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 وّم کتاب عربی یازدهم رشته ریاضی تجربیمحتوای نوشتاری درس س عنوان / موضوع :

 

. معرفه و نکره را بشناسد و 2متن درس را درست بخواند و ترجمه کند.  – 1 اهداف یادگیری :

را در جمله « أل » اسم معرفه به علم و معرفه به  -3کاربرد آنها را  در جمله تشخیص دهد. 

بتواند به درستی  – 5با  نحوه ترجمه اسمهای معرفه و نکره آشنا شود.  – 4یص دهد . تشخ

 کلمات مترادف و متضاد را تشخیص دهد. – 6اسمهای معرفه و نکره را در جمله ترجمه کند. 

  - 2ترجمه درس   -1 چکیده نکات مهم درس در قالب جمله های کوتاه به زبان ساده :

 پاسخ تمرینات – 3، نکره و ترجمه آنها در عبارات کاربرد اسمهای معرفه 

 ] شگفتی های درختان [ترجمه درس : 

 از برخی اکنون هم و پدیده های طبیعت یک حقیقت را ثابت می کند ؛ و آن قدرت خداست. - 1 

  .کنیم می توصیف را ها پدیده این

. در برزیل می روید . ، و میوه انگور برزیلی درختی است که با بقیه درختان جهان تفاوت دارد - 2

هایش بر روی شاخه آن رشد می کنند. ، از مهمترین خصوصیات این درخت این است که در طول 

 سال میوه می دهد.

درخت سکویا ، درختی از بلندترین درختان جهان در کالیفرنیا است ، گاهی بلندی برخی از  - 3



نُه متر می رسد. و عمر آن تقریباً بیشتر از سه  آن به بیش از صد متر می رسد. ، گاهی قطرآن به

 هزار و پانصد سال است. 

درخت خفه کننده درختی است که در برخی جنگلهای استوایی می روید ،  و زندگیش را با   - 4

درهم پیچیدن به دور تنه درخت و شاخه هایش آغاز می کند. سپس کم کم آن را خفه می کند. 

 قشم که در استان هرمزگان واقع است ، وجود دارد.گونه ای از آن در جزیره 

درخت نان درختی است که در جزیره های استوایی اقیانوس آرام می روید . و میوه هایی  - 5

 مانند نان در انتهای شاخه هایش حمل می کند. مردم مغز این میوه ها را می خورند.

ینی دورِ کشتزار ها برای حفظ از درخت نفت ، درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچ - 6

و جانوران از آن ، . محصوالتشان از جانوران به کار می گیرند  ، زیرا بوی این درخت ناپسند است

و دانه هایش حاوی مقداری روغن است . و آتش گرفتن آن سبب خروج هیچ گاز  می گریزند.

و گونه ای از آن در شهر نیک  .و تولید نفت از آن امکان پذیر است . آلوده کننده ای نمی شود

 .شهر در استان سیستان بلوچستان به نام درخت مداد وجود دارد 

درخت بلوط از درختان کهن سال است . عمر آن به دو هزار سال می رسد. جنگل های  - 7

زیبایی از آن در استان ایالم و لرستان وجود دارد. ) یافت می شود. ( سنجاب برخی دانه های 

ط را زیر خاک دفن می کند. و گاهی جایش را فراموش می کند. در سال آینده آن دانه سالم بلو

 رشد می کند) می روید (  و درختی می شود .

امام صادق )ع( فرمود : کشاورزی کنید و نهال بکارید ،... به خدا سوگند مردم کاری حالل تر  - 8

 و خوب تر از آن انجام نداده اند.

 حول ا النَّص

 خالی کلمه مناسب  را بر اساس متن درس قرار ده. در جای

 جِذْعِ - 6 صَانِهاأَغْ – 5مِئَةِ   – 4مُحافَظَةِ    – 3غازاتٍ   – 2 تفافِاالِلْ – 1

 

 قواعد : 

 المَعْرِفَةُ وَ النَّکَرَةُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تکرار شود ، می «  الـ» معموالً هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه

جَنْبَ  األَفْراسُ کانَتِ.  أَفْراساً رأَیْتُترجمه کرد ؛ مثال : «  آن» یا «  این» توان الف و المش را 

 کنار صاحبشان بودند. [  اسب هارا دیدم . آن  اسب هایی] صاحِبِها .

 ًاست. . اسم  ناختهنا شخواننده  یا شنونده و گوینده است. اسم نکره نزد« نکره» کلمه أَفْراسا

( دارد؛ مثال : ـًـٍـٌ نکره جز در اسم خاص ) یعنی نام مخصوص یک نفر ، مکان ... ( معموالً تنوین  )

   رَجُلٌ،  رَجُلٍ،  رَجُالً

  می آید؛ « ی  یک،  یک،   ی» اسم نکره معموالً در ترجمه فارسی به  سه صورت می آید حرف

 شَجَرَةٍفَوقَ  بُومَةًآمد [ ؛ مثال :   رأَیْتُ  یمرد یکمرد آمد ،  یکد ،  آم یمثال :  جَاءَ رَجُلٌ  = ] مرد

 دیدم. [ یرا روی درخت ی. ] جغد

 نامیده می شود. و«   عَلَماسم » [ در زبان عربی  نام مخصوص کسی یا جایی]  ( اسم خاص عَلَم )

ک چیز معین داللت می اسمی که بر نام یک شخص یا یمعرفه بشمار می رود. به عبارتی دیگر ، 

 و ..... بیروت،  بغداد،  مریم،  هاشم،  حسن : مانند ؛کند

 تنوین دارد ، ولی نکره نیست ؛ بلکه معرفه است. حُسینٌو  کاظِمٌ،  عبّاسٌ : مانند عَلَم ؛ اسم  

اسمی است که نزد گوینده و شنونده یا   اسمی است که نزد گوینده و شنونده یا     ::معرفه معرفه 

خواننده شن خته شده است بر شاص  یا  شای     خواننده شن خته شده است بر شاص  یا  شای     

