


مبحث ترجمه

تیپ بندی سواالت ترجمه

عبارتیتکسؤاالت:اولتیپ
«!الكتاب هو اّلذي يقدر أن يكون صديقك المخلص وينجيک من الضالل و يرشدك إلى سبيل الرشاد»

! کتاب است که می تواند دوست مخلص تو باشد و تو را از گمراهی نجات دهد و به راه هدایت ارشاد کند( ۱

!این کتاب است که می تواند همان دوست خوب تو باشد که از گمراهی رهایی ات بخشد و به هدایت کشاند( ۲

!کتاب همان کسی است که برای تو دوستی خوب و نجات بخش است و تو را به راه درست هدایت می کند( ۳

!این کتاب است که می تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از گمراهی نجات بخشد و به راه هدایت افکند( ۴

❑ 92زبان –سراسری 



مبحث ترجمه

(ارتباطبی)عبارتیچهارسؤاالت:دومتیپ
:الصحیحعّین •

! تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!:    ال تتكاسل، فإن النجاح ال يناسب الكسال( ۱

! ای پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!:    ال تتكاسل الممرضة الحاذقة عن أعمالها( ۲

!نمره دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!:    شاهد الظالب درجاتهم في الصف فائزينا( ۳

!آن که دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالی که غافل بودی:   صادق الذي يشفق علیک و أنت في غفلة  ( ۴

تیپ بندی سواالت ترجمه
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مبحث ترجمه

(ارتباطبا)عبارتیچهارسؤاالت:دومتیپ
:الخطأعّین •

پدرم هرگز نماز اول وقت را ترک نمی کرد، :   كان أبي ال يترك صالة أول الوقت أبدا،( ۱

است،( ص)و همواره به ما می گفت که آن از توصیه های پیامبر :،(ص)ويقول لنا دائما أنها من وصايا النبي ( ۲

نماز را نگاه دارید و به وسیله آن تقرب بجویید،: و در مورد نماز گفته شده: حافظوا على الصالة وتقربوا بها،: وقد قيل عن الصالة( ۳

!پس میدانی که هر چیزی از اعمال تو در گرو نماز است!:  فأعلم أن كل شيء من عملک تبع لصالتک( ۴

تیپ بندی سواالت ترجمه
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مبحث ترجمه

نکته واجب ترجمه6

جمعاسمومفرداسم:1نکته
«خلق الله الّسماوات و األرض بالّحق، إّن في ذلك آلية للمؤمنین»

! اهلل آسمان و زمین را به حق آفریده است، قطعا در آن آسمان و زمین برای مؤمنان نشانه ای هست( ۱

!خداوند آسمانها و زمین را به حق خلق کرده است، همانا در آن خلقت آیتی است مؤمنان را( ۲

!آفریدن آسمانها و زمین ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه ای برای مؤمنین است( ۳

!خلق کردن آسمان و زمین ها به وسیله اهلل می باشد، تا در آن آیتی باشد مؤمنین را( ۴
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مبحث ترجمه

«!أعرض عن هوى نفسك حّتى ال يصل ضرُره إلى قلبک»
! از هواهای نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیان نرساند( ۱

!از هوای نفس خود روی برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد( ۲

! از خواهشهای نفسانی خویش پرهیز کن تا ضررش به قلب تو نرسد( ۳

! از خواهش نفسانی خویش دوری کن تا ضررهایش را به دل تو نرساند( ۴

نکته واجب ترجمه6

1نکتهباتستحل
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مبحث ترجمه

.شودمیترجمهمفردصورتبه،باشدجمعاگرحتیاسمزیرحالتسهدر:خشننکته

صفت کسی یا چیزی که جمع باشد. 1

معدود یا تعدادها. 2

خبر مفرد تنها. 3

نکته واجب ترجمه6

قوم کافر القوم الكافرون /مردان با ایمان الرجال المؤمنون 

ده مدرسه عشر مدارس /پنج کتابخمسة كتب 

.مردان دانا هستندالرجال علماء / . ما ثروتمند هستیمنحن أغنياء 



مبحث ترجمه

خشننکتهباتستحل
«يا أّيها الّناس؛ أنتم الفقراء إلى الّله، والّله هو الغنّي الحمید»

