
پاسخنامه آزمون نوبت 

28  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

29  5 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

30  7 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

31  9 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

32  11 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

33  13 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

34  15 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

35  18 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

36  20 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

37  22 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

38  24 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

38  26 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

40 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	عربی )2( یازدهم 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	13	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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kheilisabz.comمدت آزمون: 70 دقیقهکلیءه رشته ها به جز رشتءه انسانیعربی زبان قرآن )2(

نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

َترجم الکلمات الّتي تحتها خّط. 1

ِبئَس الَعَمُل الُفسوُق.

0/5

اُذکر المحّل اإلعرابّي للکلمات الّتي تحتها خّط.2

أَحبُّ ِعباِد اللِّٰه أنَفُعُهْم ِلِعباِدِه.

1

عّین اسم المکان في هذه الجملة ثّم َترجمه.3

َقریٌب ِمن َبْیِتنا َمْکَتَبٌة واِسَعٌة فیها ُکُتٌب َقّیمٌة.

0/5

عّین اسم الّتفضیل في هاتین الجملتین ثّم ترجم اسم الّتفضیل فقط. 4

ب( لَیَْس َشيٌء أْثَقَل في المیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن.   لَیلَُة الَقْدِر َخیٌر ِمن ألِْف َشْهٍر )الف
1

اُکتب في الفراغ عدداً مناسباً.5

َسْبَعٌة َو َخْمسوَن زاِئُد ِسّتٍة َو َثالثیَن ُیساوي ............... .

0/25

عّین اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المبالغة. )اثنین( 6

ب( یا َمعبوَد ال شریَك لَُه. نوِب.   الف( إنَّ اللَّٰه َغّفاُر الذُّ
0/5

رّتب الکلمات و اکتب جملة صحیحة کاملة. 7

راویُل ـ توماٍن ـ ٰهِذِه ـ ؟« »ِبَکْم ـ السَّ

0/25

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.8

ُهَو ُمحاَولٌَة َقبیَحٌة ِلَکْشِف أْسراِر الّناِس ِلَفْضِحِهْم.

1

اُْکُتب في الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضاّدتین. )کلمة واحدة زائدة(9

»إْثم ـ َبعید ـ َدنا ـ َذْنب ـ َبُعَد«
ب( ............... ≠ ............... الف( ............... = ...............  

0/5

ترجم الکلمات الّتي تحتها خّط. 10

ب( جاِلس الُعلَماَء َو الُعَقالَء. الف( الُمؤِمُن اْبَتَعَد َعِن الَمعاصي.  

د( َسَیْنَسِحُب الَعُدوُّ ِمْن أراضینا. َم اللُّٰه الَخْمَر.   ج( َقد َحرَّ

ُجَل ِمَن الَغَرِق. و( أْنِقْذ ذلَك الرَّ دریِس.  ُس أسالیَب َجدیَدًة في التَّ هـ( َیْسَتْخِدُم الُمَدرِّ

1/5

َترجم الجملتین إلی الفارسّیة المألوفة. 11

ب( کاَن الّطاِلُب َیْسأَُل ُمَعلَِّم ِعلِْم األحیاِء َتَعنُّتاً.  َو ما ُتْنِفقوا ِمن َخیٍر َفإنَّ اللَّٰه ِبِه َعلیٌم )الف

2

أجب عن الّسؤال حسب الّصورة.12

أ ٰهِذِه ناِفَذٌة؟ ............... .

 

0/25

عّین فعل الّشرط في الجملة األُولی و جواب الّشرط في الجملة الّثانیة ُثّم ترجم الجملتین.13

ب( إذا َتمَّ الَعقُل َنَقَص الَکالُم.  موا أِلْنُفِسُکم ِمن َخیٍر َتِجدوُه ِعنَد اللِّٰه الف( َو ما ُتَقدِّ
1/5

عّین الفعل الُمناسب للفراغ.14

 اُْکُتبا  اُکُتْب   اُْکُتبوا                           الف( یا َتالمیُذ َرجاًء ............... َتماریَنُکْم ِبِدقٍَّه.

 َتْنُصْر  َتْنُصُر  َتْنُصري ب( إْن ............... َصدیَقَك َفهَو ُیساِعُدَك أیضاً.

 ال َتَتَکلَّْمَن اَل َتَتَکلَُّم ال َیَتَکلَّْمَنج( الّطاِلباُت ............... ِبدوِن إْذِن الُمَعلَِّمِة.

0/75

لطفًا!  بخونین  خوب  رو  درس  هر  متن  بچه ها! 
چون معّلما معمواًل این جور سؤال ها رو از متن 

درس یم دن!

این سؤال، نقش لکمه رو یم خواد. حتمًا باید یه 
ناگیه به قواعد کتاب دهمتون بندازین!

اسم ماکن وزن های مخصویص داره!

میاد.  »أفْعَل«  وزن  بر  بیشتر  تفضیل  اسم 
حواستون به اون دو لکمءه خاص هم باشه!

باید ریاضیتون خوب باشه!

اینم یه دوره ای از سال قبله. درس آخر!

چون  بگیرین،  یاد  رو خوب  کتاب  ماکلمه های 
باید  میاد.  درس  هر  ماکلمءه  از  سؤال  این 

جمله سازی کنید شما!
حواستون باشه عالوه بر این که معین لکمات رو 
فاریس  هم  جمله بندیتون  یم نویسین،  درست 

باشه؛ یعین ساختار عریب رو وارد فاریس نکنین!

برای مترادف و متضادها، حتمًا به جدول هایی 
که توی درس نامه ها براتون آوردیم، یه ناگیه 

بندازین.

رو  فعل  زمان  و  نوع  باید  سؤال  این  تو 
خوب تشخیص بدین!

به  حواستون  نشه،  فراموش  روان  فاریس 
اسلوب شرط و مایض استمراری هم باشه!

شرط.  ادات  به  چسبیده  معمواًل  شرط  فعل 
جواب شرط هم معمواًل یه کیم جلوتر میاد!

حواستون به تعداد و جنس لکمه ها باشه تا بتونین 
فعل مناسب رو انتخاب کنین. ضمنًا فعل شرط 

هم مجزومه. از ما گفتن بود!
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نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

ِانتخب الّترجمة الصحیحة. 15

2( دانشمند مرده، هم چنان زنده است.  1( دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد.   الف( العاِلُم َحيٌّ و إْن کاَن َمّیتاً. 
2( که از دستورات معّلم سرپیچی نکند.   1( از دستور معلّم سرپیچی نمی کند.   ب( أْن ال َیعِصَي أواِمَر الُمَعلِِّم. 

0/5

ِاقرأ الّنّص الّتالي ُثّم أجب عن األسئلة الّتالیة.16

فِّ الحادي َعَشَر طاِلٌب ُمشاِغٌب َیُضرُّ الطُّّلَب ِبُسلوِکِه َیَتَکلَُّم َمَع الّذي َخلَْفُه و َیلَْتِفُت تاَرًة إلی الَوراِء. شاَهَدُه َمّرًة الُمَعلُِّم و ُهَو َیْهِمُس إلی الّذي َیْجِلُس َجْنَبُه.  کاَن في الصَّ

ْرِس.« َفقاَل الُمَعلُِّم: »ِفْکَرٌة راِئَعٌة. َعلیَك أن ُتطاِلَع ِکتاَب »منیة  َفَحِزَن أَحُد الطُّّلِب ِمن أْعماِلِه َفَذَهَب ِعنَد الُمَعلِِّم َفقاَل لَُه: »أُریُد أن أْکُتَب إنشاًء َحوَل اآلداِب في َمْجِلِس الدَّ

