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 : یازدهمپایه

 :انسانیرشته

 :اول درس

-خدیجه حسینینام طراح:

 دکتر حسنعلی شربتدار

 «باسمه تعالی»

 ونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورشمعا

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه راهبری کشوری درس عربی

 تولید شده در استان سمنان

 محتوای نوشتاری کتاب

 (2عربی زبان قرآن )

 تحصیلیسال 

 1400-1399 

 

 عنوان/موضوع:محتوای نوشتاری درس اول کتاب عربی پایه یازدهم رشته ادبیات وعلوم انسانی

. مفرد 3.کلمات مترادف ومتضاد را تشخیص دهد.2.متن درس عربی را درست بخواند وترجمه کند.1اهداف یادگیری:

. 5شخیص دهد .. اسم مکان را در جمالت ت4کند.. اسم تفضیل را بشناسد وترجمه 4وجمع کلمات را تشخیص دهد

حل کند.  ندتمارین درس را بتوا  

. تشخیص اسم تفضیل وترجمه 2. ترجمه درس 1چکیده نکات مهم درس درقالب جمله های کوتاه وبه زبان ساده:

. حل تمارین4. تشخیص اسم مکان 3وکاربرد آن  

 

 ترجمه درس:

پندهای باارزش   

پدران ومادران دوست دارند فرزندانشان رادر بهترین حالت ببینندوبه همین خاطر همیشه آن ها رابه صفت های خوب 

وکارهای درست  راهنمایی می کنند.مانند اخالق نیکویادگیری دانش ها ومهارت ها وهنرهای سودمند ،دورشدن از 

مطالعه ی کتاب ها واحترام به قانون وصرفه جویی فرومایگان ونزدیک شدن به شایستگان ،واهمیت دادن به ورزش و

 در مصرف آب وبرق وتغذیه خوب)خوب خوردن(وویژگی ها وکارهای دیگر... . 

ودر قرآن کریم می بینیم لقمان حکیم پندهای ارزشمندی را به پسرش تقدیم می کند واین نمونه ای تربیتی است تا همه ی 

آمده است:﴿ای پسرکم نماز را به پای دار وبه کار پسندیده فرمان بده واز کار جوانان با آن هدایت شوند .درقرآن کریم 

ناپسندبازداروبرآسیبی که بر تووارد آمده است،شکیبایی کن،زیرا آن از کارهای مهم است.وصورتت را از مردم 

رد.ودر راه رفتنت برنگردان ودر زمین با خودپسندی راه نرو .زیرا خداوند هر خودپسند فخر فروشی را دوست نمی دا

 میا نه روی کن وصدایت را پایین بیاور زیرا بدترین آوازها بی گمان بانگ خران است.﴾

قطعاستون دین،نماز »قطعا خواوند کسی را که مراقب نماز اول وقتش باشد،دوست دارد .پیامبر )ص( فرموده است:

«است.  

بر دشواری ها وسختی ها با شیم.زیرا آن از کار های مهم وما باید مشتاق کارهای درست  وبازدارنده از زشتی وبردبار 

است.وما بایدکه در برابر استادانمان ودوستانمان  وهم شاگردی هایمان وهمسایگانمان وخویشاوندانمان وهرکسی که 

حکمت در قلب فروتن ماندگار می شود ودرقلب خودبزرگ بین »پیرامون ماست،فروتنی کنیم.امام کاظم)ع(فرموده است:



بی گمان خداوند هر خودپسندی را دوست ندارد وما نباید بر دیگران خودپسندی کنیم زیرا «ستمگر ماندگار نمی شود

خداوند متکبران را دوست ندارد.ومانباید که صدا هایمان را از صدای مخاطب باالتر ببریم که خداوند صدای کسی را 

،همانند کرده است.که بدون دلیل منطقی صدایش را باال می برد به صدای خر  

 

 عیّن الصحیح والخطأ حسب النص الدرس:

 ما نباید که صداهایمان را از صدای کسی که بااو صحبت می کنیم ،باالتر ببریم.)صحیح( .1

 ماباید مراقب نمازخواندن در اول وقتش باشیم. )صحیح( .2

 لقمان پندهای باارزشی را به پسرش تقدیم کرده است. )صحیح( .3

 فروتن ماندگار نمی شود.)خطا( دانش در قلب انسان .4

 خودپسندی کار پسندیده ای است.)خطا( .5

 

 1قواعد

سم تفضیل:ا  

در زبان فارسی است.« صفت برترین»و«معادل صفت برتر »اسم تفضیل   

 به این مثال ها دقت کنید.

