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| ترجمه و تعریب عربی |

گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

و  کنیم  ترجمه  کم  یا  زیاد  را  چیزی  هیچ  ترجمه،  در  نباید  عنوان  هیچ  به 

را  کلمه ای  هیچ  یا  نماند  باقی  ترجمه  بدون  کلمه ای  هیچ  باشیم  مواظب 

اضافه ترجمه نکنیم.

الّسالم علی عباد اهلل الصالحین!

 سالم بر بندگان صالح سالم بر بندگان صالح خدا

»اهلل« ترجمه نشده و معنی 
نادرست است.

کلمات ترجمه شده و  تمامی 
درست است.

می شین!!!!!  روشن  کامل  اونجا  بشین!!!  متوجه  بهتر  تا  تست  داخل  بریم  بیاین 

کارگشاست! خیلی  ساده  نکته  همین  ولی 

ون و الُمرَشدون  - »َمن یسمعون کالم األنبیاء الَحّق قلیلون؛ أولئك هم الفائز

»! إلی طریق الَحّقِ

کم می باشند؛ و  از پیامبران شنیده اند  را  که سخنان درست  1( آن ها 

که به طریق حق راهنمایی شده اند ! آنان رستگارانی اند 

که سخن حق انبیا را می شنوند اندک هستند؛ آن ها همان  کسانی   )2

رستگاران و هدایت شدگان به راه حق می باشند!

تستولوژی

کالم انبیا را بشنوند اندک هستند؛ این انسان ها  که حقیقتًا  3( آن ها 

همان رستگاران و هدایت شدگان به مسیر حق و خدا هستند!

کم اند؛ ولی این انسان ها  انبیا بشنوند  از  را  که سخن حق  کسانی   )4

که به راه حق هدایت شده اند! همان رستگاران هستند 

2پاسخ

»الفائزون« به معنی »رستگاران« می باشد که در هر 4 گزینه آمده است و 

درست می باشد، ولی »المرشدون« معنی »هدایت شدگان« می دهد، اما 

گزینه های »1« و »4«[ گزینه های »1« و »4« ترجمه نشده است. ]رد  در 

عربی  عبارت  در  چون  است،  اضافه  آمده،   »3« گزینۀ  در  که  »خدا« 

پس  شود،  ترجمه  اضافه  چیزی  نباید  که  گفتیم  ندارد.  وجود  »اهلل« 

گزینه »3«[ گزینه هم غلط است. ]رد  این 

گزینه های »3« و »4« آمده، اضافه است و در عبارت  که در  »انسان« 

گزینه های »3« و »4«[ عربی »اإلنسان« وجود ندارد. ]رد 

ترجمه
و تعریب

بخش اول

1
یکیازسادهترینمباحث،مبحثترجمهاستکهتعدادتستهاشهمباالس!

و جامعترین کتاب، این  در که است ترجمه مبحث برای درسنامه نداشتن جدید، نظام کتابهای  در بهخصوص بچهها معضالت از یکی

این کّلآنهاآوردیمکهکتابمونکاملباشه.در از پایانجمعبندیچهارصفحهای آوردهشدهودر قالب30گفتار کاملتریندرسنامهدر

مبحثترجمهگردآوریودستهبندیمناسبکنیم،مگرجاهاییکهدر بخشتالشکردیمغالبتستهایکنکورسالهایگذشتهرودر

آنهاتستتألیفکردیم. کتابنظامجدیداضافهشدهبودکهاز

ازویژگیهایمنحصربهفرداینکتاب،دستهبندیمطالباستکهکمکشایانیبهشمامیکنه!ومیتونیدپلهپلهوخیلیخوبو یکی

نهایتهمتستهایترکیبیآوردمکهوقتیمطالبراتکتکخوندیدویاد عمقی،مباحثرایادبگیریدوازهیچمطلبیغافلنشید.در

گرفتینودورهکردینبهحلآنهابپردازین!



1

   
ل 
او
ش

خ
  ب

ب  
ری

ع
و ت

ه 
جم

تر

9

گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

)زبان 91(   1  فرصة لیشّجعوا الناس علی أن یهتّموا بمکارم األخالق!«: 
ّ

کل کاألنبیاء یستفیدون من  مین 
ّ

»إّن المعل
که به مکارم اخالق اهتمام ورزند! کنند  1( معّلمان چون پیامبران از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق 
که مردم تشویق شوند به مکارم اخالق اهتمام بیشتری بورزند! 2( آموزگاران و انبیا از هر فرصتی استفاده می کنند 

کنند! کنند به مکارم اخالق توجه بیشتری  3( آموزگاران و پیامبران از همه فرصت ها استفاده می کنند تا مردم را تشویق 
که از همه فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آن ها به مکارم اخالق استفاده می کنند! 4( معّلمان چون پیغامبران هستند 

)خارج 91(   2 کبیرة و تغّیر مکانها!«:  ر علی صخرة 
ّ
»ال تنظر إلی ظاهر األشیاء الصغیر، فإّن قطرات الماء الصغیرة تستطیع أن تؤث

کوچک آب می توانند بر صخره ای بزرگ تأثیر بگذارند و مکان آن را تغییر دهند! کوچک اشیا نگاه مکن؛ چه قطرات  1( به ظاهر 
کوچک آب می توانند تخته سنگی بزرگ را از جای خویش حرکت دهند! کوچک دارند؛ زیرا بعضی قطرات  که اشیا ظاهری  2( نگاه نکن 

 کوچک نگاه مکن، که قطرات کوچک آب توانایی آن را دارند که بر تخته سنگی بزرگ تأثیر گذاشته و آن را از جای خویش حرکت دهند!
ً
3( به اشیای ظاهرا

4( نباید به ظاهر کوچک اشیا نگاه کنی؛ چون بعضی اشیای کوچک مثل قطره های آب می توانند از صخره ای بزرگ تأثیر بگیرند و آن را از جای خود تکان دهند!

)هنر 95(   3  :»!
ً
»قد زّود الخالق تعالی اإلنسان بحاّسة معنوّیة لُیمّیز بها الحسنة من السیئة تمییزًا صحیحا

کند! 1( خدای تعالی در انسان حس معنوی ای قرار داده تا به وسیله آن، نیکی را از بدی به درستی جدا 
2( خالق متعال، انسان را به حسی معنوی مجّهز ساخته تا به وسیلۀ آن، خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!

کند! کار بد، به آسانی مجّزا  کار نیک را از  کرد تا  3( قطعًا خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز 
کمک احساسی درونی مجّهز نموده تا با آن، خوب بودن را از بد بودن، تمییز صحیح بدهد! 4( قطعا خداوند تعالی انسان را به 

)هنر 96(   4 ست براحة مّرة ُاخری!«: 
ّ

کانت قد اختفت في سجن ذهني، و تنف تي 
ّ
 »أخرجُت األفکار ال

کشیدم! گوشه ذهنم زندانی شده بود بیرون آوردم، و برای مرتبه دیگری، نفس راحت  که در  1( همه افکاری را 
کشیدم! کرده، برای یک مرتبه دیگر، به راحتی نفس  ج  گوشه زندان ذهنم پنهان بود خار که در  2( افکاری را 

کشیدم! کردم، بار دیگر به راحتی نفس  که در زندان ذهنی من زندانی بود بیرون  3( همه آن افکار را 
کشیدم! کردم و بار دیگر به راحتی نفس  ج  که در زندان ذهنم پنهان شده بود خار 4( افکاری را 

)زبان98(   5  »!
ً

 نظیفة
ُ

فوها و صارت الغرف
َ
فوا هذه الغرف جّیدًا، فنّظ فین أن ینّظِ طلبت أّمنا من المنّظِ

کردند، تمیز شد! کنند، وقتی آن را نظافت  که آن اتاق را خوب تمیز  کنندگان خواست  1( مادرمان از نظافت 
کنند و اتاق ها نظیف شد! که تمیز شود، نظافت  که این اتاق ها را برای این  کرد  2( مادر ما از نظافتچی ها درخواست 

کردند و اتاق ها تمیز شد! کنند، پس آنها را نظافت  که این اتاق ها را خوب نظافت  3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست 
کردند، اتاق نظیف شد! کنند، آنها هم پس از اینکه آن را تمیز  که این اتاق را نظافت  کرد  که نظافت می کنند درخواست  کسانی  4( مادر ما از 

)اختصاصی انسانی خارج98(   6  األعمال الحسنة!«  
ّ

 مّنا و ال وسیلة للوصول إلیها إال
ٌ

»من لم َیجد الجّنة علی األرض لن یحصل علیها في الّسماء، الجّنة قریبة

کس بهشت را روی زمین نیابد، آن را در آسمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک، وسیله رسیدن به آن است! 1( هر 
که بهشت روی زمین را نیافت، آن را در آسمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله ای جز اعمال حسنه ندارد! کسی   )2

3( هر کس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسمان هم پیدا نمی کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حسنه، وسیله رسیدن به آن است!
برای  اعمال نیک، هیچ وسیله ای  و جز  نزدیک ماست  این بهشت  را در آسمان هم پیدا نمی کند،  آن  را پیدا نمی کند  که روی زمین بهشت  کسی   )4

وصول به آن نیست!

)ریاضی 90(   7 گر درباره موضوعی خوب بیندیشم، به نتیجۀ مفیدی می رسم!«:  که ا کرده است  کرده ام ثابت  کسب  که در طول عمرم  »تجربه هایی 

ل حول موضوع تأّماًل حسنًا، وصلت إلی نتیجة مفیدة! کتسبُتها طول عمري، أّنني إن أتأّمَ 1( قد أثبتت الّتجارب اّلتي ا
، ألِصل علی نتیجة مفیدة! 2( قد ثبتت الّتجارب اّلتي تزّینت بها طول عمري، لو أتأّمل جّیداً

، ألصل علی نتیجة حسنة! کتسبته من التجارب في حیاتي، لو أتفّکر حول الموضوع جّیداً 3( لقد أظهرت ما ا
بي طول حیاتي، أّنني ألحصل علی عاقبة جّیدة، َلو فّکرت أفکاراً جّیدة! 4( لقد بّینت تجار
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)تجربی 91(   8 ق در شکار لحظه هاست؛ چه، فرصت های دست نیافتنی برای همۀ مردم پیش می آید!«:  
ّ
 »توانایی انسان موف

1( تحصل الفرص النادرة لکّل الناس و لکّنَ الناجح من یقتنصها!
 الناجح!

ّ
2( تأتي الفرص الثمینة لجمیع الناس، و لکن ال یستفید منها إال

3( مهارة اإلنسان الناجح في صید الّلحظات، فالفرص النادرة تحدث لجمیع الناس!
 الفرص الثمینة تحدث ِلّکل إنسان!

ّ
4( قدرة اإلنسان الناجح هو أن تصید الّلحظات، و إال

)هنر 93(   9 که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می شود!«:  گنجی است  »هر لحظه از عمر ما 

ج مّرة طول الحیاه!  یستخر
ً
کنزا کّل لحظة لعمرنا تساوي  2( قیمة   !

ً
کنز یفیدنا إذا استخرجناه جّیدا کّلها   1( إّنَ لحظات عمرنا 

ج خالل تمام العمر مّرة!  یستخر
ً
کنزا 4( إّنما العمر و لحظاته لنا یشبه  ج طول الحیاه مّرة واحدة فقط!  کنز یستخر کّل لحظة من عمرنا   )3

)انسانی 94(   10 کند!«:  کند، باید استقامت بورزد و صبر پیشه  کس بخواهد خوشبختی و آرامش را در زندگی خود زنده  »هر 

1( اّلذي یرید أن یعیش بالسعادة و الّسکینة فعلیه االستقامة و الّصبر!
عادة و الّسکینة في حیاته، فلیقاوم و لیصبر! 2( من أراد أن ُیحیي الّسَ

 یجب علیه أن یسَتقیم و یصبر!
َ
3( من یطلب أن َیحیا سعیداً هنیئًا

4( اّلذي طلب أن یعیش في السعادة الهنیئة، فلیقاوم و لیصبر!

)خارج 95(   11 ات دنیوی، شایستۀ رحمت خدا نیستند؛ زیرا آن ها سرای آخرت را به خاطر زندگی دنیا رها می کنند!«: 
ّ

»غرق شدگان در لذ

1( اّلذین قد غرقوا في لّذات الّدنیا لیسوا مستأهلیَن لرحمة اهلل، ألّنهم یترکون دار اآلخرة من أجل حیاة الدنیا!
نیوّیة غیر مستأهلین لرحمة اهلل، ألّنهم یْدعون الّدار اآلخرة من أجل الحیاة الدنیا!

ُ
2( الغارقون في اللّذات الّد

3( اّلذین یغرقون في لذائذ الدنیا لیسوا مستأهلین لرحمة اهلل، بأّنهم یترکون الحیاة األخری بسبب حیاة الدنیا!
4( الغریقون في اللذائذ الّدنیوّیة غیر مستأهلیَن لرحمة اهلل، ألّنهم َیدعون آخرتهم بذریعة الحیاة الدنیا!

)زبان 98(   12 کمک می کند!«  بی  که مرا در آموختن عر »برنامه ای را یافتم 

1( حصلُت علی البرنامج اّلذي ُیساعد لي تعّلم العربّیة!
2( رأیُت البرنامج و هو ُیساعدني لتعلیم اللغة العربّیة!

3( وجدُت برنامجًا ُیساعدني في تعّلم العربّیة!
4( أخذُت برنامجًا ُیساعد في تعلیم الّلغة العربّیة!

عّین الّصحیح:    13

گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ که  کسی از شما دوست دارد  کل لحم أخیه...﴾: آیا  1( ﴿أ یحّبُ أحدکم أن یأ
گناه، پس از ایمان به خدا، بدنامی است. 2( بئس اإلسم الفسوق بعد اإلیمان...: آلوده شدن به 

کنی! که از آنچه مانند آن در توست، از دیگران عیب جویی  کبر العیب أن تعیب ما فیك مثله!: بزرگترین عیب، این است  3( أ
گاهی عمر درخت بلوط به دو هزار سال می رسد. 4( قد تبلغ شجرة البلوط من العمر ألفي سنة!: 
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گفتار

ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

یا  و  »مصدر«  صورت  به  را  »فعل«  نباید  عنوان  هیچ  به  ترجمه  مبحث  در 
کنیم.  »مصدر« را به صورت »فعل« ترجمه 

َهَب: رفت - رفتن
َ

- ذ
مصدری  نباید  و  است  فعل  »َذَهَب« 

ترجمه شود.

َهُب: می رود - رفتن
ْ

- َیذ
نباید مصدری  و  »یذهب« فعل است 

ترجمه شود.

- ذهاب: رفت - می رود - رفتن
به  نباید  و  است  مصدر  »ذهاب« 

صورت فعل ترجمه شود.

مصدر  باید  یعنی  می شود؛  هم  مزید  ثالثی  باب های  شامل  مطلب  این 
برای  دهید.  تشخیص  فعل  از  را  آن ها  بتوانید  و  باشید  بلد  کامل  را  باب ها 
شما  برای  مثال  چند  با  را  مختلف  باب های  مصادر  نکنید،  اشتباه  اینکه 

می آوریم و بعد با هم تست حل می کنیم.

معنیمثال باب »مصدر«

ایمان داشتنإیمانإفعال

کردنمکاَشَفةمفاعلة مکاشفه 

کردنتکذیبتفعیل تکذیب 

ل متفّعُ
ُ

کردنتقّد پیشرفت 

شهادت دادناستشهادِاستفعال

کردنانتشارِافتعال منتشر 

دگرگون شدنانقالبِانفعال

کردنتظاُهرتفاُعل تظاهر 

ل من تعب عمله!«:
ّ

 تقل
ً

 - »الیوم حاولت أن أعطی ذلك العامل هدّیة

کارگر، از سختی  که با دادن هدیه ای به آن  1( تالش من امروز این بود 
کارش بکاهم!

