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اسم تفضیل و اسم مکاندرس اّول

قبل از ورود به قواعد درس اول یادآوری چند نکتۀ ساده دربارۀ )جامد و مشتق( ضروری است: 

اسم مشتق

به کلماتی مانند »عاِلم )اسم فاعل(، َمکتوب )اسم مفعول(، َمعَبد )اسم مکان( و …« که از ریشۀ فعل گرفته شده اند، »مشتق« گفته می شود. 
دقت کنید َاسامی مشتق اغلب وزن خاصی مانند »فاعل، مفعول، َمْفَعل و …« دارند و یا با )ُمـ( شروع می شوند، مانند: ُمنتِصر، ُمؤِمن و … 

مهد تّین یسد رای مشتق لباهت یند یز:
اسم ُمبالغه 3اسم مفعول 2اسم فاعل 1

اسم تفضیل 6اسم زمان 5اسم مکان 4

اسم جامد

به کلماتی مانند »دفتر، شجرة، باب و …« که از ریشۀ فعل گرفته نشده اند، »جامد« گفته می شود. 

مصدهرا: کلماتی مانند »اکتشاف، تعلیم، استخدام و …« و یا »ِعلم، ُجُلوس، َذهاب )َرفتن( و …« با اینکه ریشۀ فعلی دارند، اما چون مصدر هستند،  1
جامد به شمار می روند. 

اسم های جامد، معنی وصفی نمی دهند، به عبارت ساده تر »صفت« واقع نمی شوند. لطفًا به نمونه های زیر که همگی جامدند دقت کنید تا بیشتر متوجه شوید:

َشمس: خورشید	 یَوم: روز	 ِصناَعة: صنعت	 َشَجَرة: درخت	 

َشبَکة: تور، دام	 َطعام: غذا	 َصحیَفة: روزنامه	 غابَة: جنگل	 

همان طور که مشاهده می کنید هیچ کدام از کلمات باال نمی توانند )صفت( واقع شوند.

اسم های )جامد( هرگز معنی »صفت« نمی دهند، اما عکس این قاعده درست نمی باشد. یعنی، این درست نیست که بگوییم، کلمه ای که معنی 
صفت نمی دهد جامد است؛ زیرا به عنوان مثال اسم های مکان مانند »َمْعَبد، َمْنَظر، َمْسِجد و …« با اینکه معنی صفت نمی دهند، »مشتق« هستند.

اگر کلمه ای را به ما بدهند که بر جمع داللت دارد مانند: »ُعَلماء، منشـورات، َدفاِتر، َرسـاِئل و …« و از ما بپرسـند که مشتق است یا جامد، باید اول  2
»مفرد« آن کلمه را مشخص کنیم، سپس جامد یا مشتق بودن آن را مورد بررسی قرار دهیم:

تشـخیص َدفاِتر  َدفَتر ⇐ جامد	 ُعَلماء  عاِلم )بر وزن فاِعل( ⇐ اسم فاعل: مشتق	  در  یعنـی 
مشـتق و جامد، مفرد 

کلمه معیار است. َرساِئل  ِرساَلة ⇐ جامد	 َمشهوریَن  مشهور )بر وزن مفعول( ⇐ اسم مفعول: مشتق	 

ز یلمشتق ِمن یلجامد )مشتق یا جامد ووسن کلمات زیّ هی مشخص کنید(. َمیِّ
4( ُعَقالء 3( َعقل  2( ِجبال  1( ِانتظار 

8( َتدریس 7( أوراق  6( َمسرورات  ب  5( ُمجرَّ
ع 12( ُمَلمَّ 11( َواِلَدیِن  10( َصداقة  سیَن  9( ُمدرِّ

درس اّول عربی یازدهم
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الف( اسم تفضیل

جَمل )زیبا تر، زیباترین( که معادل »صفت برتر« یا »صفت برترین« در فارسـی هسـتند، اسـم  1
َ
کَبّ )بزرگ تر، بزرگ ترین( و أ

َ
تعّیف: به کلماتی مانند أ

تفضیل گفته می شود.

عَظم و …هبش ساخت 2
َ
صَغر، أ

َ
ْفَعل« مانند: أ

َ
یلف( اگر مذّکر باشد: بر وزن »أ

ب( اگر مؤّنث باشد: بر وزن »ُفْعَلی« مانند: ُصغَری، ُعظَمی و …

تّجمۀ یسد رای تفضیل:اسم های تفضیل چه هنگام به صورت »تر« و چه هنگام به صورت »ترین« ترجمه می شوند؟ 3
اگر بعد از اسـم های تفضیل، بالفاصله حرف جر »ِمْن« )از( بیاید، اسـم های تفضیل حتمًا به صورت »تر« ترجمه می شـوند؛ اما اگر مسـتقیمًا بعد از آن ها 

مضاف الیه1 بیاید، به صورت »ترین« معنی می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:
یلف( آسیا أکبر من أوروّبا: آسیا بزرگ تر از اروپا است.

ب( آسیا أکبر قاّراِت العاَلم: آسیا بزرگ ترین قاره های جهان است.
ج( آسیا أکبر قارٍة في العالم: آسیا بزرگ ترین قارۀ جهان است.

فاِعل( می باشد. به مثال های زیر توجه کنید: 1
َ
ْفَعل« بر وزن )أ

َ
جمع اسم تفضیل »أ

عاِظم	 
َ
عَظم   أ

َ
کَبر   أکاِبر	 أ

َ
أ

َفّل« می آید:  2
َ
ْفعٰی« یا »أ

َ
اسم تفضیل گاهی بر وزن »أ

ْقَوی و …	 
َ
ْفَعی: أْعَلی، أ

َ
َقلَّ و …	 أ

َ
َحّب، أ

َ
َشّد، أ

َ
َفّل2: أ

َ
أ

فَعل« می آید، نه »ُفعَلی«. مثال: 3
َ
 دقت کنید اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤّنث معمواًل بر همان وزن »أ

کَبر  ِمن  زینب	 
َ
 فاِطمُة   أ

کلمات »َخیر« و »َشّر« چه هنگام اسم تفضیل به شمار می روند؟ 4
فَعل« نیستند، به خاطر معنی و کاربرد آن ها در جمله، گاهی »اسم تفضیل« هستند. این کلمات اگر معنی )بهتر یا 

َ
کلمات »َخیر« و »َشّر« با اینکه بر وزن »أ

بهترین( و )بدتر یا بدترین( بدهند، حتمًا اسم تفضیل خواهند بود، اما اگر معنی )خوبی = خوب بودن( و )بدی = بد بودن(3 بدهند، مصدر و جامد خواهند 
بود. به مثال های زیر توجه کنید:

خیُر الّناس َمن َیْنَفُع الّناَس: بهترین مردمان کسی است که …  اسم تفضیل 	 
المؤمُن ُیِحبُّ الَخیر: مؤمن خیر را دوست دارد  جامد	 

اگر بعد از کلمات »خیر« و »شّر« مستقیمًا حرف جر »ِمن = از« یا مضاف الیه 
بیاید، اصواًل معنی »تر« یا »ترین« می دهند و اسم تفضیل خواهند بود. 