اروپاست.بزگتر از  اروبا آسیاأکبر من آسیا   

ةاٍت آسیا   جهان است.بزرگترین قاره های في العالَِم. آسیا أکبَُر قارَّ

ةٍ آسیا   در جهان است.بزرگترین قاره في العالَِم.آسیا أکبَُر قارَّ

 برای مردم است.سودمندترینشان مردم  بهترینم ِللنّاِس.أنفَعُهُ النّاِس  أفَضلُ 

 از این مثال ها چه نتیجه ای می توان گرفت؟

رتر یا برترین ترجمه شده اند اسم تفضیل هستند بنابراین نتیجه می کلماتی مانند: أکبر ،أفضل وأنفَع که به صورت صفت ب

مضاف واگر )تر(باشد، معنای)ِمن(می آید .واگر بعد ازآن حرف جر)أفعَل( گیریم که اسم تفضیل د رزبان عربی بروزن

 ( می دهد.ترینواقع شود،معنای )

 به این مثال ها دقت کنید:

 کوه دناست.بلندتر از َجبَِل ِدنا.کوه دماوند أعلَی ِمن َجبَُل دَماَوند 

 ایران است.بلندترین کوه های إیران.کوه دماوند أعلَی ِجباِل َجبَُل دَماَوند 

 در ایران است.بلندترین کوه إیران .کوه دماوند أعلَی ِجبِل َجبَُل دَماَوند 

 است.سزاوارتر منک.اوازتو أحقُّ هَو 

( هستند نیز اسم تفضیل هستنداز این مثال ها می توان نتیجه   گرفت که اسم هایی که هم وزن )أعلَی (و)أحقَّ

 نکات مهم:



 )مونث اسم تفضیل بروزن )فِعلَی ( می آید.)فاطمةُ الُکبری: فاطمه بزرگتر(،)زینُب الصغَری:زینب کوچکتر 

  :فاطمةُ أکبُر ِمن زینب: فاطمه اسم تفضیل درحالت مقایسه بین دو اسم مؤنث معموالً بروزن )أفعَل( می آید.مثال

 از زینب بزرگتر است.(

  :أفاضلو أراذلدو کلمه ی «)إذا َملَک األراذل َهلََک األفاِضل»غالبا جمع اسم تفضیل بروزن )أفاِعل(است.مثال 

 است.(أفضل  جمع کلمه یأفاِضل و أرذل  جمع کلمة أراذلاسم تفضیل هستند زیرا 

  ولی اسم تفضیل نیستند.رنگ ها  هم بر وزن أفعل می آیند 

 

:وسپس زیر اسم تفضیل را خط بکش احادیث زیررا ترجمه کن  

 النّاِس للنّاِس. أنفعُ الناِس إلی هللاِ،قاَل  أحبُّ َسئَِل رسول هللاِ)ص(: َمن  .1

 از پیامبر خدا)ص( سوال شد: محبوبترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: سودمند ترین مردم برای مردم است.

 نّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النّاِس إلَی ِعلِمِه.الأعلَُم  .2

 داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود بیفزاید.

 األعماِل الَکسُب الَحالِل. أفَضلُ  .3

 بهترین کارها درآمد حالل است.

 

 2قواعد

اسم  ،اگر بعد ازآن ها حرف جر)ِمن(باشد یا مضاف واقع شوند ،به معنای )خوبی وبدی( هستندکه خیر وشّر(»دو کلمه ی

 تفضیل هستندوبه معنای)بهتروبهترین(یا) بدتر وبدترین(ترجمه می شوند.مثال:

 از عبادت هفتادسال است.بهتر  ِمن عبادةِ سبعیَن َسنَة. ساعتی اندیشیدنخیٌر تفکُُّر ساعٍة 

 ن آن هاست.کارها میانه تری بهتریناألموِرأوسُطها.َخیُر 

 . بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد واز خیانت دوری کند.الناِس َمن ال یَعتِقدُ األمانةَ ویَجتنُب الخیانةَ شرُّ 

 کار بشتاب. بهترینبه سوی  .العََملِ  َخیرِ َحيَّ َعلَی 

 

