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بخش 2: قواعد و ترجمه

قواعد

z  در ایـن درس بـا »حروف مشـبهة بالفعـل« و »الی نفی جنس« که حـروف پرکاربردی در زبان عربی هسـتند، آشـنا
می شوید و معانی، کاربرد و تأثیر آن ها را بر سایر اجزاء جمله یاد می گیرید.

ن الجملة اّلتي لیس فیها حرٌف ِمَن »الحروِف المشّبهِة ِباْلِفعِل«:. 1 عیَّ
َن ِفْطريٌّ في االنساِن. 1( إنَّ الّتَدیُّ

َن ِفْطرٌي في وجوِد اإْلنساِن. َدیُّ 2( اآلثاُر القدیمُه َتُدلُّ َعَلی أنَّ التَّ
رِک. ْن ُیْنِقَذ قوَمه ِمن الشِّ

َ
3( حاَوَل إبراهیُم اْلخلیُل)ع( أ

ُکم الَتْعَلموَن. 4( ال ُتْتَرکوَن ُسدًی و لکنَّ

هِة باْلفعِل«:. 2 ن عبارًة فیها حرٌف ِمن »الحروِف الُمشبَّ عیِّ
َرِة. 1( کاَن الّناُس ُمشاهدي األصناِم الُمَکسَّ

َرِة. صناِم الُمَکسَّ
َ
نَّ الّناَس ُمشاهدو األ

َ
2( َکأ

َرِة. 3( لیَس الّناُس ُمشاهدي األصناِم الُمَکسَّ
بوا. رَة َیَتعجَّ 4( ِإْن ُیشاِهِد الّناُس األصناَم الُمَکسَّ

عّین عبارًة فیها حرٌف »للتأکید« علی الجملِة:. 3
ُم. َنَم الَیَتَکلَّ 1( قال قوُم ابراهیَم)ع(: إنَّ الصَّ

ُم. َنَم الَیَتَکلَّ نَّ الصَّ
َ
2( کاَن قوُم إبراهیَم)ع( َیْعَتِقدوَن أ

ُم«. َنَم کان یتَکلَّ َب قوُم إبراهیَم)ع( و قالوا: »لیَت الصَّ 3( َتَعجَّ
َنَم. نَّ قوَم إبراهیَم)ع( کانوا َتَعّجبوا َلّما شاَهدوا الصَّ

َ
4( َکأ

يُّ عبارٍة »فیها حرٌف إلّتصاِل ُجْمَلتْیِن«:. 4
َ
أ

موا َشیئًا أِلنفِسُکم ِمن َخْیٍر َتِجدوُه ِعْنَد الّلِه. 1( إْن ُتَقدِّ
ّنَک ُتحاِوُل کثیرًا.

َ
ْعَلُم أ

َ
2( ُقْلُت ِلزمیلي: أ

ِمُکم. 3( ُقوموا َعن َمْجِلسُکم ِلُمعلِّ
عداُء ماَجِهلوا.

َ
4( إنَّ الّناَس أ
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ن جملًة فیها حرٌف ِبَمْعني »کـ«:. 5 عیِّ
غیَر َیْبَتِعُد َعِن الَکَسِل. 1( لیَت أخي الصَّ

ُه َمحزوٌن. 2( الیوُم یوُم العیِد و لکنَّ
نَّ هذا الطفَل المریَض َیْحَتاُج إلی ُمساعدِتَک.

َ
3( إّنک َتْعَلُم أ

نَّ هوالء الُمقاتلیَن ُبنیاٌن َمْرصوٌص.
َ
4( کأ

جاء«:. 6 منّیة« َاِو »الرَّ
ُ
أيُّ جملٍة لیس فیها حرٌف ِلبیاِن »األ
نا َنْعِقُل. 1( جعَل الّلُه ُقرآنًا عَربّیًا َلَعلَّ

2( لیَت الّطالبیَن ُیشاهدوَن الّشجَرَة الخاِنَقَة في الغاَبِة.
ْهُرُب أِلنَّ رائحَة تلک الشجرِة کاَنت َکریهًة ِجّدًا.

َ
3( یا لیتني ُکْنُت أ

جرِة. فِط ِمن هذه الشَّ ْعَلُم أْن ُیْمِکَن إنتاُج النِّ
َ
4( إّني أ

7 .: لتزاميِّ المنفيِّ
ْ

ن الجملَة اّلتي فیها ِفعٌل َیُدلُّ َعَلی المضارِع اإل عیِّ
ها بالّلغِة العربّیِة.

ُ
ْقرأ

َ
دعَیَة َو أ

َ
راِجُع َترجمَة اأْل

ُ
1( ال أ

ها بالّلغِة الَعَربّیِة.
ُ
دعَیَة و َتْقَرأ

َ
َک ال ُتراِجُع َترجمَة األ 2( َلَعلَّ

ُکم اَلتْقرؤوَنها باللغِة العربّیِة. نَّ
َ
دعَیَة أِل

َ
3( َانتم ُتراِجعون َترجمَة األ

ها بالّلغِة العربّیِة.
ُ
نا َنْقَرأ نَّ

َ
نا ال ُنراِجُع ترجمَة األدعَیَة أِل 4( إنَّ

8 .: أيُّ جملٍة لیس فیها فعٌل َیُدلُّ علی المضارع اإللتزاميِّ
1( هذا االمتحاُن ُیساِعُد الّتالمیَذ َفْلَیْعَملوا ذلک.

2( َیِجُب علی الّتالمیذ أن یکتبوا ُکلَّ األْجوبِة.
صناِم.

