
 

اتقوّة.عین  اهلل أعطاه قد القرنین بذی سُمی موحّد عادل حاکم المدینة1

: الصحیح  

 

معرب/معرفه /ثالثی مزید من فاعل اسم/مذکر مفرد/اسم: حاکم (یک  

معرب/نکره/ثالثی مزید من فاغل اسم /مذکر مفرد/اسم: موّحد(دو  

جامد /مبنی /علمیت معرفه /سالم جمع/اسم: القرنین(سه  

علمیت معرفه/مبالغه اسم/مذکر /مفرد اسم: اهلل(چهار  

................................................................................................................................  
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نکرة: مشتق اسم فیه ما عین  

علیک یوم لک یوم. یومانِ یک( الدّهر  

منتشرة حرارة بها و ضیاء دو( فیها  

اآلخِرین فی صدق لسان لی اجعل سه( و  

الراحمین خیر انت و ارحم، ، اغفر ربّ  چهار( قُل  
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 عیّن اسم الفاعل من المجرد الثالثیّ و المزید الثالثی معاً:

 یک( الناس فی مسیر حیاتهم یبحثون عن اصدقاء مخلصین!

 دو( هوال المعلمون یحاولون فی سیبل تعلیم التالمیذ کثیرا  

 سه( العُمّال المجتهدون یشتغلون فی المصنع!

بعد دقائق أحد مهاجمی فریق السعادة سجل هدفا !چهار(  

...............................................................................................................................................  

4 

م التفضیل:عیّن کلمة )خیر( اس  

 یک( خیرُ اکثر من أصدقائک                            دو( ما راینا اال خیراً فی کال صدیقی

أریدُ لکم الخیر فی کلّ االوقات                چهار( و اهلل خیرٌ حافظاً و أرحم الرّاحمین سه(  

..............................................................................................................................................  
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: للمونث سالم جمع فیها جاء التی العبارة عیّن  

   الدّرس هذا عن جدیدة معلومات دو( هناک             الغفلة اوقات فی بذکر نَبِّهی یک( الهی

االم الوصف فی الجمیلة االبیات هذه انشدتُ چهار(    لطیور     جمیلة اصوات الغابة هذه فی سه(  

6 
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 عَیِّنْ ما ال یوجدُ فی هذه  العبارة :  ) کان للتُّجّار  َأعْظَمُ دَوْرٍ فی تبادُل  المُفْرَدات  (

سه( اسم مبالغة          چهار( اسم تفضیل       دو(اسم مفعول                   یک(اسم فاعل  

10 

:عیّن  الصّحیح 

)اسم تفضیل( کَفُور إمّا و اً شاکر إمّا السَّبیلَ هَدَیْناهُ إنّایک(   

نوراً  )اسم مکان( مِن مَنابِرَ عَلی عَلیّ یا یا شیعَتَکَ إنَّدو(   

)اسم مفعول من المزید الثالثی( رَبَّهُم یَشکُرُونَ المُسلِمونَ سه(  
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) اسم فاعل من المجرد الثالثی( الْآخَرین مُساعِدُو هم الّذین یُحِبُّ اَللّهُ چهار(  11 
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 عین ما لیس فیه مونثاً:

 یک(بیضاء         دو( عطشی            سه (دنیا                چهار(غضبان
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العباره ما جا فیه اسم نکره: عین  

فرعون فعصی رسوال فرعون الی ارسلنایک(   

رایک هو ما أقوی؟ الفرقین أیدو(   

هدف بال مّرة تعادال لقد سه(  

النهایی الی ذهبا ما و الیوم تعادال الفریقانچهار(   
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 عین جوابا فیه کلمه تختلف فی المفهوم عن الباقی:

دراسات )علمیّه(_آراء_)بهائم(          دو(مکاتببقره  _فرس _فِراخ یک(  

الربیع )فصول(_الخریف_چهار(الشّتاالسنه )اعضا البدن(    _اذن_سه( اعین  

می باشند: 97سوال ذیل از ارشد فقه حقوق  

18 
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التالیه: االشاره اسما فی الخطاء عین  

  المدینة مساجد هذه(1

  قویة اشجار هوالء(2

مطار هناک (3   

علمیة مدرسة (ذلک4  
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من الثالثی المزید: الفاعل اسم فیها جاء ما عبارة عین  

( الدین یوم مالکُ هُو رَبنا  

( الثواب اکتساب عَن عجز مَن العاجزُ  

! المتغیر قوانین العالم لهذا   

ساحة من المجاهدین هذا یرجعُ متی) 4 ! 
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مدرس: آقای آذری                                      پاسخ تست های مبحث اسم                                       

..........................................................................................................................................  

