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مَسةو:وشيواوتقيوزادة َرَجةوباحلرافو: املَُّدّرِّ َرجةوباألرقام: الّدَ  الّدَ
 بارم  األسئلة  ردیف

والیّتوحتتهاوخط   1  .تَرج والکلماتِّ
 ...........(..هذا القميِص أفضلُ مِْن ذلك.  )........ نَوعيَّةُ ب(     .........()............المُعَلِّمَ التَّبْجيلَ.   أنْ يُوَفِّيَأ( على المُتَعَلِّمِ 

 ).......................(    .التَّوّابَد( إنّ اهللَ يُحِبُّ العَبْدَ      ).......................(                       صديقَكَ. ال تَلْمِزْج( 
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و»  .أَمامَها کَلَِّمة   کُّّلِّ  مُّتَضادَّ  أَا   مُّرَتادَِّف  اُّکتُّب 2  «کلمتانوزائدتانِّ
 «يضُرُّ    / لماذا / حينَ / يرسُبُ  / أمام / المُحاوَلَة»   

 .................= لَمّا ................         ≠ وراء  ...............        = االجتهاد ...............        ≠ ينجحُ 
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و.واُّکتب 3 ِّألمساءِّوالتّاليّةِّ واجلمَعول  املفردَوأاِّ
 .................. جُنديّ :.......        ............:  عَبد: ...............       فُستان : ..................       ذُنوب

1 

 ََمموعة و. أَّيِّ  يف البَقيّةِّ  عَن نَوعُّها ََیتَلِّفُّ  اليّت الکَلِّمةَ  عّیِّ  4
        بِناء           يجاد إ    إنشاء       :     إحياء     جِهَةِ المعنى ()من الف 

 يُسَمّي        يَتَكَلَّمُ     يَهمِسُ     :      يَتَحَدَّثُ   )من جِهَةِ المعنى (ب 

 مصانع        مكارم    مطابخ      محامل )من ِجهَة البُْنيَة( :           ج(

 انكسار       انسحاب  انتخاب     انبعاث       :     )من جهة البُنْيَة( د( 
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بوالرَتمجةوالصحيحة 5  .انتخِّ
 آموزاني موفّق هستند.   اينها دانش -2   آموزان، موفق هستند.  اين دانش -1   لميذاتٌ ناجحاتٌ.الف: هؤالء ت

   هر كس قبل از حرف زدن انديشيد خطايش كم شد.   -1       خَطَؤُهُ.ب: مَنْ فَكَّرَ قَبْلَ الكاَلمِ قَلَّ 

  شود. هركس قبل از حرف زدن بينديشد خطاهايش كم مي -2                                               
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 .الناقصةَ ولوالرتمجةَ کمِّّ  6
 النَّفْسِ.مُعَلِّمِ علمِ  كان بَيْنَنا زُمالءٌ يَسْتَمِعونَ إلى كالمِ -1

 . ...................... هايي .............. كه به سخن معلم روانشناسيكالسيدر بين ما هم

 في كِتابَةِ إنشائِكُم. يُساعِدْكم "مُنْيَةِ المُريد"إنْ تُطالِعوا كتابَ  -2

 ......................... .اگر كتاب منية المريد را ..................... در نوشتن انشاهايتان 

 گو .................. به پروردگار سپيده دم از بدي ............ آفريد.ب        قُلْ أعوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ من شرِّ ما خَلَقَ . -3
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 التاّليةَو. فعالَ األتَرجِّ و 7
 .......................:  تَعَلُّم تتبادَلونَ:  ..........................                ال تَنْكَسِرْ : ..........................        

 قد تَذَكَّرَ : .....................         : ............................. التَزَمَ             .  .......................: .....شَ تَعايَ

 

1.5 



 . التاليةَ وترج واجلمَل  8
 (1.1) أ( قد يكونُ بينَ النّاسِ مَنْ هو أحْسَنُ منّا، فعلينا أنْ نَبْتَعِدَ عَنِ العُجْبِ واالستِهزاءِ.

