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1

هعٌی وذام گضیٌِ غلط هی ثبشذ؟
اَمٕ; یب

2

3

4

ّٓل اًتٓ وَتَجٕتٓ دسسٓهٓ

ّٓل اًتِ وَتَجٕتِ دسسهِ ؟

ّٓل َّٔٓ وتتٓ دسسِٔٔ ؟

هَاسد یه ٍ دٍ

وذام گضیٌِ هعٌی جولِ « لوبرا سألتٓ ّزا السَال؟ » هی ثبشذ؟
چشا ایي سَال سا پشسیذی؟

چشا آى سَال سا پشسیذ؟

چِ هَلع ایي سَال سا پشسیذی؟

وی ایي سَال سا هی پشسی ؟

وذام گضیٌِ ثب ثمیِ هتفبٍت است؟

جٌٔذی

ثبئع

صاسع

تشجوِ ی صحیح « راِّت  ،صذیمی » ثِ تشتیت دس وذام گضیٌِ آهذُ است؟
سفتِ -دٍست

9

صٓعِذًَٓ ضَلَ

حٓصٓذٓ; صٓسٓعٓ

خَلف; اَهبم

وذام گضیٌِ ثب دیگشاى هتفبٍت است؟
سبئك

8

اًتِ -نِ

اًََب -ی

َُّٔٓٔ -

وذام گضیٌِ ثب تَجِ ثِ هتشادف ٍ هتضبد غلط هی ثبشذ؟
اَفضَل; خیش

7

جوعٓ

جٓوٓعتٓ

هب جوٓعٕتٔ

وذام گضیٌِ جولِ ٍٓ ........................... :صٓلتٔ إلی ثیت  » .....................سا وبهل هی وٌذ؟
اًتٓ -نٓ

6

سَق; ثبصاس

لَعِتٓ; خشیذ

ٍٓحٕذٓنٓ; تَ ثِ تٌْبیی

جولِ « ًَعٓن  ،اًََب وَتَجٕتٔ دسسی » پبسخ وذام گضیٌِ است؟

جٓوٓعتٔ
5

مدت امتحان  21دقیقه

سًٍذُ -دٍستن

سفتن -دٍستن

سفتِ ثَد -دٍست

وذام گضیٌِ جولِ «  ...........................الطّالةٔ فبئضٍىَ » سا وبهل هی وٌذ؟
ّزاىِ

اٍُلئهٓ

ّبتبىِ

رلهٓ

 11وذام گضیٌِ جولِ « هٓيْ صٓسٓع العذٍاىَ  ،حٓصٓذٓ  » .......................سا وبهل هی وٌذ؟
الٌسیبى

االیوبى

الخُسشاى

الصذالِ

 11هٓيْ اًتِ ؟  ........................هٔعلَّوٌِ .
اًتٓ

اًتِ

اًََب

ّیٓ

 12هب هعٌی « غبلیلِ » ؟
گشاى

ثب اسصش

وَچه

اسصاى

 13وذام گضیٌِ ثشای هزوش هًَث یىسبى ثىبس هی سٍد؟
وَتَجتِ

لشأتٓ

دٓخَلَ

دٓخَلتٔ

 14هعٌی وذام ولوِ غلط است؟
فَعٓلَ; اًجبم دادی

ٍاجت; تىلیف

هٓيْ; ّشوس

لِبَىَّ; صیشا

 15وذام گضیٌِ هعٌی « أ أاًتٓ رَّٓجٕتٓ ٍٓحذٓنٓ ؟ » هی ثبشذ ؟
آیب اٍ ثِ تٌْبیی سفت؟

آیب هي ثِ تٌْبیی سفتن ؟

آیب تَ ثِ تٌْبیی سفتی ؟

هَاسد 3 ٍ 1

ومـره
با عدد

تعداد داوص
با حروف

آموزان کالس

میاوگیه کالس

باالتریه ومره پاییه تریه ومره

وضعیـت

رتبه
عالي بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

