
ل ْرُس األَوَّ َالدَّ

9 عاُرف  ذاَك هَو اهللُ + اَلتَّ
ْرُس الّثاني َالدَّ

26 اَلَْمواِعُظ الَْعَددیَُّة + اَلَعداُد مِن واِحٍد إلٰی مِئٍَة + ... 

ْرُس الّثاِلُث َالدَّ

35 َمِك + أَشکاُل الَفعاِل )۱( + ...  َمطَُر السَّ
ْرُس الّر اِبُع َالدَّ

47 لْميُّ + أَشکاُل الَفعاِل )2( + ...  عایُُش السِّ اَلتَّ
ْرُس الخاِمُس َالدَّ

58 ُة + ...  ُة َو ااِلسمیَّ ！هذا َخلُق اهلِل + اَلُْجملَُة الِْفعلیَّ
ْرُس الّساِدُس َالدَّ

72 ذوالَْقرنَیِن + اَلِْفعُل الَْمجهوُل + ... 
ْرُس الّساِبُع َالدَّ

82 َ لْجارُّ َو الَْمجروُر َو ...  یا َمن في الْبِحارِ َعجائِبُهُ + ا
ْرُس الّثاِمُن َالدَّ

96 لمیِع في الََدِب الْفارِسيِّ + اِسُم الْفاِعِل ...  ِصناَعُة التَّ
۱۰6 پرسش های چهارگزینه ای 

۱33 پاسخ نامٔه تشر یحی 

ُ ْ



 واژگان »متن درس«

 َمواِعظ: پندها
 َعَددیَّة: شمارشی

 یَْجري: جاری است، جاری می شود 
)مضارع، ماضی: جََری(

 أَجَْری: جاری کرد )ماضی، مضارع: یُجري(
 أَجْر: پاداش

 َعلََّم: یاد داد )ماضی، مضارع: یَُعلُِّم(
 حََفَر: َکند، حفر کرد )ماضی، مضارع: 

یَحِْفُر(
 َغَرَس: کاشت )ماضی، مضارع: یَغْرُس(
 بََنی: ساخت )ماضی، مضارع: یَبْني(

َث: به ارث گذاشت )ماضی، مضارع:   َورَّ
ُث( یَُورِّ

 ُمْصَحف: قرآن
 یَْسَتغِْفُر: آمرزش می خواهد )مضارع، 

ماضی: اِْسَتغَْفَر(
 مِئَة: صد

 أَْمَسَك: به دست گرفت و نگه داشت 
)ماضی، مضارع: یُمِسُك(

می کند  مهربانی  هم  به   یََتراحَُم: 
)مضارع، ماضی: تَراحََم(

می باشد  کافی  است،  بس   یَکفي: 
)مضارع، ماضی: َکَفی(

 ُکلُوا: بخورید )امر، للمخاطبیَن، ماضی: 
أََکَل/ مضارع: یَأُکُل(

نهی،  نشـوید:  پـراکنده  قـوا:  تََفرَّ  ال 
ُق( َق/ مضارع: یَتََفرَّ للمخاطبیَن )ماضی: تََفرَّ

مضارع:  )ماضی،  شد  ُمخلص   أَْخلََص: 
یُْخلُِص(

 یَنابیع: چشمه ها
 َوجَع: درد

 َعداَوة: دشمنی
َن/  عَیِّْن: مشخص کن )امر، ماضی: عَیَّ

مضارع: یَُعیُِّن(
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 واژگان »حوار«

 سائِح: گردشگر
 َمساَء الخیر: عصر به خیر

ة: بار، دفعه  َمرَّ
 ما أَجَْمَل: چه زیباست

 غابات: جنگل ها
 َشْعب: مّلت

 مِضیاف: مهمان دوست

 واژگان »تمارین«

الِحسابّیة:   ِحسابّي: ریاضی )الَعملیات 
عملیات ریاضی(
 زائِد: به عالوه
 ناقِص: مِنهای

