
 تاسوِ تؼالٖ

اٍلاتٖ دت٘شستاى آصادٕ – ٗاصدّن اًساًٖ – 1ًوًَِ سَاالت تستٖ اص دسس   

 

  ػ٘ي الصح٘ح فٖ التشجؤ. -1

ٍالذٗي دٍست داسًذ وِ فشصًذاًطاى تشإ وسة هْاست ّا ٍ       ضَِّ٘ٔ. اّن تاوتساب الفٌَىِ ٍالشُٗٗحِةُّ الَالذاىِ أى َْٗتَنَّ اٍالدَ -الف

.سختٖ ّا تالش وٌذ  

ّشوس اص ًواصش دس ٍلتص هشالثت ًىٌذ، خذا اٍ سا دٍست ًذاسد.    هَي الُٗحافظ ػلٖ صالتِ فٖ ٍلتْا ال ُٗحثِثِ اهللُ. -ب  

سا ػوشاى هٖ وٌذ، خذا اٍ سا دٍست ًذاسد.الحىؤُ تَؼوُشُ فٖ لَلةِ الوُتََاضِغِ ال هُتَىَثِّشِ الجَثَّاس. حىوت للة اًساى هتَاضغ  -ج  

گفت تِ پشٍسدگاس سپ٘ذ ُ دم اص تذتشٗي آًچِ آفشٗذُ پٌاُ هٖ تشم.       َرُ تِشَََّبِّ الفَلَك هِي ضَشِّ ها خَلَكَ. لُل أػُ -د  

 2- ػِّ٘ي الخطأ فٖ الوفَْم الؼثاسِٓ.

حِىؤَُ فٖ المَلةِ الوُتََاضِغِ.ال تَؼوُشُ ال -ب       .                  َٗجِةُ أى ال ًَشفَغَ أصَاتٌَا فَقَ صَتِ هَي ًَتَىَلََّنُ هَؼَِ -الف  

اإلػجابُ تالٌََّفسِ ػَوَلٌ غَ٘ش هَمثَل. -د        .                               ػَلٌ٘ا أى ًُحافِظَ ػلٖ أداءِ الصالِٓ فٖ ٍَلتِْا -ج  

«ًتطاس، إًمسامإًماد، إ»ػَِّ٘ي ٍصىِ الىلوات -3  

افؼال -اًفؼال -افتؼال -ب                                               اًفؼال    -افتؼال –اًفؼال  -الف  

اًفؼال -افتؼال -افؼال -د                                                         اًفؼال -اًفؼال -افؼال -ج  

 4- ػِّ٘ي هال٘سَ فٖ الؼثاسٓ  التال٘ٔ. » إًََّوا تُؼِثتُ لِاُتِنَّ هَىاسِمَ األخالقِ«

فؼل اهش -هفؼَل                    د -هضاف الِ٘                    ج -جَْل                   بفؼل ه-الف  

 5-ػَِّ٘ي الخَطَأَ ػَي الوَحَلِّ اإلػشاتٖ لىَلواتٍ تَحتَْا خطٌّ.

 الف- » ... ٍال تَلوِضٍا أًفُسَىُن..«. فاػل                                             ب- تٌَصُحٌُا اُٙٗٔ. فاػل

 ج- التَزَوََّش ػَ٘بَ الٌاسِ تِىالمٍ خَفٍِّٖ. صفت                                        د- ٍَهَي َٗفؼَل رلهَ فَََُْ هِي الظالو٘يَ. هفؼَل



«وَن سِؼشُ ّزا المَو٘صِ الشِّجالِّٖ» ػَِّ٘ي جََابَ الصح٘ح فٖ الحَاس التالٖ.  -6  

ال تَخف٘ضَ لْزُ الم٘ؤَِ. -تتسؼ٘ي الف تَهاى                            ب السِّشٍالُ الشِّجالُّٖ -الف  

سِتَُّىَ ألف تَهاى -أت٘ضَ ٍأسََد ٍأصسق ٍ أحوش                                        د -ج  

 7- ػَِّ٘ي الخطأَ فٖ تشجؤ الؼثاسات.

