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َنِۀ ُهَو َفْصُل الَخریِف و لَُه .................. یومًا.» إنَْتِخب الَْعَددْیِن الُمناِسَبْیِن: .  «َالَْفصُل .................. ِمَن السِّ 1

ابع - ثالثوَن     الّثانی - َثالثوَن  الَثالَثۀ - تسعوَن    الثِّالث - تسعوَن    الرِّ

.  عّین الّصحیح للفراغ: «نجح سعیٌد فی المسابقۀ و حصل علی الجائزة الذهبّیۀ، فهو الفائز...!» 2

 اَألحد  األّول   الواحد   اُألولی  

«یک ساعت تفّکر بهتر از هفتاد سال عبادت است!»  عّین الّصحیح:  . 3

 تفّکر ساعٍۀ خیٌر من عبادة سبعین سنۀ!   الساعۀ فی التفّکر أفضل من سبعین سنۀ العبادات!  

 التفّکر فی الساعۀ خیٌر من العبادة من سبعین الّسنۀ!   ساعۀ واحدة من التّفکرات أفضل من سنۀ سبعین من العبادات!  

تان؟ .  َأيُّ َکِلَمَتْیِن ُمتضادَّ 4

یادة  الَغَضب - الَخوَف  اَْلِحلم - الُمصیَبۀ   َیَتناِجَی - َیْسَتغِفر  اَْلِقلَّۀ - الزَّ

.  أّي عدٍد مناسٌب عن العملّیات الحسابّیۀ؟ (ثمانون ناقص أربعیِن ُیساوي...).    5

سّتین خمسین أربعیِن مئۀ

.  عّین الصحیح للفراغ:  6
 لُِالْسبوِع .................. أیٍّام.

خمسُۀ سبَعُۀ سبُع ستُّ

.  َأيُّ َترَجمٍۀ َغیُر َصحیَحٍۀ؟ 7

  إذا کاَن اْثناِن َیَتناَجیان َفال َتْدُخْل بَْیَنُهما.  اگر دو نفر با هم رازي می گفتند، پس میان آن ها دخالت نکن.   

 َیْلَعُب َأَحَد َعَشَر الِعبًا فی ریاَضِۀ ُکَرِة اِْلَقَدِم.  یازده بازیکن در ورزش فوتبال بازي می کنند.

 َسْبٌع َیجري لِْلَعْبِد َأْجَرُهنَّ َو ُهَو فی َقبِرِه بَْعَد َموِتِه.  پاداش هفت چیز در حالی که پس از مرگش در گورش است براي بنده جاري است. 

 َثمانیَن فی اْلِمَئِۀ ِمْن َموجوداِت اْلعالَِم َحَشراٌت.  هجده درصد موجودات دنیا حشره هستند. 

.  عّین منتخبًا ُکلُّه عدد ترتیبی: 8

أربع، رابع عشر، إثنان ثالث، التاسع، ثمانیۀ عشر الثالث، التاسع، الثامن عشر ثانی عشر، اِثنا  َعَشَر، حادي عشر 

.  انتخب عددًا صحیحًا للفراِغ: (أربعۀ و ستَّون تقسیم علی ثمانّیۀ ُیساوي .................. ) 9

ستۀ سبعۀ تسعۀ ثمانیۀ

:« .  َعیِّن الّصحیح عن رقم « 10

  واحٌد و عشرون.    واحٌد و خمسون.    عشرون و واحٌد.    عشرون و واحدٌة.  

21

حیحِۀ؟ .  ما ِهَی الترَجمُۀ غیر الصَّ 11

  ُعمري َخمَسَۀ َعَشَر عامًا و أنا اْلَولَُد الثالث فی األسَرِة. سیزده ساله هستم و فرزند سوم خانواده ام. 

ٍة. تا حاال آنجا نرفته ام، این اّولین بار است. ُل َمرَّ   ما َذَهْبُت إلَی هناَك ِمْن قبل، هِذه َأوَّ

  ما أْجَمَل هِذه الحدیقَۀ و َأزهاَرها. این باغ و گل هایش چه زیبا هستند.

 َثمانیٌۀ فی َعَشَر ُیساوي ثمانیَن. هشت ضربدر ده مساوي است با هشتاد.

عّین الخطأ فی العملِیات الحسابّیۀ:  . 12

ثمانون تقسیم علی ثمانیۀ یساوي عشرین!   مئۀ ناقص خمسۀ و سبعین یساوي خمسۀ و عشرین!  

اَحد عشر فی ستۀ یساوي واحد و ثمانون ناقص خمسۀ عشر!   ثمانیۀ و ثمانون تقسیم علی إثنین یساوي اربعۀ و اَربعین!  

