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        را به دقت بخوان ورا به دقت بخوان ورا به دقت بخوان ورا به دقت بخوان وگفتگوی  زیر را که بین راننده ی اتوبوس و یکی از مسافران است  گفتگوی  زیر را که بین راننده ی اتوبوس و یکی از مسافران است  گفتگوی  زیر را که بین راننده ی اتوبوس و یکی از مسافران است  گفتگوی  زیر را که بین راننده ی اتوبوس و یکی از مسافران است      

        انتخاب کن و زیر آن بنویس. انتخاب کن و زیر آن بنویس. انتخاب کن و زیر آن بنویس. انتخاب کن و زیر آن بنویس.         هاهاهاهارو را از میان عبارت رو را از میان عبارت رو را از میان عبارت رو را از میان عبارت ه ه ه ه نام تصویر روبنام تصویر روبنام تصویر روبنام تصویر روبسپس سپس سپس سپس 

        ....َعينيَعينيَعينيَعيني    اَلّساِئُق: َعلیٰ اَلّساِئُق: َعلیٰ اَلّساِئُق: َعلیٰ اَلّساِئُق: َعلیٰ                             . الُْمَکيَِّف الُْمَکيَِّف الُْمَکيَِّف الُْمَکيَِّف     لِ لِ لِ لِ َشغِّ َشغِّ َشغِّ َشغِّ     ، َرجاًء،، َرجاًء،، َرجاًء،، َرجاًء،    سائُِق سائُِق سائُِق سائُِق     يايايايا اَلزّائُِر:اَلزّائُِر:اَلزّائُِر:اَلزّائُِر: 

        ....ساَعةٍ ساَعةٍ ساَعةٍ ساَعةٍ     نِصِف نِصِف نِصِف نِصِف     بَعدَ بَعدَ بَعدَ بَعدَ     الَْمواکِِب الَْمواکِِب الَْمواکِِب الَْمواکِِب     أََحدِ أََحدِ أََحدِ أََحدِ     يفيفيفيف    ----                        َمتٰی؟                   َمتٰی؟                   َمتٰی؟                   َمتٰی؟                       وَ وَ وَ وَ     اَلُْوقوُف اَلُْوقوُف اَلُْوقوُف اَلُْوقوُف     أَينَ أَينَ أَينَ أَينَ     ----

         ﴾ .......................................................﴿                     ....الَْمَحلِّ الَْمَحلِّ الَْمَحلِّ الَْمَحلِّ     ٰذلَِك ٰذلَِك ٰذلَِك ٰذلَِك     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ----          الَْجّواِل؟     الَْجّواِل؟     الَْجّواِل؟     الَْجّواِل؟         شاِحنَ شاِحنَ شاِحنَ شاِحنَ     أَشَرتيأَشَرتيأَشَرتيأَشَرتي    أَينَ أَينَ أَينَ أَينَ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ----    

  

  

25252525 / / / /  

        ....کنکنکنکن    ترجمهترجمهترجمهترجمه    رارارارا    شدهشدهشدهشده    کشیدهکشیدهکشیدهکشیده    خطخطخطخط    آنآنآنآن    زیرزیرزیرزیر    کهکهکهکه    کل^تیکل^تیکل^تیکل^تی    فقطفقطفقطفقط  2222

           ﴾ .....................................﴿  ....الثََّمنِ الثََّمنِ الثََّمنِ الثََّمنِ     لَِدفْعِ لَِدفْعِ لَِدفْعِ لَِدفْعِ     ُمْستَِعّدونَ ُمْستَِعّدونَ ُمْستَِعّدونَ ُمْستَِعّدونَ     فَنَحنُ فَنَحنُ فَنَحنُ فَنَحنُ 

            ﴾ .......................................................﴿ ».».».».    َحميدٌ َحميدٌ َحميدٌ َحميدٌ     ««««    اْألَْصَغرِ اْألَْصَغرِ اْألَْصَغرِ اْألَْصَغرِ     اْألَخِ اْألَخِ اْألَخِ اْألَخِ     َعلَیَعلَیَعلَیَعلَی    َسعيٍد»َسعيٍد»َسعيٍد»َسعيٍد»    «اْألَکَْربُ اْألَکَْربُ اْألَکَْربُ اْألَکَْربُ     اْألَخُ اْألَخُ اْألَخُ اْألَخُ     َغِضَب َغِضَب َغِضَب َغِضَب     وَ وَ وَ وَ 

