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عیِّن الّصحیح فی األمر:  . 1

َتْقَرْأَن: إْقَرأ   َتْصِدماِن: اَْصِدما   َتْرُقدوَن : اُرُقدوا  َتجَمُعوَن: َأجَمُعوا  

عّین َغْیَر الُمناسب للفراغ:   . 2
« .................. َتالمیُذ ُمْجَتِهدون.»

أْنُتّن نَْحُن   ُهم   أنُتم  

َأيُّ کلمِۀجمٍع َغیُر َصحیَحٍۀ؟  . 3

َحَجر  أحجار   ُغرَفۀ  ُغَرف   بَْحث  بُحوث  ←←←←نِْعَمۀ  أْنُعم 

.  َأيُّ َترَجمۀ َصحیَحٌۀ؟   4
َمرة»   «َفابَْحْث َوُقل، َمن ذا الّذي ُیخِرُج ِمْنَها الثَّ

پس جستجو کن و بگو چه کسی از آن میوه را بیرون می آورد. پس جستجو کن و بگو چه کسی آن را از میوه در می آورد.

پس جستجو کرد و گفت: چه کسی از آن میوه را در می آورد. جستجو کن و بگو چه کسانی از آن میوه ها را بیرون می آورند.

ُل الِعبارَة؟ «ُأنُظْر إلَی .................. َفَمْن أنَزَل ِمْنُه َمطَره». َأيُّ کلَمٍۀ ُتَکمِّ  . 5

الَجوِّ   یِل اللَّ اْلُغصِن اْلَغیِم

عّین الّصحیح فی التعریب:    . 6
«ابر بخار متراکمی است در آسمان که باران از آن فرو می ریزد!»

الغیُم، بخاٌر متراکٌم فی الّسماء َینزُل منه المطُر!   حاب المتراکُم فی الّسماء و المطُر نَزَل منه!  السُّ

حاب، هو الُبخاُر المتراکُم الّذي فی الّسماء نَزَل منه المطُر!   السُّ الغیوُم، هو البخاُر المتراکُم فی الّسماء َینزُل منه المطُر!  

َعّین العبارة التی فیها جمع الّتکسیر:  . 7

ذو حکمٍۀ بالغٍۀ / و قدرٍة بالغٍۀ فیها ضیاٌء و بها / حرارٌة منتشرة  و اْنُظر إلی الَغْیم َفمن / أْنَزل منه َمَطره  اُْنُظْر لِتَک الّشجرة / ذات الغصوِن النََّضرة 

.  َعیِِّن الَخطأ للفراغ: «نَْحُن .................. فی المدرسۀ.» 8

ٌم ُمَعلِّ معلِّماٌت معلِّموَن معلِّمان  

.  َعیِّن الخطأ: 9

.   ال َتْعُبدا إّال َربَُّکما.   ال َتْسُجداِن إّال َربَّهما.   ال تعُبُدوا إّال ربُّکم.   ال َتْسُجْدَن إّال إلَهُهنَّ

.   عّین الموصوف و الّصفۀ: 10

مۀ بَیُت المسلمیَن.   باُب البیِت اِْنکَسَر أمِس.   طالُب العلِم مجدٌّ فی عزِمِه.   کتاُب َعلّی فی َیدي.   ۀ المکرُّ  مکُّ

.  َعیِّن الُمضاَف و المضاَف إلیه: 11

الصّیادون حفروا بئراً.  الدنیا َمزرعُۀ اآلخرِة.  أشجاٌر جمیلٌۀ.   رأیُت المعلَم المؤمَن. 

حیح؟ .  ما هو الصَّ 12

هذه التلمیذُة یکتُب دروسه.   هذا التلمیُذ َیْکُتُب دروسه.  هذه التلمیذُة یکتُب دروَسها.   هذا التلمیُذ یکُتُب دروَسها.  

