اسم تفضیل و اسم مکان

درس اول

مقدمات
جامد و مشتق

ﻧ

اسم مشتق

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

قبل از ورود به قواعد درس اول یادآوری چند نکتة ساده ضروری است:

ِ
عبد (اسم مکان) و … که از ریشة فعل گرفته شدهاند ،مشتق گفته میشود.
به کلماتی مانند َعالم (اسم فاعل)َ ،مکتوب (اسم مفعول)َ ،م َ
دقت کنید اَسامی مشتق اغلب وزن خاصی مانند (فاعل ،مفعولَ ،م ْف َعل و …) دارند یا با (مـ) شروع میشوند مانندُ :م ِ
نتصرُ ،م ْو ِمن و …
ُ
مهمترین اسمهای مشتق عبارتند از:
 -4اسم مکان

 -5اسم زمان

 -6اسم تفضیل …

اسم جامد

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

 -1اسم فاعل

 -2اسم مفعول

 -3اسم ُمبالغه

به کلماتی مانند «دفتر ،شجرة ،باب و …» که از ریشة فعل گرفته نشدهاند ،جامد گفته میشود.

مصدرها

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

مانند (اکتشاف ،تعلیم ،استخدام و …) یا ِ
(علمُ ،جلُوس ،ذَهاب( َرفتن) و …) با اینکه ریشة فعلی دارند ،جامد به شمار میروند.

اس��مهای جامد ،معنی وصفی نمیدهند ،به عبارت س��ادهتر «صفت» واقع نمیش��وند .لطف ًا به نمونههای زیر که همگی جامدند دقت کنید تا

بیشتر متوجه شوید:

•شجرة :درخت

• ِصناعة :صنعت

•یوم :روز

•غابة :جنگل

•صحیفة :روزنامه

•طعام :غذا

•شمس :خورشید
• َشبکة :تور ،دام

همانطور که مشاهده میکنید هیچکدام از کلمات باال نمیتوانند(صفت) واقع شوند.

نمیدهند ،همگی «مشتق» هستند.

ﻰ

اس��مهای (جامد) هرگز معنی صفت نمیدهند ،اما عکس این قاعده درست نمیباشد .یعنی این درست نیست که بگوییم ،کلمهای
(م ْعبدَ ،منْظرَ ،م ْس ِ
��جد و …) با اینکه معنی صفت
که معنی صفت نمیدهد جامد اس��ت زیرا به عنوان مثال اس��مهای مکان و زمان مانند َ
اگر کلمهای را به ما بدهند که بر جمع داللت دارد مانند ( ُعلَماء ،منش��ورات ،دفاتر ،رس��ائل و …) و از ما بپرس��ند که مش��تق است یا
جامد ،باید اول مفرد آن کلمه را مشخص کنیم سپس جامد یا مشتق بودن آن را مورد بررسی قرار دهیم:

•علماء
•مَشهورین

مفرد

عالِم (بر وزن فاعل) ⇐ اسم فاعل :مشتق
مفرد

مشهور (بر وزن مفعول) ⇐ اسم مفعول :مشتق

•دفاتر
•رسائل

مفرد
مفرد

دفتر ⇐ جامد
ِرسالة ⇐ جامد

یعن��ی در تش��خیص
مش��تق و جامد مفرد
کلمه معیار است.

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
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1

َمیِّز المشتق ِمن الجامد( .مشتق یا جامد بودن کلمات زیر را مشخص کنید)
 )1اِنتظار

ُ )4ع َقالء

 )3عقل

َ )6مسرورات

ِ )2جبال

 )7أوراق

جرب
ُ )5م َّ

َ )10صداقة

َ )11و ِ
الدین

 )8تَدریس

ُ )12مل َّمع

سین
ُ )9م ِّ
در َ

اسمتفضیل و اسم مکان

ﻧ
ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

الف) اسم تفضیل

به کلماتی مانند أکبر (بزرگتر ،بزرگترین) ،أجمل (زیباتر ،زیباترین) که معادل «صفت برتر» یا «صفت برترین» در فارسی هستند ،اسم
تفصیل گفته میشود.
روش ساخت:

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

•اگر مذکر باشد :بر وزن «أف َْع ْل» مانند :أصغر  -أعظم و …

ظمی و …
•اگر مؤنث باشد :بر وزن «ف ُْعلَی» مانندُ :صغری ُ -ع َ

الف) أعظم  

جمع

أعاظِم

ب) أکبر  

جمع

ﮕﻮ

ِ
(أفاعل) میباشد .به مثالها توجه کنید:
نکته مهم :جمع اسم تفضیل «أف َْعل» بر وزن

أکابِر

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

نکته مهم :اسم تفضیل گاهی بر وزن «أف َْعی» یا «أف َّل» میآید:
الف) أف َْعی :أ ْعلَی ،أق َْوی و …

أحبَّ ،
أقل و …
ب) أف َّل :1أشَ ّد،
ّ

ترجمه :اسمهای تفضیل چه هنگام بهصورت « تر» و چه هنگام بهصورت «ترین» ترجمه میشوند؟
اگر بعد از اسمهای تفضیل ،بالفاصله حرف جر ِ
«م ْن» (از) بیاید اسمهای تفضیل حتم ًا بهصورت «تر» ترجمه میشوند؛ اما اگر مستقیم ًا
بعد از آنها مضافالیه 2بیاید بهصورت «ترین» معنی میشوند .به مثالهای زیر توجه کنید:
قار ِ
ات العالَم :آسیا بزرگترین قارههای جهان است.
الف) آسیا أکبر من أوروبّا :آسیا بزرگتر از اروپا است.
ب) آسیا أکبر ّ
ج) آسیا أکبر ٍ
قارة فی العالم :آسیا بزرگترین قارة جهان است.

ﻰ

ب
أحب َ
 -1یعنی دو حرف آخر در هم ادغام میشوند و با تشدید میآیندَ :
اسم بدون (الـ) یا تنوین  +اسم مجرور

       أشد َد
أحب
َ
َّ

 -2یادآوری :فرمول تشخیص مضافالیه

أشد
َّ

کتاب المعلمِ

                                                     مضافالیه و مجرور
کتاب ِ ِه
اسم  +ضمیر متصل
مضافالیه مح ً
ال مجرور

ِ
المدرسة
باب

مضافالیه و مجرور
صدیقُکم
مضافالیه و مح ً
ال مجرور

ـــ) را میتواند بگیرد اما مضافالیه همیشه مجرور ِ
 دقت کنید خود مضاف برحسب جمله میتواند (مرفوع ،منصوب یا مجرور) باشد؛ بنابراین هر حرکتی (ـــ  ،ـــ ِ ،(ـ ٍ ،ــ ،یــ)
ُ
َ
و اگر ضمیر متصل باشد ،مح ً
ال مجرور خواهد بود.
 -همچنین دقت کنید که خود مضاف( ،الـ) یا تنوین نمیگیرد.
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 -1دقت کنید اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنث معموالً بر همان وزن «أفعل» میآید نه «فُعلَی»
مثال:

فاطِمةُ أکبر  مِن  زینب
مونث بر وزن أفعل

مونث

«شر» چه هنگام اسم تفضیل به شمار میروند؟
 -2کلمات «خیر» و ّ

ﻧ

«ش��ر» با اینکه بر وزن «أفعل» نیس��تند به خاطر معنی و کاربرد آنها در جمله ،گاهی اس��م تفضیل هستند ،این کلمات اگر
کلمات «خیر» و
ّ

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

معنی (بهتر یا بهترین) و (بدتر یا بدترین) بدهند ،حتم ًا اس��م تفضیل خواهند بود اما اگر معنی (خوبی = خوب بودن) و (بدی = بد بودن)

1

برسانند ،مصدر خواهند بود و جامد .به مثالهای زیر توجه کنید:
خیر ال ّناس َمن یَنْ َف ُع ال ّناس :بهترین مردمان کسی است که
الف) ُ
الخیر :مؤمن خیر را دوست دارد
ب)
ب َ
المؤمن یُ ِح ُّ
ُ

اسم تفضیل

جامد

در نتیجه :همانطور که از مثالهای باال برمیآید اگر بعد از کلمات «خیر» و «شر» مستقیم ًا حرف جر ِ
«من = از» یا مضافالیه بیاید ،حتم ًا
ّ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

معنی «تر» یا «ترین» میدهند و اسم تفضیل خواهند بود.
 -3فرق بین ِ
(آخر) و (آ َخر) چیست؟
آخر :بر وزن أفعل
• َ

خری (دیگر)
اسم تفضیل ،مؤنث = ا ُ َ

ﮕﻮ

• ِ
آخر :بر وزن ِ
فاعل

اسم فاعل ،مؤنث = ِ
آخ َرة (پایان)

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

َ
(أعمی
 -4کلماتی که بر «رنگ» داللت دارند مانند (أحمر «قرمز» ،أزرق «آبی» و …) و همچنین کلماتی که بر «نقص» داللت دارند مانند َ

أص ّم «ناش��نوا»  -أبکم «الل» و …) با اینکه مذکر آنها بر وزن «أفعل» میباش��د ،اسم تفضیل به شمار نمیروند،
«نابینا»  -أعوج «لَنگ» َ -
مشبهه» هستند.
بلکه «صفت ّ

یادآوری :مهمترین رنگها عبارتند از:

•أبیض :سفید

أخ َضر :سبز
• ْ

•أسود :سیاه

•أص َف ْر :زرد

•أحمر :قرمز 	

• أسمر :سبزه  -گندمگون

ﻰ

•أزرق :آبی

• بَنَ ْف َس ِ
ـی :بنفش
ـج ّ

 -5عدد أَربع (چهار) با اینکه بر وزن (أفعل) است ،چون معنی «تر» یا «ترین» نمیدهد ،اسم تفضیل نمیباشد ،بلکه جامد است.