مهمتاارین نشاا نه اساا   مشصّصاای دت اات دا د مشصّصاای دت اات دا د 

 است ؛ مث ل :«  داشتن ا ا» معرفه 

   َ  َمعلّ  آمدمُدَ ِّسُ : ا ْج  

   ُقل   ا ی فت قَلَ َ : ا وَجَدْت  

  به به   شن س ییشن س ییاز از اس  اس  

 دو دسته تقسی  می شوددو دسته تقسی  می شود

  شنوندهشنونده  وو  گویندهگوینده  نزدنزد  کهکه اسمی است کهاسمی است که  ::نکره نکره 

است  یعنی بر شص  ی  است  یعنی بر شص  ی    ن  شن ختهن  شن خته خوانندهخواننده  ی ی 

  ؛ مث ل : شی  مشصّصی دت ت ندا دشی  مشصّصی دت ت ندا د

 َ  َمعلّمی آمد:  مُدَ ِّسٌ ج   

  ُقلمی  ا ی فت :  قَلَم ً وَجَدْت      

 اش  هاش  هو و   موصولموصول, ,   ذوا لّ مذوا لّ م, ,   عل عل   اااااااااا  اض فهاض فه, ,   ضمِرضمِرمُمُمع  ف شش بود : مع  ف شش بود : 



 دانش ]   العِلمُ کَنزٌ : مانند گاهی خبر نیز تنوین دارد ،  امّا نیازی به نکره معنا کردن نیست ؛

 [ تیم ما برنده است.] فَرِیقُنا فَائِزٌ [ ،   گنج است.

 

 .إِخْتَبِرْ نَفْسَکَ : خودت را آزمایش کن : بر اساس قواعد معرفه و نکره ترجمه کن 

 آن باشد، چراغى آن در که است چراغدانى چون او نور مثَل. است زمین و آسمانها نور خدا .1

 ای است. درخشنده اىگویی که ستاره گینهآب آن و اىآبگینه درون چراغ

 ([.نبرد فرمان پیامبر سرپیچی کرد ) آن از فرعون ولی فرستادیم، فرعون بسوی . پیامبرى را2 

 .است بهتر عابد هزار از شود می برده بهره او علم از که . دانشمندی3

  ورزشی باشگاه در یی گفتگو

 مسابقه دیدن برای / مسابقه کدام مشاهده برای / .  ویمبر باشگاه به إِسماعِیل/ إِبراهِیم  / بیا

 است کسی چه بین مسابقه / این.  فوتبال

 آورم /  می یاد به را . / آن .شدند برابر هم با قبل هفته دو تیم سعادت /  دو و صداقت تیم بین

 تماشاچیان زا اینکه از قبل برویم ورزشگاه به باید. هستند قوی هردو /   است؟ تر قوی تیم کدام

 آمد صداقت تیم مهاجمان از یک ؛ کُن / نگاه ورزشگاه در /  . برویم بیا ، چشم روی به /  .شود پُر

 ،! گُل.  کرد بُرد هجوم سعادت تیم دروازه به او /  . .کرد خواهد ثبتیا  زد خواهد گُلی بزودی

 طرف از قوی ای حمله ؛ کُن نگاه [ آفساید بخاطر بسا چه/  چرا؟ ؛ نپذیرفت را گُل داور /   ولی !گُل

 کسی چه/  . کند می زده شگفت مرا جدّی بطور خوشبختی تیم بان دروازه   .سعادت تیم بازیکن

 /. زند می صوت داور ./ رود می نهایی به ، بزند/  کند ثبت گُلی که  کسی .[رود می نهایی به

 . شدند برابر گُل بدون دیگر بار

 پاسخ تمرینات  : 

 اوّل : کدام کلمه از کلمات لغتنامه درس با توضیحات زیر مناسب است ؟ [تمرین 

 کشاورز]  الْمُزَارِع - 4[  کهن سال]  المُعَمَّر - 3[  پیچیدن: ]  إِلتِفَاف   - 2[  اقیانوس]  المُحِیْط - 1

 [ویژگی ها: ] المُواصِفات    - 5[ 

 



از تو خواسته شده را  تمرین دوّم  حدیث های نبوی را ترجمه کن سپس آن چه

 مشخّص کن .[

 از چارپایی یا انسانی یا ای پرنده و بکارد نهالی یا کند کشت زراعتی که نیست مسلمانی هیچ .1

  .باشد او برای ای صدقه آن اینکه مگر ؛ بخورد آن

 مُسْلِمٍ*  اسم فاعل :  بِهِ  - لَهُ - مِنْهُ – مُسْلِمٍ مِنْجار و مجرور  : 

اینکه خداوند پاداشی به اندازه بهره ای  که از آن  بکارد مگر که نهالی تنیس مسلمانی هیچ .2

  - غَرْسَاً* مفعول :  کَتَبَاو مقدّر کرده است. فعل ماضی  :  کشت می روید، برای

فعل از پیامبر سوال شد، کدام مال / ثروت بهتر است؟ گفت کشتی که صاحبش آن را بکارد.  .3

 بُهصَاحِ:  فاعل*  سُئِلَ:  مجهول 

 : به سؤالهای زیر بر اساس تصاویر جواب بده. تمرین سوّم 

 *  تَقَعُ هذِهِ األَهرامُ فِی مِصرَ .          * یَذَهبُ الطُّالّبُ ِإَلی المَدرَسَةِ بِالحَافِلَةِ .          

 مِن سِیبِوَیه .التِّمثالُ هذَا  *     الَجوُّ  ِفی أَرْدَبِْیل ِفی الشِّتَاءِ بَارِدٌ.                       * 

 تٌ.رٌ وَ بَیْقَ النَّهرِ جِسْفَوْ  *                 هاً ِفی الصُّورَةِ.                نَعَم؛ أُشَاهِدُ وَجْ *

 : الف : ترجمه صحیح را بر اساس قواعد معرفه و نکره مشخّص کن. [ تمرین چهارم 

 به روستایی رسیدم .     –الف   - 2       صدای عجیبی را شنیدم .  -الف  - 1

 بندگانی درستکار  –الف  - 4                  نگاهی به گذشته . –الف  - 3

 تاریخی زرّین .   –الف  -  6                    دستبندی کهنه -ب  - 5   

جمله های زیر را بر اساس قواعد معرفه و نکره ترجمه کن ؛ سپس معرفه و –ب  

 زیر آن خط کشیده شده را مشخّص کن. نکره  در آنچه 

 سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد قابوس را در لیست میراث جهانی ثبت کرده است.   - 1

 معرفه به أُلـ*  التُّراثِ :  معرفه به اسم علمقَابوسٍ : 

  نکرهمقبره کورش گردشگرانی را از دولت های جهان جذب می کند . * سُیَّاحاً  :   -2



 نکره* جَنَّةٌ :  .غ شاهزاده نزدیک کرمان بهشتی در صحراء استبا  - 3

معرفه به اسم * مازَندران  :  عبادتگاه کرد کال در استان مازندران یکی از آثار قدیمی است.  - 4

 علم

 تمرین پنجم : کلمه درست را بر اساس فعل ماضی مشخص کن .

