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 درس اول

 اسم تفضٌل و اسم مکان  

 مفعول و ...در سال گذشته با وزن کلمات و معانی آنها آشنا شدٌد. وزن هاٌی مثل فاعل ، 

 در درس اول با اسم پرکاربرد در عربی آشنا می شوٌم.

 در فارسی است. مثل زٌباتر و زٌباترٌن.« صفت برترٌن»و « صفت برتر»: معادل الؾ( اسم تفضٌل

 می آٌد. مثل « فعلی»و مونث بر وزن « أفَعل»اما در عربی مذکر بر وزن 

 صؽری              أکبر             کبری        /     أصَؽر  

 کوچکترٌن-بزرگترٌن              کوچک تر -بزرگتر 

 أروبا                 آسٌا بزرگتر از اروپا است أکَبُر ِمنآسٌا 

 قاّراِت العالم              آسٌا بزرگترٌن قاره های جهان است. أکبر آسٌا

)ِمن( می آورٌم و اگر بخواهٌم معنی )ترٌن( بدهد احتٌاجی به ؼالبا اگر بخواهٌم معنی )تر( بدهد بعد از اَفَعل  (ٔنکته 

 )ِمن( نٌست در اٌن حالت اسم تفضٌل مضاؾ واقع می شود.

 می آٌد: « أفَعل»اسم تفضٌل در حالت مقاٌسه بٌن دو اسم مونث  معموالً بر همان وزن  (ٕنکته 

 مثل فاطمُة اَکَبُر ِمن زٌنب

 بر وزن اَفَعل هستند.« اََشّد ...  -اََضلّ  – اََحقّ  –أَقّل »کلماتی مثل  (ٖنکته 

 خٌر وشر هم اگر به معنی بهتر و بدتر ٌا بهترٌن و بدترٌن باشند ،اسم تفضٌل هستند (4نکته 

 خٌُراالموِر اوسُطها  –ّحی علی َخٌِرالعمل 

 است مثل « أفاعل»ؼالباً  جمع اسم تفضٌل بر وزن  (5نکته 

 اَفَضل          اَفاِضل                 اَرذل        أراِذل          

 بر وزن اَفَعل اسم تفضٌل هستند ....« اَعلَی، أولَی ، أقَوی ، اَخفی »کلماتی مثل  (6نکته 

 اَسَود ... ولی اسم تفضٌل نٌستند –رنگ و عٌب ها هم بر وزن اَفَعل هستند مثل اَزَرق  (7نکته 

 و مونث آن اُخری است.« ٌگرد»)آَخر( اسم تفضٌل است به معنی  (8نکته 

 اما )آِخر( اسم فاعل است به معنی پاٌان و مونث آن آِخرة است.
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 ب( اسم مکان 

 است.« َمفِعل و َمفَعلَة»اسم مکان بر مکان داللت می کند و بٌشتر بر وزن َمفَعل و گاهی بر وزن 

 رستورانمثل: َملَعب = ورزشگاه       َمصَنع: کارخانه            َمطَعم: 

 خانهپَمحِمل : کجاوه                َمکَتَبة: کتابخانه           َمطَعَبة: چا

 : اسم مکان بر وزن )َمفاِعل( جمع بسته می شود مثل نکته

 مسجد         َمساجد              َمحکََمة        َمحاِکم           َمسَبح      َمساِبح
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 تست درس اول

ٌَکونوا خٌراً منهم*»* (ٔ ٌَسَخر قوٌم ِمن قوٍم َعسی اَن  ٌُّها الذٌَن آمنوا ال  «ٌا ا

 کسانی که اٌمان آورده اند، نباٌد قومی را مسخره کنند. شاٌد آنها بهتر باشند. (ٔ

 ای کسانی که اٌمان می آورٌد، نباٌد گروهی ، گروه دٌگر را مسخره کند، شاٌد از شما بهتر باشند (ٕ

 مان آورده اٌد، نباٌد گروهی ، گروهی دٌگر را مسخره کند ، شاٌد آنان از اٌشان بهتر باشندای کسانی که اٌ (ٖ

 ای کسانی که اٌمان آورده اٌد ، قومی از شما قوم دٌگر را مسخره نکند. چه بسا آنها بهترٌن باشند (4