 -1دقت کنید در فارسی ،کلماتی مانند (خوبی ،بدی ،زشتی ،بزرگی و …) صفت نمیباشند بلکه مصدر هستند ،به عبارت دیگر (صفت  +ی) = مصدر [مصدرها را جامد درنظر
میگیریم نه مشتق].

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
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2
رجمة المناسبة ل َه.
َمیِّز اسم التفصیل و اذکر التَّ َ
(در عبارتهای زیر ،اسمهای تفضیل را پیدا کنید و مشخص کنید که کدامیک معنی « تر» میدهد و کدامیک معنی «ترین»)
أج َملُها األزرق.
 )1أ ُّ
ي األلوان ِعندکم؟ عندنا األبیض و األ ْز َرق و البنفسجي لکن ْ
األس ِ
ماء ال َقبیحة لیست ِمن مکارم األخالق.
 )2ت َ ْس ِم َیةُ اال َخرین ب ِ ْ

ِ
خیر لکم.
 )3أیّ ُها األفاضل :ال شیء أث ْ َقل فی المیزان من ُ
الخلق َ
الحسن و اآلخر ُة ٌ

ﻧ

سری ب ِ َعبْ ِد ِه ِمن المسجد الحرام إلی المسجد األقْصـی.
 )4سبحان الذي ا َ َ

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

قلت فی نفسی :الخیر فی ما َوق ََع.
ت ُع ْظمی المصائب ُ
واج ْه ُ
 )5عندما َ

ک بالحکمة و الموعظة الحسنة و ِ
 )6ا ُ ْد ُع إلَی سبیل رب ّ َ
جادل ْ ُهم بالتی هی أحسن و … و هو أ ْعلَ ُم بالمهتدین.

ب) اسم مکان

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

به کلماتی مانند َم ْعبَد «محل عبادت»َ ،م ْجلِس «محل نشس��تن ،محل جلس��ه»َ ،منْظَ ر «محل دیدن» و … که بر مکان داللت دارند ،اسم مکان

روش ساخت :معموالً بر یکی از وزنهای زیر میآید:

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

الف) َم ْف َعل :مانند َم ْصنَع (محل ساخت ،کارخانه)َ ،م ْط َعم «رستوران» و …

ﮕﻮ

گفته میشود.

ب) َم ْف ِعل :مانند َمنزِلَ ،مجلِس (محل نشستن ،محل جلسه) و …
ج) َم ْف َعلة :مانند َمدرسةَ ،م ْکتَ َبة (کتابخانه) و …

(م ْف َعل َ ،م ْف ِعلَ ،م ْف َعلة) نخواهد بود بلکه
اسم مکان اگر از فعل غیرمجرد یعنی از (فعلی که به باب رفته است) ساخته شود ،بر وزن َ
(مـ) شروع خواهد شد و حرکت یک حرف ماقبل آخر آن «فتحه» خواهد بود .به مثالها توجه کنید:
درست مانند اسم مفعول با ُ
الف) یَنْ ِ
تظر
قدم
ج) یُ ِّ

ُمکتشَ ف «محل اکتشاف»
قدم «محل تقدیم»
ُم َّ

بنابراین ما دو نوع اسم مکان داریم

الف) بر وزن َم ْف َعلَ ،م ْف ِعلَ ،مفعلة

ﻰ

ب) یَ ِ
کتشف

ُمنْـ َت َظر «محل انتظار»

(مـ) شروع و یک حرف ما قبل آخر مفتوح
ب) با ُ
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( )-است عالوه بر اسم مکان ،ممکن است بر حسب موقعیت و حالت جمله،
(مـ) شروع شده و حرف ماقبل آخر آن َ
دقت کنید کلمهای که با ُ

توجه به معنی و موقعیت جمله میتوانند اسم
قدمُ ،م َّ
(منْتَ َظرُ ،م َّ
قدس و …) با ّ
اسم مفعول یا اسم زمان باشد؛ به عبارت سادهتر کلماتی مانند ُ
مکان ،اسم زمان یا اسم مفعول باشند .به مثال توجه کنید:
اگر معنی «محل اکتشاف» بدهد :اسم مکان
اگر معنی «زمان اکتشاف» بدهد :اسم زمان

مُکتَشَف

اگر معنی «کشف شده» بدهد :اسم مفعول

ﻧ
ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

ب المعنی
ما هو نوع الکلمة التی تحتها خط فی
رس ُل َ
ُ
الم َ
(الکتاب ُ
کان مفیدا ً جداً) َح َس َ
 )2اسم مکان

 )1اسم مفعول

پاسـخ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

رسل) در این عبارت به معنی «فرستاده شده» میباشد ،اسم مفعول است نه اسم مکان.
با توجه به اینکه کلمة ُ
(م َ

• َم ْکتَب

ﮕﻮ

1
(مفاعل) است:
 -1جمع «اسم مکان»  :جمع اسم مکان (به شرطی که با ُ
«م» شروع نشده باشد) بر وزن َ
َم ِ
َم ِ
(مفاعل)
• َمطعم (غذاخوری)
(مفاعل)
• َمنظر
طاعم َ
ناظر «منظرهها» َ

• َمخزن (انبار)

(مفاعل)
َمکاتِب َ

(مفاعل)
َمخا ِزن َ

لطف ًا اشتباه نکنید :جمع مکسر کلمهای که بر وزن مفعول است ،معموالً بر وزن َمفاعیل است (نه َم ِ
فاعل):
َمواضیع

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

• موضوع

• مفهوم

َمفاهیم

• مکتوب

َمکاتیب

•مشهور

َمشاهیر

2
«مفال» میباش��د یعنی حرف «واو» یا «ي» آنها به
«م ْفعی» یا َ
«م ْف َعل» بر وزن َ
 -2در برخی کلمات اس��م مکان و زمان آنها به جای وزن َ

«الف» ،تبدیل میشود ،لطف ًا به مثالهای زیر توجه کنید:
«مفال»:
الف) وزن َ

• َدوَر «چرخید»

بر وزن َمف َعل

مَدار «به جای مَدْوَر» 	طَیَر

بر وزن َمف َعل

َمطار = فرودگاه «به جای َمطیر»

همچنین هستند کلماتَ :مجال (فرصت) َ -مقال (گفتار) و َمزار (محل زیارت) و …

«م ْف َعی»:
ب) وزن َ

بر وزن َمف َعل

•نَفی «تبعید کرد»  

َمن َفی = تبعیدگاه «به جای َمنْ َفي»

ﻰ

•بَني «ساخت»  

بر وزن َمف َعل

َمبْنَی «به جای َمبْنَی»

أوی (پناهگاه) َ -م ْر َمـی (دروازه  -محل پرتاب) َ -م ْص َفی  (محل تصفیه  -پاالیشگاه) و …
همچنین هستند کلماتَ :م َ
رضی) جمع مکسر و مفرد آن = «مریض» و صفت مشبهه است نه اسم مکان.
(م َ
کلمة َ

«مـ» شروع نشده باشند.
 -1به شرطی که مانند ُم َ
نحرف (محل انحرافی  -سر پیچ جاده یا خیابان) با ُ
«مفال» استفاده میکنیم و اگر سومین حرف
«م َ
فعل» از َ
 -2توضیح بیشتر :اگر دومین حرف اصلی کلمهای که میخواهیم از آن ،اسم مکان بسازیم «واو» یا «ی» باشد به جای وزن َ
«مف َْعی» استفاده میکنیم.
«مف َْعل» حتم ًا از وزن َ
آنها «واو» یا «ي» باشد ،به جای وزن َ

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
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3
َمیِّز اسم المکان فی العبارات التالیة (اسمهای مکان را مشخص کنید):

 )1هم َمشغولون بمطالعة دروسهم و نحن نُف ّکر فی امتحانات المدرسة.

َ
ـصـبِ ُر فی المصائب و ال یترک مقاصده بسهولة.
قوی الناس َمن یَ ْ
 )2أ َ

ِ
مصاد َر عدیدة لِلث َّروة.
ِ )3من ُم ْستَ ْخ َرج ال َّنفط ن َ ْح ِص ُل علَی

نتقدم فی جمیع المجاالت.
َ )4علینا أَن نُزیِّن أنفسنا بأحسن مکارم األخالق و ّ
 )5فی َمتجر صدیقی أفضل السراویل و أسعارها لیست غالیة.

