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.  عَین ما لیس فیه اسم التفضیل: 1

 أتقی النِّاس من ال یخاف النُّاس من لسانه!  کان من بین أصدقائی َمن هو أنجح التالمیذ! 

 أعلم أنَّ َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه فهو علیم!  إّن الّلون األبیض أحسن لوٍن أللبسۀ الممّرضات! 

ِن العبارَة الّتی جاء فیها الفاعل: َعیِّ  . 2

ُر ساعۀ َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًۀ.  َتَفکُّ َخیُر ِإْخوانِکم َمْن َأْهَدي إلَْیُکم ُعیوبَُکم.  یام»  َعَلیُکُم الصُّ ُکِتَب ُیْصَنُع الُخبُز ِمَن العجیِن. 

عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للتعریب:   . 3
«امروز در جهان کنونی ترك کردن کوچک ترین اشتباهات، از بزرگ ترین فضیلت ها به شمار می  آید!»:

الیوم فی العالَم المعاصر ترك أصغر األخطاء ُیعّد من أکبر الفضائل!  الیوم فی العالم الحالی ترك أصغر الخطأ یعتبر من أکبر فضائلک! 

هذا الیوم فی العالم المعاصر ترك االشتباهات األصغر یعتبر من فضائل أکبر!  هذه األّیام فی العالم الحالی ترك أصغر معاصیک یعّد من أکبر فضائلک! 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلتعریب:    . 4
«او در مقابل نامالیمات سخت تر از صخره است، لذا در زندگی خود پیشرفت می کند!»:

م فی الحیاة! هو مقابل الشدائد أصلُب من الصخرة، لهذا قد تقدَّ م فی حیاتها! إنّها أصلُب من الصخرة أمام المصائب، لهذا تتقدَّ

هی أشدُّ من الصخرة فی مواجهۀ المشکالت، فتذهب إلی األمام فی الحیاة! م فی حیاته!  إنّه أکثُر استحکامًا من الصخرة مقابل البالیا، فتقدَّ

عّین کلمۀ «الشّر» ال ُیمکن أن تکون اسم التفضیل:  . 5

َجهُلنا شرُّ أعدائنا إن نعرفه!  إّن الیأَس شرُّ األشیاء لتخریب حیاة البشر! 

رك باهللا من شرِّ األعمال الّتی َتبعُدنا عنه!   ال شرَّ إّال أن ُیمکن دفُعه بالّتدبیر!   الشُّ

« نِّ ِن األنسب فی مفهوم اآلیۀ الشریفۀ :«یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْجَتِنبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ .  عیِّ 6

من از صبا و چمن بد گمان نمی گشتم / زمانه در دلم افکند بد گمانی را 

بدگمانی در حق مرد خدا / موجب بُعد از خدا گردد تو را 

ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامی است / چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را 

چنین باشد انجام ِکرداِر بد / بداندیش را بی گمان ، بد رسد

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   . 7
 جئت إلی معّلمی شاکرًا، ألتکّلم معه حول مشاکلی الدرسّیۀ  :

سپاسگزارانه نزد معلم خود رفتم تا درباره ي مشکالت درسی صحبت کنم. با سپاس نزد معّلمم آمدم تا با او درباره ي مشکالت درسی ام سخن بگویم.

براي سپاسگزاري نزد معّلمم آمدم تا با او در مورد سختیهاي درسم حرف بزنم. براي حل مشکالت درسی خودم نزد معّلمم رفتم تا از او سپاسگزاري کنم.

َعیِّن اسم التفضیل مبتدَأ:  . 8

«َأَحبُّ عبادِ اِهللا إلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِعباِده» «َو جاِدْلُهم بِالّتی هَی َأْحَسُن ِإنَّ َربََّک هَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن سبیله» 

«َفَأْنَزَل اُهللا َسکینتُه َعَلی َرسولِِه َو َعَلی المؤمنین»  «َعداَوُة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقِۀ الجاِهِل»

ِن غیرالمناسب ِالسِم المکان: َعیِّ  . 9

ِمالبِس َمطاِعم َمالِعب َمدارس

.   فی أيِّ ِعباَرٍة ال یکوُن اسُم التفضیل َخبرًا؟ 10

ُهَو کاَن َأَصدَقهم کالمًا.   َأْعَظُم الِعباَدِة ِخدَمُۀ النِّاس.  

ۀ   ائَرُة َأْسَرُع َوسیَلٍۀ للَنقِل المسافریَن بین الُمُدِن و الُبلداَن المختلَفِ ِإنَّ الوالَِدیِن َأَقَرُب النِّاس إلَینا.   الطِّ

َعیِّن الَخَطَأ ِمن قواعد اسِم التفضیل:  . 11

ِزینُب ُکْبري ِمن فاِطمۀ! آسیا َأْکَبُر ِمن ُأوروبّا!  فاِطمُۀ َأْکَبُر ِمن زینب!  ْغَري!  فاِطمُۀ الُکْبري و زینُب الصُّ

نمونه سوال عربى یازدهم درس یکم متوسط
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 اقرأ الّنص الَتالی بدّقۀ ثَم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص:   
 إّن أّول مسؤولّیۀ للمرأة عنایتها باُالسرة، فإّن األخالقیات الّتی نراها خارج المنزل لیست إّال نتیجۀ للبذر األّول الّذي بذرته اُالّم فی البیت! فاُالّم ترسم فی ذهن الطفل الغایات
الّتی سیّتبعها فی حیاته، و لذلک نعتقد أّن اإلصالح الحقیقّی لُالمۀ هو تربیۀ البنت! إضافۀ إلی ذلک فمن المسؤولیات ااُالخري، للمرأة مشارکتها فی الخدمات االجتماعیۀ، و من

أفضلها مکافحۀ الفقر و مکافحۀ الجهل و مکافحۀ المرض!