ٌَؽَتب َبعُضکم بعضاً  (ٕ ؤُکلَ لَحَم أخٌه َمٌتاً *(أ)* ال  ٌَ  ٌُحبُّ اََحُدُکم اَن 

 نباٌد از ٌکدٌگر ؼٌبت کنند، آٌا دوست دارند گوشت برادرشان را که مرده است بخورند؟! (ٔ

 نباٌد از ٌکدٌگر ؼٌبت کنٌد، آٌا کسی از شما دوست دارد گوشت برادرش را که مرده است بخورد؟! (ٕ

 برخی از ٌکدٌگر ؼٌبت نمی کنند، آٌا دوست دارند گوشت برادر مرده ی خود را بخورند. (ٖ

 باٌد ؼٌبت کنٌد، آٌا دوست دارٌد گوشت برادر مرده خود خورده شود.از ٌکدٌگر ن (4

 عٌن الصحٌح: (ٖ

 م: آسٌا بزرگترٌن قاره در جهان استعالآسٌا اکبر قاّرات ال (ٔ

 اَفَضُل الّناس اَنَفعُهم للناس : برترٌن مردم کسی است که به مردم سود می رساند (ٕ

 ن استو ُهَو ِمن کبائِر الذنوب : و آن از بزرگترٌن گناها (ٖ

 اََحبُّ عباِد هللاِ إلی هللاِ اَنَفَعُهم لِعباِده : دوست دارم بندگان خدا را که به بندگانش سود مٌرسانند (4

 

 اسُم التفضٌل الُتوَجدُ عباَرٍة  ایّ  فی (4

 لوُن الَموِز اَصَفر و لَوُن الّرماِن اَحمرَ  (ٔ

 )*ُهَو اَعلَُم بَِمن َضلَّ عن َسبٌله*( (ٕ

 ما فٌک ِمثلُهُ اَکَبر الَعٌِب اَن تعٌَب  (ٖ

 خٌُر الّناس ذو الَوجهٌنِ  (4

 هذه العبارة َتمَنُعنا عن ... !« أَکَبُر العٌِِب اَن ُتعٌَب ما فٌک ِمثلُهُ ( »5

س       ٔ    ّن                  ٖ( الُعجب       ٕ( التََّجسُّ  ( االستهزاء4( سوُء الظَّ

 فٌها اسم المکان لٌَسَ ( عٌنِّ عبارًة 6

 ( ال َتطلُِب العلم للوصوِل إلی مَناصب دنٌوٌّة   ٔ    

 ( هذا الّشاعر شٌرازّی الَمولدٕ

ٌُحبُّ ُمَساَعَدة االنسانٖ  ( الدلفٌُن حٌواَن ذکّی 

جاَل ِفی الَمصَنع 4 عَمُل الرِّ ٌَ  ) 
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حٌح عن 7  «اََفاِضل -َمجاِمع  -ُمبَتِسم»( عٌن الصَّ

 اسم مکان -اسم المکان -( اسم المفعولٕالتفضٌل        اسم  –اسم المکان  –( اسم الفاعل ٔ

 اسم الفاعل –اسم المکان  –( اسم التفضٌل 4اسم الفاعل         –اسم التفضٌل  –( اسم المکان ٖ

 فی استخدام اسم التفضٌل: الخطؤعٌن  -8

 اٌران(دماوند اَعلی َجَبٍل فی ٕفاطمُة  ُکبری ِمن بناِت هذا الصؾ                   (ٔ

 ( اُختی الصؽری َتعَمُل فی المطبخ4(مرٌم اَعلَُم ِمن صدٌقتها                                 ٖ

ٌّن و أَحُد مسإولی االستقبال» -9 ٌارتٌِن ُجِرَح أَقلُّ ِمن عشرة ُطّّلب االٌرانٌ ٌّن ما« فی َتصاُدم السَّ فی هذه  لٌَسَ  َع

 العبارة:

 ( اسم المبالؽة4( اسم الفاعل                  ٖضٌل          ( اسم التفٕاسم المفعول         (ٔ