ﻧ
ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

ﮕﻮ

ﻰ

اول :اسم تفضیل و اسم مکان
نمونه تستهای درس ّ

-1

اسم التّفضیل:
1میّز ما لیس فیه َ

ﻧ

جاء أَ ِ
عطنی واحدا ً من هذا النَّوع.
 )1هذا القمیص األزرق جمیلَ ،ر ً

-2

المتْ َجر ،اُرید قمیص ًا أرخص ِمن هذا.
 )4األسعار غَالیة جدا ً فی هذا َ

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

ْ
تتکاسل فی دروسها في هذه األیام.
األخت الکُبری لَم
)3
ُ

ِ )2
ِ
الناس.
َطع التواصل بین
الغیبه و النِفاق ِمن أ َه ِّم أَسباب ق ِ

2میّز کلمة «خیر» ال ُّ
تدل َعلَی (اسم التفضیل):
تقوم بواجباتها و تُ ِ
 )1ال َّ
اآلخرین.
ساعد
شک أَ َّن خیر التلمیذات َمن ُ
َ
خیر ِمن الن َّ َد ِم َعلَى الکالم.
 )2الَن ََّد ُم َعلَى السکوت ٌ

َ )3من یمدح انسان ًا بغیر ما فیه فال تنتظر منه خیراً.

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

أن یکونوا خیرا ً منهم.
 )4یا أیُّها الذین آمنوا الیَ َ
قوم ِمن قوم َع َسی ْ
سخ ْر ٌ

-3

3میّز ما لیس فیه اسم التّفضیل:
أقوی کی ُأ ِ
المساکین.
ساع َد الضعفاء و
 )1لیتنی ک ُ
َ
ُنت َ
آخر.
 )2قال أحد العلماء :التخافوا ِمن الموت ألنّه سفر لنا ِمن مکان الی مکان َ

ﮕﻮ

ت هذا الیوم أربعة کتب جدیدة ِمن مکتبة اُخری.
 )3اِشْ َت َریْ ُ

 )4علینا أن نستمع إلی علماء عظماء ل ِ
الخیر.
نکتسب ِمن ف ََضائِلِهم ،الحکم َة و
ُ
َ

-4

َ 4عیِّن الخطأ فی التأنیث:

-5

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

 )1أدنَی ← ُدنَیا

 )2أسفل ← ُس ْفلَی

(أحب) اسم للتّفضیل:
5میّز کلمه
ّ

حب صدیقی کثیرا ً ألنّه ُمؤمن.
 )1ا ُ ُّ

عباد اهلل الذی یُ ِ
ِ
ساعد الناس و ینفعهم.
ب
َ )3
أح ُّ

-6

مری
 )3أحمر ← ُح َ

أوسط ← ُو ْس َطی
َ )4

ت صدیقتی أعمال هذا الکاتب و قرأتها جمیع ًا.
أحب ْ
ّ )2

ُ
الطفل َ
ذلک الطعام.
أحب هذا
)4
َّ

6میّز ما لیس فیه «اسم المکان»؟

 )1قالت ُأ ّمی :غُرفةُ هذا ال ُف ِ
ندق واسعةً و رخیصةٌ .

 )2هو ِمن أفضل المطاعم فی هذا الشارع و یبیع المأکوالت البحریّة اللذیدة.
ف عد ٌد ِمن العلماء کُتب ًا َعدید ًة فی َمجاالت التربیة و التعلیم.
 )3اَل َّ َ

-7

المکان»:
7میّز المجموعة التی کلّ کلماتها تَ ُد ُّل َعلَى «اسم
َ
 )1غُرفةَ ،م َطرَ ،مالبسَ ،ملیح

َ )3مطارَ ،مکتبَ ،مخازنُ ،مختَ َبر
-8

َ 8عیِّن ما لیس فیه اسم التّفضیل أو اسم المکان:
 )1کان َمطبخ ذلک الفندق نَطیف ًا و جمی ً
ال.

 )3ذهبنا لمشاهدة المباراة ولک ّننا وصلْنا إلَى الملعب ُم َ
رین.
تأ ِّخ َ
ُ
َ

ﻰ

نص قصیر حول عظمة مخلوقات اهلل.
)4
ُ
المکتَبة عن ّ
أبحث فی االنترنت أو َ

ِ )2منشفةِ ،مهرجانَ ،مدینةَ ،م ِ
ناظر

قدسَ ،مزارِ ،مشمشَ ،مملوء
ُ )4م ّ

البیت الحرام قِیام ًا لِلناس.
َ )2جعل اهللُ الکعب َة
َ

 )4کان ذوالقرنین یحکم مناطق واسعة ِمن األرض شرق ًا و غرب ًا.

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
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تختلف فی المعنی:
«شر»
9میّز کلمة
ُ
ّ
ِ
ُّ )1
ِ
الخیانة!
الکذب و
الشر فی
کل
ِّ
َ
جدل فیه!
الشر فی النفس البشریّة أَمر ال
 )3وجود الخیر و
ّ

8

بتع ُد َعن الشر و َ
العاقل یَ ِ
ُ
األشرار و الیُجال ِ ُس ُهم!
)2
ِّ
حسن ُم ِ
األصحاب و ِ
ِ
صاحب!
الج ْهل شَ ّر
َ )4
العلم أَ ُ

َ 1 010عیّن العبارة التی تشتمل َعلَى نوع واحد فقط من المشتقات:
تقدم قَادر َعلَى نَشر الخیر بین شعوب کثیر ًة !
الم ِّ
 )1االنسان ُ

 )2ا ِ
ِ
ِ
الکامل!
الجواب
لوصول إلَی
ذکاءه
الطالب
ستخدم
َ
الخاص ل ِ ُ
ّ
َ
ُ

ﻧ

االسالمی من الفنون الجمیلة!
المسرح
أن
 )3یُوکّد الباحثون ال ْ ُملتزِمون َّ
َ
َّ

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

ٍ
بصوت جمیل و هو فاز فی مسابقاتها!
 )4أخی قا ِرئ للقرآن
1 111میِّز ما لیس فیه اسم التّفضیل:
 )1ربّی َوفِّقنی للتی ِهی أزکَی!

ت األقوی!
 )3یا صدیقی
التظلم أحدا ً ْ
إن ُکنْ َ
ْ

َ 1 212میِّز الجواب الذی فیه أکثر عدد ِمن المشتقات:

أنت َ
َّ
الشک إن ّ َ
األعلَی!
)2
ک َ

إن الجحیم لِلظالمین َستکون هی المأوی!
ّ )4

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

المقابر فی العال َ ِم.
َ )1مقبرة (وادی َّ
السالم) فی النجف األشرف ِمن أکبر َ
المعلّم بعض األسئلة.
المدرسة َسألنی ُ
مر َ
 )2صباح هذا الیوم فی َم ّ

ث َعن قِصة أو شع ٍر أو کال ٍم َج ٍ
میل ُمرتبِ ٍط بمفهوم هذا الدرس.
 )3اِب ْ َح ْ

َ 1 313میِّز ما لیس فیه اسم التّفضیل:
 )1أفضل األعمال الکسب ِمن الحالل.

 )2إن ربّک هو أعلم بمن َّ
ضل عن سبیله.

تأخر البالد.
 )4إذا َحک ََم األراذل ت َ ّ

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

مذموم.
أمر
ٌ
 )3اإلعجاب بالنفس ٌ

ﮕﻮ

ینیة :أف َْضل الناس إیمان ًا أحسنهم أخالق ًا.
 )4جاء فی التعالیم ِّ
الد َّ

َ 1 414میِّز ما فیه اسم التّفضیل:
ِ
 )1األوالد َهیئوا أنفسهم لاِ متحانات ِ
السنة.
آخر
ّ
األص ّح فی الترجمة أو التعریب لألسئلة التالیة.
َ )3ع ّین َ

ِ
طیبة.
 )2للشجرة الخضراء أوراق لَطیفة و رائحة ّ
الخ ّفاش ِمن عجائب مخلوقات اهلل تعالی.
ُ )4

الج ّهال»
1 515ما هو الخطأ فی التحلیل الصرفی« :أیَّتُها العقالء:
ُّ
التسرع فی األمور ِمن طبائع ُ
 )1العقالء :جمع تکسیر ،مفرده َعقل و هو مذکر ،معرفة

 )3األمور :جمع للتکسیر  -جامد  -معرفة  -مفرده أمر
َ 1 616میَّز ما فیه ا ِ
ِ
سمین لِلتفضیل:

 )2ال َّت َس ُّرع :مصدر باب ت َ َف ُّعل -جامد -معرفة  -مذکر

الج ّهال :جمع للتکسیر مفرده جاهل  -مشتق و اسم فاعل  -معرفة
ُ )4

مذموم.
مر
 )4االستهزاء
َ
ٌ
باآلخرین و تسمیتهم باألسماء القبیحه ا ُ ٌ

َ 1 717میِّز (أفعل) جاء لِلتفضیل:

ِ
شر ما خلق.
 )1قُل اَعو ُذ ِّ
برب ال َفلق من ّ

 )3أعلم الناس َمن َج َم َع ِعلم الناس إلی علِ ِ
مه.
ُ

ﻰ

آم ّنا ف ِ
الراحمین.
خیر
حمنا و َ
َ )1ربَّنا َ
َ
َأغف ْر لَنا و ْار ْ
أنت ُ
ُ
رین و التَفضحوا أسرارهم.
خری نَصیحةٌ تَقول :التَعیبوا َ
اآلخ َ
 )2فی اآلیة األ َ
ِ )3إ َّن بعض ّ ِ
ثم فال تقتربوا ِمن الذُ نوب الکبیرة و الصغیرة.
الظن ا ٌ