)مضارع،  است  مساوی   یُساوي: 
ماضی: ساَوی(

 ُأسبوع: هفته
 ِشتاء: زمستان
 َخریف: پاییز

ة: طالیی  َذهَبیَّ
ة: نقره ای  فِّضیَّ

 أَْرَسلْنا: فرستادیم )ماضی، متکلّم مع الغیر، 
مضارع: یُْرِسُل(

 لَبَِث: درنگ کرد
 جاَء بِـ: آوْرد

 َوَرع: پارسایی، خویشتن داری
 قِلَّة: کمبود

 ِحلْم: بردباری
 َخوف: ترس

 َسماع: شنیدن
 نَملَة: مورچه

 یَُفوق: باالتر است از
 ُغراب: کالغ
 أَْمتار: مترها
 أَْرقام: اعداد
 أنوار: نورها

َشَرح/  ماضی:  )امر،  بگشای   اِْشَرْح: 
مضارع: یَْشَرُح(
 َصدر: سینه

َر/  یَسَّ ماضی:  )امر،  کن  آسان  ْر:   یَسِّ
ُر( مضارع: یَُیسِّ

/ مضارع:   اُحْلُْل: بگشای )امر، ماضی: حَلَّ
) یَحُلُّ

 ُعَقَدة: گره
 یَْفَقهون: می فهمند )مضارع، للغائبیَن، 

ماضی: فَِقه(
 آِت: بده )امر، ماضی: آتَی/ مضارع: یُْؤتي(

 قِنا: ما را نگاه دار )امر، ماضی: وقی/ 
مضارع: یَقي(

 أَقیموا: به پا دارید )امر، للمخاطبیَن، 
ماضی: أَقام/ مضارع: یُقیُم(
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ئَة )بدی(قَلیل )کم( ¹ کثیر )فراوان( حََسَنة )خوبی( ¹ َسیِّ

طاَعة )عبادت( ¹ َمعصَیة )گناه(فقر )فقر( ¹ ِغَنی )ثروت، دارایی(

قِلَّة )کمبود( ¹ َکثَرة )فراوانی(َعداَوة )دشمنی( ¹ َصداقَة )دوستی(

أَقْبََح  ما   ¹ زیباست(  )چه  أَجَْمَل  ما 
)چه زشت است(

ْر )سخت کن( ْر )آسان گردان( ¹ عَسِّ یَسِّ

ُدنیا )دنیا( ¹ آِخَرة )آخرت(زائِد )به عالوه( ¹ ناقِص )مِنهای(
َخیْر )خوبی( ¹ َشّر )بدی(فائِز )برنده( ¹ خاِسر )بازنده(

أَْرَسلنا = بََعثنا )فرستادیم(َسَنة = عام )سال(

َوَرع = تَقَوی )پرهیزکاری(مواِعظ = نَصائح )نصیحت ها(

قِنا = اِحِْفظنا )ما را نگه دار(َغَرَس = َزَرَع )کاشت(

لَبَِث = بَِقَي )درنگ کرد(ُمْصَحف = قرآن )قرآن(

ِحلْم = َصبر )بردباری(َوجَع = أَلَم )درد(

آِت = أَعِْط )عطا کن(مساَء الخیر = مساء الّنور )عصر به خیر(

ئَة )بدی(قَلیل )کم( ¹ کثیر )فراوان( حََسَنة )خوبی( ¹ َسیِّ

طاَعة )عبادت( ¹ َمعصَیة )گناه(فقر )فقر( ¹ ِغَنی )ثروت، دارایی(

قِلَّة )کمبود( ¹ َکثَرة )فراوانی(َعداَوة )دشمنی( ¹ َصداقَة )دوستی(

أَقْبََح  ما   ¹ زیباست(  )چه  أَجَْمَل  ما 
)چه زشت است(

ْر )سخت کن( ْر )آسان گردان( ¹ عَسِّ یَسِّ

ُدنیا )دنیا( ¹ آِخَرة )آخرت(زائِد )به عالوه( ¹ ناقِص )مِنهای(
َخیْر )خوبی( ¹ َشّر )بدی(فائِز )برنده( ¹ خاِسر )بازنده(

أَْرَسلنا = بََعثنا )فرستادیم(َسَنة = عام )سال(

َوَرع = تَقَوی )پرهیزکاری(مواِعظ = نَصائح )نصیحت ها(

قِنا = اِحِْفظنا )ما را نگه دار(َغَرَس = َزَرَع )کاشت(

لَبَِث = بَِقَي )درنگ کرد(ُمْصَحف = قرآن )قرآن(

ِحلْم = َصبر )بردباری(َوجَع = أَلَم )درد(

آِت = أَعِْط )عطا کن(مساَء الخیر = مساء الّنور )عصر به خیر(

)مضارع،  می فرستید  پیش  مون:   تَُقدِّ
َم( للمخاطبیَن، ماضی: قَدَّ

)امر،  کن  عطا  صبری  َصبراً:   أفْرِْغ 
ماضی: أَفَْرَغ/ مضارع: یُْفرُِغ(

 أقدام: گام ها

 نَْهج: راه آشکار
للمخاطبیَن،  )امر،  بخوانید   اِقَْرؤوا: 

