
پاسخنامه آزمون نوبت 

36  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

37  6 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

38  9 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

38  12 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

39  15 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

40  18 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

41  21 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

42  24 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

43  27 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

44  29 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

44  31 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

45  34 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

47 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	عربی )2( یازدهم انسانی از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1( آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی ش�ده:	آزمون	های	ش��مارءه	1	و	2	را	درس	به	درس	طبقه	بندی	کرده	ایم.	بنابراین	ش��ما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	
هر	درس	از	درس	نامه،	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	هم،	20نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	کنار	سؤال	های	

این	آزمون	ها	نکاتمشاورهای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخ	گویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	

گرفت،	ببینید.	
2( آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:
الف( آزمون های طبقه بندی ش�ده:	آزمون	های	ش��مارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	
پس	از	خواندن	هر	درس،	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	دارند.	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	

را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکاتمشاورهای	دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نش�ده:	آزمون	های	ش��مارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مش��ابِه	آزمون	پایان	

سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها	تمام	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.
	در	این	قسمت	تمام	آن	چه	را	که	 4( درس نامءه کامل ش�ب امتحانی:	این	قس��مت	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند

شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	عربی	زبان	قرآن	)2(	نیاز	دارید،	تنها	در	14	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	
یکراهکار:	موقع	امتحان	های	نوبت	اول	می	توانید	از	سؤاالت	درس	های	1	تا	4	آزمون	های	5	تا	8	هم	استفاده	کنید.
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نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

اُکتب في الفراغ عدداً مناسباً. 1

َسْبَعَة َعَشَر زاِئُد َثالَثَة َعَشَر ُیساوي ............... . 

0/25

عّین اسم التفضیل في العبارة ُثّم ترجم اسم التفضیل فقط.2

أَحبُّ ِعباِد اللِّٰه إلَی اللِّٰه أْنَفُعُهْم ِلِعباِدِه.

1

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.3

باِب. هذا َنموَذٌج َتْرَبويٌّ ِلَیْهَتدَي ِبِه ُکلُّ الشَّ

1

عّین الکلمة الغریبة في المعنی.4

 َفّن   َصالة  َصوم  َحّج

0/25

اُکتب مفرد أو جمع الکلمتین.5

ب( ُنهاة: ............... الف( َنموَذج: ...............  

0/5

عّین اسم المکان في هذه الجملة ُثّم ترجمه.6

تي َقریٌب ِمن شاِرِع »مطّهرّي«. َمْنِزُل َجدَّ

0/5

ِانتخب الترجمة الصحیحة.7

إنَّ أْنَکَر األْصواِت لََصوُت الَحمیِر.

1( بی گمان زشت ترين صداها، صدای خران است.

2( بی شک صدای خران، بسیار زشت است.

0/25

أعرب الکلمات الّتي تحتها خّط.8

َعداَوُة العاِقِل َخْیٌر ِمْن َصداَقِة الجاِهِل.

1

ترجم الکلمات الّتي تحتها خّط.9

الف( ال َتْقَتِربوا ِمَن الّشاِرِع ِبدوِن النََّظِر إلَی الَیمیِن َو الَیساِر.

جاجاِت في الُمْخَتَبِر. ب( ِاْنَکَسَرْت إْحَدی الزُّ

سة. ج( ما ساَفْرنا َحّتی اآلن إلی کربالء الُمقدَّ

د( َتَعلَّْم ُحْسَن الُْخلُِق ِمَن النَّبّي ④.

ه ( َقْد أْحَسَن اللُّٰه إلَْیَك.

ْرِس. ُس التَّالمیَذ َقواِعَد هذا الدَّ و( َسوَف ُیَعلُِّم الُمَدرِّ

1/5

ترجم الجملتین إلی الفارسّیة المألوفة.10

الف( َوَجْدَت راِئَحَة الُودِّ إْن َشَمْمَت ُرفاتي.

َب َحلَّْت ِبِه النَّداَمة. َب الُمَجرَّ ب( َمْن َجرَّ

2

عّین اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المبالغة.11

الف( إنَّ النَّْفَس أَلّماَرٌة ِبالّسوِء.

ب( ٰهِذِه ِمن الّطائراِت الَحربیَِّة الُمَتهاِجَمِة.

1

اُکتب في الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضاّدتین. )کلمة واحدة زائدة(12

َفالة ـ َرْکب ـ ُقْرب ـ َصْحراء ـ ُبْعد

الف( ............... = ............... 

ب( ............... ≠ ...............

0/5

برای حل این سؤال، عالوه بر دونستن عددها در 
عریب، ریاضیتونم باید خوب باشه!

کیم  هم  اگیه  داره!  به خصویص  وزن  تفضیل  اسم 
تغییر قیافه یم ده!

این سؤال معمواًل از متن درس ها طرح یم شه! لطفًا 
به متن درس ها عنایت ویژه ای داشته باشین!

یک لکمه معمواًل خییل پرته!

این  برای  یم تونه  درس نامه ها  مکّسر  جمع  جدول 
سؤال خییل کمکتون کنه!

بیشتر  خییل  یکیش  داره.  وزن  چندتا  ماکن  اسم 
استفاده یم شه!

دنبال شاه لکیدها باشین توی این سؤال؛ منظورم 
شاه لکیدهای ترجمه است!

این سؤال مربوط یم شه به کتاب سال دهم! باید 
کتاب سال پیشتون رو خوب بلد باشین!

در  تا  بدین  تشخیص  باید  رو  فعل  زمان  و  نوع 
عملیات ترجمه موفّق باشین!

متن درس ها رو برای این سؤال خوب بخونین!

فاعل  اسم  داره.  مخصویص  وزن  که  مبالغه  اسم 
شلک های  به  مزید  و  مجّرد  ثالیث  در  هم  مفعول  و 

مختلیف ساخته یم شن!

جدول مترادف و متضاد درس نامه ها یم تونه توی 
حل این سؤال خییل بهتون کمک کنه!

3
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نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

عّین الکلمة الغریبة في المعنی.13
 َطّنان  َزْقزاق  ِرمال   َنّقار الَخَشب

0/25

ترجم الکلمات الّتي تحتها خّط.14
نجاِب الّطاِئِر ِغشاٌء خاصٌّ َکالِمَظلَِّة. ِللسِّ

0/5

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.15
ُیَعدُّ الحوُت األْزَرُق أْکَبَر الکاِئناِت الَحیَِّة.

1

انتخب الترجمة الصحیحة.16
َیْبَدأُ ِبَنْقِر َبقایا الطَّعاِم ِمْن َفِمِه.

1( بقیه های غذاها را از دهانش می خورد.
2( شروع به نوک زدن باقی مانده های غذا از دهانش می کند.

0/25

َرّتب الکلمات و اکتب جملة کاملة تاّمة.17
ْل« »هدفاً ـ َمْن ـ إلَی ـ َیْذَهْب ـ الّنهائيِّ ـ ُیَسجِّ

0/25

عّین فعل الشرط في الجملة اأُلولی و جواب الشرط في الجملة الثانیة ثّم ترجم الجملتین.18
ْنیا َتْحُصدوا في اآلِخَرِة. الف( ما َتْزَرعوا في الدُّ

ب( َمْن َزَرَع الُعْدواَن َحَصَد الُخْسراَن.

1

أجب عن السؤال التالي.19
ِمْن أْیَن أْنت؟ ............... .

