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١٤

O       P رِس.  حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ َعيِِّن الصَّ

........................ هاِب إِلَی الَْمنزِِل.       ۱ــ کانَْت ُسَميَُّة بِانِْتظاِر والَِدتِها لِلذَّ

........................ ۲ــ َذَهبَِت الُْمديرَةُ نَفُسـها ِإلِطفاِء الَْمصابيِح َو الُْمَکيِِّف.    

........................ ٣ــ أَخبَرَْت ُسَميَُّة ُمديرَةَ الَْمدرََسِة ِبـما شاَهَدْت في الُْحجَر ِة.    
........................ ـُة هَي اْألَماکُِن الَّتـي يَـمتَـلِکُـها بَعُض النّاِس.  ٤ــ اَلَْمراِفـُق الْعامَّ
........................ باحيِّ َجميَع الطّالِباِت.    ـ َشَکرَِت الُْمديرَةُ ِفـي اِالْصِطفاِف الصَّ ٥ـ 

 اِعـلَـمـوا
اَْألَْعداُد ِمْن واِحٍد إلَی ِمَئـٍة

ُل إلَی الِْعرشيَن)اَْألَعداُد اْألَصليَُّة (واِحٌد إلَی ِعْرشيَن) تيبيَُّة (اَْألَوَّ اَلُْعقوُداَْألَعداُد الرتَّ

اَلْحادَي َعَرشَ  ١١ماَْألَوَُّل ١مأََحَدَعَرشَ ١١واِحد ١

ِعْرشوَن ٢٠اَلثّانـَي َعَرشَ ١٢ماَلثّانـي ٢ماِثْناَعَرشَ ١٢اِثْناِن ٢

ثَالثوَن ٣٠اَلثّالَِث َعَرشَ ١٣ماَلثّالُِث ٣مثَالثََة َعَرشَ ١٣ثَالثَة ٣

أَْربَعوَن ٤٠اَلرّاِبَع َعَرشَ ١٤ماَلرّاِبُع ٤مأَْربََعَة َعَرشَ ١٤أَْربََعة ٤

َخْمسوَن ٥٠اَلْخاِمَس َعَرشَ ١٥ماَلْخاِمُس ٥مَخْمَسَة َعَرشَ ١٥َخْمَسة ٥

ِستّـوَن ٦٠اَلّساِدَس َعَرشَ ١٦ماَلّساِدُس ٦مِستَّـَة َعَرشَ ١٦ِستَّـة ٦

َسبْعوَن ٧٠اَلّساِبَع َعَرشَ ١٧ماَلّساِبُع ٧مَسبَْعَة َعَرشَ ١٧َسبَْعة ٧

ثَـ�نوَن ٨٠اَلثّاِمَن َعَرشَ ١٨ماَلثّاِمُن ٨مثَـ�نيََة َعَرشَ ١٨ثَـ�نيَة ٨

تِْسعوَن ٩٠اَلتّاِسَع َعَرشَ ١٩ماَلتّاِسُع ٩متِْسَعَة َعَرشَ ١٩تِْسَعة ٩

اَلِْعْرشوَن ٢٠ماَلْعاِرشُ ١٠مِعْرشوَن ٢٠َعَرشَة ١٠
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١٦

اِْخَتِربْ نَْفَسَك: تَرِجْم إلَی الْفارِسيَِّة.

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

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

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

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

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

٦ـ تِسٌع َو تِسعوَن بََقرَةً

٧ـ َسبٌع َو ثَالثوَن َحديَقـًة

٨ ـ واِحَدةٌ َو َسبعوَن قَريًَة

٩ـ اِثناِن َو ثَـ�نوَن عاماً

۱۰ـ تِسَعٌة َو ِعرشوَن کُرسيّاً

﴾��اَْألَعراف: ١٤٢
ً
�
َ
�

َ
���َ��

َ
١ـ��﴿�

﴾��اَْألَعراف: ١٥٥
ً
٢ـ ﴿َ���َ��رَُ��

٣ـ َخمَسَة َعَرشَ تِـمثاالً

٤ـ واِحَدةٌ َو ِعرشوَن جاِمَعًة

٥ـ ِستَّ َعْرشَةَ َمديَنـًة

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

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

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

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

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

بش یس

درم داتفه

همسجم هدزناپ

هاگشناد کی و تسیب

رهش هدزناش

واگ تفه و داتفه

غاب تفه و یس

اتسور کی و داتفه

لاس ود و داتشه

یلدنص هن و تسیب
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١٨

?التَّ�رين
ُل: اُکُْتِب الَْعَملّياِت الِْحسابيََّة الّتالَيَة بِاْألَعداِد کَالِْمثاِل. اَلتَّْمريُن  اْألوَّ

