
قواعدایندرسشاملاسمتفضیلواسممکانمیباشد.
ــاقواعــددرس8ســالدهــماســتواز ــاز:قواعــدایــندرسمرتبــطب ــش نی پی
ایــنمباحــثبــهصــورتمســتقلوترکیبــیتســتطــرحمیشــودیکــیازمــوارد
مــوردعالقــۀطراحــانســؤالدرایــندرستشــخیص»خیــر«و»شــر«درمعنــای

اســمتفضیــلومعنــایمصــدریمیباشــدلطفــًابــهآنتوجــهداشــتهباشــید.
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درس نامه

اسمیاستکهنشاندهندۀبرتریکسییاچیزیاستومعادلصفتبرترویاصفتعالی)برترین(فارسیاست. 
اسمتفضیلدرزبانعربی،برایمذکرباوزن»اَفَْعل«وبرایمؤنثباوزن»ُفعلَي«ساختهمیشود. 

ُحسَني اَْحَسن:بهتر-بهترینمؤنث 
اَعظم-ُعظمي/اَکبر-کبري  

اسمیکهمعنایمکانانجامشدنفعلراداردووزنهایآنشاملسهموردزیراست: 
َمفَعل)َمْکتَب-َمْلَعب-َمْطبَخ(/َمْفعِل)َمْحِمل-َمْسِجد-َمْغِرب(/َمفَعَلة)َمْدَرَسة-َمْکتَبَة-َمْزَرَعة( 

 نمونه تست 

عیّن الجواب الّذی ما جاء فیه اسم التفضیل:   
أعظم/ُعظمی ٤ آِخر/آِخرة ٣ أحسن/ُحسنی ٢٣

٤

أْدنی/دنیا ١ 

۳ پاسختست: 
درگزینۀ)3(»آِخر«و»آِخرة«بروزناسمفاعلمیباشنداماسایرگزینههاازاسمتفضیلمذکربروزن»أفَعل«واسمتفضیلمؤنثبروزن»ُفعَلی« 

تشکیلشدهاند.

 نمونه تست 

عیّن العبارة الّتی یوجد فیها اسم المکان؟ 
المؤمُنَصبوٌرعنَدالبالءِوشکوٌرعندالّرخاء. ٢٣

٤

 الُعْذرِعنَدکِرامِالناِسَمقبول ١ 
کانَتَمکتَبٌَةُجنْدیسابورفیخوزستانأَْکبَرفِیالعالمالْقدیِم ٤ روردائمفیحیاةالُدنیا لیتالشُّ ٣ 

۴ پاسختست: 
درگزینۀ»1«»الُعذر«جامداست،درگزینۀ»2«،»المؤمُِن«اسمفاعلمیباشددرگزینۀ»3«،»الُشرور«و»الحیاة«جامدهستند.کلمۀ»َمْکتَبة«در 

گزینۀ»4«اسممکانمیباشد.

نکته نامه

1(اسمتفضیلبادووزنفرعیدیگرنیزساختهمیشودکه»اََفّل«و»اَْفعي«میباشند. 
اََجّل:گرانقدرتر/اََعّز:عزیزتر/أصّح:صحیحتر/اََضّل:گمراهتر 
اَقوي:قویتر/اَخفي:مخفیتر/اَبقي:پایدارتر/اَْدني:پستتر  

2(عالوهبروزنهایگفتهشده،دواسم»خیر«و»شّر«درصورتیکهدرعبارتدادهشده،معنای»بهتر-بهترین«ویا»بدتر-بدترین«داشتهباشند 
اسمتفضیلبهحسابمیآیند.

خیُراألصحاِبَمنیَُدلَُّکعلیالخیر:بهتریِنیارانکسیاستکهتورابهسویخوبیراهنماییکند. 
الناِسأدنیمِنالبهائم:بدتریِنمردمپستترازچهارپایاناست. َشرُّ 	

اسمتفضیل 
3(دوکلمۀ»خیر«و»شر«معموالًاگرمضافباشند)بعدشانمضافالیهآمدهباشد(ویاهمراهباحرفجر»مِن«باشند،اسمتفضیلهستند. 	

واگرهمراهبا»أل«باشند)ألخیر-الشّر(ویاقبلازآنها»النفیجنس«)درعربیدوازدهمخواهیدخواند.(آمدهباشد،اسمتفضیلنیستند. 
إمرٍئمتلّوٍن:هیچخوبیدردوستیانساندورنگنیست. الخیَرفیُودِّ 

اسمتفضیلنیست  
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4(اسمهایتفضیلبروزن»اَفاِعل«جمعبستهمیشوند. 
اَوائل اَعاظم/اَّول اَعَظم 

5(هنگاممقایسهبیندواسممؤنث،اسمتفضیلبروزن»أفَعل«بهکارمیرود. 
فاِطَمٌةأَکبَُرمِنَزینَب:فاطمهبزرگتراززینباست. 

امااگربخواهیمازاسمتفضیلبهعنوان»صفت«استفادهکنیمدراینصورتبرایاسممؤنثبایداز»ُفعلي«استفادهکنیم. 
خدیجةالُکبری/اُختیالُصغری)خواهرکوچکترم( 

6(اسمهایمکانمعموالًباوزن»َمفاِعل«جمعبستهمیشوند. 
َمدارِس َمساِجد/َمْدَرَسة مکاتِب/َمْسِجد َمْکتَب 

7(اسمهایمکاننیزماننداسمهایتفضیل،دارایوزنهایفرعیبهصورتزیرمیباشد. 
محلدورزدنزیارتگاهقرارگاهراهرومحلفرارپناهگاهچراگاهمحلجریان 

