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ْرُس الّسابُِع الدَّ

یناسنا مهد یبرع

نیودت و هیهت

یلیلخ نیسح سدنهم
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O    P                        .رِس حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ َعيِّـِن الصَّ
١ـ لِـبِالِدنا تَجارُِب کَثيـرَةٌ يف ِصناَعِة نَقِل النِّفِط َعْربَ اْألَنابيِب.    .........................
٢ـ يَستَفيُد اْإلنساُن ِمَن النِّفِط يف ِصناَعِة َموادِّ التَّجميِل.          .........................
٣ـ َعلَی اْمِتداِد اْألَنابيِب ال توَجُد أَعِمَدةُ اتَّصاالٍت.                  .........................
٤ـ يُنَقُل النِّفُط ِمَن الْبِرئِ إلَی ميناِء التَّصديِر.                        ......................... 
٥ـ نَقُل النِّفِط َعْربَ اْألَنابيِب أَکَ�ُ َخطَراً.                              .........................

آبار : چاه ها «مفرد: بِرئ»
اِتِّصاالت : مخابرات 

اِسَتعَمَر : خواستار آبادکردن شد
اِسَتغرََق َوقتاً َطويالً : وقتی 

طوالنی گرفت 
اِسِتهالك : مرصف

أََقـلُّ َخَطراً : کم خطرتر، کم خطرترين

ُأنبوب : لوله «جمع: أنابیب»

أَنَجح : موّفق تر، موّفق ترين
إنذار : ُهشدار

أَنَشَأ : پدیدآورد، آفريد 
ُبلدان : کشورها «مفرد: َبلَد»

ِبناء : ساخ�، ساخت�ن

َتحذيريَّة : ُهشدار  آميز
َحَصَل َعلَی : به دست آورد

َس�د : کود 
َر : صادر کرد  َصدَّ
ُصخور : صخره ها 

صياَنـة : نگهداری، تعم�
غاز : گاز

ُمبيَدُة اْلَحَرشاِت: حرشه کش 
طَّة : ايستگاه َمَحَ

َمدُّ ُخطوِط اْألَنابيِب: کشـيـدِن 
خطوط لوله

َمصايف : پااليشگاه ها «مفرد: َمصَفی»

رَة : صادرکننده ُمَصدِّ

َمّطاط : پالستيک، کائوچو
ُمنَحَدر : رسازيری

َموادُّ التَّجميِل : مواّد آرايشی
َمواِنـئ : بندرها  «مفرد: ميناء»

ناِقالُت النِّفِط : نفتکش ها  
َوقود : سوخت (مواّد سوختی)

َیِجُب: واجب است، باید
َیَضعوَن : قرار می دهند 

َوَضع: قرار داد/ َیَضُع: قرار می دهد
ُيفَتُح : باز می شود

ُيغَلُق : بسته می شود 

ُينَقُل : منتقل می شود 

یلیلخ سدنهم اب سامت
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اِْخَتِربْ نَْفَسكَ: أَکِْمْل١ تَرَجَمَة الِْعباراِت الّتالَيِة، ثُمَّ أَعرِِب الْکَلِماِت الُْملَوَّنََة.

﴾�اَلْبََقرَة: ١٨٥
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    ماه رمضان که در آن قرآن ............................................. .

ُ﴾�اَْألعراف: ٢٠٤ �َِ���ا��٢َ
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    و هرگاه قرآن ............................................. به آن گوش فرا داريد.

٣ـ تُْعرَُف اْألَشياُء ِبـأَضداِدها.

    چيزها به کمک متضادهايشان ............................................. .

٤ـ أَْغلََق الّسائُِق باَب حاِفلَـِة الَْمـدرََسِة.

    راننده دِر اتوبوس مدرسه را ............................................. .

٥ـ طَبَـَخـْت والِـَدةُ َسعيـٍد طَـعامـاً لَـذيـذاً.

    مادِر سعيد خوراک خوشمزه ای ............................................. .

١ـ أَْکِمْل: کامـل کن   ٢ـ اِْسَتِمعوا: گوش فــرا دهيد

دش لزان

دش هدناوخ

دنوشیم هتخانش

تسب

تخپ

لعاف

هیلا فاضم  

لوعفم

لعاف

لوعفم

هیلا فاضم  

لعاف بئان

لعاف بئان

ربخادتبم

یلیلخ سدنهم اب سامت
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 ?التَّ�رين

ُل: أَيُّ کَلَِمٍة ِمْن کَلِ�ِت الُْمعَجِم، تُناِسُب التَّوضيحاِت الّتالَيَة؟ اَلتَّْمريُن اْألوَّ

ُفُن١ إلَی َجنبِِه.              ................. ١ـ َمکاٌن َعلَی ساِحِل الْبَحِر تُشاَهُد السُّ

٢ـ ُحفرَةٌ َعمیَقٌة يُستَخَرُج الْ�ُء أَِو النِّفُط ِمنها.                        .................