 :عبارت های زیر را ترجمه کناختبر نفسک:

 .ش وتو بهترین بخشندگان هستیخمارا بب ایمان آوردیم پس مارا بیامرز و پروردگارا ما .1

 شب قدر بهتر از هزار ماه است. .2

 بدترین مردم انسان دورو است. .3

 بهترین برادرانتان)دوستانتان(کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد. .4

 هرکس هوای نفسش بر عقلش غلبه کند از چارپایان بدتر است. .5

 

 3دقواع



 ورزشگاهَملعَب: است.مثال:)َمفعَلَة( و)َمفِعل(وگاهی بروزن )َمفعَل( اسم مکان بر مکان داللت دارد وبیشتر بروزن 

 کتابخانهَمکتَبَة:خانه              َمنِزل:

 َمکاتِب،مناِزل،مالِعباست.مانند: )َمفاِعل( جمع اسم مکان بروزن

)َمفاِعل( هستند ولی اسم مکان نیستند زیرا یا مفرد آن ها بروزن اسم مکان دقت کنید برخی از اسم ها هستند که بروزن 

که َمشاِکل است ومعنای اسم مکان نمی دهد ویا  َمسئلةکه مفرد آن َمسائِل  نیست ویا اینکه معنی مکان نمی دهند. مانند :

 بروزن اسم مکان نیست وهمچنین معنای مکان نمی دهد.ُمشکلَة مفرد آن 

 

نفسک:دوآیه وعبارت را ترجمه کن، سپس اسم مکان واسم تفضیل را مشخص کن.اختبر   

.﴿وبا آن ها باروشی که نیکوتراست بحث کن بی گمان پروردگارت به کسی که از راهش گمراه شد، داناتر 1

)أحَسن وأعلَم: اسم تفضیل(﴾.است  

یٌر وأبقَی: اسم تفضیل.﴿وجهان آخرت بهتر وماندگار تر است﴾.خَ 2  

َمکتَبَة: اسم مکان /أکبَر: اسم تفضیل.کتابخانه ی گندی شاپور در خوزستان بزرگترین کتابخانه در جهان قدیم است. 3  

 

 ترجمه ِحوار:

 در بازار مشهد:زایر عربی/فروشنده لباس

 سالم بر شما/سالم برشما خوش آمدید

هزارتومان 60قسمت این پیراهن مردانه چنداست؟/  

هزارتومان داریم.بفرما نگاه کن 50اهم،این قیمت ها گران است./قیمت ارزانتر ازاین می خو  

 کدام رنگ رادارید/سفیدوسیان وآبی وقرمز وزردوبنفش

هزارتومان85هزار شروع می شود تا75این پیراهن های زنانه چندتومان است؟/قیمت ها از  

 قیمت ها گران است/خانم،قیمت براساس جنس ها فرق می کند.

هزارتومان است.95هزارتومان وشلوارزنانه 90ندتومان است؟شلوار مردانه این شلوارها چ  

 شلوارهایی بهترازیاین می خواهم/آن مغازه همکارم است ،او شلوارهای بهتری دارد.

 در مغازه همکارش

هزاربده220هزارتومان شد. بعدازتخفیف230لطفا شلواری ازاین جنس به من بده و...قیمت چند شد/مبلغ   

 

اول: کدام کلمه از کلمه های کتاب مناسب توضیحات زیر است:رین تم  

.مستبدی)دیکتاتوری(که برای هیچ کس حقی نمی بیند.)جبّار(1  

. انسانی که خیلی به خودش افتخار می کند.)المختال(2  

.حیوانی که برای باربری وسوارشدن به کار گرفته می شود.)الحمار(3  

 .کاربد وزشت.)الُمنَکر(4



 صورت)الخدّ(.عضوی در 5

 

 تمرین دوم:نوع فعل هایی که زیر آن خط کشیده  شده را مشخص کن وترجمه آن هارا مشخص کن.