َمفال)َمدار-مکان-َمزار(/َمَفّل)َمَقّر-َمَمّر-َمَفّر(/َمفعي)َمأوی-َمْرعی-َمجری( 

 نمونه تست 

عیّن الصحیح عن إسم التفضیل:  
إّنالصحیفةالجداریّةلهذاالیومکبریمنصحیفةأمس! ١ 

اُختیالّتیعمرهاخمسعشرةسنةاکبرمنأختصدیقتی! ٢٣
٤


الحدیقةالّتیأمامبیتناحسنیمنالحدیقةأمامبیتأخی! ٣ 

الّلیلةالَّتینساعداآلخرینفیهافضلیمنبقیةالّلیالی! ٤ 

۲ پاسختست: 
گزینۀ»1«:چونمفهومکلیجملهنشاندهندۀ»مقایسه«استبایداسمتفضیلبهصورت»اَفَعل«استفادهشود.)اکبر( 

گزینۀ»3«:بهدلیلمشابه)أحسن( 
گزینۀ»4«:بهدلیلمشابه)اَفضل( 

 نمونه تست 

عیّن کلمة »خیر« لیست إسم التفضیل:  
خیرالنّاسمنیعینالنّاس! ٢٣

٤

 منیعملمثقالذّرةخیراًیره! ١ 
خیراألعمالالکسبمنالحالل! ٤ اِنتخبخیرالکالمفیتکّلمک! ٣ 

۱ پاسختست: 
گزینۀ»1«:هرکسذرهایخوبیانجامدهدآنرامیبیند.)اسمتفضیلنیست( 
گزینۀ»2«:بهتریِنمردمکسیاستکهبهدیگرانکمکمیکند.)اسمتفضیل( 

گزینۀ»3«:درگفتارتبهترینکالمراانتخابکن.)اسمتفضیل( 
گزینۀ»4«:بهتریِنکارهابهدستآوردنروزیحاللاست.)اسمتفضیل( 

اشتباه شونده ها

1(اسمیبروزن»اَفَْعل«باشداسمتفضیلاستمگراینکهمعنی»رنگ«یا»عیبونقص«داشتهباشدکهدراینصورتاسمتفضیلبهحساب 
نمیآید.

اسمتفضیلنیستند اسمتفضیل/اَْحمق/اَْعَوج/اَْعَرج/أْصَفر/أْحمر اَکبَر 
)نادان()کج()لَنگ()زرد()سرخ(  

2(اسمتفضیلورنگهاوعیبهافقطوزنمذکرشانیکیاستولیوزنمؤنثآنهاباهمفرقدارد. 
َحمراء)َفعالء(

مؤنث
ُکبری)ُفعلی(/اَْحَمر مؤنث اَْکبَر 
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3(وقتیکهاسمتفضیلبهشکل)اَْفعی(باشدوبهآنضمیربچسبد،بهصورت)اَْفعا(نوشتهمیشود. 
أخفاکم اَْخفی+کم 

4(اسمتفضیلمؤنثکهباوزن»ُفعلی«ساختهمیشود،گاهیبهشکل»ُفعال«همدیدهمیشود. 
ُدنیا-ُعلیا 

5(کلمۀ»آَخر«بهمعنی»دیگر-دیگری«اسمتفضیلاستومؤنثآنمیشود»اُخری«اماکلمۀ»آِخر«بهمعنی»پایان-انتها«اسمفاعلاست. 
مؤنثآنمیشود»آِخرة«

6(برخیکلماتبروزن»َمْفَعَلة«معنایمصدرمیدهندونبایدآنهارابااسممکاناشتباهبگیرید. 
سؤالودرخواست/َمعَرفة:شناخت َمْسَألة 

7(مراقبباشیداسمتفضیلبروزن»اَفَْعل«رابافعلماضیباب»إفعال«اشتباهنگیرید. 
اسمتفضیل:اَْحَسنالتالمیذفیالمدرسِةاکثرهمأدبًا:بهتریِندانشآموزاندرمدرسهباادبترینآنهاست. 

فعلماضی:اَْحَسَنالتالمیذإلیالفقراءفی»مهرجاناإلحسان«:دانشآموزاندرجشننیکوکاریبهفقیراننیکیکردند. 


کارگاه ترجمه

1(اسمتفضیل:درهنگامترجمهبهصورت)...تر(یا)...ترین(ترجمهمیشود.
سودمندتر/سودمندترین   أنَفع

2(هرگاهاسمتفضیلپسازحرفجّر»مِن«بیایدبهصورتصفتبرتر)...تر(ترجمهمیشود.
علمبهترازثروتاست.   العِلُمخیٌرمِنالمال

3(هرگاهپسازاسمتفضیل،مضافالیهبیاید،بهصورتصفتعالی)...ترین(ترجمهمیشود.
آسیاأَکبَُرقاّراِتالعالَم:آسیابزرگترینقاّرههایجهاناست.  

ٍةفیالعالَم:آسیابزرگترینقاّرهدرجهاناست. آسیاأَکبَُرقارَّ  
4(هرگاهقبلازفعلمضارعحرف»قد«بیاید،درترجمۀفعلمضارعاز»شاید،گاهیو...«استفادهمیکنیم:

  قدیذَهُب:شایدمیرود-گاهیاوقاتمیرود.
5(هنگامیکهدوکلمۀ»بعض«درکناریکدیگرقرارمیگیرند،درترجمهازعبارت»یکدیگر«استفادهمیکنیم:

  الیَْغتَْببعضکمبعضًا:نبایدازیکدیگرغیبتکنید.
6(کلمۀ»بئس«بهمعنی»چهبداست«یا»بد...است«میباشد.

  بئسالعمُلالفسوُق:فِسق)گناهکاربودن(چهبد،کاریاست.

...﴾ اَلُْحُجرات: 12 نِّ ﴿... یا أیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبوا َکثیراً مَِن الظَّ

ایکسانیکهایمانآوردهاید،ازبسیاریازگمانهابپرهیزید.

مِن آیاِت األخالِق: از آیات اخالق

حیم: به نام خداوند بخشندة مهربان ْحمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

1	 یا أیُّها الَّذیَن آَمنوا.

ایکسانیکهایمانآوردید

2	 ال یََسَخْر َقوٌم مِْن َقْومٍ.

نبایدمردمانیمردمدیگرراریشخندکند)گروهی،گروهدیگررامسخرهکند(

3	 َعَسی أن یَکونوا خیراً مِنُْهم.