اُالم المثالّیۀ هی الّتی ..................   . 12

تکافح األمراض و تصبح طبیبۀ و تترك تربیۀ أطفالها! تجمع بین المسؤولّیات االجتماعّیۀ و اُالسرّیۀ!

ال تهتَم بالمسؤولّیات االجتماعیۀ و تتمّسک بتربیۀ أوالدها! ال تعمل خارج البیت و تحّب أن تکون لها أوالد کثیرون!

کیف تتحّقق مکافحۀ المرض من جانب اُالّم؟ عّین الخطأ:  . 13

حین قامت بتربیۀ طفلها سالمًۀ! حین أصبحت طبیبًۀ و عالجت األمراض! إذا مرض الطفل و عالجه األطّباء! إذا عّلمت أبناءها االجتناَب عن الجراثیم!

المقصود من النّص هو ..................   . 14

أهمّیۀ دور اُالّم فی إصالح المجتمع. اختصاص التربیۀ بالبنات. عدم أهمّیۀ تربیۀ البنین فی تقّدم المجتمع. احترام اُالّم فی المجتمع.

َعیِّن اسَم التفضیل خبرًا :  . 15

«َحیَّ َعلی خیِر اْلَعَمِل»  «خیُر إخوانُِکم َمْن َأْهَدي إلیُکم ُعیوبَُکم» 

الغیبۀ ِمن َأَهمِّ َأسباِب َقْطِع التَّواُصِل بَْیَن النِّاس.  «َأَحبُّ ِعباِد اِهللا ِإلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِِعباِدِه»

َعیِّن ما  لَْیَس فیه اسم التفضیل:  . 16

ٍن.   ال خیَر فی ُودِّ اْمِرٍئ ُمَتَلوِّ الحات خیٌر ِعنَد َربَِّک ثوابًا»   «و الباقیاُت الصُّ

الناس من الیعتقد االمانۀ و الیحتنُب الخیانۀ»  «من غلبْت شهوته عقَله فهو َشرُّ من البهائم»   «شرِّ

ما هو الخطأ فی جمع المفردات الّتالیۀ؟  . 17

الَمَطَبَعۀ: الَمطابِع   الَمیِّت: الَمْوَتی   الَموِعد: الَموِعدات   اللِّسان: األلِسنۀ  

حیح عن نوعّیه الکلمات فی العباراِت التالیِۀ.   َعیِّن الصَّ  . 18
«َخْیُر إخوانُِکم َمْن َأْهَدي إلیُکم عُیوبَُکم»

إخوان: اسم - مثنی مذکر - «مفرُدُه أخ» / مضاٌف إلیه  َخْیُر: اسم - مفرد مذکر - اسم التَّفضیل / مبتدأ 

ُعیوَب: اسم - جمع مکسر أو تکسیر «مفرُدُه عیب» / مضاٌف الیه  َأْهَدي: اسم - مفرد مذکر - اسم الّتفضیل / خبر 

.  عّین الّصحیح: 19

 اإلیمان هو ما یکون ثابتًا فی القلوب!  : ایمان است که در دل هاي ما ثابت می ماند.

 کیف غفلنا عن اهللا الّذي ال َیغفلنا!  : چگونه است که از خدایی که ما او را فراموش نمی کنیم، غافلیم.

 إّن ُحکم اهللا فی مخلوقات السماء واألرض لَواحد!  : فقط فرمان خدا بر مخلوقات زمینی و آسمانی یکی است!

 أال َترون کیف صّغر اهللا الشیطان بتکبِّره!  : آیا نمی بینید چگونه خداوند شیطان را بخاطر تکبرش کوچک ساخت!

.  عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی األجوبۀ للترجمۀ:  20
منذ عرفت مفاهیم القرآن القّیمۀ، أستمع إلیه بکل دّقۀ عندما ُیقَرأ!

از وقتی مفاهیم ارزشمند قرآن را شناختم، هنگامی که خوانده می شود با تمام دقت بدان گوش می کنم!

از وقتی ارزش زیاد مفهوم هاي قرآنی را شناختم، هنگامی که تالوت می شود، در فهم آن دقت زیاد می نمایم!

آنگاه که ارزش مفاهیم قرآن برایم روشن شد، وقت تالوت آن  با دقت بسیار زیاد بدان گوش می دهم!

از هنگامی که با مفهوم هاي ارزشمند قرآنی آشنا شدم، وقتی قرآن می خواند در گوش کردن بدان کامًال دقت می کنم!

.  عّین األصّح و األدّق فی الترجمۀ :  21
یام واجب علی الجمیع، و نحن ُصمنا هذا العام کالّسنوات الماضیۀ  الصُّ

 بر همگی ما روزه واجب است، لذا ما امسال هم مثل سال هاي گذشته روزه می گیریم. بر جمیع ما روزه گرفتن الزم است ، لذا ما مثل سالیان گذشته روزه دار بودیم.

