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لُ  ْرُس اْألوَّ فِّ   َالدَّ   الّساِبعِ َو الّثاِمنِ  ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ

 َأْهًال َو َسْهالً 

ّلُب َو الّطاِلباُت إَِلی اْلَمدَرَسِة ِبَفَرٍح؛ ُهْم َیْحِملوَن  راسیُّ اْلَجدیُد َیْذَهُب الطُّ َیْبَتِدُئ اْلعاُم الدِّ

واِرُع َمْملوَءةٌ   َحقاِئَبُهم؛ الشَّ

راَسِة وَ  المیذِ  ِباْلَبنیَن َو اْلَبناِت َیْبَتِدُئ َفْصُل الدِّ داَقِة َبیَن التَّ  اْلِقراَءِة َو اْلِکتاَبِة َو َفصُل الصَّ

 ِبسِم اِهللا الرَّحمِن الرَّحیم

 َأْذکُُر َرّبی ِعنَد قیامی                  َأْبَدُأ ِاْسِم اِهللا هب کَالمی

 َأْذکُُر َرّبی ِعنَد ُجلوسی                        َأْبَدُأ ِباْسِم اِهللا ُدروسی

 َأْسأَُل َرّبی َحلَّ ِصعابی                          َأْقَرُأ ِباْسِم اِهللا ِکتابی
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 فیِه ُدعاٌء، فیِه َصالةُ                             َمکَْتُبنا نوٌر َو َحیاةُ 

 فیِه کُنوٌز، فیِه َجمالُ                         فیِه ُعلوٌم، فیِه کَمالُ 

ُج ِمنُه الْ   َو ُیَدرُِّس فیِه اْلُحکَماءُ                            ُعَلماءُ َیَتَخرَّ

 َمْرَحَمٌة، کَْنٌز، کََدوائی                  ها کُُتبی َأنواُر َسمائی

هی، زاد ُسروری                        َأْبَدُأ ِباْسِم اِهللا ُأموری  َفاْسُم ِلٰ

  ۲ صفحه  ترجمه متن درس

یلی جدید شروع می شود، دانش آموزان پسر ودختر با خوش آمدید سال تحص

خوشحالی به مدرسه میروند؛ آنها کیف هایشان را می برند؛ خیابان ها پر از پسران 

و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش  )ودختران است فصل درس (تحصیل

 آموزان شروع می شود به نام خداوند بخشنده و مهربان

پروردگارم را هنگام برخاستن یاد                           کنم آغاز می با نام خدا کالمم را

 می کنم

پروردگارم را هنگام نشستن یاد                       با نام خدا درس هایم را آغاز می کنم

 می کنم

از پروردگار محل سختی های مرا می                             با نام خدا کتابم را میخوانم

 واهمخ

 که در آن دعا ونماز وجود دارد                                کتاب ما نور و زندگی است

درآن گنج هایی است، در آن             در آن علم هایی است، درآن کمال وجود دارد

 زیبایی وجود دارد

 دهندو در آن حکیمان درس می                 از آن دانشمندان فارغ التحصیل می شوند

مهربانی، گنج و مانند دارو برایم                 هان! کتاب هایم نورهای آسمانیم هستند

 هستند
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شادی مرا  )پس نام معبودم (خدایم                      با نام خدا کارهایم را آغاز می کنم

  زیاد کرد

  ۴ الّتمرین األّول صفحه 

 ترجمۀ احادیث زیر را کامل کنید

 اِس َمْن َنَفَع الّناَس َخْیُر النّ  ۱ 

  بهترین مردم کسی است که

 إنَّ اَهللا َجمیٌل ُیِحبُّ َجمالَ  ۲ 

  قطعًاخدا زیباست

 َمْن کََتَم ِعْلمًا؛ َفکَأَنَُّه جاِهلٌ  ۳ 

  هر کس دانشی را پنهان کند؛

 ال َخْیَر فی َقْوٍل االَْمَع إلِفْعلِ  ۴ 

  هیچ خیری در سخنی نیست

 ْبِن آَدَم فی ِلساِنهِ أکَْثُر َخطاَیا ا ۵ 

   بیشتر گناهاِن آدمی زاد

 بهترین مردم کسی است که به مردم سود می رساند ۱ 

 قطعًا خدا زیباست و زیبایی را دوست می دارد ۲ 

 هر کس دانشی را پنهان کند؛ پس گویا او نادان است ۳ 

 هیچ خیری در سخنی نیست مگر همراه با عمل کردن ۴ 

  ی زاد در زبان اوستبیشتر گناهاِن آدم ۵ 

 ---------------------------  
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ْمریُن الّثانی صفحه    ۲ التَّ

 احادیث زیر را بخوانید سپس ترجمۀ درست را انتخاب کنید

 إِنَّ اْلَحَسَد َیأکُُل اْلَحَسناِت کَما َتأکُُل الّناُر الَحَطَب  ۱ 

محصول را از بین می به راستی که حسادت نیکی را از بین می َبرد؛ مانند آتش که  )الف

 َبرد

 قطعًا حسادت خوبی ها را می خوَرد، همان گونه که آتش، هیزم را می خوَرد )ب

 أْعَلُم الّناِس ، َمْن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إَِلی ِعْلِمهِ  ۲ 

