




به نام خداوند جان و خرد کالم نخست   
کزین برتر اندیشه برنگذرد   

»هــر کودکــی کــه بــه دنیــا می آیــد، ایــن پیــام را بــه همــراه دارد کــه خــدا، هنــوز از انســان ناامیــد    
ــت.«  ــده اس نش

  ایــن جملــة معروفــی از اندیشــمند هندوســتان، »رابیندرانــات تاگــور«  اســت کــه بارهــا و بارهــا بــه 
ــه طــرز هوشــمندانه ای  ــاً  شــما هــم حــس می کنیــد کــه ب مفهــوم زیبــای آن فکــر کــرده ام و احیان
ــا  ــه دنی ــی ب ــچ کودک ــر هی ــود دیگ ــده ب ــد ش ــان ها ناامی ــدا از انس ــر خ ــه اگ ــد ک ــد بگوی می خواه

نمی آمــد.
و حــاال حتمــاً  از خودتــان می پرســید کــه ایــن مطلــب چــه ربطــی بــه ایــن کتــاب و موضــوع آن    
دارد؟! »هــر کتابــی کــه بــه دنیــا می آیــد )تولیــد می شــود(، ایــن پیــام را بــه همــراه دارد کــه انســان، 

هنــوز از آموختــن ناامیــد نشــده اســت.«
بی اغــراق می گویــم کــه اگــر امیــد بــه آموختــن در وجــود انســان هنــوز زنــده و ملمــوس نبــود شــاید    
مــا هــم ایــن مقــدار ســختی  را بــرای تولیــد چنیــن کتابــی تحمــل نمی کردیــم و اکنــون کــه آخریــن 
ــن  اســت کــه توانســته  ــم ای ــد و آرزوی ــاب  را انجــام می دهــم. تمــام امی ــن کت قلم فرســایی های ای
باشــم کتابــی تألیــف کنــم کــه مطالعــة آن شــما را در فهــم و یادگیــری بهتــر درس عربــی یــاری کنــد 

و افقــی نــو در نگاهتــان بگشــاید.
ــد و آن هــم  ــه چشــم می آی ــر ب ــک نف ــی، فقــط ی ــد هــر محصول ــز مانن ــاب نی ــد کت ــد تولی در رون   
»مؤلــف« اســت درحالی کــه ایــن یــک فرآینــد گروهــی اســت کــه در آن جمعــی دســت بــه دســت 
هــم، هدف هایشــان  را یکســان می کننــد تــا کتابــی تولیــد و وارد بــازار شــود، بنابرایــن بــر خــود الزم 
می دانــم کــه از ایــن گــروه پــر تــاش تشــکر و قدردانــی نمــوده و شــادی خــود را از تولیــد کتــاب 

بــا ایــن عزیزانــم بــه اشــتراک بگــذارم:
سپاسگزاری:

 جناب آقای یحیی دهقانی: مدیریت محترم انتشارات مبتکران و یکی از پیشکسوتان آموزش و 
نشر ایران

 جناب آقای مهندس هادی عزیززاده: دبیر محترم مجموعه که تجّسم چهره ایشان در ذهن من  
ترکیب لبخند و صبر است.

 مهندس بابک نهرینی: دوست عزیز و خوش قلبی که باعث آشنایی من با مجموعة مبتکران بود.
 آقای حسین کشتی کار: که همواره صبور و مهربان و باوقار به خواسته های من گوش می دادند و به 

همکارانشان در سایت طراحی و حروف چینی منتقل می کردند.
 صفحه آرا: سرکار خانم سمیرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرایی این کتاب تاش کردند.

 سرکار خانم طوبی عینی پور: که زحمت نمونه خوانی کتاب را متحمل شدند.
  گرافیست: بهاره خدامی
  طراح جلد: مینا هرمزی

 سرکار خانم زینب نزل آبادی و هدی معرفت جو که در ویرایش بخش هایی از کتاب همراه من 
بودند.



 دانش آموزان خوبم: که ایرادهای موجود در چاپ اول را صمیمانه به من منتقل کردند تا بتوانم 
در ویرایش های بعدی آن ها را برطرف کنم. 

 همسر عزیزم و دو پسر دلبندم: که شاید به هیچ کس به اندازة آنها مدیون نباشم، چون تألیف 
زمان بر ترین کار زندگی من بوده و این همان زمانی بود که به آنها تعلق داشت.

با وجود وسواس و دقت فراوانی که در ویرایش این کتاب انجام دادم، حتمًا ایرادهایی خواهد بود 
که از چشمان دقیق و نگاه تیزبین شما دور نمی ماند، بنابراین از تک تک عزیزان، استادان گرانقدر، 
مشاوران باسواد و دلسوز و دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر این حقیر منّت نهاده و نظرات و 
انتقادات ارزشمندشان را از طریق آیدی تلگرام بنده به نشانی زیر اعام نمایند، که من سخت معتقدم 

نظرات شما سازنده و گرانقدر است:
@MahdiTorabi132   

                                                                                مهدی ترابی
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قواعد این درس شامل مرور تمام مباحث پایه )سال هفتم، هشتم و نهم( می باشد.
ــد.   ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــادی را ب ــبتًا زی ــم نس ــن درس حج ــد ای ــوا: قواع ــی محت ارزیاب
]ایــن قواعــد ممکــن اســت در کنکــور سراســری ســؤال مســتقل نداشــته باشــد، ولــی به عنــوان 

پایــة مباحــث بعــدی، یادگیــری آنهــا ضــروری اســت.[
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درس نامه

در عربی دورة اول )هفتم ـ هشتم ـ نهم( با مواردی آشنا شدید که به طور پایه ای در عربی دورة دوم )دهم ـ یازدهم ـ دوازدهم( به آن   
اطاعات پایه ای نیاز داریم.