 الصفة؟ الُتوَجدُ ( فی اَیِّ عباَرٍة ٓٔ

 ( لٌََس شیٌء اَثَقُل فی المٌزاِن ِمن الُخلِق الَحَسنِ ٔ

 ( ُتساِعُدنی اُختً الکبٌرةٕ

 ُل الثالُث ِمن درِسنا العاشرصطالعنا الٌوَم فی المدرسِة الفَ  (ٖ

 ِمن عباَدِة سبعٌن سنة   خٌرٌ  ( َتَفکُِّر ساَعٍة 4

ٌّن -ٔٔ  عن ُمضادِّ الکلمات : الَخطؤ  ع

ٌَِّبة4(اموات   احٌاء            ٖ( اَرَخص    اَعلی                ٕعداوة  صداقة              (ٔ  ( الَحَسنة  الطَّ

 فٌها اسُم التَّفضٌل ؟ ما جاءاَیُّ عبارًة  -ٕٔ

َتُهم باالسماء القبٌَحةِ ٕد هللاِ الی هللاِ ، اَنَفُعُهم لعبادٍة                    اََحبُّ عبا (ٔ ٌَ  ( االسِتهزاء باآلَخرٌن، و َتسم

ٌَکوُن َبٌَن الّناِس َمن ُهَو اَحَسُن ِمّنا                   ٖ ٌَُض و اَسَوُد و اَزَرُق و اَحَمرُ 4( قد   ( ِعنَدنا هذه األلواُن : اَب

 أیُّ ِعبارٍة َوَقَع المبتدأُ و الَخَبُر ُمضافٌِن ؟فی  -ٖٔ

 ( اَعلَُم الّناِس َمن َجَمَع ِعلَم الّناِس إلی ِعلِمِه .ُٕحسُن الُخلِق نِصُؾ الّدٌِن                                 (ٔ

الُب َتَعلَّموا الحِ 4( اَلؽواصوَن َذَهبوا إلی أعماِق المحٌط لٌالً               ٖ  کَمَة و الِعلمَ ( الَطُّ

ِة :  -4ٔ ٌَ حٌَح عَن المَفرداِت فی العباراِت الّتال ٌُِحبُّ الُمحِسنٌَن / هللاُ ساتُِر ُکلّ َمحبوٍب »عٌن الصَّ  «ِان هللاَ 

 معرفه / مفعول -جمع مذکر -( الُمحِسنٌَن : اسم فاعلٕمفرد مذکر / خبر                -ساِتر : اسم مفعول (ٔ
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 معرفه / فاعل –جمع مذکر  –( الُمحِسنٌَن : اسم مفعول 4اسم مفعول / خبر             –کر ( َمعٌوب : مفرد مذٖ

ٌّن الّجواَب الّذی  -5ٔ ٌَشَتِملُ َع  َعلی اسم المکان أو اَسِم التفضٌل ال

 راٌُت اَجمَل البٌوِت فی َسفرتً الی جنوب اٌران    (ٔ

 عداوةُ العاقِل َخٌٌر ِمن صداقِة الجاِهلِ  (ٕ

 َبة ُجندی سابور فی خوزستان أکَبَر َمکَتَبٍة فی العالِم القدٌم کاَنت َمکتَ  (ٖ

بقی َمَع الکُفر و الَبٌقی مع الّظلم (4 ٌَ  اَلُحکم 

ٌَشَتِملُ علی اسم المکان و اسم التفضٌل َمَعاً  -6ٔ ٌّن الّجواَب الّذی   َع

باً إلی هللاِ من کان صادقاً ( اکثر الناِس َٕتَعلَّمُت اَنَفَع الُعلوِم فً َمدرَسِة الفقِر و المشاکل    (ٔ  تقرُّ

 ( اَعلَُم الّناس ، َمن َجَمُع ِعلَم الّناِس الی ِعلِمه.4( َمرٌم اُعلَُم ِمن صدٌقتها                                ٖ

ٌّن کلمة  -7ٔ  : اسم تفضٌل لٌست« خٌر»ع

 إخواِنکُم َمن اَهَدی إلٌکم ُعٌوَبکُم( َخٌُر ٕعداَوةُ العاقِل خٌٌر ِمن َصداَقِة الجاِهِل              (ٔ

