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1 عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
عّین الخطأ فی بیان قواعد إسم الّتفضیل:

إسم الّتفضیل للمؤنّث یأتی علی وزن «ُفعَلی»!  جمُع إسم الّتفضیل یأتی علی وزن «َمفاِعل»! 
قد یأتی وزن «أفَعل» لِلقیاِس بیَن اإلسمیِن المؤنّثین!  قد تأتی کلمۀ «خیر» بمعنی إسم الّتفضیل! 

2 عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:
أخی أَحبَّ کرة القدِم فی َزمن طفولّیته.  أعَلی جبل فی إیران دماوند. 

فاطمۀ الُکبري بنت رسول اهللا (ص).  أقّل الّناس درجۀ فی اآلخرة أهل المعاصی. 

3 عیِّن العباَرَة الّتی ماجاء فیها اسماِن ِللتفضیِل:
أَحبُّ عباِداِهللا أنَفُعهم لِعباِدِه!  آحسُن الّناس َمن الَیعیبوَن اآلَخریَن!  

اللُّون األبَیُض، ِمن أحَسِن األلواِن!   خیُراالموِر أوَسُطها! 

4 عّین الخطأ َعن ِاسم الّتفضیل:
أکَبُر أوالِد اُالسرة ُهو الَحلوانّی!  وء!  الَوحدُة َخیٌر ِمن َجلیِس السِّ

ُاحبُّ التَّلمیذة الُفضلی ِمن بیِن َجمیِع تلمیذاتی!  ا!  َصدیقتی ُصغري ِمن ُاختی ِسن

5 عّین ما یخَتِلُف عن الباقی :
قیمُۀ المناِزل فی طهراَن َاکَثُر ِمْن ساِئِر بالِد إیراَن !  مطاِعُم القاهرِة َاکَثُر ِمن مطاعِم اُألرُدِن ! 
الّشابُّ المتنعُم ال یستطیُع المقاومَۀ أماَم المشاِکِل !  ملَعُب آزادي أکبُر مالِعِب کرِة القدیِم فی إیران ! 

َعیِّْن ما لیَس فیه اسم الّتفصیل:  6
هذا َأْحَسُن سرواٍل عندنا!  َاْهدي إلیَّ زمیلی قمیصًا َأْزَرق! 

اشتریُت أربَع حقائَب من َأغَلی األسعار!  هذِه أعَلی األشجاِر فی العالم! 

7 فی أيِّ عبارة جاء اسم الفاعل و اسُم الّتفضیل معًا؟
الُب َمن یستمعوَن إلی کالم المعّلم حّتی یرفَع المشاکَل الدراسیَّۀ!   َخیُر الطَّ کانَْت َمکَتَبُۀ ُجندي سابور فی خوزستان أکبر َمکَتَبٍۀ فی الْعالَم الَْقدیِم!  

عی لِمعرفِۀ أسراِر اآلَخریَن فی َمکَتِبنا ِمن أقَبح األفعاِل!   السُّ ریَن سورة الحجرات بسورة األخالِق!   ی بعُض الُمفسِّ فی المکاِتب اإلسالمّیۀ َسمَّ

8  عّین عبارًة لیس فیها اسم التفضیل و اسم المکان معًا:
تی المرحومۀ!   س ِمن األماکن المناسبۀ لِلزیارة!   أتذکُّر أنّی أکلُت ألّذ األطمعۀ فی منزل جدَّ  أنا أعتقُد أّن البیَت المقدَّ
 ِانَّ أکبَر القاعاِت فی هذ ه الجامعۀ هی صالُۀ المکتبِۀ!   لیس مکاٌن أجلَّ ِمن المشهِد الرضوّي المقّدس فی إیران!  

9 عّین کلمۀ «خیر» تختلُف نوعیُّتها َعن الباقی:
أوصانی جّدي العزیز بخیِر األعمال و هو الّصالة!  «لَیلُۀ القدِر خیٌر ِمن ألِف َشهٍر» 

ال خیر فی قراءِة القرآِن عنَدما لیَس فیها تدبٌُّر!  ُسبحانَک یا ربِّی اسُمک َخیُر إسٍم و ِذکُرك شفاُء! 

