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 بارم  ردیف

:  مجالث شيس زا بٍ فازظي حسمجٍ كًيد  الف
سِا آهلَخكن  : قال قُّم ابساَمَي  -1 ُ َحِسقٌّ ِ اْنص

 
أأيَج َفَؼلصج َرا بآهلّخًا يا ابساَمي ُ  -2

 
ساع االبنياء هَغ أقّاهمن الكافسيى  نثا َحدَّد دَ   -3 ـّ  القسآُو الكسمُي ػى 

 
اآلثاز القدميت ِ الحضازاث ُُتِكُد اَامتَم االنساّو بالديّى  -4

 
لِّله يلع الًاض ّحّجُ البيج َهى اظخطاَع إليٍ ظبياًل   -5

 
ث ذركياُث أيب حني زأي الًاَض ريكبَّو الطائسَة  -6 هسَّد

 
ُّب الريى ُيقاّحلّو يف ظبيلٍ ـفًا كؤهّنه نبياِو هسـّ -7   ؾإوه الِل ُيحّ

 
مَخًا   -8 قالّا الػمَل لًا إاله ها َػله

 
ًّا ِال تحصونا ِ أيمت االػلّ -9  إو كًمت هّهًني وِال ََتّ

 
ُن ُحطّلق قطساث املاء هخخاليًت ّهى فّمُا إيل اهلّاء   -10 مسكت العَّد
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 بارم  ردیف

. هؼًاي كلماث هشخؿ ؼهد زا نبّيسيد ب
 الخلفاش یف املؽَُد زأيُج َرا - 3     يلع َكّخفٍ الفؤَض  ػلَّدق -1

 
 ُهَعجبّو امساک الصيًّت َّاُة - 4    طيًٍت  ّهى ُخّلقّاَبل حساُُه  -2

 

2 

:  حسمجٍ َای زا حكميل كًيد  ج
َلی يسخّی الريى يؼلمَّو ِ الريى ال يؼلمّو َ   -1

  .........................ِ كعاین كٍ منی دايًد .................. آيا كعاین كٍ 
فئوه خسَب الِّل ُُه الغالبّو َ  -2

. َعخًد  ......................... خدا مهاو ..................... قطؼًا 

1 

.  هفسد هّازد خّاظخٍ ؼهد زا نبّيسيد د
  :     آهلت :أـًام  

5/0 

( ,)هرتادف يا هخضاد هـ 
ب   ........ ُيّبَ  َث  -1 َد - 2َتَقسه  َظَكَج ......... َحدَّد

5/0 

.  كلمٍ غري هسحبط زا هشخؿ كًيد  و
 أَدب حؼلمي   ياء  َػفاف  َ   -1
ت   َجَبل  هديًت   -2  غاز ّقمَّد
 أكخاف  أظًاو فؤض  أػنُي   -3
ظيازاث  اِالد   زجال  ّنساء   -4

1 

.  كلمٍ هخًاظّب با ُتضيحاث شيس زا نبّيسيد ز
 : ث الهكاو ِقّف العيازاث ِ الحاف -1
 : الفغريبينإ -2
 : ِِ ّهى اػضاء الجعن َيَقُغ فَّ  الجرع قع -3
َلت -4  :  الهري ُُيِّلُح األؼياء املُؼطَّد

1 
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 بارم  ردیف

. مجالحي زا كٍ با ُه قسابج هؼًايي دازيد بٍ ُه هخفل كًيد  ح
 ُت ييكي هيكى ِ دز دجلٍ ايداش كٍ ايصد دز بيايج دَد باش- 1                              كؤوه ازضاَء الًاّض غايِت الُحدَزك  -1
 خدا زا بس آو نبهد بخؽايػ اظج كٍ خلق اش ِجّدغ دز آظايػ اظج- 2                               أَجس اُمُلعًني ُع إوه الِل ال ُُيي -2

 ػاقبج پيل اجل دز زظد- 3                             الَيسَحن الُِل َهى ال َيسَحن الًاَض   -3
 شيدگي بٍ هساد دل هسدم يخّاو ركد- 4                                                                      كُل نفٍط ذائقُت املّث  -4

1 

بسيد  =  َقَطَغ .   بس اظاض منّيٍ دادٌ ؼهد كلماث شيس زا حسمجٍ كًيد  ط
مُت  -1   :قَطُغ َظَي - 5:     قدَقَطؼص
َطَغ - 6  :    ُقّطؼّا  -2  :َلىص َنقص
  :القاّطغ - 7  :   ََل َيقَطؼّا  -3
طؼّا -4  : املقطّع - 8  :   ال َتقص

2 

. هّازد خّاظخٍ ؼهد زا دز هنت شيس بيابيد  ی
  (فؼل مجُّل – مجسِز بٍ حسف جس – فاػل – فؼل هاضي  )

حص ظيازهُُت  
ّلَّد َد املُصاّزُع مجاػًت هى املعافسيى ََل ُُيَ ََ ام َؼا يف ويٍم ّهى األيه

 

1 

.  محل اػسايب كلماث هشخؿ ؼهد زا نبّيسيد ك
ّلُق كُت مالط جا يف القطساّث ُحطص

 الحؽساّث  ٌّ    اته
 

1 

. أقعام ال ، حسِف هؽبٍُ ، حال ِ هسَجغ حال زا هشخؿ كًيد  ل
 زأيُج مجاػًت هى املعافسيى ُهًخّظسيَى يف املَؤاّقف  -1

 
  ِ َي يائمِت يف الغسفت ٌؼاَد يلعٌّيلع أخَج  -2

 
 ال تحصوص إوه الِله هؼًا  -3

 

ٌَ يف الديى ِ لكىه الًاَض َيكُفسِو  -4  .الإركا
 

 

2 
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 بارم  ردیف

.  ونع كلماث هشخؿ ؼهد زا نبّيسيد م
ّمُل        ال     الخرياث ِ َّ    يف       ِع    ُهعاّز ديٌّيلع يالخلمير ظغ  . ايل الًاضاإلحعاو    يفُ ص

ٍ   امُسٍ يف املدزظّت رّكَ     ُذ    . الخالهير أدبًا أفضُل     أيه

  ( فؼل ، ظاخخاز اظن ، ونع حسف مجُّل شهاو ِ هؼلّم ِ )زاَامنيي 
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