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1

ثبرم

سؤاالت
ترجن العجبرات التبلیه:

5

إلُی إن وىتُ غیشَ مستأَل لشحمته فأوت أَلٌ أن تدًدَ ػلیَّ ثفعل سؼته
َم یمذسين ثبلحجش يالملم أن یىتجًا ي یتؼلَّمًا ي یصلًا إلی أَذافُم ي یفًصيا فی الحیبٌ
َزٌ الظبَشٌ فی األیب المب رشٌ ػىذ وضي األمابس تدؼل السمبََ خلّب ثًٍَ
تؼدٍت االمب (ع) مه ػملُم ي لب  :وأثی أن وأولَ مه أمًالىم إلّب ثذفغ الثمه
إنّ الشؼبع العًئی یتىًٍن مه سجؼٍ ألًان ي ول لًن یختفی یسُجٍت خضَاً مه الظلمٍ
2
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اُکتت الکلوبت الوطلوثه:
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ثبلفبسسیٍ  لًس لضح:

ثمبفٍ:

ثبلؼشثیٍ  ثسیبس ثخشىذٌ:

فشیبد صد:

مشادفبً لَـ «أغىیبَ»

متعبداً لَـ «خبََ» :

للتعریت:
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«خذايوذا آوچٍ ثٍویىًوبسان يػذٌ دادی ثٍ مه ػاب وه»
4
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عیّن الترجوه الصحیحه:

1

لَجَّلٍَ يأخلَسٍ ػىذٌ :الف -اي سا ثًسیذ ي وضد خًدش وشبوذ.

ة -اي سا پزیشفت ي وضدش وشست.

لم یىٍَ يالذٌ :الف -پذسش سا وُی وىشد

ة -فشصوذش سا وُی ومیوىذ.

صحّح األخطبء فی الترجوه:

2

إوضػح الىجی (ص) مه َزا الؼمل ي لب لمَ تُفَشّقُ ثیه أرفبله؟ يَفَّمَىی للّتی َی أصوی.
پیبمجش (ص) اص آ ن وبس وبساحت شذ ي گفت :چشا ثیه وًدوبن فشق گزاشتی؟ مب سا ثٍ آوچٍ ثشتش است
تًفیك ثذٌ.
َزااألمشوبن سججبً فی سده أحذ ػلمبَالشي  :ایه امش ثبػث صوذاوی شذن داوشمىذ سي شذ.
6

أکول الترجوه التبلیه:

فی تله الفتشٌ سفغ المسلًن سأیٍ التًحیذ :دس آن  ...........مسلمبوبن  ............خذاپشستی سا ثشافشاشتىذ.
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ثبرم

سؤاالت
إقرأالنص ثن أجت عن االسئله:

مشضَ سخلٌ ػدًصٌ .رات یً حملٍَ إثىٍ لیذػٍ خبسج المذیىٍ .فیالاشیك شؼشاالثه ثبلتؼت فتًَلّف لشةَ شدشٌ
لالستشاحٍ .لب الًالذ :الأوسی حىبیتی مغ يالذی الزی لم یُشفَ مه مشظٍ .حملتٍُ إلی خبسج المذیىٍ يألمیتٍُ فی
صايیٍ ،سمغ الًلذ فخشیَ مه ػبلجٍ أمشٌ فًلَغَ ػلی لذمی أثیٍ ي رلتَ مىٍ الؼفًَ.
الف) لمبرا تًلّف الًلذ فیالاشیك؟
ة) أیهَ تًلّفب؟
ج) مبرا وبن الؼدًص لذ ػمل مغ يالذٌ فیالمبظی؟
إجعَل فیالفراغ کلوهً هنبسجهً:
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َبتبن الابلجتبن مب  .............ػُذ َمب ي مسئًلیتُمب( .مبظی مَه «وَسَیَ»)
االُ ٍ َ .............ذایٍ أيالدَب( .مدضي ثٍ لَم ،مَه «سخب»)
وحه  ............السؼبدٌ فی مسبػذٌ المحشيمیه (معبسع مَه «يخذ»)
أیٍُب الىبس  ...............وال الحك فی خمیغ األحًا ( .امش مَه «لب »)
یختلف ثَؼعُُب ػه ثؼطٍ  ...............وجیشاً (المفؼً المالك المىبست)
عیّن الصحیح للفراغ:

1

یذيس االلىتشين  ...............وًاٌ المبدٌٍ (حً ِ -حً َ -حً ُ)
المؤمىبت  ...............المشآن فی الصجبح( .یتلًن -یتلیه -تتلًن)
اُروشيا سثٍىم  ...............المتّمیه( .روشاً -راوشَ-روشَ)
االوسبن المتىبسل لم  ...............فی حیبتٍ (یَفًصَ -یَفًص -یَفُض)
صحّح األخطبء التی اشیرالیهب ثخط:
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إػتَمَذيا الشيمیًن أنّ ػبلمَُم وبرةٌ .األرجٍبَ یًصفًن لمؼبلدٍ األمشاض دياٌَ مفیذاً
عیّن الوفعول الوطلق و الوفعول فیه فیالعجبرات التبلیه:

حیىمب يصل االمب إلی مذیىٍ األوجبس إستَمجَلٍ الىبس ثؼذَ للیلٍ إستمجب َ الملًن ي لذٍمًامَه أمًالُم أیعبً.
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أعرة هباُشیر الیه ثخط:
َزٌ َذایب مه األمًا ي الذياةٍ .تًلّف لحظٍ ي شبََذَ لؼجُم مشبَذٌَ الحىم .سأ أحذُ االُمشاَ ػه أخاش األمشاض.
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شکل هباُشیرالیه ثخط:
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وبن الشخل خبلسبً ػىذ الىجی (ص)  .إن خُشح غًٍاص فی أػمبق الجحبس الیشی دَمٍَ.
للتحلیل الصرفی:
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«وض الشاوجًن مَه مشاوجُم ي لبمًاثتجدیل أمیشالمؤمىیه»
مشاوت 
َم 
لبمًا 
اسخً لىم التًفیك
دیمبٌ  - 1395ريالمذس