أهدی إلیک عیوبک.
 )2الصدیق
الوفی َمن َ
ّ
َ
أکمل هذا التلمیذ واجباته فی المنزل.
)4

9

(شر) تختلف عن الباقی:
َ 1 818میِّز کلمة ّ

شر ِمن البهائم.
َ )1من غلبت َ
شهوتُه عقلَ ُه فهو ّ
ِ )3
دائمی.
الشر
الجدال بین الخیر و
ّ
ٌّ

ِ
الناس ذو الوجهین.
شر
ُّ )2
ِ
شر األعمال؟
)4
َ
ألیس النفاق ّ

َ 1 919میِّز الخطأ فی التحلیل الصرفی لما تحته خط:

(م ْف َعل)
 )1ذَلک َمتْ َجر
ٌ
واسع :مفرد مذکر ،اسم مکان َعلی وزن َ

 )2یَ ُ
الع ّمال فی المعادن :جمع للتکسیر مفرده مشتق (اسم مکان)
عمل ُ
المطبعة الحدیثة :مشتق ،اسم مکان مؤنث
طبع الکتب فی َ
 )3تُ َ

السد قویّ ًا :اسم مکان ،مفرد مذکر ،مشتق
 )4بَنَی المهندسون هذا
ّ

ﻧ
ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

َ 2020میّز ما فیه اسم المکان:

ِ
الشمس التی َجذْ َوتُها ُم ْستَ ِع َر َة
نظر إلَی
 )1ا ُ ُ

 )2و ا ُ ُ
أوجد فیه قمره
فمن
َ
نظر إلَی اللیل َ

 )3و ا ُ ُ
أضواءها المنتشرة
نظر إلَی َمدار النجوم و ْ

 )4و ا ُ ُ
نظر إلی ال َغیْم فَمن أنزل منه َمطره

 )1شَ یء :اسم مفرد مذکر ،جامد

أضر :اسم تفضیل ،مذکر
َّ )2

کاسل فی االمور)
2121ما هو الخطأ فی التحلیل الصرفی للکلمات العبارة التالیة( :ال شیء ُّ
أضر ِمن َج ْهل و تَ ُ
َ )3ج ْهل :اسم مفرد مذکر ،مشتق (صفة مشبهة)

خلصین!
الناس فی مسیر حیاتهم یَبحثون َعن أصدقاء ُم
)1
َ
ُ

الط ّ
سی ِص ُل ُ
السعی!
الب إلَی أهدافهم ُ
بالج ْهد و ْ
َ )3

َ 2323میِّز الصحیح (فی أسلوب التفضیل):

ٍ
سورة فی القرآن.
ُبری
 )1سورة البقرة ک َ

ِ
 )3کان هذا الکتاب ِمن أ َعلَی ال ُک ُت ِ
المکتبة.
ب فی

کانت َ
تلک الشَ جرة الجمیلة ُمشْ ِرفَةً َعلَى دارنا!
)4
ْ

 )2آسیا أکبر أوروبّا.
 )4ت َ َف ُّک ُر ساعة َخیر ٌة من عبادة سبعین َسنَ ٍة.

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

َ 2424میِّز ما لیس فیه اسم المکان:

لون فی سبیل تَعلیم التالمیذ کثیراً!
مون یُحا ِو َ
الم َعلِّ َ
 )2هؤالء ُ

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

َ 2222عیِّن اسم الفاعل من المجرد الثالثی:

 )4اُمور :جمع للتکسیر ،مفرده مذکر ،جامد

َ
خالدین فیها!
المؤمنون
َ
 )1فی الجنة أنهار ِمن َعسل ُمصفَّی و ُ
رب أدخلنی َم ْدخل صدق و اجعلنی ِمن ورثة 1الجنة!
ِّ )3

2525میِّز ما فیه اسم التفضیل:

أص َفر و لون الشجرة خضراء!
 )1لون الغراب أسود و لون الموز ْ
الحق و الحقیقة.
 )3هؤالء ِمن أنصار
ِّ

َ 2727میِّز کلمة (أفضل) تختلف فی المعنی:
 )1أفضل األعمال الکَسب ِمن الحالل.
ِ
الناس َمن یَنفع الناس.
 )3أفضل

ِ
السوء!
ُ )4مجالِسةُ العلماء عبادة و الوحدة َخیْ ٌر ِمن َجلیس
 )2کانت لَنا فی هذا المنول أَ ْحلَی ذکریات.

 )4یعمل فی هذا المصنع أربع ُمهندسات ُمجت ِه ٍ
دات.

لت إلی طریقة َس ْهلة ل ِ ّ
ِ
المسائل.
حل هذه
توص ُ
 )2أخیرا ً ّ
 )4المؤمنون ِ
ماء بینهم و یَذکرون اهلل کثیراً.
أش ّد ُاء َعلَی ال ُک ّفار ُر َح ُ

ﻰ

َ 2626میِّز ما فیه اسم التّفضیل:
 )1أفضِّ ُل مطالعة دروسی فی هذا الصباح و مراجعتها.
َ
المعلّمَ :من أع ّز َمقام ًا یوم القیامة؟
 )3سألنا ُ

اء فی القرآن الکریم :الشمس ت َ ْجری ل ِ ُمست َق ٍّر لها!
َ )2ج َ

 )2أفضل األمور أوسطها.
 )4هذا الکتاب أفضل ِمن َ
ذلک الکتاب بکثیر.

اق کلّ العال َمین یا مال ِ َ
ک کلّ مملوک»؟
صانع کلّ َمصنوع یا
المشتَ ّقات جاء فی «یا
خالق کلّ َخلْق یا ر ّز َ
َ
َ
2828کم نوع ًا من ُ
 )1ثالثة

« -1ورثة» جمع مکسر «وارث» است.

 )2أربعة

 )3خمسة

 )4سبعة

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
َ 2929میِّز کلمة «خیر» مشتقة:
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شجعوا الناس علیه!
 )2افعلوا الخیر و ّ

 )1خیر الناس َمن یَنْ َف ُع الناس!

 )3الخیر فی الکذب و النِفاق أبداً!

 )4التنسوا ذکر الخیر فی جمیع األحوال!

َ 3030میِّز ما فیه اسم المکان و اسم التّفضیل معاً:

 )1یَستفید ُمعلّمنا ِمن ّ
أقل الکلمات لِبیان َمقاصده.

الحق و الهدایة.
ب إخوانی َمن یُرشدنی إلی طریق
ّ
َ )2
أح ُّ

 )3کان لِلبیان و الفصاحة اِهتمام بالغ بین الناس فی مبعث الرسول (ص).

ﻧ

 )4الطمع الشدید یوقِ ُع اإلنسان فی المهالک و المصاعب العدیدة.
 )1اسم فاعل

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

رین أَ ِ
وجد……… 1
ث عن شُ عراء إیرانییّن َ
3131فی العبارة التالیة «اِب ْ َح ْ
آخ َ
لمعات و اذکر أَبیات ًا ِمن قصائدهم» ال یُ َ
نشدوا ُم َّ
 )2اسم تفضیل

 )3اسم مفعول

 )4اسم مکان

ِ
بین
الناس.
واصل َ
ِ ……… 3232من أَ َه ِّم أَسباب التَّ ُ
 )1الفسوق

 )2الغیبة

 : ……… 3333تَسمیة اآلخرین باألسماء القبیحة.
جسس
 )2ال َت ُ

 )1الفسوق
 )1ف ََضح

هدى
 )2أَ َ

تب:
َ ……… 3535م ٌ
کان تُطبَع فیه الکُ ُ
 )1المکتبة

 )3الغیبة

 )4ال َّتناب ُ ُز باأللقاب

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

خیر إخوانکم َمن ……… إلیکم ُعیوبکم.
ُ 3434

 )3سوء الظن

الحسنة
 )4األخالق َ

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

ما هو المناسب لِلفراغ حسب المعنى (:)32-35

المحمل
َ )2

3636میّز الخطأ فی التعریف:

 )1اِتّهام شخص لِشخص بدون دلیل منطقى :االستهزاء.

