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 دانش آموز عزیز:

که در اختیار شما قرار گرفته است مکمل کتاب درسی است و نه جایگزین آن. پس ابتدا این درسنامه را مطالعه نموده سپس کتاب درسی را درسنامه ای 

 مطالعه بفرمایید و پس از آن تست بزنید.

 االت عربی کنکورؤچند نکته راجع به سرعت عمل در حل س

 گرفته شوددربخش ترجمه ی فعل ها موارد زیر مورد توجه قرار.

 زمان و شخص)صیغه((1

کانَ + فعل مضارع(2

کانَ + فعل ماضی(3

قد + فعل ماضی(4

قد + مضارع(5

سَـ یا سوفَ + مضارع(6

+ مضارع ، لـِ به معنی تا، تااینکهحَتّی، أن، کی(7

لم، النهی، لِـ به معنی باید(8

فعل مجهول(9

فعل های مزید (11

اسم موارد زیر در نظر گرفته شود: در بخش ترجمه ی

اسم)مفرد، مثنی، جمع(عدد (1

اسم های تنوین دار(2

اسم های الـ دار(3

داشتن یا نداشتن)الـ( اسم های اشاره و اسم های بعد از آنهااز لحاظ(4

ساختار اسم از لحاظِ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(5

 است:در پاسخ به سؤاالت تستی مربوط به ترجمه  و رسیدن به پاسخ های درست رعایت موارد زیر الزم

.زیر فعل ها خط بکشیم و به زمان و صیغه ی آنها توجه کنیم

.زیر اسم های ال دار یا تنوین دار خط بکشیم

 زیر اسم های جمع خط بکشیم
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 ادلرس الأّول

 ذاَک هَو للاه 
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                                 :ذاک هو اهلل           الدرس االوّلمشترک                 01عربی و تست درسنامه

 درس اول: ی ترجمه نکات فنِ

ِدر آخرش ترجمه شود. بدون)ی(، (لـدارای)ا اسم
ر ِلـتلَک الّشَجرة: به آ ن   نگاه کن. درختمثال: اهنظه

ِالّذینَ( بیاید در ترجمه به اسمِ دارای )الـ( بهتر است)ی( داده شود الّتی – یکی از کلمات)الّذی – ، دارای )الـ( اگر بعد از اسم
ر ا یل  س تِعرة.  و به  الّشمِس الیّتمثال: و انظه  پاره ی آ تش آ ن فروزان است نگاه کن. ی کهخورش یدجذوهتا مه

:در ترجمه اسمی که حرف آخرش تنوین دارد مجازیم که به یکی از سه وجه زیر عمل کنیم

 رشد کرد. دانه ایچگونه از   :حبّة  مثال: کیَف نََمت ِمن الف( به آخرش)ی( بدهیم: 

 : چگونه از یک دانه رشد کرد.  مثال: کیَف نََمت ِمن حبّة   :ب( به اوّل آن اسم )یک( بیافزائیم
 .چگونه از یک دانه ای رشد کرد :مثال: کیَف نََمت ِمن حبّة  . خرش)ی( بیافزائیمآج( به اولش)یک( و به 

اسم  نکته: اگر دو اسمِ نکره باهم بیایند، مجازیم سه وجه فوق را روی اسم اوّل اِعمال کنیم یا وجهِ اول را روی اسم دوّم اعمال کرده و به

 اول کار نداشته باشیم:
  دانش آ موزی موفق آ مد  // یک دانش آ موز موفقی آ مد مثال: جاَء طالٌب انحجٌ: دانش آ موزی موفق آ مد // یک دانش آ موز موفق آ مد // یک

می آید.میان دو کلمه ی قبل از آن  اسم دارای) الـ ( سم + ضمیر)اسم( + اسم دارای الـ :در ترجمه ترکیبِ ا
 مامسهَک الکرمی: انم بزرگوارت چیست. مثال: 

:)ترجمه می کنند. )می + ماضی  ساده + شناسه(فعل مضارع را به ماضی استمراری در ترجمه ی تر کیبِ )کانَ + مضارع
 درس ها را می نوشتند. مثال: اکنوا یکتبون ادلروَس:

 و درک مطلب تستهای پیرامون واژگان و متن
ر ا یل الّشمِس الیّت/ جَ 1 س تَعرةا ذَوهته (وانظه  عَّّی الرتمجة الصحیحة: مه

روش نایی –( اخگر 4نوراین                  –( آ تش 3فروزان               –( پاره آ تش 2پرنور             –روش نایی  (1

2 . ا .........  (الّشمسه جنٌم کبرٌی ذاته حرارة  عظمیة  کأَّنه

نهَِمَرة                         ( 1       َرة                             2مه ة                              3( ََشَ َجفهَفة4( نَِِضَ  ( مه

  

وهه ِمن الشمِس.3 . حوَل الارِض و ضیاءه ..... ٌ
ه کوکب

(القمر

  

( یقوله 4یرکبه                             (3( یدوره                           2یعیشه                           (1

 فیها اسامَن متضاداتَن: لیَس  (عَّّی عبارة  4

ذا َملََک ااَلراِذل َهلََک ااَلفاِضل                                                (1 ه 2ا  ه قاتله ه یَنَفعه و کثریه ( الالکمه کـادّلواء، قلیُله

دوان َحَصَد 3 .4اخلهرسان                                                  (َمن َزَرَع العه نَة  نَة  و یف ال ِخَرِة حس َ  ( َربّنا اهکتهب لَنا یف هذِه ادّلنیا َحس َ

 : اخلََطأ  ( عَّّیِ 5

رت 2ِمن املالبِس النّسائیّة ذاِت الألواِن املهختَِلَفة: الفهس تان                                 (1 اٌر مه امٌ یف الّسامء یهِِزله ِمنهه املطر:الّسحا ( ُبه

هلوِن ااَلبیض: التِّمثال                                      3 ه یف اللهیِل: الَعشاءه4(ِمن ااَلجحاِر امجلیةل الغالیّة ِبـال ه  ( طعاٌم نأأُکه
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 مشترک                الدرس االوّل :ذاک هو اهلل         01درسنامه و تست عربی
ورة ا یل مساعدة ال خرینهذا آأمٌر طبیعیٌّ آأنه النّاس تهلجِ ( (»6  خارج از کشور( 66)کنکور عّّی الصحیَح یف الرتمجة: « ئهم الِّض

این مسأأهل، طبیعی است که رضورت، مردم را به مکک دیگران سوق می دهد. (1

این امری طبیعی است که مردم را، رضورت به مکک کردن به دیگران وادار می کند.  (2

این امر، طبیعی است که رضورت هامن است که مردم را به مکک به دیگران وادار می کند. (3

بیعی است که به سبب رضورت است که مردم به مکک کردن به دیگران وادار می شوند.این مسأأهل ای ط  (4

 

 (67عَّّی الأََصه یف الرتمجة: )کنکور انساین (*)آ عَده للاه لههم جنّات  جتری ِمن حتتها الاَّناره خادلیَن فیها...(*7

در حایل که در آ ن جاویدان هستند.خداوند برای آ َّنا ابغ هایی فرامه کرده که زیر آ َّنا َّنر ها جاری است  (1

للا برای آ َّنا ابغ هایی آ ماده می کند که در زیر آ َّنا رودخانه هایی جاری است، و درآ ن جاویدان می ابش ند. (2

آ ماده کرده است خداوند برای ایشان بوس تان ها را و در زیر آ َّنا رودخانه ها را جاری کرده، و در آ ن جاویدان هستند. (3

و در آ ن جاویدان می ابش ند.للا بوس تان ها را برای ایشان و در زیر آ َّنا َّنرهایی جاری ساخته فرامه ساخته است  (4

 

با ه اّّلیَن یعیشوَن یف وفوِر النعمة(»8  (65عَّّی االَََصّ یف الرتمجة: )کنکور رسارسی انساین  «ِمن الّسائرینَ  یِقفوَن یف وجِه املصاعِب آأقَله  الش ّ

ابر دشواری م تر از سایرین ایس تادگی می کنند، در فراواین نعمت زندگی کرده اند. از جواانن آ انن که در بر  (1

، مقاومت کرده اند.جواانن هامن کساین اند که در وفور نعمت برس برده و م تر از سایرین در برابر خسیت (2

دیگران ایس تادگی می کنند.از جواانن کساین که در فراواین نعمت زندگی می کنند، در برابر خسیت ها م تر از  (3

 جواانین که در وفور نعمت زندگی می کنند در برابر خسیت ها م تر از دیگران ایس تادگی می کنند. (4

 )یادآوری( نکات دستوری

– حرف فعل – انواع کلمه: اسم 

 ی اندازد یا به آنها ربط دارد.اسم: اسم معنای کاملی دارد، به زمان خاصی اشاره نمی کند، غالباً مارا به یاد یک فرد یا شیء م   

 به طور کلی کلمه های زیر در زبان عربی اسم به شمار می آیند:

 داشته باشد. «ة»یا «تنوین »یا  «الـ»کلماتی که

 :َک  –ي  -هَی   –هَو  –آأنِت  –آأنَت  –آأان ضمایر– ... هه

 :نا  –اولئَک  –هؤالء  –هذِه  –هذا اسم های اشاره ناَک   -هه  هه

ما و .... –َمن  –کیَف  –َمیت  –آأیَن «: آأ  –هل »پرسشی غیراز کلمات

حتَت و ... –آأماَم  –بعَد  –قبَل  –: عنَد قید های زمان و مکان

اسم است. یرد حتما اسم است. وقتی اسمی مجرور باشد کلمه ی قبل از آن حتماًبگ_   ای_ِ کلمه ای که مجرور شود

ِمن می گیرد.حروف جرعبارتند از:  _ِ ای _ کسره ی فارسی( حتما اسم است؛ که عالمتِ کلمه ی بعد از حروف جر)حروف اضافه(– 

 (... ِلـ  –بـِ  –َعن  –ا یل  –عَََل  –یف 

 
لُّ عَََل ثهبوِت امیاِنهِ »م اسام  جاء یف عبارة(6 هؤمِن عنَد مصائِب احلیاِة یَده  :«صربه امل

تّة                        1  (ِتسعة4(مثانیة                    3            (س بعة     2(س ِ
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  01درسنامه و تست عربی

اسم از لحاظ جنس 

بر جنس نر و مؤنث بر جنس ماده داللت دارد. اسم های مذکر و مؤنث به  اسم از لحاظ جنس به مذکر و مؤنث تقسیم می شود. مذکر

 است.  )أشیاء(حقیقی و مجازی تقسیم می شوند. حقیقی مخصوص جانداران است. مجازی مخصوص غیر جانداران

 به طور کلی نشانه های اسم مؤنث که در آخر این اسم ها قرار می گیرد،عبارتند از:
لطالبة ی گرد)ة(: املشةلة، اات 

 ادلنیا –ی(: الکهربی –الف) ا

 لامء –الف و محزه)اء(: امحلراء  الظه
: الزم به ذکر است که اسم های زیر در زبان عربی مؤنث به شمار می آیند هرچند که هیچ کدام از عالئم فوق در آخر آنها نیامده 1نکته

 است:

ن)گوش(یَد)دست(، رِجل)پا(، عَّی)چشم(، بیشتر اعضای زوج بدن: (1   ُآذه

و ...... شریاز –فلسطّی  –اصفهان  –ایران اسامی شهرها و کشورها:  (2
امء)آ سامن(، الّشمس)خورش ید(، النّار)آ تش(، ادّلار)خانه(، النّفس)جان/خود(، احلر )جنگ(، )آأرض اسامی(3 الِبرئ)چاه(زمّی(، السه

 مذکر و برای اسم های مؤنث به صورت مؤنث به کار می روند.: فعل، ضمیر، صفت و اسم اشاره برای اسم های مذکر به صورت 2نکته

 
 «.                القمره جیعله سامَء مدینتنا مجیةل  یف اللهیلِ »َم اسام  مؤنثا  جاَء یف العبارةِ (11

( مخسة4( آأربعة                   3( ثالثة                  2اثناَن                   (1

 «.ا خوةه یوسف تََرکَت آأخامه یف برئ  معیق  »جاء یف عبارة َخَطأ  (َم 11

 (ِاثنان4( ثالثه                   3( واحد                     2(دون خطأأ         1     

 

تقسیم بندی اسم از لحاظ عدد 

 جمع تقسیم می شوند.  مثنی – اسم ها از لحاظ عدد به مفرد –

:الکتا ، الطالببر یک نفر یا یک شیء داللت دارد. مثال:  اسم مفرد 

:تِّی ابشد( –)آ خرش اتنِ و مثنی مؤنث یِن ابشد( –)آ خرش اِن اسمی که برای دو نفر یا دو چیز به کار می رود که به مثنی مذکر اسم مثنی 

 طالبتّیِ  –طالبتاِن  –کتابِّی  –کتاابِن مثال: تقسیم می شود: 

 

 –َطرَیان)پرواز کردن(  –آأداین)ج دین: آ ئّی(  –ِغزالن)ج غزال:آ هو(  –مثال: آأس نان)ج ِسن:دندان( . اسم ها آخرشان )ان( آمده و مثنی نیستندنکته: برخی از 

 مهسایه(  -ِجریان)ج جار

 

 :بر سه نوع است: دو شیء داللت دارد. اسم جمع خود بر بیش از دونفر یااسم جمع 

 املعلمّیَ  –یَن( است. مانند: املعلموَن  –آ خرش)وَن اسم جمع مذکر سالم: .1

بساتّی)ج بس تان(  –مانند قوانّی)ج قانون( بلکه جمع مکسرند:  ؛برخی از اسم ها آخرشان )ین( آمده ولی مثنی یا جمع مذکر نیستند– 

 َعناوین)ج عهنوان( –متارین)ج مترین( فَساتّی)ج فهس تان(  –َمساکّی)ج مسکّی( 
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  01درسنامه و تست عربی

 مثال: الطالبات. التلمیذات.آخرش )ات( می باشد. اسم جمع مؤنث سالم: .2

آأوقات)ج وقت(  –آأصوات)ج صوت(  –آأبیات)ج بیت( : نث سالم نیستند. مثالبرخی از اسم ها با اینکه آخرشان)ات( می باشد ولی جمع مؤ

ثبات)اثبت کردن(  –َمامت)مردن(  –نبات)گیاه(  –  ا 

 برای اینکه بفهمیم یک کلمه اسم مثنی یا جمع سالم مذکر یا مؤنث است یا خیر، باید نشانه آخرش را برداریم، اگر مفردش

.  مثنی است باقی ماند، در این صورت جمع سالم یا
)پس الطالباِن مثین است(چون ابحذِف عالمتشان، مفردشان ابیق ماند.//  قوانّی ابحذف // الطالباِن: الطالب.)پس املعلّموَن مجع مذکر سامل است(مثال: املعلموَن: املعمل

 )ین( مفردش به دست منی آ ید، پس مجع مذکر سامل نیست.

 

کلمات به دست می آید و بایدآنها را از روی کتاب های  مفردِ جمع تکسیر جمعی است که با تغییر در شکلِ ر(:جمع تکسیر)مکسّ

درسی یاد بگیریم، یعنی سماعی هستند، برای راحت تر شدن کار می توانیم از وزن های زیر کمک بگیریم:

ساخته می شود. ای فهَعالء فََعةَل  ایفهّعال وزن  برجمع مکسّرِ آن ،  باشد کلمه ای بر وزن فاعل
اّل )ج طالب(  - مثال:کهفّار)ج اکِفر(  ّّکم)حام( َخَدَمة)ج خادم(، - لََبة)ج طالب(طَ  - طه  فهَضالء)ج فاضل( - حه

 ِساخته می شود. فهَعالءوزن  بر ، جمع مکسّر آنباشد«فعیل»کلمه ای که بر وزن 

َکامء)ج :مثال َعراء)ج حکمی(زهَمالء)ج زمیل( حه  شاِعر(، شه

 ساخته می شود. آأفاِعلجمع مکسّر آن بر وزن باشد.  آأفعل ُکمه ای که بر وزن

 آأفاضل)ج آأفضل(، آأاکِبر)ج آأکرب(: مثال

ساخته می شود  مفاِعلجمع مکسّر آن بر وزن باشد.«َمفَعل، َمفِعل، َمفَعةَل »که بر وزن کلمه ای
مزَرعَة(: َمجالِس)ج جملِس(، َمخاِزن)ج خمَزن(، َمزارِع)ج مثال 

 

نکته: کلمه أخ)برادر(، جمعِ مکسرش إخوان می باشد که نباید با مثنی )أخوانِ( اشتباه شود. البته یک جمع مکسّر دیگر هم دارد و 

 ( آن نشانه مؤنث نیست.ة( است که )ا خوةآن،)

 
 فیها امجلع السامل:  عبارة  (عَّّیِ 12

خوان الش یاطّی.2                    الکتبه بساتّیه العلامء.               (1  ( هوالء ا 

َعت الطالباته صوَت اجلََرس( 3  ( مَسِعته آأصواات  ِمن داِخِل الغهرفة.4                          .        مَسِ

 

 (عَّّی الصحیَح عن مفرَد الةلامت؟13

ّال: جاِهل/// َمحاِفل: َحفةَل                                 (1 ّال: مَعیل( 2ُجه َعفاء: ضعیف/// معه ضه

 ضائل:فضیةل/// غهصون: غهصن (ف4(صاحلات: صاحل/// آأوقات: وقت                                3
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                          01درسنامه و تست عربی  

 اسم های اشاره
  

 

 

 

امس های اشاره 

 للقریب)نزدیک(

 

 

 

 مثال اکربرد معین امس اشاره

 هذا

 

 این

 

 برای اشاره به مفرد مذکر

 

 هذا طالٌب انحجٌ. این یک دانش آ موز زرنگ است

 

برای اشاره به مفرد مؤنث و مجع غری  این هذهِ 

 انسان

 زیبا استهِذِه مدینٌة مجیةٌل.این یک شهر 

 هِذِه رسائله علمیٌّة. اینها مقاهل هایی علمی هستند.

ِجّدانِ  برای اشاره به مثنای مذکر این دو هَذینِ  –هذاِن   : این دو، دواکرگر کوشا هستند.هذاِن عامالِن مه

 ماهر هستند: این دو، دوپزشک هااتِن طبیبتاِن حاذقتانِ  برای اشاره به مثنای مؤنث این دو هاتّیِ  –هااتِن 

چه مذکر چه « مجع»برای اشاره به  اینها هؤالء

 مؤنث

 هؤالِء معلّموَن: این ها، معمّل هستند.

 هؤالَء معلاّمٌت: این ها، معمّل هستند.

نا نا مزرعٌة: اینجا مزرعه است. برای اشاره به مّکن نزدیک اینجا هه  هه

 

 

اشاره  امس های

 للبعید)دور(

 ذلَک منظٌر جعیٌب:آ ن منظره ای جعیب است. مفرد مذکربرای اشاره به  آ ن ذلَک 

برای اشاره به مفرد مؤنث و مجع غری  آ ن تلَک 

 انسان

 تلَک حدیقٌة خِضاء: آ ن ابغ رسسزبی است.

 تلَک آ ایٌت مجیةٌل ِمن القرآ ن: آ َّنا آ ایت زیبایی از قرآ ن هستند

چه مذکر چه  برای اشاره به مجع؛ آ َّنا اهولئَک 

 مؤنث

َعلّموَن: آ َّنا معمل هستند.آأولئَک   مه

 آأولئَک معلاّمت: آ َّنا معمل هستند.

ناَک  : به آ جنا می روم برای اشاره به مّکن دور آ جنا هه َ ناکه ه یَل   آأذَهبه ا 

 

:فنِ ترجمه اسم های اشاره 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم اشاره + اسم دارای الـ :  اسم اشاره مطلقاً به صورت مفرد ترجمه می شود.

 هؤالء النّاسه ََیرَتمونيَن: این مردم مرا احرتام می کنند.