الُمرید« ِلزین الّدین العاملّي َفهَو ُیساِعُدَك علی ِکتاَبِة إْنشاِئَك. إْن َتْقراْ إْنشائَك أماَم الطُّّلِب َفسوَف َیَتَنبَُّه َزمیلَُك الُمشاِغُب« و ٰهذا ِقْسٌم ِمن إْنشاِئِه:

ها: ِللّطاِلب في َمْحضِر الُمَعلِّم آداٌب َفأَهمُّ

روَرِة. ُس الُمَعلُِّم.  2( الُجلوُس أماَمُه ِبأَدٍب َو االسِتماُع إلیه ِبِدقٍَّة َو َعَدُم االلِتفاِت إلی الَوراِء إاّل لِلضَّ  1( أن ال َیَتکلََّم َمَع َغیِره ِمَن الطُّّلِب ِعْنَدما ُیَدرِّ
ب( َهل کاَن الّطاِلُب الُمشاِغُب َیْنَفُع الطُّّلَب ِبُسلوِکِه؟ الف( في أّي َصفٍّ الطُّّلُب؟  

د( َعن أيِّ موضوٍع کاَن إنشاُء أَحِد الطُّّلِب؟ ج( في أيِّ حالٍَة شاَهَد الُمَعلُِّم الّطاِلَب الُمشاِغَب؟ 
هـ( ِلَمْن کتاُب »منیة الُمرید«؟

و( أيُّ َجملٍة في النَّصِّ ِمن آداِب الّطاِلِب في َمْحَضِر الُمَعلِِّم؟

َکلُِّم َمَع بَقیِّة الطُّّلِب ِعنَْد التَّْدریِس.   1( أن َیلَْتِفَت إلی الَوراِء َو َعَدِم االسِتماِع إلَْیه.   2( َعَدُم التَّ

1/5

اُکتب ُمفرد أو جمع الکلمتیِن.17

ب( َبْذر: .............. الف( أْغصان: ...............  
0/5

ترجم هذه العبارة حسب قواعد المعرفة و الّنکرة ُثّم عّین المعرفة.18

فیها ِمْصباٌح الِمْصباُح في ُزجاَجٍة
0/5

َضع في المربّع العدد المناسب. »کلمتان زائدتان« 19

ِة. َهِب أو الِفضَّ ر  زیَنٌة ِمَن الذَّ 1( الُمَعمَّ
2( ااِللِتفاف  ُهَو َبحٌر َکبیٌر ُیعاِدُل ُثلَث األْرِض.

وار  ِصفاُت أَحٍد أْو َشْيٍء. 3( السِّ
4( الُمحیُط الهاِدئُ  الّذي َیْعَمُل في الَمْزَرَعِة.

َوران َحوَل َشيٍء. ع َو الدَّ َجمُّ 5( الّساِئق  التَّ
6( الُمواَصفات   الّذی ُیعطیِه اللُّٰه ُعمراً َطویًل.

7( ااِلْشِتعال 
8( الُمزاِرع

1/5

ِاْملَ فراغات الّترجمة الفارسّیة. 20

الف( الّشَجرُة الخاِنقُة َشَجرٌة َتْنمو في َبْعِض الغاباِت اإلستوائیَِّة:
درخت ............... درختی است که در برخی جنگل های استوايی ............... .

ب( ِاْزَرعوا َواْغِرسوا ............... َواللِّٰه ما َعِمَل الّناُس َعَمًل أَحلَّ و ال أطیَب ِمنُه:
............... و ............... . به خدا سوگند مردم کاری ............... و ............... از آن انجام نداده اند.

1/5

ترجم إلی الفارسّیة المألوفة. 21

عاِلٌم ُیْنَتَفُع ِبِعلِْمِه َخْیٌر ِمن ألِف عاِبٍد.

1

عّین الکلمة الغریبة في المعنی. 22
ة    ُوّد  الف(  لُّب    ُحّب    َمَودَّ

ب(    ِسْروال    َقمیص    ُفستان    َسَمك  

0/5

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.23

َو ال َتْقُف ما لَْیَس لََك ِبِه ِعلٌم
1

جمع نمرات موفق باشید   20

فقط یم تونم بگم دقّت کنید!

زبان چیزی جز درک متن نیست. خوب متن رو 
رو  لکمه ها  تک  تک  معین  نیست  الزم  بخونین؛ 

بفهمین. فقط مفهوم لک متن رو دریابید!

درس نامه ها  توی  مکّسر  جمع  جدول  به  حتمًا 
دقّت کنید.

عالمت های معرفه و نکره که یادتون هست؟!

به  حتمًا  بزنید.  مهارت واژه شناسیتون رو محک 
قسمت لکمات مهم هر درس مراجعه کنین!

این  طرح  اکندیدای  تمرین ها،  و  متن درس ها 
سؤالن! 

تمرین ها هم توی این نوع سؤال، مهّمن!

ییک  اون  دارن.  معنایی  ارتباط  لکمه  تا  سه 
معمواًل خییل پرته!

و  قرآن  از  جدید  کتاب های  عبارت های  بیشتر 
احادیث گرفته شده. لطفًا و حتمًا خوب این عبارت ها 

رو یاد بگیرین، چون پای ثابت امتحانا هستن!
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نمرهنوبت دوم پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

الف( مهارت واژه شناسی )2 نمره(

ترجم الکلمات الّتی تحتها خّط.1

نیا َو اْلِخَرِة. َفقاَل: ال َتْکِذْب. جاَء َرُجٌل إلَی َرسوِل اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص َفقاَل: َعلِّْمني ُخلُقاً َیْجَمُع لي َخْیَر الدُّ

0/5

اکتب في الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضاّدتین. )کلمة واحدة زائدة(2

»قیام ـ دیباج ـ َبَعَث ـ ُجلوس ـ أَْرَسَل«

ب( ............... ≠ ............... الف( ............... = ...............   

0/5

أکتب مفرد أو جمع الَکلمتین.3

ب( َبهیَمة: ............... الف( ُزَمالء: ...............   
0/5

عّین الکلمة الَغریبة في المعنی.4
َل   َتَکلََّم  َث   َکمَّ الف(  َکلََّم   َحدَّ
ب(    َأکَْرم   أَْسَود   أَْبَیض   أَْصَفر 

0/5

ب( مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

ترجم هذه الجمل إلی الفارسّیة المألوفة.5

ب( کاَن ُعمُر شیِمل َخْمَسَة َعَشَر عاماً حیَن َبَدأَْت ِبِدراَسِة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة. الف( أْتَقی الّناِس َمْن قاَل الَحقَّ في ما لَُه َو َعلَْیِه. 
د( اَللُّهمَّ إّني أَعوُذ ِبَك ِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع. ج( ِمْن أَخالِق الْجاِهِل اْلجاَبُة َقبَْل أَْن یَْسَمَع َو الُْمعاَرَضُة َقبَْل أَْن یَْفَهَم. 

. هـ( ال ُبدَّ أَْن َنْعلََم أَنَّ َتباُدَل الُْمْفَرداِت َبیَن اللُّغاِت في الْعالَِم أَْمٌر َطبیعيٌّ

5

انتخب الترجمة الّصحیحة.6

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

ب( ُقِل الحقَّ َو إْن کاَن ُمّراً.
2( حق را می گويم آن چنان که تلخ است.  1( حق را بگو، هر چند تلخ باشد.  

