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 بارم  ردیف

حسجن العبازاث ايل الفازظيت   الف
 ِال َحلّمصِا انفَعكن ِال حًاَبصِابااللقاب  -1

 
ن باّلخي َي أحعُى  -2 ُ  ِجاّدْله

 
َج أشَسف أِ أجّل ّهى الري  -3 ّشي ُء أنفعًا ِ عُقّاًل   أَعلمه ًه ين ِ ُي ََيه

 
 إو حّخقّا اّلّلَ َيجَعله لكن فسقايًا  -4

 
َ العقُل َنَقَض الكالُم  -5

َ
 إذا مَت

 
 الشجسُة الخاّنقُت حبدأ حياََتا باال لخفاف حَّل ّجرّع شجسٍة  -6

 
ٍُ طاحُبٍ  -7  خرُياملاّل شزِع َشَزَع

 
ُف ها ليط لل بٍ عمِل  -8  ِالَتقه

 
ده لعاَيل لنَي الكالم -9 ِّ  َع

 
 إَو ّهى شّس عباداّلّل َهى ُحكَسٌ ُمجاَلَعُخت ّلُفحّشٍ  -10
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 بارم  ردیف

 . هعًاي لغاث هشخض شهد زا نبّيسيد  ب
َبُ  أعّذبل هى نفٍط  -1      الالَ ه
   ُهّسًا ُقّل الحق ِ إو اكو -2
  ظديدًا ِقّلّا قّاًل  -3
   مشكاٍة هثل ونزٌ  -4
ثت  اشاٍث خسِج  -5 ِّ  ُهل
  البلّؽ العليمت َجّشاثبعُغ  -6
خًا يسأل هعمّل عمل األحياء -7 ًُّن    َحَع

2 

 : حسمجٍ َاي شيس زا حكميل  ًيد  ج
 ......................بٍ خّدحاو .....................  اگس  إو أحعًمت أحعًمت ألنفعكن  -1
 .................... ٍ دز فُن هخّو هسا ............ ِجدُث بسيامجًا ُيساعدين يف فُن الًظّص        بسياهٍ اي  زا  -2

1 

 .هرتادف يا هخؼاد زا نبّيسيد د
 حبجيل -    3َظَكَج  -1
 ُحّب -     4َديا  -2

1 

 . يل  لمٍ هعادل وتػيحاث شيس نبّيسيد هـ
 : َجَعَلٍ حساهًا  -1
 : طفاث أحٍد أِشي ٍء   -2
 :  الَسميت اآلخسيى باالمساء القبيحت -3
 : الّري يعـيٍ اّلّلُ عمسًا ؿّياًل  -4

1 

 :  لمٍ ياهًاظب زا هشخض  ًيد  و
ل قميض  ّظسِال -1   ُفعخاو  مَسَ
ب ّحَظت  إمث -2   خـيئت   َذيه
ط  الغيبت -3   اإلحعاو الَخًاُبص التجعُّن
  هَّّظف  عاّهل ُهصاّز ع  ظيازة -4

1 
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 بارم  ردیف

  ( يا )صحيح يا  لؾ  ز
 الَعبّزة لِّح ُيكَخُب عليٍ  -1
 عمل األحيا، عمل هـالعت خّاّص العًاطس  -2
 احمليؾ اْلاد ئ بحِس يعادُل ثلَث األزع  -3
م  ِ الدِزاو حَّل شيٍء  -4  االلخفاُف ، التجّ

1 

 . حسمجٍ افعال خّاظخٍ شهد زا بس اظاض منّيٍ نبّيسيد ح
  شج =  َقَخَل    

ُخلّا  -1 َخُل - 3   =ال َتقه  :ال ُيقه
 :َقد َقَخلّا  - 4    =قاّحل  -2

1 

 . هعادل فازظي يا عسيب حّازاث شيس زا نبّيسيد ط
 ُازيُد أزخَض هى َرٌ االظعاز  -1
 .اش دزِاشٌ باو حمي ظعادث جدًا خّشن هي آيد  -2

1 

  (اش زاظج بٍ چپ  )مجالث زا بس اظاض قسابج هفُّهي بٍ مه هخظل مناييد  ی
 مه شباو  ّد ي بايد گشاد چّو ظس ِ اكز وت با  ّدك فخاد   ِّلَ تقّلَّو ها ال تفعلّو

  عيب ِ َرنغ هنفخٍ باشد  حا هسد سخى يگفخٍ باشد    مّل الًاض يلع قدز عقّْلن
 . شيدگي بٍ هساد دل هسدم يخّاو ركد  فإّو املسَء مخبِّء تحج لعاّيٍ 
  چّو عمل دز وت ييعج ياداين إزػاء الًاض  ايِت ال ُحدَزك

1 

 : هّازد خّاظخٍ شهد  زا هشخض  ًيد  ك
ُد طّزََتا يف اإليرتيج  -1 َّ  ( جاز ِ مجسِز –مجلٍ ِ طفيٍ  ). ظافسُث إيل هديًٍت ُاشا

 
ّقُرُك هى هظيبت الجُل  -2 ًه   ( خرب –هؼاف اليٍ  )الكخاُب طديِق ُي

 
  ( اظن هكاو –اظن فاعل  )ُقن عّى َمجّلعَل ألبيل ِ ملُعِلمل  -3

 

لّا  -4 ُّ   (مج  هكّعس ِ هفسدٌ  )الًاض اعداُء ها َج
 

2 
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 بارم  ردیف

 . محل اعسايب  لماث هشخض شهد زا نبّيسيد ل
 أزظلًا ايل فسعَّو زظّاًل فعظي فسعُّو السظَّل  -1

 
 .ِ إذا خاؿَبُن الجاَلَّو قالّا ظالهًا  -2

 

1 

 . هعسفٍ يا يكسٌ وبدو  لماث هشخض شهد زا نبّيسيد م
 ِ ضيسب اّلّلُ االهثاَل للًاض ِ اّلّل بكل شي ٍء علمِي 

 

1 

 .ادِاث شسؽ ، فعل شسؽ ، جّاب شسؽ ِ فعل مجصِم زا هشخض  ًيد  ن
 ِ ها ُحًّفقّا ّهى خرٍي فإّو اّلّل بٍ علمِي 

 

1 

 َِ هى اّلّل الخّفيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