::أرادَ  دهد/قال:ماضی=گفت/دع:امر=رهاکن/أرضی:ماضی=خشنودنکرد/أسخَط:ماناممضارع=دشماضی=خواست/یَِسبَّ

 ضی=خشمگین نکرد

 

 ز تو خواسته شده،بنویس.تمرین سوم:این احادیث نبوی را ترجمه کن سپس آن چه ا

 )حسُن:مبتدا/نصُف:خبر(خوش اخالقی نیمی از دین است..1

 . هرکس خلق وخویش بدشود خودش را عذاب می دهد.)ُخلُق:فاعل/نَفَس:مفعول(2

 .برانگیخته شدم تنهابرای اینکه بزرگواری های اخالقی را کامل کنم.)بُِعثُت: ماضی مجهول/مکارَم:مفعول(3

ن:فعل أمر/َحسَّنَت:فعل ماضی(. خدایا 4  همانطور که آفرینشم را نیکو گردانیدی ،خلق وخویم را نیکو بگردان.)َحّسِ

 . در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از اخالق نیک نیست.)أثقل: اسم تفضیل/فی المیزان وِمن الخلق:جارومجرور(5

 

 تفضیل را مشخص کن.:آنچه درزیر آمده را ترجمه کن سپس اسم مکان واسم 4تمرین 

 پروردگار مشرق ومغرب)مشرق ومغرب: اسم مکان( .1

 از مسجد الحرام)مسجد:اسم مکان( .2

 ای سنوده ترین شنوندگان)أسمع:اسم تفضیل( .3

 ای بهترین خلقی کنندگان)أحسن: اسم تفضیل( .4

 ای مهربانترین مهربانان)أرحم:اسم تفضیل( .5

 

 تمرین پنجم:افعال ومصادر زیررا ترجمه کنید:

أحسَن:نیکی کرده است/أحِسن: نیکی کن/یقتربون: نزدیک می شوند/ال تقتربوا:نزدیک نشوید/انَکَسَر:شکسته قد 

شد/سینکِسُر:شکسته می شود/یَستغِفُر: آمرزش می خواهد/استغفار: آمرزش خواستن/ال یُسافُر:سفر نمی کند/ال تِسافِر: 

 م:عوض کردید/تتبادلوَن:عوض می کنید/سوف یُعلِّم:یاد خواهد داد/َعلِّم:یاد بدهسفرنکن/تَعَلََّم:یاد گرفت/تَعَلَّم:یاد بگیر/تَبادَلتُ 

 

 تمرین  ششم:نقش کلمات رنگی را مشخص کن.

 خداوند بر پیامبرش وبر مؤمنان آرامشش را نازل کرد.)سکینة:مفعول/رسول:مجرور به حرف جر( .1

 عل/نفسا: مفعول(خداوند کسی را جز به اندازه ی توانش  مکلف نمی کند.)هللا:فا .2

 سکوت طالست وسخن گفتن نقره است.)الکالم: مبتدا/فّضة:خبر( .3



محبوبترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای مردم است.)أحّب:مبتدا/عباد:مضاف الیه/هللا:مجرور به  .4

 حرف جر/أنفع:خبر(

 رف جردشمنی دانا بهتراز دوستی نادان است.)عداوة:مبتدا/خیر:خبر/صداقة:مجروربه ح .5

 

 تمرین هفتم:کلمه ی که در هرمجموعه ازنظر معنی با بقیه فرق می کند ،مشخص کن.

 .َمَرح6.أکثر/5.أحمر/4.قیّمة/3.صمت/2.نماذج/1

 

 تمرین هشتم:درجای خالی کلمه یمناسب قرار دهید.

َم/2سراویل/ .1  .میزان6.شاتم/5.تربویّة/4.أهدینا/3.تَمَّ

 

1399تاریخ امتحان:   /     /  

دقیقه 70امتحان:  مدت  

 کالس: یازدهم

 درس: اول

 باسمه تعالی

 اداره آموزش وپرورش سمنان

 دبیرستان................

 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 نام دبیر:

انسانی2( زبان قرآن) ماده درسی: عربی  

 نمره ( 2الف . مهارت واژه شناسی ) 

 تْرجم الکلماِت الّتي تحتها خط :  1

 . ُمعَجب بنفسهب( کّل    .من صوتک اُغُضضْ  الف(

5/. 

 اُْکتْب في الفراغ اْلمترادَف والمتضاد : 2

 أرَضی -أکرَم  –أسخَط  –اُترْک  –تُعاقُب  –دَْع                              

 .................  ≠ب( ...................     الف( ................ = ...................

 

5/. 

 َعیِّن الکلمةَ الغریبة في المعنی:  3

   Oاصلح            Oاجمل            Oاحسن            Oالف( احمر

 Oَمرح            Oلسان                Oِسّن                Oب( خدّ 

5/. 