0/25

عّین الفعل المناسب للفراغ.20
.  ال َتَتَکلَّْمَن   ال َتَتَکلَّموا   ال َتَتَکلَّْم فِّ الف( یا َبناُت َرجاًء ............... في الصَّ

ب( األْطفاُل ............... في ساَحِة الَبْیِت.   َتلَْعبونَ  َیلَْعبونَ  َیلَْعباِن
ج( یا أحمُد، أال ...............ي أمام الَمْتَجِر؟  ُتشاِهدُ  ُتشاِهدیَن   ُتشاِهَدنـ...

0/75

امأل فراغات الترجمة الفارسّیة.21
َیسَتطیُع أن َیطیَر أْکَثَر ِمْن ِمئٍة و َخمسیَن َقَدماً في َقْفَزٍة واِحَدٍة.

می تواند در يک ............... ، بیشتر از ............... قدم ............... .

0/75

ترجم هذه العبارة حسب قواعد المعرفة و النکرة ثّم عّین المعرفة.22
مِّ في الّسوِق َفاْشَتَرْیُت الِعْطَر. شاَهْدُت ِعطراً ُحْسَن الشَّ

0/5

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.23
ال َنسَتطیُع أن َنِجَد لَُغًة ِبدوِن َکِلماٍت َدخیلٍَة.

1

ِامأل فراغات الترجمة الفارسّیة.24
مُّ ُمْفَرداٍت َکثیَرًة ِباللَُّغِة الَعَربیَِّة. ِللفیروزآبادّي ُمْعَجٌم َمْشهوٌر ِباْسِم القاموس َیضُّ

فیروزآبادی ............... مشهوری به نام القاموس ............... که واژگان بسیاری را به زبان عربی ............... .

0/75

عّین المناسب للفراغ. )کلمتاِن زائدتاِن(25
َنسیٌج ـ أْفَضُل ـ ُفْرقاناً ـ َتعاَدال ـ َعُدّواً ـ َعموَد ـ أوَسُط ـ َصدوقاً

الُة. الف( إنَّ ............... الّدیِن الصَّ
ب( َخْیُر األُمور ...............ها.

ِخْذ ............... واِحداً َو الواِحُد َکثیٌر. ج( ال َتتَّ
د( هذا الُعْضُو ............... بین ُجْمُجَمِة َنّقاِر الَخَشِب و ِمْنقاِرِه.

ه ( ٰهذاِن الَفریقاِن ............... َقْبَل أُْسبوَعْیِن.
............... ُقوا اللَّٰه َیْجَعْل لَُکْم و( ِاْن َتتَّ

1/5

یه لکمه معمواًل خییل پرته!

واژه نامه های هر درس، خوراک خویب برای 
طرح این سؤالن!

خُب! باید بگم که متن تمرین ها هم اکندیدا 
هستن برای طرح این سؤال!

شاه لکیدای ترجمه!

برای  منبع  آخرین  و  اولین  ماکلمءه درس ها 
طرح این سؤالن!

نیم شه!  جدا  شرط  ادات  از  که  شرط  فعل 
جواب شرط کیم جلوتر میاد!

گزینءه  باید  جمله،  نشانه های  به  توجّه  با 
مناسب رو انتخاب کنین!

متن درس ها، تمرین ها. اینا منبع این نوع 
سؤالن!

کتابای جدید خییل متن محورشدن! پس متن 
درس ها برای امتحان هم خییل مهّمن!

بارها گفته ام و بار دگر یم گویم! متن درس!

این سؤال بیشتر به معین و مفهوم جمله ها 
بستیگ داره و این که دایرءه واژاگنتون چه قدر 

گسترده باشه!

4



kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعربی زبان قرآن )2(

نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

عّین الصحیح و الخطأ حسب الحقیقة و الواقع.26

الف( َجماُل الَمرِء َفصاَحُة ِلساِنِه.
ب( الِحْکَمُة َتْعُمُر في َقلِْب الُمَتَکبِِّر الَْجّباِر.

َب َنْفَسُه. ج( َمْن ساَء ُخلُُقُه َعذَّ
د( الَمْتَجُر َمکاٌن هاِدٌئ ِللُْمطالََعِة.

ه ( ُیْصَنُع الُخْبُز ِمَن الَعجیِن.

و( الَجناُح ُعْضٌو َیطیُر ِبِه الّطاِئُر.

1/5

جمع نمرات موفق باشید   20

5
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نمرهنوبت دوم پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

الف( مهارت واژه شناسی
ترجم الکلمات الّتي تحتها خّط.1

قوا َبْیَن أََحٍد ِمْنُهم أُولئَِك َسْوَف ُیْؤتیِهم أُجوَرُهم َو الَّذیَن آَمنوا ِباللِّٰه َو ُرُسِلِه َو لَْم ُیَفرِّ
0/5

َضِع الُمَتراِدَف َو الُْمَتضادَّ في الَْمکاِن الُْمناِسِب. )ثالث کلمات زائدة(2

مال ـ اَاِلْبِتعاد ـ اأَْلَْعلَی  اَلَْعداَوة ـ اأَْلَْحیاء ـ اَلشِّ

الف( اَلَْیسار = ...............
ب( اَأْلَْسَفل ≠  ...............

0/5

اکتب مفرد أو جمع الکلمتین.3

ب( َمْعصَیة: ............... الف( أْصحاب: ...............  
0/5

عّین الکلمة الغریبة في المعنی.4

الف(  ِلسان   َصْوم   َوْجه   َعْین 
َث  ب(    َنَطَق   َحَکی   َکُبَر   َحدَّ

0/5

ب( مهارت ترجمه به فارسی
ترجم هذه الجمل إلی الفارسّیة المألوفة.5

 وَبَة َعْن ِعباِدِه الف( أَ لَْم َیْعلَموا أَنَّ اللَّٰه هَو َیْقَبُل التَّ
ب( ُیْحَکی أَنَّ َرُجاًل کاَن َکثیَر الُْعیوِب، َفَنِدَم َعلَی أَعماِلِه َو حاَوَل أن ُیصِلَحها.

ج( أَعوُذ ِبَك ِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع َو ِمْن َقلٍْب ال َیْخَشُع َو ِمْن ِعلٍْم ال َیْنَفُع.
َنِة الِْعشریَن ِمن ُعمِرِه کاَن عاِماًل َبسیطاً، ُثمَّ صاَر باِئَع الُْکُتِب، َو لَْم َیذَهْب إلَی الَْمدَرَسِة في َحیاتِِه. د( اَأْلُستاُذ آَذر َیزدّي في السَّ

، َو َغنّیاً اْفَتَقَر، َو عاِلماً ضاَع َبْیَن ُجّهاٍل. ه ( ِاْرَحموا َعزیزاً َذلَّ

5

انتخب الترجمة الصحیحة.6

َیقولوَن ِبأَْفواِهِهم ما لَْیَس في ُقلوِبِهم َو اللُّٰه أَْعلَُم ِبما َیْکُتموَن )الف
1( با دهانشان آن چه را در قلب هايشان نیست می گويند و خدا به دروغی که بر زبان می رانند آگاه است. 
2( با دهان هايشان آن چه را در دل هايشان نیست می گويند و خدا به آن چه پنهان می کنند داناتر است. 

کاِة الِة َو الزَّ ب( َو کاَن َیأُْمُر أَْهلَُه ِبالصَّ
1( و خاندانش را به نماز و زکات فرمان داده بود. 
2( و خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد. 

