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عّین «ال»ي نفی:  . 1

فال تجعل باطن حیاتک معادًال لظاهر حیاتهم!   یا عاقل! ال تفّکر فی شؤون اآلخرین! 

ال یعلمها أحد إّال اهللا تعالی!   فال أحَد إّال و عنده مشاکل فی باطن حیاته! 

عّین الّصحیح:  . 2

ال تتکاسل، فإّن الّنجاح ال ُیناسب الکسل : تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!

ال تتکاسل الممّرضۀ الحاذقۀ عن أعمالها : اي پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!

شاهد الّطالب درجاتهم فی الصّف فائزین :   نمرة دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!

صاِدق الّذي ُیشفق علیک و أنت فی غفلۀ : آنکه دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالی که غافل بودي!

حیح عن الضمیر (حسب مرجعه): عیِّن الصِّ  . 3

کان هذا الّطفل یبکی ألن ُأّمها لم تکن فی جنبه!   فی مدرستنا مدیرة ذکّیۀ، ُترجع اُالموُر کّلها إلیه! 

قال أحد العلماء: النخاف من الموت ألنّه سفر لَنا ِمن مکان إلی مکان آخر!  اِشتریت أشیاء کثیرة من الّسوق، بعضه ألّمی، فدفعتها له، ففرحت! 

مّیز الخطأ فی اسم التفضیل:  . 4

نحن ُفضَلی بیَن تلمیذات هذه المدرسۀ!   أنتّن یا تلمیذاتی أحسُن َمن رأیُت حّتی اآلَن!  

یا أصـــدقائی، أنتم أفضل التالمیذة فی الدراســـۀ!   أختی العــزیزة زینب هی أکبـــُر مّنی سنا !  

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:   5
  «ِالَزم التفّکر و التعّلم فُهما أمران قد شّجع اإلسالم المسلمین بهما منذ ظهوره!»:

همراه تفّکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتداي ظهور اسالم مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند!

تفّکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسالم از ابتداي ظهور به مسلمانان تأکید کرده است!

بر تفّکر و آموزش متعّهد باش، زیرا آن ها اموري هستند که اسالم از ابتداي ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است!

پاي  بند تفّکر و یادگیري باش، چه آن ها دو امري هستند که اسالم از ابتداي ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است!

.  عّین الخطأ عن اسم التفضیل: 6

 الحدیقۀ الّصغري مع األشجار المثمرة أحسن من الحدیقۀ الکبري من دون األثمار!  اإلخوان الّذین یساعدوننا فی اُمورنا الّصعبۀ خیر إخوان فی حیاتنا! 

رنا فی الیوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!   إّن األعمال الّتی نعلمها لکسب الحالل ُفضلی من بقّیۀ أعمالنا!  ساعات تفکُّ

الیۀ: حیَح فی ِقراءِة الکلماِت ِمَن العباراِت التِّ ِن الصَّ َعیِّ  . 7

«ما َأرَضی اْلُمؤمُن َربَُّه بَِمَثِل اْلِحْلِم.»  «َعداَوُة اْلعاِقِل َخْیٌر ِمن َصداَقِۀ اْلجاِهِل.»

«َأْعَلُم النِّاس، َمْن َجَمَع َعَلَم النِّاس إلَی ِعْلِمِه.» ْن ُخُلقی.» َنْت َخْلقی، َفَحسِّ «اَللُّهمَّ کَما َحسَّ

ِن الَخَطا فی ترجمِۀ العبارات الّتالیۀ: َعیِّ  . 8

عیف َأقبح الظلم و هذا العمل مذموٌم :  ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است! الّظلم علی الضَّ

و إّن عبادتهم عبادة اَألحرار، و هی َأْفَضل العبادات : و عبادت آن ها، عبادت آزادگان است که عبادت برتر شناخته می شود!

ُر ساَعٍۀ َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًۀ : ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است! َتفکُّ

َشرُّ النِّاس َمْن ال َیْعَتِقُد اَألمانََۀ و ال َیْجَتِنُب اْلخیانََۀ : بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوري نکند!

َعیِّن الخطأ فی ترجمِۀ العبارات التالیۀ:  . 9

َأفضل الناس أکثرهم عقًال!: برترین مردم، عاقل ترین آن ها هستند!

َأحسن عبادتک عنداهللا َأْخفاها!: بهترین عبادت ها نزد خداوند آن است که پوشیده تر باشد!

َأختار اهللا لرسالته َأصدق الّرجال لسانًا!: خداوند براي رسالتش راستگوترین مردان را انتخاب کرد!

رجات َأذکاهم!: بلندمرتبه ترین بندگان در رتبه ها و درجات با ذکاوت ترین آن ها هستند! َأکثر العباد ارتفاعًا فی الدِّ

نمونه سوال عربى یازدهم درس یکم سخت
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الیۀ.  ِۀ الْکلماِت َو الَمَحّل اإلعرابی فی الْعبارِة التِّ حیَح َعن نوعیَّ ِن الصَّ .  َعیِّ 10
نیا، َتْحُصْد فی اْآلِخَرة. ما َتْزَرْع فی الدُّ

نیا: اسم مفرد، اسم تفضیل/ مجرور بحرف جّر الدُّ َتْزَرْع: فعل مضارع، دوم شخص مفرد، له حرٌف زائٌد

اْآلِخرة: اسم، مفرد مؤنث، تفضیل/ مجرور بحرف جّر َتْحُصْد: فعل مضارع، دوم شخص مفرد، ال یحتاُج إلی المفعول

کّل نفس بما کسبت رهینۀ » . عّین األقرب إلی مفهوم اآلیۀ: "   . 11

جمال النفس فی اکتساب الّثواب و ما ُیسأل عنه!  أّیتها النفس ! ال نجاة إّال بما کسبت من الّثواب فإنّه خیر زاد! 

