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خالصه درس عربی ، زبان قرآن )2(   ) ریاضی فیزیک و تجربی (

                                       
اِسُم الّتفضیِل َو اسُم المکاِن           الّدرُس األَّوُل

                     

  اسم تفضیل ) صفت تفضیلی ، صفت عالی (

  در زبان عربی برای ساختن این دو صفت ، یعنی معادل کلمات فارسی که پسوند » تر « یا » ترین « می گیرند از وزن » أَفَعل « استفاده     

  می شود . یعنی برای ساختن دو صفت تفضیلی ) = تر ( و عالی ) = ترین ( یک شکل بیشتر موجود نیست و باید مفهوم آن دو نوع 

  صفت را از ترکیب کلمات به دست آورد .

الف( صفت تفضیلی : در این معنی که موارد برتری داشتن کسی ) یا کسانی ( بر کس دیگر ) یا کسان دیگر ( است، از ترکیب 

» أفَعل + ِمن « استفاده می کنیم و مذکر و مونث و تعداد در شکل مراعات نمی شود :

مثال : أحمُد : أنا أعَلُم ِمنُک : من از تو داناترم .

           نحُن : نحُن أعَلُم ِمنک ) ِمنکم ( : ما از تو ) شما ( داناتریم .

           آسیا أکَبُر ِمن أوروبّا : آسیا بزرگ تر از اروپاست .

           هذا أکَبُر ِمن ذاَک : این بزرگ  تر از آن است .

           اُریُد أرَخَص ِمن هذا : ارزان تر از این می خواهم .

           أریُد سراویَل أفَضَل ِمن هذا : شلوارهایی بهتر از این می خواهم .

           َقد یکوُن بیَن الّناِس َمن هو أحَسُن ِمّنا : گاهی بین مردم کسی است که او بهتر از ماست .

ََّفْت شیِمل أَکَثَر ِمن ِمَئِة ِکتاٍب و مقالٍة : شیمل بیشتر از صد کتاب و مقاله نوشت .            أل

ب( صفت عالی : در این حالت ، کلمه ای را که بر وزن » أفَعل « است به اسم خالی از الف و الم یا به اسم جمع معرفه ) شناخته شده( 

                      اضافه می کنیم ) یعنی مضاف واقع شود ( . 

  اما در حالت اول ، کالم ناقص اســت و نیاز به متمم دارد آن چنان که پنداری این » صفت عالی « ، مطلق نیســت و باید محدود گردد . 

  در حالت دوم که » أفَعل « را بر اسِم جمِع معرفه ) شناخته شده ( می افزاییم کالم کامل است و نیاز به متمم ندارد.

أنَت أکَبُر َرُجٍل َدَخَل الّصفَّ : تو بزرگترین مردی هستی که به کالس وارد شده است .

أنَت أکَبُر َرُجٍل أعِرُفُه : تو بزرگ ترین مردی هستی که می شناسم .

أنِت أکَبُر نحویّةٍ أعرُفها : تو بزرگ ترین نحودانی هستی که می شناسم .

أنُتم أکَبُر رجاٍل َعَرفُتهم فی حیاتی : شما بزرگ ترین مردانی هستید که در زندگی ام شناخته ام .

آسیا أکَبُر قاّرٍة فی العالَِم : آسیا بزرگ ترین قاره در جهان است .
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خالصه درس عربی ، زبان قرآن )2(   ) ریاضی فیزیک و تجربی (

 سوَرةُ الَبَقرِة أکَبُر سورةٍ فِی الُقرآِن : سوره بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است .

 کانَت َمکَتَبُة ُجندی سابور فی خوزستان أکَبَر َمکَتَبٍة فی العالَِم الَقدیِم : کتابخانه جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه در 

 دنیای قدیم بوده است .

توجه : مالحظه می شود که در این احوال ، کلمه ای که بر وزن » أفَعل « آمده ، نسبت به مسند الیه ) مبتدا مذکر یا مونث (
             هیچ تغییری نیافته است .

 أنَت أکبُر الّرجال ِ : تو بزرگ ترین مردان هستی . 

 أنِت أکَبُر الّطالباِت : تو بزرگ ترین دانشجویان ) دختر ( هستی .