 تست اول: گزینه 2

اسم فاعل کامال درسته ولی مشکل گزینه اینجاست که گفته  حاکمکه گفته گزینه یک 

ین یک رده ابنابر یادتون باشه اسم در وزن فاعل همیشه ثالثی مجردهفاعل از ثالثی مزید   

در مورد معرب بودن یادتون باشه تمامی اسم ها معربن جز اسم های اشاره و کلمات 

ضمایر و....پرسشی و   

که گزینه درست هم هست .توجه داشته باشید اینجا نوشته اسم فاعل از ثالثی گزینه دوم 

چون اسم های مشتقی که با مُ شروع بشن همگی مزیدی اند.مزید که درسته   

: این اسم توی درس دهم شما ها هست.این یه اسم مفرده چرا که اصال گزینه سوم

اب القرنین اسم یه شخص بود تو کت  

 اهلل معرفه علم هستش: اینکه گفته معرفه به علم کامال درسته.اشتباه نکنید گزینه چهارم

ولی اینکه نوشته اسم مبالغه اشتباههنه معرفه به ال   

.....................................................................................................................................................................  

 تست دوم: گزینه2

 یکی از باحال ترین سواال.سوال پرسیده کدوم گزینه مشتق نکره داره

وزن مشتقی داشته باشه و خودشم نکره  باشهسمی باش که یعنی دنبال ا  

(اسم مشتق یعنی وزن وصفی داشته باشهگزینه اول من اسم مشتقی ندیدم )  

و نکره هم ( -ِ) شروع شده و ما قبل آخر کسره است مُگزینه دوم مُنتشره مشتقه چون با 

پس جواب بود. و بعدش اسم معرفه نیومدههست چون ال نداره   

سوم اآلخِرین اسم مشتق از وزن فاعل هستش ولی چون ال داره نکره نیست پس گزینه 

 رده

اصال یادتون باشه اگه ال داشته هیچ وقت اسم گزینه چهارم ) خیر( اسم تفضیل هست )

( ولی چون بعدش یه اسم معرفه اومده پس خودشم معرفه اس! تفضیل نمی شد  
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مدرس: آقای آذری                                      پاسخ تست های مبحث اسم                                       

..........................................................................................................................................  

 تست سوم:گزینه3

فاعل مجردی و اسم فاعل مزیدی رو باهم دارهسوال پرسیده کدوم گزینه اسم   

هست ولی اسم فاعل مجردی )وزن فاعل( دیگه تو  مخلصین اسم فاعل مزیدیگزینه یک 

 گزینه نمی بینیم پس نمیتونه جواب باشه

هم همچنین فقط مزیدی اومده معلمونگرینه دوم   

سال دوازدهم هم هستش حائز اهمنیته  3گزینه سوم که از تمارین درس   

پس اسم فاعل مجردی و المجتهدون اسم فاعل مزیدی  مال جمع مکسره عامل هستشالعُُّ

 بنابراین جواب تست این بود

فقط اسم فاعل مزیدی داریم /مهاجِمگزینه چهارم:   

.....................................................................................................................................................................  

 تست چهارم:گزینه4

 سوال ازمون کلمه خیری رو میخواد که اسم تفضیل باشه!

 آخه خیر گاهی اسم تفضیله گاهی نیست

زمانی که معنی بهتر و خوب تر بدهکی اسم تفضیله:   

بدون بررسی حذف( 3زمانی که ال نگیره  )پس گزینه                         

زمانی که بعدش حرف مِن بیاد مثل ماء اکثر من حلیب                         

 فقط گزینه چهارم معنای بهتر میده

.....................................................................................................................................................................  

 تست پنجم:گزینه2

 کدوم گزینه جمع مونث سالم داره:

باشند داشتهات : اونایی که عالمت جمع مونث سالم چیه  

ابیاتگزینه چهارم اصوات   گزینه سوم    معلومات گزینه دوم    اوقاتگزینه اول   
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مدرس: آقای آذری                                      پاسخ تست های مبحث اسم                                       

..........................................................................................................................................  

 راه تشخیصش اینه که ات رو حذف کنی به مفرد هر کدوم رسیدی اون سالمه 

اتابی    ات اصو     اتمعلوم   ات اوق  

مذکر نکته( وزن مفعول رو برای جمع بستن میشه از ات استفاده کرد حتی اگه مفردش 

 باشه

.....................................................................................................................................................................  

 تست ششم:گزینه2

 سوال گفته کدوم گزینه مشار الیه نداره

نباشه جوابه گزینه ای که بعد اسم اشاره ال  

 اسم اشاره + اسم ال دار )مشار الیه(

 ذلک القلم )مشار الیه(

.....................................................................................................................................................................  

 تست هفتم:گزینه1

باشهمُ همونطور که توی تست ها قبلی یاد گرفتم اسم مشتق مزیدی اونیه که اولش   

  المُسلمونفقط گزینه یک اسم ُم دار داره / 

.....................................................................................................................................................................  