به طور کلی »کلمه« در زبان عربی به سه گروه تقسیم می شود: اسم 
    

فعل کلمه    

حرف     
 

ابتدا به بررسی »اسم« می پردازیم، اسم دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که ساده ترین و ابتدایی تریِن این تقسیم بندی ها، »جنسیت«   
و »تعداد« است.

مذکر: اسمی که بر جنس »نر« داللت می کند.  
مؤنث: اسمی که بر جنس »ماده« داللت می کند.  

1( مذکر   عامت خاصی )مانند »ة«( ندارد و فقط بر جنس )یا شیء1( نر تأکید دارد.   
اسم از نظر	  َرُجل )مرد( / أب )پدر( / أسد )شیر( / کتاب

1( دارای عامت تأنیث: عامت اصلی آن )ة( می باشد که به انتهای کلمه اضافه می شود. 			جنس 
   طالبة )دانش آموز )دختر(( / شجرة )درخت(

2( مؤنث   2( بدون عامت تأنیث )قراردادی(: بر جنس ماده داللت می کند و عامتی ندارد.   
    اُّم )مادر( / اسم شهرها و کشورها )إیران( / اعضای زوج بدن )یَد = دست(

1( حرف )ة / ة(   َمکتَبَة   
2( حرف )اء( که زائد باشد   صحراء عالمت های تأنیث )مؤنث بودن( اسم 

3( الف مقصوره )ي( یا )ا( زائد   ُکبري ـ ُدنیَا   

نکته نامه

1( کلماتی مانند )دواء، ماء، فتَی و...( عامت مؤنث ندارند؛ زیرا اگر )اء( یا )ي( را از آخر این اسم ها برداریم یک یا دو حرف بیشتر باقی 
نمی ماند؛ یعنی )اء( یا )الف مقصوره( در این اسم ها جزء ساختمان اسم است و عامت مؤنث به حساب نمی آید، بنابراین آنها را مذکر 

به حساب می آوریم.
2( برای تشخیص جنسیت در اسم های جمع، باید به »مفرد« آن اسم نگاه کنید.

فقراء )جمع( مفرد فقیر )مذکر(   
   مؤنث

خضراء )مفرد( مفرد مونث   
3( موارد زیر در زبان عربی به طور قراردادی مؤنث به حساب می آیند:

1( اسامی شهرها ـ کشورها ـ قاره ها ـ قبیله ها: طهران ـ ایران ـ اوروبّا ـ قریش 	
2( اعضای زوج )دو تایی( بدن: ید )دست( / رِجل )پا( / َعین )چشم( / اُُذن )گوش( 	

1- در تقسیم بندی های مذکر و مؤنث، مواردی که بر انسان یا حیوان داللت نمی کند را اصطالحًا »مجازی« می گویند. بر این اساس اسمی مانند »شجرة« مؤنث مجازی و اسمی 

مانند »کتاب« مذکر مجازی است. )البته تقسیم بندی حقیقی و مجازی جزء اهداف کنکور نیست.( 
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3( اسم هایی که بر انسان یا حیوان ماده داللت کند ولی عامت مؤنث در آخرش نداشته باشد: 	
     اُّم )مادر( / اُخت )خواهر( / مریم و...

4( اسم هایی که به طور »حفظی« به عنوان مؤنث باید یاد بگیرید: 	
أرض )زمین( / شمس )خورشید( / سماء )آسمان( / دار )خانه( / نار )آتش( / حرب )جنگ( / بِئر )چاه( / ریح )باد( / حال )حالت(    

/ نفس )خود( / عصا   

اشتباه شونده ها

1- اسمی که آخرش )ة / ة( دارد به شرطی مؤنث است که »مفرد« باشد.

َطَلبَة)جمع(مفرد طالب )مذکر( إخوة )جمع(مفرد أخ )مذکر(  شجرة )مفرد(  مؤنث  

   مفرد: اسمی که فقط بر یک نفر یا یک چیز داللت می کند. مانند: کتاب، تلمیذ
اسم	از	نظر	تعداد   مثنی: اسمی که بر دو نفر یا دو چیز داللت می کند و با اضافه شدن )اِن ـ  یِْن( به اسم مفرد ساخته می شود.

   معلماِن ـ معلمیِن
   جمع: اسمی که بر بیش از دو نفر یا دو چیز داللت می کند و دو نوع دارد:

1- جمع مکسر: قاعده و قانون ندارد و شنیدنی و حفظی می باشد.  فقیر  فقراء / صغیر  ِصغار   
2- جمع سالم   

جمع مؤنث سالم: از آخر اسم مفرد، »ة / ة« حذف و سپس »ات« اضافه می شود.   
        