حاِة : شما بزرگ ترین نحویان هستید .   أنُتم أکبُر النُّ

 أفَضُل الّناِس أنَفَعُهم لِلّناِس : بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است .

کویا  :  درخت ماموت ، سرخ چوب غول پیکر است . ( کویا َشَجرٌَة ِمن أطَوِل أشجاِر العالَِم فی کالیفورنیا :  ) نام های دیگر َشَجَرُة السِّ  َشَجَرُة السِّ

 درخت سکویا درختی است که از بزرگ ترین درختان جهان در کالیفرنیا است .

 َو الغیَبةَ و هَی ِمن أََهمِّ اسباِب َقطِع الّتواصِل بیَن الّناِس : و غیبت کردن و آن از مهم ترین علت های قطع ارتباط بین مردم است .

 رسول اهلِل )ص( : أفَضُل اْلَعماِل الَْکسُب ِمَن الَحالِل :  بهترین کارها کسب از راه حالل است .

نکته ها   

 1- اسم تفضیل » أفَعل «  متناسب با سه حرف اصلی ) ریشه ( آن به شکل های زیر هم می آید :

 مثال : َحبِّ    أَحّب : محبوب تر ، محبوب ترین                     َقلَّ     أَقّل : کم تر ، کم ترین   

             َشدَّ    أَشّد : سخت تر ، سخت ترین                           َجلَّ    أَجّل : بزرگ تر ، بزرگ ترین

             َدنَِی    أدنَی : نزدیک تر ، نزدیک ترین                       بَِقَی    أبَقی : ماندگارتر ، ماندگارترین

            َخِفَی   أخَفی : مخفی تر ، مخفی ترین                        َعلی    أعَلی : بلندتر ، بلندترین 

 رسوُل اهلل )ص( : أَحبُّ عباِد اهلل إلی اهلل أنَفُعُهم لِعباِدِه . 

 محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترین آن ها برای بندگانش هستند .

 والُِدَک أَشدُّ الّناِس ِعبادًة : پدر تو از نظر عبادت سخت کوش ترین مردم است .

 أعَظُم العبادة أجراً أخفاها : بزرگ ترین عبادت از نظر پاداش مخفی ترین آن است .

 }  إِنَّ أَکَرمَکم ِعْنَد اهلل أتَْقاُکم  {   » حجرات : 13 «  : همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست .

غری : زینِب کوچک تر   2- مؤنّث اسم تفضیل بر وزن » ُفعَلی « می آید ، مثال :  فاِطَمُة الُکبَری : فاطمه بزرگ تر ، زینُب الصُّ
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درس  :  عربی ، زبان قرآن )2(

رشته   :  ریاضی فیزیک و تجربی

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
دبیرستان ماندگار البرز ) خرداد 98 (

تاریخ امتحان : 98/3/13
مدت امتحان : 75 دقیقه

آزمون شماره

6
0/5               : 1- تَرِجِم الَْکلماِت الّتی تحَتها خطٌّ

ب( الْقاموُس یَُضمُّ مفرداٍت َكثیرًة. ألف( ُهَو ُمحاَولٌَة لَِفْضِح الّناِس.  

2- اُكُتْب ِفي الَْفراِغ الَْکِلَمَتیِن الُْمِتراِدفَتیِن َو الُْمتضاّدتیِن. )كلمتاِن زائِدتاِن(         0/5

َعَصی - أَمَر - أم - یا - أطاَع - أو

ب( ...................... ≠ ...................... ألف( ...................... = ...................... 

3- عیِِّن الْکلمَة الّتی ال تُناسُب الکلماِت األخری :            0/5

  َمعصیة 	  َذنْب 	     إثْم 	  ألف( ُخطّة

     صاَم 	  ساق 	  َسَجد 	   ب( َصلَّی

4- اُكُتِب المفرد أْو جمع الکلمتیِن:             0/5
ألف( التُّْهَمة :   .................... )جمع(  ب( الَْبضائِع :  .................... )مفرد(

5- تِرجِم هِذِه العباراِت:                5
ألف( كانَْت شیِمُل َقْد أشاَرْت فی ُمقابالتِها إلَی اأْلدعیَِّة اْلْسالمیَِّة.

