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 َو ُهَو َخْیٌر   .8
ً
ْن َتْکَرُهوا َشْیئا

َ
ْتِح" .... و در جمله " َو َعسي أ

َ
ف

ْ
ِتَي ِبال

ْ
ْن َیأ

َ
ُه أ

ََّ
َعَسي الل

َ
ُکْم".....استکلمه عسی در جمله" ف

َ
 ل

  فعل رجاء -فعل تامه (د حرف -فعل تامه  (ج تامهفعل  -فعل رجاء (ب حرف -فعل رجاء (الف 
یل  .9

ََّ
"  جعل ..... و در جمله" أخت  السماع""  أخت ... است. َدر جمله " َو َجَعلَنا الل

ً
  ِلااسا

  فعل تام -فعل تام (د فعل تام -فعل شروع (ج فعل شروع -فعل شروع (ب فعل شروع -فعل تام (الف 
 ؟نمی شوندکدام یک از گزینه های زیر جزء حروف شایه به لیس محسوب   .0
  الت (د ال (ج لکن (ب ما (الف 

َهاِتِهْم" .... است.  .4 َمَّ
ُ
ا ُهَنَّ أ  نقش هتا در جمله" ان هتا اال ملک کریم"..... و نقش هن در " َمَّ

  مبتدا -مبتدا (د مبتدا -اسم ان (ج اسم ما -مبتدا (ب اسم ما -اسم ان  (الف 
 بعد از "إن" شایه به لیس .... به کار می رود و الم فارقه ....بعد از "إن" شایه به لیس ذکر شود.  .1
  نمی تواند -همواره یک جمله (د نمی تواند -دو جمله (ج می تواند -دو جمله (ب می تواند -همواره یک جمله (الف 

 مابرح" ....استکلمه "ما" در" مادام" ......ودر "   .6
 "ما"ی مصدریه ظرفیه-"ما"ی نفی  (ب "ما"ی نفی-"ما"ی مصدریه ظرفیه (الف 

  "ما"ی مصدریه ظرفیه-"ما"ی مصدریه ظرفیه (د "ما"ی نفی-"ما"ی نفی (ج
 فعل "لیس" .....استعمال می شود و کارکرد آن نفی جمله اسمیه در زمان ....است  .9
 حال-همیشه در معنای نفی (ب استقبال -همیشه در معنای نفی (الف 

  حال -می تواند در معنای مثبت و معنای منفی (د استقبال-می تواند در معنای مثبت و معنای منفی (ج
 اعراب اسم "ال"ی نفی جنس در "ال رجل فی الدار" و "الرجل علم حاضر" به ترتیب .... و .... است  .1
  منصوب  -مبتی بر فتح (د مبنی بر فتح -منصوب (ج مبنی بر فتح -فتحمبنی بر  (ب منصوب -منصوب (الف 

 در جمله "ال قایحا خلقه حاضر" اسم "ال"ی نفی جنس از نوع .... است.  .2
  مضاف (د مفرد (ج شبه مضاف (ب موصوف (الف 

 کدام گزینه در مشق وصفی صحیح است؟  .83
  ما ذاهب المعملین (د ما ذاهبا المعلمین (ج المعلمانما ذاهب  (ب ما ذاهبان المعلمان (الف 

 در جمله "أ قادم علی؟" قادم و علی به ترتیب...... هستند.  .88
 فاعل-مبتدا (ب خبر-مبتدا (الف 

  فاعل برای فعل محذوف-خبر برای مبتدای محذوف (د مبتدای موخر-خیر مقدم (ج
 .... ضمیر فصل ..... و خار ضمیر شأن  .89

 همیشه جمله است -همیشه مبتدا است (ب همیشه مفرد است -محلی از اعراب ندارد (الف 
  همیشه جمله است -محلی از اعراب ندارد (د می تواند مفرد یا جمله باشد -همیشه مبتدا است (ج

