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لثـانـي لـــدرس ا ا
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دس لسا ا لـدرس  ا
83  ���������������������������������������������������������������������������������� ذوالَْقرنَیِن )فعل مجهول(

لسابـع لـــدرس ا ا
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  گزیدة جمالت مفهومـی
پروردگارا، ما را با قوم ظالمان قرار نده.َربَّنَا َل تَْجَعْلنَا َمَع اْلَقْومِ الظَّالِِمیَن.

ماواِت َو األرَض. سپاس خدایی را که آسمان ها و زمین را آفرید.الَحمُد ِلِ اّلذي َخلََق السَّ
ای کسانی که ایمان آوردید، چرا چیزی را می گویید که انجام نمی دهید؟َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا لَِم تَُقوُلوَن َما َل تَْفَعلُوَن.

نصف علم این است که بگویی »نمی دانم«./ گفتن »نمی دانم« نصف دانش است.قَْوُل »ل أْعلَُم« نِْصُف الِعْلمِ.
در طلب علم باشید، حتی در چین؛ زیرا طلب علم واجب است.اُطلُبوا اْلِعلَم َو َلْو ِبالّصیِن، َفإنَّ طَلََب الِعلمِ َفریَضٌة.

هنگامی که بر دشمنت پیروز شدی، او را به شکرانه پیروزی ات بر او ببخش.إذا قََدْرَت َعلی َعُدوَِّک َفاْجَعِل الَعْفَو َعنُه ُشْکراً لِلُقْدَرةِ َعلَْیِه.
َماَواِت َو اأْلَْرَض َباِطالً. ای پروردگار ما، آسمان ها و زمین را بیهوده نیافریدی.َربَّنَا َما َخلَْقَت السَّ

. به بسیارِی نمازشان و روزه شان و بسیارِی حّجشان ننگرید.ل تَنظُروا إلی َکثَرةِ َصالتِِهم َو َصوِمِهم َو َکثَرةِ اْلَحجِّ
کار نیکو انجام دهید، که من به آن چه انجام می دهید آگاه هستم.َو اْعَملُوا َصالًِحا ِإّني ِبَما تَْعَملُوَن َعِلیٌم.

هرگاه فرومایگان به فرمانروایی رسیدند )برسند(، شایستگان هالک شدند)می شوند(.إذا َملََک األَراِذُل َهلََك األفاِضُل.
واِء؛ قَلیلُُه نافٌِع َو َکثیُرُه قاتٌِل. سخن مانند داروست؛ اندکش سودرسان و زیادش کُشنده است.الَکالُم َکالدَّ
به آن چه گفته است بنگر و به آن که گفته است ننگر.اُنظُْر إَلی ما قاَل َو ل تَنظُْر إلی َمْن قاَل.

هرکس دشمنی کاشت )بکارد(، زیان درو کرد )درو می کند(.َمن َزَرَع اْلُعدواَن َحَصَد الُخسراَن.
ماِء. به کسی که در زمین است رحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند.ِارَحْم َمن في األرِض َیرَحْمَك َمن في السَّ

ِاْعَمْل لُِدنیاَک َکأنََّک تَعیُش أبًدا َو اْعَمْل ِلِخَرتََک َکأنََّک تَموُت َغداً.
برای دنیایت چنان کار کن گویی همیشه زندگی می کنی و برای آخرتت چنان کار کن که 

گویی فردا می میری.

و مفاهیم واژگان  تستی  الگوهای  با  آشنایی 

 عیِّن الخطأ عن التّرادف و الّتضاّد.
 جذوة: شررة/ الُعدوان ≠ الُخسران  سحاب: غیم/ رخیصة ≠ غالیة

 فائز: ناجح/ بدایة ≠ نهایة   المرء: اإلنسان/ مسموح ≠ ممنوع
 ُعدوان به معنی »دشمنی« است و با الُخسران به معنی »زیان« متضاد نیست، پس گزینءه اول پاسخ است. 

تشخیـص ترادف و تضـاد

حیَح في الَجْمِع:  عیِّن الصَّ
 فُستان: َفساتین/ ُحجرة: أحجار  ُغصن: ُغصون/ ِنْعَمة: أْنُعم  َصْوم: صیام/ ُدّر: ُدَرر  عدّو: ُعدوان/ َغیم: ُغیوم

 گزینءه 1: جمع ُحجرة )اتاق(: ُحجرات است؛ أحجار جمع َحَجر )سنگ( است( گزینءه 3: صوم )روزه( و صیام )روزه گرفتن( هردو مصدر و مفرد هستند. 
گزینءه 4: عدّو )دشمن مفرد است و جمع آن َأعداء است( و عدوان )دشمنی( هردو مصدر و مفرد هستند، پس گزینءه دوم پاسخ است.

تشخیـص جمع های مکسر

 تشخیص معنای واژه به صورت مستقل/ تعریف واژه به عربی/ پرکردن جای خالی/ تشخیص واژۀ غیرمرتبط

 ما هو الَخطُأ َحَسَب التَّوضیحاِت.
رر حاب   األْحجاُر الغالیُة ذات اللَّوِن األَبیِض: الُدّ  ُبخاٌر ُمتَراکٌِم في الّسماءِ یُنَْزُل ِمنُْه الـَمطَُر و الَثّلُج: السَّ

مِس: النّجم  ِمَن الَمالِبِس الِنّسائَیِّة ذات األلواِن الُمْختَِلَفِة: الُفستان  َکْوکٌب یدوُر َحْوَل األرِض و ِضیاؤُُه ِمَن الَشّ
َرر )مرواریدها( گزینءه 3: سیاره ای که دور   گزینءه 1: بخار متراکم در آسمان که از آن باران و برف می بارد = الَسحاب )ابر( گزینءه 2: سنگ های ارزشمند سفیدرنگ: الدُّ
زمین می چرخد و نورش ازخورشید است القمر )ماه( است نه النَّجم )ستاره( گزینءه 4: از لباس های رنگارنگ زنانه: الُفستان )پیراهن زنانه(، پس گزینءه سوم پاسخ است.

تشخیـص معنـای واژه

  قرابت معنایی/ مفهوم کلّی جمله/ تناسب پرسش  و پاسخ

 »کم گوی و گزیده گوی چون ُدر« عیِّن المناسب للمفهوم:
 الکالُم کالّدواءِ قلیلُُه ناِفٌع و کثیرُه قاِتٌل.  قوُل »ال أعلُم« نصُف العلِم.

 ُانظُْر إلی ما قاَل و التَنظُْر إلی َمْن قاَل.  ِلَم تقولون ما ال تفعلوَن.
 صورت سؤال دربارۀ »کم سخن گفتن و سخن مفید گفتن«  است. گزینءه 1: »سخن مانند داروست، اندک آن سود می رساند و زیاد آن کشنده است.« پس این گزینه 
دربارۀ »کم سخن گفتن« است. گزینءه 2:»گفتن »نمی دانم« نیمی از علم است.« پس این گزینه دربارۀ »اهمیت اعتراف به ندانستن در راه علم آموزی« است. گزینءه 3: 
»به آن چه گفت بنگر، نه به آن که گفت.« این گزینه دربارۀ »اهمیت سخن در برابر گویندۀ سخن« است. گزینءه 4: »چرا چیزی را می گویید که عمل نمی کنید؟« این گزینه 

دربارۀ »عمل به حرف« است.  می بینیم که همءه گزینه ها به »سخن گفتن« ربط دارد، ولی فقط گزینءه ۱ با صورت سؤال قرابت معنایی دارد، پس گزینءه اول پاسخ است.

سؤال های مفهومی
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 »أنا ُأِحبُّ نزوَل الَمَطر ِمَن الغیمِ في فصِل الّشتاِء.« عیِّن السؤال غیر المناسب:
 ِممَّ َینِْزُل الَمطَُر؟   َمتی َینِْزُل المطُر؟

 هل تُِحّبیَن نزوَل الَمطَِر في بعِض الفصوِل؟  کیَف َینِْزُل المطر؟
 سؤال از شما می خواهد پرسشی را پیدا کنید که پاسخ آن در جملءه »من باریدن باران از ابر در زمستان را دوست دارم« وجود نداشته باشد. گزینءه 1: »باران از چه 
چیز می بارد؟« از جمله می فهمیم که باران »از ابر« می بارد. گزینءه 2:»باران کِی می بارد؟« از جمله می فهمیم که باران »در زمستان« می بارد. گزینءه 3: »آیا بارش باران در 
برخی فصول را دوست داری؟« از جمله می فهمیم که باران »در فصل زمستان« مورد عالقءه گویندۀ جمله است. گزینءه 4: »باران چگونه می بارد؟« جمله چیزی دربارۀ کیفیت 
و چگونگی بارش باران نگفته است. به این ترتیب، می بینیم که به جز گزینءه ۴، پاسخ بقیءه سؤال ها را از صورت سؤال می توانیم به دست بیاوریم، پس گزینءه چهارم پاسخ است.

روش پاسخگویی به سؤال های درک مطلب

ابتدا یک بار، خیلی سریع متن را مرور کنید. در این مرور، اگر معنای کلمه ای را نمی دانید کافی است همان واژۀ عربی را در ترجمه جایگزین کنید. 
نکتءه مهم در پاسخ گویی به سؤاالت بخش درک مطلب این است که شما نه وقت ترجمءه دقیق جمالت را دارید و نه اصالً نیازی به این کار 
وجود دارد. تقریباً همءه این سؤاالت به مفهوم کلّی ارتباط دارند؛ پس برای پاسخ به این سؤال ها باید کلمات مهم هر جمله را تشخیص دهید و در 
ذهنتان ارتباط منطقی میان این کلمات مهم برقرار کنید و درنهایت گزینه ای را انتخاب کنید که به مفهومی که در ذهن ساخته اید نزدیک تر باشد.

 ِاقرأ النََّص ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة: 
تاِء و في الّصیِف  بیُع قَد جاَء ِبَأزهارِه َبْعَد الشِّ »أ َرَأْیَت َشَجَرةً ُمرتَِفَعًة َأْو فاکَِهًة َلذیَذةً؟ أ َلْم تَکُْن هذه َبْذَرةً ثُمَّ أْصَبَحْت ما َنراها الَن في الَطّبیَعِة؟ الرَّ
نستفیُد ِمن الفواکِه و صاَر الجوُّ في بعض المناطق حاّراً جّداً ثُّم نری ُسقوَط َأوراِق األشجاِر في الَخریف. تِْلَك هي قُدَرةُ اِل و نِعَمتُُه و َعلَینا ُشْکُر هذه 

النَِّعمِ. َفنَقول: ﴿الَحْمُد ِل َربِّ العاَلمیِن﴾«
:  علی حسِب النّصِّ

 الفصوُل جمیلٌة و الّربیُع أجمُل.  ُمشاهدةُ الفصوِل من نعِم اهلِل.  علینا أن نشکَُر اهلَل علی مواهِبه.  نقوُل »الحمدهلِل« بعَد إتماِم الفصوِل.
حیح:  عیِّن الصَّ

 إنَّ تغییَر الفصوِل ِمْن قدرةِ اهلِل.   إن لم تَکُن حرارةُ الّصیِف ما َحَصلنا علی الفواکِه.
 ُسقوُط األوراِق في الخریِف نقٌص في الّطبیعة.  ِلکُلِّ شجرةٍ فاکهٌة یستفیُد اإلنساُن منها.