ب( نََطَق الَْعَرُب الَْکلماِت الْفارسّیَة َوْفقًا أِللِسَنِتِهم.
ج( الّناُس فی الُْمحیِط الْهاِدِئ یَأكلوَن لُبَّ اأْلثماِر.

َة َمّراٍت. ُر إلَی الِْکْذِب ِعدَّ د( الُْمؤِمُن ال یُضطَّ
. لوا فریقًا لِْلِحواِر الثَّقافیِّ َمالُء لَْم یُشکِّ ه( الزُّ

و( ال تَْغَتّروا بَِصالتِِهم َولِکِن اْختِبروُهم بِِصدِق َحدیِثِهم.
ز( أْكَبُر الَْعیِب أْن تَعیَب ما ِفیَک ِمثُلُه.

ح( إنّی أعوُذ بَِک ِمن نَْفٍس ال تَْشَبُع.
ط(ُقْم لِْلُمَعلِِّم، َوفِِّه التَّْبجیال.

ی( َعوِّدوا لِسانَُکم لیَن الَْکالِم.

حیحة :              0/5 جمة الصَّ 6- اِنتِخِب التَّ
ألف( فیها ِمصباٌح، الِْمصباُح في ُزجاَجٍة.

 .1( درآن چراغی است،آن چراغ در شیشه ای است

   .2( چراغی در آن است كه آن در شیشه می باشد
ب( أِلنّی ُكْنُت ال أْعِرُف َشْیئًا َعِن الَْموضوِع.

                .1( برای اینکه چیزی از موضوع نمی دانم

        .2( زیرا من چیزی درباره موضوع نمی دانستم



18

درس  :  عربی ، زبان قرآن )2(

رشته   :  ریاضی فیزیک و تجربی

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
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آزمون شماره

6
7- إْمَلِ الْفراغاِت فی الّتجمِة الفارسّیِة :             1/5

ألف( ﴿ َو أْوفوا بِالَْعْهِد... ﴾ : و به عهد و پیمان .................... .
ب( ﴿ َو لَْم یَُکْن لَُه ُكُفواً أَحٌد ﴾ : و كسی برای او .................... ، .................... .

ج( ﴿ َو ال تَْقُف ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌم ﴾ : و .................... نسبت به آن دانشی نداری، .................... .
. : گنبد كاووس در .................... میراث جهانی است.  راِث الْعالَمیِّ د( ُقبَُّة قابوٍس فی قاِئَِة التُّ

8- تَرِجِم األفعال الّتي تحَتها خطٌّ :               1
ألف( أْعطینی بَْعَد التَّْخفیِض ِمَئَتیِن ألْفًا.

ُر ُزَمالئي. ب( َسأتََذكَّ
ج( اَلَْفریقاِن لَْم تََتعاَدال ِفي األسبوِع الْماضي.

د( أَخذوا كتابًا قد َرأیْناُه.

9- عیِّْن نوَع اأْلفعال فی الُْجمِل الّتالیِة :               1
ألف( ﴿ لَِکْیال تَحَزنوا َعَلی ما فاتَکم ﴾

ب( ﴿ َو جاِدلُْهم بِالّتي هَی أْحَسُن إّن َربََّک ُهَو أْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِه ﴾

10- عیِِّن » اْسَم الْمفعوِل أِو اْسَم الْفاِعل أِو اْسَم الْمبالغِة أِو اْسَم الْمکاِن « فی العبارِة .          0/5
» هذه األسعاُر غالیٌة، أُریُد ِسرواالً َخیراً ِمن هذا الْلَّوِن اأْلبَْیِض.«

رِط ثُمَّ َعیِِّن الّترجمَة.               0/5 11- َعیِِّن جواَب الشَّ
رِط: .................... جواب الشَّ ُِّم لَُه : إْن طالَْعَت ِكتاَب »ُمْنَیِة الُْمرید« یُساِعْدَک.«      » قاَل الُمَعل

 .ألف( معلم به او گفت : قطعًا كتاب »منیة المرید« را مطالعه كردی كه به تو كمک كند

     .ب( معلم به او گفت : اگر كتاب »منیة المرید« را مطالعه كنی به تو كمک می كند

12- أْكُتْب ِفي الَْفراِغ عدداً ُمناسبًا.              0/5
ألف( ِستٌَّة و ثمانوَن ناقُص .................... یُساِوي َخمسًة َو سبعیَن.