 اِسْمُ الفَاعِلِ المَصْدَر ألَمْرِفِعْلُ ا الْفِعْلُ المُضَارِعُ الْفِعْلُ المَاضِی

 اَلمُوافِق   اَلتَّوْفِیق وَافِقْ  یُوَافِقُ  وَافَقَ

 اَلمُوَفِّق  اَلمُوافَقَة  وَفِّقْ    یُوَفِّقُ

 اَلمُقَرِّب    اَلتَّقَرُّب   قَرِّبْ یُقَرِّبُ  تَقَرَّبَ

   اَلمُتَقَرِّب اَلتَّقْرِیْب   تَقَرَّبْ  یَتَقَرَّبُ 

 اَلمُتَعارِف  اَلمُعَارَفَة   تَعَارَفْ  یَتَعَرَّفُ تَعَارَفَ

 اَلمُعَرِّف  اَلتَّعارُف   اِعْرِفْ  یَتَعارَفُ

  اَلْمُشْتَغِل اإَلنْشِغال  اِشْتَغِلْ  یَنْشَغِلُ  اِشْتَغَلَ

 شَغِل اَلمُن اإَلشْتِغال  اِنشْغِلْ    یَشْتَغِلُ

 اَلْمُتَفَتِّح    اَالِسْتِفْتاح اِنْفَتِحْ  یَفْتَتِحُ  اِنْفَتَحَ

  اَلْمُنْفَتِح اَالِنْفِتاح  تَفَتَّحْ  یَنْفَتِحُ 

 اَلْمُسْتَرجِع اإلِرْتِجاع إِسْتَرْجِعْ  یَستَرجِعُ  اِسْتَرْجَعَ

  مُرجِّعاَلْ اإلِسْتِرْجَاع   رَاجِعْ یَرْتَجِعُ 

 اَلْمُنَزِّل   اَلنُّزول اِنْزِلْ  یُنْزِلُ  نَزَّلَ

  اَلنّازِل اَلتَّنزِیل  نَزِّلْ  یُنَزِّلُ 

  اأَلَکْرَم اإَلکْرام   أَکْرِمْ  یُکْرِمُ أَکرَمَ

 اَلْمُکْرِم  اَلتَّکْرِیم  کَرِّم  یُکَرِّمُ 

     

 

 کلمه مناسب قرار ده . تمرین ششم : در جای خال

  - 4[   چراغدان کاةِ ] مِشْ -3 [   سوت می زندفِرُ ] یَصْ – 2[      تماشاچیانمُتَفَرِّجونَ  ] – 1

 [ گُل هَدَفاً ]    - 6[ مسابقه مُباراةٍ ]   - 5[ به یاد می آورد یَتَذَکَّرُ  ] 



 تمرین هفتم  : جمع این اسم ها را بنویس .

خ ] * تارِیْ     آثار[: عالمت ، نشانه *  أَثَر ]      سائِحِینَ،   سَائِحونَ،  سُیَّاح[ :  گردشگرسَائِح  ] 

*    عِبَاد[:  بنده د ] * عَبْ   قُرًی[ :  آبادی ، ده ، روستایَة ]قَرْ    تَوارِیْخ [:وقت بیان ، زمان اعالم

 ورزشگاه ، استادیومعَب ] *  مَلْ  بهائِم[ : پا چهار حیوانمَة ]بَهِیْ  * دِوَل  ،  دُوَل[:    دولتلَة ] دَوْ

   * سَرَاوِیْالت،  سَرَاوِیْل[ :  شلواروال ] سِرْ    * رُسُل[ :  فرستاده ، پیامبر* رَسول ]   مَالعِب[: 

*    زُیُوت[  :   روغن ت ]زَیْ   * األَشْجار[ :  درخت* شَجَر  ]     صَانأَغْ،  غُصُون[:  شاخه ن ] غُصْ

 قُبُور[ : گور ، قبرر ]* قَبْ   أَحْیَاء[ :  زنده ]  حَیّ

 

  بِإِسْمِهِ تَعَالَی ((بِإِسْمِهِ تَعَالَی ((  ))    

  ، النَّاحِیة الثَّانِیة، النَّاحِیة الثَّانِیة  الرَّضویَّةالرَّضویَّة« « خراسان خراسان » » مُدِیرَّیةُ التَّربیَةِ وَ التَّعلِیم فی مُحافظة مُدِیرَّیةُ التَّربیَةِ وَ التَّعلِیم فی مُحافظة 

  دَقِیْقَةًدَقِیْقَةً  سَبْعُونَسَبْعُونَالْوَقْت :  الْوَقْت :                    الدَّرْسُ الثَّالِثُ    الدَّرْسُ الثَّالِثُ                                                                                                                                          ……                                                                ………………………………اإلِسْمُ األَوَّلُ : ......اإلِسْمُ األَوَّلُ : ......