 عیِّن الخطأ للَفراِغ: نشکُُر اَل .................. .
 ِلوجود الفصوِل في الّطبیعة.   ألّننا نری ِنَعَم اهلِل و نستفیُد منها

َب إلی اهلِل و نکوَن ِمن عباده الّشاکریَن.  أِلنَّ َمن لم َیشکُْر نعَم اهلل لم یقِدْر أن یستفیَد منها.  حّتی َنتقرَّ
 معنی متن: »آیا درختی بلند یا میوه ای لذیذ را دیده ای؟ آیا این دانه ای نبوده است که اکنون به آن چه آن را در طبیعت می بینیم تبدیل شده است؟ بهار 
شکوفه هایش را بعد از زمستان آورده است، و در تابستان از میوه ها استفاده می کنیم و هوا در برخی جاها واقعاً گرم می شود. سپس افتادن برگ های درختان را در 
پاییز می بینیم. این قدرت خداوند و نعمت اوست و شکِر این نعمت ها بر ما واجب است؛ پس می گوییم: »سپاس از آِن خداوند است که پروردگار جهانیان است.«

سـؤال براساس متن: گزینءه 1: »فصول زیبا هستند و بهار زیباتر است.« در متن حرف از زیباتر بودن هیچکدام از فصول نیست. گزینءه 2: »مشاهدۀ فصول از 
نعمت های خداوند است.« بله؛ »مشاهده« نعمتی از نعمت های خداوند است، اما جایی از متن به آن اشاره نشده است.( گزینءه 3: »بر ما واجب است که خداوند 
را به خاطر نعمت هایش شکر کنیم.« این جمله مفهوم کلی و هدف متن است. گزینءه 4: »بعد از پایان فصل ها می گوییم: الحمُدهلِل.« در متن گفته نشده است که 
»بعد از پایان فصل ها« خدا را شکر می کنیم، بلکه گفته شده به دلیل این که فصل ها نعمتی از خداوند هستند، خدا را شکر می کنیم، پس گزینءه سوم پاسخ است.

سـؤال صحیح را تعیین کن: گزینءه 1: »تغییر فصول از قدرت خداوند است.« این جمله در متن وجود دارد. گزینءه 2:»اگر گرمای تابستان نبود، میوه به 
دست نمی آوردیم.« جایی از متن به چنین شرطی اشاره نشده است. گزینءه 3: »افتادن برگ ها در پاییز نقص در طبیعت است.« هیچ کجای متن چنین حرفی 

نیست. گزینءه 4: »هر درختی میوه ای دارد که انسان از آن استفاده می کند.« چنین مفهومی در متن وجود ندارد، پس گزینءه اول پاسخ است.
سـؤال اشتباه را پیدا کن: »خداوند را شکر می کنیم...« گزینءه 1: »به خاطر وجود فصل ها در طبیعت.« بله؛ در متن چنین مفهومی هست. گزینءه 2: »چون 
نعمت های خداوند را می بینیم و از آن استفاده می کنیم.« بله؛ این مفهوم هم در متن وجود دارد. گزینءه 3: »تا به خدا نزدیک شویم و از بندگان شکرگزار 
او باشیم. »مفهوم کلی متن همین است. گزینءه 4: »چون اگر کسی نعمت های خداوند را شکر نکند نمی تواند از آن ها استفاده کند.« در متن چنین مفهومی 

وجود ندارد؛ یعنی این که اگر شکر نکنیم نمی توانیم از نعمت استفاده کنیم در متن ذکر نشده است، پس گزینءه چهارم پاسخ است.

درک مطلـب 

)مروری بر قواعد سال های پیش۱(

اسمهاازنظرجنس
 در عربی اسم ها یا مؤنث )زن یا جنس ماده( هستند یا مذکر )مرد یا جنس نر(.

 معموالً آخر اسم های مؤّنث »ة« وجود دارد.
مثال: تِلمیَذة = دانش آموز دخترمثال: تِلمیذ = دانش آموز پسر

ّما، سوف« باشد، آن کلمه »فعل« است  م، ل 1- در عربی، سه نوع کلمه وجود دارد: اسم و فعل و حرف. بعضی عالئم به شناخت نوع کلمه کمک می کند؛ برای مثال، اگر بر سر کلمه ای »قد، َل
ـ« یا »تنوین« داشته باشد، »اسم« است. و اگر کلمه »ال
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1ـ الزم است اسم های اشاره را برای مذکر و مؤنث، و مثنی و جمع بشناسید./ 2ـ دقت کنید اسم اشاره در جمله به کدام کلمه اشاره می کند و اسم اشاره 

را هماهنگ با آن کلمه انتخاب کنید./ 3ـ اگر کلمءه مورد اشاره جمع غیرانسان است از هذه یا تلك استفاده کنید.

 عیِّن الخطأ في اسم اإلشارة:
 هذان الّطفلتاِن تَْبکیان کثیرًا.   یا صدیقاِن، ِاْحِمال هِذِه الکُتَُب.

 هو اّلذي َیْدُخُل هذا البیت.   هؤالء الطاُّلُب وصلوا إلی ِسنِّ البلوِغ.
 سؤال گزینه ای را می خواهد که در آن، در مورد اسم اشاره اشتباه وجود داشته باشد. در گزینءه 1: چون »الطفلتان« و »تبکیان« مثنّی و مؤّنث هستند، 
به جای »هذان« باید »هاتان« بیاید. پس این گزینه غلط دارد و پس گزینءه اول صحیح است. معنی جمله به شکل صحیح: »این دو دختر بچه بسیار گریه 
می کنند.« گزینءه 2: »ای دوستاِن من، این کتاب ها را ببرید.« کُتُب جمع مکّسر غیر انسان است و اسم اشارۀ آن به درستی به صورت »هذه« آمده است. 
گزینءه 3: »او کسی است که به این خانه وارد شد.« »الَبیت« مذّکر است و اسم اشارۀ آن به درستی به صورت »هذا« آمده است. گزینءه 4: »این دانش آموزان 

به سّن بلوغ رسیدند.« »الّطـاّلب« جمع مکّسر »الّطالب« است و اسم اشارۀ آن به درستی به صورت »هؤلء« آمده است.

اسم هـای اشـاره و کاربـرد آن ها

 
1ـ انواع ضمیر را بشناسید و آن ها را در جمله تشخیص دهید./ 2ـ دقت کنید که ضمیر مورد نظر شما به کدام کلمه مربوط می شود و از خودتان بپرسید: 
آیا این ضمیر از نظر جنس و تعداد با آن کلمه هماهنگ است؟/ 3ـ دقت کنید که ضمیر مناسب برای جمع های غیرانسان ضمیری است که مفرِد مؤنث 

باشد؛ یعنی »هي« و »ها«/ 4ـ دقت کنید که ضمیرهای پیوسته )مثل: َك، ي و غیره( هرگز تنها و مستقل دیده نمی شوند.

 عیِّن الخطأ في مطابقة الّضمیر مع اسم الشارةِ:
 هذه دفاِتُرنا و نحن َنکتُب فیه.   هؤالء إْخواني و أنا ُاِحبُّهم.

 هذان الوالدان ذهبا من َبْیِتهما إلی َمْدَرَسِة َوَلِدهما.  هذا الکُرسيُّ جمیٌل و ُاریُد أن َاشتریه.
 سؤال گزینه ای را می خواهد که در آن، مطابقت ضمیر و اسم اشاره نادرست باشد. در گزینءه 1، کلمءه کلیدی »دفاتر« )جمع مکّسر »دفتر«( 
است. این کلمه جمع مکّسر غیرانسان است و اسم اشاره و ضمیر آن باید به صورت مفرد مؤّنث بیاید. اسم اشارۀ آن به درستی به صورت »هذه« 
بیان شده، ولی ضمیر »ـه« در »فیه« نادرست و شکل صحیح آن »فیها« است. دقت کنید وقتی ضمیر به غیرانسان برمی گردد، در ترجمءه فارسی به 
»این ها  گزینءه 2: »این ها دفترهای ما هستند و ما در آن ها می نویسیم.«، پس گزینءه اول پاسخ است.  معنی جمله:  صورت اسم اشاره ترجمه می شود. 
برادران من هستند و ایشان را دوست دارم.« گزینءه 3: »این پدر و مادر از خانه شان به مدرسءه پسرشان رفتند.« گزینءه 4: »این صندلی زیباست و 

می خواهم آن را بخرم.«

شناخت ضمایــر و کاربـرد آن ها

 
ـ الزم است ظاهر فعل ها را در انواع و زمان های مختلف خوب شناخته باشید. 1

2ـ به این عالمت ها در فعل توجه کنید:

، ُت  فعل هایی که آخرشان به این شناسه ها ختم شود حتماً ماضی هستند: ْت، َت، تُما، تُم، ِت، تُما، تُنَّ
 در فعل های مضارع حتماً در ابتدای فعل یکی از این حروف را می بینید: یـ ، تـ ، أ، نـ

2ـ بهتر است هر فعل را با منفی آن با هم به خاطر بسپارید: )َفَعَل: ماضی    ما َفَعَل: ماضی منفی(
3ـ توجه داشته باشید که اگر بر سر فعلی »ل« بیاید، ماضی نیست؛ ولی ممکن است نفی یا نهی باشد. در این رابطه به شکل ظاهری انتهای فعل مضارع 

دقت کنید: 

مثـال:
انجام نمی دهی )نفی( ل تفعُل

مثـال:
انجام نمی دهید )نفی( لتفعالِن

انجام ندهید )نهی( لتفعالانجام نده )نهی(ل تفعْل

فعل به خودی خود نفی یا نهی نیست »ل« تعیین می کند نفی یا نهی باشد. همان طور که می بینید »ل«ی نفی تأثیری روی ظاهر فعل مضارع ندارد ولی »ل«ی نهی 
موجب ساکن شدن حرف آخر و یا حذف »ن« در بعضی اشخاص در فعل مضارع می شود.

4ـ دقت کنید که در جمع های مؤنث، وقتی »ل« بر سر فعل می آید، از ظاهر فعل نمی توان تشخیص داد که فعل نفی است یا  نهی. در این موارد باید به 
سایر کلمات و معنی جمله توجه کرد:

تشخیـص انـواع فـعـل
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برای ترجمءه درست لزم است:
 به واژگان و اصطالحات کتاب های درسی خود مسلّط باشید.