العجب.
 )3إن نعتبر أنفسنا أفضل و ْ
أح َسن ِمن اآلخرینُ :
یکون صدیقی خیر ِم ّنی.
َ )1ع َسى أَ ْن
َ

 )3هذا العمل خیر ِمن ذلک بکثیر.
3838میّز ما لیس فیه جمع التکسیر:

 )1أَ
المتْ َجر؟
ْ
لیست األسعار غَالیة فی هذا َ

 )3الذُ نوب الکبیرة تُ ِ
سلمین َعن اهللِ.
الم
َ
بع ُد ُ
وجد :پیدا نمیشود ،وجود ندارد.
 -1ال یُ َ

المصنع
َ )3

المطبعة
َ )4

ِ
جسس.
 )2هو ُمحاولة قبیحة لِکشف أسرار
الناس :التَ ُّ

کرهون :الغیبة.
َ
ذکر اآلخرین بما یَ
 )4إن ت َ َ

ﻰ

َ 3737میِّ ْز «خیر» تَختلف فی المعنى:

 )3لَم َز

 )4سخر

األم ِر خیراً.
 )2ربّما قَد َج َع َل اهللُ فی هذا ْ

ٍ
سبعین سنة.
خیر ِمن عبادة
)4
َ
ُّ
تفکر ساعة ٌ

ذان َ
خوان یُ ِ
حب ِ
ساع ِ
األ ِ
َ )2ه ِ
الخیر.
ان
دان َ
اآلخ َ
رین و یُ ّ
َ
ِ
األخالق.
کارم
 )4قَال الرسول :إنّما بُعثِ ُ
ت لاِ ُتمم َم َ
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اء ُخل ُق ُه َع َّذب ن َ ْف َس ُه» ما هو األَقرب فى المفهوم:
َ 3939
«من َس َ
جلب الراح َة و السعاد َة.
سن ُ
ُ )1ح ُ
الخلق یَ ُ

قوم ِمن قو ٍم َع َسى أَ ْن یَکونوا خیرا ً منهم.
 )3الیَ ْس َخر ٌ

َ 4040میِّز العبارة التى تَختلف ِمن حیث المفهوم:

ﻧ

أثقل شَ ٍ
الحسن ُ
یء فى المیزان.
ُ )1
الخلُق َ

َ )4من ینصحنا إلى الخیر فهو صدیقنا حق ًا.
ُ
ِ
الناس اِیمان ًا أَحسنهم أخالق ًا.
أکمل
)2
الناقص بِنقصه لَکان کام ً
ال.
 )4لَو َعلِم
ُ

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

الخلق نصف الدین.
ُ )3ح ْس ُن ُ

ِ
ِ
الوجهین.
الناس ذو
 )2شَ ُّر

4141ما هو المفهوم األقرب ِ
إلاّ و ْس َعها»:
ِّف اهللُ نَفس ًا
لـ «الیُکل ُ
ُ
ٍ
ُّ )1
انسان ُمسؤول عن عملِ ِه.
کل
خیر األمور أوسطها.
ُ )2

ِ
نفس عن ٍ
نفس شیئ ًا.
 )3اتّقوا یوم ًا التَجزِی ٌ

أوسطُ ها» َعیِّن المناسب للمفهوم:
4242
«خیر األمور َ
ُ
 )1بهترین کار تواضع و فروتنی است.
 )3اعتدال و میانهروی در کارها.

 )2دوری از عیبجویی و انتقاد از دیگران.
 )4رازداری بهترین کارهاست.

عیب َما َ
فیک ِمثلُه»:
4343ما هو العیب َح َسب هذه العبارة
العیب ْ
«أکبر َ
أن تَ َ
ُ
ِ
ِ
الناس».
عیوب
« )1الغفلةُ عن

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

أن نَنْسى عیوبَنا و نَری هذه العیوب فى الناس.
ْ )2

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

 )4الیحملُنا اهللُ مسؤولیة َ
األ ِ
لیست بِمقدو ِرنا.
عمال التی
ْ
ُ ِّ

 )3أن ن َ ْس َخ َر ِمن اآل َخرین.

 )4أن نَنْ َص َح اآلخرین َحتى یَترکوا عیوبَهم.

األدق فی األجوبه للترجمة أو التعریب (:)49-44
األصح و
میّز
ّ
ّ

«4444خیر إِخوانکم َمن یُ ِ
هدی إلیکم عیوبکم:».

ﻰ

 )1بهتر از برادرانتان کسی است که عیبهای شما را به شما هدیه بدهد.

 )2بهترین برادران شما کسی است که عیبهای شما را به شما هدیه بدهد.
 )3بهترین برادران اوست که عیوب را به شما بازگو کند.
 )4کسیکه عیب شما را به شما هدیه بدهد بهترین برادرتان است.
«4545ال تَلمزوا أَنفسکم:».
 )1خود را بیعیب ندانید.

 )2خود را در مهلکه نیندازید.

 )3به دنبال عیوب دیگران نباشید.

 )4از خود ایراد و عیب نگیرید.

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
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4646میِّز الخطأ فی الترجمة:

تجر زمیلی و فیه َمالبس کثیرة :،این مغازة همکار من است و در آن لباسهای فراوانی است.
 )1هذا َم َ

ختلف َح َسب نوعیتها :،بهای اجناس آنها متفاوت است.
ُ
ِ )2س ْع ُرها یَ

ِ
ِ
لیس َرخیـص ًا :،بهای برخی از آنها ارزان نیست.
 )3س ْع ُر بعضها َ

ِ
البضائع الموجودة فى السوق :.برای اینکه از بهترین اجناس موجود در بازار هستند.
أحسن
 )4ألنَّها ِمن
ِ
َ 4747میّز الخطأ فی الترجمة:

بین الناس َمن ُهو أحسن ِم ّنا :،مسلم ًا بین مردم بهتر از ما پیدا میشود.
 )1قَد
ُ
یکون َ

ﻧ

 )2ف ََعلینا أَن نَتَذَ َّک َر ُعیوبَنا و نُصلِ َحها :،پس بر ماست که عیبهای خود را به یاد آوریم و آنها را اصالح کنیم.

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

یوب اآل َخرین و أَخطائِهم :،و عیبها و خطاهای دیگران را فراموش کنیم.
 )3و نَنْسى ُع َ
ِ
جب و االِ
الع ِ
ستهزاء :.و از خودپسندی و ریشخند کردن دوری کنیم.
 )4و نَب َت ُ
عد َعن ُ

َ 4848میِّز الخطأ فى الترجمة:

َ )1مکتبة االِسکندریة ِمن أکبر َمکتبات العالَم :،کتابخانة اسکندریه از بزرگترین کتابخانههای جهان است.

وجد َمکتبةٌ أکبر ِمن َمکتبة االِسکندریة فی العالَم :،و کتابخانهای بزرگتر از کتابخانة اسکندریه در جهان وجود ندارد.
 )2و التُ َ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

َ )3مکتبة َمدینتنا أصغر ِمن مکتبة االسکندریة بکثیرٍ :،کتابخانة شهر ما بسیار کوچکتر از کتابخانة اسکندریه است.

 )4و الک ُتب
العربیة فیها أکثر ِمن الکتب االُخری :.و کتابهای عربی بیشترین کتابها را به خود اختصاص میدهد.
ّ

«4949بهترین مردم ،سودمندترین آنان براى مردم استَ :».میّز الصحیح فی الترجمة:
 )3أفضل الناس أنفعهم لِلناس.

َمیِّز الصحیح حسب العملیات الحسابیة لِلسؤالین التالیین:

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

5050

ُ
ِ
أنفع ِمن الناس ل َ ُه ْم.
أفضل
)4
الناس ُ

ﮕﻮ

 )1أَفاضل الناس َمن ینفع الناس کثیراً.

الناس أفضلُه ل ِ ِ
ِ
لناس.
أنفع
ُ )2

 )1عشرة زائد ثالثة یُساوى :أربعة عشر.

خمسین.
 )3عشرة تقسیم على اثنین یساوى:
َ
«سبعة فی ثالثة یُساوي ………»:
َ 5151
عشرین
 )1واحد و
َ

 )2أربعة و ِعشرین

عشر.
 )2ثَمانیة فی اثنین یساوى :ستة
َ

عشرین.
 )4خمسة عشر ناقص خمسة یساوى:
َ

 )3أربعة

 )4سبعة و عشرین

ِ 5252
ظاهر ُه بالغفلة َعن أخطاء اآلخرین:».
«من أفضل أعمال الکریم تَ
ُ

(هنر )91 -

 )1بهترین کار یک انسان بخشنده تظاهر کردن به بیاطالعی است در مورد خطای دیگران.

ﻰ

 )2از بهترین کارهای انسان کریم تظاهر کردن اوست به عدم اطالع دربارة اشتباهات دیگران.
 )3از برترین اعمال نیک اشخاص بخشنده این است که اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند.
 )4برترین اعمال شخص کریم این است که در مورد خطاهای دیگران بیاطالع جلوه کند.

َ 5353عیِّن الخطأ	 :
 )1ألیس ِ
ِ
أحب َ
الثروة :آیا نزد تو ،علم ،محبوبتر از ثروت نیست.
الیک ِمن
العلم
ُّ
َ
 )2اهللُ
ٍ
أعلم بِما ن َ ْع َم ُل فی ِّ
زمان :خداوند بر آنچه در هر زمان انجام میدهیم ،آگاهتر است.
کل
ُ

َ )3ه ِ
لدین أکبر ب َ ِ
الب ِ
لدین شاهدتهما :این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آنها را شناختهام.
ذان َ

إن أحسن التالمیذ َمن یُ ِ
اآلخرین :بهترین دانشآموزان کسانی هستند که به دیگران کمک میکنند.
دون
َّ )4
ساع َ
َ

(انسانى )87 -
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ِ
ِ
ب َع َ
یأتی األجملُ :».
َبعض
قد شَ یئ ًا جمی ً
ال ف َ
جب ْ
أس ِعندما تَ ْف ُ
أن یَرحلَ َ
لیک الیَ ُ
األحیان یَ ُ
«5454الیَتَ َغلَّ ْ
الجمیلُ ل َ

(زبان)96 -

 )1ناامید مباش وقتی چیز زیبایی را از دست دادی چون باید زیبا برود تا زیباترین بیاید.

