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درس به درس عربی  جزوه

 انسانییازدهم کنکور

H 
  «  ُالدَّرُس األوَّل»            «  َمواِعُظ قَی ِمة »  

 

ر  )) ... َو ال َ  خدَّکَ  تَُصع ِ  ... ((الیُِحبُّ ُکلَّ ُمختاٍل فخورٍ للن اِس و التَمِش فی األرِض َمَرحاً إنَّ ّللا 
 

با تکبّر رویت را از مردم برنگردان و با ناز و خودپسندی بر روی زمین راه مرو همانا خداوند هر خود پسند و » ... 

 «  ...  فخر فروشی را دوست نمی دارد

 ند است!افتادگی آموز اگر طالب فیضی                         هرگز نخورد آب زمینی که بل 
                     

 تکّبر هب خاک اندر اندازدت!                                 تواضع سر رفعت افرازدت
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 اسم تفضیل :1درسنامه **

.اسم تفضیل معادل صفت کسی یا کسانی دیگر را می رساند رچیزی یا کسی ب ر:اسمی است که برتری چیزی باسم تفضیل -1

 در فارسی می باشد و در عربی وزن مخصوصی دارد .« ترین » و صفت عالی « تر » تفضیلی 

 وزن اسم تفضیل وترجمه

 .یدآمی «  لَیفُعْ » مؤنث بر وزن برایو « عَل أفْ » مذکر بر وزن برایاسم تفضیل 

 ( نَیحُسْ مؤنث: ) نیکوترینـ  نیکوتر سَن:(      أحْ رَیمؤنث:کُبْ ) بزرگترینـ  بزرگتر بَر:أکْ مثال:

 نکات

 عاقل ترین مردم :أعقَلُ النّاسِ :مضاف واقع شود  لف(ا .ترجمه می شود«ترین »غالبا اسم تفضیل در دو مورد به صورت  -1

 .میان مردم است داناترینجمع کننده ی علم مردم، النّاسِ: أعَلمُ فیجامِعُ ِعلمِ النّاسِ  .ورده شودآله مدرج«فی»بعدش حرف جرّ ب(

 !است بزرگترسعید از مریم  : أکَبرُ مِن مریم سَعیدٌ :ترجمه می شود«رت»ن اسم تفضیلآبیاید«مِن»اگر بعد ز اسم تفضیل حرف جرّ -2

 باشد،که مؤنث است کاربرد زیادی ندارد و در زبان عربی در بیشتر موارد هنگامی که صفت برای یک اسم مؤنث  «لَی فُعْ »وزن  -3

 ، فاطمةُ الکُبرَی مَرَّةً اُخری مثال:.  به صورت مؤنث به کار می رود

 .استفاده می کنیم« عَلأفْ» بر وزنمذّکر حتی برای برتری یک مؤنث از مؤنث دیگر از اسم تفضیل **

 !حمیده از آیالر در کالس فعال تر است :فِی الصَّف مِن آیالر شَطُأنْحَمیدَةُ  مثال:

در اسم تفضیل اینگونه کلمات دو حرف به صورت یک حرف  برخی کلمات دو حرف از یک جنس وجود دارد، در ریشه ی -4

 تشدید دار نوشته می شود

برخی از این ر و محکم تر اسم تفضیل است. ت به معنای سخت دّ   پس أشَدّأشَ    دَد     أشْ          اسم تفضیل   مثال:شَدَدَ      

 کتآبهای درسی بکار رفته اند ، عبارتند از :کلماتی که در 

گرمترین       ـ  أحَرّ:گرمتر    /با شکوه ترین   ـ  با شکوه تر أجَلّ:   /محبوب ترین ـ   محبوب تر أحَبّ:  /کمترین  ـ کمتر أقَلّ:

 أهَمّ : مهم تر ـ مهم ترین  / گمراه ترینـ  گمراه تر أضَلّ:

 توجه کنید:)اسم های تفضیل مذکر و مؤنث(ید.به مثال های زیرآ می ()یخر به صورت الفآدر اسم تفضیل برخی کلمات حرف  -5

 کوشا ترین ـ: کوشاترعَیأسْ:گران تر ـ گران ترین/ أغلَی /رَیاُخْ     عُلیا /آخَر       نَی/أعلَی  أدْ   دنیا    /أولَی    أوَّل   
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 أفاضِل    أفضَل   بر/اأک     أکبَر  مثال:.ید ولی کاربردش کم استآمی « أفاعِل»تفضیل بر وزن  جمع مکسّر اسم -6

       اسم تفضیل به شمار آن ها دقت کنید که  د.نیآمی  «ء الفَعْ » و برای مؤنث بر وزن « عَلأفْ » رنگ ها در عربی برای مذکر بر وزن -7

 سبز : راءَخضْ َضر،أخْ  /   قرمز راء:حَمْ مَر،أحْ     /   سیاه :ء َسودا وَد،أسْ مثال:  .بلکه صفت هستند، نمی روند

 سفید گل : ضاءُبَیْال وَردةُال / مرد سفید : بیَضُاأل جُلُرَّال

 عَیِّن إسم التَّفضیل مِن العِباراتِ التّالِیة وَ تَرجِمهُ. :1إختَبِر نَفسَک**

 ).............  :  .............( !أحسَنُ مِنّاقَد یَکونُ بَینَ النّاسِ َمن هُوَ  -1