 داناترین مردم، کسی است که دانِش مردم را به دانِش خودش بیفزاید )الف

 لِم خودش را از علِم مردم کمتر بداندعالم ترین مردم، کسی است که ع )ب

واِء َقلیُلُه َیْنَفُع و کَثیُرُه قاِتلٌ  ۳   َاْلکَالُم کَالدَّ

 سخن مثل درمان است؛ اندک آن سریع ِشفا می دهد و بسیاِر آن می کُشد )الف

 سخن مانند داروست؛ اندکش سود می رساَند و بسیارش کُشنده است )ب

 َلْیکُم ِنعَمٌة ِمَن اهللاِ إِنَّ َحواِئَج الّناِس إِ  ۴ 

 قطعًا نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است )الف

 حتمًا رفع نیاز مردم از نعمت های خداوند است )ب

 َاْلَغریُب َمْن َلْیَس َلُه َحبیبٌ  ۵ 

 غریب کسی است که دوستی ندارد )الف

  غریب آن کسی است که با دوستش رابطۀ خوبی ندارد )ب

 سادت خوبی ها را می خوَرد، همان گونه که آتش، هیزم را می خوَردقطعًا ح )ب ۱ 

 داناترین مردم، کسی است که دانِش مردم را به دانِش خودش بیفزاید )الف ۲ 
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 سخن مانند داروست؛ اندکش سود می رساَند و بسیارش کُشنده است )ب ۳ 

 قطعًا نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است )الف ۴ 

  غریب کسی است که دوستی ندارد )الف ۵ 

  

ْمریُن الّثاِلُث صفحه    ۵ التَّ

 به فارسی ترجمه کنید

مُس َو اْلَقَمُر َو النُّجوُم َو الِجبال َو  ۱  ماواِت َو َمْن ِفی االرِض َو الشَّ َیْسُجُد َلُه َمْن ِفی السَّ

 الشَجرُ 

ْمَس َو الْ  ۲   َقَمَر رَأْیُتُهم لی ساِجدینَ إِّنی رَأْیُت أَحَد َعَشَر کَْوکَبًا َو الشَّ

 إِنَّ اَهللا ال َیْظِلُم الّناَس َشْیئًا َولِکنَّ الّناَس أْنُفَسُهم َیْظِلمونَ  ۳ 

 َاْلِعْلُم َخْیٌر ِمَن اْلماِل َاْلِعْلُم َیْحُرُسَك َو أنَت َتْحُرُس اْلمالَ  ۴ 

ِة اْلِعْلمُ  ۵    ِلکُلِّ شیٍء َطریٌق َو َطریُق اْلَجنَّ

ر آسمان ها و زمین، خورشید، ماه، ستارگان، کوهها ودرخت بر او سجده می هرکس د ۱ 

 کنند

 قطعًا من یازده ستاره وخورشید وماه را دیدم که بر من سجده می کنند ۲ 

 قطعًا خدا هیچ ظلمی به مردم نمی کند، ولی مردم به خودشان ظلم میکنند ۳ 

 و تو از مال نگداری می کنیعلم بهتر از مال است علم از تو نگهداری می کند  ۴ 

  برای همه چیز راهی است و راه بهشت دانایی است ۵ 

ْمریُن الرّاِبُع صفحه    ۶ التَّ

 فعل های ماضی و مضارع را در آیات زیر معلوم کنید
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نوَب َجمیعاً  ۱   إِنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ

 ما َظَلْمناُهم َولِکْن َظَلموا أْنُفَسُهم ۲ 

 فی هَذا الُقرآِن ِمْن کُلِّ َمَثلٍ  َضَرْبنا ِللّناِس  ۳ 

 أال إِنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ َولِکنَّ أکَثَرُهم ال َیْعَلمونَ  ۴ 

ماواِت َو اْألرِض اْلَغیب إِالَّ اهللاُ  ۵    ال َیْعَلُم َمْن ِفی السَّ

 قطعًا خداوند همه گناهان را می آمرزد ۱ 

 فعل مضارع  َیغِقرُ 

 ا آنها به خودشان ظلم کردندما به آن ها ستم نکردیم ام ۲ 

 فعل ماضی  َظَلْمناُهم، َظَلموا

 در این قرآن از هر مثالی برای مردم زدیم ۳ 

 فعل ماضی  َضَرْبنا

 آگاه باش که وعده خداوند حق است اما بیشتر آن ها نمی دانند ۴ 

 فعل مضارع  َیْعَلمونَ 

 هیچ کس جز خداوند اسرار آسمان ها و زمین را نمی داند ۵ 

  عل مضارع  َیْعَلمُ ف

  

ْمریُن اْلخاِمُس صفحه    ۷ التَّ

  

 ترجمۀ ناقص را کامل کنید
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 َلکُم فیها َفواِکُه کَثیَرٌة َو ِمْنها َتأ کُلونَ  ۱ 

   برای شما در آن  بسیاری هست و از آن

 َیْضِرُب اُهللا اْألمثاَل ِللّناِس َو اُهللا بکُلِّ َشیٍء َعلیمٌ  ۲ 

 و خداوند به هر چیزی  استخداوند برای مردم مثل ها  

 أال إِنَّ أولیاَء اِهللا ال َخْوٌف َعَلیِهم َو ال ُهم َیْحَزنونَ  ۳ 

  هان، قطعًا  خدا نه ترسی بر ایشان هست و نه

 َالَّذیَن َیْجَعلوَن َمَع اِهللا إِلهًا آَخَر َفَسْوَف َیْعَلمونَ  ۴ 

   کسانی که همراِه خدا خدایی دیگر قرار می دهند

 شما در آن میوه های بسیاری هست و از آن  میخوریمبرای  ۱ 

 خداوند برای مردم مثل ها می زندو خداوند به هر چیزی آگاه است ۲ 

 هان، قطعًا یاران خدا نه ترسی بر ایشان هست و نه آن ها می ترسند ۳ 

  کسانی که همراِه خدا خدایی دیگر قرار می دهند پس خواهند دانست ۴ 

  