!ای مردم؛ شمایید نیازمندان اهلل، ولی اهلل ستوده است و بی نیاز از شما( ۱

!ای مردمان شما نیازمند به خدا بودید، ولی خداوند بی نیاز است و حمد شده( ۲

!ای مردم؛ شما نیازمند به اهلل می باشید، و اهلل است که غنی و ستوده می باشد( ۳

!ای مردمان؛ شما هستید فقیران در درگاه خدا، و خداوند غنی و ستایشگر است( ۴

نکته واجب ترجمه6
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مبحث ترجمه

.شوندچکحتما،متصلضمایر:2نکته

ضمیر در حالت های مختلفی می تواند ترجمه شود؛: توجه 

مثال
(ش، خود، خودش، خویش، وی، آنَ-پروردگار او، ) َرُبها

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

ضمایرنکتهباتستحل
«!من أفضل أعمال الكريم تظاهره بالغفلة عن أخطاء اآلخرين»

!بهترین کار یک انسان بده تظاهر کردن به بی اطالعی است در مورد خطاهای دیگران( ۱

!از بهترین کارهای انسان کریم تظاهر کردن اوست به عدم اطالع در باره اشتباهات دیگران( ۲

!از برترین اعمال نیک اشخاص بده این است که اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند( ۳

!برترین اعمال شخص کریم این است که در مورد خطاهای دیگران بی اطالع جلوه کند( ۴

نکته واجب ترجمه6
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مبحث ترجمه

«!لم أدع االجتهاد في دروسی فلهذا تقّدمت على اآلخرين و أصبحت إنسانًا ناجحاً »

!تالشم در درسهایم هرگز ترک نشده است لذا از دیگران جلو افتادم و انسان موفقی شدم( ۱

! کوشش من در درس ها رها نشد به خاطر آن بر دیگران برتری یافتم و انسان موفقی گردیدم( ۲

!کوشش خود را در درسها رها نکردم بنابراین از دیگران سبقت گرفتم و انسانی موفق شدم( ۳

!تالش را در درسهایم رها نکردم بدین سبب بر دیگران پیشی گرفتم و انسان موفقی گردیدم( ۴

نکته واجب ترجمه6

ضمایرنکتهباتستحل
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مبحث ترجمه

نکرهاسمویژهترجمه:3نکته

ترجمه می شود؛" یک " یا با " ی " اسم نکره با 

مثال
(یک درختی–درختی –یک درخت : حالت های ترجمه )
شجرة  

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

نکرههایاسمدرخشننکته3
ترجمه بیاید، می توانیم برای« ال»اگر یک اسم دو بار در یک جمله بیاید که بار اول نکره باشد و بار دوم به همراه ( ۱

.استفاده کنیم« آن»یا « این»اسم دوم از 
.دانش آموزانی را دیدم و آن دانش آموزان نیز مرا دیدندمثال :شاهدت طاّلبًا و شاهدني الطاّلب أيضًا 

.برای ترجمه کردن یک ترکیب وصفی نکره به سه روش می توان عمل کرد( 2

کتابی زیبا، یک کتاب زیبا، کتاب زیبایی :كتابًا جمياًل 

.نکره می شوند« ای»ختم می شوند با « ی»و اسم هایی که به « یی»ختم می شوند با « ا»اسم هایی که به ( 3

کارنامه ای جدید-کارنامة جدیدی  -مدرسه ی زیبا  -مدرسه ای زیبا  

نکته واجب ترجمه6

مثال

مثال



مبحث ترجمه

نکرهاسمتستحل

«!الغد الُمضئ يتعّلق بَمن يعرف اليوم وينتفع به بأحسن وجه»
! فردای روشنی بخش از آن کسی است که امروز را بشناسد و از آن به بهترین وجه سود ببرد( ۱