 قواعدی را که به ترجمءه صحیح کمک می کند بدانید و به کارگیری آن ها را در ترجمه بیاموزید.
 تمرین کنید که چگونه می توان از معادل های مفهومی به منظور تبدیل یک متن به ترجمءه روان استفاده کرد.

)مروری بر نکات کلیدی ترجمه در کتاب های عربی هفتم، هشتم و نهم(

  ترجمة جمله هایی که در آن ها اسم اشاره به کار رفته است
ابتدا الزم است معانی اسم های اشاره را بدانیم:

اولئَکذلک، تلکهوالءهذان/ هذین، هاتان/ هاتَینهذا، هذه
آن هاآناین هااین دواین

»هذان/ هذیِن« و »هاتان/ هاتیِن« در عربی برای اشاره به دو نفر به کار می روند )معادل »این  دو« در فارسی(؛ ولی می توان این کلمه ها را »این ها« هم ترجمه کرد.
حال ببینیم ترجمءه اسم های بعد از اسم اشاره چگونه است؛ به جمله های زیر و ترجمءه آن ها توجه کنید:

 هولء لعبوَن = این ها، بازیکن هستند. هاتاِن بنتاِن = این ها، دو دختر هستند. هذا رجٌل = این، یک مرد است.
 هولء الاّلعبون فائزوَن = این بازیکن ها، برنده هستند. هاتاِن البنتاِن نظیفتاِن = این دو دختر، تمیز هستند. هذا الّرجُل طبیٌب = این مرد، پزشک است.

براساس این ترجمه ها نتیجه می گیریم:
 در جمله هایی که اسم بعد از اسم اشاره، »الـ« ندارد می توانیم بین اسم اشاره و اسم پس از آن مکث کنیم:

هذا رجٌل = این، مرد است.

 در جمله هایی که اسم بعد از اسم اشاره، »الـ« دارد نباید بین اسم اشاره و اسم پس از آن مکث کنیم؛ بلکه باید بعد از اسمی که »الـ« دارد، مکث کنیم:
هذا الرجُل طبیٌب = این مرد، پزشک است.

 اگر اسمی که بعد از اسم اشاره آمده است »الـ« داشته باشد و جمع باشد، اسم اشاره در فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود. 
هولء الالعبون فائزون = این بازیکن ها، برنده هستند.

  تأثیـر جنس و تعداد اسم ها در ترجمه
در ترجمه به مذکر یا مؤنث بودن و هم چنین تعداد )مفرد، مثنی یا جمع بودن( در اسامی توجه کنید. و به یاد داشته باشید که در عربی

ـیِن« )طالباِن، طالَبیِن( و عالمت های جمع مذکر سالم »وَن« و »یَن« )معلّموَن، معلّمیَن( و عالمت جمع مؤنث سالم »ات«  ـَ عالمت های اسم مثنی »اِن« و »
)معلمات( است و جمع بعضی اسم ها، مکّسر است )طفل    َاطفال(

دقت کنید که عالمت »ین« میان اسم مثنی و جمع مذکر سالم مشترک است. در ترجمه توجه داشته باشید که اگر نون آخر کلمه مفتوح باشد 
ـِ داشته باشیم مثنی است. ـَ داشته باشیم آن کلمه جمع و اگر مکسور باشد یعنی  یعنی 

 در بعضی موارد مفرد یا جمع بودن کلمه در فارسی و عربی هماهنگ نیست. در این رابطه به موارد زیر توجه کنید:
هذه کتٌب = این ها کتاب هستند.

هولء المسافرون طالبون = این مسافرها دانش آموز هستند.

چه مطلبی در این دو ترجمه توّجه شما را جلب می کند؟
اول( در عربی، برای جمع های غیرانسان، فعل، ضمیر، اسم اشاره، و سایر موارد مربوط به آن به صورِت مفرد مؤنث آورده می شود.

دوم( اگر فاعِل جمله اسمی باشد که پس از فعل ذکر شده است، در زبان عربی فعل مربوط به آن به صورت مفرد می آید حتی اگر فاعل یک اسم 
مثنی یا جمع باشد. ولی در ترجمه، فعل به صورت جمع ترجمه می شود.

ذهَب الّطاّلُب ِاَلی الَمْدَرسِة = دانش آموزان به مدرسه رفتند.
الّطـاّلُب جمع است و فاعِل فعِل قبل از خود است. بنابراین فعل برای آن به صورت مفرد آمده است، ولی جمع ترجمه می شود.

  شـناختــ و کاربرد کلماتِــ پرسشــی
به معنای کلمات پرسشی زیر توجه کنید.

متی = کِی؟ چه وقت؟َهْل، َأ = آیا؟
َکْم = چند؟ چه قدر؟َمن = چه کسی؟ چه کسانی؟

کیف = چگونه؟ما = چه چیزی؟ چیست؟ )مخفف »ماذا«(
لماذا = چرا؟ برای چه؟َأیَن = جا؟ کجاست؟
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.« عیِّن األصحَّ في التَّرجمِة:  »َذهَب هؤلء الّرجاُل إلی الّسوق لِشراِء الوسائِل لُِصنِع بیتهم الَخشبيِّ
 این ها مردانی هستند که برای خرید وسائل به بازار رفتند برای این که خانءه چوبی خود را بسازند.

 این مردان برای خرید وسائل برای ساختن خانءه چوبی شان به بازار رفتند.
 این مردان برای خرید وسائل ساختن خانءه چوبی به بازار می روند.

 برای خرید وسائل، این مردان برای ساختن خانءه چوبی آن ها به بازار رفت.
 

 مرحله 1( یافتن موارد کلیدی:
موارد کلیدی جملءه عربی عبارت اند از:

زمان فعل جمله )ذهب(، نحوۀ ترجمءه اسم اشاره و اسم پس از آن )هؤلء الّرجال(، نحوۀ ترجمءه مضاف و مضافٌ الیه و موصوف و صفت های جمله )صنع البیِت 
(، ترجمءه ضمیر )بیتهم(. نکات این سؤال براساس مواردی است که در ابتدای بخش بیان کردیم. الخشبیِّ

 مرحلءه 2( رّد گزینه ها براساس موارد کلیدی:
فعل جمله، ذهب، ماضی است. به همین دلیل، ترجمءه فعل به صورت مضارع در گزینءه 3  نادرست است.

عالوه بر این، »ذهب« در جملءه عربی قبل از »هولء الرجال« آمده است و به همین دلیل به صورت مفرد ذکر شده است، ولی در فارسی به صورت جمع 
ترجمه می شود؛ یعنی ترجمءه »ذهب« در فارسی باید جمع باشد؛ بنابراین »رفت« در گزینءه ۴ هم نادرست است.

 مرحلءه 3( مقایسءه تطبیقی گزینه  یا گزینه های باقیمانده با صورت سؤال:
دیدیم که گزینه های 3 و ۴ نادرست هستند. حال دو گزینءه باقی مانده را با یکدیگر مقایسه می کنیم. نخستین اختالف در گزینه های ۱ و 2 در ترجمءه »هولء 
الّرجال« است؛ چون اسم بعد از اسم اشاره »الـ« دارد و در این حالت، اسم اشاره همواره به صورت مفرد ترجمه می شود و  اسم اشاره و اسم بعدی باید با هم 

)متصل  به هم( ترجمه شوند. بنابراین »این ها مردانی هستند« در گزینءه ۱ نادرست است. و می بینیم که تنها گزینءه باقی مانده گزینءه 2 است.
از ویژگی های این روش این است که راه های مختلفی برای حذف گزینه های نادرست براساس نکات کلیدی وجود دارد و همیشه هم به یک جواب می رسد. 
مثالً در همین تست، روش دیگری هم برای حذف گزینه ها وجود دارد: اگر اختالف بین عبارت های »این ها مردانی هستند« و »این مردان برای خرید 
وسائل« و »برای خرید وساِئل این مردان« و هم چنین مفرد ترجمه شدن فعِل جمله به صورت مفرد را پیدا می کردید، و می توانستید این دو وجه اختالف را 
« می دیدید در گزینءه 3، ضمیر »هم« ترجمه نشده  با صورت سؤال تطبیق داده و گزینه های ۱ و ۴ را رد کنید. و با دقت به عبارت »لِصنِع َبیتِهم الَخَشبيِّ
است؛ یعنی چون »صنع« مضاف و »بیت« مضافٌ الیه و هم چنین »بیت« مضاف برای »هم« و »الخشبّي« صفِت »بیت« است ترجمءه »برای ساختن خانءه 

چوبی شان« درست است؛ و می بینیم که باز هم فقط گزینءه 2 باقی  ماند. 
هم چنین، درگزینءه ۴ نیز »وسایل این مردان« نادرست است؛ زیرا در این صورت »وسایل« باید در عربی به صورت مضاف برای »این مردان« آمده باشد که چنین نیست.

از ویژگی های این روش این است که راه های مختلفی برای حذف گزینه های نادرست براساس نکات کلیدی وجود دارد و همیشه هم به یک جواب می رسد. 
مثالً در همین تست، روش دیگری هم برای حذف گزینه ها وجود دارد: اگر اختالف بین عبارت های »این ها مردانی هستند« و »این مردان برای خرید 
وسائل« و »برای خرید وساِئل این مردان« و هم چنین مفرد ترجمه شدن فعِل جمله به صورت مفرد را پیدا می کردید، و می توانستید این دو وجه اختالف را 
« می دیدید در گزینءه 3، ضمیر »هم« ترجمه نشده  با صورت سؤال تطبیق داده و گزینه های ۱ و ۴ را رد کنید. و با دقت به عبارت »لِصنِع َبیتِهم الَخَشبيِّ
است؛ یعنی چون »صنع« مضاف و »بیت« مضافٌ الیه و هم چنین »بیت« مضاف برای »هم« و »الخشبّي« صفِت »بیت« است ترجمءه »برای ساختن خانءه 

چوبی شان« درست است؛ و می بینیم که باز هم فقط گزینءه 2 باقی  ماند. 
هم چنین، درگزینءه ۴ نیز »وسایل این مردان« نادرست است؛ زیرا در این صورت »وسایل« باید در عربی به صورت مضاف برای »این مردان« آمده باشد که چنین نیست.