10 أّي کلمۀ ال تناسُب الّتوضیحات :
راسۀ و المطالعۀ : َمْکَتبۀ  مکاٌن للدِّ مکاٌن لِتناُوِل الطعام : مطعم 

َمحٌل للّریاضۀ و التمریناِت الریاضّیۀ : مصنع  مکاٌن لعبادة المؤمنین :َمسِجد 

نام آزمون: آزمون اینفوتست عربی (2)

مبحث: اسم تفضیل - اسم مکان

شماره آزمون : 2

1



4/25/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586+%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%… 2/6

11 فی أّي ِعباَرٍة یختلُف معنی کلمِۀ «َخیر» ؟
َخیُر إخوانُِکم َمن أهدي إلیُکم ُعیوبَُکم !  ُر ساعٍۀ خیٌر ِمن عبادِة سبعیَن َسَنٍۀ !  َتَفُکِ

َحیِّ علی خیِر الَعَمل !  َخیُر اُألموِر أوَسُطها ! 

12 «عیِّن اسم المکان الّذي مفردُه علی وزن «َمفِعل»:
َمکاِتب َمداِرس َمناِزل َمطاِعم

13  ما ُهَو «َاْبَعَد» و «ُکبرٰی» فی جملۀ «ُهَو أْبَعَد ِبنَتُه الُکبرٰی عِن المعاصی» ؟
اسم الّتفضیل، فعُل أمرٍ  فعُل أمٍر، ِفعُل ماٍض  ِفعُل ماٍض، اسم الّتفضیل  اسم تّفضیل، اسم الّتفضیل 

َعیِّن ما فیه ِاسُم الَمکاِن و اسُم الّتفضیل معًا:  14
اووس أجَمل ُطیوٍر فی هذه الغابِۀ!   الطُّ کلُّ یوٍم أذهُب مع صدیقتی إلی المکَتبۀ!  

أنَت فی هذا الَمجلس تکون َأَحّق الّناس بالُحکِم!   قصدُت الّرجوع إلی الَمصَنع و تکلُّمت مع ُمدیِره! 

15 عّین العبارة الّتی جاء فیها اسم المکاِن:
الّالعبون یلعبون کرَة القدم فی المالعِب!   قیَن!   یا َمن ُیِحبُّ الُمتَّ

َشرُّ النِّاس ذو الَوْجَهیِن!   «ال ُیکّلف اُهللا نفسًا إّال ُوسعها»  

16 عّین ما لیَس فیه اسم التفضیل أو اسم الَمکان؟
َئُۀ ِادَفع بالّتی هَی أحَسن»    یِّ «َو ال َتسَتِوي الَْحَسَنُۀ َو ال السَّ أْحَسْنِت، الِْحفاُظ َعَلی هِذِه الَْمالعُب واِجٌب َعَلی ُکلِّ ُمواِطٍن.   

هاُت ُرؤَیَۀ أوالِدِهم فی أحَسِن حاٍل.    ُیِحبُّ اْآلباُء َو اْألمَّ أحسن کما أحَسَن اُهللا إلیَک.   

17 عّین کلمَۀ «َشّر» َتخَتِلُف َعِن الباقی:
ٍد (ص)!   دًا و آَل ُمَحمَّ َو َأْخِرْجنی ِمن ُکلِّ َشرٍّ أْخَرْجَت ِمنُه ُمَحمَّ و َأعوُذ بِِه ِمن َشرِّ نَْفسی الّتی َتزیُدنی َذنْبًا إلی َذنْبی!  

یِّام!   یا عزیُز َذلَّْت بَِعَظَمِتَک جمیُع َخْلِقَک َفأْکِفنی َشرَّ هِذِه اْألَ مانََۀ و ال َیْجَتِنُب الْخیانََۀ!   َشرُّ النِّاس َمن ال َیْعَتِقُد اْألَ

18  عیِّن العبارَة الّتی جاء فیها اسُم الَمکاِن َو اسُم التِّفضیل معًا:
 ِاشتریُت ألِبسٌۀ ِمن أحسِن الّنوعیِّات!   «سالٌم هَی َحّتی َمطَلِع الَفجِر»  

 ألیَس فی الَمجلِس أکَبُر ِمنَک؟!   فی بِالِدنا َمطاِعُم َکثیرٌة!  

19 عیِّن ما فیه ِاسُم الَمکاِن:
َقد أذَهُب إلی أکَبر الَمکاتِب فی البالِد!   َمن َیعمل الخیر ُیشاِهد ثمرَته ُمشاهدة!  

