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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 « در مذکر 

و وزن » ُفعلی « در مونث 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.

نحُن : نحُن أعَلُم ِمنک ) ِمنکم ( : ما از تو ) شما ( داناتریم . مثال : أحمُد : أنا أعَلُم ِمنُک : من از تو داناترم . 

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

أریُد سراویَل أفَضَل ِمن هذا : شلوارهایی بهتر از این می خواهم .            اُریُد أرَخَص ِمن هذا : ارزان تر 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

مونث : اُخری آَخر : اسم تفضیل   مونث : آخرة	            آِخر : اسم فاعل 

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 .

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

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

آسیا أکَبُر قاّرٍة فی العالَِم : آسیا بزرگ ترین قاره در جهان است .

 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 
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 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 .

بزرگ ترین درختان جهان در   از  : درخت سکویا درختی است که  کالیفورنیا  العالَِم فی  أطَوِل أشجاِر  ِمن  َشَجَرٌة  کویا  السِّ َشَجَرُة   

کویا  :  درخت ماموت ، سرخ چوب غول پیکر است . (  کالیفرنیا است. ) نام های دیگر َشَجَرُة السِّ

  َ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

توجه مهم :
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سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال

تاریخ امتحان : نوبت دوم
مدت امتحان : 70 دقیقه

آزمون شماره

10
1- تَْرِجِم الَْکَلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ :                0/5

َّذي أَطَعَمُهم ِمن جوٍع َو آَمَنُهم ِمن َخوٍف.  ب( اَل الف( َحَصَلت َمهتاُب نََبوّي َعَلی الِحزاِم األَسَوِد. 
 

تَیِن :             0/5 2- اُكُتب ْ ِفي الَْفراِغ الَْکَلَمَتیِن الُْمَتراِدَفَتیِن َوالَْکَلَمَتیِن الُْمَتضاَدّ

لم   -   نََصَر   -   َقُرَب   -   اَلَْحرب                                                       ساَعَد   -    اَلسِّ
ب( ...................       ................... الف( ...................      ................... 

عانِف          0/5  3- اُكُتْب ُمفَرَد الَْکَلَمتیِن أَو َجْمَعهما :   الِف( اأَْلُعجوبَة              ب( اَلزَّ
4- َعیِِّن الَْکِلَمَة الَْغریَبَة ِفي الَْمعنی :               0/5 

 4- اَْلضاَعة    3- اأَلْصحاب    2-  اأَلِْحبَّة    الف( 1- اأَْلصِدقاء 
 4-  اَلنَّصر    3- اَلَحرب    2- اَلُمساَعَدة    ب( 1- اَلنَّجَدة 

5- تَْرِجم هِذِه الُْجَمَل : 
0/5 الف( َخیُر إخوانُِکم َمن أَهَدی إلَیُکم ُعیوبَُکم   

0/75 ُجِل یُعِجُبني.    ب( إنّي َرأَیُت ِخصاالً ِمن هذا الرَّ
1 راِب یَُقرُِّب َعَلیَک الَبعیَد.    ج( ال تَسَتِشِر الَکّذاَب َفإنَّه َكالسَّ
1 د( نََطَق الَعَرُب الَکلماِت الفارسیَِّة َوفقًا أِلَلِسَنِتِهم.   

0/75 َُّهم كانوا یُواِجهوَن َمشاِكَل َكثیَرًة في َحیاتِِهم.    ه( إِن
0/5 موا أِلَنُفِسُکم ِمْن َخیٍر تَِجدوُه ِعنَد اهلِل.     و( ما تَُقدِّ

حیَحَة :                           0/5  6- اِنَْتِخِب التَّرَجَمَة الصَّ
باُب یَلَعبوَن بِالُکَرِة َعَلی الّشاِطِئ َو بَعَد اللََّعِب صاروا نَشیطیَن.  الف( كاَن الشَّ

      1( جوانان در كنار ساحل با توپ بازی می كردند و بعد از بازی پر نشاط شدند.
      2( جوان ها در كنار ساحل توپ بازی كردند و بعد از بازی پرنشاط شدند. 

