
  به نام خدا

. اين ي قرار دهندبه خاطر تعطيلي مدارس، تصميم گرفتيم آزمون هايي مناسب كالس از راه دور تهيه شود تا دانش آموزان عزيز در خانه كتاب ها را مورد بررس

  آزمون كمي با عجله تهيه شده است  اميدوارم همكاران عزيز با گوشزد كردن نكات اصالحي، ما را در كارهاي بعدي ياري رسانند.

  مترادف يا متضاد اين كلمات را پيدا كنيد: 9تا  5در درس هاي كتابتان را باز كنيد و  -1

  ............... ≠ ویلطَ   ............... ≠جاَء   ............... ≠لَیل   ............... ≠َزَرَع 

  ...............=  أَب  ............... ≠َوَقَف   ............... ≠نَِيسَ   ...............=  مّ أُ 

  و در اينجا بنويسيد. كلمه كه ارتباط معنايي و مفهومي دارند بيابيد 4براي هر كلمه  مشخص شده، در دروس  -2

  ):۵وق (درس سُ الف) 

  ):۴۹و  ۴۸فقط صفحه  ۶َمزَرعة (درس ب) 

  فقط م7 درس) ۷أب (درس ج) 

  بيابيد و با ترجمه در جلوي هر يك بنويسيدمرين األول، فعل هايي كه با هر كدام از ضميرهاي زير مطابقت دارد را و نيز التّ  43و  42در صفحه  -3

  أنَت و أنِت:الف) 

  أنا:ب) 

  .زير باشد جمالتمناسب براي يا سؤال بيابيد كه پاسخ  عباراتيصفحات مشخص شدة كتاب، در  -4

   )۵(م7 درس ................ .................ما هَو يف حقیبتَك؟ الف) 

   )۶(م7 درس ........................ ............. ؟َمَع َمن لَِعَب یاِرسٌ ب) 

   )۵۴ص  ۷(درس ........................... ...........ماذا َفَعَل صدیُقَك؟ ج) 

   )۴۸ص  ۶أُّمي. (درس  دةِ ساعَ مُ  ِب بَ سَ رسوٌر بِ أنا مَ ...............؟ ....د) ..................

  ) ۵۵ص  ۷(درس ......................................... لTِذا ما َکَتَبْت فاطمُة واِجباتِها؟ ه) 

  فعل هاي منفي را پيدا كنيد و آنها را با ترجمه در اينجا بنويسيد. 57و  54در صفحه  -5

  

  

  



شته شده يك فعل مناسب را از اين تمرين انتخاب كنيد و در جاي مناسب ) برويد. سپس با توجه به ترجمه اي كه جلوي هر جمله نو64و  63به تمرين سوم (ص  -6

  بنويسيد. آنگاه ترجمه فارسي را هم كامل كنيد.

  .....ت را یاری کردی.......ای دانش آموز ...                   الُب .......... أخاَك. أَیُّها الطّ الف) 

  من و احمد به خاطر .............. شاد شدیم.                      أنا و أحمُد ......... لِلنَّجاِح. ب) 

  زیبایی پوشیدی؟ .................آیا  بازیکنای         میالً؟تاناً جَ سْ ِعَبُة أَ ............. فُ أیَُّتها الالّ ج) 

  اتاق را فراموش کرد؟ ..............چرا پروین ...              ُغرفِة؟ لTِذا ........ بَروین ِمفتاَح الْ د) 

انتخاب كنيد و در جاي مناسب بنويسيد. آنگاه ترجمه فارسي  ۷۰ص  ۳و  m۲رین  با توجه به ترجمه اي كه جلوي هر جمله نوشته شده يك فعل مناسب را از -7

  .را هم كامل كنيد

ساُت الف)    کردید؟ن........... را رشوع ......ای معلTن آیا درس ...         کیمیاِء؟.... َدرَس الْ ........أ ما . أیَُّتها املُدرِّ

  ریدید؟..... چرا درختان انگور را بُ ............ای ......               ِعَنِب؟.... أشجاَر الْ .......الحاِن لTِذا .....یا فَ ب) 

  ... چرا پنجره ها را گشودید؟..............ای ........                         ِفَذ.ا...... الّنو ......والُد .........أیُّها اْأل ج) 

  یا اجازه خارج شدن به من دادید؟آ..... ...................ای ...                   روجِ؟خُ الْ ..... يل بِ .......یا صدیقاُت َهل ...د) 

  .در درس هفتم، موارد زير را ترجمه كنيد »باً ذاهِ  کانَ « با توجه به ترجمة -8

  . ..........................فةً کانْت واقِ فاً. ..........................              ج) ................               ب) کاِن واقِ سًة. ..........الف) کانْت جالِ 

  . ..........................حةً کانْت ناجِ ) هکاَن خائفاً. ..............................          د) 

   )۶۶ص  ۹(درس........................... ؟ زارعيٍّ  دِ یِّ أوالِد السَّ  دُ دَ م عَ کَ -9

  

*************************************************  

  

 براي روزهايي كه تعطيل است، پاورپويينت ها، فيلم هاي آموزشي درس به درس و نيز آزمون هاي هدفمند پيام نسيم به شما كمك خواهد كرد كه

  الس درس در تك تك خانه ها برقرار باشد. با حفظ خط مشي صحيح آموزشيك

  

  حفظ امانتداري در ارسال به گروه ها و كانال ها، يك نكته اخالقي و انساني است.

  

https://t.me/payamenasim  
 abbasi2153@آیدی مدیر پیام نسیم 

  