 روزه بر همگی واجب است و ما امسال چون سال هاي گذشته روزه گرفتیم. روزه داري بر جمیع ما واجب می باشد و ما امسال را همچون سال پیش روزه گرفتیم.
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.  عّین ما لیس فیه اسم التفضیل: 22

 أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!  َیجب أن نَري اآلخرین أحسن مّنا! 

 أحسن إلی الّناس کما ُترید أن ُیحسنوا إلیک!  أکره األعمال لقطع الّتواصل بین الّناس هو الغیبۀ!  

الیۀ.  حیَح َعن نوعیِّۀ الْکلماِت فی الْعباراِت التِّ .  َعیِّن الصَّ 23
«ُقْل َأعوُذ بَِربِّ الَْفَلِق ِمْن شرِّ ما َخَلق»

َأعوُذ: فعل مضارع - للمتکلم مع الغیر  ُقْل: فعل امر - للمخاطب ( دوم شخص مفرد ) 

ما: اسم - مفرد - استفهام / مضاف الیه  : اسم - مفرد مذکر - اسم الّتفضیل / مجرور به حرف اْلَجرّ  َشرِّ

َعیِّن ما فیه اسم المکان:  . 24

ُم التالمیذ الناجحیَن بالَمْرَحَمۀ.  َأْکَرَم الُمَعلِّ فی بالِدنا مالعب جمیلۀ وسیعۀ.  «لَْیَلُۀ اْلَقْدِرَخْیٌر ِمن َأْلِف َشْهٍر»  ْعُی لَِمْعِرفِۀ َأسراِر اآلَخریَن َأمٌر جمیٌل.  السَّ

إقرأ النّص التالی بدّقۀ، ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنّص: 
ل َمن بَدؤوا المسلمون هم أّول من أنشؤوا المستشفیات و المدارس، فشهدت ُمُدنهم المدارَس الّطبیۀ و المستشفیات الُمجهزة بُکلِّ ما َیحتاجه المریُض فی ذلک الوقت. هم أوُّ
بترکیب األدویۀ بصورٍة علمّیۀ دقیقۀ، و لهذا صّرح الکثیر من المورخین بأَن علم الصّیدلۀ علم إسالمی. و نَظرًا للمسافات البعیدة و أیضًا لوسائل الَسَفر غیِر المجهزة َصنعوا أشیاء
لب َقوانیَن و َضوابَط ُتمَنع االستفادُة منها إّال ِمن قبل لَحمل األدویۀ ُتوَجد فیها ُشروُط ِحفظ و سالمۀ األدویۀ. و هم أنشؤوا أّول مدرسۀ خاّصۀ بعلم الّصیدلۀ، واضعیَن لَها و للطِّ

األفاضل الّذین ُتعَطی لَهم إجازاٌت خاصٌۀ.

عّین الخطأ ُصنعت أمکنۀ خاصۀ لحمل األدویۀ ..................   . 25

لالْجتناب من فساد ها فی الَطریق. ألن الفواصل بین المدن کانت کثیرًة. لُیحفظ أثر األدویۀ جیدا.  لحفظها و سالمتها من الّسرقۀ.

کان الطبیُب ..................  . 26

  یحمل إجازة خاّصۀ. َیعمل فی الُمستشفیات.  َیقوم بترکیب األدویۀ.  َیقوم بعالج المرضی.

عّین الصحیح:  . 27

ما کان َحمُل األدویۀ َیحتاج إلی أشیاء خاّصۀ. ِعلم الصّیدلۀ هو علُم إنشاِء الُمستشفیات.

م الُمسلمین فی الّصیدلۀ. ما کان الطبُّ َیحتاج إلی أصحاب اختصاصاِت خاّصۀ. غیُر واحِد من المّورخین أظهر َتقدَّ

.  عّین الخطأ حول الّترادف أو الّتضاّد: 28

 فی الحیاة توّکلنا علی الحّی الّذي ال یموت!  الَمّیت  الَتجسُس هو محاولٌۀ قبیحٌۀ لکشف أسرار الّناس!  َسْعی 

هور   إّن الغیبۀ ذنًب کبیًر فی مکتبنا اإلسالمَی! اِسم  علینا أن ال نذکر عیوَب الّناس بکالٍم َخفّی!  ألظُّ

≠=

=≠

فی َأيِّ عبارٍة ما جاء «اسم المفعول»؟   . 29

َو َعَلینا َأْن ال نَْرَفَع َأصواَتنا َفوَق َصوِت الُمخاَطِب!  ًة»  ماِء ماًء َفُتْصِبُح اَألْرَض ُمْخَضرَّ «َأْنَزَل ِمَن السَّ

 ! َعَلینا َأْن نَْعَلَم َأنَّ َتباُدَل الُمْفَرداِت بَْیَن اللُّغاِت فی العالَِم َأْمٌر طبیعیٌّ َك!  ْحَمِق، فإنَُّه ُیریُد َأْن َیْنَفَعَک َفَیُضرُّ إیَّاك و ُمصاَدَقۀ اْألَ

َعیِّن عبارًة جاَء فیها اسُم المکان و اسُم الفاعل معًا:  . 30

ذلک الکتاُب َأْفَضُل للُمطالََعۀ !  َأنا ُمْنَتِظرة فی هذا الَمْجِلس! 

هذا اَألْمُر معلوٌم و واضٌح و هو عالٌِم ُمَتکبٌِّر !  علی الُمؤمنیَن َأْن ال َیتَّخذوا الکافریَن َأولیاء بَْعَضهم علی بَْعٍض ! 