ِل الُمؤِمنوَن. ب( َعَلی اهللِّ َفلَیَتَوكَّ
2( مومنان فقط به خدا توّكل می كنند.       1( مومنان تنها باید بر خدا توّكل كنند. 

7- اِمَلْ َفراغاِت التَّرَجَمِة الفاِرسّیِة :               1/5 
عاُب.  الف( َمن تََوكَّل َعَلی اهلل َذلَّت لَه الصِّ

      ................... بر خداوند ................... سختی ها برایش ................... .
ب( ساَفرُت إلَی َقرَیٍة شاَهدُت صوَرتَها أَیّاَم ِصَغري.

      به روستایی ................... كه ................... را در روزهای كودكی ام ................... .
8- تَْرِجِم اأْلفعاِل الَّتي تَحَتها َخطٌّ :                  1 

د( كاَن یُطِعُم الَمساكیَن. َُّهم ما َرَجعوا إلَی الَعَمِل.  ج( إن ب( َسوَف نَشَتري الَمالبَِس.  الف( َعَصَفْت ریاٌح َشدیَدٌة. 

9- َعیِِّن نَوَع األَفعاِل الَّتي تَحَتها َخطٌّ :               0/5 
ب( اِعَتَمَدِت الّطالَِبُة َعَلی نَفِسها. الف( ُهما یَسَترِجعاِن بَضائَِعهما.  
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تاریخ امتحان : نوبت دوم
مدت امتحان : 70 دقیقه

آزمون شماره

10
10- َعیِِّن اْسَم الْفاِعِل أَِو اسَم الُمبالََغِة أَِو اسَم الَمکاَن أَِو اسَم الّتفضیِل :                                        1

ب( َمن أَراَد أَن یَکوَن أَقَوی الّناِس َفلَیَتَوكَّل َعَلی اهلل. یِر.  الِف( ُهَو لَم یَُکن قاِدراً َعَلی السَّ
د( إنَّ النَّفَس أَلَّماَرٌة بِالّسوِء. ج( َمعَبُد ُكردُكال في َمحاَفَظِة ماَزندران. 

رِط :   » إن تَنُصروا اهللَّ یَنُصْرُكم َو یَُثبِّْت أَقداَمُکم. «          0/5  رِط َو َجواَب الشَّ 11- َعیِّن ِفعَل الشَّ

12- إمَلِ الَفراَغ ِفي التَّرَجَمِة َحَسَب الَقواِعِد الَّتي َقَرأتَها :                                                                                                                0/5 
اَلِکتاُب َصدیٌق یُنِفُذَک ِمْن ُمصیَبِة الَجهِل.         كتاب دوستی است ................... تو را از مصیبت نادانی ................... .

13- تَْرِجِم اآلَیة و الحدیَث َحَسَب َقواِعِد الِْفعِل الَمضاِرِع :                 1 
ب( بُِعَث النَّبيُّ لَِیهِدَي الّناَس. الف( إنَّ اهللَّ ال یَُغیُِّر ما بَِقوٍم َحتَّی یَُغیِّروا ما بَِأنُفِسِهم. 

14- تَْرِجِم اآلیََتیِن  َحَسَب الَقواِعِد الَّتي َقَرأتَها َعِن الِْفعِل الَمضاِرِع :                   1 
ب( َفلَیعُبدوا َربَّ هذا الَبیِت. الف( ال تَأُكلوا ِمّما لَم یُذَكِر اسُم اهلل َعَلیِه. 

15- تَْرِجِم هاتَیِن الُجمَلَتیِن َحَسَب الَقواِعِد الَّتي َقَرأتَها في َمعاني األَفعاِل الّناِقَصِة :           1 
ب( یَقولوَن بَِأفواِهِهم ما لَیَس في ُقلوبِِهم. ٍة.   الف( كاَن لي خاتَُم ِفضَّ

16- أَعِرِب الَْکَلماِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ : )اَلَمَحلَّ العرابّي َوَعالَمَته(            1 
ََّف التِّلمیُذ ِكتابًَا. ب( أَل الف( ُولَِدِت الِبنُت بِدوِن یََدیِن.  