0/5

امأل فراغات الترجمة الفارسّیة.7

الف( إنَّ ِمْن َشرِّ ِعباِد اللِّٰه َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه ِلُفْحِشِه. از ............... بندگان خدا کسی است که ............... با او به خاطر گفتار و کردار زشتش، ناپسند شمرده شود.
َر أَرَبَعُة ُطاّلٍب أْن َیغیبوا َعِن ااِلْمِتحاِن َفاتََّصلوا ِباْلُستاِذ هاتِفّیاً َو قالوا لَُه: أََحُد إطاراِت َسّیاَرتِنا اْنَفَجَر، و ال توَجُد َسّیاَرٌة َتْنُقلُنا إلَی الْجاِمَعِة َو لَْن َنسَتطیَع الُحضوَر. ب( َقرَّ

چهار دانشجو ............... که در امتحان غیبت کنند و با استاد تماس تلفنی گرفتند و به او گفتند: »............... خودروی ما ترکید و خودرويی نیست که ما را به 
............... منتقل کند و ............... حاضر شويم.«

1/5

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

َترجم الفعال الّتي تحتها خّط.8

ب( أَیَُّها الُْمؤِمنوَن، اُْشُکروا َربَُّکم. الف( ِلماذا ال َتْخُرجوَن ِمْن ُصفوِفُکم؟  

َسِة. د( إّني َسْوَف أُساِفُر ِلِزیاَرِة الَْعَتباِت الُْمَقدَّ ْفَرِة الِْعلْمیَِّة.   ج( اَلتَّالمیُذ ما َرَجعوا ِمَن السَّ

1

عّین نوع الفعال في الجمل الّتالیة.9

، َرجاًء، راِجْع َطبیباً. ب( یا حاجُّ  أَنِفقوا ِمّما َرَزْقناُکم ِمْن َقبِْل أَْن یَأتَي َیوٌم ال بَیٌع فیِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعٌة )الف
1

عّین نوع السماء: اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو اسم المبالغة، أو اسم المکان، أو اسم التفضیل. )اثنین(10

ّوابیَن ب( إنَّ اللَّٰه ُیِحبُّ التَّ الف( ُهناك َمطاِبُع َکثیَرٌة في ساَحِة انقالب.  

0/5

عّین جواب الّشرط، ُثّم َعیِّن الّترجمة الّصحیحة.11

إْن َصَبْرَت َحَصلَْت َعلَی النَّجاِح في َحیاتَِك.

ب( اگر صبر کنی، موفقیت را در زندگی ات به دست می آوری.  الف( قطعاً اگر صبر کنی، موفقیت را در زندگی به دست می آوری.  

0/5

اُکتب فی الفراغ عدداً مناسباً.12

ِعْشروَن زاِئُد َعَشَرٍة ُیساوي ............... .

0/5

آزمون پیشنهادی گروه عریب دفتر تألیف کتب دریس با اندیک تغییر
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نمرهنوبت دوم پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

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 اآلیتیِن حسب القواعد الّتي قرأتها.14

قالَِت اْلَعراُب آَمّنا ُقْل لَْم ُتؤِمنوا )ب   َعلَی اللِّٰه َفلَْیَتَوکَِّل الُْمؤِمنوَن )الف
1

ترجم هاتین الجملتین حسب القواعد الّتي قرأتها في معاني الفعال الّناقصة.15

ب( کاَن َسعیٌد ُیساِعُد َصدیَقُة. الف( کاَن َسعیٌد ساَعَد َصدیَقُه.  
1

اُذکر المحّل اإلعرابّي للکلمات الّتي تحتها خّط.16

رِس َعلَی اللَّْوِح. ُس َقواِعَد الدَّ َیْکُتُب الُْمَدرِّ

1

د( مهارت درک و فهم )3 نمره(

ضع في الفراغ کلمة مناسبة من الکلمات الّتالیة. )کلمتان زائدتان(17

قاَفَة« ًة ـ الُْمْفَرداُت ـ الثَّ ُفُن ـ ُمْخَضرَّ ریِر ـ السُّ ْرواِل ـ اَلَْبرناَمُج ـ ُمحاَضَرًة ـ السَّ »غاَیٌة ـ السِّ

ب( َبْعَد ُظهوِر اإْلسالِم، ِازداَدت ............... الَْعَربیَُّة في اللَُّغِة الْفاِرسیَِّة.  ............... ماِء ماًء َفُتْصِبُح اْلَْرُض الف( أَْنَزَل ِمَن السَّ
د( َکأَنَّ إرضاَء َجمیِع الّناِس ............... ال ُتْدَرُك. ج( إنَّ ............... هَي الِْقَیُم الُْمْشَتَرَکُة َبْیَن َجماَعٍة ِمَن الّناِس. 

و( أَلَْقی أُستاُذ الْجاِمَعِة ............... َحْوَل شیِمل. رَشُف ِقطَعُة ُقماٍش توَضُع َعلَی ............... .  هـ( اَلشَّ

1/5

عّین الّصحیح و الخطأ حسب الحقیقة.  18

ب( اَلِْکتاُب َصدیٌق ُیْنِقُذنا ِمْن ُمصیَبِة الَْجْهِل.   الف( َمْن خاَف الّناُس ِمْن ِلساِنِه َفُهَو ُشجاٌع. 
د( َعلَینا أَْن ُنَکلَِّم اآْلَخریَن َعلَی َقْدِر ُعقوِلِهم.   ج( ِعلُْم اْلَحیاِء ِعلُْم ُمطالََعِة َخواصِّ الَْعناِصِر. 

ناَعِة َو اْلََدِب َحضاَرًة.  ِم في َمیادیِن الِْعلِْم َو الصِّ َقدُّ ی َمظاِهُر التَّ و( ُتَسمَّ هـ( َیلَْعُب في َفریِق ُکَرِة الِْمنَضَدِة أََحَد َعَشَر الِعباً. 

1/5

هـ( مهارت مکالمه )0/5 نمره(

أجب عن الّسؤال الّتالي.19

ِبَم ُتساِفُر إلَی َمشَهد؟ ...............

0/25

رّتب الکلمات و اکُتب سؤااًل و جواباً صحیحاً.20

»ِبأَلٍَم ـ َرأسي ـ في ـ ِبَك ـ أَْشُعُر ـ ما ـ ؟ ـ .«
 ............................................................................................

0/25

جمع نمرات موفق باشید   20

آزمون پیشنهادی گروه عریب دفتر تألیف کتب دریس با اندیک تغییر



آلوده شدن به گناه )چه( بد کاری است.- 1
: مبتدا و مرفوع« )اسم مرفوع ابتدای جمله، مبتدا است(، »ِعباِد: مضاف الیه و 2-  »أَحبُّ

« می گیرد(، »أْنَفُع: خبر و مرفوع« )اسم مرفوعی  ـٍ ـ ـِ مجرور« )مضاف الیه بیشتر وقت ها »
که معنای مبتدا را کامل کند، خبر است( و »ِعباِد: مجرور به حرف جّر« )اسم های بعد از 
ـٍ« دارند.(  ـِـ حرف جّر »ِلـ، ِبــ ، في و ...« مجرور به حرف جّرند. این اسم ها بیشتر وقت ها »
بندگانش  برای  سودمندترینشان  خداوند،  بندگان  »محبوب ترین   

است.«
اسم مکان بر وزن های »َمْفِعل، َمْفَعل و َمْفَعلَة« می آید، درست مثل »َمْکَتَبة« - 3

کتاب های  آن  در  که  هست  بزرگی  کتابخانءه  ما  خانءه  »نزدیک   
ارزشمندی وجود دارد.«

به - 4 و »َشّر« هم  بر وزن »أْفَعل« می آید. دو کلمءه »َخْیر«  بیشتر وقت ها  تفضیل  اسم 
شرطی که مضاف شوند یا بعدشان »ِمن« بیاید، اسم تفضیل اند. پس در »الف« »َخیر« و 

در »ب« »أْثَقل« اسم تفضیل اند.
 الف( شب قدر از هزار شب، بهتر است.

ب( در ترازوی اعمال، چیزی سنگین تر از اخالق خوب نیست.
َثالَثًة َو تِْسعیَن. پنجاه و هفت به اضافءه سی  و شش برابر است با نود و سه.- 5

»َغّفار« اسم مبالغه است. چرا؟ چون بر وزن »َفّعال« است. اسم مفعول هم از فعل هایی 6- 
اسم  َمْفعول می آید؛ پس »َمْعبود«  بر وزن  است،  که سوم شخص مفردشان سه حرف 

مفعول است. 
 الف( بی شک خدا بسیار آمرزندءه گناهان است.