ٍة اُخِرَجت لِلّناِس .4( َربِّ إّنً لما أنزلَت إلیَّ ِمن خٌٍر فقٌٌر              ٖ  ( ُکنُتم خٌُر اُمَّ

ٌّن  -8ٔ  عن المحلَ االعرابی للکلمات: الخطؤع

 ُهَو ُمحاولٌَة َقبٌحٌة لِکشِؾ أسراِر الناِس               

 ( الّناس : مضاؾ الٌه    4( لِکَشِؾ : جارمجرور        ٖ   ( قبٌحٌة : صفت    ٕا             ُمحاولٌة : مبتد (ٔ

ٌّن  -9ٔ  «َخلََق اَحَسُن الخالقٌَن الَجمالَ للِّناِس و ُهَو ؼافُِر الخطاٌا»عن المفردات فی العبارة الّتالٌة  الَخطؤَع

 ؼاِفر : مفرد ، مذکر ، مشتق ، اسم فاعل / خبر          (ٔ

 مذکر/ مفعول و منصوب -مفرد -( الجماَل : اسمٕ      

 سوم شخص مفرد/ فاعل    -( أحَسُن : فعل ماضی ، ثالثی مجردٖ

 معرفه به ال ، اسم فاعل/ مضاؾ الٌه -( الخالقٌن: اسم ، جمع مذکر4

ٌّن الصحٌح عن المفرداِت فی ا -ٕٓ  «أنَزلَ هللاُ  َسکٌَنَتُه علی رسوله و علی المومنٌن»لعبارة التالٌة : ع

 سکٌنة: اسم ، مفرد مونث ، جامد / صفت          (ٔ

 جامد/ مجرور به حرؾ جر -( المومنٌن: اسم ، جمع مذکر، معرفه به الٕ   

 ( اَنَزَل : فعل ماٍض، مزٌد ثالثی، سوم شخص مفرد  ٖ

 کر / مضاؾ الٌهمفرد مذ –( رسول: اسم 4   
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 تست های چهار گزٌنه ای عربی ٌازدهم انسانی

)کاردرمنزل( درس اول  

ِن األَصحَّ َو األَدقَّ فً الَجواب ) ٌِّ  (:8-َٔع

 "ِاقَتَصدوا فً اْستِهّلِك الماِء لَِتعوٌِض َنقِصِه." -ٔ

    ی تبدٌل کمبود در مصرؾ آب صرفه جوٌی کردند.  الؾ( برا    

   کمبود آن در مصرؾ آب صرفه جوٌی کردند. ی جبرانب( برا   

                            ی جبران کمبود آن در مصرؾ آب صرفه جوٌی کنٌد.ج( برا    

   ی تبدٌل کمبود در مصرؾ آب صرفه جوٌی کنٌد.د( برا    

فاِت الطَّ  -ٕ بِِهنَّ إلَى األفاِضِل َو الصِّ مَن َهداٌا لِلّطالِباِت لَِتَقرُّ َبِة.""َقدَّ ٌِّ 

 هدٌه هاٌی را تقدٌم کردند.دانش آموزان الؾ( برای نزدٌک شدنشان به برترٌن ها و صفات خوب، به 

 هدٌه هاٌی را تقدٌم کنٌد. دانش آموزانب( برای نزدٌک شدن به برتری ها و صفات خوب، به 

 هدٌه ها را تقدٌم کردند. دانش آموزانج( برای نزدٌک شدنشان به برتری ها و صفات خوب، به 

 هدٌه هاٌی را تقدٌم کنٌد. دانش آموزاند( برای نزدٌک شدن به برترٌن ها و صفات خوب، به 

ٌطاَن." -ٖ حَمَن َو ُتسِخطوا الشَّ  "َتَدعوَن شاتَِمُكم لُِترضوا الرَّ

 مگٌن نماٌٌد.دشنام گوٌتان را دعوت می کنٌد تا )خدای( بخشاٌنده را خشنود کرده و شٌطان را خشالؾ( 

 دشنام گوٌتان را رها می کنند تا )خدای( بخشاٌنده را خشنود کنند و شٌطان را خشمگٌن نماٌند.ب( 