ْمریُن الّسادِ    ۷ ُس صفحه التَّ

  

 است؟  )کدام فعل از نظر زمان با بقّیۀ فعل ها  (ناهماهنگ

 َجَعَلتا       َیْسَمحاِن     َتْقَطعاِن      َنْهُرُب  ۱ 

 َأَخْذُتم      َأْسَمُع      أَمروا      أَکَْلنا ۲ 

 َجَلْبُت      َیْجَمُع      کََتما      َجلَسوا ۳ 
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 َتْخِدمیَن      َیْخُلُق      َنْحُرُس      َحَصْدِت  ۴ 

  َتْطُرْقَن      َشَرحا      َصَنْعُتنَّ      َصِعْدنَ  ۵ 

  

 َجَعَلتا ۱ 

 َأَخْذُتم ۲ 

 َیْجَمعُ  ۳ 

 َحَصْدِت  ۴ 

  َتْطُرْقنَ  ۵ 

  

ْمریُن الّساِبُع صفحه    ۸ التَّ

  

 کدام فعل مناسب ضمیر داده شده است؟

 َعَرفوا     َعِلْمنا     َصَبْرُتم     َعَبْرُتنَّ          ُهم ۱ 

 َیعیشوَن    َتْظِلموَن     َیْطُبْخَن     َتْضَحکینَ       أنُتم       ۲ 

 َنْغِسُل     َیْغِفروَن     َأْفَتُح     َتْفَتْحنَ         َنْحنُ  ۳ 

 َقِبْلُتما     َقُرَبْت     َقَدْرنا     َفَعَلتا        ُهما ۴ 

  ُتْمَن    َتْقِذُف    َیکِْذباِن     َنْلَبُس َتکْ             هیَ  ۵ 

  

 َعَرفوا         ُهم ۱ 
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 َتْظِلمونَ         أنُتم ۲ 

 َنْغِسلُ         َنْحنُ  ۳ 

 َفَعَلتا        ُهما ۴ 

  َتْقِذُف         هیَ  ۵ 

  

ْمریُن الّثاِمُن صفحه    ۸ التَّ

  

 فعل های زیر را ترجمه کنید

 مه می کنیمفعل های زیر را بصورت زیر ترج

 

 



    www.amoozesh3.irمنبع: 

 

 

ْمریُن الّتاِسعُ    ۹ صفحه     التَّ

 با توّجه به تصویر پاسخ دهید

  پاسخ ها بصورت زیر خواهند بود
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ْمریُن اْلعاِشُر  صفحه    ۱۰التَّ
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 در جای خالی کلمۀ مناسب بنویسید

ة / / َثمانَیة / / َعَشَرة / / ِاْثنا َعَشرَ  ۱   واِحد /ِاْثناِن / / َأرَبَعة/ /  ِستَّ

ل / / الّثاِلث / / اْلخاِمس / / الّساِبع / / الّتاِسع  /  اْلعاِشر / /  الّثانَی َعَشرَ  ۲   األوَّ

الثاء / / / اْلُجُمَعة ۳  ْبت / االَْحد / / الثُّ  َیوُم السَّ

بیع /  / اْلَخریف ۴    /الرَّ

ْهِر/  ِفی اللَّْیلِ  ۵  باِح / اْلَغداُء ِفی الظُّ   اْلَفطور ِفی الصَّ

  

ة  / َسبَعة / َثمانَیة / ِتسَعة / َعَشَرة  /أَحَد َعَشر و ۱  اِحد  /ِاْثناِن /َثالَثة / َأرَبَعة / َخمَسة /  ِستَّ

 / ِاْثنا َعَشرَ 

ل /الثانی / الّثاِلث  /الرّابَعة / اْلخاِمس  /الّساِدس / الّساِبع / الّثامن / الّتاِسع  /   ۲  األوَّ

 َشرَ اْلعاِشر / الحادی /  الّثانَی عَ 

الثاء /األرِبعاء /الَخمیس / اْلُجُمَعة ۳  ْبت / االَْحد  /اإلثَنیَن / الثُّ  َیوُم السَّ

تاء ۴  یف/ اْلَخریف/ الشِّ بیع / الصَّ  الرَّ

ْهرِ /  الَعشاء ِفی اللَّْیلِ  ۵  باِح / اْلَغداُء ِفی الظُّ   اْلَفطور ِفی الصَّ

  

ْمریُن اْلحادَی َعَشَر  صفحه    ۱۱التَّ

 های زیر پاسخ دهید به پرسش

              َمْن أَنِت؟ ۱ 

            کَْیَف حاُلِك؟ ۲ 

          ِمْن َأیَن أَنِت؟ ۳ 
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        فی َأیِّ َصفٍّ أَنِت؟ ۴ 

راسیُّ فی إیران ۵          َمَتی َیبَدُأ اْلعاُم الدِّ

 

 أنا طاِلَبة                        َمْن أَنِت؟ ۱ 

 أنا ِبخیرِ                   ؟کَْیَف حاُلِك  ۲ 

 أنا ِمن الَمشَهدِ                                ِمْن َأیَن أَنِت؟ ۳ 

 فی َصفِّ الّثامنة                              فی َأیِّ َصفٍّ أَنِت؟ ۴ 

راسیُّ فی إیران ۵    فی بدایة الحریف                  َمَتی َیبَدُأ اْلعاُم الدِّ