  / ..... / ...../ ..... / .....  التَّارِیخ : ...التَّارِیخ : ...        تِسْعَةُ عَشَرَ سُؤاالًتِسْعَةُ عَشَرَ سُؤاالًعَدَدُ السُّؤال : عَدَدُ السُّؤال :                 ثَالثَةُ صَفَحَاتٍثَالثَةُ صَفَحَاتٍاإلِسْمُ العَائِلِیُّ : ................... عَدَدُ الصَّفحاتِ : اإلِسْمُ العَائِلِیُّ : ................... عَدَدُ الصَّفحاتِ : 

            ............الْمُدرِّس : ..الْمُدرِّس : ..الدَّرَجَة : ...........  تَوقِیْعُ  الدَّرَجَة : ...........  تَوقِیْعُ                      ............الْمُدرِّس : ..الْمُدرِّس : ..    التَّجربیّة / الرِّیاضِیَّة التَّجربیّة / الرِّیاضِیَّة الْفَرْع : الْفَرْع :               شاهد فردوسیشاهد فردوسیالْمَدْرَسَة : الْمَدْرَسَة : 

  بارمبارم  السُّؤالالسُّؤال  ردیفردیف

  مهارت واژه شناسی ) دو نمره (مهارت واژه شناسی ) دو نمره (

11  
  ..یْنِ اللَّتِیْنِ تَحْتَهُما خَطٌّیْنِ اللَّتِیْنِ تَحْتَهُما خَطٌّتَرْجِمْ الکَلِمتَتَرْجِمْ الکَلِمتَ

  ««الْحَیِّ الْحَیِّ   مِنَمِنَ  الْمَیِّتِالْمَیِّتِ  مُخْرِجُمُخْرِجُ  وَوَ  الْمَیِّتِالْمَیِّتِ  مِنَمِنَ  الْحَیَّالْحَیَّ  یُخْرِجُیُخْرِجُ  النَّوىالنَّوى  وَوَ  الْحَبِّالْحَبِّ  فالِقُفالِقُ  اللَّهَاللَّهَ  إِنَّإِنَّ» » 
55//00  

22  

  عَیِّنْ الْکَلمَةَ الْغَرِیْبَةَ فِی الْمَعْنَی .عَیِّنْ الْکَلمَةَ الْغَرِیْبَةَ فِی الْمَعْنَی .

                      وِّث وِّث مُلَمُلَ      مَحَاصِیْل مَحَاصِیْل       جُذُوع جُذُوع     صَان صَان أَغْأَغْ ..  11

  یُسَبِّبُ  یُسَبِّبُ      إِشتعال إِشتعال       نُصِفُ نُصِفُ       نَبَتَ  نَبَتَ  . . 22

55//00  

33  
أُکْتُبْ فِی الْفراغِ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَرادِفَتَیْنِ وَالْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَضَادَّتیْنِ.] کَلِمَةٌ أُکْتُبْ فِی الْفراغِ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَرادِفَتَیْنِ وَالْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَضَادَّتیْنِ.] کَلِمَةٌ 

  / غَرَسَمُزارِع / حَصَدَ / خَنَقَ / فَالَّح         زَائِدَةٌ [زَائِدَةٌ [
55//00  

 الْحادِی عَشَر إِمْتحانُ اللُّغَةِ الْعَرَبِیَّةِ لِلصَّفَّ 



.................................. ...................                                   ....................  =  .. ...................                                   ....................  =  ..##    ......................................  

44  

          ضَعْ فِی الفَراغِ کلِمَةً مُناسِبَةً :ضَعْ فِی الفَراغِ کلِمَةً مُناسِبَةً :

  المُعَمَّر المُعَمَّر                       اَلَّذِی یُعْطِیْهِ اهللُ عُمْراً طَوِیْالً ....       المُواصِفات اَلَّذِی یُعْطِیْهِ اهللُ عُمْراً طَوِیْالً ....       المُواصِفات     --الف الف 

          ع ِ شَجَرةٍ وَ غُصُونِهاع ِ شَجَرةٍ وَ غُصُونِهالَ جَذْلَ جَذْتفافِ حَوْتفافِ حَوْحَیاتَها باالِلْحَیاتَها باالِلْ  الشَجَرَةُ ........ تَبْدَأُالشَجَرَةُ ........ تَبْدَأُ    --ب ب 

    طُطُالبَلوْالبَلوْ                              الخَانِقَةُ الخَانِقَةُ 

55//00  

    مهارت ترجمه به فارسی ) هفت نمره(مهارت ترجمه به فارسی ) هفت نمره(  

55  

  تَرْجِمْ هَذِهِ الجُمَلَ .تَرْجِمْ هَذِهِ الجُمَلَ .

اهللُ لَهُ مِنَ األَجْرِ قَدْرَ ما یَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ اهللُ لَهُ مِنَ األَجْرِ قَدْرَ ما یَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ غَرْسَاً إاِلَّ کَتَبَ غَرْسَاً إاِلَّ کَتَبَ   یَغْرِسُیَغْرِسُ  رَجُلٍرَجُلٍ  مِنْمِنْ  مَامَا  --الفالف

  ..........................................................ذَلکَ الغَرْسِ.ذَلکَ الغَرْسِ.

فَی سَنةٍ فَی سَنةٍ رِ أَلْرِ أَلْلُغُ مِنَ العُمْلُغُ مِنَ العُمْتَبْتَبْ  وَ قَدْوَ قَدْ المُعَمَّرَةِالمُعَمَّرَةِ  جارِجارِاألشْاألشْ  مِنَمِنَ  هِیَهِیَ  طِطِالبَلوْالبَلوْ  شَجَرَةُشَجَرَةُ  --ب ب 

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

تَ تَ مِیَةِ تَحْمِیَةِ تَحْبَلّوطِ السَّلْبَلّوطِ السَّلْضَ جَوزاتِ الْضَ جَوزاتِ الْجَابُ بَعْجَابُ بَعْفِنُ السِّنْفِنُ السِّنْیَدْیَدْ  --پ پ 

  ..............................................................................................................................التُّرابِالتُّرابِ

  .  «.  «لِسانِهِلِسانِهِ  تَحْتَتَحْتَ  مَخْبوءٌمَخْبوءٌ  المَرْءَالمَرْءَ  فَإِنَّفَإِنَّ  ،،  تُعْرَفواتُعْرَفوا  تَکَلَّمواتَکَلَّموا»  »  --ج ج 

........................................................................................……......................................  

سَجَّلَتْ مُنَظَّمَةُ الیُونِسکو مَسْجِدَ اإلِمامِ وَ قُبَّةَ  قَابوسٍ فِی قَائِمَةِ التُّراثِ سَجَّلَتْ مُنَظَّمَةُ الیُونِسکو مَسْجِدَ اإلِمامِ وَ قُبَّةَ  قَابوسٍ فِی قَائِمَةِ التُّراثِ   قَدْقَدْ  ––د د 

  العَالَمِیِّ.العَالَمِیِّ.