َ
ْن ُیْنِقَذ إْخواَنه ِمن عبادِة األ

َ
3( َلْیَت الّرجَل الُمؤمَن ُیحاِوُل أ

ه َیعَمُل َمَعک. میُل« إلنَّ ی »الزَّ ه ُیَسمَّ 4( إنَّ

حیح َعن فعِل »ُیشاِهدوَن« في الجملِة الّتالیِة:. 9 ما هو الصَّ
نا یشاِهدون جمیَع ُمُدِن ِبلدنا.«

َ
»َلْیَت ضیوف

2( فعٌل َیُدلُّ علی الماضي البعید 1( فعٌل َیُدلُّ علی الماضي اإلستمرارّي 
4( فعٌل َیُدلُّ علی المستقبل 3( فعٌل َیُدلُّ علی المضارع اإللتزامّي 

ن ما فیه فعٌل َیُدلُّ علی الماضي اإلستمرارّي:. 10 عیِّ
2( کان الطاّلُب َخِجلوا و َنِدموا ِمن ِفعِلِهِم. 1( لیَت الّطالَب َخِجلوا و َنِدموا ِمن ِفْعِلِهم. 

4( لیس الطاّلُب نادمیَن ِمن ِفْعِلِهم و ال َیخجلون. 3( لم َیخِجِل الطاّلُب و لم َیْندموا ِمن ِفْعِلِهم. 

صدقائي ُقرَب َمضیٍق.«. 11
َ
ن الخطأ عن الفعل في هذه العبارة: »یا لیتني َوَصْلُت ِإَلی أ عیِّ

2( َیُدلُّ علی الماضي البعید 1( َیُدلُّ علی الماضي اإلستمرارّي 
منّیة« )في هذه العبارة(

ُ
4( في معناه »األ 3( َیُدلُّ علی الماضي المنفّي 
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ِو البعیِد:. 12
َ
أیُّ جملٍة لیس فیها فعٌل َیُدلُّ َعَلی الماضي اإلستمرارّي أ

ِة اْلَعقیدِة. ُد َعَلی ُحریَّ نا ُیَؤکِّ 2( کاَن َنبیُّ َة.  1( لعلَّ هذا العاِلَم َیحترُم األدیاَن اإلٰلهیَّ
ستاُذ درسًا قْد َقَرأُتُه ِمن قبل.

ُ
َمني اأْل 4( َعلَّ قوا.  3( لیَت المسلمیَن ِاّتَحدوا و َلْم َیَتَفرَّ

ن »ال« الّنافیَة ِلْلِجنِس:. 13 عیِّ
ِم. علیِم و الَتَعلُّ 2( ال عبادَة مثُل التَّ جاح.  1( ألَیْعَمُل الَکْسالُن ِبِجدٍّ و لن َیری النَّ

وا هوالء الجاهلیَن. 4( الَتُسبُّ 3( ال َیْحُزْنَک قوُل اْلُجّهاِل.  

ِن العبارَة اّلتي لیسْت نافیًة للجنس:. 14 َعیِّ
قوی في حیاتي ِمَن الّتقوی.

َ
2( ال شي َء أ َمني رّبي.  1( الِعْلَم لي ِااّل ما َعلَّ

4( ال َضْیَف في بیتي الیوم. 3( یحترُم الّناُس العلماَء ال الجاهلیَن. 

ن الخطأ عن  »ال«:. 15 عیِّ
1( ال ُاِحبُّ اّلذین ال ُیساعدون المساکیَن. )ِلنفي المضارع(
ُه. )الّنافیة ِلْلِجنِس( عاَم؟ ال، أنا ال ُاِحبُّ 2( َهل ُتِحبُّ هذا الطَّ

3( إنَّ الّلَه َمَعنا َفال َتَخْف ِااّل الّلَه. )للّنهي(
َحِة لنا. )الّنافیة للجنس( ُة نعمٌة مجهولٌه و ال ِنْعَمَة کالصِّ حَّ 4( الصِّ

ترجمه

z  دانستن معنای »حروف مشبهة بالفعل« و همچنین تأثیر »لیت« و »لعّل« بر معنای فعل پس از آن ها در جمله برای
ترجمه صحیِح جمله ضروری است.

و همچنین تشـخیص »ال«ی نفی جنس و تأثیر آن بر ترجمٔه جمله ای که دارای »ال«ی نفی جنس اسـت نیز از موارد 
ضروری برای ترجمٔه صحیح است. 

صّح و األّدق في األجوبة للّترجمِة: �
َ
ن األ  عیِّ

َن ِفطرٌي و ال َنُکْن ِمَن الُمشرکیَن أِلنَّ الّلَه ال ُیِحبُّ المشرکیَن.«. 16 »إنَّ الَتَدیُّ
1( قطعًا دین فطری است و ما از مشرکان نیستیم زیرا خداوند مشرکان را دوست نمی دارد.

2( بی گمان دینداری فطری است و ما نباید از مشرکان باشیم برای این که خداوند مشرکان را دوست ندارد.
3( دین دار بودن امری فطری است و ما از مشرکان نبوده ایم و قطعًا خداوند مشرکان را دوست ندارد.

4( همانا دین داشتن فطری است و ما نباید از مشرکان باشیم و بی گمان خداوند نباید مشرکان را دوست داشته باشد.
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ْرَسَل إَلْینا األنبیاَء.«. 17
َ
َنّ الّلَه ال َیترُکنا ُسدًی و ِلَذِلَک قد أ

َ
»ِلَنْعَلْم أ

1( باید بدانیم که خداوند ما را بیهوده رها نمی کند و به همین دلیل پیامبران را برای ما فرستاده است.
2( باید دانسته باشیم که خداوند ما را عبث رها نکرده است و به همین دلیل پیامبران را به سوی ما فرستاده است.

3( باید بدانیم قطعًا ما خداوند را بی دلیل رها نمی کنیم زیرا او پیامبرانی را به سوی ما فرستاده بود.
4( برای این که دانسته باشیم که خداوند ما را بیهوده رها نمی کند او برای ما پیامبر را می فرستد.