 حتف......واجب استدر جمله "فی ذمتی الخلعن رداء الکسل" حتف ..  و در جمله "لعمرک ان الحق لواضح"   .80
  مبتدا-مبتدا (د خبر -مبتدا (ج خبر-خبر (ب مبتدا-خبر (الف 
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" از موارد..... است  .84  در جمله "یقول االنسان أین المفرَّ
  جواز تقدم مبتدا بر خبر (د وجوبی تقدم خبر بر مبتدا (ج وجوبی تقدم مبتدا بر خبر (ب جواز تقدم خبر بر مبتدا (الف 

 در جمله "ُرَجیل فی الایت" و جمله "نصر للمومنین" مسوغ ابتدا به نکره به ترتیب .... است.  .81
 تقدم خبر بر مبتدا -داللت بر عموم (ب داللت بر دعا -داللت بر نفرین (الف 

  داللت بر دعا -مصغر بودن (د داللت بر دعا -داللت بر عموم (ج
ن   .86

َ
ُکْم" از نوع .... استماتدای در جمله " َوأ

ََّ
 َتُصوُموا َخْیٌر ل

  ضمیر بارز (د اسم ظاهر (ج مصدر مؤّول (ب جمله (الف 
 کدام گزینه درست است؟  .89

  احمد معلم و فاطمه معلم (د احمد شمس و فاطمه شمس (ج احمد قمر و فاطمه قمره (ب احمد جبل و فاطمه جبله (الف 
ِهب الی   .81

ُ
 منزلک" و "ُسِهر  لیلٌ"قمراٌء" نائب فاعل به ترتیب...... استدر جمله "ذ

  لیلة  -هو مستتر (د لیلة  -الی منزلک (ج هی مستتر-هو مستتر (ب هی مستتر-الی منزلک (الف 
 علت غیر منصرف بودن ثالث..... و مساجد.... است.  .82

  منتهی الجموع -علم معدول (د عجمی بودن -وصف معدول (ج منتهی الجموع -علم بودن (ب منتهی الجموع -وصف معدول (الف 
ُه َسایاًل" به ترتیب..  .93

َ
ْن َتِجَد ل

َ
ل

َ
ُه ف

ََّ
 ُیْجَز ِبِه" و در جمله "َو َمْن ُیْضِلِل الل

ً
 ... استکلمه من در جمله "َمْن َیْعَمْل ُسوءا

  خبر -مبتدا (د مبتدا-خبر (ج مبتدا -مبتدا (ب مفعول به -مبتدا (الف 
 هرگاه جمله جواب شرط  اسمیه باشد ذکر "فاء"..... و هر گاه جواب شرط همراه با "لم" باشد ذکر "فاء"..... است  .98

  واجب -ممتنع (د ممتنع-واجب (ج جایز-واجب (ب جایز-جایز (الف 
 در جمله "أین الحدیق" نتهب إالیها؟" اعراب فعل نتهب چگونه است؟  .99

  مرفوع (د مجزوم (ج جواز رفع و نصب (ب منصوب (الف 
 بعد از "لم" ... فعل ماضی به کار برود و بعد از "لما" .....  .90

  نمی تواند-نمی تواند (د نمی تواند -می تواند (ج می تواند -می تواند (ب می تواند -نمی تواند (الف 
ُهْم" از جمله   .94

َ
ُه ِلَیْغِفَر ل

ََّ
ْم َیُکِن الل

َ
 ِلَیْعُاُدوِن" از جمله موارد ....أن ناصاه است.جمله " ل

ََّ
نَس ِإال ِ

ْ
ِجَنَّ َواْل

ْ
ُت ال

ْ
ق

َ
 موارد ....أن ناصاه.است و جمله " َوَما َخل

  جواز تقدیر -جواز تقدیر (د جواز تقدیر -تقدیر وجوبی (ج تقدیر وجوبی -تقدیر وجوبی (ب تقدیر وجوبی-جواز تقدیر (الف 
 ُیطَوی" و "أن أدعو" عالمت نصب به ترتیب ..... استفعل مضارع "أن   .91

  فتحه مقدر -فتحه ظاهری (د فتحه ظاهری -فتحه مقدر (ج فتحه مقدر-فتحه مقدر (ب فتحه ظاهری -فتحه ظاهری (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


