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 .دیکلمات از نظر مفهوم و قواعد انمهاهنگ است ،آن کلمه را مشخص کن  گریکلمه اب د  کی فیدر هر رد 2
 زکاة. -َنوم  –صوم  -(  صالة الف
 متحف -سائق  – ارةیس –( حافّلة ب
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 . )دو کلمه اضافه است( دیکن  دایکلمات مرتادف و متضاد را پ 3
 امیجلوس / جاَء / انِجح / صداَقة / ق /یأت                                         
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 .دیسیشده است را بنو  دهیآهنا خط کش ریکه ز   ییفقط ترمجه واژها 4
 بغداد نةیمد یف یاملتنب متثالب(                                  راسبة   ذة  یشاهدْت تِلم ی( هالف
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 .دیبرگردان یرا به فارس ریمجالت ز  5
َدّرِسة المت نفسها و غَ الف

ُ
 (1) سهایتدر  قةَ یطر  تْ ریَ ( امل

 (1)ةیمثال ذة  ی( َشَجَعِت املدّرِسة سارة فصارت تلمب
ناعج  (1.)ةی( هو أَوُل َمن َصَنَع خمََتربا  ِلْْلحباِث الصِّ
 (1أحد القطارات ) یصار مسئوال  ف ةری (. َبعَد حماوالت کثد
 .(/75( أهال  و سهال  بکم تَ َفَضلوا ِارَکبوا.)ه
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 .(/75األن؟ ) یاملتحَف حت تَ ی( أ رَأو
دّرِسة َجَلب التالم الدیحفلة م ی( فی

ُ
 (1هلا ) ایهدا ذیامل

 .دیرا عالمت بزن حیترمجه صح 6
 السفر لیدل ی(حجاج القافلة حباجة إل الف

 □ دارند ازیسفر ن یکاروان به راهنما  انیحاج-2                    □دارند.  ازیبه راننده اتوبوس ن انیحاج -1
 تایب صنعونی(کان العّمال  ب
 □ .ساختندیم یاکارگران خانه-2                               □ ساختند یخانه ا نایبنا-1
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 .دهدی....................... اجنام م او
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 .دیاب انتخاب فعل مناسب مجالت را کامل کن 8
 □ ال َتنزال              □ال تنزِلَن                               رجاء  .............  لتانیزم ای( الف
 □ ذهبَ یسَ              □ ذهبونَ یسَ     .          ِةغدا  یَ الَسفرِةالعلم ی( املعلمات ............. الب
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 است ( یکلمه اضاف  کی.)در ستون ب دیکلمات ستون الف را به ستون ب متصل کن 9
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 بئر                             ا  ری کث  اِولُ یُ الَعَمَل و  ب  یُِ  یالَشخص اّلذ -
 .                            صومهری ماء  أو غ هایاألرض ف یف قةیُحفرة عم -
 طی.                                        نشهری احرتاِق اخَلَشِب و غ جةینت -
 عدوّ     .                      ةینید ضةیاإلمتناع عن الطّعام و الّشراب لِفر  -

 انر                                                                          
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 .دیسیبنو  قتیبر اساس حق رایمجالت ز  یاندرست ای یدرست 10
 البضائع مثل املالبس و الفواکه. عیمکان بَ  القطار
 .ارةیالسّ  یخمزن الکهرابء ف ةیالبطار 

 کهرابء تنزل من الّسماء مع الّرعد.  الّصاعقة
 مصنع األبواب و النوافذ. یف شتغلیاحملتف  لیدل
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 ۲ .دیو به سواالت اپسخ ده دیرا خبوان ریمنت ز  11



َدرِّسَ  َدَخَلتِ 
ُ
فَ َحزَِنت َو «  َُ ۀسارَ » اِبسِم  ُ  ۀراسبَ  ُ  ۀذَ یشاَهَدت تِلم یَ الَصفِّ الرّاِبِع کاَن الَصف  ُمزَدِِح ا .... هِ  یفِ  ُُ ۀامل

. َتکُتُب واِجَبِتها  اِجد   ُ  ۀدَ یِّ جَ  ُ  ۀذَ یتِلم یَ : هِ  یاالُولَ  ُِ ۀِمَلفِّ الَسنَ  ی. فِ  هایماض یِمَلفِّها ِلاِلّطالِع َعل ُِ ۀَذَهَبت ِلُمشاَهدَ 
ایِّ جَ  ا . َلِکَنها َحز  ُ  ۀدَ یِّ جَ  ُ  ۀذَ یتِلم یَ : هِ  ُِ ۀیَ الثّانِ  ُِ ۀِمَلفِّ الَسنَ  ی. َو فِ  ُ  ۀیَ َو ذَکِ  ُ  ۀطَ یَنش یَ . هِ   د  . اُم  ها  ُ  ۀنَ یِجد 

سَتشفَ  یفِ  ُ  ۀراِقدَ 
ُ
 .یامل

 کان الّصف؟  فیک  (صف کانت سارة راسبة ؟                                        ب یّ أ یف (الف
 ة؟یسنة الثان یف نةیملاذا شاهدت املدّرِسة ملف سارة؟                                         د( ملاذا کانت سارة حز  (ج
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