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بوشهر

عّین ما فیه اسم الفاعل: 1

هذه من الُمفردات اّلتی لم ُتذکر فی الکتاب!1)

عوبات بل ینتفع منها!2) إّن المتفائل ال َیخاف من الصُّ

ب صغیًرا سُیصبح مؤّدًبا بعد کسب الّتجارب!3) َمن لم ُیؤدِّ

إّن هذا التلمیَذ الُمعّوق ُیحّب العلَم فیطالع دروَسه قبل االمتحان مطالعًة!4)

أیُّ عبارة جاء فیها اسم الفاعل و اسم المبالغة معًا؟  2

المناطُق الخّالبة و الِعمارات القدیمة تجذُب ُسّیاحًا ِمن دول العاَلِم!2)إنَّ اهللا هو سّتار العیوب و الّسّیئات فی الّدنیا!1)

نة الماضية!3) ّکاب!   4)قصَد سّياٌح کثیروَن کرماَن فی السَّ ة َفنَزَل الرُّ َفت الحافلة فی الَمحطَّ تَوقَّ

عّین ما فیه المترادف و المتضاّد معًا: 3

 المؤمن عند قیامه و عند جلوسه یذکر اهللا!         1)

 قلیُل الکالم ینفُع اإلنساَن و کثیُرُه یقتُل المرَء!2)

 اهللا هو خالق النجوم و الکواکب في الّسماوات! 3)

 المساء وقُت نهایِة الّنهار و بدایِة الّلیل!4)

عّین ما لیس فیه الّتضاّد  أو المرادف: 4

 الّراسب هو اّلذی ما نجح فی اإلمتحان!2)أنا ِبعُت السرواَل و إشتریُت الفستان!1)

مالء هل ُتعّوضون رصید ُاسرتکم!4) و إن هجرَت سواٌء َعشّیتی و َغداتی!3) ها الزُّ أیُّ

َعّین المفعول لیَس اسم الفاعل: 5

2) المشرُک ال یؤذی اآلخرین أکثر مّما ُیوّذی نفَسُه!1)
 المؤمُن ُیِحبُّ اآلخرة و َیعمل عمًال

صالحًا!                                                 

ما رأیُت الّطالب فی المدرسة یوَم الخمیِس!4) َمن َیعرُف المؤمن اّلذی ال یجاهُد فی سبیل اهللا؟!3)

ن ما لیس فیه اسم المبالغة: عيِّ 6

أّیوُب کاَن عّالمًة و َصّبارًا.2)َیعَمُل الَفّالحوَن فی الَمزاِرِع کثیرًا.     1)

هاِب إلی المدرَسِة.4)هؤالء العّمال ُمجَتِهدوَن فی ِبناء الُمجَتَمِع.3) لی سّیارٌة أرَکُبها ِللذَّ

ن ما فیه اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المکان معًا: عیِّ 7

فی الَمخاِزن َنجَعُل األشیاَء الُمخَتِلَفَة ِمن البضاِئعِ  الموجوَدة.1)

(2! جاِهد الّظلم َمَع الُمسَتضَعفیَن فی َمعرکِة الَحقِّ

فی العاَلِم َمعاِدُن ما اکتِشَفت َحّتی الیوم ِمن طریِق َمواضیع أعماِق األرِض.3)

َعراء.4) َة فی ُمجاَلَسِة الشُّ مُت الَمفاهیَم الّشعریَّ َوَصْلُت إلی هذا البیِت و ُتعلِّ



ن الخطأ: عیِّ 8

عالٌم ُينتَفع بعلمه خيٌر من ألف عابٍد!: دانشمندی که از علمش سود برده شود، بهتر از هزار عابد است!1)

ب لکي ال نبتلي بالّندامة!: نباید آزموده را بیازما�م تا به پشیمانی گرفتار نیا�م!2) ِب الُمجرَّ ال ُنجرِّ

ش عيُن الحياة في الّظلمات!: گاهی چشمة زندگی در تاریکی ها جستجو شده است!3) قد ُتفتَّ

يشاُء ُعداتي ابتعادي عن أِحّبتي!: دشمنانم دوری من را از دوستانم می خواهند!4)

ن ما لیَس فیه اسم المبالغة: عیِّ 9

ها.2)رأینا فی المزرَعِة فّالحًا َیحُصُد المحاصیَل.1) لی َنّظاَرٌة جمیلٌة ُأِحبُّ

الُعّماُل َیعَملوَن  کثیرًا فی البالِد.4)کاَن  المؤِمن صّبارًا فی الَعَمِل.3)

ن الّصحیح: عیِّ 10

(1! وار: زینٌة من الّذهب أو الفّضة تلبسها الّنساء في أرجلهنَّ السِّ

کب: جماعٌة من الّناس ُیساِفروَن في الفالة بالسّیاراِت!2) الرَّ

اإلناء: کّل ما ُیستعَمل للّطعام أو الّشراب!3)

الملیح: الخصال اّلتي یحّبها الّناس کثیرًا!4)

عّين ما لیس فيه اسم فاعل أو اسم مفعول: 11

قرأُت کثیرًا ِمن ُکتٍب مؤّلفوها َلم یقدروا علی تحریک َیدهم!1)

ص منها ألّنها تمنعَک ِمن التقّدم!2) حاِرب الکسالة و تخلَّ

هؤالء أساتیذ ُيحاولوَن في سبيل تعليم الطّالب کثيرًا!  3)

حًة َلهم األبواُب!4) یسکنون في جّنات عدٍن ُمفتَّ

ن ما لیس فیه اسم الفاعل: عیِّ 12

َو َعَلينا أن َنَتواَضَع أماَم أساِتَذِتنا َفإنَّ ذِلَک ِمَن اُألموِر المهمة!2)َو َعَلينا أن َنکوَن صاِبريَن َعَلی الَمشاِکِل!  1)

(3
ِر  الِحکَمُة َتعُمُر في َقلِب الُمَتواِضِع َو ال َتعُمُر في َقلِب الُمَتَکبِّ

الَجّباِر!   
(4

َو َعَلينا أن ال َنرَفَع أصواَتنا َفوَق َصوِت الُمخاَطِب دوَن َدليٍل

! َمنطقيٍّ


