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 ؟    ستدر کدام مورد آمدن فاء واجب ا  .8
ِق الله َ َفَیجَعُل َله َمخَرجا    ب( الف(  ِان جاَء زیٌد َفَاکِرْمُه          َمن َیتَّ

  د(  گزینه الف و ج ج(  ِان ِجئَت َفسوَف َازوُرَک       
 ؟ یستندر کدام عبارت، اعراب اسم تقدیری    .0
یُت المرتضی      

َ
یُت الهادی      ب(  قاَل َابی       الف( َرأ

َ
  د( گزینه الف و ب ج( َرأ

 است؟اسم منقوص کدام کلمه    .0
  د( گزینه الف وج ج( ُکبری ب( الوافی الف( العصا  

 است؟ معربکدام فعل   .4
  د(  ِاذَهبی   ج( َذَهبوا     ب( َیذَهبَن   َیذَهُبنَّ الف(  

 ؟ نیستاسم در کدام گزینه صحیح  رفعنشانه    .7
 ذهب َاخی : یاء ب( الف( جاَء سعیٌد : ضمه ظاهر         

  د( جلس المؤمنون : واو ج( قام التلمیذاِن : الف          
 کدام گزینه صحیح است؟   .6
ُه  ِاَذن ُیکِرَمَک  ِاحَترِم َرئیَسَک ِاَذن ُیکِرَمَک  ب( ِاحَترِم َرئیَسَک ِاَذن ُیکِرْمَک الف(      ِاحَترِم َرئیَسَک ِاَذن ُهَو ُیکِرْمَک   د( ج( ِاحَترِم َرئیَسَک ِانَّ

 ؟نیستکدام گزینه درست   .9
  د( گزینه الف و ج َتدُرُس َفَتحَفظ  ج( َهّلا  ب(  َهّلا َتدُرُس َفَتحَفَظ  ُظ الف( َهّلا َتدُرُس َفَتحفَ  

 چیست؟   تفلحوادر آیه شریفه "قولوا ال اله اال الله ُتفِلحوا" ، فعل    .1
  زینه الف و بد( گ مرفوع       ج( ب(  منصوب      الف( مجزوم     

 ؟     واجب نیستتقدیم خبر بر فعل در کدام گزینه   .3
 ب( کاَن فی الدار رجٌل  صاحُبها       الف( کان فی الداِر  

  د(  گزینه الف و ب ج( کان زیٌد عادال        
امین َ ِبالِقسط " کدام گزینه صحیح   .83  ؟  استدر آیه شریفه " کونوا قوا

 ب( " واو" اسم ، " بالقسط " خبر الف( " واو" اسم ، "قوامین" خبر  
  د(  " واو" فاعل ، " بالقسط" حال ج( " واو" فاعل ، "قوامین" حال

 "کانوا عاَهدو الله َ" چه نوع فعلی است؟    .88
  د(  ماضی ساده ج( ماضی استمراری            ب( ماضی بعید مضارع استمراری       الف( 

 ؟   نیستکدام گزینه صحیح   .80
  د( الشمُس َطَلَعْت  َطَلَع          الشمُس  ج( الشمُس  ب( َطَلَعْت  َطَلَع الشمُس       الف( 

َهَبتا " کدام است؟    .80
َ
 فاعل در عبارت " المعلمتاِن ذ

  د( گزینه ب و ج ج( المعلمتان ب( ا   الف( تا               
 کدام گزینه صحیح است؟   .84

 َاباَک َنجاب( َغِرَق المسافریَن لِکنَّ  الف( َغِرَق المسافروَن لِکنَّ َاباَک َنجا 
  د( َغِرَق المسافریَن لِکنَّ َابیَک َنجا ج( َغِرَق المسافروَن لِکنَّ َابوَک َنجا

" مفتوح است؟     .87  در کدام گزینه همزه " انَّ
َک فاضٌل   َک کریٌم   ب( الف( ُقلُت انَّ ا   عادٌل  یا زیُد انَّ َک فاضٌل  ج( انَّ علیا   د( َبَلَغنی انَّ
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 در کدام گزینه خبر، مفرد است؟     .86
  د(  فاطمة ُ ال َتناُم  ج(  الرجاُل ناموا ب(  الطفُل ناِئٌم  علیا ٌ ُاخُتُه ناِئٌم  الف( 

