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 د.نكنيم تنوع و گوناگوني زيادي دار استفاده مي ها موادي كه در زندگي روزمره از آن

  فلزها

هايي براي ساخت  ها روش ها، انسان انسان از هزاران سال قبل فلزها را شناخته و مورد استفاده قرار داده است. با كشف فلزها و شناخت آن

آالت، ابزار،  . در دنياي امروز فلزها نقش مهمي در زندگي روزانه دارند. از فلزات در ساختن پل، زيورندا اشياي مفيد و گوناگون ارائه كرده

 شود.  ... استفاده مي و وسايل حمل و نقل

 مس يكي ديگر از فلزات پركاربرد در زندگي است.  .و طال آشنا شديدم وآهن، آلوميني هاي ويژگيهاي گذشته با برخي از  در سال

از  فلز استخراج شدهاولين  از نظر تاريخي ،شود. در واقع فلز مس استخراج مي آن رنگ است كه از سنگ معدن سرخو فلزي براق  مس:  

 سنگ معدن است.

 شود. و ايجاد تغييرات پس از اين مرحله حاصل ميدر دماي باال  آنمانند آهن از طريق ذوب سنگ معدن  ،فلز مس

 مس  كاربردهاي

 در آالت موسيقي مانند سنتور و ...  و انتقال برق.ها  هاي ساختمان كشي فاده شده در سيمهاي است سيم 

 ظروف آشپزخانه تهیةدر   آب براي جلوگيري از رشد جلبک ةتصفیتركيبات مس در  

 در بعضي از تركيبات شيميايي مانند كات كبود  

  دارند.خانگي و...  ،تجهيزات صنعتي ،قطعات ماشين آالت ،سازي دي در مجسمهكه كاربرد زيا برنجآلياژهاي مسي مهمي از جمله برنز و  
 

 ،انتقلا  ررملا   یهلا  لولله  ،صلنتتي  آالت و ماشلن  للواز    ،كشلتي و الاي     ةكلي از مس در صنايع الكتريكي، حمل و نقلل ببننل   طور به

 شود. افل و كلنن و ساخت داروهای مكمل استفاده مي، ها محصوالت عمومي ماننن سكه

 با اكسيژن هافلز پذيري واكنش

 مس اكسيژن مس اكسيد شود. به كندي با اكسيژن تركيب مي فلز م: 

)س رعت   .دكن   ياي توليد م كننده هخيرسفيد سوزد و نور  چراغ گرم كنيم به سرعت مي ةشعلاگر در  را يک تكه نوار منيزيم فلز منيسزم:  

 (شود. منيزيم استفاده مي د شدنسوختن براي اكسي ةكلمطوري كه از  واكنش زياد است به

 منيزيم اكسيژن منيزيم اكسيد 

 شود.  نگ آهن )آهن اكسيد( تبديل ميزشود و به  فلز آهن به كندي با اكسيژن تركيب مي فلز آهن 

 آهن اكسيژن آهن اكسيد 

ام ام را ا )ع( و   بارگاه ملك وتي   گنبدبرند. مانند  كار مي رو آن را براي كارهاي تزئيني به از اين ،شود فلز طال با اكسيژن تركيب نمي فلز طال 

 زيورآالت.
 فلز طال گاز اكسيژندهد( )واكنش نمي 
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 مس آه  مننزيم باشن: صورت مقابل مي سرعت اكسنن شنن فلزها به

 شود. يد ميتر اكس مسي سريع ةقطعآهني از  ةقطع ،توان نتيجه گرفت در دو ظرف آب يكسان پس مي

 ةتیغ  در ظ رف دوم   ،آه ن  ةتیغ  در ظ رف اول  ترتيب،  بهسه بشر يكسان كه حاوي يک سوم آب و يک قاشق كات كبود باشد در اگر 

حاوي  محلول موجود در ظرفسپس  ،فلز منيزيم حاوي محلول موجود در ظرفابتدا گاه  آن ،روي قرار دهيم ةتیغمنيزيم و در ظرف سوم 

پذيرتر(  يعني سرعت واكنش در منيزيم از همه بيشتر )واكنش ،دهد فلز آهن تغيير رنگ مي ل موجود در ظرف حاويمحلو روي و بعد فلز

 تر است.  و در فلز آهن از همه كم

 پذيري  واكنش مقايسة: (Mg)منيزيم (Zn)روي (Fe)آهن(Cu)مس (Au)طال  

  .اند ساخته شده هايا از نافلز و برخي از مواد نافلزند

 كلر و ... ،يد ،فلوئور ،گوگرد ،نيتروژن ،كربن ،گويند مانند اكسيژن ها نافلز مي بعضي از عنصرها خاصيت فلزي ندارند و به آن

 اند.  گي از عنصرهاي نافلز تشكيل شدههواي سالم هم ةدهند گازهاي تشكيل

  اكسيژن

 دهد. % حجم هوا را تشكيل مي21گازهاي موجود در هواست و حدودترين  يكي از مهم 

 باشد. مي O2شود و فرمول آن باشد كه گاز اكسيژن ناميده مي دو اتمي ميمولكول صورت  اكسيژن در هوا به 

پران رژي و  زمين وجود دارد. گاز اوزون جلوي رس يدن پرتوه اي   جو هاي بااليي  در اليه O3ديگري به نام گاز اوزون با فرمول ةماد 

 كند. محافظ عمل مي ةاليصورت يک  گيرد و به فرابنفش خورشيد را به زمين ميخطرناک 

O)صورت گاز  اربرد براي تنفس جانداران بهاكسيژن عالوه بر ك عنصر   نقش مهمي در صنعت دارد.  2(

)مدل اتمي بور براي اكسيژن  O)16
 شود: نمايش داده مي رو روبهصورت  به 8

Hرمولبا فاسيد ها وجود دارد مانند سولفوريک  در ساختار بسياري از تركيب ،اكسيژن عنصر  SO2 4  

H)فرمول شيميايي سولفوريک اسيددر   SO )2 عنصر  ،(O)و اكسيژن (H)عالوه بر عنصرهاي هيدروژنكنيد كه  مشاهده مي 4

 نيز شركت دارد.  (S)گوگرد

 
 گوگرد

 شود.  مشاهده مي S8با فرمول شيميايي ،آن هاي مولكول جامد پودري شكل و زرد رنگ است كه معموالًنافلز  

 شود. هاي خاموش يا نيمه فعال يافت مي آتشفشان دهانةدر  

 فشان حاوي گوگرد و تركيبات گوگرددار است.  برخي گازهاي خروجي از آتش 

)اتم گوگرد براي مدل اتمي بور  S)32
 رو است: صورت روبه به 16
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 هاي مدل اتمي بور براي اكسيژن و گوگرد تشابه و تفاوت

 ند. دارالكترون  6،آخر مدارهر دو در  شباهت:

 مداردو  دارايسيژن الكتروني است در حالي كه اك مدارسه  دارايگوگرد  تفاوت:

 باشد.  الكتروني مي

 

 نيتروژن

 78%ود و ح دود ش نمايش داده مي N2هاي دو اتمي داشته و با فرمول اثر است كه مولكول مزه و بي بو، بي نگ، بير گازي بي ،نيتروژن 

 دهد. حجم هوا را تشكيل مي

 شود.  يافت مي N2با فرمولگازي شكل دو اتمي  مولكولصورت  كه به باشد ميترين گاز موجود در هوا بيش ،نيتروژن 

و  مواد منفجره ،كودهاي شيميايي ةتهیرود و آمونياک نيز در  كار مي اوليه براي توليد آمونياک به ةبه عنوان ماد ،نيتروژن ةبخش عمد 