در این الگو، در هر گزینه جمله ای متفاوت به همراِه ترجمءه آن آمده است و ما باید مشخص کنیم که کدام یک از ترجمه ها مناسب جملءه مربوط 
حیح« و یا »عیِّن الخطأ« دیده شود. اصول کلی پاسخ دادن به این سؤال ها تفاوتی با  به خودش است. این نوع سؤال ها ممکن است با عنوان: »عیِّن الصَّ
الگوی اول ندارد. در این جا هم باید نکات کلیدی هر گزینه را پیدا کنید و آن ها را با ترجمه  مقایسه کنید و ببینید آیا درست ترجمه شده اند یا 
نه. در این رابطه دقت کنید که اگر گزینه ها در ارتباط با هم باشند، عوامل تأثیرگذار در گزینه های قبل مانند ذکر فعل ماضی و یا وجوِد »کان« 
ممکن است روی گزینه های بعدی هم تأثیر بگذارد. دشواری سؤال های این الگو در این است که شما نمی توانید با مقایسءه گزینه ها با همدیگر، 
معنی کلی را درک کنید و باید ترجمءه هر جمله را فقط با معادِل عربی آن در همان گزینه مقایسه کنید و هم زمان به کاربرد صحیِح قواعد در 

ترجمه و ترجمءه صحیح واژگان در هر عبارت، به طور جداگانه، دقت کنید؛ بنابراین، در این الگو، به تسلط و سرعِت عمل بیشتری نیاز دارید.
حیح في الّترجمة:  عیِّن الصَّ

ُرّ ِمن األحجار الغالیِة ذاِت اللّوِن األبیِض: مروارید از سنگ های ارزشمنِد دارای رنگ سفید است.  الدُّ
 ِارَحْم َمن في األرِض َیرَحمَك َمن في الّسماءِ: به کسی که در زمین است رحم می کنی تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند. 

 یا أیُّها اّلذیَن آمنوا ِلَم تقولوَن ما التفعلوَن: ای کسانی که ایمان آوردید آن چه را انجام نمی دهید نگویید.
 َمن ذا اّلذي َشقَّ في المرءِ َبَصَره: چه کسی دیده را در مرد شکافت؟

 
 درگزینءه 2، فعِل »ِاْرَحْم« امر است و باید »رحم کن« معنی می شد. پس این گزینه غلط است.

 در گزینءه 3، »لَِم« همان »لماذا« است؛ یعنی »برای چه«. بنابراین، »لَِم تقولون« باید معادل »برای چه می گوئید« ترجمه می شد. پس این گزینه هم غلط است.
 در گزینءه 4، ضمیر »ه« در »َبَصَره« ترجمه نشده است؛ یعنی این گزینه  هم نادرست است. به عالوه، »المرء« در این جمله یعنی »انسان« نه »مرد«، 

پس گزینءه اول پاسخ است.

ترجمـه های چـند عبارتـی
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11 عیِّن الجملَة اّلتي فیها المتراِدف:.
 إذا َملََك األراِذُل َهلََک األفاِضُل.   َمْن َزَرَع الُعدواَن و الَحَسَد َحَصَد الُخسراَن.

ْمَس اّلتي فیها ضیاءٌ و زاَن اللّیَل ِبنوِر األنُجمِ.  ُأْنظْر إلی الَغیمِ فَمْن أْنَزَل منُْه َمطََرُه  اهلُل خلَق الَشّ
21 عیِّن الُمناِسَب لَِمعنی األفعاِل علی التوالي: »إْرَحْم َمْن في األرِض َیْرَحْمَك َمْن في الّسماِء.«.

 رحم کردـ  رحم می کنی  رحم کنـ  تا رحم کنی  رحم کنـ  به تو رحم کند   رحم کردـ  به تو رحم می کند
31 حیَح للفراغین علی التوالي »لَِم تَقولون ما ل تَْفَعلوَن« ............... آن چه را ............... .. ِاْنَتِخِب الصَّ

 نگوییدـ  انجام نمی دهند   چرا می گوییدـ  انجام نمی دهید
 چرا می گفتندـ  انجام نمی دادند    چرا می گوییدـ  انجام ندادید

41 عیِّن الجملة اّلتی فیها المترادف و المتضاد معاً:.
 بعض الکواکب تدوُر حوَل األرض ضیاؤها من الّشمِس.  النّاُس نیاٌم فاذا ماتوا انتبهوا.

 الّسکوت َذَهٌب و الکالُم فّضٌة.   خلق اهلُل الّسحاَب و الغیَم و َجَعَل الظّلمات و النّور.
51 عیِّن العبارة عدد اسم الجمِع فیها أکثر: .

 للّرجاِل مالبس ذو األلوان المختلفة.  أضُع فُرشاةَ األسناِن و بعض األطعمة و األشربة في الحقیِبة السفرّیة.
 الحمد هلل اّلذي َخلََق الّسماوات و األرض و َجَعَل الظّلمات و النّور.  یکتُُب الّتالمیُذ و الّتلمیذات الّتماریَن في الّدفاتر.

61 عیِّن الخطأ عن التّرادف أو الّتضاد أو الجمع:.
 َرقََد = ناَم/ جمع َحَجر: أحجار   ناجح ≠ راسب/ جمع عقربة: عقراب

 النّسائّي ≠  الّرجالي/جمع النّار: النّیران  ضیاء = نور/ ضیاء ≠ ظالم
71 .: عیِّن الخطأ في تَْرَجَمِة الکلماِت اّلتي تَْحَتها خطٌّ

 ُأنظر إلی الّشمِس اّلتي َجذوتُها ُمستَعَرة: فروزان  ذو ِحْکَمٍة باِلَغٍة و قُدرةٍ ُمقتَِدَرةٍ: کامل
 زاَنُه ِبأنُجمٍ: با ستاره ای   َو اْجَعْل لي ِلساَن ِصْدٍق في اآلَخرین: یاد نیکو

81 حیح َحَسَب الکلماِت الُمَتناِسَبِة:. ِاْنَتِخِب الَصَّ
 َلْونـ  کوکبـ  قمرـ  شمس  أْوَجد ـ زاَن ـ أْنُعم ـ أْخَرجَ  َنِضَرةـ  قاَعةـ  َخِضَرةـ  َجمیلَة  ِصْدق ـ أداءِ األماَنِة ـ َعْفو ـ ِوقار

91 حیح في الترجمة:. عیِّن الصَّ
 تلک البّطاریة جدیدة: آن باطری جدید است.  هؤالء األعداء: اینان دشمنان اند.

 اولئک تلمیذاٌت: آن دانش آموزان  هذان الّرجالن: اینان دو مرد  هستند.
101 عیِّن الَخطأ:.

ه: صاحب  کیَف الحّبُة صاَرت الّشجرة؟: َجمُعه: حبوب  رأیُت في الَمعرِض المالبَس النّسائّیَة ذات األلوان المتعّددة: متضادُّ
 أَحُد المَوّظفیَن في قاعِة الَمطاِر: معناه: فرودگاه   سوَف نکتُُب أبحاثاً حوَل الّتعلُّمِ: مفرُده: بحث

111 حیح في الموضوِع:. عیِّن الصَّ
 َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُخسراَن: نتیجة کارها

 التنظُروا إلی کِثرةِ صالِتهم و صوِمهم ولکن اُنظُروا إلی ِصدِق الحدیِث و أداء األمانِة: انجام فرائض دینی
 َو ِاجعْل لي لساَن ِصدٍق في اآلخریَن: راستگویی

 ِارَحْم َمْن في األرِض َیرَحْمَک َمْن في الّسماءِ: توجه به پدیده های آسمان و زمین
121 حیح في الّترجمة:. ما هو الصَّ

ْزنا: ما مجهز نشدیم  ماَسألتَني: از من نپرسیدی  ال تَنظُْرنا: به ما نگاه نمی کنی  ال تَجَعلْني: مرا قرار نمی دهد  ما َجهَّ
131 عیِّن الخطأ:.

 رخیص ≠ غالي/ جمُع کوکب: َکواکب  ممنوع: غیرمسموح/ مفرُد أحجار: َحَجر
 المرء: اإلنسان/ یسار ≠ یمین   بالغ ≠ ناقص/ جمُع أراِذل:أرَذل

141 عیِّن الخطأ فیما أشیُر إلیه بخٍط: »الُفستاُن مَن المالبِس النّسائّیة ذات األلواِن الُمختلفة.«.
 الُفستان: اسم مثنی  متضاد النّسائّیة: الّرجالّیة  مترادف ذات: ذو  مفرد ألوان: َلون

151 حیح في الّتوضیحات:. عیِّن الصَّ
 الّشمس: من النّجوم الُمضیئة ضیاؤه ِمن القمِر.  أخضر: لوُن األشجار في کّل الفصوِل.

 الّصوم: من الفرائض الدینّیة یجُب علی المسلمین في شهر رمضان.  الغیم: ُبخاٌر متراکٌم في الّسماء یُنزل منه الّثلج فقط.
161 عیِّن الخطأ َحَسَب هذه الّتوضیحات:.

 اْلُعلَماءُ َمصابیُح اأْلْرِض: العلماء: جمع المکّسر، مفرد مصابیح: ِمصباح
 أْکَثُر َخطاَیا اْبِن آَدَم في ِلساِنِه: مفرد خطایا: خطیئة، جمع لسان: ألسنة

َغِر َکالنَّْقِش في اْلَحَجِر: متضاد الّصغر: الِکَبر، مترادف َحَجر: ُغَرف  اْلِعلُْم في الصِّ
 َعداَوةُ اْلعاِقِل َخْیٌر ِمْن َصداقَِة اْلجاِهِل: في هذه الجملة متضاّدان
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651 عیِّن الخطأ في إعالن الّساعة:.
 6:20 )الّسادسة و عشر دقائق(  7:40 )الّثامنة إاّل عشریَن دقیقة(  11:15 )الحادیة عشرة و ربعاً(  4:30 )الّرابعة و النّصف(

661 حیح في تعیین نوع األفعال:. عیِّن الصَّ
 اهلُل َخلََقنا ِمن تُراٍب: ماضی، اول شخص جمع  أقرُأ لَک هذه المقالة: امر، مفرد مذکر 

 َنمْت األشجاُر من حّبٍة: ماضی، مفرد مؤنث  َضْع هذه الجمَل في مکانها المناسب: امر، مفرد مؤنث
671 عیِّن العبارة فیها »ما« دّل علی النّفي:.

 إّني أعلُم ما ال تعلموَن.   سألُت من التُلمیِذ ما اسُمَک الکریم.
 ما قرأُت هذا الموضوَع في کتاٍب.  اإلنساِن العاقُل ینظُُر إلی ما قال األخریَن بدقّة و ال ینظُُر إلی َمن قاَل.

681 في أّي عبارة یُوجد فعٌل یُعادُل الماضّي الستمرارّي:.
 قد أوَجَد اهلَل الّشمس في الجّو مثل الّشررة.  کان الّطالُب یستمعوَن إلی کالم معلمهم.

َجَرةِ هِذه الثََّمَرةَ.  أحبُّ أن أسافَر إلی البالد المختلفِة .  َمْن ذا الَّذي یُْخِرُج ِمْن الشَّ
691  عیِّن نوع »ل« یختلف عن الباقّي:.

 قوُل »ال أعلُم« نصُف العلم.  رّبنا ال تَجَعلْنا مع القوم الظّالمیَن.  ال أسافُر إلی إیران أبداً.  هل هّن ال َیعَملَْن ألخرتهّن .
701 عیِّن العبارة اّلتي تختلف »ما« عن الباقي:.