4  

 ثعالب                         اُکتْب مفرد أَو جمع الکلمتین ِ :      نموذج

5/. 

 نمره( 7ب( مهارت ترجمه به فارسی )

  تَْرِجم اْلُجمَل التالیة إلی الفارسیة:  5

 علینا أن نكوَن مشتاقیَن إلى األعمال الصالحة. -

ر خدّک للناِس وال تمِش في االرض َمرحاً. -  التُصعِّ

  خیُر إخوانکم َمن أهدی الیکم ُعیوبکم .   -

5 



 هو أعلُم بَمن ضّل عن سبیله. -

 متجُر زمیلي عنده أفضل السراویل.ذلک  -

 الُعوقَِب االحمُق بمثل السکوت عنه . -

 الحکمة تعمُر في قلب المتواضع. -

 لقماُن یُقدُّم البنه مواعَظ قیّمة. -

 َمن ساء ُخلُقه عذَّب نفَسه.      -

 عداوة العاقل خیٌر من صداقة الجاهل  . -

 اِنتِخب الترجمة الصحیحة: 6

                                                                                      لیلة القدر خیٌر من الف شهٍر.    -الف

 شب قدر بهتر از هزار ماه است.  -1  

 شبهای قدر بهترین ماهها هستند. -2  

 أراد قنبٌر أْن یَسّب الذي َسبّه .  -ب   

 قنبر می خواست فرد ناسزا گو را دشنام دهد.  -1ا 

 قنبر خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود دشنام دهد. -2  

 أعلُم الناس ِ َمن جَمَع ِعلَم الناس ِ إلی علِمه.ج:   

 داناترین مردم کسی است که دانش مردم دیگر را با دانش خود جمع کند. -1  

 که دانش مردمان را با دانش خود بیامیزد.دانای مردم کسی می باشد  -2  

75/0 

ل الفراغات في الترجمة اْلفارسیّة:  7  کّمِ

عُر حسَب النوعیّات.      الف( یختلُف الّسِ

 ............ بر اساس نوع جنس فرق می کند.         

 ب( ال أسخَط المومن الشیطاَن بمثل الصمت .
 مومن شیطان را به مانند .........  ..........  .      

 ج( إّن هللاَ الیُحبُّ ُکّل ُمختال ٍ فخوٍر .
 همانا خداوند ........  .........  را دوست ندارد.    

25/1 

 نمره( 5/7ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )



 تَْرِجم الَکِلماِت الّتي تحتها خط :  8

 . المدینة مطاعم یأُکُل النَّاس في  -األُمور أَوسُطها.                                        ب َخیرُ  الف(   

 .  المصنعنحن نعمُل في  -.            دالَحسن ِفي الِمیزان ِمن الُخلِق أثقََل لیَس َشیٌء  -ج   

ً  تبدأ االسعار من -ه   .السامعین اسمعیا  -و                  . خمسة و سبعین الفا

  شاتِمَک ُمهاناً. ْدَع -.                                             حالبستکم ال تتبادلوا -ز 

5/2 

 َعیِّن اْلِفْعَل اْلُمناسَب ِلْلفَراغِ:  9

  ج ( ذَهبُت          ب ( ذَهبنا       . سوَف ...............   إلی المدرسِة .           الف( نذهُب    1

   ج ( یَکنِزان ِ      ب( یَکنِزوَن     . أنتم .............. الفّضةَ  .                       الف( تکنِزون  2

    ج( التَلعَبي      ب( التَلعَبوا     . یا أَوالدُ، رجاًء، ......... في الّشاِرع.            الف( التَلعَب   3  

75/. 

10    

 َعیِّن ماُطِلَب منَک؟

 الف(اشتریُت سرواالً أبیَض أرخَص من ذلك المـَتجر.) اسَم التّفضیِل ..........( )اسَم المکان.............(

 اقترَب = نزدیک شد ، الیقتربوَن = ............ ب(

 غلْبنا( -أهدینا  –ج( انّنا ...... هدیّة لزمیلنا. )َعمْرنا 

 د( أنزل هللاُ سکینتَه علی رسوله و علی المؤمنین. )الفاعل = ........  ، المفعول =..........(  

5/1 

 َعیِّْن اْلَکِلَمة الّتي یَْختَِلُف نَوُعهُ :  11

 ُمجالـَــسة      إکتَشَف           إستغفار      . تکاتـُــب 1

25/. 