ب( ای معبودی )پرستیده شده ای( که شریکی نداری.
به به! زبان است و مکالمه اش! در جمالت پرسشی، ادات پرسشی ابتدای جمله می آید.- 7

راویُل؟: این شلوارها چند تومان است؟ ِبَکْم توماٍن ٰهِذِه السَّ

آن تالشی زشت برای نمایاندن رازهای مردم به منظور رسواکردنشان است.- 8
الف( إْثم = َذْنب: گناه / ب( َدنا: نزدیک شد ≠ َبُعَد: دور شد- 9

کلمءه اضافی: َبعید: دور
الف( مؤمن از گناهان دوری کرد. )»ِاْبَتَعَد« فعل ماضی باب افتعال است.(- 10

ب( با دانشمندان و خردمندان همنشینی کن. )»جاِلْس« فعل امر باب مفاعله است.(
َم« فعل ماضی باب تفعیل است. ضمن این که  ج( خداوند، شراب را حرام کرده است. )»َحرَّ

»َقد« باعث شده این فعل به صورت ماضی نقلی ترجمه شود.(
د( دشمن از سرزمین های ما عقب نشینی خواهد کرد. )»َسَیْنَسِحُب« فعل مستقبل و از 

باب انفعال است.(
هـ( معّلم در درس دادن، شیوه هایی جدید را استفاده می کند. )»َیْسَتْخِدُم« فعل مضارع 

باب استفعال است.(
و( آن مرد را از غرق شدن نجات بده. )»أْنِقذ« فعل امر باب إفعال است.(

الف( هر چه از نیکی انفاق کنید، خداوند به آن داناست. )»ُتْنِفقوا« فعل شرط است - 11
و به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. جملءه »إّن اللّٰه ...« هم جواب شرط است و 

ـ  « ابتدای آن ترجمه نمی شود.( »َف
)یادتان هست که  برای مچ گیری سؤال می کرد.  از معّلم زیست شناسی  ب( دانش آموز 

»کاَن + مضارع« را به صورت ماضی استمراری ترجمه می کردیم؟!( 
ال، ٰهِذِه َسّبوَرٌة. آیا این پنجره است؟ نه؛ این یک تخته سیاه است.- 12

موا« فعل شرط است. چرا؟ چون چسبیده به ادات شرط )ما( و »ن« اش - 13 الف( »ُتَقدِّ

هم حذف شده! بد نیست بدانید که »تَجدوا« هم فعل جواب شرط است.
 »هر چه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید.«

تغییر  که  است  شرطی  ادات  »إذا«  می شود.«  کم  سخن  شود،  کامل  عقل  »هرگاه  ب( 
وقتی  این که اصالً  به وجود نمی آورد، ضمن   ظاهری در فعل های شرط و جواب شرط 
فعل های شرط و جواب شرط ماضی باشند تغییری در ظاهرشان نخواهیم دید. خالصه! 

»َنَقَص« جواب شرط است. فعل جواب شرط از ادات شرط کمی دورتر است!
الف( ای دانش آموزان، تمرین هایتان را به دّقت ............... .- 14

 بنویسید   بنویس   بنویسید
از فعل جمع مذّکر استفاده کنیم. »اُْکُتب« فعل  باید  جمع مذّکر است  چون »َتالمیذ« 

مفرد مذّکر و »اُْکُتبا« مثّناست.
ب( إْن َتْنُصْر َصدیَقَك َفْهَو ُیساِعُدَك أیضاً: اگر دوستت را یاری کنی، او هم به تو کمک 

خواهد کرد. 
»إن« ادات شرط است و باعث می شود فعل بعدش تغییر کند. پس »َتْنُصُر« غلط است! 
از طرفی ضمیر »َك« نشان می دهد که باید از فعل مذّکر استفاده کنیم. »َتْنُصري« فعل 

مؤّنث است.
ج( دانش آموزان بدون اجازءه معّلم .............. .

 حرف نمی زنند   حرف نمی زند  حرف نمی زنید
اوالً که »الّطالبات« جمع است، پس »ال َتَتکلُّم« که مفرد است می رود پی سرنوشتش! 
از فعل سوم شخص  باید  و  دربارءه دانش آموزان صحبت می کند  دارد  از طرفی، جمله 

استفاده کنیم. »ال َتَتَکلَّْمَن« فعل دوم شخص است.
الف( گزینءه »1«، در گزینءه »2« »إْن« ترجمه نشده و جای »مرده« و »زنده« عوض - 15

شده است.
ب( گزینءه »2« »أن + فعل مضارع« به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. ضمن این که 

»أوامر« جمع است.
به - 16 رفتارش  با  که  بود  اخاللگر  دانش آموزی  یازدهم،  کالس  در   

دانش آموزان ضرر می رسانْد، با پشت سری اش حرف می زد و یک بار به عقب برمی گشت. 
آهسته صحبت  بود،  نشسته  با کسی که کنارش  در حالی که  دید  را  او  بار  معّلم یک 
می کرد )پچ پچ می کرد(. یکی از دانش آموزان از کارهایش ناراحت شد و نزد معّلم رفت و 
به او گفت: »می خواهم انشایی دربارءه آداب کالس درس بنویسم.« معّلم )در پاسخ( گفت: 
»ایدءه جالبی است. باید کتاب »منیة المرید« زین الدین عاملی را مطالعه کنی که آن، به تو 
در انشایت کمک می کند. اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی، هم کالسی اخاللگرت 

هم آگاه خواهد شد.« این، بخشی از انشایش است:
دانش آموز در پیشگاه معّلم، آدابی دارد که مهم ترینشان عبارت  اند از:

1( هنگامی که معّلم در حال درس دادن است، با کسی از دانش آموزان صحبت نکند.
2( با ادب مقابلش بنشیند و به دّقت به او گوش کند و جز به هنگام ضرورت، به عقب 

رو برنگرداند.
الف( الحادي َعَشَر. دانش آموزان در کدام کالس هستند؟ یازدهم.

ب( ال؛ ُهَو کاَن َیُضرُّ الطُّاّلَب ِبُسلوِکِه. آیا دانش آموز اخاللگر با رفتارش به دانش آموزان 
سود می رسانْد؟ نه؛ او با رفتارش به دانش آموزان، ضرر می رسانْد.

ج( ِعْنَدما َیْهِمُس إلَی الّذي َیْجِلُس َجْنَبُه. معّلم در چه حالتی دانش آموز اخاللگر را دید؟ 
هنگامی که با کسی که کنارش نشسته بود، آهسته حرف می زد.

ْرِس. انشای یکی از دانش آموزان در مورد چه چیزی بود؟  د( آداب الّطاِلِب في َمْجِلِس الدَّ
آداب دانش آموز در کالس درس.
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هـ( زین الّدین عاملي. کتاب »منیة المرید« برای چه کسی است؟ برای زین الدین عاملی.
و( کدام جمله در متن از آداب دانش آموز در محضر معّلم است؟

1(  که به پشت سر برگردد و به او گوش نکند. 
2(  هنگام آموزش با بقیءه دانش آموزان، حرف نزند. 