فرق بین )آِخر( و )آَخر( چیست؟ 5
ْخَری )دیگر(	  آِخّ: بر وزن فاِعل  اسم فاعل، مؤّنث = آِخَرة )پایان(	 

ُ
فَعل  اسم تفضیل، مؤّنث = أ

َ
 آَخّ: بر وزن أ

1- یاسآبهی: فرمول تشخیص مضاف الیه
	 باب المدرسِة	 کتاب المعّلِماسم بدون )الـ( یا تنوین + اسم مجرور 

مضاف الیه و مجرورمضاف الیه و مجرور
	 صدیُقکم	 کتاِبِهاسم + ضمیر متصل 

مضاف الیه و محاّلً مجرورمضاف الیه و محاًل مجرور

ـِ ( را می توانـد بگیـرد، امـا مضاف الیـه همیشـه مجـرور  ـَ ،  ـُ ،   دقـت کنیـد خـود »مضـاف« برحسـب جملـه می توانـد )مرفـوع، منصـوب یـا مجـرور( باشـد؛ بنابرایـن هـر حرکتـی )
ـ ( است و اگر ضمیر متصل باشد، الزامی ندارد که ظاهر آن مجرور باشد، بلکه محاًل مجرور خواهد بود. همچنین دقت کنید که خوس مضاف،  )یلـ( یا تنوین نمی گیرد. ـِ ، ـٍ ، ی (

َشّد 
َ
ْشَدْد  أ

َ
َحّب      	 أ

َ
2- یعنی دو حرف آخر در هم ادغام می شوند و با تشدید می آیند: 	 أْحَبْب  أ

3- دقت کنید در فارسی، کلماتی مانند »خوبی، بدی، زشتی، بزرگی و …« صفت نمی باشند، بلکه مصدر هستند، به عبارت دیگر )صفت + ی( = مصدر )مصدرها را جامد در نظر می گیریم، نه مشتق.( 

اسم تفضیل و اسم مکان 

جمعجمع

مؤّنث بر وزن أفعل مؤّنث
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عَوج  6
َ
عَمی )نابینا(، أ

َ
زَرق )آبی( و …« و همچنین کلماتی که بر »نقص« داللت دارند مانند »أ

َ
حَمر )قرمز(، أ

َ
کلماتی که بر »رنگ« داللت دارند مانند »أ

فَعل« می باشد، اسم تفضیل به شمار نمی روند، بلکه »صفت مشّبهه« هستند. 
َ
بَکم )الل( و …« با اینکه مذّکر آن ها بر وزن »أ

َ
َصّم )ناشنوا(، أ

َ
)َلنگ(، أ

یاسآبهی: مهم ترین رنگ ها عبارت اند از:

أَزَرق: آبی	 أَحَمر: قرمز، سرخ  	 أَسَود: سیاه	 أَبیَض: سفید	 

 أَسَمر: سبزه، گندمگون	 أَصَفْر: زرد	 أَْخَضر: سبز	 

فَعل( است، چون معنی »تر« یا »ترین« نمی دهد، اسم تفضیل نمی باشد، بلکه »جامد« است. 7
َ
رَبع )چهار( با اینکه بر وزن )أ

َ
عدد أ

دقت کنید کلماتی که بر وزن أفعل هستند، همیشه بر اسم تفضیل داللت نمی کنند، بلکه می توانند یکی از موارد زیر باشند:  8

فَعل: فعل ماضی باب إفعال، مانند: َاکرَم أبي الضیوَف )پدرم مهمانان را گرامی داشت(
َ
أ

فَعل: متکّلم وحده مضارع، مانند: َاکِرُم هذا الرجل )این مرد را گرامی می داریم(
َ
أ

زَرُق … )پیراهن آبی …(
َ
فَعل: بر رنگ و یا نقص داللت کند، مانند: الَقمیُص األ

َ
أ

ضیل(:  فَعل« جاء ِللتفر
َ
ز »أ فضیل )= َمیِّ ز أفعل یلتر َمیر

حِسن إلی الّناس کما أحَسَن اهلُل إلیک. 
َ
2( أ بي األدویة عن أخي الصغیر.   

َ
1( أبعد أ

4( من بین تلک األدویة کان هذا الّدواُء أشدَّ تأثیرًا.  بیض.  
َ
3( الیوم ِاشتریُت قمیصین: أخضر و أ

فَعل( اسم تفضیل و به معنی )شدیدتر( می باشد، اما در گزینه های دیگر: 
َ
فلَّ = أ

َ
در گزینۀ )4(، أشدَّ )أ

گزینۀ )1(: أبعد در این عبارت، فعل ماضی )باب إفعال( و به معنی )دور کرد( )معنی گزینۀ )1(: پدرم داروها را از دسترس برادر کوچکم دور کرد.( 
حَسَن: فعل ماضی باب إفعال )خوبی کرد( 

َ
حِسْن: فعل امر مفرد مذّکر )خوبی کن( / أ

َ
گزینۀ )2(: أ

بیض: سفید( بر رنگ داللت دارند و حالت تفضیلی ندارند. 
َ
گزینۀ )3(:  )أخضر: سبز( و )أ

َّجمة یلمناسبة َله. )سه لباهت رای زیّ، یسد رای تفضیل هی پیدی کنید ب مشخص کنید که کدیم یک معنا »تّ« ب کدیم یک  فضیل ب یذکّ یلتَّ ز یسد یلتَّ َمیِّ
معنا »تّین« ما سرد.(

يُّ األلوان ِعندکم؟ عندنا األبیض و األْزَرق و البنفَسجّي لکن أْجَمُلها األزرق.
َ
1( أ

2( َتْسِمَیُة اآلَخرین ِباألْسماِء الَقبیحة لیست ِمن مکارم األخالق.
3( أّیُها األفاضل: ال شيء أْثَقل في المیزان من الُخلق الَحسن و اآلِخرُة خیٌر لکم.

ْقصـٰی(
َ
ْسرٰی ِبَعْبِدِه ِمن المسجد الحرام إلی المسجد األ

َ
4( )سبحان اّلذي أ

5( عندما واَجْهُت ُعْظمٰی المصائب قلُت في َنْفسي: الخیر في ما َوَقَع.
6(  )ُاْدُع إلٰی سبیل رّبَک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جاِدْلُهم باّلتي هي أحسن و … و هو أْعَلُم بالمهتدین(

ب( اسم مکان
تعّیف: به کلماتی مانند »َمْعَبد )محل عبادت(، َمْجِلس )محل نشسـتن، محل جلسـه(، َمْنَظّ )محل دیدن( و …« که بر »مکان« داللت دارند و بر  1

وزن )َمْفَعل( یا )َمْفِعل( و … هستند. اسم مکان گفته می شود.
هبش ساخت: معمواًل بر یکی از وزن های زیر می آید: 2

یلف( َمْفَعل مانند: َمْصَنع )محل ساخت، کارخانه(، َمْطَعم )رستوران( و …
ب( َمْفِعل مانند: َمنِزل، َمجِلس )محل نشستن، محل جلسه( و …

ج( َمْفَعَلة مانند: َمدَرَسة، َمْکَتَبة )کتابخانه( و …

فعل ماضی

فعل مضارع

رنگ

تست

پاسخ
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دقت کنید کلماتی مانند )دار= بیت )خانه(، صّف )کالس(، َحْقل )کشـتزار(، شـاِرع )خیابان( و …( با اینکه بر مکان داللت دارند، اسـم مکان به حسـاب 
نمی آوریم، زیرا بر وزن )َمْفَعل، َمْفِعل و یا َمفَعَلة( نیستند. 

اسم مکان اگر از فعل »مزید« یعنی از )فعلی که به باب رفته است( ساخته شود، بر وزن )َمْفَعل ، َمْفِعل، َمْفَعلة( نخواهد بود، بلکه درست مانند 
اسم مفعول با )ُمـ( شروع خواهد شد و حرکت حرف ماقبل آخر آن »فتحه« خواهد بود. به مثال ها توجه کنید:

1

م »محل تقدیم«	 َیکَتِشُف  ُمکتَشف1 »محل اکتشاف«	 َیْنتِظُر  ُمْنـَتَظر »محل انتظار«	  م  ُمقدَّ ُیقدِّ

بنابراین ما دو نوع اسم مکان داریم
یلف( بر وزن َمْفَعل، َمْفِعل، َمفَعَلة

ب( با )ُمـ( شروع شده و حرف ماقبل آخر، مفتوح است.

