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 بارم  ردیف

همازت ِاژٌ ؼًاظي   1
جسجن الكلمات الحي تححُا خّظ  

ً  ايصل ّهى العماء هاًء َفُحصّبح ُ  َ سَّر  ُ  ْخ
َد ُلَغًة بدِّو كلماٍت    َنجّ

 دخيلٍة ال نسحغيُغ أوْخ

5/0 

 . َضغْخ ُهرتادف أِ هحضاد ّكِّل كلمٍة أهاهَما  2
 
َ  الغدا  / الّدّّكو / األحياء / األلْعْخ
س  -1 َتجَ

َفّل- 2     َاْلْخ  األظْخ

5/0 

 ػّّي الكلمة الغسبيَة يف ُكِّل  جمّػٍة  3
  الّلعاو  الَغن االّد   الَفّى  -1
ال الّسصيد الؽسيحة  الصال  -2 ّّ   ااج

1 

 . ُاكُحب هفسد أِمجَغ الكلمحّّي الحاليحّّي  4
 « َافّاٌ » هفسد كلمة - 2   « صاّحب» مجَغ كلمّة  -1

5/0 

 همازت جسمجٍ بٍ فازظي  5
َمَّل   جسجن َرٌ ااجُ

ُعُظ الّسشَق ّْلَىْخ يشاُء  -1 َلُمّا أّو اّلّلّ بَيْخ ََلْخ َيؼْخ َِ  .........أ
 

 . يضّلَّو يألعًِهّت ها َليط يف  للِّهّب .............  -2
 

ٍّ   خِخ ّهى ألّل ػابٍد  -3 َحفُغ ّبّؼلّم
 . ػاَّلِ ُ ْخ
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 بارم  ردیف

 همازت ؼًاخث ِ ّكزبسد لّاػد  8
 . ػّّي ادا  الؽسط ِ فؼّل الؽسط ِ جّاب الؽسط   مث جسجن ااجمَلَة 

ٌُ ّػًداّلّل } ُِ د  ّهى خٍخ َتجّ
 . {ِ ها ُتَضّدهّا أّلنُصّعكنْخ

 : ..................جّاب الؽسط : ........................ فؼّل الؽسط : ........................... أدا  الؽسط 
 : ..........................الرتمجة 

5/1 

 . ػّّي اْلؼسِفة ِ الًكس  يف ها اؼخ اليٍ بلظ   مث جسجن ااجمَّل  9
ّل الؼاََلّ ُظّياحًا لرُب كّزِغ َيجّرُب  -1 َِ  .  ّهىْخ ُد

 
  .هاشيدزاوهؼبُد ُُكد ُكال يف  حافظّة  -2

 

1 

 ػّّي الصفة ِ اْلضاف اليٍ  10
 ازضاُء الًاّض غايِة بؼيةِد 

 

1 

ّسب ها ُاؼَخ اليٍ بلظ  11   (رتكيب كًيد  )َاػْخ
 صّزََتا  ُت ؼاَد
َمُّل  ال اللحْخُى   َيؼْخ

1 

  (كلمِة شائةِد  )َضغْخ الكلمات يف هكاو اْلًاظّب  12
س –كّراب  َّ س – ُهحظا َُ د – َصّباز – ُهصِدِق – َهغبَؼة – أظْخ َّ   هؼسِف – هكسِب – َاجْخ

 اظن الحفضيّل اظن اْلفؼّل اظن الفاػّل اظن هبالغٍ
    

 

 

2 
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 بارم  ردیف

 : ػّّيّ اظن األفؼال الًالصّة ِ خرَبَا يف كّل ػباز   13

 ّكو زظُّل اّلّل ُاظًّ  حعًًة  -1

ُس ّجٍ ّهى ااجاهؼّة  -2  . صاَز الغالُب ػاْلًا بؼد َتلَ

 .أليط الصرُب هفحاَح الفسّج  -3

5/1 

 همازت دزن فُّن  14

  ( كلمِة ِاحةِد شائةِد  )َضغْخ يف الدائسّ  الؼدد اْلًاظّب 

سَؼُل  -1 ٍ    الؽَّر ًّ   حيّاِو مَيؽّػ لْع بغ

 ّلغؼُة ُلماٍغ َُتَضغْخ لْع الّعسيس      ااحّيِة  -2

5/0 

 . ػّي الصحيح ِ غخ الصحيح  15

 . ُغُصّو االالجاز يف الؽحاء بديؼِة خضّسِ   -1

ُاّز ِ بدايُة ظالم الّليّّل  -2 ًّ  .  الغداُ  هنايُة  ال

5/0 

 همازت هكاْلٍ 16

ّ يف عُساَو يف الصيّل   ؟  كيل ااجُ

5/0 

 أَهُلًا نجاُحمك 

  

 

 