المؤِمُن َحریُص عَلی َتقدیِم الَعوِن َو الُمساعدِة لِآلَخریَن!     ! قٌۀ بِمیاُه الُمحیِط األطلسِّ األسماُك ُمتعلِّ

20  َعیِّن ما َلیَس فیِه ِاسُم الَمکاِن:
نیَن و الِْحَساَب»   َرُه َمناِزَل لَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ ْمَس ِضیاًء و الَقَمَر نُورًا و َقدَّ  «ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

 أنا و حبیبی أَکلنا َطعاَمنا ِفی الَمطعِم أمسًا!  
 «َوْذُکْر ِفی الِْکَتاِب َمْرَیَم إِذ الْنَتبَذْت ِمْن أْهِلَها»  

 «َحتَّی ِإذا جاَءنَا قَاَل َیا لَْیَت بَیِنی و بَْیَنَک بُعَد الَْمْشِرَقْیِن َفِبْئَس الَْقِریُن»  
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 1
جمع اسم تفضیل بر وزن «أفاِعل» می آید نه «َمفاعل». 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 
) گاهی کلمۀ «خیر» به معنی اسم تفضیل می آید.  ) اسم تفضیل مؤنّث بر وزن «ُفعلی» می آید.                     

) گاهی وزن «أفَعل» براي مقایسۀ بین دو اسم مؤنّث می آید.

 2
کلمه ي (أَحّب) فعل ماضی براي صیغه ي سوم شخص مفرد است و اسم تفضیل نیست. 

تشریح گزینه هاي دیگر: 
»: (أعلی) اسم تفضیل به معناي (بلند ترین) است.  گزینۀ «

»: (أقّل) اسم تفضیل به معناي (کم ترین) است.  گزینۀ «
»: (الُکبري) اسم تفضیل مؤنث (مؤنث «أکَبر») است.  گزینۀ «

 3
»، «األبَیض» به معناي «سفید»، اسم تفضیل نیست و تنها «أحَسن» سؤال گزینه اي را می خواهد که دو اسم تفضیل در آن نیامده باشد و در گزینۀ «

به معناي «بهترین» اسم تفضیل است. 
تشریح گزینه هاي دیگر 

»: «أحَسٌن» و «اآلَخریَن» اسم تفضیل هستند.  گزینۀ «
» و «أنَفُع» اسم تفضیل هستند.  »: «أَحبُّ گزینۀ «
»: «خیٌر» و «أوَسُط» اسم تفضیل هستند.  گزینۀ «

 4
ا!  در هنگام مقایسه میان دو اسم مؤنث و استفاده از حرف «ِمن»، اسم تفضیل را مذکر می آوریم، نه مؤنّث: صدیقتی أصَغٌر ِمن ُاختی ِسن

توجه: اسم تفضیل در حالت مقایسه، بین دو اسم مؤنث معموًال بر وزن «أفَعَل» می آید به شرطی که بدون «ال» باشد.

 5
،  و  همگی مفردشان اسم مکان است که به ترتیب «َمطَعْم، َمنِزل و َملَْعْب» است، اما «َمشاِکل» مفردش «ُمشکلۀ» است که اسم گزینه هاي 

مکان نیست. 
ترجمۀ گزینه ها: 

) رستوران هاي قاهره بیشتر از رستوران هاي اردن است! 
) قیمت خانه ها در تهران بیشتر از دیگر شهر هاي ایران است! 

) ورزشگاه (زمین بازي) آزادي، بزرگ ترین ورزشگاه هاي (زمین هاي بازي) فوتبال در ایران است! 
) جوانی که در نعمت زندگی کرده است، نمی تواند در مقابل مشکالت مقاومت کند! 

 6
ترجمۀ گزینه ها: 

) این بهترین شلواِر نزِد ماست!  ) همکارم پیراهنی آبی رنگ به من کادو داد!                   
) چهار کیف از گران  ترین قیمت ها خریدم!  ) این بلند تریِن درختان در جهان است!                           

نکته: رنگ ها بروزن «أْفَعل» می آیند، اما نباید آن را با اسم تفضیل اشتباه گرفت. 
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 7
الُمَعلِّم (اسم فاعل) – الَمشاِکل (اسم فاعل از ُمشکل یا مشکلۀ) است و «َخْیر» در معناي اسم تفضیل می باشد یعنی «بهترین» (بهترین دانش آموزان

کسانی هستند...) 

 8
در این عبارت، فقط اسم مکان وجود دارد. (األماکن جمع مکان است.) 