ّن إرضاَء َجمیِعهم ال ُیمکن لنا.«. 18
َ
ُقْلُت لصدیقي َکأ

َ
ُس ف ُب َیَتهاَمسوَن لّما خرَج الُمَدرِّ

ّ
»َبَدأ الطل

1( دانش آموزان پچ پچ می کردند هنگامی که معلم خارج شد پس برای دوستم گفتم که راضی کردِن همٔه آن ها 
امکان ندارد.

2( دانش آموزان شروع کردند سر و صدا کنند و معلم خارج نشد پس به دوستم گفتم راضی کردِن همه برای ما 
ممکن نبود.

3( دانش آموزان شروع به سر و صدا کردند هنگامی که معلم خارج شد پس به دوستی گفتم که راضی شدِن همٔه 
آن ها برایمان ممکن نیست.

4( هنگامی که معلم خارج شد دانش آموزان شروع به پچ پچ کردند پس به دوستم گفتم گویی راضی کردِن همٔه 
آن ها برای ما ممکن نیست.

ّن َقْصَد هذا الّرجِل اْسِتهزاُءهم.«. 19
َ
هم کانوا َیظّنون أ نَّ

َ
حَضَر الّناُس الّرجَل الَحنیَف ِللُمحاَکَمِة أِل

َ
»أ

1( مردم مردی یکتاپرست را برای محاکمه حاضر کردند زیرا گمان کرده بودند که هدِف این مرد تمسخِر ایشان است.
2( مردم مرد یکتاپرست را برای محاکمه احضار کردند برای این که آن ها گمان می کردند که هدِف این مرد 

مسخره کردِن ایشان است.
د را برای محاکمه حاضر کردند زیرا ایشان گمان می کنند قطعًا هدِف این مرد مسخره کردِن  3( مردم مرِد موحِّ

آنها است.
4( مرد یکتاپرست برای محاکمه نزد مردم حاضر شد برای این که ایشان گمان می کردند بی گمان این مردی 

است که قصد داشت آن ها را مسخره کند.

 لنا: »َکأنَّ هذا الکتاَب کنٌز لم َنکَتِشْفه ِمن قبل.« استاد به ما گفت .......... 20
ُ

ستاذ
ُ
قال األ

1( این کتاب مانند گنجی است که قباًل آن را کشف نکرده بودیم.
2( این کتابی مانند گنج است که ما قباًل آن را کشف نکردیم.

3( این کتاب یک گنج است و ما آن را از سابقه اش کشف خواهیم کرد.
4( گویی این کتاب گنجی از قبل است که ما هرگز آن را کشف نکرده ایم.
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 جمیَع ُمُدِن ِبلِدنا سلمًا.«. 21
ُ َ
رِّ و َیْمل »َلَعلَّ الّلَه َیْحمینا ِمَن الشَّ

1( شاید خداوند ما را در برابر بدی ها محافظت کند و همٔه شهرهای کشورمان را از آرامش پر ُکَند.
2( امید است خداوند ما را از بدی حمایت کند و همٔه شهرهای کشورمان را پر از آرامش ُکَند.

3( ای کاش خداوند ما را از بدی حمایت می کرد و تمام شهرهای کشورمان ُپر از سالمتی می شد.
4( شاید خداوند بدی را از ما دور کند و همٔه شهرهای کشورمان را ُپر از امنّیت ُکَند.

ریَک أنَّ نجاَحک في هذه الُمسابقِة غایٌة ال ُتْدَرُک.«. 22
ُ
ْن أ

َ
ستطیُع أ

َ
»لیتني أ

1( کاش می توانستم تو را ببینم که در این مسابقه پیروز می شوی و هدفی داری که درک نمی شود.
2( شاید بتوانم به تو نشان دهم که موفقیت تو در مسابقه یک هدف است که هرگز به دست نمی آید.

3( ای کاش می توانستم تو را در این مسابقه موفق ببینم، هدفی که به آن دست نمی  یابی.
4( ای کاش بتوانم به تو نشان دهم که پیروزی تو در این مسابقه هدفی است که به دست نمی آید.

ْشَغَلْتنا ِبأعماٍل ُتفیُدنا.. 23
َ
َلْیَت األّیاَم أ

1( کاش اّیام ما را به کارهایی مشغول کند که سودش به ما برسد.
2( امید است که ایام ما را به کارهایی که مفید است مشغول کند.

3( ای کاش روزگار ما را به کارهایی مشغول می کرد که برا یمان مفید بود.
4( کاشکی روزگار ما را به کاری مشغول کرده بود که برایمان سودی داشت.

ْن تقولي لهم: ال قیمَة ِلقوِلُکْم.«. 24
َ
»ال َیْحُزْنِک قوُل الکاِذبیَن و َعَلْیِک أ

1( گفتار دروغ گویان تو را اندوهگین نمی کند و بر تو است که به آن ها بگویی: گفتار شما ارزشی ندارد.
2( گفتار دروغ گویان نباید تو را غمگین کند و تو باید به ایشان بگویی: گفتار شما هیچ ارزشی ندارد.

3( قول انسان های دروغ گو نباید تو را غمگین کند و تو باید برای آن ها می گفتی: سخِن شما ارزش ندارد.
4( سخِن دروغ گوها تو را اندوهگین نمی کند و تو به آن ها می گویی: نه، سخِن شما ارزشی ندارد.

َدِبَک.«. 25
َ
ما اْلَفْخُر الَحقیقيُّ أِل ْخَر ِلَنَسِبَک، إنَّ

َ
»ال ف

1( افتخاری به دودمانت نیست، افتخار حقیقی تنها به ادب تو است.
2( هیچ افتخاری به خانواده ات وجود ندارد زیرا افتخار واقعی تو در ادب است.
3( اصل و نسب برای تو افتخار ندارد و فقط ادب تو موجِب فخر واقعی تو است.

4( تو به دودمانت افتخار نمی کنی و قطعًا افتخار حقیقی برای باادب بودن تو است.