شایدآنهاازخودشانبهترباشند
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4	 َو ال نِساٌء مِْن نِساءِ َعَسی أَن یَُکنَّ َخیراً مِنُْهنَّ.

ونبایدزنانیزناِن)دیگر(را)ریشخدکنند(،شایدآنهاازخودشانبهترباشند

5	 َو ال تَْلِمزوا أنُفَسُکم.

وازیکدیگرعیبجویینکنید

6	 َو ال تَنابَزوا باأْللقاِب.

وبههمدیگرلقبهایزشتندهید

7	 بِئَس االْسُم الُْفسوُق بَعَد اْلِیماِن.

نامزشتپسازایمان،زشت)بد(است

8	 َو َمْن لَْم یَتُْب َفأولئَک ُهُم الّظالِموَن.

وهرکستوبهنکردآنانخودشانستمکارند

9	 نِّ إثٌم. نَّ إنَّ بَْعَض الظَّ یا أیُّها الَّذیَن آَمنوا اْجتَنِبوا َکثیراً مَِن الظَّ

ایکسانیکهایمانآوردهاید،ازبسیاریازگمانهابپرهیزید،کهبرخیگمانهاگناهاست

10	 َو ال تََجّسُسوا َو ال یَْغتَْب بَْعُضُکم بَْعضًا.

وجاسوسی)تجسس(نکنیدوبعضیازشماغیبت)بدگویی(برخیدیگررانکنند

11	 أ یُِحبُّ أََحُدُکم أَْن یَأُکَل لَْحَم أَخیهِ َمیْتًا َفَکرِْهتُموُه.

آیاکسیازشمادوستمیداردکهگوشتبرادرمردهاشرابخورد؟اینکارراناپسندمیدارید)پسازآنکراهتدارید(

12	 ﴿َو اتَُّقوا اهللَ إنَّ اهللَ تَّواٌب َرحیٌم﴾ اَلُْحُجرات: 11 و 12.

وازخداپرواکنید)بترسید(؛کهخداوندبسیارتوبهپذیرومهرباناست.

َقْد یَکوُن بَیَن النّاِس َمْن هَو أَْحَسُن مِنّا.	13

گاهیمیانمردمکسیاستکهازمابهتراست

14	 َفَعَلینا أَْن نَبتَعَِد َعِن الُْعْجِب َو أَْن ال نَذُکَر ُعیوَب اْلَخریَن بَِکالمٍ َخفیٍّ أَْو بِإشاَرٍة..

پسبایدازخودپسندیدوریکنیموعیبهایدیگرانراباسخنیپوشیدهیابهاشارهذکرنکنیم!

15	 َفَقْد قاَل أمیُر الُمؤمنیَن علی )ع(:.

امیرمؤمنانعلی)ع(فرمودهاند:

16	 »أَکبَُر الَْعیِب أْن تَعیَب ما فیَک مِثُلُه.«.

بزرگترینعیبآناستکهآنچهمانندآندرتوستراعیببشماری.

17	 تَنَصُحنا اْلَیُة األولَی َو تَقوُل:.

آیهاولمارانصیحتمیکندومیگوید:

18	 ال تَعیبُوا اْلَخریَن..

ازدیگرانعیبجویینکنید.

19	 َو ال تَُلقِّبوُهم بَِألقاِب یَکَرهونَها..

وبهآنهالقبهاییکهآنراناپسندمیدارندندهید.
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20	 بِئَس الَْعَمُل الُْفسوُق!.

آلودگیبهگناه،بداست!

21	 َو َمْن یَفَعْل ذلَِک َفُهَو مَِن الّظالِمیَن..

وهرکسآنراانجامدهدپساوازستمکاراناست.

َم اهللُ تَعالَی فی هاتَیِن اْلیَتَیِن:.	22 إَذْن َفَقد َحرَّ

بنابراین،خدایبلندمرتبهدرایندوآیهحرامکردهاست:

ااَلِْستِهزاَء بِاْلَخریَن، َو تَسمیَتَُهم باأْلَسماءِ الَْقبیَحِة..	23

ریشخندکردندیگران،ونامیدنآنهابااسمهایزشت.

24	.. ، َو ُهَو اتِّهاُم َشخٍص لَِشخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل َمنِطقیٍّ نِّ ُسوَء الظَّ

بدگمانی،وآنعبارتاستاز،اتهامزدنکسیبهکسیدیگربدوندلیلمنطقی.

َس، َو ُهَو ُمحاَولٌَة َقبیَحٌة لَِکشِف أَسرارِ النّاِس لَِفْضحهِم..	25 التََّجسُّ

جاسوسی،وآنعبارتاستاز،تالشیزشتبرایآشکارکردن)کشف(رازهایمردمبرایاینکهآنهارارسواکند.

یَِّئِة..	26 نوِب فی َمکتَبِنا َو مَِن اأْلَخالِق السَّ َو ُهَو مِن َکبائِرِ الذُّ

وآنازگناهانبزرگدرآیین)مکتب(ماوازاخالقبداست.

َو الْغیَبَة، َو هَِی مِن أََهمِّ أَسباِب َقطِع التَّواُصِل بَیَن النّاِس..	27

وغیبت،وآنازمهمتریندلیلهایقطعارتباطمیانمردماست.

ریَن سوَرَة الُْحُجراِت الَّتی جاَءْت فیها هاتاِن اْلیَتاِن بِسوَرِة اأْلخالِق..	28 ی بَعُض الُْمَفسِّ  َسمَّ

برخیمفسران،سورهُحُجراتراکهایندوآیه،درآنآمدهاستراسورۀاخالقنامیدهاند.