فِّ .................... . )دوازدهم( ب( نَحُن نَْدرُس ِفي السّنِة الجدیدِة ِفي الصَّ

13- تَرِجِم الِْعبارَة و َعیِِّن الُمضاَف الیه و المفعوَل :  » الْکتاُب َصدیٌق یُْنِقُذ النساَن ِمْن مصیبِة الَْجهِل. «         1

14- ترِجِم الْعبارتَیِن َحَسَب القواِعِد :               1
ب( ااْلِمِتحاناُت تُساِعُد الّطالَب َفْلَیْعَلموا ذلک. ألف( ﴿ لَْن تَنالوا الِْبرَّ َحّتی تُْنِفقوا ِمّما تُِحّبوَن.﴾ 

15- ترِجِم الْجملتیِن َحَسَب القواِعِد الّتي َقَرأتَها ِفي َمعاني األفعال الناقصِة:            1

ألف( كاَن عندنا َسریٌر َخشبیٌي.  

ب( كنُت َقْد َكَتبُت َمثاًل َعَلی اللَّوِح.
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6

جمع         20

16- أذُكِر الَْمحلَّ العرابیَّ لِْلکلماِت الّتي تَحَتها خٌط :             1
ألف( قد بَیََّن ُعَلماُء اللَُّغِة الَْعربیَّةِ و الْفارسیة أبعاَد هذا التَّأثیِر.

ب( َمْن َغَلَبْت َشْهَوتُُه َعْقَلُه َفُهَو شرٌّ ِمَن الَْبهائم.

17- ألف( َضْع فی الفراِغ کلمًة مناسبًة ِمَن الکلماِت الّتالیِة : )كِلَمتاِن زائدتاِن(          1/5

َل - َكلِّم - ااِللِْتفاِف ااِللِْتفاِت - أَجلُّ - أجَّ

َجَرةُ الْخانَِقُة َحیاتَها بِـ.....................َحوَل ِجذِع شَجَرٍة. 1( تَْبَدأ الشَّ
ُِّم .................... الّناِس ِفی الْبالِد. 2( الُْمَعل

3( .................... الّناَس بِقدِر ُعقولِِهم.
ب( أیُّ کلمٍة یُناِسُب التوضیحاِت الّتالیَة :

رَشُف - اَلُْمصاُب( ریِر. )اَلِْمْسُک - الشَّ 1( ِقطَعُة ُقماٍش توَضُع َعَلی السَّ
هادة - الُْمحاَضرة - الُْمعّرَبة( 2( ما تُعَطی لَِشخٍص بَعَد نهایِة الّدراساِت. )الشَّ

3( لَْم یَْنَجْح بَْل َخِسَر. )َضِمَن - عاَهَد - َفِشَل(

18- ألف( إقرأ النَّصَّ الّتالَي ثُمَّ أِجْب َعِن األسَئلة :            1/5
َر أربََعُة ُطاّلٍب أْن یَغیبوا َعِن ااْلِمتحاِن، َفاتََّصلوا بِاأْلستاِذ هاتِفیًا َو قالوا لَُه أَحُد إطاراِت سّیاَرتَِنا انَْفَجَر. و لَْیَس لَنا إطاٌر  َقرَّ

احتیاطٌي، و ال توَجُد َسّیارٌة تَْنُقلنا إلَی الْجامَعِة، و نحُن اآلَن ِفی الّطریِق بَعیدوَن َو لَْن نَسَتطیَع الُْحضوَر في ااْلِمتحاِن ِفي 
ِد َعِن الْجامعِة. الْوقِت الُْمَحدَّ

1( َهْل َحَضَر الّطالُب فی االمتحاِن فی الْوقِت الُمَحّدِد؟
2( َكْم ِمْن طاّلٍب َقّرروا أْن یغیبوا فی االمتحاِن؟

3( َكیَف اِتََّصَل الّطالُب بِاأْلستاِذ؟
الْخطأ حیح  ب( الصَّ

میُل هو الّشخُص الّذي یعمُل معَک. 1( الزَّ
خیلََة. 2( ال نَِجُد فی اللّغِة الْفارسّیِة الَْکلماِت الدَّ
3( ِعْلُم الْکیمیاء ِعْلُم مطالعِة خواصِّ الْعناصِر.