جمع »اسم مکان«2: جمع اسم مکان )به شرطی که با »مُ « شروع نشده باشد( بر وزن )َمفاِعل( است: 1
َمطَعم )غذاخوری(  َمطاِعم )َمفاعل(	 َمْنَظر  َمناِظر »منظره ها« )َمفاِعل(	 
َمخَزن )انبار(  َمخاِزن )َمفاعل(	 َمْکَتب  َمکاِتب )َمفاعل(	 

لطفًا یشتباه نکنید: جمع مکسر کلمه ای که بر وزن مفعول است، معمواًل بر وزن َمفاعیل است )نه َمفاِعل(:

َمشهور  َمشاهیر	  َمکتوب  َمکاتیب	  َمفهوم  َمفاهیم	  َموضوع  َمواضیع	 

در برخـی کلمـات اسـم مکان آن ها به جـای وزن »َمْفَعل« بـر وزن »َمْفَعا« یا »َمفاع« می باشـد، یعنی حرف »واو« یا »ي« آن ها بـه »الف«،3 تبدیل  2
می شود. لطفًا به مثال های زیر توجه کنید:

یلف( بزن »َمفاع«:

َدَوَر »چرخید«  َمدار » به جای َمْدَور« 	 
رمچنین رستند کلمات: َمجاع )فّصت(، َمقاع )گفتاه(، َمزیه )محل زیاهت( ب … 

َطَیَر  َمطار = فرودگاه »به جای َمطَیر«	 
4ب( بزن »َمْفَعا«:

ــا )سهبیزه - محل پّتاب(، َمْصَفا  َبنی »ساخت«   َمْبَنی »به جای َمْبَني«	  َمـ ّْ َبی )پنارگاه(، َم
ْ
ــتند کلمات: َمأ رمچنین رس

)محل تصفیه - پاالیشگاه( ب … 4 َنَفی »تبعید کرد«   َمنَفی = تبعیدگاه »به جای َمْنَفي«	 

الیة )یسد رای مکان هی سه جمالت زیّ مشخص کنید(: ز یسد یلمکان في یلعباهیت یلتر َمیِّ
1( هم َمشغولون بمطالعة دروسهم و نحن ُنفّکر في امتحانات المدرسة. 
قوٰی الّناس َمن َیـْصـِبُر َعَلی المصائب و ال یترک مقاصده بسهولة.

َ
2( أ

روِة. فط َنْحُصُل عَلی مصاِدَر عدیدٍة ِللثَّ 3( ِمن ُمْسَتْخَرج النِّ
ن أنفسنا بأحسن مکارم األخالق و نتقّدم في جمیع المجاالت. ن ُنزیِّ

َ
4( َعلینا أ

راویِل و أسعارها لیست غالیة. 5( في َمتجر َصدیقي أفضل السَّ

( یست عالوه بر اسم مکان، ممکن است بر حسب موقعیت و حالت جمله، »اسم مفعول یا اسم  ـَ ّبع شده و حرف ماقبل آخّ آن ) ّیی یطالع: دقت کنید کلمه ای که با )ُمـ( ش 1- فقط و
س و …« با توّجه به معنی و موقعیت جمله می توانند اسم مکان، اسم زمان و یا اسم مفعول باشند. به مثال توجه کنید: م، ُمقدَّ زمان« باشد؛ به عبارت ساده تر کلماتی مانند »ُمْنَتَظر، ُمقدَّ

ُمکَتَشف	 
اگر معنی »محل اکتشاف« بدهد: اسم مکان
اگر معنی »زمان اکتشاف« بدهد: اسم زمان

اگر معنی »کشف شده« بدهد: اسم مفعول

2- به شرطی که مانند ُمنحَرف )محل انحرافی، سر پیچ جاده یا خیابان( با »ُمـ« شروع نشده باشند.
3- توضیح بیشـتر: اگر دومین حرف اصلی کلمه ای که می خواهیم از آن، اسـم مکان بسـازیم، »واو« یا »ي« باشـد، به جای وزن »َمفَعل« از »َمفال« استفاده می کنیم و اگر سومین حرف آن ها 

»واو« یا »ي« باشد، به جای وزن »َمْفَعل« حتمًا از وزن »َمْفعٰی« استفاده می کنیم.
4- استثناء: کلمۀ )َمرَضی( جمع مکسر و مفرد آن، »مریض« و صفت مشبهه است، نه اسم مکان.

بر وزن َمفَعل

بر وزن َمفَعل

بر وزن َمفَعل

بر وزن َمفَعل

34 
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فضیل:- 814 ْز ما لیس فیه یسُد یلتر َمیِّ
وع. ْعِطني واحدًا من هذا النَّ

َ
1( هذا القمیص األزرق جمیل، َرجاًء أ

واُصِل بین الّناِس. سباب َقطِع التَّ
َ
فاق ِمن أَهمِّ أ 2( الِغْیَبُة و النِّ

3( األخُت الُکبرٰی َلم تتکاسْل في دروسها في هذه األّیام.
رید قمیصًا أرخَص ِمن هذا.

ُ
4( األسعار َغالیة جّدًا في هذا الَمْتَجر، أ

فضیل(:- 815 ع َلَلا )یسد یلتر ْز کلمة »خیّ« ال تدُّ َمیِّ
نَّ خیر التلمیذات َمن تقوُم بواجباتها و ُتساِعد اآلخریَن.

َ
1( ال شکَّ أ

َدِم َعَلی الکالم. کوت خیٌر ِمن النَّ َدُم َعَلی السُّ 2( النَّ
3( َمن یمدح إنسانًا بغیر ما فیه فال َتْنَتِظْر منه خیرًا.

ها اّلذین آمنوا ال َیسَخْر قوٌم ِمن قوم َعسٰی أْن یکونوا خیرًا منهم( 4( )یا أیُّ
فضیل:- 816 ْز ما لیس فیه یسد یلتر َمیِّ

ساِعَد الّضعفاء و المساکیَن.
ُ
1( َلْیَتني ُکنُت أْقوٰی َکْي أ

2( قال أحد العلماء: ال تخافوا ِمن الموت ألّنه سفر لنا ِمن مکان إلی مکان آَخر.
3( ِاْشَتَرْیُت هذا الیوم أربعة کتب جدیدة ِمن مکتبة ُاْخرٰی.

ْن نستمع إلی علماء ُعَظماء ِلَنکَتِسَب ِمن َفَضاِئِلهم، الحکمَة و الخیَر.
َ
4( علینا أ

ن یلخطأ في یلتأنیث:- 817 َلیِّ
سَفل ← ُسْفلٰی

َ
2( أ ْدنٰی ← ُدنیا  

َ
1( أ

وَسط ← ُوْسطٰی
َ
4( أ حمر ← ُحمرٰی  

َ
3( أ

فضیل:- 818 ( یسد یلتر ْز کلمَة )أحبر َمیِّ
حبُّ َصدیقي کثیرًا ألّنه ُمؤمن. 

ُ
1( أ

2( أحّبْت َصدیقتي أعمال هذا الکاتب و َقَرأْتها جمیعًا.
3( أَحبُّ عباِد اهلل اّلذي ُیساِعد الّناس و ینفعهم.