کارش  سختی  از  که  بدهم  هدیه ای  کارگر  آن  به  کردم  تالش  امروز   )2
کند! کم 

کارگر، بکاهم! کار آن  که با دادن هدیه، از سختی  3( امروز سعی نمودم 
کم شد! کارگر، سختی عمل او  4( با تالش امروز در دادن هدیه به آن 

2پاسخ

»أعطی« فعل است و به هیچ عنوان نباید به صورت »مصدر« ترجمه 
شود، پس »دادن هدیه ای / دادن هدیه« غلط است؛ چون »مصدر« 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 
صیغه  در  و  می شود  مربوط  »هدّیة«  به  فعل  )این  کند  کم  تقّلل  

گزینه ها[ »للغائبة« ترجمه می شود.( ]رد سایر 
»حاولُت« فعل است و باید به صورت فعل »تالش کردم / سعی نمودم« 

گزینه های »1« و »4«[ ترجمه شود، نه به صورت مصدر و اسم. ]رد 

تستولوژیتجربی 92

سوءتفاهم طوری

»مصدر«  یا  التزامی«  ع  »مضار صورت  به  می تواند  ع«  مضار »أن+  ترکیب 
ع التزامی« ترجمه شود. ترجمه شود، »مصدر« نیز می تواند به صورت »مضار

علینا أن نذهب إلی 

المدرسة!

ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

هاب إلی المدرسة!
ّ

علینا الذ
ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

گفتار

ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

)زبان 86(   14 »تقّدم العدّو في أراضینا و هو یظّن أّن فشلنا قریب و لکّن شبابنا أثبتوا ضّد ذلك!«:  

گمان اینکه شکست ما ممکن است، در سرزمین ما پیشروی نمود، ولی جوانان ما ضّد آن را به ثبوت رساندند! 1( دشمن به 

کردند! گمان می برد شکست ما نزدیک است، ولی جوانان ما خالف آن را ثابت  که  کرد در حالی  2( دشمن در سرزمین ما پیشروی 

که شکست دادن ما نزدیک است، اما جوانان ما خالف آن را به اثبات رساندند! گمان این بود  3( پیشرفت دشمن در سرزمین ما به 

کنند! کرد ما را شکست خواهد داد، اما جوانان ما توانستند ضّد آن را ثابت  گمان  که  4( پیشرفت دشمن در اراضی ما وقتی بود 

)هنر 91(   15  للناس فعلیك أن تبدأ بتهذیب نفسك قبل أن تنصح اآلخرین!«:  
ً
»إن ُترد أن تکون إماما

گر بخواهی پیشوای مردم بشوی، باید قبل از مهذب ساختن دیگران، برای تعلیم خود اقدام نمایی! 1( ا

که دیگران را بیاموزی! کن، پیش از آن  2( هرگاه خواستی رهبر مردم باشی، پس شروع به مهّذب ساختن خود 

کنی، به تهذیب نفس خود بپردازی! که دیگران را نصیحت  گر بخواهی برای مردم پیشوا باشی، باید قبل از این  3( ا

کنی! که به تهذیب خویش قبل از نصیحت دیگران فکر  4( هرگاه خواهان رهبری مردم بودی، پس بر تو الزم است 
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| ترجمه و تعریب عربی |

)انسانی 92(   16  ثّم ُیعارضها!«:  
ً
 تاّما

ً
کا مور المختلفة حوله إدرا

ُ
 ثّم یجیبه، و أن یدرك اال

ً
م استماعا

ّ
کالم المتکل »علی اإلنسان أن یستمع إلی 

کامل موضوعات مختلف  از درک  کردن باید پس  را بدهد، و مخالفت  تا بتواند جواب آن  کالم مخاطب بر انسان واجب است  کردن به  گوش  1( خوب 
در اطراف انسان باشد!

2( جواب دادن به سخنان متکّلم پس از خوب گوش کردن به اوست و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد!
کاماًل درک نماید! کند و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف، باید امور اطراف خود را  3( انسانی که جواب کالم شنونده را می دهد باید خوب گوش 
کند سپس با آن ها مخالفت نماید! کاماًل درک  کاماًل گوش دهد، سپس جواب او را بدهد و امور مختلف پیرامون خود را  گوینده  4( انسان باید به سخنان 

)تجربی 97(   17 »یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالّیة في العلم و العمل حّتی ُیهدوا إلی الّصراط المستقیم و یبتعدوا عن الضاللة!«: 

گمراهی دور شوند! 1( جوانان به نمونه های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده، از 
کنند و از ضاللت دور بمانند! 2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه های برتر است تا راه درست را پیدا 

کنند! کرده، از ضاللت دوری  3( نیاز جوانان ما به نمونه هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت 
گردند! گمراهی دور  4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از 

)هنر 92(   18 کنیم، زیرا بعضی از آن ها ما را به راه باطل می کشاند!«:  »ما نباید خود را با هر نوع شوخی مشغول 

1( علینا أن ال نشغل أنفسنا بکّل نوع من أنواع المزاح، فإّن بعضه یجّرنا إلی الطریق الباطل!
2( یلزم علینا أن لم ننشغل بکّل أنواع المزاح، ألّن البعض منه یجّر المسیر الباطل لنا!
3( یجب علینا عدم االشتغال بأّي نوع من أنواع المزاح، فبعضه یجّر لنا النهج الباطل!

4( علینا عدم االنشغال بکّل من أنواع المزاح، حّتی ال یجّر السبیل الباطل لنا!

)ریاضی 95(   19 که بسیار زیباست!«:  ح عبارتست از شکسته شدن نور خورشید در قطره باران  »پدیده عجیب قوس قز

! ح العجیبة ِهي ِانکسار ضوء الّشمس في قطرة المطر، و ِهي جمیلة جّداً 1( ظاهرة قوس قز
ِح ِانکسار الّضوء للّشمس في قطرات المطر، و ِهي دائمًا جمیلة! 2( إن الظاهرة العجیبة لقوس قز
! ح عجیبة و ِهي أن ینکسر الّضوء للّشمس عند قطرات للمطر، و جمیل جّداً اهرة لقوس قز 3( الظّ

ح و ِهي عندما ِانکسر ضوء الّشمس تحدث في قطرة المطر، و دائمًا جمیلة! 4( إّن ظاهرة عجیبة قوس قز

)هنر 95(   20 کنند!«:  که والدینشان به آنان اجازه نمی دهند به بهانه تأمین معاش، ترک تحصیل  »بسیاری از دانش آموزان هستند 

کثیر من الطالبات لهّن لترك دروسهّن بسبب تهیئة معاشهّن! 1( لن یسمح أبوا 
لبة موجودون بأن ال یسمح أبواهم لَترك الدارسة بسبب تأمین معاشهم!

ّ
کثیر من الط  )2

کثیر من الطاّلب ال یسمح لهم والداهم أن یترکوا الّدراسة بذریعة تأمین المعاش! 3( هناك 
البات بأّن والدیهّن لم یسمحا لهّن أن یترکن الدرس بذریعة تهیئة المعاش!

ّ
 من الط

ً
کثیرا 4( إّن هناك 

)خارج 95(   21 که دست دیگرت در دست خداست!«:  کنی، بدان  »وقتی دست دیگران را می گیری تا یاریشان 

1( إذا تّتخذ ید ااُلخری لعونهم، فتنّبه أّن یدك ااُلخری تکون بید اهلل!
2( إن أخذت ید اآلخرین لعونهم، فأنت تعلم أّن الید ااُلخری في ید اهلل!

3( عندما تأخذ ید اآلخرین لتساعدهم، فاعلم أّن یدك ااُلخری في ید اهلل!
4( لّما تّتخذ ید ااُلخری حّتی تساعدهم، فأنت تتنّبه أّن الید ااُلخری بید اهلل!

)عمومی انسانی خارج 98(   22  از خطا ایمن می گردد!« 
ً
گفتن بیاندیشد، غالبا کس قبل از سخن  »هر 

ر قبل أن تکّلم َسلم من الخطأ في األغلب! 2( من ُتفّکِ 1( من ُیفّکر قبل الکالم َیسلم من الخطأ غالبًا! 
ر قبل المکالمة قد َسلم من الخطایا في األغلب!

َ
4( اّلذي تفّک م قد َیسلم من األخطاء غالبًا! 

َ
3( اّلذي ُیفّکر قبل أن تکّل

عّین الصحیح:    23

گاه می شوند! 1( الّناس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا!: مردم در خواب اند و هنگام مردن، آ
کیلومتر دورتر است! کردن برخی از ماهی ها، دویست  کیلومتر!: مکان زندگی  کانت تعیش بعیداً علی مائتي  2( بعض األسماك 

3( لیس شيء أثقل في المیزان من الخلق الحسن!: در ترازوی اعمال، چیزی سنگین تر از اخالق نیکو نیست!
کل عیب و هو أرحم الراحمین!: خدا تمام عیب ها را می پوشاند و مهربان ترین مهربانان است! 4( إّن اهلل ساتر 
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گفتار

ترجمه ضمیر3

ضمایر انواع مختلفی دارند:
1 ضمایر منفصل مرفوعی: هو / هما / هم...

2 ضمایر متصل مرفوعی: ذهبا / ذهبوا / ذهبَن....

3 ضمایر منفصل منصوبی: إّیاه / إّیاهما...

4 ضمایر متصل منصوبی / مجروری: ه / هما / هم...

برد بیشتری در ترجمه دارد »ضمایر متصل منصوبی«  کار که  نوعی از ضمیر 
و در ترجمه  یا حرف بچسبند  یا اسم  به فعل  این ضمایر می توانند  است، 

خیلی اثرگذار هستند.

ترکیب با حرفترکیب با اسمترکیب با فعلترجمه ضمیرضمیر

ــ شه ـَ برایشبرای اوَلهقلمشقلم اوقلمهمی زندشمی زند او رایضربهــــ

می زند آن دو / یضربهماشانهما
آن ها را

قلم آن دو قلمـهمامی زندشان
/ آنها

برای آن دو َلهماقلمشان
/ آنها

برایشان

برایشانبرای آنهاَلهم قلمشانقلم آنهاقلمهممی زندشانمی زند آنها رایضربهمشانهم

ـَ شها برایشبرای اوَلهاقلمشقلم اوقلمهامی زندشمی زند او را یضربهاـــ

می زند آن دو / یضربهماشانهما
آن ها را

قلم آن دو قلمهمامی زندشان
/ آنها

برای آن دو َلهماقلمشان
/ آنها

برایشان

برایشانبرای آنهاَلهّنَقلمشانقلم آنهاقلمهّنَمی زندشانمی زند آن ها رایضربهّنَشانهّنَ
ـَ تَك برایتبرای توَلَكقلمتقلم توقلمَكمی زندتمی زند تو را یضربَكــــ

برایتانبرای شماَلکماقلمتانقلم شماقلمکمامی زندتانمی  زند شما رایضربکماتانکما
برایتانبرای شمالکمقلمتانقلم شماقلمکممی زندتانمی زند شما رایضربکمتانکم
ــــ تِك ـَ برایتبرای توَلِكقلمتقلم توقلمِكمی زندتمی زند تو رایضربِكـ

برایتانبرای شماَلکماقلمتانقلم شماقلمکمامی زندتانمی زند شما رایضربکماتانکما
برایتانبرای شماَلکّنَقلمتانقلم شماقلمکّنَمی زندتانمی زند شما رایضربکّنَتانکّنَ

ــ مي ـَ برایمبرای منليقلممقلم منقلميمی زندممی زند من را یضربنيــــ
برایمانبرای ماَلناقلممانقلم ماقلمنامی زندمانمی زند ما رایضربناماننا

اسم«  به  متصل  »ضمیرهای  ترجمه  در  که  باشید  داشته  دقت  | نکته | 

گاهی از لفظ »خود« یا »خویش« استفاده می شود؛ مثاًل:

مؤمن، عمرش را در تنبلی تباه نمی کند.
را در تنبلی  مؤمن، عمر خود )خویش( 

تباه نمی کند.

ال یضّیع المؤمن عمره في الکسالة. 

- »یجب علی اإلنسان أن یحاول لالستفادة من النعم اإللهّیة في حرکته 

نحو الکمال!«:

کمال  از نعمت الهی برای حرکت به سوی  1( انسان باید در استفاده 
کند! بسیار سعی 

تستولوژیزبان 85

به  حرکت  در  خداوندش  نعمت های  از  بهره وری  برای  باید  بشر   )2
کند! کمال سعی  سوی 

که برای استفاده از نعمت های الهی در حرکتش به  3( بر انسان است 
کند! کمال تالش  سوی 

که برای حصول فایده از نعمت های خدا در رفتن  4( بر انسان است 
کند! کامل شدن تالش  به سوی 

3پاسخ 

که به صورت »حرکت  ضمیر متصل »ه« در »حرکته« باید ترجمه شود 
]رد  می شود.  ترجمه  خویش«  حرکت   / خود  حرکت   / حرکتش   / او 

گزینه ها[ سایر 
گزینه ها[ لهّیة: نعمت های الهی« ]رد سایر  »الّنعم اإل

گفتار

ترجمه ضمیر3

)هنر 87(   24 کن ُافّکر أبدًا في أّنني قادر بأن أبعدها عن حیاتي معتمدًا علی نفسي!«:   »لّما واجهت هذه المشکلة لم أ

کنم! 1( وقتی با این مشکل مواجه شدم، هرگز فکر نمی کردم بتوانم آن را با اعتماد بر خویشتن از زندگی ام دور 
گمان نمی کردم توانایی دور ساختن آن را از زندگی خود داشته باشم! کرد،  که این مشکل با من برخورد  2( همان وقت 

کنم! گمان نمی بردم بشود آن را با اعتماد بر نفس خویش از زندگی خود دور  که این مشکل با من مواجه شد،  3( زمانی 
که من با اعتماد بر نفس، قادر بر دور ساختن آن از زندگی باشم! کردم، هرگز فکر نمی  کردم  که با این مشکل برخورد  گاه  4( آن 
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)اختصاصی انسانی98(   56 ون بنسبهم!«  ّم و ألب، و الجّهال یفتخر
ُ
 الّناس سواٌء و ما هم سوی لحم و عظم و عصب أل

ُّ
»کل

که نادانان به نسب خود افتخار می کنند! گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر هستند، در حالی  1( همه مردم برابرند و جز 
گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آنکه نادان مفتخر به نژاد خود است! 2( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز 

گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسبت خود فخر می فروشند! 3( مردم همگی با هم برابرند و جز 
گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند! 4( مردم همگی یکی هستند از 

)تجربی 94(   57 »چون عشق درست و حقیقی باشد، بال به رنگ نعمت ظاهر می گردد!«: 

2( عندما یکون حّبنا مع الصداقة الحقیقّیة نعتبر المصائب نعمات! کّل المصائب تتلّون بلون النعمة!  کان الحّب حقیقّیًا مع الّصداقة  1( لو 
کانت المحّبة صادقة حّقًا تصیر المصیبة بلون النعمات! 4( إن  3( إن یکن الحّب صادقًا و حقیقّیًا تظهر المصیبة بلون النعمة! 

)هنر 94(   58 گر ما فقط عیوب دیگران را بنگریم، از عیب های خود غافل می شویم!«:  »ا

2( إذا َنری عیوب اآلخرین فقط، سنغفل عن عیوبنا نفسنا! 1( إن ننظر في عیوب اآلخرین فقط، نغفل عن عیوب أنفسنا! 
4( إن نشاهد عیوب غیرنا فقط، َننَس عیب أنفسنا! 3( إذا نظرنا في عیوب غیرنا، غفلنا عن عیوبنا نفسنا! 

)تجری 96(   59 که در 40 سالگی از عمرش به تحصیل پرداخته است، از جای خود برمی خیزیم!«:  کسی  »با احترام برای 

کننا باالحترام لمن یقوم أربعین سنة من عمره بالدراسة! 1( نقف من أما
2( نقف لمکاننا مع االحترام لمن یعمل أربعین سنة من عمره بالدراسة!

3( نقوم من مکاننا محترمین لّلذي قد قام بالّدراسة في األربعین من عمره!
کن لنا لنحترم اّلذي عمل بالدراسة في سّن األربعین من عمره! 4( نقوم ألما

)هنر 96(   60 کرده اند!«:  که خود را بر ای عبور از سختی و راحتی این دنیا آماده  کسانی هستند  »عاقالن 

1( العقالء هم اّلذین قد أعّدوا أنفسهم للعبور من صعوبة هذه الّدنیا و راحتها!
2( العقالء من یستعّدون أنفسهم للعبور من الّصعب في هذه الّدنیا و راحتها!