 هذاِن الصدیقاِن، انحجاِن: این دودوست موفق هستند.

 اسم اشاره + اسم تنوین دار)بدون الـ(: اسم اشاره طبق صیغه اش ترجمه می شود)مفرد به مفرد و مثنی و جمع به جمع(

 .هؤالِء معلّموَن: این ها، معمّل هستند

 .هذِه طالبٌة: این دانش آ موز است
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  01درسنامه و تست عربی
 عن آأسامء الاشارة: اخلَطأ  (عَّّیِ 14

واره سافَروا ایل املدینة   (1 یبٌّ جدیدٌ 2                          هذا الزُّ ( هذا بیٌت َخش َ

3                   . هوةل  مکة احلََجریّة َوقََعت یف الش بکة         4( هل عرََبَ الَفَرسه ِمن ذلَک النههر بَسه  ( هذِه السه

 

 س تخداِم آأسامء الاشاره:(عَّّیِ الصحیَح َعن اِ 15

فینِة احلربیّة2       مجیةل.                             هااتِن الطالبتاِن لَِبس تا مالبَس  (1 ( هذا اجلنوده اقرتبهوا ِمن السه

.4کَتََبها زمیَل قبَل استشهاِدِه.                                 (هؤالِء رسائله 3 ة  واحدة  ه س نة  َمره مِس ُکه  ( هذا الارضه تدوره حوَل الشه

 

 خارج از کشور(66 )کنکور(عَّّیِ الصحیَح: 16

نفهَسههم عن ُّکِ آأمر   (1 قالء یهبعدوَن آأ : آ ن عاقالن خود را از هر امر ابطَل دور می کنند.ابطل   آأولئَک العه

هؤالِء الّطال ه َسـیهشاِهدوَن مثرَة ِجّدمه: این ها دانش آ موزاین هستند که نتیجه ی سعی خود را خواهند دید. (2

لهوا مشقّة   (3 مه کثریة  ِلـهدایِة النّاِس: آ َّنا پیامرباین هستند که برای هدایت مردم، مشقّت بس یاری حتّمل کردند. آأولئَک الأنبیاء حَتَ

آ مزی نوشتند. هؤالِء البنات کَتنََب رسائَل ِلـأأبیهنه احلنون حَّی اکَن یف اجلبهِة: این دخرتان برای پدران شان وقیت در جبهه بودند انمه ی حمبت (4

 

 (66کور رسارسی راییض)کناخلَطأ :  ( عَّّی 17

بُّها للا: این دست است و خداوند آ ن را دوست می دارد. (1 ِ هذِه الید َیه

بهها للا: این دس یت است که خداوند آ ن را دوست می دارد. (2 ِ هذِه یٌد َیه

هؤالء املهکرِموَن ال یَتََکرّبوَن عَل ُآولئَک: این گرامیان برآ ن ها تکرّب منی ورزند.  (3

کرِموَن  (4 هم ال یَتََکرّبوَن عََل ال خریَن: اینان گرامی هستند چون بر دیگران تکرّب منی کنند.هؤالء مه اَلَّنه

 

نتهاء الّساحة فرحّی ( »18 میصله ا یل آ ذانناء و حننه آأیضا  که اکَن صوته آأولئَک ااَلطفال اّّلیَن یلعبوَن یف ا   خارج از کشور( 64 )کنکور معومیعّّی الصحیَح یف الرتمجة:« نّا مرسوریَن ِبـفََرِِحِ

آ ن چبه ها هستند که در حیاط انتهایی اب شادی ابزی می کنند، و صدایشان به گوش ما می رسد و مارا شاد می کند. (1

صدای آ ن کوداکن که در آ خر حیاط اب شادی ابزی می کنند به گوش ما می رسد، و ما نزی به شادی آ َّنا شاد هستمی. (2

انتهای حیاط ابزی می کنند به گوش های ما می رس ید،و ما نزی به شادی آ َّنا شاد بودمی.صدای آ ن چبه ها که اب شادی در  (3

آ ن کوداکن که در آ خر حیاط ابزی می کنند صدایشان به گوش ما می رس ید، و ما را اب شادی خود شاد کرده بود. (4

 

 (66( عَّّی الصحیح: )کنکور رسارسی خارج از کشور 16

: آ ن عاقالن خود را از هر امر ابطَل دور می کنند.ُآولئک العقالء یهبِعدوَن آأن  (1 ِّ آأمر  ابطل  فسهم عن ُکه

یهشاِهدوَن مثرة جّدمه: اینها دانش آ موزاین هستند که نتیجه ی سعی خود را خواهند دید.هؤالء الّطال  سَ  (2

لوا مشقّة کثریة ِلهدایة النّاس: آ َّنا پیامرباین هس  (3 مه ری حتّمل کردند.دایت مردم، مشقت بیشامتند که برای هآأولئَک ااَلنبیاء حَتَ

 ه بود انمه حمبت آ مزی نوشتند.ههؤالء البنات کَتنََب رسائَل ِلأبیهنه احلنون حَّی اکَن یف اجلبهِة: این دخرتان کساین هستند که برای پدرشان وقیت در جب  (4
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کلمات پرسشی 

 أ( حرف می باشند که طبق جدول زیر در زبان عربی کاربرد دارند. بیشتر کلمات پرسشی اسم هستند. تنها دوتا از آنها)هل –
ُکامت 

 پرسشی

 ترمجه مثال اکربرد  معین

برای سوالایت به اکر می رود که جوابش  آ ای آأ  -هل 

 ای خری است.« بُل»

 هل فهمَت الکمی؟

 آأ التَرجعَّی ا یل بیِتَک؟

 آ ای حرف مرافهمیدی؟

 آ ای به خانه ات بر منی گردی؟

 رمچ پریوزی را برافراشت؟چه کیس پ َمن َرفََع عمََلَ الانتصاِر؟ برای پرسش درابره انسان ها چه کیس؟ َمن

 چه؟ ماذاما، 

 چه  چزیی؟

 ماهذا؟ برای پرسش از اش یاء

؟ هشاهده  ماذا ن

 این چیست؟

 چه چزیی می بینمی؟

 چه وقت؟ َمیت

 یک؟

 قولت معل می کین؟یِک به  َمیت تعملَّی ِبوعِدَک؟ برای پرسش از زمان

 کتامب را کجا قرار دادی؟ آأیَن وضعَت کتایب؟ برای پرسش از مّکن کجا؟ آأینَ 

 چه تعداد؟ مَ 

 چند؟

 مه کتااب  قرآأمت یف هذا االهس بوعِ؟ برای پرسش از تعداد ای ساعت

 م الساعة الان؟

 این هفته چند کتا  خواندید؟

 الان ساعت چند است؟

 چرا؟ ِلامذا

 برای چه؟

برای پرسش از علت حوادث و اتفاقات 

 و اکرها

 چرا بر رِس قربهای شهدا منی روی؟ ِلامذا التذهبه ا یل قبوِر الشهداء؟

 چگونه؟ کیَف 

 چطور؟

ه هذِه ااَلخشاَ ؟ برای پرسش از حالت و چگونگی   چگونه این چو  ها را مجع کردید؟ کیَف مَجَعُته

 برای چه کیس؟ ِلَمن

 ماِل چه کیس؟

 این جایزه مال کیست؟ ِلَمن هذِه اجلائزة؟ پرسش از صاحب ای مالک اش یاءبرای 

 آأیُّ جوا   حصیٌح؟ برای ش ناخت افراد ای اش یاء کدام؟ آأیُّ 

 آأیُّ تلمیذة  جَنََحت یف هذِه املسابقة

 کدام پاخس درست است؟

 کدام دانش آ موز در این مسابقه موفق شد؟

 

 «اکَن ا دیسون مشغوال  یف خمترِبِه لیال  و َّنارا  »ِلـعبارةِ  غری املناسب(عَّّی الّسؤال 21

دیسون مشغوال  2     َمن اکَن مشغوال  یف خمترِبِه؟                                          (1 لیال  و َّنارا ؟ ( آأیَن اکَن ا 

ختَرَبِِه؟                     3 دیسون  مشغوال  یف مه ختَرَبِِه؟4     (َم لیال  و َّنارا  اکَن ا  دیسون مشغوال  یف مه  ( َمیت اکَن ا 

 

ص داللت دارد. به عبارت دیگر فعل معنای انجام فعل: کلمه ای که بر انجام شدن کار یا روی دادن حالتی در یک زمان مشخ

 دارای زمان و شخص است.  شدن کاری را دارد و 

:امر. مضارع – -ماضی از لحاظ زمان فعل بر سه نوع است

  برای تشخیص فعل های ماضی، مضارع و امر، باید قبل از هرچیز صیغه های افعال)شخص ها(، در زبان عربی را بدانیم. که بهتر

 است آنها را بر اساس ترتیب شخص ها در زبان فارسی یاد بگیریم.

 
يب قبَل نزوِل املطرِ »(م فعال  جاء یف عبارة22 نعِ سقِف َخش َ  «قََصَد وادِلي ِبصه

 (اربََعة4(ثالثة                 3(ِاثناِن               2حد                     ( وا1
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     مشترک     01ه و تست عربیدرسنام

شخص ها)صیغه ها( در زبان فارسی و عربی 
 فعل امر فعل مضارع فعل ماضی صیغه در عربی امرفعل  فعل حال فعل گذشته شخص در فارسی

 اول شخص مفرد

 من

 متکلم وحده - می روم رفتم

 أنا

 - أذهَبُ ذَهَبتُ

 دوم شخص مفرد

 تو

مفرد مذکر  برو می روی رفتی

 مخاطب)أنتَ(

مفرد مؤنث 

 مخاطب)أنتِ(

 ذَهَبتَ

 

 

 ذهبتِ

 تَذهَبُ

 

 

 تَذهَبینَ

 اِذهَب

 

 

 اِذهَبِی

 سوم شخص مفرد

 او

 مفرد مذکر غائب - می رود رفت

 هوَ

 مفرد مؤنث غائب

 هِیَ

 ذَهَبَ

 

 

 ذَهَبَت

 یَذهُبُ

 

 

 تَذهَبُ

- 

 

 

- 

 اول شخص جمع

 ما

 متکلم مع الغیر - می رویم رفتیم

 نَحنُ

 - نَذهَبُ ذَهَبنا

 

 

 

 

 

 دوم شخص جمع

 شما

 

 

 

 

 

 رفتید

 

 

 

 

 

 می روید

 

 

 

 

 

 بروید

جمع مذکر 

 مخاطب

 أنتُم

 

 

جمع مؤنث 

 مخاطب

 

 أنتُنَّ

مثنی مذکر 

 مخاطب

 أنتُما

 

مثنی مؤنث 

 مخاطب

 أنتُما

 ذَهَبتُم

 

 

 

 

 ذَهَبتُنَّ

 

 

 

 ذَهَبتُما

 

 

 

 ذَهَبتُما

 تَذهَبونَ

 

 

 

 

 تَذهَبنَ

 

 

 

 تَذهَبانِ

 

 

 

 

 تَذهَبانِ

 

 

 

 

 اِذهَبُوا

 

 

 

 

 اِذهَبنَ

 

 

 

 اِذهَبا

 

 

 

 

 اِذهَبا

 

 

 

 

 

 سوم شخص جمع

 آنها)ایشان(

 

 

 

 

 رفتند

 

 

 

 

 

 می روند

 جمع مذکر غائب -

 هُم

 جمع مؤنث غائب

 هُنَّ

 مثنی مذکر غائب

 هُما

 مثنی مؤنث غائب

 هُما

 ذَهَبُوا

 

 

 ذَهَبنَ

 

 ذَهَبا

 

 ذَهَبَتا

 یَذهَبُونَ

 

 

 یَذهَبنَ

 

 یَذهَبانِ

 

 تَذهَبانِ

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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  01درسنامه و تست عربی

:ساختارمعمولی فعل ماضی در زبان عربی 

  

 

:نکات مهم 

صفحه ی  ندارد. به جدول )شناسه(غائب)سوم شخص مفرد(، ضمیر متصلو مؤنثِ الزم به ذکر است که صیغه های مفرد مذکر (1

)ت( در آخرِ فعلِ ماضیِ سوم شخصِ مفردِ مؤنث، ضمیر)شناسه( نیست؛بلکه فقط نشانه ی مؤنث بودن است.مراجعه کنید.قبل، 

وا: س مت کردند. ماَظلَموا: س مت نکردند.وریم.که به آن مای نافیه می گویند. برای منفی کردنِ ماضی، قبل از آن )ما( می آ(2 مثال:َظلَمه

:ساختار فعل مضارع در زبان عربی  

 

 متوجه می شوید که در برخی از صیغه ها بعد از حروف اصلی، ضمیر متصل نیامده است. صفحه ی قبل  با مراجعه به جدول

 فعل نهی 

 . فعل نهی می گویند یری از انجام کاری، به کار می رودفعلی که برای جلوگ

 ِدر عربی فعلِ نهی ساختار:  

 

 

 

:فن ترجمه فعل نهی

 

 

 

 

روا)نباید نگاه بکنندمثاال:  روا)نگاه نکنید(   ینظروَن)نگاه می کنند(:  الیَنظه روَن)نگاه می کنید(:  التَنظه ر)نباید نگاه کند((، نگاه نکنندتنظه )نگاه می کند(: الیهنظه ره  .  ینظه

)نگاه می کین(:  ره ر)نگاه نکن(تنظه  ال تنظه

منفی)فعل نفی( فعل مضارع: 

.فعل مضارع به دو شکل منفی می شود 

: منی رود مثال:                  ما)نافیه( + مضارع        .1 مایَذَهبه

مثال: ال آأذَهب: منی روم                     غیر مجزوم ال + مضارع.2

نمی حذف نون دارای های صیغه در نونش و شود نمی ساکن آخرش حرف یعنی شود؛ نمی مجزوم( النفی ارع بعد از) ما –ضم 

در صیغه های جمعِ مؤنث، بهتر است به ترجمه جمله مراجعه ال نفی و نهی  البته برای جلوگیری از اشتباه در تشخیصِ  .شود

 .)شام //  آأنُتًّ التکذبَن آأبدا  َّنیی است( «التکذبنَ »)در این مثال فعِل  )ای دانش آ موزان هرگز دروغ نگویید(.مثال: آأیّتها الطالباته التکذبَن ابدا  . کنیم. 

 سه حرف اصلی + ضمیر متصل)شناسه(

ها( )شناسه(+ ن)دربرخی از صیغهمتصلن(+ سه حرف اصلی+ ضمیر -یـ  –ت  –حروف)أ 

جمع مؤنث «ن»آخرِ فعل به جز « ن»ال + فعل مضارع مجزوم) ساکن شدنِ حرف آخر یا حذف شدنِ 

«نباید»ال نهی + مضارع متکلم و غایب : به صورتِ نباید + مضارع التزامی یا مضارع التزامی منفی بدون کاربرد 

 النهی + مضارع مخاطب)دوم شخص(: به صورت امر منفی ترجمه شود. 
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  01درسنامه و تست عربی
 نفی است(.« التکذبنَ »هرگز دروغ منی گویید( )در این مثال فعِل 

 فیها املضارع للنهیی:عَّّیِ عبارة  جاَء ( 23

نه آأولیاَء للِا الَخوَف عَلیهِم(*                            1 ره النّاَس 2(*)ا  ره للَا َمن الیَشکه  ( الیَشکه

هنا الجَتَعلنا مَع القوِم الّظاملَّی                               3 ؟     4( رب ، ایطالباته علّمکنه  ( ِلامذا التَسَمعَن الکَم مه

       

 َعن اس تخداِم الافعاِل: اخلََطأ  عَّّیِ ( 24

.(هوالِء طَ 2(معلّمیت َدَخلَت الصفه بعَد التلمیذات.                            1  لنََب ِمنّا املهساعدَة یف واجباهتنه

ّن 4                        ( هذاِن ماقَِدَرات عَََل طبِخ الّطعاِم.        3 ههه کَّذاٌ   ( ا   ماقبلته الکَم الّرجِل ِلـأأن

 

هات عنَد مواُجِة املشاُکِ »(25 همُّ

. ال ابَء و اال أخوایت ........
آ

 عَّّیِ الصحیَح ِللفراغ:« 

کَن      (1 ه           2الترَته َ 3( ماتََرکُته کَن             (الی ا 4رته  (الیرتکوه

:ساختار فعل امر درزبان عربی 

 

 

 می شود و تنها در صیغه های مخاطب)دوم  َشوع (در اب  ِافعال)ای فتحه دارَ_  مضه دار_ه  ایالف)ا( کرسه دارِ_ به طور کلی فعل امر  با

ر –ِاجِلسا  – )بنشّی(مثال: ِاجلِس. شخص(فعل امر داریم هنظه ِس

. ا وا .... ه
آ جلِس)بنشان( – ِاجل

روشِ ساختِ فعل امر :

حذفِ)تـ( از اوّلِ مضارعِ مخاطب)دوم شخص( و مجزوم کردنِ فعل..1

)به جز باب اِفعال که فتحه می گیرد(در اوّلِ فعل و حرکت گذاری آن طبقِ حرکتِ حرفِ سوّم.در صورتِ نیاز آوردن الف)ا( .2
ر // تذَهباِن: ِاذَهبا //  : اهنظه ره اِجامِن: هاِجام //مثال: تنظه : آ جِلس هته ِلسه جته

: ساختار فعل مستقبل در زبان عربی 

 

 

أذَهبه أ: مثال   .... )خواهمی رفت( و سوَف نَذَهبه  – )خوامه رفت(َس

روش فهمیدن وزن کلمه ها 

.سه حرف اصلی کلمه را جداکنیم

 ه جای اولین حرف اصلی، حرفِ)فـ( قرار می دهیم.ب

  )قرار می دهیم.به جای دومین حرف اصلی حرف)عـ

سافَروا//  فاعَلوامثال:  .می دهیمجای سومین حرف اصلی حرف )ل( قرار  به

 

 عَّّیِ فعال  خیتلفه یف الوزِن:(26

1)                      َ نتَََص َح                     2ا  قرَتَ نَکرَسَ                   3( ا  ش تَهَرَ 4( ا  ( ا 

 سَـ یا سوفَ + فعل مضارع

ضمیر متصل + سه حرف اصلی + )باب اِفعال(الف کسره دار یا ضمه دار یا فتحه دار



15 

 
َسة»(عَّّیِ الصحیَح َعن ترمجةِ 27 یَل مشهد املهقده ّواره اکنوا یهساِفروَن ا   «الزه

( زائران به مشهد مقدس مسافرت کردند.2                              زائران به سوی مشهد مقدس مسافرت می کنند.   (1

 ( زائر به سوی مشهد مقدس مسافرت کرده است.     4( زائران به سوی مشهد مقدس مسافرت می کردند.                                  3

 

َج ِمن»(عَّّیِ الصحیَح عن ترمجِة:28 اِوله آأن ََتره  مشاُکها ادلراس یِّة: اکنت زمیلیت حته

مه الکیس ام تالش می کرد که از مشلک دریس اش بریون بیاید.          (1

تالش مه الکیس ام این بود که از مشالکت دریس خارج شود.  ( 2      

 مه الکیس ام تالش کرد ات از مشلک دریس خود خارج شود.                  (3

 که از مشالکت دریس اش بریون بیاید.مه الکیس ام تالش می کرد   ( 4      

 

 یف الرتمجة:اخلََطأ  ( عَّّی 26

: چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درخیت شد.و کیف صارت جشرة              کیَف نََمت ِمن َحبّة   (1

ِرجه ِمنها الثهَمَرة: پس حبث و گفتگو کن و بگو چه کیس میوه آ ن  (2 را بریون می آ ورد.فاحَبث و قهل َمن ذا اّّلی     خیه

ة: نور و روش ین در آ ن است و به وس یُل آ ن، گرما پراکنده است. (3 نتَِِشَ فیها ضیاٌء و ِبـها               َحراَرٌة مه

: و به ابر نگاه کن؛ پس چه کیس از آ ن ابران انزل کرد؟ (4 یل الغمِی فََمن           آأنَزَل ِمنهه َمَطَرهه ر ا  وانظه

. دروس العاِم املایض. عّّی الصحیَح ِلـلفراغِ:عنَد بدایة الس نة ا(31  دلراس یّة اجلدیدة علینا........