َحبَّ هذا الّطفُل ذلَک الطعام.
َ
4( أ

ْز ما لیس فیه »یسد یلمکان«؟- 819 َمیِّ
ّمي: ُغرفُة هذا الُفندِق واسعٌة و رخیصٌة.

ُ
1( قالت أ

ذیذة. 2( هو ِمن أفضل المطاعم في هذا الشارع و یبیع المأکوالت البحرّیة اللَّ
َف عدٌد ِمن العلماء ُکتبًا َعدیدًة في َمجاالت التربیة و التعلیم. 3( َالَّ

4( أبحُث في اإلنترنت أو الَمکَتبة عن نّص قصیر حول عظمة مخلوقات اهلل.
تي کلر کلماتها َتُدعُّ َللٰا »یسد یلمکاِن«:- 820 ْز یلمجمولة یلر َمیِّ

1( ُغرفة، َمَطر، َمالبس، َملیح
2( ِمنشفة، ِمهرجان، َمدینة، َمناِظر

3( َمطار، َمْکَتب، َمخازن، ُمخَتَبر
4( ُمقّدس، َمزار، ِمشِمش، َمملوء

فضیل أب یسد یلمکان:- 821 ن ما لیس فیه یسد یلتر َلیِّ
1( کان مطبخ ذلک الفندق نظیفًا و جمیاًل.

2( َجعل اهلُل الکعبَة البیَت الحرام ِقیامًا ِللناس.
ریَن. خِّ

َ
3( ذهبنا لُمشاهدة المباراة ولکّننا وصْلنا إلی الَملعب ُمتأ

4( کان ذو القرنین یحکم مناطق واسعة ِمن األرض في الَمغرب و الَمشرق.

درس اّول: اسم تفضیل و اسم مکان
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« تختلُف في یلمعنا:- 822 ّر ْز کلمة »ش َمیِّ
شرار و ال ُیجاِلُسُهم!

َ
2( العاقُل َیبتِعُد َعن الّشرِّ و األ رِّ في الکذِب و الخیانِة!   1( کلُّ الشَّ

حسُن ُمصاِحب!
َ
4( الَجْهل َشّر األصحاِب و الِعلم أ مر ال جدَل فیه! 

َ
رِّ في الّنفس البشرّیة أ 3( وجود الخیر و الشَّ

ْز ما لیس فیه یسد مفعوع:- 823 َمَیِّ
ُعوِب الُمسَتضَعفِة!  م َقادر َعَلی َنشر الخیر بین الشُّ 1( اإلنسان الُمتقدِّ

2( هذا الّلوح ِمن المخطوطات اإلسالمّیة العائدة ِللقرن الّرابع للهجرة!
3( ُیَؤّکد الباحثون اْلُمْلَتِزموَن أنَّ الَمسرَح اإلسالِمّي من الفنون الجمیلة!

4( أخي قاِرئ للقرآن بصوٍت جمیل و هو ِمن المعروفیَن في هذا الَمجال!
ذي کلر کلماته َتدعُّ َلَلا )یسد یلتفضیل(:- 824 ز یلجویب یلر َمیِّ

عاظم، ُدنیا
َ
عَمٰی، أ

َ
شّداء، أ

َ
2( أ عظم، أکرم  

َ
بحاث، أمر، أ

َ
1( أ

راذل
َ
قویاء، أولیاء، فضائل، أ

َ
4( أ غَلی  

َ
فاِضل، أ

َ
3( ُسفَلی، ُوسَطٰی، أ

في أيِّ یأْلْجِووة ال ُیوَجد یسد تفضیل أب یسد مفعوع أب یسد مکان:- 825
ْن ال َنذُکَر ُعیوَب اآلخریَن.

َ
2( َیِجُب َعلینا أ 1( ِانَتظر الُمساِفرون في قاعة الَمطار ِانتظارًا طویاًل. 

َجِر بال ثمٍر! 4( قال صدیقي: العاِلُم ِبال َعَمٍل کالشَّ سیان!  3( هذه حکمة مشهورة: آفة العلم النِّ
فضیل: - 826 ز ما لیس فیه یسد یلتر میِّ

ْعلٰی!
َ
2( ال شکَّ إّنَک أنَت األ ْقني ِلّلتي ِهي أْزکٰی!   1( َرّبي َوفِّ

4( إّن الجحیم ِللّظالمین َستکون هي الَمأوٰی! قوٰی! 
َ
3( یا َصدیقي ال تظلْم أحدًا إْن ُکْنَت األ

ز یلخطأ في یلتعدیس )تعدیس = شماهش(:- 827 َمیِّ
الم( في الّنجف األشرف ِمن أکبر الَمقابر في العاَلِم.: اسمیِن للتفضیل + اسمیِن للمکان 1( َمقبرة )وادي السَّ

َلني الُمعّلم بعض األسئلة.: اسمیِن للمکان + اسم فاعل واحد
َ
2( صباح هذا الیوم في َممّر الَمدرسة َسأ

3( ِاْبَحْث َعن ِقّصة أو شعٍر أو کالٍم َجمیٍل ُمرتِبٍط بمفهوم هذا الّدرس.: اسم فاعل واحد + اسم مفعول واحد
ة: أْفَضل الّناس إیمانًا أحسنهم أخالقًا.: اسم مکان واحد + اسمیِن للتفضیل ینیَّ 4( جاء في الّتعالیم الدِّ

تي ال یوجد فیها یسد فالل:- 828 ن یلعباهة یلر لیر
ُع العلماء الّناس علی التفّکر و التعلیم! 2( ُیَشجِّ بوَن الحقائق َحولهم!  1( الصادقون ال ُیکذِّ
4( َکثیرًا ما یخطأ اإلنساُن بین الحّق و الباطل! 3( َعَلی اإلنسان أن یغتنم الفرصة في حیاته! 

یَن َجاؤبی ِمن َمناطق ُمختِلفٍة.«- 829 ُّ ب نْذَرُب ِإلٰا یلمْلَعِب ِلُمشاَردِة یلُمتساِوقیَن یلذر ُف یلَمَط : »َسوَف َیَتوقَّ ّفير ِلما َتحَته َخطر حلیِل یلصَّ ز یلَخطأ في یلتَّ َمیِّ
2( ُمشاَهدة: اسم، مصدر ِمن باب مفاعلة، مؤّنث 1( الَمَطَر: اسم، مفرد مذّکر، معرفة، اسم مکان 

4( َمناطق: اسم، جمع تکسیر، مفرده مؤّنث، َعلی وزن »َمفاعل« 3( الُمتسابقیَن: اسم، جمع مذّکر، معرفة، اسم فاعل 
فضیل:- 830 ز ما لیس فیه یسد یلتر َمیِّ

2( )ِإنَّ رّبک هو أعلم بمن ضلَّ عن سبیله( 1( أفضل األعمال الکسب ِمن الحالل. 
راذُل َتتأّخر الِبالُد.

َ
4( إذا َحَکَم األ ْفِس أمٌر مذموٌم.   3( اإلعجاب ِبالنَّ

فضیل:- 831 ز ما فیه یسد یلتر َمیِّ
2( ِللّشجرة الخضراء أوراق َلطیفة و رائحة طّیبة. َنة.  1( األوالد َهّیئوا أنفسهم اِلمتحاناِت آِخر السَّ

4( الُخّفاش ِمن عجائب مخلوقات اهلل َتعالٰی. 3( َعّین األَصّح في الّترجمة أو التعریب لألسئلة الّتالیة. 
اع.«- 832 ع في یألموه ِمن طبائع یلُجهر ُّّ َس : »أیُّها یلعقالء: یلتَّ ّفير حلیل یلصَّ ز یلخطأ في یلتر َمیِّ

ل، جامد، معرفة، مذّکر ع: مصدر باب َتَفعُّ َسرُّ 2( التَّ 1( العقالء: جمع تکسیر، مفرده »َعقل« و هو مذّکر، معرفة 
4( الُجّهال: جمع تکسیر مفرده »جاهل«، مشتق و اسم فاعل، معرفة 3( األمور: جمع تکسیر، جامد، معرفة، مفرده »أمر«  

فضیِل: - 833 ز ما فیه ِیسمیِن ِللتَّ َمیِّ
خَری نصیحٌة َتقول: ال َتعیبوا اآلَخریَن و ال َتفضحوا أسرارهم.

