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نادرست درست 

.  "قالَت َزوَجُۀ حمیٍد لَِزوَجِۀ سعیٍد: اُْخُرجی ِمن بَیِتنا.  "  
همسر حمید به همسر سعید گفت: از خانۀ ما خارج شو. 

     

.  "َصَنَع النَّّجاُر ِجداراً َخَشبیًّا بَیَن الَْأَخَویِن" .   
نجار دیواري چوبی بین دو برادر ساخت. 

     

.  "بَِقَی النَّّجاُر فی بَیِت حمیٍد لَِثالَثِۀ َأیّاٍم.  "     
نجار به مدت سه روز در خانۀ حمید ماند. 

     

.  "سعیٌد َقسََّم الَْمزَرَعَۀ ِإلی نِصَفیِن.  "  
سعید مزرعه را به دو نیم تقسیم کرد. 

     

.  "ما نَِدَم سعیٌد َو ما َقبََّل َأخاُه. " 
سعید پشیمان نشد و برادرش را نبوسید. 

     

.  "حمیٌد َأکَبُر ِمْن سعیٍد ."   
حمید بزرگ تر از سعید است.   
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گندم را بکار    اِْزَرعی َقْمحًا. دنبال کلید بگرد  اِْبَحْث َعِن اْلِمفتاِح.  

به سوي پروردگارت برگرد «اِْرِجعی إلی َربِِّک»پرچم ایران را باال ببر.  اِْرَفْع َعَلَم إیران.  

ِک.  بهترین کارها را بخواه  اُْطُلْب َخْیَر اْألُموِر.   از مادرت تشّکر کن  اُْشُکري ُأمَّ

ُف َیْعَمُل فِی اْإلداَرةِ.                   ح َیْعَمُل فی اْلَمزرعِۀ َو اْلمَوظَّ 3-. َاْلَفالُّ
کشاورز در مزرعه کار می کند و کارمند در اداره کار می کند. 

.  َمرَقُد اْإلِماِم الثِّالِث فی َمدیَنِۀ مشهد فی ُمحاَفَظِۀ خراسان.             
مرقد امام سوم در شهر مشهد در استان خراسان است. 

.  َاْلَمخَزُن َمکاٌن َنْجَعُل َو َنْحَفُظ فیِه أشیاَء ُمخَتلَِفًۀ .                              
انبار مکانی است که در آن چیزهاي مختلف قرار می دهیم و حفظ می کنیم. 

. َبعَد َتصاُدم َسیَّارَتیِن َیْأتی ُشرطیُّ اْلُمروِر. "                           
بعد از تصادف دو ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی می آید. 

.  َاْلِجْسُر َمکاٌن َیرُقُد فیِه اْلَمرَضی لِْلِعالِج.                
پل مکانی است که در آن بیماران براي معالجه بستري می شوند.
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مصدرمضارعماضیریشھ

إْخراجیُْخِرُجأَْخَرَجخ ر ج

اِفعالیُفِعُلأفعََل

تَْسلیمیَُسلُِّمَسلََّمس ل م

ُلفَعََّل تفعیلیُفَعِّ

تَعاُملیَتَعاَمُلتعاَمَلع م ل

تفاُعلیَتفاَعُلتفاَعَل

تَعَلُّمیَتَعَلَُّمتَعَلََّمع ل م

تَفَعُّلیَتَفَعَُّلتَفَعََّل

اِْشتِغالیَْشتَِغُلاِْستَْخَدَمخ د م

استخدامیَستَْخِدُماِْستَْفعََل

ُمسافََرةیُسافُِرسافََرس ف ر

ُمفاَعلَةیُفاِعُلفاَعَل

اِْنِکساریَْنَکِسُراِْنَکَسَرک س ر

اِنفعالیَْنفَِعُلاِْنفَعََل

اِْشتِغالیَْشتَِغُلاِْشتَغََلش غ ل

اِفتعالیَْفتَِعُلاِْفتَعََل
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 عبادت شده  عبادت کننده  ع ب د عابِد، َمْعبود: 
 باز شده  باز کننده  ف ت ح فاِتح، َمْفتوح: 

 نوشته شده  نویسنده ك ت ب کاِتب، َمْکتوب: 
 زده شده  زننده   ض ر بضاِرب، َمْضروب: 

 خدمت شده  خدمت کننده   خ د م  خاِدم، َمْخدوم: 
 دیده شده بیننده  ش هـ د شاِهد، َمْشهود: 
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«إنَّ اَهللا  الذُّنوَب َجمیعًا» 

ُهم َولِکن  َأنُْفَسُهم» »

« لِلنّاِس فی هَذا الُْقرآِن ِمْن ُکلِّ َمَثٍل»

« «َأال ِإنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ َولِکنَّ َأکَثَرُهم ال 

« َمْن ِفی السَّماواِت َو الَْأرِض الَْغیَب ِإلَّا اُهللا»

) پاییز فصل شروع خواندن و نوشتن است.   -7

8-الف:      

ب: 

. َقوانیُن الُْمروِر  َقواِعُد السَّیِر َو الُْمرور ِفی الشَّواِرِع َو الطُُّرِق.  -9

. اَلُْمْسَتْشَفی  َمکاٌن ُمَجهٌَّز لَِفْحِص الَْمرَضی.

. اَلرَّصیُف  جانٌِب ِمَن الّشاِرِع لُِمرور النّاِس. 

. اَلصَّحیَفۀ  َأوراٌق فیها َأخباٌر َو َمعلوماٌت ُأْخَري. 

. اَلُْبکاُء  َجَریاُن الدُّموِع ِمَن الُْحْزِن.

) غریب کسی است که دوستی ندارد. -10

یَْغِفُر
– ––

فعل مضارع (می آمرزد)

ما َظلَْمنا
– –––––

ماضی منفی (ستم کردیم)

َظلَموا
– –––

ماضی (ستم کردند)

َضَرْبنا
– ––––

ماضی (زدیم)

یَْعلَموَن
– ––––

مضارع منفی (نمی دانند)

ال یَْعلَُم
– ––––

مضارع منفی (نمی داند)
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