  ۱۱ْمریُن الّثانَی َعَشر صفحه التَّ 

 برای فعل های زیر، ضمیر مناسب انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید

  پاسخ این سوال بصورت زیر خواهد بود
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ْمریُن الّثاِلَث َعَشر صفحه    ۱۲التَّ

 است؟ )کدام کلمه از نظر معنایی با بقّیۀ کلمات (ناهماهنگ

َفة     َطبیَبة     طَباَّخة ۱  ة     َفَرس     ِسْنجاب 5              َحقیَبة     مَوظَّ  َبَقَرة     َجنَّ

 ُأْسَرة     َقَمر     کَوکَب     َشْمس 6               ُمحاَفَظة     َقرَیة      َمدیَنة      عاِمل ۲ 

ة ۳   َسَنة     أْسبوع     ذَهب     َشْهر  7               ِبْنت       أْخت      َلون      َجدَّ

  ُتّفاح      ُرّمان     َتْمر      َسحاب 8               َقَدم        َقول       َید       َعْین ۴ 

ة 5              َحقیَبة ۱   َجنَّ

 ُأْسَرة 6               عاِمل ۲ 

 ذَهب 7                  َلون ۳ 

  َسحاب 8                  َقول ۴ 
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ْمر   ۱۲صفحه      رّاِبَع َعَشرَ ال نُ یالتَّ

 )هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید (یک کلمه اضافه است

 کَُرُة اْلَقَدِم                َمکاٌن َیأْکُُل فیِه الّناُس اْلَفطوَر َو اْلَغداَء َو اْلَعشاءَ 1

 و ِبَغیرِ َدعَوةٍ َاْلُمحاَفَظُة               هَو الَّذی َیْدُخُل اْلَبیَت ِبَدعَوٍة أَ  ۲ 

 َاْلَمْطَعُم                  ریاَضٌة َیْلَعُب فیها َأَحَدَعَشَر الِعباً  ۳ 

وِت  ۴   َاْلَمساُء                   طاِئٌر َأسَوُد اللَّوِن َلیَس َجمیَل الصَّ

 َاْلغاَبُة                    َأرٌض واِسَعٌة فیها أشجاٌر کَثیَرةٌ  ۵ 

هاِر َو ِبداَیِة اللَّیلِ                  َاْلُغراُب   ۶   َوْقُت ِنهاَیِة النَّ

ْیفُ  ۷    َالضَّ

  توضیح مناسب هر کلمه در روبروی آن آمده است

 کَُرُة اْلَقَدِم                ریاَضٌة َیْلَعُب فیها َأَحَدَعَشَر الِعباً 1

 دبازی که در آن یازده بازیکن بازی می کنن            فوتبال ۱ 

 َاْلُمحاَفَظةُ  ۲ 

 آسمان ۲ 

 َاْلَمْطَعُم                َمکاٌن َیأْکُُل فیِه الّناُس اْلَفطوَر َو اْلَغداَء َو اْلَعشاءَ  ۳ 

 مکانی که در آن مردم صبحانه، نهار و شام می خورند            رستوران ۳ 

هاِر َو ِبدایَ              َاْلَمساءُ  ۴   ِة اللَّیلِ َوْقُت ِنهاَیِة النَّ

 زمان پایان روز و شروع شب                  عصر ۴ 
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 َأرٌض واِسَعٌة فیها أشجاٌر کَثیَرةٌ                   َاْلغاَبةُ  ۵ 

 زمین وسیعی که در آن درختان زیادی وجود دارد            جنگل ۵ 

 وِت طاِئٌر َأسَوُد اللَّوِن َلیَس َجمیَل الصَّ              َاْلُغراُب  ۶ 

 پرنده سیاه رنگی که صدای زیبایی ندارد                  کالغ ۶ 

ْیفُ  ۷   هَو الَّذی َیْدُخُل اْلَبیَت ِبَدعَوٍة َأو ِبَغیِر َدعَوةٍ              َالضَّ

  کسی که با دعوت یا بی دعوت وارد خانه می شود            مهمان ۷ 

ْمر   ۱۳صفحه  اْلخاِمَس َعَشرَ  نُ یالتَّ

 )جای خالی، یکی از کلمه های زیر را بنویسید(دو کلمه اضافه استدر 

عاب  َعَلیَك / َذَهِبِه / اْلُجلوس / اْلَحَجِر / اْلجاِهِل / األماُن / الصِّ

   أَدُب اْلَمْرِء، َخْیٌر ِمنْ  ۱ 

ْقِش ِفی ۲  َغرِ، کَالنَّ   َاْلِعْلُم ِفی الصِّ

ُة وَ  ۳  حَّ   … ِنْعَمتاِن َمْجهوَلتاِن؛ الصِّ

ْهُر َیوماِن ؛ َیوٌم َلَك َو َیومٌ  ۴      َالدَّ

    َعداَوُة اْلعاِقِل، َخْیٌر ِمْن َصداَقةِ  ۵ 

 أَدُب اْلَمْرِء، َخْیٌر ِمْن  َذَهِبهِ  ۱ 

 ادب آدمی بهتر از طالی اوست ۱ 

ْقِش ِفی اْلَحَجرِ  ۲  َغِر، کَالنَّ  َاْلِعْلُم ِفی الصِّ

 سنگ است علم در کودکی همانند نّقاشی در ۲ 

ُة َو األمانُ  ۳  حَّ  ِنْعَمتاِن َمْجهوَلتاِن؛ الصِّ
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 دو نعمت نامعلوم هستند؛ سالمتی و امنیت ۳ 