عمل اإلنسان رفیقه فاختر له ما ُیحسنه!  َمن عمل صالحًا فلنفسه و من أساء فعلیها!  

َعیِّن فعًال ال َیقَبُل المفعول:  . 12

اِنفتَح َعَرَف اِستخَدَم اُکُتُبوا  

َعیِّن ما  لیَس فیه اسم التفضیل:  . 13

ماء الّدنیا بمصابیح.  َزّیّنا السَّ ُأریُد َسراویَل َأْفَضَل ِمن هِذِه. 

الّنبیُّ قال: «حسُبَک ِمن نِساِء العالَمیَن َأْربَع».  َو اِْشَتّقوا ِمْنها کِلماٍت ُأخري، ِمثَل «َیْکِنزوَن». 

مّیز اسم التفضیل یختلف عن الباقی فی الترجمۀ:  . 14

أنتُم األعــلون إن کنتم مؤمنین!  أظّنک أقدر فی إنجاز هذه األعمال!   أستاذنا أفضُل بین أصدقائه شأنا!  الکذب علی الّناس من أقبِح الرذائِل! 

عّین ما فیه اسم التفضیل:  . 15

«اإلسِتهزاُء باْآلَخریَن و َتْسمَیُتُهم باَألسماِء الَقبیَحِۀ.» «ُقْل َأعوُذ بَِربِّ الَفَلق ِمْن َشرِّ ماَخَلَق» 

«اَللَّوُن اَألْحَمُر لَْوٌن َیْخَتفی فی الَبْحِر.»  : َحْسُبَک ِمن نساِء العالَمیَن َأْربَع...» «قال الّنبیُّ

.  َعیِّن العبارة الّصحیحۀ: 16

َأْفَضُل.   َعیِّن کلمًۀ آَخر فی العبارة.   ذلَک َمْتجُر زمیلی، لَُه سراویُل بَِکم تومان هذا الفساتیُن؟   تلک أسعاٌر غالی.  

ِن اَألصحَّ فی ترجمۀ العبارة التالیۀ: «َأنَْصُح النِّاس لَِنْفِسِه َأطوعهم لربّه» َعیِّ  . 17

خیرخواه مردم کسی است که نسبت به پروردگارش مطیع ترین است.  پندآموزترین مردم، براي خود کسی است که نسبت به پروردگارش مطیع تر باشد. 

خیرخواه ترین مردم کسی است که نسبت به پروردگارش مطیع باشد.  خیرخواه ترین مردم براي خود مطیع ترین آن ها به پروردگار خویش است. 

عّین الخطأ:  . 18

المدرسۀ األولی لکّل إنسان اُسرته.   اُرید سراویل أفضل من هذه.   الغیبۀ أقبُح أعمال االنسان.  سعر المقالۀ األّول أرخص.  

.  عیِّن الّصحیح فی التعریب:  19
«تو شلوارهاي بهتري می خواهی، قیمت هاي آن ها از هفتاد و نُه هزار تومان آغاز می شود!»:

 أنت ُترید أفضل الّسراویل، تبدأ أسعاره من سبعۀ و تسعین ألف تومان!  إنک ُترید أفضل الّسراویل، تبدأ األسعار من تسعۀ و سبعین ألف تومان! 

 أنت ُتریدین سراویل أفضل، تبدأ أسعارها من سبعۀ و تسعین ألف تومان!  إنّک ُتریدین سراویل أفضل، تبدأ أسعارها من تسعۀ و سبعین ألف تومان! 

.  عّین الخطأ فی تواُصِل الحوارات:   20

 الف - أبیض و أسود و أزرق.  - األسعار غالیٌۀ.

 ب - أعطینی بعد الّتخفیض مئتین و عشرین ألفًا.- أّي لوٍن عندُکم؟  

 ج - تبدأ األسعار ِمن خمسۀ و سبعین ألفًا.   ِبَکم تومان هذه الفساتین؟  

 د - ذلک َمتَجر َزمیلی له سراویل متنّوعۀ.- َکم صاَر المبلغ؟  

هـ - یختلف الّسعر حسَب الّنوعیات- أریُد سراویل أفضل ِمن هذه.  

ـ  : ه : ب  : ج  : الف 

1

2

3

4

5

2541

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



ِن الَخَطَأ فی المحّل اإلعرابی ِمن الکلمات المعّینۀ: َعیِّ  . 21

َعداوة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقِۀ الجاِهل. / مبتدأ- خبر- مضاف الیه َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا َأْنَفُع ُهم لِعباِدِه.  / مضاف الیه- خبر 

اإلعجاُب بالنَّْفِس َعَمٌل مقبوٌل. /مبتدأ- خبر- صفته ُقْل َأعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق ِمْن َشرِّ ما َخَلَق. /فعل و فاعل «أنا»- مضاف الیه- حرف نفی

.  عیِّن الخطأ: 22

 کان یفتَُّش عن عیوب اآلخرین دائمًا!: همیشه عیب هاي دیگران را جست وجو می کرد! 

اب رحیم!:  اي بندگان توبه کنید، زیرا من بسیار توبه پذیر مهربان هستم!   یا عبادي، توبوا ألنّنی َتوٌّ

 أیُّها الّزمالء إبَتِعدوا َعِن الُعجب!: اي همکالسی ها از خودپسندي دور شوید! 

 الفشل ُیعلِّم اإلنسان أکثر ِمن النجاح!: شکست بیش تر از موفقیت به انسان می آموزد!

