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وجود » اسم«و چند » فعل«به ترتيب چند » اليَومَ أکمَلتُ لَکُم دينَکُم وَ أتمَمتُ عَلَيکُم نِعمَتی وَ رَضيتُ لَکُمُ اإلسالمَ ديناً«در آيه شريفه  -١
 )ها نيز لحاظ گردد.دارد؟ (تذکر: تکراری

 � ٩ - ٣الف. 

 � ٤ - ٨ب. 

 � ١٠ - ٤ج. 

 � ١٣ - ٣د. 
 صحيح است؟» فعل«گانه های چهاردهکدام گزينه در مورد صيغه -٢

 �الف. دارای دو فعل جمع و دو فعل متکلم است. 

 �ب. دارای دو فعل مفرد و چهار فعل جمع است. 

 �ج. دارای چهار فعل جمع و دو فعل متکلم است. 

 �د. دارای چهار فعل مفرد و دو فعل جمع است. 

 چيست؟ ١٢و  ٧،  ٥هاي  در صيغه» فع مضارععالمت ر« -٣

 �ندارد.  -ضمه -الف. نون

  �ندارد.  -نون -ب. الف

  �نون  -ضمه -ج. الف

 �نون  -ندارد -د. نون
 صيغه است؟ ترجمه کدام» کنندياری می« -٤

  �الف. تَنصُرْنَ 

 �ب. تَنصُرانِ 

  �ج. تَنْصُرُونَ 

 �د. تَنصُرينَ 
 هايی وجود دارد؟چه فعل» لْيَقطَعْ فَلْيَنظُرْ هَل يُذهِبَنَّ کَيْدَهُ ما يَغيظُثُمَّ «در آيه شريفه  -٥

 �فعل مضارع  ٢ -فعل أمر  ٢الف. 

 �فعل مضارع  ١ -فعل أمر  ٣ب. 

 �فعل ماضی  ١ -فعل أمر  ١ -فعل مضارع  ٣ج. 

 �فعل ماضی  ١ -فعل مضارع  ٢ -فعل أمر  ٢د. 
 درست است؟» و سالم صحيح«کدام گزينه در مورد کلمه  -٦

 �باشد. » مضاعف«يا » مهموز«تواند می» سالم«الف. کلمه 

 �باشد. نمی» مضاعف«هرگز » صحيح«ب. کلمه 

 �است. » صحيح«همان کلمه » سالم«ج. کلمه 

 �باشد. » مهموز«تواند می» صحيح«د. کلمه 
را معين کنيد.» کُلْ«و » اُوتِیَ«، »يامُرُ«نوع تخفيف همزه در -٧
�حذفی قياسی -قلبی جايز -لف. قلبی جايز ا

 �حذفی سماعی  -قلبی واجب  -ب. قلبی جايز 

 �حذفی سماعی  -قلبی واجب  -ج. قلبی واجب 

 �حذفی قياسی  -قلبی جايز  -د. قلبی واجب 
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 ؟نيست» اسم مشتق«کدام کلمه  -٨
  � الف. مادّ

  �ب. مَعِيب 

 �ج. فَرِحَة 

 �د. زِلْزال 
 ؟شود ینمساخته » اسم تفضيل«عل مطلقاً ف از كدام -٩

 �الف. خَضِرَ 

 �ب. إشتياقَ 

 � ج. ماتَ 

 �د. کُتِبَ 
 باشد؟می» موصوف صرفی«يک از اسامی زير کدام -١٠

 �الف. رُجَيل 

 �ب. إسالمِیّ 

 �ج. شُجاع 

 �د. صادق (ع) 
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 چند کلمه مبنی وجود دارد؟» لِّمُونَ وَ لِمَن تَتَعَلَّمُونَ مِنهُلَيِّنُوا لِمَن تُعَ«در حديث شريف  -١

 �الف. ده کلمه 

 �ب. يازده کلمه 

 �ج. دوازده کلمه 

 �د. سيزده کلمه 
 ؟نيستبر جوابِ شرط واجب » فاء جزاء«يك از موارد زير دخول در كدام -٢

 �قَعَدْتُ.  فَقَدالف. إِن قامَ زيدٌ 

 �خْسَرُ. تَ فَالإِن تَدرُس   ب.