5555 / / / /  

        است؟است؟است؟است؟    »»»»ه^هنگه^هنگه^هنگه^هنگی کل^ت« نای کل^ت« نای کل^ت« نای کل^ت« نابا بقیّه با بقیّه با بقیّه با بقیّه از نظر معنایی  از نظر معنایی  از نظر معنایی  از نظر معنایی          کلمهکلمهکلمهکلمهکدام کدام کدام کدام   3333

        َعیْن َعیْن َعیْن َعیْن                                                                             یَـدیَـدیَـدیَـد                                                                                            قَولقَولقَولقَول                                                                        ممممدَ دَ دَ دَ قَ قَ قَ قَ         
        

25252525 / / / /  

ل) در   4444 ّ̂ ل) در مفرد کلمه ی (ُع ّ̂ ل) در مفرد کلمه ی (ُع ّ̂ ل) در مفرد کلمه ی (ُع ّ̂         کدام گزینه آمده است؟کدام گزینه آمده است؟کدام گزینه آمده است؟کدام گزینه آمده است؟مفرد کلمه ی (ُع

        )عالِم          )عالِم          )عالِم          )عالِم          ۴۴۴۴                                                                ^ل      ^ل      ^ل      ^ل      ) أَعْ ) أَعْ ) أَعْ ) أَعْ ۳۳۳۳                                                        ل      ل      ل      ل      ) عامِ ) عامِ ) عامِ ) عامِ ۲۲۲۲                                                                ) َعَمل    ) َعَمل    ) َعَمل    ) َعَمل    ۱۱۱۱

25252525 / / / /  

        «دو کلمه اضافه است». «دو کلمه اضافه است». «دو کلمه اضافه است». «دو کلمه اضافه است». .   .   .   .   بنویسبنویسبنویسبنویس    زیرزیرزیرزیری مناسبی از کل^ت ی مناسبی از کل^ت ی مناسبی از کل^ت ی مناسبی از کل^ت در جای خالی ، کلمه در جای خالی ، کلمه در جای خالی ، کلمه در جای خالی ، کلمه   5555

        

َفرِ  ...........................................    ) ُحّجاِج الْقاِفلَِة ِبـحاَجـٍة إِلیٰ ) ُحّجاِج الْقاِفلَِة ِبـحاَجـٍة إِلیٰ ) ُحّجاِج الْقاِفلَِة ِبـحاَجـٍة إِلیٰ ) ُحّجاِج الْقاِفلَِة ِبـحاَجـٍة إِلیٰ ۱۱۱۱ َفرِ السَّ َفرِ السَّ َفرِ السَّ   حاِفلََة الَْمْدَرَسِة.حاِفلََة الَْمْدَرَسِة.حاِفلََة الَْمْدَرَسِة.حاِفلََة الَْمْدَرَسِة.                                ............................................)کاَن التَّالمیُذ )کاَن التَّالمیُذ )کاَن التَّالمیُذ )کاَن التَّالمیُذ ۲۲۲۲                    ....السَّ

  

5555 / / / /  

ْل  / / / /    یَرکَبونَ یَرکَبونَ یَرکَبونَ یَرکَبونَ         ﴿ ْل تََفضَّ ْل تََفضَّ ْل تََفضَّ  ﴾     اَلِْبْرئُ اَلِْبْرئُ اَلِْبْرئُ اَلِْبْرئُ  / / / /    َدلیلِ َدلیلِ َدلیلِ َدلیلِ  / / / /    تََفضَّ
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        )  بگذار.  )  بگذار.  )  بگذار.  )  بگذار.  ====) یا مرتادف() یا مرتادف() یا مرتادف() یا مرتادف(    ≠≠≠≠با توجه به معنی ،  در بین کل^ت زیر عالمت متضاد ( با توجه به معنی ،  در بین کل^ت زیر عالمت متضاد ( با توجه به معنی ،  در بین کل^ت زیر عالمت متضاد ( با توجه به معنی ،  در بین کل^ت زیر عالمت متضاد (   6666

