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 بارم متن سواالت ردیف
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مشخص کنید. کلمه مناسب هر تصویر را
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 معنای کلمه مشخص شده در هر عبارت را بنویسید.

 ِمنّا. تَقتَِرب   َحربیَّة   َسفینَة   اْلَمْخَزِن       تِْلکَ  فِي َکثیَرة   أَْخشاب   ِعندي         
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 کدام کلمه از نظر معنایی با کلمات دیگر متفاوت است؟ دورش خط بکشید .

 َسیاَرة َحزین َسفینَة طائَِرة( الف

 َشهر د خان نار َحَطب(  ب
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با استفاده از کلمات داده شده ، جای خالی الف را از کلمات مترادف و جای خالی ب را از کلمات 

 بَغتَةً ،قَریب ، َحزین ، فَجأةً ( یک کلمه اضافی است.متضادپرکنید.      ) بَعید ، 

 ...................≠. ب( .....................     الف (  .................... = ......................    
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 در جاهای خالی اعداد ترتیبی مناسب بنویسید.

ل    5/0 اَلخاِمس  –............  -اَلثّالث  -............. -اأَلوَّ

6 

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

لوسي  . ..................................... -1  أَذک ر  َربّي ِعْندَ ج 

 السَّماِء. ................................... فِي َسحاب   فَجأَةً َظَهرَ  -2

 . ............................................  ِلسانِه في آدَمَ  ابنِ  َخطایا أَکثَر   -3

 ..............................................اْلقَدَِم  ک َرةَ  َمعَنا اِْلعَبْ  َرجاًء، -4

4 
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 ترجمه درست را مشخص کنید .

 ای.          ای ساخته شده ی هر سازنده ای.الف ( یا صانَِع ک ّلِ َمصنوعٍ.  ای سازنده ی هر ساخته شده 

             -------------------------------------------------------------------------- 

 ب( ال تَصعَدي . أنِت التَقدریَن .     بیا باال. تو می توانی               باال نیا . تو نمی توانی 
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 در جای مناسب از جدول بنویسید.هر کلمه را 

 

 راِحموَن(( –صاِلحات  –َزوَجة  –))جسَریِن 

 

 

 

 

جمع مونث  مفرد مونث مثنای مذکر

 سالم

جمع مذکر 

 سالم

    

1 

 

 

 

 

 

 

 بَقََرة

 فََرس

 ثَْعلَب

 َغزالَة

 ِذئب

 ِحمار
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 برای جای خالی عبارات مناسب است؟ فعل نهییا  فعل امرکدام 

 ......... واِجبََک .                  الف ( ا کت ْب                 ب( ا کت بي  خيیا أَ  -1

 ......... .                          الف ( ال تَکِذْب             ب( التَکِذبيأ ْختي   یا -2

 ، ........ الَحَطَب .               الف ( إجَمعَن               ب( إجَمعوا ط الب  یا  -3

 ، ........ . الطَّعاَم              الف ( ا طب خَن                ب( ا طب خْ  طاِلبات  یا  -4
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 وزن و حروف اصلی کلمات خواسته شده را بنویسید.

 َصدوق "                   ...............             » وزن کلمه  -1

 حروف اصلی کلمه " خاِلق "         ................        -2
1 
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 درست است. مضارعیا  ماضیدر جای خالی کدام فعل 

فَرةِ  ِمنَ  .......الثَّعلَبَ  ٰلِکنَّ  -1  الف( َخَرَجْت           ب( َخَرجَ    .اْلح 

 ........ األطفاَل .                     الف(  ا ِحبُّ             ب( ن ِحبُّ    أنَا -2

  

1 
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 متن زیر را بخوانید و درستی و نادرستی جمالت را مشخص کنید.

فَرةِ  ِمنَ  َخَرجَ  الثَّعلَب   لِکنَّ   السَّمعِ ه وَ  ثَقیل    ه وَ  الثَّعلَبَ  هذا أعِرف   أنَا»:  قالَ  وَ  ه ده د   َوَصلَ  الَوقتِ  ذِلکَ  في.  الح 

ع ه   الَحماَمةَ  أنَّ  َظنَّ  ساِعدَتِه. َعلَینا. الغَزالَةَ  َظلَمنَا نَحن   »: الَحیَوانات قالَت«.الخ روجِ  َعلَی ت َشّجِ  بِم 

 ال        َهل کاَن الثّعلَب  ثَقیل  السَّمعِ؟                                            نَعَم            -1

ع ه  َعلَی الخ روجِ.                     درست              نادرست -2  اَله ده د  َظنَّ أنَّ الَحماَمةَ ت َشّجِ

 ماَعَرفَْت اْله ده د  الثَّْعلََب .                                              درست               نادرست -3

 اَْله ده د            اْلَحیَوانات                                   «اْلغَزالَةَ نَحن  َظلَمنَا » َمن قاَل  -4

 

2 
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 شماره ردیف های ستون الف را در داخل مربع های مرتبط ستون ب بنویسید.

 شماره ب الف ردیف

  اأَلَحد عاقَبَة  اإلنساِن في َحیاتِهِ  1

د ن 2   اَلب کاء   َمجموَعة  ِمَن الم 

سبوعِ  3
حافََظة یَوم  َمن أیّاِم اال    الم 

  َمصیر َجَریاِن الدّموعِ ِمَن الح زنِ  4
 

1 

 4 خوانی  روان مهارت 14

 1  مکالمه مهارت 15

 20 موفق باشید 

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
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https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
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