 أنظُْر إلی ما قاَل و ال تنظُْر إلی َمن قاَل.  ِلَم تقولوَن ما ال تفعلوَن .
 رّبنا ما َخلقَت هذا باطالً.   إّن اهلل ِبما تعملوَن خبیٌر.

711 في أّي عبارة تُناسُب األفعال:.
 األمُّ ال ترجعیَن إلی البیِت.   ُهّن تَکتُبَن تمارینهّن في الّدفتِر.

 هؤالء المدّرسوَن َیدرسوَن في الّصِف.  أّیها الّصدیُق ال تَکذُب أبداً.
721 عیِّن الخطأ عن اإلسم اإلشارة:.

 اشتریُت تلک البطاریة.   ما وجدُت في هذه الغابة حیواناً قد رأیُت فی ذلک الصورة.
 اولئک المسلماُت یعملن بواجباتهّن الّدینّیة.  هاتان الّتلمیذتان تذهباِن إلی المکتبة.

731 عیِّن الخطأ عن الّتوضیحات:.
 ارِجعوا إلی رّبکم راضیًة مرضّیة: ارجعوا: فعٌل لألمر جمع مذّکر

 هؤالء الفائزاُت  یُمارسَن في الملعِب: هؤالء: اسم اإلشارة جمع للمذّکر و المؤنث
 أطلُبَن العلَم و ال تَکسلَن: تکِسلَْن: المضارع المنفي

 اُرُسْم عقارب الّساعات: عقارب: جمع المکّسر، الّساعات: جمع مؤنث
741 أّی عبارة لیس فیها الّترکیب الوصفّي:.

 أنعُم اهلل الُمنهمرةُ في األرِض و الّسماء.  جذوة الّشمِس ُمستعرةٌ في النّهار.
 زانه بأنجمٍ کالّدرِر الُمنتشرة.   تلَک األشجاُر ذاُت الغصوِن النّضرةِ.

751 کم فعالً لألمر یُوجد في هذه العبارة: اُنظُر إلی الّطبیعة فابَحْث جمالها و قُل َمن ذاّلذي أوَجَد هذه الظّواهر..
 واحد  اثنان  ثالثة  أربعة

761 عیِّن ما لیس فیه المضارع:.
 ال أقرُأ هذا الکتاَب في األسبوع القادم.  ترِجم هذه الجمل و الّتراکیب.

 ال أعُبُد ما تعبدوَن.   قُل أعوُذ برّب النّاس.
771 عیِّن الفعالً یختلف عن الباقي:.

 ال تیأسوا ِمن رحمة اهلِل.   العاقُل ال یُصّدُق ما یقول األخریَن
 ال أسافُر إلی البالد األخری إاّل مع والدي.  أ ال تسمعوَن إلی کالم الحّق.

مراحل پاسخگویی به سؤال های ترجمه را به یاد داشته باشید:

1ـ یافتن موارد کلیدی/ 2ـ رّد گزینه ها براساس موارد کلیدی )حداقل 2 گزینه(/ 3ـ مقایسءه گزینه های باقی مانده با صورت سؤال

ترجمــه هــای تک عبارتــــی:
عیِّن األَصحَّ و األََدقَّ في الَترَجَمِة لأِلَسئلة الّتالیِة:

781 »کان المعلّم لَم نفَسه و غیََّر طریقَة تدریسه.«.
 معلم خودش را سرزنش می کرد و روش تدریس خود را تغییر داد.  معلم خودش را سرزنش کرده بود و روش تدریسش را تغییر داده بود.

 معلم خودش را سالمت کرده بود و روش تدریس او تغییر کرد.  معلم نفسش را سرزنش کرده و روش را در تدریس تغییر داده بود.
791 »کاَنت اُمُّ صدیِقنا العزیِز راقِدةً في هذا المستشفی الکبیر.«.

 مادر دوست عزیز ما در این بیمارستان بزرگ بستری بود.  مادر عزیز دوست ما در این بیمارستان بزرگ بستری می شد.
 مادر دوست عزیز ما در بیمارستان بزرگی بستری بود.  مادر عزیز دوستمان در این بیمارستان بزرگ بستری است.
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اسماشاره
هذان، هذیِن، هاتان، و هاتیِن به معنای »این دو« هستند ولی ترجمءه آن ها به صورت »این ها« نیز صحیح است.

در ترجمءه جمله هایی که دارای اسم اشاره هستند به اسِم پس از اسم اشاره توجه کنید:
الف( اگر این اسم، »ال« دارد نباید بین اسم اشاره و اسم پس از آن مکث کنید. مثـل: )هذا الکتاُب مفیٌد    این کتاب، مفید است.(

 و در این صورت اسم اشاره همیشه به صورت مفرد ترجمه می شود حتی اگر اسم پس از آن جمع باشد. مثـل: )هولء التَّالمیذ ُمجَتِهدوَن: این دانش آموزان کوشا هستند.(
ب( اگر این اسم، »ال« ندارد، باید بین اسم اشاره و اسم پس از آن مکث کنید. مثـل: )هذا کتاٌب مفیٌد    این کتاِب مفیدی است.(

جنسوتعـداداسـمها
ْیِن« باشد آن را به صورت مثنّی و اگر به همراِه »وَن« یا »یَن« باشد آن را به صورِت  ـَ به تعداد، دراسم ها توجه کنید. اگر اسمی در عربی به همراِه »اِن« یا »

جمع ترجمه کنید. )الزم به ذکر است که ترجمءه اسم های مثنی به صورِت جمع نیز می تواند قابل قبول باشد.(
گاهی مفرد یا جمع بودن کلمه در عربی و فارسی هماهنگ نیست، در این رابطه به موارد زیر توجه کنید:

1- در عربی، برای جمع های غیرانسان، فعل، ضمیر، اسم اشاره و سایر موارد مربوط به آن ها به صورِت مفرد مونث ذکر می شود ولی در فارسی این موارد 
می تواند به صورت جمع ترجمه شود: )هذه کتٌب    اینها کتاب هستند.(

2- اگر فاعِل جمله، اسمی باشد که پس از فعل ذکر شده است، در عربی، فعل به صورِت مفرد می آید حّتی اگر فاعل جمع باشد ولی در فارسی فعل 
هماهنگ با فاعل ترجمه می شود: )ذهَب الّتالمیُذ: دانش آموزان رفتند.(

پرسشي کلمات
دانستن معنای کلماِت پرسشی ضروری است.

»هو« و »هي« در جمالتی که با »من هو« یا »من هي« آغاز شوند، ترجمه نمی شوند. مثـل: »َمن هو أستاذنا؟: استاد ما کیست؟«
به انواع »ما« در ترجمه توجه کنید: 

مای استفهام )مخفِف »ماذا«( : مثـل: »ماذلک الّشيء؟ آن شیء چیست؟«
ما + فعل ماضی    ماضی منفی: مثـل: »ماَذَهْبَت إلی البیِت: به خانه نرفتی.«

مالکیت بیان
عند + اسم    عندي بیٌت جمیٌل: من خانءه زیبایی دارم.

»لِـ« + اسم    لصدیقي بیٌت جمیٌل: دوستم خانءه زیبایی دارد.
لَک بیٌت جمیٌل: تو خانءه زیبایی داری.

»لِـ« + اسم، گاهی معادِل »ماِل«، »برای« ترجمه می شود. مثـل: »البیت الجمیُل لي: خانءه زیبا مال من است.«

این موارد معادِل »باید« ترجمه می شود:
َعلی + اسم )اسم می تواند ضمیر هم باشد(

علیک بالّتواضِع: تو باید فروتن باشی.
علی المؤمِن بالّتواضع: مؤمن باید فروتن باشد.

َیجُب + أن + فعل مضارع    َیِجُب أْن َیْذَهَب الّتلمیُذ إلی المدرسِة: دانش آموز باید به مدرسه برود.
لِـ + فعل مضارع    لَِیْذَهْب صدیقي إلی بیتِِه: دوستم باید به خانه اش برود.

انواعفعل ترجمه

 َیْفَعُل: انجام می دهدمضارع و نفی
 لَیْفَعُل: انجام نمی دهد

                

ماضی و ماضی منفی:
 فعَل: انجام داد

 ما فَعَل: انجام نداد
 لم َیْفَعْل: انجام نداد )نداده است(

معادِل مضارِع التزامی

 أْن َیْفَعَل: که انجام بدهد
حّتی َیْفَعَل

تا انجام بدهد َکی َیْفَعَل
لَِکی َیْفَعَل

 لَِیْفَعَل: تا )برای این که( انجام بدهد
                

معادِل امر و نهی

 ِاْفَعْل: انجام بده
 لتَْفَعْل: انجام نده

 لَِیْفَعْل: باید انجام بدهد
 لَیْفَعْل: نباید انجام بدهد )انجام ندهد(
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آزمون جامع

آزمـون جامـع کـل عربـی یازدهـم
عیِّن األصّح و األدّق في الجواب للّترجمِة َاو المفهوم: 

)سراسری ریایض 85(.16731 »کانت شمُس الصحراء ُمحرقة جّداً و النّاس یُواصلون طریقهم فیها بصعوبة!«  
 خورشید در صحرا جّدًا می سوزاند و باعث می شود مردم راهشان را با سختی بپیمایند!

 در صحرا خورشید جّدًا داغ می کند و مردم راهشان را با سختی زیاد طی می کنند!
 در صحرا آفتاب واقعاً سوزان است و مردم راه خود را در آن سخت می پیمایند!

 آفتاب صحرا واقعاً سوزان بود و مردم در آن به سختی راهشان را ادامه می دادند!
)سراسری زبان 86(.16741 »بقینا اُسبوعین کاملین في الغابة لنُفتّش عن آثار الحیوانات النادرة!«:  

 کامالً دو هفته در جنگل ها برای یافتن آثار حیوانات نادر بسر بردیم.
 ما دو هفتءه کامل در جنگل گذراندیم تا آثار نادر حیوانات را دنبال کنیم.

 دو هفتءه کامل در جنگل باقی ماندیم تا به دنبال آثار جانوران کمیاب بگردیم.
 دو هفته در جنگل کامالً بسر بردیم تا رد پای جانوران نایاب را جستجو کنیم.

16751 )سراسری تجریب 93(. »کُنُْت ُأِحسُّ أّن الحیاة سوف تمّر بي ِبُصعوبٍة کثیرة مع فقدانه!«:  
 حس کرده بودم زندگی با عدم وجود او بر من خیلی سخت می گذرد!

 حس می کردم با فقدان او زندگی جدًا با من به دشواری روبه رو خواهد شد!
 احساسم این بود که زندگی بر من بسیار دشوار سپری خواهد شد با نبود او!