3( إّن العقالء من یعّدون نفسهم للمرور من المصاعب و الراحة في هذه الّدنیا!
4( إّن العقالء هم اّلذین ِاستعّدوا نفسهم للمرور من صعوبات و راحة هذه الّدنیا!

)تجربی 94(   61 کنی!«:  کافی نیست تا همۀ چیزها را آزمایش  »از خطاهای دیگران درس بگیر؛ زیرا عمر برای تو 

کّل األشیاء! 1( ِاعتبر من أخطاء اآلخرین ألّن العمر ال یکفیك لتختبر 
کّلها! کافیًا لك حّتی ُتجّرب األخطاء  2( ِاعَلم خطأ اآلخرین ألّن العمر لیس 

کّلها! 3( ِعظ خطأ الّسائرین ألّنه ما یکفي لك عمرك الختبار نفسك األخطاء 
کّل شيء بنفسك!  حّتی تمتحن 

ً
کفی بك عمرا َك ما 

َ
4( تعّلم من أخطاء غیرك ألّن

ن الّصحیح:   62 َعّیِ

کَتَشفوا هذا القانوَن قبل نیوتون بقروٍن!: دانشمندان مسلمان، این قوانین را قرن ها پیش از نیوتون کشف کرده بودند! کانوا َقد ا 1( إّنَ العلماَء المسلمیَن 
کلید هدایت به شمار می آوریم! 2( ُیعتبر العلماء الّصالحون من مفاتیح الُهدی!: علمای صالح را 

کند! ک استفاده  که از نعمت و روزی پا ف اإلنساُن بأن ینتفع من الّنعم و الطّیبات من الّرزق!: بر انسان تکلیف شده است  ُکّلِ  )3
که سنگ را با وجود سختی آن سوراخ می کند! َکقطرات الماء تثقب الحجر علی رغم شّدته!: اراده انسان چون قطرات آب است  4( إّنَ إرادة اإلنساِن 
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اسم نکره 

که آن را نمی شناسیم و شناختی نسبت به آن نداریم، به جز  اسمی است 
گروه اسم، شامل: دو 

1 اسامی علم 

2 اسم های »ال « دار 

در ترجمه اسم های نکره، از »ی« یا »یک« استفاده می شود، ولی در ترجمه 
اسم های معرفه از »ی« یا »یک« استفاده نمی شود.

معرفهنکره

ٌس: معّلمي / یک معّلم آمد ُس: معّلم آمدجاء ُمَدّرِ جاء الُمَدّرِ

َوَجْدُت القلم: قلم را یافتمَوَجْدُت قلمًا: قلمی / یک قلم را یافتم

کلمه در ترجمه، مربوط به خود  کنید بعضی وقت ها »ی« آخر  دقت 
کلمه است و نشانۀ نکره بودن نیست.

- الولد الّصالح رزٌق: فرزند صالح روزی / روزی  ای / رزقـی است.
کنید؛  کلمه »ه« و »ی« داشت و خواستید »ی« نکره اضافه  گر آخر  ا

کنید. نمی توانید و باید »ای« اضافه 
ه معٍط.... : او بخشنده  ای.....

َ
- إّن

کبوتری است! کحمامٍة!: قلب مؤمن مانند  - قلب المؤمن 

 اشتباهات متداول

 
ً

 لإلنسان و وسیلة
ً
رزقا القرآن  ُتعّد في نظرة  الدنیا و نعمها  - »إّن مواهب 

لتکامله!«:

1( آن چه رزق انسان و وسیله ای برای تکامل او شمرده می شود، در 
نظر قرآن همان الطاف و نعم خدا در دنیاست!

و  انسان  برای  رزقی  دنیا،  نعمت های  و  موهبت ها  قرآن،  منظر  از   )2
وسیله ای برای تکامل او شمرده می شوند!

همان  است،  انسان  کمال  وسیله  و  روزی  چه  آن  قرآن  دیدگاه  از   )3
مواهب و نعم الهی دنیا است!

یا  و  انسان  روزی  قرآن،  دیدگاه  از  دنیا  نعمت های  و  بخشش ها   )4
وسیله رشد او شمرده می شوند!

2پاسخ

»رزقًا« نکره است، پس باید به صورت »رزقی / یک رزق« ترجمه شود. 
بودن  نکره  نشانه  »روزی«  در  »ی«  کنید  دقت  گزینه ها[؛  سایر  ]رد 
گر می خواست به صورت نکره  کلمه است و ا نیست و مربوط به خود 

باشد، باید به صورت »روزی ای / یک روزی« می آمد.
»وسیلًة« هم نکره است و به صورت »وسیله ای / یک وسیله« ترجمه 

گزینه های »3« و »4«[ می شود. ]رد 

تستولوژیریاضی 89

خبر مفرد نکره؛  تافته جدا بافته

گر خبر مفرد، اسمی »نکره« باشد؛ می توانیم آن را به صورت »معرفه« هم  ا
صورت  به  باید  حتمًا  اینکه  نه  می توانیم  گفتیم  کنید  دقت  کنیم.  ترجمه 
»معرفه« ترجمه شود و به هر دو صورت »معرفه« و »نکره« ترجمه می شود.

گر خبر نکره، دارای صفت باشد، به صورت »نکره« ترجمه می شود. ولی ا

خبر مفرد نکره

بعدش صفت نباشد

بعدش صفت باشد

معرفه / نکره

نکره

کنٌز ! کنٌز ثمیٌن!العلم  العلم 

گنج است. گنج علم گنجی است.علم،  گرانبها /  علم »گنجی 
گرانبها«  گنج  گرانبهایی / یک 

است.

چون خبر صفت ندارد، می تواند 
به صورت »معرفه / نکره« ترجمه 

شود و به هر دو صورت درست 
است.

چون خبر نکره دارای صفت است، 
باید به صورت »نکره« ترجمه شود.

ترجمه ترکیبات وصفی نکره

»نکره«  آن ها  همۀ  که  کلمه  چند  یا  دو  از  نکره  وصفِی  ترکیب  که  می دانید 
کلمات »ی /  هستند تشکیل شده ولی در ترجمه نیازی نیست به همه آن 

کنیم: کنیم بلکه باید به یکی از دو صورت زیر ترجمه  یک« اضافه 

1 اضافه کردن »یک« قبل از ترکیب وصفی: 

عمٌل قبیٌح: یک عمل زشت

2 اضافه کردن »ی« به آخر »موصوف« یا »صفت«: 

کنید، یعنی یا به انتهای  که فقط باید به آخر یکی از آن ها اضافه  کنید  دقت 
کنید. »صفت« یا »موصوف«؛ و نباید به انتهای هر دوی آنها اضافه 

 قبیٌح:
ٌ

- عمل

فقط به آخر موصوف: عملی زشت

فقط به آخر صفت: عمل زشتی

- »هوالء شاعرات و لهّن أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«:

1( این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!
2( این شاعران را اشعاری است با عاطفه تأثیرگذار و احساس عمیق!
که عاطفه ای نافذ و احساسی  3( اینان شاعر هستند و اشعاری دارند 

عمیق دارد!
و  نافذ  عاطفه ای  دارای  اشعارشان  که  هستند  شعرایی  اینها   )4

احساسات عمیق است!

تستولوژیهنر 90 با تغییر

نکرهمعرفه



1

   
ل 
او
ش

خ
  ب

ب  
ری

ع
و ت

ه 
جم

تر

21

»یک  صورت  به  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  نافذة«  »عاطفة  3پاسخ 

]رد  می شود.  ترجمه  نافذی«  عاطفۀ   / نافذ  عاطفه ای  نافذ/  عاطفه 
گزینه های »1« و »2«[

احساس  »یک  صورت  به  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  عمیٌق«  »شعوٌر 
]رد  می شود.  ترجمه  عمیقی«  احساس   / عمیق  احساسی   / عمیق 

گزینه های »2« و »4«[
»أشعاٌر« نکره است و به صورت »اشعاری« ترجمه می شود. ]رد گزینه »4«[

که مثنی یا جمع  »شاعراٌت«؛ خبر مفرد است و خبر »مفرد« در صورتی 
باشد، معموال به صورت »مفرد« ترجمه می شود؛ یعنی »شاعراٌت« به 
که  صورت »شاعر« ترجمه می شود. در قسمت قبل توضیح داده شد 
گر »نکره« باشد، می تواند به صورت »معرفه« ترجمه  شود.  خبر مفرد ا

گزینه ها[ ]رد سایر 

دقت کنین یکی از سوژه های کنکور اینه که بچه ها»ی« میانجی و نکره را 

با هم اشتباه می گیرن که با چند تا مثال بهتون توضیح میدم:

: نمونه  های برتری / نمونه هایی برتر
ٌ

نماذٌج سامیة

ترکیبات  ترجمه  برای  گفتین  شما  آقا!!!  که  می آید  پیش  سؤال  بچه ها  برای 

وصفی نکره، کافیه اولش »یک« بیارین یا »ی« نکره رو به یکی از اسم های 

یعنی  آوردین؛  »ی«  تا  دو  اآلن  خودتون  چرا  پس  ب 
ُ

خ کنین؛  اضافه  نکره 

»نمونه  های برتری / نمونه هایی برتر« ؟؟ چون هیچ فارس زبانی نمی تونه 

»نمونه ها برتری / نمونه ها برتر« را بخونه مجبوریم یک »ی« اضافه کنیم 

تا قابل خواندن بشه؛ که به این »ی« میگن »میانجی«؛ یعنی »نمونه های

 اشتباهات متداول

میتونین  نکره  برای  حاال  خواندنه،  قابل  که  ما  اصلی  ترکیب  میشه  برتر«   

میشه  که  کنین  اضافه  صفت«   / »موصوف  اسم  دو  از  یکی  به  را  »ی« 

»نمونه های برتری / نمونه هایی برتر«.

معٍط کریٍم: بزرگوار بخشنده ای / بزرگواری بخشنده / یک بزرگوار بخشنده

 بهتون گفتم، چون آخر کلمه »ه« داره و نمی تونیم 
ً
خب نکته این رو هم قبال

به آن »ی« تنها اضافه کنیم چون قابل خوندن نیست مجبوریم دو تا »ی« 

اضافه کنیم یعنی »ای«.

»!
ً

کاملة  
ً
کریم ُیعطي لإلنسان نعما  - »إّنَ اهلل خالق 

کامل می بخشد! که به انسان نعمت های  کریمی است  1( خدا خالق 
کامل می بخشد! که به انسان نعمت هایی  کریمی است  2( خدا خالق 
3( خدا خالقی کریمی است که به انسان نعمت هایی کاملی می بخشد!

کامل می بخشد! که به انسان نعمتی  کریم است  4( خدا خالقی 
2پاسخ

کریم« ترکیب وصفی نکره است و به صورت »یک خالق  ترکیب »خالق 
گزینۀ »3«[،  کریمی« ترجمه می شود. ]رد  کریم / خالق  کریم / خالقی 
دقت کنید در ترجمه ترکیبات وصفی نکره، نباید »ي« به انتهای همه 

کریمی« نادرست است. کلمات اضافه شود، پس »خالقی 
خواندن  قابل  ولی  است  کامل«  »نعمت ها  صورت  به  کاملًة«  »نعمًا 
»نعمت های  صورت  به  و  می کنیم  اضافه  میانجی«  »ی  پس  نیست، 
کامل« درمی آید و حاال تازه »ي« نکره اضافه می کنیم، یعنی به صورت 
»نعمت هایی کامل / نعمت های کاملی« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[

تستولوژی
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)زبان 92(   63  :»!
ً
کاماًل حّتی من ال ینادیه و ال یسأله شیئا کریم یعطي إعطاًء  »إّنه معٍط 

کامل بخشش می کند! که نمی خوانندش و درخواستی هم از او نمی کنند،  که به آن ها  1( او بزرگوار بخشنده ایست 
کامل می بخشد! که او را نمی خواند و چیزی از وی نمی خواهد هم به طور  کسی  که حتی به  کریمی است  2( او بخشنده 
که او را نمی خواند و یا چیزی از او درخواست نمی کند! کامل می بخشد، حّتی به آن  که بزرگوارانه و  3( او بخشنده ایست 

کامل دارد! که نه صدایش می کنند و نه چیزی از او می خواهند هم بخششی  کریم است، حتی نسبت به آنان  4( او بخشنده و 

)ریاضی 93(   64  الجرُس!«: 
ُ

ؤیتها باشتیاق حینما ُیَدّق ع أنا لر »في انتهاء ممّر مدرستنا نافذة ُتفتح علی منظر جمیل، أسر

که به منظره زیبایی باز شده، هر وقت زنگ می خورد، من با اشتیاق برای دیدن منظره می شتابم! 1( در آخر راهرویی در مدرسه ما پنجره ای هست 
که به منظره زیبایی باز می شود، وقتی زنگ می خورد، من با اشتیاق برای دیدن آن می شتابم! 2( در انتهای راهرو مدرسه ما پنجره ایست 

که بعد از زنگ، من با اشتیاق به دیدنش می شتابم! 3( در انتهای این راهرو از مدرسه ما پنجره ای به سمت تابلویی از طبیعت باز می شد 
4( در آخر راهرو مدرسه ما آن پنجره به یک تابلو زیبای طبیعی باز می شود، موقع زنگ برای دیدنش مشتاقانه می شتابم!

)هنر 93(   65 سوة ألنفسهم!«: 
ُ
»إّن الّناس في مسیرهم نحو أهدافهم الّسامیة یفّتشون عن نماذج مثالّیة لیجعلوهم أ

1( قطعًا مردم در مسیرشان به طرف هدف های عالی خویش، در جست و جوی نمونه  هایی واال برای الگوی خود می باشند!
2( بی شک مردم در مسیر خود به سوی اهداف عالی خویش به دنبال نمونه هایی ممتاز می گردند تا آن ها را الگویی برای خود قرار دهند!

3( قطعًا افراد مردم در مسیر خویش به سوی هدف های واال در جست و جوی نمونه  هایی عالی می باشند تا چون الگویی برتر برای آن ها باشند!
4( مردم در مسیر حرکت خود به سمت اهداف واالی خویش به دنبال نمونه های ممتازی می گردند، تا آن ها را برای خود چون یک الگو قرار دهند!
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20» ترجمه انواع »لـِ

« بر سر فعل 1 »لـِ

2 ناصبه 1 جازمه 

1 جازمه:

که برای  گفتم  « امر است و در ابتدای مبحث به شما  « جازمه همان »لـِ »لـِ
« معنی »باید« دارد  کار می رود و خود »لـِ امِر صیغه های »غایب و متکلم« به 
کّل  یعنی  می دهد؛  تغییر  التزامی«  ع  »مضار به  را  خود  از  بعد  فعل  معنی  و 

ع التزامی« ترجمه می شود. جمله به صورت »باید + ... مضار

کند لــیعتمد المؤمن علی نفسه: باید تکیه 

2 ناصبه: 

اینکه«  برای   / »تا  معنی  آن  خود  و  می آید  »فعل«  سر  بر  هم  ناصبه   » »لـِ
ع التزامی« تغییر می دهد. می دهد و معنای فعل بعد از خود را به »مضار

لــیؤمنوا به : خدا پیامبران را فرستاد، برای اینکه به او  - أرسل اهلل األنبیاء 
ایمان بیاورند.

جمع بندی طوری

فعل  معنای  باشد   »جازمه«  چه  »ناصبه«  چه  »فعل«  سر  بر   » »لـِ
ع التزامی« تغییر می دهد. بعدش را به »مضار

« بر سر اسم 2 »لـِ

برای   / »تا  معنی  و  می شود  محسوب  جاّره   » »لـِ بیاید،  اسم  سر  بر   » »لـِ گر  ا
اینکه« می دهد.

- ِاشتریت حقیبة للّسَفر: چمدانی برای سفر خریدم.