.  َعیِّن الجملَۀ لیست اسمیۀ: 23

هر یوماِن: یوٌم لََک، یوٌم علیَک.   أکبُر الَعیِب أْن تعیَب ما فیَک مثُلُه.   ب آداٌب.   الدُّ  فی هذا الّصف َیْدُرُس الّتالمیذ.   لِلّطالُّ

کم إسم تفضیل فی العبارة ؟    . 24
«ُاحّب عباداهللا فی الّدنیا الّذین هم أنفع للّناس و ُهم َیعَتِقدون بهذا الحدیث: َخیراألمور أوسطها»

خمسۀ   أربعۀ   ثالثۀ   إثنان  

عّین الصحیح فی نوعّیۀ الکلمات أو محّلها اإلعرابی:    . 25
«لّما شاهد العلماء الطیور و هی تطیر فی الّسماء فهموا أّن اإلنسان قادر علی الطیران أیضًا»

الطیران: اإلسم المثنی، معرفۀ  الطیور: جمع مکّسر، مفرده (طائر)   شاهد: مزید ثالثی، مصدره (ُمشاِهَدة)   قادر: اسم فاعل (ِمن فعل أقَدَر)، نکرة  

عّین الّصفۀ لیست اسم تفضیل:  . 26

مطالعۀ بعض المقاالت أصعب من بعضها األخري!   بُت ِمن سرواله األحمر!   رأیُت رجًال فی الشارع و َتَعجَّ

ا فی العالم!   الّرجال َیْذهبون نَحو الجبل األعلی فی تلک المنطقۀ!   تلک الشجرة من األشجار األسرع نمو

عّین ما لیس فیه اسم المبالغۀ!  . 27

رأیُت الّزّوار یذهبون إلی الحرم الشریف!   الطّیار اإلیرانی جالس فی قاعۀ المطار!   الفّالحان یزرعان األرض عن قریب!   التستشر الکّذابین فی طول حیاتک!  

َعّین الَخَبر اسم المکان:  . 28

ُسبحاَن الّذي َأسري بَِعبِده لَیًال ِمَن اْلَمْسجِد الحراِم إلَی اْلَمْسِجد اْألَقصی.   ذلَک َمْتَجٌر نَشتري ِمنُه المالبَِس الّْتی نَحتاُجها.  

َمخاِزُن اْلِعْلِم ِهَی ِتلَک الُکُتُب التی نَحَتِفظ بها فی َمکتباِتنا.   َمزرَعُۀ َجّدي ملیَئٌۀ بِاْألشجاِر الُمْثِمَرِة.  

عّین ما فیه اسم التفضیل:  . 29

موا ألنفِسکم ِمن خیٍر تجدوه عند اهللا!   ما ُتقدِّ ال خیَر لنا فی ُمصاحبۀ اإلنسان الکّذاب!  

  ! لها إلی شرٍّ َجعل اُهللا فی کّل نعمۀ خیراً إْن لم نُبدِّ ز نفَسک لِشّر األشیاء و علیک أن َترجو خیَرها!   جهِّ

عّین اسم التفضیل یختلف محّله اإلعرابی عن البقّیۀ!  . 30

العلماء مصباح یهدینا لّلتی هی أقوم!   ما قّسم اهللا للعباد أفضل ِمن العقل!   عالٌم ینتفع بعلمه خیر من ألف عابد!   ربّنا فاغفرلَنا و أنت خیرالّراحمین!  

عّین عبارة ماجاء فیها اسم المفعول و اسم المکان معًا:  . 31

شجرة النِّفط تحافظ من الَمحاصیل فی الَمزارع!   ُتألَّف ُکُتب فی َمضامین مختلفۀ و ُترَسل بالَمطابِع!  

یحضر الُمتعلِّمون فی المسجد لتعلُّم القرآن!   شاهدُت َمرقد اإلمام الحسین (ع) فی الشهر الُمحّرم!  

عّین ما الیدل علی مکان وقوع الفعل:  . 32

رأیُت السراویل والفساتین فی متجر صدیقی!   فا الئقًا فی المصنع!   شّجع المدیر موظ

رکب المسافرون فی موقف الحافلۀ للذهاب إلی السوق!   هذا الّالعب کان ِمن مفاخر فریقنا فی السنۀ الماضیۀ! 

عّین العبارة الّتی جاء فیها اسم المکان:  . 33

إْن تعرْف نفسک فهو أنفُع المعارف.   ا.   مسائل الحیاِة بعُضها غامضٌۀ جد

هذه ِمکَنسٌۀ تستعملها اّمی کلَّ یوٍم.   نحن نطالُع دروَسنا فی أقرِب المکاتِب الی بیتنا.  
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عّین ما فیه إسمان من التفضیل:  . 34

أکبر العیب أن تعیب اآلَخرین ما فیک مثله.   خیر إخوانکم َمن أهدي إلیکم عیوبَکم.  

االستهزاء باآلخرین و تسمیتهم باألسماء القبیحۀ من الّذنوب.   أفضل الناس أنفعهم و أقّلهم غیبًۀ.  

َعیِّن ما فیه اسم التفضیل:  . 35

َیَرُه» ة خیراً مثقاَل َذرٍّ َیْعَمْل َفَمْن َخَلَق» َأعوُذ بَِربِّ الَفَلِق ِمْن َشرِّ ما ُقْل

ِإذا َمَلک اَألراِذُل َهَلک اَألفاِضُل.  ِعندي لَْوٌن َأْبَیض و َأْسَود و َأْزَرُق و َأْحَمُر و ... . 

«قد نَذهُب إلی َمتجر أحد األصدقاء لِشراء بعض الوسائل ألنّه قد َأعطانا التَّخفیض دائمًا !»:  . 36

گاهی براي خرید برخی وسائل به فروشگاه یکی از دوستانمان می  رویم زیرا همیشه به ما تخفیف می دهد!

براي خریدن بعضی از وسائلمان شاید به مغازة یکی از دوستان برویم زیرا او همیشه به ما تخفیف داده است!

براي خرید برخی وسائل قطعًا به فروشگاه یکی از دوستان می رویم چرا که او همیشه به ما تخفیف می دهد!

براي خریدن برخی وسائل، گاهی به مغازة یکی از دوستان می رویم زیرا همیشه به ما تخفیف داده است! 