ن الصحیح في الّترجمِة:. 26 عیِّ
مٍّ و أِلٍب؟ ← آیا می دانی که مردم قطعًا پدر و مادری دارند؟

ُ
1( هل َتْعَلُم أنَّ الّناَس أِل

2( لعّل الّناَس یفتخرون ِبَعقِلِهم الثابِت. ← امید است مردم به ِخَرِد استوارشان افتخار کنند.
هم ال َیعلموَن. ← ایشان مانند طال بودند ولی خودشان نمی دانستند. ُة و لکَنّ هم الِفضَّ نَّ

َ
3( َکأ

4( َلَیَتَک رأْیَتهم کیَف ُخِلقوا من طینٍة. ← ای کاش آن ها را ببینی چگونه از ِگل آفریده شدند.
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ن الخطأ:. 27 عیِّ
1( ِلَم ُتحاولین؟ َانِت ال َتقِدریَن علی الّنجاِح، ← چرا تالش می کنی؟ تو نمی توانی موفق شوی،

2( َفال فائدَة ِلُمحاَوَلِتِک، ← پس تالِش تو فایده ای ندارد،
ْعَلُم ال فائدَة ِلهذِه الُمحاَوَلة، ← ولی تو یک بار دیگر تالش می کنی و من 

َ
نا أ

َ
ًة ُاخرٰی و أ 3( و لکّنِک ُتحاِولیَن َمرَّ

بی فایده بودِن این تالش را می دانم،
ساِعَدِک و لکْن ال ُقدرَة لي. ← ای کاش بتوانم تو را یاری کنم ولی هیچ قدرتی ندارم.

ُ
ن أ

َ
ْقِدُر أ

َ
4( یا لیتني أ
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بخش 2: قواعد و ترجمه

گزینه 3. 1

ْن،جزءحروفمشبهٌةبالفعلنیست.
َ
درگزینه3،أ

حروف مشّبهٌة بالفعل، عبارت اند از: ""
» ،لیَت،َلَعلَّ ،لِکنَّ ّن،َکأنَّ

َ
،أ »إنَّ

ُکم«جزءحروفمشبهةبالفعلهستند. درلکنَّ «ودرگزینه4»لکنَّ نَّ
َ
«،درگزینه2»أ درگزینه1»ِإنَّ

خط فکری:سؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآنحروفمشّبهةبالفعلبهکارنرفتهاست،بنابراینکافیاست

اینحروفراشناختهوحفظکردهباشید.دراینرابطهالزماستبهکلماتیکهمیتوانندموجِبخطایذهنی
شوند،توجهکنید:

اشـتباهنگیرید.»أن«جزءحروفیاسـتکهبرسرفعلمضارعمیآیدو»إن«جزءادات وأنَّ ْنوإْنراباإنَّ
َ
أ

شرطاست.
اشتباهنگیرید.»کان«جزءافعالناقصهاست. نَّ

َ
کاَنراباَکأ

لیترابالیساشتباهنگیرید.»لیس«جزءافعالناقصهاست.
«ازحروفمشبهٌةبالفعلبهشمارمیآید. ولکْننیزفرقدارند.»لکْن«حرِفعطفاستو»لکنَّ لکنَّ

گزینه 2. 2

درگزینه2یکیازحروفمشبهةبالفعلاست. کأنَّ
گزینٔه »1« و »3«: کانولیسدرایندوگزینهجزءافعالناقصههستند.

ْنجزءادواتشرطاست. گزینٔه »4«: ا 

F یادآوری

صبح
َ
افعالناقصهمهمعبارتانداز:لیس،کان،صار،أ

ادواتشرطمهمعبارتنداز:ِإْن،َمن،ما

گزینه 1. 3

بـهمعنـایقطعًاجملٔهپـسازخودشراتأکیـدمیکند.)قومابراهیـم)ع(گفتند:قطعًابت درگزینـه1،إنَّ
صحبتنمیکند.(
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معانی حروف  مشبهٌة بالفعل""

ّن: قطعًا، ُمسلمًا، همانا، به درستی که )به راستی که(، بی گمان إ 

: که أنَّ

: گویی، مانند  نَّ
َ
َکأ

: ولی لکنَّ

َلْیَت: ای کاش )کاش(

: شاید، امید است لعلَّ

خط فکری:سـؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآنحرفیموجبتأکیدبرجملهشـدهباشـدبنابراینالزماست

معانیحروفمشّبهةبالفعلوتأثیراینحروفبرمفهومجملهرابدانید.دراینرابطهاگربهمعانیاینحروف
توجهکنیددرمییابیدکه:

إّنموجبتأکیدبرجملٔهپسازخودمیشود.)بیگمان،قطعًا...(
دوجملهرابههمپیوندمیدهد.)...که...( أنَّ

برایبیانهمانندیوبهنظررسیدنچیزییامفهومیاست.)گویی...()ماننِد( نَّ
َ
کأ

جملٔهقبلازخودشمیآید.)...ولی...( پیامیراکاملمیکندویابرایبرطرف کردن ابهام  لکنَّ
َلْیَت، آرزوییرابیانمیکند.)کاش...(

بیانگرامیداست.)شاید...()امیداست...( َلَعلَّ

گزینه 2. 4

به معنای جمله در گزینه 2 توّجه کنید:

بههمکارمگفتم:میدانم که توبسیارتالشمیکنی.
همانطورکهمیبینیدحرِفکهموجباّتصالدوجملٔه)میدانم(و)توبسیارتالشمیکنی(شدهاستوسؤال

نیزازماخواستهبودگزینهایرابیابیمکهدرآنحرفیبرایایجادارتباطبیندوجملهآمدهباشد.
نهردوحرف جرهستند:[اگرچیزیازخوبیبرایخودتانپیش ـوم  گزینٔه »1«: إْن،حرِفشرطاستول 

بفرستیدآنرانزدخداوندمییابید.]
ـهردوحرف جرهستند:)ازجایتانبرایمعّلِمخودبرخیزید.( گزینٔه »3«: َعنول 

گزینٔه »4«: إّنموجبتأکیدمیشود:)بیگمانمردمدشمناِنچیزیهستندکهنمیدانند.(
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گزینه 4. 5

به معنای جمله در گزینه 4 توجه کنید:

اینجنگجویانماننِدساختمانیاستوارهستند.
خط فکری:سـؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآنحرفیمعادِلمعنای»َکـ«درفارسـیباشـد.»َکـ«بهمعنای
«کهازحروفمشـّبهةبالفعلاسـتومعنایآندرفارسیمعادِل »ماننِد،مثِل«اسـتبنابراینانتخاِب»کأنَّ

«است،میتواندانتخابمناسبیباشد. »گویی، مانند 
به معانی سایر گزینه ها توجه کنید:

گزینٔه »1«: ایکاشبرادرکوچکمازتنبلیدوریکند.