٣ـ مادَّةٌ کَالْبِنزيِن َو النِّفِط َو الْغاِز.                                       .................

.................                                                 .  ٤ـ اَِالْستِع�ُل َو اِالْستِفاَدةُ

 ٥ـ اَلِْحفاُظ َعلَی اْألَشياِء.                                                    .................

اَلتَّْمريُن الثّـا�: َضْع يف الَْفراغِ کَلَِمًة ُمناِسَبًة ِمَن الْکَلِ�ِت الّتاليَِة.«کَلِمتاِن زائَِدتاِن»

اِستِهالِك / َس�ٌد / سائٌِل / تَنُقُل / تَستَغرُِق / ُسُفٌن / الَْمَحطَِّة

١ـ  َوقََفِت الْحاِفلَُة يف ....................... َحتَّی يَذَهَب الُْمساِفروَن إلَی َدوراِت الْمياِه.

رَِة؟ ْفرَةُ ِمْن َمکَّـَة إلَی الَْمدينَـِة الُْمنَوَّ ٢ـ  کَم ساَعـًة ....................... السَّ

يّارَةُ ....................... أَخشاباً ِمَن الْغابَـِة إلَی َمصَنعِ الْـَوَرِق. ٣ـ  السَّ

٤ـ  ُصِنـَع ِجهاٌز لِتَقليِل ....................... الَْکهَرباِء يف الْحاسوِب.

٥ـ  اَلنِّفُط ....................... أَسَوُد تُصنَُع أَشياُء کَث�َةٌ ِمنُه.

١ـ ُسُفن: کشتی ها

ءانیم

رئبلا

دوقولا

كالهتسالا

ۀنایصلا

ۀطحملا

قرغتست

لقنت

كالهتسا

لئاس

یلیلخ سدنهم اب سامت
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اَلتَّْمريُن الثّالُِث: َضْع يف الَْفراغِ ِفعالً ُمناِسباً.

ُر ُر        تَُحذِّ ُة .............. الُْمواِطنَ� ِمْن َحْفِر اْألَرِض.  يَُحذَّ ١ـ اَللَّوحاُت التَّحذيريـَّ

٢ـ .................... َصديقي صورَةً َخّالبَـًة َعلَی ِجداِر الَْمدرََسِة.   يَرُْسُم        يُـرَْسُم

٣ـ .................... َصوٌت قَويٌّ ِمن بَعيٍد، فَـخاَف الَْجميُع.        َسِمـَع        ُسِمـَع

٤ـ .................... النِّفُط َعْربَ الّناِقالِت إلَی الَْمصاِفـي.              يَنْقُُل         يُْنَقُل

٥ـ .................... الطَّبّاُخ طَعاماً طَيِّباً فِـي الَْمطَعِم.               يَطْبُُخ        يُطْبَُخ

٦ـ .................... َحلَويّاٌت لَذيَذةٌ يف َمديَنِة يَزد.                    تُْصنَُع  �يَْصنَُع

رِس.    کتُْب ُمفرََد اْألَس�ِء الّتالَيِة، ُمسَتعيناً بِـُمعَجِم الدَّ اَلتَّْمريُن الرّابُِع: اُ

َموانِئ:  ......................آبار: ......................... 
ُسُفن: .........................ُصخور: ....................    

َمواّد:  .........................َمصايف:  ....................     
ُدَول: ........................ أَدويَة: .........................
أَنابيب: ....................ُخطوط:  ......................
بُلْدان: ......................َمواِعد: .........................

رئبلا
ةرخصلا

یفصم
ءاود

طخ

دعوم

ءانیم
ۀنیفس

ةدام
ۀلود

بوبنأ
دلب

یلیلخ سدنهم اب سامت
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َبِب. اَلتَّْمريُن الخاِمُس: َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَّتي ال تُناِسُب الْکَلِ�ِت اْألُخرَی ِفـي الَْمعَنی َمَع بَياِن السَّ

q َحـرْب   q  نِـْفـط   q غــــاز    q  ١ـ َوقـود

q حاِفلَة   q طائِـرَة   q ثاِمـَنـة    q ٢ـ ناقِـلَـة 

q َمطـار   q ساَحـة   q َمَحطَّـة   q ٣ـ َسمـاد 

q َحليب   q تَقاُعـد   q ُجبْـَنـة    q ٤ـ ُزبْــَدة 

q نََفَقـة    q بـوَمـة   q َحماَمة   q ٥ـ َدجاَجة

q أَْصَفـر   q أَْزَرق     q أَْحَسـن   q ٦ـ أَْحـَمـر

یلیلخ سدنهم اب سامت