عّین ما فیه اسم الّتفضیل!  . 37

الُخلُق الحسن هو شیء ثقیل فی المیزان!   الشّر بالّناس جعل القلب أسود!  

الطالب المجتهد أحّق من الطالب المتکاسل بالجائزة!   أحسن إلی الناس حتی یحّبوك فی المجتمع!  

عّین جوابًا فیه أسماء المکان فقط:  . 38

الَمکاتب - الَمکتبات - الَمطار   الَمنافذ - الَموعد - الَمحامد   الُمنهمر - الَمالعب - الَمدارس   الَمالبس - الَممّر - الِمنشفۀ  

عّین الّصحیح:  . 39

جاءت اُخُتک األکبر إلی مدرستنا.   آسیا من القاّرات األکبر فی تاریخ العالم.   الغیبۀ من المعاصی الکبري.   االیمان یهدي االنسان الی الحیاة األعلی.  

َعّیّن الّصحیح َعن نوعیِّۀ الکلماِت فی الْعباراِت التالیِۀ.    . 40
«َمْن َغَلَبْت َشْهَوُتُه َعْقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَْبهاِئِم»

«َمن» َغَلَبْت: فعل ماٍض - للغائبۀ (سوم شخص مفرد) مجرد ثالثی / فاعُلُه َمن: اسم - مفرد مذکر - استفهام / مبتدأ 

اَْلبهائم: اسم - جمع مکّسر مفرُدُه «البهیمۀ» / مضاف الیه  َشْهَوُة: اسم - مفرد مؤنث / فاعل 

َعیِّن ما فیه اسم التفضیل:  . 41

ْنُفِسُکم ِمن َخْیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا»  موا ِألَ «َو ما ُتَقدِّ اِْسَتْخِرج َخْمَسَۀ َأسماِء تفضیٍل ِمْن ُدعاِء االفِتتاح. 

َزیَّنا السماَء الُدنیا بَِمصابیح»  َتْزَرْع خیراً، َتْحُصْد ُسروراً.  ِإْن

.  عّین الخطأ (فی التفضیل): 42

 ال شَک أّن لغۀ القرآن أبلغ من جمیع الّلغات اُألخري!  إّن ُأختی الّصغري هی التلمیذة الکبري فی الّصف! 

 معّلمونا فی المدرسۀ من أفاضل معّلمی البالد!  هذه التلمیذة ُصغري من زمیالتها فی الّصف! 

«من أفضل الُطرق الکتشاف َکذِب األشخاص هو مقایسۀ ما یقولونه بما یفعلونه!» :  . 43

آنکه بهترین راه را براي پیدا کردن اشخاص دروغگو دارد همان است که گفتۀ آنها را با عملشان مقایسه کند! 

از بهترین راه ها براي کشف دروغ افراد همان مقایسۀ چیزي است که می گویند با چیزي که بدان عمل می کنند! 

کسی که بهترین راه ها را براي کشف دروغ افراد دارد، آنچه را آنها می گویند با آنچه به آن عمل می کنند مقایسه می کند! 

بهترین راه براي یافتن دروغگیی اشخاص عبارتست از مقایسۀ سخنی که می گویند با چیزي که بدان عمل می کنند! 

عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:  . 44

خیر الّصدقۀ علم نتعلَّمه و نُعلِّمه اآلخرین فی حیاتنا!  ا بخیر األشیاء من الحدید و الّنحاس!  بنی المدیًر سد

فی کّل شیء خیٌر و جماٌل التشاهدهما إّال أن تنتبه إلیهما!  علیکم بالجماعۀ ألّن الکثیِر خیر من القلیل ألداء األعمال! 
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عّین الّصحیح عّما ُاشیر إلیه بخّط (علی الترتیب):    . 45
«إشتري جّدي الحنون السراویل المختلفۀ من َمتجري الجمیل إلخوانی بسعر أرخص»

«مضاٌف إلیه، اسم مکان، مضاٌف إلیه» «صفۀ، اسم مکان، مضاٌف إلیه»

مضاٌف إلیه، مجرور به حرف جّر، اسم تفضیل»  «صفۀ، مجرور به حرف جّر، اسم تفضیل» 

عّین الفعل المزید الثالثی یکون لِلّنفی و للّنهی معًا!  . 46

المؤمنات الَترتکبن المعاصی فی الحیاة!   المؤمنۀ الُتعاشري من یري الّسیئات و الینکرها!  

ما اِنکسر قلمی فی الّصف عند التدریس!   الُیشرُك المؤمنون باهللا شیئًا!  

عّین الخطأ فی صیغ األفعال:  . 47

یا صدیقتی إبتِعد عن الُعجب بین زمیالتِک!   المؤمناُت التلمزن أنفسکّن و التنابزَن باأللقاب!  

األَخوان َسمعا صوتًا ِمن القریب فی الغابۀ!   المؤمنون الَیسخروا من اآلخرین فی المجتمع!  

عّین العبارة الّتی استعمل فیها اسم التفضیل:  . 48

أنصح بقراءة کتاب حول طرق تقویۀ الّذاکرة!   الّلهم ِإجعلنی فی أعین الّناس کبیراً!   َمن َعفا و أصلح فأجره علی اهللا!   إضاعۀ الفرصۀ فی الّدنیا غّصۀ!  

.  عّین وزن «أفعل» لیس اسم تفضیل: 49

 أسَعی الّشباب، أخبَرنا بنتیجۀ سعیه!   إّن زمیلی َحسنًا أحسن إخَوته فی العائلۀ!  

 أهدي أخی عیوبی إلّی بعد ما أصلح نفسه!   ُزرت أطول الکهوف المائّیۀ مع أحّب أصدقائی!  

ِاقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئله بما یناسب النّص:   
 َتعتمد الملیاراُت من الّناس فی جمیع أنحاء العالم، خاّصْۀ فی أفقر دول العالم، علی الُمحیطات و الِبحار فإنّها مؤثِّرة بشکل أساسّی فی إیجاد ُفَرص العمل و کذلک الحصول َعلی
ها؛ فإنّها إضافًۀ إلی أنّها َمصادُر ِمن النِّعم الِغذائّیۀ الِغذاء و االحتیاجات الیومّیۀ. إّن البالد الُمجاِورة لهذه الّنعمۀ الُکبري َتسَتفید ِمنها بأشکاٍل ُمختِلفٍۀ فی َمجال َتنمیِۀ اقتصادها و نموِّ
ذ. و األمُر الجدیر بالّذکر هو أّن النَّقل البحري أصبَح اآلَن أحَد ُطرق االّتصال األساسّیۀ ج و التلذِّ ّواح و الُمسافرین من جمیع بالِد العالم للثفرُّ و َغیِرها فهی فرصٌۀ َذهبیٌّۀ لِجذب السُّ

بین البالد، فلذلک ُیَعدُّ من َعوامل َتنشیط اِالقتصاد. و أخیًرا ما َتِجب ُمراعاُتها هی أّن البحار لَیست مکانًا للّنفایات فإّن َعدَم رعایِۀ هذا األمِر ُیسبُِّب هالکۀ اإلنسان بِیده!

.  «أفقر»: 50

اسم - اسم تفضیل (جمعه علی وزن «أفاعل») - فعله: «َفقر» و مصدره: «َفْقر» مفرد مذّکر - اسم تفضیل - مجرور به حرف الجر؛ فی أفقر: جار و مجرور 

مفرد مّذکر - اسم تفضیل (به معنی «ترین»، و هو مضاف) - مجرور به حرف الجّر «فی»   اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل - (مؤنثه علی وزن «أفعلۀ» و جمعه علی وزن «أفاعل»)  
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: «ال» بر سر «اسم» آمده است.  : نیز «ال» نهی است و در گزینۀ  »: ال = نهی است، در گزینۀ  زیرا در این گزینه «ال» براي نفی مضارع است، در گزینۀ « گزینه 4  . 1
بررسی سایرگزینه ها: گزینه 1  . 2

) «التتکاَسل» فعل مفرد مونث غائب ( للغائبۀ) است و «لها» در «أعمالها» نشانۀ آن است و «الممّرضۀ» فاعل َان است. «پرستار ماهر در کارهایش تنبلی نمی کند.» 

) «شاَهَد» غائب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دانش آموزان پیروزمندانه نمراتشان را در کالس مشاهده کردند.» 

) «صاِدق» با توجه به کسرة عین الفعل «ِد» امر مخاطب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دوستی و همنشینی کن با کسی که برتو دلسوزي می کند در حالی که تو در غفلت هستی.»
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 3

در گزینۀ  «ه» در «الیه» به «مدیرة» که مؤنّث است برمی گردد که نادرست است. 

در گزینۀ  «ها» در «اُمّها» به «الطفل» که مذکر است برمی گردد که نادرست است. 

در گزینۀ  «ه» در َبعُضُه به «أشیاء» که جمع غیر عاقل است برمی گردد، پس باید به صورت مفرد مؤنث یعنی «ها» َبعُضها بیاید. 
اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنث معموًال بر همان وزن أفعل می آید. گزینه 2  . 4

)، المسلمین: مسلمانان را ( رد )، قدشّجع : تشویق کرده است ( رد گزینۀ  )، فهما أمران: چه آن ها دواحدي هستند (رد گزینه هاي  و  ِالَزم : پاي بند... باش ( رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 5

( ) اإلسالُم فاعل است. ( رد گزینۀ  گزینه هاي  و 
زیرا اسم تفضیل در مقام مقایسه بین دو چیز به صورت مذکر به کار می رود؛ حتّی اگر آن دو چیز مؤنث باشد، امّا زمانی که اسم تفضیل به عنوان صفت به کار رود باید از نظر جنس مطابقت گزینه 3  . 6

کند. 

» درست است.  گزینۀ « گزینه 1  . 7

» «َعَلَم  ِعلَْم» نادرست است.  » «َحسََّنْت  َحسَّنَْت» و در گزینۀ « » «َمَثِل  ِمثِْل» و در گزینۀ « در گزینۀ «
«أفَْضل» اسم تفضیل است و مضاف واقع شده معنی صفت عالی [=ترین] می دهد که به غلط تفضیلی[=تر] ترجمه شده است.  گزینه 2  . 8

«عبادة» مفرد است که به غلط جمع ترجمه شده و ضمیر «ك» در «عبادتک» ترجمه نشده است و « أخفا» باید به صورت صفت برترین ترجمه شود.( پوشیده ترین).  گزینه 2  . 9
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 10

در گزینۀ  «له حرٌف زائٌد  لیس له حرٌف زائٌد» و در گزینۀ  «ال یحتاُج إلی المفعول  َیحتاُج إلی المفعول» و در گزینۀ  «تفضیل  اسم فاعل» نادرست می باشد.

«هر انسانی در گروي آن چیزي است که به دست آورده است» با توجه به مفهوم این آیه گزینۀ  به آن نزدیک تر است «هر کس کار شایسته اي انجام دهد به نفعش است و هر کس گزینه 3  . 11
بدي کند به ضررش می باشد.» 

زیرا فعل «انفتح : باز شد» ناگذر «الزم» است. بقیۀ گزینه ها متعدیی ست . در نتیجه متعدي است.  گزینه 4  . 12
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1) بنویسید ( چه چیزي را ) نیازمند مفعول است؛ در نتیجه متعدي است. 
گزینه 2) به کار برد ( متعّدي ) 
گزینه 3) شناخت ( متعّدي )    

برسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 13
، «َأْرَبع» عدد چهار است و معنی صفت نمی دهد. گزینۀ  :«َأفْضل»، گزینۀ  «الّدنیا»، گزینۀ  «ُأْخري» صفت از نوع اسم تفضیل هستند.  در گزینۀ 

صفت عالی ترجمه می شود، ولی سایر گزینه ها به صورت صفت تفضیلی ترجمه می شود.  در گزینۀ  گزینه 1  . 14

) استاد ما در میان دوستانش از لحاظ رتبه و مقام برتر است.  ) دروغ به مردم از زشت ترین پستی ها است.                          