 گاز نيتروژن گاز هيدروژن گاز آمونياک ارد.كاربرد د سازي يخ

 

 

 

 

 

N14مدل اتمي بور براي نيتروژن 
  رو است.  صورت روبه به 7

 

 

 چرخة نيتروژن

 ،ه ا  ينتئوژن در پروموجودات زنده است. نيتر همة ساختماناساسي در  مادةنيتروژن يک 
 وج ود دارد. ه ر چن د نيت روژن     ،زنده موجودات همة بدن ساختاري و شيميايي هايواحد
توانن د مس تقيماً از آن    دهد ولي حيوانات و گياهان نمي را تشكيل مي هوادرصد  80حدود

  .استفاده كنند
 
 

 

رناهاني ماننن نخلود، لوبنلا، شلبنر،     ريشةها در  اي  باكتری .را مستقنماً به ننترات تبنيل كننن تواننن ننتروژن هوا ها مي برخي از باكتری

های بر جای ماننه از سوخت و ساز جانوران و مرگ و تباهي جانوران و رناهان سبب تبنيل ملواد   تجزية فراوردهيونجه و بااال وجود دارد. 

N)ود. به اي  ترتنب ننتروژنش ها به نتنروژن مي دار موجود در آن ننتروژن  رردد. به هوا باز مي 2(

 توان گفت: طور كلي مي به
 شود.  شود كه با آب باران وارد خاک مي نيتروژن هوا به هنگام رعد و برق به تركيباتي تبديل مي (1
 ند. نك تبديل مياين مواد را به تركيبات قابل جذب توسط گياهان  ها، ، باكتريدرون خاک (2
 كنند.  بات را وارد بدن خود مييحيوانات با خوردن گياهان اين ترك (3
 گردد.  نيتروژن دوباره به هوا برمي ،با مردن و تجزيه شدن اندام حيوانات (4

 Fفلوئور

  باشد. مي F2وده و سمي است و فرمول آنرنگ ب كمزرد صورت گاز  ي از گروه نافلزهاست كه در دماي معمولي بهعنصر 

 كند.  سوختگي شيميايي شديدي ايجاد مي ،فلوئور خالص با پوستتماس  

 دهد. صورت انفجاري واكنش مي طوري كه در تاريكي هم با هيدروژن به دارد بهشيميايي اين گاز تمايل شديدي به واكنش  
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ه اي مق اوم ب ه گرم ا، س اخت       ل تفل ون و ي ا پالس تيک   قبي  هاي كم اصطكاک از  توان به ساخت پالستيک ور مياز كاربردهاي فلوئ 

ش ويه ب راي جل وگيري از پوس يدن      ها و دهان خميردندانها،  كش ساخت حشره (براي حكاكي و تراش روي شيشه)هيدروفلوئوريک اسيد 

  اشاره كرد. سازي اورانيوم و غني ها دندان

F19اتمي بور براي فلوئور مدل 
 است. رو روبهبه شكل  9

 

 Clكلر

شود ك ه مولك ول آن از دو    نشان داده مي Cl2گاز كلر با نماد ؛بسيار سمي است .رنگ زرد مايل به سبز است نافلزي گازي با عنصر 

 شده است.  اتم كلر ساخته

 ها كاربرد فراوان دارد از جمله نمک طعام )سديم كلريد(  صورت تركيب با مواد ديگر در توليد نمک به 

 
 

 

Cl35با فرمول اتمي بور براي كلر مدل
 است. رو روبهصورت  به 17

 

 
)فسفر P)15: فرمول با يعنصر نافلزP31

 رود. كار مي كه در نوک چوب كبريت به 15

 

 
)كربن C)6: فرمول با يعنصر نافلزC12

 شود. در مغز مداد استفاده ميصورت گرافيت  بهاست كه  6

 
 عنصرها بندي طبقه

ك ه   عنصرهاييطوري كه  اند به بندي قرار داده ها را در يک طبقه آن ،تر انآس مطالعةدانشمندان براي سهولت دسترسي به عنصرها و 
 د.نمشابهي دارنسبتاً د خواص نگير در يک ستون قرار مي

 ه اي  هاس ت )الكت رون   هاي مدار آخ ر ات م آن   تعداد الكترون ،بندي كرد توان براساس آن عنصرها را طبقه هايي كه مي يكي از ويژگي
ك ه   ،گيرن د  ها با هم برابر است در يک ستون قرار مي آن اتم مدار آخر هاي ي كه تعداد الكترونهايندي عنصرب ظرفيت( در اين طبقه

ص ورت زي ر    س توني ب ه   8در ج دول  18تا 1يكساني دارند. بر اين اساس دانشمندان عنصرها را از عدد اتمي تقريباً خواص شيميايي
 كنند. بندي مي طبقه
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 مربوط به جدول نكات

 ها با هم برابر است. آخر آن مدارهاي  تعداد الكترون ،اند قرار گرفته زير هم عنصرهايي كه در هر ستون

 م و يا عنصر ليتيم و سديم يسيلمشابهي دارند مانند كربن و سي نسبتاً اند خواص شيميايي عنصرهايي كه در هر ستون قرار گرفته

 جام د  ،باش ند  فلز م ي د از نظر خواص شيميايي بسيار شبيه هم هستند مثالً هر دو نم كه در يک ستون قرار داريفلز سديم و ليت 

داري  ت نگ ه د. اين دو فلز در آزمايشگاه زير نف  نده با آب و اكسيژن به شدت واكنش مي شوند و با چاقو به راحتي بريده مي ،نرم هستند

 واكنش ندهند. رطوبت هواشوند تا با اكسيژن و  مي

 
هاي آن مشابه ساير عناص ر اي ن س تون نيس ت ب راي مث ال        قرار دارد اما برخي از ويژگي 1در ستون (H)چند هيدروژنهر 

 دهد.  هيدروژن نافلز است و با آب واكنش نمي

آخ ر   الي ة  آرگ ون ك ه در  مانند الكتروني كامل و پايداري دارند  اليةهاي ستون آخر )هشتم( همگي  يابيد كه اتم توجه به جدول درمي با

 دو الكترون دارد و از دو الكترون پر شده است. اول گنجايش اليةيا هليم كه  استپايدار  والكترون دارد  8خود

 دهند. با مواد ديگر واكنش نمي اغلبهمگي گازي هستند و  اگويند زير ون )هشتم( گازهاي نجيب ميبه اين ست

 برخي از كاربردهاي گازهاي نجيب عبارتند از: 

He- :شود.  استفاده مي ها بادكنکها و  به عنوان گاز باال برنده در بالون هليم 

Ne- :تابلوهاي روشنايي تبليغاتي و ليزرهاي گازي نئون 

Ar- :شود اي آرگون مانع واكنش و تغيير شيميايي فلز استفاده شده در المپ مي هاي رشته المپ محفظةدر  آرگون.  

ف تعداد الكترون هر ستون نسبت به ستون قبل ي  طوري كه اختال شود به ها يک عدد ااافه مي هاي اتم از چپ به راست به تعداد الكترون

 يک عدد بيشتر است.