 )2ناراحتی بر تو چیره نشود هنگام از دست دادن چیز زیبا چه گاهی زیبا میرود تا زیباتر بیاید.
 )3هنگامیکه چیز زیبا را از دست میدهی دچار ناامیدی مشو ،چون زیبا میرود تا زیباترین بیاید.
 )4وقتی چیز زیبایی را از دست میدهی نومیدی بر تو غلبه نکند ،زیرا گاهی باید زیبا برود تا زیباتر بیاید.
بتأدیب ِ
الناس َمن یَبدأُ
ِ
ِ
نفسه قَبل تأدیب غیره:».
«5555أَفضل

(زبان)88 -

 )1بهترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند.
 )2بلندمرتبهترین مردم کسی است که دیگری به تأدیب خود بپردازد.

ﻧ

 )3فاضلترین مردم آن است که ادب کردن نفس خویش را بر دیگران ترجیح دهد.

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

 )4برترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگری به ادب کردن خود بپردازد.

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

ﮕﻮ

ﻰ

پاسخهای تشریحی پرسشهای چهارگزینهای
1ةنیزگ11 -

در گزین��ة ( )1کلم��ة «أزرق = آب��ی» با اینکه

بر وزن «أفعل» اس��ت ام��ا چون بر رنگ داللت دارد ،اس��م تفضیل
نمیباشد بلکه صفت ُمشبهة است.

(أر َخص) اسم
در سایر گزینهها کلمات (أ َه ّم) ،کُبری (مؤنث أکبر) و ْ
کلم��ة «خی��ر» در گزینة ( )3ب��ه معنی «خوبی»

مجال بر وزن مفال (عرصه)
مجاالت :مفرد آن = َ

َمکتبة :بر وزن مفعلة (کتابخانه)
7ةنیزگ37 -

در گزین��ة ( )3کل کلمات گزینه بر اس��م مکان

داللت دارند:

مطار( :فرودگاه  -محل پرواز)؛ بر وزن َم ْف َعل (مفال)

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

2ةنیزگ32 -

ﻧ

تفضیل هستند.

المطاعم :مفرد آن = َمطعم (غذاخوری ،رستوران)

است و حالت تفضیلی ندارد در نتیجه جامد است اما در بقیة گزینهها

مکتب( :دفتر کار)؛ بر وزن َم ْف َعل

به معنی «بهتر» یا «بهترین» اس��ت و اسم تفضیل بهشمار میرود .در
گزینهه��ای ( )2و ( )4مس��تقیم ًا بعد از آنِ ،
«من» آمده اس��ت و در

«م ْخ َزن» و بر وزن
َمخ��ازن( :انبار  -محل نگه��داری کاال)؛ مفرد آن َ

گزینة ( )1بعد از آن مضافالیه آمده است.

(مـ) شروع و یک حرف ما قبل
ُمخـتَــبر( :آزمایشگاه  -محل آزمایش) با ُ

3ةنیزگ43 -

گزینة ( )4اسم تفضیل ندارد

َم ْف َعل است.

(ـــ) است ،یعنی از غیر ثالثی مجرد ساخته شده است.
آخر آن مفتوح َ

جامد است.
بررسی سایر گزینهها:

«مناظر»( ،مفرد آن َمنْ َظر) اسم مکان است.
گزینة ( :)2فقط کلمة َ

أقوی (بر وزن أفعی) = قویتر
َ
آ َخر (أَأَ َخر :بر وزن أفعل) = دیگر
خری (مؤنث آ َخر) = دیگر
اُ َ

«مزار»( ،بر وزن َمفال = َم ْف َعل) اس��م مکان اس��ت.
گزینة ( :)4کلمة َ
قدس ،نیز میتواند اسم مکان باشد).
(م َّ
کلمة ُ
1

8ةنیزگ28 -

در گزینة ( )2این س��ؤال نه (اس��م مکان) بهکار

رفته است نه (اسم تفضیل) اما در بقیة گزینهها:

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

4ةنیزگ34 -

أحمر (قرمز) چ��ون بر رنگ داللت دارد ،مؤنث

«مالبس»( ،مفرد آن = َملْبَس) اسم مکان است.
گزینة ( :)1فقط کلمه َ

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

دق��ت کنید که کلمة «الخیر» در گزینة ( )4به معنی «خوبی» بوده و

اما در سایر گزینهها:

«حمراء»
آن بر وزن «فعالء» خواهد بودَ :

«مفعل» و اسم تفضیل است.
(مطبخ) بر وزن َ
گزینة (َ :)1

«أحب،
کلماتی که بر وزن «أفعل» هستند مانند
َّ

«م ْف َعل» است.
گزینة (َ :)3ملعب (محل بازی  -استادیوم) و بر وزن َ

تفضیل و گاهی فعل ماضی و … هستند که از روی قرائن و نشانههای

(ش��ر)
در گزین��ة ( )4مس��تقیم ًا بع��د از کلم��ة
ّ

5ةنیزگ35 -

أکرم ،أَحس��ن و …» برحس��ب معنی و موقعیت جمله گاهی اس��م
َ
موجود در جمله به نوع آنها پی میبریم.

«أحب» در سایر گزینهها:
نوع
ّ
حب» و به
ح��ب» در گزینة ( )1مضارع متکل��م از فعل
« ُأ
َّ
«أحب  -یُ ُّ
ُّ
معنی «دوست دارم» ،میباشد.
در گزینة ( )3اسم تفضیل و به معنی «دوستداشتنیترین» است.

در گزین��ة ( )4فع��ل ماضی مفرد مذکر اس��ت و به معنی «دوس��ت
داشت» میباشد.
6ةنیزگ16 -

فعل
(م َ
دقت کنید کلمة (غرفة :اتاق) چون بر وزن َ

یا َم ْف ِعل یا َمفعله) نمیباشد اسم مکان بهشمار نمیرود همچنین کلمة

فُندق (هتل ،مسافرخانه).

اما (اسم مکان) سایر گزینهها بهترتیب:

9ةنیزگ49 -

مضافالیه آمده اس��ت .بنابراین حتم ًا اسم تفضیل (مشتق) است و به
(شر) مصدر
معنی (بدترین) .اما در بقیة گزینهها چنین نیست و کلمة ّ
و جامد است و به معنی (بدی).
10نیزگ21 0-

الخاص و الکامل)
در گزینة ( )2کلمات (الطالب،
ّ

هر سه مشتق هستند و از نوع اسم فاعل.

ﻰ

«ت» آخر آن حتم ًا فعل ماضی (مفرد مؤنث) است.
در گزینة ( )2با توجه به ْ

«مفعلة» است.
گزینة (َ :)4مناطق (مفرد آن َمنْ َط َقة) و بر وزن َ

اما در بقیة گزینهها:

تقدم :اسم فاعل  /کثیرة :صفت مشبهه (مؤنث)
الم ِّ
گزینة (ُ :)1

سرح:
گزینة ( :)3الباحثون (الباحث)ُ ،ملتزمون ُ
(ملْ َتزِم) :اسم فاعلَ /م َ

اسم مکان

گزینة ( :)4قا ِر ْی :اسم فاعل /جمیل :صفت مشبهه
 .1چون میتواند اسم مفعول یا اسم زمان هم باشد .به توضیح نکتة ( )1مبحث اسم
مکان درس یک همین کتاب مراجعه کنید.

15

«م ْف َعی» یا همان
«م َ
��أو ْی» در گزینة ( )4ب��ر وزن َ
َ

11نیزگ41 1-

أوی» به معنی محل پناه یا پناهگاه میباشد.
«م َ
«م َ
فعل» و اسم مکان استَ .
َ
أقوی» اسم تفضیل هستند.
در بقیة گزینهها کلمات «أزکی ،أعلَی و َ
در گزینة ( 4 ،)1مشتق داریم:

12نیزگ11 2-

َم ْقبر ًة (اس��م مکان) ،األشرف (اسم تفضیل) ،أکبر (اسم تفضیل)َ ،مقابر
(مفرد آن = َمقبرة) :اسم مکان.
اما در بقیة گزینهها:

گزینة (َ :)2م َم ّر (بر وزن َم ْف َعل) :اس��م مکان َ /مدرس��ة :اسم مکان /

ﻧ

ُمعلِّم :اسم فاعل .

13نیزگ31 3-

در گزین��ة ( )3کلم��ة «إعج��اب» مص��در باب

«إفعال» و جامد است و کلمة «أمر» هم جامد است و حالت تفضیلی
ندارد اما (اسم تفضیل) در سایر گزینهها بهترتیب عبارتند از:

أفضل ،أعلم ،أراذل (مفرد آن = أرذل)

أصح (أَ
صحح = بر وزن أفعل) اسم تفضیل
کلمة
ّ
َ

و به معنی (صحیحترین) میباشد.

در بقیة گزینهها:
آخر (بر وزن ِ
گزینة ( :)1أَن ُفس (جمع ن َ ْفس) و جامد ِ /
فاعل) :اسم فاعل
بههاند.
طیبة :صفت ُمشَ ّ
گزینة ( :)2خضراء (سبز) :لطیفة و ّ

گزینة ( :)4عجائب (مفرد آن = عجیب) :صفت مش��بهه  /مخلوقات

(مفرد آن = مخلوق) :اسم مفعول

مفرد عقالء = عاقل و مشتق (اسم فاعل) است.