0/5

امأل فراغات الترجمة الفارسّیة.7

الف( َمْن أَراَد أْن َیکوَن أَقَوی الّناِس، َفلَْیَتَوکَّْل َعلَی اللِّٰه.

هر کس بخواهد ............... مردم باشد، پس بر خداوند ...............
 ًَمْت َیداُه َو َیقوُل الْکاِفُر یا لَیَتني ُکْنُت ُترابا ب( َیْوَم َیْنُظُر الَْمْرُء ما َقدَّ

روزی که آدمی آن چه را که با دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گويد: ...............  ...............
ج( إنَّ أَبي کاَن َسیَِّد َقوِمِه، َیُفكُّ اأْلَسیَر َو َیْحَفُظ الْجاَر.

پدرم سرور مردمش بود، اسیر را ............... و ............... را حفظ می کرد.

1/5

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد
ترجم األفعال الّتي تحتها خّط.8

َسُکم. ب( یا أَِعّزائي، اُْشُکروا ُمَدرِّ الف( ِلَم ال َتْخُرجوَن ِمْن َبیِتُکم؟   

د( إّني َسْوَف أُساِفُر إلَی الِْعراِق. ج( إنَُّهم ما َرَجعوا ِمَن الَْعَمِل.  

1

عّین نوع األفعال في الجمل التالیة.9

الف( أَنُتم َسَتنَتِفعوَن ِبهَذا الَعَمِل.
ب( یا َصدیقي، َرجاًء، ِاْسَمْع َکالمي.

0/5

آزمون پیشنهادی دفتر تألیف عریب با اندیک تغییر
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kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعربی زبان قرآن )2(

نمرهنوبت دوم پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

عّین نوع األسماء: اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو اسم المبالغة، أو اسم المکان، أو اسم التفضیل.10
لَْیلَُة الَقْدِر َخْیٌر ِمْن ألِْف َشْهٍر )الف

ب( یا َمْن ُیِحبُّ الُْمْحِسنیَن.
ج( إنَّ َمکَتَبَة ُجندي سابور في خوزستان.

د( لي َصدیٌق َصّباٌر ِجّداً.

1

عّین جواب الشرط، ثّم عّین الترجمة الصحیحة.11
َمْن ُیحاِوْل َکثیراً َیِصْل إلَی أَهداِفِه.

2( کسی که بسیار سعی می کند به هدف هايش خواهد رسید. 1( هر کس بسیار تالش کند به هدف هايش می رسد. 

0/5

امأل الفراغ في الترجمة حسب القواعد التي قرأتها.12
ِاْشَتَرْیُت الَْیوَم ِکتاباً َقْد َرأَْیُتُه ِمْن َقْبل. 

امروز کتابی را ............... که قبالً آن را ............... .

0/5

ترجم هاتین اآلیتین حسب القواعد الّتي قرأتها.13
لوا َکالَم اللِّٰه ب( ُیریدوَن أَْن ُیَبدِّ  ی ُتْنِفقوا ِمّما ُتِحّبوَن الف( لَْن َتنالوا الِْبرَّ َحتَّ

1

ترجم هاتین اآلیتین حسب القواعد الّتي قرأتها.14
قالَِت اأْلَعراُب آَمّنا ُقْل لَْم ُتؤِمنوا )ب  	َعلَی اللِّٰه َفلَْیَتَوکَِّل الُْمؤِمنوَن )الف

1

ترجم هاتین الجملتین حسب القواعد الّتي قرأتها في معاني األفعال الناقصة.15
الف( کاَن َسعیٌد ساَعَد َصدیَقُه.
ب( کان َسعیٌد ُیساِعُد َصدیَقُه.

1

أعرب الکلمات الّتي تحتها خّط. )المحّل اإلعرابّي و عالمة اإلعراب(16
رسِ َعلی اللّْوِح. ُس َقواِعَد الدَّ َیْکُتُب الُْمَدرِّ

1

د( مهارت درک و فهم
ضع في الفراغ کلمة مناسبة من الکلمات التالیة. )کلمتان زائدتان(17

وابِّ ـ َظالِم ـ َخِضَرٌة ریِر ـ ِمئاُت ـ جوٌع ـ الِْمَظلَِّة ـ الْخاِئِب ـ الدَّ السَّ

َبِة ذاِت اأْلُصوِل الْفاِرسیَِّة. الف( في اللَُّغِة الَْعَربیَِّة ............... الَْکِلماِت الُْمَعرَّ
لِْج. مِس أَْو ُنزوِل الَْمَطِر أَِو الثَّ ِة الشَّ ب( أَسَتفیُد ِمَن ............... أَماَم أَِشعَّ

ْکَب َجماَعٌة ِمَن الُْمساِفریَن ُیساِفروَن َعلَی ............... . ج( إنَّ اَلرَّ
رَشُف ِقطَعُة ُقماٍش توَضُع َعلَی ............... . د( اَلشَّ
تاِء َبدیَعٌة ............... . ه ( ُغصوُن اأْلَشجاِر في الشِّ

و( اَلَْغداُة ِبداَیُة النَّهاِر َو ِنهاَیُة ............... اللَّیِل.

1/5

عّین الصحیح و الْخطأَ حسب الحقیقة.18
ّبوَرِة َو ِمْثِلها. َنٌة ُیْکَتُب ِبها َعلَی السَّ ٌة َبیضاُء أَْو ُملَوَّ الف( اَلطَّباشیُر مادَّ

ب( اَأْلَبَکُم َمن ال َیسَتطیُع أَن َیَتَکلََّم َو ُمَؤنَُّثُه »َبْکماُء«.
ج( اَأْلََصمُّ َمن ال َیسَتطیُع أَن َیَری َو ُمَؤنَُّثُه »َصّماُء«.

د( َیلَْعُب في َفریِق ُکَرِة الِْمنَضَدِة أََحَد َعَشَر الِعباً.
ه ( ِارتِفاُع َحراَرِة الِْجْسِم ِمن َعالِئِم الَْمَرِض.

ٍة في العالَِم. و( أوروّبا أْکَبُر قارَّ

1/5

ه( مهارت مکالمه
أجب عن السؤال التالي.19

ِبَم ُتساِفُر في الَْبْحِر؟ ............... . 
0/25

رّتب الکلمات و اکتب سؤااًل و جواباً صحیحاً.20
»ِبأَلٍَم ـ َصْدري ـ في ـ ِبَك ـ أَْشُعُر ـ ما ـ ؟ ـ .«

0/25

جمع نمرات موفق باشید   20

آزمون پیشنهادی دفتر تألیف عریب با اندیک تغییرآزمون پیشنهادی دفتر تألیف عریب با اندیک تغییر
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َثالثیَن / هفده به اضافءه سیزده مساوی است با سی.- 1

»أَحّب« و »أْنَفع« اسم تفضیل و هر دو بر وزن »أْفَعل«اند. فقط »أَحّب« کمی تغییر - 2
قیافه داده است.