        قیام                     قیام                     قیام                     قیام                         ......................ُجلوس ُجلوس ُجلوس ُجلوس قََرَع                              قََرَع                              قََرَع                              قََرَع                                      ......................        طَرََق طَرََق طَرََق طَرََق                                 

5555 / / / /  

         ) مشخص کن.) مشخص کن.) مشخص کن.) مشخص کن.××××هر عبارت را با عالمت (هر عبارت را با عالمت (هر عبارت را با عالمت (هر عبارت را با عالمت (صحیح صحیح صحیح صحیح ترجمه ی ترجمه ی ترجمه ی ترجمه ی         7777

        . . . .     الُْمفيَدةِ الُْمفيَدةِ الُْمفيَدةِ الُْمفيَدةِ     تَوضيحاتَِك تَوضيحاتَِك تَوضيحاتَِك تَوضيحاتَِك     َعلیٰ َعلیٰ َعلیٰ َعلیٰ     أَْشُکرَُك أَْشُکرَُك أَْشُکرَُك أَْشُکرَُك الف)  الف)  الف)  الف)                                                                                                      

        . . . . ) بخاطرتوضیحات مفیدت از تو سپاسگزارم) بخاطرتوضیحات مفیدت از تو سپاسگزارم) بخاطرتوضیحات مفیدت از تو سپاسگزارم) بخاطرتوضیحات مفیدت از تو سپاسگزارم۲۲۲۲                    ) سپاسگزارم ، تو بسیار مفید توضیح دادی.               ) سپاسگزارم ، تو بسیار مفید توضیح دادی.               ) سپاسگزارم ، تو بسیار مفید توضیح دادی.               ) سپاسگزارم ، تو بسیار مفید توضیح دادی.               ۱۱۱۱
         ﴾ َواللُّه أَْعلَُم ِ�ا کانوا یَْکتُمونَ َواللُّه أَْعلَُم ِ�ا کانوا یَْکتُمونَ َواللُّه أَْعلَُم ِ�ا کانوا یَْکتُمونَ َواللُّه أَْعلَُم ِ�ا کانوا یَْکتُمونَ     ............﴿ب) ب) ب) ب)                                                                                                         

        کردند داناتر است. کردند داناتر است. کردند داناتر است. کردند داناتر است. ) وخداوند به آنچه پنهان می) وخداوند به آنچه پنهان می) وخداوند به آنچه پنهان می) وخداوند به آنچه پنهان می۲۲۲۲کنید.         کنید.         کنید.         کنید.         ) وخداوند می داند چه چیزی را پنهان می ) وخداوند می داند چه چیزی را پنهان می ) وخداوند می داند چه چیزی را پنهان می ) وخداوند می داند چه چیزی را پنهان می ۱۱۱۱
        اْإلیِمِن. اْإلیِمِن. اْإلیِمِن. اْإلیِمِن.     لِلُْعبورِ لِلُْعبورِ لِلُْعبورِ لِلُْعبورِ         الُْمشاةِ الُْمشاةِ الُْمشاةِ الُْمشاةِ     َمَمرَّ َمَمرَّ َمَمرَّ َمَمرَّ     یَْعُربونَ یَْعُربونَ یَْعُربونَ یَْعُربونَ     ج) ج) ج) ج)                                                                                                     

                 عبور کردند.عبور کردند.عبور کردند.عبور کردند.رو رو رو رو برای عبور ایمن از پیاده برای عبور ایمن از پیاده برای عبور ایمن از پیاده برای عبور ایمن از پیاده     ))))۲۲۲۲                                                    کنند.           کنند.           کنند.           کنند.           ) برای عبور ایمن از گذرگاه پیاده عبور می) برای عبور ایمن از گذرگاه پیاده عبور می) برای عبور ایمن از گذرگاه پیاده عبور می) برای عبور ایمن از گذرگاه پیاده عبور می۱۱۱۱
                                                        جججج

  
75757575 / / / /  

        جمله ها و عبارت های عربی زیر را ترجمه کن. جمله ها و عبارت های عربی زیر را ترجمه کن. جمله ها و عبارت های عربی زیر را ترجمه کن. جمله ها و عبارت های عربی زیر را ترجمه کن.   8888