ماضی: قََرأ/ مضارع: یَْقَرُأ(
داشت  امکان  شد،  آسان  َر:   تََیسَّ

ُر( )ماضی، مضارع: یََتَیسَّ
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معنی مفرد مفردجمع
پندَموِعظَةَمواِعظ

پاداشأَجْرُأجور

جزء، ُجزءأجزاء
بخش

چاهبِئْرآبار
زبانلِسانألِْسَنة
عددَعَددأعداد
مردَرُجلِرجال
دربابأبواب

بیچاره، مِسکینَمساکین
فقیر

روزیَومأیّام
دانهحَّبةُحبوب
گردشگرسائِحُسّیاح
پیشواإمامأئِّمة

معنی مفرد مفردجمع
مّلتَشعبُشعوب
سرزمینبَلْدة، بَلَدباِلد

هفتهاُْسبوعأسابیع
هزارأَلْفآالف

نمونهمِثالأَْمثِلَة
گناهَمعصَیةمعاصي
گامقََدمأَقدام
مترمِترأَمتار
دقیقهَدقیَقةَدقائق
عددَرقْمأرقام

روشنایی، نورأنوار
نور

کارأمرُأمور
أَنُْفس، 
نُفوس

خود، نَْفسنَْفس

تََفکُّر ساَعٍة خیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًَة: ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت 
هفتاد سال است. 

اَلْمواِعظ الْعََددیَّة مِن َرسوِل اهللا ④ : پندهای شمارشی )عددی( از رسول خدا ④.
است  جاری  بنده  برای  پاداشش  چیز  هفت  أجُْرُهّن:  لِلَْعبد  یَجري  َسبٌع 

)جاری می شود(.
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مَن َعلََّم ِعلْماً: هر کس دانشی را یاد داد )یاد بدهد(.
تَرك َولَداً یَْسَتغِْفُر لَه: فرزندی به جا بگذارد که برایش طلب آمرزش کند.

َأمَْسَك عنده تِْسَعًة و تِسعیَن: نود و نه )جزء را( نزدش نگه داشت.
یََتراَحُم الَْخلُْق: آفریدگان به یکدیگر مهربانی می کنند.

قوا: همگی بخورید و پراکنده نشوید. کُُلوا جمیعاً و ال تََفرَّ
َعلَیکم بالَْجماَعِة: باید )واجب است( با جماعت باشید.

مَن أْخلََص ِِهللا أربعیَن َصباحاً ظََهرْت یَنابیُع الِْحکَمِة ِمن َقلِْبِه علی لِسانه: هر 
کس چهل صبح برای خداوند ُمخلص شود، چشمه های دانش از قلبش 

بر زبانش آشکار می شود.
هَْل َحضَرتَُك ِمن الِعراق؟: آیا جنابعالی اهل عراق هستی؟

ًة جئَت؟: چند بار آمدی؟ کَْم مَرَّ
کَم ُعمُرَك؟: چند سالت است؟
ِتنا: هشتمین امام ما ثاِمُن أئِمَّ

الّشعُب االیرانّي، َشعٌب مضیاٌف: ملت ایرانی مّلت مهمان دوستی است.
ًة: نفر اول جایزءه طال را می گیرد. یأُخذ الفائُِز األّوُل جائِزًة َذهَبیَّ

！و لَقد َأْرَسلنا نوحاً إلی َقوِمِه َفلَِبَث فیهم َألَْف َسنٍَة إاّل عاماً: همانا نوح را به 
سوی قومش فرستادیم پس میان آن ها 950 سال درنگ کرد.

！مَن جاَء بالَْحَسنَِة َفلَُه َعْشُر أمثالِها: هر کس خوبی آورد ده برابر مثل 
آن برای او است.