زائِد١) ( -�ناِقص٢) (÷�تَقسيٌم َعلَی) (×�يف، َرضٌب يف) +)

 ١٠ Í ۱ــ َعَرشَةٌ يف٣ ثَالثٍَة يُساوي٤ ثَالثَ�.    ?٣٠ = ٣

۲ــ تِسعوَن ناِقُص َعَرشٍَة يُساوي ثَـ�نَ�.

۳ــ ِمئَـٌة تَقسيٌم َعلَی َخْمَسٍة يُساوي ِعرشيَن.

٤ــ ِسـتَّـٌة يف أََحَد َعَرشَ يُساوي ِسـتَّـًة َو ِستّـيـَن. 

٥ ــ َخْمَسٌة َو َسبْعوَن زائُِد َخْمَسٍة َو ِعْرشيَن يُساوي ِمئًة.

٦ــ اِثناِن َو ثَـ�نوَن تَقسيٌم َعلَی اثنَِ� يُساوي واِحداً َو أَربَعَ�.

اَلتَّْمريُن الثّا�: اُکُتْب يف الَْفراغِ َعَدداً تَرتيبّياً ُمناِسباً.

١ــ اَلْيَوُم الـ  ........................ ِمْن أَيّاِم اْألُسبوِع يَوُم الْـأََحِد.

٢ــ اَلْيَوُم الـ ........................ ِمْن أَيّاِم اْألُسبوِع يَوُم الَْخميِس.

تاِء . َنِة اْإليرانيَِّة فَصُل الشِّ ٣ــ اَلَْفصُل الـ ........................ يف السَّ

َنِة اْإليرانيَِّة فَصُل الْـَخريِف. ٤ــ اَلَْفصُل الـ ........................ يف السَّ

٥ــ يَأُخُذ الْفائُِز اْألَوَُّل جائِزَةً َذَهبيًَّة َو الْفائُِز الـ ........................  جائِزَةً ِفّضيًَّة.

۱ــ زائِد: به عالوۀ    ۲ــ ناِقص: ِمنهای      ٣ـ برای اختصار کلمٔه «َرضْب» در «َرضٌْب يف» حذف می شود.    
٤ــ يُساوي: مساوی است با

لوا

سماخ

عبار

ثلاث

یناث

90-10=80

100/5 = 20

6 * 11 = 66

75 + 25 = 100

82 / 2 = 41
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١٩

اَلتَّْمريُن الثّالُِث: َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. «کَلَِمـٌة واِحَدةٌ زائَِدةٌ.»

١ــ اَلنَّشاُط   إعطاُء َحلٍّ َو بَياُن طَريَقـٍة لِـلْقياِم ِبـَعَمٍل.  

واُم   آلَـٌة لِـنَقِل اْألَصواِت ِمن َمکاٍن إلَی آَخَر. ٢ــ اَلـدَّ

ـُة   ساعاُت الَْعَمِل لِـلُْمَوظَّفيـَن َو الُْعّمـاِل. ٣ــ اَلِْحصَّ

٤ــ اَلْهاتُِف   هَو الَّذي يَعيُش َمَعنا يف َوطٍَن واِحٍد

 ٍك َو ُرسَعٍة. ٥ ــ اَِالقِْرتاُح   َعَمـٌل ِبـتََحرُّ

٦ــ اَلُْمواِطُن 

اَلتَّْمريُن الّرابُِع: َضْع يف الَْفراغِ کَلَِمًة ُمناِسَبًة ِمَن الْکَلِ�ِت الّتالَيِة. «کَلَِمتاِن زائَِدتاِن.»