 احساس می کردم که با از دست دادن او زندگی بسیار سخت بر من خواهد گذشت!
16761 )سراسری زبان 84(. »إْن تشاهد المکانة الرفیعة للعلماء تعزم علی تَعلُّم العلومِ و التقّدم فیها!« 

 موقعی که مقامی بلند را برای عالمان دریافتی، قصد یادگیری علوم پیشروی در آن ها را خواهی کرد!
 اگر جایگاه بلند دانشمندان را مشاهده کنی، نسبت به یادگیری علوم و پیشرفت در آن ها تصمیم می گیری!
 هنگامی که مقام شامخ اندیشمندان را دیدی، بر فراگیری دانش ها و پیشرفت در آن ها عزم و هّمت بنمای!

 در صورتی که موقعیت واالی بزرگان را مشاهده کردی، در فرا گرفتن علم و پیشرفت در آن اراده کن!
)ریایض 83(.16771 َکأّن إرضاء جمیع الناِس غایٌة لتُدَرُک« مفهوم العبارة:  

 العاقُل َمن َیعتَِبُر بالّتجارِب.   النّاُس الیُحّبوَن الّراضَي عن نفسه.
 ُأترک الحرص تَِعش في راحٍة.   النطلُب الحصوَل علی رضی کّل األفراد.

عیِّن الخطأ عن ترجمة األفعال:.16781
 الَیْحُزْنَک قَْوُلُهْم: اندوهگین نشو  أَفلَْم ینظروا إلی الّسماءِ: نگاه نکردند
ْل َلَک البطاقَة: باید عوض کنم  تستطیعین أن تَْشَحني َرِصیَد جّوالک: که شارژ کنی  أِلَُبدِّ

16791 )سراسری زبان 90(. عیِّن الخطأ:  
 واِجه حقائق الُمّرة بالتفاؤل!: با حقیقت های تلخ زندگی با خوش بینی روبه رو شو!

 ِابتعد عن داٍع یدعوک إلی الّشر: از دعوت کننده ای که تو را به بدی فرا می خواند، دوری کن!
 المّکار من یظّن أّن المکَر مفتاُح أرزاقه!: حیله گر کسی است که روزی اش را فقط در مکر می یابد!

 ِلُیطَّهر من الّسیئات فٌم تخرج منه آیات القرآن: دهانی که از آن آیات قرآن خارج می شود باید از پلیدی ها پاک شود!
16801 عیِّن الخطأ حسب الواقع:.

دیُق األحمُق َضرُرُه اکثُر ِمن نفعه.  یُؤکُِّد اإلسالُم علی التعلُّم و التفکُِّر.  الصَّ
 ما تََعلََّم اإلنساُن في الطفولة یَُؤثِّْر في أعماِلِه في الکبِر.  الَنِجُد في اللَُّغِة العربیِة کلماٍت دخیلًة من اللُّغة الفارسّیِة.

 اقرأ النّص الّتالي بدقّة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص: 
من میزات )صفات( اللّغة الهتمام بالعالمات و اإلعراب. فمن لم یهتّم بهما ضّل في الستنباط الّصحیح من النّص. و المیزة الُخری هي أّن المتکلّم علی 
حسب المعنی اّلذي یقصده یستطیع أن ینتخب مکان المفردات و نوَعها في الجملة. فعلی سبیل المثال في الجملة: »زید ذاهب« نستطیع أن نقول: »زید 
یذهب« أو ...، فکّل جملة لها معناها یختلف عن أخواتها. األمر الخر هو موضوع موسیقی الکلمات، فالعربّي الفصیح ل تعجبه الکلمات اّلتي هي ثقیلة 

علی اللّسان و الُذن، فیبحث عن قوالب مناسبة لصیاغة ما یعجبه!
16811 )سراسری زبان 87(. حیح من میزات اللّغة العربیة هي الهتمام ِبـ .............. .   عیِّن الصَّ

 العالئم و اإلعراب و الموسیقی و النّحو.  العالمات و اإلعراب و المعنی و الموسیقی.
 الموسیقی و النّحو و المعنی و مکان المفردات.  عالئم الحروف و النّحو و الموسیقی و مکان الکلمات.

16821 )سراسری زبان 87(. عیِّن الخطأ: في اللغة اللعربیة ................. .  
 نُدرک المعنی الّدقیق بدون تعلّم قواعد النحو.  کیفیة أداء الکلمات و االهتمام بالعالمات أمر مهّم.

 هناک مفردات رّبما یتلّفظها العربي و یجتنبها الفصیح.  إضافة إلی فهم المفردات و النحو، نحتاج إلی فهم موسیقی الکلمات.
)سراسری زبان 87(.16831 حیح: یغیر المتکلّم مکان المفردات .............. .  عیِّن الصَّ

 للتغییر في موسیقی الجملة.   للحصول علی معنی و مفهوم جدید.

 لإلهتمام باإلعراب و العالئم.   لالجتناب عّما هو ثقیل علی اللّسان.
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پاسخنامه

پاسـخ نامه درس 1 عربــی دهم

ال 1 تا 32 از سـو

11 3 ضیاء و نور: مترادف/ بررسی سایر گزینه ها: 1. أراذل )فرومایگان( و أفاضل .
)بزرگان(: متضاد 2. زرع )کاشت( و حصد )دروکرد(: متضاد 4. بدون مترادف و متضاد

21 3 ارحم )رحم کن(: فعل امر/ یرحمک )به تو رحم کند( .
31 2 تقولون: فعل مضارع/ ل تفعلون: مضارع منفی.
41 4 الّسحاَب و الغیَم مترادفند و الظّلمات و النّور متضاد .
51 4 جمع ها: الّتالمیذ، الّتلمیذات، الّتمارین، الّدفاتر در سایر گزینه ها: 1. الّرجال، .

مالبس، ألوان 2. أسنان، أطعمة، أشربة 3. الّسماوات، الظّلمات
61 2 جمع عقربة: عقارب.
71 3 أنجم: ستارگان.
81 4 صدق )راستگویی(، أداء األمانة )امانتداری(، عفو )بخشش(، وقار )متانت(، .

همه صفات نیک اخالقی هستند./ بررسی سایر گزینه ها: 1. کوکب )سیاره( و قمر )ماه( و 
َشمس )خورشید( با هم متناسب اند، ولی َلون )رنگ( تناسبی با آن ها ندارد. 2. أوجد )به وجود 
آورد(، زان )زینت داد(، أخرج )خارج کرد( فعل هستند، ولی أنُعم )نعمت ها( اسم است. 3. 
نضرة )سرسبز(، خضرة )سبز(، جمیلة )زیبا( صفاتی هستند که برای طبیعت و درخت به کار 

می روند؛ پس قاعة )سالن( نامتناسب است.
91 1 معنی سایر گزینه ها: 2. این دشمنان 3. آن ها دانش آموز هستند. 4. این .

دو مرد
101 2 ذاَت و صاحب هردو به معنی »دارنده« هستند و تا حدودی مترادفند .

نه متضاد.
111 1 سؤال، گزینه ای را می خواهد که در آن موضوع به درستی بیان شده .

است./ تحلیل: ابتدا به معنی گزینه ها دقت کنید: 1. »هرکس دشمنی کاشت، زیان درو کرد.« 
پس این گزینه دربارۀ »نتیجءه یک کار است« است. 2. »به زیادی نماز و روزه شان نگاه نکنید، 
بلکه به راستگویی و امانت داری شان بنگرید.« پس این گزینه دربارۀ »برتری صداقت و امانتداری 
بر انجام فرایض دینی« است. 3. »برای من یادی نیکو در آیندگاه قرار بده.« پس این گزینه دربارءه 
»برجای گذاشتن یاد خوب پس از مرگ« است. 4. »به کسی که در زمین است رحم کن تا کسی 
که در آسمان است به تو رحم کند.« پس این جمله دربارۀ »بخشش دیگران« است. به این 

تریتب،  فقط در گزینءه 1 موضوع درست بیان شده است.
121 3 لتجعْل: فعل امر است، لتجعلنی: مرا قرار نده/ ماّجّهْزنا: فعل ماضی منفی .

به معنی »مجهز نکردیم«/ لتنظُْر: فعل نهی، لتنظرنا: به ما نگاه نکن.
131 4 أرَذل مفرد است و جمع آن أراذل است..
141 1 الُفستان مفرد است نه مثنی )عالمت مثنی »اِن«( است..
151 3 روزه: از واجبات دینی که در ماه رمضان بر مسلمان واجب می شود./ .

بررسی گزینه های نادرست: 1. خورشید: از ستارگان درخشان که نور آن از ماه است. )نور ماه 
از خورشید است نه این که نور خورشید از ماه باشد( 2. أخضر: رنگ درختان در همه فصول 
است.)همءه درختان در همءه فصول لزوما سبز نیست( 4. ابر: بخاری متراکم در آسمان که 

فقط برف از آن می بارد. )از ابر هم باران می بارد هم برف و هم تگرگ(
161 3 ُغَرف مترادف حجرة است نه مترادف َحَجر »سنگ«.
171 2 هرگاه اسم بعد از اسم اشاره »ال« داشته باشد، اسم اشاره به شکل مفرد .

معنی می شود و درضمن اسم اشاره همراه با اسم »ال دار« بعد از خود یک عبارتند نه جمله و 
گر اسم بعد از اسم اشاره »ال« نداشته باشد، اسم اشاره به شکلی که هست معنی می شود و  ا
درضمن اسم اشاره همراه با اسم »بدون ال« یک جمله اند./ ترجمءه صحیح سایرگزینه ها: 1. آن 

باطری ارزشمندی است. 3. این دوستان شایسته 4. آن کارمندان تالشگرند.
181 4 أطفال جمع انسان است و اسم اشاره مناسب: هؤلء، اولئک/ أشجار جمع غیر .

انسان و اسم اشاره مناسب: هذه، تلک/حّبة مؤنث، اسم اشاره مناسب آن: هذه، تلک
191 . .3 کواکب  أنجم،   .2 گزینه ها:  سایر  بررسی  المسلمین/  جمع:  اسم   1

المالبس، ألوان 4. أشجار، أنجم
201 2 سؤال: کجا رفتی؟ پاسخ آن: »من ایرانیم« نادرست است..
211 4 معنی عبارت: هرکس دشمنی به کارد زیان درو می کند. مفهوم این .

عبارت با همه گزینه ها جز گزینءه ۴ هماهنگ است. 
221 1 »ای کسانی که ایمان آوردید چرا آن چه  را انجام نمی دهید، می گویید.« .

این عبارت با موضوع هماهنگی حرف و عمل هماهنگ است. بررسی گزینه هایی که با 
موضوع هماهنگی ندارند. 2. به آن چه  گفت بنگر و به آن کس که می گوید نگاه نکن. )توجه 
به گفتار است نه گوینده( 3. دانش را بجویید اگر چه در چین باشد. )اهمیت علم آموزی حتی 
اگر در دوردست باشد( 4. برای دنیایت زندگی کن گویا در آن همیشه زندگی می کند و برای 
آخرتت زندگی کن گویا فردا می میری )باید هم به امور دنیوی پرداخت و هم امور اخروی(

231 3 ترجمءه عبارت: هرکس دشمنی به کارد زیان درو می کند./ ترجمءه سایر .
گزینه ها: 1. هرکس چیزی را بخواهد و تالش کند، می یابد. 2. بدان که پیروزی با صبر است. 