َکْم اسَم تفضیٍل فی هذِه العبارة؟   . 31
هم عبادًة و ...» «إنَُّه أْفَضُل الِرجاِل ُخْلقًا و أْکَثُرهم قراءًة للقرآِن و َأقواهم إیمانًا و َأَشدُّ

إثناِن خمسۀ  ثالثۀ  اربعۀ 

َعیِّن الَخَطأ َعِن الَمَحلِّ اإلعرابّی للکلمات الّتی ُاشیر إلیها بخّط.  . 32

إذا َمَلَک األراِذُل َهَلَک اَألفاِضُل: خبر ًة: مفعول ماِء ماًء َفُتْصِبُح األرُض ُمْخَضرَّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

َأْعَلُم النِّاس، َمْن َجَمَع ِعْلَم النِّاس إلی ِعْلِمِه: مضاف الیه أْفَضُل اَألْعماِل اْلَکْسُب ِمَن اْلَحالِل: خبر

 ِاقرأ النَص التالی بدقۀ، ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص: 
ا. و علی تشترك الکائنات الحّیۀ فی خصائص ثالٍث: أولّها التنّفس و ثانیها حوائجها الغریزّیۀ و الثالث نمّوها و تکثیرها. وکّل ما الیّتصف بهذه الصفات الثالث النَحسبه موجودًا حی
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أّي حال لکّل موجود میزاُته الخاّصۀ، مثًال بعض الموجودات تعیش فی الماء و بعضها تحتاج إلی البرودة بحاجۀ إلی الحرارة، و بعضها أکثر ُعمرًا مثل األشجار، و بعضها أقّل

.  عّین الخطأ: 33

هناك أشجاٌر عمرها أکثر من اإلنسان الموجودات ال َتعیش بشکل ُمَوّحد

إنّما الکائن الحّی هو الذي یتکّلم و یعاشر اآلخرین فی بعض الموجودات صفات ال نراها فی اُالخري

.  یدّل النّص علی:  34

الصفات المشترکۀ فی المخلوقات و ال غیر اشتراکات الکائنات الحّیۀ و میزاتها الخاّصۀ قّلۀ عمر االنسان  کثرة عمر المخلوقات

.  عّین الصحیح:  35

ال نري َفرقًا کثیراً فی کیفّیۀ َمعیشۀ الکائنات الحّیۀ  االنسان هو الموجود الوحید الذي نُسمّیۀ کائنًا حیا

جمیع الموجودات الحّیۀ، کالنباتات، بحاجۀ إلی الطعام لیست من الصفات المشترکۀ فی المخلوقات الحاجۀ إلی الهواء

عّین الصحیح:  . 36

ال َمجال للحصول علی الخصائص المشترکۀ! هناك أحیاء خالدة ال َتموت أبداً!

لیس التوالد و التناسل من المیزات المشترکۀ للکائنات الحّیۀ! تعتبر األعشاب من الکائنات الحّیۀ التی تتنّفس!

فی أّي العبارة ماجاء إسم المکان؟   . 37

قرأ التلمیذ إنشائه تحت عنوان «فی محضر المعلِّم»! اِجتمع الّطالب فی قاعۀ المدرسۀ لتشجیع زمالئی!  

کان مبدأ کتابۀ مقالتی حول دروسی قبل یومین!   یبقی الُمحسن َحیا و إن نُقل َمنازل األموات!  

عّین ما فیه اسم المکان و اسم التفضیل معًا:  . 38

سبیُل للوصول بهذا الشارع أقصر من ذلک الشارع!   یشّجع المتفّرجون الّالعبین فی الَمالعب!  

رأیُت الُمّتهم فی المحکمۀ و ما کان له شاِهد!   صوّرنا للمؤمنین المشهد الجمیل فی أحسن تقویم!  

عّین اسم التفضیل مختلفًا فی الترجمۀ:  . 39

ِإنتخبت فاطمۀ ِمن أحسن األلبسۀ فی الّسوق!   الطالب المجتهد أحّق مِن الّطالب المتکاسل بالجائزة!  

إنّی ال أحّب هذه الّلوحۀ، هل یجد أجمل ِمن فیها!   إن تندم علی العفو فهو خیر من أن تندم علی العقوبۀ!  

َعیِّن اَألَصحَّ فی ترجمۀ العبارِة التالیِۀ: «َدقُّات قلِب اإلنساِن ِمن َأجَمِل نََغماِت الموسیقی فی ِخْلقِه العالَِم»:  . 40

ضربان قلب هاي انسان زیباتر از موسیقی در آفرینش جهان است!  ضربان قلب انسان از زیباترین نغمات موسیقی درآفرینش هستی است! 

تپش قلب هاي انسان از موسیقی زیبا در نغمه هاي خلقت هستی است!  ضربان قلب انسان از زیباترین موسیقی ها در خلقت هستی است! 

َعّین اَألَصحَّ فی ترجمۀ العبارِة التالیۀ: «َعداوة العاِقِل خیٌر من صداَقِۀ الجاِهِل».  . 41

دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.  دشمنان دانا بهتر از دوستان نادان است.  دشمنی عاقل از دوست نادان بهتر است.  دشمن نادان بهتر از دوستی عاقل است. 