))  

11  

11  

11  

11  

11  

66  

  ..عَیِّنْ التَّرْجَمَةَ الصَّحِیْحَةَعَیِّنْ التَّرْجَمَةَ الصَّحِیْحَةَ

        األَثْمارِ.األَثْمارِ.  هَذِههَذِه  لُبَّلُبَّ  النَّاسُالنَّاسُ  یأکُلُیأکُلُ.  .  11

    ..مردم مغز این میوه ها را می خورندمردم مغز این میوه ها را می خورند  ––الف الف   

      ..مردم دانه این میوه را می خوردندمردم دانه این میوه را می خوردند  --  بب

  

11  



  ..دارٍ مِنَ الزُّیوتِدارٍ مِنَ الزُّیوتِطِ عَلَی مِقْطِ عَلَی مِقْالنَّفْالنَّفْشَجَرَةِ شَجَرَةِ  تَوِی بُذورُتَوِی بُذورُتَحْتَحْ. . 22

  . . مقداری روغن دانه های درخت نفت را دربر می گیرد مقداری روغن دانه های درخت نفت را دربر می گیرد   --الف الف 

  . . دانه های درخت نفت حاوی مقداری روغن استدانه های درخت نفت حاوی مقداری روغن است  --بب

77  

  مِلْ التَّرْجَمَة بِالکَلِماتِ الّتِی أُشِیْرَ إِلَیْها بِخَطٍّ :مِلْ التَّرْجَمَة بِالکَلِماتِ الّتِی أُشِیْرَ إِلَیْها بِخَطٍّ :أَکْأَکْ

از درخت نفت در از درخت نفت در ...... ......     فِی مَدِیْنَةِ نِیْکشَهر فِی مَدِیْنَةِ نِیْکشَهر   طِطِالنَّفْالنَّفْمِنْ شَجَرَةِ مِنْ شَجَرَةِ   نَوْعٌنَوْعٌ  یُوْجَدُیُوْجَدُ  ––الف الف 

  ..................  شهر نیک شهرشهر نیک شهر

  هُ.هُ.یَبَ مِنْیَبَ مِنْوَ أَطْوَ أَطْ  حَلَّحَلَّأَأَ، .... وَ اهللِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَالً ، .... وَ اهللِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَالً   رِسوارِسواإِغْإِغْرَعوا وَ رَعوا وَ إِزْإِزْ  --بب

 کشاورزی کنید و.......، به خدا سوگند مردم کاری..... و خوب تر از آن انجام کشاورزی کنید و.......، به خدا سوگند مردم کاری..... و خوب تر از آن انجام

  نداده اند.نداده اند.

11  

1 

ردرد

یی

  فف

  00الصّفْحَة الصّفْحَة 

باربار

  مم

    مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) هفت نمره (مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) هفت نمره (  

88  

جَوزَةُ وَ جَوزَةُ وَ کَ الْکَ الْتِلْتِلْ  موموتَنْتَنْ  ادِمَةِادِمَةِالقَالقَفِی السَّنَةِ فِی السَّنَةِ . . 11              تَرْجِمْ الْکَلِماتُ الَّتِی تَحْتَها خَطٌّ.تَرْجِمْ الْکَلِماتُ الَّتِی تَحْتَها خَطٌّ.

  ..رُ شَجَرَةًرُ شَجَرَةًتَصِیْتَصِیْ

  زُجاجَةٍزُجاجَةٍ  فیفی  الْمِصْباحُالْمِصْباحُ  مِصْباحٌمِصْباحٌ  فیهافیها  کَمِشْکاةٍکَمِشْکاةٍ  نُورِهِنُورِهِ  مَثَلُمَثَلُ  الْأَرْضِالْأَرْضِ  وَوَ  السَّماواتِالسَّماواتِ  نُورُنُورُ  اللَّهُاللَّهُ» » . . 22

  ..««    دُرِّیدُرِّی  کَوْکَبٌکَوْکَبٌ  کَأَنَّهاکَأَنَّها  الزُّجاجَةُالزُّجاجَةُ

  

55//11  

  

  عَیِّنْ الْجَوابَ الصَّحِیْحَ .عَیِّنْ الْجَوابَ الصَّحِیْحَ .

ج ج                         بَیروتبَیروت  ––ب ب                           فِرعَونفِرعَون  --الف الف       «                «                  سمُ نکرةسمُ نکرةاا» »     --11      

      مَلعَب مَلعَب   ––

                        یُنْتَفَعُ یُنْتَفَعُ   ––ب ب                             یُراجِعُیُراجِعُ  ––الف الف                             المَجهُولالمَجهُول  الْمُضَارِعُالْمُضَارِعُ  --22        

    یُهَاجِمُیُهَاجِمُ  ––ج ج   

11  

  



    حَرَّکْتُنَّحَرَّکْتُنَّ  ––ب ب                 حَرَّکْتُمْحَرَّکْتُمْ  ––( الف ( الف مخاطب مخاطب   مذکرمذکر  جمعجمع) )   ««  ونَونَلِلْمخَاطَبُلِلْمخَاطَبُ» »   --  33        

               حَرَّکْتُماحَرَّکْتُما  ––ج ج          

    یَنْقُلونَیَنْقُلونَ  ––ب ب                       لنَلنَنْقُنْقُیَیَ  ––غایب (     الف غایب (     الف جمع مؤنث جمع مؤنث   ))  ««  تِتِلِلغَائِبَالِلغَائِبَا» »   --44          

    یَنْقُالنِیَنْقُالنِ  ––ج ج                 

1010  

  مَجموعَةٍ. مَجموعَةٍ. عَیِّنْ الْکَلمَةَ الَّتِی یَخْتَلِفُ نَوْعُها فِی کُلِّ عَیِّنْ الْکَلمَةَ الَّتِی یَخْتَلِفُ نَوْعُها فِی کُلِّ 

                        صَانصَانأَغْأَغْ  ––ج ج                               تاج تاج إِنْإِنْ  ––ب ب                         الزُّیوت  الزُّیوت    ––الف الف                           