- ة معلم + ات معلمات جمع	سالم   معلمة 
   جمع مذکر سالم: با افزودن )وَن ـ  یَن( به اسم مفرد مذکر ساخته می شود.  )معلموَن ـ معلمیَن(

نکته نامه

1( برخی اسم ها در زبان عربی بیش از یک جمع مکسر دارند: مانند:
عین )أْعیُن ـ ُعیون( طالب )ُطّاب ـ طلبة(   نفس )أنُفس ـ نفوس(   أخ )إخوان ـ إخوة( 

اشتباه شونده ها

1( کلمات »أصوات، أوقات، أموات، أبیات« با اینکه به »ات« ختم شده اند، ولی جمع مؤنث سالم نیستند و جمع مکسر هستند.

 َمیِّت ـ َمیْت / أبیات مفرد بِیت
أوقات مفرد وقت / أصوات مفرد صوت / أموات مفرد

* »بَیت« به معنی »خانه«، جمع مکسرش »بُیوت« است.

2( اسم هایی مانند »عطشان، ایمان، انسان، کتمان و...« نیز »ـان« دارند ولی اسم مثنی نیستند.

3( اسم هایی مانند »مساکین، شیاطین، قوانین و...« نیز »ین« دارند ولی جمع مذکر سالم نبوده و جمع مکسر هستند.
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اسم اشاره

اسمی که برای اشاره به اشخاص و اشیاء به کار می رود که به صورت زیر تقسیم می شود:  

جمعمثنیجنسمفرد

اسم	اشاره

نزدیک
هذاِن ـ هَذیِن )این دو(هذا ـ ذا )این(مذکر

هوالء )اینان(
هاتاِن ـ هاتَیِن )این دو(هذه )این(مؤنث

دور
............ذلَک ـ ذاَک )آن(مذکر

اولئک )آنان(
............تلَک )آن(مؤنث

نکته نامه

1( برای اشاره به مکان از الفاظ »ُهنا: اینجا« ، »هناک، هنالک: آنجا« استفاده می شود.  
2( اسم بعد از اشاره اگر »أل« نداشته باشد، حتمًا نقش »خبر« دارد. هذا   کتاٌب.  
     مبتدا   خبر

3( اسم اشاره از نظر جنس و تعداد با اسم بعدش مطابقت می کند.  
  هذا الکتاب / هذه المدرسة / هؤالء تامیذ

اشتباه شونده ها

1( اگر اسم بعد از اشاره، »جمع غیر انسان« باشد، اسم اشاره به صورت »مفرد مؤنث« می آید.  هذه     ُکتٌُب. 	

مفرد مؤنث  جمع غیر انسان   
2( اسم اشاره »هؤالء« و »اولئک« برای مذکر و مؤنث به طور یکسان به کار می رود.  

کارگاه ترجمه
 

1( اگر اسم بعد از اشاره، »أل دار« باشد، اسم اشاره همواره »مفرد« ترجمه می شود:  
هذا التلمیذ ......... : این دانش آموز .........   

هؤالء التامیذ ......... : این دانش آموزان .........   
2( اگر اسم بعد از اشاره »بدون أل« باشد، اسم اشاره طبق صیغة خودش ترجمه می شود:  

هذا تلمیذ ......... : این دانش آموزی .........   
هؤالء تامیذ ......... : اینها دانش آموزانی .........   

3( »هناک« در ابتدای جمله به معنی »وجود دارد ـ هست« ترجمه می شود.  
  »ُهناک َمْحَفظٌةنظیفةٌ علی المنضدة.«: کیف تمیزی بر روی میز وجود دارد.
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معناکلمة	پرسشیمعناکلمة	پرسشی

کجاأیَنآیاَهل / أ

اهل کجامِن أیَنچه کسیَمن

چه مقدارَکمبرای چه کسیلَِمن

چگونهَکیَفچه چیزیما / ماذا

چه زمانیَمتیچرالِماذا / لَِم

نکدامأّی از چه چیزی / از چه کسیمِّم / مِمَّ

نکته نامه

1( از بین کلمات پرسشی، »هل ـ أ« حرف استفهام و مابقی اسم استفهام هستند.  
2( در جواب »هل ـ أ« از »نعم ـ ال« استفاده می کنیم. هل أنت متکاسل؟ ال ـ أنا نشیظ  

3( در جواب »َمن« از نام یا عنوان یا شغل انسان و در جواب »ما« غیرانسان استفاده می شود.  
4( زمان فعل در جملة پرسشی و جملة پاسخ باید یکسان باشد.  

: زیرا ـ برای اینکه« استفاده می کنیم. 5( در پاسخ به کلمة پرسشی »لَِم یا ماذا« از ترکیب »اِلَنَّ  
  لَِم یذَهُب إلی السوق؟ ألنّه یقصد شراء الُقماش.