حیح فی فعل األمِر (ُتْرَحُموَن): .  عیِّن الصَّ 13

اِْرَحمو اِْرَحموا اِْرَحموَن اَْرَحموا

فی أّي عبارٍة ماجاء الجمع السالم للمؤنث و جمع التکسیر معًا:  . 14

هذه الّشجرات ذات غصون نضرة!   الّصالحات ینتفعن ِمن نِعم اهللا!  

یسمع اإلخوان أصوات الّطیور الجمیلۀ!   العسل الیفسد األسنان علی خالف الّسکریات األخري!  
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فی أّي فعل لیس حرف «الّتاء» زائد؟  . 15

نَشتمُل َیتُرکن   تکَتِسبوَن اِنَتِظروا  

عّین الخطأ للفراغین (الضمیر المناسب):   . 16
« .................. ناجحون فی درسـ ..................  دائمًا»

أنتّن - ُکّن ُهم - هم   أنتم - ُکم   نحن - نا  

حیح عن الّساعۀ:  عیِّن الصَّ  . 17

التِّاسَعۀ و خمس دقائق.  العاشرة إّال خمس دقائق.  التِّاسَعۀ إّال خمس دقائق.  الّثامنۀ إّال خمس دقائق. 

8 : 55

فی أّي عبارة «الّنون» جزء الحروف األصلیۀ؟  . 18

انتقام   اِندفعت   تنبسط   ینزعج  

عّین الخطأ حول ما أشیر إلیه بخطٍّ (علی الترتیب):  . 19

اُنظر إلی الّلیل فمن أوجد فیها قمره: اسم استفهام - فعل ماٍض   اِبحث و ُقل َمن ذا الّذي أنعمه منهمرة: فعل امر - مفرده نِعم  

َأنظر إلی الشمس الّتی جذوتها ُمستعرة: فعل مضارع - اسم مؤنث  زأن الّلیل بأنجم کالّدرر المنتشرة: فعل ماٍض - جمع التکسیر 

أنا و والدتی  .................. إلی مشهد یوم أمس!  . 20

ُیساِفرَن ُتسافُر سافرنا   سافرتا  

عّین الخطأ فی الکلمات المترادفۀ و المتضادة:  . 21

ممنوع  مسموح   ناجح = فائز   رقد  نام ≠≠غیم = سحاب  

عّین الخطأ فی تعیین ساعۀ:  . 22

الرابعۀ و الربع:  الخامسۀ تمامًا:  السادسۀ و الّنصف:  8الثامنۀ إّال ربعا:  : 156 : 305 : 004 : 15

عّین ما الیشتمُل علی فعل الّنهی و األمر معًا:  . 23

التنتظري اِلی صعوبۀ الحیاة بل اِصبري اَمامها!   ر قلوبنا باالیمان و التحّملنا ما الطاقۀ لنا به!   الّلهّم نوِّ

اُترك الباطل و التیأس أّن اهللا معنا!   رالّذین الُینفقون اموالهم فی سبیل اهللا بعذاب ألیم!   بَشِّ

عّین عبارة ماجاءت فیها أنواع الَجمع کّلها (اسم):  . 24

علماء العلوم اإلنسانیۀ مهندسو الحضارات اإلنسانیۀ!   عباداهللا الصالحون لیسوا محرومین ِمن الّطیبات!  

رفعت أصوات المسلمین و المسلمات بِسبب الّدفاع عن حّقهم!   األطفال یحتاجون إلی المراقبۀ فاألّمهات َیعطفن علیهم!  

عّین الّصحیح فی استعمال أسماء االشارة:  . 25

هذان إْخواٌن جیِّدة.   هاتان البنتان لهما فضائل النجدها فی اآلَخرین.  

  . هذه التلمیذات الینسیَن آداب شؤوناتهنَّ هذا التالمیذ ال یهملون فی أداء واجباتهم.  
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گزینه هاي دیگر در حالت صحیح بدین صورت است:    گزینه 1  . 1

) ِإْقرأَن ) إْصِدما                  ) إْجَمُعوا                  
با توجه به «ُمْجَتِهدوَن» که جمع مذّکر سالم است، «أنُتّن» در جاي خالی خطا می باشد؛ چون جمع مؤنث است.   گزینه 4  . 2

َبْحث  أبحاث (پژوهش ها)  گزینه 2  . 3
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نعمت  نعمت ها  گزینۀ «

»: اتاق  اتاق ها  گزینۀ «

»: سنگ  سنگ ها  گزینۀ «
نکته: براي جواب دادن کتاب درسی را مد نظر قرار دهید.