اتََّقی:پرواکرد)مضارع:یَتَّقی(
اتَّقوااهللَ:ازخداپرواکنید

تَْسمیَة:نامدادن،نامیدن
)ماضی:َسّمی/مضارع:یَُسّمی(

ُفسوق:آلودهشدنبهگناه

تَنابُزبِاأْللقاِب:بهیکدیگرلقبهایإثم:گناه=َذنْب
زشتدادن)تَنابََز،یَتَنابَُز(

َفْضح:رسواکردن

استهزاء:ریشخندکردن
)اِْستَْهَزأَ،یَْستَهِزُئ(

َقْد:گاهی،شاید)برسرمضارع(تَّواب:بسیارتوبهپذیر،بسیارتوبهکننده
»َقدیَکوُن«:گاهیمیباشد/برسرفعلماضی

براینزدیکشدنبهزماِنفعلبهحالومعادل
ماضینقلیاست.

اِْغتاَب:غیبتکرد
)مضارع:یَْغتاُب(

الیَْغتَْب:نبایدغیبتکند

َکبائِر:گناهانبزرگ»مفرد:کبیرة«تَواُصل:ارتباط)تَواَصَل،یَتَواَصُل(

:کهباشند)کاَن،یَکوُن( ُم(أنیَُکنَّ َم:حرامکرد)مضارع:یَُحرِّ َکِرَه:ناپسندداشت)مضارع:یَْکَرُه(َحرَّ

لَْحم:گوشت»جمع:لُحوم«َخفّی:پنهان≠ظاهرأنیَکونوا:کهباشند)کاَن،یَکوُن(
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َسخَرمِْن:مسخرهکردبَْعض..بَْعض:یکدیگر
)مضارع:یَسَخر،مصدر:َسْخریّة(

الیَْسَخر:نبایدمسخرهکند.

َب:لقبداد)مضارع:یَُلقَُّب( لَقَّ

عاَب:عیبجوییکرد،عیبدارکردبِئَْس:بداست
)مضارع:یَعیُب(

لََمَز:عیبگرفت)مضارع:یَلِمُز(

تاَب:توبهکرد)مضارع:یَتوب(
لَْمیَتُْب:توبهنکرد

َمیْت:ُمرده»جمع:أَْموات،َموتَی«≠َحّیُعْجب:خودپسندی

تََجّسَس:جاسوسیکرد
)مضارع:یَتََجّسُس(

نِساء:زنانَعَسی:شاید=ُربّما

أنیَأُکَل:کهبخوردالَظّن:گماناِْجتَنِبوا:دوریکنید

تَنَْصُحنا:مارانصیحتمیکندأْنالنَْذُکَر:کهذکرنکنیمأننبتَعَِد:کهدورشویم

محاَولَة:تالشالقبیحة:ناپسند-زشتالُفسوق:آلودگیبهگناه
یة:مسخرهکردنأَهّم:مهمترین ْخرَّ یَْنهي:نهیمیکندالسُّ

تََعلََّم:یادگرفتتَباُدل:عوضکردنَعلََّم:آموزشداد

:بشتاب َغَلبَْت:چیرهشدأهدی:هدیهکردَحیَّ

:گمراهشدجادِلْهم:باآنهابحثکنالبهائم:چارپایان َضلَّ

َمْصنَع:کارخانهَمْطَعم:رستورانملَعْب:ورزشگاه

َمنِزل:خانهَمْوقِف:ایستگاهَمطبَخ:آشپزخانه

اِحسان:نیکیکردنَمطبَعة:چایخانهمکتبة:کتابخانه

بائعالمالبس:فروشندهلباسهااِنِکسار:شکستهشدناِقتراب:نزدیکشدن

تََفَضّلی:بفرماأْرَخص:ارزانترالقمیصالرجالّی:پیراهنمردانه

َمتَجر:مغازهنوعیّة:جنسِسعر:قیمت»جمعأسعار«

ساَء:بدشدتَخفیض:تخفیفزمیل:همکار-همشاگردی

ب:عذابداد َم:تاکاملکنمَعذَّ نَْت:نیکوگردانیدیاِلُتَمِّ َحسَّ

الیَُکلُِّف:تکلیفنمیکندسکینة:آرامشمیزان:ترازو
ة:نقرهَذَهٌب:طال َعداَوة:دشمنیفِضَّ

َمیْت:مردهساتِر:پوشانندهصداقة:دوستی

َسِخَر:مسخرهکردعاَب:عیبجوییکردُعْجب:خودپسندی
یَعتَِذُر:عذرخواهیمیکند

رِس.)درست و غلط را براساس متن درس مشخص کنید.( حیَح َو الَْخطَأ َحَسب نَصِّ الدَّ َعیِّن الصَّ

1	 . .ریَن سوَرَة الُْحُجراِت بَِعروِس الُْقرآِن ی بَعُض الُْمَفسِّ َسمَّ

برخیمفسرانسورۀحجراتراعروسقرآننامیدند. ترجمه :
2	 . .َحّرَم اهللُ فی هاتَیِن الیَتَیِْن االِستِْهزاَء َو الَْغیَبَة َفَقْط

خداونددرایندوآیهفقطریشخندکردنوغیبتکردنراحرامکرد. ترجمه :
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3	 . .اَلْغیبُة هَِی أَْن تَْذُکَر أَخاَک َو أُختََک بِما یَْکَرهان

غیبتآناستکهتوبرادروخواهرترابهآنچهناپسندمیشمارند،یادکنی. ترجمه :
4	 . .ْخریَِّة مَِن اْلَخریَن إنَّ اهللَ یَنَهی النّاَس َعِن السُّ

قطعًاخداوندمردمراازریشخندکردندیگرانبازمیدارد. ترجمه :
5	 . .ْعُی لَِمعِرَفِة أَسرارِ اْلَخریَن أَمٌر َجمیٌل اَلسَّ

تالشبرایشناختاسراردیگران،کاریزیباست. ترجمه :

اِْختَبِْر نَْفَسَک: تَرِجِم اأْلحادیث الّتالیَّة، ثُمَّ َضْع َخطًا تَحَت اسِم التَّفضیِل. )خودت را بیازمای: حدیث های زیر را ترجمه کن، سپس خطی را زیر 
اسم تفضیل قرار بده.(

1	 ُسئَِل َرسوُل اهللِ: مِن أََحبُّ النّاِس إلَی اهللِ؟ قاَل: أَنَفُع النّاِس لِلنّاِس..