گزینٔه »2«:امروز،روِزعیداستولیاوغمگیناست.

گزینٔه »3«: قطعًاتومیدانیکهاینکودِکبیمار،احتیاجبهیاریتودارد.

درهیچیکازاینمواردحرفیکهبهمعنای»ماننِد«باشددیدهنمیشود.

گزینه 4. 6

معنای جمله در گزینه 4 چنین است:

»منمیدانمکهتولیدنفتازایندرختممکناست.«
اینجملهبیانگریکعلموآگاهیازچیزیاستنهیکآرزویاامید.

خـط فکـری: ااُلمنّیةبهمعنایآرزووالّرجاءبهمعنایامیداسـتبنابراینسـؤالازمـامیخواهدگزینهایرا
مشخصکنیمکهدرآنحرفیکهبیانگرامیدویاآرزوییاستوجودداشتهباشد.

ولیت«بیانگرمعنای»امید«یا»آرزو«هستند.بهمعانیاینگزینههاتوجهکنید: درسایرگزینهها،حروِف»َلَعلَّ
گزینٔه »1«:خداوندقرآنرابهزبانعربیقرارداد،امیداستکهماخردورزیکنیم.

گزینٔه »2«: ایکاشدانشآموزاندرخِتخفهکنندهرادرجنگلمشاهدهکنند.

گزینٔه »3«: ایکاشمنفرارمیکردمبرایاینکهبویآندرختبسیاربدبود.

گزینه 2. 7

به ترجمٔه گزینه 2 توجه کنید:

»امیداستکهتوبهترجمهدعاهامراجعهنکنیوآنهارابهزبانعربیبخوانی.«
دراینجملهفعِل»الُتراِجُع«معادِلمضارعالتزامی)منفی(ترجمهمیشود.

تأثیر »لیت« و »لعّل« بر ترجمٔه فعل""

اگربعداز»لیت«یا»لعّل«درجمله،فعلمضارعبیایدبهصورِت»مضارعالتزامی«ترجمهمیشود.
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لعّلأخيیذهُبإلیالبیِت.←شایدبرادرمبهخانهبرود.مثاد: 
لیَتأخییذهُبإلیالبیِت.←ایکاشبرادرمبهخانهبرود.

واگـربعداز»لیت«درجمله،فعـلماضیبیایدباتوّجهبهجایگاهآندرمتـنمیتواندمعادِل»ماضی
استمراری«ویا»ماضیبعید«ترجمهشود.

لیَتأخيذهبإلیالبیِت.←ایکاشبرادرمبهخانهمیرفت)رفتهبود(.مثاد: 

ُعبهصورِتمضارعمنفی،مضارعومضارعمنفی راجُع، ُتراجُعون، ال ُنراج 
ُ
درگزینههای3،1و4،فعلهایال أ

ترجمهمیشوندوداللتبرمضارِعالتزامیندارند.)مراجعهنمیکنم،مراجعهمیکنید،مراجعهنمیکنیم.(
خـط فکری:سـؤال،فعلیرامیخواهدکهبرمضارع التزامـی منفیداللتکند.بنابراینبایدبدانیدکهدرچه

شرایطیفعل،معادِلمضارعالتزامیترجمهمیشودوضمنًادقتکنیدکهفعلموردنظرمنفینیزباشد.

گزینه 4. 8

درگزینه4،فعلیکهداللتبرمضارعالتزامیداشتهباشددیدهنمیشود.بهمعنایجملهتوّجهکنید:
»قطعًااوهمکارنامیدهمیشودزیرااوباتوکارمیکند.«

خط فکری:اینسـؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآنفعلیداللتبرمضارعالتزامی نداشـته باشـد.دراین

ـنیزاگردرجملهقبلاز کی، حّتی، ل  رابطهالزماستتوجهکنیدکهعالوهبرلیتولعّل،حروِفَان، َکی، ل 
فعلمضارعبیایندبرمضارعالتزامیداللتمیکنندوهمچنیناگردراسلوِبشرط،فعِلشرط،مضارعباشد

میتواندمعادِلمضارعالتزامیترجمهشود.
گزینـٔه »1«:در»َفْلَیعملـوا«)َفــ+ِلـ+یعملـوا(بهمعنایپس باید انجام دهنـد،»ِلَیْعَملوا«داللتبرمضارع

التزامیدارد.
گزینٔه »2«:»أنیکتبوا«بهمعنایکه بنویسند،است.

َذبهدلیلذکِرَانپیش گزینـٔه »3«:فعـِل»ُیحاِوُل«بهدلیـلذکر»َلْیَت«درابتدایجملهوهمچنینفعـِلُیْنق 

ازآنداللـتبـرمضـارعالتزامیدارنـد.بهمعنایگزینه3توّجـهکنید:ایکاشمـرِدمؤمنتالش کندکه
برادرانشراازعبادِتُبتهانجات دهد.