) شما برتر هستید اگر از ایمان آورندگان باشید.  ) گمان می کنم تو در انجام این کارها تواناتر هستی.                
اآلَخریَن: مفرد آن «اآلَخر» اسم تفضیل است که در اصل «أْخر» بر وزن َأفَْعل است.  گزینه 2  . 15

، «َشّر» به معنی «بدي» است و «َأْرَبع» چهار و «اَألحمر» به معنی «سرخ» هیچ کدام از سه مورد اسم تفضیل نیست.  گزینۀ 

گزینه هاي  و  (الفساتین و األسعار) جمع غیر انسان هستند که باید براي آنها مفرد مؤنث به کار رود. (هذِه – غالیۀ)  گزینه 4  . 16

در گزینۀ  به جاي « آَخر » باید کلمۀ « اُْخري » باشد، چون موصوف آن مؤنث است. 
«َأنَْصح و َأْطَوع» اسم تفضیل هستند و حالت مقایسه آمده و در جمله مضاف واقع شده اند و معنی صفت [عالی = ترین] می دهند.( رد سایر گزینه ها) گزینه 3  . 17

(المقالۀ) مؤنث است، پس باید صفت آن هم مؤنث (األولی) می آمد.  گزینه 1  . 18
بررسی سایر گزینه ها: 

(2): چون (أقبح) صفت نیست (خبر است) و براي مقایسه به کار رفته پس اشکالی ندارد که به صورت مذکر به کار برود  (الغیبۀ أقبح...)  

): هر چند (سراویل  مفرده: سروال) جمع غیرانسانی و در حکم مفرد مؤنث است، ولی چون حالت مقایسه وجود دارد مذکر آمدن اسم تفضیل، (أفضل)، اشکالی ندارد.  )

): (المکتبۀ) مؤنث و صفت آن (األولی) نیز مؤنث آمده است.  )

)/ «می خواهی»: تُریُد (مذّکر)، تریدیَن (مؤنث)/ «قیمت هاي آن ها»: أسعارها (رد «تو»: أنَت، إنََّک (مذّکر)، أنِت، إنَِّک (مؤنث)/ «شلوارهاي بهتري»: سراویل أفَضل (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 19

)/ «آغاز می شود»: تبدأ  )/ «هفتاد و نُه هزار تومان»: تسعۀ و سبعین ألف تومان (رد گزینه هاي  و  گزینه هاي  و 

: «إنَّ» در ابتداي جمالت روزمره که نیاز خاصی به تأکید ندارند، معموًال ترجمه نمی شود. نکتۀ 
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: در اعداد دو رقمی ابتدا یکان و سپس دهگان را ترجمه می کنیم؛ به عبارت دیگر عدد را برعکس ترجمه می نماییم. نکتۀ 

: د باشد.  زیرا این گزینه باید به صورت  گزینه 2  . 20

«أعوُذ» فعل و فاعل آن «أنا» مستقر، «ما» مضاف الیه است. (... از بدي چیزي که آفریده.) گزینه 3  . 21
گزینه 2 «عبادي»:  بندگان من   . 22

جمله در گزینۀ  با جار و مجرور شروع شد، ولی بعد از آن فعل آمد؛ پس جمله فعلیه است. گزینه 1  . 23

» اسم تفضیل داریم (الّدنیا، أنفع، خیر، أوسط). توجه کنید که (ُأحّب) فعل است نه اسم تفضیل!  در جملۀ « گزینه 3  . 24
(بندگان خدا را در دنیا دوست دارم کسانی که سودمندترین آن ها براي مردم است و آنان به این حدیث اعتقاد دارند: بهترین کارها میانه ترین آن هاست.

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 25

»: (ِمن فعل أقدر) اشتباه است چون وزن فاعل از فعل ثالثی مجرد ساخته می شود ولی (أقدر) مزید است.  گزینۀ «

»: (مشاِهدة) نادرست بوده وصحیح آن (ُمشاَهَدة) است.  گزینۀ «

»: (اإلسم المثنی) نادرست است و صحیح آن (اإلسم المفرد) است.  گزینۀ «

در این گزینه (األحمر) صفت است اما چون رنگ است اسم تفضیل محسوب نمی شود.  گزینه 1  . 26
 «اُألخري، األعلی، األسرع» صفت و اسم تفضیل هستند. 

الۀ) می باشد و گاهی بر شغل و اشیاء داللت می کند. در این گزینه اسم مبالغه نداریم و (الّزّوار) اسم مبالغه محسوب نمی شود.  اسم مبالغه بر وزن (َفّعال - َفعَّ گزینه 4  . 27
بررسی سایر گزینه ها: (الکّذابین / الفّالحان / الّطیار) اسم مبالغه هستند. 

ذلَک َمْتَجٌر َنشتري ِمنُه المالِبَس الّْتی َنحتاُجها." : "«َمْتَجر»اسم مکان و نقش خبر دارد.  گزینه 1  . 28
ترجمۀ عبارت: آن مغازه اي است که لباس هایی را که نیاز داریم از آن می خریم. 