                ...............................................................................................................................................................                                                                                                                                    بيَِتکُم. بيَِتکُم. بيَِتکُم. بيَِتکُم.     يف يف يف يف     َصلَّيْناَصلَّيْناَصلَّيْناَصلَّيْنا    نَحنُ نَحنُ نَحنُ نَحنُ  الف)الف)الف)الف)

                                                                                                        .....................................................................................................................................................................                                                .   .   .   .   أََحبُّ اْألَْع^ِل إِلَی اللِّه ِحْفُظ اللِّسانِ أََحبُّ اْألَْع^ِل إِلَی اللِّه ِحْفُظ اللِّسانِ أََحبُّ اْألَْع^ِل إِلَی اللِّه ِحْفُظ اللِّسانِ أََحبُّ اْألَْع^ِل إِلَی اللِّه ِحْفُظ اللِّسانِ ب)ب)ب)ب)

                                                                                                                ........................................................................................................................................................................                                    ....الطّاَزِج الطّاَزِج الطّاَزِج الطّاَزِج     الَْحليِب الَْحليِب الَْحليِب الَْحليِب         ِيف ِيف ِيف ِيف     الْفيتام�الْفيتام�الْفيتام�الْفيتام�    ٰهَذا ٰهَذا ٰهَذا ٰهَذا     يوَجدُ يوَجدُ يوَجدُ يوَجدُ ج) ج) ج) ج) 

َورُ ) اَ ) اَ ) اَ ) اَ دددد َورُ لسُّ َورُ لسُّ َورُ لسُّ         .                                                            ........................................................................................................................................................................ الَْمدينَِة.الَْمدينَِة.الَْمدينَِة.الَْمدينَِة.    إَىل إَىل إَىل إَىل     الِْهجرَةِ الِْهجرَةِ الِْهجرَةِ الِْهجرَةِ     قَبَل قَبَل قَبَل قَبَل     نَزَلَْت نَزَلَْت نَزَلَْت نَزَلَْت     الَْمّكيَّةُ الَْمّكيَّةُ الَْمّكيَّةُ الَْمّكيَّةُ     لسُّ

        ..............................................................................................................................................................................                                                                        ُمختََربِِە.ُمختََربِِە.ُمختََربِِە.ُمختََربِِە.    يف يف يف يف     َمشغوالً َمشغوالً َمشغوالً َمشغوالً         إديسونإديسونإديسونإديسون    ) کانَ ) کانَ ) کانَ ) کانَ ەەەە

75757575 / / / /3333  

        ها،انتخاب کن . ها،انتخاب کن . ها،انتخاب کن . ها،انتخاب کن . با توجه به تصاویر، فعل مناسب را از میان فعل های داخل ک^نک با توجه به تصاویر، فعل مناسب را از میان فعل های داخل ک^نک با توجه به تصاویر، فعل مناسب را از میان فعل های داخل ک^نک با توجه به تصاویر، فعل مناسب را از میان فعل های داخل ک^نک   9999

        

                                                                                                                                                                                                                                                                

        

        

        

        اِْسَمْعَن) اِْسَمْعَن) اِْسَمْعَن) اِْسَمْعَن)     ////ييييکالمي.( اِسَمعکالمي.( اِسَمعکالمي.( اِسَمعکالمي.( اِسَمع    ................( اِْحِمال / اِْحِمْل )         یا فاِطَمُة، َرجاٌء ، ( اِْحِمال / اِْحِمْل )         یا فاِطَمُة، َرجاٌء ، ( اِْحِمال / اِْحِمْل )         یا فاِطَمُة، َرجاٌء ، ( اِْحِمال / اِْحِمْل )         یا فاِطَمُة، َرجاٌء ، ٰهِذِه الَْحقیبَِة...................َرجاءً یا َسعیُد، 

5555 / / / /  

  های مشخص شده را ترجمه کن. فقط فعل   10101010

هيدُ  الف) کَتََب  يّاراِت  َك تِلْ  ج) اِْرکَبوا   ﴾ .....................................﴿  رِسالًَة.   ُسلَي^� قاِسم الْحاجّ  الشَّ                                                       ﴾ .....................................﴿ .السَّ