4. شرف انسان به علم و ادب است نه به اصل و نسب.
241 4 معنی عبارت: جهانگردی وجود ندارد که تاکنون به ایران مسافرت نکرده .

باشد./ ترجمءه گزینه های نادرست: 1. ستارگان را در روز به دلیل نور خورشید نمی بینیم. 2. 
بعضی از درختان میوه هایی دارند که بشر از آن ها استفاده می کند. 3. راستگویی و امانتداری 

از نشانه های مؤمن است.

 ترجمءه عبارت: وقتی به سالن فرودگاه رسیدم به سمت یکی از کارمندان رفتم پس او 
به من کمک کرد که آن چه  از من خواسته شده، در برگه ای بنویسم.

251 2 معانی سایر گزینه ها: به ترتیب: زیارت کننده/ کشور/ چین.
261 4 معانی سایر گزینه ها: به ترتیب: کارمندان/ مسافرها/ زیارت کنندگان.
271 1 معانی سایر گزینه ها: به ترتیب: از من پرسید/ به من نگاه کرد/ اندیشید..

 معنی متن: »اجسام بعد از هر زمان معینی به  نو ُشدن نیاز دارند، پس در این 
هنگام، ذراتی از آن که شایستءه باقی ماندن نیستند می میرند و به جای آن چیزی غیر 
از آن، که قابل زندگی است، رشد می کند و اگر این نوُشدن نباشد، امکان ندارد که ما 
بیش از ده سال زنده بمانیم. صاحب باغ، با توجه و ِاشرافش بر درختان و گیاهان، زمانی 
که زمین را آبیاری می کند و خاک را از حشرات مضّر و گیاهان فاسد پاک می کند، 
باعث می شود که روِح نوُشدن و زندگی در باغش جریان یابد؛ این توجه و اشراف، 
بعد از زمانی، ثمرش را هنگام رسیدن میوه ها می دهد. ملت  همان باغ زندگی است و 
راهنمایانش همان کشاورزان و صاحبان باغ  ها هستند، پس اگر اخالقش را تهذیب نکنند 
و آن چه  را فاسد می کند پاک نکنند، عاقبِت ملت نابودی و زیان و سستی و شکست 
است. این توجه به محسوسات اختصاص ندارد، بلکه معقوالت و معنویات نیز به روح 

جدیدی نیاز دارند، پس نوُشدن همان راز زندگی است.«
281 3 سؤال: چرا احتیاج داریم که روح جدیدی را در خود داخل کنیم؟ 1. »تا .

پیشرفت کنیم.« 2. »تا باقی بمانیم.« 3. »تا راز زندگی را جمع کنیم.« 4. »تا خودمان را پاک 
کنیم.« مفهوم گزینءه 3 در متن وجود ندارد، ولی سایر مفاهیم در متن هست، پس گزینءه 3 

پاسخ سؤال است.
291 هنگامی که . می شود،  آغاز  »مرگ   .1 کن.  تعیین  را  صحیح  سؤال:   1

تجدیدپذیری متوقف شود.« این مفهوم در متن وجود دارد. 2. »تالش برای نوُشدن نتیجه اش 
را در خوِد وقت می دهد.« چنین مفهومی در متن نیست. 3. »امکانات قیمتی در زندگی از 
اسباب نوُشدن است.« در متن هیچ صحبتی از امکانات نشده است. 4. »نتایج نوُشدن فقط در 
ظواهر جوامع مشاهده می شود.« خیر متن گفته است که در مادیات و معنویات این نوُشدن 

وجود دارد، پس پاسخ صحیح گزینءه ۱ است.
301 4 سؤال: مقصود از این که تجدیدپذیری همان راز زندگی است چیست؟ .

1. »آن امر پیچیده ای است که نمي توانیم کشفش کنیم.« چنین مفهومی در متن وجود ندارد. 
2. »به دلیل اهمیتش به صورت راز درآمده است تا جایگاه آن باال برود.« چنین دلیلی هم از 
متن برداشت نمی شود. 3. »زندگی برتر زندگی جدید است و جز آن پست است.« در متن 
زندگی نو و کهنه ارزش گذاری نشده است. 4. »وظیفءه انسان پس زدن حجاب آن و رسیدن 
به آن است.« چنین مفهومی را می توان از متن برداشت کرد. یعنی نو شدن چون رازی 

پوشیده است و انسان باید آن را کشف کند، پس پاسخ گزینءه ۴ است.
311 2 سؤال: مقصود از تجّدد چیست؟ براساس متن، مقصود از تجدد حرکت .

رو به جلو و رفع موانع است. این مفهوم در گزینءه 2 وجود دارد./ معنی سایر گزینه ها: 1. 
»پاک کردن خاک از حشرات زیان رسان و گیاهان فاسد.« این مفهوم تجّدد نیست؛ براساس 
متن، این کاری است که باغبان در باغش انجام می دهد. 2. »حرکت پی درپی به سمت 
جلو و رفع موانع از مسیر حرکت است.« این دقیقاً منظور متن از تجّدد است. 3. »تالش 
برای بیرون کردن افراد تنبل از جامعه و وارد کردن افراد تالش گر در آن است.« براساس 
متن،  تجدد چنین مفهومی ندارد. 4. »تغییر سبک زندگی از شیوۀ پیشینیان و گذشته به 
شیوۀ آیندگان.« تجدد می تواند چنین مفهومی داشته باشد، ولی در متن اشارۀ مستقیم یا 

غیرمستقیمی به تغییر سبک زندگی وجود ندارد، پس پاسخ همان گزینءه 2 است.

 معنی متن: »گروهی از بازرگانان در مجلس امیری وارد شدند. جوانی باهوش به 
جانشینی از سوی مردم خودش شروع به صحبت نمود. امیر به او اشاره کرد و گفت :آیا در 
این مجلس بزرگتر از تو نیست؟ در این هنگام جوان بسیار دانا با شهامت گفت: ای امیر، 
ارزش انسان به خرد و زبان اوست. هنگامی که خداوند به انسان خردی کامل و زبانی شیوا 
روزی داد پس دو فضیلت دارد. اگر ارزش انسان به سن او باشد حتماً در این مجلس کسی 
هست که از شما در حکومت شایسته تر است. در این هنگام امیر ساکت شد و از پاسخ 

جوان کم سن ناتوان شد.«
321 4 طبق متن جوان، نظر حاکم را در مورد کم سنی اش نپذیرفت و به حرف .

او اعتراض کرد./ ترجمءه گزینه های نادرست: 1. بازرگانان به جوان کوچک اعتراض کردند 
زیرا جوان بود. ) امیر اعتراض کرد نه بازرگانان( 2. در مجلس بزرگتر از جوان نبود. 3. امیر 

از پاسخ جوان ناراحت شد زیرا جوان بود.
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عـربـــی 
عمـومــــی
10  و  11

پاسخنامه

ال 958 تا 988 از سـو
9581 4  کلمات کلیدی: أصابك: به تو رسید/ عزم األمور: کارهای مهم/ ل تُصّعر: .

برنگردان )نهی(/ لتمِش: راه نرو )نهی(/ بررسی سایر گزینه ها: 1. عزم األمور: کارهای مهم/ 
ك معنی نشده است/ 2. أصابك: به تو رسید/ ل تُصّعر: برنگردان )نهی(/  ضمیر »ك« در َخدَّ

لتمِش: راه نرو )نهی( 3. عزم األمور: کارهای مهم/ ل تُصّعر: برنگردان )نهی(
9591 1 کلمات کلیدی: قَد َنُقوُم بتسمیة: گاهی به نام گذاری ... می پردازیم، اقدام .

می کنیم )قَد + مضارع: گاهی، شاید، ممکن است(/ َیکرهوَن: ناپسند می شمارند/ ألقاب: القابی، 
عناوینی/ بئس: چه بد است/ العمل الَقبیح: کار زشت )ترکیب وصفی است.(/ خطاهای سایر 
گزینه ها: 2. ترجمه نشدن قَد/ »اقدام کرده ایم«: »اقدام می کنیم« درست است!/ »زشت 
شمرده می شوند«: »زشت می دانند آن را« اّوالً فعل معلوم است نه مجهول، ثانیاً ضمیر »ها« 
ترجمه نشده است!/ 3. ترجمه نشدن تسمیة/ »می دهیم«: »به ... می پردازیم، اقدام می کنیم« 
درست است/ »این کار« و »بسیار زشت«: »بد است این کار زشت«/ 4. ترجمه نشدن »قَد«/ 
ترجمه نشدن تسمیة/ »صدا می کنیم«: »به ... می پردازیم، اقدام می کنیم« درست است/ »بد 

و زشت«: »چه بد است«/ »این کار«: »این کار زشت«.
9601 وق: در بازار/ بائُع الَمالِبس: فروشندۀ . 4 کلمات کلیدی: الَیوم: امروز/ في السُّ

لباس )البته »لباس فروش« و »فروشنده لباس ها« هم درست است، اّما ترجمءه بهتر همان 
فروشگاه/  مغازه،  َمْتَجر:  ِسْعر(/  )جمع  نرخ ها  قیمت ها،  َأْسعار:  است.(/  لباس«  »فروشندۀ 
َأْطلُُب: می خواهم/ َأْن تُعطینا: که به ما بدهی/ الّتخفیض: تخفیف./ خطاهای سایر گزینه ها: 
1. »می خواهیم« )َأْطلُُب به معنی »می خواهم« است نه »می خواهیم«(/ 2. »در لباس فروشی« 
)معادلی در عبارت عربی ندارد.(/ ضمیر »نا« در تعطینا ترجمه نشده است./ 3. »قیمت« 

)»أسعار« جمع است.(/ »می خواهیم«: »می خواهم« 
9611 4 کلمات کلیدی: َأ َرَأْیَت: آیا دیده ای/ َأْشَجُع ِمن: شجاع تر از، دلیرتر .

َیِقُفوَن:  این جوانان کوشا، تالشگر/  اْلُمجتهدیَن:  الّشباب  هؤلء  و 3(/  )رّد گزینه های ۱  از 
ایستادگی می کنند، مقاومت می کنند )رّد گزینءه 2(/ أمام: مقابِل، فرا روِی/ أعظم َمشاکل 
َحیاتِهم: بزرگ ترین مشکالت زندگیشان )رّد گزینه 3(/ بالّسعي و الُمقاومة: با سعی و مقاومت 
بیاید، آن را به صورِت  از اسم تفضیل حرف »ِمن«  بعد  اگر  نکتــه درســـی:  )ایستادگی( 
صفت برتر فارسی )صفت + تر( ترجمه می کنیم: أفَضُل النّاس: برتریِن مردم، أعظُم العبادة: 

بزرگ ترین عبادت، ...
9621 2 کلمات کلیدی: قَد َعلََّم: یاد داده است، آموزش داده است )قَد + فعل .