عّین إسم الّتفضیل یختلف فی الترجمۀ:  . 42

خیر إخوانکم َمن أهدي إلیکم عیوبکم!   أکبر العیب أن تعیب ما فیک مثله!  

السّید المقّدس أفضل معّلمینا فی المدرسۀ فنحترم!   من غلبت شهوته عقله فهو شّر ِمن الَبهائم!  

عّین الکلمۀ الغریبۀ فی المجموعۀ التالیۀ:  . 43

آَخر   أهّم أغلی   أعلم  

الیِۀ: « َشرُّ النِّاس َمْن ال َیعَتِقُد األمانََۀ و ال َیجَتِنُب الخیانََۀ». َعیِِّن مضاف إلیه فی الِْعباَرِة التَّ  . 44

مانََۀ َمْن َمن ال َیعَتِقَد اْألَ  الّناس   ال َیعَتِقُد

ِن الَْخَطَأ َعِن الَْمَحلِّ اإلعرابیِّ للکلمات الّتی ُاشیرإلیها بخّط: َعیِّ  . 45

فاِضُل:  خبر إذا َمَلَک األراِذُل َهَلَک اْألَ ًة: مفعول ماِء ماًء َفُتصِبُح اْألَرُض ُمْخَضرَّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

َأعَلُم النِّاس، َمْن َیْجَمَع ِعلَم النِّاس إلَی ِعْلِمِه:  مضاف الیه   "ْأفَضُل اْألَعماِل اْلَکسُب ِمَن اْلَحالِل:  خبر  
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.  َمیِّز الخطأ فی تعیین الَمصدِر للفعل: 46

رون قبل الکالِم دائمًا:( َتفکیر)   البتان الُمشاغبتاِن َتلَتِفتاِن إلَی الوراِء:( اِلتفات )   هم ُعَقالُء ُیَفکَّ  کانت الطِّ

م)   یا اوالدي! الُتجالِسوا الجاهلیَن و الّذین لهم أخالق َسیُّئۀ:(مجالَسۀ)    عَلیکم أْن َتْبَتِسموا أماَم الَمشاکِل فی الحیاة:(َتَبسُّ

عیِّن العبارة الّتی جاَء فیها اسُم المکان و اسُم التفضیِل َمَعًا؟  . 47

ْعُی لَِمْعَرفِۀ َأسراِر اآلَخریَن لیس َأْمرأ جمیًال. السَّ کانَْت َمْکَتَبُۀ ُجْندي سابور فی خوزستان َأْکَبَر َمْکَتَبٍۀ فی العالَِم القدیِم. 

ب َمْدَرَسَتُهم، فصاَرِت الَمْدَرَسُۀ نظیَفَۀ.  َف الطالُّ نَظَّ  . نِّ اتُّهام َشْخٍص لَِشْخٍص آَخَر بِدوَن دلیٍل َمْنِطقیٍّ سوُء الظَّ

أّي عبارة ماجاء فیها اسم التفضیل؟  . 48

َأَحّب عباد اهللا الی اهللا أنفعهم لعباده.   الخیر ِمن عند اهللا و الشّر من نفس االنسان.   خیر األمور أوسطها.   تفّکر ساعٍۀ خیر من عبادة سبعین سنًۀ.  

عّین ما فیه المفعول به:  . 49

إذا ملک األراذل هلک األفاضل.   یا أّیها الذیَن آمنوا الیسَخْر قوٌم ِمن قوٍم.   قد یکون بین الناس َمن أفضل مّنا.   ال تلمزوا أنفسکم و التنابزوا باأللقاب.  

عّین ما لیس فیه اسم المکان:  . 50

ُأکتب إنشاًء تحت عنوان فی محضر المعلم.   لیس علی المرء أن یقع فی منازل التهمۀ.   م مکارم األخالق.   انّما بُعثت ألتمَّ التجّسس و هو من کبائر الذنوب فی مکتبنا.  
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در گزینۀ  أعلم «می دانم»، فعل مضارع است.  گزینه 3  . 1
بررسی سایر گزینه ها: 

: أحسن : أنجح/ گزینۀ  : أتقی / گزینۀ  گزینۀ 

«َأْهَدي» فعل و فاعل آن «هو» مستقر است.  گزینه 3  . 2

) جملۀ اسمیه است و فعل ندارد.  فعل در گزینه هاي  و  مجهول است، بنابراین نایب فاعل دارند و گزینۀ (

) / فضیلت ها : الفضائل ( رد سایر گزینه ها). ) / کوچک ترین اشتباهات : أصغر األخطاء ( رد سایر گزینه ها) / از بزرگ ترین : من أکبر (رد گزینۀ  امروز: الیوم ( رد گزینه هاي  و  گزینه 2  . 3

) / پیشرفت می کند. تتقّدم ( رد سایر گزینه ها) ) / زندگی خود : حیاتها، حیاته ( رد گزینه هاي  و  ) لذا:لهذا ( رد گزینه هاي  و  سخت تر از : أصلب (أشّد) ِمن ( در گزینۀ  گزینه 1  . 4
هیچ بدي نیست مگر با دوراندیشی دور کردنش ممکن باشد.  گزینه 3  . 5

بررسی سایر گزینه ها: 