ازرسولخداسوالشد:محبوبترینمردمنزدخداکیست؟فرمود:کسیکهسودشبهمردمبیشترباش. ترجمه :
:اسمتفضیل)محبوبترین(/أَنَفُع:اسمتفضیل)سودمندترین( أََحبُّ

2	 أَْعَلُم النّاِس، َمْن َجَمَع عِْلَم النّاِس إلَی عِْلِمهِ. رسوُل اهللِ )ص(.

داناترینمردم،کسیاستکهدانشمردمرابهدانشخوداضافهکند. ترجمه :
أْعَلُم:اسمتفضیل)داناترین(

3	 أَْفَضُل اأْلْعماِل الَْکْسُب مَِن الَْحالِل. رسول اهلل )ص(.

بهترینکارها:کسب)روزی(حاللاست. ترجمه :
أفَضُل:اسمتفضیل)بهترین(

اِْختَبِْر نَْفَسَک: تَرِجِم الْعِباراِت الّتالیَّة. )خودت را بیازمای: عبارت های زیر را ترجمه کن.(

1	 ﴿... َربَّنا آَمنّا َفاْغفِْر لَنا َو اْرَحْمنا َو أَنَْت َخیُْر الّراِحمیَن﴾ اَلُْمؤمنون: 109.

پروردگاراایمانآوردیمپسمارابیامرزوبهمارحمکنکهتوبهترینرحمکنندگانهستی. ترجمه :
َخیُْر)بهترین(:اسمتفضیل

2	 َخیُْر إْخوانُِکْم َمْن أَْهَدی إلَیُْکْم ُعیوبَُکْم. رسوُل اهلل )ص(.

بهتریندوستانتانکسیاستکهعیبهایتانرابهشماهدیهکند. ترجمه :
َخیُْر)بهترین(:اسمتفضیل

3	 ﴿لَیَلُة الَْقْدرِ َخیٌْر مِْن أَلِْف َشْهرٍ ﴾ اَلَْقدر: 3.
شبقدربهترازهزارماهاست. ترجمه :

َخیُْر)بهتر(:اسمتفضیل

4	 َمْن َغَلبَْت َشْهَوتُُه َعْقَلُه َفُهَو َشرٌّ مَِن الْبَهائِِم. أمیُر الُْمؤمنیَن علی )ع(.

هرکسشهوتشبرعقلشغلبهکندپساوازچهارپایان)حیوانات(بدتراست. ترجمه :
)بدتر(:اسمتفضیل َشرٌّ

5	 َشرُّ النّاِس ذو الَْوجَهیِن..

بدترینمردمافراددوروهستند. ترجمه :
)بدترین(:اسمتفضیل َشرُّ
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اِْختَبِْر نَْفَسَک: تَرِجِم اْلیَتَیِن َو الِْعباَرَة، ثُمَّ َعیْن اْسَم الَْمکاِن َو اّسَم التَّفضیِل. )خودت را بیازمای: دو آیه و عبارت را ترجمه کن، سپس اسم مکان 
و اسم تفضیل را مشخص کن.(

1	 ﴿... َو جادِلُْهْم بالَّتی هَِی أَْحَسُن إنَّ َربََّک ُهَو أَْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن سبیلِهِ ...﴾ اَلنَّْحل: 125.

: گمراه شد شرح مفردات: جادْل: بحث کن / َضلَّ

وباآنانبا]شیوهای[کهنیکوتراستبحثکن.قطعًاپروردگارتبه]حال[کسیکهازراهشگمراهشده،داناتراست. ترجمه :
أَْعَلُم:اسمتفضیل)داناتر( أَْحَسُن:اسمتفضیل)نیکوتر،خوبتر(

2	 ﴿َو اْلِخَرُة َخیٌْر َو أبْقی﴾ اأَْلْعلی: 17.

و)جهان(آخرتبهتروپایدارتر)ماندگارتر(است. ترجمه :
أبْقی:اسمتفضیل)پایدارتر(  َخیٌْر:اسمتفضیل)بهتر(

3	 کانَْت َمْکَتَبُة »ُجندی سابور« فی خوزستان أَکبََر َمکَتَبٍة فی الْعالَِم الَْقدیِم..

کتابخانهجندیشاپوردرخوزستان،بزرگترینکتابخانهدردنیایقدیمبود. ترجمه :
َمکتَبَة:اسممکان)کتابخانه( أکبََر:اسمتفضیل)بزرگترین(

در گروه های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کالس اجرا کنید.

حواٌر/ گفتگو

فی سوِق َمشَهد: در بازار مشهد
بائُع الَْمالبِس: فروشندة لباس هاالّزائَرُة الَعَربّیُة: خانم زائر عرب

سالٌمَعَلیُکم
سالمعلیکم

عَلیُکُمالّسالُم،َمرَحبًابِِک.
علیکمالسالم.خوشآمدی.

؟ جالیِّ َکمِسعُرهذاالَْقمیِصالرِّ
قیمتاینپیراهنمردانهچقدراست؟

ستّونأَلَْفتومان.
60هزارتومان

أُریُدأَرَخَصمِنهذا.هذهاأَلسعاُرغالیٌة.ارزانترازاین
میخواهم.اینقیمتهاگران)باال(است.

لیاُنُظری. ِعنَدنابِسْعِرَخمسیَنأَلَْفتومان.تََفضَّ
بهقیمت50هزارتومانداریم.بفرماببین.

لَْوٍنِعنَدُکم؟چهرنگیدارید؟ أیُّ
. أبیَُضَوأَسَوُدَوأَزَرُقَوأَحَمُرَوأَصَفُرَوبَنَفَسجیٌّ

سفیدوسیاهوآبیوقرمزوزردوبنفش.

بَِکمتومانهِذهِالَْفساتیُن؟
اینپیراهنهایزنانهچندتوماناست؟

َوثمانیَن تَبَدأُاأْلَْسعاُرمِنَخْمَسٍةَوَسبْعیَنألْفًاإلیَخمَسٍةٍ
ألَفتومان.