ماضی: ماضی نقلی(/ َأَهّم أمور األخالقّیة: مهم ترین امور اخالقی را/ َحیاتِه الیومّیة«: زندگی 
تفضیل است و  )أهّم اسم  خطاهای سایر گزینه ها: 1. »کارهای مهم اخالقی«  روزانه اش/ 
»مهم ترین امور )کارهای( اخالقی« درست است.(/ 3. اخالق )»اخالقی« درست است.(/ 
»آموزش می دهد«    »آموزش داده است«/ 4. »در زندگی روزانه« )ضمیر ترجمه 

نشده است.( 
9631 بررسی . تفضیل/  اسم  معلوم،  فعل  فعل،  زمان  و  نوع  کلیدی:  نکات   1

گزینه های نادرست: در گزینءه 2، »خیُر إخوانکم« یعنی »بهتریِن برادراِن شما«، پس »برادران 
بهتر شما« نادرست است. در گزینه 3، أتّمم معلوم و اول شخص مفرد است نه مجهول، پس 
»کامل شود« نادرست است. در گزینه ۴، یکرهان سوم شخص است که به صورت دوم 

شخص ترجمه شده است.
9641 3 کلمات کلیدی: قد تضرنا: گاهی ضرر می رساند. )هرگاه حرف »قَد« همراه .

فعل مضارع بیاید به معنای »شاید، گاهَی، ممکن است« می باشد(/ آمالنا الکثیرة: آرزوهای 
نا آماُلنا الکثیرة!: »گاهی آرزوهای زیادمان به ما ضرر می رساند«./ خطاهای  زیادمان، قَد تَُضرُّ
سایر گزینه ها: 1. کبائر الّذنوب: یعنی »گناهان کبیره« نه »بزرگ ترین گناهان«! )َکبائر جمع 
کلمءه َکبیرة است، جمع َأکَبر می شود َأکاِبر(/ 2. قَریب یعنی »نزدیک« و ترجمه شدن آن به 
صورت »نزدیک تر« نادرست است، چرا که اسم تفضیل نیست، أقَرب یعنی »نزدیک تر، 
ُن فعل مضارع است و ترجمه شدن آن به صورت »نیکو گردانیدی«  نزدیک ترین«/ 4. تُحسِّ

نادرست است و باید به صورت »نیکو می گردانی« ترجمه شود.
9651 4 نکات کلیدی: َخیُر أخینا: بهترین برادرمان/ »َمن«: کسی است که/ َأْهَدی: .

هدیه کند/ ُعیوبنا األخالقّیة: عیب های اخالقیمان./ خطاهای سایر گزینه ها: 1. فعل تُقَرُأ مجهول 
است، لذا »می خوانند« نادرست است و »خوانده می شود« درست است. هم چنین »آن را« 
اضافی است و معادل عربی ندارد./ ترجمءه صحیح عبارت: »این سوره که بسیار خوانده می شود، 
به سورۀ اخالق نام گذاری شده است.«/ 2. عبارت َأعلَُم النّاِس َمن به معنای »داناترین مردم 
کسی است که« که به اشتباه به صورت »کسی که ... داناترین مردم است.« ترجمه شده 
است./ 3. کُنّا َنکَرهُ ماضی استمرای است و »ناپسند می شماریم« نادرست است. درست آن 

»ناپسند می ُشمردیم« است.
9661 : گرم است )حارٌّ . 1 کلمات کلیدی: َسِمعُت: شنیدم/ هذا العام: امسال/ حارُّ

خبر است و به همراه است ترجمه می شود.(/ بررسی سایر گزینه ها: 2. یوماً أحّر: روزی گرم تر/ 
3. وسط النهار: وسط روز/ حرارته الحاّدة: گرمی هوایش/ 4. أداة: وسیله مفرد است.

9671 2 کلمات کلیدی: أن َنْبَتِعَد: که دوری کنیم/ أن ل َنْذکَُر: ذکر نکنیم در .
گزینه 2 عبارت َعلَینا أن َنبَتِعَد َعنِ الُعجِب به معنای: »ما باید از خودپسندی دوری کنیم )فاصله 

بگیریم(.« است که به صورت »ما باید خود را از خودپسندی دور کنیم« ترجمه شده است 
که نادرست است، چرا که ضمیر »خود را« در متن عربی معادلی ندارد.

9681 2 کلمات کلیدی: ساِعدوا: فعل امر: یاری کنید/ خیٌر لکم: برایتان خوب تر است..
9691 اسم . أنفع  نادرست:  تفضیل/ بررسی گزینءه  اسم  ترجمءه  نکتءه کلیدی:   4

تفضیل است و چون مضاف است، یعنی »سودمندترین«. هم چنین َأَحبُّ هم اسم تفضیل و 
مضاف است، یعنی »محبوب ترین« یا »دوست داشتنی ترین«. این دو کلمه در گزینءه ۴ خطا 
هستند، پس گزینءه ۴ پاسخ این سؤال، است./ ترجمءه جمله: »سودمندتریِن دانش آموران برای 

هم کالسی هایش محبوب ترین آن هاست.«

پاسـخ نامه درس 2 عربــی یازدهم

9701 4 بررسی سایر گزینه ها: 1. خلَف )پشت( = الوراِء 2. یُبني )می سازد( = .
یُنشيُء 3. جام = کأس

9711 1 حٌیّ )زنده( ≠ مّیت )مرده(.
9721 3 بررسی سایر گزینه ها: 1. دنا )دور شد( = َبُعَد 2. َضرَّ )ضرر رساند( ≠ .

َنَفَع )سود رساند( 4. ِالتفت )روی برگرداند(  و توّجَه )توّجه کرد( مترادف نیستند. مصدرهای 
این دو فعل، التفات و توّجه، در فارسی تا حدودی مترادف حساب می شوند، ولی در عربی 

چنین نیست.
9731 یا . »دقیق«  معنی  به  کلمه  این  است.  فارق  جمع  فارقیَن  یا  فارقوَن   1

»اختالف« است و ربطی به فُرقان )جداکنندۀ حق از باطل( ندارد.
9741 1 در گزینءه ۱، األحیاء )زندگان( جمع کلمءه الحّی است./ دقت در سایر .

گزینه ها: 2. الُمشاغب یعنی »شلوغ کننده«. این کلمه مفرد است. 3. مجاِل یعنی »زمینه«. این 
کلمه هم مفرد است. 4. الِلتفاِت یعنی »روی برگرداندن«. این کلمه هم مفرد است و جمع مؤّنث 
سالم نیست. هم چنین، َشخصینِ )دو نفر( مثنّی است نه جمع؛ به حرکت کسره بر حرف »ن« 

دقت کنید. معنی جمله: »برتوست عدم روی گرداندن به سوی کالم پنهان میان دو شخص«.
9751 4 علُم األحیاِء یعنی »زیست شناسی« نه »علم مطالعءه خواص عناصر«؛ این .

علم »شیمی« )الکیمیاء( است.
9761 ّبوَرة . السَّ می شود«  نوشته  آن  بر  که  دانش آموزان  برابر  در  »تابلویی   4

)تخته سیاه( است نه الکُرسّي )صندلی(.
9771 2 معنی درست سایر گزینه ها: 1. سوَف یتنّبُه = آگاه خواهد شد 3. خاطب: .

مورد خطاب قراردهند؛ )این فعل مفرد است، ولی با توّجه به فاعل که الجاهلون است، در 
فارسی به صورت جمع معنی می شود.( 4. ل تُجالِسوا: همنشینی نکنید

9781 2 ترجمءه درست سایر گزینه ها: 1. واجباتهم المدرسّیة: تکلیف های مدرسه ای .
سوَن: آن  معلم ها 4. هذه أخالٌق سّیئٌة: این اخالقی ناپسند است. آن ها 3. اولئک الُمدرِّ

9791 4 یعنی »یاددادن«. این کلمه در جمله معنایی ندارد./ معنی جمله با سایر .
کلمه ها: »بر دانش آموز واجب است از عمل به )انجامِ، نوشتِن( تکلیف های مدرسه ای فرار نکند.«

9801 4 هرکس قبل از سخن گفتن فکر کند از خطا در امان می ماند/ بررسی سایر .
گزینه ها: 1. این پرنده طنّان نامیده شد )ُسّمي فعل مجهول( زیرا به دلیل حرکت بال هایش 
صدایی ایجاد می کند. )َسّمی =  نامید( 2. او کوچکترین )أصغر، اسم تفضیل( پرنده روی زمین 
است. )صغیر: کوچک( 3. هرکس آزموده ای )ُمجرَّب، اسم مفعول( را بیازماید پشیمانی به او 

روی می آورد. )مجرِّب: آزماینده(
9811 2 الخرین )دیگران( جمع است؛ تارة )مرتبه( و مّرة مترادف هستند..
9821 2 یفرغ: تمام شود .
9831 3 علیا و ُسفلی متضادند اما اسم جمع در این جمله نیست./ بررسی سایر .

گزینه ها: 1. آخرین: جمع مّذکر/ نفع و ضّر متضاد/ 2. طیور، أسنان اسم جمع/ یدخل و یخرج 
متضاد. 4. أنفس اسم جمع/ أحسنتم و أسأتم متضاد

9841 2 بررسی سایر گزینه ها: 1. امتألت: پر شد/ 3. ل أدری: نمی فهمم/ 4. وافق: .
موافقت کرد

9851 3 بررسی سایر گزینه ها: 1. الفرقان: نیروی تشخیص حق از باطل/ 2. .
سلوك: رفتار/ 4. کمشکاة: مانند چراغدانی

9861 2 بررسی سایر گزینه ها: 1. تُضيء: روشن می کند/ 3. در جمله ۴ اسم جمع .
است )علماء، انواع، حشرات، مالیین( 4. مترادف ُسخرّیة: استهزاء. 

9871 4 أجّل: گرانقدرتر.
9881 2 تعنّت )مچ گیری(: طرح سؤال، صعب بهدف إیجاد المشّقة للمسؤول )طرح .

سؤالی سخت به منظور ایجاد مشکل برای فرد سؤال شونده( اللتفات: )روی برگرداندن(:  
ِمن األعمال القبیحة اّلتی یرتکبها الطالب المشاغب )از کارهای زشتی است که دانش آموزان 
اخالل گر مرتکب می شوند( الّتجمع و الّدوران حوَل َشيء: جمع شدن و حرکت پیرامون چیزی./ 

صدیٌق یُنقُذَك ِمن مصیبة الجهِل: دوستی که تو را از مصیبت نادانی نجات می دهد.


