
 

 :التَّفضیل اسم لیس«  أکثر»  عیِّن -1

 .الَهدف الی لِلوصول اجتهاَدةُ  اکَثرَ  ما الکسالنُ  (1

 .الکُُتبِ  بین أوقاتِهِ  اَکَثرَ  العالِمُ  هذا َقضی (2

 .اآلَخرِ  الیوم فی الصَّفِّ  فی التَّالمیذِ  أکَثرُ  َحَضرَ  (3

باح فی بدنی قدرةُ ( 4 .المساءِ  ِمنَ  أکَثرُ  الصَّ  

1ج:  

 :بّخطّ  الیه اُشیرَ  فیما الّصحیحَ  عیِّن -2

 فاعل اسم:  رحیم   تّواب   هللا ِانَّ  هللا َواّتقوا( 1

ماء فی الّشمسِ  َموِضعِ  َعن الرجلُ  َفَتشَ  ( 2  فاعل اسم:   السَّ

 تفضیل اسم:  الّناس بینَ  الّتواُصلِ  قطع أسباب أهمّ  ِمن الغیبة (3

 مفعول اسم:  الُمؤِمنینَ  علی و رسوله علی سکینَتهُ  هللا فأنزلَ  (4

  3: ج

 :الّترجمة فی الَخطأ َعیِّن -3

عیُ ( 1  .نیست درستی کار دیگران، رازهای شناساندن برای تالش: َقبیح   أمر   اآلَخرینَ  أسرارِ  لَِمعرفةِ  السَّ

ن َخلقي َحَسّنتَ  َکما اللّهمَّ  ( 2  .گردان نیکو را اخالقم پس گردانیدی، نیکو را آفرینشم که همانگونه خدایا،: ُخلقي َفَحسِّ

ةِ  َعنِ  الّناسَ  َینَهی هللّاَ  إنَّ ( 3 خِریَّ  .کند می نهی دیگران کردن مسخره از را مردم خداوند قطعا  : اآلَخرینَ  ِمن السُّ

کند نمی تکلیف توانش اندازه به جز را کس هیچ خداوند: ُوسَعها ااّل  َنفسا   هللّاُ  الُیکَلِّفُ ( 4  

1ج:    

 :المکانِ  اسمُ  ُکلُّهُ  ما عیِّن -4

 َمنَظر – َمعِرَفة – سَمجلِ  (1

 َمتَجر – الِعبمَ  – َمطَعم (2

 َمغِرب – ةَمزرعَ  – مُمحکَ (3

  َمرَحَمة – َمسَبح – ُمخلِص( 4

 2ج: 

 : الّصحیحَ  عّین -5

 .باشند می ما از بهتر که هستند کسانی مردم، میان در: ِمّنا اَحسنُ  هوَ  َمن الّناسِ  بینَ  َیکونُ  َقد ( 1



 

 .نکنیم جویی عیب دیگران از که اند کرده نصیحت را ما آیات،: اآلَخرین َنعیبَ  ال َعن اآلیاتُ  َتنَصُحَنا (2

مَ  َفَقد (3  .است شده حرام دیگران کردن مسخره خداوند، آیات در: بِاآلَخرینَ  اإلستِهزاءَ  آیاتِهِ  فی هللاُ  َحرَّ

َها یا (4 نِّ  ِمنَ  کثیرا   اجَتنِبوا آمنوا الّذینَ  ایُّ  .کنید دوری ها گمان از بسیاری از اید آورده ایمان که کسانی ای: الظَّ

 4: ج

 :مبتدأ تفضیل اسمَ  عّین -6

با   الّناسِ  اَکَثر (1  .صادقا   کان َمن هللاِ  الی َتَقرُّ

 .العالمیَّةِ  الِعلمّیةِ  المسابقاتِ  الی التَّالمیذِ  اَذَکی َذَهبَ  (2

 .لِنفسک ُترید ما لآِلَخرینَ  ُتریدَ  اَن هو الَخیر (3

 .الّسّیارةِ  هذه ِمن أسَرع سّیارة   رأیتُ  ما (4

 1: ج

 َعیِّن الَخطأَ: -7

 ( اُریُد َسراویَل أفضَل ِمن هذه: من شلواری از این بهتر می خواهم.1

 ( صاَر الَمبلُغ ِمئَتیِن َو َثالثیَن ألف توماٍن: مبلغ دویست و سی هزار تومان شد.2

جالیُّ بِتِسعیَن ألَف توماٍن: شلوار مردانه نود هزار تومان.( ا3 رواُل الرِّ  لسِّ

رواُل النِّسائیُّ بَِخمسٍة َو تِسعیَن ألَف توماٍن: و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان.4  ( َو السِّ