قیمتهااز75هزارشروعمیشودتا85هزارتومان

اأْلْسعاُرغالیٌَة!قیمتهاگران)باال(است!
ْعُرَحَسَبالنَّوعیّاِت. سیَِّدتی،یَْختَلُِفالسِّ
خانم،قیمتبرحسبجنسفرقدارد.
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بائُع الَْمالبِس: فروشندة لباس هاالّزائَرُة الَعَربّیُة: خانم زائر عرب

بَِکمتومانهِذهِالّسراویُل؟
اینشلوارهاچندتوماناست؟

روالالنِّسائیُّ بِتِسعیَنألَْفتومان،َوالسِّ جالیُّ رواُلالرِّ السِّ
بَِخْمَسٍةَوتِْسعیَنألَْفتومان.شلوارمردانه90هزارتومان

وشلوارزنانه95هزارتوماناست.

أُریُدَسراویَلأَفَضَلمِنهِذهِ.
شلوارهاییبهترازاینرامیخواهم.

ذلَِکَمتَْجُرَزمیلی،لَُهَسراویُلأَفَضُل.
آنمغازۀهمکارمناست،شلوارهایبهتریدارد.

فیَمتَجِرَزمیله...:درمغازۀهمکارش...

رجاًء،أَْعِطنیِسرواالًمِنهذاالنَّوِعَو...
لطفًا،شلواریازجنسو...بهمنبده.

َکمصاَرالَْمبَلُغ؟مبلغچقدرشد؟

صاَرالَْمبَلُغمِئَتَیِنَوثالثیَنأَلَْفتومان.
مبلغ230هزارتومانشد.

أَْعطینیبَعَدالتَّْخفیضمِئَتَیِنَوِعشریَنألْفًا.
بعدازتخفیف،بهمن220هزاربده.

رِس تُناِسُب التَّوضیحاِت التَّالَیَة؟ )کدام کلمه از کلمات لغتنامه درس با توضیحات زیر تناسب دارد.( ُل: أیُّ َکَلَمٍة مِْن َکلِماِت ُمعَجِم الدَّ التَّْمریُن األوَّ

1	 َجَعَلُه َحرامًا: آن را حرام کرد..

َم:حرامکرد َحرَّ

2	 اَلَّذی لَیَس َحیًّا: کسی که زنده نیست..

َمیّت:ُمرده

3	 نوُب الَْکبیرُة: گناهان بزرگ. الَذُّ

َکبائِر:گناهانبزرگ

4	 اَلَّذی یَْقبَُل التَّوبََة َعن عِبادِهِ: کسی که توبه بندگانش را می پذیرد..

تّواب:بسیارتوبهپذیر

5	 َتسمَیُة اْلَخریَن باأَلسماءِ الَْقبیَحِة: نامیدن دیگران به اسم های زشت..

تَنابُزبِاأْللقاب:بهیکدیگرلقبهایزشتدادن

6	 َذَکَر ما ال یَْرَضی بِهِ الَخروَن فی غیابِهِم: آن چه را که دیگران در نبودشان به آن راضی نمی شوند، بیان کرد..

اِغتاَب:غیبتکرد

التَّْمریُن الثّانی: تَْرِجْم هِذهِ اأْلَحادیَث النََّبویََّة، ثُمَّ عیِِّن الَْمطلوَب مِنَک. )این احادیث نبوی را ترجمه کن سپس آنچه خواسته شده از تو را مشخص کن.(

1	 )اَلُْمبتََدأَ َو الَْخبََر(. ُحْسُن الُْخُلِق نِصُف الّدیِن. َرسوُل اهللِ )ص( 

خوشاخالقینیمیازدیناست. ترجمه :
نِصُف:خبر ُحسُن:مبتدا

2	 )اَلْفاعَِل َو الَْمفعوَل(. َب نَْفَسُه. َرسوُل اهللِ )ص(  َمن ساَء ُخُلُقُه َعذَّ

هرکساخالقشبدباشد)شود(،خودشراعذابمیدهد. ترجمه :
نَفَس:مفعول ُخُلُق:فاعل



17

ل
 او

س
در

3	 )اَلْفِْعَل الْماضَی الَْمجهوَل َو الَْمفعوَل(. َم َمکارَِم اأْلَخالِق. َرسوُل اهلل )ص(  إنَّما بُعِثُْت أِلُتَمِّ

فقطبرانگیختهشدمبرایاینکهصفاتبرتراخالقیراکاملکنم. ترجمه :
َمکارَم:مفعول بُعِثُْت:فعلماضیمجهول

4	 )فِْعَل األمرِ َو الِفِعَل الْماضی(. ْن ُخُلقی. َرسوُل اهللِ )ص(   نَْت َخْلقی، َفَحسِّ اَلّلُهمَّ َکما َحسَّ

خدایا،همانطورکهآفرینشمرانیکوگردانیدی،اخالقمراهمنیکوبگردان. ترجمه :
ْن:فعلامر َحسِّ نَْت:فعلماضی َحسَّ

5	 )اِْسَم التَّفضیِل َو الْجارَّ َو الَْمجروَر(. لَیَس َشیٌء أَثَقَل فی الْمیزاِن مَِن الُخُلِق الَْحَسِن. َرسوُل اهلل )ص(  

درترازویاعمالچیزیسنگینترازخوشاخالقینیست. ترجمه :
فیالْمیزاِن/مَِنالُخُلِق:جارومجرور أثَقل:اسمتفضیل

التَّْمریُن الثّالُِث: تَْرِجِم اأْلفعاَل َو الَْمصادَِر الّتالِیة. )فعل ها و مصادر زیر را ترجمه کن.(

َالَْمْصَدرَاْلْمُر	َو	الّنهیَالُْمضارُِع	َو	الُْمسَتقَبُلَالْماضی

إحسان:نیکیکردنأْحِسْن:نیکیکنیُْحِسُن:نیکیمیکندَقْدأْحَسَن:نیکیکردهاست

إقتراب:نزدیکشدنالتَْقتَِربُوا:نزدیکنشویدیَْقتَِربوَن:نزدیکمیشوندإقْتََرَب:نزدیکشد
إنکسار:شکستهشدنالتَنَْکِسْر:شکستهنشوَسیَنَْکِسُر:شکستهخواهدشدإنَْکَسَر:شکستهشد

