
 1395اسم:                  اسم العائلی:                       تست درس پنجم        طراح ایوب قلی پور            به نام خدا

 (عین الصحیح فی التشکیل )حرکت گذاری(:      العلم خرائن ومفتاحها السوال1

 الف(العلمُ خزائَن ومفتاَحها السوال ِ     ب(العلمَ خزائِن مفتاَحها السوالَ      

 ج(العلمُ خزائُن مفتاُحها السوالُ       د(العلِم خزائٌن ومفتاَحها السوالَ  

 ( انتخب المفعول به فی :        یزرع الفالح المجد اشجار البرتقال2

 ب( المجد         ج(التفاح         د( اشجار      الف( الفالح                          

 (عین الفاعل فی :         انّا نطمع ان یغفر ربّنا خطایانا.      3

 الف(نحن/ خطایا          ب(نحن / هو        ج(نحن/ رب           د(هو/ خطایا       

 (عین الخبر فی : السکوُت ذهٌب والکالمُ فّضةٌ.      4 

 ( السکوت/ فضة       ب(ذهب/ فضة        ج(السکوت/ الکالم       د(الکالم/ ذهبالف     

 (عین الصحیح فی التشکیل:       کلّ نفس ذائقة الموت5  

 الف(کلُّ نفٌس ذائقةِ الموَت          ب(کلٌّ نفٍس ذائقةٌ الموَت                  

 د(کلَّ نفٌس ذائقةَ الموتِ      ج(کلُّ نفٍس ذائقةُ الموتِ                      

 (عین الفاعل فی :             ربّنا و آتنا ما وعدتَنا علی رسلک     6

 الف(رب/ انَت           ب(انَت/ َت         ج(رّب/ َت          د(انَت نا                 

 (عین الصفة:             ذنٌب واحدٌ کثیٌر والُف طاعةٍ قلیلٌ   7

 الف(ذنب             ب( کثیر            ج(قلیل              د(واحد                        

 (عین المضاف الیه:  حسُن االدب یستر قبح النسب8

 الف(االدب/قبح         ب(قبح / نسب       ج(االدب /النسب        د(حسن/ قبح

 ِد هللِا الی هللِا انفعهم لعباده( کم مضاف الیه توجد فی هذه العبارة:      اََحبُّ عبا9

 الف(ثالثة         ب(اربعة         ج(خمسة        د(اثنان

 (کم جملة توجد فی هذه العبارة: حسن االدِب یستر قبح النسبِ 10

 الف( واحدة        ب(اثنتان       ج( ثالث         د( اربع

 ِسیَ خلقَه(عین المفعول به فی هذه العبارة: ضرَب لنا مثال ونَ 11

 الف(لنا/ مثال       ب( مثال/ خلق       ج(لنا / خلق         د( نا/ ه

 (عین الخبر فی العبارة التالیة:       اََحّب عباد هللِا الی هللِا انفعُهم لعبادهِ 12

 الف(احّب            ب(عباد          ج(انفع       د( هللا 



 رة التالیة:عداوة العاقل خیر من صداقة الجاهل(عین الصحیح عن الکلمات فی العبا13

 الف( فاعل،خبر،صفة        ب(مبتدا،خبر،مضاف الیه       ج(فاعل،خبر،مضاف الیه      د(مبتدا،فاعل،صفة

 (عین الفاعل فی العبارة التالیة: ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا14

 الف(انَت )در اغفر(     ب(ذنوب       ج(رّب       د(لنا  

 (عین المفعول به فی العبارة التالیة:       وتوفَّنا مع االبرار15

 الف(مع         ب(االبرار       ج(توفَّ         د(ضمیر)نا( 

 (عین المضاف الیه فی العبارة التالیة:        ربّنافاغفرلنا ذنوبنا16

 الف(نا/نا        ب(اغفر/لنا       ج(رب/ ذنوب        د(رب/ نا

 فاعال ومفعوال به توجد فی هذه العبارة: أتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم (کم17

 الف(واحد/ اثنان       ب(اثنان /واحد      ج(اثنان / ثالثة       د(ثالثة/ اثنان

 (عین الفاعل والمفعول به فی العبارة التالیة علی الترتیب:        یرسل الغراب اخبار الغابة18

 خبار      ب(الغراب/ الغابة        ج(اخبار/ الغابة         د(یرسل/ اخبارالف( الغابة / ا

 (کم مضاف الیه توجد فی هذه العبارة:        واذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم19

 الف(واحد        ب( اثنان       ج(ثالثة        د(اربعة

 بخط: یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون(عین الصحیح عن الکلمات التی اشیر الیه 20

 الف(مفعول به / مضاف الیه / فاعل        ب(فاعل/ مضاف الیه / مفعول

 ج(مفعول به/ مفعول به / فاعل            د( فاعل / مفعول به / مضاف الیه