19- ألف( أِجْب َعن السؤال الّتالي :             0/5
ِمن أََیَْن تَْسَتِلُم اأْلدویََة ؟ ............................................... .

ِِّب الکلمات و اُْكُتْب سؤاالً و جوابًا صحیحًا. ب( َرت
ُل / َمْن / إلی / الّنهائی. َمْن / یَْذَهُب / هدفًا /  یَُسجِّ
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         كالس هاي یازدهم
  

تشریح از :  جواد حمیدی  پاسخ آزمون شماره
درس  :  عربی ، زبان قرآن )2(

دبیرستان ماندگار البرز ) خرداد 98 ( 6
ب( در بر می گیرد 1- الف( رسوا کردن 

2- الف( أم =  أو  ب(  َعَصی ≠  أطاَع

3- الف( ُخطّة  ب( ساَق

هم  ب( الِبضاعِة 4- الف( التُّ

5- الف( شیمل در مصاحبه هایش به دعاهای اسالمی اشاره کرده بود. 
ب( عرب ها کلمات فارسی را بر اساس زبان هایشان تلفظ کردند. 

ج( مردم در اقیانوس آرام مغز میوه ها را می خورند. 
د( مؤمن چندین بار ناچار به دروغ نمی شود. 

ه( همکاران تیمی برای گفت و گوی فرهنگی تشکیل نداده اند. 
و( فریب نمازشان را نخورید، ولی آنها را با راستگوییشان بیازمایید. 

ز( بزرگترین عیب این است که آنچه مانند آن در تو است را عیب بشماری. 
ح( همانا من به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود. 

ط( برای معّلم برخیز، احترامش را کامل به جا بیاور. 
ی( زبانتان را به نرمی سخن عادت دهید. 

ب( 2 6- الف( 1 

7- الف( وفا کنید  ب( همتا / نبوده است     ج( آنچه که / پیروی نکن            د( فهرست

ب( به یاد خواهم آورد                   ج( برابر نشده اند                          د( دیده بودیم/ دیدیم 8- الف(به من بده 

: ماضی 9- الف( تَحَزنوا : مضارع /  فاَت : ماضی     ب( جاِدْل: امر /  َضلَّ

10- غالیٌة : اسم فاعل /  َخیراً: اسم تفضیل ( 

رِط : یُساِعْد       ب( معلم به او گفت : اگر کتاب »منیة المرید« را مطالعه کنی به تو کمک می کند. 11- جواب الشَّ

12- الف( أَحَدَعَشَر                   ب( الّثانی َعَشَر
 

13- اإلنساَن : مفعول / الَْجهِل : مضاف الیه
       کتاب دوستی است که انسان را از مصیبت نادانی نجات می دهد. 

14- الف( به نیکی دست نخواهید یافت تا اینکه از آنچه دوست دارید، انفاق کنید.   
        ب( زمون ها به دانشجویان کمک می کند پس باید آن را بدانند.

15- الف( تختی چوبی داشتیم.     ب( ضرب المثلی روی تابلو نوشته بودم. 

: خبر 16- الف( اللَُّغِة : مضاٌف الیه / أبعاَد : مفعول     ب( َشْهوَة : فاعل / شرٌّ

هادة      3( َفِشَل رَشُف        2( الشَّ 17- الف(  1(  ااِللِْتفاِف      2(  أَجلُّ         3(  َکلِّم                           ب( 1( الشَّ

18- الف( 1(ال ؛ ما َحَضروا.      2( أربََعُة ُطاّلٍب أْن یَغیبوا َعِن ااْلِمتحاِن.           3( هاتِفّیًا. 
حیح حیح              2( الْخطأ                                                         3( لصَّ          ب(  1(الصَّ

ُل هدفًا.  ْیَدلیَّة.           ب( َمْن یَْذَهُب إلی الّنهائی؟ َمْن یَُسجِّ 19- الف( ِمَن الصَّ