»:  «شرُّ أعدائنا»:  بدترین دشمنان ما  گزینۀ «

»:  «شرُّ األشیاء»:  بدترین چیزها  گزینۀ «

»:  «شرِّ األعمال»:  بدترین کارها  گزینۀ «

معنی آیۀ شریفۀ :«اى کسانى که ایمان آورده  اید، از بسیارى از گمان ها بپرهیزید» این آیه مؤمنان را از بدگمانی و سوء ظن نهی می کند.  گزینه 2  . 6
در ترجمه به فعل ها و صیغه آن و زمان آن توجه کنیم معانی ضمیر هاي مستقل در ترجمه مهم است .جئت : آمدم/  شاکرًا: با سپاس / ألتکلّم : تا سخن بگویم/ حول : درباره ي/ مشاکلی گزینه 1  . 7

الدرسیّۀ: مشکالت درسی خودم

گزینه 2 اسم تفضیل «َأَحبُّ» مبتدا است.   . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «َأْحَسُن و َأْعَلُم» خبر می باشند.  گزینۀ «
»: «خیٌر » خبر است.  گزینۀ «

»: اسم تفضیل وجود ندارد. گزینۀ «
اگر اسمی جمع مکسر باشد و بخواهیم تشخیص بدهیم که اسم مکان است یا نه به مفرد آن نگاه می کنیم.  گزینه 4  . 9

بررسی سایر گزینه ها: 

) َمدارس  «َمْدَرسۀ» بر وزن َمْفَعَلۀ به معنی «آموزشگاه، مدرسه». 

) َمالِعب  «َملَْعب» بر وزن َمفَْعل به معنی «ورزشگاه». 

) َمطاِعم  «َمْطَعم» بر وزن َمفَْعل به معنی «رستوران». 

توجه: مالبس:  «َملَْبس» با اینکه بر وزن َمفَْعل است اسم مکان نیست؛ زیرا به معنی «لباس» است. 

ترجمۀ عبارت درست: بزرگ ترین عبادت خدمت به مردم است.  گزینه 2  . 10
«َأعظُم» اسم تفضیل است که مبتدا واقع شده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: او راستگوترینشان بود. / أصدَق اسم تفضیل است و خبر کاَن واقع شده است.  گزینۀ 

: بی شک پدر و مادر نزدیک ترین مردم به ما هستند / َأقَرُب اسم تفضیل و خبر« ِإنَّ» است.  گزینۀ 

: هواپیما سریع ترین وسیله براي نقل مسافران بین شهرها و کشورهاي مختلف است َأسرُع خبر است.  گزینۀ 

» اسم تفضیل «أکبر» صحیح است، زیرا جمله به حالت مقایسه اي آمده است. اگراسم تفضیل حالت مقایسه اي باشد به صورت «مذکر» َأفَْعل (َأَفّل، َأفَْعی) می آید. در گزینه ي « گزینه 4  . 11

اولین مسئولیت زن توجه اش به خانواده است، پس خصوصیات اخالقی که خارج از خانه می بینیم فقط نتیجه دانه اي اولی است که مادر آن را در خانه کاشته است! مادر در ذهن کودك هدف هایی را که
در زندگی تبعیت خواهد کرد را رسم می کند. بنابراین معتقدیم که اصالح حقیقی براي اُمت همان تربیت دختر است! عالوه برآن از مسئولیت هاي دیگر زن همکاري اش در خدمات اجتماعی است و از

بهترین آن ها مبارزه با فقر و نادانی و بیماري است.

با توجه به ترجمۀ متن:  گزینه 1  . 12
مادر نمونه همان است که مسئولیت هاي اجتماعی و خانوادگی با هم دارد. 

«چگونه مبارزه با بیماري از سوي مادر تحقق پیدا می کند؟»  گزینه 2  . 13
ترجمۀ گزینه ها: 

) آن گاه که به فرزندانش دوري کردن از میکروب ها را آموزش دهد! 

) زمانی که کودك مریض شود و پزشکان او را درمان کنند! 

) زمانی که پزشک گردد و بیماري ها را درمان کند! 

) زمانی که با سالمتی به تربیت کودکش بپردازد! 
توضیح: مادر با استفاده از وظایف اجتماعی خود مثل پزشک شدن و نیز وظایف خانوادگی خود مثل آموزش ها و تربیت فرزندان در منزل می تواند از بیماري کودکان جلوگیري کند. 

ترجمۀ گزینه ها:  گزینه 4  . 14

) احترام مادر در جامعه
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) عدم اهمیت تربیت پسران در پیشرفت جامعه 

) اختصاص تربیت به دختران 

) اهمیت نقش مادر در اصالح جامعه 

«َأَحبُّ» مبتدا و «َأنَْفُع» خبر است.  گزینه 3  . 15
بررسی سایر گزینه ها: 

»: اسم تفضیل وجود ندارد. گزینۀ «
»: «خیر» مجرور به حرف َجّر است.  گزینۀ «
»: «َأَهّم» مجرور به حرف َجّر است.  گزینۀ «

» «خیر» به معنی «نیکی» است و معنی تفضیلی نمی دهد.( هیچ خوبی در دوستی انسان دورو نیست.) در گزینۀ « گزینه 2  . 16
الَموِعد: جمع الَموِعد گزینه 2  . 17

» «مضاٌف الیه» نادرست می باشد. » «اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل - خبر» و در گزینۀ « » «مثنی مذکر» و در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 1  . 18
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 19

) السماء و األرض : آسمان و زمین  ) الیغفلنا : او ما را فراموش نمی کند. گزینۀ ( ): القلوب : دل ها، گزینۀ ( گزینۀ (
مفاهیم القرآن القیمۀ: مفاهیم ارزشمند قرآن. یُقَرأ فعل مجهول است، «خوانده می شود» درست است.  گزینه 1  . 20