    بُذوربُذور    ––د د 

                    الجَوزات الجَوزات   ––ج ج                         المُبَارَاةالمُبَارَاة  ––ب ب                             الغَابَات الغَابَات   ––الف الف                           

  الحَیاة الحَیاة   ––د د 

55//00  

1111  

بِآدابِ بِآدابِ   یَلْتَزِمیَلْتَزِممَنْ مَنْ . .   11                  اإلِعْرابِیَّ لِلْکَلِماتِ الّتِی تَحْتَها خَطٌّ.اإلِعْرابِیَّ لِلْکَلِماتِ الّتِی تَحْتَها خَطٌّ.  عَیِّنْ الْمَحَلَّعَیِّنْ الْمَحَلَّ

                            ..یَنْجَحْیَنْجَحْالتَّرْبیَةِ وَ التَّعْلِیمِ ، التَّرْبیَةِ وَ التَّعْلِیمِ ، 

النَّبِیُّ ) ص ( أَیُّ المَالِ النَّبِیُّ ) ص ( أَیُّ المَالِ   سُئِلَسُئِلَ  ..33            ..عابدِعابدِمِنْ ألْفِ مِنْ ألْفِ   خَیْرٌخَیْرٌهِ ، هِ ، بِعِلْمِبِعِلْمِعَالِمٌ یُنْتَفَعُ عَالِمٌ یُنْتَفَعُ . . 22            

  هُ.هُ.صَاحِبُصَاحِبُرٌ ؟ قَالَ : زَرْعٌ زَرَعَهُ رٌ ؟ قَالَ : زَرْعٌ زَرَعَهُ خَیْخَیْ

7575

//11  

1212  

  

  

  عَیِّنْ الصَّحِیحَ فِی تَرجَمَةِ اللُّغاتِ حَسبَ قَواعِدِ المَعرِفَةِ وَ النَّکَرَةِ  .عَیِّنْ الصَّحِیحَ فِی تَرجَمَةِ اللُّغاتِ حَسبَ قَواعِدِ المَعرِفَةِ وَ النَّکَرَةِ  .

                                        مُلوِّثٌ : یک آلوده کنندهمُلوِّثٌ : یک آلوده کننده  --33                عُمْراً : عمری    عُمْراً : عمری        --22        بَحْرٌ : دریا     بَحْرٌ : دریا       --اا        

  --77سَنةٍ : یک سالی      سَنةٍ : یک سالی       ––  66األَفْراس : اسب هایی   األَفْراس : اسب هایی     --55          جُل : مردجُل : مردالرَّالرَّ        --44

  الهَادِئ : آرامالهَادِئ : آرام  --99    رَائِحَة : بویی   رَائِحَة : بویی   الال--88: بدی     : بدی       هَةٌهَةٌکَرِیْکَرِیْ

2525//

22  

  مهارت درک و فهم ) دو نمره (مهارت درک و فهم ) دو نمره (

  

1133  

  

  ((      ((    --  لْواقِعِ .  لْواقِعِ .  عَیِّنْ الْجُمْلَةَ الصَّحِیْحَةَ وَ غَیْرَ الصَّحِیْحَةِ حَسَبَ الْحَقِیْقَةِ وَ اعَیِّنْ الْجُمْلَةَ الصَّحِیْحَةَ وَ غَیْرَ الصَّحِیْحَةِ حَسَبَ الْحَقِیْقَةِ وَ ا

  اَْلعَِنبِ اْلبَراِزیلِیِّ عَلَی َأورَاقِها             اَْلعَِنبِ اْلبَراِزیلِیِّ عَلَی َأورَاقِها              تَنْمُو أَثْمارُتَنْمُو أَثْمارُ  ..11

  ..لَ بُیُوتِهِم لَ بُیُوتِهِم کَسیاجٍ حَوْکَسیاجٍ حَوْ  طِطِالنَّفْالنَّفْشَجَرَةَ شَجَرَةَ دِمُ المُزَارِعُونَ دِمُ المُزَارِعُونَ یَسْتَخْیَسْتَخْ  ..22

  ظَواهِرُ الطَّبِیعَةِ تُثْبِتُ حَقِیْقَةً وَاحِدَةً وَ هِیَ قُدْرَةُ اهللِ.  ظَواهِرُ الطَّبِیعَةِ تُثْبِتُ حَقِیْقَةً وَاحِدَةً وَ هِیَ قُدْرَةُ اهللِ.    ..33

11  



  حِیطُ الهَادِئُ بَحْرٌ یُعادِلُ ثُلْثَ األَرْضِ تَقرِیْباً.حِیطُ الهَادِئُ بَحْرٌ یُعادِلُ ثُلْثَ األَرْضِ تَقرِیْباً.اَلمِاَلمِ  ..44

1414  

  ضَعْ فِی الدَّائِرَةِ الْعَددَ المُنَاسِبَ. ) کَلِمةٌ وَاحِدَةٌ زَائِدٌ (ضَعْ فِی الدَّائِرَةِ الْعَددَ المُنَاسِبَ. ) کَلِمةٌ وَاحِدَةٌ زَائِدٌ (

  ..اَلَّذِی یَعْمَلُ فِی الْمَزْرَعَةِ اَلَّذِی یَعْمَلُ فِی الْمَزْرَعَةِ                                                           الْمَلْعَبالْمَلْعَب   ––  11

  ..اَلتَّجَمُّعُ وَ الدَّوَرانُ حَوْلَ شَیْءٍ اَلتَّجَمُّعُ وَ الدَّوَرانُ حَوْلَ شَیْءٍ                                                           المُزارِعالمُزارِع  ––  22

  صِفَاتُ أَحَدٍ أَوْ شَیْءٍ .صِفَاتُ أَحَدٍ أَوْ شَیْءٍ .                                                               السیاج السیاج --  33

  ..لِمُشَاهِدَةِ مُباراةِلِمُشَاهِدَةِ مُباراةِ  مَکَانٌمَکَانٌ                                                  المُواصِفاتالمُواصِفات  ––  44

  إِلتِفَافإِلتِفَاف  --55
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    نمرهنمره  دودومهارت مکالمه مهارت مکالمه   
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                                        لسُّؤالَیْنِ التَّالِیَیْنِ . )أَجِبْ : پاسخ بده (لسُّؤالَیْنِ التَّالِیَیْنِ . )أَجِبْ : پاسخ بده (أَجِبْ عَنِ اأَجِبْ عَنِ ا