ستون )ب(ستون )الف(        1/5 

الف( َمن ال یَسَتطیُع أَن یََتَکلََّم. 
ریِر.  ب( ِقطَعُة ُقماٍش توَضُع َعَلی السَّ

ِة في یَِد الَمرأَِة.  َهِب أَِو الِفضَّ ج( زیَنٌة ِمَن الذَّ
دیُق َوالَحبیُب  د( اَلصَّ

ه( َطَلَب الُمساِعدة 
َّذي یَعَمُل ِفي الّدائَِرِة  و( اَل

رَشف 1- اَلشَّ
وار 2- اَلسِّ
3- اأَلْبَکم
4- اأَلَنَکر

5- اَلّصاِحب
6- اَلنَّجَدة 

ف  7- اَلَْمَوظَّ

17- َضْع ِفي الّدائَِرِة الَْعَدَد الُْمناِسَب : )َکُلَمٌة واِحَدٌة زائَِدٌة( 

 1/5 حیَح َوالَخَطَأ َحَسَب النَّصِّ :    18- إْقَرأِ النَّصَّ الّتالَي، ثَُمّ َعیِِّن الصَّ
ُه. في  یِر َو الَْکالِم. َفساَعَدتُْه أُمُّ ، َو لَم یَُکْن قاِدراً َعَلی السَّ ماغيِّ َلِل الدِّ كریستي بِراون ُولَِد في أُسَرٍة َفقیَرٍة، َو كاَن ُمصاباً بِالشَّ

یَوٍم ِمَن األْیّاِم، أََخَذ كریستي ِقطَعَة َطباشیَر بَِقَدِمِه الُْیسَری َو هَي الُْعضُو الَْوحیُد الُْمَتَحرُِّک ِمن بَیِن أَطراِفِه األْربََعِة، َو َرَسَم َشیئاً.
ََّف ِكتاباً بِاْسِم »َقَدمَي الُْیسَری«، َفأَصَبَح َو ِمن ُهَنا ابَْتَدأَْت َحیاتُُه الَْجدیَدُة. اِجَتَهَد كریستي َكثیراً، َو أَصَبَح َرّساماً َو شاِعراً، َو أَل

الِْکتاُب في ما بَعُد ِفْلمًا، َوَحَصَل َعَلی جائَِزِة أوسکار.
یِر َو الَکالِم.  ب( كاَن كریستي قاِدراً َعَلی السَّ الف( َولَِد كریستي في أُسَرٍة َغنیٍَّة. 

د( أَصَبَح ِكریستي َرّسامًا َوشاِعراً َمعروفًا.  ج( َرَسَم ِكریستي بَِقَدِمِه الُیسری َشیئًا. 
و( أَصَبَح ِكتاُب ِكریستي ِفلمًا َولِکن ما َحَصَل َعَلی جائَِزٍة. ه( كاَن اسُم ِكریستي »َقَدمي الُیسری«. 

 0/5           
َمرَمی  -  َهَجَم  -  اَللَّعب  -  َهَدفًا

19- اِمَلِ الَفراَغ بِالَکلماِت الُمناسَبِة : )َكلَمتاِن زائَِدتاِن(                                   
َل ........... َعَلی ............  َفریِق النَّصِر. عاَدِة َو َسجَّ جاَء أََحُد ُمهاِجمي َفریَق السَّ

جمع         20

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال
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         كالس هاي یازدهم
  

تشریح از :  پاسخ آزمون شماره
زهره راستی
طیبه عباسی
جواد حمیدی

درس  :  عربی ، زبان قرآن )2(

امتحان پیشنهادی پایان سال 10
ب( گرسنگی 1- الف( کمربند  

  
لم )صلح(    اَلَْحرب )جنگ( ب( اَلسِّ 2- الف( ساَعَد      نََصَر )یاری کرد( 

  
عَنَفة )باله ماهی( )مفرد( ب( اَلزَّ 3- الف( اأَلَعاجیب )شگفت انگیزها()جمع( 

  
4- الف( )4( :  اَْلضاَعة )کلمات دیگر به معنای »دوستان، یاران« است (     ب( )3( : اَلَْحرب )کلمات دیگر به معنای »یاری کردن « است(.