پس چِ وسٖ تاساًص سا اص آى فشٍد آٍسدُ است.ًگاُ وي تِ اتش اًُظُش الٖ الغَ٘نِ فَوَي اًَضَلَ هٌُِِ هَطَشَُ.  -الف  

ًَذِمَ اَخٖ الصَّغ٘شِ هِي ػَوَلِِ فاػتَزَسَ هٌِِّٖ. تشادس وَچىن اص واسش پط٘واى ضذ پس اص هي ػزس خَاّٖ وشد. -ب  

ا هٖ دٌّذ.هَي سَألَ فٖ صِغَشُِِ، اَجابَ فٖ وِثَشُِ. ّش وس پاسخ وَچىتش ّا سا تذّذ تضسگتش ّا پاسخص س -ج  

ػَذآٍَُ الؼالِلِ خَ٘شٌ هِي صَذالَِٔ الجاِّلِ. دضوٌٖ ػالل تْتش اص دٍستٖ ًاداى است. -د  

جوغ اسن هىاى تش ٍصى ....... است.-8  

هَفؼِلَٔ -هَفؼِل                           د -هَفؼَل                        ج -هَفاػِل                      ب -الف  

است. «أفؼَل»شتشٕ داسد ٍ ت٘طتش تش ٍصى هفَْم ت-9  

ّ٘چىذام -اسن هثالغٔ              د -اسن تفض٘ل                    ج -اسن هىاى                   ب -الف  

اسن تفض٘ل دس حالت هماٗسِ ت٘ي دٍ اسن هؤًث هؼوَالً تش ٍصى ....... هٖ آِد.-11  

هفؼَل -أفؼَل                  د -ج                 فُؼلٖ   -أفاػِل                    ب -الف  

وذاه٘ه اص گضٌِٗ ّإ صٗش دسست است.-11  

جوغ اسن هىاى تش ٍصى هَفاػ٘لُي است. -ٍصى هَفؼَلَٔ تش اسن تفض٘ل داللت داسد.                            ب -الف  

جوغ اسن تفض٘ل تش ٍصى هَفاػ٘ل است. -د      اَلَلََّ جضء اسن ّإ تفض٘ل هحسَب هٖ ضَد.                  -ج  

«اَوشَهٌَٖ اُهِّٖ»دس وذام گضٌِٗ هؼٌإ ػثاست صح٘ح هٖ تاضذ.   -12  

.هادسم هشا گشاهٖ داضت -هي هادسم سا گشاهٖ داضتن.      د -هادس تضسگَاسم        ج -هادس گشاهٖ ام            ب -الف  

 



هٖ تاضذ. «الوُستَثِذُّ الّزٕ ال َٗشٕ لِأحَذٍ ػلِ٘ حَمِاً »وذام گضٌِٗ ت٘اًگش هفَْم  -13  

تَشتََِّٕ -هٌُىَش                        د -جَثِاس                            ج -إػجاب تٌَِفسِِ                     ب -الف  

. «هَفؼِل »ػَّ٘ي اسن الوىاى الّزٕ هُفشَدُُُ  ػلٖ ٍصى -14  

هَىاتِة -هَذاسِس                           د -هٌَاصِل                      ج -ب                   هَطاػِن       -الف  

 15- ػَّ٘ي هؼٌٖ  »خَ٘ش«  َٗختَلِفُ ػي الثالٖ.

خَ٘شُ االُهَُسِ اٍَسَطُْا. -تَفَىُّشُ ساػٍَٔ خَ٘شٌ هِي ػثادَِٓ سَثؼ٘يَ سًٌََٔ.                    ب -الف  

  خَ٘شُ إخَاًِىُن هَي اَّذٕ إل٘ىُن ػَُ٘تَىُن. -ػلٖ خَ٘ش الؼَوَل                                             د حَِّٖ -ج

 16-ػَّ٘ي الخظأَ فٖ التضاد للىلوات التالِ٘.

اَصفَش ≠اَسََد -د َخ٘ش                   ≠ضَشّ -اَسخَص                      ج ≠اَغلٖ -اَسرَل                ب≠اَفضل -الف  

 17- ػَِّ٘ي الخطأ فٖ التشادف ٍ التضاد.

