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 بارم شرح سوال ردیف

داِت نِظاِم الطَّبیعِة  (1 1                .............  َمـأُدبَة  هذا الرجُل دعاَک إلی ( 2     ........... .الـَهواء تَلَوُّثُ ِمن ُمَهدِّ

دَر ( 3     ............ .بیَنَک َو بیَن َغیرِکَ  میزانا  نَفَسَک ْإجَعل (4     ............ .إنرشاحا  یا إلهي إمََل الصَّ

لَعَ  ) 2  ( ُمتَفائِل ، أروا ، ُمفََتِس إقتَدی ، ُمتَشاِئم ، أعاَن ، ُمجیب ،، ساعَد ، ُمتَداِخلة ،  إطَـّ

3 
              ِفراخ            قِـطّ           َمجُفـّو           ثَعلَب             ِفرئان

 .............. :الـِحیَل     ْ 4

5 

  (5/0.) َواحـِمني َواحِم بِالدي ِمن ُُشوِر الحاِدثات. 1

امَح لِلبوماِت ِبُدخوِل َمزرَعتِِه .) قَـرََّر الـُمزارُع الِحفاَظ َعلی األفراخِ . 2  (57/0َو السَّ

 ( 57/0. ) قَد أکتَفی ِمن دنیاُه بِـِطمریِه َو ِمن طُعِمِه بُِقرَصـیهِ . 3

 (7/0 .) یَـهتَـمُّ الـُمواِطُن الـَفهیُم بِنَظافَِة الـبیئـِة اهتِامما  بالِـغا  . 4

ها اإلنساُن ما َغـرََّک ِبَربَِّک ا. 7  (7/0. ) لـکَریمیا أَیُـّ

 (1. ) کاَم ال تُِحبُّ أن تُـظلَمَ ˚ لِـَغیرَِک ما تُِحبُّ لِنَفِسَک َو التَظلِم˚ أحـِبب.6

 (57/0. ) اإلکثاُر ِِف اسِتخداِم الـُمبیداِت الـزِّراعیِّة َو األسـِمدِة الـکیمیاویّةِ ( 5

 (57/0.) تَتََعـرَُّض لِـَلکِل َو الـتَّلَِف شاَهَد الـَفاّلُح أنَّ الـَخرضاواِت ِبالـَمزرعِة ( 8

تي َربَّنا َو تََقبَّل(9 الِة َو ِمن ُذِریَـّ (57/0.) ُدعـاءِ  ˚رَبِّ اجـَعلني ُمقیَم الـصَّ

 (57/0ما أظـلََم اإلنساَن لِـلطَّبیعِة ِف نَشاطاتِِه الَّتي تُـَؤّدي إلی اختِالِل هَذا الـتَّوازُن . ) (10
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.  ِعندما یَتَأکَُّد الـطّائُِر ِمن ِخداعِ الَعُدوِّ َو انـقاِذ َحیاتِها ِمَن الـموِت یَطیُر بَغتَة  

  ستيَضُء بَـنوِر ِعـلِمِه .لِـکُلِّ َمـأموم  إمـاما   یَ  إنَّ أال َو 
 

ُل اإلنساِن ِف أموِر الطَّبیعِة یُـؤَّدي إلی إختِالِل تَوازُنِها .3  . تََدخَّ
 ............... آن هامهنگی خوردن برهم به طبیعت امور در انسان .............

7 

 تَجتَِهُد األمُّ لِـتَـربیَِة أوالِدها اجِتهادا  بالِغا  .
   .مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند    می کند.برای تربیت فرزندانش قطعا تالش  مادر 

 . تَنزیال نُزَِّل الـَمالئِکُة 
  .مانند مالئک فرود آمدند         فرشتگان نازل شدند  .         .فرشتگان به راستی فرود آورده شدند 

8 

 ................                . لَکَ  أن یُقاَل  ما ال تُِحبُّ  ˚التَُقل .2    ... .......... .َعقيل َو قَلبي ِبالُعلوِم النّاِفعات  ˚أنِـر. 1