 به جنو  زير توجه كننن. برای نمونه  .بنن نقش مهمي دارنن طبنتي های عنصرها در فتالنتبرخي 
 

 كلسيم يد سديم و پتاسيم آهن عنصر

 رشد استخوان بدنسوخت و ساز  تنظيم فعاليت هاي قلبي فعاليت خون ساختمان هموگلوبين بدن هاي نقش در فعاليت
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 طبيعي و مصنوعي الياف

O)تاكنون با موادي مانند گاز اكسيژن NH)، گاز آمونياک2( H)و سولفوريک اسيد 3( SO )2 در مولكول اين م واد تع داد    ،آشنا شديد 4
گويند اما برخي از مواد براي نمونه در سلولز هر  ميهاي كوچك  مولكول ،ها طوري كه به اين مولكول ه است بهكار رفت هاي محدودي به اتم

چربي و مولك ول هموگل وبين ني ز      مولكول .دان ها درشت مولكولاين  ،ساخته شده است Oو C،Hهاي مولكول از تعداد بسيار زيادي اتم
 نامند. اند. چنين موادي را درشت مولكول مي درشت

بلندي تشكيل شده است كه از اتصال تع داد زي ادي    ةاز زنجير پليمرهر  .هاي درشت دارند اي از مواد هستند كه مولكول دسته ها يمرپل
 آيد.  دست مي مولكول كوچک به يكديگر به

روغ ن زيت ون و    ةدهن د  هاي تشكيل ، هموگلوبين داخل خون و مولكولشود لز درون گياه پنبه ساخته ميشدن سلو پليمرنبه كه از مانند الياف پ
 موم زنبور عسل همگي درشت مولكول هستند. ةسازند هاي مولكول

 
 

 هاپليمرانواع 

 پنبه، پشم و ابريشم. سلولز، نشاسته، گوشت، مانند ،دآي دست مي كه از گياهان يا جانوران به هستندهايي پليمر طبيعي  هايپليمر 

 .دارندهاي زيادي  استفاده ،هاي متنوع ها و لباس الياف پنبه، پشم و ابريشم در ساختن پارچه

گويند  هاي مصنوعي ميپليمرسازند را  ها در شرايط خاصي از نفت و ... مي هايي كه متخصصان و شيميدانپليمر هاي مصنوعي پليمر 

 دتوان   ه اي طبيع ي ب ه تنه ايي نم ي     پليمرك ارگيري   طوري كه به ها نيز افزايش يافته بهپليمربا افزايش جمعيت تقااا براي مصرف  ازير

هاي پليمر ورود. به همين دليل استپرهزينه دشوار و هاي طبيعي پليمروسايل از  ةتهیشد و عالوه بر آن بانيازهاي بشري  همةپاسخگوي 

 شد. آغاز مصنوعي در زندگي بشر

 ،وس ايل شخص ي   ،بندي، بطري مصنوعي است كه در ساختن قطعات خودرو، مصالح ساختماني، مواد بسته هايپليمراي از  نمونه  ک پالستي
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( برخ ي  5( بهداش تي هس تند.   4( نسبتاً ارزان هستند. 3تي و الكتريكي خوبي هستند. ( عايق حرار2( سبک هستند. 1 :ها مزاياي پالستيك
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 آن زياد است.  ةزبال( حجم 3كند.  وليد ميسمي ت بخارات

 مانند هاي طوالني در طبيعت باقي مي شوند و براي مدت ها در محيط زيست به راحتي تجزيه نمي پالستيک ها: يل بازگرداني پالستيكدال

كنن د.   ها را بازگرداني م ي  ليل آنكند. به همين د ميهواكره وارد ي مبخارات س ها  سوزاندن آن شوند و و باعث آلودگي محيط زيست مي

 باشد.  مجدد از كاال براي ساخت همان كاال و يا كااليي مشابه مي ةادبازگرداني به مفهوم استف

تفكي ک   .گردان د مصرف باز چرخةتوان آن را به  به مفهوم اين است كه كاالي مورد نظر دورانداختني نيست و مي  بازگردانيوجود عالمت 

 پالستيكي بازگرداني شود و كيفيت محصول بهتر شود.  ةشود تنها يک نوع ماد يكي با استفاده از كدها بسيار آسان است و سبب ميهاي پالست زباله

 ها مواد ساخته شده در خانه منشأ

ي از مواد تش كيل  ياه نمونهمواد و وسايل زير  .اند ساخته شده يبام، حمام، اتاق خواب، ديوارها و ... از مواد مختلف ها مانند پشت اجزاي خانه
 باشد.  دهنده و منشأ اجزاي ساختمان مي

 خاک رس سفال -آجر -سراميک -كاشي

 مس فلز ها و مدارها كشي ساختمان سيم

 آب  و سيمان ،شن ،ماسه بتن و مالت مورد استفاده در ديوارها و سقف

 سيم( يآهک و اكسيد سيل  )سنگ هاي بياباني ماسه شيشه

 نفت خام  بسچ -قير -رنگ

 يا فلز آهن پالستيک فالش تانک ةبدن -هاي آب و سيفون هاي فااالب و لوله لوله

 ... فلز آهن، آلومينيوم هاي كولر و چارچوب درها كانال و دريچه -ستون ساختمانو  اسكلت اصلي

 منشأ
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الً 
ْ
ه
َ
 س
َ
الً و

ْ
 (آمديد خوش)  أَه

راسُالْعامُ ُيَبْتَِدئُ  ُالدِّ ُُ.الَْجديدُ ُي  ُُيَْذهَب  ب  ُُوَُُالط ّلا َُُالطاالِبات  ُبَِفَرحُ ُالَْمدَرَسةُُُِیِإل
 با خوشحالي مدرسه به سوي آموزان دختر و دانش آموزان پسر دانش رود مي نو تحصيلي سال شود ميشروع 

 رعوند. دخرت با خوشحايل به يدرسه ي آيوزان  دانشآيوزان پرس عو  دانش .شود عو  ي سال تحصييل جديد ش 
 

واِرعُ َُحقائَِبه م؛ُيَحِْملوَنُُه ْمُ َُوُالَْبناِت.ُبِالَْبنينَُُمَْملوَءةُ ُالشَّ
 و دختران. پسراناز  پر  ها خيابان هايشان؛ كيف كنند حمل مي ها آن

 ها پر از پرسان عو دخرتان است. يابانخ؛دارند هايشان را بري  ها كيف آن
 

ُُيَبْتَِدئُ  راَسةَُُِفْصل  َُُوُُوُالِْكتابَةَُُِوُالِْقراَءةُُِالدِّ داَقةَُُِفصل  ُالتَّّلميِذ.ُبَينَُُالصَّ
 آموزان. دانش بين دوستي  فصل و و نوشتن و خواندن  درس خواندن فصل شود شروع مي

 شود. آيوزان آغاز ي  ت  ييان دانشعو خواندن عو نوشنت عو فصل دعوسفصل درس خواندن 

 
ِ
نِ  الّ  الّلِ بِْسم

ْ
  ْح

ِ
 (به نام خداوند بخشندة مهربان) الّ حي

 

َُُُكّلميُاللُُِبِاْسمَُُِأبَْدأ ُ ر  ُقياميُِعنْدََُُربايَُُأْذك 
 برخاستنم هنگام   مپروردگار كنم  ياد مي  سخنم  خدا  با نام  كنم آغاز مي

 .كنم / پرعوردگارم را هنگام برخاستنم ياد ي  .كنم ز ي با نام خدا سخنم را آغا
 

روسيُاللُُِبِاْسمَُُِأبَْدأ ُ ُُُد  ر  ُج لوسيُِعنْدََُُربايَُُأْذك 
 مننشست هنگام  پروردگارم  كنم  ياد مي  هايم درس خدا  با نام كنم  آغاز مي