¬¶joÿ ُغْصن )شاخه(7 17 ¾¾¾ الف( أغصان 
¬[Íµ ُبذور )دانه ها( ¾¾¾ ب( َبْذر 

در آن چراغی هست. آن چراغ در شیشه ای هست.7 18
می گیریم.  کمک  ی«  »یک،  از  »زجاجٍة«  و  »مصباٌح«  مثل  نکره  اسم های  ترجمءه  در 

»المصباح« هم چون »ال« دارد، معرفه است. در ترجمه اش هم از »آن« استفاده کردیم.
ُر ُهَو الّذي ُیْعطیُه اللُّٰه ُعْمراً َطویاًل: کهنسال، کسی )چیزی( است که خداوند 7 19 1( الُمَعمَّ

به او عمر درازی می دهد.
و  جمع شدن  پیچیدن،  چیزی  دور  به  َشْيٍء:  َحوَل  َوراُن  َوالدَّ ُع  َجمُّ التَّ ُهَو  ااِللِْتفاُف   )2

چرخش دور چیزی است.
ِة: دستبند، زینتی از طال یا نقره است. َهِب أو الِفضَّ واُر زینٌة ِمَن الذَّ 3( السِّ

4( الُمحیُط الهاِدُئ ُهَو َبْحٌر َکبیٌر ُیعاِدُل ُثلَْث األْرِض: اقیانوس آرام، دریای بزرگی است که 
معادل یک سوم زمین است.

5( الُمواَصفاُت ِهَي ِصفاُت أَحٍد أو َشْيٍء: مشخصات، ویژگی های یک نفر یا یک چیز است.
6( الُمزاِرُع ُهَو الّذي َیْعَمُل في الَمْزَرَعِة: کشاورز کسی است که در مزرعه کار می کند.

کلمات اضافی: الّساِئق: راننده / ااِلْشِتعال: سوختن
الف( درخت خفه کننده، درختی است که در برخی جنگل های استوایی رشد می کند.7 20

ب( کشاورزی کنید و نهال بکارید. به خدا سوگند مردم کاری حالل تر و خوب تر از 
آن انجام نداده اند.

دانشمندی که از دانشش سود برده می شود، بهتر از هزار عابد است. دّقت کنید که 7 21
»ُیْنَتَفُع« فعل مجهول است.

الف(  مغز میوه   دوست داشتن 7 22
 دوست داشتن    دوستی

ب(  شلوار   پیراهن   پیراهن زنانه   ماهی
از چیزی که نسبت به آن علم نداری، پیروی نکن. )ترکیب لَیس + ِلـ + اسم )ضمیر( 7 23

مفهوم »نداشتن« را می سازند.(
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مردی نزد پیامبر خدا ⑦ آمد و گفت: »اخالقی به من بیاموز که خیر دنیا و آخرت - 1
را برایم جمع کند.« پیامبر فرمود: »دروغ نگو«

یک نکتءه خیلی جالب دارد این سؤال. »ن« در »َعلِّمني« »ن« وقایه است.
الف( َبَعَث = أْرَسَل: فرستاد / ب( ُجلوس: نشستن ≠ قیام: ایستادن- 2

کلمءه اضافی: دیباج: ابریشم
¬[Íµ َبهاِئم: چارپایان- 3 ¾¾¾ ب( َبهیَمة ¬¶joÿ َزمیل: همکار  ¾¾¾ الف( ُزَمالء
الف(  سخن گفت  حرف زد- 4

 کامل کرد   حرف زد
فکر می کنم خیلی واضح است!

ب(  گرامی تر  سیاه  سفید  زرد
به جز »أْکَرم« که اسم تفضیل است، بقیءه کلمات، رنگ اند. بعضی رنگ ها بر وزن »أْفَعل« 

می آیند. آن ها را با اسم تفضیل اشتباه نگیرید!
الف( باتقواترین مردم کسی است که حق را در آن چه به سود یا ضررش است، بگوید.- 5

ب( شیمل پانزده سالش بود، هنگامی که شروع به تحصیل زبان عربی کرد.
ج( از اخالق نادان است پاسخ دادن قبل از شنیدن و مخالفت  قبل از فهمیدن )از اخالق 
نادان این است که پاسخ دهد قبل از این که بشنود و مخالفت کند قبل از این که بفهمد.(

د( خدایا، به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود.
هـ( باید بدانیم که تبادل واژگان بین زبان ها در جهان، امری طبیعی است.

الف( گزینءه »2« »أفواه« جمع است نه مفرد، »أْعلَم« هم اسم تفضیل است. ضمن - 6
این که قسمت دوم عبارت در گزینءه »1« به کل اشتباه ترجمه شده!

ب( گزینءه »1« »ُقْل« فعل امر است نه مضارع، ضمن این که »و إْن« یعنی »هر چند« نه 
»آن چنان«.

الف( از بدترین بندگان خدا کسی است که همنشینی با او به خاطر گفتار و کردار - 7
زشتش، ناپسند شمرده شود.

با استاد تماس تلفنی  ب( چهار دانشجو تصمیم گرفتند که در امتحان غیبت کنند و 
گرفتند و به او گفتند: »یکی از تایرهای خودروی ما ترکید و خودرویی نیست که ما را 

به دانشگاه منتقل کند و نخواهیم توانست حاضر شویم.«
حتماً حواستان هست که »لَْن + فعل مضارع: مستقبل منفی«

الف( چرا از کالس هایتان خارج نمی شوید؟ )»ال َتْخُرجوَن« فعل مضارع منفی است.(- 8
ب( ای مؤمنان، از پروردگارتان سپاس گزاری کنید. )»اُْشُکروا« فعل امر است.(

ج( دانش آموزان از گردش علمی برنگشتند. )»ما َرَجعوا« فعل ماضی منفی است.(
د( من برای زیارت عتبات عالیات مسافرت خواهم کرد. )»َسوَف أساِفُر« فعل مستقبل است.(

الف( »أَنِفقوا« فعل امر از باب إفعال، »َرَزْقنا« فعل ماضی و »یأتي« فعل مضارع است. - 9
 »از آن چه به شما روزی دادیم، انفاق کنید، قبل از آن که روزی بیاید 

که در آن داد و ستدی، دوستی و شفاعتی نیست.«
ب( »راِجْع« فعل امر از باب مفاعلة است. 

 »ای حاجی، لطفاً به پزشک مراجعه کن.«
جمع - 10 که  »َمطاِبع«  همین  مثل  می آید؛  »َمفاِعل«  وزن  بر  مکان  اسم  جمع  الف( 

»َمْطَبَعة« است. 
 »چاپخانه های بسیاری در میدان انقالب هست.«

ّوابین«.  ب( اسم مبالغه بر وزن »فَّعال« می آید؛ مثل »التَّ
 »قطعاً خداوند بسیار توبه کنندگان را دوست دارد.«

: قطعاً« اشتباه بگیریم. - 11 ب( »إْن« ادات شرط به معنای »اگر« است و نباید آن را با »إنَّ
ضمن این که در »الف« ضمیر »ك« ترجمه نشده است.

ثاَلثین: بیست به اضافءه ده مساوی است با سی.- 12
الف( به نیکی دست نخواهید یافت تا این که از آن چه دوست دارید، انفاق کنید. - 13

شود.  حذف  »ُتحّبوا«  و  »تنالوا«  فعل های  از  »ن«  شدند  باعث  دو  هر  »َحّتی«  و  )»لَْن« 
هم چنین »لَْن + مضارع: مستقبل منفی« و »حّتی + مضارع: تا + مضارع التزامی«(

ترجمه  »که«  به صورت  )»أن« خودش  دهند.  تغییر  را  خدا  که سخن  می خواهند  ب( 
می شود و فعل بعدش هم به صورت مضارع التزامی(

الف( مؤمنان فقط باید بر خدا توّکل کنند. )»ِلـ« امر بر سر صیغه های اول شخص و - 14
سوم شخص به معنای »باید« است، چون قبلش »َفـ« آمده »ِلـ« ساکن شده. ضمناً آخر 

فعل هم برای راحتی در تلفظ، کسره گرفته است.(
ب( اعراب گفتند: »ایمان آوردیم« بگو ایمان نیاورده اید. )لَْم + فعل مضارع: ماضی منفی 