ارّیة: به مغازه رفتم تا یک باتری بخرم.
ّ
- ذهبُت إلی المتجر ألشتري بط

« بر سر »حرف« 3 »لـِ

2 مالکیت 1 استفهامی 

1 استفهامی: 

معنی »ماِل / از آِن« می دهد.
کیست؟ ریحة؟ آن سیم کارت مال 

َ
- لمن تلك الّش

2 مالکیت:

ـِ + اسم / ضمیر« معنای مصدری »داشتن« می دهد یعنی »دارم /   ترکیب »ل
داری / دارد...«. 

-لي شهادة في الحاسوب: مدرک رایانه دارم.

 فرصة لیشّجعوا الّناس علی العلم!«:
ّ

کل - »األنبیاء یستفیدون من 

کنند  تشویق  را  مردم  تا  می کنند  استفاده  فرصتی  هر  از  پیامبران   )1
به سوی علم!

به  شوند  تشویق  مردم  که  می کنند  استفاده  فرصتی  هر  از  انبیا   )2
یادگیری علم!

3( پیامبران از همه فرصت ها استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند 
به سوی علم!

که از همه فرصت ها برای تشویق مردم به سوی  4( پیغمبران هستند 
علم استفاده می کنند!

1پاسخ

« بر سر »یشّجعوا« ناصبه است و خودش معنای »تا / برای اینکه«  »لـِ
ع التزامی: تشویق کنند«  می دهد و معنی فعل بعد از خود را به »مضار

گزینه های »2« و »4«[ تغییر می دهد. ]رد 
فرصة«  »کّل  یعنی  می شود،  ترجمه  »هر«  صورت  به  »نکره«  با  »کل« 

گزینه های »3« و »4«[ به صورت »هر فرصتی« ترجمه می شود. ]رد 

- عّین الصحیح:

1( لینتفع اإلنسان من نعم اهلل و ال یحّرم نفسه منها!: انسان از نعمات 
الهی استفاده می کند و خود را از آن  ها محروم نمی کند!

ارّیة الجّوال!: به مغازه رفتم تا باتری 
ّ
2( ذهبت إلی المتجر ألشتري بط

تلفن همراه بخرم!
کّل عام!: مؤمنین همه ساله جشن های  کبیرة في  3( للمؤمنین أعیاد 

بزرگی برپا می کنند!
4( لندرس کثیراً لننجح في اإلمتحان!: برای این درس زیاد می خوانیم 

که در امتحان قبول شویم!
2پاسخ

ع« اول جمله معنای امری دارد و به شکل  ـِ + فعل مضار 1( ترکیب »ل
ع التزامی« ترجمه می شود؛ یعنی »لینتفع« به صورت  »باید ...+ مضار

کند« ترجمه می شود. »باید بهره ببرد / استفاده 
ناصبه  آمده،  »أشتري«  سر  بر   » »لـِ و  است  درست  کاماًل  گزینه  این   )2
« ناصبه خودش معنی »تا / برای اینکه« می دهد و معنی  است و »لـِ
ع التزامی« تغییر می دهد؛ یعنی به صورت »تا / برای  فعل را به »مضار

اینکه بخرم« ترجمه می شود و درست است.
ـِ + اسم / ضمیر« و »عند + اسم / ضمیر« اول جمله معنی  3( ترکیب »ل
جشن های  »مؤمنان  صورت  به  پس  می دهد،   »... و  داری   / »دارم 

بزرگی دارند« ترجمه می شود.
« در »ِلندرس« امر غایب است و به صورت »باید بخوانیم« ترجمه  4( »لـِ
می شود. / همچنین »ِلـ« در »لننجح« ناصبه است و ترجمه صحیح 

آن »تا قبول شویم« است.

تستولوژیزبان 91

مضارع التزامی

مضارع التزامی

)لـِ + ي(
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20» ترجمه انواع »لـِ

کاذبین﴾:   274 کانوا  وا أّنهم  کفر ذین 
ّ
ذي یختلفون فیه و لیعلم ال

ّ
َن لهم ال ﴿لُیَبّیِ

که دروغگو بوده اند! کفر ورزیده اند، بدانند  که  کسانی  که اختالف می کردند، آشکار شود و باید  کسانی  1( باید برای 
که دروغگو هستند! کفر ورزیده اند، می دانند  که  کسانی  که در آن اختالف داشتند برایشان آشکار می کند و  2( آنچه را 

که دروغگو هستند! کافر شدند، می دانند  که  کسانی  که در مورد آن اختالف می کردند آشکار می کند و  3( تا آن چه را 
که دروغگو بوده اند! کفر ورزید ه اند بدانند  که  کسانی  کند و  که در آن اختالف می کردند برایشان آشکار  4( تا آنچه را 

 حّتی یعیش في راحة!«:   275
ً
»لیحارب اإلنسان األفکار السّیئة و المزعجة دائما

کند! 1( باید انسان با افکار بد و ناراحت کننده، پیوسته بجنگد تا در راحتی زندگی 
کند! 2( همیشه افکار منفی و ناامیدکننده با انسان می جنگد تا بتواند راحت زندگی 

کننده می کوشد و در راحتی، زندگی می کند! 3( انسان برای جنگیدن دائمی با افکار منفی و ناامید 
کند! کند، باید دائم افکار منفی و ناراحت  کننده را از خود دور  که راحت زندگی  گر انسان بخواهد  4( ا

)انسانی 91(   276  حّتی تبتسم لنا الحیاة!«: 
ً
»لنحارب األفکار السّیئة و المزعجة دائما

1( باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوسته بجنگیم تا زندگی به ما لبخند بزند!
2( همیشه افکار منفی و ناامیدکننده با ما می جنگند تا نتوانیم به زندگی بخندیم!

3( برای جنگیدن دائمی با افکار منفی و ناامیدکننده می کوشیم و زندگی به ما لبخند می زند!
کنیم! که زندگی به ما لبخند بزند، باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور  4( برای این 

)ریاضی 94(   277  و تعمل به!«: 
ً
کالمه الّثمین حسنا »إجعل آذان قلبك حاّدًة لُتدرك 

کالم قیمتی آن را خوب بفهم و آن را مورد عمل قرار بده! کن و  گوش ها و قلب های خود را تیز   )1
کنی و به آن عمل نمایی! گوش های قلب خود را تیز قرار بده تا سخنان با ارزش او را به خوبی درک   )2

کرده به آن عمل نمایی! گرانقدرش را درک  کالم  که  کن، برای این  گوش قلب خود را به خوبی تیز  3( دو 
کردن به آن ها، تیز قرار بده! گوش و قلب خویش را برای فهمیدن سخنان با ارزش و نیکویش و عمل   )4

)ریاضی 96(   278 ات في حیاتهم لیکتسبوا المعالي!«: 
ّ

کثیٌر من األشخاص یتحّملون المشق »هناك 

که سختی های زندگی را متحّمل می شوند تا بزرگی هایی برایشان به دست آید! کسانی  1( آن جا بسیارند 
کرده، برتری ها را به دست می آورند! که مشّقات را در زندگی شان تحّمل  2( این جا هستند افراد بسیاری 

کسب نموده اند! کرده، برتری ها را  که مشّقات را در زندگانی شان تحّمل  3( بسیاری از اشخاص هستند 
که در زندگی خود سختی ها را تحمل می کنند تا بزرگی ها را به دست آورند! 4( بسیاری از افراد هستند 

کند!«   279 »خدایا بر عقل ما برای شیطان دری باز مکن تا ما را اذیت 

1( رّبنا ال تفتح علی عقلنا للّشیطان بابًا لیؤذینا!
2( رّبنا ال تجعل لعقلنا علی الشیطان بابًا حّتی یؤذینا!

3( رّبنا ال تفتح لعقلنا علی الشیطان أبوابًا لیؤذیننا!
4( رّبنا ال تجعل علی عقولنا للشیطان أبوابًا حتی یؤذیننا!

عّین الّصحیح:   280

1( لینتفع اإلنسان من نعم اهلل و ال یحّرم نفسه منها!: انسان از نعمات الهی استفاده می کند و خود را از آن ها محروم نمی کند!
ارّیة الَجّوال!: به مغازه رفتم تا باتری تلفن همراه بخرم!

ّ
2( ذهبت إلی المتجر ألشتري بط

کّل عام!: مؤمنین همه ساله جشن های بزرگی برپا می کنند! کبیرة في  3( للمؤمنین أعیاد 
که در امتحان قبول شویم! کثیراً لننجح في االمتحان!: برای این درس زیاد می خوانیم  4( لندرس 
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ترجمه مستقبل21

ترجمه »مستقبل« به دو صورت است:
2 مستقبل منفی 1 مستقبل مثبت 

1 مستقبل مثبت :

به  ع  مضار فعل  معنای  ع،  مضار فعل  سر  بر  »سوف«  یا  »س«  آمدن  با 
»مستقبل« تبدیل می شود.

-سأذهب: خواهم رفت -سوف َیذهب: خواهد رفت 

2 مستقبل منفی:

منفی«  »مستقبل  به  ع  مضار معنای  ع،  مضار فعل  سر  بر  »لن«  آمدن  با 
تبدیل می شود.

-لن أذهب: نخواهم رفت - لن یذهب: نخواهد رفت 

ج!« - »نحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وحیدًا في الوقت الحر

1( با رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می شویم و او را در زمان سختی 
ترک نمی کنیم!

وقت  در  را  او  هرگز  و  رفت  خواهیم  مبارزه  برای  فرمانده  همراه  به   )2
دشواری رها نمی کنیم!

3( ما همراه فرمانده خود به نبرد خواهیم رفت و در هنگام سختی او 
کرد! را تنها ترک نخواهیم 

را در زمان دشواری  او  با رهبر خود به میدان جنگ می رویم و  4( ما 
کرد! تنها رها نخواهیم 

ع« معنای مستقبل می دهد؛ یعنی  3پاسخ ترکیب »سـ/ سوف + مضار

گزینه های »1« و »4«[ »خواهیم رفت«. ]رد 
ع« معنای »مستقبل منفی«، می دهد یعنی »ترک  ترکیب »لن + مضار

گزینه های »1« و »2«[ کرد« ]رد  نخواهیم 

تستولوژی

گفتار

ترجمه مستقبل21

)ریاضی 85(   281 »لن نسمح للمستکبرین أن یدخلوا في شؤوننا االجتماعّیة و السیاسّیة!«: 

1( اجازه دخالت در امور جامعه و در سیاست خود را به مستکبران نمی دهیم!
که در امور اجتماعی و سیاسی ما وارد شوند! 2( به مستکبران اجازه نخواهیم داد 

که در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه ما داخل شوند! 3( به استکبارگران اجازه نمی دهیم 
کنند، نمی شنویم! کارهای اجتماعی و سیاسی ما مداخله  که در  4( سخن مستکبران را دایر بر این 

)تجربی 89(   282 ل علینا!«: 
ّ

ار المتفَض
ّ

ّبي، ألّني قد آمنُت بأّنه هو الغف  إلی ر
ّ

ع معتِذرًة إال »لن أتضّرَ

کریم است! که نسبت به ما بسیار آمرزنده و  که فقط اوست  کرد؛ زیرا من ایمان آورده ام  1( فقط به پروردگارم عذرخواهانه التماس خواهم 
که در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان است! که قطعًا اوست  ع عذرخواهی نمی کنم؛ زیرا یقین دارم  2( من جز به پروردگار خویش با تضّر

که ما را قطعًا می بخشد و می آمرزد! 3( فقط نسبت به خدا با عذرخواهی التماس می نمایم؛ زیرا ایمان دارم اوست 
که فقط او بسیار ما را می بخشد و می آمرزد! 4( جز از خدای خود عذرخواهی نمی کنم؛ زیرا یقین دارم 

)انسانی 90(   283  :»!
ً
 أبدا

ً
ح إن استطاع أن یهرب من شبکة القانون الیوم، ألّنه لن یستطیع أن ینجو منها غدا »علی المذنب أن ال یفر

گر بتواند امروز را از دام قانون بگریزد، نباید خوشحال باشد، چه فردا به هیچ وجه نخواهد توانست از آن بگریزد! 1( بزهکار ا
کند، نباید خرسند باشد؛ زیرا فردا از چنین دامی نمی تواند رها شود! گر بتواند امروز از دام قانون فرار  گناهکار حّتی ا  )2

گرفتار شود! کند خرسند نباشد؛ زیرا فردا ناچار باید در دام آن  که چنان چه امروز بتواند از چنگ قانون فرار  گناهکار الزم است  3( بر 
که چنین نجاتی برایش میسر نخواهد بود! که امروز وقتی بتواند از چنگ قانون بگریزد شادی نکند، چه همین فرداست  4( بر انسان بزهکار است 

)زبان 91(   284 ة!«: 
ّ
»احذر مّما یجّرك إلی تبعّیة اآلخرین، ألّنها ستسّبب لك األسر و الّضالل و الذل

1( برحذر باش از آنچه تو را به دیگران وابسته می کند؛ زیرا اسارت و ضاللت و خواری را برای تو می آورد!
گمراهی و مذّلت نیاورد! که تو را به دیگران وابسته می کند باش، تا برایت قید و بند اسارت و  2( مراقب آنچه 

گمراهی و ذلت تو خواهد شد! 3( از آنچه تو را به سمت وابستگی به دیگران سوق می دهد برحذر باش؛ زیرا سبب اسارت و 
گمراهی و خواری قرار ندهد! که تو را به سوی وابستگی دیگران می کشاند باش، تا در آینده تو را در قید اسارت و  4( مواظب هر چیزی 

)ریاضی 92(   285  إن تدرکها تفز!«: 
ً
ّنة اإللهّیة، أنت أیضا م یقوم بالعمل و لن یستطیع أحد أن یفّرَ من هذه الّسُ

َ
»العال

کنی پیروز می شوی! کرد، تو نیز چنان چه آن را درک  کس از این سّنت خدایی فرار نخواهد  کار و فعالیت اداره می شود و هیچ  1( دنیا با 
کنی رستگار می شوی! گر آن را درک  کس نخواهد توانست از این سّنت الهی رهایی یابد، تو نیز ا کار برپاست و هیچ  2( عالم بر 
کردی پیروز خواهی شد! گر درکش  کار است و احدی نتوانسته است از این قانون الهی نجات یابد و تو نیز ا 3( هستی قائم بر 

گر تو آن را بفهمی رستگار خواهی شد! کار استوار است، احدی نمی تواند از آن رهایی یابد، البته ا 4( جهان بر پایه 

مستقبل مستقبل

مستقبل منفی لن + مضارع مستقبل منفی لن + مضارع
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)خارج 92(   286 »لن ینحني أجیالنا الصامدون أمام الظلم و الظالمین و سیثورون علیهم!«: 

کرد! 1( نسل های مقاوم ما در برابر ظلم و ظالمان تسلیم نخواهند شد و علیه آنان قیام خواهند 
کرد! که در برابر ظلم و ظالمان خم نمی شوند و ضّد آنان انقالب خواهند  2( نسل هایی استوارند 

3( نسل ما مقاومتش سر فرود نیاوردن در مقابل ستم و ستمگران است و ضّد آنان به پای خواهد خواست!
که در مقابل ستم و ستمگری سر فرود نمی آورد و علیه آنان به پای خواهد خواست! 4( نسل پایدار ما است 

)هنر 95(   287 »رّبنا؛ إن ُتذهب عّنا شّرَ ما قّدمنا، فسنذوق الحالوَة في العاقبة!« 

کنی، شیرینی عاقبت را به ما می چشانی! که شّر آنچه را از پیش فرستاده ایم از ما برطرف  1( خدایا؛ این 
کنی، در پایان، شیرینی را خواهیم چشید! که پیش فرستاده ایم از ما برطرف  گر شّر آنچه را  2( پروردگارا؛ ا

که از قبل انجام داده ایم از ما برداری، ذائقه حالوت را در عاقبت خواهیم یافت! گر بدی هایی را  3( پروردگارا؛ ا
که بدی را از آنچه از قبل انجام داده ایم برمی داری، ذائقه شیرینی را در عاقبت به ما می چشانی! 4( خدایا؛ این 

)انسانی 95(   288 »لن یبقي اإلنسان في حلو الحیاة أو ُمّرِها حّتی األبد و سیعبرهما في یوم من األیام!«: 

کرد! 1( انسان در تلخ یا شیرین زندگی تا ابد باقی نخواهد ماند، و روزی از روزها از آن دو عبور خواهد 
2( انسان هرگز در شیرینی زندگی یا تلخی آن برای همیشه باقی نمی ماند، و روزی از آن ها عبور می کند!