اشتباه شونده ها

1( صیغة فعل در جملة پرسشی با صیغة فعل در جملة پاسخ، لزومًا یکی نیست و گاهی طبق الگوهای زیر با هم تفاوت دارد:  
الف( اگر سؤال دوم شخص مفرد )مفرد مخاطب( باشد، جواب اول شخص مفرد )متکلم وحده( می آید:  

هل تَْذَهُب إلی الشارع ُمسرعًا؟ نَعم، اَْذَهُب.  
متکلم وحده مفرد مخاطب   

2( اگر سؤال دوم شخص جمع )جمع یا مثنی مخاطب( باشد، جواب سوم شخص جمع )متکلم مع الغیر( است.  
هل تَْذهبون إلی الشارع ُمسرعیَن؟ نَعم، نَْذَهُب.  
متکلم مع الغیر جمع مخاطب   

معموالً کلمات در زبان عربی، دارای ریشة 3 حرفی )3 حرف اصلی( می باشند و حروف دیگری که عاوه بر این ریشه، در کلمه دیده   
می شود، را حروف اضافه یا زائد آن کلمه می گوییم.

برای به دست آوردن وزن کلمات، به جای سه حرف اصلی کلمه، حروف ) ف    ع   ل( را جایگزین کنید، آنگاه وزن کلمه به دست می آید.  
استـغـفـار مـعـلـوم   

استـفـعـال مـفـعـول   
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مثال	+	ترجمهفرمول	ساختمثبت	/	منفینوع	فعل

ُهَو َذَهَب  او رفتفعل عادیمثبتماضی

ُهَو ما َذَهَب  او نرفتما + فعلمنفی

أنتُما تَذَهباِن  شما می رویدی  / ت  / ن  / أ + فعل ماضیمثبتمضارع

أنَت ال تَذَهُب  تو نمی رویال + فعل مضارعمنفی

نحُن َسنَذَهُب  خواهیم رفتسَ  / سوَف + فعل مضارعمثبتآینده	)مستقل(

حذف حرف اول )ت  (...............امر	)مخاطب(
إذَهْب  برومضارع مجزوم)1(

ال تَذَهب  نروال + مضارع مجزوم...............نهی

طریقة	ساخت	فعل	امر	مخاطب   از صیغه های مخاطب )دوم شخص مفرد به بعد( ساخته شود.

مثالمراحل	تبدیل	فعل	مضارع	به	امر

تَْذَهُب  ْذَهُبحرف )ت  ( را از ابتدای فعل حذف می کنیم.1

ـْ( باشد، به جای آن 2 اگر اولین حرف بعد از حذف )ت  ( ساکن )
)ا( می گذاریم.

ْذَهُب  اْذَهُب

عامت )ا( را با توجه به حرف بعد از ساکن تعیین می کنیم، 3
ـَـِـ( باشد از )اِ( استفاده می کنیم. ( باشد، از )اُ( و اگر ) ـُ اگر )

تْذَهُب  اِْذَهُب

اِْذَهُب  اِْذَهْبآخر فعل را مجزوم می کنیم.4

طریقة	ساخت	فعل	نهی	  نهی در واقع دستور به انجام ندادن کاری است. )از تمام صیغه های مضارع ساخته می شود.(

مثالمراحل	تبدیل	فعل	مضارع	به	امر

تَْذَهُب  التَْذَهُبابتدا حرف )ال( را در ابتدای فعل اضافه می کنیم.1

التَْذَهُب  التَْذَهْبآخر فعل را مجزوم می کنیم.2

« تبدیل شود و در صیغه های دارای »نون«، »نون« از آخر فعل مضارع حذف شود، به جز دو صیغة جمع مؤنث که تغییرناپذیرند. )یذَهبَْن  ـْ « به » ـُ 1- مجزوم کردن: یعنی حرکت »

ـ تذهبَن(
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نکته نامه

1( برای منفی کردن فعل ماضی فقط از »ما« استفاده می شود ولی برای فعل مضارع هم می توانیم از »ما« و هم می توانیم از »ال« استفاده   
کنیم که البته آخر فعل در هر صورت نباید تغییر کند.
)ال ـ ما( یذَهُب: نمی رود   ما َذَهَب: نرفت 

2( برای منفی کردن فعل مستقبل )آینده( از حرف »لَن« به جای »سَ  یا سوف« استفاده می کنیم. ]در عربی یازدهم این نکته را کامل خواهیم گفت.[  
سوف یذَهُب: خواهد رفت  لن یَْذَهَب: نخواهد رفت.  

3( در ساختن فعل امر مخاطب، در صورتی که بعد از حذف کردن »ت  «، اولین حرف دارای حرکت باشد )ساکن نباشد( نباید به ابتدای   
فعل، همزه اضافه کنید. تَُعلِّموَن  تَُعلِّموا  َعلِّموا

اشتباه شونده ها

1( صیغه های جمع مؤنث غایب )یذَهبَْن( و جمع مؤنث مخاطب )تَْذَهبَْن( در مجزوم کردن دچار تغییر نمی شوند، بنابراین وقتی ال در   
کنار این صیغه ها مشاهده کردید، باید حتمًا به ترجمة فعل در جمله توجه کنید تا نفی یا نهی بودن فعل را متوجه شوید.