 �ذاهِبٌ.  فَإنّيج. مَهما أََََردْتَ 

 �تَشْمَتْ بِهِ.  فَالد. إن سَقَطَ عَدُوُّكَ 
 چيست؟» اُعْطِیَ الفَقير الثَّوب«در عبارت » الثَّوب«إعراب و نقش  -٣

 �نائب فاعل  –الف. مرفوع 

 �مبتدای مؤخّر  –ب. مرفوع 

 �مفعول أوّل  –ج. منصوب 

 �مفعول دوم  –د. منصوب 
 مکسور است؟» انّ«در کدام جمله، همزه  -٤

  �الف. عِندی انَّ زَيداً قائِمٌ. 

 �ب. أفِق انَّ الفَجرَ قَدْ طَلَعَ. 

 �ج. سُمِعَ انَّ العَسکَرَ مَنصُورٌ. 

 �د. عَرَفتُ انَّکَ مُستَحِقٌّ لِلکَرامَةِ. 
 در كدام جمله واجب است؟» فاعل«بر » مفعولٌ به«تقدم  -٥

 �الرَّسُولَ.  الف. أكرَمتَ

 �ب. كَرَّم السيِّدَ عبدُهُ. 

 �البَيتَ إبراهيمُ.  ج. بَنيٰ

 �د. ضَرَبَ مُوسی أخي. 
 چيست؟» لَهُ عِبادَةٌ حُبّاًالنَّظَرُ إلی وَجهِ العالِمِ «در حديث » حُبّاً«نقش  -٦

 �الف. مفعول مطلق 

 �ب. مفعولٌ له 

 �ج. حال 

 �د. تمييز 
 داللت دارد؟» مفاعلت«بر  حال جامد در کدام گزينه -٧

 �الف. کَرَّ عَلِیٌّ أسَداً. 

 �ب. بيعَ القَمحُ مُدّاً بِدِرهَمٍ. 

 �ج. عَلَّمتُهُ العربِيَّةَ باباً باباً. 

 �د. سلمتُ البائع النقودَ يداً بيدٍ. 
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 صحيح است؟» اضافه«استعمال کدام  -٨

 �الف. المُتَّبِعُ حَقٍّ 

 �ب. القَلَمُ المُعَلِّمِ 

 �قاصِدُونَ البَلَدِ ج. 

 �. د. الساکِنُوا بَيرُوتَ

 را مشخص کنيد.» توابع«صحيح در مورد  گزينه -٩

 �الف. التّوکيد تابعٌ يُذکَرُ توضيحاً لما قبله. 

 �ب. يجب اتّحاد الزمان بين الفعلين المعطوفين. 

 �بتوکيد المثنّی و تُعرب بإعرابِه. » کلتا«ج. تختصّ 

 �د. إنّ النّعت السببیّ يتبع متبوعه فی اإلعراب و التّذکير و التّأنيث. 
 را معين نماييد.» اشتمال«بدل  -١٠

 �. سَقفُهُالف. سَقَطَ البَيتُ 

 �. نِصْفَهُب. قَرَأتُ الكِتابَ 

 � عَفوُهُ.ج. يَسُرُّكَ األميرٌ 

 �صَديقُنا.  إبراهيمُد. أخُوكَ 
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 را معين کنيد.» وضو«در مورد شکيات  نادرستگزينه  -١

 �داند وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد. الف. کسی که نمی

 �داند وضويش باطل شده يا نه، بايد وضو بگيرد. ب. کسی که نمی

 �ج. اگر انسان در بين نماز شک کند وضو گرفته يا نه، نمازش باطل است. 