»:  «َمخاِزن» مبتدا و «َمکتبات» مجرور به حرف جر است.  »: «مزرعُۀ» مبتداست. گزینۀ «  «َاْلَمسجد» مجرور به حرف جر، گزینۀ «
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

» پاك و منّزه است کسی که شبانه بنده اش را از مسجدالحرام به مسجداالقصی برد.  قصی.":گزینۀ « ُسبحاَن الّذي َأسري ِبَعبِده َلیًال ِمَن اْلَمْسجِد الحراِم إَلی اْلَمْسِجد اْألَ

»: مزرعۀ پدربزرگم پر از درختان میوه دار است.  قصی.":گزینۀ « ُسبحاَن الّذي َأسري ِبَعبِده َلیًال ِمَن اْلَمْسجِد الحراِم إَلی اْلَمْسِجد اْألَ

»: گنجینه هاي دانش آن کتاب هایی هستند که در کتابخانه هایمان آنها را نگه می داریم. َمخاِزُن اْلِعْلِم ِهَی ِتلَک الُکُتُب التی َنحَتِفظ بها فی َمکتباِتنا.":گزینۀ «
شراألشیاء: بدترین چیزها / خیرها: بهترین آن (هرگاه خیر و شر به معناي بهتر،  بهترین، بدتر، بدترین باشند، اسم تفضیل محسوب می شوند)  گزینه 3  . 29

بررسی سایرگزینه ها: 

»: خیر در این گزینه به معنی خوبی است.  گزینۀ «

»: من خیر: از نیکی  گزینۀ «

»: خیراً: خوبی / شّر: بدي   گزینۀ «
در این گزینه (أفضل) اسم تفضیل است و نقش (مفعول) دارد.   گزینه 3  . 30

ترجمۀ گزینه: خداوند براي بندگان بهتر از عقل را تقسیم نکرد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (خیر) اسم تفضیل و نقش خبر دارد.  گزینۀ «

»: (خیر) اسم تفضیل و نقش خبر دارد.  گزینۀ «

»: (أقوم) اسم تفضیل و نقش خبر دارد.  گزینۀ «

سؤال گزینه اي را می خواهد که اسم مکان و اسم مفعول با هم در گزینه نیامده باشند. در این گزینه (المسجد) اسم مکان است اما اسم مفعول نداریم.  گزینه 4  . 31
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (َمضامین: مفرده مضمون) اسم مفعول و (المطابع: مفرده المطبع) اسم مکان است.  گزینۀ «

»: (المحاصیل: مفرده محصول) اسم مفعول و (المزارع: مفرده المزرعۀ) اسم مکان است.  گزینۀ «

م) اسم مفعول است. »: (مرقد) اسم مکان و (الُمحرَّ گزینۀ «
در این گزینه (مفاخر) به معناي (افتخارات)، اسم مکان محسوب نمی شود.  گزینه 3  . 32

 (المصنع، متجر، موقف) اسم مکان محسوب می شوند.

(المکاتب  مفرده: المکتب یا المکتبۀ) اسم مکان است.  گزینه 3  . 33
بررسی سایر گزینه ها: 

): (مسائل  مفرده: مسألۀ: یعنی سؤال) و اسم مکان نیست، هر چند که همان وزن را دارد.  گزینۀ (

): (المعارف  مفرده: المعرفۀ: شناخت و درك) اسم مکان نیست.  گزینۀ (

): (ِمْکَنَسۀ: بر وزن ِمْفَعَلۀ: جارو) این کلمه هم از نظر وزن و هم معنا با اسم مکان فرق دارد.  گزینۀ (

(أکبر = أفعل) و (اآلَخر = أأَخر = أْفعل) اسم تفضیل هستند. گزینه 2  . 34

): فقط (خیر) اسم تفضیل است. (أهدي: فعل ماضی از باب افعال) ترجمه: بهترین برادران شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.  گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها: 

): (أفضل و أْنَفع = أفعل) و (أَقّل = أَفّل = أفعل) اسم تفضیل هستند.  گزینۀ (

): (اآلَخرین) تنها اسم تفضیل در این گزینه است.  گزینۀ (
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«اَألراذُل» و «اَألفاِضُل» جمع مکسر است و مفرد آن ها «َأْرَذل» و «ًأفضل» است که در این صورت اسم تفضیل می باشد.   گزینه 4  . 35
نکته: که براي تشخیص جمع مکسر که، اسم تفضیل هست یا نه، به مفرد آن نگاه می کنیم.

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 36

 ( قد نذهُب: گاهی ... می رویم ( رد گزینه هاي  و 

) / قد أعطانا : به ما تخفیف داده است ( رد گزینه هاي  و ) ) / الوسائل: وسائل (رد گزینۀ  األصدقاد: دوستان ( رد گزینۀ 

در این گزینه (أحّق) اسم تفضیل بر وزن (أفعل) می باشد.  گزینه 4  . 37
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «الشّر» به معناي «بدي» است و اسم تفضیل نیست. / رنگ ها مثل أسود اسم تفضیل نیستند.   گزینۀ «

»: اسم تفضیل نداریم.  گزینۀ «

»: (أحسن) فعل امر است و اسم تفضیل محسوب نمی شود. گزینۀ «

(الَمکاتب  مفرده: الَمکتب: الَمکتبۀ) - (الَمکتبات  مفرده: الَمکتبۀ) - (الَمطار: فرودگاه، در اصل: الَمْطَیر بوده است!)  گزینه 4  . 38
بررسی سایر گزینه ها: 

): (الَمالبس مفرده: الَملبس، لباس ها) - (الَممّر  بر وزن  َمفعّل، اسم مکان) - (الِمنَشَفۀ   بر وزن ِمْفَعَلۀ است نه َمْفَعَلۀ ...)  گزینۀ (
نکته: 

معموًال وزن (ِمْفَعل - ِمْفَعَلۀ) به وسیله و ابزار کار داللت می کند نه اسم مکان. مثل: (ِمْقَبض: دستگیره) و (ِمْکَنَسۀ: جارو) 

): (الُمنَهِمر: اسم فاعل از باب انفعال) - (المالعب  مفرده: الملعب، ورزشگاه) اسم مکان - (المدارس  مفرده: المدرسۀ) اسم مکان  گزینۀ (

): (المنافذ  مفرده: الَمْنَفذ، محّل نفوذ) اسم مکان - (الَموِعد: محّل وعده، اسم مکان) بر وزن (َمْفِعل) - (الَمحامد  مفرده: َمحمدة، نیکی و ستایش و ...)  گزینۀ (

اگر اسم تفضیل براي مقایسه باشد، از نظر جنس محدودیتی وجود ندارد یعنی می توانیم با اسم مؤنث، از اسم تفضیل مذکر استفاده کنیم اما اگر اسم تفضیل نقش صفت را پذیرفته گزینه 2  . 39
باشد، حتمًا باید از نظر جنس با موصوف خود مطابقت کند! 

