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  اسمشناخت 

 «اي سراسريهاي چهار گزينهپرسش»

39-78 

 
        ايهاي چهار گزينهپرسشتعداد                             

 - تعداد و جنس -1

 _ جامد و مشتق  -2

 1 معرفه و نكره  -3

 _ معرب و مبني  -4

 2 منصرف و غيرمنصرف  -5

 2 رف آخر )مقصور، منقوص و ممدود(از نظر ح« اسم» -6

 1                 موصول -7

 _ ضماير متصل و منفصل -8

 (ايپرسش چهار گزينه 6كل كتاب: )

  در بين زيرموضوعات  )سراسري(،ي كنكور سال گذشته 7در
از  «اسم» و  زير موضوع منصرف و غير منصرفمبحث شناخت اسم، 

را به خود اختصاص  ايار گزينهپرسش چهترين بيش نظر حرف آخر
 داده است.
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 «سراسري ايهاي چهار گزينهپرسش»

39-78 

 ايهاي چهار گزينهپرسشتعداد  

 
 

مطرر  شر ه در  اي هاي چهار گزينهپرسشها براساس نمودار اهميت درس

 شتهسال گذ7  سراسري هايكنكور
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 (09 -)تجربي  نكرة:« َمن»ن عيِّ (1

 ي من ال يستطيع أن يُنجي نفسه من المهلكة!( ال تعتمدنّ عل1

 ( إنّما ينتفع بالتّجارب من يعتبر منها و يجعلها نصب أعينه!2

 ( إنّما يجني ثمرات العمل في الشّيب من سبق في زرعه عند الشّباب!3

 ( طلعت الشمس و ظهر الصبح، ولكن من يدري هل يتّصل هذا الصبح بِليلته!4

 
 

 
 

 (09-)انساني :الكسرةصرف يقبل عيِّن الممنوع من ال (2

  علينا أن نستمع إلي علماء عظماء لنكتسب من فضائلهم! (1

 إنّ اآلخرة من أقرب البيوت إلي رضي اهلل و أبعدها من غضبه!  (2

  مررتُ بمدارس و مشاهد خضراء في بلدكم اليوجد في بلدنا مثلها! (3

 لة حمراء لم يُشاهَد مثلُها! عند رجوعكم من الحجّ ساُزيّن زقاقنا بمصابيح جمي (4

 
 

 (ايپرسش چهار گزينه 1معرفه و نكره  )

 (ايپرسش چهار گزينه 2منصرف و غيرمنصرف  )
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  «4»ي گزينه (1

اسنتفهامي « مَنن»نكره هستند كه در اينن زييننه  ،استفهامي و شرطي« مَن»

 موصول و معرفه است.« مَن»ها است. در ساير زيينه

شكار شد، و امنا هنه آخورشيد طلوع كرد و صبح «: »4»ي ي زيينهترجمه

 «؟رسدداند آيا اين صبح به شب مييكسي م

 

 «1»و  «2»ي گزينه (2

كنار رفتنه اي غيرمنصرف بهخواهد كه در آن واژهاي را ميسؤال از ما زيينه

اي دانيم بايند بنه دنبنال واژهطور كنه منيباشد كه كسره بپذيرد. پس همنان

داشته باشد يا مضاف واقنع شنده باشند. در « ال»غيرمنصرف بگرديم كه يا 

 «:2»ي زيينه

 «البيوت»مضاف براي غيرمنصرف و «: أقربِ»

 «ها»غيرمنصرف و مضاف براي «: أبعدِ»

عنوان پاسخ به« 2»ي توجه داشته باشيد كه از سوي سازمان سنجش، زيينه

توانند پاسنخ نيني مي« 1»ي صحيح معرفي شده است؛ در حالي كنه زييننه

كنه مجنرور بنه « فضائل»ال باشد، زيرا در اين زيينه ؤصحيحي براي اين س

اسمي غيرمنصرف اسنت كنه مضناف واقنع شنده، بننابراين  حرف جر است،

 تواند كسره را بپذيرد.مي
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 (09-)تجربي :أكثرعيّن ما فيه الممنوع من الصرف  (3