واَصةَل                     2کتابة                   ( 1 راجعة                            3( مه حافََظة4( مه  ( مه

 

 ( 31-34عَّّی الأََصه و ااَلَدقه یف الرتمجة)

 (*)و ما َظلََمههمه للاه و لِکن اکنوا آأنفهَسههم یَظِلموَن.( 31

خدا به ایشان ظمل منی کرد، بلکه خودشان به خودشان ظمل می کردند.        (1

للا به آ َّنا س متی منی کند ویل آ َّنا خودشان س مت می کنند. (2

 خداوند هیچ ظلمی به آ َّنا نکرد ویل خودشان س متگر بودند.(  3

 آ َّنا س مت نکرد، بلکه خودشان به خودشان س مت می کردند.خداوند به (  4

 

32 )«  ّ  جتریب(64)کنکور« یوم  عنَدما متِِض الأاّیمه و آأان ما کنته آأمعله معال  مفیدا . اکَن یزداده قَِلقي ُکه

 (هروز که می گذشت اضطرا  من بیشرت می شد، چون من اکر مفیدی اجنام نداده بودم. 1

 در حالیکه هیج اکر مفیدی اجنام منی دادم اضطرامب هر روز بیشرت می شد.( وقیت روزها گذشت 2

 ( هر روز نگرانمی افزایش می ایفت، در حایل که هیچ اکری مفید اجنام نداده بودم و روزها گذش ته بود.3

 دادم.( هنگامی که روزها می گذشت، هر روز به نگرانیهامی افزوده می شد در حالیکه اکری مفید اجنام منی 4

 

رُّ بـيکنته اهحِ »( 33  جتریب( 63)کنکور  :«مَع فقدانهِ  ِبـصعوبة  کثریة   سُّ آأنه احلیاة سوَف تَمه

حس کرده بودم زندگی اب عدم وجود او بر من خیَل خست می گذرد. (1

زندگی جدا  اب من به دشواری روبرو خواهد شد. حس می کردم اب فقدان او (2

بس یار دشوار سپری خواهد شد اب نبود او.احسامس این بود که زندگی بر من  (3

او زندگی بس یار خست بر من خواهد گذشت. نبودنکه اب  ماحساس می کرد (4
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هتَکّونة ِمن س بعة الوان َتلبه قلوبنا، عندما کهنّا منشی هبدوء  عَل تالِل الّرمل »(34  «اکنت آأشعة القمر الفّضیّة امل

رنگ، دل های ما را ش یفته کرده بود، آ ن زمان که آ رام بر تپه هایی از شن راه می رفتمی.اشعه ی ماه نقره ای رنِگ تشکیل شده از هفت  (1

اشعه ی نقره ای رنگ ماه اب رنگ های هفتگانه اش، دل ها را ش یفته می کرد، آ نگاه که ما به آ رامی بر تپه هایی ش ین راه می رفتمی. (2

فام ماه که از هفت رنگ تشکیل شده بود، دل های ما را می ربود.وقیت اب آ رامش بر تپه های شن راه می رفتمی، نور نقره ای  (3

 هنگامی که آ رام بر تپه های ش ین قدم می زدمی، نور ماه نقره ای رنگ که هفت رنگ داشت، دل ها را می ربود. (4
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                         مشترک           01درسنامه و تست عربی

 درس دوم: فن ترجمه  نکات مهم

ِترجمه می شود.( ، الزم است)عَلَی( به صورت )باید، بر، یا بر......واجب استعَلَی + ضمیرمتصل)اسم(:  در ترکیب
 مثال: علیمک ابمجلاعة: ابمه بودن بر شام واجب است. 

 مثال: علیَک آأن ال تتّکَسَل: تو نباید تنبَل کین نکته: اگر بعد از )علی + ضمیر یا اسم(، )أن +ال( بیاید در ترجمه از )نباید( استفاده می کنیم.

 هیدیمکه ا یل طریِق الّرشاد.صباح  تهِخذوا العلامء الصاحلَّی مکَ علیمک آأن تَ (35

شام ابید عاملان صاحل را مه چون مشعَل برای خود انتخا  کنید که روش ین ُبش راه هدایت می ابشد. (1

برشامست که دانشمندان صاحل را چون چراغی برگزینید که شام را به راه راست هدایت می کند. (2

راه رشد و هدایت برگزینید. برشام واجب است که فرزانگان شایس ته را به عنوان نوری برای (3

 شام ابید علامی صاحل را چون چراغ که هدایتگر شام به راه حصیح می ابشد، انتخا  کنید. (4

– ما( دو فعل بیاید: إن – إذا – هرگاه بعد از )مَن

ع التزامی)بـ +بن مضارع +شناسه(ترجمه می شود.فعلِ اول به مضار

 بودند ترجمه آنها به ماضی هم  البته اگر فعل ها ماضیه می شود.)جمفعلِ دوم به مضارع اخباری )می + بن مضارع+ شناسه( تر

ِ آأربعَّی صباحا ، َظهََرت یَنابیعه احِلمکَِة ِمن قلِبِه و ِلساِنهِ  مثال: (مجاز است. هرکس چهل صبح برای خدا خملص شود)خملص شد(، چشمه های  :َمن آأخلََص لِِلّ

.دانش از قلب و زابنش ظاهر می شود)ظاهر شد(

 
36). ه بّه للاه یهبِعد عنهه الِشه ِ ِسن ا یل الناس و َمن َیه ّب للا َیه  َمن َیه

بدی دور می شود. هرکس خدا را دوست بدارد اب مردم به خویب رفتار می کند، و کیس که خدا او را دوست دارد، از (1

خدا او را دوست دارد، از بدی دور می ماند.هرآ ن که حّب خدا در دل دارد، به مردم احسان می کند، و آ ن کس که  (2

و کیس که خدا اورا دوست دارد، بدی را از او دور می کند.کیس که خدا را دوست دارد به مردم نیکی می کند،  (3

آ ن که دوست دار خدا است به مردم احسان م (4

دارد. مثال: )

ی کند، و آ ن که خدا دوست دار اوست، اورا از َّش دورش می سازد.

گر هم وجود گاهی اوقات آمدن یک حرفِ اضافه در کنار یک فعل باعث تغییر در معنای آن می شود. این مورد در زبان های دی

 بسیار دیده می شود:در زبان عربی این موارد (  :look at نگاه کرد:       look for جستجو کرد:

آ ورد : جاء: آ مد          جاَء بـ

آ ورد : آأیَت:آ مد           آأیَت بـ

تقاَم: برخاست     قاَم بـ : پرداخ

َذَهَب: رفت       َذَهَب بـِ : برد

 

 (عَّّی الرتمجة الصحیحة:37

الطعام ِلـضیوفنا: مادرم برای همامانن غذا آ ورد.ـِ جاءت وادلیت ب (1

یف تربیة ااَلوالد. مادران در پرورش فرزندان صبور هستند. اُلّمهاتما آأصرَبَ  (2

آأیَت املعمّله و آأَخَذ ِبـیدی فََذَهَب ِِب: معمّل آ مد و دست مرا گرفت و اب من رفت. (3

لوا علیَه: برادران یوسف آ وردند و بر او وارد شدند. (4 خوة یوسف فَـَدخه  جاء ا 
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  01درسنامه و تست عربی
لامِت ا یل النّور»(عَّّی الرتمجة الصحیحة:38 َج الناسه ِمن الظُّ ُّنا الکرمیه ِبـدیَن الاسالِم حیّت خَیره  «.جاء نبی

 گرامی ما اب دین اسالم آ مد ات مردم بتوانند از اتریکی ها به سوی روش نایی بریون بیایند.پیامرب  (1

پیامرب گرامی، دین اسالم را آ ورد ات مردم از اتریکی به سوی روش نایی خارج بشوند.  (2

پیامرب گرامی ما، دین اسالم را آ ورد ات مردم از اتریکی ها به سوی روش ین بریون بیایند.  (3

گرامی، اب دین اسالم آ مد اتمردم از اتریکی به روش ین بیایند.پیامرب  (4

:و گاهی ماضی ساده اند( –اید  –ایم  –است  –ای  –)صفت مفعولی + ام نقلیِ فارسی به صورت ماضیِ ترکیبِ قَد+ماضی

*)لَقَد آأرَسلنا نوحا ...( نوح را به سوی قومش فرس تاده امی)فرس تادمی(.ترجمه می شود. 

یَل قوِمهِم فَجاؤومهه ب(*)و 36 ال  ا  سه  البیّنات(*ـلَقَد آأرَسلنا ِمن قبِلَک ره

یب شک قبل از تو پیامرباین را به سوی قومشان فرس تادمی و دالیل روشن را برای آ َّنا آ وردند. (1

هامان ما پیش از تو نزی به سوی آ َّنا پیامرباین را فرس تاده بودمی که آ َّنا دالیل روش ین مهراهشان بود. (2

قبل از تو پیامرباین را به سوی قومشان فرس تادمی پس آ َّنا اب نشانه هایی آ مدند.قطعا  (3

به راس یت که ما پیش از تو به سوی قوم آ َّنا پیامرباین را فرس تادمی و آ َّنا دالیل آ شّکری را آ وردند. (4

 

 :انواعِ ما در زبان عربی 

 :دانش آ موز نیامد. ماجاءبرای منفی کردن فعل ماضی و گاهی مضارع می آید. )ما(نافیه : الطالبه

 :)برای بیان تعجب به کار می رودکه  همیشه روی فعلِ ماضیِ مفرد مذکر غائب)سوم شخص مفرد(می آید.به عبارت  ما)تعجبیه

ازندران و ماامََجَل غاابِت مازندران و طبیعتها.جنگل های ممانند:  استفاده می شود.  ماآأفعَل(دیگر در زبان عربی برای بیان تعجب از وزن)

طبیعتش چه زیباست.

:)در کالس یازدهم می خوانید. ما)شرطیه

)مثال: ما هذا؟ این چیست؟       :یا پرسشی ما)اِستفهامیّة

 تست هایی پیرامون واژگان، متن درس و درک مطلب
ّ یَعیشوا فیـِه بعَد موتِهالوادله لـِ (»....... 41

بیتا  کبریا  َحیت
ِ

 الصحیَح ِلـلفراغ:عَّّی « أأفراِد آرُستِه

َث                      2َوصََف                       (1 ( کَشََف 4( آأمَسَک                         3( َوره

ل بینَههام(»41 . فَـال تَدخه ...... ِ
ثنان  ا 

َ

ذا اکن  «ا 

جاِن   3( یرََتاحامِن                     2یتناجیاَن                   (1 ( یَتََعلهامنِ 4                   ( یَتََخره
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  01درسنامه و تست عربی
دقه عنَد اخلوِف (»42  یهمِکن آأن یرتبط ابلعبارة:عَّّی ما «. ِمن عالماِت املؤمِن احلمله عنَد الغضِب و الّصِ

طـمع  آ رد  به مـردان  رنـگ  زردی              طـمـع  را  سـر بـبـر گر مـرد  مـردی (1

گر راست خسن گویی و در بند مباین              به زآ ن که دروغت دهد از بند رهایی (2

خته استاز آ ن، مـرد داان دهان دوخته اسـت             که بیند که مشع از زابن سو  (3

 (  هـمـی   تـا   بـرآ ید  به  تـدبـیـر، کـار             مـدارای   دمشـن    بـه    از  کـارزار4      

 

أأ (عَّّی 43   یف الرتادف: اخلََط

به آأن یکوَن  (1 س یطرا  عََل مجیعِ سلوکک:  احِلمله جَیِ  (یس تغِفره )اّّلنوَ  ِاال للا(*:  یَغِفره ( *)وَمن 2                       (الّصرب)مه

3) ّ فه مل :  قامَ ا َدَخَل املعمّله الصه اّل ه ِاحرتاما  هله (الطُّ ِر آأن 4                             )َّنَََض هَقده  (تَبين)احلکومة بهیوات  ِلـلفقراء:  تصنَعَ ( اکَن ِمن امل

 

44«) ِ نه بعَد موتِهه ه  ال یة الِشیفة املهناس بة لـهذِه العبارة: عَّّی «. س بٌع جیری ِللعبِد آأجره

نَة فََُله عِشه آأمثالَها(*                               (1 دوهه عنَد للاِ 2*)َمن جاَء ابحلَس َ (*(ما تهقَّدموا ِلـأأنفِسمکه ِمن خری  جَتِ

3                   *)... نَة  نَة  و یف ال خرة َحس َ  ) و ما َظلَموان ولکـن اکنوا آأنفَسهم یَظِلموَن.(*( *4(*)ربّنا آ تنا یف ادّلنیا َحس َ

 

 (  45-51عَّّی الأََصّ و الأدقه یف الرتمجة: )ِمن 

 راییض(66)کنکور «: ِالَزم التهَفکَُّر فَههام آأمراِن قد جَشهَع ااِلسالمه املسلمَّی هِبام منذه ظهوِرهِ ( »45

ظهور اسالم مورد تأأکید بوده و مسلامانن به آ ن تشویق شده اند.مهراه تفّکر و آ موخُت ابش، زیرا این امر از ابتدای  (1

تفّکر و تعلمی بر تو واجب است، چه این دو امر هامن است که اسالم از ابتدای ظهور به مسلامانن اتکید کرده است. (2

ویق کرده است.که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمّی را بدان ها تش اموری هستندبرتفّکر و آ موزش متعهد ابش، چه آ َّنا  (3

َّنا دو امری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلامانن را بدان ها تشویق کرده است.آ  پای بند تفّکر و ایدگریی ابش، چه  (4

 

یَل جعائب اهخَری(»46  هرن(66)کنکور«: ا ن هتمّت ابلرِسّ الغامض ِلحیاتک، تتوّصل ا 

 دیگری دست می اییب.( اگر به راز پیچیده ی زندگی ات توّجه کین، به جعایب 1

 ( اگر از مشلک راز زندگی ات آ گاه شوی، رس یدنت به جعایب دیگر میرّس می شود.2

 ( اگر راز پیچیده ای در زندگی ات هست، به آ ن اهامتم کن ات به جعایب دیگری بریس.3

 ( اگر مشلک راز زندگی ات را متوّجه شوی، دست ایفُت به جعایب دیگر آ سان شود.4

، فَـلَه  تَعلهمته آأن ال آأجعلَ قد ( »47 ه رتَکبَ  (61کنکور انساین «:) هه َعله للا آأراَد آأن یغفَر ذنبَ یف معاتبة آأحد  ِبـذنب  ا 

اید گرفته ام که در رسزنش کردن کیس به سبب گناهی که مرتکب شده جعُل نکمن، چه شاید خدا ُبواهد از گناه او درگذرد. (1

ویی از افراد به سبب گناهان آ َّنا تعجیل کمن، بسا خدا ُبواهد از گناه آ َّنا گذشت کند.مرا فهامنده اند که نباید در عیب ج (2

فهمیده ام که در عیب گریی از اشخاص ُباطر گناه کردنشان نباید ش تا  داش ته ابمش، بسا ُبواهد آ َّنا را بیامرزد. (3

آ مرزیده ی خداوند ابشد.د یردی ُباطر گناهش جعُل کرد، چه شابه من آ موخته اند که نباید در رسزنش هیچ ف (4

 

 (64کنکور انساین«)علینا آأن ال جنَعل ِللمفسدیَن منفذا  ینفذوَن ِمنهه ا یل قلوبنا آأبدا  و ا ن واَُجنا املصاعب( »48

هرگز نباید برای نفسدان حمل نفوذی قرار بدهمی که از آ ن به قلب هامیان نفوذ کنند، اگر چه اب خسیت ها مواجه شومی. (1

حادثه ای انگوار دچار شومی هرگز راهی برای مفسدان نگذارمی ات از طریق آ ن به قلب هامیان وارد شوند.اگرچه به  (2

نباید برای فاسدان منفذی قرار دهمی، اگرچه به مصیبت ها دچار شومی که مهیشه بتوانند از آ ن به قلب های ما نفوذ کنند. (3

 حمل ورودی قرار ندهمی، هرچند اب حوادث انگوار روبه رو شومی. هیچ گاه برای فاسداین که در قلب هامیان وارد می شوند (4
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ههه قد ـعَل البخیِل آأن ال یش تيک حیات» (46  «:ِانتََخبها ِبنفسهِ هه احملقَّرة الهن

کیس که ُبیل است زندگی حمقر را خود پذیرفته، پس نباید از آ ن شّکییت کند.  (1

بر ُبیل واجب است که زندگی فقریانه ای که خود انتخا  کرده بپذیرد و شّکییت نکند. (2

انسان ُبیل نباید از زندگی حقریانه ی خود شّکیت کند، زیرا خود آ ن را انتخا  کرده است. (3

 انسان ُبیل الزم نیست که از زندگیش که حمقر است شّکیت کند، زیرا انتخاِ  خود اوست. (4

نکات قواعد 

 :رجالمخسة معدود، اسمی است که عدد را برای آن به کار می بریم. مثال 

ِهفت  ةبعمثال: س  ولی به مفرد ترجمه می شوند.    ؛به صورت جمع نوشته می شوند11تا 3اعداد  معدود : کتا کهتهب 

ِآأحَ ( برای مذکر به شکل11)یازده عدداصلی() َحَدَعَِشَ کتااب  /// ا حدی عَِشَة مثال: آأ  (به کار می رود. ی َعَِشةا حدَ برای مؤنث به شکل)   و َد َعَِشَ

جشرة .

 می شود.و ترجمه  معدودِ اعداد یازده به بعد به صورتِ مفرد نوشته

ِکتا  واحد//  مثال: س تة(که قبل از آنها می آید. 2 و 1اعداد اصلی بعد ازآنها می آید. )به جز معدود اعداد  معدود // //مخَس طالبات  کهتهب 

ثنتاِن.  جشراتِن ا 

 ادّلرسه الاّول// الصفُّ العاَِش  ازآنها واقع می شوند. قبلمعدود اعداد ترتیبی  

 
ُّ آأس بوع  هَله........... 51 . یوما . عّّی الصحیَح:« هبمن»آأاّیم  و شهر (ُکه  هله.....