             اکتب العملیات الحسابیة باالعداد :                                                                                               12

 . خمسة وستون ناقص إثنین وثالثین یساوی ثالثة وثالثین  1 

                                .اربعةعشر في ثالثة یساوي اثنین واربعین  2  

5/. 

 َعیّْن المحل االعرابي لما اشیر الیه بخط : 13

 ک للناِس. خدَّ التُصعّْر  -.           بالصالحةمن اوالدهم االعمال  اآلباءُ یُحّب  -الف

 الدین ِ.  نصفُ الُخلق ِ  ُحسنُ   -ِمن أعداِءه.                          د ِللفرارِ  یَفعَُل ذلکَ  -ج

5/1 

 اُکتُْب اسم التفضیل و اسم المکان من الکلمتیِن : 14

 « :...........طبع»اسم المکان ِمن « : ............                 نَکرَ »اسم التفضیل ِمن     

            

5/. 

 نمره( 2د. مهارت درک و فهم )

 َضْع في الدائرِۀ العددَ المناسَب:  15

 َحیواٌن یُستخدَُم ِللحمِل و الرکوِب .        O. الجبّار                  1

1 



 مکاٌن  ِألکل الغذاء.               O             . الخدّ 2

 في الوجه. ُعضوٌ    O. الِحمار                      3

 الذي یظلُم للناس.                                        O المطعم -4

16  

 ترجْم االفعال التالیة :

 

 سینکِسُر   =                             ماسافْرُت =

 =   قد أحسنَ =                              سوف یُعلّمُ 

 

1 

 نمره(5/1. مهارت مکالمه )ه

17  

 َعیِِّن اْلُجملَة الصحیَحة وَغْیَر الصحیحِة َحَسَب اْلَحقیقَِة َو اْلواقِع ِ :

 .جبُل دماوند اعلی جبٍل فی ایران .1

 . المستبد هو الذي یری لکل الناس حقاً.2

1 

 َرتِِّب الکِلماِت :  18

 التخفیض -ثالثیَن  –الفَ  –صاَر  –تومان  -بعد  –لغ المب

 

 

 

5/. 

 پاسخنامه سواالت تشریحی

 .الف:پایین بیاور/ب:خودپسند1

 أرضی≠.الف:دَع=اترک/أسخط2

 .الف:أحمر/ب:مرح3

 .نماذج/ثعلب4

.ماباید مشتاق کارهای نیک باشیم/ازمردم روی برنگردان ودرزمین باتکبرراه نرو/بهترین دوستانتان کسی 5

است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد./او به کسی که از راهش گمراه شد داناتراست/آن مغازه همکارم است 

نشد/دانش درقلب انسان فروتن ماندگار می  شلوارهای بهتری دارد./نادان با چیزی مثل سکوت مجازات

شود./لقمان پندهای باارزشی را به پسرش تقدیم می کند./هرکس خلق وخویش بدشود خودش را عذاب می 

 دهد./دشمنی دانا بهترازدوستی نادان است.

 1ج:/2ب:/1.الف:6

 .الف:قیمت/ب:سکوت،خشمگین نکرد/ج:هرخودپسند،فخرفروشی7

 هزار/و:شنواترین/ز:عوض کنید/ح:رهاکن/75ها/ج:سنگین تر،نیکو/د:کارخانه/ه:.الف:بهترین/ب:رستوران 8

 .ب3.الف/2. الف/1.  9

 سکینة-متجر/ب:نزدیک نمی شوند/ج:أهدینا/د:هللا-.أرخص10



 .اکتشف11

12  .1 .33=65-32/2 .42=14×3 

 خبر-مضاف الیه/ب:مفعول/ج:جارومجرور/د:مبتدا-.الف:فاعل13

 .أنکر/مطبعة14

 یب:الحمار،المطعم،الخد،الجبار.به ترت15

 نیکی کرده است–خواهددانست -مسافرت نکردی-.خواهدشکست16

 .خطا2. صحیح/1.   17

 .صارالمبلغ بعد التخفیض ثالثین الف تومان 18

 