 .كنم ياد ي / پرعوردگارم را هنگام نشستنم  .كنم هايم را آغاز ي  با نام خدا درس
 

َُُربايَُُأْسأَل ُُُكِتابيُاللُُِبِاْسمَُُِأقَْرأ ُ ُِصعابيَُحلَّ
 هايم سختي حل كردن  پروردگارم  كنم   درخواست مي  كتابم  خدا  با نام  خوانم  مي

 .كنم هايم را درخواست ي  / از پرعوردگارم، حّل سخت  .خوانم كتابم را با نام خدا ي 
 

عاءُ ُفيهَُُُِحياةُ ُوَُُنورُ ُمَكْتَب نا َُصّلةُ ُفيهُُِد 
 نماز در آن  دعا در آن   زندگي  و  روشنايي  مكتب ما

 / در آن دعاست. در آن مناز است. .زندگ  است عويكتب يا رعوشناي  
 

ُُفيهُِ لوم  َُجمال ُُفيهُُِك نوزُ ُفيهَُُُِكمال ُُفيهُُِع 
 اييزيب در آن  ها  گنج در آن   كمال در آن  ها  دانش در آن 

 .در آن زيباي  هست .هاست / در آن گنج .در آن كامل هست .هاست در آن دانش
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 اول درس
 

 

 
جُ  ُُيَتََخرَّ َُُوُُُالْع لَماءُ ُِمنه  س  ُالْح َكماءُ ُفيِهُُي َدرِّ

 حكيمان در آن  دهد درس مي و   دانشمندان از آن  شود التحصيل مي فارغ
 دهند. ن در آن درس ي شوند. / عو حكيام التحصيل ي  دانشمندان از آن فارغ

 

ت بيُُهاُ َُكَدوائيَُكنْزُ ُمَْرَحَمةُ َُُسمائيَُأنوارُ ُك 
 مانند دارويم گنج مهرباني   آسمانم هاي  روشنايي هايم  كتاب هان 

 .يانند دارعويم هستند ،گنج ،هاي آسامنم / يهرباين هايم رعوشناي  كتاب ،هان
 

َُفاسُُُْأ موريُاللُُِبِاْسمَُُِأبَْدأ ُ روريُزادَُُِإلهيُم  ُس 
 ما شادي افزون ساخت  خدايم پس اسم    كارهايم خدا  با نام  كنم  شروع مي

 .ام را زياد كرد / پس نام خدايم، شادي .كنم با نام خدا كارهايم را شعو  ي 
 

 

 
 ترجمة احاديث زير را كامل كنيد.

 «ُ ُبه مردم سود رساند.كسي است كه بهترين مردم ُُ«مَْنُنََفَعُالنااَس.ُالنااسَُِخيْر 

ُالَْجماَل.»  ُي ِحب  ُالَلَُجميل   زيبايي را دوست دارد.قطعاً خدا زيباست ُ«ِإنَّ

.مَْنُكَُ»  ُجاِهل   است. نادانا او يپس گوهر كس دانشي را پنهان كند؛ ُ«َتَمُِعلْماً؛َُفَكأَنَّه 

ُمََعُالِْفعِْل.»  ُإالا ُكه همراه با انجام دادن باشد. مگر ايندر سخني نيست  هيچ خيريُ«الَُخيَْرُفيَُقْول 

َُخطايَاُابِْنُآَدَمُفيُلِسانِِه.»  ْكثَر   در زبانش است.زاد  تر گناهانِ آدمي بيشُ«َأ

 
 احاديث زير را بخوانيد سپس ترجمة درست را انتخاب كنيد.

ُالْحَُ»  ُالناار  ك ل  ُالَْحَسناِتَُكماُتَأْ ك ل  ُالَْحَسَدُيَأْ ُ«طََب.ِإنَّ
  بَرد. بَرد؛ مانند آتش كه محصول را از بين مي به راستي كه حسادت نيكي را از بين مي (الف

   خورَد. گونه كه آتش، هيزم را مي خورَد، همان ها را مي ب( قطعاً حسادت خوبي

ُالنااِس،ُمَْنَُجَمَعُِعلَْمُالنااِسُِإلَیُِعلِْمِه.»  ُُ«َأْعلَم 
  كسي است كه دانشِ مردم را به دانشِ خودش بيفزايد. ( داناترين مردم،الف

  تر بداند. ترين مردم، كسي است كه علمِ خودش را از علمِ مردم كم ب( عالم

 «. ُقاتِل  ه  ُوَُكثير  ُيَنَْفع  واِء.َُقليل ه  َُكالدَّ ُ«اَلَْكّلم 
  كُشد. دهد و بسيارِ آن مي ( سخن مثل درمان است؛ اندك آن سريع شِفا ميالف

  رسانَد و بسيارش كُشنده است.  د ميوب( سخن مانند داروست؛ اندكش س

ُِمَنُالِل.»  َُحوائَِجُالنااِسُِإلَيْك مُنِعَمة  ُ«ِإنَّ
   ( قطعاً نيازهاي مردم به شما نعمتي از خداوند است. الف

  هاي خداوند است.  ب( حتماً رفع نياز مردم از نعمت

ُمَْنُلَيَْسُ»  .ُاَلَْغريب  َُحبيب  ُ«لَه 
   ( غريب كسي است كه دوستي ندارد.الف

  خوبي ندارد.  رابطةب( غريب آن كسي است كه با دوستش 
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 به فارسي ترجمه كنيد.

َجرُ }  َُوُالشَّ َُوُالِْجبال  َُوُالن جوم  َُوُالَْقَمر  مس  ماواِتَُوُمَْنُفِيُاْْلَرِضَُوُالشَّ ُمَْنُفِيُالسَّ ُلَه  د    {يَْسج 
 كنند. سجده ميبراي او  ،ها و درخت ه در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوهك ها و آن كه در آسمان آن

ْمَسَُوُالَْقَمَرَُرَأيْت ه مُليُساِجدينَُ}  َُأَحَدَُعَشَرَُكْوَكباًَُوُالشَّ   {ِإنايَُرَأيْت 
 كنان هستند. رايم سجدهها را كه ب ده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم، ديدم آنهمانا من ياز

ُالنااَسَُأنْف َسه مُيَظْلِمونَُ}  ُالنااَسَُشيْئاًَُولِكنَّ ُالَلُالُيَظْلِم    {ِإنَّ
 كنند. م ميستكند ولي مردم خودشان  م نميستهمانا خداوند چيزي را به مردم 

ُالْم»  َكَُوَُأنَتُتَحْر س  ُيَحْر س  ُِمَنُالْماِل.ُاَلِْعلْم  َُخيْر    «.اَلُاَلِْعلْم 
 كني.  مي نگهبانيثروت از تو  در حالي كهكند  مي از تو نگهبانيعلم بهتر از ثروت است. علم 

ُالَْجنَِّةُالِْعلْمُ »  َُوُطَريق  ُطَريق  ُشيء   «.لِك لِّ
 است. دانش ،هر چيزي راهي دارد و راه بهشت

 
 هاي ماضي و مضارع را در آيات زير معلوم كنيد. فعل
ُالَلُيَُ}  نوَبَُجميعاًُِإنَّ ُالذ  :  بخشد. گناهان را ي  ۀهمهامنا خداعوند ُ{غِْفر  ُُفعل مضارع يَغِْفر 

ُفعل ماضي ظَلَموا:/ يفعل ماضي منف :ظَلَْمناُماُها ستم نكرديم عويل به خودشان ستم كردند. به آنُ {ماُظَلَْمناه مَُولِكْنُظَلَمواَُأنْف َسه م} 

ُمَثَلُ َضَربْناُلِلنااِسُفيُهَذاُالْقُ }  ُُْدر اين قرآن از هر يثيل براي يردم زديم.ُ{رآِنُِمْنُك لِّ ُفعل ماضي :ناَضَرب

 {ُ َُوْعَدُالِلَُحق  َُأكثََره مُاليَعْلَمونَُُأاَلُِإنَّ ُفعل مضارع منفي :اليَعْلَمونَُُدانند. ها من  است عويل بيشرت آن حّق خداعوند  ۀهان، قطعاً عوعدُ{َولِكنَّ

ُمَنُْ}  ُاللُ ُالُيَعْلَم  ماواِتَُوُاْْلَرِضُالَْغيَبُِإالَّ ُفعل مضارع منفي :اليَعْلَمُ ُداند. ها عو زيني است غيب را من  به جز خدا كيس كه در آسامنُ{فِيُالسَّ

 
 ترجمة ناقص را كامل كنيد.

