدیقي أن یُعطَیني واحداً من کتبه الدِّ

)تجریب 91(- 199 َعیِّن الخطأ: 
2( طالعت المقالة الثّامنة لهذا العالم! 1( هناك ثالثة کتب ما قرأتها حّتی اآلن! 

4( خرج أحد عشر تلمیذاً من المدرسة!  ! 3( حضرت الطّالبة الّرابعة أیضاً في الصفِّ
)انساین 89(- 200 َعیِّن العدد لیس أصلّیاً: 

2( نَزل راکٌب واحٌد مَِن السّیارِة أماَم بیتنا! 1( حََصَد فاّلحاِن اثناِن هذه المزرعَة الکبیرَة! 
4( اِجتَمعْت اثنتا َعشرة قطًّة حَوَل قطعٍة مَِن اللَّحمِ! 3( یَجُب َعلَینا أن نکوَن في الَموقِف في الّساعِة الّسابعِة! 

)هنر 89(- 201 حیح:  َعیِّن الصَّ
2( کتبت هذه المقالة في العام الثاني! 1( َسَیرجُع والدي بعد الّشهر الخمسة من السفر! 
4( عملنا مِن الکتاب الّتمرین الثانیة! 3( ُأصیَب بِمرٍض فَما َذهََب إلی المدرسة سابع أیّام! 

)ریایض 86(- 202 حیح للفراغات:  »َصّححت في الصفحة ............... في الّسطر ............... الخطأ ...............!«. َعیِّن الصَّ
2( أحد عشر ـ الخمسة ـ العشر 1( الحادیة عشرة ـ الخامس ـ العاشر  

4( حادیة عشر ـ الثالث ـ االثنان 3( حادي عشر ـ الخمس ـ عشرة  
)خارج از کشور 96(- 203 »حفظُت دروسي في ............... أیّامٍ و ............... لیاٍل، فأصبحُت ............... الّرابعة في الّصف!«. َعیِّن الخطأ للفراغات: 

4( ثمانیة ـ تسع ـ الطالب 3( ثالثة ـ أربع ـ الطالبة  2( أربعة ـ خمس ـ الّتلمیذة  1( سبعة ـ ثماني ـ الّناجحة 
)زبان 86(- 204 َعیِّن العدد صفة: 

2( و ثالثة الشهور األُخری تختّص بالعطلة، ُن مِن تسعة أشُهر،  1( الّسنة الدراسّیة تتکوَّ
4( و لّلغة العربّیة اثنا عشر درساً نقرأها طول الّسنة! 3( و نقرأ في الحّصة الثّالثة من الّسنة األدب الفارسي، 

)هنر 82 ـ با کیم تغییر(- 205 َعیِّن الخطأ: 
2( َعلی الَمکتِب واحٌد کتاٌب و اِثنان قَلماِن! 1( شاهدُت ثماني معّلماٍت في المراسیمِ! 

فحِة َعشرُة سطورٍ فََقط! 4( لِهِذِه الصَّ فِّ أربعُة أبواٍب َو نافذتاِن!   3( لِلصَّ
حیح في ضبط حرکات الحروف:- 206 َعیِّن الصَّ

2( ثَمانوَن ناقُِص َعْشرٍة یُساوي سبعیَن! 1( ُأّمي تَرجُع في الّساَعِة الثّانیِة و النِّصف! 
نا أَربَعٌة و َخمسوُن تِلمیذاً! 4( في َصفِّ 3( عليٌّ هَُو الَولَُد الثّاني في أَسَرتِِه!  

َعیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 207
ولَُة! ُة هَي اأْلماکُِن الَّتي تَمَتلُِکها الدَّ 2( الَْمرافُِق الْعامَّ ُس!  ِة اللُّغِة الَعَربِّیِة شیئاً و قَبَِل الُمَدرِّ لمیذ في ِحصَّ 1( اِقَتَرَح التِّ

َنِة الماضیة! فِّ الّساِدِس في السَّ ُس في الصَّ 4( کانَْت تَُدرِّ 3( تَّیاُر الَْکهَرباِء في َستِّ ُحُجراٍت َمقطوٌع! 
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  گزینءه )1(: همسایگان، آن چه را که در 10411
خیابان اتّفاق افتاده بود، به ما خبر دادند./ گزینءه )2(: آیا پدرت مالک 
 زمینی در روستا است؟ )آیا پدرت زمینی در روستا دارد؟(/ گزینءه )3(:
سود  آن  از  مردم  که  هستند  مکان هایی  همان  عمومی  تأسیسات 

می برند./ گزینءه )4(: جنگل های این استان چه زیباست!
  »برتری می یابد، برتر است«10511
اجتماعی 10611 علوم  زنگ  در  »سمّیه    

برخاست و گفت: همءه ما همیاری می کنیم.«

کبوتر/ 10711 گنجشک،  کالغ،   :)1( گزینءه    
شهر/ استان،  روستا،   :)3( گناه/گزینءه  سگ،  زرافه،   :)2(  گزینءه 

گزینءه )4(: زائر، گردشگر، مسافر
که 10811 است  کسی  گردشگر:   :)1( گزینءه    

مهمان دوست:   :)2( گزینءه  می کند./  مسافرت  دیگر  کشورهای  به 
ویژگی ای است برای شخصی که مهمان را دوست دارد و به او احترام 
فقط  می تواند  که  است  حشره ای  مورچه:   :)3( گزینءه  می گذارد./ 
 :)4( گزینءه  کند./  حمل  است،  خودش  از  کوچک تر  که  را  چیزی 

هم وطن: کسی است که با ما در یک کشور زندگی می کند.
عمومی10911 تأسیسات  معنای  »هرگاه    

را ...............، پس برای ما نمونه هایی از آن ............... .«
 گزینءه )1(: فراموش کردید ـ حفظ کنید/ گزینءه )2(: 
یاد   :)4( گزینءه  ببر/  نام  ـ  فهمیدی   :)3( گزینءه  بگو/  ـ  خواندی 

گرفتید ـ بنویسید
  گزینءه )1(: این دانش آموز بعد از پایان 11011

:)2( گزینءه  کار/  ساعت  بود.   پدرش  منتظر  مدرسه   ............... 
 این ............... خوب است و می توانیم از آن در حّل مشکلمان استفاده کنیم.
ورزشگاه  در  بازی،  از  قبل  بازیکنان   :)3( گزینءه  نزدیک شدن/   
فعالّیتی ............... انجام می دهند.  آزاد/ گزینءه )4(: برنده، توپ 

کوچکی را میان صف های تماشاچیان ............... .  پرتاب کرد
  گزینءه )1(: انجام داد ≠ از دست داد/ 11111

گزینءه )2(: دید = دید/ گزینءه )3(: پیشنهاد ≠ مخالفت/ گزینءه )4(: 
زنگ = کالس

  در سایر گزینه ها به ترتیب »َسَأل ≠ 11211
أجاَب«، »أشَعَل ≠ أطفأ« و »فََقْدُت ≠ َوجَدُت« متضاد هستند.

