
 

 

 با یاد خدا

 بارم سؤاالت ردیف

 : تشجن العثاسات التال٘ٔ 1

 ي العجةا فعلٌ٘ا أى ًثتعَذ عحسي هٌّأ ٗکَىُ ت٘يَ الٌّاس هي َّقذ 

 

 تسلَکِ ٍ ٗسأل الوعلّن تعٌّتاً شُّ الطلّابَِ الوُطاغة ٗضکاى صه٘ل

 

 الٌاس لةّ األثواس. ثض ٍ ٗأکلواسّا فٖ ًْاٗٔ غُصًَْا کالخُّزُ الطجشٓ تحول أث

 

 ا َٗخشُجُ هي ثوش الغشس.لِ هي األجش قذسَهغشساً إلّاکتة اهلل  ها هِي سجُلٍ َٗغشسُ

 

 ٕ إل٘کن عَ٘تکن.ذَخ٘ش إخَاًکن هي أّ

 

 قن عي هجلسک ألت٘ک ٍ هعلّوک ٍ اى کٌُت أه٘شاً.
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 الکلوات التال٘ٔ:  نتشج 2

 :تثج٘ل:                       خٌقَُٗ:                      حصٔ:                      غُصَى

1 

 اُکتة الوتشادف ٍالوتضاد: 3

 فَشَّ =                    هُضاسع=                    ≠ ًادَ                       ≠ تذاٗٔ

1 

 تٌُاسةُ التَض٘حات التال٘ٔ هٌاسثٔ اُکتة کلؤً 4

 القث٘حٔ:تسو٘ٔ االخشٗي تاألسواء 

 ٍساى حَل ضئٍ:التجوّع ٍالذّ

 ٔ لکطف اسشاس الٌاس:هحاٍلٔ قث٘ح

 الزٕ ٗعطِ٘ اهلل عوشاً طَٗالً:

1 

 أکول التشجؤ: 5

ت د: .............. کِ اص داًص ٍٕ .............. تْتش اص .............. عثاف عاتذٍفَعُ تعلوِ خ٘شٌ هي ألعالنٌ ٌُٗتَ

1 



 بارم سؤاالت ردیف

 کٌٌذُ است.

 أى الَٗعصٖ أٍاهش الوعلّن:  اص دستَسات آهَصگاس ..............

 أجِة عي السؤال٘ي 6

 لوارا هاقُثِلَ الْذف فٖ ّزُ الوثاسآ؟

 جش؟کن أسعاس السشاٍٗل فٖ ّزا الوت

1 

 الوصادس:تشجن االفعال ٍ  7

 المصدر النفی و النهی االمر المضارع الماضی

 جالَسَا:

 

 جالِسَا: تُجالِسيَ:

 ّوٌطٌٖ٘ کٌ٘ذ

 هجالَسَٔ: :التُجالِس

 ّوٌطٌٖ٘ کشدى

 قذحَشَّمَ:

 

 :ىَهَالتُحشِّ حَشِّها: هَىَ:ُٗحَشِّ کاى

 کٌ٘ذحشام ًوٖ

 تحشٗن:

 حشام کشدى

 ٌُٗقِزُ: أًقزًا:

 دّذًجات هٖ

 ًقار:إ التٌُقِزُ: أًقِزٕ:

 ًجات دادى

 إًسَحَةَ:

 ًطٌٖ٘ کشدعقة

 اًسحاب: َا:التٌَسَحِث إًسَحِة: أًسَحِةُ:

 ًطٌٖ٘ کشدىعقة
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 اإلعشاتٖ للکلوات الوعٌّ٘ٔ عّ٘ي الوحلَّ 8

ًَقَصَ  العقلُإراتَنَّ  .تسلَکِ الطلّابَ َٗضُشُّ . َّاالستَائّ٘ٔ الغاتاتتٌوَ فٖ تعض  ضجشٌٓجشُٓ الخاًقٔ الط

 الکالم.

 

1 

 فعل الطشط ٍ جَاب الطشط فٖ العثاسات التال٘ٔعّ٘ي  9

 لشّتکن فَْ عالنٌ تِ. َاولإى تعاهلل. سث٘لأّذافِ. ها تحثَّى هي أهَالکن أًفقَا فٖ إلَٖٗصِل هَي ُٗحاٍِل کث٘شاً 

 

 

1 



 بارم سؤاالت ردیف

 اسن الوکاى ٍ اسن التفض٘ل فٖ الجوالت التال٘ٔعّ٘يَ  11

 ضُشُ فٖ ّزُ الوحافل هشًّٓ اُخشٕ.. سٌَحالصفّلّن آدابٌ أّوّْا: عذم الٌَم فٖاب فٖ هحضش الوعللطلّ

 

 هي الخطأ فٖ جو٘ع األحَال. قثل الکالم ٗسلن شهَي ُٗفکِّ

1 

 ت التال٘ٔ.افٖ العثاسٍ اسن الوثالغٔ ٍ الفعل الوجَْل  َلعّ٘ي اسن الفاعل ٍ اسن الوفع 11

 ثٔ.لََِّهِي الحَ٘اًات ٍ الغاصات الوُ ٗٔ هحاص٘ل الفالح٘ياوتَخذَمُ ّزُ الطجشٓ کس٘اجٍ لحستُ
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 عّ٘ي التشجؤ الصح٘حٔ 12

 ب( ت٘وٖ هَفق                         پ٘شٍص   ت٘نالف(      اً: ًاجح فشٗقاً

 ب( دستثٌذ عت٘قِ                 إ   الف( دستثٌذ کٌِْ    السَاس العت٘ق: 
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 صَحّح األخطاء فٖ التشجؤ 13

 فلِ أجشُ هَي عَوِلَ تِ:  نَ علواًلَّهَي عَ

 کسٖ است کِ عول کٌذ.ّش کس داًص ٗاد تگ٘شد پس تشإ اٍ پاداش 

 

ّإ تلَط سالن سا صٗش خاک دفي شاب: سٌجاب داًِتحتَ التُّجَصاتِ الثلَطِ السل٘ؤِ  َٗذفيُ السٌجابُ تعضَ

 کشد.
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 کتة العول٘ات الحسات٘ٔاُ 14

   :ٍ أستع٘ي خوسَى ًاقص أستعٔ عطش ٗسإٍ خوسٔ تسعٔ ٍ

 

 :ستّٔ ٗسإٍ ستّٔ ٍ ست٘يفٖ أحذ عطش 
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 اتمنّی لکم التوفیق

 ذوالقدر -7931دی 



  



  



 

 