 آأربعون –( س بعة 4آأربعون                     –( تسعة 3ثالثون                  –(س بعة 2ثالثون                         -(تسعة1

 

 س تخدام الاعداد:ا یف اخلَطأ   (عَّّی 51

أ واحد. أ2«.                       حافظ»(  قرآأته بیتا  آأربعَة َعَِشَ ِمن آأشعارِ 1      ِّ صفحة  ِمن هذِه املقاةل َخَط  ( یف ُکه

نساان .                       3       ( یف مذهب الش یعه لنا آأربعَة َعَِشَ معصوما .4(  هذا الانفجار َسبَّب آأن یهقتَل ثالثوَن ا 

 نوشتن اعداد یازده به بعد  در زبان عربی:برای

ّل یکان را بنویسیم.او

 .)بعد دهگان را)برخالف فارسی

ثنانِ چهارده : آأربعة َعَِشَ //  مثال: میان اعداد یازده تا نوزده، حرفِ)و( نمی آید.  تّة و مخسون پنجاه و شش://  آأربعونَ و  چهل و دو: ا   س ِ

 الاعداد:عَّّی الصحیَح یف اس تخداَم (52

ِق َرقَمه غهر  (1 زءا  واحدا  ِمن القرآ ن الکرمی یف آأحَد و عَِشَ یوما .2و ثالثة                         اکَن عِشین« نور»فيت یف فهنده ( َحِفظته جه

، مخسوَن و ِاثناِن ُآس بوعا .4 .                       (بَِقیَت ِمن زماَن هذِه املباراة مخس و عِشوَن دقیقة  3 نَة  واحدة   ( ِلـس َ
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درباره ی اعداد ترتیبی باید بدانیم که:

( ترتیبی که برای مذکر به صورت)األوّل(  و برای مؤنث به صورت )االُولی( 1) یکِ  به جز عددِ بر وزن)فاعل( نوشته می شوند

)دّوم(، الثالث)سّوم( و ... نوشته می شود. ِ
 الثّان

أّول)یمک(،

مثال: ال

.بعد از معدودشان می آیند

 .همراه )الـ( به کار می روند

  .مثال: ادّلرسه الثّاِن // الّشَجَرةه الثّانیّةاز لحاظ مذکر و مؤنث مانند اسم قبل از خود)معدود( نوشته می شوند 
َ......»(عَّّی املناسَب ِلـلفراغِّی:53

هس بوعِ هو

 اال

ن ِ

. م .....  «.الیومه

الاربعاء –(اخلامس 4الثالاثء                   –( الثالث 3امجلعة                    –( السابعة 2ااَلَحد             –ااِلثناِن  (1

  س تخداَم الاعداد:ا یف  اخلََطأ   (عَّّی 54

تِشق اللهغة الفارس یة یف ثالث س نوات                                   1 َ هذا املسه «.دی»( یومه میالد اهخیت اکَن عِشیَن یوما  ِمن شهر2           ( تََعمله

 .ه و عِشینَ الَف تومان  دفعته ِلـلحلوایّن مخس(4               یف الصفَحة العاَِشة ِمن الصحیفة الیومیّة. « مطر الّسمک»قراته هذِه املقاةل حولَ ( 3

 

نة السابعِة و اخل (»55 ت آُخیت الثانیّة و یف الس ّ دِلَ  عَّّی الصحیَح یف الرتمجة؟«. َهنّأ  ااَلقرابء وادلیه سّی وه

در سال هفتاد و پنج، خواهر دومم به دنیا آ مد و نزدیّکن به پدر و مادرم تربیک گفتند. (1

در سال پنجاه و هفت دو خواهرم به دنیا آ مدند و آ ش نااین به پدر و مادرم تربیک گفتند. (2

و اقوام به وادلیمن تربیک گفتند. ددر سال هفتاد و پنج دو خواهرم به دنیا آ مدن (3

در سال پنجاه و هفت خواهر دومم به دنیا آ مد و نزدیّکن به وادلیمن تربیک گفتند. (4

.برای بیان عُمر در محاوره ها از اعداد اصلی استفاده می شود .  مثال: معره آأبـي مخسوَن س نة 

.الساعة العاَشة ا ال ربعا ( 6:45:)الساعة السابعه(// ساعت 7ساعت برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می گردد( .

 
آأخیَک  (56 . عاما  »:؟ م معره أأ عَّّی « معره آأیخ: .....   ِلـلفراغ؟ اخلَط

 ( ثالثََة َعَِشَ 4( الثالث َعَِشَ                3( عِشوَن                 2مخسَة َعَِشَ             ( 1     
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 نکات فن ترجمه

  ِبِـ + بن مضارع + شناسه(التزامی فعل مضارع به صورت مضارعِ فعل مضارع: «(+ ات، اتاینکه»َک  – «ات، اتاینکه»َحیته  – «که»آأن)ترکیب( 

( به کار می رود.ترجمه می شود. البته گاهی مضارع التزامی بدون )بـِ
ر ا یل هذِه الّصورِة  َق مثال: فانظه  پس به این عکس نگاه کن ات ابور بکین)کین( :َحیّت تهَصّدِ

 

نُّ آأن تکوَن تلَک الّظاهرةه العجیبةه ِفلام  َخیالیّا :(یف بدایة 57  ااَلمِر کهنّا نَظه

گامن کرده بودمی که آ ن پدیده ی ابور نکردین در َشوع اکر، فیلمی خیایل است (1

در ابتدای اکر، گامن ما این بود که این پدیده ی جعیب فیلمی موهوم ابشد. (2

ی شگفت، فیلمی خیایل است.گامن می کردمی که در َشوع آ ن اکر، این پدیده  (3

در آ غاز اکر گامن می کردمی که آ ن پدیده ی جعیب، فیلمی خیایل است. (4

 

شاهدِة املهباراِة:58 َل امللعَب ِلمه  (علینا آأن نشرتَی الِبطاقَة َحیّت ندخه

برماست که برای وارد شدن به ورزشگاه برای دیدن مسابقات، بلیت خریداری کنمی. (1

اکرت ُبرمی ات بتوانمی به ورزشگاه وارد شومی. برای دیدن مسابقه ابید (2

ما ابید بلیت ُبرمی ات برای دیدن مسابقه به ورزشگاه وارد شومی.  (3

خریدن اکرت برای دیدن مسابقات بر ما واجب است ات بتوانمی وارد ورزشگاه شومی. (4

 

نه للَا الیهغرَّیه ماِبقوم  حیّت یهغرَّیوا آأنفسهم( »56  (66الصحیحة: )کنکور جتریبعَّی الرتمجة «. ا 

بالشک للا دگرگون منی کند هیچ قومی را الا این که آ ن چه در دل های آ ن قوم است تغیری داده شود. (1

ه را در درونشان هست، تغیری دهند.اوند آ چنه در قومی هست تغیری منی دهد مگر اینکه آ چندهامان خ (2

 وخواهد داد مگر اینکه ابتدا درون خویش را تغیری بدهند. قطعا  للا چزیی را که قومی در درون خود دارند تغیری (3

بدون تردید خداوند دگر گون کننده ی چزیی که قومی در نفس خود دارند نیست الا اینکه وخست آ چنه را در دل دارند دگرگون سازند. (4

 

 (65عّی الرتمجة الصحیحة: )کنکور راییض« علینا آأیضا   ها آأنَت  ادلنیا حیّت تهَربّینا، فَیرَّسِ اللهمه قد جعلَت لنا مشاَُک عدیدة  یف» (61

ددی را برای ما قرار داده ای ات ما را تربیت کین، پس تو خود نزی آ هنا را برما آ سان کن.عدر دنیا مشالکت مت ؛خداای (1

ان می کین.پروردگارا؛مصیبت های خمتلفی را در دنیا برای ما گذاش یت ات تربیت شومی، پس تو نزی آ هنا را برامیان آ س (2

ما آ سان کن.بر پروردگارا؛ مصیبت های متعددی را در دنیامیان گذاش ته ای ات پرورشامن دهی، پس خودت نزی آ هنا را  (3

خداای؛ در دنیا مشالکت خمتلفی را برامیان هنادی ات تربیامتن کین، پس تو خود نزی آ هنا را برمیان آ سان می کین. (4

جمع ترجمه می شود مفرد نوشته می شود و به به صورتِفعل  مفرد + اسم مثنی یا جمع(: سوم شخص در ترکیبِ )فعل. 
ي: مثال َمک»الناسه هذِه الّظاهرة الّطبیعیّة  یهَسّمِ مردم این پدیده ی طبیعی را ابران ماهی می انمند.«: مطَر السه

 تست مربوط به واژگان، متن درس و درک مطلب
نَواّی  یف شهِر هبمنالفجِر ِمهَرجانه »(61 عَّّی الةلمة الیّت آأقر ه ِمن املفهوِم ِلـلةلمِة اليّت حتهتا خطٌّ:«. لـلأفالِم ینعِقده س َ

 ( حافةل4( ِحّکیة                             3( َحفةَل                         2ظاهرة                           (1

 



25 

                                        الدّرسُ الثالث : مَطَرُ السَّمَک                             مشترک    01درسنامه و تست عربی
أأ (ما هَو 62  َعن املتّضاد ِللةلامت الیّت حتهتا خطٌّ: اخلََط

یل  (1 : )جالسا (واقفا  ( هناَک نوٌع ِمن الَفَرِس یقدره عََل النوِم 2: )الیسار(                               المیّیَذَهَب املهَعمّله یف الّصِف ا 

َعِة.)َاقَّل( کثه (اَ 3 ل(يِن خِرجآ  ( اللهمه 4                                 النّاِس ال یعلموَن یف یوِم اجلهمه لهامِت الومِه.)اهدخه   ِمن ظه

 

. عَََل ااَلرِض.(بعَد حدوِث 63 ........ ِ
َسامک

. بـاال َمِک تهصِبحه ااَلرضه .....  َمَطره السه

القویّة –( ظاهرة 4امجلیةل            –( متعلّقة 3املهنتِشة                 –( مفروشة 2املتعلّقة                   –منتِِشة  (1

 عََل َحَسِب احلقیقَة و الواِقع:َطأ  (عَّّی اخلَ 64

، تَتـَسـاقَـطه ااَلسامکه عـََل ااَلرِض.                  (1 ـرَعـتَـهه .2عـنَدما یـفـِقـده ااِلعـصاره سه نه نزوَل املََطِر و الثهلِج ِمن الّسامِء آأمٌر طبیعیٌّ ( ا 

ِک ینعِقده یف الههندوراس شهراّی . و یهَسّمونَهه 3 مه َمِک.( 4«               همرجانه البحر»(همرجانه السه ِ َمَطِر السه  ما یَـِئـَس العلامءه ِمن معرفِة رِسّ

 

.؟ (65 یران و ِمن مدینة اکزرون»......... ِللـفراغ: اخلََطأ  عَّّیِ الّسؤال «. حَننه ِمن ا 

؟                2ِمن آأّیِ بـَََل  آأنامت؟                     (1 ه  ( ِمن آأّیِ بَـََل  آأنِت؟4آأنمت؟               ( ِمن آأّیِ بـَََل  3( ِمن آأّیِ بـَََل  آأنُته

 نکات مربوط به قواعد:

  .فعلِ غائبِ اوّلِ جمله)سوم شخص( به صورت مفرد نوشته می شود، هرچند که اسم بعد از آن فعل، مثنی یا جمع باشد

 مثال:

 العلامءه معرفَة رِسه تلَک الظاهرة العجیبةحاَوَل. 

 یَل جاَء املدرسِة.الطالباِن ا 

 ( عَّّی اخلََطأ  یف ِاس تخداِم الافعال:66

مِک.                         (1 اّل ه هذا الیوَم.2یهَسّموَن الناسه هذِه الظاهرَة مطَر السه ( َیتَِفله الطه

اّلِ                                         (3  ر و البحرِ ( تعیشه ااَلسامکه یف النّ 4قََرآ  املعلّموَن ادلروَس للطه

بر دونوع است:،  (مذکّر مفردِ مفردِ مذکر غائب)سوم شخصِ فعلِ ماضیِدر ،فعل از لحاظِ تعداد حروف

 وا)َجلََس(تنها سه حرف است. در فعلِ ماضیِ مفرد مذکرِ غائب،فعل ثالثی مجرّد: تعداد حروفش )قََرآ ( – مثال:  َجلَسه راِن)نََظَر( –قََرآأته  .یَنظه

  بیش از سه حرف است)سه حرف اصلی و یک یا چند حرف فعلِ ماضیِ مفردِ مذکّرِ غائبفعل ثالثی مزید: تعداد حروفش در ،

)هاَجَر( (.زائد س تَخَدَم( – مثال: هاَجرمته اس تَخَدموا)ا 

 ِمهمترین معیار برای تشخیص فعل های ثالثی مجرد از ثالثی مزید، این است که فعل مورد نظر را به سوم شخصِ مفردِ مذکر

ه ثالیث جمرد است چون سوم خشص مایض)مفرد مذکر مایض( آ ن )َجلََس( است. // ماضی آن بر گردانیم.  مثال: جلَسُته
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 باب می آیند. اگر فعلی با یکی از وزن های زیر مطابقت داشته باشد حتما  8فعل های ثالثی مزید طبق وزن های مشخصی  در

 (4و  3مزید است.)درس  ثالثی

 مصدر امر مضارع مایض اب 

 ِاس تفعال ِاس تَفِعل یَس تَفِعله  ِاس تفَعلَ  اس تفعال

: پس می گرید ِاسرَتَجَع:پس گرفت ---  ِاسرتجاع: پس گرفُت ِاسرَتِجع: پس بگری یَسرَتِجعه

 ِافتعال ِافتَِعل یَفتَِعله  ِافتََعلَ  ِافتعال

: اکر می کند ِاش تَغََل: اکر کرد ---  ِاش تغال: اکر کردن ِاش تَِغل: اکر کن یَش تَِغله

 ِانفعال ِانَفِعل یَنَفِعله  ِانَفَعلَ  ِانفعال

: ابز می شود ِانَفتََح: ابز شد ---  ِانـِفـتاح: ابز شدن ِانَفِتح: ابز شو یَنَفِتحه

 تََفعُّل *تََفعهل یَتََفعهله  تََفعهلَ  تََفعُّل

َج: دانش --- ره : دانش آ موخته می شود آ موخته شد ََتَ جه ج: دانش آ موخته شو یَتََخره ره ج: دانش آ موخته شدن ََتَ رُّ  ََتَ

 تَفاعهل *تَفاعَل یَتَفاعَله  تَفاعَلَ  تفاعهل

: هامنند می شوده تَشابََه: هامنند شد --- ه َ  تَشابهه: هامنند شدن تَشابَه: هامنند شو یَتَشاب

له  فَعهلَ  تفعیل هَفّعِ ل ی  تـَفعیل  *فَّعِ

َح: شاد کرد  --- : شاد می کند فَره هَفّرِحه  تفرحی: شاد کردن فَّرِح: شاد کن ی

فاعةََل  فاعةََل  *فاِعل یهفاِعله  فاعَلَ  مه  مه

: مهنشیین می کند جالََس: مهنشیین کرد --- اِلسه جالََسة: مهنشیین کردن جاِلس: مهنشیین کن جیه  مه

فـِعـله  اَفـَعـلَ  ِافـعـال  ِافـعـال اَفـِعـل یـه

: بریون می آ ورد َاخَرَج: بریون آ ورد --- ِرجه  ِاخراج: بریون آ وردن َاخِرج: بریون بیاور خیه

.فعل های ثالثی مزید، مانند فعل های ثالثی مجرد به شخص های مختلف برده می شوند

اِلسَّی.. مثال:  ِاس تَخَدمته // ِاس تَخَدمَت// ِاس تَخَدمِت//  اهجالِسه  // جته الِسه  // جته

 فهیا فعٌل مزیٌد : ما جاء( عَّّی عبارة  67

عراء آأبیاات  ممزوجة  ابلفارس یِّة و العربیّة .                               (1 لفّی.2َانَشَد بعضه الشُّ ( آأعضاءه االهرسِة شاَهدوا ِفلام  رائعا  عن ادلُّ

.                                              (الّصّیه آأّوله دوةل  ِاس تَخَدَمت 3 نَواّی .4نهقودا  ورقیّة   ( َحَدثَت هذِه الظاهرةه یف تلَک امِلنَطقَة س َ

أأ  ( عَّّی 68  َعن ِاس تخداَم الافعال: اخلََط

دیَدة.                                     (1 ت ِبَسبَِب العاصفِة الشه جاجة ِانَکرَسَ وا ِمن جامعِة طهران.( هؤ2هذِه الزه جه ره لََبة ََتَ الء الطه

ـهم ِمن هـذِه احلـادثـِة؟                                      3 ـبـت ها ااَلخواِن، ِلمـاذا تَـَعجه ُـّ  (  ِانقََطَعت الکهرابء عنَد نزوِل املَطر.4(آ ی

ضمّه  ندارد پس هیچ فعل  امر ِ ثالثی مزیدی، با)اُ( « دومین حرف اصلی»هیچ کدام از فعل های ثالثی مزید، عین الفعلشان

شروع نمی شود. بنابراین هرفعلی که عین الفعلش ضمه داشته باشد یا فعل امری که با)اُ( شروع شود، مزید نیست.

قه و....  روا، آأصده این فعل ها همگی ثالثی مجردند.مثال: تَعبهدوَن، اهنظه



27 

                                     الدّرسُ الثالث : مَطَرُ السَّمَک       مشترک    01درسنامه و تست عربی

 ( عَّّی الصحیَح یف صیاغة ااَلمِر: 66

عه   (1 ع                             –تَتََجمه مه یب                     –( تَقرَتبَّی 2جَتَ ِّمَن 3آ قرَتِ اِوالِن 4عمَّل                   –( تهَعل ِاحاِوال –( حته

 .هرگاه فعلی در باب اِفعال باشد در حالتِ امر با )اَ( شروع می شود

.ساختن فعل های نهی، نفی، مستقبل و .... از فعل های ثالثی مزید دقیقاً مانند فعل های ثالثی مجرد است ، مثال: الََتترَِب، ما ساعَدمته

. َسـیهساِعده

 :برای ساختنِ مصدر از فعل های ثالثی مزید، آن فعل را طبقِ وزنِ بابش قرار می دهیم : ه مثال: مصدِر ِاس تَغَفَر: ِاس ِتغفار// مصدر تَتََعمله

// مصدر ِانقََطَع: ِانقطاع//  تََعملُّ

ئب)سوم شخص مفرد( برای تشخیص مصدر فعل های داده شده در تست ها بهتر آن است که به ماضی صیغه ی مفرد مذکرِغا

مراجعه کنیم

 «:اَدَرکَت »( عَّّیِ الصحیَح َعن ااَلمر ِمن71

( ِادِرک4( َادِرک                              3( ِادِریک                              2َادِریک                                   (1

 

 ( عّّی الصحیَح یف تعیّی املصادر:71

مه  (1 م                  -تهقَّدِ َبة                       -( حاَسبَت2تَقَدُّ حاس َ  تکرمی –( یهکرِمَن 4تشبیه          –( یَتَشاهبهوَن 3مه

.نَنتَِِشه فعل هایی که با )اِنتـ ، یَنتـ ، تَنتـ ، نَنتـ( شروع بشوند در باب افتعال هستند نه انفعال ، و .... مثال: ِانتَظَر، یَنتَِبهه

 ِِاس تمَلََ »فعل های مانند ، در باب اِفتعال هستند نه اِستفعال. « ِاس تََمَع، ِاس ترََتَ

.برای تشخیص تعدادِ حروفِ زائدِ فعل های مزید بهتر است به ماضیِ مفردِ مذکرِ غائب آنها)سوم شخصِ مفردِ مذکر(مراجعه کنیم 

 : اخلطأأ ( عَّّی 72

 «تفعیل»التلمیذ یف دروِسـه کثریا . ِمن اب  مَ ده قَتَ ( 2«                                    تصویر»هذِه املنظرة امجلیةل: ِمن مصدر ره وِّ َصته يَه  (1

دافََعة                                 دافََعت(3  ااَلخالق یف اجملمتع ِبـحضوِر املؤمنّی.ِمن اب )ِافتعال( تنتَِِشه ( 4النّساء عن هویهّتنه ااِلسالمیّة: ِمن مصدر مه

:باتوجه به مشابهت فعل های ماضی و امر وجلوگیری از اشتباه کردن آنها با یکدیگر، دانستن نکات زیر ضروری است

بابِ تَفَعُّل و در امر همه ی باب ها کسره است)به جز دو  و حرکتِ عین الفعل)دومین حرف اصلی(در ماضی همه ی باب ها فتحه

 –جاَهدوا)مایض(  -ِاس تَخِدما)امر( –مثال: ِاس تَخَدما)مایض( است. (.که حرکت عین الفعل این دو باب در امر بازهم فتحه است تَفاعُل

ِانتَِظرَن )امر( –ِانتََظرَن)مایض(  -جاِهدوا)امر(

شبیه به هم هستند؛ که با توجه به ضمایر به کار رفته در  فعل امر و ماضی در دو بابِ تفعُّل و تفاعُل، در برخی از صیغه ها کامال

 جمله قابل تشخیص هستند.
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:( عَّّی املزید 73  الثالیث ِبـزایدِة حرف  واحد 

م و َمن یغِفره اّّلنوَ  ِاال للا.                     (1 مس یّة.2*)فاس تَغِفروا ِلـذنوهِبِ نِة الشه ( َیتَِفله ااِلیرانیّوَن بـالنّوروِز آأّوَل یوم  ِمن آأاّیِم الس ه

شا  ِسلمیّـا .4                        (*)و بـاحلـّقِ آأنـَزلـنـاهه و بـاحلـَّقِ نَـَزَل(*                3 ّلِ النـاِس آأن یَـتَـعایَـشوا مَع بـعـِضـهِـم تعـایـه  ( عَََل کـه

 

ـم.( »...... 74 ّف یف مدینهِتِ حه  ِلـلفراغِ: اخلََطأ  عَّّیِ « ِبـبیعِ الصُّ

( اکنوا یَش تَِغلونَ 4ِاش َتغَلوا                  (3( یَش َتِغلوَن                         2ِاش تَِغلوا                            (1

 

َن فعلِ 75 أ عأ موا»( عَّّی اخلََط  «تَقَده

( مصدرهه )تقدمی(4( مزید ثالیث                          3(فعل امر                              2فعل ماض                  (1

 

 فهیا فعل اَمر: لیَس ( عَّّی عبارة  76

روا (1 وَن.                              اهنـظه هِم.2ِایل طـعام  تـأأُکه ا الوادلاِن، تةََلهام مَع ااَلوالدی حوَل َمشاُِکِ ( آأُّیُّ

 ( ِاقـتَـَربهوا ِمن احلـدیقِة فَـَجـلَسوا تَـحَت ااَلشـجـار.4(ِاس تَخِدوا ااَلمثاَل یف الکِمـمک.                            3

 

َل)پایّی آ ورد(عال و تفعیل را باید طوری ترجمه کنید که مفعول پذیر باشند. فعل های باب اِف مثال: آأخَرَج)بریون آ ورد(. نَزه

 فعل هایی که در باب اِنفعال هستند باید طوری ترجمه شوندکه نیاز به مفعول نداشته باشند.)از فعل ربطی شد در ترجمه آنها

فرس تاده شد// ِانقََطَع: قطع شد.مثال: ِانَبَعَث:  (استفاده می کنیم.