!فردایی روشن است که متعلق به کسی باشد که امروز را دریافته و نفع خوبی از آن گرفته باشد( ۲

! فردایی که درخشان است به کسی تعلق دارد که امروزش را می شناسد و برترین نفع را از آن می برد( ۳

!فردایی فروزان است که از آن کسی باشد که امروز را بشناسد و به بهترین صورت از آن سود برده باشد( ۴

نکته واجب ترجمه6
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مبحث ترجمه

«َيضرب الّله األمثال للّناس لعّلهم يتذّكرون»

! اهلل مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند( ۱

!اهلل برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند( ۲

! خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنبه شوند( ۳

!خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند( ۴

نکته واجب ترجمه6

نکرهاسمتستحل
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مبحث ترجمه

نکرههایاسمدرخشنفوقنکته
:در دو جایگاه اسم نکره به صورت معرفه ترجمه می شود

.در جایگاه خبر مفرد تنها( 1

او باهوش است هو ذكي  

.معدود به شرطی که بدون جمله وصفیه باشد( 2

سه کتاب را خریدم اشتريت ثالثة كتب  

نکته واجب ترجمه6

مثال

مثال



مبحث ترجمه

معرفههایاسمدرخشنفوقنکته

:هر جا فرمول زیر را دیدید ، اسم معرفه به صورت اسم نکره ترجمه می شود

...( الذی و) موصول ( + معرفه به ال یا مضاف)اسم معرفه 

(موصوالت)که ( + عالمت نکره)ی ( + معرفه)اسم روش ترجمه

.مردی را که راه میرفت، دیدم شاهدُت الرجل الذی یمشی

نکته واجب ترجمه6

مثال



مبحث ترجمه

خشننکاتباتستحل
«!الشباب اّلذين يعيشون في وفور النعمة يقفون في وجه المصاعب أقّل من الّسائرین»

! از جوانان آنان که در برابر دشواری کمتر از سایرین ایستادگی می کنند، در فراوانی نعمت زندگی کرده اند( ۱

!جوانان همان کسانی اند که در وفور نعمت به سر برده و کمتر از سایرین در برابر سختی، مقاومت کرده اند( ۲

!از جوانان کسانی که در فراوانی نعمت زندگی می کنند، مقابل دشواریها کمتر از دیگران می ایستند( ۳

!جوانانی که در وفور نعمت زندگی می کنند در برابر سختیها کمتر از دیگران ایستادگی می کنند( ۴

نکته واجب ترجمه6
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مبحث ترجمه

«إّن المؤمنين اّلذين ُيضّحون بأنفسهم في سبيل هداية اإلنسان، مجهولون غالباً »

! مؤمنانی که در راه هدایت انسان، جانهای خود را فدا می کنند، اغلب ناشناخته اند( ۱

! مؤمنان همان کسانی اند که در راه هدایت انسان، جان خویش را قربانی کرده و غالبا پنهانند( ۲

مؤمنانی که در راه هدایت کردن انسان، از جان خود می گذرند، اکثر اوقات آن را پنهان می کنند؟( ۳

!مؤمنان کسانی هستند که در راه هدایت شدن نفس هایشان، از خود گذشته و بیشتر وقتها شناخته نیستند( ۴

نکته واجب ترجمه6

خشننکاتباتستحل
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مبحث ترجمه

مسخرههایاضافهوحذفدیدنبرایبینذره:4نکته

در ترجمه نباید هیچ بخشی از جمله از قلم بیفتد 

و

.برعکس هیچ موردی هم نباید بیخودی اضافه شود

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

بینیتیزباتستحل
«!المشّقات اّلتي تحّملتها في طريقي إلى الّتقّدم، تبدولی اآلن صغيرة و سهلة»