ُ
2( في اآلیة األ نا آَمّنا َفأغِفْر َلنا و اْرحْمنا و أنَت خیُر الّراحمیَن(   1( )َربَّ

مٌر مذموٌم.
َ
4( ااِلسِتهزاُء باآلخرین و تسمیتهم باألسماء الَقبیحة أ نوِب الکبیرة و الصغیرة(  3( )ِإنَّ بعض الّظّن إثٌم فال تقتربوا ِمن الذُّ
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فضیل: - 834 ز )أفعل( جاء ِللتر َمیِّ
دیق الَوفّي َمن أهدٰی إلیک عیوبک. 2( الصَّ عوُذ بربِّ الَفلق ِمن شّر ما خلق( 

َ
1( )ُقل أ

4( أکمَل هذا الّتلمیذ واجباته في المنزل. 3( أعلُم الّناس َمن َجَمَع ِعلَم الّناس إلی ِعلمِه. 
( تختلف لن یلباقي:- 835 ّر ز کلمة )ش َمیِّ

2( شرُّ الّناِس ذو الوجهین. 1( َمن َغَلَبْت شهَوُته عقَلُه فهو َشرٌّ ِمن البهائم. 
فاُق َشرَّ األعماِل؟ 4( ألیَس النِّ   . 3( الِجدال بین الخیر و الشّر دائميٌّ

ن ما فیه یسد مکان:- 836 َلیِّ
ُف المَطر َفَنذَهب ِلُمشاَهدة الُمتساِبقیَن اّلذین َجاؤوا ِمن نواحي ُمختِلَفٍة. 1( سوف َیَتوقَّ

خَرٰی.
ُ
ُک َمهَد َمولوِدها ُتحرِّک الَعاَلم ِبیدها األ ّم اّلتي ُتحرِّ

ُ
2( األ

سعارها َلیست غالیة ِجّدًا.
َ
راویل و أ فضـل السَّ

َ
3( في َمْتجر َصدیقي أ

عمال اّلتي لیست ِبمقدورنا.
َ
ُلنا اهلُل َمسؤولیَة األ 4( في اآلِخرة ال ُیحمِّ

837 -: ّفير لما تحته خطر حلیل یلصَّ ز یلخطأ في یلتر َمیِّ
1( ٰذلک َمْتَجر واسٌع:  مفرد مذّکر، اسم مکان َعلی وزن )َمْفَعل(

2( َیعمُل الُعّمال في الَمعاِدن:  جمع تکسیر مفرده مشتق )اسم مکان( 
3( ُتطَبع الکتب في الَمطبعة: مشتق، اسم مکان مؤّنث

ّد قوّیًا: اسم مکان، مفرد مذّکر، مشتق 4( َبَنی المهندسون هذا السَّ
ز )أفعل یلتفضیل( َیختلف في یلمعنا:- 838 َمیِّ

2( ُسورة البقرة أکبر ُسورة في القرآن. عَلی ِمن جبِل َسبالن. 
َ
1( َجبُل دماوند أ

حسُن األعماِل هي اّلتي َینتفع بها الّناُس.
َ
4( أ 3( آسیا أکبر القاّرات في العاَلم.  

ز ما فیه یسد یلمکان:- 839 َمیر
2( و ُانُظر إَلی الّلیل فَمن أوجَد فیه َقمره. 1( ُانظُر إَلی الّشمِس اّلتي َجْذَوُتها ُمْسَتِعَرٌة. 
4( و ُانُظر إَلی الَغْیم َفمن أنزل منه َمَطره. 3( و ُانُظر إلی َمدار الّنجوم و أْضواِئها المنتشرة. 

موِه.(- 840
ُ
کاُسل في یأل ُّّ ِمن یلَجْهل ب یلتَّ الیة؟ )ال شيَء أض ّفير لکلمات یلعباهة یلتر حلیل یلصَّ ما رو یلخطأ في یلتر

: اسم تفضیل، مذّکر 2( أضرَّ 1( َشيء: اسم مفرد مذّکر، جامد  
اُلمور: جمع تکسیر، مفرده مذّکر، جامد

ُ
4( أ 3( َاْلَجْهل: اسم مفرد مذّکر، مشتق  

841 -: الثير ن یسد یلفالل من یلمجّس یلثر َلیِّ
موَن ُیحاِولوَن في سبیل َتعلیم الّتالمیذ! 2( هؤالء الُمَعلِّ 1( الّناُس في مسیر حیاتهم َیبحثون َعن أصدقاء ُمخلصیَن! 

َجَرُة الجمیلُة ُمْشِرَفًة َعلٰی دارنا! 4( کانْت تلَک الشَّ ْعِي!  اّلب إَلی أهدافهم بالُجْهد و السَّ 3( سَیِصُل الطُّ
فضیل(:- 842 حیح )في أسلوب یلتر ز یلصر َمیِّ

وروّبا.
ُ
2( آسیا أکبر أ 1( سورة البقرة ُکْبرٰی سورٍة في القرآن. 

ُر ساعٍة َخیرٌة من عبادة سبعیَن َسَنًة. 4( َتَفکُّ غَلی الُکُتِب في المکتبِة. 
َ
3( کان هذا الکتاب ِمن أ

ز ما لیس فیه یسد یلمکان: - 843 َمیِّ
2( َجاَء في القرآن الکریم: الّشمس َتْجري ِلُمستَقرٍّ لها! ها ُمفیدٌة جّدًا.  1( َمْکتبُة َمدرسِتنا َصغیرٌة و َلکنَّ

وِء! 4( ُمجاَلَسُة العلماء عبادٌة و الوحدة َخْیٌر ِمن َجلیس السُّ ْدِخلني ُمْدَخَل صدٍق و ِاْجَعْلني ِمن َوَرَثِة الجّنة! 
َ
3( َربِّ أ

فضیل:- 844 ز ما فیه یسد یلتر میِّ
ْحَلی ذکریات.

َ
2( کانت لنا في هذا المنزل أ 1( لون الغراب أسود و لون الموز أْصَفر و لون الّشجرة خضراء! 

4( یعمل في هذا المصنع أربع ُمهندسات ُمجتِهداٍت. 3( هؤالء ِمن أنصار الحقِّ و الحقیقة. 
فضیل: - 845 ز ما فیه یسد یلتر َمیِّ

2( أخیرًا توّصلُت إلٰی طریقة َسْهلة ِلحّل هذه المسائِل. ُل مطالعة ُدُروسي في هذا الّصباح و مراجعتها.  1( أَفضِّ
4( المؤمنون أِشّداُء َعَلی الُکّفار ُرَحماُء بینهم و َیذکرون اهلل کثیرًا. ْلنا الُمعّلم: َمن أعّز َمقامًا یوَم القیامة؟ 

َ
3( َسأ
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ز کلمة )أفضل( تختلف في یلَمْعنٰا:- 846 َمیِّ
2( أفضل األمور أوسطها. 1( أفضل األعمال الَکسب ِمن الحالل. 