نوات الماضیِۀ:مانند سال هاي )/ هذا العاَم :امسال/َکالسِّ یام واجٌب عَلی الجمیع: روزه گرفتن، برهمگی واجب است (رد سایرگزینه ها)/و نحن ُصْمنا :ما روزه گرفتیم (رد گزینه هاي  و  الصُّ گزینه 3  . 21

گذشته. (رد گزینۀ  ) 
«أحِسْن» در این گزینه فعل امر می باشد. ( أکبر، اُحسن و أکره اسم تفضیل هستند.)  گزینه 3  . 22

» «استفهام» نادرست می باشد.  » «اسم التّفضیل» و در گزینه ي « » «للمتکلم مع الغیر» و در گزینه ي « در گزینه ي « گزینه 1  . 23
«َمالعب»، مفرد آن «َملَْعب» بر وزن «َمفَْعل» به معنی «ورزشگاه» اسم مکان است.  گزینه 3  . 24

بررسی سایرگزینه ها: 

) : «َمعرَفۀ» مصدر و به معناي «دانستن» است.  )

) : «خیٌر» اسم تفضیل است.   )

) : «َمرَحَمۀ» مصدر و به معناي مهربانی است.  )

در این گزینه آمده است «جاهاي ویژه اي براي حمل دارو ها ساخته شد که آن ها را نگهداري و از سرقت، ایمن سازند.» که بر طبق متن این معنی نادرست است. گزینه 2  . 25

مطابق متن: «پزشک به وسیلۀ ُمجّوز مخصوص، شناخته می شود، نه به چیز دیگر» گزینه 1  . 26

بر طبق متن نه تنها یکی از آنان بلکه، «عّدة زیادي از مورخان، تقدم مسلمانان را در دارو سازي، اظهار کردند.» که این معنی، درست است. گزینه 4  . 27

»:  «ذنًب : گناه» با  «إثم»  و  «معصیۀ»  که هر دو به معنی «گناه» هستند مترادف است، نه با  «ِاسم:  نام».  گزینۀ « گزینه 3  . 28
 تشریح گزینه هاي دیگر 

»:  «الحّی»  یعنی زنده که با  «َمّیت (میت):  مرده» متضاد است. ( «الحیاة:  زندگی» با  «الَموت:  مرگ» متضاد است.)  گزینۀ «

»،  «محاولٌۀ»  و  «َسْعی»  هر دو مترادف و به معنی «تالش» هستند.  در گزینۀ «

هور»  یعنی «بروز، پیدایی، ظهور» و با  «الَخفّی»  متضاد نیست.)  »:  «الَخفّی»  یعنی «پنهان» که با  «الظاهر:  آشکار» متضاد است. ( «ألظُّ گزینۀ «
«ُمصاَدَقۀ» مصدر باب ُمفاَعَلۀ است.  گزینه 3  . 29

: «ُمْخَضرَّة»  گزینۀ 

: «ُمخاَطب»  گزینۀ 

: «الُمفَْردات» اسم مفعول است.   گزینۀ 
ُمنَتِظَرة : اسم فاعل / الَمجِلس : اسم مکان گزینه 1  . 30

«َأفَْضل، َأْکَثر، َأقوي، َأشّد» اسم تفضیل هستند. گزینه 1  . 31
«اَألفاِضُل» فاعل است.  گزینه 2  . 32

موجودات زنده در سه ویژگی مشترك هستند: اولی آن تنفس و دومی آن نیازهاي غریزي اش و سوم رشد و تکثیر آن هاست. و همه چیزهایی که به این صفات سه گانه توصیف نمی شوند.آن موجود
زنده اي به حساب نمی آوریم. و به هرحال هر موجودي ویژگی هاي خاصی دارد. مثًال برخی از موجودات در آب زندگی می کنند و برخی از آن ها به سرما و برخی به گرما نیاز دارند و برخی ازآن ها

مانند درختان عمر بیشتر دارند و برخی از آن ها کم تر.

معناي جمله «فقط موجود زنده است که سخن می گوید و با دیگران معاشرت می کند» که مفهموم این گزینه با متن تناسب ندارد چون حرف زدن و معاشرت کردن از خصوصیات گزینه 4  . 33
موجود زنده نیست. 

بررسی سایر گزینه ها:  

) : موجودات به صورت تنها زندگی نمی کنند.  )

) : درختانی وجود دارند که عمرشان از انسان بیشتر است.  )

) : در برخی موجودات صفاتی است که آن ها را در دیگري نمی بینیم. )

متن، داللت دارد به اشتراکات و مشخصه هاي خاص موجودات زنده.  گزینه 3  . 34

گزینه 4 «همه ي موجودات زنده، مثل گیاهان، نیاز به غذا دارند»  . 35
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بررسی سایر گزینه ها: 

) انسان تنها موجودي است که او را موجودي زنده می نامیم. 

) تفاوت بسیاري در کیفیت زندگی موجودات زنده نمی بینیم. 

) نیاز به هوا از صفت هاي مشترك در مخلوقات نیست.

«علف ها» «گیاهان از موجودات زنده اي محسوب می شوند که نفس می کشند.»  گزینه 4  . 36
بررسی سایر گزینه ها: 

) موجودات زنده جاودانی وجود دارند که هرگز نمی میرند. 