                                                              ﴾ .....................................﴿. الّسوقِ  إلَی َسأَذَْهُب  د) أَنا  ﴾ .....................................﴿ِبالتََّعِب. نَشُعرُ  اْألَحَمِر؛ النّورِ  إِلَی  نَنْظُرُ  ب) ِعنَدما
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        در کل^تی که زیرشان خط کشیده شده، «مضاٌف إلَیه» و «صفت» را مشخص کن.در کل^تی که زیرشان خط کشیده شده، «مضاٌف إلَیه» و «صفت» را مشخص کن.در کل^تی که زیرشان خط کشیده شده، «مضاٌف إلَیه» و «صفت» را مشخص کن.در کل^تی که زیرشان خط کشیده شده، «مضاٌف إلَیه» و «صفت» را مشخص کن.  11111111

نيا                         ﴾ .................................﴿اْألَقوياُء ، ُجنوٌد مؤِمنوَن.  اْألَقوياُء ، ُجنوٌد مؤِمنوَن.  اْألَقوياُء ، ُجنوٌد مؤِمنوَن.  اْألَقوياُء ، ُجنوٌد مؤِمنوَن.      الف) ُجنوُدنَاالف) ُجنوُدنَاالف) ُجنوُدنَاالف) ُجنوُدنَا نياب) اَلدُّ نياب) اَلدُّ نياب) اَلدُّ   ﴾ ...............................﴿ ....اْآلِخرَةِ اْآلِخرَةِ اْآلِخرَةِ اْآلِخرَةِ     َمزَرَعةُ َمزَرَعةُ َمزَرَعةُ َمزَرَعةُ     ب) اَلدُّ

5555 / / / /  

        فعل های مشخص شده را ترجمه کن. فعل های مشخص شده را ترجمه کن. فعل های مشخص شده را ترجمه کن. فعل های مشخص شده را ترجمه کن. فقط  فقط  فقط  فقط  با توجه به تصاویر ،  با توجه به تصاویر ،  با توجه به تصاویر ،  با توجه به تصاویر ،    12121212

        

        

        

        

                

                                                                            

5555 / / / /  

        از میان فعل های داخل ک^نک ها، فعل مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.  از میان فعل های داخل ک^نک ها، فعل مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.  از میان فعل های داخل ک^نک ها، فعل مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.  از میان فعل های داخل ک^نک ها، فعل مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.    13131313

        (اِْسَمعوا / اِْسَمْعَن) (اِْسَمعوا / اِْسَمْعَن) (اِْسَمعوا / اِْسَمْعَن) (اِْسَمعوا / اِْسَمْعَن)     ....کَالميکَالميکَالميکَالمي        ...................... . ِبالُْمحاَولَةِ ِبالُْمحاَولَةِ ِبالُْمحاَولَةِ ِبالُْمحاَولَةِ         َعلَيُکمَعلَيُکمَعلَيُکمَعلَيُکم    َشباُب، َشباُب، َشباُب، َشباُب، یا  یا  یا  یا  ))))۱۱۱۱

        (قاال / قالَْت)(قاال / قالَْت)(قاال / قالَْت)(قاال / قالَْت)    ....لِلْبَنیِن: التَْضَحکوالِلْبَنیِن: التَْضَحکوالِلْبَنیِن: التَْضَحکوالِلْبَنیِن: التَْضَحکوا    الُْمَدرَِّسةُ الُْمَدرَِّسةُ الُْمَدرَِّسةُ الُْمَدرَِّسةُ             ......................    ) فـ ) فـ ) فـ ) فـ ۲۲۲۲

        ِمْن َرْوِح اللِه. (التَیأَيس /  ال تَیْأَسوا)  ِمْن َرْوِح اللِه. (التَیأَيس /  ال تَیْأَسوا)  ِمْن َرْوِح اللِه. (التَیأَيس /  ال تَیْأَسوا)  ِمْن َرْوِح اللِه. (التَیأَيس /  ال تَیْأَسوا)                          ......................    ) اِنْتَِظُروا الَْفَرَج َو ) اِنْتَِظُروا الَْفَرَج َو ) اِنْتَِظُروا الَْفَرَج َو ) اِنْتَِظُروا الَْفَرَج َو ۳۳۳۳