 1ج: 

 : الخطأ عّین -8

نوبِ  َکبائرِ  ِمن َفهذا اآلَخرینَ  اُمورِ  فی التََّجُسسَ  اُتُرکِ  (1  .است گناهان بزرگترین از چون کن رها را دیگران کار در تجّسس: الذُّ

 .است نبودنشان هنگام در مؤمنان به گذاشتن احترام مؤمن، های نشانه از: غیابِِهم ِعندَ  المؤِمنینَ  ِاحترامُ  الُمؤِمنِ  َعالئمِ  ِمن (2

 آورد؟ می خشم به را پروردگارت که کاری این به کنی می اقدام چرا َربَّکِ؟ ُیغِضبُ  الَّذی الَعَملِ  بِهَذا َتقومینَ  لِماذا (3

 .باشید مشغول خود زیاد های عیب به و نکنید جویی عیب مردم از: الکَثیرةِ  بُِعیوبِکمُ  َمشغولینَ  کونوا و الّناسَ  َتعیُبوا ال (4

 1: ج

 :الخطأ عّین -9

خِریَّة)  الَقبیَحةِ  بِاألسماءِ  الّناسِ  َتسِمَیةُ  (1  ( السُّ

 ( الّظنّ  سوء)  دلیلٍ  بِدونِ  لَِشخٍص  َشخٍص  ِاتِّهامُ  (2

 ( الُعجب)  َخفیٍ  بِکالمٍ  الّناسِ  عیوبِ  ِذکرُ  (3



 

 ( الّتَجسُّس)  الّناس اَسرارِ  لِکَشفِ  اَلمحاَولَةُ  (4

 3: ج

 :مفعوال   یکونُ  المکانِ  اسمُ  فیها الّتی العباَرةَ  عیِّن -11

 .األماِکنِ  أجملِ  ِمن ایران مساِجد (1

َعنُّتُ  (2  .المجتمع فی مذموم   اَمر   التَّ

َئةِ  اآلخالق ِمنَ  َمکَتبنا فی اإلستهزاءُ  (3 یِّ  .السَّ

 .إصفهان مدینةِ  فی الَملَعب رأینا (4

 4: ج

 :الِعبارات فی الخطأ عّین -11

 .األشجار بقیَّةِ  ِمن اَعلی الّشجرهُ  هِذهِ  (1

 .اآلَخرینَ  ُمساَعَدةُ  هللا ِعندَ  األعمالِ  اَفَضلُ  (2

 .الِعلمیَّةِ  الُمساَبَقةِ  فی َنَجَحت األکبرُ  اُختی (3

 .الّنفسِ  َمعرفةُ  الَمعارفِ  اَنَفعُ  (4

 3: ج

 « عیوبی ِالَیَّ  اَهَدی َمن اِخوانی اََحبُّ : » الّصحیحةِ  الّترجمة عّین -12

 .بازگوید من به را من های عیب که است کسی من محبوب برادر (1

 .کنند می هدیه من به را هایم عیب زیرا دارم دوست را برادرانم (2

 .کند هدیه من به را من های عیب که است کسی من برادران ترین محبوب (3

 .است من برادر ترین محبوب کند، هدیه من به را من عیب که کسی (4

 3: ج

 :لِلکلماتِ  اإلعرابیّ  الَمَحلِّ  َعنِ  الخطأ عّین -13

 صفت: الّصالحینَ  ِعباِدهللاِ  َعلی وَ  َعلینا الّسالمُ  (1

 مفعول: القُرآن فیهِ  اُنِزلَ  الّذی رَمضانَ  َشهرُ  (2

 خبر: هاأوَسطُ َخیُر االموِر  (3

 الیه مضاف: الِعلمِ  نِصفُ  الّسؤال ُحسنُ  (4

 2: ج



 

 َعیِّن الخطأ: -14

 چیزی سنگین تر از خوی نیکو نیست.( لَیَس َشیء  أثقَل فی المیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن: در ترازو 1

 ( أنزَل هللّاُ َسکیَنَتُه علی َرسوله َو علی المؤمنیَن: خداوند آرامش خود را بر فرستاده اش و بر مؤمنان فرو فرستاد.2

 ( الّسکوُت َذَهب  َو الکالُم فِّضة : سکوت کردن طال و سخن گفتن نقره است.3

 که نیکوکاران  او را دوست دارند. ( یا َمن ُیِحبُّ الُمحِسنیَن: ای کسی4

 4ج: 