اَلَْورع في الَخلَْوة: تقوا در تنهایی
هل تَعْلَم اَلْکَلُب یَقِْدُر علی سماِع َصوِت الّساَعِة ِمن مساَفِة أربعیَن َقَدماً: آیا 
می دانی سگ بر شنیدن صدای ساعت از مسافت چهل قدمی قادر است؟

ًة: ورنش پنجاه برابر باالتر است. یَُفوُق َوْزنَها َخمسیَن مَرَّ
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ثمانیَن في الِْمئَة: 80 درصد
ُة أمتاٍر: شش متر ِستَّ

را  برایم بگشای و کارم  را  ْر لي أمري: سینه ام  ！ِاْشَرْح لي َصدري و یَسِّ
برایم آسان گردان.

！و احُْلْل ُعقَْدًة ِمن لساني یَْفَقهوا قولي: و گره از زبانم بگشا ]تا[ سخنم 
را بفهمند.

！َربَّنا آتنا في الدنیا َحَسنًَة و في األخرِة َحَسنًة و ِقنا ِمن عذاِب النّار: خدایا 
در دنیا و در آخرت به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

 :موا أِلنُفِسکُم ِمْن َخیٍر تَجدوُه عنَد اِهللا کاَة و ما تَُقدِّ ！و َأقیُموا الّصالَة آتُوا الزَّ
نماز را بر پای دارید و زکات بدهید و هر چه را از کار نیک برای خودتان 

پیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید.
！َربَّنا أَفِْرْغ َعلَینا صبراً و ثَبِّْت أَقدامَنا و انُصرنا علی القوِم الکافریَن: صبری به 
ما عطا کن و گام های ما را استوار گردان و ما را بر مردم کافر پیروز گردان.
َر ِمن الُقرآِن: پس هر چه قدر می توانید از قرآن بخوانید. ！َفاقَْرؤوا ما تَیسَّ

اعداد به دو بخش تقسیم می شوند:

اعدادی که برای شمارش به کار می روند. 
 واحد، اثنان، ثالثة ...

اعدادی که برای نشان دادن رتبه به کار می روند: األّول، الثّاني، الثّالث ... .
در زبان فارسی اعداد اصلی را به صورت یک، دو، سه ... و اعداد ترتیبی 

را به شکل یکم، یکمین/ دوم، دومین ... به کار می برند.
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اعداد اصلی و ترتیبی »یک تا بیست« و »اعداد دهگان« در جدول زیر 
نشان داده شده است.
ُة  اأَْلَعداُد اأْلَصلیَّ

)واِحٌد إلَی ِعْشریَن(
ُة  اأَْلَعداُد التَّرتیبیَّ

ُل إلَی الِْعْشریَن( )اأَْلَوَّ
عقود 

)دهگان(
ُل 1مأَحََد َعَشَر 11واِحد 1 اَلْحاِدَي َعَشَر اأَْلَوَّ

11م
َعَشَرة 10

اَلثّانَي َعَشَر اَلثّاني 2ماِثْنا َعَشَر 12اِثْناِن 2
12م

ِعْشروَن 20

ثاَلثََة َعَشَر ثاَلثَة 3
13

اَلثّالَِث َعَشَر اَلثّالُِث 3م
13م

ثاَلثوَن 30

ُة  اأَْلَعداُد اأْلَصلیَّ
)واِحٌد إلَی ِعْشریَن(

ُة  اأَْلَعداُد التَّرتیبیَّ
ُل إلَی الِْعْشریَن( )اأَْلَوَّ

عقود 
)دهگان(

أَْربََعَة َعَشَر أَْربََعة 4
14

اَلّرابَِع َعَشَر اَلّرابُِع 4م
14م

أَْربَعوَن 40

َخْمَسَة َعَشَر َخْمَسة 5
15

اَلْخامَِس َعَشَر اَلْخامُِس 5م
15م

َخْمسوَن 50

ة 6 َة َعَشَر 16ِستَّ اَلّساِدَس َعَشَر اَلّساِدُس 6مِستَّ
16م

ِسّتوَن 60

َسبَْعَة َعَشَر َسبَْعة 7
17

اَلّسابَِع َعَشَر اَلّسابُِع 7م
17م

َسبْعوَن 70

ثَمانَیَة َعَشَر ثَمانَیة 8
18

اَلثّامَِن َعَشَر اَلثّامُِن 8م
18م

ثَمانوَن 80

تِْسَعَة َعَشَر تِْسَعة 9
19

اَلّتاِسَع َعَشَر اَلّتاِسُع 9م
19م

تِْسعوَن 90

مِئَة 100اَلِْعْشروَن 20ماَلْعاِشُر 10مِعْشروَن 20َعَشَرة 10



33 ُة + اَْلَْعداُد ِمن واِحٍد إلٰی ِمَئٍة + ...  درس اررامررد  رُْس الّثااي: اَلَْمواِعُظ الَْعَدديَّ اَلدَّ