ٍَساء;إلتَشَبَ ، خَلف  ≠إتتَؼَذَ -ًُْآ                                         ب;اَسخَص ، ًاَّى ≠اَغلٖ -الف  

هَطاوِل;أّذٕ ، ضَذائذ ≠ضَلََّ -اَلثح                                                 د ;، اًَىش َِإً ≠اَرَّش  -ج  

وَن اسن التفض٘ل ٍ اسن الوىاىِ هؼاً َُٗجَذُ فٖ الؼثاسٓ التال٘ٔ. -18  

«هِي اٙخَشِ. رَّثتُ الٖ هَصٌَغِ اُختٖ الصُغشٕ ؛ ٍ إضتَشٗتُ لَو٘صاً أت٘ضَ ٍ سِشٍالَ٘يِ ؛ اَحَذُُّوا اَوثَشُ »  

سِتََّٔ -خَوسٔ                        د -ج             استؼٔ                -ثالثٔ                        ب -الف  

 19- ػَّ٘ي الخَطأ فٖ تشجؤ الىلوات الوؼٌ٘ٔ.

 الف- التُصَؼِّش خَذَّنَ  للٌّاسِ: ) تش ًوٖ گشدٕ(                        ب- لَذ ػَلََّنَ رلهَ الوُذَسِّسُ طاُلتَُِ الفٌَُىَ : ) آهَصش دادُ است(

 ج- السُىَتُ رََّةٌ تَ٘يَ الٌاسِ: )طال(                                    د- اُحِةُّ اللَُىَ األصسَق : ) آتٖ(

 21- دس وذاه٘ه اص جوالت صٗش اسن تفض٘ل ٍجَد ًذاسد.

اَسحَن الشََّاحو٘يَ ٗا -د      ٗا اَحسيَ الخالم٘يَ     -ج     ٗا اَسوَغَ الساهؼ٘ي     -هِي الوَسجِذِ الحَشامِ                  ب -الف  



 

سا تِ تشت٘ة تگَٗ٘ذ. «اَحسَيَ»هضاسع ٍ هصذس  -21  

أحسِي ، إحساى -ُٗحسِيُ ، إحساى              د -أحسَيَ ، ُٗحسِيُ              ج -إحساى ، أحسِي             ب -الف  

است. وذام گضٌِٗ «لَ٘سَ ضَٖءٌ أثمَلَ فٖ الو٘ضاىِ هِيَ الخُلكِ الحَسَيِ  »هؼٌٖ  -22  

دس تشاصٍٕ ) اػوال( چ٘ضٕ سٌگ٘ي اص خَش اخاللٖ ً٘ست. -الف  

دس تشاصٍٕ ) اػوال( چ٘ضٕ سٌگ٘ي تش اص خَش اخاللٖ ٍجَد داسد. -ب  

دس تشاصٍٕ ) اػوال ( چ٘ضٕ سٌگ٘ي تش اص خَش اخاللٖ ً٘ست. -ج  

دس تشاصٍٕ ) اػوال( واس سٌگ٘ي تش اص خَش اخاللٖ ً٘ست. -د  

وذام گضٌِٗ است.« واًَت هَىتَثََٔ جٌُذِٕ ساتَُس فٖ خَصستاى أوثشُ هَىتَثٍَٔ فٖ الؼلَنِ المَذٗنِ »اسن هىاى دس جولِ  -23  

الؼلن المذٗن -خَصستاى                  د -هَىتَثَٔ                      ج -جٌَذٕ ساتَُس                    ب -الف  

« .ضَذُّ لَسًََٓ هِي الحَجَشِ تَل ََُّ أضَلّلَلةُ الظالِنِ أ» وَن اسن تفض٘ل فٖ ػثاسَِٓ  -24  

إثٌاى -أستؼٔ                        د -ثالثٔ                        ج -ٍاحذ                         ب -الف  

ػَّ٘ي ها فِ٘ اسن الوىاىِ. -25  

واىَ هَثذَاُ وِتاتَِٔ هَمالَتٖ حََل دسٍسٖ لَثلَ َٗهَ٘يِ. -ب      واىَ هََػِذُ لِمائٌَا هَغ الصَّذٗماتِ ػٌِذَ هَذخَلِ الوَذسَسَِٔ.      -الف  

  ال اُحِةُّ السَّفَشَ تالسَّ٘اسَِٓ هَغشِتاً لِاَىََّ الََْاءَ هُظلِنٌ. -تٌََُّٖ ، لَ٘سَ ّزا الََلتُ هََلِؼاً هٌُاسِثاً للََّؼةِ فٖ الضُّلاقِ.           د -ج

ج -12 د -25  ج -22  د -5  ب -2   

ب -11 ج -26  د -21  ج -6  ب -1   

ب -12 ب -27  الف -22  الف -7  د -2   

د -13 الف -28  ب -23  ب -8  د -3   

الف -14 الف -12  الف -24  ج -22  الف -4   

  