گذشت! 3( انسان در زندگی تلخ و شیرین تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزی از روزها، حتمًا از آن ها خواهد 
گذشت! 4( انسان شیرینی زندگی و تلخی آن را تا همیشه باقی نمی گذارد و در یکی از روزها از آن دو خواهد 

)تجربی 96(   289  فلن نیأَس من سیطرة الّظالمین!«: 
ً
»إن ُنؤمن بأّنَ الباطل َسیکوُن زهوقا

که باطل از بین رفتنی خواهد بود، از مسّلط شدن ظالمان ناامید نخواهیم شد! گر ایمان بیاوریم  1( ا
که ظالمان مسّلط شوند ناامید نمی شویم! که باطل نابودشدنی است، از این  2( چنانچه ایمان بیاوریم 

که باطل از بین خواهد رفت، از مسّلط شدن ظالمان نومید نخواهیم شد! 3( چنانچه ایمان داشته باشیم 
که باطل از بین رفتنی است ایمان داشته باشیم، از اینکه ظالمان مسّلط شوند نومید نمی شویم! گر به این  4( ا

)خارج 93(   290 ل شریکك في الحیاة ما ال ُیطیق أبدًا، ألّنه سیخجل منك!«:  »ال ُتحّمِ

کنی! که شریک زندگی تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت می کشد، بر او تحمیل  گاه نباید چیزی را  1( هیچ 
کشید! 2( هیچ وقت بر شریک خود در زندگی آنچه را طاقت ندارد تحمیل مکن؛ زیرا از تو خجالت خواهد 

کنی، شرمنده می شود! که شریک و همراهت تحمل ندارد، بر او تحمیل  گر در زندگی ات، چیزی  3( ا
کنی! که تحمل آن را ندارد و او را شرمنده می سازد، وادار  کاری  4( هرگز نباید رفیقت را به 

)تجربی93(   291 گر هر روز چهار ساعت درس بخوانی، بعد از یازده روز برای شرکت در همه امتحانات آماده خواهی بود!«:  »ا

 لالشتراك في جمیع االمتحانات!
ً
کّل یوم، بعد أحد عشر یومًا تکون مستعّدا بع ساعات  کنت درست أر 1( إن 

 لإلشتراك في جمیع االمتحانات بعد أحد عشر یومًا!
ً
کّل یوم،  فستکون جاهزا بع ساعات في  2( إن تدرس أر

 لجمیع االمتحانات!
ً
بع ساعات حّتی یوم أحد عشر، ستکون جاهزا کّل األّیام أر 3( إذا درست في 

کّلها! کّل یوم حّتی أحد عشر یومًا، ستکون مستعّداً لالمتحانات  بع ساعات  4( إذا تدرس ألر

)زبان 96(   292 کرد!«:  کارهای خوب، آنان را موفق خواهد  کنند، خداوند در انجام  گر در نماز خود خشوع  »مؤمنان ا

1( إذا تواضع المؤمنون في الّصالة فسوف یوّفق في إعمال الحسنات!
2( إذا یکون المؤمنون متواضعین في الّصالة فینجح اهلل في أعمالهم المحسنة!

3( إن خشع المؤمنون في صالتهم، فسیوّفقهم اهلل في القیام باألعمال الحسنة!
کّل األعمال الحسنات! کان المؤمنون خاشعین في صالتهم فینجحهم اهلل في  4( إن 

عّین الّصحیح:    293

کند! کودک نباید دست خواهرش را رها  فل لن یترك ید أخته: این 
ّ
1( هذا الط

کند! که از آنچه دوست می دارد انفاق  کسی به نیکی خواهد رسید  !: فقط  2( لن ینال البّر من ال ُینفق مّما ُیِحّبُ
3( سنشتري المالبس من السوق صباح الیوم الّتالي!: فردا صبح لباس ها را از بازار می خریم!

کرد! 4( صدیقك الوفي لن یترکك عند الشدائد!: دوست باوفایت تو را هنگام سختی ها رها نخواهد 
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خالصه های ترکیبی

را در  از آن در حد 4 صفحه، کل مبحث ترجمه  را کار کردیم و اکنون قصد داریم تعدادی تست ترکیبی برای شما بیاوریم، ولی قبل  تا اینجا قدم به قدم با هم ترجمه 

قالب جدول برای شما به صورت خالصه می آوریم.

جمع بندی طوری

جمع و 
مفرد

کوشا مفرد  مفرد مجّد: 

کوشاهاجمع  جمع کوشا -  مجّدون: 

که همیشه مفرد  اسامی 
ترجمه می شوند 

کوشا.صفت التالمیذ المجّدون: دانش آموزان 

سبع سماوات: هفت آسمانمعدود اعداد »3-10«

هؤالء التالمیذ: این دانش آموزاناسم اشاره + »ال«

التالمیذ مجّدون: دانش آموزان کوشا هستند.خبر مفرد بدون صفت

رأیت التالمیذ مبتسمین: دانش آموزان را خندان دیدم.حال مفرد

معرفه 
نکره

حسین / الدفترعلم / دارای »ال« نشانه ها

نحوه ترجمه

کتاببدون تغییرمعرفه الکتاب: 

نکره
کتاب.»یک« قبل از اسم کتاٌب: یک 

کتابی»ی« بعد از اسم کتاٌب: 

خبر نکره
هؤالء طاّلب: این ها دانش آموزان هستند. / دانش آموزانیمعرفه یا نکرهبدون صفت

کوشایی هستند.نکرهدارای صفت هؤالء طاّلب مجّدون: این ها دانش آموزان 

ترکیب وصفی نکره
کوشا»ی« بعد از موصوف طاّلب مجّدون: دانش آموزانی 

کوشایی»ی« بعد از صفت طاّلب مجّدون: دانش آموزان 

اعداد
خمس: پنجبه صورت شمارشی عادیشمارشی / اصلی

ـ مین«ترتیبی ـُ ـ ـ م /  ـُ خامس: پنجم - پنجمینعدد + »ـ

اسم 
اشاره

مفرد
هذا التلمیذ: این دانش آموزهذا / هذه  این

ذلك التلمیذ: آن دانش آموزذلك / تلك  آن

مثنی و جمع
هؤالء التالمیذ: این دانش آموزان اسم دارای »ال«  مفرد

هؤالء تالمیٌذ: اینها دانش آموزان هستند. اسم بدون »ال«  مثنی یا جمع

ّ
کل

کّل طالب: هر دانش آموزی اسم نکره  هر

کّل الطاّلب: همه دانش آموزان اسم معرفه یا ضمیر  همه

ترکیبات 
وصفی 
اضافی

کثیرون: دانش آموزان بسیاریترکیب وصفی تالمیذ 

تالمیذ المدرسِة: دانش آموزان مدرسهترکیبات اضافی

ترکیبات وصفی اضافی
فارسی  موصوف + صفت + م إلیه

فریقهم الکثیر: تیم بسیار آنها.
عربی  موصوف + م إلیه + صفت

اوزان 
اسم

سامع: شنوا - شنوندهاسم + »ا / نده«اسم فاعل

گیرنده«اسم مفعول منصور: یاری شده - یاری گیرندهاسم + »شده / 

عاّلمة: بسیار دانابسیار + صفت فاعلیاسم مبالغه

اسم تفضیل
أحسن الّناس: بهترین مردممضاف باشد  ترین

أحسن من: بهتر از من  تر
الی نفی 

: هیچ شکی نیستهیچ + ... +نیست/ وجود نداردجنس ال شّكَ
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حال

بًا: مؤدبانهمفرد  اسم + »انه / ان / با...«
َ

مؤّد

جمله

که در تمامی حاالت  در حالی 

ع )جمله  ماضی + ...+ معرفه + مضار
حالیه(  ماضی استمراری

رأیت الطاّلب یفرحون!
که شادی می کردند. دانش آموزان را دیدم، در حالی 

ماضی + ... + معرفه + ماضی )جمله 
حالیه(  ماضی بعید

رأیت الطاّلب فرحوا!
که شاد بودند. دانش آموزان را دیدم، در حالی 

مستثنی

غ  جز / مگر / غیر ... فقط غیر مفّر
 علّیًا!

ّ
ال یذهب الّتالمیذ إال

دانش آموزان نمی روند جز علی.

غ مفّر

طبق ساختار جمله )منفی( + جز / 
مگر...

 علي!
ّ

ال یذهب إال
نمی رود جز علی.

 علي!فقط + جمله مثبت
ّ

ال یذهب إال
فقط علی می رود.

مفعول 
مطلق

کیدی  حتمًا / بی شک / قطعًا... تأ
! یستغفر اهلل استغفاراً

قطعًا از خدا استغفار می کند.

نوعی

بعدش مضاف إلیه باشد  »همچون / 
مثل / مانند«

یستغفر اهلل استغفار الصالحین!
از خدا مانند صالحان استغفار می کند.

بعدش صفت مفرد باشد  قیدی
کاماًل! یستغفر اهلل استغفاراً 

کاملی استغفار می کند. از خدا به شکل 

بعد از آن جمله وصفیه باشد  »به 
گونه ای / به شکلی...«

یستغفر اهلل استغفاراً ال یوصف!
گونه ای وصف نشدنی استغفار می کند. خدا را به 

مالکیت

مالکیت
ـِ + اسم / ضمیر کیفی دارمل لي حقیبة: 

کیفی دارم.عند + اسم / ضمیر عندي حقیبة: 

گذشته مالکیت 
ـِ + اسم / ضمیر کیفی داشتم.کان + ل کان لي حقیبة: 

کیفی داشتم.کان + عند + اسم / ضمیر کان عندي حقیبة: 

مالکیت منفی
ـِ + اسم / ضمیر کیفی ندارم.لیس + ل لیس لي حقیبة: 

کیفی ندارم.لیس + عند + اسم / ضمیر لیس عندي حقیبة: 

وف  حر
مشبهة 
بالفعل

ترجمه بدون فعل

که : همانا - قطعًا - به درستی  إّنَ

که  : أّنَ

گویی - مانند  : کأّنَ

: ولی لکّنَ

کاش لیت: 

لعّل: شاید - امید است

تأثیر روی فعل
َ

لیت و لعّل

 ماضی  ماضی بعید 
/ ماضی استمراری

کرده بود / فکر می کرد. کاش فکر  َر: 
َ
لیت َفّک

ع التزامی ع  مضار کند. مضار کاش فکر  ُر:  ُیَفّکِ لیت 

وف  حر
جّر

ة﴾: دست بندهایی از جنس نقره.ازِمْن
َ

﴿...أساور ِمْن ِفّض
دق: رهایی در راستگویی است.درفي الّنجاة في الّصِ
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 هَو هللُا
َ

ذاك
درس

1

لغات درس

 آیندگان  آِخرین 

 جست وجو کن  ِاْبَحْث »َبَحَث، َیْبَحُث« 

 انسان های پست و بی مقدار  أراِذل »مفرد: أرذل« 

 انسان های شایسته  أفاِضل »مفرد: أفضل« 

 ستاره ها  أنُجم »مفرد: نجم« 

کرد   نازل   » ُ
، ُیْنِزل

َ
ل  »أْنَز

َ
ل أْنَز

 نعمت ها  أنُعم »مفرد: نعمة« 

 به وجود آورد  أوَجَد »أوَجَد، ُیوِجُد« 

 کامل، تمام  بالغ 

 باتری   ة  بّطارّیَ

 آشنا شدن  َتعاُرف 

 زندگی می کنی  َتعیُش »عاَش، َیعیُش« 

 پاره آتش  جذوة 

کرد   مجهز  ُز«  َز، ُیَجَهّ َز »َجّهَ َجّهَ

 دانه  ة  َحّبَ

 گرما  َحرارة 

کرد   درو  َحَصَد »َحَصَد، َیحُصد« 

 زیان  ُخسران 

 مرواریدها  ُدرر »مفرد: دّر« 

 این  ذا 

 صاحب، دارای  ذات 

 آن  ذاك 

 ارزان  رخیص 

 خوابید، بستری شد  ُد« 
ُ
َد، َیْرق

َ
َد »َرق

َ
َرق

 آراست، زینت داد  زان »زاَن، َیزیُن« 

 شیشه  ُزجاجة 

 خریدن  شراء 

 تاریکی ها  ظلمات »مفرد: ظلمة« 

 دشمنی  ُعْدوان 

 روزه  صوم 

 نور  ضیاء 

 گران  غالي 

 شاخه ها  صن« 
ُ

ُصون »مفرد: غ
ُ

غ

 ابر  یم 
َ

غ

 برنده، پیروز  فاِئز 

 پیراهن زنانه  ستان 
ُ
ف

 صبحانه  طور 
َ
ف

 سالن  قاَعة 

 بگو   » ُ
، َیقول

َ
ل »قال

ُ
ق

 یادی نیکو  ِلساُن صدٍق 

 چرا، برای چه؟  ِلَم 

کردن   مرور  ُمراَجَعة 

 فروزان  ُمسَتِعَرة 

 مجاز  َمسموح 

 فرودگاه  َمطار 

 باران  َمطر 

 پخش شده  ُمْنَتِشَرة 

 ریزان  ُمْنَهِمَرة 

 کارمند  ف 
َ
ُمَوّظ

 تر و تازه  َنِضَرة 

کرد   رشد  َنَمْت »َنما، َینمو« 

ک شد   هال َك، َیْهِلُك« 
َ

َك »َهل
َ

َهل

ُج« َج، ُیْخِر ُج »أخَر ُیْخِر

 خارج می کند، بیرون می آورد 

 می چرخد  َیدور »دار، َیدوُر« 

مترادف ها

 نور  ضیاء = نور 

کرد   جست وجو  َش = َبَحَث َعْن 
َ
ّت

َ
ف

 مجاز  مسموح = جائز 

 کوشا  ُمجَتِهد = ُمِجّد 

 زیان  ر  ُخسران = َضر

 ستاره ها   کب  أنُجم = کوا

 لباس ها  َمالِبس = أثواب 

 گران بها  غالي = باِهظ 

 کامل  بالغ = تاّم 

 زندگی می کند  یعیش = یسُکُن 

 آراست  َن  ّیَ زان = َز

 ابر  ْیم = َسحاب 
َ

غ

 برنده، پیروز  فاِئز = ناِجح 

 فروزان  ة  َ
ُمسَتِعَرة = ُمشَتِعل

 نعمت ها  أنُعم = مواهب = ِنَعم 

 خوابید  َد = ناَم 
َ
َرق

بخش دوم

2 واژگان دهم



2

   
م 
دو
ش

خ
  ب

ن  
گا

واژ

132

| ترجمه و تعریب عربی |

متضادها

غدًا  فردا  ≠ أمس  دیروز 

أفاضل  انسان های   ≠ پست   أراذل  انسان های 
ارزشمند 

غالي  گران  ≠ رخیص  ارزان 

بالغ  کامل  ≠ ناقص  ناقص 

َیسار  چپ  ≠ َیمین  راست 

شراء  خریدن  ≠ بیع  فروختن 

ع  سود  ْ
ُخسران  زیان  ≠ َنف

کرد  َع  کاشت  ≠ َحَصَد  برداشت  َر َز

ودة  سرما  َحرارة  گرما  ≠ ُبر

ناِجح  برنده  ≠ راِسب  مردود 

ضیاء  روشنی  ≠ ُظلمة  تاریکی 

ور  خوشحال  حزین  ناراحت  ≠ مسر

باِهظ  گران  ≠ رخیص  ارزان 

قصیر  کوتاه  ≠ طویل  بلند 

ِبداَیة  آغاز  ≠ ِنهاَیة  پایان 

ُ  وارد می کند 
ج می کند  ≠ ُیْدِخل ُج  خار ُیْخِر

جمعمکسر

ة  إمام  پیشوا  أئّمَ

أعداد  عدد  عدد 

أْنُجم  نجم  ستاره 

س  نفس  نفس 
ُ

أنف

ُدرر  ُدّر  مروارید 

أبحاث  بحث  تحقیق 

َعقاِرب  عقربة  عقربه 

صن  شاخه 
ُ

صون  غ
ُ

غ

صول  فصل  فصل 
ُ
ف

ِنَعم  نعمة  نعمت 

ُجمل  جملة  جمله 

أحجار  حجر  سنگ 

متشابهات

کردن  ∽ صاَر، َیصیُر  شدن  کردن، پایین آوردن ساَر، َیسیُر  حرکت  ُ  نازل 
ل ُ  نازل شدن، پایین آمدن  ∽ أْنَزل، ُیْنِز