)ساده یا نقلی((
الف( سعید به دوستش کمک کرده بود. )کاَن + فعل ماضی: ماضی بعید(- 15

ب( سعید به دوستش کمک می کرد. )کاَن + فعل مضارع: ماضی استمراری(
16 - » ـَ « دارد و انجام دهندءه فعل »َیکُتُب« است. پس فاعل است. »َقواِعَد« » ـُ ُس« » »الُمَدرِّ

دارد و کاری رویش انجام شده، پس مفعول به است. »الّدرِس« به »قواعد« اضافه شده و 
کسره گرفته، پس مضاف الیه است. »اللّوِح« هم بعد از حرف جّر »علی« آمده و مجرور به 

حرف جّر محسوب می شود.
ة / از آسمان آبی نازل کرد و زمین سرسبز می شود.- 17 الف( ُمْخَضرَّ

ب( الُمفردات / بعد از ظهور اسالم، واژگان عربی در فارسی افزایش یافت.
قاَفة / فرهنگ، ارزش های مشترک بین گروهی از مردم است. ج( الثَّ

د( غاَیة / گویا راضی کردن همءه مردم، هدفی دست نیافتنی است.
ریر / ملحفه، قطعه پارچه ای است که روی تخت قرار داده می شود. هـ( السَّ

و( ُمحاَضَرة. استاد در دانشگاه، دربارءه شیمل سخنرانی کرد.
روال: شلوار/ الَبرنامج: برنامه کلمات اضافی: السِّ

الف( نادرست/ هر کس مردم از زبانش بترسند، شجاع است. )قسمت آخر عبارت - 18
باید این باشد: »َفْهَو مِْنأْهِل الّناِر: او اهل آتش است.«(

ب( درست/ کتاب، دوستی است که ما را از مصیبت نادانی نجات می دهد.
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األحیاء:  »علم  نه  است  شیمی«  »الکیمیاء:  به  مربوط  ارائه شده  تعریف  نادرست/  ج( 
زیست شناسی«. علم مطالعءه خواص عناصر!

د( درست/ باید با دیگران به اندازءه عقل هایشان حرف بزنیم.
القدم:  »ُکَرة  )در  می کنند.  بازی  بازیکن  یازده  میز،  روی  تنیس  تیم  در  نادرست/  هـ( 

فوتبال« یازده بازیکن بازی می کنند.(
و( درست/ نمادهای پیشرفت در عرصه های دانش، صنعت و ادبیات، تمّدن نامیده می شود.

ِبالّطاِئَرة. با چه چیزی به مشهد سفر می کنی؟ با هواپیما.9 19

ما ِبَك؟ أشُعُر ِبأَلٍَم َشدیٍد في َرأسي: ِچت شده است؟ در سرم احساس درد شدیدی 9 20

 کنم. )جای کلمءه پرسشی، ابتدای جمله است.(
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40

حتماً تا حاال متوّجه شده اید که در ترجمءه اسم تفضیل از »تر، ترین« کمک می گیریم. 
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« استفاده می کنیم. 
 هذا الَقمیُص أْغلَی ِمن ٰذِلَك: این پیراهن از آن یکی گران تر است.

استفاده کنیم؛  از »تر«  باید در ترجمه اش  اگر اسم تفضیل، »صفت« هم شود،  راستی! 
الِبْنُت الُکبَری: دختر بزرگ تر  الَولَُد األْصَغُر: فرزند کوچک تر 

می گیریم.  »ترین« کمک  از  ترجمه اش  در  مضاف شود،  تفضیل،  اسم  اگر  »ترین«:   
ـ  ُهـْم ِلِعباِده:   أَحبُّ        ِعباِد اللِّٰه أْنـَفـُع

اسم تفضیل     مضاف الیه   مضاف  الیهاسم تفضیل
)مضاف( )مضاف(

محبوب ترین بندگان خداوند، سودمندترینشان برای بندگانش است.

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

 ُهناك ُقْرَب َبْیِتنا َملَْعٌب َکبیٌر: نزدیک خانءه ما، ورزشگاه بزرگی هست.

اسم ماکن

ٰذِلَك َمْنِزُل َجّدي: آن خانءه پدربزرگم است.

اسم ماکن

أخي َیْعَمُل في الَمْطَبَعِة: برادرم در چاپخانه کار می کند.

اسم ماکن
 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. 
 : َمِة في َموِسم الَحجِّ ّواُر َیْذَهبوَن إلی َمّکة الُمَکرَّ  الزُّ

اسم زمان بر وزن »َمفْعِل«
زائران در فصل )موسم( حج به مّکءه مکّرمه می روند.

ُم:  ْهُر الُمحرَّ َمبَدأُ العاِم الِهجريِّ ُهَو الشَّ

اسم زمان بر وزن »َمفْعِل«
زمان شروع سال هجری، ماه محّرم است.

إنَّ الَمْرأََة َنَزلَْت ِمَن الَمْحِمِل: زن از کجاوه پایین آمد.

اسم ماکن بر وزن »َمفْعِل«

أُّمي َمْشغولٌَة ِبَطْبِخ الطَّعاِم في  الَمْطَبِخ:

اسم ماکن بر وزن »َمفْعِل«
مادرم در آشپزخانه مشغول پختن غذا است.

 جمع اسم مکان بر وزن »َمفاِعل« می آید. 
»َمناِزل« جمع »َمْنِزل: خانه«  »َمطاِعم« جمع »َمْطَعم: رستوران«  

»َمالِعب« جمع »َملَْعب: ورزشگاه« »َمطاِبع« جمع »َمْطَبَعة: چاپخانه« 

ِاتََّقی: پروا کردِاْجَتِنبوا: بپرهیزید

ِبْئَس: بد استِاْغتاَب: غیبت کرد

به مثال های زیر دّقت کنید:
 الّطاِئرُة أَْسَرُع الَوساِئِل في َنْقِل الُمساِفریَن: هواپیما سریع ترین وسایل در حمل ونقل 

مسافران است.
ٌد أْصَغر ِمْن إخواِنِه: محّمد از برادرانش کوچک تر است.  ُمحمَّ

به کلماتی مانند »أْسَرع و أْصَغر« در عربی اسم تفضیل می گوییم. اسم تفضیل معنا و 
مفهوم برتری را می رساند و معادل »صفت برتر« و »صفت برترین« در فارسی است. این 

اسم در عربی بر وزن »أْفَعل« می آید.
بهتر است یک مثال دیگر با هم ببینیم و بعد به نکته های اسم تفضیل بپردازیم.

ُة أکبُر قاّراِت العالَِم: این قاّره، بزرگ ترین قاّره ها در جهان است.  ٰهِذِه القارَّ

 گاهی اسم تفضیل بر وزن »أْفَعی« و »أَفّل« هم می آید.
 هذا أَقلُّ َشيٍء أُریُد ِمنَك: این کم ترین چیزی است که از تو می خواهم.

َجَبُل إورست أْعلَی ِمن َجَبل دماوند: کوه اورست از کوه دماوند بلندتر است.

 جمع اسم تفضیل را بیشتر وقت ها بر وزن »أفاِعل« می بینید.
برسند،  فرمانروایی  به  فرومایگان  که  هنگامی  َهلََك األفاِضُل:  َملََك األراِذُل  إذا   

شایستگان هالک می شوند. )»األراِذل« جمع »األْرَذل« و »األفاِضل« جمع »األْفَضل«(
 مؤّنث اسم تفضیل بر وزن »ُفْعلَی« می آید.

خواهر  دست  از  بزرگ تر  خواهر  ْغَری:  الصُّ األُْخِت  َعلَی  الُکبَری  األُْخُت  َغِضَبِت   
کوچک تر خشمگین شد.