 به آن چه که مورد شمارش قرار می گیرد »معدود« می گوییم؛ مثالً: 
ثالثیَن لیلًةثَمانَیة ُکُتٍب
معدودمعدود

چند اکتد پیرامون اعداد اصلی )شمارشی(
اِثَْنتان،  اِثنین،  اِثنان،  واحدة/  واحد،  شکل های  به  دو  و  یک  اعداد   

اِثَنَتیِن نمایش داده می شود.
 در اعداد »یک و دو« ابتدا معدود و سپس عدد می آید. ]معدود + عدد[

 َرُجٌل واِحٌد = یک مرد/ َشَجَرتاِن اِثَْنتاِن = دو درخت
ثاَلث،  مانند:  می آید.  »ة«  بدون  »َعَشَرة«  تا  »ثالثَة«  عددهای   گاهی 

أَربَع و ... .
معدود  و سپس  عدد  ابتدا  فارسی  همانند   »... أربََعة  و  »ثاَلثَة  اعداد   

می آید ]عدد + معدود[.
ٍة = صد دانه  َسبَْعُة أبواٍب = هفت در/ مِئَُة حَبَّ

 اعداد بین دهگان )21 تا 29/ 31 تا 39 .../ 91 تا 99( به این روش 
نمایش داده می شود: ]یکان + و + دهگان[

 43  ثالثٌة و أربعوَن، 97  َسبَْعٌة و تِسعون
صورت  به  تِسعون(   ،... ثاَلثون،  )ِعشرون،  )ُعقود(  دهگان  اعداد   

»ِعشریَن، ثاَلثیَن، ...، تِْسعیَن« نیز می آیند.
 »مِئَة« به معنای »صد« به صورت »مِائَة« نیز نوشته می شود و »أَلْف« 

به معنای »هزار« می باشد.
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حیح:  َعیِّن الصَّ
إّن َربَّکم اهللاُ الّذي َخلََق الّسماواِت و األرَض في ............... )شش( أیّاٍم.

ِة   2( الّساِدس  1( ِستَّ
 گزینءه »1« »ِسّتة« به معنای »شش« و »الّساِدس« به معنای ششم است.

چند اکتد پیرامون اعداد ترتیبی
ابتدا معدود و سپس عدد می آید.  فارسی  ترتیبی همانند  اعداد   در 

]معدود + عدد[ 
رُس الثّاني: درس دوم  الدَّ

 اعداد ترتیبی )األّول، الثّاني، ...( نقش صفت را دارند، بنابراین باید در 
همءه موارد با موصوف خود هماهنگ باشند.

فَحُة الّرابَِعةاَلْیــوُم الّتاِسُع الصَّ
صفت    موصوفصفت  موصوف

 اأَْلَّول )یکم( را به شکل »اأَْلولٰی« که مؤّنث است نیز نمایش می دهند 
و سایر اعداد ترتیبی با آوردن »ـة« مؤّنث می شود »الثانیة، الثّالِثة ...«

 َعیَّن األّصح و األّدق للّترجَمِة إلی العربیة:
در صفحءه پنجم از درس هشتم، چهار کلمه آمده است که هیچ مفهومی ندارد.
 1( جاء في َخْمَسِة صفحاٍت مِن ثمانیة دروس، رابعة کلماٍت ال مفهوم لَها.

 2( جاءت في الّصفحِة الخامَِسة مِن الّدرس الثّامِن، أربعُة کلماٍت ال مفهوم لَها. 
به شکل  باید  و  ترتیبی هستند  گزینءه »2« »پنجم« و »هشتم« عدد   
»الخامِسة« و »الثّامِن« ترجمه شوند و هم چنین »چهار« عدد اصلی است، پس باید 
به شکل »أربعُة« ترجمه شود. در گزینءه )1(، اعداد ترتیبی و اصلی اشتباه آمده اند.