 گزینءه )1(: معّلم از دانش آموزی سؤال کرد، پس او فوراً 
جوابش را داد./ گزینءه )2(: کودک آتشی برافروخت، سپس ترسید و 
آن را به سرعت خاموش کرد./ گزینءه )3(: کیفم را گم کردم و آن را 
بعد از دو روز پیدا کردم./ گزینءه )4(: مردم از تأسیسات عمومی سود 

می برند و از آن ها استفاده می کنند.
جمع »َعمود«، »أعِمَدة« است.11311  
  گزینءه )1(: سمّیه آن چه را که در اتاق 11411

دیده بود به مادرش خبر داد.  اتاق/ گزینءه )2(: آیا تو مانند یک 
شهروند احساس مسئولیت می کنی؟  نیکی می کنی/ گزینءه )3(: 
معلّم گمان کرد کسی که نزدش آمده، محّمد است.  کشید/ 

گزینءه )4(: در سال گذشته برای بار اّول به تهران آمدم.  ساالنه
ترتیب 11511 به  گزینه ها  سایر  در    

»العامِل«، »إمام« و »المکان« مفرد کلمات مشخص شده هستند.
اتاق های  به  چراغ ها  خاموش کردن  برای   :)1( گزینءه   
کار  کارخانه  در  ساعت  هفت  کارگران   :)2( گزینءه  رفتم./  مدرسه 
می کنند./ گزینءه )3(: برای زیارت امام رضا ⒔، هشتمین اماممان 

رفتم./ گزینءه )4(: این مکان ها به نگه داری و محافظت نیاز دارند.
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سرویس های 11611 و  موزه ها  و  »مدرسه ها    
تأسیسات عمومی از  نمونه هایی  به عنوان  را  و کتابخانه ها   بهداشتی 

نام بردم.«
و  مکّسر  جمع  »مرافق«  و  »أمثلة«  »میاه«،  »َمتاِحف«،  »مدارس«، 

»َدورات« و »مکتبات« جمع مؤّنث سالم هستند.
ترتیب 11711 به  گزینه ها  سایر  در    

»البَضائِع«، »أشجار« و »األنابیب« جمع مکّسر هستند.
بازار  به  کاالها  خرید  برای  من  همکالسی   :)1( گزینءه   
وجود  بلندی  درختان  این خیابان  پیاده رو  در   :)2( گزینءه  می رود./ 
 دارد./ گزینءه )3(: در صف صبحگاه در یازده صف ایستادیم./ گزینءه )4(:

این لوله ها در انبار درمانگاه، رنگشان سفید است.
  گزینءه )1(: درس ها را روی آن تمرین 11811

 :)2( گزینءه  است.(/  کالس  در  تخته سیاه  همان  )منظور  می کنیم. 
خبرهایی عمومی را روی آن می نویسیم. )تابلوی اعالنات(/ گزینءه )3(: 
)اشتباه  می بینیم.  مختلف  رنگ های  با  و  بزرگ  شکل  به  فقط  را  آن 
است، چون تابلوها به شکل کوچک هم وجود دارند.(/ گزینءه )4(: روی 
راهنمایی  )تابلوی  زیبا می کشیم.  آن عالئم عبور و مرور و شکل های 

رانندگی و تابلوی نقاشی(
فعل 11911 فرستادیم،  أرَسلْنا:    

ماضی در صیغءه متکّلم مع الغیر است. )رد گزینه های 1 و 3(/ قَومِه: 
قوم خود، قومش )رّد گزینءه 1(/ فیهم: در میان آنان )رد گزینءه 1(/ 
ألَف سنٍة إاّل خمسین عاماً: نهصد و پنجاه سال )رد گزینه های 2 و 3(

ما 12011 مدرسءه  مدرستنا:    
)رد گزینءه 4(/ سیشترُك: شرکت خواهند کرد؛ آمدن »َسـ« و »سوف« بر سر 
 فعل مضارع، زمان آن را به مستقبل تبدیل می کند. )رد گزینه های 2 و 3(/ 
فِّ التاسع: کالس نهم؛ »التاسع« عدد ترتیبی است. )رد گزینه های  الصَّ

2 و 4(
بعد 12111 روز  الّتالي:  الیوم    

است.  ساده  ماضی  »َشَکرت«  کرد؛  تشکر  شکرْت:   /)3 گزینءه   )رد 
باحّي: صف صبحگاه )رد گزینءه 3(/   )رد گزینه های 3 و 4(/ االصطفاِف الصَّ
: به خاطر توجهشان )رد سایر گزینه ها(/ العاّمة: عمومی  الهتمامِِهنَّ

)رد گزینءه 3(
  الطّالبات الاّلتي: دانش آموزانی 12211

که )رد گزینه های 2 و 4(/ یَْدُخلَن: وارد می شوند )رد گزینءه 2(/ 
یَحفظَن: رعایت می کنند، حفظ می کنند )رد گزینءه 2(/ فیها: در آن )رد 
 گزینه های 1 و 4(/ یَُقمن: می پردازند، اقدام می کنند )رد گزینءه 2(/ 
یَشُعرن بِالمسؤولّیة: احساس مسئولیت می کنند )رد گزینه های 1 و 4(

  قام بِـ : اقدام کردند؛ با توجه 12311
 به »البائعون« به صورت جمع ترجمه می شود. )رد گزینه های 2 و 4(/ 
لِلمّرة الثّانیة: برای بار دوم )رد گزینه های 1 و 2(/ بَیِع أربعین نوعاً: 
فروش چهل نوع )رد سایر گزینه ها(/ من البضائع الجدیدة: از کاالهای 

جدید )رد سایر گزینه ها(
 فعل »قاَم« هرگاه به تنهایی بیاید، معنای »برخاستن« دارد، 
اما اگر به همراه حرف »بِـ« بیاید به معنای »اقدام کردن« است. مثال: 
قام  برخاستند./  جایشان  از  دانش آموزان  مکانِهم:  من  التالمیُذ  قاَم 

البائعون بـبیِع البضائِع: فروشندگان به فروختن کاالها اقدام کردند.

می دهند، 12411 انجام  یُمارُس:    
دانش آموزان  الّتالمیذ:   /)3 و   1 گزینه های  )رد  می کنند   تمرین 
مفرد!  نه  است  جمع  صف ها؛  اصطفافات:   /)3 و   1 گزینه های   )رد 
باحّیة: صبحگاه، صبحگاهی )رد گزینءه 2(/ اثَنَتي  )رد گزینءه 1(/ الصَّ
علی  لِلِحفاظ   /)3 و   2 گزینه های  )رد  دوازده حرکت  عشرَة حرکًة: 
فعل،  نه  است  مصدر  »حفاظ«  سالمتی شان؛  حفظ  برای  سالمتهم: 

بنابراین باید به صورت اسم ترجمه شود. )رد سایر گزینه ها(
تلفن های 12511 العاّمة:  الهواتف    

عمومی )رد گزینءه 3(/ أعمدة الکهرباء: ستون های برق )رد گزینه های 
 1 و 3(/ دورات المیاه: سرویس های بهداشتی )رد گزینه  های 1 و 4(/ 
گزینه ها(/  سایر  )رد  که  هستند  مکان هایی  از  اّلتي:  األماکن  مِن 

ی: نامیده می شوند )رّد گزینه های 1 و 4( تَُسمَّ
می کنند؛ 12611 منتقل  ینُقل:    

لوله ها  با  باألنابیب:   /)4 و   2 گزینه های  )رد  است!  مضارع   فعل 
)رد گزینءه 1(/ أکثر مِن: بیش از )رد گزینءه 2(/ ثالثین سنة: سی  

سال )رد گزینه های 2 و 4(
)رد 12711 کردم  گمان  ظََننُت:    

ِة  ِحصَّ  /)4 و   3 گزینه های  )رد  کالس  آن  ّف:  الصَّ ذلك   /)2 گزینءه 
تَقویٍة: زنگ تقویتی )رد گزینءه 2(/ یُمارسَن: تمرین می کنند، انجام 

می دهند )رد گزینءه 4(
شد، 12811 تشکیل  َل:  تشکَّ   

و  اثنین   /)2 گزینءه  )رد  است.  ماضی  فعل  است؛  شده  تشکیل 
 َسبعین: هفتاد و دو )رد گزینه های 1 و 2(/ قد بَقَي: باقی مانده است 
)رد گزینءه 1(/ الن: اکنون، حاال )رد گزینءه 4(/ أربعة عشر: چهارده 