تَعایَشوا)ابیکدیگر مه زیس یت کردند(. تَشابََه)به  مثال:کمک می گیریم. « همدیگر، یکدیگر»باب تفاعُل از کلماتی مانند ی معموالً در ترجمه

یکدیگر شبیه شدند(.

 عنا)مجع شدمی(. ه می کنیماستفاد شددر ترجمه ی فعل های باب تَفَعُّل تا جایی که امکان دارد از فعل ربطی )عوض شد(. جَتَمه َ .مثال: تَغرَیه

.َب)تعجب کرد( تََدخهَل )دخالت کرد(البته در مواردی، این نوع ترجمه جواب نمی دهد )ایدگرفت( تََعجه َ تةََلهَم )حصبت کرد(.    مثال: تََعمله

  

 ( عَّّیِ الرتمَجَة الصحیحة:77

َک رآأَسها: آ فتا  پرست چشمش را می گرداند بدون اینکه رسش حرکت کند. احِلرابءه تهدیره َعینهَیا دونَ  (1 ّرِ َ آأن حته

یِّئات: بدی ها اب خویب ها از بّی می روند. (2 ناِت یهذِهنَب السه نه احلَس َ ا 

: اب این نورها اتریکی درای را به روزی روشن تغیری دا (3 یل هنار  مهیضء  َل ظالمه البحِر ا  د.ِبـهذِه ااَلضواِء حَتَوه

منا: مهدیگر را زدمی پس مدیر دخالت کرد و ما را پش امین کرد. (4 َل املدیـره و نَده تَضاربنا فـتََدخه
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.برخی از فعل ها ی هم خانواده که تشخیص معنای آنها از یکدیگر ضروری است، طبق جدولِ ذیل می باشند 
 ترمجه فعل ترمجه فعل

 نشست َجلََس  دانست عمَِلَ 

 نشاند آأجلََس  اید داد عمَلهَ 

 مهنشیین کرد جالََس  اید گرفت تََعملهَ 

 ترمجه فعل ترمجه فعل

 پذیرفت قَِبلَ  راست گفت َصَدَق 

 بوس ید قَبهلَ  دوس یت کرد صاَدَق 

َق   روبه رو شد قابَلَ  ابور کرد َصده

َق   ِاس تقبال کرد ِاس تَقبَلَ  صدقه داد تََصده

 ترمجه فعل ترمجه فعل

 اکرکرد مَعِلَ  خارج شد، بریون رفت َخَرجَ 

 رفتار کرد عاَملَ  در آ ورد آأخَرجَ 

َرجَ   دادو س تد کرد تَعاَملَ  دانش آ موخته شد، فارغ التحصیل شد ََتَ

 به اکر گرفت ِاس تَعَملَ  بریون آ ورد، ِاس تخراج کرد ِاس تَخَرجَ 

 ترمجه فعل ترمجه فعل

 ابزگشت َرَجعَ  ش ناخت، فهمید َعَرَف 

َف   ابزگرداند آأرَجعَ  آ ش نا شد تََعره

سرَتَجعَ  یکدیگر را ش ناخت)ش ناختند( تَعاَرَف   پس گرفت ا 

 مرور کرد، مراجعه کرد راَجعَ  ش ناساند آأعَرَف 

 ترمجه فعل ترمجه فعل

   سامل ماند َسمِلَ 

   سالم کرد، حتویل داد َسملهَ 

   اسالم آ ورد آأسملََ 

   درایفت کرد ِاس َتملََ 

   شد تسلمی ِاستسملََ 
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 ادلرسه الرابع

 التّعایهشه الّسلِميُّ 
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                          التّعایشُ السّلمیُّ:  رابعالدّرسُ ال     مشترک        01درسنامه و تست عربی

چهارمفنون ترجمه ی درس 

:در ترجمه ی کلمه )کُلّ( چند وجه وجود دارد

حز   مثال: *)به معنای )هر( می باشد.:کلّ + اسمِ مفردِ تنوین دار ُّ فَرِحوَن(* هر گروهی به آ چنه دارند خوحشالند.دلُِّیم ا مب ُکه

ِالناِس . بر . به معنای )همه( می باشد دارای )الـ(: کُلّ + اسمِ جمع ِّ مهه مردم الزم است)واجب است(مثال: عَََل ُکه

:)ِمنهم ِبـعقائِدِه. اب نگاه داشُِت عقاید می باشد. )هرکدام(به معنای هریک کُلّ + مِن + ضمیر)اسم جمع دارای الـ  ّ مثال: مَع ِاحتفاِظ ُکه

.هریک از آ هنا

هریک از شام مثال: ُکُّ واحد  ِمنمکه (: به معنای هریک)هرکدام(: کلّ + واحد + مِن + ضمیر)اسم . 

ِمستقل بیایند، مفهوم )داشتن( را می رسانند: ی یک جمله ترکیب های زیر به شرطی که در آغاز

:)علّمي س یّارةٌ: مثال:  لـ + اسم)ضمیر // لَنا مزرعٌَة مجیةٌل. مزرعه ی زیبایی دارمی.معلّمم ماشیین دارد.ِلمه

:حز   مبا دلُِّیم  لَدَی + ضمیر ُّ فَرِحوَن(* هر گروهی به آ چنه دارند خوحشالند.مثال: *)ُکه

:)رسدرد دارممثال: عندی صداعٌ    عندَ + ضمیر)اسم :

 

ف عَل آأرسار تَساقهطِ  هذِه ااَلسامک الیّت اکنت ِمن نوع  واحد  ( »78  «ُکُّ واحد  ِمنّا حاَوَل التهَعرُّ

 بودند، آ ش نا شومی.مهه ی ما تالش کردمی که اب راز افتادن ماهی هایی که از یک نوع  (1

 .آ ش نا شود بودنداب رازهای افتادن این ماهی هایی که مهگی از یک نوع هرکدام از ما تالش کرد ات  (2

 یک به یک ما ابید برای آ ش نا شدن اب رازهای افتادن این ماهی هایی که مهگی از یک نوع هستند تالش کند. (3

 که مهگی از یک نوع بودند، آ ش نا شود. هریک از ما تالش می کند ات اب رازهای افتادن ماهی هایی (4

 

ُّ الناس یتعایشوَن مَع بعِضِهم تَعایهشا  ِسلمیّا  حیّت ال یهفَّرِقهههم جاهلٌ ( »76  «.ُکه

 هرکیس اب دیگران به صورت مساملت آ مزی زندگی می کند ات جاهَل آ هنا را جدا نکند. (1

 مهه ی مردم اب بعیض ازآ هنا مساملت آ مزی زندگی می کنند ات جاهالین آ هنا را جدا نکنند.  (2

 مردم اب مهدیگر زندگی مساملت آ مزی دارند ات انداین نتواند آ هنا را پراکنده سازد.  هرکدام از (3

 مهه ی مردم اب یکدیگر مهزیس یت مساملت آ مزی دارند ات یک اندان آ هنا را پراکنده نسازد. (4

 

أأ ( عَّّیِ الرتمجة 81  : اخلََط

عوِ  فضٌل عَل ال خرین ِبسِب التّقویِلب (1 بعیض ازملت ها به دلیل تقوی بر دیگران برتری دارند. :عِض الشُّ

: هر دانش آ موزی کیفی دارد. (2 ِّ طالب  حقائبه للکه

ُّ حز   ِبـام دلُِّیم فَرِحون: هر حزیب به آ چنه دارند خوحشالند. (3 ُکه

یهؤکِّده عََل حّریّة العقیدة: قرآ ن بر آ زادی عقیده تأأکید می کند.اکَن القرآ نه  (4
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س تحیال ، ( »81 ن یبدو یف البدایِة آأمرا  مه ُّ معل  عظمی  و ا  نَِجدهه یف الّنایة سهال  جّدا  ُکه  انساین( 66عّّی الرتمجة الصحیحة: )کنکور« ولکنّنا ا ن صرَبان علیِه فَس َ

آ ن اکر بزرگ، هرچند در ابتدا، امر حمال به نظر می رسد، ویل اگر بر آ ن صرب کنمی آ ن را آ سان می ایبمی (1

بر آ ن صرب کنمی در هنایت آ ن را آ سان خواهمی ایفت. حمال به نظر برسد، ویل اگرهر اکر بزرگی، هرچند در ابتدا، امری  (2

بر آ ن صرب کنمی در هنایت آ ن را آ سان می ایبمی.اجنام مهه ی اکرهای بزرگ،هرچند در ابتدا، امر غری ممکن به نظر می آ یدف ویل اگر به خویب  (3

آ ن کنمی رساجنام آ ن را آ سان خواهمی ایفت.اجنام دادن اکِر بزرگ، هرچند در ابتدا، امری غری ممکن به نظر می آ ید، ویل اگر بر  (4

 

ِّ فرصة  ِلیهشّجعوا النّاَس عَل آأن ُّیتَّموا ِبمتّکرِم ااَلخالقِ »( 82 نه املعلّمَّی اکلأنبیاء یس تفیدوَن ِمن ُکه  (62عّّی الرتمجة الصحیحة:)کنکور راییض«ا 

کنند به مّکرم اخالق اهامتم ورزند.معلاّمن چون پیامربان از هر فرصیت اس تفاده می کنندات مردم را تشویق  (1

آ موزگاران و انبیاء از هر فرصیت اس تفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مّکرم اخالق توجه بیشرتی کنند. (2

آ موزگاران و پیامربان از مهه ی فرصت ها اس تفاده می کنند ات مردم را تشویق کنند به مّکرم اخالق توجه بیشرتی کنند. (3

 غامربان هستند که از مهه ی فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آ َّنا به مّکرم اخالق اس تفاده می کنند.معلاّمن چون پی (4

 تست های واژگان، متن درس و درک مطلب
 (عَّّی الصحیَح یف معین املفردات:83

یل التّفرقة، فَههَو  (1 سه ( املهسِلموَن 2مزدور                                العدّو:  معیله َمن َرآأی ِمنمک آأحدا  یدعو ا  ّّکِن العامل: پنج مخه سه

نَة و ال 3 قوا: راه للِا مجیعا   حبلِ ( واعتَِصموا بـِ 4...(*: س مت                                                      الَسیّئَة(*)التَس تَوي احلس َ  و التََفره

  

أأ ( عَّّی 84  ِللفراغِ: اخلََط

. قبل (1

............ َ َ الثورة الاسالمیّة: الض
. حقیبتِک 2              الّشعبه الایراینُّ ما قَِبل نا ِلـلتفتیش: ِاجِلـیب ( ..... ه ایل 

اّل بعَد یومِّی: التفرغه 3 . ا  ِجِلس4                                                       (بّطاریة جّواِِل ....
ه  

: اه ه َ حیّت حتفَظ . طفلک

...........) َ جنَبک
 

َ صفوِف املسلمّی.85

. بّی أن..........
اِوله آ . هو اّّلی َیه ........ ) 

قه  –( احلام 4یهَفّرقه               –( العمیل 3جیمتعه                    –( القائد 2جیمعه                  –العدّو  (1  یََتَفره

هَعیهنَة: اخلطأأ ( عَّّیِ 86  یف مجع الةلامَت امل

َالء عاِملٌ ( آأان 2ثورتنا قهدوٌة ِلـجمیعِ املهسلمَّی:  قاَدة                                          قائده (1  یف هذِه املَصنَعِ الصغرِی: معه

َوِل العامِل: مقاِبر                                مقربةه ( 3 یّاحا ِمن ده َمالء يـزمیل( یف َمتَجِر 4کوروش جَتذ ه س ه  مَسعته َاخبارا  همّمة:  زه

 

 متضاداّتَن: ( عَّّی عبارة  فهیا87

نه ااِلنساَن خیتاره اال ساءَة آأو اال حساَن ِبـال خرین َ َحَسَب خشصّیِتِه. 2البالده ااِلسالمیّة مجموعٌة ِمن الّشعوِ  الکثریة.                               (1 ( ا 

ّاال . (3  سه قادٌر عََل النّوِم واقفا  عََل آأقداِمهِ ( الَفرَ 4                                             تعلهموا و تََفقههوا و التَموتوا ُجه

 

 حَسَب التّوضیحات:أأ اخلَطَ ( عَّّیِ 88

سه عدِد آأربعَّی یهساوي مثانیّة.                                               (1 نه القائَد هَو اّّلی ینَصحه املَسؤولَّی ِلـأأداِء واجباتـِِهم. 2مخه ( ا 

کَرایته يِهَ جزٌء 3  املهسافرین. رکه مّکٌن تهَفتِّشه فیِه بَضائعه ( اجلاَم4ِمن واجباِتنا ادّلراس یة.                                       (اّّلِ

 یف املفهوِم: غری مناِسب(  *)َوِعباده الّرمحِن اّّلیَن میشوَن عََل الأرِض هوان ...(* . عَّّی 86

جعا ه املَرِء ِبـنفِسِه دلیٌل عَََل ضعِف  (1 .ا  عقُِلِ

همِثَرة تَمیله حنَو الارِض آأکَث. (2 آأغصانه ااَلجشاِر امل

افتادگی آ موز اگر طالب فییض      هرگز وخورد آ   زمیین که بلند است. (3

 رهرو آ ن نیست که گه تند و گهیی خس ته رود         رهرو آ ن است که آ هس ته و پیوس ته رود. (4
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.اکنون پیرامون افعال مزید و کاربرد آنها در جمله قواعد مربوط به افعال مزید در درس سوم مورد بررسی قرار گرفت

 ها چند نمونه تست دیگر ارائه می شود.
 

 الس61

ن ِ  .

امء ماء  فَـ. ....... ّ

. م  «.ِبِه ِمن الثهمراِت ِرزقا  لمکه ( عَّّی املناسَب ِلـتمکیِل ال یِة الِّشیفِة:*).........

جه                    –( یَِِزله 2َخَرَج                      –نََزَل  (1 َ  –( یهِِزله 4آأخَرَج                            –( آأنَزَل 3خَیره جه ی تََخره

 

 ( عَّّیِ فعال  مزیدا  خیتِلفه یف البا :61

1)  َ طةِل الصیفیّة.2    اّّلیَن یعلموَن و اّّلیَن الیعلموَن(*.                                     یَ وِ س تَ *)هل ی ( ِاس تَلَمته ِمن صدیقيت رساةل   یف العه

یِل الوراِء و ُّیمسه مع ال خرین.                         (3  ( ِاسرتِجع نقودا  َدفَعَت ِلـِشاِء هذِه احلقیبة القدمیة.4                هذا التلمیذه یلتِفته ا 

 یف ِاس تخداِم ااَلفعال:اخلََطأ  ( عَّّی 62

، البهخل و الکذ .                          خصلتاِن ال جیمتعانِ  (1 ؤمن  ِت النّاَس س نَوات  طویةل .2یف مه َ ( هذِه الّظاهرة َحریه

.4(ای بنايت، نَّزِلَن البضائَع ِمن احلافةل.                                           3 ناسب  ، آأجِلسوا ااَلوالد یف مّکن  مه  ( رجاء 

 

 فعٌل مزیٌد:( عَّّی عبارة  فیها 63

ده آألَف  (1 ا لهَغٌة عاملیٌّة.2کیلومرت  َعن َطهران تقریبا .                          مدینةه مشهد تبعه ( تََعلهموا العربیَة ِلـأأَّنه

جَن ِمن البیِت بدوِن جحا   آأیّتهها ااَلخواِت.                           (3 ذه النّاسه ااَلسامَک 4ال ََتره ِلها.( یأأخه  ِلـطبِخها و تَناوه

 

 ( عَّّیِ الصحیَح عن ااَلفعال الیّت حتهتا خطٌ:64

امَء  (1 آأساماک :  مزید ثالیث بزایدة حرف  واحد  ِمن اب  ِافعال، ِللمخاطب. تهمِطره کأنه السه

، مزید ثالیث ِمن مصدر ِارسال. آأرَسلوا (2 فریقا  ِلـزایرة املّکِن: فعل آأمر 

ثه  (3 ه ه هذِه الّظاِهَرة حَتده «.ِاحداث»مّرتِّی:  ِللغائبة، مصدره

ر ِایَل هذِه الّصورة حیته  (4 َق  اهنظه  «تصدیق»: مزید ثالیث ِمن اب  تفعیل و مصدرهه  تهَصّدِ
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 11لقامن *)هذا خلقه للِا(*
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           الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*مشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی

 فنون ترجمه موجود در درس پنجم:

 ِهام + فعل مضارع(در ترکیب ب ، فعل مضارع به صورت التزامی ترجمه می شود. )ره
هام یس تطیعه ذلَک: چه بسا آ ن را بتواند. ب مثال: ره

(ِدوفعل ما – مَن – – إنترکیب +  )فعل اول به مضارع التزامی و فعل دوم به مضارع اخباری ترجمه شود)اگر ماضی باشند إذا :

ماضی و مضارع در ترجمه صحیح است(.  دو وجهِ 

 اگر بعد از فعل اول، فعل دیگری به وسیله ی )و( با فعلِ اوّل ارتباط پیدا کند، آن را به عنوانِ فعلِ دوّم به شمار نمی آوریم. تذکّر:
 : هرکس چزیی را ُبواهد)خواست( و تالش کند)تالش کرد( می ایبد)ایفت(.َوَجدَ شیئا  و َجده  َطلَبَ مثال: َمن 

ل                 فعل دّوم فعل اّو          

، ال َتدعه قلبهه ظواهرها اخلاَّلبة(»65  (61)کنکور راییض«: َمن َعَرَف ادلنیا معرفة  حقیقیّة 

اگر کیس واقعا  دنیا را بش ناسد، ظاهر دلرابیش اورا فریب منی دهد. (1

آ ن که حقیقت دنیا را ش ناخته ابشد، ظاهر فریبنده ی آ ن فریبش منی دهد. (2

ش ناخت، به ظواهر خوش آ ن دل خوش منی کند.آ ن کیس که دنیا را معیقا   (3

کیس که دنیا را به طور واقعی بش ناسد،ظواهر دلرابی آ ن قلبش را منی فریبد. (4

 

:در این درس نکات مهمی که در درس های گذشته خواندیم، به دلیل اهمیّت موضوع یادآوری شده اند

 + مثال:الغّواصوَن اّّلیَن....: غّواصاین که     (:الّذی، الّتی، الّذینَ)ترکیبِ اسمِ الـ دار. 