 »محبوبترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است.«
این یک نمونءه پرورشی است تا همءه جوانان با آن هدایت شوند.- 3
 هنر   نماز   روزه   حج- 4

به جز »َفّن« بقیءه کلمات، فریضءه دینی اند.
 َنماِذج )نمونه ها(- 5

Íµ]¬ ¾¾¾ الف( َنموَذج 
¬¶joÿ ناهي )بازدارنده( ¾¾¾ ب( ُنهاة 

»َمْنِزل« بر وزن »َمْفِعل« اسم مکان است.- 6
 »خانءه مادربزرگم به خیابان مطّهری نزدیک است.«

گزینءه »1« »أَْنَکر« اسم تفضیل است و باید به صورت صفت عالی ترجمه شود؛ یعنی - 7
با »ترین«. ضمناً »األصوات« در گزینءه )2( ناپدید شده!

ُخب! »َعداَوُة« اسم مرفوعی است که ابتدای جمله آمده! پس قطعاً مبتداست و مبتدا - 8
هم که همیشه مرفوع است. »َصداَقِة« هم بعد از حرف جّر »ِمْن« آمده! پس مجرور به 

حرف جر است.
الف( بدون نگاه به راست و چپ به خیابان نزدیکنشوید. )»ال َتْقَتِربوا« فعل نهی است.(- 9

ب( یکی از شیشه ها در آزمایشگاه شکست. )»ِاْنَکَسرت« فعل ماضی از باب انفعال است.(
ج( تا االن به کربال سفرنکردهایم. )»ما ساَفْرنا« فعل ماضی منفی است.(

د( خوش اخالقی را از پیامبر④ یادبگیر. )»َتَعلَّْم« فعل امر از باب تفّعل است.(
ه ( خداوند به تو نیکیکردهاست. )»َقد أْحَسَن« فعل ماضی نقلی از باب إفعال است.(

و( معلّم قواعد این درس را به دانش آموزان یادخواهدداد. )»َسوَف ُیَعلُِّم« فعل مستقبل است.(
الف( اگر استخوان پوسیده ام را ببویی، بوی عشق را می یابی.- 10

ب( هر کس آزموده را بیازماید، پشیمان می شود.
الف( »أّماَرة« بر وزن »َفّعالَة«  اسم مبالغه- 11

 »بی شک نفس بسیارفرماندهنده به بدی است.«
« دارد، اسم فاعل )از باب تفاعل( است. ـِ ب( »ُمَتهاِجَمة« چون اولش »ُمـ« و عین الفعلش »

 »این از هواپیماهای جنگی حملهکننده است.«
الف( َفالة = َصْحراء: بیابان- 12

ب( ُقْرب: نزدیکی ≠ ُبْعد: دوری
کلمءهاضافی: َرْکب: کاروان شتر یا اسب سواران

  مرغ مگس    مرغ باران - 13
 شن ها   دارکوب
واضح است که به جز »ِرمال« بقیءه کلمات، نام پرنده اند.

سنجاب پرنده، پوششی ویژه مانند چتر دارد.- 14
نهنگ آبی بزرگ ترین موجود زنده به شمار می آید.- 15
گزینءه »2« »َیْبَدأُ بِـ« یعنی »شروع می کند«. ضمناً »َنْقر« یعنی »نوک زدن«. »طَعام« - 16

هم که مفرد است.
پایانی - 17 به ثمر برساند، به دیدار  : هر تیمی گلی  َیْذَهْب إلَی النِّهائيِّ ْل َهَدفاً  َمْن ُیَسجِّ

راه پیدا می کند.
الف( »َتْزَرعوا« فعل شرط است. »ن«ش هم به همین خاطر حذف شده! بد نیست - 18

بدانید که »ما« ادات شرط است و »َتْحُصدوا« جواب شرط. 

 »آن چه در دنیا بکارید، در آخرت درو می کنید.«
ب( »َحَصَد« فعل جواب شرط است اما چون ماضی است، ظاهرش تغییر نکرده! »َزَرَع« 

فعل شرط و »َمْن« هم ادات شرط است.
 »هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می کند.«

أنا ِمن إیران )أنا إیرانّیٌة( / اهل کجایی؟ من ایرانی ام.- 19
نکتءه مهم این است که اگر در سؤال »أْنت« باشد، در جواب از »أنا« استفاده می کنیم.

: ای دختران، لطفاً در کالس حرفنزنید.- 20 فِّ الف( یا َبناُت َرجاًء ال َتَتَکلَّْمَن في الصَّ
»َبنات« جمع مؤّنث است. پس »ال َتَتَکلّموا« که فعل مذّکر است به دردمان نمی خورد. 
ناگفته پیداست که »ال َتَتَکلَّْمَن« فعل نهی است. یادتان هست که در جمع مؤّنث »ن« 

تحت هیچ شرایطی حذف نمی شد. پس »ال َتَتَکلَّْم« هم اشتباه است.
ب( األْطفاُل َیلَْعبوَن في ساَحِة الَبْیِت: کودکان در حیاط خانه، بازیمیکنند.

»األطفال« جمع است، پس »َیلَْعباِن« که مثّناست، به کارمان نمی آید. چون جمله دارد 
به  هم  است  مخاطب  که  می کنید«  بازی  »َتلَْعبون:  می کند،  صحبت  »األطفال«  دربارءه 

کارمان نمی آید.
ج( به به! »أحمد« که اّتفاقاً نام یکی از دوستانم است، مذّکر است. پس »ُتشاِهدیَن« که 
فعل مؤّنث است می رود پی سرنوشتش! وقتی به صورت سؤال خوب دّقت کنیم، یک »ي« 
می بینیم که قطعاً مفعول است. در سال دهم یاد گرفتیم که اگر فعل متعّدی بخواهد 
به ضمیر مفعولی »ي« بچسبد، یک »ن« به اسم »نون وقایه« باید بینشان بیاید. پس: »یا 

أحمُد، أ الُتشاِهُدني أماَم المْتَجِر؟: ای احمد، آیا منرا مقابل مغازه نمیبینی؟«

می تواند در یک پرش، بیشتر از صدوپنجاه قدم پروازکند.- 21
»ِعْطراً« در ابتدای عبارت با تنوین آمده که نکره است. بعدش که تکرار شده با »ال« - 22

آمده که معرفه است. به ترجمءه عبارت دّقت کنید: »عطری خوش بو را در بازار دیدم و 
آنعطر را خریدم.« العاِقُل ِباإلشاَرِة!

نمی توانیم زبانی را بدون واژگان واردشده بیابیم.- 23
فیروزآبادی واژهنامهای مشهور به نام القاموس دارد که واژگان بسیاری را به زبان - 24

عربی دربرمیگیرد.
نکتءه مهم این عبارت »ِلـ + اسم: داشتن« است!

الف( َعموَد / ستون دین، نماز است.- 25
ب( أوَسُط / بهترین کارها، میانهترین آن هاست.

ج( َعُدّواً / یک دشمن هم نگیر که یکی هم زیاد است.
د( َنسیٌج / این عضو، بافتی بین جمجمءه دارکوب و منقارش است.

ه ( َتعاَدال / این دو تیم، دو هفتءه پیش بهتساویرسیدند.
و( فُْرقاناً / اگر تقوای خدا پیشه کنید، برای شما نیرویتشخیصحقازباطل را قرار می دهد.

کلماتاضافی: أْفَضل: بهتر، َصدوقاً: بسیار راستگو
الف( درست / زیبایی انسان، شیوایی زبانش است.- 26

ب( نادرست / حکمت در دل انسان متکّبر زورمند، ماندگار می شود. درستش این بود 
که می گفت »ال َتْعُمُر: ماندگار نمی شود«.