ك لونَُ}  َُوُِمنْهاُتَأْ َُكثيَرة  كِه  ُ.ديخور ميز آن بسياري هست و ا هاي ميوه براي شما در آنُُ{لَك مُفيهاَُفوا
َُشي}  ُبِك لِّ ُاْْلَمثاَلُلِلنااِسَُوُالل  ُالل  َُعليمُ يَْضرِب   است. آگاه و خداوند به هر چيزي زند مي ها خداوند براي مردم مثلُُ{ء 

َُعلَيِهمَُوُالُه مُيَحَْزنونَُ}  َُأولياَءُالِلُالَُخْوف   .شوند ها ناراحت مي آنست و نه خدا نه ترسي بر ايشان ه يارانهان، قطعاً ُُ{َأالُِإنَّ

 .پس خواهند دانستدهند  كساني كه همراهِ خدا خدايي ديگر قرار ميُُ{آَخَرَُفَسْوَفُيَعْلَمونَُُهاًـَََْْْإِلَََََََََْْْْْْْْْْجَعلوَنُمََعُالِلُاَلَّذيَنُيَُ} 

 
 است؟« ناهماهنگ»ها  كدام فعل از نظر زمان با بقّية فعل

ُ   عانُِتَقْطَُ  يَْسَمحانُِ َُجَعلَتاُ  ها مضارع هستند. فعل بقية فعل ماضي و َجَعلَتا: ُُنَهْر ب 

    كنيم فرار مي  بُريد مي دهند اجازه مي  قرار دادند

َكلْنا َُأمَرواُ َُأْسَمعُ  َُأَخْذت م  : َُأ ُها ماضي هستند. فعل بقية فعل مضارع و أْسَمع 
    خورديم  دستور دادند   شنوم مي   گرفتيد

ُُ ُها ماضي هستند. فعل بقية فعل مضارع وُ:يَْجَمعُ َُُجلَسواَُُكَتماُُُيَْجَمعُ ُ َجلَبْت 
   نشستند  پنهان كردند  كند جمع مي  آوردم 
 ُ ُُُنَُتَْخِدميَُُحَصْدِتُُُنَحْر س  ُها مضارع هستند. فعل بقيةفعل ماضي و َُحَصْدِت:ُُيَْخل ق 

   آفريند مي  كني خدمت مي ُدرو كردي   كنيم مي نگهباني
ُها ماضي هستند. فعلبقية  فعل مضارع وُتَطْر قَْن:َُُصِعْدنََُُُصنَعْت نََُُُّشَرحاُُتَطْر قَْنُ 

   باال رفتند  ساختيد  توضيح دادند  كوبيد مي
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 كدام فعل مناسب ضمير داده شده است؟

َُُعلِْمنا َُعَرفوا  َبْرت نَُّعَُ َُصَبْرت م ُه م:ُُ

ُُتَْضَحكينَُُُيَطْب ْخنَُُُتَظْلِمونَُ يَعيشونُُأنت م:ُ 

ُُ: ُُ نَحْن  ُُتَفَْتحْنََُُُأفَْتحُ ُُيَغِْفرونَُُُنَغِْسل 

بَْتَُُُقِبلْت ماُُه ما:ُُ َُُفَعلَتاَُُقَدْرناَُُقر 

ُُُتَكْت ْمنَُُُهَي:ُُ ُُُنُِيَكِْذباُُتَقِْذف  ُُنَلَْبس 

 
 هاي زير را ترجمه كنيد. فعل

 

ُ ننشستُماَُجلََسُ ُ نشيند نميُاليَْجلِس   خواهد نشستَُسَيْجلِس 

 خواهيد رفتَُسوَفُتَْذهَبونَُ رويد ميُتَْذهَبونَُ رفتيدَُذهَبْت م

 نشنيديمُماَُسِمعْنا شنيديدَُسِمعْت نَُّ شنيدندَُسِمعْنَُ

 كنم نگاه ميَُأنْظ رُ  كنيم نگاه ميُنَنْظ رُ  كند نگاه ميُيَنْظ رُ 

ُ راست گفتيَُصَدقَْتُ راست گفتَُصَدَقْتُ  راست گفتمَُصَدقْت 

 شناسي ميُتَعْرِفينَُ شناسيد ميُتَعْرِفونَُ شناسند ميُيَعْرِفونَُ
ُ

 
 با توّجه به تصوير پاسخ دهيد.

 
ُ
ُ
ُ

َعلَُ َجَرِة؟ماذُا ُالشَّ َزميل َك؟ُُ)رعوي درخت چيست؟(ُی  تو است؟( همكاليسآيا اين )ُهَلُهذُا
 است.( ين همكاليساعو  ،)بله يميلز   وه  م، ع  ن    )دعو كبوتر(ُمامتان  ( ح  جرة  الش   یل  )ع  
ُ

ُ

ُ
ُ

؟ ج ل  ؟ُُآن يرد كجاست؟()ُأيَنُذلَِكُالرَّ  براي كيست؟( قربه)اين يُلَِمْنُهَذاُالَْمرَقد 
ر تين    ين  و ب  ه   ج  ْعد (.دعو درخت است ييان)اعو  .الش   )براي سعدي(ُ.ي  ل س 
 

ُ
ُ
ُ

؟ ُمَعروف  ُِعلْم ُهَذاُالْعالِم  ْرسيااًَُحْوَلُالِْمنَْضَدِة؟ُاست؟( شهوري ،اين دانشمند در كدام دانش)ُفيَُأيِّ  (چند صنديل اطراف ييز است؟)َُكْمُك 
 )چهار(أْرب ع ة   )در شيم ( الكيمياء   يف

ُ
ُ
ُ

ُ

اَحِة؟ َرَةُالِْمنَْضَدِة؟ُیمَتَُُاست؟( )در اين حياط چه چيزيُماذاُفيُهِذِهُالسا ُكنيد؟( تنيس رعوي ييز بازي ي  چه عوقت)ُتَلَْعبَْنُك 
ة.ي  س    )چند دقيقه بعد( ب ْعد  دقائق    )ياشني( ار 
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ُ
ُ
ُ
ُ

؟ياُتُِ ،َُكيَْفُحال ك نَّ ُإلَُُآيوزان! حالتان چطور است؟( دانش )ايُلميذات  اج  ُالْح جا مَةُُِیبَِمُي سافِر  َكرَّ َةُالْم  ُُ؟مَكَّ
ُ كنند؟( يسافرت ي  هييكّر  يکۀ)با چه چيزي حاجيان به ُُ)يا خوب هستيم.( حْنُ بِخَيرٍ.نَ
 )با هواپيام( .ائرة  الط  ب     

 
 در جاي خالي كلمة مناسب بنويسيد.