!در راه به سوی کمال سختیهایی کشیدم که اآلن به نظرم کوچک و راحت می آید( ۱

! آنچه از سختی به سمت ترقی تحمل کردم، حاال دیگر در نظرم کوچک است و ساده( ۲

! مشقتهایی را که در راهم به سوی پیشرفت تحمل کردم، اکنون به نظرم کوچک و آسان می آیند( ۳

!سختی های زیادی در راه من به سمت پیشرفت و ترقی بود که اکنون به نظرم کوچک می رسند و ساده( ۴

نکته واجب ترجمه6
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مبحث ترجمه

«الكتاب هو اّلذي يقدر أن يكون صديقك المخلص وینجیک من الّضالل ويرشدك إلى سبيل الرشاد»
!کتاب است که می تواند دوست مخلص تو باشد و تو را از گمراهی نجات دهد و به راه هدایت ارشاد کند( ۱

!این کتاب است که می تواند همان دوست خوب تو باشد که از گمراهی رهائیت بخشد و به هدایت کشاند( ۲

!کتاب همان کسی است که برای تو دوستی خوب و نجات بخش است و تو را به راه درست هدایت می کند( ۳

!این کتاب است که می تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از گمراهی نجات بخشد و به راه هدایت افکند( ۴

نکته واجب ترجمه6

بینیتیزباتستحل
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مبحث ترجمه

«إذا أساء أحد  مقابل مروءتک إليه، فال تخبر الّناس بما فعل بک حّتى ال تزول المروعة في الدنيا»

هنگامی که کسی در مقابل جوانمردیت به او، به تو بدی کرد، مردم را از آنچه با تو کرده با خبر مکن تا جوانمردی در دنیا از بین نرودا( ۱

!آن گاه که کسی در برابر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم درباره آنچه با تو کرده است، چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند( ۲

!چنانچه بدی کردن شخصی به تودر برابر مروت توبود، آن را برای مردم دیگر بازگو مکن، تاجوانمردی در دنیا باقی بماند( ۳

!اگر شخصی مقابل مروت تو، بدخواه تو بود، آنچه را باتو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تاجوانمردی در دنیا از بین نرود( ۴

نکته واجب ترجمه6

بینیتیزباتستحل
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مبحث ترجمه

... !فعل نباید : 5نکته 

شناسه حتما باید با)ترجمه شود ( مصدر)فعل نباید به صورت اسم 
مه اسم و مصدر هم نباید به صورت فعل ترج( فعلی ترجمه شود

.شوند

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

5حل تست با نکته 

«!عارضهايُ ثمّ اً تامّ يجيبه، وأن يدرك األمور المختلفة حوله إدراكاً ثمّ اً م استماععلى اإلنسان أن يستمع إلى كالم المتكلّ »
در خوب گوش کردن به کالم مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت کردن باید پس از درک کامل موضوعات مختلف( ۱

!اطراف انسان باشد

!باشدجواب دادن به سخنان متکلم پس از خوب گوش کردن به اوست، و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او( ۲

!مایدانسانی که جواب کالم شنونده را میدهد باید خوب گوش کند، و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را کامال درک ن( ۳

!مایدانسان باید به سخنان گوینده کامال گوش دهد سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پیرامون خود را کامال درک کند سپس با آنها مخالفت ن( ۴

❑ 93انسانی –سراسری 
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مبحث ترجمه

«!هها كانت من البداية في سبيل اللّ محاوالتي كلّ ، ألنّ اً تامّ قلبی مطمئن اطمئناناً إنّ »
قطعا دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت، چه جمیع تالشهای من در طریق اهلل می باشد؟( ۱

قطعة قلب من اطمینان کامل دارد، زیرا تمام کوشش های من از آغاز برای خدا بوده است؟( ۲