گزینه 3. 9

دونمعادلمضارعالتزامیترجمهشود.)ای  ذکر»لیَت«درابتدایجملهموجبمیشودکهفعِلمضارِعُیشاه 
کاشمهماناِنماهمٔهشهرهایکشورمانراببینند(

گزینه 1. 10

درگزینه1،لیتبرسـرجملهایآمدهاسـتکهدارایفعلماضیاسـت)لیتالطاّلَبخجلواو...(بههمین
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دلیـلمیتوانـدمعادلماضی اسـتمراریترجمـهشـود:)ایکاشدانشآموزانخجالت می کشـیدندواز
کارشانپشیمان می شدند.

گزینـٔه »2«: کانبرسـرفعلماضیآمدهاسـتومعـادلماضیبعیدترجمهمیشـود)دانشآموزانخجالت

کشیدهبودندوازکارشانپشیمانشدهبودند(
گزینٔه »3«: َلمبرسرفعلمضارعآمدهاستوبرماضیمنفیداللتمیکند)دانشآموزانخجالتنکشیدند

وازکارشانپشیماننشدند(
گزینٔه »4«:»الیخجلون«فعِلنفیاست)دانشآموزانازکارشانپشیماننیستندوخجالتنمیکشند.(

گزینه 3. 11

دراینجملهَوَصْلُتیکفعلماضیاستکهبعدازلیَتآمدهاستبنابراینمیتواندمعادِلماضیاستمراری
یابعیدترجمهشـود:[ایکاشبهدوسـتانمنزدیِکتنگهمیرسـیدم)رسیدهبودم(]بههمیندلیلگزینههای
1و2هردومیتوانددرستباشدوچونفعلبعدازلیتقراردارد،درآنمفهوِمآرزووجوددارد)ایکاش(

ولیاینفعلبرماضیمنفیداللتنمیکند.

گزینه 1. 12

فعلمضارعدرجملٔهدارایلعّلبهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشـودنهماضیاسـتمرارییابعید.)امید
استایندانشمندبهادیانالهیاحترامبگذارد.(

خط فکری:سؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآنفعلیمعادلماضیاستمرارییابعید نداشته باشیم.دراین

رابطهالزماستبهاینمواردتوجهداشتهباشید:
لیت+فعلماضی←معادلماضیاستمرارییابعیدترجمهمیشود. �
کان+فعلمضارع←معادِلماضیاستمراریترجمهمیشود. �
کان+فعلماضی←معادلماضیبعیدترجمهمیشود. �
فعـلماضـی+فعـِلمضارعدرجملٔهتوصیفی)جملهایکهبعدازاسـمنکرهمیآیـدوآنراوصفمیکند( �

معادلماضیاستمراریترجمهمیشود.
فعلماضی+فعلماضیدرجملٔهتوصیفی←معادلماضیبعیدیاسادهترجمهمیشود. �

براساسمواردفوق:
ُد«آمدهاستمعادلماضیاستمراریمعنیمیشود گزینٔه »2«: بهدلیلاینکه»کان«برسرفعلمضارِع»ُیَؤکِّ

)پیامبرمابرآزادیعقیدهتأکیدمیکرد.(
گزینـٔه »3«: »لیـت«بـرسـرفعلماضیآمـدهومعادلماضیاسـتمرارییـابعیدترجمهمیشـود)ایکاش

مسلمانانمّتحدمیشدندوپراکندهنمیشدند.(
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گزینٔه »4«: فعِل»قدقرأته«یکفعِلماضیاستکهاسِمنکرٔهپیشازخودشراتوصیفمیکندواینجملٔه
توصیفیبعدازیکفعلماضیقرارگرفتهاستبنابراینمعادلماضیبعیدترجمهمیشود)استادبهمندرسی

دادکهقباًلآنراخواندهبودم.(

گزینه 2. 13

»ال«ی نفی جنس:""
گاهیحرِف»ال«برسریکاسـمنکرهواردمیشودومعادل»هیچ...نیست«ترجمهمیشود.دراین

صورت»ال«ینفیجنس،نامیدهمیشود.

الَکْنَزکاْلعلِم.←هیچگنجیمانندعلمنیست.مثاد: 

ویژگیاسـِمبعداز»ال«ینفیجنسایناسـتکه»ال«و»تنوین«نداردوحرفآخـرآنهموارهباحرکِت
فتحهدیدهمیشود.

خط فکری: موردنظِراینسؤالتشخیِص»ال«ینفیجنسازسایرانواِع»ال«است.دراینرابطهتوجهکنیدکه:

»ال«ینفیجنسبرسرفعلنمیآیددرحالیکه»ال«ینفِیمضارعو»ال«ینهیهردوبرسرفعلمضارعمیآیند.

گزینه های »1 و 3 و 4«:دراینگزینهها»ال«برسـرفعلمضارعآمدهاسـتوبهترتیب:»ال«ینفیمضارع،

»ال«ینهیو»ال«نهیهستند.

معنای»ال«وفعِلپسازآندراینگزینههابهترتیبعبارتاستاز:کارنمیکند،نبایدغمگینکند)غمگین
نکند(،دشنامندهید.

گزینٔه »2«:»ال«برسـریکاسـمبدون»ال«و»تنوین«آمدهاسـتومعنایجملهدراینگزینهچنیناست:

»هیچعبادتیمانندیاددادنویادگرفتننیست«.