 واجب است؟     فاعل بر مفعول،در کدام گزینه تقدیم   .89
 ب(  َضَرَب َاخی َابی الف(  َنَصَرَک اللُه                              

هُ  د( َمن َنَصرَت؟                         ج(    ِاِذ ابَتلی ِابراهیَم َربُّ
ر ﴿در آیه شریفه   .81 کِّ

َ
نَت ُمذ

َ
ما ا ر ِانَّ کِّ

َ
ذ

َ
نَت" چیست؟   ﴾ف

َ
 نقش کلمه " ا

  د(  خبر مقدم ج( اسم ِانَّ                ب( ضمیر فصل              الف( مبتدا        
 منصوبی که علت انجام فعل را بیان می کند چه نام دارد؟ مصدر   .83

  د(   مفعول له ج( مفعول فیه       ب( مفعول معه        الف(  مفعول مطلق      
َمَر داِئَبیِن  ﴿در آیه شریفه   .03

َ
مَس َو الق َر لکم الشَّ  ذوالحال کدام است؟   ﴾َسخَّ

  د(  " ُهَو" مستتر الشمس و القمر          ج(   ب( داِئبین الف(  ُکم                 
 ؟  استدرباره عبارت " الصلوة َ الصلوة َ " کدام گزینه صحیح   .08

 ب(  " الصلوة " اول  مفعول به فعل واجب الحذف ، منصوب الف(  "الصلوة" دوم معطوف به اولی ، منصوب 
  و جد( گزینه ب  ج( "الصلوة" دوم تأکید اولی ، منصوب

 در کدام گزینه، منادا شبه مضاف است؟     .00
  د(   یا عبَداللِه  ج( یا طاِلعا   َجَبّل       ب(  یا ایها العالُم     الف( یا ضارَب زیٍد     

 در عبارت " یا رجال ً ُخذ ِبَیدی" منادا از کدام نوع است؟    .00
  د(  شبه مضاف ج( نکره مقصوده   ب( نکره غیر مقصوده      الف( مفرد معرفه    

 ...." کدام گزینه صحیح است؟    .04
ا

 در عبارت " ما جاَء القوُم ِاّل
  د(   گزینه الف وج ج( َسعیٌد     ب(  َسعیٍد                   الف( َسعیدا            

 که ابهام ماقبل را برطرف می کند چه نام دارد؟  اسم نکره جامد منصوبی  .07
  د( عطف بیان ج( صفت ب( حال          الف( تمییز            

 در کدام آیه ، استثنای مفرغ بکار رفته است؟     .06
  َخمسیَن عاما  ب( َفَلِبَث فیهم َالَف َسَنة ٍ ِاالا  َفَسَجد المّلِئَکة ُ کلُّهم اجمعوَن ِاالا ِابلیَس   الف( 

  اد( ِانَّ االنسان لفی ُخسر ِاالا اَلذیَن آَمنو  ج( یوَم َیحُشُرهم َکَان َلم َیلَبثوا ِاالا ساَعة  
      ؟نیستکدام گزینه صحیح   .09

اَر الذنوب ِ     الف( یا رجُل     اُس  ج( یا اللُه        ب( یا غفا   د(  یا النا
 ؟  نیستکدام گزینه صحیح   .01

ُجِل    ُم المدرسِة  ب( معلاموَن المدرسِة   الف( الضاِرُب الرَّ   د( گزینه ب و ج ج( المعلا
 است؟   پسندیدهدر کدام گزینه عطف   .03

  د( َضَربُت َو علیٌّ  ج( َمَررُت ِبَک و زیٌد         ب( َذَهبُت الیوَم و َسعیٌد  الف(  َیضرُِب و َسعید ٌ     
 در عبارت " یا ایها الفاِضُل" نقش کلمه "الفاضل" چیست؟   .03

  د(   گزینه ب و ج ج( عطف بیان       ب( بدل  الف( صفت             
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