 سواالت تستی

 َعیِّن المناسب للفراغ:        أختی ...........تَعَمُل فی الُمستَشفَی..1

 .الُکبَری4.الثانی          3.اآلِخر            2.الکبیر           1

 .َعیِّن اسم التفضیل یَختَِلُف معناه َعن الباقی:2

 .َجبُل دماوند أعلَی ِمن جبِل ِدنا1

 .أفَضُل النّاِس أنفَعُُهم للعباد.2

 .سورة البقرة أکبُر سورةٍ فی القُرآنِ 3

 .آسیا أکبُر قاراٍت فی العالَِم.4

 عمومی انسانی( 98لتفضیل(: )سراسری أ)فی االخطعیّن .3

 .الشکَّ أنَّ لغة القرآن أبلغ ِمن َجمیع اللّغات األخَری!                                       1

 .إنَّ أختی الصُّغَری هی التلمیذة الُکبری فی الّصف!2

 .َمعلمونا فی المدرسة ِمن أفاِضِل ُمعلّمی البالد!                                                3

 .هذه التلمیذة ُصغری ِمن زمیالتِها فی الّصف! 4

 عمومی انسانی خارج از کشور( 98عیّن الخطأعن اسم التفضیل: )سراسری .4

 .الحدیقة الصغَری مع األشجار الُمثمرة أحسن ِمن الحدیقة الکبری ِمن دون األثمار!                1

 .اإلخوان الذین یُساِعدوننا فی أمورنا الّصعبة خیر إخوان فی َحیاتِنا!2

               .إنَّ األعمال الّتی نَعملها ِلَکسب الَحالل فُضلی ِمن بقیّة أعمالنا!                        3

 .ساعاُت تفکُّرنا فی الیوم الواحد أقّل ِمن نومنا عادةً!4 

 ریاضی( 98فیه اسم التفضیل: )سراسری  لیسعیِّّن ما.5

 .أتقی النّاِس َمن ال یَخاُف الناُس ِمن ِلسانِِه!                                                            1

 َمن هَو أنجح التالمیذ!.کاَن ِمن بَیِن أصدقائی 2



 .أعلم أنَّ َمن َجَمَع علَم النّاِس إلی علمه فهَو علیٌم.                                                  3

 .إنَّ اللّون األبیض أحسن لوٍن أللبسة الُممرضات!4 

نُوا َوالتَحزنُوا َو أنتُم األعلون....﴿6  ﴾ التَهِّ

 .سستی مکنید وغمگین مشویدزیراشمابرترهستید...                                               1

 .سست مشویدوغم مخوریددرحالیکه شماهستید برتران...2

 دست ندهد ودچار حزن نشوید چه شمایید برتر...                            «وهن».شمارا3

 رید چه برتراز همه شمایید.وسستی نشوید وغم مخو« وهن».دچار4 

 زبان( 98فیه اسم التفضیل: )سراسری  ماعیِّّن .7

 .أفاضلنا َمن یُحبّون العلم ویَعلمون به!                                                             1

 .أحبُّ المعلمین الّذین یَنفعون النّاس بأعمالهم!2

  ِمن ِعباده!                                                   .ُحسُن الُخلِق أثقل األعمال عند هللا3

 .أحّب إخواننا َمن یُرشدوننا إلی فهم عیوبنا بکالم لیِّن!4

 هنر(98کنکور سراسری اسم التفضیل:)  لیست «الخیر»عیِّّن کلمة .8

 .الخیُر فی ماَوقع!                1

 . خیر النّاس َمیُجبر نفسه َعلی الَخیر!            2 

 .َخیر األعمال أوسُطها!          3

 .أحّب أن أقوم بخیر األعمال فی الَحیاة!4 

 یِّّن ما لیَس فیهِّ اسُم الَمکان:.ع9

 .ال تطلُب العلَم للوصوِل إلی َمناصب الدنیویة1

 .یُعِجبُنی حاِرُس َمرَمی فَریق السعادة2

ً .بعدَ 3  أیاٍم َوَجدنا َمکاناً ُمناِسبا

 .َربّی ُهَو منِزُل القرآِن ِلهدایِة البََشِر.4

 انسانی تخصصی(98یِّن ما یَدُلُّ َعلَی الَمکان: )کنکور سراسری .ع10

 .هو من ُمقاتلینا!              1

 .یَمشون فی َمساکنهم!                   2

 .هو ِمن َمفاخر أّمتنا!                        3

 .َمصالح األّمة نَحفظها!4 

 پاسخ سواالت تستی
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