 (1.1) .و الهَدَفُ مِنهُ فَضْحُ النّاس ن كبائرِ الذُنوبِ في مَكْتَبِناالتَجَسُّسُ مِب( 

 (1ين ألْفَ تومان. )ج( تبدأُ األسعارُ مِن خمسَةٍ وتِسْعينَ ألفاً إلى مِئَتَيْن وسِتّ

  (1) ( إنّ النبيَّ جادَلَ الكفّارَ بالتي هي أحْسَنُ. ى

  (1) و( على المُتَعَلِّمِ أنْ يَجْتَنِبَ عَن كالمٍ فيه إساءةٌ لألدَب.
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والتّاليّةِّو. 9 ومنَکویفوالعباراتِّ واملطلوبُّ  عّیِّ
 ) فعل المضارع (                       تَكْرَهُهُ .ديقَكَ والتُـلَـقِّـبـْهُ بألقابٍ الف: ال تَسْخَرْ صَ

 ) الفعل المجهول (       .قَلبي علَي السَّكينَةُ  الملَعَب أُنزِلَتْ  في طُلّابي نَجاحَ  شاهَدتُ  ب: لمّا

  )فعل الشرط(ج: نَصَحَهُ المعلِّمُ و قالَ من ال يَسْتَمِعْ إلى الدَّرْسِ يَرْسُبْ في االمتحان.   

 )جواب الشرط(                                  د: إنْ تُؤَلِّفْ كتاباً وتنشُرْه فهو مفيدةٌ للنّاسِ. 
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والصحيَحو: 11  عَّیِّ 
 تَجِدوهُ ( –دْهُ ) تَجِ دِّمْ لِنَفْسِكَ من خيرٍ......... عندَ اهللِ.ا تُقَمب(    (كُنَّ –كانت ) سْتَمِعْنَ إلى المُعَلِّمِ.الطالباتُ يَ أ(...............

 ألنْفُسِكم ( –)ألنْفُسِهم   . ...........إنْ أحسَنْتُمْ أحْسَنْتُم ..د(       تَطْرَحْ( –)يَطْرَحْ  سؤاالً صَعْباً..  ! ال .........أيُّها المُعَلِّمُج(
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11  ِّ ََحّلَ  عَّیِّ عرابَّ  امل  واليّتوحتتهاوخّط. اْل   لکلماتِّ
 همُ الظالِمون.    ).........................(  أولئكَ.....................(         ب( كَ ألبيكَ ومُعَلِّمِكَ.  )..مَجْلِسِــقُمْ عَنْ أ(

 ...............(ما جَهِلوا.  )......... أعداءُ د( النّاسُ               عَن عِباده.  )..........................(     التَّوْبَةَالَّذي يَقْبَلُ ج(
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واملطلوَبومنَك. 12  إقرأوالنّصوالتايلوااك تُّب 
حـولَ الكتـابِ  ديقه و تكلَّـمَ معـهإنشـاءَه. مـمَّ جَلَـسَ جَنْـبَ صـَ  وَقَفَ مهرانُ في الحصّةِ األُولى أمـامَ الـزُمَالءِ و قـرأَ "

تَخْدَمُ كـ الذي اسْتَخدَمَهُ مُهُ لكِتابَةِ إنشـائِهِ. الكتـابُ المُسـْ يْـرِ . هـذا الكتـابُ مِـنْ خَزَيْنِ الـدّينِلـ "مُنيَـةُ المُريـد"انَ اسـْ

 ".المُعَلِّمِكُتُبٍ أُلِّفَتْ في مَجالِ التعليمِ والتربيةِ وآدابِ الحُضورِ في مَحْضَرِ 

 اسم المفعول : ..................        اسم المكان : ................                                اسم الفاعل :   ...............  و .................   

 ...............اسم التفضيل : ................  و ................          الفعل المجهول : ...............        المصدر من ثالثي مجرد : ...
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13 ) والتاليةَو:و)مجُّ لَتانِّ والکلماتِّ  َرتِّّب 
                        من / األسعار / هذا / أريدُ / غاليّة / هذه / أرْخصَ / . / .

........................................................................................... 
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عادة جمع والتوفيقواوالّسَ  21 أرجوولکّنَ
 