  ( علينا أن نُييّن أنفسنا بأحسن مكارم األخالق!1

 نوعها! ( هناك في مساجد طهران مكاتب و هي أحسن في2

  ( كتبت مريم تمريناتها قبل بدء المراسيم!3

 ( تعلّمت من مصاعب الدنيا أحسن الدروس لحياتي!4

 

 

 
 

 (09 –)زبان   في المنقوص: الظاهريّةعيّن عالمة اإلعراب  (4

 ( اكتسبي العلم و األخالق حتّي تجدي المعالي في الحياة!1

 ( تُهلك المعاصي اإلنسان و تُبعده عن اهلل!2

 ( حضر قاضٍ عادل في هذه المحكمة لتنفيذ الحكم!3

 ( يهجم المعتدي علي ثغور البالد المختلفة!4

 

 (ايپرسش چهار گزينه 2) از نظر حرف آخر
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  «2»ي گزينه (3
مساجد، طهران، مكاتب و »ههار اسم غيرمنصرف وجود دارد:  ،در اين زيينه

 «.أحسن

 ها: تشريح ساير گزينه 
 «.أحسن و مكارم»دو اسم غيرمنصرف: «: 1»ي زيينه
 «.مريم و المراسيم»دو اسم غيرمنصرف: «: 3»ي زيينه
 «.مصاعب، الدنيا و أحسن»سه اسم غيرمنصرف: «: 4» يزيينه

 
 
 
 

  «1»ي گزينه (4
باشند. ددر به و منصوب به اعراب ظاهري مياسم منقوص مفعول«: المعالي»

 حركت رفع و جر تقديري است.(  ،اسم منقوص

 ها: تشريح ساير گزينه 
 فاعل و تقديراً مرفوع است.«: المعاصِي«: »2»ي زيينه

 دقاضي(: فاعل و تقديراً مرفوع است.« قاضٍ: »«3»ي زيينه

شود و به جاي آن تنوين جر ي مرفوع حذف ميدر اسم منقوص نكره« يد»

 آيد و اعرابش تقديري است.(مي

 فاعل و تقديراً مرفوع«: المعتدِي«: »4»ي زيينه
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 (09-)رياضي لإلعراب: ظاهريةعيّن المنقوص بعالمة  (5

  نا قاضٍ عادل!( مِن األحقّ أن يحكم بين1

 ( أ أنت داعي اآلخرين إلي الخير و التعمل به نفسك!2

  ( ال اُحبّك أبداً إلّا تُصبح عالي الهمّة!3

 ( هناك راعٍ شابّ يحرس غنمه أحسن من اآلخرين!4
 
 
 
 
 

 
 

  (02 -تجربي )  موصولة:« ما» عيّن (6

  خرين من أموالنا يضاعفُه اهلل لنا!( ما نعطي اآل1

 دي قلم فما استطعت أن أكتب شيئاً!( ما كان عن2

  ( ما تجمعِ الحيواناتُ في الصيّف تنفعْها في الشّتاء!3

 ما هرب النّاسُ من الذّئب الّذي كان في الميرعة! (4

 

 (ايپرسش چهار گزينه 1)موصول 
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  «3»ي گزينه (5
 ها: تشريح ساير گزينه 

 و تقديراً مرفوع است.« يحكم»فاعل براي فعل « قاضٍ«: »1»ي زيينه

خبر و تقديراً مرفوع است كه به دليل مضناف بنودن، « داعي«: »2»ي زيينه

 حذف نشده است.« ي»

 مبتداي مؤخّر و تقديراً مرفوع است.« راعٍ«: »4»ي زيينه

 ي مهم درسي:نكته

هاي منقوص در حالتتن ن تع ابت ا  اسم

اما در حالن ج  و رفت   ؛اصلي دارند

خب  « بالي  » :پذي نداب ا  تقدي ي مي

«  انتن»استم ن  استن و « ت بح»ب اي 

 مستت  اسن.

 
 «1»ي گزينه (6

« منا»، «يُضناعِفُ»و « نُعْطِي»در اين عبارت با توجه به مجيوم نشدن دو فعل 

 اسم شرط نيست، بلكه موصول است.

 ها: تشريح ساير گزينه 
 حرف نفي هستند.« ما»هر دو «: 2»ي زيينه

 اسم شرط است.« ما«: »3»ي زيينه

 ي است.حرف نف« ما«: »4»ي زيينه
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