، َینزل
َ

ل َنَز

حرارة  گرما  ∽ حاّر  گرم آِخرین  آیندگان  ∽ آَخرین  دیگران 

َنَجَح، َیْنَجُح  موفق شدن  ∽ ناِجح  موفق ضیاء  روشنایی  ∽ ضوء  نور 

یم  ابر  ∽ قیمة  ارزش 
َ

ذا  این  ∽ ذلك  آن غ

ساتین  لباس ها  ∽ بساتین  بوستان ها 
َ
أْبَحَث، ُیْبِحُث  گردیدن  ∽ َبْحث  تحقیق ف

نصرة  یاری  ∽ َنِضرة  تر و تازه جذوة  پاره آتش  ∽ جذع  تنه درخت 

کردن أْنُعم  نعمت  ها  ∽ أْنَعَم  بخشید  داَر، َیدوُر  چرخیدن  ∽ أداَر، ُیدیُر  مدیریت 

َوَجَد، َیجد  یافتن  ∽ أوَجَد، ُیوِجُد  پدید آوردن 

کنده  ُمْسَتِعَرة  فروزان  ∽ ُمْنَهِمَرة  ریزان  ∽ ُمنَتِشَرة  پرا

ُج  دانش آموخته شدن   َج، َیَتَخّرَ ُج  بیرون آوردن  ∽ َتخّرَ َج، ُیْخِر ج شدن  ∽ أْخَر ُج  خار َج، َیْخُر َخَر

ناِصر  یاری کننده  ∽ َمنصور  یاری شده  ∽ أنصار  یاری کنندگان 

َجمیل  زیبا  ∽ َجمال  زیبایی  ∽ ُجَمل  جمله ها 

صّبار  بسیار صبور  ∽ َصبور  شکیبا  ∽ صابر  شکیبا 

ة  دانه  ∽ ُحّب  عشق  ∽ َحّب  قرص  َحّبَ

داة  آغاز روز  ∽ ُعداة  دشمنان 
َ

غدًا  فردا  ∽ غداء  ناهار  ∽ غ

َسَمَح، َیْسَمُح  اجازه دادن  ∽ َمسموح  مجاز  ∽ َسِمَع، َیْسَمُع  شنیدن  ∽ سامع  شنونده 

َمطار  فرودگاه  ∽ طائرة  هواپیما  ∽ طّیار  خلبان  ∽ َطیر  پرنده  ∽ ِقطار  قطار 

کردن  ∽ أْنُظُر  نگاه می کنم  ∽ ُاْنُظْر  نگاه کن  َنْظَرة  دیدگاه  ∽ َنِضَرة  تر و تازه  ∽ َنَظَر، َیْنُظُر  نگاه 
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خالِق
َ
ِمْن آياِت األ

درس

1

لغات درس

کرد  قي«  پروا 
َ
قی، َیّت

َ
ی »ِاّت

َ
ق

َ
ِاّت

 کامل می کنم  ُم«  َم، ُیَتَمّ ُم »َتّمَ َتَمّ
ُ
أ

 گناه  إثم 

 دعوت کن، فرابخوان  ُادُع »َدعا، َیْدعو« 

کردن   مسخره  ِاسِتهزاء 

 حرکت داد  أْسَری »أْسَری، ُیسري« 

کرد   غیبت  ِاغتاَب »ِاغتاَب، َیغتاُب« 

 یکدیگر  َبعض ... َبعض 

 بد  ِبئس 

 بنفش  َسجّي 
ْ

َبَنف

کرد    توبه  تاَب »تاَب، َیتوُب« 

کرد   جاسوسی  ُس«  َس، َیَتَجّسَ َس »َتَجّسَ َتَجّسَ

 رستوران  َمْطَعْم 

 ورزشگاه  َعب 
ْ

َمل

 خانه   ْ
ل َمْنِز

 هدایت شده  ُمهَتدي 

 تخفیف  تخفیض 

 نام دادن، نامیدن  ي«  ی، ُیَسّمِ َتسمَیة »َسّمَ

کرد   کامل  ُم«  َم، ُیَتَمّ َم »َتّمَ َتّمَ

وا ِباأللقاِب  به یکدیگر لقب های زشت دادند  َتناَبز

 توبه کننده   توبه پذیر، بسیار  بسیار َتّواب 

 ارتباط  َتواُصل 

کرد   بحث  ، ُیجاِدل« 
َ

 »جاَدل
َ

جاَدل

کرد   حرام  ُم«  َم، ُیَحَرّ َم »َحّرَ َحّرَ

گردانید   نیکو  ُن«  َن، ُیَحَسّ َن »َحّسَ َحّسَ

 پنهان  َخفّي 

 تخفیف داد  ُض« 
َّ

َض، ُیَخف
َّ

َض »َخف
َّ

َخف

گردی   همکار، هم شا زمیل 

 مرده  َمْیت 

 ترازو  میزان 

 نوع، جنس  ة  نوعّیَ

کرد   باز داشت، نهی  َنَهی »َنَهی، َینهی« 

 بد شد  ساء »ساَء، َیسوُء« 

 پوشاننده  ساِتر 

کرد   مسخره  َسِخَر ِمن 

 قیمت  ِسْعر 

 گمراه شد   »
ُّ

، َیِضل
َّ

 »َضل
َّ

َضل

کرد   عیب جویی  عاَب »عاَب، َیعیُب« 

 خودپسندی  ُعْجب 

 عذاب داد  ُب« 
َّ

َب، ُیَعذ
َّ

َب »َعذ
َّ

َعذ

 شاید، امید است  َعَسی 

 چیره شده  َب، َیْغِلُب« 
َ

ل
َ

َب »غ
َ

ل
َ

غ

گناه   آلوده شدن به  سوق 
ُ
ف

کردن   رسوا  ْضح 
َ
ف

 گاهی، شاید  ْد  َ
ق

 گناهان بزرگ  َکباِئر 

 ناپسند داشت  َکِرَه »َکِرَه، َیکَرُه« 

 گوشت  ْحم 
َ
ل

 لقب داد  ُب« 
َّ

ق
َ

َب، ُیل
َّ

ق
َ
َب »ل

َّ
ق

َ
ل

گرفت   عیب  ِمُز« 
ْ

َمَز، َیل
َ
َمَز »ل

َ
ل

 مغازه  َمْتَجر 

 انبار  َمْخَزن 

 کجاوه   ْ
َمْحِمل

 کارخانه  َمْصَنْع 

 آشپزخانه  َمْطَبْخ 

 چاپخانه  َمْطَبَعة 

مترادف ها

کنید   دوری  ِاجَتِنبوا = ِابَتِعدوا 

 می خواهم  أریُد = أطلُب 

 بده، عطا کن  أعِط = آِت 

 گناه  ْنب 
َ

إثم = ذ

کردن   مسخره  ة  ِاسِتهزاء = ُسخرّیَ

 فرستاده شدم  ُت  ْ
رِسل

ُ
ُبِعثُت = أ

 ارتباط  َتواُصل = ارتباط 

 گناهان  ذنوب = خطایا 

 قیمت، بها  َمن 
َ
ِسْعر = ث

َسکیَنة = ُهدوء  آرامش 

 شد  صار = أصَبَح 

 خودپسندی  ور  ُعجب = غر

 شاید، گاهی  َعَسی = رّبما 

 کاستی، کمبود  عیب = َنقص 

 زشت، ناپسند  بیح = َکریه 
َ
ق

کرد   عیب جویی  َمَز = عاَب 
َ
ل

کردن   تالش  ة = َسعي 
َ
ُمحاَول

 خانه  َمنزل = بیت 

 منع می کند  َینهی = َیْمَنُع 

بخش دوم

2واژگان یازدهم
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متضادها

آِت بده  ≠ ُخذ بگیر 

أبَیض سفید  ≠ أسَود سیاه 

أغلی گران تر، گران ترین  ≠ أرَخص ارزان تر، ارزان ترین 

أفَضل بهتر، بهترین  ≠ أسوء بدتر، بدترین 

کثر بیشتر، بیشترین  ّ کمتر، کمترین  ≠ أ
ل

َ
أق

کَبر بزرگتر، بزرگترین  ≠ أصَغر کوچکتر، کوچکترین  أ

بوا نزدیک  شوید  کنید  ≠ ِاقَتِر ِاجَتِنبوا دوری 

کردن  کردن  ≠ إساءة بدی  إحسان نیکی 

ِاقتراب نزدیک شدن  ≠ ِابتعاد دور شدن 

باِئع فروشنده  ≠ ُمشتري خریدار 

بیح زشت 
َ
َجمیل زیبا  ≠ ق

َحَسن خوب  ≠ سّیئ بد 

ُحْسن خوبی  ≠ سوء بدی 

حالل حالل  ≠ حرام حرام 

ت مرده  َحّي زنده  ≠ َمَیّ

خالق آفریدگار  ≠ مخلوق آفریده شده 

َخفّي پنهان  ≠ ظاهر آشکار 

َخیر خوبی  ≠ َشّر بدی 

رخیص ارزان  ≠ غالي گران 

ساَء بد شد  ≠ َحُسَن نیکو شد، خوب شد 

ین گمراهان  ≠ ُمهَتدین هدایت یافتگان 
ّ
ضال

 گمراه شد  ≠ ِاهَتَدی هدایت شد 
َّ

َضل

عاِقل دانا  ≠ جاِهل نادان 

َعداوة دشمنی  ≠ َصداقة دوستی 

غیاب غیبت  ≠ حضور حضور 

ُ می پذیرد  ≠ َیرفُض نمی پذیرد 
َیقَبل

جمعمکسر

أسباب  سبب  علت 

أسعار  ِسْعر  قیمت 

أسماء  ِاسم  نام 

أموات  َمیت  مرده 

کیب  ترکیب  ترکیب  ترا

تمارین  تمرین  تمرین 

وال  شلوار  سراویل  ِسر

أسرار  سّر  راز 

أخالق  ُخلق  اخالق 

أراذل  أرذل  فرومایه 

عباد  عبد  بنده 

عیوب  عیب  عیب 

فساتین  فستان  لباس زنانه 

کبائر  کبیرة  گناه بزرگ 

لحوم  لحم  گوشت 

مالبس  ملبس  لباس 

موازین  میزان   ترازو 

ذنوب  ذنب  گناه 

مکارم  مکرمة  بزرگواری 

س  نفس  خود 
ُ

أنف

ألقاب  لقب  لقب 

أفاضل  أفضل  شایسته 

متشابهات

  گمراه شدن عباد  بندگان  ∽ عاِبد  عبادت کننده 
ُّ

، َیِضل
َّ

کردن  ∽ َضل ، َیُظّنُ  گمان  َظّنَ

کردن  ُ  عوض 
، َیَتباَدل

َ
کردن  ∽ تباَدل ُ  عوض 

ل ، ُیَبَدّ
َ

ل
َ

کردن َبّد کردن  ∽ أْهَدی، ُیهدي  هدیه  َهَدی، َیهدي  هدایت 

کردن  ∽ َحُسَن، َیْحُسُن  نیکو شدن  أعلی  بلندتر  ∽ أغلی  گران تر أحَسَن، ُیْحِسُن  نیکی 

ق  خلق و خو  ُ
ق  آفرینش  ∽ ُخل ْ

ر  مرواریدها  ∽ دار، َیدور  چرخیدن َخل ُدَر

کردن    آماده 
َ
أ َحّيَ  بشتاب  ∽ َحّي  زنده  ∽ َهّیَ

کبیر  بزرگ  ∽ کبیرة  گناه بزرگ  ∽ کبائر  گناهان بزرگ  ∽ ِکبار  بزرگان 

ِم
ِّ
ُمَعل

ْ
ال رِ 

َ
َمْحض في 

درس

2

لغاتدرس

  گران قدرتر، گران قدرترین 
أَجلݩَّ

ِارَتَبَط »ِارَتَبَط/ َیرَتِبُط«  ارتباط داشت 

کرد  أساَء »أساَء/ُیسيُء«  بدی 

ِاسَتَمَع »ِاسَتَمَع/َیْسَتِمُع«  گوش فرا داد 

َتِزُم«  پایبند شد 
ْ

ِالَتَزَم »ِالَتَزَم/ َیل

َت/َیلَتِفُت«  روی برگرداند 
َ

َت »ِالَتف
َ

ِالَتف

«  نگاشت  ُ
ف

َّ
/ یؤل

َ
ف

َّ
 »أل

َ
ف

َّ
أل

کرد  / ُیْنِشُ�«  ساخت، ایجاد 
َ
 »أنشأ

َ
أنشأ

تارًة  یک بار، یک مرتبه 

«  بزرگداشت  ُ
ل / ُیَبَجّ

َ
ل تبجیل »َبّجَ

ت  مچ گیری  ُ
َتَعّن

گاه شد  ُه«  آ َه/ َیَتَنّبَ َه »َتَنّبَ َتَنّبَ

ُت«  استوار ساخت  َت / ُیَثَبّ ّبَ
َ
َت »ث ّبَ

َ
ث

َحْسب  بس 

ة  زنگ درسی، قسمت  ِحّصَ

َحِسَب »َحِسَب/ َیْحَسُب«  پنداشت 

«  خجالت کشید  ُ
/َیْخَجل

َ
 »َخِجل

َ
َخِجل

گرفت  َسَبَق »َسَبَق / َیْسِبُق«  پیشی 
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ُن َديُّ
َّ