– مضارع + شناسه( ترجمه می کنند.بن مضارع را به صورت التزامی)بِ +  مضارع:فعل کَی ( +  حتّی – ترکیبِ )أن
: آ ای ممکن است  آأن یس تفیدَ ثال: هل یهمِکن م   بِش از آ ن اس تفاده بکند.که البِش ِمنهه

)ٌة طبیعیٌّة: اردک غّده ایِللـب :مثال  به معنای داشتن. لِـ + اسم)ضمیر  طبیعی دارد.  ّطِة غهده

در هر ُجیت)مسیت( .ترجمه کلّ به همراه اسم بعد از آن : ّ ُجة   مثال: یف ُکه

 تست های مربوط به واژگان، متن درس و درک مطلب
 

 یف املَعین: اخلََطأ  ( عَّّیِ 66

رِحِه.2                            سائل: ِمن انواع حاالِت املاّدة مثله املاء      (1 لتاِم جه َطّهِر: ِمن صفاِت ِلساِن الِقطِّ اِل  ( مه

ه غالبا  دِلفعِ احلِشات.ه4(ِوقایة: دفعه حادثة  قبَل وقوعها.                                             3 ّرکه َ  ( َذنب: عضوٌ خلَف ِجسِم احلیوان َیه

 

نتََخب  جاءت67  الةلامت ابلتناسب: ( یف آأّی مه

ّور  –ِالتأأَم  –ِاس تفاَد  (1 َض                              –ِالتقاط الصُّ بوم –بطّ  –ِقّط  –( ِحرابء 2َعوه

رح 3  ِاس تطاعَ  –ظالم  –ضوء  –( مهیضء 4لَِعَق                                          –صدور  –خزانة  –(جه

 

أ أ( عَّّی 68  احلقیقة و الواِقع:َحَسَب اخلَط

جه یف اللّیل. (1 البومةه طائٌر یسکنه یف ااَلماکِن املرتوکة ینامه یف النّهار و خیره

آأعشاٌ  طبیٌّة نبااتٌت مفیدٌة ِللمعاجلِة نس تفیده ِمنها اَکدلواء. (2

طّی یف ِحفظِ ااَلمِن. (3 البقرةه حیواٌن یهساعده الِشُّ

یّارة.الّسائقه هَو اّّلی یقدره عََل قیادِة  (4  الس ّ
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 ( عَّّی الصحیَح یف التّضاِد ِللةلامت الیّت حتتها خط:66

البحاِر توجده قدرةه للِا ِبوضوح : ضوء      ظالمِ یف  (1

نه البومة ِمن طیور  الیّت تنامه یف  (2 : العشاءالنّهارا 

سنه الادِ   (3 ه حه ه  یسرته هَسِب: یَکمته قبَح الن

نَِسَ  شیئاٌ و َجده َوَجَد: َطلَبَ َمن  (4

 

َّوله ظالَم »( عّّی الصحیَح یف الرتمجة:111 َور  ضوءه الاسامِک املهضیئةه حته  .«البحاِر ا یل َّنار  مهیضء  یس تطیعه فیَه الغّواصوَن التقاَط صه

د تبدیل می کند.برداری کننرا به روزی نوراین که در آ ن غّواصان می توانند عکس ور ماهی های نوراین، اتریکی درایها ن (1

غواصان قادر به عکس گرفُت هستند.نور ماهی های رنگی ابعث می شود که درایی اتریک به روز روش ین تبدیل شود که در آ ن  (2

درای به روزی روشن که غواصان می توانند عکس بگریند تبدیل می شود. های است که اتریکی ای نور ماهی نوراین به گونه (3

نور ماهی های نوراین، درایی اتریک را به روزی نوراین که غواص ها قادرند عّکیس کنند تبدیل می کند. (4

 

فِرزه »:لرتمجةا ( عَّّی الصحیَح یف111 ةٌ تـه رِحهِ  ِلـلقطِّ غهده َطهِّرا  ِلـِالتئاِم جه  «.سائـال  مه

مرغایب غده دارد که ماّدهای پاک کننده ترحش می کند ات زمخش هببود ایبد. (1

گربه غّده ای دارد که برای هببود زمخش، مایعی پاک کننده ترحش می کند. (2

را برای هببود زمخ ترحش می مناید. برای گربه غّده ای است که ماّده ای پاک کننده (3

مرغایب را غّده ای است که اب ترحش مایعی پاک کننده زمخ را هببود می دهد. (4

 

 عَّّی ااَلقرَ  ا یل املفهوِم:«. النهَدمه عَل الّسکوِت خرٌی ِمن النَّدِم عََل الالکم( »112

شی به که مضری دل خویش    اب کیس گفُت و گفُت که مگوی.      (1 (ره ه الکم  کَـاحلساِم.2                           خامه

رُّ الالکم. 4(پش امین زگفتار دیدم بیس     پش امین نگشت از مخویش کیس.                                        3  ( الالکمه جیه

 نکات مربوط به قواعد:

.جمله فعلیه: جمله ای که با فعل شروع می شود

  :فعل+ فاعل ای فعل + فاعل + مفعولفرمول جمله فعلیه. 

.فاعل اسمی است که انجام فعل را به آن نسبت می دهیم و بعد از فعل قرار می گیرد
ه   أنَزلأ  سکینتَـهه عَل رسوِلـِه...(*  للاه مثال: *)فَ

 مذکر و اگر فاعل مؤنث باشد فعل، مؤنث فعل از لحاظ مذکر یا مؤنث آمدن، تابع فاعل است؛ یعنی اگر فاعل مذکر باشد فعل

نوشته می شود.
چون)الطالبة( مؤنث است، حاَولَت الطالبةه یف املدرسة.  -2 چون )الطالب (مذکر است فعل)حاَوَل( مذکر آ مده است.ة. حاَوَل الطالبه یف املدرسَ  -1مثال: 

فعل)حاولَت( مؤنث آ مده است.   

نوشته می شود.  اشد، فعل به صورت مؤنثاگر فاعل، جمعِ غیرِ انسان)غیرعاقل(ب
.   -1مثال:   .يف القریةِ  و َخرِبَت بیوتٌ  الّرایحه َعَصفَت . 2متلکه احلیواانته لهغة  عاّمة 

،مفرد می نویسیم. مثنی یا جمع باشد، فعل را به صورتِ  اسمِ  اگر فاعلِ جمله
. اب اینکه )التاّلمیذ( محع است،  ویل)ِاجمتَع( مفرد آ مده است.مثال: ِاجتََمَع التاّلمیذه
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وّلین کلمه فاعل فقط یک کلمه است، پس اگر با جمله هایی مواجه شدیم که بعد از فعل یک گروه اسمی قرار گرفته باشد، باید ا

آن گروه را به عنوان فاعل در نظر بگیریم. 
جتََمَع  فعدٌد مثال: ا   .)گروهی از دانش آ موزان در برابر در الکس مجع شدند(.ِمن التالمیِذ آأماَم ابِ  الصه

گاهی ممکن است که بین فعل و فاعل فاصله بیفتد، در این صورت عجله نکنید. برای تشخیص فاعل در چنین شرایطی مطمئن ترین راه 

 .وجه به معین مجُل )رجل( فاعل استدر این مثال ابتمثال: َطَرَق ابَ  بیِتنا یف تلَک اللّحظِة رجٌل فقرٌی. مراجعه به معنی جمله است. 

 انِ( یا )ونَ( است. ، فاعل است. گاهی عالمت آخرِ  _ٌ یا تنوین ضمه _ُ  عالمتِ حرفِ آخرِ فاعل  ضمه(
ّفه  -1مثال:   سَعها.      للاه ال یهةله ال وه یّاراتنِ تَصاَدَمت ا  -2نفسا  ا  اّلهَبم. املهعلّمونَ جَشهع  -3        لس َ  طه

 فاعل فاعل                    فاعل

 فاعل در جمله و بعد از فعل حاضر نیست، دراین حالت باید شناسه ای)ضمیر( که در آخر فعل آمده را به عنوان فاعل در گاهی

نظر بگیریم. البته گاهی این شناسه)ضمیر(، پنهان است که از راه معنی فهمیده می شود.
َ  لنا مثال  و....(*.فاعل است.   در این مثال)و( نّاَس ابلرِبِّ و تنسوَن آأنفَسهم(*َن ال وآ تأأمر *)مثال:  َ  جا فاعل اب توجه به معین)هو( است.در این  *) ورََض

 

 فیها فاعل: لیَس ( عَّّی عبارة  113

ّیاراتِن آأماَم اب  (1 ها یف ادّلراسة.2تَصاَدَمت الس ه دیسون ودَلَ (ساعََدت ُآمُّ ا 

ا .4اّّلنوِ  و هَو التّوا للاه غاِفره  (2 ّ ( ال آأملکه ِلنفیس نفعا  و ال رَض

 

 ( عَّّیِ العبارة الصحیحة:114

فَرة.( جَشهَع البقَرةه الثهعلَب عَََل اخلروجِ ِمن احله 2َسرَتوا الصّیادوَن احلهفَرة (1

َت املهَدّرس تاِن یف حفةلزواج تلمیذهتا.4(بعَد املََطِر ِامتََل  الِبرئه ِمن املاء.                                         3  ( حََِض

 

أأ ( عَّّی 115 دة  »ِللفراغ: اخلََط تََعّدِ . یف آأعامِق املهحیط آأضواء  مه  «. یهشاِهده ....

( الغّواصّیَ 4( الغّواصاِن                        3( الغّواصوَن                              2        الغّواصه                        (1

 

 مضریا .  لیَس عَّّی الفاعَل  (116

َجرة. (*                                        (1 ( البقرة تهعِطي ااِلنساَن احللیَب.      2*)ال تقراب هذِه الشه

هَدّرَسة التلمیذَة املثالیّة.3       نَِة ادّلراس یّة.4                                   ( جَشهعت امل ته طریقَة تدرییس يف هذِه الس ه  ( غرَیه

 

می آید. و فاعل یکی از ارکان مهم جمله فعلیه می باشد که بعد از فعل : مفعول

  برخی از فعل ها برای کامل شدن معنایشان نیاز به مفعول ندارند)فعل الزم( ولی برخی دیگر برای تکمیل معنای خود حتماً به

. مشخصات مفعول به شرح زیر است:)فعلِ متعدی(مفعول نیاز دارند

به دست آورند.  را بدون آن فعل و فاعل نمی توانند معنای کاملی

د. را؟ و چه چیزی را؟( آورده می شو در جواب پرسش های)چه کسی   

– ینَ( است. -ًَ است.  یا در آخرش)ینََِ یا تنوین فتحه –عالمتِ آخر مفعول فتحه

           الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*الدّرسُ                      مشترک      01رسنامه و تست عربید
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َُّک   یف املدرسِة.    الطالبَّیِ شاَهَد املعلّموَن           آأحَدا  مثال: و ال یظمِله رب

 

 .در برخی از جمله ها، مفعول قبل از فاعل می آید که بهتر است برای تشخیصِ مفعول، به معنی مراجعه کنیم
 آ ن شب، مرد فقریی کوبید.()دِرخانه ی ما را در فقرٌی. رجلٌ بیتنا یف تلَک اللّیةَل  ابَ  مثال:َطَرَق 

فاعل              مفعول

 :ضمیر)نا( در انتهای فعل

 اگر در انتهای ماضیِ متکلم مع الغیر)اول شخص جمع(باشد، فاعل است. .1
س تَغَفر نامثال: َخلَق   للَا      در این دو مثال)ان( فاعل است. انالسمواِت و ااَلرض          // ا 

 آمده باشد، مفعول به است. به غیر از ماضیِ متکلم مع الغیر  دیگریاگر در انتهای هرفعل .2
  در این مثال ها )ان( مفعول به است.   نا.     ِاحرَتِمـ اناملعمّل.  ال تهؤاِخذ انمثال: یهشاِهده  

:ضمیر)ی( در انتهای فعل

 اگر مستقیماً به فعل بچسپد، فاعل است. .1
 فاعل می ابشد.« ی»  مضری)ش ناسه( در مثال هاللَا. َن یـای اهّمي.    آأنِت تس تَغِفر  ي.   الحَتَزنـِ مثال: اهخِرِج 

 مفعول است و به معنای )مرا، به من( است« ی»باشد ضمیر)شناسه( « فعل + نـ + ی»اگر.2
.      ِارمَحنـِ  ـیَهَدنشامثال: هنا ياملعمّله نـِ ای رب  مفعول می ابشد.در مثال ها مضری)ی( . ي.     الکتا ه یهساِعده

 

 : مثال: هذا معلّمنا  // هذا کتاِبنکته: اگر)نا( و )ی( به اسم وصل شوند مضاف الیه هستند

یا ینِ یا ینَ باشد اما بعد از فعل های )کانَ، لیسَ، صارَ( یا بعداز حرفِ)إنَّ( یا بعد از )إال( قرار –ََ یا -اسم هایی که عالمت آخرشان ًَ

نیستند.گرفته باشند، مفعول 
نه االِ عادال  اکَن للاه  :مثال ال  نسانَ .   ا  .     ال یهةَلّف للاه نفسا  ا  َ  می ابشد -ََ ای–در این مثال ها امس های مشخص شده اب اینکه آ خرشان عالمت .  هاوسعَ لَفي خهرس 

 ویل مفعول نیستند.

 

 فیها املفعول: ماجاءعَّّی عبارة   (117

ا ...(*                                                   *)ال آأملکه ِلنفیس  (1 ّ (*)یهریده للاه ِبمک الیهرَس ...(*2رَض

ناس با .                               (ای3 لبیس لباسا  مه ِة.4                       طالبة ا   ( ای صدیقی ال تصَعد ِمن هذِه الِقمه

 

 مفعوال :« ان»( عنَّب مضری118

( ِاعَتَصمنا حببَل للِا مجیعا .2الترَتکوان عنَد الّصعاِ  وحیدیَن.                                       (1

نِة ادّلراس یّة.                                       3  ( ِصداقَتهناتهَسبِّبه آأن یعمتَد النّاسه علینا.4(تَعاَرفنا یف بدایِة الس ه

 

 مفعوال :« ي»( عَّّی مضری 116

یّن دعوته قوِمي لیال  و َّنارا .                                          (1 .2ا  ِرحته ِبـشّدة  ( َصَدَمتین س یّارٌة و جه

.4 (آأَخَذ الوادِله ِبیدي و ذَهبنا حنَو البیِت.              3 نِزِِل ِمن احلافةله  ( ای طفةل ا 

 

نویه »عَّّی املناسَب ِلـلفراغِ: (111 ِحتفاِل الس ه ار ّ

. یف اال ه ...
 «.جَشهَع احلهض

اّل  املثالیّونَ 4( الّطالباِن النّاحجاِن                3( الّطالبَّی النّاحجَّی                  2التلمیذه املثاِلُّ                     (1  .( الطُّ

 52:تهیه و تنظیم: مجید رستمی              صفحه          الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*مشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی
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.جمله اسمیه: جمله ای است که با اسم شروع می شود

 :مبتدا + خرب ارکان جمله اسمیه

 )ونَ( است آنها )انِ( یاَ  است یا آخر َُ یا تنوین –عالمت آخر مبتدا و خبر ضمه –

اسمی که در آغاز جمله اسمیه می آید و درباره ی آن خبر داده می شود. مبتدا تنها یک اسم است و نمی تواند بیشتر از مبتدا :

یک اسم باشد. ولی گاهی وابسته هایی مانند صفت یا مضاف الیه دارد
مواِت و ااَلرِض.    للاه مثال:  دافعوَن عن حقوِق املظلومَّی. ملسلمونَ احلهمِق ااِلغراقه یف املدحِ و اَّلّمِ.  ا آأکربه نوره السه مه

:قسمتی از جمله است که درباره ی مبتدا،  به دیگران خبر می دهد.  خبر

ِیکی از شکل های زیر می آید: خبر معموالً به صورت

يف املدرسة حارضٌ املعمّله  .مثالاسم:   .1

رس یکتبه مثال. الطالبه فعل:   .2 ادله

يف البیتِ مثال. الرجله  جارو مجرور)حرف اضافه و متمم( می آید. .3

 .حرتٌم)رجل: خرب و حمرتم: صفت(اگر خبر به صورت اسم باشد، می تواند وابسته)صفت، مضاف الیه( داشته باشد معلّمنا رجٌل مه

:در دو جا، فعل را به عنوان خبر در نظر نگیرید

َک ا یل النهجاح. تنوین دار بیاید.فعلی که بعد از اسم .1   مثال: الکتا ه صدیٌق یهرِشده

َو اّّلی آأرَسَل رسوهَله ابلههَدی.  الّذین( بیاید. الّتی – فعلی که بعد از)الّذی –.2 مثال: هه

 .برای پیدا کردن خبر حتماً باید ترجمه جمله را بفهمیم

 مبتدا مقدّم کرد. برای تشخیص اینکه جارومجرور در اول جمله خبر می توان آن را بر اگر خبر به صورت جار و مجرور باشد

مقدم است یا نه باید آن را فرضاً حذف کنیم، اگر یک جمله کامل باقی بماند، خبر مقدم نیست اما اگر با حذف جار ومجرور 

جمله ناقص بشود، خبر مقدم است.
اّل ٌ  اّلٌ  مبتدای  .مثال:یف املدرسِة طه یف الّربیعِ الاجشاره مجیةلٌ »اما در عبارت  خرب مقدم)جلو آ ورده شده( است. ةه( و یف املدرسمؤّخر)آ خر آ ورده شددر این مثال طه

 یف الربیع خرب نیست؛ زیرا اب حذف آ ن مجُل انقص منی شود. «جّدا  

یُّ مه النّوِم مثال: اللّونه الَبنَفَسجیُّ ِلغهرفَِة  یُّ »( در این عبارت اعصا  است. آ رامش دهنده ی)رنگ بنفش برای ااتق خوا ، ااَلعصاِ . هَّدِ هَّدِ خرب است. چون مه « مه

 درابره ی مبتدا خرب می دهد و مه معنای مجُل را اکمل می کند.