ْهُر َیوماِن ؛ َیوٌم َلَك َو َیوٌم  َعَلیَك  ۴   َالدَّ

 روزگار دو روز است؛ روزی برای تو و روزی علیه تو ۴ 

 َعداَوُة اْلعاِقِل، َخْیٌر ِمْن َصداَقِة اْلجاِهلِ  ۵ 

  دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است ۵ 

ْمر   ۱۳صفحه  الّساِدس َعَشرَ  نُ یالتَّ

 متضاّد کلمه های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید

  کَثیر/  َلْیل / ِنهاَیة / َقریب / َجمیل / َصداَقة / َیمین / غالَیة / ِشراء/ َفرَِح / کََذَب/ حارّ 

 ل می کنیمجدول را بصورت زیر کام

  

ْمر   ۱۴صفحه  الّساِبع َعَشرَ  نُ یالتَّ

 این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید

دات / ُمَدرَِّستانِ   أَوراق / فَالحاِن /َشجَرَة / ریاضّیوَن / َسیِّ

 مفرد مؤّنث
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 مثّنای مذکّر

 مثّنای مؤّنث

 جمع مذکّر سالم

 جمع مؤّنث سالم

  جمع مکّسر

  

  مفرد مؤّنث َشجَرةَ 

 ّنای مذکّر فَالحانِ مث

 مثّنای مؤّنث ُمَدرَِّستانِ 

 جمع مذکّر سالم ریاضّیونَ 

دات  جمع مؤّنث سالم َسیِّ

  جمع مکّسر أَوراق
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ْرُس الّثانی   َاْلُعبوُر اْلِمنُ  َالدَّ

  

  ۱۶صفحه  ترجمه و سواالت متن درس

  

 َاْلُعبوُر اْلِمنُ  

َدما َجَلَس َعَلی اْلماِئَدِة َمَع ُأْسَرِتِه، َبَدَأ ِباْلُبکاِء َفْجأًَة َو َرَجَع َسّجاٌد ِمَن اْلَمدَرَسِة َحزینًا؛ ِعنْ 

 ذَهَب إِلَی غُرفَتِه؛ ذَهَب 

َم َمَعُه َو َسأََلُه   عاَم؟!«أَبوُه إِلیِه َو َتکَلَّ َهْل َتْعِرُف َصدیقی «َأجاَب » ِلماذا ما َأکَْلَت الطَّ

هَو َرَقَد «َأجاَب َسّجاٌد » َوَلٌد َذکیٌّ َو هاِدٌئ ماذا َحَدَث َلُه؟َنَعم؛ َأْعرُِفُه؛ هَو «قاَل » ُحَسینًا؟

صاُدُم َأمامی؛ ِعنَدما شاَهْدُتُه َعَلی الرَّصیِف  ّیاَرِة؛ َحَدَث التَّ ِفی اْلُمْسَتشَفی؛ َتصاَدَم ِبالسَّ

ّیاراِت و َظِر إَلی السَّ ِمْن َغْیِر َمَمرِّ اْلُمشاِة؛ َفاْقَتَرَبْت  اْلُمقاِبِل؛ ناَدْیُتُه؛ َفَقَصَد اْلُعبوَر ِبدوِن النَّ

ّیاَرِة کَثیَرةً   »َسّیاَرٌة ِمْنُه َو َصَدَمْتُهکاَنْت ُسرَعُة السَّ

 »کَْیَف حاُلُه اْألَن؟«قاَل َأبوُه 

 »هَو َمجروحٌ «قاَل سّجاٌد 

روِر َو َرْسَم إشاراِت اْلُمروِر فی ِفی اْلَیوِم الّتالی َطَلَب اْلُمَدرُِّس ِمْن َتالمیِذِه ِکتاَبَة َقوانیِن اْلمُ 

ُرِق ُثمَّ َأَخَذ اْلُمدیُر َتالمیَذ  وارِع و الطُّ حیَحِة ِفی الشَّ ٍة و ِرعایَة اْألعماِل الصَّ َصحیَفٍة ِجداریَّ

اْلُمروِر  اْلَمدَرَسِة إَِلی ِمنَطَقِة َتعلیِم اْلُمروِر و َبْعَد َیوَمیِن جاَء ُشرِطیٌّ إَِلی اْلَمدَرَسِة ِمن إِداَرةُ 

ًة َو  المیُذ َصحیَفًة ِجداریَّ ِلَشْرِح إشاراِت اْلُمروِر َو َطَلَب ِمنُهم اْلُعبوَر ِمن َمَمرِّ اْلُمشاِة کََتَب التَّ

 َرَسموا فیها َعالماِت اْلُمروِر َو َشَرحوا َمعانَیها
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 درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس متن درس بنویسید

ِة َقوانیَن اْلُمرورِ کاَن َمو ۱  حیَفِة اْلِجداریَّ  ضوُع الصَّ
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المیَذ إَلی ِمنَطَقِة َتعلیِم اْلُمرورِ  ۲   َأَخَذ اْلُمدیُر التَّ

 َرَقَد حسیٌن ِفی ُمسَتوَصٍف َقریٍب ِمن َبیِتهِ  ۳ 

 َرَجَع سّجاٌد إَلی َمنِزِلِه َمسروراً  ۴ 

 ُأْسَرُة سّجاٍد ما َعَرَفْت ُحَسیناً  ۵ 

 