ـُق . 4  ............. .أنواَع الطُّیورِ  کاَن یُـَربّـيالـُمزارُع  .3  ...............  .التَّوازُن َو اإلسِتقراُر فیـهایَتََحقَّ

فرِ  لَن یَرِجعَ َصدیقي  .6  ........... . الوالِداِن َصغیرا  یََؤدِّبُه الزََّمنُ لَم یُـؤَدِّبُه  َمن .7  ...  ........... ِمَن الـسَّ

 ما جاَدَل :              اء  تَناََصوا :               رج          نَسِحُب :                  ال یَ 
َل :                           َسوَف یُرِسُل :            سَِتجاع :                  اإل        قَد َسجَّ

یَت علی نِظاِم   تََعّدَي الظّالـمونَ   تََعّدَي الظّالِمینَ   تَعدیَة الظّالـِمیَن ..  الطَّبیعِة .......إنََّک تََعدَّ

أوالُد     أیَّتُها البَناُت الـُمؤدَّباُت     األوالُد الـُمؤدَّبونَ   نَظافَِة الطَّبیعِة.یا ......... حاِفظوا َعلی 
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 . گَثیرا   الـُعشِّ هِذِه الَفریَسَة َو یَبتَِعُد َعِن  الـُمفََتُِس فَـیَتبَُع الـَحیَواُن  الف(

 .ُمـؤلَِمة   ُمشاَهدة  َجدیدة  ِِف البیئَِة الَّتي تَعیُش فیها  َمـشاکَِل َستُشاِهُد  انَت  ب(

  الـُمحاصیِل . أنواعُ واِسعة  َخرضاُء تُـزَرُع فیها  أرض  الـَحقُل  ج(

عواِت إجعِل الـیوَم َسعیدا  َو کثیَر  ُمـجیَب یا  د(  . الـََبَکاِت الـدَّ

جِن ِمَن اللِّسانِ  أَحقُّ خ( ال ََشَء                 .   الـتّائِبینَ غاِفُر ُذنوِب  اللّهَ إنَّ ه(   . ِبالسِّ

 الـَحیاُة ُمـستَِمرَّة  َسـواء  َضِحکَت أم بَکَیَت .
 ما أعبُُد . قُل یا أیُّها الکاِفروَن ال أعبُُد ما تَعبُدوَن َو ال أنتُم عابِدونَ 

 ما ظَنَنُت أنََّک تُجیُب إلی طَعاِم قَوم  عائِلُُهم َمـجُفوٌّ َو َغنیُُّهم َمـدُعـوٌّ .
.  َخلََق اللُّه نِظاما  یَحُکُم َجمیَع الـَموجوداِت ِمن نَباة  َو َحیَوان  َو کائِنات  أُخری یَعیُش بَعُضها علی بَعض 

ها ، یَتَظاَهُر أماَمُه ّأنَّ َجناَحُه َمـکسور  حیَن یَری أحُد الطُّیوِر َحیَوانا  ُمف  . ََتِسا  قَریبا  ِمن ُعشِّ

 ................إسَم الـتَّفضیل :                               ................ إسَم الفاِعل ِمَن الثاّليث الـَمزید :

 ...............إسَم الفاعل ِمَن الثاّليث الـُمجرَّد :              ...............إسَم الـَمفعول ِمَن الثاّليث الـُمَجرَّد : 

 ................. الِفعَل الثاّليث الـَمزید :                                  ................ الَکلِمتَیِن الـُمتضاّدتیِن :

ص  بِأموِر ِمهنَـة  أو َعَمل  أو بَرناِمـج  .           ( 1  ..........        الَخبیُر عالِم  ُمـتََخصِّ
 ..........( الـبَسَمُة َضِحک  َخفیف  بِال َصـوت  .                                                2
ُة َو تِسعوَن تَقسیم  َعلی ثاَلثَِة یُساوي ثاَلثََة َو ِعرشیَن.                3  ..........( ِسـتَـّ
ة  إِلنتخاِب أحَسِنها. اإلستِشارُة ( 4  ..........           طَلُب آراِء اآلَخریَن حوَل قَضیًـّ
 

 