) ابحث به صورت فعل ماضی ) َمن یُخِرُج چه کسانی بیرون می آورند و الَثَمرة میوه ها ترّجمه شده اند، و در گزینۀ ( ) مصراع دوم اشتباه ترجمه شده است، در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 2  . 4
ترجمه شده است. 

«به ابر نگاه کن که چه کسی از آن باران فرود آورد.»  گزینه 1  . 5

) الغیم: ابر  گزینۀ 

) الُغصن: شاخه  گزینۀ 

) َاللَّیل: شب  گزینۀ 

) الَجّو: هوا  گزینۀ 

) / بخار متراکمی است: بخاٌر متراکٌم (رد سایر گزینه ها) ابر: السحاب، الغیم (رد گزینۀ  گزینه 2  . 6
الغصوِن: شاخه ها (ُغصن) جمع مّکسر است.  گزینه 1  . 7

»  «معلٌّم» که مفرد است، نادرست است.  زیرا «نحن» می تواند دو نفر یا بیشتر باشد، چه مذکر چه مؤنث؛ زیرا در متکلّم، مذّکر و مؤنث یکسان است. پس گزینۀ « گزینه 4  . 8
» باید به «ُکّن» یعنی «ِالهُکّن» تبدیل شود.  «ال َتْسُجْدَن» جمع  مؤنث  مخاطب است، پس ضمیر «ُهّن» در «إلَهُهنَّ گزینه 2  . 9

زیرا زمانی که موصوف اسم علم باشد، صفت داراي «َاْل» می باشد و موصوف نیازي نیست «ال» بگیرد.  گزینه 1  . 10
هرگاه اسمی «ال» و «تنوین» نگرفت؛ پس در حالت مضاف واقع شده و اسم پس از آن مضاف الیه است. (مزرعُۀ)   گزینه 3  . 11

توجه شود اسم اشاره، در اسم بعد از آن، فعل جمله و ضمیر متّصل موجود در جمله، باید با هم هماهنگ باشند و از نظر مذّکر و مؤنث بودن با هم مطابقت داشته باشند.  گزینه 3  . 12
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

) «ها» مؤنث و بقیه (هذا، التلمیذ، یکُتُب) مذّکر هستند.   گزینۀ 

) «َیْکُتُب» فعل مذکر است و بقیه (هذه، التلمیذة، ها) مؤنث هستند.  گزینۀ 

) «هذه التلمیذة» مؤنث و «یکتُب» و «ـه» مذّکر هستند.   گزینۀ 

» پس از حذف نون، الف زینت نیامده است. » حرف نون حذف نشده است و در گزینۀ « » ابتداي فعل َا آمده که غلط است، در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 3  . 13
سؤال از ما می خواهد در کدام عبارت (جمع مؤنث سالم و جمع مکسر)، با هم نیامده است. (إخوان و الّطیور وأصوات) همگی جمع مکسر هستند و جمع مؤنث سالم نداریم.  گزینه 4  . 14

 بررسی سایر گزینه ها: 

»: الّصالحات (جمع مؤنث سالم) / ِنَعم (جمع مکّسر)  گزینۀ «

»: الّشجرات ( جمع مؤنث سالم) / غصون (جمع مکّسر)  گزینۀ «

»: الّسکریات (جمع مؤنث سالم) / األسنان (جمع مکّسر)  گزینۀ «
سؤال از ما می خواهد فعلی را بیابیم که حرف (ت) در آن زائد نباشد.  فعل (َیتُرکن) از سه حرف اصلی (ت ر ك) تشکیل شده است و (ت) جزء حروف اصلی می باشد.  گزینه 3  . 15

 بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ن ظ ر) سه حرف اصلی است.  گزینۀ «

»: (ك س ب) سه حرف اصلی است.  گزینۀ «

»: (ش م ل) سه حرف اصلی است.  گزینۀ «
با توجه به (ناجحون) که یک اسم جمع مذکر سالم است، ضمایر (أنتّن - ُکّن) نمی تواند گزینۀ مناسبی براي جاي خالی باشد چون این ضمایر براي جمع مؤنث سالم استفاده می شود. گزینه 4  . 16

التِّاسَعۀ إّال خمس دقائق: یعنی نه به جز پنج دقیقه (پنج دقیقه به نه)  گزینه 2  . 17

سؤال از ما می خواهد در کدام کلمه (ن) جزء حروف اصلی می باشد که فقط در مصدر (انتقام) که از  حرف (ن ق م) تشکیل شده است؛ وجود دارد.  گزینه 4  . 18
 بررسی سایر گزینه ها: 

»: ینزعج  (ز ع ج)  گزینۀ «

»: تنبسط  (ب س ط)  گزینۀ «

»: ِاندفعت  (د ف ع)  گزینۀ «
مفرد  (َاْنُعم)، ِنعمۀ می باشد که به غلط (ِنعم: نعمت ها) ذکر شده است.  گزینه 1  . 19

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (َانظ) فعل امر و (َأنظر) فعل مضارع است، باید به حرکت همزه دقت کنید. در گزینۀ « و 
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ترجمۀ عبارت: (من و مادرم دیروز به مشهد سفر کردیم.)  گزینه 2  . 20
با توجه به کلمۀ (دیروز) باید فعل ماضی استفاده شود. 

(رقد و نام) مترادف و به معناي (خوابید) می باشند. گزینه 2  . 21

) می باشد. در این گزینه ساعت صحیح ( گزینه 1  . 22

ر: فعل امر) است ولی (الُینفقون: مضارع منفی) است و نهی محسوب نمی شود.  در این گزینه (بشِّ گزینه 3  . 23
 بررسی سایر گزینه ها: 

ر: امر / التحمّلنا: نهی  »: نوِّ گزینۀ «

»: التنتظري: نهی/ ِاصبري: امر   گزینۀ «

»: اُترك: امر / التیأس: نهی  گزینۀ «

سؤال از ما می خواهد که در کدام گزینه هر سه  نوع جمع (مذکر سالم - مؤنث سالم - مکسر) وجود ندارد. در این گزینه (األطفال: جمع مکسر / اُالّمهات: جمع مؤنث سالم) است و گزینه 3  . 24
جمع مذکر سالم ندارد. 
 بررسی سایر گزینه ها: 

»: جمع مکسر (عباد)"/جمع مذکر سالم (الصالحون) / جمع مؤنث سالم (الّطیبات)   گزینۀ «

»: جمع مکسر (علماء، العلوم)"/جمع مذکر سالم (مهندسو) / جمع مؤنث سالم (الحضارات)   گزینۀ «

»: جمع مکسر (أصوات)"/جمع مذکر سالم  (المسلمین) / جمع مؤنث سالم (المسلمات)   گزینۀ «
 نکته: اگر مضاف جمع مذکر یا مثنی باشد، (ن) آن حذف می شود (مهندسون + الحضارات = مهندسوالحضارات)  

(البنتاِن): دو دختر و (هاتاِن) صحیح است.  گزینه 1  . 25

): (إْخوان: برادران) جمع و انسان هست، پس باید اسم اشاره جمع بیاد. (هؤالء - ُأولئَک)   بررسی گزینۀ (

): (التالمیذ) جمع و انسان هست، پس با آن باید اسم اشارة جمع بیاد.(هؤالء - ُأولئَک)  بررسی گزینۀ (

): (التلمیذات) جمع مؤنث است پس نباید اسم اشارة مفرد مؤنث به کار ببریم، بلکه باید از (هؤالء) یا  (ُأولئک) استفاده می شد! بررسی گزینۀ (

7 : 45
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