    با اتوبوس ( ) با اتوبوس ( ..بِمَ یَذهَبُ الطُّالّبُ إِلَی المَدرَسَةِ ؟بِمَ یَذهَبُ الطُّالّبُ إِلَی المَدرَسَةِ ؟ (  

          سرد ( ) سرد (   کَیْفَ الجَوُّ فِی أَرْدَبِیْل فِی الشِّتَاءِ ؟کَیْفَ الجَوُّ فِی أَرْدَبِیْل فِی الشِّتَاءِ ؟ (  

..............................................……    --                                ............................................……  
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  ..جُملَةً جُملَةً رَتِّبْ الکَلماتِ وَ أُکْتُبْ رَتِّبْ الکَلماتِ وَ أُکْتُبْ 
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 واالت تستی :س

   ٰ ب( لُبّ                               ج( غاز                              د( نوی                       جِذع الف(  - 1



                                                       التَّجمعُ والدوران حول شیء.                                                  التّالیّة  :   وضیحاتالتّ کلمة تناسبُ یُّأ -2

 التفاف (د                    التفات   (ج                     المواصَفات (ب                    اإلرتفاعالف(    

                                                                  القَدَمِ؟ کُرَةِ مُباراةِ ساحةِ فی یَصفِرُ مَن:      الصَّحیحَ اِنتَخِب - 3

 د( الفَرِیق                          المَرمَی ج( حارِسُ                 ب( اَلحَکَم                  الف( اَلمُهاجِم

 :   مَعرِفة أَسمائِها کُلّ الّتِی الجُملَةَ عَیِّن  - 4

 طِالنِّفْشَجَرَةَ دِمُ  المُزَارِعُونَ یَسْتَخْ (ب     الْعَالَمِ. أَشْجَارِ أَطْوَلِ مِنْ شَجَرَةٌ السِّکویا شَجَرَةُالف(  

         کَسیاجٍ.

فِی  طِالنِّفْیُوْجَدُ نَوْعٌ مِنْ شَجَرَةِ  (د              الشَّجَرِةُ الخَانِقَةُ تَنْمُو فِی الغَابَاتِ اإلِسْتِوائِیَّةِ  (ج 

 .نِیْکشَهر

 ؟« العَلَم  »معرفَة  یلَعَ لُمِشتَال تَ ةبارَعِ یُّأ - 5

 تان. الم وَ لُرِسْطِ فِی مُحافَظَةِ إِیْالبَلّوْ شَجَرَةِ لَةٌ مِنْغَاباتٌ جَمِیْ الف( 

 تَ التُّرابِ.مِیَةِ تَحْبَلّوطِ السَّلْضَ جَوزاتِ الْجَابُ بَعْفِنُ السِّنْیَدْ (ب 

 رِةِ الخَانِقَةِ فِی جَزِیْرَةِ قِشْم .یُوْجَدُ نَوْعٌ مِنْ الشَّجَ (ج 

 مَعبَدُ کُردکُال فِی مُحافَظَةِ مازَندران أَحدُ اآلثارِ القَدِیمَة. (د 

سُئِلَ النَّبِیُّ ) ص ( أَیُّ المَالِ خَیْرٌ ؟ قَالَ : »  :العِبارة لهذه الصَّحیحة الترجمة عَیِّن - 6

 « زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ. 

بر پرسیدند :  مال خوب ، کدام است ؟ فرمود : آن کِشتی که صاحبش آن را کاشته از پیامالف(  

        است!

از پیامبر ما پرسیدند : کدام مال ، خوب است ؟ فرمود : آن چه که صاحبش آن را کاشته  (ب  

 باشد!

شته از پیامبر سؤال شد :   بهترین مال ، کدام است ؟ فرمود : کِشتی که صاحبش آن را کا (ج 

 باشد!



 از پیامبر پرسیده شد :  کدام مال ، بهتر است ؟ فرمود : کِشتی که صاحبش آن را کاشته است! (د 

 : الصَّحیح عَیِّن- 7

شَجَرَةُ السِّکویا شَجَرَةٌ مِنْ أَطْوَلِ أَشْجَارِ الْعَالَمِ : درخت سکویا ، از بلندترین درختان جهان الف(  

 است.

و عمر درخت سکویا  :شَجَرَةِ السِّکویا عَلَی ثَالثَةِ آالفٍ وَ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ تَقْرِیْباً  قَدْ یَزِیْدُ عُمْرُ (ب 

 تقریباً بیشتر از سی صد و پنج سال است. 

درخت خفه کننده در جنگلهای استوایی روییده  :الشَّجَرِةُ الخَانِقَةُ تَنْمُو فِی الغَابَاتِ اإلِسْتِوائِیَّةِ  (ج 

 است.

حیوانات  درخت نفت بوی ناپسندی دارد که: حَیَواناتُ ها الْرُبُ مِنْهَةٌ تَهْطِ رَائِحَةٌ کَرِیْالنِّفْلشَجَرَةِ  (د  

 را از فراری می دهد.

 : و النَّکَرَة  معرفَةال یَختَلِفُ عَن الباقِی فِی« المُبتدأ »  عَیِّن - 8

 هُ. یَبَ مِنْوَ أَطْ وَ اهللِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَالً أَحَلَّالف( 

 .اَلْعِنَبُ الْبَرازِیلِیُّ شَجَرَةٌ تَخْتَلِفُ عَنْ باقِی أَشْجَارِ الْعَالَمِب( 

 .ظَواهِرِ الطَّبِیعَةِ حَقِیْقَةٌ وَاحِدَةٌفِی ج(  

 .عَالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ ، خَیْرٌ مِنْ ألْفِ عابدِد(  

 یها کلمتانِ متضادّتانِ .العِبارَةِ الَّتِی تُوجَدُ فِ عَیِّن -9

 ﴾الرَّسُولَ فِرْعَوْنُ فَعَصى رَسُوالً فِرْعَوْنَ إِلى أَرْسَلْنا ﴿الف( 

 .وَ تَجْذِبُ سُیَّاحاً  مِنْ دُوَلِ  العَالَمِ تَقَعُ هذِهِ األَهرامُ فِی مِصرَ (ب 

  ﴾ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِجُ النَّوى وَ الْحَبِّ فالِقُ اللَّهَ إِنَّ ﴿ (ج  

 تَ التُّرابِ.مِیَةِ تَحْبَلّوطِ السَّلْضَ جَوزاتِ الْجَابُ بَعْفِنُ السِّنْیَدْ (د 

الشَّجَرِةِ أَنَّها تُعْطِی  هَذِهِمِنْ أَهَمِّ مُواصَفاتِ  » : ی التَّحلِیل الصَّرفِی الصَّحِیحَ فِ عَیِّن – 10

 « أَثْماراً طولَ السَّنَةِ.