عَْشـُر / الُْهدوِء / َخمسَ� / أَعِمَدةً / أَخبَـرونا / ِمضياف / ُحجرَةٌ / يَـمتَلُِك / فََرَغْت

﴾� اَلَْعنَکبوت: ١٤
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٢ــ ﴿َمن جاَء بـ٣ِـالْـَحَسنَِة فَـلَُه ...................... أَمثالِـها﴾ اَْألَنعام: ١٦٠

نا ِبـحاَجـٍة إلَی........................ . ٣ــ سافَرْنا إلَی قَريَـٍة، ِألَنـَّ

٤ــ اَلْج�اُن ........................ ِبـ� َحَدَث ِفـي الّشاِرِع.

يّارَةُ. ٥ــ أَنَزَل الْعاِمُل الْبَضائَِع فَـ ........................ السَّ

٦ــ َهْل ........................ أَبـوَك أَرضاً فِـي الَْقريَـِة؟

٧ــ لَيَسْت فِـي الُْفنُدِق  ........................ فارَِغـٌة.

١ــ أَرَْسلْنا: فرستاديم        ٢ــ لَِبَث: درنگ کرد        ٣ــ جاَء بِـ : آورْد 

٩٥٠ سال

4

6

2

5

1

نیسمخ

رشع

ءودهلا

انوربخا

هرجح

تغرف

کلتمی
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٢٠

اَلتَّْمريُن الْخاِمُس: تَرِجِم الِْعباراِت التّالَيَة. َهل تَعلَُم أَنَّ …

١ــ ... الَْکلَب يَقِدُر َعلَی َس�ِع١ َصوِت الّساَعِة ِمن مسافَِة أَربَعَ� قََدماً؟

………………………………………………………………………
٢ــ ... النَّملَـَة٢ تَقِدُر َعلَی َحمِل َيشٍء يَفوُق٣ َوزنَـها َخمسَ� َمرَّةً؟

………………………………………………………………………
٣ــ ... ثَـ�نَ� فِـي الِْمئَـِة ِمن َموجـــوداِت الْعــالَِم َحَرشاٌت؟

………………………………………………………………
٤ــ ... طوَل قاَمِة الزَّرافَـِة ِستَّـُة أَمتاٍر؟ ( أَمتار: جمع مرت)

……………………………………………………
٥ــ ... الُْغراَب يَـعيُش ثَالثيـَن َسنَـًة أَْو أکثَـَر؟

……………………………………………………

 ١ــ َس�ع: شنيدن        ٢ــ نَـْملَة: مورچه          ٣ــ يَفوُق: برتری می  يابد   

دونشب یمدق 40 هلصاف زا ار تعاس يادص دناوتیم گس

دنک لمح ،دراد ار شدوخ نزو ربارب 50 هک يزیچ دناوتیم هچروم

دنتسه تارشح ،ملاع تادوجوم دصرد داتشه

تسا رتم 6 هفارز دق

دنکیم رمع رتشیب ای لاس 30 غالک
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٢١

حيَح لِلَْفراغِ. ِ الَْعَدَد أَِو الُْمعدوَد الصَّ اَلتَّْمريُن الّساِدُس: َع�ِّ

باحيِّ َوقَْفنا يف ............... ُصفـوٍف.    َعَرشَِة   الْعاِرشِ ١ــ يف اِالصِطفاِف الصَّ

٢ــ يَلَْعُب أََحَدَعَشَر ............... في فَريِق کُـرَِة الَْقـَدِم.        الِعبيَن   الِعـبـاً

َمِة.  ُجنـوٍد      ُجـنـديٌّ ٣ــ أَربََعُة ............... واقِفوَن أَماَم بـاِب الُْمَنظـَّ

٤ــ تَيّـاُر الَْکهَرباِء يف ............... ُحُجراٍت َمقطوٌع.       الرّاِبُع���أَربَعِ

٥ــ ............... اثْنــاِن َحــوَل کَوکَـِب الِْمـّريـِخ.  قََمراِن     أَقـمـاٌر

٦ــ ............... واِحَدةٌ في الَْحدیَقِة ُمغلََقـٌة.  أُنبوبٌَة  أَنابيـُب
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