َو الت لّديُن 
َ
ا

درس

1

لغات درس

 خدایان  آلهة »مفرد: إله« 

کرد   حاضر  أحَضَر »أحَضَر/ُیْحِضُر« 

 بت ها  أصنام »مفرد: صنم« 

کرد    کمک  أعان »أعاَن/ُیعیُن« 

 به پا دار  أِقْم 

 روی بیاور  أِقْم َوْجَهَك 

کرد   روشن  أنار »أناَر/ُینیُر« 

کرد   کشف   » ُ
/َیکتِشف

َ
کَتَشف  »ِا

َ
کَتَشف ِا

 شادمانی  ِانشراح 

 سرود  أنشودة 

کرد   شروع   »
ُ
/َیْبَدأ

َ
 »َبَدأ

َ
َبَدأ

 لبخندها  َبسمات »مفرد: بسمة« 

 برانگیختن، رستاخیز  َبْعث 

 ساختمان  بنیان 

کردن   دوری  ب  ُ
َتَجّن

 دینداری  ن  َتَدّیُ

 تندیس  تماثیل »مفرد:تمثال« 

کرد   پچ پچ  َتهاَمَس »َتهاَمَس/َیَتهاَمُس« 

کرد   صحبت  ُث«  َث/ُیَحَدّ
َ

َث »َحّد
َ

َحّد

 سوزاند  ُق«  َق/ُیَحَرّ َق »َحّرَ َحّرَ

 تمّدن  َحضارة 

 بخت، شانس  َحّظ »جمع: حظوظ« 

 یکتاپرست  حنیف 

 بیماری  داء 

 رسم ها  رسوم »مفرد: رسم« 

 زندان  ِسجن »جمع: ُسجون« 

 بیهوده، باطل  ُسدًی 

 دندان  ِسّن »جمع: أسنان« 

 آشتی، صلح  َسالم 

 شیوه زندگی  سیرة 

 مراسم، شعارها  َشعائر 

 کشمکش، مبارزه   ِصراع 

 توان  طاقة 

 گل  طین 

 سالمتی  عافیة 

 رگ و پی  َعَصب 

 استخوان  َعْظم »جمع: ِعظام« 

کرد   آویزان  ُق« 
َّ

َق/ُیَعل
َّ

َق»َعل
َّ

َعل

 تبر  فأس »جمع: فؤوس« 

 قربانی ها  قرابین »مفرد: قربان« 

 گفته شد   » ُ
قیل »قال/َیقول

 شانه، کتف  کتف 

 شکست  ُر«  َر/ُیَکَسّ َر »َکّسَ َکّسَ

 هرگز نباش  ال تکوَنّنَ 

 اجابت کننده / برآورنده  ُمجیب 

گ   وبال َنة  ُمَدّوَ

 استوار، محکم  مرصوص 

 عامل تباهی و فساد  َمفَسَدة 

 مس  ُنحاس 

 کنده کاری ها، نگاره ها  وش »مفرد: نقش« 
ُ

ُنق

 ای کاش من ...  یا لیتني  

مترادف ها

 شادی  ور  ِانشراح =ُسر

 فرستاد   = َبَعَث 
َ

أرَسل

 نجات داد   = أنَجی 
َ

ذ
َ

أنق

کرد   کمک  أعان = ساَعَد 

کرد   روشن  أناَر = أضاَء 

 رستاخیز  َبْعث = قیامة 

کردن  تجّنب = ابتعاد = اجتناب  دوری 

کرد   تالش   = َسعٰی 
َ

حاَول

کرد   صحبت  َم 
َّ

َث = َکل
َ

َحّد

 سوزاند  َق = أشَعل  َحّرَ

کرد   تکلیف   َ
ف

َّ
= َکل

َ
ل َحّمَ

 یکتاپرست  د  حنیف = ُمَوَحّ

 بیماری   داء = َمَرض 

 بازگشت  َرَجَع = عاَد 

 بیهوده  ُسدًی = َعَبث 

 مبارزه  ِصراع = ِنزاع 

 سالمتی  عافیة = سالمة 

کرد، انداخت   پرتاب   = َرَمی 
َ

ف
َ

ذ
َ
ق

 محکم  َمرصوص = َسدید 

واژگان دوازدهم

بخش دوم
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متضادها

 کم شد 
َّ

ل
َ
ِازداَد زیاد شد  ≠ ق

کرد  َ سؤال 
ل

َ
أجاَب جواب داد  ≠ َسأ

الم صلح و آشتی  ≠ الحرب جنگ  الّسَ

کردن  ≠ تقّرب نزدیک شدن  َتجّنب دوری 

ْح شاد مباش  َر
ْ

ال َتْحَزْن غمگین مباش  ≠ ال َتف

ُق می سوزاند  ≠ ُیطف� خاموش می کند  ُیَحَرّ

حنیف یکتاپرست  ≠ مشرك مشرک 

داء بیماری  ≠ شفاء درمان 

م صلح، آرامش  ْ
ِصراع کشمکش  ≠ ِسل

جمعمکسر

أصنام  َصَنم  بت 

کتاف  ِکْتف  شانه  أ

أناشید  أنشودة  سرود 

ُحظوظ  َحّظ  بخت 

شعوب  شعب  ملت 

عباد  عبد  بنده 

رسوم  رسم  مراسم 

أدیان  دین  دین/ آیین 

سجون  سجن  زندان 

ِعظام  َعظم  استخوان 

فؤوس  فأس  تبر 

ربان  قربانی 
ُ
قرابین  ق

نقوش  نقش  کنده کاری، نگاره 

أنبیاء  نبّي  پیامبر 

أقوام  قوم  قوم 

تماثیل  تمثال  تندیس 

أعیاد  عید  عید 

متشابهات

داء  بیماری  ∽ دواء  دارو کأس  جام، لیوان  ∽ فأس  تبر 

عظام  استخوا ن ها  ∽ عظماء  بزرگان صراع  کشمکش  ∽ صداع  سردرد 

َسواء  یکسان  ∽ ِسَوی  به جز أنشودة  سرود  ∽ ِانشراح  شادمانی 

قرابین   قربانی ها  ∽ أقرباء  نزدیکان 

کرد  شعائر  مراسم  ∽ ُشعراء  شاعران  ∽ َشَعَر  احساس 

ِاهتمام  توّجه  ∽ أهّم  مهم ترین  ∽ هام  تشنه شد 

ناَدی  صدا زد  ∽ ُمنادي  صدا زننده  ∽ نداء  صدا 

کَرَم  گرامی داشت  ∽ کریم  بخشنده  ∽ ُمکَرم  گرامی  داشته شده  أ

َ  جنگید  ∽ قاِتل  کشنده  ∽ َمقتول  کشته شده 
َ  کشت  ∽ قاَتل

َتل
َ
ق

ُ
َرة نوَّ

ُ
 الْم

ُ
ة

َ
َمدین

ْ
 َو ال

ُ
َمة رَّ

َ
ُمک

ْ
 ال

ُ
ة

َّ
َمک

درس

2

لغاتدرس

ِاّتجاه  سمت 

ی«  آرزو دارم 
َ
ی/َیَتَمّن

َ
ی »َتَمّن

َ
أَتَمّن

ِاستعینوا »ِاستعاَن/ َیستعیُن«  کمک بگیرید 

ِاشتاَق »ِاشتاَق/َیشتاُق«  مشتاق شد 

ّماه  ای مادرم 
ُ
أ

ُع«  بلعید 
ُ

َع/َیْبل
َ

َع »َبل
َ

َبل

کم  ُبَنّيَ  پسر 

کم  تي  دختر  ُبَنّیَ

ُط«  افتاد 
َ
َط/َیَتساق

َ
َط »َتساق

َ
َتساق

کرد  ُد«  عبادت  َد/َیَتَعّبَ َد »َتَعّبَ َتَعّبَ

تلفاز  تلویزیون 

«  می گذرد  /َیُمّرُ َتُمّرُ »َمّرَ

ُتؤِلُم  به درد می آورد 

ُتؤِلُمني ِرْجلي  پایم مرا آزرده می کند 

«  کشید  /َیجّرُ َجّرَ »َجّرَ

کتور  الجّرارة  ترا

ة  گردش  َ
َجْول

«  حج رفت  /َیُحّجُ َحّجَ »َحّجَ

خیام »مفرد: خیمة«  چادرها 

ُدموع »مفرد: َدْمع«  اشک ها 

ِرْجل  پا 

وُر«  دیدم  ُزرُت »زار/َیز

َزَهَق »َزَهَق/َیْزَهُق«  از بین رفت 

هم  تیر  الّسَ

هم  ماهی تیرانداز  سمکة الّسَ

کرد  «  رفتار  ُ
/ ُیعاِمل

َ
 »عاَمل

َ
عاَمل

راِئس »مفرد: الفریسة«  شکارها 
َ

الف

فم  دهان 

ِقّمة  قّله 

که  کما  همانطور 

 إلی  پناه برد 
َ
َجأ

َ
ل

«  گذشت  /َیُمّرُ َمّرَ »َمّرَ

َمشهد  صحنه 
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وسایل حرکتی

سّیارة ماشین، خودرو 

طائرة هواپیما 

کتور  جّرارة ترا

کسی  سّیارة األجرة تا

سفینة کشتی 

ِقطار قطار 

اشیای قیمتی

کنز گنج 

َهب طال 
َ

ذ

فّضة نقره 

ِسوار دستبند 

خاَتم انگشتر 

نقود پول، پول ها 

ُدّر، لؤلؤ مروارید 

زبان های دنیا

بّیة عربی  العر

الفارسّیة فارسی 

اإلنجلیزّیة انگلیسی 

الفرنسّیة فرانسوی 

ردّیة اردو 
ُ
األ

لبنیات و مربوط به صبحانه

الُجبن پنیر 

َبن شیر 
َّ

الل

ّبی مربا  الُمر

الّشهد عسل 

َشراب نوشیدنی 

بدة کره 
ُ
الّز

الَحلیب شیر 

الخبز نان 

الّشاي چای 

مربوط به ناهار و شام

َعشاء شام 

داء ناهار 
َ

غ

لحم گوشت 

َمَرق خورشت 

َمَرق باذنجان خورشت بادمجان 

 برنج  ّز الّرُ

غ  الّدجاج مر

لباس ها

وال شلوار  ِسر

ستان پیراهن زنانه 
ُ
ف

میص پیراهن مردانه 
َ
ق

َعباءة چادر 

وسایل تماس

االّتصاالت مخابرات 

جّوال تلفن همراه 

رصید شارژ برقی 

َشحن شارژ مالی 

َشریحة سیم  کارت 

هاتف تلفن 

خرید و فروش

البائع فروشنده 

المشتري خریدار 

غالي گران 

رخیص ارزان 

سوق بازار 

َمن قیمت 
َ
ِسْعر، ث

گان موضوعی ژ وا

بخش دوم

2
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پایه

درس اول10

610   :
ٌ

تي َتحتها خّط
ّ
عّین الصحیح في ترجمة الکلمات ال

و ِحکمٍة باِلَغٍة!
ُ

ذي أنُعُمُه ُمنَهِمَرٌة َو ذ
ّ
ب( ذاَك ُهَو اهلُل ال رة!   َر

َ
مِس ُمسَتِعَرٌة َو فیها ضیاٌء ِمثل الّش

َ
الف( َجذوُة الّش

د( هذِه الشجرة ذات الُغصوِن النضرة َو نَمت ِمْن َحّبٍة! َمَره! 
َ
ِر الُمنَتشَرة َو أوَجَد فیه ق َر

ُ
َکالّد  ِبأنُجٍم 

َ
یل

ّ
ج( زاَن الل

2( ریزان - فروزان - پدید آورد - پاره آتش  1( فروزان - ریزان - یافت - تر و تازه  
کرد - درشت  4( ریزان - فروزان - پیدا  3( فروزان - ریزان - پدید آورد - تر و تازه 

عّین الصحیح في ترجمة المفردات: )یدور - نضرة - ُمنهمرة - ذا - مسموح - فساتین(   611

کنده - آن - مجاز - بوستان ها 2( مدیریت می کند - تر و تازه - پرا کنده - آن - زشت - لباس های زنانه  گردش - پرا 1( می چرخد - 
گردش - ریزان - این - زشت - بوستان ها 4( مدیریت می کند -  3( می چرخد - تر و تازه - ریزان - این - مجاز - لباس های زنانه 

عّین الصحیح في ترجمة المفردات: )جذوة - غیم - ضیاء - مستعرة - أنُجم(   612

2( پاره آتش - ابر - روشنایی - فروزان - ستاره ها کنده - ستاره ها  1( پاره آتش - ارزش ها - نور - پرا
4( تنه درخت - ابرها - نور - فروزان - سیارات کنده - سیارات  3( تنه درخت - ارزش ها - روشنایی - پرا

عّین المناسب َحَسب الّتوضیحات:   613

لواِن الُمخَتِلَفِة! 2( الُفستان: ِمن المالِبِس الِرجالّیة ذاِت األ َکوکٌب َتدوُر األرُض َحولها و ضیاُؤها ِمن الَقمر!  1( الشمس: 
4( الّشررة: ِمن األحجار الَجمیلِة الغاِلَیِة ذاِت الّلوِن األبَیض! ر! 

َ
کٌم في الّسماء َینِزُل ِمنُه الَمط 3( الغیم: ُبخاٌر مترا

َعّین ما لیَس فیه ِمن المتضاّد:   614

َرِر الَمنَتِشَرِة َو أوَجَد فیِه َقمَره!
ُ

َکالّد 2( َقد زاَن اهلُل الّلیَل ِبأنجٍم  ْر  إلی َمن قاَل!   ر  إلی ما قاَل َو ال َتنظُ نظُ 1( قال اإلمام علّي )ع(: اُ
ر  إلی الَیمین ثّم إلی الَیسار!  ع َفانظُ 4( ِإذا تعبر الشار ُه َفِشَل في الّنهایِة!   3( َلعَب فریُقنا ِبَشْکٍل َجّیٍد في الِبداَیِة و لِکّنَ

تي جذَوُتها ............ !«    615
ّ
 ............ ال

َ
نا ............ الثمرَة ِمن الشجرِة َو ............ الشمَس في الَجّو مثل َرّبُ راغات: » 

َ
عّین الُمناِسب للف

ُج - الشررِة - ُمنَهمرة  2( َخَلَق - ُیخر 1( زاَن - أوَجَد - الَقَمر - ُمنَتِشَرة  
ُج - أوَجَد - الشَرَرِة - ُمسَتعَرة 4( ُیخِر 3( أوجَد - أْنَزَل - الشررِة - ُمسَتِعرة  

عّین الّصحیَح ِلَتکمیِل الفراغات:   616

2( ............ نهایُة فصول السنة في إیران!: الَخریف 1( اإلسِتفادة ِمن الَجّوال في اإلمتحان ............ !: مسموٌح 
ة

َ
ِبـ ............ إیالم!: ُمحاَفظ َکبیرکوه في َمدینِة َبدرة  4( ِجباُل  سبوِع ُهو ............ !: الثالثاء 

ُ
3( الیوُم الثالث في األ

عّین الّصحیَح:    617

2( الَفراغ: مکاٌن لیَس فیه شيٌء! ارّیة: ِمن األحجار الغالیِة!  
ّ
1( الَبط

4( القاعة: هي ُغرَفٌة َصغیرٌة! کوکب یدور حول األرض!   3( الغیم: 

عّین الصحیح في تعریف المفردات:   618

2( مطار: مکان یذهب الّناس فیه للّسفر بالقطار! 1( الّدرر: من األحجار الجمیلة الغالیة بالّلون األبیض! 
کله الّناس في منتصف الیوم تقریبًا! : طعاٌم یأ 4( غداً 3( األحد: الیوم األّول ألّیام األسبوع و یوم العطلة! 

تي َتحَتها خّط:   619
ّ
عّین الخطأ في ترادف الکلمات ال

فُل في قاعِة الَمطاِر!: ناَم
ّ
2( َرَقَد الط 1( َضْع هِذه الکلماِت في َمکاِنها الُمناِسِب!: إجَعل 

مورهّن!: راِسبات
ُ
4( هؤالء فائزاٌت في أ َکَتب تماریَنُه ِبُسرعٍة!: الُمجّد  3( الطالُب الُمجَتهُد 

عّین الصحیح في تکمیل الفراغات:   620

1( االستفادة من الجّوال لیست ............ لالمتحان أو في الحّصة الّدراسّیة!: مسموحة
کب و السّیارات ............ حول الّشمس!: تدیر شار اهلل في القرآن أّنَ جمیع الکوا

َ
2( أ

3( ذاك هو اهلل اّلذي رحمته ............ علی العباد و هو ذوحکمة بالغة!: مستعرة
کأّنها ............ !: نضرة کبیر تسیر حرارتها العظیمة و ضوءها إلی األرض  4( الشمس نجم 
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عّین ما فیِه ِمَن الُمترادف:   621

فیَن في قاعِة الَمطاِر: أِحّبُ أن أساِفَر  إلی إیراَن! 
َّ
2( قاَل أحُد الُمَوظ 1( إّن اهلَل أوَجَد الشمَس في الَجّوِ مثَل الشررِة َو َجذَوُتها ُمسَتِعَرٌة! 

َمِة َمخلوقاِت اهلِل!
َ
4( أبَحُث في اإلنِترِنت َعن َنّصٍ َقصیٍر حوَل َعظ کُتبَن واِجباتُکّن ِبِدّقٍة َو ال َتکُتبَن َعلی الِجداِر! 

