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سؤاالت
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هؼٌإ ولوات هشخص شذُ سا تٌَٗس٘ذ.
 )1اىّ اللّغٔ الؼشتّ٘ٔ هي اللّغات الؼالوّ٘ٔ

ٗ َّ )2حول الحم٘ثٔ ٍ ٗزّة الٖ المشٗٔ الوجاٍسٓ

 )3أًا احةّ طةّ الؼَ٘ى

 )4اَسشٗي تالىشدّٗٔ توؼٌٖ الذّهغ
1

تشجوِٕ ًالص سا واهل وٌ٘ذ.
 )1فسأل إّٔ هٌْٔ تحةّ

پس پشس٘ذ وذام ................

 )2ػل٘ه تالشّجَع ،اَتفْنُ؟

تش تَ الصم است وِ تشگشدٕ  ..................؟
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تشجوِٕ دسست سا اًتخاب وٌ٘ذ.
ل الوْيِ؟
 )1ػلٌ٘ا تاحتشام و ّ
الف) تش تَ الصم است وِ تِ ّش شغلٖ احتشام تگزاسٗذ

ب) تش ها الصم است وِ تِ ّوِ شغلّا احتشام تگزاسٗن 

 )2ال اًا أصذقُ ٍ اًتِ تىزت٘ي.
الف) ًِ هي ساست گفتن ٍ تَ دسٍؽ هٖگَٖٗ 
4

ب) ًِ هي ساست هٖگَٗن ٍ تَ دسٍؽ هٖگَٖٗ 

صٗش ّش تصَٗش ًام آى سا تِ ػشتٖ تٌَٗس٘ذ ٍ .تِ تصَٗش دٍم جَاب دّ٘ذ.
1ـ

(استؼٔ ـ التفاح ـ فالحٔ ـ هوشضٔ )

0/5

2ـ ون وشسّ٘اً فٖ الصَسٓ؟

3ـ
5

ػثاسات صٗش سا تِ فاسسٖ تشجوِ وٌ٘ذ.
 )1اًت ستغشقُ فٖ الواء() 1
 )2فى٘ف ها سأٗته حتّٖ اٙى؟()1
ّ )3ل تصٌغُ وشسّ٘اً؟ ال ،اَصٌغُ هٌضذٓ () 1/25
 )4اًتِ ط٘ثٌٔ .تفحص٘يَ الوشضٖ تذلٔ()1

4/25
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1/75

احادٗث صٗش سا تشجوِ وٌ٘ذ.
 )1الؼمل حسامٌ لاطغٌ)0/5( .
 )2السىَتُ رّةٌ ٍ الىالم فضٌّٔ)0/5( .
 )3الؼلن خضائي ٍ هفتاحْا السّؤال ()0/75

7

1

گضٌِٕٗ هٌاسة سا اًتخاب وٌ٘ذ.
 )1أ أًت  ...........................فٖ الوصٌغ أهس .

الف) ػولتِ 

ب) تؼول٘ي 

ً )2حي  ..............................الٖ الثستاى لثل ثالثٔ اّٗام .

الف) رّثٌا 

ب) سٌزّة 

 )3الؼاللُ  .............................الٖ ال٘و٘ي ٍ ال٘ساس ثنّ ٗؼثشُالشاسع

الف) ًٌظُشُ 

ب) ٌٗظُشُ 

ّ )4زُ الوشأٓ  ..............................لثَس الشْذاء .

الف) ٗغسالىِ 

ب) تغسلُ 

8

ولوات جذٍل صٗش سا واهل ٍ هؼٌا وٌ٘ذ.

9

وذام ولوِ تا دٗگش ولوِّا اص ًظش هؼٌا ًاّواٌّگ است؟
 )1اسثَع 
ً )2جّاس 

10

ػشتٖ

فاسسٖ

ػشتٖ

فاسسٖ

لَذَستَ

تَاًستٖ

ها لَذَستَ

.......................

ًفتحُ

تاصهٖوٌ٘ن

سَف ًفتحُ

........................

0/5

خثض 

شْش 

سٌٔ 

حلَاًّٖ 

سائك 

سٗاضٔ 

ولوات هتشادف ٍ هتضاد سا هؼلَم وٌ٘ذ ( =
 )1تسات٘ي

11

0/5

حذائك

) #

 )2لادم

0/75

هاضٖ

 )3شاّذ

سإٔ
0/5

تِ دٍ سؤال صٗش پاسخ دّ٘ذ.
 )1هارا فٖ ٗذنِ؟
 )2أٗي تلؼةُ؟
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2/5

جولِّإ صٗش سا هؼٌا وٌ٘ذ ٍ سپس صٗش فؼل هضاسع خط تىش٘ذ.
 )1أًا هوشّضٔ اخذمُ الٌّاس ()1/25
 )2اًتِ سَجَؼتِ لثل ساػٔ ٍ ًحيُ سٌشجغُ تؼذ ساػٔ)1/25( .
حق یاوراتن

جمع بارم
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