 دترجمه کنی

  یا صاِنَع کُل َمْصنوٍع، یا خاِلَق کُل َمْخلوقٍ 

 عبور ایمن                                             

سّجاد با ناراحتی از مدرسه برگشت؛ هنگامی که با خانواده اش بر سفره نشست ناگهان 

و شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت؛ پدرش به سوی او رفت و با او صحبت کرد و از ا

 »!چرا غذا نخوردی؟«پرسید 

بله؛ او را می شناسم؛ او پسر «گفت » آیا دوستم حسین را می شناسی؟«جواب داد 

او در «سجاد جواب داد » باهوش و آرامی است چه اتفاقی برای او افتاده است؟

بیمارستان بستری شد؛ با ماشین تصادف کرد؛ تصادف در مقابل من اتفاق افتاد؛ هنگامی 

در پیاده رو مقابل دیدم او را صدا زدم؛ ناگهان از خیابان عبور کرد و به سمت که او را 

 »چپ و راست نگاه نکرد؛ ماشینی به او نزدیک شد و با او تصادف کرد

 »او خوب است؛ سرعت ماشین کم بود«سجاد گفت 

در روز بعد، معّلم از دانش آموزانش نوشتن قوانین راهنمایی و رانندگی، رسم عالئم 

نمایی و رانندگی در روزنامه دیواری و رعایت اعمال صحیح در خیابان ها و راه ها را راه

درخواست کرد سپس مدیر مدرسه به محل آموزش راهنمایی و رانندگی رفت و بعد از 

چند روز پلیسی از اداره راهنمایی و رانندگی به مدرسه آمد و عالئم الزم برای دانش 

ها خواست که از محل عابر پیاده عبور کنند دانش آموزان آموزان را توضیح داد و از آن 



    www.amoozesh3.irمنبع: 

 

 

روزنامه دیواری را توشتند و در آن عالمت های راهنمایی و رانندگی را کشیدند و معانی 

 آن ها را توضیح دادند

  

 »درست»            موضوع روزنامه دیواری، قوانین راهنمایی و رانندگی بود ۱ 

 »درست«هنمایی و رانندگی رفت         مدیر مدرسه به محل آموزش را ۲ 

 »نادرست«حسین در درمانگاه نزدیک خانه اش بستری  شد          ۳ 

 »سجاد خوشحال به خانه اش بازگشت         نادرست ۴ 

 »نادرست«خانواده سجاد حسین را نشناخت          ۵ 

 

 پاسخ ترجمه کنید

  ریده شده ایای سازنده هر ساخته شده ای و ای آفریننده هر آف

  ۲۰صفحه  األّول نیالّتمر

 حروف اصلی و ترجمۀ کلمات زیر را بنویسید

عاِبد، َمْعبود          فاِتح، َمْفتوح    کاِتب، َمکْتوب    ضاِرب، َمْضروب    خاِدم، َمْخدوم    

     شاِهد، َمْشهود

 ع ب د                  عبادت شده            عبادت کننده              عاِبد، َمْعبود

 ف ت ح                        فتح شده            فتح کننده            فاِتح، َمْفتوح

 ک ت ب                  نوشته شده                  نویسنده            کاِتب، َمکْتوب

 ض ر ب                        زده شده                  زننده            ضاِرب، َمْضروب

 خ د م                  خدمت شده            خدمت کننده            خاِدم، َمْخدوم
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  ش ه د                  دیده شده                  بیننده            شاِهد، َمْشهود

  

ْمر   ۲۱صفحه ی الّثان نُ یالتَّ

  وزن کلمات جدول را بنویسید

 شته شده استوزن هر کدام در زیر آن نو
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ْمر   ۲۲صفحه  الّثاِلُث  نُ یالتَّ

 پرسش ها و پاسخ های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید

ُرقِ  ۱  واِرِع َو الطُّ یرِ َو اْلُمروِر ِفی الشَّ   َقوانیُن اْلُمروِر                  َقواِعُد السَّ

 َمعلوماٌت ُأْخَری َاْلُمْسَتْشَفی                   َأوراٌق فیها َأخباٌر وَ  ۲ 

 َالرَّصیُف                       جاِنٌب ِمَن الّشاِرِع ِلُمرور الّناِس  ۳ 

ٌز ِلَفْحِص اْلَمرَضی ۴  حیَفة                        َمکاٌن ُمَجهَّ  َالصَّ

موِع ِمَن اْلُحْزنِ  ۵    َاْلُبکاُء                           َجَریاُن الدُّ

ُرقِ                         رورِ َقوانیُن اْلمُ 1 واِرِع َو الطُّ یِر َو اْلُمروِر ِفی الشَّ   َقواِعُد السَّ

 قوانین عبور و مرور در خیابان و جاده            قوانین راهنمایی و رانندگی ۱ 

ٌز ِلَفْحِص اْلَمرَضی                        َاْلُمْسَتْشَفی ۲   َمکاٌن ُمَجهَّ

 مکانی مجهز برای رسیدگی به بیماران            بیمارستان ۲ 

 جاِنٌب ِمَن الّشاِرِع ِلُمرور الّناِس                         َالرَّصیفُ  ۳ 

 قسمتی از خیابان برای عبور مردم                        پیاده رو ۳ 

حیَفة ۴   َمعلوماٌت ُأْخَری َأوراٌق فیها َأخباٌر وَ                                  َالصَّ

 برگه هایی که در آن خبرها و اطالعات دیگر است                        روزنامه ۴ 

موِع ِمَن اْلُحْزنِ                                       َاْلُبکاءُ  ۵   َجَریاُن الدُّ