4( هذا الکتاب أفضل ِمن ذلَک الکتاب بکثیر. 3( أفضل الّناِس َمن َینفع الّناَس.  
نیا ب یآلِخّة.(:- 847 ْقني في یلدر یق کلِّ یلَعاَلمین یا َماِلک کلر َمملوک َبفِّ الیة )یا صاِنَع کلِّ َمصنوع یا َخاِلق کلِّ َخْلق یا هزر ز ما َلد ُیذَکّ في یلعباهیت یلتر َمیِّ

2( اسم تفضیل 1( اسم مبالغة  
4( جمع تکسیر 3( جمع مذّکر سالم  

ز کلمة »خیّ« ُمختلفًة: - 848 َمیِّ
عوا الّناَس علیه! 2( ِاْفَعلوا الخیَر و َشجِّ 1( خیر الّناس َمن َیْنَفُع الّناس!  

4( ال تنسوا ذکر الخیر في جمیع األحوال! فاق أبدًا!   3( ال خیر في الکذب و النِّ
فضیل معًا: - 849 ز ما فیه یسد یلمکان ب یسد یلتر َمیِّ

1( َیستفید ُمعّلمنا ِمن أقّل الکلمات ِلبیان َمقاِصِدِه.
2( أَحبُّ ِإْخواني َمن ُیرِشُدني إلی طریق الحّق و الهدایة.

3( کان ِللبیان و الَفصاَحة ِاهتمام بالغ بین الّناس في مبعث الرسول )ص(.
َمُع الّشدید یُوِقُع اإلنساَن في المهالک و المصاعب العدیدة. 4( الطَّ

ز ما لیس فیِه یسد تفضیل أب یسد مکان:- 850 َمیِّ
خالِق.

َ
ظِم و األ همِّ َوصایا أبینا هي ااِللتزام ِبالنَّ

َ
1( کانت ِمن أ

2( ُهناک ُمزارع َیعمُل ِبجدٍّ و نشاط و َیحصُد َمحاصیله کّل فصٍل بسروٍر.
ابیَن. َهم و ِابتِعدوا َعن الُمناِفقیَن و الکذَّ 3( ِاْجتِنبوا َمواِضَع التُّ

4( الغیبُة هي أن َنذکَر ُعیوَب الّناِس ِعنَد اآلَخریَن.
ویاتًا ِمن قصائدرد« ال ُیوَجد1:- 851

َ
ّْ أ عات ب یْذُک ْنَشدبی ُملمَّ

َ
ین آَخّیَن أ ّینیر ّیء إی في یلعباهة یلتالیة » ِیْوَحْث لن ُشع

2( اسم تفضیل 1( اسم فاعل  
4( اسم مکان 3( اسم مفعول  

ز ما فیه یسد تفضیل:- 852 َمیِّ
جَلَسُه إلی جانِبِه.

َ
1( ِاحَتَرَم األُب ِابَنه الّصغیَر و أ

حسنِت، کانت أجاباتِک واضحة لجمیع الطالباِت.
َ
2( أ

نَّ اهلَل َیعَلم کلَّ شيٍء.
َ
3( ِافعلوا الخیَر و اجتِنبوا الّشرَّ و ِاْعَلموا أ

عَلم الّناِس، َمن َجَمَع ِعلَم الّناِس إلی علِمِه.
َ
4( أ

ز ما لیس فیه یسماِن للتفضیل:- 853 َمیِّ
وسطها.

َ
ُموِر أ

ُ
ه خیُر األ ها العاقل ِاْعَلم بأنَّ 1( یا أیُّ

ثقل في الِمیزان من عمل الخیر.
َ
2( لیس شيء أ

3( شرُّ الّناس ذو الوجهین و َمن یذکر ُعیوب اآلَخرین.
4( أحبُّ عباد اهلل ِإلی اهلل أنفُعهم ِلعباِده.

ِحدة.(:- 854 مد یلُمتَّ
ُ
َمة یأل ّر ُمَنظَّ ًّی في َمق ئیس ِخطاوًا ُمؤثِّ ّر لقا ُمعاِبن یل

َ
ّیوير ِلما تحته خطر )أ ّیب أب یلمحلر یإلل ّفير أب یإلل حلیل یلصر ز یلخطأ في یلتر َمیِّ

1( ُمعاِون: اسم، اسم فاعل، من باب مفاعلة / فاعل و هو مضاف
رًا: اسم، اسم فاعل باب تفعیل، نکرة / صفة 2( ُمؤثِّ

3( َمقّر: اسم، مفرد مذّکر، اسم مکان /  مجرور بحرف الجر
مم«

ُ
4( الُمّتِحدة: اسم، مفرد مؤّنث معرفة، اسم مفعول / صفة و موصوفه »األ

اِمنة مساًء.(:- 855 الة یلثر ّفير لما تحته خطر )قاع زمیلي: رذه یلحدیقُة ُتغَلق في یلسر حلیل یلصر حیح في یلتر ز یلصر َمیِّ
1( فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثي من باب إفعال، معلوم / فاعله ضمیر مستتر

ل، معلوم / فاعله ضمیر مستتر 2( فعل ماٍض، ِللغائب من باب تفعُّ
3( فعل مضارع، للمخاطب، مزید ثالثي، مجهول / فعل و نائب فاعله ضمیر مستتر و الجملة وصفیة ِلـ )الحدیقة(

4( فعل مضارع، ِللغائبة، مزید ثالثي )مصدره: إغالق(، مجهول / فعل و فاعله مستتر و هو خبر ِلـ )هذه(

1- ال ُیوَجد: پیدا نمی شود، وجود ندارد
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ّیغ حسب یلمعنا )859 - 856(:    ما رو یلمناسب ِللف

اِد.«- 856 ویُصل ویَن یلنر سباب یلتَّ
َ
َردِّ أ

َ
»……… ِمن أ

خالُق الَحسنُة
َ
4( األ نَّ  3( سوُء الظَّ 2( الغیَبةُ  1( الُفسوُق 

»………: َتسمیة یآلَخّیَن واألسماء یلقبیحة.«- 857
ناُبُز باأللقاب 4( التَّ 3( الغیَبةُ  ُس  َجسُّ 2( التَّ 1( الُفسوُق 

ُّ إخویِنکد َمن ……… إلیکد ُلیووکد.«- 858 »خی
4( َسِخَر 3( َلَمزَ  ْهدٰی 

َ
2( أ 1( َفَضَح 

»……… َمکاٌن ُتطَبع فیه یلُکتُب.«- 859
4( الَمطبعُة 3( الَمصنُع  2( الَمحمُل  1( المکتبةُ 

عّیف:- 860 ْز یلخطأ في یلتر َمیِّ
س َجسُّ 2( هو ُمحاولة قبیحة ِلکشف أسرار الّناِس: التَّ 1( ِاّتهام شخص ِلشخص دوَن دلیل َمنطقّي: االستهزاء 

4( … أن َتذکَر ُعُیوَب الّناس عند اآلَخرین: الغیبة 3( إن نعتبر أنفسنا أفضل و أْحَسن ِمن اآلَخرین: الُعجب 
ْز »خیّ« َتختلف في یلَمعنٰا:- 861 َمیِّ

ما َقد َجَعَل اهلُل في هذا األْمِر خیرًا. 2( ُربَّ ْن یکوَن َصدیقي خیر ِمّني. 
َ
1( َعسٰی أ

4( تفکرُّ ساعٍة خیٌر ِمن عبادة سبعیَن َسَنًة. 3( هذا العمل خیر ِمن ذلک بکثیر.  
کسیّ:- 862 ْز ما لیس فیه جمع یلتر َمیِّ