)رد گزینه های 2 و 4(
 قد + ماضی  ماضی نقلی )قد بَقَی: باقی مانده است(

می کند؛ 12911 تولید  یُنتج:    
پنجاه  ملیون:  خمسین  و 4(/  )رد گزینه های 2  است.  فعل مضارع 
فایات: زباله ها )رد گزینه های 2 و 3(/  میلیون )رد سایر گزینه ها(/ النُّ

الکهربائّیة: برقی )رد گزینءه 4(
کاسته شد 13011 قَلَّت: کم شد،    

اثنتاِن: دو ساعت )رد گزینءه 1(/  )رد گزینه های 1 و 2(/ ساعتان 
دوام: ساعت کاری )رد گزینءه 3(

نگه داری 13111 یحافُظ:   ... کان    
نه  است  مفرد  پیاده رو؛  الّرصیف:   /)3 و   2 گزینه های  )رد  می کرد 
جمع. )رد گزینءه 1(/ الحدائق العامة: پارک ها )رد گزینءه 1(؛ زیرا در 
جای مناسبش ترجمه نشده است./ کّل الُمواطنین: همءه شهروندان 

)رد گزینه های 1 و 3(
 کان + مضارع  ماضی استمراری

استفاده، 13211 مِن:  االستفادة    
استفاده کردن )رد گزینءه 3(/ لیست مسموحًة: مجاز نیست )رد سایر 
گزینه ها(/ ِحّصة: زنگ، جلسه؛ مفرد است. )رد گزینءه 2(/ االمتحان: 

امتحان؛ مفرد است نه جمع. )رد گزینءه 3(
وجود 13311 هستند،  هناك:    

 دارند )رد گزینه های 1 و 2(/ کثیٌر من األشخاص: بسیاری از افراد 
)رد گزینه های 1 و 2(/ یتحّملون: تحّمل می کنند )رد گزینءه 3(/ 
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گزینءه 1(/  )رد  زندگی خود  در  را  المشّقاُت في حیاتهم: سختی ها 
بزرگی ها  الَمعالي:  به دست آورند )رد سایر گزینه ها(/  تا  لیکتسبوا: 

)رد گزینه های 2 و 3(
 »هناك« در ابتدای جمالت اسمّیه، به معنای »وجود دارد« 
است؛ در چنین مواردی از ترجمءه این کلمه به »آن جا« پرهیز می کنیم.
شود  افزوده  مضارعی  فعل  ابتدای  به  »لِـ«  حرف  هرگاه   

معنای مضارع را به مضارع التزامی تبدیل می کند.
  هَّیأ: آماده کردند؛ فعل ماضی 13411

 است. )رد سایر گزینه ها(/ امتحان: امتحان )رد گزینه های 1 و 3(/ 
بأداء تکالیفهم: به انجام تکالیفشان )رد گزینءه 1(

و 13511 آسمان ها  در  خداوند  »نعمت های    
زمین چه زیبا هستند!«

  گزینءه )1(: شهروندان نباید 13611
 زباله هایشان را در خیابان ها و مکان های عمومی بیندازند./ گزینءه )2(:
مهمان دوست  مردم  این  زیرا  آمدم؛  این جا  به  گردش  برای  بارها 
)مهمان نواز( هستند./ گزینءه )4(: به مدیر پیشنهاد دادیم که برای 

دانش آموزان وظایفی را برای مراقبت از تأسیسات تعیین کند.
خودش 13711 مدیر   :)1( گزینءه    

برای خاموش کردن چراغ ها و کولر رفت./ گزینءه )3(: تلفن وسیله ای 
برای انتقال صداها از جایی به جایی دیگر است./ گزینءه )4(: پدرم 

شب برای دوستانمان غذا آورد.
به 13811 نباید  و  است  ناقص  ترکیب  یک  الید«  »هذه   

صورت جمله ترجمه شود.
ترجمءه درست: »این دست را خدا دوست می  دارد.«

  گزینءه )2(: این دانش آموزان 13911
برای  پیامبران  آن   :)3( گزینءه  دید./  خواهند  را  خود  سعی  نتیجءه 
هدایت مردم، رنج بسیاری تحّمل کردند./ گزینءه )4(: این دختران، 

برای پدر، وقتی که در جبهه بود، نامه هایی نوشتند.
  همکاری کنیم: أن نَتعاوَن 14011

)رد گزینه های 1 و 2( در این دو گزینه، این فعل در جای مناسب خود 
 ترجمه نشده است./ همگی: جمیعاً، کّلنا )رد گزینه های 1 و 4(/ 
ببریم:  بهره   ... تا   /)2 و   1 گزینه های  )رد  حفظ  حفاظ،  نگه داری: 
 حّتی نَنتفَع )رد گزینه های 2 و 4(/ سال های زیادی: سنواٍت کثیرًة 
مناسبش  جای  در   2 گزینءه  در  عبارت  این   )4 و   2 گزینه های  )رد 

ترجمه نشده است.
 آمدن برخی از حروف مانند »أْن«، »حّتی« و ... در ابتدای 
می شود  باعث  فعل،  آخر  در  تغییراتی  ایجاد  بر  عالوه  مضارع،  فعل 

معنایش به »مضارع التزامی« تبدیل شود.
کان 14111 می کرد:  نصیحت    

استمراری«  ماضی  مضارع    + »کان  تنصُح؛  کانْت   ینصُح، 
فایات؛ جمع است. )رد گزینءه 4(/  )رد گزینه های 1 و 4(/ زباله ها: النُّ
حیاط: ساحة )رد گزینه های 3 و 4(/ که پرتاب نکنند: أن ال یَرمین، 
أن ال یَرموا؛ فعل مضارع منفی است. )رد گزینه های 1 و 3(/ حیاط: 

ساحة )رد گزینه های 3 و 4(

)رد 14211 من  أحٍد  از:  یکی    
 /)4 گزینءه  )رد  ُزمالئي  أصِدقائي،  دوستانم:   /)4 و   2 گزینه های 
 قطعه زمینی: بُقعة، قطعة أرٍض )رد گزینءه 4(/ مساحت آن: مساحتها 
)رد گزینءه 3(/ بیشتر از: أکثُر مِن )رد گزینه های 3 و 4(/ پنجاه هزار 

متر: خمسین ألف متر )رد گزینه  های 2 و 3(
)رد14311 أخطاء  خطاها:    

 گزینه های 2 و 3(/ درس بگیر )عبرت بگیر(: اِعتبِر )رد گزینه های 2 و 4(/ 
زیرا عمر: ألنَّ العمَر )رد گزینه های 3 و 4(/ همءه چیزها: کّل األشیاء 
لُِتجّرَب،  تختبَر،  حّتی  کنی:  آزمایش   ... تا  گزینه ها(/  سایر  )رد 

لَتمتِحَن )رد گزینءه 3(
 »تا ... آزمایش کنی« مضارع التزامی است و برای ساختن 
چنین فعلی قبل از فعل مضارع، یکی از حروف »حّتی«، »لِـ« یا »لَِکي« 

را می آوریم.
  صدای قلب انسان: صوت قلب 14411

 اإِلنسان )رد سایر گزینه ها(/ زیباترین: أجمل )رد گزینه های 1 و 2(/ 
نغمات موسیقی: نغمات الموسیقی )رد گزینه های 2 و 3(/ آفرینش 

هستی: خلقة العالم )رد گزینه های 1 و 3(
ة 14511 للمرَّ بار:  سومین  برای    

الثالثة؛ ترکیب وصفی است؛ بنابراین صفت باید با موصوف هماهنگی 
داشته باشد. )رد گزینه های 2 و 3(/ وفا نکرد: ما وفَی؛ ماضی منفی به 
صورت »ما + ماضی« ساخته می شود. )رد گزینه های 2 و 3(/ اموال: 

أموال )رد گزینءه 1(/ از دست داد: خِسَر، فََقَد )رد سایر گزینه ها(
  »هر کس کار نیک بیاورد پس ده برابر 14611

آن ]پاداش[ دارد.«
مگر 14711 نیست  سخنی  در  خیری  »هیچ    

]این که[ با عمل ]همراه باشد[.