ُواِحد 
 کي

ُِاثْنانُِ
 دعو

ُّلثةثَُ
 سه

َُأربََعة
 چهار

َُخْمَسة
 پنج

ُِستَّة
 شش

َُسبَْعة
 هفت

ُثَمانَية
 هشت

َُعةسُْتُِ
 نه

َُشَرةعَُ
 ده

َُعَشرَُُأَحدَُ
 يازده

ُِاثْناَعَشرَُ
 دعوازده

 

ابِعُالثاالِثُالثاانيُاْْلوَّل   اِدسُالْخاِمسُالرا ابِعُالسا َُعَشرَُُالثاانَيُُالحاديَُعَشرُالْعاِشرُالتااِسعُالثااِمنُالسا
 دعوازدهم يازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دعوم اعول 

 

بْت  ُالسَّ َعة الَخميس اْلربَعاء الث ّلثاء اَإلثْنَيْنُِ َحداْْلُ يَوم  م   الْج 
 جمعه شنبه پنج چهارشنبه شنبه سه دعوشنبه يكشنبه رعوز شنبه 

ُ

بيع  يْف الرَّ تاء الَْخريف الصَّ  الشِّ
 زيستان پاييز تابستان بهار 

ُ

باحُِ  رُفِيُالصَّ ُفِيُالظ هْرُِ الَْفطو   فِيُاللَّيْلُُِالَعشاءُ  الَْغداء 
 شام در شب ناهار در ظهر صبحانه در صبح 

ُ

 
 هيد.دهاي زير پاسخ  به پرسش

ُ(.)ين احمد )يريم( هستم .(مَريَمُ )ُحمدُ أأناُُ)تو كيست ؟(ُُمَْنُأَنَْت؟ُُ

للُ)حالت چطور است؟(َُُكيَْفُحال َك؟ُُ  . خدا را شكر(م)خوب .بَِخيْر .ُالَحْمد 

ُهرانطأناُُهست ؟( )اهل كجاُُمِْنُأَيَنُأَنَت؟ُُ ُ(.)ين تهراين هستم  .ي 

ُأَنَت؟ُُ َُصفٍّ ُأَيِّ ُالثاالثُ)در كدام كالس هست ؟(ُفي ُ(.)ين كالس سوم هستم  .أناُفيُالَصفا

ُالْعاُیمَتَُُ ُفيُإيرانيَبَدأ  راسي  ُالدِّ  )در پاييز(  .الخريفُيفُشود؟( شعو  ي  چه عوقت)سال تحصييل در ايران  ؟م 
ُ

 
 سپس هر جمله را ترجمه كنيد. ،ي زير، ضمير مناسب انتخابها براي فعل

 

ُُ)ه مُُ ُُ شديم.ق ما موفُّ(ُنََجحْناُنَحن   شما رسيديد.ُ(َُوَصلْت مُأنت مُُ)ه نَّ

رونَُُأنت ماُُ)ه مُُ ُُ)أنت ماُُ شوند. مي ها پيروز آنُ(ُيَنْص   توانند. ها مي آنُ(يَقِْدْرنَُُه نَّ

ُُُماأنتُ ُ)أنَتُُ بَْتُُأنِتُُ)هَيُُ گويي. دروغ نميتو ُ(ُالتَكِْذب   او نزديك شد.ُ(َُقر 

 
 
 

ِ 

ِ 

ِ 

ِ 
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 است؟« ناهماهنگ»كلمات  ةكدام كلمه از نظر معنايي با بقّي

 

ُِسنْجابُ فَرَسُ جَنَّةُ بَقََرة ُُ حَقيبَةُطَبااَخةَُُُطَبيبَةُُمَوظَّفَة 

  سنجاب  اسب بهشت  گاو      يفك  آشپز  پزشك  كارمند      

َُُشمْسَُُكوَكبُُقََمرُُُأ ْسَرة ُُُعامِلُُمَدينَةُُقَريَةُحافَظَةم ُُ

  خورشيد  ستاره  ماه  خانواده   كارگر  شهر   روستا  استان      

ةُُلَونُُأ خْتُُبِنْت  ُُةَسنََُُُشهْرَُُذهَبُأ ْسبوع ُُُجَدَّ

  سال  ماه  طال  هفته     مادربزرگ  رنگ  خواهر  دختر     

ماانُُفااحت ُ َُُُعيْنُُيَدُُقَولُُقََدمُ َُُسحابُُتَمْرُُر 

ُُُابر  خرما   انار  سيب      چشم  دست  سخن  پا       
ُ

 
 «اضافه است.يك كلمه »هر كلمه را به توضيح مناسب آن وصل كنيد. 

ُفيهُِالفُ(ُُ)فوتبال(الْقََدِمُُك َرةُ ُ ُيَأْك ل  ُالْعَشاءَ.ُمَكان  ُالْغَداءََُو ُالْفَطوَرَُو ُخورند.( در آن، صبحانه عو ناهار عو شام ي يردم  جاي  است كه)ُالنااس 

َُأوُبَِغيرَُِدعوَُب(ُُُ)استان(ُاَلْم حاَفظَةُ ُ ُالَْبيَتُبَِدعَوة  ُ(.شود )اعو كيس است كه با دعوت يا بدعون دعوت عوارد خانه ي ُُ.ةُ هَوُالَّذيُيَْدخ ل 

ُفيهاَُأَحَدَُعَشَرُالِعباً.ج(ُُُ)آشپزخانه(ُاَلَْمطَْعمُ   ُيَلَْعب  ُ(.كنند بازي ي در آن )عورزيش كه يازده بازيكن  ُرياَضة 

ُُ .ُد(ُُُ)عرص(اَلَْمساء  َُكثيَرة  ُفيهاُأشجار  ُواِسَعة  ُه درختان زيادي در آن است.()زيين  عوسيع ك َأرض 

ُنِهايَِةُالنَّهاِرَُوُبِدايَِةُاللَّيِل.ُهـ(ُُُ)جنگل(ُاَلْغابَةُ ُ ُ)زيان آخر رعوز عو شعو  شب.( َوقْت 

ُُ ُاللَّونُُُِ)كالغ(ُاَلْغ راب  َُأسَود  ُ(سياه رنگ ۀ)پرند .و(ُطائِر 

ُُ يْف  ُُ)يهامن(اَلضَّ

1 )ج( 3)الف( 4 (هـ)ُ5 (د)ُ6 (و) 7 )ب(ُ

 
 «دوكلمه اضافه است.»هاي زير را بنويسيد.  در جاي خالي، يكي از كلمه

ُالْجُ  عابَعلَيَكُ/َُذهَبِِهُ/ ُالصِّ /ُ ُاْْلَمان  ُالْجاِهِلُ/ ُالْحََجرُِ/ ُلوسُ/

ُِمْنُ  ُالَْمْرِء،َُخيْر  ُ)ادب انسان بهرت از طالي اعوست.(  ذَهَبهِ.َأَدب 

َغِر،َُكالنَّقِْشُفِيُ  ُفِيُالصِّ ُ( در سنگ است.(، يانند نقش )حكاكیخردسايلدر  دانش) .الَحَجراَلِْعلْم 

 ُ ُوَُنِعَْمتاِنُمَْجهولَتاِن؛ُالصِّ ة  ُ.(هستند. ساليت  عو اينيت ناشناختهدعو نعمت ) .اْلمانُ ُحَّ