َخواِن ُیساِعداِن اآلَخریَن و ُیِحّباِن الخیَر.
َ
2( َهذاِن األ لیسْت األسعاُر َغالیًة في هذا الَمْتَجِر؟ 

َ
1( أ

خالِق.
َ
َم َمکاِرَم األ َتمِّ

ُ
4( قاَل الّرسوُل: إّنما ُبِعْثُت أِل ُنوُب الکبیرُة ُتبِعُد الُمسلمیَن َعِن اهلِل.  3( الذُّ

قّب في یلمفهوم؟- 863
َ
َب َنْفَسُه« ما رو یأل »َمن َساَء ُخُلُقُه َلذَّ

2( َشرُّ الّناِس ذو الوجهیِن. 1( ُحسُن الُخُلق َیجلُب الّراحَة و الّسعادَة. 
4( َمن َینَصُحنا إلی الخیر فهو صدیقنا حّقًا. ْن َیکونوا خیرًا منهم( 

َ
3( )ال َیْسَخر قوٌم ِمن قوٍم َعسٰی أ

تي َتختلف ِمن حیث یلمفهوم:- 864 ز یلعباهة یلر َمیِّ
حسُنهم أخالقًا.

َ
2( أکمُل الّناِس إیمانًا أ 1( الُخُلُق الَحسن أثقُل َشيٍء في المیزان. 

4( َلو َعِلَم الّناقُص ِبَنقِصِه َلکان کاماًل. 3( ُحْسُن الُخُلق ِنصُف الّدین.  
ُف یهلُل َنفسًا إالر ُبْسَعها(؟- 865 ما رو یلمفهوم یألقّب ِلـ )ال ُیکلِّ

2( خیُر األمور أوسُطها. 1( کلُّ إنساٍن َمسُئوول عن عمِلِه.  
عماِل اّلتي لیسْت ِبمقدوِرنا.

َ
ُلنا اهلُل مسئولّیَة األ 4( ال ُیحمِّ 3( )ِاّتقوا یومًا ال َتْجزي نفٌس عن نفٍس شیئًا( 

ًّی أخفارا!« مفهوم یلعباهة رو:- 866 »ألظد یلعباسة أج
4( ال أجَر لعبادِة المرِء إذا ُیخفیها. 3( إّن العبادَة الخفّیَة مأجورٌة فقط.  2( أجُر العبادِة الخفّیِة أعظُم.  1( َیجب أن َتخفي العبادَة. 

ن یلمناسب للمفهوم:- 867 بَسُطها« َلیِّ
َ
موه أ

ُ
ُّ یأل »خی

2( دوری از عیب جویی و انتقاد از دیگران. 1( بهترین کار تواضع و فروتنی است. 
4( رازداری بهترین کارهاست. 3( اعتدال و میانه روی در کارها.  

ْن َتعیَب َما فیَک ِمثُله«؟- 868
َ
ُّ یلَعیِب أ ما رو یلَعْیُب َحَسَب رذه یلعباهة »أکب

ْن َنْنَسٰی ُعیوَبنا و َنرٰی هذه العیوب في الّناس.
َ
2( أ 1( الغفلُة عن عیوِب الّناِس.  

ن َنْنَصَح اآلَخریَن َحّتٰی َیْترکوا ُعیوَبهم.
َ
4( أ ن َنْسَخَر ِمَن اآلَخرین.  

َ
3( أ
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عّیب )869 ب 870(: ّجمة أب یلتر ْز یألصحر ب یألسقر في یألجووة للتر َمیِّ

»خیّ ِإخوینکد َمن ُیهدي إلیکد لیووکد.«:- 869
1( بهتر از برادرانتان کسی است که عیب های شما را به شما هدیه بدهد.

2( بهترین برادران شما کسی است که عیب های شما را به شما هدیه بدهد.
3( بهترین برادران اوست که عیوب را به شما می گوید.

4( کسی که عیب شما را به شما هدیه بدهد، بهترین برادرتان است.
نفسکد(:- 870

َ
)ال َتلمزبی أ

2( خود را در مهلکه نیندازید. 1( خود را بی عیب ندانید.  
4( از خود )یکدیگر( ایراد و عیب نگیرید. 3( به دنبال عیوب دیگران نباشید.  

ّجمة:- 871 ز یلخطأ في یلتر میِّ
1( هذا َمتَجر زمیلي و فیه مالِبُس کثیرة،: این مغازۀ همکار من است و در آن لباس های فراوانی است،

2( ِسْعُرها َیختلُف َحَسَب نوعّیتها،: بهای اجناس آن ها متفاوت است،
3( ِسْعُر بعِضها لیَس َرخیـصًا،: بهای برخی از آن ها ارزان نیست،

وق.: برای اینکه از بهترین اجناس موجود در بازار است. ها ِمن أحسِن البضائِع الَموجودِة في السُّ 4( أِلنَّ
ز یلخطأ:- 872 َمیر

حسن(: ُمجادله کن تا به بهترین برسی.
َ
1( )جاِدْلُهم باّلتي هي أ

2( )ال َیغتب َبعُضُکم بعضًا(: از یکدیگر غیبت نکنید.
3( الَتفضحوا أسرار اآلخرین: رازهای دیگران را برمال نسازید.

4( ِابَتِعدوا َعن الُعجِب: از خودپسندی دوری کنید.
ّجمة:- 873 ز یلخطأ في یلتر َمیر

1( َقد یکوُن بیَن الّناس َمن ُهو أحسن ِمّنا،: مسلمًا بین مردم بهتر از ما پیدا می شود،
َر ُعیوَبنا و ُنصِلَحها،: پس بر ماست که عیب های خود را به یاد آوریم و آن ها را اصالح کنیم، ن َنَتَذکَّ

َ
2( َفَعلینا أ

ْخطاَءُهم،: و عیب ها و خطاهای دیگران را فراموش کنیم،
َ
3( و َنْنسٰی ُعیوَب اآلَخرین و أ

4( و َنبَتعَد َعن الُعجِب و اإلسِتهزاِء.: و از خودپسندی و ریشخند کردن دوری کنیم.
ّجمة:- 874 ز یلخطأ في یلتر َمیِّ

1( َمکتبة اإِلسَکندرّیة ِمن أکبر َمکتبات العاَلم،: کتابخانۀ اسکندریه از بزرگ ترین کتابخانه های جهان است،
2( و ال ُتوَجد َمکتبٌة أکبر ِمن َمکتبة اإِلسَکندرّیة في العاَلم،: و کتابخانه ای بزرگ تر از کتابخانۀ اسکندریه در جهان وجود ندارد،

3( َمکتبة َمدینتنا أصغر ِمن مکتبة اإِلسَکندرّیة بکثیٍر،: کتابخانه شهر ما بسیار کوچک تر از کتابخانه اسکندریه است،
خرٰی.: و کتاب های عربی بیشترین کتاب ها را به خود اختصاص می دهد.

ُ
4( و الکُتب العربّیة فیها أکثر ِمن الکتب األ

ّجمة:- 875 ز یلصحیح في یلتر ّیی مّسم یست.«، َمیِّ »وهتّین مّسم، سوسمندتّین آنان و
2( أنفُع الّناِس أفضُله ِللّناِس. فاضل الّناس َمن ینفع الّناس کثیرًا. 

َ
1( أ

4( أفضُل الّناِس أنفُع ِمن الّناس َلُهْم. 3( أفضل الّناس أنفعهم ِللّناس.  
»خوست هی ویازمای«:- 876

2( ِاْخَتِبْر َنفَسَک. ْخَتِبُرُه ِبَنْفسي.  
َ
1( سوف أ

ْخَتِبُرُه ِبنفِسَک.
َ
4( أ ْخَتِبرني بنفسه.  