گزینه 3. 14

گزینه های »1، 2 و 4«:ال،برسـریکاسـمبدون»ال«و»تنوین«آمدهاسـتوهمٔهاینجملههادربرگیرندٔه

 معنـای»هیچ...نیسـت«نیزمیباشـند.)بـرایمنهیچعلمیجزآنچـهپروردگارمبهمنآموخته،نیسـت(
)هیچچیزیدرزندگیامقویترازپرهیزکارینیست.()هیچمهمانیامروزدرخانهامنیست.(

گزینـٔه »3«:اسـِمبعـداز»ال«،»ال«داردومعنایجملـهنیزدربرگیرندٔهمعناینفِیجنسنیسـت)مردمبه

دانشمنداناحتراممیگذارندنهبهنادانان.(

گزینه 2. 15

»ال«درگزینه2،درابتداِیجواب،بهمعنای»نه«اسـتودرپاسـخبه»َهْل«آمدهاسـتو»ال«ینفیجنس
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ه،برسـرفعلمضارعآمدهو»ال«ینفیمضارعاسـت.)آیااینغذارا بُّ محسـوبنمیشـود.و»ال«درال ُاح 
دوستداری؟نه،آنرادوستندارم(

گزینه 2. 16

M :برای پاسخ گویی دقیق به سؤال های ترجمه الزم است به موارد زیر توجه کنید
برمعانیواژههایکتابدرسـیخودمسـّلطباشـیدوبدانیدکهواژهرابایدمتناسـبباسیاقعبارت �

ترجمهکرد.
درترجمٔهصحیحنبایدخطایقواعدیوجودداشتهباشد. �
ناألصّحواألدّق...«است.یعنیکدامگزینهدرمقایسهباسایر � دقتکنیدکهصورِتسؤالهایترجمه»عیِّ

گزینههاصحیحترودقیقتراستبنابراینانتخابیکگزینهدرمقایسهباسایرگزینههاصورتمیپذیرد.
بهتراستابتدادرجملٔهعربی،مواردیرابیابیدکهبتوانیدبهکمکآنها،تادوگزینهرارّدکنید.برای �

مثالمواردیمثِلزماِنفعل،ترجمٔهصحیحاسـمهایاشـاره،مفردیاجمعبودِنکلمات،نحؤهترجمٔه
صفتیامضاٌفالیهونحؤهترجمٔهحروف،سـپسدوگزینٔهباقیماندهراقسـمتبهقسـمتبایکدیگر
مقایسـهکنیدتامتوّجهوجهاختالفآنهادرترجمهبشـویددراینصـورتمیتوانیدبادقتدرجملٔه

عربیدادهشدهگزینٔهمناسبراانتخابکنید.

والُمشـرکینمیتوانندمواردمناسـبی ،فعلهایجملهونقِشکلماتیماننِدفطريٌّ نَّ خط فکری:نحؤهترجمٔهإ 

برایانتخابگزینٔهصحیحترباشند.
ّنتوّجهکنیدکهاینحرفموجبتأکیدبرجملهمیشـودولیترجمهنکردنآنبهصورِتیک دررابطـهبـاإ 

گزینهنمیشود. واژٔهتأکیدی)قطعًا،مسلمًا،بیگمانو...(لزومًاوبهتنهاییموجبرِدّ
گزینٔه »1«: دینبهجایدیندارینادرستاستوال َنُکْننهیاستومعادِلنباید باشیمترجمهشود.

گزینٔه »3«: امریمعادلیدرجملٔهعربیندارد،نبوده ایمترجمٔهدرستیبرایاَل َنُکْننیستوقطعًانیزترجمٔه

نیست. نَّ مناسبیبرایأل 
مضارِعمنفیاسـتنباید دوسـت داشـته  بُّ گزینٔه »4«: بی گماننادرسـتاسـتوباتوجهبهاینکهال ُیح 

باشدنیزنادرستاست.

گزینه 1. 17

نَّ 
َ
خـط فکـری:نحؤهترجمهفعلهـایجمله،نقشضمیر»نا«وجمـعبودنومعرفهبودِناألنبیـاءومعنایأ

مواردیهستندکهمیتوانندراهگشاباشند.
َنْعَلْممعادِلبایدترجمهمیشود.)رّدگزینههای2و4( »ِلـ«درل 
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معادِلکهترجمهمیشودنهقطعًا.)رّدگزینه3( نَّ
َ
أ

ال َیْتُرُکمضارعمنفیونامفعولاستوترجمٔهصحیحآنما را رها نمی کنداست.)رّدگزینههای2و3(
ْرَسَلماضینقلیاست)رّد3و4(واألنبیاءجمعومعرفهاست)رّد3و4(.

َ
قد أ

گزینه 4. 18

چ پچ کردنداستکهفقطدرگزینه4بهصورتدقیقترجمهشدهاست. بدأ ... َیتهاَمسونمعادِلشروع به پ 
لّمااگربرسرماضیبیایدمعادلهنگامیکهترجمهمیشود)هنگامیکهخارجشد()رّدگزینه2(

معادِلگوییترجمهمیشود.)رّدگزینههای2،1و3( کأنَّ
وهمچنینبهمواردیمثِل)ِارضاء=راضیکردن(،)ِلصدیقي=بهدوستم()الُیمکُنلنا:برایماممکننیست(

نیزبرایرّدگزینههاینادرستمیتوانیداستنادکنید.

گزینه 2. 19

ْفَعَلمعادِلحاضر کردترجمهمیشودنه»حاضرشد«)رّدگزینه4(
َ
ْحَضَربروزِنأ

َ
أ

»الّرجل«معرفهاست)رّدگزینه1(
»کانوایظّنون«معادِلماضیاستمراریترجمهمیشود)گمانمیکردند:رّدگزینههای1و3(

:برایاینکه)رّدقطعًادرگزینه3( أِلنَّ
قصد داشتدرگزینه4( و»َقْصد«اسماستنهفعل)ردِّ

میتوانیدبایکیدوموردازاینموارد،دوگزینهرارّدکنیدوسـپسبامقایسـٔهدوگزینٔهدیگر،صحیحترینرا
انتخابکنید.