متن اول

و  دارد  وجود  شگفتی هایی  عسل  زنبور  کردار  در  راستی  به 
را کشف  آن  از  زیادی  مقدار  روز  دانشمندان هر  می بینیم که 
می کنند. زنبور عسل در جایی که کندو نام دارد، زندگی می کند. 
آن ها  بیشتر  و  است  ]زنبور[  هزار  ده  کندو حدود  افراد  تعداد 
کارگر هستند که در آن به دیگران خدمت می کنند. در هر کندو 
یک ملکه و حدود هزار ]زنبور[ نر وجود دارد که به نگهبانی از 

او مشغول هستند.
ولی  می کند.  زندگی  سال  پنج  تا  حداکثر  ملکه  گاهی 
بیش  ـ  شوند  متولد  زمستان  فصل  در  اگر  ـ  کارگران 
نزدیک  ـ  تابستان  فصل  در  ـ  و  نمی کنند  عمر  ماه  پنج  از 
تغذیءه  به  تابستان  فصل  طول  در  کارگران  هفته.  پنج 
به  زمستان  فرارسیدن  با  آن ها  ولی  می پردازند  نر  زنبورهای 
می کنند. بیرون  آن  از  را  آن ها  کندو  در  غذا  کم بودن  خاطر 

اگر حشرءه بیگانه ای وارد کندوی زنبور عسل شود، کارگران بدون 
اخطار فوراً او را می کشند سپس جسدش را به بیرون می اندازند.
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اما اگر بزرگ باشد، روی او مادءه چسبناکی که آن را از درختان 
مخصوصی جمع آوری می کنند می اندازند و به تازگی مشخص 
شده است که این ماده از رشد میکروب ها جلوگیری می کند. و 
این بعضی از همان شگفتی هایی است که تاکنون برای انسان 

آشکار شده است.

  گزینءه )1(: در کندو غیر از ملکه کسی 14811
گاهی  ملکه  انواع  از  بعضی   :)2( گزینءه  نکند./  کار  که  نمی یابیم  را 
کم تر از پنج سال زندگی می کنند./ گزینءه )3(: انسان در ابتدا علت 
عدم گسترش میکروب ها را نمی دانست./ گزینءه )4(: کارگران از محیط 

داخل کندو ماده ای را برای مواجهه با میکروب ها جمع آوری می کنند.
 با توّجه به عبارت »تَجمُعها من أشجارٍ خاّصٍة«، کارگران این 

ماده را بیرون از کندو و از درختان خاصی جمع آوری می کنند.
ندارد 14911 دوست  زنبور عسل   :)1( گزینءه    

با بیگانگان زندگی کند./ گزینءه )2(: اگر غذایی نباشد، کارگران از 
کندو بیرون انداخته می شوند./ گزینءه )3(: تعداد کارگران در همءه 
کندوهای زنبور عسل بیشتر از بقیه است./ گزینءه )4(: گاهی اوقات 

حشرءه کشته شده به خارج از کندو انداخته نمی شود.
ة لِقلَِّة الغذاء   در متن آمده است که »... تَقوُم بطرِدها من الَخلیَّ
فیها.«؛ ولی در گزینءه )2( به اشتباه گفته شده که »اگر غذایی نباشد ...«.

15011».  ... شود،  کندو  وارد  غریبه ای  »اگر    
مادءه   :)2( گزینءه  می میرد./  سرعت  به   :)1( گزینءه   
چسبناک، او را می کشد./ گزینءه )3(: از آن هرگز بیرون نمی آید./ 

گزینءه )4(: ملکه به شدت با او برخورد می کند.
او   در متن گفته شده که اگر غریبه ای وارد کندو شود، فوراً 
را »می کشند« و جسدش را به بیرون می اندازند؛ بنابراین آن حشره 
دیگر خودش از کندو بیرون نمی آید بلکه جسدش به بیرون انداخته 
می شود؛ پس گزینءه )3( صحیح است. اما غلط بودن گزینءه )1( به این 
دلیل است که غریبه ای که وارد کندو می شود، خودش »نمی میرد« 

بلکه توسط زنبورها »کشته می شود«.
کارگران 15111 وظیفه]های[  از   :)1( گزینءه    

این است که همه روزه به زنبورهای نَر خدمت کنند )کارگران فقط در 
تابستان به زنبورهای نر خدمت می کنند.(/ گزینءه )2(: فصل ها در 
مقدار زندگی زنبور عسل تأثیر نمی گذارند، زیرا او قوی تر از آن است. 
زمستان  فصل  در  که  کارگری  زنبورهای  عمر  مقدار  متن  )براساس 
تابستان به دنیا می آیند،  با زنبورهایی که در فصل  متولد می شوند، 
فرق دارد.(/ گزینءه )3(: اطالعات کاملی دربارءه زندگی زنبور عسل 
وجود دارد که انسان قرن ها پیش به آن ها دست یافته است. )با توجه 
ظََهرت  الَّتي  العجائِب  تلك  بعُض  هي  »فهذه  متن:  انتهای  عبارت  به 
عمر   :)4( گزینءه  نیست.(/  درست  گزینه  این  لإِِلنسان«،  الَن  حتَّی 
زنبور کارگر اگر در روزهای گرم متولد شود، کم تر از زنبوری است 
که  است  شده  گفته  متن  )در  می شود.  متولد  سرد  روزهای  در  که 
زنبورهای کارگری که در فصل زمستان متولد می شوند، حدود پنج 
ماه و زنبورهایی که در فصل تابستان به دنیا می آیند، حدود پنج هفته 

زندگی می کنند؛ پس این گزینه درست است.(

متن دوم

بهلول صدای مرد گریان را شنید که می گفت: به بغداد آمدم 
در حالی که همءه ثروتی را که در زندگی ام برای تجارت جمع 
به  که  عطاری  به  را  آن  سپس  داشتم.  همراه  به  بودم،  کرده 
امانتداری مشهور است، دادم ... بهلول به موضوع پی برد، پس 
قرار گذاشتند که فردا نزد عطار بروند و بهلول به مرد گفت: تو 
فردا باید فقط امانتت را طلب کنی! در روز بعد بهلول لباس های 
شیکی پوشید و به سوی عطار رفت. پس به او سالم کرد و گفت: 
از خوبی ها و امانتداری ات بسیار شنیده ام و می خواهم به جای 
دوری سفر کنم. آن گاه کیسه ای را که همراهش بود، باز کرد و 
مقداری از جواهرات بدلی را که در آن بود، بیرون ریخت. در 
همان لحظه تاجر بیچاره به دّکان عطار رسید در حالی که به 
او می گفت: می خواهم امانتم را پس بگیرم؛ پس عطار از ترس 
این که بهلول به خیانت او در امانتداری پی ببرد، امانت او را فوراً 
بازگرداند. در این هنگام، بهلول کیسه اش را به عطار داد و خارج 
شد و پس از اندکی هنگامی که عطار کیسه را باز کرد، آن را پر 

از شیشه و شن و مقداری جواهرات بدلی یافت.