الم) الْبَيِت الْبَيِت الْبَيِت الْبَيِت     أَهَل أَهَل أَهَل أَهَل                 .....................    ِألَنَُّکمِألَنَُّکمِألَنَُّکمِألَنَُّکم    شيَعةٌ شيَعةٌ شيَعةٌ شيَعةٌ         أنتُم أنتُم أنتُم أنتُم         ) وَ ) وَ ) وَ ) وَ ۴۴۴۴ الم) ( َعلَیِْهُم السَّ الم) ( َعلَیِْهُم السَّ الم) ( َعلَیِْهُم السَّ         (تُِحبّوَن/ تُِحبّیَن)  (تُِحبّوَن/ تُِحبّیَن)  (تُِحبّوَن/ تُِحبّیَن)  (تُِحبّوَن/ تُِحبّیَن)          ....    .( َعلَیِْهُم السَّ

        (التَْصَعدا / التَْصَعْد )(التَْصَعدا / التَْصَعْد )(التَْصَعدا / التَْصَعْد )(التَْصَعدا / التَْصَعْد )        ....تَْقِدرُ تَْقِدرُ تَْقِدرُ تَْقِدرُ     ال ال ال ال     أَنَت أَنَت أَنَت أَنَت . . . .         ......................        ::::لِلثَّعلَِب لِلثَّعلَِب لِلثَّعلَِب لِلثَّعلَِب         قالَْت قالَْت قالَْت قالَْت     وَ وَ وَ وَ     الَْح^َمةُ الَْح^َمةُ الَْح^َمةُ الَْح^َمةُ     )َرَجَعِت )َرَجَعِت )َرَجَعِت )َرَجَعِت ۵۵۵۵

25252525 / / / /1111  

         را با عالمت (× ) مشخص کن.را با عالمت (× ) مشخص کن.را با عالمت (× ) مشخص کن.را با عالمت (× ) مشخص کن.، فعل امر یا نهی ، فعل امر یا نهی ، فعل امر یا نهی ، فعل امر یا نهی هر تصویر هر تصویر هر تصویر هر تصویر     در در در در   14141414

 

75757575 / / / /  

        در جمالت زیر، فقط قسمت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده را ترجمه کن. در جمالت زیر، فقط قسمت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده را ترجمه کن. در جمالت زیر، فقط قسمت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده را ترجمه کن. در جمالت زیر، فقط قسمت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده را ترجمه کن.   15151515

َهبيَّ     خاَ�ََها خاَ�ََها خاَ�ََها خاَ�ََها     أُّميأُّميأُّميأُّمي    ) لَِبَسْت ) لَِبَسْت ) لَِبَسْت ) لَِبَسْت ۱۱۱۱ َهبيَّ الذَّ َهبيَّ الذَّ َهبيَّ الذَّ  ....ُمفيَدةً ُمفيَدةً ُمفيَدةً ُمفيَدةً     الِْعلْميَّةُ الِْعلْميَّةُ الِْعلْميَّةُ الِْعلْميَّةُ     َسْفرَتُنَاَسْفرَتُنَاَسْفرَتُنَاَسْفرَتُنَا        ) کانَْت ) کانَْت ) کانَْت ) کانَْت ۲۲۲۲                                                        ....اْألَکَربِ اْألَکَربِ اْألَکَربِ اْألَکَربِ     أَخيَ أَخيَ أَخيَ أَخيَ     ميالدِ ميالدِ ميالدِ ميالدِ     َحْفلَةِ َحْفلَةِ َحْفلَةِ َحْفلَةِ     يفيفيفيف    الذَّ

5555 / / / /  

        التَْسأَلواالتَْسأَلواالتَْسأَلواالتَْسأَلوا

        التَْسأَال التَْسأَال التَْسأَال التَْسأَال 

 التَْسأَْل التَْسأَْل التَْسأَْل التَْسأَْل 

        اِْضَحکْ اِْضَحکْ اِْضَحکْ اِْضَحکْ 

        اِْضَحْکنَ اِْضَحْکنَ اِْضَحْکنَ اِْضَحْکنَ 

 اِْضَحکا اِْضَحکا اِْضَحکا اِْضَحکا 

؟ الُْکر یا َسعیُد، لِ^ذا التَْجلُِس َعلَی  ب)    سیِّ

َجرِ     َعلَیَعلَیَعلَیَعلَی    َشيئاً َشيئاً َشيئاً َشيئاً     تَْکتُبيتَْکتُبيتَْکتُبيتَْکتُبي    الالالالالف)الف)الف)الف) َجرِ الشَّ َجرِ الشَّ َجرِ الشَّ                                     ....الشَّ

        التَلَْعْب ُهنا.التَلَْعْب ُهنا.التَلَْعْب ُهنا.التَلَْعْب ُهنا.