!همانا دلم کامال مطمئن است، زیرا همه تالش هایم از ابتدا در راه خدا بوده است( ۳

!همانا قلبم از آغاز کامال با اطمینان بود، چه کل کوشش هایم برای اهلل می باشد( ۴

❑ 94زبان –سراسری 

5حل تست با نکته 

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

«!بوهمالحقيقة غير ذلک، فعلى اآلخرين أن يراقعلى اآلخرين ولكنّ ثقيالً هم حينما يكبرون، يصبحون عبئاً اس أنّ بعض النّ يظنّ »
! گمان برخی انسانها هنگام سالخوردگی این است که برای دیگران مشکل ساز می شوند، ولی حقیقتا نگهداری آنها بر عهده دیگران است( ۱

!بعضی مردم در سالخوردگی گمان می کنند برای دیگران بار سنگینی شده اند، اما واقعیت این است که دیگران باید از آنها نگهداری نمایند( ۲

! استرانفکر بعضی از مردم این است که در زمان پیری برای دیگران دردسرساز هستند، ولی آن غیرواقعی است، بنابر این مراقبت از آنها برعهده دیگ( ۳

آنها مراقبت از بعضی از مردم گمان می کنند هنگامی که پیر می شوند، بار سنگینی بر دیگران می گردند اما حقیقت غیر از آن است، لذا بر دیگران است که ( ۴

کنند؟

❑ 91انسانی –سراسری 

5حل تست با نکته 

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

خشننکته فوق 

(.مرد رفتن را خواست)مرد خواست برود هاب أراد الرجل الذّ 

...( خواست، قصد کرد، دوست داشت و )« طلب، أراد، قصد، عزم، أحب»مصدر را بعد از فعل های ( 1
. می توان به صورت مضارع التزامی ترجمه کرد

.  را می توان به صورت مصدر ترجمه کرد« مضارع+ أن »( ۲

(.خواستم بروم)رفتن را خواستم طلب أن أذهب مثال

مثال

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

(معلوم،مجهول)6نکته 
فعل معلوم به صورت مجهول و فعل مجهول به صورت معلوم ترجمه نشود،

در این باره به دو نکته توجه کنید؛

رکت ثانيا فعل مجهول با فرمول و ح،ترجمه می کنیم« شدن»اوال فعل مجهول را با 
:های زیر می آید

مثال

مثال

ِ-ُ---ماضی

َ---ُ--مضارع

ُکِتَب 
ُیکَتَب 

نوشته شد

نوشته می شود

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

6حل تست با نکته 
«!ةحقيقيّ نا معرفةً ربّ فقد عرفنانا إن عرفنا أنفسنامستحيل، ولكنّ ه أمر  معرفة اللّ يقولون إنّ »

!می گویند شناخت اهلل کاری غیرممکن است، ولیکن ما اگر خود را بشناسیم پروردگار خود را حقیقتا میشناسیم( ۱

!می گفتند که شناخت خداوند مسألهای ناممکن است، ولی معرفت به خود، حقیقتا معرفت به خدا را در پی دارد( ۲

!گفته میشود که معرفت اهلل امری محال است، ولی شناخت خود، ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد( ۳

! گفته میشود که پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم در حقیقت به وجود خدا پی برده ایم( ۴

❑ 94خارج –سراسری 

نکته واجب ترجمه6



مبحث ترجمه

6حل تست با نکته 
« !لوا إلى حقيقة الحياةعوا عمرهم وتوّص ضيّ رفوا بأخالقهم الكريمة لم يُ ذين قد عُ الّ »

! آنها که اخالق کریمه خود را شناخته و بدان مشهور شدند، عمر را ضایع نکرده و به زندگی حقیقی دست می یابند( ۱

! کسانی که به اخالق کریمه شان شناخته شده اند، عمرشان را تباه نکرده اند و بر حقیقت زندگی دست یافته اند( ۲

! آنان که به اخالق کریمه خود شهره هستند، عمرشان را از بین نبرده اند و حقیقت زندگیشان را دریافته اند( ۳

! آنها که اخالق کریمه خویش را شناختند، عمرشان تلف نشده و حقیقت زندگی را واقعا در می یابند( ۴

❑ 93تجربی –سراسری 

نکته واجب ترجمه6