ُُ ُلََكَُوُيَوم  ُيَوماِن؛ُيَوم  هْر  ُ(رعوزگار دعو رعوز است. رعوزي براي تو )به نفع تو( عو رعوزي بر تو )به رضر تو(.)  .َعلَيَكُاَلدَّ

ُالْعاقِلُِ  ُِمْنَُصداَقِةَُعداَوة    (از دعوست  نادان است.بهرت  عاقلدشمن  )  .الجاهلُِ،َُخيْر 
ُ
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 هاي داخل جدول را در كلمات زير پيدا كنيد و بنويسيد. متضاّد كلمه

 َكثير / لَيْل / نِهايَة / َقريب / َجميل / َصداَقة / يَمين / غالَية / ِشراء / َفِرَح / َكَذَب / حاّر 
 

 غالَية  َرخيَصة       
 گران  ارزان         

 قَريب  بَعيد        

 کنزدي  دور   

 يَمين  ريَسا 
 راست  چپ  

 شراء  بَيْع
 خريد  فروش        

 نِهاية  بِدايَة        
 پايان  رشوع     

 حارّ   بارِد 
 گرم  رسد

 َفِرحَ   َحزِنَ           
 شد خوشحال  شد ناراحت

 َجميل  َقبيح  
 زيبا  زشت     

 َكذَب   َصَدَق  
 گفت  دروغ  گفت  راست

 َكثير  لَقلي          
 بسيار  كم  

 َصداقة  َعداَوة 
 دوستي  دشمني  

 ليْل  نَهار 
 شب  روز 

 

 
 اين كلمات را در جاي مناسبي از جدول بنويسيد.

َستانِ   َأوراق / َفّّلحاِن / َشَجَرة / رياضّيوَن / َسيِّدات / مَُدرِّ
 

 َشَجَرة مفرد مؤنّث

 فّّلحانِ  مثنّاي مذكّر

َستانِ مُ  مثنّاي مؤنّث  َدرِّ

 رياضّيونَ  جمع مذكّر سالم

 َسيِّدات جمع مؤنّث سالم

 وراقأَ  جمع مكسّر
 

 
 

  كلمه اضافي است.(دو داخل پرانتز انتخاب كرده و بنويسيد. ) ازبا توجه به تصاوير داده شده، نام هر يك را  1

 الَحطَب( -ُكَرة -َفَرس -الُغراب -َسحاب -)تَمرْ 

    

 
 ( درس خواندن  یتحصيل  ها )درس  اسّي:ِدر 2

 ( ها تپه  سؤاالت  ها  ي)سخت  ِصعاب: 3

 ( هفته  سال  )ماه  َعام: 4

 
 طالِب تِلميذ  َكّلم َقول  حارّ  باِرد  شراء  بَيْع 5
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كثرَ َكَتبْنا  6 كِهِ مَِن  تَأُكلونَ أَنتُْم  7 /  المقاالِت ِمن لساِن َصديِقنا. َأ   /  لِلِجسمِ. ، ِهَي مُفيَدة  الفَوا

   /  .لكتابةِ ادأِت بِ بَ  كِ ِصَغرأنِت في  9   /  فيها. َألَْعُب  القدِم و أنا اُحبُّ ِرياضَة كرةِ  8

 
 . خواهم را مي و از پروردگارم حلّ   هايم را  با نام خدا درس أْسأَُل َربّي َحلَّ ِصعابي.و َأقَْرُأ بِاسِم اهلِل ُدروسي  11

ُكُل النّاُر الَحطََب.» 11 ُكُل الَحَسناِت َكما تَأ خورَد. را مي گونه كه آتش؛  خورَد همان را مي قطعاً حسادت  «ِإنَّ الَحَسَد يَأْ
 

 

12 . واِء. َقليلُُه يَنَْفُع َو كثيُرُه قاتِل   است.  رساند و بسيارش  سود مي  سخن همچون داروست،  الكّلُم كالدَّ

 است.  زند و خدا به هر چيزي  مي  خداوند براي مردم  {األَمثاَل لِلنّاِس َو اهلُل بُِكلِّ َشيٍء عليم   يَْضرُِب اهللُ } 13

 كدام كلمه از نظر معنايي با بقية كلمات ناهماهنگ است؟  

  َفَرس  كرُة الَقَدم  الِعبون  رياَضة 14

  بُرتقال  تُّفاح  ُرمّان  ِسنجاب 15

  يَوم  َفطُور  َغداء  مَطَْعم 16

 

 :{ما ظَلَْمناهُم َولِكْن ظَلَموا أنُْفَسُهم} 17

 خودشان ستم كردند. به ها ستم نكرديم اما  ما به آنب(    الف( ما به شما ستم نكرديم امّا خودتان ستم كرديد.

ُج ِمنُْه الُعلَماُء.» 18  :«يََتَخرَّ

 دانشمندان از آن بيرون رفتند.  ب(  شوند.  تحصيل ميال( دانشمندان از آن فارغ الف

 :«الِعلُم يَحُْرُسَك َو َأنَت تَحُْرُس الماَل.» 19

 . كني مي هبانيكند و تو از مال نگ ب( علم تو را نگهداري مي   كند. نمي نگهبانيكند و مال از تو  مي باني( علم از تو نگهالف

  

وارُع مَ  21 ؛ الشَّ  لُِكلِّ َشيٍء طَريق  و طَريُق الجنِّة الِعلُْم.  21 ة  بِالَبنيَن َو البناِت.ملوءفي بِدايِة العاِم الدراسيِّ

22 . بِت ساَفرنا إلی مَشهَد مََع األسرِة.  23 يَْسَمُح المعلُّم لِتلميِذِه الخروَج ِمَن الَصفِّ  في يَوِم السَّ

َج عليٌّ بعدَ تَخ  25 وِت.الُغراُب طائر  أسَوُد اللّوِن لَيَس جميَل الّص  24  نواٍت َو زاَد ُسروُرُه.ّلث سَ ثَ  رَّ

 هاي ماضي و مضارع داخل پرانتز را داخل جدول قرار دهيد و سپس هر يك را ترجمه كنيد. )مانند نمونه( فعل  

 تَفَْتُح( -َسِمُعوا -تَنظُرونَ  -قُت َصدَ  -لِبُس نَ  -متُ فْ ذَ )قَ  26

 ترجمه مضارع  ترجمه     ماضي

 دكني مينگاه  رونَ نظُ تَ . 8   .8

2.   2.  

3.   3.  

 

  يَْخلُُق   نَأُْخذُ   َحَصْدتُما   َأجْلُِب  27

ْ َضرَ  28   فيَن تَعرِ   َسِمَحْت   عُتنَّ َسمِ   نَ ب

  َفَعلُوا  تَكُتبانِ   َجلََستا   تبُتنَّ كَ  29



 
 

 / گاجم نهعربی  861

 مناسب خود وصل كنيد. فعلرا به  ضميرهر   

 نَطْبَخُ( الف  هو( 8   31

 ُدقانِ يَصْ ب(   حنُ ( نَ 2  

 َغَسَل ( ج  ( هما 3  

 َجلَْسُتم( د  ( أنتم4  

 َقَدْرنَ ( هـ  ( هُنّ 5 
 

 با توجّه به تصوير پاسخ دهيد.  