ِن الَعَدَد الُمناِسَب لِْلِفراِغ. .  «لُِکلِّ َشهٍر .................. أسابیَع.» َعیِّ 13

 أْربََعُۀ   َخْمَسُۀ   َثالَثُه   ِستَُّۀ  

1



.  ِاذا کان الیوم االّول من االسبوع .................. (الثالثاء)  14
ِامأل الفراغات بجواب صحیح علی الترتیب: الثالثاء، ..................،  ..................، الجمعۀ، الّسبت، ..................، ...................

الّرابع - الخمساء - االولی - اإلثنتین   األربعاء - الخمیس - األحد - اإلثنین   الّربیع - الخمیس - األحد - الّثانی   األربعاء - الخامس - الواحد - اإلثنان  

.  َاْکِمْل الفراغ: ( .................. معلمًا یدرسوَن فی هذا المدرسِۀ.) 15

احد عشر ثمانیۀ اثنان تسعۀ

:« حیح عن رقم « .  عّین الصَّ 16

  ثالٌث و ِتْسُعون    ثالثٌۀ و سبعون    ِتسُعوَن و ثالٌث    ِتسُعوَن و ثالَثٌۀ  

93

حیح للفراغ:  .  عیِّن الصَّ 17
 جاَء .................. طالبًا.

سبع  سّت اََحَد َعَشَر احدٰی عشرَة

عّین العبارة الّتی یوجد فیها عدد ترتیبّی:  . 18

إذا إثنان یتناجیان فعلینا أن الندخل بینهما!   توجد فی حدیقتنا واحد و عشرون شجرة!   قرأُت الجزء الثالثین من القرآن یوم أمس!   بقیُت فی هذه المدینۀ لمدة أحد عشر یومًا!  

.  ِاکمْل الَفراَغ: ِاّن عدَد األئَمۀ فی دیننا .................. . 19

إثنا و عشر أحدي و عشر إثنا عشر أحد عشر

.  َعّین الجواب الصحیح فی الفراغ:  20
الثانی، .................. ،الرابع، .................. ، .................. ،السابع.

الثالث، الخامس، السادس الخامس، السابع، الرابع   الثالث، الخامس، الثامن الثالث، الخامس، التاسع

.  عیِّن الصحیح «ستۀ» فی «خمسۀ عشر» یساوي: 21

سّتون ثمانون سبعون تسعون

.  عّین الّصحیح للفراغ:  22
 لُِکلِّ أسبوٍع ............... ایٍّام و لکلِّ سَنٍۀ .............. شهرًا.

  سّتۀ، اََحَد َعَشَر    سبع، إثنا َعَشَر    سبَعۀ، إثنتا َعَشرَة    سبعۀ، إثنا َعَشَر  

.  عیِّن الّصحیح عن الّساعۀ:  23

  الثِّامُن اّال ربعًا.    السابعۀ و الّنصف.    الّسابع اّال ربعًا.    الثامَنُۀ اّال ربعًا.  

7 : 45

عّین العدد الصحیح للفراغ فی العبارة التالیۀ:   . 24
لَها کتاباِن ِإثناِن و ِمْسَطرتاِن .................. .

ِإثَنْیِن   ِإثَنتْیِن   ِإثناِن   ِإثنتاِن  

فی أّي األجوبۀ ماجاء المعدود:  . 25

أربٌع و خمسوَن رجًال َخَرجوا ِمن المدینِۀ.   جاَءْت َسْبُع طالباٍت إلی الُمتحِف.  

الخاِمُس؛ التِّاسع؛ الخاِمُس و الخمسوَن ِمن اَألعداد الترتیبّیۀ.   ِإّن هذا أخی عنده تسعۀ َعَشَر صدیقًا.  
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در جاي خالی اول عدد ترتیبی و در جاي خالی دوم عدد اصلی باید گذاشت، پاییز فصل سّوم سال است و نود  روز دارد.   گزینه 3  . 1
یادمون باشه: اعداد ترتیبی پس از اسم مورد شمارش آمده و از نظر مؤنث و مذّکري و داشتن «الـ» با آن مطابقت دارند. 

سعید در مسابقه پیروز شد و جایزة طال را به دست آورد، پس او برندة نخست است. براي جاي خالی عددي ترتیبی نیاز است که نقش صفت را نیز داشته باشد و با توجه به مذکر بودن گزینه 2  . 2
موصوف «الفائز» األول درست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: األَحد به معنی یکشنبه مناسب جاي خالی نیست.  گزینۀ «

»: الواحد به معنی «یک» عدد اصلی است و مناسب جاي خالی نیست.  گزینۀ «

»: األولی به معنی نخست عدد ترتیبی است، اما چون مؤمن است مناسب جاي خالی نیست.   گزینۀ «
یک ساعت تفّکر: تفکُّر ساعٍۀ (نادرستی سایر گزینه ها) / بهتر است: خیٌّر / از هفتاد سال عبادت: من عبادة سبعیَن سنًۀ: (نادرستی سایر گزینه ها) گزینه 1  . 3

َالِْقلَّۀ: کمی / َالّزیادة: بسیاري  گزینه 2  . 4
بررسی سایر گزینه ها: 

»: َیتناجی: راز و نیاز می کند / َیْسَتغِفُر: طلب آمرزش می کند. گزینۀ «

»: َالَْغضب: خشم / َالَْخوف: ترس  گزینۀ «

»: َالِْحلم: بردباري / َالُْمصیَبۀ: مشکل و مصیبت  گزینۀ «
کلمات دیگر متضاد نیستند. 