  
5- الف( بهترین برادران شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد. 

ب( ویژگی هایی از این مرد دیدم که مرا شگفت زده می کرد. 
ج( با دروغگو مشورت نکن؛ زیرا او مانند سراب است ، دور را برایت نزدیک می کند. 

د( عرب ها لغات فارسی را مطابق زبان خودشان تلّفظ  کردند. 
ه( آن ها با مشکالت بسیاری در زندگی شان روبرو بودند. 

و( هر آنچه از خیر و نیکی پیشاپیش برای خودتان بفرستی  آن را نزد خداوند می یابی. 
  

6- الف( )1( : کاَن یَلَعبوَن معادل ماضی استمراری است: بازی می کردند.   صاروا : شدند
« برای امر است به معنای »باید توّکل کند« است.  ـِ ب( )1( :  لَِیَتَوکَّل : »ل

  
ب( سفر کردم - تصویر آن - دیده بودم 7- الف( هر کس - توّکل کند - خوار )کوچک( می شود 

  
د( خوراک می داد  ج( برنگشتند  ب( خواهیم خرید  8- الف( بادهای شدیدی 

  
ب( اِعَتَمَدت : ماضی 9- الف( یَسَترِجعاِن : مضارع  

  
د( أَّماَرة : اسم مبالغه  ج( َمعَبد : اسم مکان  ب( أَقوی : اسم تفضیل  10- الف( قاِدر : اسم فاعل 

  
11- تنُصروا : فعل شرط     ،      یَنُصْر: جواب شرط

  
12- که   -   نجات می دهد 

  
13- الف( خداوندسرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا اینکه خودشان تغییردهند.         ب( پیامبر برای هدایت مردم برانگیخته شد.

  
14- الف( ازآنچه اسم خدابرآن برده نشده است نخورید.                                                ب( بایدپروردگاراین خانه را عبادت کنند.

  
ب( بادهانشان چیزی را می گویندکه دردل هایشان نیست . 15- الف( انگشترنقره ای داشتم. 

  
ب( التلمیُذ : فاعل ومرفوع به ضمه 16- الف( البنُت : نائب فاعل ومرفوع به ضمه 

  
17- الف( اأَلَبَکم )الل(  ، کسی که نمی تواند سخن بگوید.

رَشف ، )ملحفه( قطعه ای پارچه که روی تخت قرار داده می شود. ب( اَلشَّ
وار )دستبند( ، زیوری از طال یا نقره در دست زنان ج( اَلسِّ

د( اَلّصاِحب ، دوست و یار
ف )کارمند( ، کسی که در اداره کار می کند. هـ( اَلُمَوظَّ

و( اَلنَّجَدة
  

18- کریستی براون در خانواده ای فقیر به دنیا آمد، دچار فلج مغزی بود و قادر به حرکت و سخن گفتن نبود. مادرش به او کمک کرد.
        یک روز کریستی تّکۀ گچی را با پای چپش که تنها عضو متحّرک از میان چهار دست و پایش بود برداشت و چیزی را نّقاشی کرد. 
        و از همین جا زندگِی نوینش آغاز شد.  کریستی بسیار تالش کرد، نّقاش و شاعر شد و کتابی به نام »پای چپم « تألیف کرد. این 

        کتاب بعدها یک فیلم شد و به جایزۀ اسکار دست یافت. 
ب( نادرست : کریستی قادر به حرکت و سخن گفتن بود.  الف( نادرست : کریستی در خانواده ای ثروتمند متولّد شد. 

د( درست : کریستی نّقاش و شاعر معروفی شد. ج( درست : کریستی با پای چپش چیزی را نّقاشی کرد. 
و(  نادرست :کتاب کریستی فیلم شد ولی جایزۀ اسکار نگرفت.  ه( درست : اسم کتاب کریستی پای چپم است. 

  
19- َهَدفًا )گل( - َمرَمی )دروازه(


