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عطارد

1-کلمات زیر را در جاي مناسبی از جدول قرار دهید. 
«جالِس – أصدقاء – ناِجحوَن – شاکرة – ُمسلمات – طالبتاِن» 

   جمع مکسر    مثنی مؤنث   مفرد مؤنث    جمع مؤنث      مفرد مذکر     جمع مذکر   
  

2-بخوانید و ترجمه کنید. 

. َاْإلنساُن بَِعقلِِه. 

. َاْلَعْقُل ُحساٌم قاِطٌع. 

. َاْلَعْقُل ِحْفُظ التَّجاِرِب. 

. َثَمَرُة اْلَعقِل ُمدارُة النِّاس. 

. غاَیُۀ اْلَعقِل اِالْعتِراُف بِاْلَجهِل.
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3-گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. 

. َأ َأنِت .................. بَِجْمِع اْلَفواِکِه بَعَد َیوَمیِن؟      بََدْأُت         َتْبَدئیَن        

. َأ َأنَت .................. اْلباَب َقبَل َدقیَقَتیِن؟             َطَرْقَت         َتْطُرُق       

. َأنَا  .................. َعْن َطریِق اْلَجنَِّۀ فی َحیاتی .     بََحْثنا            َأْبَحُث     

. یا ُأختی، َهْل .................. التُّفَّاحَۀ َقبَل َدقیَقٍۀ؟     َأَکْلِت            َشِرْبَت    

. َأ َأنَت  .................. فِی اْلَمصَنِع َأْمِس؟                  َعِمْلَت           َتْعَملیَن   

1□□

2□□

3□□

4□□

5□□

 

4-هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است.»
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5-باتوّجه به متن درس جمله هاي درست و نادرست را معلوم کنید. 
نادرست درست 

.  َقلیٌل ِمْن ُأسماِء اْألَوالِد َو اْلَبناِت فِی اْلعالَِم
اْإلِسالمیِّ َعَربیٍّ .  

  

                    

  

                    

َل ِکتاٍب کاِمٍل فی َقواِعِد اللَُّغِۀ .  َکَتَب سیَبَویِه َأوَّ
اْلفاِرسیَِّۀ

  

                    

  

                    

  .  َکَتَب اْلفیروزآباديُّ ُمعَجمًا فِی اللَُّغِۀ اْلَعَربیَِّۀ.    

                    

  

                    

  .  َاْإلیرانیَّون َخَدُموا اللَُّغَۀ اْلَعَربیََّۀ َقلیًال.    
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6-کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوري با بقیۀ کلمات ناهماهنگ است؟ 

. َمصَنع     َمکَتَبۀ        َمدَرَسۀ       َمَلَک      

سات   . َشَعْرَن     الِعبوَن       فاِعلیَن       ُمَدرِّ

. َرِحَم       خاَف         َوراَء         نََصَر      

. َرُجالن     َحدائِق        َأشجار       َفواِکه      

. َهَرَب       هذا           ذلَِک         هِذِه        

. َأنا          َورَدة         َأنَت          ُهْم         

. صوَرة     لِماذا          َکیَف         َمْن         

. َوَقَع        َقَذَف          ُربَّ           َسلَِم 

1□□□□

2□□□□

3□□□□

4□□□□

5□□□□

6□□□□

7□□□□

8□□□□
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7-الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.  ،   
 

َحزَن   -    َفِرحَ بَیت    -    َمنزل  ُأّم    -   والَِدة 
َخْلف   -    َوراء َأب   -    والد  َذَهَب   -    َرَجعَ 

َقریب   -    بَعید َکبیر   -    َصغیر ُعْدوان   -    َعداَوة 
َأْمِس   -     َغد بُستان   -    َحدیَقۀ َجمیل   -    َقبیح 

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید. 
َقلیل         بِداَیۀ         َتْحت         غالَیۀ         َکثیر         َفْوق         آِخر         سوء 

ل         َرخیَصۀ         حاّر         َیسار         باِرد         نِهاَیۀ ُحْسن         َیمین         أوَّ

=≠

8-ترجمه کنید. 
           . . َأنُتنَّ َکَتْبُتنَّ َدرَسُکنَّ

.  َأنُتما َذَکرُتما َصدیَقُکما.          
. ُهْم َرَفعوا َأیدَیُهم.          

         . .  ُهنَّ َوَصْلَن إلی ُغرَفتِِهنَّ
.  ُهما َقُربا ِمْن َقرَیتِِهما.       

.  ُهما َوَحَدتا ِمفتاَحُهما.
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