تسرع … یا قَتْل،
یادتان باش��د که مصدرها مانند (تعلیم ،اکتش��افُّ ،
َج ْهلُ ،جلُوس و …) همگی جامدند.
16نیزگ21 6-

خری) بر
در گزینة ( ،)2دو اسم تفضیل داریم( :ا ُ َ

أفعل) اس��م تفضیل هستند
آخر و َ
وزن (ف ُْعلَی) و مؤنث َ
آخر (بر وزن َ
اما در بقیة گزینهها:

گزینة ( :)1فقط کلمة (خیر) اسم تفضیل است.
گزینة ( :)3اسم تفضیل نداریم.

گزینة ( :)4فقط کلمة (آ َخر) اسم تفضیل است[ .مفرد اسماء = (اِسم)
17نیزگ31 7-

(ش��ر) در گزین��ة ( )3جام��د اس��ت و به معنی
18نیزگ31 8-
ّ
(بدی) اما در بقیة گزینهها اس��م تفضیل اس��ت( .بعد از آن ِ
«من» یا
(مضافالیه) آمده است).
19نیزگ41 9-

(م ْف َعل
ّ
(س��د) اسم مکان نمیباش��د پس بر وزن َ

(مـ) ش��روع نشده است.
یا َم ْف ِعل یا َمفعلة) نیامده اس��ت همچنین با ُ
«معادن» بر وزن (مفاعل) و مفرد آن َم ْع َدن (بر وزن َم ْف َعل) و اس��م

مکان است.

(م ْف َعل) و اس��م مکان است.
20نیزگ320-
«مدار» بر وزن َمفال َ
َ
(مـ) شروع
«منْتَ ِش َرة» با اینکه با ُ
«م ْس��تَعرِة» و ُ
دقت کنید که کلمات ُ
ش��دهاند چون حرکت یک حرف ما قبل آخر آنها کسره است ،اسم
فاعل هستند نه اسم مکان.
21نیزگ321-

(ج ْهل :نادانی) مصدر است و همانطور که
کلمة َ

در پاسخ سؤال شمارة « »8همین درس توضیح داده شد ،جامد است.
22نیزگ322-

دقت کنید در این س��ؤال اسم فاعلیکه از ثالثی

(مـ) شروع
مجرد س��اخته شده باشد ،یعنی بر وزن (فاعل) باشد و با ُ

نشده باشد ،مدنظر است.
(مخلِص) :اسم فاعل از غیر ثالثی مجرد
در گزینة (ُ :)1مخلِصین ُ
(معلِّم) :اسم فاعل از غیر ثالثی مجرد
در گزینة (ُ :)2معلِّمون ُ

در س��ؤال آمده است که :در کدام گزینه (أفعل)

برای تفضیل و برتری آمده است یعنی کدام (أفعل) اسم تفضیل است.
در گزینة ( :)1أعوذ (پناه میبرم) فعل است و نه اسم تفضیل.
أهدی (هدی��ه داد) از معنی جمله میفهمیم که حالت
در گزین��ة (َ :)2
(أفعل  -یُ ِ
َ
فعل  -إفعال) است.
مقایسهای ندارد بلکه فعل ماضی بر وزن
در گزین��ة (( :)4أکمل) مانند (أهدی) در گزینة ( )2فعل ماضی و به

(مشْ رِف) :اسم فاعل از غیر ثالثی مجرد اما در گزینة (،)3
در گزینة (ُ :)4مشرفة ُ

کلمه «طُلاّ ب» (مفرد آن = طالب) اسم فاعل از ثالثی مجرد بهشمار میرود.
23نیزگ323-

درست بقیة گزینهها:

گزینة ( :)1س��ورة البقرة أکبر س��ورة (در مقایس��ه بین «اسم» مؤنث

معموالً از وزن «أفعل» استفاده میکنیم نه «فُعلی» ).
گزینة ( :)2آسیا أکبر من أوروبّا (در مقایسه بین دو نفر یا دو چیز از
حرف جر ِ
(من) بعد از اسم تفضیل استفاده میکنیم).

ٍ
خیر ِم��ن … (« َخیر» مؤنث و مذکر آن به
گزینة ( :)4تف ُّکر س��اعة ٌ
یک شکل بهکار میرود و به عبارت سادهتر هرگز «ة» نمیگیرد).

ﻰ

و جامد است].

علم خود بیفزاید.

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

15نیزگ11 5-

معنی گزینة ( :)3عالمترین مردمان کس��ی است که علم مردم را به

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

14نیزگ31 4-

(أعلم) حالت مقایسهای و بر صفت برترین داللت دارد.

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

گزینة ( :)3جمیل (بر وزن فعیل) :صفة مشبهة ُ /مرتبِط :اسم فاعل
گزینة ( :)4أف َْضل :اسم تفضیل  /أَحسن :اسم تفضیل

معنی (کامل کرد) میباشد .اما وزن (أفعل) در گزینة ( )3یعنی کلمة

24نیزگ424-

(مصفَّی،
اسمهای مش��تق بقیة گزینهها بهترتیب ُ

25نیزگ225-

(أَحلَ ٰی) «ش��یرینترین» = (بر وزن أفعل)و اسم

ُمست َق ّر و َم ْد َخل) هستند.

أص َفر (زرد) چون بر رنگ
تفضیل اس��ت .دقت کنید أسود (س��یاه) و ْ

شبهه
داللت دارند ،اس��م تفضیل بهشمار نمیروند و همیشه صفت ُم ّ

هستند.

یلیف دایا :فلؤم ،وگلا رشن دیدج ماظن عماج یبرع ةنومن
26نیزگ( 326-أع ّز)( 1بر وزن أفعل) و اسم تفضیل میباشد.
در گزین��ة ( )1کلمة ُ
«أفضِّ ُ
فعل)
��ل» فعل مض��ارع از وزن (ف َّعل  -یُ ِّ

میباشد و به معنی (ترجیح میدهم) است.

در گزینة ( )2کلمة «أخیراً» (بر وزن فعیل) را با آ َخر (بر وزن أفعل)
اشتباه نگیرید.
«أش��داء» جمع مکسر «ش��دید» (بر وزن فعیل)
در گزینة ( )4کلمة
ّ
«أشد».
است نه
ّ
27نیزگ427-

اگر مستقیم ًا بعد از اسمهای تفضیل ،حرف ِ
(من:

ﻧ

از) بیاید ،حتم ًا معنی (تر) میدهند نه (ترین) ،در نتیجه کلمة (أفضل)
28نیزگ128-

دق��ت کنید در س��ؤال مورد نظر نوع مش��تقات

خواسته شده است نه تعداد مشتقات.

صانع ،خالق ،مالک ← اسم فاعل
مصنوع ،مملوک ← اسم مفعول

ر ّزاق ← صیغه مبالغه
29نیزگ129-

(خی��ر) در گزینة ()1حال��ت تفضیلی دارد چون

30نیزگ130-

ّ
«أقل» بر وزن أَف َْعل (أَف َّل) و
در گزینة ( )1کلمة

بعد از آن ،مضافالیه آمده است.

اس��م تفضیل است و کلمة مقاصد (مفرد آن َمقصد) اسم مکان است.
در بقیة گزینهها اسم تفضیل و اسم مکان با هم نیامدهاند.

است .اما:

در عبارت مورد نظر (اس��م م��کان) بهکار نرفته

 -اسم فاعل :شعراء (مفرد آن شاعر)

 -اسم تفضیل :آخرین (مفرد آن (آ َخر) بر وزن (أفَعل))

لمع (اسم مفعول از غیر ثالثی مجرد)
 اسم مفعولُ :م َّ32نیزگ432-

معن��ی عبارت «اخالق نیک��و از مهمترین عوامل

ارتباط بین مردم اس��ت» .دق��ت کنید «تواصل» ب��ه معنی «ارتباط

برقرار کردن» است .گزینههای دیگر بهترتیب به معنی (آلوده شدن
به گناه ،غیبت کردن ،بدگمانی) میباشد.
34نیزگ234-

گزینة ( :)1متهم کردن شخصی بدون دلیل منطقی :بدگمانی.

گزینة ( :)2تالش��ی زش��ت در جهت برمال س��اختن رازهای مردم:

جاسوسی کردن.

گزینة ( :)3خود را بهتر از دیگران بدانیم :غیبت کردن.

گزینة ( :)4دیگران را به آنچه دوست ندارند ،یاد کنی :غیبت کردن

37نیزگ 237-اگ��ر دقت کنی��د در گزینهه��ای ( )3( ،)1و ()4
مس��تقیم ًا بعد از کلم��ة (خیر) حرف جر ِ
(من) آمده اس��ت ،بنابراین
بهص��ورت «بهتر» معنی میش��ود ،در حالیک��ه در گزینة ( )2معنی

(خوبی) میدهد.
ترجمة گزینهها:

گزینة ( :)1چه بسا دوستم از من بهتر باشد.

گزینة ( :)2شاید خداوند در این کار خیری قرار داده باشد.

گزینة ( :)3این کار خیلی بهتر از آن کار میباشد.

گزینة ( :)4یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است.
38نیزگ238-

جمعهای مکسر بقیة گزینهها:

الس ْعر.2
گزینة ( :)1األسعار (قیمتها) ← ِّ

گزینة ( :)3الذنوب (گناهان) ← َّ
الذنب.