 دشنام گوٌتان را دعوت می کنند تا )خدای( بخشاٌنده را خشنود کرده و شٌطان را خشمگٌن نماٌند.ج( 

 د و شٌطان را خشمگٌن نماٌٌد.دشنام گوٌتان را رها می کنٌد تا )خدای( بخشاٌنده را خشنود کنٌد( 

ًَ فً األرِض َمَرحاً َو َنقِصَد فً َمشٌِنا." -ٗ ٌُرٌد هللاُ ِمّنا أن ال َنمِش حٌح: " ٌِّن الصَّ  َع

 دا از ما می خواهد که روی زمٌن با ناز راه نروٌم و در روش زندگی خود مٌانه روی داشته باشٌم.الؾ( خ

 با خودپسندی راه نروٌم و در راه رفتن خود مٌانه روی کنٌم. دا از ما اٌن است که روی زمٌنب( خواست خ

 دا از ما اٌن است که روی زمٌن با ناز راه نروٌم و در روش زندگی خود مٌانه روی داشته باشٌم.ج( خواست خ

 دا از ما می خواهد که روی زمٌن با خودپسندی راه نروٌم و در راه رفتن خود مٌانه روی کنٌم.د( خ
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ٌِّن الخطؤ.  -٘  َع

ُكنَّ َتعلَمَن أنَّ الِحكَمَة َتعُمُر فً َقلِب الُمَتواِضِع: در برابر اساتٌد فروتنی کن ٌد زٌرا می الؾ( َتواَضعَن أماَم األساِتَذِة أِلنَّ

 دانٌد که حکمت در قلب فرد فروتن ماندگار می شود.

ٌَرَفُع َصوَتُه دوَن َدلٌٍل َمنطِ  ًٍّ ِبَصوِت الِحماِر: سخن کسی که صداٌش را بدون دلٌل منطقی باال می ب( ُشبَِّه َكالُم َمن  ق

 برد به صدای خر تشبٌه کردند.

الِة: با تکّبر روٌشان را از مردم برگرداندند و بر نماز مراقبت نکردند. ُهم لِلّناِس َو ما حاَفظوا َعلَى الصَّ روا َخدَّ  ج( َصعَّ

 الَِحِة َو َتَعلُِّم الفُنوِن: فرزندان را به کارهای درست و ٌادگٌری هنرها راهنماٌی کنٌد.د( أرِشدوا األوالَد إلَى األعماِل الصّ 

ْن ُخلُقً" -ٙ نَت َخلقً َفَحسِّ ِن الُمناِسب فً الَمفهوِم : "اللُهمَّ َكما َحسَّ ٌِّ  َع

 َخٌُر األموِر أوَسُطهاالؾ( حسن روى تو به ٌک جلوه که در آٌنه کرد/اٌن همه نقش در آٌٌنه اوهام افتاد      ب( 

َب َنفَسهُ   ج( صورت زٌبای ظاهر هٌچ نٌست/ای برادر سٌرت زٌبا بٌار                          د( َمن ساَء ُخلُقُُه َعذَّ

حٌح َعلَى َحَسِب الواقِِع. -7 ٌِّن الصَّ  َع

كوِب.            ب( َعلَى  ٌُسَتخَدُم لِلَحمِل َو الرُّ ٌَواٌن  ما أِلوالِدِهما َمواِعَظ.الؾ( الُؽراُب َح ٌَُقدِّ  الوالَِدٌِن أن 

ٌُِحبُّ ُمعَجٌب بَِنفِسِه.                              د( االِبتِعاُد َعِن الّرٌاَضِة َعَمٌل َمقبوٌل.  ج( إنَّ هللاَ 

حٌح فً الَمطلوِب. -8 ٌِّن الصَّ  َع

 َفخور = ُمَتواِضع/ مفرد َنموَذج : َنماِذج أجَمل                  ب(≠ الؾ( جمع أكَبر : َكبائِر/ أقَبح

 ج( َمَرحاً = ُمختاالً / جمع ناهً : ُنهاة               د( جمع َحمٌر: ِحمار / جمع َمطَعم : َمطاِعم