تشریح گزینه هاي دیگر 
»: «ألّذ: لذیذترین»: اسم تفضیل / «منزل»: اسم مکان  گزینۀ «

»: «أکبر: بزرگ ترین»: اسم تفضیل / «المکتبۀ: کتابخانه»: اسم مکان  گزینۀ «
»: «أجّل: گرامی تر»: اسم تفضیل / «المشهد»: اسم مکان  گزینۀ «

 9
:« » این گونه نیست. ترجمۀ گزینۀ « »، کلمۀ «خیر» از نوع اسم تفضیل و به معناي «بهتر، بهترین» است، اما در گزینۀ « » تا « در گزینه هاي «

«هیچ خوبی در خواندن قرآن نیست، هنگامی که در آن تدّبري نباشد!»

 10
: مکانی براي ورزش و تمرینات ورزشی: «َمصَنع» به معناي کارخانه است و به عنوان پاسخ نادرست است.  گزینۀ 

پاسخ مورد نظر کلمۀ «َملَعب» به معناي ورزشگاه است. 
تشریح گزینه هاي دیگر: 

: مکانی براي خوردن غذا: رستوران  گزینۀ 
: مکانی براي درس خواندن و مطالعه: کتابخانه  گزینۀ 

: مکانی براي عبادت مؤمنان: مسجد  گزینۀ 

 11
،  و  ، کلمۀ «َخیر» به معناي «بهترین» به کار رفته است، اما در گزینۀ  به معناي «بهتر است از» آمده است.  در گزینه هاي 

ترجمۀ گزینۀ گزینه ها: 
: ساعتی اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است!  گزینۀ 

: بهترین برادران شما، کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد!  گزینۀ 
: بهترین امور میانه ترین آن هاست!  گزینۀ 

: بشتابید به سوي بهترین کار!  گزینۀ 

 12
«َمناِزل»: جمع (َمنِزِل) و بر وزن (َمفِعل) است. 

تشریح گزینه هاي دیگر: 
»: کلمه ي «َمطاِعم» جمع (َمطَعم) و بر وزن (َمْفَعل) است.  گزینۀ «

»: کلمه ي (َمداِرس) جمع (َمدَرَسۀ) و بر وزن (َمفَعلۀ) است.  گزینۀ «
»: کلمه ي (مکاِتب) جمع (َمکَتَبۀ) و بر وزن (َمفَعلۀ) است.  گزینۀ «

 13
واژة «أبَعَد» فعل ماضی از باب «إفعال» و از ریشۀ «ب ع د» است و واژة «کبرٰی» اسم تفضیل مؤنث و بر وزن «ُفعلٰی» است. 

 14
» اسم تفضیل است: «تو در این مجلس محق ترین مردم براي حکم کردن هستی!»  «الَمْجِلس» اسم مکان و «أَحقَّ

در سایر گزینه ها به ترتیب، «الَمکَتَبۀ» اسم مکان، «أْجَمل» اسم تفضیل و «الَمْصَنع» اسم مکان هستند. 
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 15
«َمالِعب»: جمع مکسر «َملَعب» بر وزن «َمْفَعل» به معناي ورزشگاه و اسم مکان است.

 16
أحِسن: فعل امر از باب «إفعال» / أحَسَن: فعل ماضی از باب «إفعال» 

تشریح گزینه هاي دیگر: 
»: أْحَسْنِت  فعل ماضی از باب «إفعال» / الَْمالعُب: اسم َمکان  گزینۀ «

»: أحَسن  اسم التفضیل  گزینۀ «
»: أحَسن  اسم التفضیل  گزینۀ «

 17
و  واژة «شّر» به معنی «بدي» است، اما در گزینۀ  به معناي «بدترین» و اسم تفضیل است.  ، در گزینه هاي 

 18
گزینۀ  کلمۀ مجلس اسم مکان و اکبر اسم تفضیل است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
: اسم مکان نیامده و احسن اسم تفضیل است.  گزینۀ 
: اسم تفضیل نیامده و مطلع اسم مکان است.  گزینۀ 

: اسم تفضیل نیامده و مطاعم که مفرد مطعم است اسم مکان می باشد. گزینۀ 

 19
در این گزینه کلمۀ مکاِتب که مفرد مکتب است اسم مکان است و در سایر گزینه ها اسم مکان وجود ندارد. 

 20
» اسم مکان وجود ندارد.  تنها در گزینۀ «

تشریح گزینه هاي دیگر 
»: «منازل»، اسم مکان است.  گزینۀ «
»: «مطعم»، اسم مکان است.  گزینۀ «

»: «مشرق»، اسم مکان است.  گزینۀ «
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