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 کدام کلمه یک اسم موصوف است؟  .8
  ایرانی   (د مسجد (ج کاتب (ب غفور (الف 

 ؟نیستکدام کلمه اسم جنس   .1
ذین (ب کتاب (الف    زینب (د شجر (ج ال 

 کدام کلمه از نظر حقیقی یا مجازی بودن اسم مذکر با بقیه متفاوت است؟  .0
  أستاذ (د أخ ج( قمر (ب ثور (الف 

 ؟ندارددر کدام گزینه عالمت تأنیث وجود   .4
  شجرة (د عمیاء (ج ُبشری (ب أخت (الف 

 آیند؟ به ترتیب از کدام یک از اقسام اسم مؤنث به شمار می« شمس»و « حمزة»کلمات   .5
 مؤنث لفظی معنوی ـ مؤنث لفظی (ب مؤنث لفظی ـ مؤنث معنوی (الف 

  مؤنث معنوی ـ مؤنث لفظی (د مؤنث معنوی ـ مؤنث لفظی معنوی (ج
عالء»مؤنث کدام کلمه بر وزن   .6

َ
 است؟« ف

د (الف    أعمی (د غضبان (ج أصغر (ب سی 
َعیِعل»اسم مصّغر کدام کلمه بر وزن   .9

ُ
 است؟« ف

  فوق (د عصفور (ج َجَبل (ب ِمبَرد (الف 
 است؟ نادرستتصغیر در کدام گزینه   .1
  هند: ُهَنْید (د مصباح: ُمَصْیِبیح (ج نهر: ُنَهْیر (ب بلبل: ُبَلْیِبل (الف 

 کدام گزینه صحیح است؟« شاعر»مصّغر کلمۀ   .3
ر نمی (د ُشَعْیِعر (ج ُشَعْیر (ب ُشَوْیِعر (الف    شود. مصغ 

 است؟ نادرستاسم منسوب در کدام گزینه   .83
تی   (ب ربا: ِرَبوی   (الف  ة: أم    موسی: موسوی   (د بیروت: بیروتی   (ج أم 

 اسم منسوب ساخته شده از کلمات ممدود در کدام گزینه صحیح است؟  .88
  صحراء: صحرائی   (د کساء: کساوی   (ج حمراء: حمرائی   (ب ابتداء: ابتداوی   (الف 

 کدام کلمه یک اسم غیر متصّرف است؟  .81
  أسد (د متی (ج أب (ب َبحر (الف 

 شده نکره است؟ در کدام گزینه کلمۀ مشخص  .80
. (الف    الحافلُة قادمٌة. (د مسطرتي جمیلٌة. (ج رجالِن. جاءَ  (ب خیُر الکالم ما قل  و دل 

 کلمۀ الغار از کدام نوع است؟« ال»در آیه مبارک ﴿إذ ُهما في الغاِر﴾   .84
  عهد ذهنی (د زائده (ج عهد حضوری (ب جنس استغراق (الف 

 در کدام گزینه اسم علم از نوع مرّکب مزجی است؟  .85
  ُسر  من رأی (د ابو عثمان (ج عبد الله (ب بعلبک   (الف 
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 است؟ نادرستبا توجه به قواعد اسم اشاره، کدام گزینه   .86
 ذلکما البستاُن جمیٌل یا أختاَي. (ب ذلَک البستاُن جمیٌل یا أصدقائي. (الف 

  ذلَک البستاُن جمیٌل یا احمُد. (د جمیٌل یا فاطمُة.ذلِک البستاُن  (ج
 در کدام گزینه اسم موصول خاص به کار رفته است؟  .89

ذیَن هم أصدقائي. (ب افَعْل ما أمَرَک اللُه به. (الف   َحَضَر الطلبُة ال 
ًا نافٌع. (د صاَحْب ِمن الناِس َمن یهدیَک. (ج   اقرأ أی 

 ؟نیستدر کدام گزینه اسم مضاف، معرفه   .81
ارُة هذا الرجِل جمیلٌة. (الف  . (ج عاقبُة الغضِب ندامٌة. (ب سی    زرُت متحَف اصفهاَن یوَم أمِس. (د قرأُت کتاَب رجٍل ایرانيٍّ

 آیند؟ یک از انواع ضمیر به شمار می شده در جمالت زیر، به ترتیب از کدام ضمایر مشخص  .83

 »ـ « ا الدرَس و التالمذُة َکَتبُ »
َ
 «يحقیبُتک عنِد »ـ « ألی أخیه هاَکَتَب علٌی رسالًة و أبَرق

 متصل منصوب ـ متصل مجرور ـ منفصل منصوب (ب متصل مرفوع ـ متصل منصوب ـ متصل مجرور (الف 
  متصل مجرور ـ متصل منصوب ـ متصل مرفوع (د متصل منصوب ـ متصل مرفوع ـ منفصل مرفوع (ج

 در کدام گزینه ضمیر مستتر وجود دارد؟  .13
ْبَن األوالَد. (الف    أکَرُموا الضیَف. (د َهل تشَرِبیَن الشاَي؟ (ج علٌی اشَتَری حقیبًة. (ب أنتن  ُتَهذ 

 کدام است؟« من دو پرتقال دارم»ترجمۀ صحیح عبارت   .18
  عندي برتقاالِن اثناِن. (د عندي اثناِن برتقاالِن. (ج برتقاالٍت.عندي اثناِن  (ب عندي اثناِن برتقالًة. (الف 

 با توجه به قواعد اعداد مرکب، کدام گزینه صحیح است؟  .11
. (ب َنَجَح ثالثُة عشُر طالبًا. (الف   رأیُت اثَني عشَر طالبًا فی الصفِّ

  التالمیِذ الفائزیَن أربَع عشرَة تلمیذًا مجتهدًا. عددُ  کاَن  (د في هذا المستشفی أکثُر ِمن تسَع عشرَة طبیباٍت حاذقاٍت. (ج
 کدام است؟« دانشجوی سوم آمد»ترجمۀ صحیح عبارت   .10

ٍب. (الف    الطالُب الثالُث. جاءَ  (د جاَء الطالُب ثالٌث. (ج جاَء الطالُب ثالٌث. (ب جاَء ثالثُة طال 
 با توجه به قواعد عدد ترتیبی کدام گزینه صحیح است؟  .14

 قرأُت الصفحَة الخمسوَن ِمن هذا الکتاِب. (ب عاَد صدیقي ِمن السفِر في الیوِم السابِع عشِر. (الف 
ُک القطاُر في الساعِة الثانیَة عشرَة ظهرًا. (ج   کتبُت اسمي في القائمِة الثامِن و السبعیَن. (د یتحر 

 شده در آیۀ مبارک زیر صحیح است؟ کدام گزینه در تجزیۀ الفاظ مشخص  .15

َکَر فی ُبُیوت    ﴿في
ْ

َع َو ُیذ
َ

ْن ُتْرف
َ
ُه أ

َّ
ِذَن الل

َ
ُه فیها بِ  اْسُمهُ  َهاأ

َ
ُح ل ُغُدوِّ ُیَسبِّ

ْ
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