  »هدف بهلول چه بود؟«15211
 گزینءه )1(: دفاع از مظلوم/ گزینءه )2(: نشان دادن این که 
که   :)3( گزینءه  دارد./  ]زودگذر[  نمایشی  باطل  و  فرمانروایی  حق، 
برای  معیاری  معین کردن   :)4( گزینءه  برساند!/  به صاحبش  را  حق 

تشخیص بین راستگو و دروغگو!
 در متن عبارتی که بر گزینءه )4( داللت کند، وجود ندارد.

را 15311 بیچاره  مرد  امانت  عطار  »چرا    
برگرداند؟«

 گزینءه )1(: برای دستیابی به مال بیشتر!/ گزینءه )2(: تا 
خودش را امانتداری مؤمن نشان بدهد./ گزینءه )3(: برای این که او 
 ]فرد[ امینی بود که اشیاء را به صاحبانش برمی گرداند./ گزینءه )4(: 
کیسءه  دیدن  با  عطار  نشود./   پشیمان  نّیتش  از  بهلول  تا 
جواهرات بهلول، طمع کرد و برای این که اعتماد بهلول را جلب کند، 
عطار  مرد  عملکرد  با   )3( گزینءه  عبارت  داد؛  پس  را  مرد  آن  امانت 

همخوانی ندارد.
  گزینءه )1(: از عادت]های[ بهلول بود 15411

در  بیچاره  مرد   :)2( گزینءه  بپوشد./  شیک  لباس هایی  همیشه  که 
به  بهلول  نزد./ گزینءه )3(: هنگامی که  بهلول حرف  با  مغازءه عطار 
مغازءه عطار رفت، یک کیسه را ]با خود[ می بُرد./ گزینءه )4(: عطار 
امانت مرد بیچاره را در مغازه اش نگه داری می کرد نه در جایی دیگر.

 بهلول فقط در آن روز، لباسی شیک و زیبا پوشید تا عطار باور 
کند که او بسیار ثروتمند است؛ بنابراین لباس شیک پوشیدن، عادت 

همیشگی بهلول نبود.
ترجمءه سوال: »آن چه را که با مفهوم داستان تناسب 15511  

ندارد، مشخص کن.«
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 گزینءه )1(: زمین خدا خالی از انسان های نیک نیست./ 
گزینءه )2(: در کارت عجله نکن، چراکه عجله به تو زیان می رساند./ 
انسان  دشمنان  از سخت ترین  ناامیدی  زیرا  نشو،  ناامید   :)3( گزینءه 
است./ گزینءه )4(: هر کسی که در مورد موضوعی صحبت کرد، به 

معنای این نیست که به آن ایمان دارد.
 در متن، هیچ مطلبی دربارءه عجله کردن و آسیب های آن به 

انسان بیان نشده است.
  »صد تقسیم بر پنج مساوی است با بیست.«15611

 /)+( به اضافه   :)2( گزینءه   /)×( ضربدر   :)1( گزینءه   
گزینءه )3(: منهای )-(/ گزینءه )4(: تقسیم بر )÷( 

  »در صف صبحگاه در ده صف ایستادیم.«15711
معدود اعداد 3 تا 10 همیشه جمع است و چون »صفوٍف« به عنوان 

معدود است باید عدد »َعَشرة« را انتخاب کنیم.
شکل درست سایر گزینه ها: گزینءه )1(: )79( تسعة و 15811  

َسبعون/ گزینءه )2(: )86( سّتة و ثمانون/ گزینءه )3(: )19( تسعة عَشَر
  گزینءه )1(: سی  و هفت به اضافءه پنجاه  15911

و شش مساوی با نود و سه است./ گزینءه )2(: بیست  و چهار ضرب 
در سه مساوی با هفتاد و دو است./ گزینءه )3(: نود و هشت تقسیم بر 
دو مساوی با چهل و هفت است./ گزینءه )4(: شصت و هفت منهای 

سی  و یک مساوی با سی  و شش است.
  »اگر هر روز پنج ساعت درس بخوانی، 16011

بعد از یازده روز برای شرکت در سه امتحان آماده هستی.«
ـ   پنجم   :)2( گزینءه  سه/  ـ  یازده  ـ  پنج   :)1( گزینءه   
ـ  یازده ـ سوم/ گزینءه )4(: پنج  ـ  یازده ـ سه/ گزینءه )3(: پنج 

یازده ـ سوم
  »این ورزشکار در پنج مسابقءه جهانی 16111

برنده شد.«
معدود اعداد 3 تا 10 جمع است و معدود اعداد 11 تا 99 به صورت 

مفرد به کار می رود.
بودنـد.16211 مزرعـه  در  کشـاورز  »پانـزده    

 شش نفـر از آن ها بـه خانـه هایشـان رفتنـد؛ اکنون چنـد کشاورز در
مزرعه هست؟«

 گزینءه )1(: هشت/ گزینءه )2(: نه/ گزینءه )3(: هفت/ 
گزینءه )4(: ده

16311 
 گزینءه )1(: چهل  و پنج ـ یازده ـ سی  و چهار/ گزینءه )2(: نود و سه ـ

نوزده ـ هفتاد و چهار/ گزینءه )3(: شصت و هشت ـ بیست و پنج ـ 
چهل  و دو/ گزینءه )4(: پنجاه و هفت ـ دوازده ـ چهل  و پنج

عدد 16411 »الثّالثَة«  و  اصلی  یا  غیرترتیبی  عدد  »ثاَلث«   
ترتیبی است.

اعداد اصلی بیانگر تعداد و اعداد ترتیبی بیانگر ترتیب هستند که معموالً 
بر وزن »فاِعل یا فاِعلة« می آیند و غالباً بعد از معدودشان قرار می  گیرند.

»الرابع«،  »الثّالِث«،  ترتیب،  به  گزینه ها  سایر  در   
»الخامَِسة« و »األُولَی« اعداد ترتیبی و اعداد »َخمس« و »ثاَلث« اعداد 

اصلی یا غیرترتیبی هستند.
نمرءه  پنج  ابتدایی،  مدرسءه  سوم  کالس  در   :)1( گزینءه   

خوب به دست آوردم )کسب کردم(./ گزینءه )2(: دانش آموزان سه 
جایزءه طالیی در مرحلءه سوم بردند./ گزینءه )3(: در کالس چهارم 
مدرسءه ابتدایی، رتبءه پنجم را به دست آوردم./ گزینءه )4(: در مرحلءه 

اول، دانش آموزان سه جایزءه طالیی بردند.
تنها 16511 می آید.  مفرد  صورت  به  چهارده  عدد  معدود   

در این گزینه، »طفالً« معدودی است که به صورت مفرد آمده است.
 »هر روز بیش از چهارده کودک در این حیاط بازی می کنند.«

شیشه 16611 سی  ما  مدرسءه  »پنجره های    
دارد، پنج شیشه در مسابقءه فوتبال شکست.«

 گزینءه )1(: بیست  و پنج شیشه در مدرسءه ما نشکست 
)شکسته نشد(./ گزینءه )2(: تعداد شیشه های شکسته در مدرسءه ما 
پنج تا است./ گزینءه )3(: تقریباً نود درصد شیشه ها در مسابقه شکسته 

شد./ گزینءه )4(: فقط پنج تا از شیشه ها در مسابقه شکسته شد.
یازده 16711 در  ضرب  شش   :)1( گزینءه    

مساوی با شصت  و شش است./ گزینءه )2(: نود منهای ده مساوی با 
هشتاد است./ گزینءه )3(: پنجاه و دو تقسیم بر دو مساوی با بیست  و 
شش است./ گزینءه )4(: شصت  و هشت منهای پنج مساوی با شصت 

 و چهار است.
»ثاَلثَة« عدد اصلی است.16811  

الخمسین«،  و  »الّرابعة  ترتیب  به  گزینه ها  سایر  در   
»الخامس عشر«، »السابعة« و »الّتاسعة« اعداد ترتیبی هستند.