             / صفت و مجرور.مصدرٌ مِن باب مُفاعَلة ، مُعَرَّفٌ بِأَلـ  ،  مفعولٍاسم   : مُواصَفاتِ الف(

            / مجرور بِحرفِ جَرٍ. ، مذکّرعلی وزن أَفعَل ، مفرد  اسمُ تفضیلٍ  :  أَهَمِّ ب( 

 : اسم ، جمعُ تکسیر مفرده ثَمَرة ، مؤنث / نائب فاعلٍ و مرفوع أَثْماراً ج(  

 : اسم اشارَةٍ لِلبَعِید ، مفردٌ ، مؤنّثٌ / مضافٌ إلیه و مجرور هِهَذِد( 

 پاسخ نامه آزمون تشریحی :

 ( 25/0)  : هسته  النَّوى   (           *  25/0: شکافنده )  فالِقُ -------- 0

 ( 25/0)  إِشتعال - 2             (           *  25/0)   مُلَوِّث   - 1 ------ - 2

 ( 25/0) غَرَسَ  #   حَصَدَ *  (   25/0)   مُزارِع =  فَالَّح   -----     - 3

 ( 25/0)  الخَانِقَةُ  - ب(     *      25/0)   المُعَمَّر  - الف   ----  - 4

5-   ------- 

اینکه خداوند پاداشی به اندازه بهره ای  که از آن  بکارد مگر که نهالی نیست مسلمانی هیچ -الف

 ( 1)  او مقدّر کرده است. ی روید، برایکشت م

 ( 1)  عمر آن به دو هزار سال می رسد. ودرخت بلوط از درختان کهن سال است  - ب

 ( 1. ) سنجاب برخی دانه های سالم بلوط را زیر خاک دفن می کند - پ

 ( 1)  . است نهان زبانش زیر انسان زیرا ، شوید شناخته تا بگویید سخن - ج

 ( 1)  یونسکو مسجد امام و گنبد قابوس را در لیست میراث جهانی ثبت کرده است.سازمان  – د

 ( 5/0)      ب. 2(         *   5/0)     الف.   1        ---------- 6 
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 ( * 5/0یافت می شود )   -(  5/0نوعی / گونه ای )  – الف

 ( 5/0حالل تر )  -(  5/0کِشت کنید )  -ب  

  .: رشد می کند  تَنْمو: آینده  *    القَادِمَةِ. 1       ---- 8



 ) «.  : درخشانی دُرِّی: شیشه *    الزُّجاجَةُ: چراغی  *  مِصْباحٌ: مانند چراغدانی  *  کَمِشْکاةٍ. 2

 نمره ( 25/0نمره ، هر مورد  1/ 5

 نمره ( 25/0) هر مورد ---------------- 9 

      • یَنْقُلنَ – الف -4           •  حَرَّکْتُمْ – الف - 3       • یُنْتَفَعُ – ب -2    •   مَلعَب – ج  -1   

 نمره ( 25/0) هر مورد ----------------------- 10

   المُبَارَاة – ب - 2              إِنْتاج – ب      - 1 

 نمره ( 25/0هر مورد نمره  75/1) ------------ - 11

              : جواب شرط یَنْجَحْ -  : فعل شرط  یَلْتَزِم.  1

       : مضاف إلیهعابدِ  -: خبر ومرفوع  خَیْرٌ -  : جار و مجرور بِعِلْمِهِ. 2

  : فاعل و مرفوعصَاحِبُه : فعل مضارع مجهول *  سُئِلَ. 3
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 -          7-          8 -      9:  سَنةٍ –      2-        3-       4-          5-        6 -ا    

      نمره (  25/0) هر مورد 
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               (5  /0 ).أَورَاقِها عَلَی الْبَرازِیلِیِّ اَلْعِنَبِ أَثْمارُ تَنْمُو .1

  (5  /0 ) . بُیُوتِهِم حَوْلَ کَسیاجٍ النَّفْطِ شَجَرَةَ المُزَارِعُونَ یَسْتَخْدِمُ .2

  (5  /0 ).  اهللِ قُدْرَةُ هِیَ وَ ةًوَاحِدَ حَقِیْقَةً تُثْبِتُ الطَّبِیعَةِ ظَواهِرُ .3

   (5  /0 ) .تَقرِیْباً األَرْضِ ثُلْثَ یُعادِلُ بَحْرٌ الهَادِئُ اَلمِحِیطُ .4
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 ( 0/  5. )  الْمَزْرَعَةِ فِی یَعْمَلُ ذِیاَلَّ  =  المُزارِع – 2(  0/  5)  .  مُباراةِ لِمُشَاهِدَةِ مَکَانٌ =   الْمَلْعَب  – 1

   السیاج- 3

 ( 0/  5) شَیْءٍ حَوْلَ الدَّوَرانُ وَ اَلتَّجَمُّعُ=  إِلتِفَاف -5(   0/  5.  ) شَیْءٍ أَوْ أَحَدٍ صِفَاتُ=  المُواصِفات – 4
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 ( 0/  5. ) بِالحاَافِلَةِ  المَدرَسَةِ إِلَی الطُّالّبُ یَذهَبُ  -الف     

 ( 0/  5. ) باردٌ الشِّتَاءِ فِی أَرْدَبِیْل فِی الجَوُّ  -ب       
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 ( 1)  العَالَمِ دُوَلِ مِنْ  سُیَّاحاً یَجْذِبُ کُورُش قَبْرُ  

 

 پاسخ نامه آزمون تستی :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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