 �ن نماز شک کند که با وضو بوده يا نه، نماز خوانده شده صحيح است. د. اگر پس از خواند

 بر کدام دسته صحيح است؟» تيمّم«بنا بر نظر حضرت امام (ره)  -٢

 �الف. ريگ، سنگ گچ، کوزه 

 �ب. سنگ فيروزه، سنگ گچ، آجر 

 �ج. آجر، آهک پخته شده، سنگ سياه 

 �د. سنگ مرمر، سنگ سياه، سنگ عقيق 
 شود، چيست؟ديده می» تخم مرغ«که در  حکم خونی -٣

 �باشد. الف. نجس است و خوردن آن بالمانع می

 �ب. نجس است و بايد از خوردن آن اجتناب نمود. 

 �ج. نجس است و بنا بر احتياط بايد از خوردن آن اجتناب نمود. 

 �د. نجس نيست ولی بنا بر احتياط بايد از خوردن آن اجتناب نمود. 
 باشد؟می نادرستنمازهای يوميه » فضيلت«نه در مورد وقت کدام گزي -٤

  �) شب ٣⁄١الف. نماز عشاء: از پايان فضيلت نماز مغرب تا ثلث (

 �ب. نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که سرخی طرف مغرب از بين برود. 

 �شدن هوا ج. نماز صبح: از هنگام پهن شدن سفيده در آسمان تا زمان روشن

 �عصر: پس از اتمام وقت فضيلت ظهر تا زمانی که سايه شاخص دو برابر طول آن اضافه شود. د. نماز 
 در نماز چيست؟» يک سجده«حکم زيادی سهوی  -٥

 �الف. مطلقاً نماز باطل است. 

 �ب. مطلقاً نماز صحيح است. 

 �ج. در صورتی که  بعد از ركوع ركعت بعد يادش بيايد صحيح است. 

 �قبل از ركوع ركعت بعد يادش بيايد صحيح است. د. در صورتی که  
 در نماز چهار رکعتی چه حکمی دارد؟» ٤و  ٣«شک بين  -٦

 �الف. مبطل نماز است. 

 �کند. گذارد و نماز را تمام میب. غير مبطل است و بنا را بر چهار می

 �خواند. اط ايستاده میگذارد و بعد از نماز يک رکعت نماز احتيج. غير مبطل است، بنا را بر چهار می

 �آورد. خواند و بعد سجده سهو، به جا میگذارد و يک رکعت ديگر مید. غير مبطل است، بنا را بر سه می

 کند، چيست؟شک می» ٥و  ٣«بين » چهار رکعتی«حکم نماز کسی که پس از سالم نماز  -٧

 �الف. نمازش باطل است. 

 �. ب. نمازش صحيح است مطلقاً

 �ست و سجده سهو دارد. ج. صحيح ا

 �د. صحيح است و نماز احتياط دارد. 
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 باشد؟می نادرست» نماز آيات«کدام گزينه در مورد  -٨

 �توان به جماعت خواند. الف. نماز آيات را می

 �های نماز آيات رکن است. ب. هر يک از رکوع

 �آيات خوانده شود. ج. اگر سبب وجوب نماز آيات تکرار شود بايد به تعداد همه آنها نماز 

 �د. اگر در يک رکعت نماز آيات، پنج سوره کامل خواند، تقسيم کردن سوره در رکعت ديگر صحيح نيست. 

 در نمازهای چهار رکعتی در دو فرض بعد از رکوع و بعد از سجده دوم به ترتيب چه حکمی دارد؟ ٥و  ٤شک بين  -٩

 �الف. غير مبطل / مبطل. 

 �ب. مبطل / غير مبطل. 

 �ج. مبطل / مبطل. 

 �د. غير مبطل / غير مبطل. 
 تواند نماز و روزه استيجاری به عهده بگيرد؟کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد آيا می -١٠

 � الف. مانع ندارد.

 � تواند.. نمیب

 � تواند.تواند ولی در روزه می. در مورد نماز نمیج

 �ماز مانع ندارد.تواند اما در مورد ند. در مورد روزه نمی
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