را  علمی  مجّلءه  از  چهارم  و  پنجاه  صفحءه   :)1( گزینءه   
خواندم./ گزینءه )2(: نگاه به سه چیز عبادت است و نگاه به چهرءه 
ماه  پانزدهم  از آن جمله می باشد./ گزینءه )3(: در روز  مادر  پدر و 
این  در  صبحانه  زمان   :)4( گزینءه  شدم./  متوّلد  تابستان  در  مرداد 

هتل، از هفت و نیم تا یک ربع مانده به نه است.
  »چهارده عددی اصلی است و نصف آن 16911

هفت می باشد.«
با توجه به مفهوم جمله باید از عدد اصلی استفاده 17011  

بیاید. عشَر«  »اِثَني  صورت  به  باید  َعَشر«  »الثاني  بنابراین  کنیم؛ 
 گزینءه )1(: »سبعُة« عدد اصلی و »طاُّلب« معدود آن 
است که به صورت جمع به کار رفته است./ گزینءه )3(: »ثالثون« از 
اعداد عقود است و »ُمقاتالً« معدود آن است که باید به صورت مفرد 
به کار رود./ گزینءه )4(: »واحدًة« عدد اصلی است و »وردًة« معدود آن 

است. در اعداد اصلی فقط 1 و 2 بعد از معدود می آیند.
دانشگاه،  از  گذشته  ماِه  در  دانشجو  هفت   :)1( گزینءه   
فارغ التحصیل شدند./ گزینءه )2(: آن توانگر به دوازده فقیر در روستا 
به  جنگ  میدان  در  )جنگجو(  مبارز  سی   :)3( گزینءه  کرد./  کمک 
دشمنان حمله کردند./ گزینءه )4(: آن دانش آموز یک گل به معلّمم داد.

  گزینءه )1(: »خمسون و ثالث« باید 17111
یکان  ابتدا  معطوف  اعداد  )در  بیاید.  خمسون«  و  »ثالث  صورت  به 
می آید، سپس دهگان.(/ گزینءه )2(: »یومٍ« معدود عدد »أَربعة« است 
 در صورتی که باید به صورت جمع یعنی  »أَیّامٍ« به کار رود./ گزینءه )3(:

معدود  از  بعد  »دو«  و  »یک«  اعداد  و  است  اصلی  اعداد  از  »اِثنتین« 
خود می آیند.

 گزینءه )1(: در شهر ما پنجاه  و سه مدرسءه بزرگ هست./ 
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 گزینءه )2(: با خانواده ام به مدت چهار روز به مشهد سفر کردم./ گزینءه )3(: 
مدیر از دو دانش آموز خواست چراغ ها را خاموش کنند./ گزینءه )4(: در 

زنگ تقویتی، نّقاشی طبیعت را در یازده صفحه انجام دادم.
»الثّالثة« از اعداد ترتیبی است.17211  

 در سایر گزینه ها به ترتیب »واِحداً«، »أربعة« و »اِثنیِن« 
از اعداد اصلی هستند.

 گزینءه )1(: از برادر کوچکم خواستم که یکی از کتاب های 
زمین  این  از  سوم  قطعءه  باید  ما   :)2( گزینءه  بخواند./  را  درسی اش 
آثار  دیدن  برای  اصفهان  به  گردشگر  چهار   :)3( گزینءه  بخریم./  را 
باستانی اش سفر کردند./ گزینءه )4(: دو روز به کارگاه نرفتم؛ زیرا به 

سرماخوردگی شدید مبتال شدم.
  »معّلم از من نُه سؤال پرسید و نتوانستم17311

به سؤال سوم جواب بدهم.«
اعداد 17411 جزء  واحد«  و  »عشرون  عدد  گزینه،  این  در   

معطوف است و باید به صورت »واحد و عشرون« بیاید.
 گزینءه )1(: عمر پدرم امسال به پنجاه سال می رسد./ 
گزینءه )2(: دوستم دو روز در بیمارستان بستری بود./ گزینءه )3(: در 
این ماه، چهار کتاب مفید را خواندم./ گزینءه )4(: در سال گذشته 

بیست  و یک دانش آموز از مدرسه فارغ التحصیل شدند.
اعداد 17511 از  ثمانین«  و  »اِثنیِن  و  تسعون«  و  »اِثنان   

معطوف هستند.
و  »أربعین«  »عشرین«،  ترتیب  به  گزینه ها  سایر  در   

» خمسین« از اعداد عقود هستند.
 گزینءه )1(: صد تقسیم بر پنج مساوی با بیست است./ 
گزینءه )2(: ساعات کار کارگران در یک هفته چهل ساعت است./ 
 گزینءه )3(: نود و دو منهای ده مساوی با هشتاد و دو است./ گزینءه )4(: 

مورچه می تواند چیزی را که پنجاه برابر وزن خود است، حمل کند.
  »این زن سه فرزند دارد و علی فرزند 17611

اّول است.«
از 17711 سبعة«  و  »عشرین   :)1( گزینءه    

 اعداد معطوف است و باید به شکل »سبعة و عشرین« بیاید./ گزینءه )2(:
»مهندسیَن« معدود عدد »خمسة َعَشر« است و باید به صورت مفرد 
یعنی »مهندساً« به کار رود./ گزینءه )4(: معدود عدد »َعَشرة« باید به 

صورت جمع بیاید.
 گزینءه )1(: از آن چه داشتم به بیست  و هفت فقیر انفاق 
کردم./ گزینءه )2(: با پانزده مهندس در کشور چین صحبت کردیم./ 
گزینءه )3(: یک دانش آموز، مداد رنگی از فروشنده خرید./ گزینءه )4(: 

ده خانواده در روستای مادربزرگم زندگی می کنند.
  گزینءه )1(: »َسَنواٍت« باید به صورت 17811

باشد./ گزینءه )3(:  باید مفرد  اعداد عقود  زیرا معدود  بیاید؛  »َسَنًة« 
تا 10 جمع  اعداد 1  معدود  زیرا  بیاید؛  به صورت جمع  باید  »مّرة« 
است./ گزینءه )4(: »لغتین« معدود عدد »اِثنتیِن« است و باید قبل از 

عدد قرار گیرد.
بیشتر زندگی می کند./  یا   گزینءه )1(: کالغ سی  سال 
گزینءه )2(: در مدرسءه ما پنج کالس و یک کتابخانه ساخته شد./ 

کردم./  مراجعه  آن  به  بار  سه  کتاب  عمیق  فهم  برای   :)3( گزینءه 
گزینءه )4(: دانش آموزان در مدرسه دو زبان یاد می گیرند.

»الثالث عشر« )سیزدهم( عدد ترتیبی است.17911  
و »عشرین«  ترتیب »خمسین«  به   در سایر گزینه ها 

اعداد عقود و »عشرٌة« و »ثالُث« از اعداد اصلی هستند.
کردیم،  دعوت  مهمانی  برای  مهمان  پنجاه   :)1( گزینءه   
ولی ده نفر از آن ها نیامدند./ گزینءه )2(: سه استان شمالی از کشور 
سیزدهم  روز  ایرانیان   :)3( گزینءه  دارد./  قرار  خزر  دریای  کنار  ما 
»فروردین« را روز طبیعت نامیدند./ گزینءه )4(: در صف صبحگاهی 

در بیست صف می ایستادیم.
»واحد« از اعداد اصلی است.18011  

در  و  ندارد  وجود  عددی   )3( و   )1( گزینه های  در   
گزینءه )2( »األُولی« از اعداد ترتیبی است.