 ).............  :  .............( !ُکرَ عُیوبَ اآلَخرینعَلَینا أن ال نَذْ -2

  ).............  :  .............(! کانَ االمام علیٌّ)ع( آَیةً لَنا ِفی الدُّنیا -3

 :التَّفضیل فیهِ إسمُ  ما لَیسَعَیِّن تست:  **

                !  النّاسِ َمن هُوَ أحسَنُ ِمنّاقَد یَکونُ بَینَ -2 !      رَ عُیوَب اآلخَرینَ بِاإلشارَةِ وَ أن ال نَذْکُ فَعَلَینا أن نَبْتَعِدَ العُجبَ -1

 ! بیلِهِسَ فی  عَبدِ اهللِ الَّذی أنفَقَ مالهأحسِنْ إلی  -4                   !((  ال تعیبوا غَیرَکُم))  صَحُنا اآلَیةُ ااُلولی َو تَقول:تَنْ -3

                            :                                                                                                                             (4پاسخ تشریحی)گزینه

                         اسم تفضیل مؤنث :3گزینه/  ( اُخرَی -آخَر اسم تفضیل مذکر)«  آلخرینا » :2گزینه /اسم تفضیل مذکر « نأحسَ :»1گزینه

 .فعل ماضی بر وزن إفعال به معنی انفاق کرد « أنفَقَ »، فعل امر به معنی نیکی کن « أحِسنْ »: 4گزینه  /(  اُولَی -أوَّل )

 «  َشر   و خیر»  :2درسنامه

 ( بدی کردن بدی) (، خوبی کردن خوبی) :مصدریمعنای                                                                          

  به دو معنی به کار میروند             «  خیر و شرّ »             

 بدترین ،تر بدـ  بهترین بهتر، :اسم تفضیلمعنای                                                                         

 .بیاید و یا مضاف واقع شود معنای اسم تفضیل میدهد « ِمن »اگر بعد از خیر و شرّ حرف جر

 !است بهتردانش از ثروت  مِنَ المال: خَیرٌالعِلمُ  تر:         + مِن     خیرو شرّ

 ! دو رو است ( انسان ) مردمبدترین  النّاسِ ذوَوجهَینِ: شَرُّ ترین:        + اسم                

 .ترجمه می شود«  ترین »بیاید «  اسم »و اگر به همراه  «تر»بیاید  « مِن »اگر خیروشرّ به همراه  نتیجه:
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 التَّفضیل. اسم به معنی لیسَتخیر أَو َشّر  عَیِّن کَلَِمةَ تست:** 

 !َشرُّ النّاسِ َمن الیَعتَمِدُ األمانَة و ال َیجتَنِبُ الخیانَةَ -2       !             تَفَکُّر ساعٍَة خَیرٌ مِن ِعبادَةِ سَبعینَ سِنَةً -1

 ئم!بهاالهُ فَهُُو َشرٌّ مِن تُهُ عَقلَ مَن غَلَبَت شَهوَ -4!           هِ تَفَما عِندََک و الشَّرُّ فی مُخالَ الخَیرُ فی إنفاقِ -3

 (3پاسخ )گزینه

 اضافه شده است پس چون مضاف«  الّناس »شر به  :2گزینه/  اسم تفضیل است«  بهتراز »همراه است به معنای«  مِن »خیر با  :1گزینه

مده آ « مِن »نه مضاف واقع شده و نه با  خوبی، الخیر::  3گزینهمی باشد.    /  و اسم تفضیل  « بدترین مردم »واقع شده به معنای 

 .اسم تفضیل است «بدتراز »همراه است به معنای «  مِن » شر با:  4گزینه، / نیز دارد پس اسم تفضیل نیست« ال»ن آعالوه بر  است،
 

 اسم مکان :3درسنامه

 : سه وزن مشهور دارداسمی است که به جا و محل و مکان داللت میکند و  : اسم مکان

 مَزرَعَة مَقبَرَة، مَدرَسَة، :عَلَةمَفْ -3               ، مَصنَعمَطبَخ مَکتَب، :عَلمَفْ -2              ، مَشرِقمَنزِل مسجِد، :عِلمَفْ -1 

 ( از مثال های باال نباشد ) أسامی للمَکان أُکتُب خَمسَةَ  :2إختَبِر نَفسَک**

 1- .............                2- ............                 3-  ............               4-  ............             5- ............. 

 : فیهِ إسم المکانلَیسَ تست:عَیِّن ما **

 ! عِرفان فی مَطبَعَةِ بُاعَ هذا الکتبِطُ( 2!             یَذهَبُ المُشاهِدون إلی مالِعب مَدینتهم آخِرَ األُسبوع( 1

 ! طامِعُ فی بلدِنا کَثیرَةٌ جداًالمَ( 4!                      المُکَیِّفُ أحسَنُ مِن المِروَحَة فی الصَّیفِ الحارِّ( 3

 « 3گزینه» پاسخ 

 .اسم مکان است ؛«مَلعَب»ورزشگاه ها، جمع  مالعِب: :1گزینه

 .وزن مَفعَلَة استچاپخانه، اسم مکان بر  َمطبَعَة: :2گزینه

وسیله انجام کار هر دو  بادبزن، المِروََحة: است، ( تَفعیل وزن یُکَیِّفُ)-فاعل از فعل کَیّفَساختار اسم  :المُکَیِّف:کولر،3گزینه

 .دنو اسم مکان نمی باش هستند

 .محل غذا خوردن یا رستوران ،اسم مکان است (: ةمَ عَ)جمع مَطْ َمطامِع :4گزینه
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