15- :  َعیِّن الخطأ عّما اُشیر الیه بخطٍّ

َم هللّاُ 1 خرّیة» بِاآلَخریَن: ُمرادفة اإلستهزاءَ ( فقد َحرَّ  «السُّ

 «َحیّ »و ُمضاّده  «أموات»: َجمُعه َمیتا   ( أُیِحبُّ أحدکم أن َیأکَل لَحَم أخیه2

عی» لِکشِف أسرار الّناس َقبیحة : ُمرادفة  الُمحاولةُ ( 3  «السَّ

 «ِکبر»الّذنوب فی َمکتبتنا: جمع تکسیر و مفرده  َکبائر( التََّجسُّس ِمن 4

 4ج: 

16- : حیح عن الکلمات الّتی اُشیَر الیها بِخطٍّ  «َمیتا   أخیه لَحمَ  َیأکلَ  أن أحدکم أُیِحبُّ »َعیِّن الصَّ

 بیمار –( گوشت 1

 ُمرده –( گوشت 2

 مریض –( خون 3

 ُمرده –( خون 4

 2ج:

حیح َعیِّن -17  «یا أّیها الّذین آمنوا الَیسَخر قوم  ِمن َقوٍم َعسی أن َیکونوا َخیرا  ِمنهم:»بِخطٍّ  الیها اُشیرَ  الّتی الکلمات عن الصَّ

 بودند –( گاهی 1

 باشند –( چه بسا 2

 باشند –( گاهی 3

 بودند –( چه بسا 4

 2ج:

 الخطأ: َعیِّن -18

نِّ 1  : گناهإثم  ( إنَّ َبعَض الظَّ



 

 ِمّنا: بهترین أحَسنُ ( َقد َیکوُن بیَن الّناِس َمن هو 2

 م: رسوا کردنهَفضحِ ( الُتحاِولوا لِکَشِف أسراِر الّناس لِ 3

 الّناِس بِاألسماء الَقبیحِة: نامیدن َتسمیةَ ( ِاجَتنِبوا 4

 2ج: 

 «علینا أن الَنسَخَر ِمن أحٍد أِلنَّه .................... خیرا  ِمّنا» َعّیین الخطأ:   -19

 ( َعسی أن َیکونَ 1

 ( َقد َیکوُن 2

 ( ُربَّما َیکونُ 3

 ( الَیکونُ 4

 4ج: 

 «ِسّتة  َو َسبعوَن ............ أحد َعشَر ُیساوي َخمسة  َو ِسّتینَ » عّین الّصحیح:  -21

 ( ناقِص1

 ئد( زا2

 ( َضرب  3

 ( تقسیم علی4

 1ج( 

 عّین الخطأ: -21

 َحّی   ≠َمیت ( 1

 الّظاهر ≠( الَخفّی 2

قاُطع ≠( التَّواُصل 3  التَّ

 الکَریه ≠( الَقبیح 4

 4ج:

 «أکبر الَعیِب أن َتعیَب ما فیک ِمثلُهُ » عّین الّصحیح:  -22

 ( عیب بزرگی است که از چیزهایی که در خودت هست، عیب جویی کنی1

 ( بزرگترین عیب آن است که از کسی که مانند خودت است، عیب جویی کنی2

 ( عیب بزرگی است که از آن که شیبه توست، عیب جویی کنی3



 

 ( بزرگترین عیب آن است که از چیزی عیب جویی کنی که مانند آن در خودت هست.4

 4ج: 

 َتمَنُعنا َعن ...............هذه العبارة « ِمثلُهُ  فیک ما َتعیبَ  أن الَعیبِ  أکبر»  -23

 ( الُعجب 1

 ( سوءالّظنّ 2

 ( الَغیبة3

 ( الفُسوق4

 1ج: 

 «عن َسبیلهَضلَّ  إنَّ َربَّکَ أعلُم بَِمن» الکلمة: ضادِّ الصحیح عن مُ َعّین  -24

 ( إهَتدی1

 ( إبَتَعدَ 2

 ( إسَتغَفرَ 3

 ( إسَترَجعَ 4

 1ج: 

 «َکم ِسعُر هذا الَقمیص» عین الجواب غیر المناسب لِلّسؤال:   -25

 ( َتبدأ األسعاُر ِمن َخمسٍة َو َسبعیَن ألفا  الی َخمسٍة و ثمانیَن ألف تومانٍ 1

عُر حسَب النَّوعّیات2  ( َسّیدتي َیختلُف السِّ

 ( ِسّتوَن ألف تومان3

 ( هذه األسعاُر غالیة  ِجّدا  4

 4ج: 