 (:ٕٔ-9إقرأ النَّصَّ الّتالً بِدقٍَّة ُثم أِجب َعن األسئِلَة)

ٍة َمشهوراً ِبقُدَرِتِه َعلَى  ٌَ ٌُإِذَي أخاهُ كاَن َرُجٌل فً َقر ٌّاِم أراَد َرُجٌل َحسوٌد َو َفقٌُر الحاِل أن  ٌَوٍم ِمَن األ إصاَبَة الَعٌِن. فً 

ُجِل الَمشهوِر ِبإصاَبِة الَعٌِن َو قاَل لَُه: "أرٌُد ِمنَك أن ُتصٌَب أخً بِالَعٌِن." َو كاَن الرَّ  . َفَذَهَب إلَى الرَّ ًّ ُجُل الَمشهوُر الَؽن

ُمرُّ ِمنُه أخوَك ُكلَّ ٌوٍم". َفَوقَ ِبإصاَبِة الَعٌِن ضَ  ٌَ ُجِل الَحسوِد: "َعلٌََك أن َتؤُخَذنً إلَى الَمكاِن الَّذي  فا َمعاً عٌَؾ الَبَصِر. َفقاَل لِلرَّ

ُجلُ  َب الرَّ ًُّ ِمن َبعٌد، قاَل الَحسوُد:"ها ُهَو أخً قاِدٌم ِمن َبعٌٍد."َتَعجَّ رٌِق َوِعنَدما جاَء األُخ الَؽن الَمشهوُر ِبإصاَبِة  َعلَى الطَّ

 الَعٌِن   َو قاَل: "ٌاه، إنَّ َبَصَرَك حادٌّ ِجّداً!" َو فً الحاِل َفَقَد األُخ الَحسوُد َبَصَرهُ.

حٌح. -9 ِن الصَّ ٌِّ  َع

ًُّ َبَصَرهُ. ًُّ َمشهوراً بِإصاَبِة الَعٌِن.                ب( أخٌراً َفَقَد األُخ الَؽن ُجُل الَؽن  الؾ( كاَن الرَّ

ٌّاً.ج ُجُل الَحسوُد ما كاَن َؼن َة.                            د( الرَّ ٌَّ ًُّ َطرٌَقُه الٌوم ٌََّر أُخ الَؽن  ( َؼ

 



 
 

60 
 

 

ِن  -ٓٔ ٌِّ  الَخَطؤ.َع

. ًٍّ ًُّ ِمن َمكاٍن داِئم ُجُل الَؽن ٌُإِذَي أخاهُ.                        ب( َمرَّ الرَّ ُجُل الَحسوُد أن   الؾ( َقَدَر الرَّ

. ج( ُجِل الَمشهوِر َقويٌّ َز أخاهُ ِمن َبعٌٍد.                              د( ما كاَن َبَصُر الرَّ ٌَّ ُجُل الَحسوُد َم  الرَّ

ُجِل الَمشهوِر؟ -ٔٔ ُجلُ الَفقٌُر ِمَن الرَّ  أراَد أن ..........................        ماذا أراَد الرَّ

ٌُإِذَي َبَصَرهُ.        ب( . الؾ(  ُمرُّ ٌَ ُمرَّ ِمن َمكاٍن كاَن أخوهُ  ٌَ .      د( ًِّ ذَهَب إلَى أخٌِه الَؽن ٌَ  ٌُصٌَب أخاهُ َبَعٌِنِه.      ج( 

ٕٔ- . حٌِح عن َمفهوِم الّنصِّ  ماُهَو َؼٌُر الصَّ

 ندب( آن که کردار بد روا بٌند/ خود ز کردار خود جزا بٌچه کنی به خود کنی/گر همه نٌک و بد کنی      الؾ( هر 

 ج( ای که اندازی کلوخی سنگ را آماده باش              د( نباشد همی نٌک و بد پاٌدار/ همان به که نٌکی بود ٌادگار

ٌِّن الُمناِسب فً الَجواب )  (:ٕٓ-َٖٔع

ِن اإلسَم الَمكاِن َمفعوالً. -ٖٔ ٌِّ  َع

ٌة لِ  نٌا َمزَرَعُة اآلِخَرِة.   لحاسوِب.                       الؾ( فً َمدَرَستِنا ُؼرَفٌة خاصَّ  ب( الدُّ