 

 ( عّّی الصحیَح یف تعیّی اخلرب:111

ههم ِللنّاِس: خرب  (1 فظه»( آأَحبُّ ااَلعامِل ا یل للِا ِحفظه اللّساِن: خرب2«                                      ِللنّاِس »آأفضله الناِس آأنفعه  «ِح

یّارِة: خرب3 نیا مزرعةه الاآ  4                              «الَکهرابء»(البطاریّةه خمزنه الَکهَرابِء یف الس ه  «ال خرة»: خرب خرة( ادلُّ

 

 «.النهَدمه عَل الّسکوِت خرٌی ِمن النهَدِم عَل الالکمِ »( عَّّی الصحیح َعن املبتدا و اخلرب عَل الرتتیب:112

الالکم –( خرٌی 4خری             –( النهَدم 3خرٌی             –(  الّسکوت 2عَل الّسکوت                             –النهَدم  (1
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           الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*الدّرسُ                                  مشترک    01درسنامه و تست عربی
( عَّّی اخلرَب فعال :113

بّا  بال مالَمة.                                                   (1 الصّیه آأّوله دوةل  ِاس تَخَدَمت النّقوَد.  (2حننه مارآأینا حه

لهامِت.4(رساةَله الاسالِم قامئٌة عََل آأساِس املنطِق                                       3 یل الظُّ م ِمن النّوِر ا  ه رُجه  (  للاه ویلُّ اّّلیَن آ َمنوا خیه

 

 ( عَّّی اخلرَب مقّدما :114

           .  ( هؤالء املصابیحه االهّمة4(  یف الّساعِة الّسابعة َرَجَع آأیخ.             3( علینا احلفاظه عَل املرافِق العاّمة.       2      قمیةه الانساِن بعقُِلِ

موصوف و صفت:

:اسمی است که صفتی برایش می آوریم. به عبارت دیگر هر نقشی مثلِ فاعل، مفعول، مبتدا و خبر که دارای وابسته ی  موصوف

شند موصوف نامیده می شوند.صفت با
 در این عبارت وردٌة، خرب و موصوف است زیرا دارای وابس ته ی صفت است.مثال: هذِه وردةٌ مجیةٌل: 

:اسمی است که موصوف را توصیف می کند یا یکی از ویژگی های آن را بیان می کند.باید بدانیم که صفت در موارد زیر  صفت

تابع موصوف است:

 .جنس: برای اسم مؤنث، صفتِ مؤنث و برای اسم مذکّر، صفت مذکّر می آوریم

.عدد: برای اسم مفرد، صفتِ مفرد و برای اسم مثنّی، صفت مثنّی و برای اسم جمع، صفت جمع می آوریم

.اعراب)عالمت حرفِ آخر(:  حرف آخر موصوف، هر عالمتی که داشته باشد همان را به صفت می دهیم

 اگر موصوف )ال( داشت، صفت هم )ال( می گیرد. اگر موصوف تنوین داشت صفت هم دقیقاً  یا تنوین:  گرفتنِ )الـ( لحاظِاز

همان تنوین را می گیرد.
 فاعل و موصوف( اجملّد)صفت(1الفالح مثال: یهزَرعه الفاّلحه املهِجدُّ آأجشاَر التُّفاحِ.

 به صورت مفردِ مؤنث می نویسیم.در صورتی که موصوف جمع غیر انسان باشد، صفت را
 املناطق( موصوف است و )امجلیةل( صفت می ابشد.ِمن ایران. ) املناطِق امجلیةلِ مثال: ذهبته ا یل 

 

 اگر موصوف به یک ضمیر متصل شده باشد، باید صفتش را همراه)الـ( بیاوریم امّا هنگام ترجمه به فارسی، اوّل صفت را ترجمه

را)اسمِ بدون الـ + ضمیر + اسمِ دارای الـ(:می کنیم و بعد ضمیر 
 : این مدرسه ی بزرگ ما است.مدرستهنا الکبریةه مثال: هذِه 

 

 .ء ِمن آأفضِل نساِء العاملّیالّزهرامثال: فاطمةه  برای اسم های خاص صفت باید) الـ ( بگیرد . 

– حمراء)قرمز( //  خضراء)سبز( // أحمر – بیضاء)سفید(// أخضر – رنگ ها برای اسم قبل از خود صفت به حساب می آیند: أبیض

صفراء)زرد(. وزن أفعل برای مذکر و وزن فعالء برای مؤنث به کار می رود. سوداء)سیاه( // أصفر – زرقاء)آبی( // أسود – أزرق –
)این رنگ زرد است( هذِه ورقٌة خِضاء. )این برگ سزب است(  مثال: هذا لوٌن آأصفره

 

امء ....... غمیة  .....»( 115 ّ
 یف الس

ت َ

 عَّّی املناسَب ِللفراغ:« َظهَر

سودا –( امجلیل 4سوداء                        –( امجلیةل 3آأسود                       –( امجلیةل 2آأسود                     –امجلیل  (1
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           اهلل(* الخامس: *)هذا خلقُمشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی
  ( عَّّی عبارة  لیَس فیها صفة:116

( هل شاهدَت اجلرَس ااَلبیَض عَل َّنِر اکرون؟2اهِحبُّ ایران و مناطقها امجلیةل                                            (1

فوَن کثریوَن.        3 وظه ها یف دراس تهِ 4                                (هذِه الِشکةه لها مه دیسون ودَلَ               ( ساعَدت آأمُّ ا 

 

 (62)کنکور انساینفیه صفت: لیَس (  عَّّی ما 117

زجع  لک.2العقله س یٌف قاطٌع، فقاِتل هواَک بعقِلک.                                                 (1 ّ یشء  مه ( آأبِعد عنَک ُکه

ایم آ ن تکونوا اکلّرحِی الشدیدة                              3    حننه ندعو للَا آأن نصَل ساملا .( 4(کونوا یف حیاتمک اکلهواء الّرقیق و ا 

 

 مضاف و مضاف الیه

 الیه می دهند.هرگاه دو اسم در کنار هم قرار گرفته و به هم وابسته شوند ولی همدیگر را توصیف نکنند، تشکیل مضاف و مضاف 

 برای اینکه مضاف و مضاف الیه را بهتر یاد بگیریم، حتما موارد زیر را باید در نظر داشته باشیم.

مضاف

ه باشند. بنابراین مضاف هریک از نقش های مبتدا، خبر، فاعل، مفعول می توانند مضاف شوند یعنی دارای وابسته ی مضاف الی

آخرش تعیین می شود.نقش نیست و با توجه به نقشش عالمت 

(یاتنوین )َک معلّمه مثال: هذا  َ ( نمی گیرد.-َ   –ًَ -مضاف)ال

ََد ازآخرشان حذف شود. « ن»اگر یک اسم مثنی یا جمع مذکر سالم مضاف شود باید حرف العاملِ  مسلمومثال: ِاحته

مضاف الیه

– است. « ینَ »یا « ینِ »َ  یا َِ یا تنوین –عالمت آخر مضاف الیه همیشه کسره

.بعد از ضمایر و اسم های اشاره هیچ وقت مضاف الیه نمی آید

 .در یک عبارت ممکن است چند مضاف الیه کنار هم قرار بگیرند
 ُکامت مشخص شده هرسه مضاف الیه هستند. جلَنهةا آأهلِ  ش باِ  مثال: احلسنه و احلهسّیه س یّدا 

 

ی ارادة.......» ........ ِللفراغِّی: ( عَّّی الصحیَح 118 ّ
احلیاة تهقو

 

ااِلنسانِ  –( املصاعب 4الانسانه          –( املصاعب 3الانساَن                     –( مصاعب 2الانساِن                      –مصاعب  (1

 

لیه جاء یف عبارة116 َبَق یف مساعدة »( م مضافا  ا   «زمالئِه.دفضله تالمیذ املدرسة َمن س َ

ثناِن                                   (1 ( مخسة4( آأربعة                             3( ثالثة                                  2ا 

 

َج ِمن مشاُکها ادلراس یّة»(عَّّی الصحیَح عن ترمجة121 اوله آأن ََتره  «اکنت زمیلیت حته

دریس اش بریون بیاید.مه الکیس من تالش می کرد از مشالکت  (1

تالش مه الکیس ام این بود که از مشالکت دریس خارج شود. (2

مه الکیس ام تالش می کرد که از مشالکت دریس اش بریون بیاید. (3

 مه الکیس ام تالش کرد ات از مشلک دریس خود خارج شود. (4
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           السادس     ذوالقرنین       مشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی

 :موجود در درس ششم و قواعد  فنون ترجمه

:فعل ماضی به صورت ماضی بعید)صفت مفعولی + بود +  شناسه( ترجمه می شود. ترکیبِ کانَ + )قد( + ماضی
 .ذوالقرنّی، خدا قدرت به او ُبش یده بودمثال: اکَن ذوالقرنِّی قد آأعطاهه للاه القّوة: 

 

 :فعل مضارع به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.ترکیبِ فعل ماضی + اسم تنوین دار + فعل مضارع
 :  می کردند)زندگی می کردند( به قومی رس یدند که نزدیک تنگه ای سکونتمثال: َوَصَل ا یل قوم  یسکنوَن قهرَ  مضیق 

 

ترجمه ساختار ماضی و مضارع مجهول: 

 ِاستفاده می کنیم «صفت مفعولی + شد + شناسه»در ترجمه ی ماضی مجهول: از ترکیب. 

: آ فریده شدم ِلقته : درس نوش ته شد.//  خه  مثال: کهتَِب ادّلرسه

 عّی الفعل مضه دارد.نکته: مایض جمهول: عّی الفعلش کرسه دارد و حرف ای حروف قبل از 

 نکته: امس ای مضرِی بعد از فعل جمهول انئب فاعل انم دارد، که فعل جمهول از حلاظ مذکر ای مؤنث، اتبع انئب فاعل است.

 نکته: فعل های جمهول در اصل از فعل های متعّدی ساخته می شود.

 مثال: کهتِبه ادّلرسه // تهکتَبه مقاةٌل.

صفت مفعولی + می + بن مضارع)شو( + شناسه»ترکیبِ در ترجمه ی مضارع مجهول: از»
: ش ناسانده می شومی فه هَعره : درس نوش ته می شود. //  ن  مثال: یهکتَبه ادلرسه

 نکته: مضارع جمهول: عّی الفعلش فتحه دارد و حرف اّولش مضه دارد.

 :تست های پیرامون واژگان، متن درس و ترجمه  و درک مطلب

 یف ترمجة ااَلفعاِل التالیّة: اخلَطأ  ( عَّّی 121

لهصوا( القومه 2علینا: )محُل می کنند(                   اکنوا هیجمونَ رجاله هاتِّی القبیلتِّی  (1 ِمن قبیلتَط یأأجوج و مأأجوج:)خالص شدند( ََتَ

 ـهه لعدالتهة و امیانِه و هدایته ا یل رصاط  مس تقمی : )اس تقبال می کمن(آأس تَقِبله (  4                    ِمن هذِه القصة موضوعاٌت عدیدٌة: )فهمیده می شود( تهفهَمه (3

 

 عَّّی الصحیَح ِللفراغِ:( 122

: یهطیعه                                   (1 احلوَن یف آأّیِ آأمر  ّ ه الصه تَمَ 2........ للَا عباده ه

ِ عیشة ....... : م
نة  ( هااتَن القبیلتاَن وحشیّتاِن و تعیشان ّدِ

یل املساء: فَطور3 ؟ ِمن اخلامسِة صباحا  ا  ه (ما يه

َ ساعة...... م
زّ 4                       . والّشاَي و اخلهزَب یف الَفطور:الرُّ  ( نأأُکه ......

 

 متّضاداتِن: فیها( عَّّی عبارة  لیس 123

ر(*  (1 ر ابملعروف و انَه َعِن املهنکه .2                                          *)وآأمه ه خمتال  فَخور  بُّ ُکه نه للَا الَیه تواضعا  یف حیاتَک فَا  ( کهن مه

َدی                                         3 َ ه هه ه ُثه ه یشء  خلقَ ِرجه احلَيه ِمن املَیّت.4(ربّنا اّّلی آأعطی ُکه نه للَا هَو اّّلي خیه  ( ا 

 

أمواهلم.»( عَّّی الصحیَح ِللفراغ: 124 ِم

. آ ههم و .... ه
. يف هذِه امِلنَطقََة َمِلٌک یظل .... َ

ین ّ
 َیمکه اّل

1)  َ ینَهبه  –( یسکنوَن 4یهَدبّره                     –( یعیشوَن 3یغتمنه                   –( یسکنوَن 2               یهعِطي    –عیشوَن ی
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 سادس: ذوالقرنین            المشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی

بُّ آأَحده مه آأن یأأُکه حلَم آأخیِه میتا (*ک عَّّی الصحیَح یف املفهوِم:125 ِ  ( *)آأَیه

از دست غیبت  تو شّکیت منی کمن                ات نیست غیبیت نبود ّلت حضور (1

مـَص به  رغـم  برادران غـیور               ز قعر چاه برآ مد به اوج ماه رس ید  عـزیز (2

پـوس یت ام  دور مـانده من زگـوشت                چون نـنامل در فـراق و در عـذا  (3

آ ن کس که لوای غیب افراش ته است              او از تن مردگان غذا ساخته است (4

 

.//» ( عَّّی الصحیَح ِللفراغ:126 . هِبِم و نقوله لَههم .... یوف بیوتَنا ..... له الضُّ  عندما یدخه

به 2آأحَسنمته             –نَرفضه  (1 کَر عََل الواِجب         –( نهصِلحه 3آأهال  و سهال                     –(نهَرّحِ ّرِ ه 4ال شه َ ابَرَک للا فیمکه  –( وخه

 

    :خلََطأ  ( عَّّی ا127

آأن تهساِعدون يف بناِء هذا الّسد: از شام می خوامه که در ساخُت این سد به من مکک کنید.آأطلبه ِمنمکه  (1

فسدوَن هیِجموَن علینا: قطعا  مردان این دو قبیُل فاسدند که بر ما جهوم می برند. (2 نه رجاَل هاتِّی القبیلتِّی مه ا 

: جمرمان س امییشان را می ش ناس ند. (3 یهعَرفه املهجرموَن ِبس امیمهه

ذا قهِريَء القرآ نه فاس تَِمعوا لَههم: و هرگاه قرآ ن خوانده شود پس به آ ن گوش بس پارید.و  (4  ا 

 

 (:122-126عَّّی االَََصه و ااَلَدقه یف الرتمجه ِمن)

 (66کنکورزابن«)فاَزجنوده الاسالِم رمَغ آأنه ااَلعداء اکنوا قد روعومه لأنه توُّکهم اکن عَل للا فقط( »128

ز دمشن، رسابزان اسالم پریوز گردیدند، زیرا فقط بر خدا توُّک کرده بودند. اب وجود ترس ا (1

اب وجوِد هتدیِد دمشنان، س پاهیان اسالم پریوز شدند، چه توُّک آ َّنا مهواره بر خدا بوده است. (2

خدا بود.رسابزان اسالم پریوز شدند عَل رمغ اینکه دمشن آ ن ها را هتدید کرده بود، زیرا توُّک مهیشگی آ َّنا بر  (3

س پاهیان اسالم عَل رمغ اینکه دمشنان آ ن ها را ترسانده بودند، پریوز شدند، زیرا توُّک آ َّنا فقط بر للا بوده است. (4

 

 (63)کنکورراییض«: آأمثاره فصِل الصیِف املفیدةه يه الّزهور املتلّونة اليّت اکنَت قد َصنََعت لَنا منظرا  رائعا  یف فصِل الّربیع( »126

های مفیِد فصل اتبس تان هامن شکوفه های رنگارنگی هستند که در فصل هبارمنظره ی دل انگزیی برای ما ساخته بودند.میوه  (1

هامن شکوفه های رنگّی که در فصل هبار منظره ی دل انگزی اجیاد می کنند، در فصل اتبس تان میوه های مفید به ابر می آ ورند. (2

ل هبار را زیبا کرده بودند، در فصل اتبس تان تبدیل به مثرات مفید شدند.هامن شکوفه های رنگارنگی که منظره ی فص (3

میوه های مفید در فصل اتبس تان شکوفه های رنگارنگ هباری هستند که آ ن منظره های جالب را برامیان می ساختند. (4

 

 (65کنکور جتریب«)اهخَری آأخرجته ااَلفّکر الیّت اکنَت قد ِاختَفَت یف جسِن ذهین، و تَنَفهسته براحة  مّرة  ( »131

مهه ی افّکری را که در گوشه ی ذهمن زنداین شده بود بریون آ وردم، و برای مرتبه ی دیگر نفس راحت کش یدم. (1

افّکری را که در گوشه ی زندان ذهمن پنهان بود خارج کرده، برای یک مرتبه ی دیگر به راحیت نفس کش یدم. (2

زندان بود بریون کردم، و دوابره نفیس راحت کش یدم.مهه ی آ ن افّکر که در زندان ذهین من  (3

افّکری را که در زندان ذهمن پنهان شده بود خارج کردم، و ابر دیگر به راحیت نفس کش یدم. (4
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           ذوالقرنینس: سادمشترک       الدّرسُ ال 01درسنامه و تست عربی

 ( 64کنکورراییض «)فَقَد َجَعلنا ِلولیِّه سلطاان  َمن قهتَِل مضلوما ، ( »132

چناچنه کیس را مظلومانه به کشُت دهند،اولیای دم وی را سلطه می دهمی. (1

هرکس مظلومانه کش ته شود، برای صاحِب خوِن او قدریت قرار می دهمی. (2

آ نکه قتل او مظلومانه ابشد، صاحب خون اورا سلطنت می ُبش می. (3

، صاحب دم اورا قدرمتند ساخته امی.کیس که اب ظمل کش ته شود (4

لوا ا یل حقیقة احلیاة( »133 رِفهوا بأأخالِقهم الکرمیة ماَضیهعوا معرمه و تََوصه  (63کنکور جتریب«)اّّلیَن قَد عه

آ َّنا که اخالق کرمیه ی خود را ش ناخته و بدان مشهور شدند، معر را ضایع نکرده به زندگی حقیقی دست می ایبند. (1

اخالق کرمیه شان ش ناخته شده اند، معرشان را تباه نکرده اند وبر حقیقت زندگی دست ایفته اند. کساین که به (2

آ اننکه به اخالق کرمیه ی خود شهره هستند، معرشان را از بّی نربده اند و حقیقت زندگی شان را درایفته اند. (3

گی را واقعا در می ایبند.آ َّنا که اخالق کرمیه ی خویش را ش ناختند، معرشان تلف نشده و حقیقت زند (4

 

 ( 66( عَّّی الفعل اّّلي یهمِکنه آأن یهبیَن للمجهول: )کنکور راییض 134

ان ابملناظِر امجلیةِل یف الّربیع.                                (1 ه ه2تَتََمتهَع آأبصاره َل آأيخ یف آأعامهِلِ الَسیّئة فَتََغرّیَ سلوکه ( تأأمه

ره ابلَفَرحِ.                    (یف حدیقتنا آأزهاٌر 3  ( حتفظه ااَلجشاره اخلِضاءه النّاَس ِمن فقداِن تنقیّة اجلّو.4کثریٌة تفوحه راحئتهها فَنَشعه

 

 (66فیِه الفعله اجملهول: )کنکور هرن لیَس ( عَّّی ما 135

ِعلَت للمؤمنَّی قلوٌ  يَه منشأُ الامیان ابهلِل. 2          ال تعَب آأصَعبه ِمن آأنه ااِلنسان یهرَتکه وحیدا .                               (1 ( جه

مه آأراکَن الفکر يف ااِلنساِن.                            3 َده له اجلنَّة.4(عندما تعصفه عاصفة الَغَضِب هته باحِ حیّت املساء یدخه ن یَتََعبهد ِمن الصه ههه ا  نه آأن هَفّکِره املَتلَّوِ  ( ی

 

 (67ِللمجهوِل: )کنکور راییض فعالِن ِاثنانِ ( عَّّی ما فیَه 136

، یهقَّوِي عزيم آأکثه ِمن قبل و آأبداه ابلعمِل. (1 ُّ مّرة  آ فشله ُکه

نه القرآ ن یهؤکِّده آأن ال تهرَتکه ادّلنیا ِبذریعِة احلصوِل عَل ال خرة. (2 ا 

لهَص  (3 َ نا حیّت وخه هساِعَد آأنفس َ نها. عندما نهبََل ِبمصائب علینا آأن ن مه

یل آأحسِن ااَلحواِل فهَو ال یهنیَس آأبدا . (4 نا ا  ه آأنفهس َ بُّ َمن یهَغرّیِ ِ نّنا حنه  ا 
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ه ه  ای َمن يف الِبحاِر جعائبه
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 نکات فن ترجمه:

 فنون ترجمه ی موجود در متن درس عموماً موارد و نکاتی هستند که در در سهای گذشته مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه

اهمیّت ذکر آنها به طور خالصه یادآوری می شوند:به 

 الّاتی( الّذینَ – الّتی – –اسم دارای )ال( + )الّذی

اسم تنوین دار

داشتن می باشند. )لـِ( یا )لدی( به معنی : کهیا لدی + اسم یا ضمیر لِـ + اسم یا ضمیرِ در اوّل جمله

 مضارع را به ماضی استمراری ترجمه می شود.تر کیبِ )فعل + اسم تنوین دار + فعل مضارع(: فعل

ترکیب کُلّ + اسم بعد از آن

کانَ + فعل مضارع
 مثال: رآأیته دلفینا  کبریا  یقِفزه قهرِب یف املاِء ِبَفَرح : دلفِّی بزرگی را دیدم که نزدیمک در آ   اب شادی می پرید.