ال نهی  نروید نباید بروند  ال نهی    
تذهبن      یذهبن 

ال نفی  نمی روید ال نفی   نمی روند    
2( تفاوت ال ناهیه و ال نافیه در این است که:  

       مجزوم می کند.    مجزوم نمی کند
ال نافیه ال ناهیه    

دستور منفی ترجمه می شود.    منفی ساده ترجمه می شود.   
ـُ « یا »ن« مشاهده می شود، بنابراین فعلی  3( فعل مضارع در ابتدای خود یکی از حروف »ی   ت   ن   ا« را دارد و در آخرش نیز همواره »  

« یا »ن« ندارد مضارع نبوده و ماضی می باشد. ـُ مانند »تََعلََّم« یا »تَکاَسَل« که در ابتدای خود »ت  « دارد به خاطر اینکه آخرش »
4( فعل »امر مخاطب« با روشی که در درسنامه گفته شد، ساخته می شود و روش ساختن امر از صیغه های غایب و متکلم مضارع به شکل   

دیگری می باشد که نباید به هیچ عنوان روش امر ساختن را جابه جا انجام دهید:

ِ  + صیغه های غایب و متکلم مضارع مجزوم  امر غایب و متکلم ل
لِـیَْذَهْب: باید برود

ساخت	فعل	در	عربی  منظور از صیغه در عربی، همان شخص در زبان فارسی، یعنی همان )من / تو / او / ...( می باشد.

وزن	/	مثالصیغه	های	فعل	ماضیوزن	/	مثالصیغه	های	فعل	ماضی

َفَعلنا / َذَهبنااول شخص جمع )ما(َفَعلُت / َذَهبُتاول شخص )من(

دوم شخص 
مفرد )تو(

دوم شخص َفَعلَت / َذَهبَتمذکر
جمع )شما(

َفَعلتُم / َذَهبتُممذکر

َفَعلتُنَّ / َذَهبتُنَّمؤنثَفَعلِت / َذَهبِتمؤنث

شخص  سوم 
مفرد )او(

سوم شخص َفَعَل / َذَهَبمذکر
جمع )آنها(

َفَعلوا / َذَهبوامذکر

َفَعلَن / َذَهبَنمؤنثَفَعَلت / َذَهبَتمؤنث

َفَعَلتا / َذَهبَتاسوم شخص مثنی )مؤنث(َفَعا / َذَهباسوم شخص مثنی )مذکر(

َفَعلتُما / َذَهبتُمادوم شخص مثنی )مؤنث(َفَعلتُما / َذَهبتُمدوم شخص مثنی )مذکر(
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وزن	/	مثالصیغه	های	فعل	مضارعوزن	/	مثالصیغه	های	فعل	مضارع

نَفَعُل / نَذَهُباول شخص جمع )ما(أفَعُل / أذَهُباول شخص )من(

دوم شخص 
مفرد )تو(

دوم شخص تَفَعُل / تَذَهُبمذکر
جمع )شما(

تَفَعلوَن / تَذَهبوَنمذکر

تَفَعلَن / تَذَهبَنمؤنثتَفَعلیَن / تَذَهبیَنمؤنث

سوم شخص 
مفرد )او(

سوم شخص یَفَعُل / یَذَهُبمذکر
جمع )آنها(

یَفعلون / یَذَهبوَنمذکر

یَفَعلَن / یَذَهبَنمؤنثتَفَعُل / تَذَهُبمؤنث

یَفَعاِن / یَذَهباِنسوم شخص مثنی )مؤنث(یَفَعاِن / یَذَهباِنسوم شخص مثنی )مذکر(

تَفَعاِن / تَذَهباِندوم شخص مثنی )مؤنث(تَفَعاِن / تَذَهباِندوم شخص مثنی )مذکر(

نکته نامه

1( فعل های مضارع در صیغه های »للغائبة« )هی( و »للمخاطب« )أنت( با هم یکسان هستند و در 3 صیغه از مثناها فعل ها یکسان است.   
)للغائبتیِن، للمخاطبیِن، للمخاطبتیِن(

 
می روند )للغائبیِن(   
می روند )للغائبتیِن( تذهباِن   می روی )للمخاطب(  تَْذَهُب   

می روید )للمخاطبیِن( می رود )للغائبة(    

2( اگر در جملة مورد نظر یکی از نشانه های »یا، أیّها، أیتها، الّلهم، ...« مشاهده کردید معموالً از فعلی در صیغة مخاطب باید استفاده کنید.  

نمونه تست:    

اّی جواٍب غیرمناسب للفراغ: »المؤمنون ............ إلی الفقراء و المساکین.«  
 کانوا یُْحِسنوَن

٢٣
٤ ٣ أْحَسنْتُم  ٢٣ اَْحَسنوا 

٤

١ یُحسنون   
پاسخ تست: با توجه به اینکه در جمله، نشانه ای برای مخاطب بودن وجود ندارد، گزینة »3« نمی تواند در جای خالی قرار گیرد و   

جواب تست می باشد.  
در سایر گزینه ها به ترتیب )مضارع ـ ماضی ـ ماضی استمراری( در صیغة غایب داریم که مناسب جای خالی هستند.  