ٌَِّمًة. ْم اِلْبِنَك َمواِعَظ َق  ج( ُنِحبُّ َمطَعماً َمشهوراً فً َمدٌَنتِنا.                                د( َقدِّ

ٌِّن ما  -ٗٔ  فٌِه اْسُم التَّفضٌِل. لٌَسَ َع

َرهُ.            الؾ( َخٌُر األموِر أوَسُطها.                              ٌَ ٍة َخٌراً  ٌَعَمل ِمثقاَل َذرَّ  ب( َفَمن 

 د( اإلنفاُق لِلفَُقراِء ِمن َخٌِر األعماِل.                     ج( َعداَوةُ العاقِِل َخٌٌر ِمن َصداَقِة الجاِهِل.    

 فً أيِّ ِعباَرٍة جاَء اْسُم التَّفضٌل َو اْسُم الَمكاِن َمعاً. -٘ٔ

ِة.                           ب(لٌََس شًٌء أثَقَل ِفً المٌزاِن ِمَن الُخلِق الَحَسِن.الؾ( اُسُتخِدَم  ٌَّ  األفاِضُل فً الَمكاِتِب الِعلم

ٍة اُخِرَجت لِلّناِس.                                      د( َنَصَرُكُم هللاُ فً َمواِطَن َكثٌَرٍة.  ج( ُكنُتم َخٌَر أمَّ

ِن ا -ٙٔ ٌِّ . َطؤلخَ َع ًِّ  فً الَمَحلِّ اإلعراب

ًِّ ِفردوسً فً  الّشاِعرِ الؾ( َمقَبَرةُ   : مضاؾ إلٌه / مجرور به حرؾ جرّ طوساإلٌران

 أِلحُصَد الَحَسَنَة فً اآلِخَرِة: مبتدا / مفعول الَخٌرَ أزَرُع  أَناب( 

 فاعل / خبرً لَِتشَتِرَي َسراوٌَل أفَضَل": َزمٌل: "راِجع إلَى َمتَجِر البائِعُ ج( قاَل 

ٌَةِ د( ساَفرُت إلَى َشماِل إٌران   : جار و مجرور / صفتَجمٌلَةٍ ؼاباٍت  لُِرإ
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ٌَشَتِملُ َعلَى اْسِم التَّفضٌِل. -7ٔ ٌِّن ما   َع

 الؾ( أحَسَن َبعُض الّناِس إلَى الفَُقراِء.                                     ب( أعَمُل الَخٌَر أِلنَجَح فً الَحٌاِة.

 .أعَجُز الّناِس َمن َعَجَز َعِن اْكِتساِب الثَّواِب.                          د( قُل أعوُذ بَِربِّ الَفلَِق ِمن َشرِّ ما َخلَقَ  ج(

ِن  -8ٔ ٌِّ : "شاَهدُت الَخطَ َع  َكبٌَرًة فً هِذِه الُمحاَفَظِة." َمداِرسَ ؤ فٌما أُشٌَر إلٌِه بَِخطٍّ

 ج( اسم مكان              د( موصوؾ            الؾ( مضاؾ            ب( مفعول

ٌَشَتِملُ َعلَى اْسِم الَمكاِن. -9ٔ ٌِّن ما   َع

ًَ أحَسُن.                         ب( أرٌُد أرَخَص ِمن هَذا الَقمٌِص.  الؾ( َو جاِدلُهم ِبالَّتً ِه

َم َمكاِرَم األخالِق.                     د( َسَتبَدأُ الُمسابِقاُت فً َمالِعِب ِطهراَن َبعَد َخم  َسِة أشُهٍر. ج( إنَّما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ

حٌح َعن " أهَدى" فً هِذِه الِعباَرِة : "َصدٌقً أهَدى أربَعَة ُكُتٍب لَِمكَتَبِة َمدٌَنتِنا." -ٕٓ ِن الصَّ ٌِّ  َع

 ُل ماٍض            ب( اسم تفضٌل            ج(مضاؾ إلٌَه             د( الفعل المضارعالؾ( فع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