الخلْق.
المک ُْرمة  /األخالق ← ُ
گزینة ( :)4المکارم (خوبیها  -فضیلتها) ← َ

دقت کنید در گزینة (« :)2أ َخوان» مثنی و به معنی ( 2برادر) و نباید

«ال ّتنابُز باأللقاب :به یکدیگر لقبهای زشت دادن»

معنی عبارت« :بهترین برادران و دوس��تان شما

کسی است که عیبهایتان را به شما هدیه کند».
معنی بقیة گزینهها بهترتیب:

(رسوا کرد  -عیب و ایراد گرفت  -مسخره کرد)

با کلمة «اإلخوان» که جمع مکس��ر و به معنی (برادران) است ،اشتباه

شود .در همین گزینه کلمة «اآل َخرین» جمع مذکر سالم است و نباید
آن را با جمع مکسر اشتباه گرفت.
39نیزگ139-

مفهوم عب��ارت داده ش��ده« :آدم بداخالق خود

را در رن��ج و مش�� ّقت میان��دازد ،برخ�لاف آدم خوشاخالق که با

خوشاخالقی برای خود راحتی و خوشبختی میآورد ».که این مفهوم
در گزینة ( )1نمایان است .مفهوم گزینههای دیگر:

گزینة ( :)2بدترین مردم کسی است که دو رو باشد.

گزینة ( :)3هیچ قومی ،قوم دیگری را مس��خره نکند چه بسا آن قوم

ﻰ

33نیزگ433-

مفهوم گزینهها:

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

31نیزگ431-

36نیزگ136-

در گزینة ( )1به جای (استهزاء) باید (سوءظن) میآمد.

در آن چاپ میشود.

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

بنابراین سه نوع مشتق داریم.

35نیزگ435-

معنی عبارت« :چاپخانه» جایی است که کتابها

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

در گزینة ( )4با بقیة گزینهها تفاوت دارد.

16

از آنها بهتر باشد.

گزینة ( :)4دوست واقعی کسی است که ما را به خیر و خوبی رهنمون کند.
40نیزگ440-

گزینهه��ای ( )2( ،)1و ( ،)3ب��ر «خوشاخالقی»

داللت دارند و مترادف یکدیگر میباشند .اما گزینة ( )4به کمیها و
کاستیهای افراد اشاره دارد.

 .1همچنین هستند کلماتی مانند َّ
أجلّ (گرامیتر  -گرامیترین و …)یعنی در آنها
(أقلّ ،
أشدَ ،
ادغام صورت گرفته و آخر آن با تشدید آمده است.

 .2مترادف ِ
«السعر» ،ال ّثمن میباشد.
ّ

17

(ق��د  +فعل مضارع) بهصورت (ش��اید ،گاهی و

گزینة (( :)1در روز قیامت) کفة ترازوی اعمال نیک افراد خوشاخالق

47نیزگ147-

گزینة ( :)2کاملترین مردمان از نظر ایمان ،خوشاخالقترین آنهاست.

فعل ماضی) حالت تأکید دارد و اغلب در فارس��ی بهصورت «ماضی

سنگینتر است.
گزینة ( :)3خوشاخالقی نصف دینداری است.
گزین��ة ( :)4اگر اف��راد ،عیب و ایراد خود را بدانند (و در پی برطرف
کردن آن باشند) ،به کمال میرسند.
41نیزگ441-

مفهوم این آیة ش��ریفه« :خداوند هر کس را فقط

به اندازة توان و قدرتش مکلّف میکند و کاری که خارج توان ماست،

گزینة ( :)1هر انسانی مسئول کار خود میباشد.

گزینة ( :)2بهترین کارها ،میانهروی است( .دوری از افراط و تفریط)

گزین��ة ( :)3یادآوری روز قیامت و اینک��ه در آن روز هر کس فقط
پاسخگوی اعمال خود میباشد.

گزینة ( :)4خداوند مسئولیت کارهایی که خارج از توان ماست را به
42نیزگ342-

«وس َ
��ط :میانه» است و
«أوس��ط» اسم تفضیل از َ
َ

مفهوم آن عبارت است از( :بهترین کارها میانهروی و دوری از افراط
و تفریط است).

43نیزگ243-

مفهوم عبارت داده ش��ده« :بزرگترین عیب آن

است که ،عیبی را که خودمان داریم همان را از دیگران عیب و نقص
بگیریم ».یا به عبارت دیگر« ،در حالیکه خود را اصالح نکردهایم ،در

گزینة ( :)1غفلت از عیوب مردم( .این مفهوم با عبارت داده شده در

تضاد کامل است).

گزینة ( :)2فراموش کردن عیوب خود و دیدن همان عیوب در دیگران.
گزینة ( :)3دیگران را مسخره کردن.

گزینة ( :)4دیگران را نصحیت کنیم که عیوب خود را ترک کنند.
44نیزگ244-

ب��ا توجه به «عیوب» که جمع اس��ت و همراه با

ضمیر متصل آمده ،گزینههای ( )3و( )4حذف میش��وند و در گزینة

��ز» به معنی (عی��ب و ایراد گرفتن)
«ل َ َم�� َز  -یَلْ ِم ُ

میباش��د و فعل مورد نظر بهصورت «نهی» آمده است ،بنابراین باید
بگوییم :عیب و ایراد نگیرید.
46نیزگ246-

48نیزگ448-

از کتابهای دیگر اس��ت .هدف از این تست ،دقت کردن به ترجمة
اسمهای تفضیل است .به عنوان مثال «أکبر» در گزینة ( )1بهصورت
(بزرگتری��ن) و در گزینة ( )2چون بعد از آن حرف جر ِ
(من) آمده،
بهصورت (بزرگتر از) معنی شده است.

موارد نادرست بقیة گزینهها:

49نیزگ349-

گزینة ( :)1أفاضل  -کثیرا ً  -ینفع

أفضله
گزینة (:)2
ُ
أنفع ِم ْن (سودمند تر از)
گزینة (ُ :)4
50نیزگ250-

معنی گزینة (:)2

در گزینة ( ،)2کلمه ِ
��عر) با ضمیر (ها) آمده،
(س ْ

در حالیکه در ترجمه لحاظ نشده است.

= 8 ×2
16

گزینهه��ای ( )1و ( )3و ( )4ب��ه این دلیل نادرس��تند که هدف از این
تست یادگیری اسامی عملیات جمع و تفریق و … در زبان عربی است.

زائد ، + :ناقص ، - :فی ، × :تقسیم÷ :
گزینة (:)1

= 10 + 3
14
= 10 ÷ 2
50

گزینة (:)3
گزینة (:)4

51نیزگ	151-

= 15 - 5
20

52نیزگ252-

= 7× 3
21

ب��ا توجه ب��ه « ِ
من = از» اول عبارت داده ش��ده،

گزینههای ()1و ( )4حذف میشوند ،بنابراین از بین گزینههای ( )2و

( ،)3یکی را انتخاب میکنیم .گزینة ( )3به خاطر (اعمال نیک) و فعل
(نادیده بگیرند) ،نمیتواند درس��ت باش��د .دقت کنید کلمة «تَظا ُهر»
مصدر است و نباید بهصورت «ماضی» ترجمه شود.
53نیزگ353-

ترجم��ه صحی��ح گزین��ة ( :)3ای��ن دو کش��ور،

بزرگترین کشورهایی هستند ،که آنها را دیدم.
54نیزگ454-

��ب ،ت ْف ُق ُد،
با توجه به فعله��ای مضارع (ال یَتَغلَّ ُ

55نیزگ455-

با توجه ب��ه کلمهی (غیره) ب��ه معنی (دیگری)،

ﻰ

( )1کلمة (از) بعد از (بهتر) اضافه میباش��د ،چون در عبارت اصلی،
حرف جر ِ
(م ْن) بعد از اسم تفضیل بهکار نرفته است.
45نیزگ445-

درست گزینة ( :)4و کتابهای عربی آن بیشتر

ﻓﻴﻠ
ﺎﺩ
 :ﺍﻳ

فکر اصالح دیگران باشیم».
معنی گزینهها:

قد  +أفلح = قد أفلح المؤمنون (مؤمنان رستگار شدند)

ﮕﻮ

ﻒ
ﻮﻟ
ﻣ

ما تحمیل نمیکند.

نقلی» معنی میشود .به مثال زیر توجه کنید:

ﻟـ
ﺮﺍ
ﺸـ

مفهوم گزینهها:

ﻧ

به ما تحمیل نمیکند» و این مفهوم با گزینة ( )4همخوانی دارد.

…) معنی میش��ود و ش��ک و تردید را میرساند .دقت کنید (قد +

ب و …) فقط گزینة ( )4صحیح است.
یَ ِج ُ

گزینههای ( )1و ( )3که در آنها کلمة (دیگران) آمده اس��ت ،حذف
میشود .در گزینة (( )2بلندمرتبهترین) نمیتواند درست باشد.
* دوس��تان دق��ت کنید که ب��رای رد گزینهها ،دالی��ل دیگری نیز
وج��ود دارد که در اینجا برای مراع��ات اختصار ،فقط به مهمترین و
برجستهترین آنها اشاره گردیده است.