  جریان اشک از ناراحتی                        گریه کردن ۵ 

  

ْمر   ۲۲صفحه  اِبعُ الرّ  نُ یالتَّ
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 جاهای خالی را با کلمات داده شده ُپر کنید

 َنْحنَ  –أَنا  -أَنُتنَّ  -أَنِت  -َأنُتم  - َأنُتما  - أَنَت  -ُهنَّ  -هَی  - ُهم  -ُهما  -هَو 

  

ْمر   ۲۳صفحه  اْلخاِمُس  نُ یالتَّ

  )(یک کلمه اضافه است در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید

موُع / َحَدَث الّتالی /  ٍة / َتصاَدَمتا / ِتْلمیٌذ / الدُّ  ِجداریَّ

 یا َزمیلی، ما ِبَك؟ ِلَم أنَت َحزیٌن؟ ماذا ؟ ۱ 

المیُذ َمشغولوَن ِبَتهِیَئِة َصحیَفةٍ  ۲    َالتَّ

فِّ الّساِدِس اِالبِتدائیِّ  ۳   َأخی  ِفی الصَّ

ّیاَرتاِن َأماَم باِب اْلَمصَنعِ  ۴   َالسَّ

فَلةِ جارَیٌة َعلَ   ۵    ی َوْجِه الطِّ
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 یا َزمیلی، ما ِبَك؟ ِلَم أنَت َحزیٌن؟ ماذا َحَدَث ؟ ۱ 

ای هم کالسی، تو را چه شده است؟ برای چی ناراحتی هستی؟ چه اتفاقی افتاده  ۱ 

 است؟

ةٍ  ۲  المیُذ َمشغولوَن ِبَتهِیَئِة َصحیَفٍة ِجداریَّ  َالتَّ

 ستنددانش آموزان مشغول تهیه روزنامه دیواری ه ۲ 

فِّ الّساِدِس اِالبِتدائیِّ  ۳   َأخی  ِتْلمیٌذ  ِفی الصَّ

 برادرم دانش آموز کالس ششم ابتدایی است ۳ 

ّیاَرتاِن َتصاَدَمتا َأماَم باِب اْلَمصَنعِ  ۴   َالسَّ

 دو ماشین مقابل درب کارکاه تصادف کردند ۴ 

فَلةِ  ۵  موُع جارَیٌة َعَلی َوْجِه الطِّ  الدُّ

  رت کودک جاری هستنداشک ها بر صو ۵ 

ْمر   ۲۳صفحه  الّساِدُس  نُ یالتَّ

 است؟  )کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها ( ناهماهنگ

 هاِدئ      َسّیاَرة      َسفیَنة     طاِئَرة1

 شاِرع      ساَحة      خاَتم      َرصیف ۲ 

 َأکََل       رََأی        شاَهَد      َنَظرَ   ۳ 

 َشراب      شای      جار  ماء         ۴ 

  َید          ِلسان      ِسّن        نادی  ۵ 
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پاسخ آرام )                  هواپیما            کشتی            ماشین            آرام ۱ 

 )«هادی«

پاسخ انگشتر )                  پیاده رو            انگشتر            میدان      خیابان ۲ 

 )«َرصیف«

 )«َأکَلَ «پاسخ خورد )                  دید            دید            دید      خورد ۳ 

پاسخ همسایه )                  همسایه            چای      نوشیدنی            آب ۴ 

 )«جار«

خ صدا زد پاس)                  صدا زد            دندان            زبان      دست ۵ 

  )«نادی«

  

ْمر   ۲۴صفحه   الّساِبع نُ یالتَّ

 آیه و احادیث زیر را ترجمه کنید سپس کلماتی بر این وزن ها در آنها بیابید

   فاِعل   َیْفُعُل    َفعاَلة

   ِفْعل   ِفعال

 )اِهللا (صِمن َسعاَدة ابِن آَدَم ُحْسُن اْلُخُلِق َو ِمْن َشقاَوِة ابِن آَدَم سوُء اْلُخُلِق َرسوُل  ۱

َسِب  االْماُم َعلیٌّ (ع ۲  )َشَرُف اْلَمْرِء ِباْلِعْلِم َو اْألَدِب ال ِباْألّصِل َو النَّ

 )إِنَّ أَحبَّ ِعباِد اِهللا إَِلی اِهللا أْنَصُحُهم ِلِعباِدِه َرسوُل اِهللا (ص ۳ 

 )ُحْسُن اْألَدِب َیْسُتُر ُقْبَح النََّسب االْماُم َعلیٌّ (ع ۴ 

ماواِت َو األرِض اْلفاِطر إِنَّ اهللاَ  ۵    ۳۸ عاِلُم َغیِب السَّ

 َفعاَلة  سّعادة             َیْفُعُل  َیشکُر            فاِعل  عالم

 ِفعال عباد            ِفْعل  ِعلم
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 از خوشبختی آدمیزاد اخالق خوب و از بدبختی آدمیزاد اخالق بد است ۱ 

 صل و نسبارزش انسان به علم و ادب است نه به ا ۲ 

 قطعًا محبوب ترین بندگان خدا نزد او اندرزگوترین آن ها برای بندگان است ۳ 

 ادب نیکو زشتی نسب را می پوشاند ۴ 

  قطعًا خداوند به اسرار آسمان ها و زمین دانا است ۵ 

ْمر   ۲۴صفحه  الّثاِمنُ  نُ یالتَّ

 متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش های آن را بیابید

فِّ الّتاِسعِ ِاسمی إِسحاُق لی ُأختاِن َمْهدیم َو اللین، ُهما َصغیَرتاِن َفال  أَنا طاِلبٌ  ِفی الصَّ