کارگاه ترجمه
 

1( اگر »کان« به ابتدای فعل مضارع اضافه شود، این ترکیب معادل »ماضی استمراری فارسی« ترجمه می شود.  
  کان یَْذَهُب: می رفت

برای منفی شدن این ترکیب، می توانیم به ابتدای »کان« که فعل ماضی است، »ما« اضافه کنیم و یا به ابتدای فعل مضارع، »ال« اضافه کنیم.  
ما کان یذَهُب = کان ال یذهُب: نمی رفت  
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2( »مثنی و جمع« فعل های عربی و »مذکر و مؤنث« آنها در فارسی دقیقًا یکسان ترجمه می شود.  

یذهبان )للغائبیِن(   می روند 
تذهبان )للغائبتیِن(   

یذَهُب )مذکر غایب( می رود    
تذَهَبُ )مؤنث غایب(   

3( فعل امر و نهی، اگر مربوط به صیغه های مخاطب باشد به صورت دستور مثبت یا منفی فارسی ترجمه می شود.  
ال تَْذَهْب: نرو   اِْذَهْب: برو   

ولی اگر مربوط به صیغه های غایب یا متکلم باشد به صورت مضارع التزامی مثبت یا منفی و به همراه )باید( یا )نباید( ترجمه می شود.  
الیَْذَهْب: نباید برود   لِیَْذَهْب: باید برود  

یادداشت
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

واژگان (مترادف-متضاد)

عیّن الصحیح فی ترجمة هِذهِ اللغاِت: »ِحوار ـ َخریف ـ مِفتاح«-	1
٢٣ کنار - پاییز - قفل

٤

١ گفت وگو - بهار - کلید    
 دیوار - بهار - قفل

٢٣
٤ ٣ گفت وگو - پاییز - کلید    

ماءِ یَنِزُل مِنُْه الَمَطُر.«-	2 عیّن کلمًة تُناسب معني هذه العبارة: »بُخاٌر متراکٌِم في السَّ
٢٣ حاسوب

٤

١ الّشررة    
 َمخَزن

٢٣
٤ ٣ الَغیم    

 ما هو معني » الُفستان «؟-	3
٢٣ مَِن األحجارِ الَجمیلِة الغالیة.

٤

١ کوَکٌب یَدوُر حوَل األْرِض.    
 قطعٌة من النار.

٢٣
٤ ٣ مَِن المابِس النّسائیّة.    

4	-:  َعیِّن الَخطأ فِی التَّرَجَمِة الَکلماِت الَّتی أشیَر إلَیَها بَِخطٍّ
١ َوما تَدرِی نَفٌس ماَذا تَکِسُب َغداً: چه چیزی، فردا  

٢٣ َو ما لِلّظالِمیَن مِن أنصارٍ: ستمکاران، یاوران
٤

 
٣ فِیهِما فاِکَهٌة َو نَخٌل َو ُرّماٌن: خرما، انار  

نیَا بِِزینٍَة الَکواکِِب: آراستیم، سیّارگان ماَء الدُّ  إنَّا َزیَّنّا السَّ
٢٣
٤  

5	-: حیَح َحَسَب الَمطلوِب فِی الُمتِرادِِف َو الُمتَضادِّ َعیِّن الصَّ

الَغیم )مترادف(، َمسُرور )متضاد(، قبیح )متضاد(، مجتهد )مترادف(  

فیِق النّاِصِح َو الُمِجدِّ الکادِح. الف( فاحَذروها َحَذَر الشَّ  

حاِب، َفانتَهُِزوا ُفَرَص الَخیرِ. ب( َوالُفرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ  

نیَا َحزینًا َفَقد أصبََح لَِقضاءِ اهللِ ساِخطًا. ج( َمن أصبََح َعَلی الدُّ  

د( َواصبِر َعَلی ما یَُقولُوَن َو اهُجرُهم َهجراً َجمیاًل.  
٢٣ ج، الف، د، ب

٤

١ ب، ج، الف، د    
 د، ب، ج، الف

٢٣
٤ ٣ ب، ج، د، الف    

حیَح َحَسَب التَّعاریِف الّتالَِیِة:-	۶  َعیِّن الصَّ

الَجملیِة الغالَِیِة ذاِت اللَّوِن  ماءِ یَنِزُل مِنُه الَمَطُر/ مَِن ااَلحجارِ  َجذَوتُها ُمستَعَِرٌة، فِیها ِضیاٌء َو بِها َحراَرٌة ُمنتَِشَرةٌ/ بُخاٌر ُمتِراکٌِم فِی السَّ  
ااَلبیَِض.