 تست هشتم:گزینه3

بذاریم فعل یوذین خبر میشه چون ال دارهفقط اگه گزینه االمهات   

..................................................................................................................................................................  

 تست نهم:گزینه4

 سوال گفته کدوم گزینه معرفه هاش از بقیه تنوعش بیشتره

نوع معرفه داریم ضمایر/موضوالت/اسم اشاره/ اسم خاص یا علم / معرفه به ال/ معرفه به  6

  هم اسم اشاره هم اسم ال دار هم معرفه به اضافهاضافه . گزینه سه 
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مدرس: آقای آذری                                      پاسخ تست های مبحث اسم                                       

..........................................................................................................................................  

 

 تست دهم:گزینه3

1پس اسم فاعل داریم رد گزینه  تاجردر واقع جمع تجار   

افعلاعظم اسم تفضیل بر وزن   

2رد گزینه اسم مفعول مزیدیمُفردات   

.....................................................................................................................................................................  

 تست یازدهم:گزینه2

منبر هستش و وزن مفعل که اسم مکانهمنبار در واقع جمع   

درسته مزیدیه ولی اسم مفعولی که براش نوشتن اشتباهه و رده مسلمون  

 االخَر اسم تفضیله و اآلخِر اسم فاعل 

.....................................................................................................................................................................  

 تست دوازدهم:گزینه3

 سوال پرسیده کدام گرینه عدد غیرترتیبی داره

بر وزن فاعل باشند به جز عدد یک)واحد( که بر وزن اعداد ترتیبی اعدادی هستند که 

 فاعله ولی ترتیبی نیس 

گزینه چهار ثانیهواحد    گزینه یک خامسه   گزینه ثالث      گرینه سه   

.....................................................................................................................................................................  

 تست سیزدهم:گزینه1

کرهوقتی سوال از شما میپرسه عین نعت جمله یا عین جمله وصفیه یا جمله بعد اسم ن  

 شما یه کلمه نکره پیدا کنید بعدش ببینید که بعدش جمله ای اومده یا نه

 که غالبا اون جمله با فعله

1( اومده پس همین می شد جواب تخافوننکره است و بعدش یه فعل ) عمالگزینه یک (   

www.konkur.in

forum.konkur.in



مدرس: آقای آذری                                      پاسخ تست های مبحث اسم                                       

..........................................................................................................................................  

 تست چهاردهم:گزینه2

معرفه ونکره : یعنی دوتا اسم کناهم باشند که از لحاظ تعداد و جنسیت و ترکیب وصفی

 بودن و اعراب مثل هم باشند

(قادم صفت چون ترکیبم ترکیب وصفیهگزینه یک السبوع القادم )  

 گزینه دو جواب

(جمع مکسر غیرعاقل = مفرد مونثگزینه سه التجارب القیمة )   

 گزینه چهار کتباً علمیاً 

.....................................................................................................................................................................  

 تست پانزدهم:گزینه4

خب ببینید عالمت های مونث سه تاس ولی شما اکثرتون تای گرد )ة( رو فقط عالمت مونث می 

 گیرید.

همگی مونث کننده اسم هستند  ة /ا_ی/  اء  

...................................................................................................................................................................................  

 تست شانزدهم(گزینه3

( معرفه هستندمعرفه به علم( و فرعون )ناگزینه اول ضمیر )  

ینه الفرقین و هو معرفه اندگز  

 گزینه چهار معرفه بال و معرفه به اضافی داریم

چون اسم در حالت مضاف نون حدف میشهراستی چرا اونجا نوشته تعادال الفریقان؟   

الفریقان ندر واقع بوده تعادال  
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مدرس: آقای آذری                                      پاسخ تست های مبحث اسم                                       

..........................................................................................................................................  

 

 تست هفدهم:گزینه1

سوال پرسیده کدام کلمات با مفهومی که گفته شده فرق داره   

است با مفهوم ذکر شده متفاوت است جوجهکه به معنای  فراخفقط گزینه یک   

 بهائم یعنی چهارپایان 

..................................................................................................................................................................................  

 تست هجدهم: گزینه4

د با گفته های ما میشد به هستش ولی میخوام ببینی 97با اینکه این سوال مربوط به ارشد فقه

 پاسخ رسید

 گفتیم اونایی با شروع میشن یا اسم فاعل یا اسم مفعول اونم مزیدی

هست 4با این جمله به پاسخ رسیدم و پاسخ   

...................................................................................................................................................................................  

 تست نوزدهم:گزینه2

مختص انسانه پس گزینه دو اشتباهه اولئکو  هوالیادتون باشه   

کامال درسته چون با جمع مکسر غیر عاقل مفرد مونث برخورد میکنیم ه االشجارهذگزینه یک   

.................................................................................................................................................................................  

4تست بیستم: گزینه   
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