پرسش های چهارگزیند ای شمارٔه 13 تا 22 را در ااتهای کتاب مالحظد بفرمایید.
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)سراسری ریاضی با تغییر(   ِاقَْرأ النّصَّ الّتالي ثم َأِجْب َعن السؤالیِن:  
النَّْخِل  کأَشجاِر  جّذابًة،  مَناِظَر  نُشاِهُد  الْحاّرِة  الَْمناِطِق  إلی  نَْذهَُب  حینما 
الَْجمیلِة. لِلنَّْخِل أنواٌع مختلفٌة َفِمنها نَخیل التَّمِر و نَخیل الّزیِت و یَبُْلُغ ارتفاع 

النَّْخِل 27 متراً و ِجْذُعُه َخِشٌن ِجّداً.
عّین الَْخطَأ َعْن َشَجرة النَّْخِل:- 11

ِة!  خل في المناطِق الحارَّ 1( یَْنمو النَّ
خِل أنواٌع ُمْخَتلَِفة و مناِظُر جَمیلٌة! 2( لِلنَّ

3( ِجْذُع الّنخِل َخِشٌن ِجّداً!
ْمُر غال جّداً! 4( التَّ

ما نشاِهُد حیَن نَْذهَُب إلی الَمناطِق الحاّرة:- 12
1( نُشاِهُد نَخیل الّتمرِ فقط!

خِل 27 متراً! 2( قَد یَبْلُُغ ارتفاع النَّ
3( نُشاِهُد مناظَر جَّذابًة مِن أنواِع النَّخیل!

خیِل َخِشٌن جّداً! 4( ِجْذُع النَّ

)سراسری تجربی(- 13 عیِّن الخطأ: 
1( هناك ثالثُة ُکُتٍب لم أَقْرأْها حّتی اآلن!

2( طالعُت المقالَة الثّامِنَة لِهذا العالِم!
3( حََضرت الطالبُة الّرابِعُة أیضاً في الصّف!
4( َخَرَج أحد عشر تلمیذاً من المدرسة! 

)سراسری خارج(- 14 عیِّن ما لیس فیه العدد الّترتیبّي: 
1( راجَْعُت إلی الَْمکَتبَِة َخْمس مّرات آلخذ کتاباً خاّصاً،

2( و أخیراً ِجئُْت بِالکتاِب إلی الْبَیِت في المّرِة الّساِدسِة،
تین ولکّني ما فَِهْمُته حّتی في المّرة الثّانّیة، 3( فبدأُت بِقراَءته َمرَّ

4( و بعد أن تأّملُت فیه کثیراً و في المرحلِة العاِشَرة، فََهْمُته جّیداً! 
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)سراسری ریاضی(- 15 عیِّن العدَد صفة کّله: 
1( فاز َخْمَسة مِن التَّلمیِذ في َصّفین اِثَْنین َعلَی جائزٍة!

2( لُِکلِّ اُسبوٍع َسبَْعة أیّام، و الَْیوم الّسابِع مِْنه یَوم الُعطْلَة!
ْهرِ الَْحرام! 3( اُْسُتْشِهَد اإلماُم الثّالُِث في الیومِ الٰعاِشرِ مَِن الشَّ

ة أیّامٍ مِْنها فقط!  4( کانَْت ُعطْلَُة الَمداِرِس أَحََد َعَشَر یوماً، سافرُت ِستَّ
)سراسری زبان(- 16 عیِّن العدد صفًة: 

َنُة الّدراسّیُة تََتکّون مِن تِْسَعة أشهر، 1( السَّ
2( و ثَلثَُة الّشهوِر الُخری تختّص بالعطلة،

، َنة الدَب الفارسيَّ 3( و نَْقَرُأ في الِحّصِة الثالثِة مِن السِّ
نة!  4( و لِلُّغِة العربّیة اِثنا َعَشَر درساً نَْقَرؤها طوَل السَّ

)سراسری انسانی(- 17 حیح:  عیِّن الصَّ
1( عشرون ریاالً في خمسة یساوي مائة ریاٍل!

2( تسعون ریاالً ناقص عشرین یساوي سّتین ریاالً!
3( أحد عشر ریاالً زائد تسعة یساوي سبعة ریاالٍت!