َج ِمَن  ُه َتَخرَّ َتذَهباِن إلی اْلَمدَرَسِة و ِعْندی َأَخواِن هاِشٌم َو َجواٌد هاِشٌم َأکَبُر َأوالِد اْألُسَرة؛إنَّ

فِّ الّساِبعِ َنحُن ِمْن َمدیَنِة (َسراواناْلَمدَرَسِة َو اْألَن هَو َحْلوانیٌّ َجواٌد ِفی ال فی ُمحاَفَظِة  )صَّ

 )(سیستان و بلوِشستان

   ِلماذا ال َتذَهُب َمْهدیم َو اللین إَلی اْلَمدَرَسِة؟ ۱ 

   َما اْسُم َأکَبِر اْلَبنیَن فی هذِه اْلُسَرِة؟ ۲ 

َج ِمَن اْلَمدَرَسِة؟ ۳     َمن َتَخرَّ

   ؟فی َأیِّ َصفٍّ إِسحاقُ  ۵ 

سحاق؟ ۶       کَم ُأختًا ِإلِ

 ترجه متن

من دانش آموز کالس نهم هستم اسم من اسحاق است دو خواهر با نام های مهدیم و 

اللین دارم، آن دو کوچک هستند و به مدرسه نمی روند و دو برادر دارم هاشم و جواد 

و اکنون قّناد  هاشم بزرگترین فرزند خوانواده است همانا او از مدرسه فارغ التحصیل شده

در استان سیستان و بلوچستان » سراوان«است جواد در کالس هفتم است ما در شهر 

 هستیم
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 ألنَّ هما َصغیرتان       ِلماذا ال َتذَهُب َمْهدیم َو اللین إَلی اْلَمدَرَسِة؟ ۱ 

 چرا مهدیم و اللین به مدرسه نمی روند؟ چون آنها کوجک هستند  ۱ 

 اْلَبنیَن فی هذِه اْلُسَرِة؟ هاشم َما اْسُم َأکَبرِ  ۲ 

 اسم بزرگترین پسر این خانواده چیست؟ هاشم ۲ 

َج ِمَن اْلَمدَرَسِة؟  َیخُرُج هاِشُم ِمن الَمدِرَسة ۳   َمن َتَخرَّ

 چه کسی از مدرسه فارغ التحصیل شد؟ هاشم از مدرسه فارغ التحصیل شد ۳ 

 »سیستان و بلوشستان«فی ُمحاِفَظة » سراوان«ِمْن َأیَن هِذِه اْلُسَرُة؟  ِمن َمدیَنِة  ۴ 

 این خانواده اهل کجا هستند؟ اهل سراوان در استان سیستان بلوچستان ۴ 

فِّ الّتاِسع ۵   فی َأیِّ َصفٍّ إِسحاُق؟  فی الصَّ

 اسحاق در کدام کالس است؟ در کالس نهم ۵ 

سحاق؟  ُأختان ۶   کَم ُأختًا ِإلِ

  خواهراسحاق چند خواهر دارد؟ دو  ۶ 

ْمر   ۲۵صفحه  الّتاِسعُ  نُ یالتَّ

 با استفاده از کلمات زیر جدول را حل کنید و رمز را به دست بیاورید

َتصاُدمات / َتکَلُّم / َتالمیذ / ناَدْیُتم / َمالِعب / أَْزهار / ُمْسَتْشَفی / ِاْقَتَرْبَت /َشقاَوة / َأْنَصح / 

ْرُتما / َأَخوات / إْخَوة / ُبکاء / َسّیارات / َوَقْعَت / َأْلوان / َیْرُسْمَن / َأسماك /  َتْنُظروَن / َحذَّ

ة / َحزیَنة / َفْجأَةً   ِفضَّ

 :جدول را بصورت زیر کامل می کنیم
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ماءِ    ۲۷صفحه  نوُر السَّ

 بخوانید و ترجمه کنید

 ۶۲َربِِّهْم اْلَبَقَرة َمْن آَمَن ِباِهللا َو اْلَیْوِم اْلِخِر َو َعِمَل صاِلحًا َفَلُهْم أْجُرُهْم ِعندَ  ۱ 

ّف  ۲  ها الَّذیَن آَمنوا ِلَم َتقولوَن ما ال َتْفَعلوَن الصَّ  ۲ یا أیُّ

 ۲۱َلَقْد کاَن َلکُم فی َرسوِل اِهللا أْسَوٌة َحَسَنٌة األحزاب  ۳ 

 ۱۸۶إِذا َسأَلَك ِعبادی َعّنی َفِإّنی َقریب اْلَبَقَرة  ۴ 

  ۱۱م اْلُمجاَدَلة َیْرَفع اهللا الَّذیَن آَمنوا ِمْنکُ  ۵ 

کسانی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند پس پاداش   1

 آنها نزد پروردگارشان است

 ای کسانی که ایمان آورده اید چرا می گویید چیزی را که انجام نمی دهید ۲ 

 الگوی خوبی برای شما است )به راستی که رسول خدا (ص ۳ 

 ندگانم درباره من از تو بپرسند پس همانا من نزدیک هستمهنگامی که ب ۴ 

  خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند باال می برد ۵ 

  

  

  

  

 

  

  