 

 تست های واژگان، ترجمه متن درس، درک مطلب
ا تقدره عَََل قتِل مَسَِک الِقرِش هِبا ( » ..........137 . ِجّدا  حیثه آأَّنه الفّی .......  عَّّی الصحیَح ِللفراغ:«: ادله

یونه  (1 ٌة                      –( ُآنوفه 3طویةٌل                           –(  آأذان ه 2قَویٌّة                –عه َخِطَرةٌ  –( آ یِدي 4حاده

 

 یف التهضاِد: َطأ اخلَ  عَّّی ( 138

ه  (1 ـه : یضَحکه  يِک ـیَبکـأ نه هذا الـطفله یَـشَعـره بـالوَجـعِ ِلأن ة  ِبـِشده

: الأعََل  (2 یل الأعَل بقّوة  عصاٌر شدیٌد فََسَحَب الأش یاَء ا  َحَدَث ا 

س تَغَرقَت  (3 مل احلرِ  ا  نَوات  تقریبا : الّسِ العاملیّة الثّانیّة ِسته س َ

ِمتحاانت: الَفَرح احلهزنِ اکَن عَََل وجِه البیِت آأثٌَر ِمن  (4 ا َرَسبت يف االأ أَّنه فَ

  عَّّی الصحیَح ِللفراغ:

ن املاء فَـ ..... ا یل آأن یکوَن البحَر َمّواجا .»( 136 ِ . م ، بغتَة  َعَصفَت رایٌح شدیَدةٌ، فََحَدَث....  «اکنَت میاهه البحِر هادئة 

آ دهی –( تَیّاٌر 4آأوَصَل                            –( تَیّاٌر 3آأوَصَل                        –( دوراٌن 2آأدهی                   –دوراٌن  (1

 

141« ) .  «وزن آأاّیم طفوليتاکَن وزِن یف آأاّیِم طفوليت مخسة و عِشین کیلوا . ولکن آأل َن وزن قد آأصبََح مخسَّی کیلوا . فوزن آأل ن قد بَلََغ ....

( نصف4( ربع                                         3( ضِعَف                                2ِضعَفي                            (1

 

 ( عَّّی اخلَطأ  َحَسَب احلقیقة:141

نه املوسوعَة کتاٌ  کبرٌی جیمعه معین الةلامِت اخملتلفة الکثریة.    (1 ا 

الّشاطیءه ِمنَطقَة  بَریٌّة ِِبواِر البحاِر و املهحیطات.  (2

ّمِ القویّة. (3 الةلبه َحیَواٌن مشهوٌر ابلوفاء و هَله حاّسةه الشه

نه اللهبوانت يِهَ احلََیواانته الیّت تهرِضعه صغاَرها. (4 ا 
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                     مشترک      01درسنامه و تست عربی

 عَّّیِ الَصحَیح یف الرتمجة:

ا تَقِفزه ا یل الأعَل و الأسفل و تهغيَّن اکلطیوِر و تصفره اکال نسان:142 َّنه  ( لََِلالفِّی َحراکٌت جامعیٌّة ملیحٌة حیثه ا 

منکی را ابمه اجنام می دهد، به طوری که او به ابال و پایّی ُجش می کند و مثل پرنده ها  و انسان آ واز می خواند و می خندد. دلفّی حرکت های اب (1

سوت می زنند.دلفّی ها حراکت گروهی ابمنکی دارند، به گونه ای که آ ن ها به ابال و پایّی می پرند و هامنند پرندگان آ واز می خوانند و مهچون انسان  (2

ریه می کنند.برای دلفّی ها حرکت های دس ته مجعی جالیب هست، به گونه ای که ابال و پایّی می پرند و مهچون پرندگان آ واز می خوانند و مانند انسان گ (3

ل انسان سوت می زنند.دلفّی ها به طور گروهی حراکت جالیب را اجنام می دهند، به طوری که ابال و پایّی می پرند و مانند پرنده ها صدا می کنند و مث  (4

 

نه حواَر احلضاراِت یهؤّدي دورا  همّما  یف الاس تقراِر الأمِن يف عالَِمنا الیومِ ( »143  «ا 

گفتگوی متدن ها، نقش همّمي را در اس تقرار امنّیت در ُجان امروز ما، ایفا می کند. (1

گفت و گوی بّی متدن ها، نقش همّمي در اجیاد امنیت در ُجان امروز دارد. (2

در دنیای کنون ما، گفتگوی متدن ها نقش اصيل اس تقرار امنّیت را ایفا خواهد کرد. (3

گفت و گوی متدن ها، نقِش همّمي در ُجان کنون ما دارد که منجر به اجیاد امنیت می شود. (4

 

مواِت و الأرض یَغفره ِلمن یشاء و یهَعّذِ ه َمن یشاء( »144 لکه السه  (65)کنکور هرن«: لِِلِ مه

آ سامن ها و زمّی ازآ ِن خداست، هرکس را ُبواهد مورد غفران قرار می دهد و هرکس را ُبواهد عذا  می دهد.ملک  (1

از آ ِن خداست ملک آ سامن و رمّی، کیس را که مایل ابشد غفران می دهد و کیس را که ُبواهد عذا  می دهد. (2

ار آ مرزش است و عذا  می دهد آ ن را که ُبواهد.ملک آ سامن ها و زمّی ها برای خداوند است، می آ مرزد آ ن را که خواس ت (3

تعلّق به للا دارد ملک آ سامن ها و زمّی، موردامرزش قرار می دهد آ ن را که مایل ابشد و عذا  می دهد آ ن را که ُبواهد. (4

 

هَؤّدي لنا خدمة حیّت یس متره هذا العمل احلسن عند النّاس.)رسارسی ز145 ه َمن ی  (62ابن ( علینا آأن حنرَتَِم ُکه

ابید مهه ی خدمتگزاران که خدمیت اجنام می دهند مورد احرتام ما واقع شوند ات بّی مردم این اعامل خو  راجی شود. (1

برماست که هرکس را که برای ما خدمیت اجنام می دهد احرتام کنمی ات این معل نیک نزد مردم ادامه ایبد. (2

می دهد واجب است ات این معل نیک نزد مردم ادامه ایبد. احرتام گذاشُت به هرکیس که خدمیت را به ما ارائه (3

مهه ی کساین را که برای ما خدمیت اجنام می دهند، ابید احرتام بگذارمی ات نیک ترین معل نزد مردم راجی شود. (4

 

نتَِخب اجلواِ  الصحیح ِللِحوارات:146  ( ا 

حِن؟ نعم، تهریدیَن ِبمبلغ مخیس رایال   (1  .هل تهریدیَن ِبطاقَة الشه

مايَه املهشةلة ای حبیيب؟ يف غرفيت َششف انقٌص و رسیٌر مکسوٌر. (2

ز مَع دجاج. (3 بنة و الغداء: ره َمیَت مواعده الَفطور و الغداء؟ الفطور: شاي و اخلهزب و جه

ِن الأربعة: کربالء و النجف و سامّراء و الّکظمیّة (4 ؟ یف املهده َ ناکه ه یل   .م َمسافَة  ِمن بغداد ا 

 

الةِ ( »147 قاَمِة الصه  يف املفهوِم: اخلََطأ  عَّّی «: آأَمَرن رِّب ِبمداراِة النّاِس کام آأَمَرِن اِب 

و گـردن کشیچـو کـاری بـرآ یـد بـه لـطـف و خـو شـی      چـه حاجـت بـتنـدی  (1

بـا دمشـنیـم دوسـت      بـنیـان  زنـدگی  بـه مـدارا گـذاشـتـه کـه ایـمـن ز دشـمنـمی (2

را قـلـم     درکـش     آ یـیـن    بـیـداد   را       کـفـایـت کـن  از  خـلـق  فـریـاد (3

مـدارای   دشـمـن   بـه  از  اکرزار       راک دبـیـر  تهـمـی   تـا    بـرآ یـد  بـه     (4
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 ادلرس الثاِمن

 ِصناعةه التهلمیع یف الأدِ  الفارسِّ 
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    الدّرسُ السابع: صناعة التّلمیع فی األدبِ الفارسیِّ               مشترک              01عربیدرسنامه و تست 

 فنون ترجمه موجود در درس هشتم

  :ترجمه می شود. مضارع + شناسه()می + بن )قد( به گاهی و فعل مضارع به صورت مضارع اِخباریترکیبِ قَد + مضارع
لهامت:   گاهی چشمه ی زندگی در اتریکی ها جس تجو می شود.مثال: قد تهَفتِّشه عّیه احلیاة يف الظُّ

 

 در متنِ درس، فنونِ ترجمه ای که در درس های گذشته بیان شد، تکرار شده اند؛ که به صورت گذرا یادآوری می شود.

 گاهی ساده ترجمه می شود.قد + ماضی: به صورت ماضی نقلی و
 .مثال: فَقَد ِاس تفاَد ِمنها: پس از آ ن اس تفاده کرده است)کرد( 

.لـ + اسم)ضمیر( در اوّلِ جمله: بیانگر مفهوم )داشتن( است
 مثال: لـکثری  ِمنههم: بس یاری از آ َّنا دارند. 

 إن( + فعل)ماضی یا مضارع( + فعل)ماضی یا مضارع(: فعل اول به مضارع التزامی و فعل دوم به مضارع اخباری  –إذا  –ما  –)مَن

ترجمه می شود. 
َ  املهَجره  َحلهت ِبِه النّدامة: هرکس آ زموده را بیازم  اید، پش امیین بر او فرود می آ ید.مثال: َمن َجره

– کَی ( + مضارع: مضارع به صورت التزامی ترجمه می شود.   أن – )حَتّی
مثال: حیّت یذوَق ِمنهه کأسا  ِمن الکرامِة: ات از آ ن جايم از کرامت بنوشد.

 ترکیبِ )کُلّ + اسم  مفرد: کل به معنای هر// کُلّ + اسمِ جمع: کُلّ به معنای همه // کُلّ + مِن + اسم)ضمیر(: کُلّ به معنای

هریک(. 
. هر ابمنکی را وصف کردم ه ملیح   .مثال: وَصفته ُکه

 

 تست های واژگان، درک مطلب و ترجمه
 عَّّی ما ال یهناِسبه العبارات ِلتمکیِل الفراغ:  (148

ده فیها نبااتٌت کثریٌة. )الفالة(                            (1 . مجیةٌل.)ملیحة(( َمَع ِبدایِة الّربیع 2........ ِمنَطقٌَة بریٌّة ال تهوجه تهصِبحه غهصونه الأجشار ....
. ابهلِل 3 ه حاَولوا ِلرفعها.)تَس تَغیثوا(           (علیمکه آأن ...... م 4          يف مشاُکمک ُثه  جیّدا  فَـ .... ِب النّدامة.)َحلهت(تحاانت ( ما قرآأته دروس ِلال 

 

 : خلطأأ ( عَّّی ا146

کبه قافةٌل تَش مِتله عََل  (1 کنَةه عَََل بیِت الّطیور و البهامِئ.2    َرس.                   آأشخاص  یرکبوَن النّاقة آأو الفَ  الره ( تهطلَقه الوه

نساِن.4.                                       و تغره ه يف العش یّة غداة(تَطلَعه الّشمسه يف ال3 نَة ِلال  فاِت احلَس َ  ( املَحاِمده مجموعٌة ِمن الّصِ

 

ِ فَقاَم ِبـ 151

أيخ

هَصَل ِبأأحَد آأصِدقائِه. ها. ( فََرغَت بَطاریّةه جّواِل آ . عرََب اال نرتنت فات  بَطاقََة ...
ی َ

ه ا شرت  ُثه

َیة                    –( حشِن 2الِّشَیة                       –رصید  (1 حِن                     –( رصیِد 3الِشه حنِ  –( حَشِن 4الشه الشه

 

ادهف: 151  ( عَّّیِ اخلََطأ  يف الرته

دُّ  (1 س تعَرة  يف قلوبنا. )احلهّب(                                 الوه عته صوَت آأيِخ الأصغِر:  َدنوته ( لَّما 2ابلوادلیِن کَجذوِة مه ب)ِمن الغهرفَِة مَسِ  (ته َجره

ن 3 ج: للاه  شاءَ (ا  ه يف َحفةَلِ التهخرُّ مأ أزوره مل( الَبغيه  آأصاهَبهم( و اّّلیَن 4                                       )آأراَد( َس  مهه یَنتََِصوَن. )الظُّ
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عراء»:عَّّی الرّتمجة الصحیحة( 152 َُّغةه العربیّةه تهشاَهده يف آأشعاِر الشُّ نه الل  «:ا 

( قطعا  زابن عریب در شعرهای ایرانیان مشاهده می شود.2هامان زابن عریب در ایران مشاهده شده است.                                        (1

 ( قطعا  لغات عریب در اشعار فاریس دیده شد.4ت.                                    (قطعا  زابن عریب در اشعار فاریس دیده شده اس3

 

 ( عَّّی الصحیَح:153

«.َسِل املَصانَع رکبا  هتمیه يف الَفلَواِت: از آ   انبار درابره ی اسب سواراین ک در بیاابن گرفتار شده اند سؤال کن (1

ن جَهَرَت سواٌء عشیيّت: اگر ترم کین شب  (2 و صبح بر من خست می گذرد.وا 

ّن رآأیته دهرا  ِمن جهرَک القیامة: من از جهران تو عاقبت قیامت را دیدم. (3 ا 

َ  املهَجره  َحلهت ِبَه النّدامة: هرکس آ زموده را بیازماید دچار پش امیین می شود. (4 َمن َجره

 

 يف املفهوِم: اخلََطأ   عَّّی ( 154

ن جَهَرَت سواٌء عشیيّت و غدايت:  (1 که روز و شب نشامرم چه خوش بود به خدا    شِب وصال بیاید ش مب چو روز شودو ا 

فايِت: وجـودی  دارم  از مـهرت  گـدازان     وجـودت رفـت و مـهرت هـمـچنان هـسـت     (2 مَت ره ن مَشَ ّدِ ا  َوَجدَت راحَئَة الوه

خـانــدان نـبوتـش گـم شـد          الوحـدةه خـرٌی ِمن جـلیـِس الّسوء:  پرس نـوح اب بدان بـنـشـست  (3

:  عمل چندان که  بـیـشتـر خـوانـی            چون معل در تو نیست انداینهه ـه ِم یَلَعنـاکمِته العل (4 لُّ شـیء    کـه

 

 قواعد درس هشتم:

دارد؛ مثالً اسم ها اگر بر آنها در ترجمه و کاربردشان تأثیر زیادی « وزن»یکی از ویژگی های مهم اسم ها در زبان عربی این است که 

باشند، ترجمه شان باهم فرق دارد.در این درس با توجه به وزن و ساختار اسم ها با سه نوع از آنها « فَعّال»یا « مفعول»یا « فاعل»وزن

 آشنا می شویم:

اسم فاعل بر دونوع است::اسمِ فاعل

خالِق)آ فریدگار(، عالِم)داان(، صاحل)نیکواکر(مثال: اکتِب)نویس نده(،  .اسمی که بر وزن فاعل باشد.1

جاِهد)رزمنده(َِ دارد: اسمی که با)مُـ( شروع و دوّمین حرف اصلیِّ آن کسره – .2 )ایدگرینده(، مه تََعمّلِ  مه

ا( می افزاییم. نده – – ار - در ترجمه این اسم ها به آخرشان )گار: 1نکته

اسم مفعول بر دونوع است: :اسمِ مفعول

 .بر وزنِ مفعول باشداسمی که .1

ََ دارد. در ترجمه ی این اسم ها از پسوند)شده( استفاده می شود. البته –اسمی که با )مُـ( شروع و دوّمین حرفِ اصلیّ آن فتحه .2

در ترجمه برخی از این اسم هاکلمه ی )مورد( را قبل از ترجمه آن می آوریم.
رَسل)فرس تاده شده(،  نتََظر)مورد انتظار(مثال: َمصنوع)ساخته شده(، مه  مه

هاَجَرة)جهرت کردن(( را با اسم مفعول نباید اشتباه بگیریم.  مفاعةَل مصدرِ بابِ ): 1نکته  مثال: مه

 : اگر اسمی جمع باشد، برای تشخیصِ نوع آن از لحاظِ اسم فاعل یا اسمِ مفعول بودن، بهتر است که مفرد آنها را در نظر بگیریم.2نکته

باشد. در ترجمه ی آنها، کلمه ی )بسیار( را قبل از ترجمه ی آنها می  «فَّعال، فَّعاةَل »که بریکی از وزن های : اسمیاسمِ مبالغه

 مثال: عاَّلَمة)بس یار داان(، َصبّار)بس یار بهردابر(  آوریم.
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می آیند، بر اسمِ شغل یا ابزار داللت دارند. در ترجمه ی این اسم ها از کلمه ی )بسیار(  )فَّعال و فّعاةل(نکته: گاهی اسم های که بر وزنِ 

 َطیّار)خلبان(مثال: خبّاز)اننوا(، َحّداد)آ هنگر(، فَتّاَحة)در ابزکن(، استفاده نمی کنیم. 

 

 فیها امس الفاعل:    ما جاءَ عَّّی عبارة  ( 155

َز َعن ِاکتساِ  الثّواِ .2ربّنا هَو مالکه یوِم ادّلین.                                                      (1 ( العاجزه َمن جَعَ

3                             . ه  ( َمیت یرِجعه هذا املهجاِهده ِمن ساَحِة احلَرِ ؟4                          (ِلهذا العالَمه قوانٌّی ال تَتََغریه

 

 فیها امس املفعول:  لیَس عَّّی عبارة   (156

ور.                                              (1 لنا ابلقرآ ِن.2آأصَبَح هذا العالَمه مملوٌء ابلِشُّ تََقّدمینَحَّی مَعِ ( آأصبحنا مه

 ( آأرَسلته تلَک املَکتوابت ِلزمیلیت.4آأن جَیَمَع املَحاصیَل ِبنفِسِه.                                                قََصَد (3

 

هبالغة:157  ( عَّّی امس امل

اّلَ  عَََل سعِي آأکَث                                       جَشه  (1 ساعََدِة آأقرابئِه.( َحَصَد الفاّلحه َمحاصیَُله 2َع املدیره الطُّ ِبمه

یّارة.                                           3   ( الرّزاقه ِمن آأسامء للِا تعایَل. 4(سافَران ا یل مدینِة مشهد ابلس َ

 

أأ عَّّی ( 158  يف الرتمَجة: اخلَط

هبرت از تنهایی است. )صاحل(اجللیسه الصاحل خرٌی ِمن الوحَدة: مهنشّی نیکواکر (1

جالََسةه العلامِء عبادٌة: مهنشّی شدگان اب دانشمندان عبادت کنندگانند.  (2 مه

ِلسانه املهقََّصِ قصرٌی: زابن تقصری اکر کواته است. (3

نه النهفَس َلأّماَرةه ابلّسوءِ  (4 قطعا  نفس بس یار امر کننده ی به بدی هاست.«: ا 
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