إستغفار:آمرزشخواستنإْستَغفِْر:آمرزشبخواهیَْستَغفُِر:آمرزشمیخواهدإستَْغَفَر:آمرزشخواست

مسافََرة:سفرکردنالتُسافر:سفرنکنالیُسافُر:سفرنمیکندماساَفْرُت:سفرنکردم
تََعلُّم:یادگرفتنتََعلَّْم:یادبگیریَتََعلَّماِن:یادمیگیرندتََعلََّم:یادگرفت

تَباُدل:عوضکردنالتَتَباَدلُوا:عوضنکنیدتَتباَدلُوَن:عوضمیکنیدتَباَدلْتُْم:عوضکردید

تَعلیم:آموزشدادنَعلِّْم:آموزشبدهَسوَفیَُعلُِّم:آموزشخواهددادَقْدَعلََّم:آموزشدادهاست

التَّْمریُن الّرابُِع: اُکتُِب الَْعَملیّاِت الِْحسابیََّة الّتالَیَة َکالِْمثاِل: )عملیات حسابی زیر را همانند نمونه بنویس(

1	 .10 + 4 = 14 َعَشَرٌة زائُد أْربََعٍة یُساوی أْربََعَة َعَشَر.  

2	 .100 ÷ 2 = 50 ِمَئٌة تَقسیٌم َعلی اثْنَیِْن یُساوی َخمسیَن. 

3	 .8 × 3 = 24 َثمانیٌة فی َثالثٍة یُساوی أْربََعَة َو عِشریَن. 

4	 .76 - 11 = 65 ِستٌَّة َو َسبعوَن ناقُص أَحَد َعَشَر یُساوی َخمَسًة و  ِستّیَن. 
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نَِة. )نقش کلمات رنگی را مشخص کن( التَّْمریُن الخامُِس: َعیِِّن الَْمَحلَّ اْلعرابی لِْلَکَلماِت الُْمَلوَّ

1	 ﴿فأنَْزَل اهللُ َسکینَتَُه َعَلی َرسولِهِ َو َعَلی الْمؤمنیَن﴾ الفتح: 26.

پسخداوندآرامششرابرپیامبرشوبرمؤمناننازلکرد. ترجمه :
اهللُ:فاعل/سکینة:مفعول/رسوِل:مجروربهحرفجر

2	 ﴿الیَُکلُِّف اهللُ نَْفسًا إال ُوْسَعها﴾ اَلَْبَقرة: 286.

خداوندکسیراجزبهاندازۀتوانشتکلیفنمیدهد. ترجمه :
اهللُ:فاعل/نفسًا:مفعول

3	 ٌة. َرسوُل اهللِ )ص(. کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ السُّ

سکوتکردنطالهستوسخنگفتننقرهاست. ترجمه :
ٌة:خبر کوُت:مبتدا/َذَهٌب:خبر/الَْکالُم:مبتدا/فضَّ السُّ

4	 أََحبُّ عِبادِ اهللِ إلَی اهللِ أنَْفُعُهْم لِعِبادِهِ. َرسوُل اهللِ )ص(.

محبوبترینبندگانخدانزدخداوند،سودمندترینآنهابهبندگانشاست. ترجمه :
:مبتدا/ِعبادِ:مضافالیه/اهللِ:مجروربهحرفجر/أنَْفُع:خبر/لِعِبادِ:جارومجرور أحبُّ

5	 َعداَوُة الْعاقِِل َخیٌر مِْن َصداَقِة الْجاهِِل. أمیُر الُْمؤمِنیَن َعلّی )ع(.

دشمنیدانا،بهترازدوستیناداناست. ترجمه :
َعداَوُة:مبتدا/خیٌر:خیر/َصداقَِة:مجروربهحرفجر/الْجاهِل:مضافالیه

التَّْمریُن السادُس: تَْرِجِم التَّراکیَب َو الُجَمَل الّتالَیة، ثمَّ عیِّن إْسَم الفاعِِل، و إْسِم الَْمفعول، و إْسَم الُْمبالََغة، َو إْسَم الَْمکاِن، و إْسَم التَّفضیِل.

)ترکیب ها و جمله های زیر را ترجمه کن سپس اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم مکان و اسم تفضیل را مشخص کن.(

1	 َعراء: 28. ﴿َربُّ الَْمْشرِِق َو الَْمغرِِب﴾ اَلشُّ

پروردگارمشرقومغرب)خدایشرقوغرب( ترجمه :
الَْمْغِرِب:اسممکان الَْمْشِرِق:اسممکان

2	 ﴿... إنََّک أنَت َعاّلُم الُْغیوِب﴾ اَلْمائَِدة: 109.

بیگمانفقطتوبسیاردانایغیبهاهستی. ترجمه :
َعاّلُم:اسممبالغه

3	 ﴿... َمْن بََعثَنا مِْن َمْرَقِدنا هذا ما َوَعَد الّرْحمُن َو َصَدَق الُْمْرَسُلوَن﴾ یس: 52.

چهکسیماراازخوابگاهمانبرانگیخت؟ایناستآنچهکهخداوندرحمانوعدهدادهوپیامبران)فرستادگان(راستگفتند.)میگفتند( ترجمه :
اَلُْمْرَسلوَن:اسممفعول َمْرقِد:اسممکان

4	 یا َمن یُِحبُّ الُْمحِسنیَن..

ایکسیکهنیکوکارانرادوستمیدارد. ترجمه :
اَلُْمحِسنیَن:اسمفاعل
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5	 یا أَْرَحَم الّراِحمیَن..

ایمهربانترینمهربانان ترجمه :
الّراحمیَن:اسمفاعل أْرَحَم:اسمتفضیل

6	 یا ساتَِر ُکلِّ َمعیوٍب..

