تسوِ تؼالٖ
شواسُ صٌذلٖ

محل مهر

دت٘شستاى شاّذخَاّشتْثْاًٖ

تاسٗخ اهتحاى99 /10 / 14 :

پاِٗ :دّن سشتِ :ػلَم اًساًٖ

هذت پاسخگَٖٗ 80:دق٘قِ

آموزشگاه

ًام دسس:ػشتٖ ()1

تعداد صفحات ٖ

1

0/5

تَشخِن الکلواتِ الّتٖ تحتْا خَطٌّ.
الف) َذا اإلقتزاح ُحسهٌ

2

أُکتُة فٖ الفشاؽ الکلوتَ٘يِ الوتشادفَ٘يِ ٍ الکَلوتَ٘يِ الوتضادٓٗيِ ( .هْشخاى  ،سٓخ٘ص  ،اًَضَلَ  ،حفلٔ ،
سٓقَذ ،سٓفغٓ)

3

......... = .............

ب) الحٓفلٔ

اػصاس
الحِصٔ

0/5
السوک

سٗح

هْشخاى

الوشاسن
0/5

أُکتُة الوفشد أٍ الدوغ للکلوتَ٘يِ.
الف) تْائن ................... :

5

0/5

........... ≠ ............

ػِّٓ٘ي الکلؤَ الغَشٗثَٔ فٖ الوٓؼٌٖ.
الف) ثلح

4

ب) تُصثِحٔ األسضٔ هفشٍشًٔ تاألسواک

ب) ػو٘ل ..................... :

تَشخن ّزُِِ الؼثاساتِ هِيَ الؼٓشتّ٘ٔ الٖ الفاسسّ٘ٔ.
 )1ػلٖ کلّ الٌّاس أى ٗتؼاٗشَا هغ تؼضْن تؼاٗٔشاً سلوّ٘اً

5

 )2فصّ٘شاألسض تِ  /تؼذ اغثشاس خضشٓ
)3شَکشت هذٗشالوذسسٔفاطؤَ الّتواهْا تالوشافق الؼاهٔ .
 )4إىّ ًضٍل الوطش ٍالثلح هي السواء أهشٌ طث٘ؼٌٖ
 )5التسثَّا الزٗي ٗذػَى هي دٍى اهلل فَ٘ٓسثَّا اهلل

6

عٓیِّه التّزجمة الصّحیحة.

الف :فاستَغفَشٍا لِزًَُتِْن
الف) پس تشإ گٌاّاًشاى آهشصش خَاستٌذ

ب) پس تشإ گٌاّاًتاى آهشصش تخَاّ٘ذ .

ب) اَلٌّاسٔ ً٘امٌ فَئرا هاتَُا اًتَثَْٓا.
 )1مزدم خفتگاوىدَ ،زگاٌ بمیزود ،بیدار می شًود )2 .مزدمان خفتٍ اود ي َزگاٌ بمیزود ،اس بیه می ريود.

1
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7

کَوِّل التّشخؤ.
الف) أَهثِلٌَٔ لِلْوٓشافِقِ الْؼاهَِّٔ :الَْٓاتفٔ الؼٕاهَُّٔ ٍٓ الؤستشَفَ٘اتٔ ٍٓ الؤستَٓصٓفاتٔ ٍٓ الوٓتاحِفٔ.
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مثال َایی بزای تأسیسات عمًمی :تلفه َای عمًمی ي بیمارستاوُا ي  ............ي ...............
ب) ٗٔؤَکِّذٔ القشآىُ ػٓلَٖ حٔشَِّٗٔ الؼٓق٘ذِٓٓ  :ال إکشآُ فٖ الذّٗيِ .
قشآى تش  ...................تاک٘ذ هٖکٌذّ٘ :چ  ...............دس دٗي ً٘ست.
ج) سٓبِّ اششَح لٖ صٓذسٕ ٍٓ ٗٓسِّش لٖ أهشٕ ٍٓاحلُل ػٔقذًٓٓ هِي لِساًٖ .
پشٍسدگاسا  .......................سا تشاٗن تگشإ ٍ کاسم سا تش هي آساى گشداى ٍ  ..................اص صتاًن تاص کي .

ٛ

ٜ

ت الّتي تَحتَها خطّ :
ْ
تر ِج ِم ال َکلِما ِ
الف)کاى ٗلؼةٔ الفلُ فٖ الحذٗقٔ .

ب) ًَدٓحتٔ فٖ اهتحاًاتٖ .

ج) اًُظُشٍا الٖ ّزُ الصَٔس.

د) الٗٓغفِشُ الزًَب اال اهلل .

ٍ) سٌَٓشخغٔ الٖ ت٘تٌا .

ُ) ال تَکتُة ْػٓلَٖ الدِذاسِ .