4( ثمانون ریاالً تقسیم علی عشرین یساوي أربعین ریاالً! 
)سراسری تجربی(   َعیَّن األصّح و األدّق في الترجمه إلی العربّیة: 

»در صفحءه ششم از درس نهم، پنج کلمه آمده که دوتای آن ها مفهومی - 18
ندارند.«

فحة الّسادسة مِن الّدرس الّتاِسع خمس کلمات، کلمتان منها  1( جاءت في الصَّ
بدون مفهومٍ!

فحة سادسة مِن درس الّتاِسع خمسه کلمات، کلمتان إثنتان  2( کتبت في الصَّ
منه غیر مفهومٍ!

3( ورد في سّت صفحات مِن تسعة دروس خمس کلمات، کلمتان منه بدون مفهومٍ!
4( ورد في سّتة صفحات مِن تسع دروس خمسة کلمات، إثنتان منها غیر مفهومٍ!
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حیح: »إّن ِمن أخلص النّاس مَن تَجري ینابیُع الحکمة من قلبه - 19 عیِّن الصَّ
)سراسری ریاضی( علی لسانه!« 

بر  وی  قلب  از  حکمتی  چشمه های  که  است  کسی  بااخلص تر  مردم  از   )1
زبانش روانه شود!

از  می شود،  جاری  زبانش  بر  او  قلب  از  حکمت  چشمه های  که  کسی   )2
خالص ترین مردم است!

3( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان 
وی جاری شده باشد!

از  سازد،  روانه  زبان  بر  خویش  قلب  از  را  حکمت  چشمه های  که  کسی   )4
بااخلص ترین مردمان است! 

َعیِِّن الَخطَأ: - 20
1( لَبَِث فیهم أَلَْف َسَنٍة إاّل خمسیَن عاماً: در میان آن ها 950 سال درنگ کرد.

2( َربَّنا أفرِْغ علینا َصبْراً: پروردگار ما بر ما صبری عطا کرد.
3( َربِّ اْشَرْح لي َصْدري: پروردگارا، سینه ام را برایم بگشای.

ْعُب اإلیرانّي َشْعٌب مِضیاٌف: مّلت ایرانی مّلتی مهمان دوست است. 4( اَلشَّ
)سراسری خارج با تغییر(   ِاقَْرأ النَّصَّ الّتالي ثُّم َأِجْب عن السؤالیِن: 
َحوائُِجها  ثانیها  و  الَتنَفُّس  أّولُها  ثاَلث؛  بَِخصائَِص  الَحیَّة  الموجوداُت  تَْشَترك 
ة  الغریزیّة و ثالثها استمرار نُُمّوها إلی نهایَِة حیاتِها. بعض الحیواناِت یعیش ِعدَّ
ساعاِت و اآلَخر َعّدة َسنَوات، فاأْلَشجاُر تَعیُش َأکْثََر ِمن مئِة َسنٍَة، فاإلنساُن 

َقّدماِت الطّّبّیِة یَعیُش اآلَن َأکْثََر بالنِّْسَبِة إلی الماضي. بَِسَبِب التَّ
لماذا یَعیُش اإْلنساُن اآلَن َأکْثََر بالنِّسَبِة إلی الماضي؟- 21

َة الِْفکر َو یَْقِدُر أن یَعیش سنواٍت! 1( ِلّن لَه ُقوَّ
سبَِة إلی الماضي! َقّدماِت الطّّبّیِة یَعیُش أَْکثََر بالنِّ 2( بَِسبَِب التَّ

ُه أکثُُر مِن سائرِ الموجوداِت! َسُه و َغریَزتَُه و نُُموَّ 3( ِلّن تََنفُّ
َة َسنواٍت! 4( یَعیُش اإلنساُن بَِسبَِب َغریزتِِه َعدَّ
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گرمسیر - 12 مناطق  به  که  هنگامی  سؤال:  صورت  ترجمءه   
می رویم، چه چیزی می بینیم؟

ترجمه گزینءه )3(: منظره های زیبایی از انواع نخل ها را می بینیم. )صحیح(
 گزینءه )1(: فقط نخل های خرما را می بینیم. )غلط( 
گزینءه )2(: گاهی ارتفاع نخل به 27 متر می رسد. )ارتباطی به پاسخ سؤال 
ندارد، پس غلط است.( گزینءه )4(: تنءه نخل ها بسیار زِبر هستند. )ارتباطی 

به پاسخ سؤال ندارد، پس غلط است.(
 »ثالثُة = سومین« عدد ترتیبی است و استفاده از عدد - 13

ترتیبی در این جا معنای جمله را غلط خواهد کرد و باید از اعداد اصلی 
استفاده شود؛ ضمناً در اعداد ترتیبی، اول معدود و سپس عدد می آید. 