َ
3( أ

»سیناتّین مّسم کسا یست که سینش مّسم هی وه سینش خوس ویفزیید.«:- 877
1( أعلمهم ِللّناِس اّلذي َیجمعون ِعلم الّناِس إلی ِعْلِمِه.

2( أکثُر الّناس ِعْلمًا َمن َجَمَع ُعُلوم الّناِس إلی ُعلوم نفِسِه.
3( أعَلم الّناِس َمن َیجمُع ِعلَم الّناِس إلی علِمِه.

4( َاّلذي َیْجمُع ِعلَمه ِمن الّناِس هو أعَلمهم.

درس دوم عربی یازدهم
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ن یألصحِّ ب یألسقِّ في یلجویب للتّجمة من أب إلا یلعّویة )888 - 878(:    لیر
اد َمن َتجّي یناویُع یلحکمة من قلبه للا لسانه!«:- 878 »إنر ِمن َیْخَلِص یلنر

1( از مردم با اخالص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!
2( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است!

3( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد!
4( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخالص ترین مردمان است!

»لي یآلن مکتبة کبیّة، ب ما کان لي قبل رذی أکثّ من مائة کتاب!«:- 879
1( فعاًل کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!

2( کتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قباًل بیش از صد کتاب نداشت!
3( اکنون کتابخانۀ بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!

4( کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!
ْوَعد من رناک ومائتي کیلومتّ!«:- 880

َ
ذي رو أ قٌة ومیاه یلمحیط یألطلسير یلر ارّة أنر یألسماَک متعلِّ »یلغّیب في رذی یلظر

1( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعّلق به آب های اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومتر دور از آنجاست!
2( عجیب در این پدیده این است که ماهی ها به آب های اقیانوس اطلسی که دویست کیلومتر دورتر از آنجاست تعّلق دارد!

3( در این پدیده، شگفت آور است که این ماهیان به آب های اقیانوس اطلسی تعّلق دارند که از آنجا دویست کیلومتر دورتر است!
4( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهی ها به آب های اقیانوس اطلس متعّلقند که از آنجا دویست کیلومتر، دور می باشد!

هنر - 91- 881 ُه والغفلة َلن أخطاء یآلخّین.«:  ُّ »ِمن أفضل ألماع یلکّید، َتظار
1( بهترین کار یک انسان بخشنده، تظاهر کردن به بی اطالعی است در مورد خطای دیگران.

2( از بهترین کارهای انسان کریم، تظاهر کردن اوست به عدم اطالع دربارۀ اشتباهات دیگران.
3( از برترین اعمال نیک اشخاص بخشنده، این است که اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند.

4( برترین اعمال شخص کریم این است که در مورد خطاهای دیگران بی اطالع جلوه کند.
ریاضی - 95- 882 ّک کّسن کوچک تّین یشتبارات، یز وزهگ تّین فضیلت را وه شماه ما هبس.«:  ّبز سه جهان کنونا ت »یم

1( الیوُم في العاَلم الحالي َترُک أصغِر الَخطأ ُیعَتبُر أکبر َفضائلَک.
2( الیوُم في العاَلِم الُمعاِصر َترُک أصغر األخطاء ُیَعدُّ ِمن أکبِر الفضائِل.

3( هذِه األّیام في العاَلم الحالي ترُک أصغر َمعاصیک ُیَعّد من أکبر فضائلک.
4( هذا الیوم في العالم المعاصر ترک االشتباهات األصغر ُیعتبر ِمن فضائل أکبر.

خارج از کشور - 95- 883 »ضّوان قلب ینسان یز زیباتّین نغمات موسیقا سه آفّینش رستا یست.«: 
حسن َنغمات للموسیقی في الِخلقة الَعالمّیة.

َ
1( إنَّ ِلقلِب اإِلنساِن دّقات ِمن أ

2( تکوُن ِلقلب اإِلنساِن َدّقات ِمن أحسِن أصوات الموسیِقّیة في َخلق العاَلِم.
3( تکوُن دّقاُت َقلِب اإِلنساِن ِمن أجمل األلحاِن الموسیقّیِة في عاَلِم الِخلقِة.

جمِل نغماِت الموسیقی في ِخْلَقِة العاَلم.
َ
4( إنَّ َدّقاِت َقلِب اإِلنساِن ِمن أ

انسانی - 87- 884 ن یلخطأ:   َلیِّ
روة: آیا نزد تو، علم، محبوب تر از ثروت نیست. 1( أَلْیَس الِعلم أحبُّ إلیَک ِمن الثَّ

2( اهلُل أعلُم ِبما َنْعَمُل في کلِّ زماٍن: خداوند بر آن چه در هر زمان انجام می دهیم، آگاه تر است.
3( ٰهذاِن الَبَلداِن أکبر َبلدیِن شاهدتهما: این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آن ها را شناخته ام.

4( إنَّ أحسن التالمیذ َمن ُیساِعدوَن اآلخریَن: بهترین دانش آموزان کسانی هستند که به دیگران کمک می کنند.
زبان - 96- 885 ْب َللیَک یلَیأُد ِلندما َتْفقُد َشیئًا جمیاًل َفَبْعُض یألحیاِن َیجُب أْن َیّحَل یلَجمیُل ِلَیأتَي یألجمُل.«:  »ال َیَتَغلَّ

1( ناامید مباش وقتی چیز زیبایی را از دست دادی چون باید زیبا برود تا زیباترین بیاید.
2( ناراحتی بر تو چیره نشود هنگام از دست دادن چیز زیبا چه گاهی زیبا می رود تا زیباتر بیاید.

3( هنگامی که چیز زیبا را از دست می دهی دچار ناامیدی مشو، چون زیبا می رود تا زیباترین بیاید.
4( وقتی چیز زیبایی را از دست می دهی نومیدی بر تو غلبه نکند، زیرا گاهی باید زیبا برود تا زیباتر بیاید.
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زبان - 88- 886  وتأسیِب نفِسه َقبل تأسیب غیّه.«: 
ُ
اِد َمن َیبدأ فضل یلنر

َ
»أ

1( بهترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند.
2( بلندمرتبه ترین مردم کسی است که دیگری به تأدیب خود بپردازد.

3( فاضل ترین مردم آن است که ادب کردن نفس خویش را بر دیگران ترجیح دهد.
4( برترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگری، به ادب کردن خود بپردازد.

زبان با اندکی تغییر - 95- 887 حیح:  ن یلصَّ ّبهسگاهش یطالت کند، خیّخویه تّین مّسم نسبت وه خویشتن یست!«، لیر »کسا که یز پ
1( اّلتي أطاعت رّبه فهي خیر الّناس بالّنسبة إلی نفسها!

2( من أطاعت رّبها فإّنه من أفضل الّناس لنفسه!
3( اّلذي یقوم بطاعة رّبه فهو خیر الّناس لنفسه!

4( من أطاع رّبه، فهو أنصح الّناس لنفسه!
تجربی - 92- 888 ت زیاسی صّفشان کنا!«:  »شایسته یردیف لالیه تو یست که رمر

1( یلیق لغایاتک الّسامیة أن تبذل لها هّمة کثیرًة!
2( من الاّلئق ألهداف قیَمتک أن تخرج لها هّمتک الکثیرة!

3( الئق لک و ألهدافک الّسامیة أّن هّمة کثیرة ُیبَذل لها!
4( ینبغي لک و لغایاتک القّیمة أن تخرج هّمتک الکثیرة لها!
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