) هیچ فرصتی براي رسیدن به ویژگی هاي مشترك نیست. 

) زاد و ولد از ویژگی هاي مشترك موجودات زنده نیست.

در این گزینه اسم مکان وجود ندارد.   گزینه 4  . 37
توجه داشته باشید (مبدأ) معناي (مکان) ندارد بلکه به زمان اشاره دارد.  

در سایر گزینه ها: (الَمدرسۀ، َمحضر، َمناِزل) اسم مکان هستند. 
(المشهد) اسم مکان و (أحسن) اسم تفضیل است.  گزینه 3  . 38

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (المالعب) اسم مکان است و اسم تفضیل نداریم.  گزینۀ «

»:  (أقصر) اسم تفضیل است و اسم مکان نداریم.  گزینۀ «

»: (الَمحکمۀ) اسم مکان است و اسم تفضیل نداریم.  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 39

اگر بعد از اسم تفضیل (ِمن) بیاید، به صورت (تر) ترجمه می شود، اما اگر به صورت مضاف باشد (ترین) ترجمه می شود.( فاطمه از بهترین لباس ها در بازار را انتخاب کرد.) 

»: اسم تفضیل (أحسن) به صورت (ترین) ترجمه می شود، اما در سایر گزینه ها به صورت (تر) می آید. (فاطمه از بهترین لباس ها در بازار انتخاب کرد)  در گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

) : دانش آموز تالشگر از دانش آموز تنبل به جایزه گرفتن شایسته تر است.  )

)  : اگر به بخشش پشیمان شدي پس آن بهتراست که به مجازات شدن پشیمان شوي.  )

) : من این تابلو را دوست ندارم. آیا زیباتر از آن یافت می شود. ) 

، قلب: قلب (رد گزینه هاي  و » غلط است، امّا در گزینۀ  ) با این توصیف گزینۀ « و  اسم تفضیل «ًأْجَمل» مضاف واقع شد معنی صفت عالی [=ترین] می دهد ( رد گزینه هاي 2 و گزینه 1  . 40

)/نغمات الموسیقی : نغمات الموسیقی (رد سایر گزینه ها)

)  صداَقِۀ الجاِهِل:دوستی نادان ( رد سایر گزینه ها) َعداوة العاِقِل:دشمنی عاقل ( رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 41
دراین گزینه (شّر) اسم تفضیل است که به صورت صفت برتر (بدتر) ترجمه می شود.  گزینه 3  . 42

در سایر گزینه ها: (أکبر، خیر، أفضل) اسم تفضیل هستند ولی به صورت (َترین) ترجمه می شود (بزرگترین، بهترین) 
همۀ گزینه ها اسم تفضیل هستند اما «أعلم» فعل اول شخص مفرد (متکلم وحده) است و نمی تواند اسم تفضیل باشد.  گزینه 1  . 43

مطابق ترجمه «بدترین مردم» کلمه «الّناس» مضاٌف الیه است.   گزینه 1  . 44
«َاألفِاضُل» فاعل است.  گزینه 2  . 45

َتبَتسموا مصدرش ابتسام است نه تبسُّم گزینه 3  . 46
«َمْکَتَبۀ» بر وزن «َمفَْعَلۀ» اسم مکان و «أکبر» بر وزن «َأفَْعل» اسم تفضیل است.  گزینه 1  . 47

بررسی سایر گزینه ها: 
»: «اآلَخریَن» اسم تفضیل است.   گزینۀ «

»: «آَخر» اسم تفضیل است.  گزینۀ «
»: «َمْدَرَسۀ» اسم مکان است.  گزینۀ «

(الخیر) داراي (ال) و به معناي (خوبی) و (مصدر) است. در این حالت اسم تفضیل حساب نمی شود!  گزینه 3  . 48
بررسی سایر گزینه ها: 

): ترجمۀ جمله (یک ساعت اندیشیدن ازعبادت هفتاد سال بهتر است!)  بررسی گزینۀ (

): ترجمۀ جمله (برترین کارها میانه ترین آنهاست!)  بررسی گزینۀ (

): ترجمۀ جمله (دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد او سودمندترین آنها نسبت به بندگانش هستند!)  بررسی گزینۀ (
*نکته: مشاهده کردیم که در سایر گزینه ها حالت مقایسه وجود دارد، پس (خیر) در آنها اسم تفضیل به شمار می رود. البته نداشتن (ال) هم نشانۀ ظاهري آن است. 

(آنفَس) مفعول به براي فعل (ال تلمزوا) می باشد. (عیب جویی نکنید)  گزینه 1  . 49
بررسی سایر گزینه ها: 

): (یکون) جزء افعال ناقصه بوده و این گونه فعل ها هرگز (فاعل) و (مفعول به) ندارند!  )

): (قوٌم) فاعل است و بعد از آن نیز جارومجرور (من قوٍم) آمده. فعل (آمنوا) در اول جمله هم بدون مفعول به است. )

): (األراذل و األفاضل) هر دو فاعل هستند.  )
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 50

(مکارم  مفرده: مکُرمۀ، بزرگی) است و نباید با اسم مکان اشتباه گرفته شود!
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): (مکتب   بر وزن: مفعل، اسم مکان)  گزینۀ (

): (منازل  بر وزن مفاعل   مفرده: منزل، اسم مکان)  گزینۀ (

): (محضر  مفعل، اسم مکان)  گزینۀ (
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