أُکتُب نوع األفعال التّالیة ( ماضی ،مضارع ،أمر ) و أذکر بابها.

 )1إستَلَوٌا سسائلَ .

نوع األفعال............. :اسم الباب............. :

 )2دافِؼَا ػي الحق

نوع األفعال............ :اسم الباب............. :
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ٔ

حیح :
ٓٔ َعیِّ ِه
الجواب ال ّ
ص َ
َ
الف) النهی مِن «تُشاهذُ » :

ال تُشاهِذْ O

التُشاهِذُ O

ب) المصذر مِن «تَخَرَّجَ » :

إخراج O

تَخَرُّج O

إستخراج O

ج) األمر مِن « تَستَمِعُ » :

إسمَعْ O

تَسَمَّعْ O

إستَمِعْ O

جالَسَ O

جلَسَ O

أجلَسَ O

ِ
ِ
س»
د) ااملاضی من « جُتال ج

ال شاهِذْ O

ٔٔ ػّ٘يِ الْکَلِوَٓٔ الَّتٖ ٗٓختَلِفٔ ًََػْٔا فٖ کُلِّ هٓدوَػٍٓٔ :
الف) إستشخٓؼَا ٌٓٗ ،فَتِحٔ ،تشاحٓوٌا  ،تَؼٓلَّوتُن ............... :
ب) إػتِزاس  ،إًقِطاع  ،تَفشٗح  ،تقاطَغٓ

:

ٔ

٘/

.................

ٔ

ٕٔ اُ ْکتُب الْعملیّات الْحسابیَّة التّالیة ب ْاألعداد.

.............................

الف) ثالثون زائد عشرون يُساوي ……….
ب)سبعة فی أحد عشر يُساوی ...........

راغ الثّانیْعدداْاصليّاْ :
ل َعدَداْ تَرتيبيّاْ َْو فِي ْالفَ ِْ
ال َّو ِْ
راغ ْ ْ
ض ْْع فِي ْالفَ ِْ
َ
ٖٔ
الف) الصف ال  ............نهاية مقطع اإلبتدائیة فی ايران.
ب) رأیتُ  .............................طالباً فی الصّفِ ) 35 ( .

2

...............................
٘/

 14انتخب التّرجمة الصحیحة لألفعال الّتی تحتها خ ٌّ
ط.
الف) ىل تُص ِّد ُق مطر األسماک؟

ب) تعامل الّرجالن.

األب الطّفل علی ال ُکرسی.
ج) أجلس ُ
د) أنزل اهللُ المطر.

ٔ) راست می گويی

ٕ) باور می کنی

ٔ) داد و ستد کردند

ٕ) معاملو می کنند

ٔ) نشست

ٕ) نشاند

ٔ) نازل کرد

1

ٕ) نازل شد
٘ٓ/

عقارب الساعة :
سم
٘ٔ أر ُ
َ

العاشرة والنصف

الرابعة اال رُبعا

ٔ

الصحیح للْفراغ.
 ٔٙعیّن الْعدد أو ال ُْمعدود َّ
الف) أبواب  ........غرفةً مغلقةً .

ثالثة

ب) النافذة  .........من نوافذ المدرسة مفتوحة .
ج) فی مدرستنا عشرة ............
د) فی الصف  ...........طالبة .
 ٔٚصل العبارات الی الکلمات المناسبة لها ( .کلمةٌ زائدةٌ )
يعیش معنا فی وطن واحد
ٔ) الذی ُ

ثالث عشرة

األولی

واحدا

ُمکیّفا
أحد عشر

ُمکیّفات
إحدی عشرة
٘ٔ/

الف :دورة المیاه

ٕ) من المرافق العامة فی الحدائق لغسل األيدی

ب :المتحف

ٖ) آلةٌ لنقل ْاألصوات من مکان إلی آخر.

ج :المواطن
د :المحیط

ٗ) هال٘س ُ هفتَحاً تل هسذٍداً .............

و :اإلقتراح

کبیر للمیاه
٘) ٌ
تجمع ٌ

ه :الهاتف

 )ٙمکان لحفظ اآلثار القديمة

المغلق
یُ :

الصحیحة حسب الحقیقة و الواقع ( .صحیح – خطأ )
الصحیحة و الجملة غیر ّ
 ٔٛعیّن الجملة ّ
ٗ.1أخُزُ الٌاس األسواک التٖ تٌضل ػلٖ األسض للث٘غ
 -2سشُّظاّشٓ " مطر السمک " مجهول حتّی األن

..........................
.......................

 ) ٜٔأجب عن األسئلة بالّلُغة العربیّة.
تسافر الی مشهد حتی االن؟ ....................ب)کم عدد اعضاء األسرة ؟ ..............
الف) ىل
ُ
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٘/

ٔ