ج( درست / هر کس اخالقش بد شود، خودش را عذاب می دهد.
د( نادرست / مغازه جای آرامی برای مطالعه است. این تعریف مربوط به واژءه »الَمْکَتَبة: 

کتابخانه« است.
ه ( درست / نان از خمیر درست می شود.

و( درست / بال، عضوی است که پرنده با آن پرواز می کند.

36



کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و بین هیچ کدام از آن ها فرق نگذاشتند، 7 1
مزدهایشان را )خدا( به آن ها خواهد داد.

مال: چپ7 2 الف( الَیسار= الشِّ
ب( األْسَفل: پایین تر ≠ األْعلَی: باالتر

کلمات اضافی: الَعداَوة: دشمنی، األْحیاء: زندگان، ااِلْبِتعاد: دور شدن
¬¶joÿ صاِحب )دوست(7 3 ¾¾¾ الف( أْصحاب

¬[Íµ َمعاصي )گناهان( ¾¾¾ ب( َمْعصَیة
 الف(  زبان   روزه7 4

 صورت   چشم
ب(  به زبان آورد   حکایت کرد
 بزرگ شد   سخن گفت

الف( آیا ندانسته اند که خداوند همان است که توبه را از بندگانش می پذیرد؟7 5
ب( حکایت می شود که مردی پرگناه بود و از کارهایش پشیمان شد و تالش کرد که 

آن ها را اصالح کند.
ج( به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود و از قلبی که فروتنی نکند و از دانشی که 

سود نرساند. )»ال َتشبُع«، »ال َیْخَشُع« و »ال َیْنَفُع« جملءه وصفیه اند.(
د( استاد آذریزدی در بیست سالگی اش کارگری ساده بود. سپس کتاب فروش شد و در 

زندگی اش )هرگز( به مدرسه نرفت.
ه ( به عزیزی که خوار شده، به توانگری که فقیر شده و دانشمندی که بین نادانان تباه 

شده، رحم کنید.
الف( گزینءه »2« »أفواه« جمع است، »أْعلَم« اسم تفضیل است و »َیْکُتموَن« در گزینءه 7 6

)1( اشتباه ترجمه شده!
ب( گزینءه »2« »أْهل« به معنای »خانواده« است. ضمناً »کاَن یَأُمُر« معادل ماضی استمراری است.

الف( هر کس بخواهد قوی ترین مردم باشد، پس بر خداوند باید توّکل کند.7 7
کافر  و  می نگردد  است  فرستاده  پیش  دستانش  با  که  را  آن چه  آدمی  که  روزی  ب( 

می گوید: ای کاش من خاک بودم.

ج( پدرم سرور مردمش بود، اسیر را آزاد می کرد و همسایه را حفظ می کرد.
الف( چرا از خانه تان خارج نمی شوید؟ )»ال َتْخُرجوَن« فعل مضارع منفی است.(7 8

ب( ای عزیزانم، از معّلمتان سپاس گزاری کنید. )»اُْشُکروا« فعل امر است.(
ج( آن ها از کار برنگشتند. )»ما َرَجعوا« فعل ماضی منفی است.(

د( من به عراق سفر خواهم کرد. )»َسوَف أُساِفُر« فعل مستقبل است.(
الف( شما از این کار سود خواهید برد. )»َسَتْنَتِفعوَن« فعل مستقبل است.(7 9

ب( ای دوست من، لطفاً به حرفم گوش بده. )»ِاْسَمْع« فعل امر است.(
الف( »َخیر« اسم تفضیل است.7 10

 »شب قدر از هزار شب بهتر است.«
ب( »الُمْحِسنین« اسم فاعل از باب إفعال است. اولش »ُمـ« دارد و عین الفعلش »ـِ« گرفته! 

 »ای کسی که نیکوکاران را دوست داری.«
ج( »َمْکَتَبة« بر وزن »َمْفَعلَة« اسم مکان است.

 »کتابخانءه جندی شاپور در خوزستان است.«
د( »َصّبار« بر وزن »َفّعال« اسم مبالغه است.

 »دوستی دارم که بسیار صبور است.«
اول تکلیف ترجمءه صحیح را مشّخص کنیم.گزینءه )1( صحیح است. ُخب حاال چرا؟ 7 11

»َمْن« یعنی »هر کس« و »ُیحاِوْل« که فعل شرط است باید به صورت التزامی ترجمه شود. 
»َیِصْل« هم فعل جواب شرط است.

امروز کتابی را خریدم که قبالً آن را دیده بودم. )»َقد َرأَْیُتُه« جملءه وصفیه است و 7 12
چون بعد از فعل ماضی آمده به صورت ماضی بعید ترجمه می شود.(

الف( )هرگز( به نیکی نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید، انفاق کنید. )»لَْن« 7 13
باعث شده »ن« آخر فعل حذف شود. ضمناً »لَْن« + »فعل مضارع« معادل مستقبل منفی است.(

ب( می خواهند که سخن خدا را تغییر دهند. )»أْن« باعث شده »ن« آخر فعل حذف شود. 
ضمناً خودش به صورت »که« و فعل مضارع بعدش به صورت التزامی ترجمه می شود.(

الف( مؤمنان فقط باید بر خداوند توّکل کنند. )»ِلـ« در این آیه الم امر است. چون 7 14
قبلش »َفـ« آمده ساکن شده. خودش هم که به صورت »باید« ترجمه می شود.(

نیاوردید. )»لَم + فعل مضارع«  ایمان  ایمان آوردیم. بگو:  بادیه نشین گفتند:  ب( اعراب 
معادل ماضی ساده یا نقلی منفی است. راستی راستی! »لَْم« باعث شده »ن« آخر فعل 

حذف شود.(
الف( سعید به دوستش کمک کرده بود. )»کاَن« + »فعل ماضی«: ماضی بعید(7 15

ب( سعید به دوستش کمک می کرد. )»کاَن« + »فعل مضارع«: ماضی استمراری(
مضاف الیه 7 16 »الّدرس«  پس  گرفته!  »ـِ«  کسره  و  شده  اضافه  »الّدْرِس«  به  »َقواِعد« 

است و مجرور. »اللّوِح« هم بعد از حرف جر »َعلَی« آمده پس مجرور به حرف جر است.
الف( ِمئات / در زبان عربی صدها واژءه عربی شده دارای ریشءه فارسی هست.7 17

ب( الِمَظلَِّة / از چتر مقابل پرتوهای خورشید یا بارش باران و برف استفاده می کنم.
با  که  هستند  مسافران  از  گروهی  شترسواران  یا  اسب سواران  کاروان   / واّب  الدَّ ج( 

چارپایان مسافرت می کنند.
ریر / ملحفه، قطعه پارچه ای است که روی تخت گذاشته می شود. د( السَّ

ه ( َخِضَرٌة / شاخه های درختان در زمستان تر و تازه و سرسبز است.
و( َظالِم / صبحگاه شروع روز و پایان تاریکی شب است.

کلمات اضافی: جوع: گرسنگی، الخاِئب: ناامید
الف( درست / گچ  نوشتار، چیز سفید یا رنگی است که با آن روی تخته سیاه نوشته می شود. 7 18

ب( درست / الل کسی است که نمی تواند حرف بزند و مؤّنثش »َبْکماء« است.
ج( نادرست / ناشنوا کسی است که نمی تواند ببیند و مؤّنثش »َصّماء« است. )این تعریف 

مربوط به واژءه »األْعَمی: نابینا« است.(
القدم:  »کرة  تیم  )در  می کنند.  بازی  بازیکن  یازده  پینگ پنگ  تیم  در   / نادرست  د( 

فوتبال« یازده بازیکن بازی می کنند.(
ه ( درست / باالرفتن حرارت بدن از نشانه های بیماری است.