 گزینءه )1(: شنیده ام که تنهایی بهتر از همنشین بد است./ 
:)3( ایستادند./ گزینءه  اول  ابتدای میدان  در  پلیس  )2(: دو   گزینءه 
هر کس از شما کسی را دید که به تفرقه  دعوت می کرد، پس او مزدور 
دشمن است./ گزینءه )4(: او می تواند دو جهت را در یک زمان ببیند.

اعداد این گزینه عبارت اند از: »سبعة«، »العاشرة« و »اثنین«.18111  
 »سّتة و ثالثون«، »الثّالث«، »أحد عشر«، »تسعین« و 

»أربعة« به ترتیب، در گزینه های دیگر عدد هستند.
 گزینءه )1(: این کتاب سی  و شش فصل دارد و من فصل 
سومِ آن را خواندم./ گزینءه )2(: هفت دانش آموز در ساعت ده صبح 
یازده  فوتبال  تیم   :)3( گزینءه  می ماندند./  دوست  دو  دیدار  منتظر 
 بازیکن دارد و هر یک از بازیکنان مسئولّیت معّینی دارند./ گزینءه )4(:

این لباس های زنانه را از بازار نود تومان خریدم و چهار رنگ دارند.
»اِثنتاِن« 18211 عدد  معدوِد   :)1( گزینءه    

باید قبل از عدد قرار گیرد؛ شکل صحیح آن »شجرتان اِثنتاِن« است./ 
یعنی  باشد؛  باید جمع  و »خمسة«  )2(: معدود عدد »عشرة«  گزینءه 
باید به صورت »دروٍس« به کار رود./ گزینءه )3(: معدود عدد »سبعة 
و ثمانون« به صورت مفرد به کار می رود؛ یعنی »أیاماً« باید به صورت 

»یوماً« بیاید.
بهاری  میوه های  از  درخت  دو  باغ  این  در   :)1( گزینءه   
وجود دارد./ گزینءه )2(: این کتاب ده درس دارد و من تاکنون پنج 
درس از آن را خوانده ام./ گزینءه )3(: هشتاد و هفت روز از سال جدید 
گذشت./ گزینءه )4(: در این شهر، بیست  و یک دانشگاه هست که 

دانشجویان در آن ها درس می خوانند.
  اعداد »یک« و »دو« و اعداد ترتیبی که 18311

بعد از معدود خود می آیند نقش صفت را دارند.
و  »واحدة«  »الخامس«،  ترتیب،  به  گزینه ها  سایر  در   

»الثاني« صفت هستند.
همکالسی   کمک  با  را  پنجم  درس  امروز   :)1( گزینءه   
باهوشم مرور می کنم./ گزینءه )2(: دو ماه قبل برای زیارت امام رضا، 
هشتمین اماممان به مشهد رفتم./ گزینءه )3(: با دوستانم یک شب 
را در این روستا سپری کردم./ گزینءه )4(: برادر کوچکم را بعد از دو 

ساعت در خیابان دوم پیدا کردم.
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در این گزینه، »دولٍة« مضاٌف  الیه است.18411  
فراموش  را  ]چیز[  دو  روزانه ام  کارهای  در   :)1( گزینءه   
نمی کنم: خاموش کردن کولر و بستن شیر آب./ گزینءه )2(: هنگامی 
که به سی  سالگی رسید، به خاطر تألیف کتاب هایش در جهان معروف 
شد./ گزینءه )3(: آیا می دانی که چین اولین کشور در جهان است 
که پول های کاغذی را به کار گرفت؟/ گزینءه )4(: پدرم مشهورترین 
نویسندءه داستان های کودکان است و در بیست سالگی اش کارگر بود.

ترتیب، 18511 به  گزینه ها  سایر  در    
»ثالثیَن«، »خمسوَن« و » ثمانوَن« از اعداد عقود هستند.

ما  شهر  از  کیلومتر  دویست  مسافت  دریا   :)1( گزینءه   
یا  سی  سال  کالغ  که  خواندم  کتابی  در   :)2( گزینءه  دارد./  فاصله 
از  بیشتر زندگی می کند./ گزینءه )3(: تعداد همراهان، پنجاه )نفر( 
خویشاوندانم هستند./ گزینءه )4(: هشتاد درصد از موجودات جهان، 

حشرات هستند.
مفرد 18611 صورت  به  نه  و  نود  تا  یازده  اعداد  معدود   

می آید؛ در نتیجه »أئّمًة« باید به صورت »إماماً« بیاید.
امام است./  امامان اهل بیت دوازده   گزینءه )1(: تعداد 
گزینءه )2(: سگ حیوانی است که می تواند صدای ساعت را از فاصلءه 
چهل قدم بشنود./ گزینءه )3(: هر سال چهار فصل و هر فصل سه ماه 
دارد./ گزینءه )4(: خواندن درس هایم را صبح شروع کردم و دو بار 

آن ها را خواندم تا این که فهمیدم.
از 18711 بیت  هشت  حاضران  برای  »شاعر    

دیوان پنجمش را خواند.« 
مؤّنث  )مفرد  للغائبة  للمخاطبة    :)1( گزینءه   
غایب(/ گزینءه )2(: معدوِد »ثمانیة«، »أبیات« است./ گزینءه )3(: من 

األعداد الترتیبّیة  من األعداد األصلّیة
استفاده 18811 المئة«  في   + »عدد  از  درصد  بیان  برای   

می کنیم: خمسوَن في المئِة
کردند./  اعتراض  کارگران  از  درصد  پنجاه   :)1( گزینءه   
مسابقات شرکت  در  مدرسه  این  دانش آموزان  یک پنجم   :)2( گزینءه 
کردند./ گزینءه )3(: شلواری به قیمت شصت هزار تومان خریدم./ 

گزینءه )4(: نه ضرب در ده مساوی با نود است.
در این گزینه، »الّسابع« عدد ترتیبی است.18911  

َعَشَر«،  »اثنا  »واِحَدٌة«،  ترتیب  به  گزینه ها  سایر  در   
»عشرة« و »تسع عشرة« اعداد اصلی هستند.

 :)2( گزینءه  است./  ماه  دوازده  سال  یک   :)1( گزینءه   
در  نفر  ده   :)3( گزینءه  شد./  متوّلد  میالدی  هفتم  ماه  در  دخترم 

مسابقه حاضر شدند.
گزینءه )4(: نوزده ماشین برای شرکت خریدیم.

یعنی 19011 غایب،  مذّکر  جمع  صیغءه  در  »یَقترِحون«   
»للغائبیَن« است.

در این گزینه، »واحدة« از اعداد اصلی است.19111  
 گزینءه )1(: کسی را غیر از خدا نپرستید./ گزینءه )2(: 
پدربزرگم یکی از مزرعه ها را به دو قسمت تقسیم کرد./ گزینءه )3(: 

قطعاً این اُّمت شما یک اُّمِت ]واحده[ است و من پروردگارتان هستم 
از  دوری  و  وحدت  به  را  ما  قرآن   :)4( گزینءه  بپرستید./  مرا  پس 

گناهان فرمان می دهد.
باید عدد 19211 به مفهوم جمله، در جای خالی  با توجه   

است،  »الفائز«  برای  صفت  عدد  این  و  دهیم  قرار  را  »یکم«  ترتیبی 
بنابراین باید از نظر جنس با موصوفش مطابقت داشته باشد.