سؤال می پرسد، هشتاد منهاي چهل چند می شود؛ که پاسخ چهل یعنی «أربعین» است. گزینه 2  . 5
زیرا با توجه به «أیّام» که مفردش «َیوم» و مذّکر است، عدد اصلی «هفت» از نظر جنس برعکس آن می آید: «سبَعُۀ»  گزینه 3  . 6

« َثمانیَن فی اْلِمَئِۀ ِمْن َموجوداِت اْلعاَلِم َحَشراٌت. » هشتاد درصد موجودات دنیا حشرات هستند.  گزینه 4  . 7
گزینه 2 معنی سوال : گزینه اي را تعیین کنید که تمام اعداد آن ترتیبی باشند.   . 8

تمام اعداد در گزینه 2  ترتیبی هستند.
در صورت سوال آمده است : شصت و چهار تقسیم بر هشت می شود....، که پاسخ صحیح «هشت» است.  گزینه 1  . 9

زیرا در اعداد دو رقمی، ابتدا یکان و سپس دهگان می آید. گزینه 1  . 10

»: پانزده سال دارم و من فرزند سوم در خانواده هستم.  تصحیح گزینۀ « گزینه 1  . 11
بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 12

) است.  ) مساوي ( ) منهاي ( ) :« گزینۀ «

) ذکر شده است.  ) است که به غلط (عشرین:  ) مساوي ( ) تقسیم بر ( ) :« گزینۀ «

) است.  ) مساوي ( ) تقسیم بر ( ) :« گزینۀ «

) می شود و صحیح است.  ) است، که هر دو ( ) منهاي ( ) مساوي ( ) ضربدر ( ) :« گزینۀ «
هر ماه چهار هفته دارد، نه پنج، سه و شش هفته  گزینه 1  . 13

سؤال می گوید: (اگر روز اول هفته (سه شنبه) باشد جاهاي خالی به ترتیب کدام است؟  گزینه 3  . 14
  األربعاء (چهارشنبه)، الخمیس (پنج شنبه)، األحد (یکشنبه)، اإلثنین (دوشنبه)، صحیح می باشد. 

» عدد اثنان باید بعد از معدود بیاید، نادرست است.  » غلط هستند. همچنین در گزینۀ « » و « کلمۀ «معلمًا» که معدود است، مفرد و منصوب است، پس گزینه هاي « گزینه 4  . 15
زیرا در اعداد دو رقمی ابتدا یکان و سپس دهگان می آید. گزینه 1  . 16

با توجه به این که «طالبًا» مفرد و منصوب و نیز مذّکر است، گزینۀ صحیح «َاَحَد َعَشَر» است. گزینه 2  . 17
در این گزینه عدد ترتیبی وجود دارد (جزِء سی ام قرآن را خواندم)  گزینه 2  . 18

سایر گزینه ها: اعداد اصلی هستند. 

)، یازده آورده اند ، امّا درگزینۀ  چون بین آن «واو» آورده با توجه به سؤال که می گوید؛ امام ها در دین ما دوازده نفر هستند، پس عدد دوازده را می خواهیم، گزینه هاي  ( و  گزینه 2  . 19
است غلط است.

با توجه به سؤال، که می خواهد جاي خالی را پر کنیم، ترتیب اعداد ترتیبی به شرح زیر است:  گزینه 4  . 20
 الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع و ...

سؤال می پرسد؛ «شش» ضربدر «پانزده» چند می شود، که جواب آن «نود» است. گزینه 1  . 21

) و با توجه به مذّکر بودن «شهرًا» عدد دوازده باید از جهت مذّکر و مؤنث بودن با توجه به مذکر بودن «ایّام» عدد هفت از نظر مذّکر و مؤنث بودن برعکس آن می آید. (رّد گزینۀ  گزینه 4  . 22
مطابق آن بیاید. «إثنا َعَشَر».

گزینه 4  الثامَنُۀ ِاّال ربعًا: یعنی هشت به جز یک ربع = هفت و چهل و پنج (چون مربوط به«ساعۀ» است باید به صورت مؤنث بیاید).   . 23
ِإثنتاِن صفت براي ِمْسَطرتاِن می باشد. گزینه 1  . 24

در این گزینه معدود نیامده است. اعداد ترتیبی معدود ندارند.  گزینه 4  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

»: طالبات معدود است.  گزینۀ «

»: رجًال معدود است. گزینۀ «
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»: صدیقًا معدود است. 3گزینۀ «
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