و( نادرست / اروپا بزرگ ترین قاره در جهان است. )حتماً می دانید که آسیا بزرگ ترین 
قارءه جهان است.(

فیَنِة / در دریا با چه چیزی سفر می کنی؟ با کشتی.7 19 ِبالسَّ

ما ِبَك؟ أْشُعُر ِبألٍَم في َصْدري: تو را چه می شود؟ در سینه ام احساس درد می کنم.7 20
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به مثال های زیر دّقت کنید:
 هذا أْکَبُر َمْنِزٍل في ٰهِذِه الَقرَیِة: این بزرگ ترین خانه در این شهر است.

 هذا الِکتاُب أْفَضُل ِمْن ذاَك: این کتاب از آن )یکی( بهتر است.
به کلماتی مانند »أْکَبر و أْفَضل« در عربی اسم تفضیل می گوییم. این اسم در عربی بر 
وزن »أفَعل« می آید. اسم تفضیل معنا و مفهوم برتری را می رساند و معادل »صفت برتر« 

و »صفت برترین« در فارسی است.
یک مثال دیگر از اسم تفضیل ببینیم و بعد به نکاتش بپردازیم:

از  سنگین تر  چیزی  اعمال  ترازوی  در  الَحَسِن:  الُخلُِق  ِمَن  المیزاِن  في  أْثَقَل  َشْيٌء  لَْیَس 

اخالق خوب نیست.

 اسم تفضیل گاهی تغییر قیافه می دهد و شما آن را به صورت »أفَْعی« و »أَفَّل« هم می بینید.
 أَحبُّ ِعباِد اللِّٰه َمْن َنَفَع الّناَس: دوست داشتنی ترین بندگان خداوند، کسی است 

که به مردم سود برساند.
راویِل: این شلوار از بقیءه شلوارها، گران تر است. رواُل أْغلَی ِمْن َبقیَّة السَّ هذا السِّ

 مؤّنث اسم تفضیل بر وزن »ُفْعلَی« می آید.
ْعَری: خواهر بزرگ تر نزد خواهر کوچک تر نشست.  َجلََست األُْخَت الُکْبَری ِعنَْد األُْخِت الصُّ

اّما و اّما. به مثال زیر دّقت کنید:
 آیدا أْصَغُر ِمْن فاطمة: آیدا از فاطمه کوچک تر است.

فکر می کنم خودتان متوّجه این نکتءه مهم شدید که برای مقایسءه بین دو اسم مؤّنث از 
اسم تفضیل مذّکر )بر وزن »أْفَعل«( استفاده می کنیم. اسم تفضیل فقط وقتی بر وزن 

»ُفْعلَی« می آید که صفت اسم مؤّنث شود، مثل همان مثال اّولی!
 جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاِعل« می آید.

برسند،  فرمانروایی  به  فرومایگان  که  هنگامی  األفاِضُل:  َهلََك  األراِذُل  ملََك  إذا   
شایستگان هالک می شوند. )»األراِذل« جمع »األْرَذل« و »األفاِضل« جمع »األْفَضل« است.(
 ُخب! حاال یک نکتءه مهم! از سال هفتم تا االن، حتماً دو کلمءه »َخْیر« و »َشّر« را در 
کتاب هایتان خیلی دیده اید. این دو اسم هم، می توانند اسم تفضیل باشند. البته به دو شرط:

1- بعد از آن ها »ِمن« بیاید.
 ﴿لَْیلَُة الَقْدِر َخْیٌر ِمْن ألِْف َشْهٍر﴾ شب قدر از هزار ماه، بهتر است.

2- مضاف شوند؛ یعنی بعد از آن ها مضاف الیه بیاید. 
 َشرُّ الّناِس ذو الَوْجَهْیِن: بدترین مردم، مردمان دورو هستند.

مضاف الیهمضاف
از هر کدام دوباره یک مثال ببینید لطفاً:
َمْن َغلََبْت َشْهَوُتُه َعْقلَُه َفْهَو َشرٌّ ِمَن الَبهاِئِم:

هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، از چهارپایان هم بدتر است.
َخْیُر     إخواِنُکْم َمْن أْهَدی إلَْیُکْم ُعیوَبُکْم: 

مضاف الیهمضاف
بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.

حتماً تا حاال متوّجه شده اید که در ترجمءه اسم تفضیل از »تر، ترین« استفاده می کنیم. 
حاال ببینیم کِی از »تر« و کِی از »ترین« استفاده می کنیم:

 »تر«: اگر بعد از اسم تفضیل »ِمن« بیاید، در ترجمءه آن از »تر« کمک می گیریم.
ّیاَرِة: هواپیما از ماشین، سریع تر است.   الّطائَرُة أسَرُع ِمَن السَّ

راستی راستی! اسم تفضیل اگر صفت هم شود، در ترجمه اش، سر و کلءّه »تر« پیدا می شود.
األْکَبُر: پسرِ بزرگ تر  الَولَُد  

صفت  موصوف 
ْغرٰی: دخترِ کوچک تر الصُّ الِبْنُت  

صفت  موصوف 
 »ترین«: اگر اسم تفضیل مضاف شود، در ترجمه اش از »ترین« کمک می گیریم.

 أْعلَُم  الّناِس َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمِه.
مضاف الیه  اسم تفضیل 

)مضاف(

داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود، بیفزاید.

از اسمش پیداست که بر مکان داللت می کند. این اسم در عربی بیشتر بر وزن »َمْفَعل« 
و گاهی بر وزن »َمْفِعل« و »َمْفَعلَة« می آید. 

صندلی  کارخانءه  در  کوچک ترم  برادر  الَکراسّي:  َمْصَنِع  في  َیْعَمُل  األْصَغُر  أخي   

کار می کند.
ٰذلَك َمْنِزُل َصدیقي: آن خانءه دوستم است.

ُهناَك َمْکَتَبٌة َکبیَرٌة ُقْرَب َبْیِتنا: کتابخانءه بزرگی نزدیک خانءه ما هست.

 دوستان خوبم! حواستان را جمع کنید. وزن »َمْفَعلَة« همیشه برای مکان به کار 
می رود، ولی »َمْفِعل« و »َمْفَعل« بین مکان و زمان مشترک اند. فقط در جمله می توانیم 

بفهمیم برای مکان به کار رفته اند یا زمان.

: َمة في َموِسِم الَحجِّ ّواُر َیْذَهبوَن إلی َمّکة الُمَکرَّ  الزُّ
اسم زمان بر وزن»َمْفعِل«  

زائران در فصل )موسم( حج به مّکءه مکّرمه می روند.
إنَّ الَمْرأََة َنَزلَْت ِمَن الَمْحِمِل: زن از کجاوه پایین آمد.

اسم ماکن بر وزن»َمْفعِل« 

ُم: ْهُر الُمَحرَّ َمْبَدأُ العامِ الِْهجرّي ُهَو الشَّ

اسم زمان بر وزن )َمْفعَل( 
زمان شروع سال هجری، ماه محّرم است.