در  ْغَری«  »الصُّ و  »الُکْبَری«  می بینید،  که  همان طور  هست!  این جا  ریز  نکتءه  یک  اما 
مثال های باال اسم تفضیل اند و به صورت مؤّنث آمده اند؛ چون در جمله صفت هستند. 
را  این  مؤّنث می آید. چرا  به صورت  باشد  داشته  مؤّنث  اگر موصوف  تفضیل  اسم  پس 
گفتم؟ چون برای مقایسه بین دو اسم مؤّنث هم از همان اسم تفضیل مذّکر )یعنی بر 

وزن »أْفَعل«( استفاده می کنیم.
 فاِطمُة أْکَبُر ِمْن زهراء: فاطمه از زهرا بزرگ تر است.

 ُخب! حاال یک نکتءه مهم! دو کلمءه »َخْیر« و »َشّر« را حتماً تا حاال در عربی خیلی 
دیده اید. این دو اسم هم، می توانند اسم تفضیل باشند. البته در دو حالت: 

1( بعد از آن ها »مِْن« بیاید.
 َعداَوُة العاِقل َخْیٌر ِمْن َصداَقِة الجاِهِل: دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.

2( مضاف شوند؛ یعنی بعد از آن ها مضاف الیه بیاید.
 َشّرُ          الّناِس َمن ال َیْسِلُم الّناُس ِمن ِلساِنِه َو َیِدِه: 

مضاف الیهاسم تفضیل
)مضاف(

بدترین مردم کسی است که مردم از دست و زبانش، در امان نباشند.
اگر موافقید، از هر کدام دوباره یک مثال ببینیم:

َتَفکُُّر ساَعٍة َخیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًة: ساعتی اندیشیدن از هفتاد سال عبادت، بهتر است.

َخْیُر            الّناِس َمن َنَفَع الّناَس: بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند.

مضاف الیهاسم تفضیل
)مضاف(
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آمده، پس در ترجمه اش از »تر« استفاده می کنیم.(
َشرُّ الّناِس: بدترین مردم

که  روشی  با  آن ها  با  َعْن َسبیِلِه﴾:  ِبَمْن َضلَّ  أْعلَُم  ُهَو  َربََّك  إنَّ  أْحَسُن  ِهَي  ِبالّتي  ﴿جاِدلُْهم 

از راهش گمراه شده،  به حال کسی که  پروردگارت  نیکوتر است، ستیز کن.1 بی شک 
آگاه تر است. )»أْحَسن« و »أْعلَم« اسم تفضیل اند.( 

َب َنْفَسُه: هر کس اخالقش بد شود، خودش را عذاب می دهد. )بعد از  َمْن ساَء ُخلُُقُه َعذَّ

»َمْن« فعل های ماضی را به صورت مضارع ترجمه می کنیم تا ترجمه مان روان تر شود.(
َم َمکاِرَم األْخالِق: من فقط برای کامل کردن بزرگواری های اخالق مبعوث  إّنما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ

شدم یا من فقط مبعوث شدم تا بزرگواری های اخالق را کامل کنم. )»ُبِعْثُت« فعل ماضی 
مجهول است.(

ْنَت َخلْقي: همان طور که آفرینشم را نیکو گردانیدی. َکما َحسَّ

أْثَقل في المیزاِن: سنگین تر در ترازوی اعمال

زاِئد: به عالوه، َتقسیٌم َعلَی: تقسیم بر، في: ضرب در، ناِقص: منهای، ُیساوي: برابر است با

ُیْحِسُن: نیکی می کند، ِاْقَتَرَب: نزدیک شد، ِاْنِکسار: شکسته شدن

ال ُیساِفُر: مسافرت نمی کند َیْسَتْغِفُر: طلب آمرزش می کند 

ال َتَتباَدلوا: عوض نکنید َتَعلَّْم: بیاموز 

أنَْزَل اللُّٰه َسکینََتُه: خداوند آرامشش را نازل کرد. َسوَف ُیَعلُِّم: آموزش خواهد داد 

﴿ال ُیکلُِّف اللُّٰه َنْفساً إاّل ُوْسَعها﴾: خداوند به هیچ  کس جز به اندازءه توانش تکلیف نمی دهد.

ٌة: سخن )مانند( نقره است. الَکالُم ِفضَّ

َصداَقة: دوستی َعداَوة: دشمنی 

یا َمْن ُیِحبُّ الُمْحِسنیَن: ای کسی که نیکوکاران را دوست دارد )داری(.

یا أْرَحَم الّراِحمیَن: ای مهربان ترین مهربانان

نوِب: )بسیار( آمرزندءه گناهان َغّفار الذُّ ساتِر: پوشاننده 

اسم های تفضیل

اسم تفضیلصفت معمولی

أْکَبر: بزرگ تر، بزرگ ترینَکبیر: بزرگ

أَهّم: مهم تر، مهم ترینُمِهّم: مهم

أْحَسن: بهتر، بهترینَحَسن: خوب

أْفَضل: بهتر، بهترینــ

َخْیر: بهتر، بهترینَخْیر: خوب

َشّر: بدتر، بدترینَشّر: بد

أْعلَی: بلندتر، بلندترینعالي: بلند

أْغلَی: گران تر، گران ترینغالي: گران

أَحّب: دوست داشتنی تر، دوست داشتنی ترینَمْحبوب: دوست داشتنی

أَقّل: کم تر، کم ترینَقلیل: کم

أْکَثر: بیشتر، بیشترینَکثیر: زیاد

أْعلَم: داناتر، داناترینَعلیم: دانا

أوَسط: میانه تر، میانه ترینــ

أْثَقل: سنگین تر، سنگین ترینَثقیل: سنگین

أْرَخص: ارزان تر، ارزان ترینَرخیص: ارزان

اسم مکان

اسم مکانریشه

َملَْعب: ورزشگاهلَْعب: بازی

َمْطَعم: رستورانَطعام: غذا

1- البته در این آیه بهتر است »جاِدْل« را »گفت وگو کن« ترجمه کنیم.

َس: جاسوسی کرد َسِخَر ِمْن: مسخره کردَتَجسَّ

َقْد َیکوُن: گاهی می باشدعاَب: عیب جویی کرد، عیب دار کرد

لََمَز: عیب گرفتَکِرَه: ناپسند داشت

َتناُبز ِباأللقاِب: به یکدیگر لقب های زشت دادنِإْثم: گناه

َتواُصل: ارتباطَتّواب: بسیار توبه پذیر، بسیار توبه کننده

َعَسی: شایدُعْجب: خودپسندی

َفْضح: رسواکردنُفسوق: آلوده شدن به گناه

َمْیت: مردهلَْحم: گوشت

﴾: از بسیاری از گمان ها بپرهیزید. ﴿ِاجَتِنبوا َکثیراً ِمَن الظَّنِّ

ال َیْسَخْر: نباید مسخره کند.

َعَسی أن َیکونوا َخیراً ِمْنُهم:  شاید از آن ها بهتر باشند.

﴿ال َتلِْمزوا أْنُفَسُکْم َو ال َتناَبزوا ِباأللقاِب﴾: از یکدیگر عیب نگیرید و به یکدیگر لقب های 

زشت ندهید.
َمن لَْم َیُتْب: هر کس توبه نکند.

و  گناه اند  آن ها  از  بعضی  َبْعضاً﴾:  َبْعُضُکم  َیْغَتْب  ال  َو  سوا  َتَجسَّ ال  َو  إْثٌم  الظَّنِّ  ﴿َبعَض 

جاسوسی نکنید و نباید بعضی از شما غیبت برخی دیگر را کند.
﴿أْن یأُکَل لَْحَم أخیه َمْیتاً﴾: که گوشت برادر مرده اش را بخورد.

﴿َفَکِرْهُتمُوه َو اّتقوا اللَّٰه﴾: آن را ناپسند می دانید و تقوای خدا پیشه کنید.

أن َنْبَتِعَد َعن الُعْجِب: که از خودپسندی دوری کنیم.

