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 تشجن العجبسات التبلیِ :  

 جَّن ثألمبة یَىشًَََّْب. التَعیجَا اآلخشیي ٍ التُلَمَّ

 خیشُ إخَاًىن هَي أّذَی إلیىن عُیَثَىن. 

 لیس شیءٌ أثملَ فی الویضاى هَي الخُلُك الحَسَي. 

 بغت یسألُ هُعلّنَ علنِ األحیبء تَعٌُّتبً. شوبى الغبلتُ الوُ

 وش ألفَی سٌََُِ. ّزُ الشجشُ هي األشجبس الوُعَوِشُ ٍ لذ تجلغُ هَي العُ

 إىّ الوشءَ هَخجَءٌ تَحتَ لَسبًَِ. 

  ل ولّ هب تعلَنُ. التَمُل هب التعلَنُ ثل التَمُ

 عبلنٌ یٌُتَفَعُ ثِعلوَِ خیشٌ هَي ألفَ عبثذُ. 
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 تشجن الىلوبت التبلیِ : 

 ك :                        هُلََِّث :                       سَذیذ :                        یَستَوَعُ : ًخب
1  
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   ضَشَّ              تبسًَُ =                                        اوتُت الوتشادف أٍ الوتضبدٍ : الف( 

غُصَى                      اُوتت الوفشد أٍ الجوع :          ة( 
هفشد
ع زجِ                         ←

جوع
←                       
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 أجِت عي السئَالیي : 

 ف ؟ ذلوبرا هب لُجِلَ الَْ

  ّزا المویص ؟  ون سعشُ

5/0  

5  

 أوول تشجوِ العجبسات : 

 اش ..................................... . .............................. ثپشسذ دس ثضسگسبلیهي سأل فی صَغَشُِ أجبةَ فی وَجَشُِ : ّشوس دس 

َّ هحبٍلٌِ لجیحٌِ لىشف أسشاس الٌبس لفَضحَِْن : آى ................. صشت است ثشای پی ثشدى ثِ ساصّبی هشدم جْت 

.................... 
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 عربي                                                                                                           

 1101-981009               75                                                              رياضي/تجربييازدهم                                                 

 در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ. امتحان دانش آموز عسيس شما مي توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پايان
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 عیٍي الىلوِ الغشیجِ : 

 هُضاسع                     عبهل                       هَظّف                     صیت  

 حصٍِ          ًت               ر  ثن                      خغیئِ                    إ
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 اُوتُت ولوًِ تٌُبسَتُ التَضیحبت التبلیِ : 

 سُوِّیَ ثسَسُ األخالق :                                         التجوٍع ٍ الذٍٍساى حَل شیءُ : 
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 عیٍي التشجوِ الصحیحِ : 

 هب تَضسَع فی الذًیب تَحصَذ فی االخشُ : 

 وبسی دس آخشت دسٍ خَاّی وشد. ّشچِ دس دًیب هی -وٌی.           ةّشچِ دس دًیب ثىبسی دس آخشت دسٍ هی -الف

 سأیتُ أفشاسبً فی الوضسعِ : 

 ّبیی دس هضسعِ دیذم. است -ّب سا دیذم.                                ةالف( دس هضسعِ است
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 تشجن األفعبل التبلیِ : 

 التَستَخذَهی :               هَا :          ذَإستَخ  استخذام : ثِ وبس گشفتي 

 هيَ : تُحَشِّ          هَت :                 لذ حَشَّ  التحشین : حشام وشدى 

 جبلَس :                  سٌب :          جبلَ  : ّوٌشیٌی وشدى  ِسهجبل
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 الوحٍل االعشاثی للىلوبت الوعیٌٍِ : عیٍي 

 . وبلخُجضفی ًْبیِ أغصبًَْب  أثوبساً. تحولُ الْبدئتٌوَ فی جُضُس الوحیظ  شجشٌُشجشُ الخُجض 

 . الحیَاًبتُّزُ الشجشُ وشیٌِْ تْشُةُ هٌْب  سائحِ
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 عیٍي فعل الششط ٍ جَاثِ فی العجبسات التبلیِ : 

 ٍ تَصَل إلی أّذافه. ٌجَحلت تَن فی الشذائذ فَْ صذیمه. إى تَعشِف لیوِ الهب تضسَعَا فی الذًٍیب تَحصَذٍا فی آالخشُ. هَي یُسبعَذ
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 عیٍي اسن الوىبى ٍ اسن التفضیل فی العجبسات التبلیِ : 

حُسيُ الخُلك ًَصفُ  .هي أّنٍ أسجبة لغع التَاصل ثیي الٌبس یٍالَجْیي. رله هَتجشُصهیلی، لِ سشاٍیل أفضل. ّرشَشُّ الٌّبس 

 الذٍیي.
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 عیٍي هب عُلت هٌه فی العجبسات التبلیِ : 

تجذأ حیبتَْب  عَ الوخبعَجیي ثىالمٍ جویل. إتَّمَا هَاضع التُّْن. الشجشُُ الخبًمِذإًّوب ثُعَثتُ ألتَوِّنَ هىبسم األخالق. علیٌب أى ً

 حَلَ جِزع شجشُُ. َّ یَضُشُّ الغلّبة ثسلَوِ. سثٌّب تٍَاةٌ سحین. ثباللتفبفَ 

 اسن الوىبى :                      اسن الوجبلغِ :                    اسن الوفعَل :       :                 ن الفبعل اس

 الجبس ٍ الوجشٍس :                  الجوع الوىسٍش :                  الفعل الوجَْل :                  الفعل األهش : 
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 الجولِ  ثعذ الٌىشُ ٍ تشجوْب :  عیٍي

 شبّذتُ عفالً فی الغشفِ یجىی. إشتشیتُ وتبثبً لذ سأیتُِ فی الوىتجِ. 
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 إلشا الٌص ثن أجت عي االسئلِ : 

ّزُ الشجشُ وشیٌِْ  ْب الوُضاسعَى حَل الوَضاسع لحوبیِ هحبصیلْن هي الحیَاًبت. ألىّ سائحِهذشجشُُ الٌّفظ شجشٌُ یَستَخ

 تْشُةُ هٌْب الحیَاًبت ٍ تحتَی ثُزٍسّب علی همذاسٍ هي الضّیَت. 

 هب َّ سجت إستخذام شجشُ الٌفظ؟ الف( 

 ة( لوبرا تَفَشُّ الحیَاًبت هي شجشُ الٌفظ؟ 

 ج( هبرا تحتَی ثزٍس شجشُ الٌفظ؟ 
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