ایپوشانندۀهرمعیوبی ترجمه :
َمعیوٍب:اسممفعول ساتَِر:اسمفاعل

7	 نوِب.. یا َغّفاَر الذُّ

ایبسیارآمرزندۀگناهان ترجمه :
َغّفاَر:اسممبالغه

التَّْمریُن الّسابُِع: َعیِِّن الَْکِلَمة الَْغریَبة فی ُکلِّ َمجموَعِة. )کلمه نا آشنا در هر مجموعه را مشخص کن(

1	 . َمیت: مرده  لَیل: شب  َمساء : غروب  َصباح: صبح

2	 . إثم: گناه  ُفسوق: آلوده شدن به گناه  لَْحم: گوشت  ُعْجب: خودپسندی

3	 . أَْوالد: فرزندان  رِجال: مردان  نِساء: زنان  َکبائِر: گناهان بزرگ

4	 . لََمَز: عیب گرفت  ساَعَد: یاری کرد  عاَب: عیب جویی کرد  َسِخَر: مسخره کرد

5	 . أَْصَلح: شایسته تر  أَْجَمل: زیباتر  أَحَسن: نیکوتر  أَْحَمر: قرمز

6	 . أَْکثَر: بیشتر  أَبْیَض: سفید  أَْزَرق: آبی  أَْصَفر: زرد

التَّْمریُن الثّامُِن: َضْع فی الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة. )در جای خالی کلمه ای مناسب قرار بده(

1	 . َمواقَِف: ایستگاه ها  أَْشُهراً: ماه ها  اِْشتََریْنا .............. َو َفساتیَن بَِأْسعارٍ َرخیَصٍة فی الَْمتَْجرِ. َسراویل: شلوارها

شلوارهاوپیراهنهاییباقیمتهاییارزاندرمغازهخریدیم. ترجمه :
2	 . َمَدَح: ستود  اِتَّقی: پروا کرد  َمن .................... الْمؤمِنیَن َفَعَلیهِ أَْن یَْعتَِذَر إلَیهِم. اِْغتاَب: غیبت کرد

هرکسازمومنانغیبتکندپساوبایدازآنهاعذرخواهیکند. ترجمه :
3	 . .یَْستَْقبِلوا: استقبال کنند  یَْستَْسلِموا: تسلیم شوند  حاَوَل اأْلَْعداُء أَْن .......... بِنا و یَْسَخروا مِنّا. یَْستَْهِزئوا: ریشخند کنند

دشمنانتالشکردندکهماراریشخندومسخرهکنند. ترجمه :
4	 .تَْخفیَض: تخفیف  َمتَْجَر: مغازه  ْعرِ. نَوعیََّة: جنس أَراَد الُْمشتَری .................. السِّ

مشتریتخفیفقیمتخواست. ترجمه :
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روانِساء=إمرأةَخیر=أحَسن ُعجب=کِبرإثم=َذنباجتَنِبوا=َحذِّ

قبیحة=کریهةُمحاَولة=َسعیَعَمل=فعلَخفّی=ُمستَتَرَکالم=َقول
سنة=عامأفَضل=أحَسنَعسی=ُربَّماأسباب=ِعَللأسرار=رموز

بُعَِث=اُرِسَلَمتَجر=دّکانقدیم=عتیقسبیل=طریقذو=ذات

َلَرسول=نَبّی َم=َکمَّ َفَلق=َفجرصار=أصبحسعر=قیمةتَمَّ

=إسَرع ساتِر=کاتِمحاَوَل=اِجتََهَدَحیَّ

َشّر رِجالَخیر نِعَمنِساء اقتَِربوابِئَس َحّیابتَعِدوا َمیت

ظاِهر َجمیَلةَخفّی َحَسنَةقَبیَحة َوصلَسیِّئَة نََکَرةَقطع َمعِرفَة
أصَغر أسَفلأکبَر أَشّدأعَلی أفاِضلأَقّل َقأراذِل َفرَّ َجَمَع

َحرام خیانَةَحالل نَهارأمانَة ُدنیالَیل َحدیثآِخَرة َقدیم

أغَلی أسَودأرَخص َصغیرأبیَض َحَسَنَکبیر أَخفَّساَء أثَقل

إساَءة َصداقَةإحسان جاِهلَعداَوة أَقّلعاقِل أصِدقاءأکثَر أعداء

رخیصة غالیة

َقوم نَفسأقوام لََقبأنُفس إسمألقاب لَحمأسماء لُحوم

أخ َعیبإخوة/إخوان آیةُعیوب َشخصآیات ِسّرأشخاص أسرار

َکبیَرة َذنبَکبائر َمکتَبذنوب َسبَبَمکاتِب َمیتأسباب أموات/َموتَی

َمعِرفَة أمرَمعارِف َجبَلاُمور أرَذلِجبال أفَضلأراذِل أفاِضل

َعَمل َسنَۀأعمال َعقلَسنَوات َشهرُعقول بَهیَمةُشُهور/أشُهر بَهائِم
َوجه َملَعبوجوه َمطَعمَمالِعب َمصنَعَمطاِعم َمطبَخَمصانِع َمطابِخ

َموقِف َمنِزلَمواقِف َمکتَبَةَمنازِل َمطبََعةَمکاتِب َسبیلَمطابِع ُسبُل

ِسعر لَونأسعار ُفستانألوان ِسروالَفساتین َمتَجرَسراویل َمتاِجر

َزمیل َمبَلغُزَمالء ألفَمبالِغ َعبدآالف دینِعباد أدیان

َشئ میزانأشیاء َرسولَموازین عاقِلُرُسل جاِهلُعقالء ُجّهال

َرُجل َولَدرِجال َعدّوأوالد ُدعاءأعداء أدعیّة

مصدرنهیامر	مخاطبمضارعماضی

َمیتالیَسَخراجتَنِبواأنیَکونوا)منصوب(آَمنوا

)منصوب(َکِرَه ُعجبالتَلِمزوااتَّقواأنیَُکنَّ