َرر ٢٣ الَقمر، الَغیم، الدُّ
٤

َرر   مس، الَغیم، الدُّ ١ الشَّ  
مس، الَحدید  القمر، الشَّ

٢٣
٤ ٣ الشمس، القمر، الَحدید    

 َعیّن ما فِیهِ خطاٌء فِی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	۷
ماواِت َو ااَلرِض َو اختِاُف أَلِسنَتُِکم َو اَلوانُِکم: رنگ ها ١ َو مِن آیاتِِه َخلُق السَّ  

٢٣ تَعِرُف فِی ُوُجوِههِم نَضَرَة النَّعیِم: زیبایی
٤

 
ماءِ ماًء َفأنبَتنا بِِه ذاَت بَهَجٍة: رویانیدیم   ماواِت َو األرَض َو اَنَزَل لَُکم مَِن السَّ ٣ اَمَّن َخَلَق السَّ  

: بیرون می آورد )درمی آورد(  یُخِرُج الَحیَّ مَِن الَمیِِّت َو یُخِرُج الَمیَِّت مَِن الَحیِّ
٢٣
٤  
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 َعیِّن ما فِیهِ الَکَلماُت الُمتضاّدُة أکثَر مِن العِبارات ااُلخَری:-	۸
لیَّة، َو آِخٌر بَعَد األشیاءِ بِا نَهایَة. ٌل َقبَل األشیاءِ بِا اَوَّ ١ أَوّ  

ماءِ. ٢٣ اَرُضُکم قَریبٌة مِن الماءِ، بَعیَدةٌ مِن السَّ
٤

 
٣ َولََقد آتَینا موَسی َو هاروَن الُفرقاَن َو ِضیاًء َو ذِکراً لِلُمتَّقیَن.   

 َفیَعَلُم ُسبحانَُه ما فِی األرحامِ مِن َذَکٍر َو أٌنثَی، َو َقبیٍح اَو َجمیٍل، َو َسِخیٍّ اَو بَخیٍل َو َشقِیٍّ اَو َسعیٍد.  
٢٣
٤  

َعیِّن ما فِیهِ ُمتِرادٌِف:-	۹
یطاُن اَعمالَُهم. مِس مِن دوِن اهللِ َو َزیََّن لَُهم الشَّ ١ َوَجدتُها َو َقوُمها یَسُجدوَن لِلشَّ  

َرُه َمنازَِل. مَس ِضیاًء َو الَقَمَر نوراً َو َقدَّ ٢٣ ُهَو الِّذی َجَعَل الَشّ
٤

 
٣ قالَت اِنَّ الُملوَک اِذا َدَخُلوا قَریًَة اَفَسُدوها.  

 قالَت َرِبّ اِنِّی َظَلمُت نَفسی َو أسَلمُت َمَع ُسَلیماَن هلِلِ َربِّ العالَمیَن.
٢٣
٤  

1۰	 َعیِّن الَخطأ فِی َترَجَمِة األفعاِل الُمَعیََّنِة:-
١ َو اتََّخُذوا مِن دونِِه آلَِهًة ال یَخُلُقوَن َشیئًا: گرفتند، خلق نمی کنند.  

٢٣ َو َسوَف یَعَلموَن حیَن یََروَن الَعذاَب َمن اََضلُّ َسبیًا: به زودی خواهند دانست، می بینند.
٤

 
٣ قاَل أَفَرأیتُم ما ُکنتُم تَعبُدوَن: تأمل کرده اید، می پرستید.  

 ال تََخف اِنِّی ال یَخاُف لََدیَّ الُمرَسلوَن: نترس، نمی ترسند.
٢٣
٤  

11	 َعیِّن ما فیه َکِلَمًة یَختَلُِف َعِن الباقي:-
٢٣ الَمطُر - الغیُم - َسحاٌب - َرطٌب

٤

مُس - نَجٌم - ضیاٌء   ١ َجذَوٌة- الشَّ  

 خریف- ُمنَهمَرةٌ - َورقَةٌ - البرُّ
٢٣
٤ ٣ ُغصوٌن - َشَجَرٌة- نَماٌء - الثَمرة    

َعیِّن ما فیه الُمتَضاد:-	12
نِیَن َوالِْحَساِب َرُه َمنَازَِل لِتَْعَلُموا َعَدَد السِّ ٢٣ َوَقدَّ

٤

١ َعلَی الراِسبیَن أَن یَتََعلَّموا مِن الناِجحیَن في الَحیاتِ   
 َوأَْصَحاُب الْیَِمیِن َما أَْصَحاُب الْیَِمیِن

٢٣
٤ ْمَس ِسَراًجا  ٣ َوَجَعَل الَْقَمَر فِیهِنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّ  

َعیِّن ما لَیَس فیه الُمتَرادفاِت:-	13
ً ١ ثََمنُها غالیٌة ِجّداً لن أَقدَر أَن أَشتَرَی هذه الَسلعَة الثَمینََة أَبَدا  

ْمَس ِضیَاًء َوالَْقَمَر نُوًرا ٢٣ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
٤

 
٣ تُساِعدونی أَن أَنقَِذ مَِن الَجذَوِة و الَشَرَرُة ُمْهلَِکٌة   

ْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعیٍْن َحِمئٍَة  َحتَّی إَِذا بََلَغ َمْغِرَب الشَّ
٢٣
٤  

14	-:  َعیّن الَخطَأ في َمعنی َکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
ُل َشیئًا بِصوَرٍة َجمیَلٍة ماَء َمَع أَنُجٍم ُمستَعَِرٍة: َعَمٌل یبَدِّ ُب السَّ ١ زاَن الرَّ  