ترجمه: سومین کتاب وجود دارد که تا اآلن آن را نخوانده ام. )غلط(
 گزینءه )2(: ]المقـالة الثـامنة = هشتمین مقـاله[ 
ترجمه: هشتمین مقاله برای این دانشمند را خواندم. قاعدءه نگارش اعداد 
ترتیبی: معدود + عدد ترتیبی گزینءه )3(: ]الطالبة الرابعة = چهارمین 
دانش آموز[ صحیح است. ترجمه: چهارمین دانش آموز هم چنین در کلس 
حاضر است، قاعدءه نگارش اعداد ترتیبی: ]معدود + عدد ترتیبی[ است. 
گزینءه )4(: »أحد َعَشر« عدد اصلی )شمارشی( است و قاعدءه آن ]عدد اصلی + 

معدود[ رعایت شده است. ترجمه: یازده دانش آموز از مدرسه خارج شدند.
 ترجمءه صورت سؤال: عبارتی را که در آن عدد ترتیبی وجود - 14

ندارد مشخص کنید. گزینءه )1(: »َخْمس: پنج« عدد اصلی است. ترجمه: پنج 
بار به کتابخانه مراجعه کردم تا کتاب خاصی را بگیرم.

 گزینءه )2(: »الّساِدس: ششم« عـدد تـرتیبی است. 
ترجمه: و سرانجام کتاب را در بار ششم به خانه آوردم. گزینءه )3(: »الثّانّیة: دوم« 
عدد ترتیبی است. ترجمه: برای دومین بار شروع به خواندنش کردم ولی آن را 
نفهمیدم حتی در بار دوم. گزینءه )4(: »العاشرة: دهم« عدد ترتیبی است. ترجمه: 

بعد از این که بسیار در آن اندیشیدم و در مرحلءه دهم، آن را خوب فهمیدم.



عــربــی دهـم 138

 همیشه اعداد ترتیبی صفت هستند. »الثالث« و »العاِشر« - 15
هر دو عدد ترتیبی هستند و بعد از معدود آمده، در نتیجه صفت هستند. 

]معدود + عدد ترتیبی[
      صفت

ترجمه: امام سوم در روز دهم از ماه حرام شهید شد.
 گزینءه )1(: »خمسة« عدد اصلی است و نمی تواند 
صفت باشد. اّما »اِثنین« صفت است. ترجمه: پنج تا از دانش آموزان در دو 
کلس برندءه جایزه شدند. گزینءه )2(: »سبعة« عدد اصلی است و »السابع« 
عدد ترتیبی و صفت است. ترجمه: هر هفته، هفت روز دارد و روز هفتم از 
ة« اعداد اصلی هستند.  آن روز تعطیل است. گزینءه )4(: »أحد َعَشر« و »ستَّ
ترجمه: تعطیلت مدارس یازده روز بود، فقط شش روز از آن را سفر کردم.

ُة الثالثة = سومین رنگ« عدد ترتیبی است و می دانیم - 16  »اَلِْحصَّ
اعداد ترتیبی صفت محسوب می شوند، پس »الثالثة« صفت خواهد بود. 

ترجمه: در سومین بخش از سال، ادبیات فارسی را می خوانیم.
 گزینءه )1(: »تسعة أشهر = 9 ماه« عدد اصلی است. 
ترجمه: سـال درسی از 9 ماه تشکیل می شود. گزینءه )2(: »ثلثة الّشهور = 
سه ماه« نیز عدد اصلی است. ترجمه: سه ماه دیگر به تعطیلی اختصاص دارد. 
گزینءه )4(: »اِثنا عشر درساً = دوازده درس« عدد اصلی است و نمی تواند صفت 
باشد. ترجمه: زبان عربی دوازده درس دارد که آن ها را در طول سال می خوانیم.

17 -

زائِد = جمع/ ناقِص = منها/ في = ضرب در/ تقسیم علی = تقسیم بر 
ترجمه: بیست ریال ضرب در پنج مساوی است با صد ریال.

)   صحیح )20 5 100´ =  
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