        ....التَلَْعبي ُهناالتَلَْعبي ُهناالتَلَْعبي ُهناالتَلَْعبي ُهنا

 .ا ُهناا ُهناا ُهناا ُهناو و و و التَلَْعبالتَلَْعبالتَلَْعبالتَلَْعب
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                                        ....    انتخاب کنانتخاب کنانتخاب کنانتخاب کن    رارارارا    با توجه  به عقربه های ساعت و سؤال داده شده،  جواب مناسببا توجه  به عقربه های ساعت و سؤال داده شده،  جواب مناسببا توجه  به عقربه های ساعت و سؤال داده شده،  جواب مناسببا توجه  به عقربه های ساعت و سؤال داده شده،  جواب مناسب  16161616
        ........................................................    کَم الّساَعُة اْآلَن؟کَم الّساَعُة اْآلَن؟کَم الّساَعُة اْآلَن؟کَم الّساَعُة اْآلَن؟

بع           ب) اَ  بع           ب) اَ الف) اَلّساِدَسُة َو الرُّ بع           ب) اَ الف) اَلّساِدَسُة َو الرُّ بع           ب) اَ الف) اَلّساِدَسُة َو الرُّ         لّساِدَسُة إِّال ُربْعاً لّساِدَسُة إِّال ُربْعاً لّساِدَسُة إِّال ُربْعاً لّساِدَسُة إِّال ُربْعاً ج) اَ ج) اَ ج) اَ ج) اَ                                 لّساِبَعُة إِّال ُربعاً       لّساِبَعُة إِّال ُربعاً       لّساِبَعُة إِّال ُربعاً       لّساِبَعُة إِّال ُربعاً       الف) اَلّساِدَسُة َو الرُّ

25252525 / / / /  

   موارد خواسته شده را بنویس.  17171717

                                   ﴾ .....................................﴿ی « إِْخراج»ب) وزن کلمه                ﴾ .....................................﴿الف) حروف اصلی کلمه ی « تَْعلیم»   

                                   ﴾ .....................................﴿         ای بروزن « یَْفُعُل» پیدا کن .النََّسِب» کلمه  قُبْحَ  يَْسُرتُ  ْسُن اْألََدِب ج) در حدیث« حُ 

                                   ﴾ .....................................﴿                   ی «َمْصنوع» به چه معناست؟ ی ( َصنََع: ساخت)، کلمه د) با توجه به کلمه 

  

1111  

        « در ستون «الف» دو کلمه اضافی است.»« در ستون «الف» دو کلمه اضافی است.»« در ستون «الف» دو کلمه اضافی است.»« در ستون «الف» دو کلمه اضافی است.»هر یک از کل^ت ستون «الف» را به توضیح  مناسبش در ستون «ب» وصل کن. هر یک از کل^ت ستون «الف» را به توضیح  مناسبش در ستون «ب» وصل کن. هر یک از کل^ت ستون «الف» را به توضیح  مناسبش در ستون «ب» وصل کن. هر یک از کل^ت ستون «الف» را به توضیح  مناسبش در ستون «ب» وصل کن.   18181818

        

        

        

        

        

5555 / / / /  

        کن.  کن.  کن.  کن.      مشّخص مشّخص مشّخص مشّخص     حقيقتحقيقتحقيقتحقيقت    اساس اساس اساس اساس     بر بر بر بر     را را را را         زيرزيرزيرزير    هایهایهایهای        جملهجملهجملهجمله    نادرستی نادرستی نادرستی نادرستی         يايايايا    درستی درستی درستی درستی   19191919

                                                                                                    . الُْمرورِ الُْمرورِ الُْمرورِ الُْمرورِ     ُرشطيُّ ُرشطيُّ ُرشطيُّ ُرشطيُّ         يَأْ£يَأْ£يَأْ£يَأْ£    عاِبراً،عاِبراً،عاِبراً،عاِبراً،    َسيّاَرةٌ َسيّاَرةٌ َسيّاَرةٌ َسيّاَرةٌ     َصَدَمْت َصَدَمْت َصَدَمْت َصَدَمْت         ) بَعَدما) بَعَدما) بَعَدما) بَعَدما۱۱۱۱

يّاَرةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     الَْکهَرباءِ الَْکهَرباءِ الَْکهَرباءِ الَْکهَرباءِ     َمخزَنُ َمخزَنُ َمخزَنُ َمخزَنُ         ) اَلْبَطّاريَّةُ ) اَلْبَطّاريَّةُ ) اَلْبَطّاريَّةُ ) اَلْبَطّاريَّةُ ۲۲۲۲ يّاَرةِ السَّ يّاَرةِ السَّ يّاَرةِ السَّ         . السَّ

نيا     ) َخیْرُ ) َخیْرُ ) َخیْرُ ) َخیْرُ ۳۳۳۳ نيا الدُّ نيا الدُّ نيا الدُّ         الَْجهِل. الَْجهِل. الَْجهِل. الَْجهِل.         َمعَ َمعَ َمعَ َمعَ         اْآلِخرَةِ اْآلِخرَةِ اْآلِخرَةِ اْآلِخرَةِ     وَ وَ وَ وَ     الدُّ

ْمعِ ُهَو اَلَّذي۴۴۴۴ ْمعِ ُهَو اَلَّذي) ثَقیُل السَّ ْمعِ ُهَو اَلَّذي) ثَقیُل السَّ ْمعِ ُهَو اَلَّذي) ثَقیُل السَّ                                                                                                             َجيِّداً. َجيِّداً. َجيِّداً. َجيِّداً.         يَْسَمعُ يَْسَمعُ يَْسَمعُ يَْسَمعُ     الالالال    ) ثَقیُل السَّ

  
1111            

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             

        با توجه به تصاویر ، برای هر سؤال ، پاسخ مناسبی بنویس.   با توجه به تصاویر ، برای هر سؤال ، پاسخ مناسبی بنویس.   با توجه به تصاویر ، برای هر سؤال ، پاسخ مناسبی بنویس.   با توجه به تصاویر ، برای هر سؤال ، پاسخ مناسبی بنویس.     20202020

                                                                
        

        

5555 / / / /  

  4444        ....در طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گردددر طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گردددر طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گردددر طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گرددش^ ،  ش^ ،  ش^ ،  ش^ ،      های شفاهی و کالسیهای شفاهی و کالسیهای شفاهی و کالسیهای شفاهی و کالسی    §ره این قسمت با توجه به فعالیّت§ره این قسمت با توجه به فعالیّت§ره این قسمت با توجه به فعالیّت§ره این قسمت با توجه به فعالیّت      :ی§ره روان خوان  21212121

  1111        . . . . در طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گردددر طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گردددر طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گردددر طول سال تحصیلی توسط دبیر محرتم تکمیل می گرددش^ ، ش^ ، ش^ ، ش^ ،     §ره این قسمت با توجه به فعالیّت های شفاهی و کالسی §ره این قسمت با توجه به فعالیّت های شفاهی و کالسی §ره این قسمت با توجه به فعالیّت های شفاهی و کالسی §ره این قسمت با توجه به فعالیّت های شفاهی و کالسی             :مکامله§ره   22222222
 

  ّشاِحنَةُ ّشاِحنَةُ ّشاِحنَةُ ّشاِحنَةُ اَلاَلاَلاَل

        رَّسمُ رَّسمُ رَّسمُ رَّسمُ اَلاَلاَلاَل        

        عاِمُل عاِمُل عاِمُل عاِمُل اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ      

        ُمتَْحُف ُمتَْحُف ُمتَْحُف ُمتَْحُف اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ 

  .َمکاٌن لِِحْفِظ اْآلثاِر التّاریخیَّةِ 

  قُْدرَُة َعرِْض اْألَْشیاِء ِبالُْخطوِط َو اْألَلْواِن.
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 . لَيالً ......................  الّساَعةِ  الَْحرِب؟ِيف  ساَحةِ  إِلیٰ  تَْذَهبونَ  َمتیٰ  ........ ......................................... الَْموقِِف؟ ِيف  حاِفلةً  کَمْ 
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