بررسی سایر گزینه ها: 
از طرفی چون (المعاصی) داراي (ال) است، صفت آن نیز به صورت اسم تفضیل مؤنث (الکبري) آمده است. 

): (الحیاة) مؤنث و صفت آن هم باید مؤنث ( الُعلیا) بیاید نه به صورت مذکر.  گزینۀ (

): (القاّرات) جمع غیر انسان و صفت آن باید (الکبري) می شد.  گزینۀ (

): (اُخت) مؤنث و صفت آن باید (الکبري) می آمد. گزینۀ (

» «مضاف الیه» نادرست می باشد. » «فاعلُُه َمن» و در گزینۀ « » «استفهام» و در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 3  . 40

»: «خیر» به معنی «خوبی» است.  »: اسم تفضیل وجود ندارد، گزینۀ « در گزینۀ« گزینه 4  . 41
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «خیرًا» به معنی «نیکی» است. در گزینۀ «

براي مقایسۀ بین دو اسم مؤنث از همان وزن «أفعل» استفاده می شود؛ فلذا در این گزینه باید از اسم تفضیل «أصغر» استفاده می شد. گزینه 4  . 42

) / «مقایسۀ ما» مقایسۀ چیزي است که... (رد سایر گزینه ها) / «من أفضل الّطرق» از بهترین راه ها (رد سایر گزینه ها) / «الکتشاف کذب األشخاص» براي کشف دروغ افراد (رد گزینۀ  گزینه 2  . 43

) زائد است.  ) / «کسی که » در گزینۀ(  «یقولوّن» می گویند، «یفعلوّن» عمل می کنند (رد گزینۀ 

در این گزینه «خیر» به معناي خوبی است و معناي «تر و ترین» نمی دهد و اسم تفضیل نیست.  گزینه 4  . 44
ترجمه: در هر چیزي خیري (خوبی اي) و زیبایی اي است که آن دو را نمی بینی مگر اینکه به آن ها توجه کنی. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) مدیر با بهترین اشیاء از آهن و مس یک سد ساخت. (خیر: بهترین)  گزینۀ 

) بهترین صدقه علمی است که آن را یاد می گیریم و در زندگیمان به دیگران آن را یاد می دهیم . (خیر: بهترین)  گزینۀ 

) شما را به جمع بودن توصیه می کنم چرا که زیاد بهتر از کم در انجام کارهاست. (خیرمن: بهتر است از...)  گزینۀ 

(الَحنون) صفت است: (جّد + ي + الحنون)   گزینه 3  . 45
اسم مکان (متجر) است و نقش (مجرور به حرف جر) دارد. 

( أرخص) اسم تفضیل است و نقش صفت را دارد. 

(الترتکبن): (مرتکب نمی شوید، مرتکب نشوید) هم می تواند مضارع منفی جمع مؤنث مخاطب و هم فعل نهی جمع مؤنث مخاطب باشد.  گزینه 2  . 46

با توجه به (یا صدیقتی) فعل امر متناسب با آن (إبَتعِدي) می باشد. چون فعل در صیغۀ مفرد مؤنث مخاطب می باشد.  گزینه 2  . 47
نکته: (أَخوان) مثنی می باشد ولی (إخوان) جمع است. به فعل هاي مناسب براي آنها توجه کنیم. 

گزینه 1 (الّدنیا) اسم تفضیل بر وزن ُفعلی است.   . 48
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أصلح) فعل ماضی است.  گزینۀ «

»: (أعین) اسم و جمع مکسرچشم ها است.  گزینۀ «

»:(أنصح) فعل مضارع است.  گزینۀ «

أهدي إلّی: به من هدیه کرد (فعل بر وزن أفعل) / أسعی، أحسن، أطول هر سه اسم تفضیل اند و مضاف واقع شده اند. گزینه 3  . 49
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  ترجمۀ متن درك مطلب: 
میلیون ها نفر از مردم در تمام اطراف دنیا به ویژه در کشورهاي فقیرتر زندگی  شان به دریاها و اقیانوس ها تکیه دارد. این دریاها و اقیانوس ها به شکل خیلی مهمی در ایجاد فرصت هاي شغلی و بدست
آوردن غذا و احتیاجات روزانۀ آنها مؤثر است. سرزمین هاي نزدیک این اقیانوس ها به خاطر این نعمت بزرگ از آن به اشکال مختلفی در زمینۀ توسعه و رشد اقتصادشان استفاده می کنند. عالوه بر
اینکه آن ها منابع مهم نعمت هاي غذایی و غیره هستند یک فرصت طالیی براي جذب جهانگرد و مسافر براي لذت بردن و گشت از تمام سرزمین هاي دنیا هستند. موضوعی که شایان ذکر است این
که حمل و نقل دریایی امروزه یکی از راه هاي اتصال اساسی بین کشورها شده است. براي همین یکی از عوامل رشد اقتصاد شمرده می شود و در انتها آن چیزي که مراعات کردن آن واجب است،

اینکه دریاها مکانی براي زباله ها نیستند و عدم رعایت این موضوع باعث هالکت انسان به دست خودش می باشد.

گزینه 4 اسم تفضیل مؤنث بر وزن ُفعلی است نه أفعلۀ.   . 50
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