أُّمي َمْشغولٌَة ِبَطْبِخ الطَّعامِ في الَمْطَبِخ

اسم ماکن بر وزن »َمْفعَل«
مادرم در آشپزخانه مشغول پختن غذاست.

 جمع اسم مکان بر وزن »َمفاِعل« می آید.
 »َمطابِع« جمع »َمْطَبَعة«: چاپخانه، »َمطاِعم« جمع »َمْطَعم«: رستوران، »َمداِرس« 

جمع »َمْدَرَسة«: مدرسه، »َمناِزل« جمع »َمْنِزل«: خانه

َتْعُمُر: عمر می کند، ماندگار می شود اُْغُضْض ِمن صوتَِك: صدایت را پایین بیاور 

َك: با تکّبر رویت را برنگردان ْر َخدَّ ال ُتَصعِّ ِاْقِصْد: میانه روی کن 
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ال َتْمِش: راه نرو أِقْم: بر پای دار 

ِلَیْهَتدَي: تا راهنمایی شود ِاْنَه: بازدار 

ُم: تقدیم می کند، پیش می فرستد ُیَقدِّ اْوُمْر: دستور بده 

َجّبار: ستمکار زورمند »صفت خدا به معنای توانمند«

َنموَذج: نمونه إَذن: بنابراین 

َحمیر: خرها ِاْسِتْهالك: مصرف کردن 

ُفنون: هنرها أنَکر: زشت تر، زشت ترین 

َقیِّم: ارزشمند َتْرَبوّي: پرورشی 

: شادمانه و با ناز و خودپسندی َمَرحاً ُمْختال: خودپسند 

ناهي، ناٍه: بازدارنده ُمْعَجٌب ِبَنْفِسِه: خودپسند 

أْحَسن حاٍل: بهترین حال

الُفنون الّناِفَعة: هنرهای سودمند

ب إلی األفاِضِل: دوری از فرومایگان و نزدیک شدن به شایستگان َقرُّ ااِلْبِتعاد َعِن األراِذِل َو التَّ

االْقِتصاد في اسِتهالِك الماِء َو الَکْهَرباء: صرفه جویی در مصرف آب و برق 

ُم اِلْبِنِه َمواِعَظ َقیَِّمًة: به پسرش، پندهای ارزشمندی تقدیم می کند. ُیَقدِّ

باِب: این یک نمونءه پرورشی است تا همءه جوانان با  هذا َنموَذٌج َتْرَبويٌّ ِلَیْهَتدَي ِبِه ُکلُّ الشَّ

آن هدایت شوند.
الَة َو أُْمْر ِبالَمْعروِف َو اْنَه َعِن الُمْنَکِر َو اْصِبْر َعلَی ما أصاَبَك إنَّ ٰذلَك ِمْن  ﴿یا ُبَنيَّ أَِقِم الصَّ

َعْزِم األُموِر﴾: ای پسرکم، نماز را بر پای دار و به کار خوب دستور بده و از کار زشت 

بازدار و بر آن چه به تو رسیده است، صبر پیشه کن که آن از کارهای مهم است.
َك ِللّناِس َو ال َتْمِش في األْرِض َمَرحاً إّن اللَّٰه ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمختاٍل َفخوٍر﴾:  ْر َخدَّ ﴿َو ال ُتَصعِّ

رویت را با تکّبر از مردم برنگردان و در زمین با ناز و خودپسندی راه نرو که خداوند هیچ 
خودپسند خودشیفته ای را دوست ندارد.

راه  در  الَحمیِر﴾:  لََصوُت  أْنَکَر األْصواِت  إنَّ  ِمْن َصوتَِك  اْغُضْض  َو  َمْشِیَك  اْقِصْد في  ﴿َو 

رفتنت، میانه رو باش )نه تند برو و نه آهسته( و از صدایت بکاه؛ زیرا زشت ترین صداها، 
بی گمان صدای خران است.

ناهیَن َعن الُمْنَکِر: بازدارنده از کار زشت

الِحْکَمُة َتْعُمُر في َقلِْب الُمتواِضِع َو ال َتْعُمُر في َقلِْب الُمتکبِِّر الَجّباِر: حکمت در دل فروتن 

ماندگار می شود و در دل خودپسند ستمکار زورمند، ماندگار نمی شود.
إّن اللَّٰه ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمعَجٍب ِبَنْفِسِه إَذْن َعلَْینا أن ال َنَتَکبََّر َعلَی اآلَخریَن: بی شک خداوند هیچ 

خودپسندی را دوست ندارد؛ بنابراین نباید نسبت به دیگران تکّبر ورزیم.
َشبََّه اللُّٰه َکالَم َمْن َیْرَفُع َصوَتُه دوَن َدلیٍل َمْنطقيٍّ ِبَصوِت الِحماِر: خداوند، سخن کسی را که 

صدایش را بدون دلیلی منطقی باال ببرد، به صدای خر تشبیه کرده است.

ِسّتوَن ألْف: شصت هزار ِسْعر: قیمت 

غالَیة: گران أْرَخص: ارزان تر 

َزمیل: همکار الّنوعیَّة: جنس، کیفیت 

َمْتَجر: مغازه َتْخفیض: تخفیف 

أْعلَُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمِه: داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را 

به دانش خودش اضافه کند.
خداوند،  نزد  خدا  بندگان  دوست داشتنی ترین  ِلِعباِدِه:  أْنَفُعُهْم  اللِّٰه  إلی  اللِّٰه  ِعباِد  أَحبُّ 

سودمندترینشان برای بندگانش است.
شّر  از  سپیده دم  پروردگار  به  می برم  پناه  بگو  َخلََق﴾:  ما  َشرِّ  ِمن  الَفلَِق  ِبَربِّ  أعوُذ  ﴿ُقْل 

چیزی که آفریده است.
َشرُّ الّناِس: بدترین مردم )َشّر: اسم تفضیل(

َخْیُر إخواِنُکْم َمْن أْهَدی إلَْیُکْم ُعیوَبُکْم: بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را 

به شما هدیه کند.

از  شود،  چیره  عقلش  بر  شهوتش  کس  هر  الَبهاِئِم:  ِمَن  َشرٌّ  َفْهَو  َعْقلَُه  َشْهَوُتُه  َغلََبْت  َمْن 

چهارپایان هم بدتر است.
﴿جاِدلُْهْم ِبالّتي ِهَي أْحَسُن إنَّ َربََّك ُهَو أْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبیِلِه﴾: با روشی که نیکوتر است، 

با آن ها ستیز کن که پروردگارت به )حال( کسی که از راهش گمراه شده، آگاه تر است.
َب َنْفَسُه: هر کس اخالقش بد شود، خودش را عذاب می دهد. َمْن ساَء ُخلُُقُه َعذَّ

َم َمکاِرَم األخالِق: من فقط برای کامل کردن بزرگواری های اخالق مبعوث  إّنما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ

شدم. )من فقط مبعوث شدم تا بزرگواری های اخالق را کامل کنم(
ْنَت: نیکو گردانیدی َحسَّ

أْثَقل: سنگین تر )اسم تفضیل(

المیزان: ترازوی اعمال

﴿ال ُیَکلُِّف اللُّٰه َنْفساً إاّل ُوْسَعها﴾: خداوند کسی را جز به اندازءه توانش، تکلیف نمی کند.