گزینه 1. 20

ّنمعادِلگوییمعنیمیشودوکنٌزنکرهاست)گنجی()رّدگزینه2(،
َ
هذا الکتابمعادِلاین کتاباست.َکأ

جملٔهبعداز»کنز«بههمراهکهترجمهمیشودزیرا»کنز«راتوصیفمیکند.)ردگزینه3(
اگـرَلـمقبلازفعلمضارعبیاید،فعلمعادِلماضیمنفیترجمهمیشـودوباتوجهبهاینکهدرابتدایجمله
نیزفعلماضی)قال(آمدهاستترجمٔهآنبهصورتماضیبعیدصحیحاستونمیتوانآنرابهصورتآینده

)کشفخواهیمکرد(و)هرگزکشفنکردهایم(ترجمهکرد)رّدگزینههای3و4(

گزینه 2. 21

خط فکری: لعّلبهمعنیشایدوامید استمیباشدواگربرسرفعلمضارعبیاید،فعِلمضارعمعادلمضارع

التزامیترجمهمیشود.
بهتوضیحخطفکریمراجعهکنید)رّدگزینه3(بهمفردبودن»الشّر«توجهکنید)رّدگزینه1(
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یناومعنایفعلتوجهکنید)ماراحمایتکند()رّدگزینه4( بهمفعولبودن»نا«درُیْحم 
سالم=آرامش)رّدگزینههای3و4(

گزینه 4. 22

اگرلیتبرسرمضارعبیایدمعادلمضارعالتزامیترجمهمیشود:ایکاشبتوانم)رّدگزینه1و3(،»لیت«
معادِل»ایکاش«استنهشاید.)رّدگزینه2(

ري + َکنیزدقتکنیداینفعلمعادِلبه تو نشـان دهمترجمهمیشـودزیرابر
ُ
ریَک=أ

ُ
بهفعلمضارعأ

فعاداست.)َیرٰی:میبیند←ُیري:نشانمیدهد( ُلومصدرآنا  وزنُافع 
»نجاَحک«مضافومضاٌفالیهوبهمعنِی»موفقیتیاپیروزِیتو«اسـت،جملٔهال ُتدرکنیزاسـمنکرٔهغایٌة 

راتوصیفمیکند.

گزینه 3. 23

خط فکری:اگر»لیت«برسـرفعِلماضیبیایدمیتوانآنرابهصورِتماضیاسـتمرارییابعید)متناسـببا

سیاِقعبارت(ترجمهکرد.
ْشـَغَلْتنا=ایکاشمشـغولمیکـرد)مشـغولکـردهبـود(بنابراینمشـغود کندنادرسـتاسـت.

َ
 لیـَت أ

)رّدگزینههای1و2(
جملٔه»ُتفیُدنا«نیزاسِمنکرٔهأعماٍدراتوصیفمیکندوبههمراهکهترجمهمیشودوهمچنینبهجمعبودن

أعمادتوجهکنید)رّدگزینه4(.

گزینه 2. 24

خط فکری:بهتفاوتانواع»ال«وهمچنیننحوهترجمٔه»ال«ینفیجنس)هیچ...نیست(درترجمهتوجهکنید.

دّقتکنیدکهدر»ال«ینفیجنسمیتوانواژٔههیچرادرترجمهذکرنکردولیاسِمبعداز»ال«حتمًابایدبه
همراهیاء نکرهترجمهشود.

ال َیْحُزْننهیاستومعادِل»نبایدغمگینکندیاغمگیننکند«ترجمهمیشود)رّدگزینههای1و4(
»ال«در»القیمَة...«الینفیجنساستبنابرایناسمپسازآنحتمًابایدبهصورتنکرهترجمهشود:ارزشی.

)رّدگزینه3(.

گزینه 1. 25

»ال«درال فخَر ...»ال«ینفیجنساستومعادِلافتخاری ...یاهیچ افتخاری...است)رّدگزینههای3و4(
نسببهمعنیدودماناستوإّنمامعادِلفقط،تنهاترجمهمیشودوبرایحصرمیآید.



خط فکری عربی دوازدهم 36

بهمضافومضاٌفالیهبودِن»أدِبَک=ادِبتو«نیزتوجهکنید)رّدگزینه2(.

گزینه 2. 26

M  گاهـی چهـار جمله یا عبارت متفاوت در گزینه ها به چشـم می خورد. در چنیـن مواردی به نکاِت زیر
توجه کنید:

ابتدادقـتکنیدکهآیاارتباطیبینگزینههاازنظرمعناییوجـودداردیانه؟زیرااگرگزینههایبعد �
درادامٔهگزینههایقبلآمدهباشـندبعضیعواملکـهدرگزینههایقبلوجوددارندمثلوجودکان،

ادوات شرط و...میتوانندرویترجمٔهعباراتبعدیتأثیربگذارند.
اگرارتباطیبینگزینههاوجودنداردمیتوانیدهرعبارترابهطورمستقلوقسمتبهقسمتباترجمٔه �

مربوطبهآنمقایسهکنیدوموردصحیحتررادرمقایسهباسایرگزینههاانتخابکنید.

دراینسؤالارتباطیبینگزینههاوجودنداردومیتوانهرگزینهرابهطورمستقلبررسیکرد:
گزینٔه »1«:واژٔه»قطعًا«درترجمهمعادلیدرعربینداردوترجمهقسمتدومجملهنیزنادرستاست.

)ترجمٔهصحیحچنیناست:آیامیدانیکهمردمازیکمادرویکپدرهستند.(
ترجمهمیشودوال یعلمونمضارعمنفیاست:)آنهامانندطالهستندولینمیدانند.( ،معادِلمانند  گزینٔه »3«: َکأنَّ

گزینٔه »4«:»لیت+فعلماضی«معادلماضیاستمرارییابعیدترجمهمیشودوطینٍةنکرهاست:)ایکاش

آنهارامیدیدیکهچگونهازتّکهِگلیآفریدهشدند.(

گزینه 3. 27

دراینسؤالمیانگزینههاارتباطمعناییبرقراراستولیموردیکهرویگزینههایبعددرترجمهاثربگذارد
وجودندارد.

مورد خطادرگزینٔه3است.درقسمِتدوماینجمله»ال«الینفیجنساستوترجمٔهصحیحاینقسمت
چنیناست:)...ومنمیدانماینتالشهیچفایدهایندارد.(