 »سعید در مسابقه برنده شد و جایزءه طالیی را به دست 
آورد، پس او برندءه اّول است.«

از 19311 همکالسی  یازده  همراه  »من    
همکالسی هایم ساعت هفت صبح به کتابخانه رفتم. از ]میان[ ما دو 
همکالسی برگشتند، ولی ما پنج ساعت آن جا ماندیم، هنگام برگشت 

تعداد ما ده نفر و ساعت دوازده بود.«
محاسبه  هم  را  گوینده  باید خود شخص  این جا  در  که  کنید  توجه 
کنیم )رد گزینه های 2 و 4(؛ در ضمن عدد ترتیبِی »الثانیة عشرة« 
در نقش صفت است، بنابراین باید با »الّساعة« مطابقت داشته باشد. 

)رد گزینه های 1 و 2(
به 19411 یکشنبه  روز  خانواده ام  »همراه    

یک مسافرت رفتم. سفرمان سه روز طول کشید. ساعت هفت صبح 
برگشتیم. پنج ساعت در راه بودیم و در ساعت دوازدِه روز چهارشنبه 

به خانه مان رسیدیم.«
»الثانیة عشرة« صفِت  قبل گفته شد،  پاسخ سؤال  همان طور که در 
»الّساعة« است و باید با آن مطابقت داشته باشد. )رد گزینه های 1 و 3(؛ 
سه روز بعد از یکشنبه هم می شود: چهارشنبه. )رد گزینه های 1 و 4(

ما 19511 بازی  بود.  بازیکن  یازده  ما  تیم  در    
مّدت دو ساعت طول کشید. بیست دقیقه از بازی گذشت. دو بازیکن 
از ما زخمی شدند. نُه بازیکن مسابقه را به مدت یک ساعت و چهل 

دقیقه تا پایان بازی ادامه دادند.
 گزینءه )1(: هفتـ  یک ساعت و چهل/ گزینءه )2(: نُهـ  دو 
 ساعت و بیست/ گزینءه )3(: شش ـ یک ساعت و چهل/ گزینءه )4(: 

نُه ـ یک ساعت و چهل
میانی 19611 روز  و  هفت تا  هفته،  »روزهای    

آن ها سه شنبه است.«
ـ  هفت   :)2( گزینءه  دوشنبه/  ـ  هفت   :)1( گزینءه   
سه شنبه/ گزینءه )3(: هفتم ـ دوشنبه/ گزینءه )4(: هفتم ـ سه شنبه

  گزینءه )1(: بیست ریال ضرب در پنج 19711
مساوی با صد ریال است./ گزینءه )2(: نود ریال منهای بیست مساوی 
با  نُه مساوی  با شصت ریال است./ گزینءه )3(: یازده ریال به اضافءه 
هفت ریال است./ گزینءه )4(: هشتاد ریال تقسیم بر بیست مساوی 

با چهل ریال است.
»واحد« از اعداد اصلی است.19811  

»الثالث«،  »الخامسة«،  ترتیب  به  گزینه ها  سایر  در   
»العاشر« و »الثانیة« اعداد ترتیبی هستند.

شد.  حاضر  وعده گاه  در  غروب  پنج  ساعت   :)1( گزینءه   
درس  از  سوم  فصل  مدرسه  در  امروز   :)2( گزینءه  شدم(/  )حاضر 
دهممان را مطالعه کردیم./ گزینءه )3(: از دوستم خواستم که فقط 
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یکی از کتاب های درسی اش را به من بدهد./ گزینءه )4(: کشاورز به 
پسرش گفت: ما باید قطعءه دوم از این زمین را درو کنیم.

با توجه به معنای جمله، عدد اصلی مورد نظر است؛ 19911  
از این رو باید از »ثاَلثَة« استفاده شود.

را  آن ها  االن  تا  که  دارد  وجود  کتاب  سه   :)1( گزینءه   
نخوانده ام./ گزینءه )2(: مقالءه هشتم این دانشمند را مطالعه کردم./ 
گزینءه )3(: دانش آموز چهارم هم در کالس حاضر شد./ گزینءه )4(: 

یازده دانش آموز از مدرسه خارج شدند.
در این گزینه، »الّسابعة« از اعداد ترتیبی است.20011  

 در سایر گزینه ها به ترتیب »اثناِن«، »واحٌد« و »اِثنتا 
َعشرة« از اعداد اصلی هستند.

 گزینءه )1(: دو کشاورز، این مزرعءه بزرگ را درو کردند./ 
شد./  پیاده  ماشین  از  ما  خانءه  روبه روی  سرنشین  یک   :)2( گزینءه 
گزینءه )3(: ما باید ساعت هفت در ایستگاه باشیم./ گزینءه )4(: دوازده 

گربه اطراف قطعه ای گوشت جمع شدند.
  با توجه به مفهوم جمالت و جایگاه 20111

 اعداد، در گزینءه )1( باید »الّشهر الخامس« )عدد ترتیبی(، در گزینءه )3(
»سبعة أیّام« )عدد اصلی( و در گزینءه )4( »التمرین الثّاني« بیاید.

خواهد  باز  سفر  از  پنجم  ماه  از  بعد  پدرم   :)1( گزینءه   
گشت. )اگر هم بخواهیم بگوییم »بعد از پنج ماه« باید گفته شود: خمسة 
أشُهرٍ(/ گزینءه )2(: این مقاله در سال دوم نوشته شد. )این مقاله را در 
سال دوم نوشتم.(/ گزینءه )3(: به بیماری ای دچار شد و هفت روز به 

مدرسه نرفت./ گزینءه )4(: تمرین دوم از کتاب را کار کردیم.
این که 20211 به  توجه  با  نیز  و  جمله  مفهوم  به  توجه  با   

اعداد در این عبارت بعد از معدود قرار می گیرند، باید در جاهای خالی 
اعداد ترتیبی بیایند.

را  دهم  اشتباه  پنجم،  سطر  در  یازدهم  صفحءه  »در   
تصحیح کردم.«

با توجه به این که »الرابعة« در عبارت سؤال از اعداد 20311  
برای اسم ماقبل خود صفت محسوب  اعداد ترتیبی  ترتیبی است و 
می گیرد،  قرار  سوم  خالی  جای  در  که  اسمی  بنابراین  می شوند؛ 
موصوف است و باید از نظر جنس با »الّرابعة« هماهنگی داشته باشد؛ 
کلمءه »الطالب« در گزینءه )4( چون مذّکر است با »الّرابعة« مطابقت 

ندارد و برای جای خالی مناسب نیست.
اعداد ترتیبی اگر بعد از معدود خود بیایند، صفت 20411  

آن محسوب می شوند.
از نه ماه تشکیل می شود،/   گزینءه )1(: سال تحصیلی 
گزینءه )2(: و سه ماه دیگر به تعطیلی اختصاص دارد،/ گزینءه )3(: و 
در بخش سوم از سال ادبّیات فارسی می خوانیم،/ گزینءه )4(: و زبان 

عربی دوازده درس دارد که آن ها را در طول سال می خوانیم.
اعداد یک و دو باید بعد از معدود قرار بگیرند.20511  

 گزینءه )1(: هشت معلّم را در مراسم  دیدم./ گزینءه )2(: 
یک کتاب و دو مداد روی میز کار است./ گزینءه )3(: کالس، چهار در 

و دو پنجره دارد./ گزینءه )4(: این صفحه فقط ده سطر دارد.

  گزینءه )2(: »عَْشرٍة« درست نیست و 20611
»أُسَرتِِه« صحیح   :)3( گزینءه  است./  »عََشَرٍة«  آن  حرکت گذاری درست 
است./ گزینءه )4(: »َخمسوُن« غلط است و نگارش صحیح آن »خمسوَن« 

است؛ زیرا مانند جمع مذّکر سالم در انتهای آن »وَن« یا »یَن« می آید.
آن 20711 درست  حرکت گذاری  و  است  اشتباه  »َسّت«   

»ِسّت« می باشد.
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