جدولاسمتفضیل

اسمتفضیلصفتمفعولی

أَْحَسن: نیکوتر، نیکوترینَحَسن: نیکو

أْنَکر: زشت تر، زشت ترینـــ

أْکَبر: بزرگ تر، بزرگ ترینَکبیر: بزرگ

أَْعلَی: بلندتر، بلندترینعالي: بلند

أْنَفع: سودمندتر، سودمندترینناِفع: سودمند

أْغلَی: گران تر، گران ترینغالي: گران

أَقّل: کم تر، کم ترینَقلیل: کم

أْکَثر: بیشتر، بیشترینَکثیر: بسیار

أَحّب: محبوب تر، محبوب ترینَمْحبوب: محبوب

أْعلَم: داناتر، داناترینَعلیم: دانا

أْفَضل: بهتر، بهترینـــ

َخْیر: بهتر، بهترینَخْیر: خوب

َشّر: بدتر، بدترینَشّر: بد

أْرَحم: مهربان تر، مهربان ترینَرحیم: مهربان

أوَسط: میانه ترینـــ

أْثَقل: سنگین تر، سنگین ترینَثقیل: سنگین

أْرَخص: ارزان تر، ارزان ترینَرخیص: ارزان

جدولاسممکان

اسممکانریشه

َملَْعب: ورزشگاهلَْعب: بازی

َمْطَعم: رستورانَطعام: غذا

َمْصَنع: کارخانهُصْنع: ساختن

َمْطَبخ: آشپزخانهَطْبخ: پختن

َمْحِمل: کجاوهَحْمل: بردن

َمْنِزل: خانهُنزول: اقامت

َمْکَتَبة: کتابخانهِکتاَبة: نوشتن

َمْطَبَعة: چاپخانهَطْبع: چاپ کردن

َمْدَرَسة: مدرسهِدراَسة: تحصیل

َمْتَجر: مغازهتِجاَرة: دادوستد
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جدولمترادف

ب َتَقرُّ
نزدیک شدن

ِاْقِتراب
نزدیک شدن

ُمختال
خودپسند

ُمْعَجٌب ِبَنْفِسِه
خودپسند

أنَکر
زشت تر، زشت ترین

أْقَبح
زشت تر، زشت ترین

أْفَضل
بهتر، بهترین

َخْیر
بهتر، بهترین

جدولمتضاد
أراِذل

فرومایگان 
أفاِضل

شایستگان
َضلَّ

گمراه شد 
ِاْهَتَدی

هدایت شد
ُمْنَکر

کار زشت 
َمْعروف
کار خوب

َفخور
فخرفروش 

ُمَتواِضع
فروتن

ُمْعَجٌب ِبَنْفِسِه
خودپسند 

ُمَتواِضع
فروتن

ُمْختال
خودپسند 

ُمَتواِضع
فروتن

أنَکر 
زشت تر 

أْجَمل
زیباتر

ناهي 
بازدارنده 

آِمر
دستوردهنده

ِاْنَه

بازدار 

اوُمْر

دستور بده

أْکَبر
بزرگ تر، 

بزرگ ترین 

أْصَغَر
کوچک تر، 
کوچک ترین

أْکَثر
بیشتر، 

بیشترین 

أَقّل

کم تر، کم ترین

أَْرَخص
ارزان تر، ارزان ترین 

أْغلَی
گران، 

گران ترین
َخْیر

خوب، خوبی، 
بهتر، بهترین 

َشّر
بد، بدی، بدتر، 

بدترین

ِاْبِتعاد

دورشدن 

ب َتَقرُّ

نزدیک شدن
ساَء

بد شد 
َحُسَن

نیکو شد
َعداَوة

دشمنی کردن 
َصداَقة
دوستی

جدولجمعمکّسر

ترجمهمفردجمع

پدرأ بآباء
هنرَفّنُفنون
فرومایهأْرَذلأراِذل
شایستهأْفَضلأفاِضل
پندَموِعَظةَمواِعظ
همکارَزمیلُزَمالء
همسایهجارجیران
خویشاوندَقریبأْقِرباء
خرَحمیرِحمار
بازدارندهناهيُنهاة

نمونهَنموَذجَنماِذج
چهارپاَبهیَمةَبهاِئم

برادر، دوستأخإْخوان
مدرسهَمْدَرَسةَمداِرس
ورزشگاهَملَْعبَمالِعب
رستورانَمْطَعمَمطاِعم

خانهَمْنِزلَمناِزل
قیمتِسْعرأْسعار

شلوارِسْروالَسراویل

در زبان عربی، اسم ها وزن های مخصوصی دارند که این وزن ها، هر کدام معنای ویژه ای 
به آن ها می بخشند. در این درس با این قالب ها آشنا می شویم.

اسم فاعل در عربی، همان صفت فاعلی فارسی است که به معنای انجام دهنده یا دارندءه 
حالت است. اسم فاعل به دو شکل ساخته می شود:

 از فعل های ثالثی مجّرد )که ریشءه اصلی شان سه حرف است( بر وزن »فاِعل« می آید.

صفتفاعلیاسمفاعلماضی
رحم کنندهراِحمَرِحَم
داناعاِلمَعِلَم
ستمگرظاِلمَظلََم

 از فعل های ثالثی مزید )همان باب های هشتگانه منظورم است( چه طور؟! ُخب! 
»ُمـ«  به جایش یک  را حذف می کنیم،  )یـ(  این فعل ها، حرف مضارعه  از فعل مضارع 

« می دهیم.  ـِ می آوریم و حرکت عین الفعل )یکی  مانده به آخر( را »
به جدول زیر دّقت کنید:

صفتفاعلیاسمفاعلمضارع

بیرون آورنده، خارج کنندهُمْخِرجُیْخِرُج

آموزگارُمَعلَّمُیَعلُِّم

گویندهُمَتَکلَّمَیَتَکلَُّم

رزمنده، مجاهدُمجاِهدُیجاِهُد

اعتمادکنندهُمْعَتِمدَیْعَتِمُد

به کارگیرنده، استفاده کنندهُمْسَتْخِدمَیْسَتخِدُم

ناراحت، نگرانُمْنَزِعجَیْنَزِعُج

پیشنهاددهندهُمْقَتِرحَیْقَتِرُح

فن ترجمه: اسم فاعل
مفهوم  که  می گیریم  کمک  پسوندهایی  از  فاعل  اسم  ترجمءه  در  دیدید  که  همان طور 
»انجام دهندءه کار یا دارندءه حالت« را برسانند؛ مثل »نده، گار، ا«. گاهی هم صفت فاعلی 

بدون پسوند است. به مثال های قبلی دوباره دّقت کنید:
ُمْخِرج: بیرون آورنده، ُمَعلِّم: آموزگار، ُمَتَکلِّم: گوینده، ُمجاِهد: رزمنده، ُمْعَتِمد: اعتمادکننده، 

ُمسَتْخِدم: به کارگیرنده، ُمْنَزِعج: ناراحت، نگران )دارندءه حالت(، ُمْقَتِرح: پیشنهاددهنده.

اسم مفعول اسمی است که کار روی آن انجام می شود. این اسم هم مثل اسم فاعل دو 
جور روش ساخت دارد:

 از فعل های ثالثی مجّرد بر وزن »َمْفعول« ساخته می شود.

صفتمفعولیاسممفعولفعلماضی

آفریده شدهَمْخلوقَخلََق

بازشدهَمْفتوحَفَتَح

مورد ستم قرار گرفته، مظلومَمْظلومَظلََم
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