31  
 

 أين ذلك الولُد؟( 2  المنضدة؟ یكم كتاباً عل( 1 
 ……………………  …………………… 

 

 

َكلِت. )أنِت    33 (هُنَّ  يَقدروَن. )هُم    32  (هي  أ

34 
 

 (هو  تَنُْصراِن. )أنتما     35 ( أنا   حنُ . )نَ نَظَرُت  

 
 سپس به سؤاالت آن پاسخ دهيد. )پاسخ كوتاه( ،متن زير را با دقت بخوانيد و ترجمه كنيد

راسيُّ ُكلَّ سَ ُئ العايَبتد درسـِة بَِفـَرٍح. هُـم إلـی المَ  نـاِت البَ  وَ  الَخريف. يَذهُب التّلميُذ ِمَن الَبنينَ  صلِ دايِة فَ ٍة في إيراَن في بِ نَ ُم الدِّ
 نِّة.الجَ  سيلة  لِلُوصول إلی طَريقِ وَ  نز  لَُهم وَ . إنَّ العلَم كَ الكتابةِ  وَ  الدراسةِ  وَ  في التعلّمِ  كثيرة   نافعُ هم و لَهم مَ مُعلّمِ  نْ علَّموَن الدرَس مِ تَ يَ 

 

  العاُم الدراسيُّ في إيران؟  ئُ يَبتد یمَت 36

  المدرسِة؟ یكيَف يذهب الطّّلُب إل 37

 متضاد از متن پيدا كنيد و بنويسيد.  يك 38   

 
 آمده است؟ نادرستكدام گزينه  ةترجم 39

كثُر َخطايا ابِن آَدَم في لِسانِهِ ( 1   در زبانش است. زاد آدميبيشترين اشتباهات  :أ
 ندارد. یستنيست كه دو یغريب كس الَغريُب َمْن ليَس لَه حبيٌب:( 2 
 در آن است.  یوسيع است كه درختان زياد یجنگل زمين جاٌر كثيرٌة:شْ فيها أ الغابُة أَرٌض واسعةٌ ( 3 
 ادب انسان از طاليش بهتر است.  رء خيٌر ِمْن َذهَبِِه:أدُب المَ ( 4 

 ؟نيستجمع مكسّر كدام كلمه صحيح  41

 مَمطعَ  عام( طَ 4  قائبحَ  قيبة( حَ 3  ِصعاب بعْ ( صَ 2  وائجحَ  ة( حاجَ 1 

 است؟ نادرستنگارش كدام گزينه  41

 ( أَنتم ظَلَْمتم4  ( هُم حََرْسنَ 3   ( أنتما تَكِذبانِ 2  ( هي ذهَبَتْ 1 

 «مينَ طريقَ الدراسة.علَتَ  ………… »خالي است؟ كدام ضمير مناسب جاي  42

 ( هو4  ( أَنتَ 3  ( هي 2  ( أَنِت 1 

 در كدام گزينه هر دو فعل ماضي هستند؟ 43

كلونَ تَ  -ْجَعالنِ ( يَ 4  ضربونَ يَ  -( حَزنتُم3  جَلَبتُ  -( نَحرُس 2  َصِعْدنا  -( َكتَما1   أ
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  )توپ( ُكَرة( 2  )كالغ( الُغراب( 1 1

  )خرما( تَْمر (4  )هيزم( الحَطَب( 3

 تحصيلي 2

 ها  سختي 3

 سال  4

 حار    دبارِ  ِشراء  بَيْع 5
 گرم(  )سرد (نخريد  )فروش

 آموز( ب )دانشطالِ  تِلميذ كَالم )سخن(  قَول

 دوستمان نوشتيم. زبانها را از  مقاله بيشتر 6

كثر)  : زبان( لسان: بيشتر، أ

 ها براي بدن مفيد هستند. آن وريدخ مي ها ميوهشما از  7

كلونَ ) كهخوريد،  : ميتأ  ها( : ميوهالَفوا

 .كنم بازي مي را دوست دارم و در آن فوتبالمن ورزش  8

 كنم.( : بازي ميألَعبُ : فوتبال، الَقدم كرةَ )

 كردي. نوشتنبه  عات شرو خردساليتو در  9

 : نوشتن( الكتابَة: خردسالي، ِصَغر)

 حل  و از پروردگارم  خوانم ميهايم را  با نام خدا درس 11

 خواهم. را مي هايم سختي

 ؛گونه كه آتش د همانخورَ را مي ها نيكيقطعاً حسادت  11

 د.خورَ را مي هيزم

رساند و بسيارش  سود مي كمشسخن همچون داروست،  12

 است.  كشنده

  است. آگاهزند و خدا به هر چيزي  مي ها مثالخداوند براي مردم  13

  اسب  فوتبال  بازيكنان  ورزش 14

  پرتقال  سيب  انار  سنجاب 15

  روز  صبحانه  ناهار  غذاخوري 16

  )ب( 17

 )الف( 18

  )ب( 19

 ها پر از پسران و دختران است.  در آغاز سال تحصيلي؛ خيابان 21

 هر چيزي راهي دارد و راه بهشت، دانش است. 21

 دهد. رفتن از كالس را ميبيرون  ةخود اجاز آموز معلّم به دانش 22

 در روز شنبه همراه خانواده به مشهد سفر كرديم. 23

 صدا نيست.  رنگ است كه خوش اي سياه كالغ پرنده 24

 اش زياد شد.  تحصيل شد و شاديالعلي پس از سه سال فارغ  25

26  

 ترجمه     مضارع  ترجمه   ماضي

 كنيد مينگاه  رونَ نظُ . تَ 1  پرتاب كرديد فتمذَ . قَ 1

 پوشيم مي . نَلْبُس 2  راست گفتم . َصَدقتُ 2
 كني باز مي . تَْفتَحُ 3  شنيدند واعُ مِ . سَ 3

 

 آفريند  مي  گيريم مي  درو كرديد   م آور مي 27

  شناسي مي   اجازه داد    شنيديد    زدند  28

  انجام دادند   نويسيد  مي  نشستند   نوشتيد 29

31 1(ج)  2(الف   )3)4   )ب(د   )5(هـ) 

 مِ عَ طْ في المَ ( 2 ةأربعَ ( 1 31

 قدروَن هُم يَ  32

كَ  33  لتِ أنِت أ

 أنا نَظَْرتُ  34

 أنتما تَنُْصرانِ  35
 متن ترجمة

 .شود رشوع ميال تحصييل در ايران هر ساله در آغاز فصل پاييز س
م ها از معل   روند. آن ميآموزان دخرت و پرس با خوشحايل به مدرسه  دانش

گريند و در آموخنت، تحصيل و نوشنت برايشان منافع  خود درس را فرا مي
اي براي رسيدن به  بسياري است. هامنا دانش برايشان گنجي است و وسيله

 اه بهشت است. ر 

36  ِ  .ريفِ صل الخَ داية فَ في ب

 .بِفَرَحٍ 37

 دختران  پسران ناتالبَ   نينالبَ  38

درست عبارت: غريب كسي است كه  ترجمة -(2) گزينة 39
دوستي برايش  بيب:ليَس لَه حَ دوستي برايش نيست. )

 (، دوستي نداردنيست

 ذاها( )غة معأَط طَعام -(4) گزينة 41

 «هُن  حََرْسنَ »/  «هُم حََرُسوا» -(3) گزينة 41

 درست است. «مينَ علَ أنِت تَ » -(1) گزينة 42

 ماضي هستند. فعل هر دو  «باال رفتيم - پنهان كردند» -(1) گزينة 43

 كنيم )مضارع( / آوردم )ماضي(  مي باني( نگه2ها:  ساير گزينه
 زنند )مضارع( ناراحت شديد )ماضي( / مي( 3
 خوريد )مضارع(  مي/ دهند )مضارع(  قرار مي (4
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