ٌف َکبیٌر ٢٣ لَقیُت أََحَد مَِن أَصِدقائي في قاَعِة السینِما: َمکاٌن ُمَسقَّ
٤

 
٣ ینَفِصُل اهللُ الفائِزیَن مَِن الراِسبین في یومِ القیاَمِة: أَلَّذیَن مانَجحوا في نَوٍع مَِن اإلِمتِحان  

 إِستِعماُل الِجواِل َمسموٌح ُهنا: الَعَمُل أَلَّذی َممنوٌع 
٢٣
٤  

15	-: َعین الَصحیَح في ُمتضادِ الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
١ الَمابُِس النِّسائِیُة تُباُع في هذا السوِق: تُشتَرَی  

٢٣ الطائُِر یغني بَِصوٍت َحزیٍن: َقبیٍح
٤

 
ماِل في هذا الیومِ مَِن الخاِسریَن: الیسارِ ٣ أَصحاُب الشِّ  

ٍة و ال ناِصٍر: المقاتل  َفما لَُهم مِن ُقوَّ
٢٣
٤  
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اّی کلمة تناسب هذه العبارات؟ ) َجذَوتها ُمستعرة، فیها ضیاٌء و بها حرارة ُمنتشرة( ) مِن االحجارالغالیة ذات اللون االبیض(-	1۶
٢٣ الشمس - الدرر

٤

١ الدرر - الشمس    
 الشمس - النجوم

٢٣
٤ ٣ النجوم - العقیق    

عین الصحیح بالنسبة الی التوضیحات التالیة: بُخاٌر متراکم فی السماءینزُل منه المطر - کوکٌب یدوُر حول االرض، ضیاؤ من الشمس-	1۷
 الغیم- االرض

٢٣
٤ ٣ الغیم- القمر  ٢٣ القمر- االرض 

٤

١ السحاب- النجم   

فی اّی عبارة لیس کّل االسماء ُمضاّد؟-	1۸
٢٣ بدایة و نهایة- یمین و یسار

٤

١ بَیع و شراء - رخیصة و غالیة   
 رقد و نام - قریب و بعید

٢٣
٤ ٣ نورو ظلمة- قبیح و جمیل    

1۹	 فی اّی عبارة لیس کّل االسماء مترادف؟-
٢٣ نورو ضیاء - حزین و مسرور

٤

١ رقد و نام - مجتَهد و مجّد    
 نجم و کوکب - صدیق و حبیب

٢٣
٤ ٣ مسرور و فرحان - فجأة و بغتة   

حوارات (گفت و گوها)

َعین الَخطأ فِی َترَجَمِة الِحواراِت:-	2۰
١ - َکیَف حالَُک؟ حالتان چطور است  

- أنا بَِخیٍر، َو َکیَف أنَت: خوب هستم، شما چطور؟  
٢٣ - بَِخیٍر َو الَحمُدهللِ: خوبم خدا رو شکر.

٤

 
- َعفواً، مِن أیَن أنَت؟ ببخشید، از کجا هستی؟  

٣ - أنا مَِن الُجمُهوِریِّة اإلسالِمیِّة اإلیرانِیِّة: من از جمهوری اسامی ایران هستم.  
- ما إسُمَک الَکریُم: اسمتان کریم است؟  

 - إسمی ُحَسیٌن َو ما إسُمَک؟ نامم حسین است و نام شما چیست؟
٢٣
٤  

- إسِمی َعبدالّرحمِن: نام من عبدالرحمن است.  

َعین ما فِیهِ الَخطأ فِی الِحواراِت:-	21
٢٣ - َکیَف حالَُک؟

٤

١ - َصباَح الَخیِر یا اَخی.    
- َعفواً، مِن اَیَن اَنَت؟ رورِ.   - َصباَح النُّورِ َو السُّ   

 - اِسمی ُحَسیٌن َو ما اسُمَک الَکریُم؟
٢٣
٤ ٣ - اَنا مَِن الُجمهوریِة ااِلسالِمیِة االیرانِیِة.   

حماِن. - اِسمی َعبُدالرَّ - ما اِسُمَک الَکریُم؟     

َعین الَصحیَح لِلَفراغاِت:-	22

»- .......... الَخیرِ یا ........  

- َصباَح ....... و السرورِ. مِن أَیِن أَنَت؟  

- أَنا مَِن ............... . َهل ..........إلی إیراَن َحتَّی أآَلَن؟  

- ال، َمَع اأَلَسِف، لِکنّی أُِحُبّ أَن أُسافَِر.«  
١ َساَم - أَخي - النّور - الُجمهوریِة اإلیرانیِةاإلسالمیِة- سافَرُت  
٢٣ َصباَح - َحبیبي - ُکم - الُجمهوریِةاإلسالمیِةاإلیرانیِة- ساَفرَت

٤

 
٣ َساَم - َحبیبي - النّور - الُجمهوریِةاإلیرانیِةاإلسالمیِة- ساَفرُت  

 َصباَح - أَخي - النّور - الُجمهوریِةاإلسالمیِةاإلیرانیِة-ساَفرَت
٢٣
٤  