: با سخنی پنهان ِبَکالٍم َخفيٍّ

بوُهْم: به آن ها لقب ندهید. ال ُتلَقِّ

َم اللُّٰه: خداوند حرام کرده است. َحرَّ

نامیدن آن ها  ِباآلَخریَن َو َتسمیُتُهم ِباألسماِء الَقبیَحِة: مسخره کردن دیگران و  ااِلْسِتهزاُء 

با نام های زشت.
ِلَفْضِحِهْم: برای رسواکردنشان

نوِب: گناهان کبیره )بزرگ( َکباِئر الذُّ

واُصِل: قطع ارتباط َقْطُع التَّ

ِسّتوَن ألفاً: شصت هزارِسْعر: قیمت

غالَیة: گرانأْرَخص: ارزان تر، ارزان ترین

لي: بفرما الّنوعیَّة: جنسَتَفضَّ

َمْتَجر: مغازهأْفَضل: بهتر

َتْخفیض: تخفیفَزمیل: همکار

أَحبُّ ِعباِد اللِّٰه: محبوب ترین بندگان خداوندأْعلَُم الّناِس: داناترین مردم

أْفَضُل األْعماِل: برترین کارهاأْنَفُعُهم: سودمندترینشان

َخیُر الّراِحمیَن: بهترین رحم کنندگانفَاْغِفر لَنا َو اْرَحْمنا: ما را بیامرز و ما را ببخشای.

َخیُر إخواِنُکم َمن أهَدی إلَْیُکْم ُعیوَبُکْم: بهترین برادرانتان، کسی است که عیب هایتان را 

به شما هدیه دهد. )چون »خیر« مضاف شده، به صورت اسم تفضیل ترجمه می   شود.(
﴿ُقْل أعوُذ ِبربِّ الَفلَِق﴾: بگو به پروردگار سپیده دم، پناه می برم.

َمن َغلََبت َشْهَوُتُه َعْقلَُه َفهَو َشرٌّ ِمَن الَبهاِئِم: هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، او از 

چهارپایان هم بدتر است. )اّوالً چون فعل ماضی »َغلََبْت: چیره شد« بعد از »َمْن:  هر کس« 
بعد از »شّر« که اسم تفضیل است، »ِمن«  آمده به صورت مضارع ترجمه می شود. ثانیاً 
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جمع مکّسر

ترجمهمفردجمع

بندهَعْبدِعباد
کارَعَملأْعمال
برادر، دوستأخإخوان
چهارپاَبهیَمةَبهاِئم

مدرسهَمْدَرَسةَمداِرس
ورزشگاهَملَْعبَمالِعب
رستورانَمْطَعمَمطاِعم
خانهَمْنِزلَمناِزل
قیمتِسْعرأْسعار

شلوارِسْروالَسراویل
گناهَذْنبُذنوب

به جمالت زیر دّقت کنید:
﴿ما َتْفَعلوا ِمن َخیٍر َیْعلَْمُه اللُّٰه﴾: هر چه از کار نیک انجام دهید، خداوند آن را می داند.

کند، بدون شک  کس در زندگی اش تالش  َیْنَجْح ِبال َشّك﴾: هر  َیْجَتِهْد في َحیاتِِه  ﴿َمْن 

موفق می  شود.
﴿إْن َتّتقوا اللَّٰه َیْجَعْل لَُکْم ُفرقاناً﴾: اگر از خدا پروا کنید، برای شما نیروی تشخیص حق 

از باطل را قرار می دهد.
حتماً حدس زده اید دربارءه چه موضوعی می خواهم حرف بزنم! آفرین! جمالت شرطیه. به 
جمالتی مانند جمالت باال »جمالت شرطیه« می گوییم. این جمالت سه رکن اصلی دارند: 
 ادات شرط: به کلمات »إْن: اگر«، »ما: هر چه« و »َمْن« ادات شرط می گوییم. این 

کلمات در ابتدای جملءه شرطیه می آیند.
 فعل شرط: فعلی است که بالفاصله بعد از ادات شرط می آید، در مثال های باال: 
قوا: پروا کنید« فعل شرط اند. از اسمشان  »َتْفَعلوا: انجام دهید«، »َیْجَتِهْد: تالش کند« و »َتتَّ
پیداست که این فعل، شرطی را برای جمله می گذارد. در واقع اگر فعل شرط محّقق شود، 

به دنبالش اتفاق دیگری می افتد. )االن توی جواب شرط می گم چه اتفاقی(
 فعل جواب شرط: به جز فعل شرط در جمالت شرطیه یک فعل دیگر هم وجود 
فعل  فعل شرط محّقق شود،  اگر  یعنی  است؛  نتیجءه شرط  فعل در حقیقت  این  دارد. 
جواب شرط هم محّقق می شود. در مثال های باال »َیْعلَْم: می داند«، »َیْنَجْح: موفق می شود« 

و »َیْجَعْل: قرار می دهد« فعل جواب شرط  اند.

ادات شرط تغییراتی را در فعل های شرط و جواب شرط به وجود می آورند که عبارت اند از:
ـْ( تبدیل می شود. ( باشد، به ساکن ) ـُ  اگر آخر فعل )

 اگر آخر فعل »ن« باشد، »ن« حذف می شود.
 فعل های جمع مؤّنث هیچ تغییری نمی کنند.

به مثال های زیر دّقت کنید:
ْر َقْبَل الَکالِم َیْسلَْم ِمن الَخَطأ:  َمْن   ُیَفکِّ

فعل جواب شرطفعل شرطادات شرط

هر کس قبل از حرف زدن، بیندیشد، از اشتباه در امان می ماند.
فعل جواب شرطفعل شرطادات شرط

 ما      َتْفَعال ِمن َخیٍر َتِجداُه ِعْنَد اللِّٰه:

اسم مکان

اسم مکانریشه

َمْصَنع: کارخانهُصْنع: ساختن

َمْطَبخ: آشپزخانهَطْبخ: پختن

َمْحِمل: کجاوهَحْمل: بُردن

َمْنِزل: خانهُنزول: فرود آمدن

َمْکَتَبة: کتابخانهِکتاَبة: نوشتن

َمْطَبَعة: چاپخانهَطْبع: چاپ کردن

َمْدَرَسة: مدرسهِدراَسة: تحصیل

َمْتَجر: مغازهتِجاَرة: دادوستد

مترادف

أْفَضلأْحَسنُربَّماَعَسی

بهتربهترشایدشاید
َذْنبإْثمعاَبلََمَز

گناهگناهعیب جویی کردعیب گرفت
أْفَضلَخْیرُجْهدُمحاَولَة

بهتربهترکوششتالش
َقُرَبِاْقَتَرَبِاْبَتَعَدِاْجَتَنَب

نزدیک شدنزدیک شددوری کرددوری کرد

متضاد

سوءُحْسنَشّرَخْیر

بدیخوبیبد، بدترخوب، بهتر
ظاِهرَخفّيَحّيَمْیت

آشکارپنهانزندهمرده
َجمیلَقبیحَتواُضعُعْجب

زیبازشتفروتنیخودپسندی
أْرَخصأْغلَیأْصَغرأْکَبر

ارزان ترگران ترکوچک ترینبزرگ ترین
أْکَثرأَقّلأَحبََّکِرَه

بیشترکم تردوست داشتناپسند داشت
ِاْهَتَدیَضلَّأراِذلأفاِضل

هدایت شدگمراه شدفرومایگانشایستگان
َصداَقةَعداَوةخیاَنةأماَنة

دوستیدشمنیخیانتامانت

جمع مکّسر

ترجمهمفردجمع

عیبَعیْبُعیوب
رازِسّرأْسرار
گناه بزرگَکبیَرةَکباِئر
فرومایهأْرَذلأراِذل
شایستهأْفَضلأفاِضل
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