ُ
ا اِلبات ؛ 

ّ
3( أّیتها الط

کثر في المتضاّد و الُمترادف:   622 عّین الخطأ األ

لمة ≠ ضیاء
ُ
2( ذات ≠ صاِحب / َرخیص ≠ غالیة / ظ ِکهة / ال َتدُخلوا = ال َتخُرجوا  1( ضیاء = نور / الّثمر = فا

هایة / َمسموح ≠ ممنوع نݭݭݪݪِ کثیر / ِبدایة ≠  4( َقلیل ≠  3( َقبیح = جمیل / ِشراء = بیع / ناِجح = فائز 

ِة أو الواِقع:   623
َ

عّین الّصحیح َحَسب الَحقیق

َکبیٌر في َغرِب أوروبا! 2( الّنجُف األشَرف بلٌد  َکبیٍر ِمن المفردات!   کتاٌب َیشَتمُل َعلی عَدٍد  1( الُمْعَجم 
4( في ظاهرِة الکسوف تقع األرض بین الشمس و القمر! ِمَن الیسار إلی الیمین!  3( عقَرَبُة الساعِة َتدوُر 

کلمة غریبة عن سائر الکلمات:   624 تي َتجد فیها 
ّ
عّین العبارة ال

2( شمس - قمر - نجم - أرض بت - اإلثنین - الثالثاء - األربعاء  1( الّسَ
4( شجر - غصن - نضرة - حرارة بیض - أسود - أحمر - أخضر  

َ
3( أ

عّین ما لیَس فیِه َجمع َتکسیر:   625

2( الَحمُد هلِل اّلذي َخَلَق الّسماواِت َو األرِض!  َرِر الُمنَتِشَرِة!  
ُ

َکالّد نُجٍم 
َ
ِبأ 1( زاَن اللیَل 

ِضَرِة! ر ِلِتلَك الّشَجَرِة ذاِت الُغصوِن الّنَ نظُ 4( اُ 3( ذاَك ُهَو اهلُل اّلذي أنُعُمُه ُمنَهمَرة!  

پایه

درس دوم10

تي َتحتها خّط:   626
ّ
عّین الصحیح في ترجمة الکلمات ال

 غاباِت مازندران و َطبیعَتها! 
َ

ْجَمل
َ
ب( ما أ  َمَع الَجماَعِة! 

َ
قوا فإّنَ الَبَرَکة ّرَ

َ
 َو ال َتف

ً
ُکلوا َجمیعا الف( 

ُه َعشُر  أمثاِلها! 
َ

ل
َ
د( َمن جاَء ِبالَحَسَنِة ف ال َتدُخل َبینُهما! 

َ
کاَن اثناِن َیَتناجیاِن ف ج( ِاذا 

کنده نشوید - زیبا نکرد - نجوا می کنند - آمد  2( پرا 1( فرق نگذارید - زیبا نکرد - باهم راز می گویند - آورد  
بیاست - باهم رازداری می کنند - آمد کنده نکنید - چه ز 4( پرا کنده نشوید - چه زیباست - باهم راز می گویند - آورد   3( پرا

عّین الصحیح في ترجمة المفردات علی الترتیب: )نعاج - المضیاف - الشعب - ینابیع - جاء ِبـ(   627

2( میش ها - مهمان نواز - ملت - چشمه ها - آورد 1( میش ها - میزبان - ملت - نکته ها - آمد 
گوسفند ها - میزبان - مردم - نکته ها - آورد  )4 گوسفند ها - مهمان نواز - مردم - چشمه ها - آمد   )3

عّین الَخطأ َحَسب الّتوضیحات:   628

َهَب!
َ

َج ِمنه الّذ 2( الِبئر: مکاٌن عمیٌق َیحفره اإلنساُن ِلَیستخر 1( الساِئح: الشخُص اّلذي َینَتقُل إلی َمکاٍن سیاحّي ِبَقصِد السیاَحِة! 
َکِلمٌة ُتشیُر  إلی َمجموعٍة ِمن األفراِد أو األقواِم! 4( الّشعُب:  َکالّصبِر ؛ إمساُك النفِس َعن َهیجاِن الَغَضِب!  3( الِحلم: 

َعّین ما لیَس فیه ِمن المتضاّد:   629

ِلَیبُلَونا!  نا اّلذي َخَلَق الموَت َو الحیاَة  َرّبُ  )2 1( أبي َخّرَب بیَتنا القدیم َو َبنٰی بیتًا جدیدًا! 
4( ال طاعَة ِلَمخلوق في َمعصیِة الخاِلق! ُع في الَخلوِة ِمن عالماِت الُمؤمِن!  3( الَوَر

ُه أجرُهّن َبعَد َموِتِه! «    630
َ
 ، َیجَري ل

ً
 ، أو ............ َنهرًا ، أو ............ ِبئرًا ، أو ............ َنخاًل ، أو ............ ُمصَحفا

ً
َم ِعلما

َّ
ذي َعل

ّ
راغات: » ال

َ
عّین الُمناِسب للف

َث 4( أجَری - َحَفَر - َغَرَس - َوّرَ َث  3( َبَنی - َغَرَس - َبَنی - َوّرَ 2( أجَری - َحَفَر - َبَنی - َغَرَس  َث  1( َحَفَر - أجری - َبنی - َوّرَ

عّین الّصحیَح ِلَتکمیِل الفراغات:   631

 القوّي؟!: َیَتراَحُم
ّ

2( ِالهي ، َهل ............ الّضعیَف إال نا ............ ُذنوَبنا و َیسُتُر ُعیوَبنا!: َیسَتغِفرُ  َرّبُ  )1
4( ِتسعوَن ............ َعَشَرٍة ُیساوي َثمانیَن!: زائُد ُر ساَعٍة ............ ِمن عبادِة َسبعیَن َسَنًة!: خیرٌ 

ُ
َتَفّک  )3

عّین الّصحیَح:   632

عاِمِه ِبالُقّوة!
َ
2( األَسُد: طوُل قاَمته ِسّتُة أمتاٍر َو یحصُل َعلی ط 1( الّنملُة: تقدُر َعلی َسماِع صوت الساعِة ِمن مسافِة أرَبعیَن َقَدمًا! 

4( الَکلُب: َحیواٌن َذکّيٌ َلوُنُه أزَرق َو َمشهوٌر ِبالَوفاء إلی صاحبه!  کَثر!  خباِر إلی اآلَخرین ، َیعیُش َثالثیَن َسَنًة أو َا
َ
3( الُغراُب: َمشهوٌر ِبنقِل األ
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درس اول10

مفهومعبارت و ترجمه

﴿واْجَعْل لي لسان صدٍق في اآلخریِن!﴾
  و برای من در میان آیندگان، یاد نیکویی قرار بده.  

بر جای ماندن نام نیک از آدمی پس از مرگش!

﴿یا أّیها اّلذین آمنوا ِلَم تقولون ما ال تفعلون!﴾
که انجام نمی دهید؟   که ایمان آوردید، چرا می گویید آن چه را  کسانی    ای 

گفته ها! یکسان نبودن حرف و عمل! / اهمیت عمل به 

کن، تا  که در زمین است رحم  کسی  !    به  ماِء  الّسَ إرَحْم من في األرض َیْرَحمك من في 
کند.   که در آسمان است به تو رحم  کسی 

کن تا رحم ببینی! رحم 

ْر  إلی من قال! ْر  إلی ما قال و ال َتْنظُ ْنظُ اُ
گفته است، ننگر.   که  کسی  گفته است بنگر و به    به آن چه 

را  کسی آن  اینکه چه  کن، نه به  ارزش آن توجه  کالم و  به 
بیان می کند.

إذا َمَلَك األراِذُل َهَلَك األفاِضُل!
ک می شوند.    هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند،  شایستگان هال

پست  انسان های  دست  به  کار  نباشند،  شایستگان  گر   ا
می افتد!

کس دشمنی بکارد، زیان درو می کند.   َع العدوان َحَصَد الخسران!    هر  َزَر سرانجام بدی؛ پشیمانی است! / هر چه کنی به خود کنی!من 

کثیره قاِتٌل! واء؛ َقلیلُه َیْنَفُع و 
َ

کالّد الکالم 
کشنده است.   کم آن سود می رساند و  زیادش    سخن مانند داروست، 

کردن! کم صحبت  دعوت به 

طُلبوا العلم و لو ِبالّصین فإّنَ طلب العلم فریضة! اُ
که طلب دانش، واجب است.   گر چه در چین باشد؛ چرا    علم را بیاموزید ا

گیری علم و تحمل سختی ها در راه آن. دعوت به فرا

که من به  کار نیکو انجام دهید، به درستی  ي بما َتعَملوَن علیٌم ﴾    و 
ّ
﴿واْعَملوا صالحًا إَن

آنچه انجام می دهید دانا هستم.  
خدا، دانای نهان و آشکار است و همه چیز  را می داند.

کانوا أْنُفَسهم یظلمون﴾ َلَمُهُم اهلل و لکن  ﴿و ما ظَ
  و خداوند به آنها ستم نکرد، ولی آنها به خودشان ستم می کردند.  

به  که  انسان ها هستند  بلکه  نمی کند،  کسی ظلم  به  خدا 
خودشان ظلم می کنند.

مفهوم
بخش سوم

3
سؤاالتدرکمطلب از برخیسالها،یکی البته مفهومطراحیمیشه! از سؤاالتکنکورتون از سالمبههمگی!یهسؤال

سایر با آن کردن مرتبط و عربی عبارت فهم واقع  در مبحث این داریم! دوسؤال 
ً
جمعا و میشه طرح مفهوم بحث  از هم

عباراتعربیوبیتهاوضربالمثلهاست!
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گاه بر دشمنت تواناشدی،   ِلْلُقدَرِة علیه!  هر 
ً
إذا َقَدْرَت علی َعدَوّ َك َفاْجَعِل العفو عنه شکرا

بخشش او را شکرانۀ قدرت بر او قرار بده.  
پرهیز از انتقام! / بخشش به جای انتقام.

هر یوماِن؛ یوٌم لك و یوٌم علیك!
َ

الّد
 دنیا دو روز است، روزی برای توست و روزی علیه تو.  

گذر است و دائم بر مراد یک نفر نمی چرخد! دنیا در 

!
ً
ك تموت غدا

َ
کأّن  و اْعَمْل آِلخرتك 

ً
ك َتعیُش أبدا

َ
کأّن ِاْعَمْل ِلُدنیاك 

کار  چنان  آخرتت  برای  و  می کنی  زندگی  همیشه  تو  گویی  کن  کار  چنان  دنیایت  برای    
گویی فردا می میری.   کن 

دنیا به سرعت می گذرد / آمادگی برای مرگ!

داِء 
َ
روا إلی ِصدِق اْلَحدیِث َو  أ

ُ
َکثَرِة اْلَحَجّ َو لِکِن اْنظ َکثَرِة َصالِتِهم َو َصوِمِهم َو  روا إلی 

ُ
ال َتنظ

ماَنِة  به بسیاری نمازشان و روزه شان و زیادی حج شان نگاه نکنید؛  بلکه به راستگویی 
َ ْ
األ

کنید.   و امانتداری آنها توجه 

دعوت به راستگویی و امانت داری!

نا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل﴾  ﴿رّبَ
  پروردگارا؛ این را بیهوده نیافریدی.  

روی  از  کارهایش  تمام  و  نیست  بیهوده  خدا  کار  هیچ 
حکمت است.

َرَره  
َ

ْوَجَدها / في الجّو ِمثَل الّش
َ
أ ذي 

َ
َمْن َذا اّل

که آن را در هوا، مانند پارۀ آتش به وجود آورده است؟   کیست    این 
ْوَجَد فیِه َقَمَره

َ
أ یِل َفَمْن / 

َ
ْر  ِإَلی الّل ْنظُ اُ

کسی در آن ماهش را به وجود آورد؟   کن؛ چه    به شب نگاه 
َره

َ
نَزَل ِمْنُه َمط

َ
أ ْر  إَلی اْلَغیِم َفَمن /  َو اْنظُ

کسی از آن بارانش را فرود آورد؟   کن؛ چه    و به ابر نگاه 
َرِر اْلُمنَتِشَره

ُ
َکالّد ْنُجٍم / 

َ
ِبأ َو زاَنُه 

کنده زینت بخشید؟     و آن را با ستارگانی مانند مرواریدهای پرا
َمَره

َ
ُج ِمنها الّث ذي / ُیْخِر

َ
َفاْبَحْث َو ُقْل َمْن َذا اّل

که از آن میوه را بیرون می آورد؟   کسی است  کن و بگو: این چه    پس جست وجو 

کائنات وجود دارد! نشانه های خدا در مخلوقات و سرتاسر 

کامل و قدرتی پر توان است.   خدا دانا و حکیم است و همه چیز را می داند. ذو ِحکَمٍة باِلَغٍة / َو ُقدَرٍة ُمقَتِدَره!    دارای دانشی 

درس دوم10

مفهومعبارت و ترجمه

ُر ساَعٍة خیٌر من عبادة َسبعیَن َسَنًة!
ُ
َتفّک

  ساعتی اندیشیدن، بهتر از عبادت هفتاد سال است.  
کردن و تفکر. اهمیت فکر 

﴿من جاء بالَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر  أمثالها﴾
کار نیک بیاورد، پس ده برابر مانند آن ]ثواب[ برایش است.   کس    هر 

کرامت خدا. کار نیک ده برابر آن است /  پاداش 

َهَرْت َینابیُع اْلِحکَمِة ِمْن َقلِبِه َعَلی ِلساِنِه!    هر کس چهل  رَبعیَن َصباحًا، ظَ
َ
خَلَص هلِل أ

َ
َمن أ

صبح برای خداوند مخلص شود، چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش ظاهر می شود.  
دعوت به اخالص.

کار نیک برای خودتان  که از  موا ألنفسکم من َخیٍر َتِجدوه عند اهلل﴾    هر چه را 
ّ

﴿ما ُتقَد
پیش بفرستید، نزد خدا آن را  می یابید.  

دنیا مزرعه آخرت است.

ِاْثناِن َیَتناَجیان فال َتدُخْل بینهما! کان  إذا 
  هرگاه دو نفر آهسته سخن بگویند، در میان آنها وارد مشو.  

پرهیز از دخالت در امور دیگران.

َلِب اْلَحالِل!
َ
ْلِعباَدُة َعَشَرُة أْجزاٍء، تسعة منها ِفي ط اَ

  عبادت ده جزء است؛ ُنه جزء آن در طلب روزی حالل است.  
کسب روزی حالل. دعوت به 
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َفإّنَ البرکة َمَع الجماعة!    همانا برکت با جماعت است.  
ِاْثنان خیٌر من واحِد و ثالثٌة خیٌر من ِاثنین و أرَبَعة خیٌر من ثالثة فعلیکم بالجماعة!  

  دو نفر، از یکی بهتر است و سه نفر، از دو نفر بهتر و چهار نفر از سه نفر بهتر است و بر 
که با جماعت باشید.   شماست 

إّنَ طعام الواحد یکفي االثنیِن و طعام االثنیِن یکفي الثالثة!
کافیست و غذای دو نفر برای سه نفر.     غذای یک نفر برای دو نفر 

دعوت به اتحاد و همکاری/ یک دست صدا ندارد!

که خدا رهایش  إّنَ ظلم اّلذي ال یترکه اهلل فهو ظلم العباد بعضهم بعضًا!    همانا ظلمی 
نمی کند، ظلم بندگان به یکدیگر است.  

اهمیت نوع دوستی و پرهیز از ظلم به یکدیگر.

درس سوم10

مفهومعبارت و ترجمه

مرگ آغاز بیداری است!﴿الّناس نیاٌم فإذا ماتوا اْنَتَبهوا﴾    مردم در خوابند، چون بمیرند بیدار می شوند.  

﴿و اْصِبْر علی ما َیقولون َو اْهُجْرُهْم﴾  
کن.     در برابر آنچه )دشمنان( می گویند شکیبا باش و از آنها دوری 

دعوت به صبر و شکیبایی.

إّنکم مسئولون حّتی عن البقاع و البهائم!  
  قطعًا شما مسئول هستید، حّتی در مورد زمین ها و چهارپایان!  

مسئول بودن انسان در قبال نعمات خدا در حق وی.

 وسعها﴾    خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به قدر توانایی او!  
ّ

ُف اهلل نفسًا إال
ّ
کارها به افراد در حد توان آنها.﴿ال ُیکَل گذاری  وا

امید به رحمت خدا.﴿ال َتیأسوا من روح اهلل﴾    از رحمت خدا ناامید نشوید.  

ْدُع إلی سبیل رّبك بالحکمة و الموعظة الحسنة﴾ ﴿اُ
  با دانش و اندرز نیکو، به راه پروردگارت فرا بخوان!  

کاری. ضرورت استفاده از روش مناسب برای انجام هر 

کنم.   کنید تا شما را یاد  دعوت به یاد خدا.﴿فاذکروني أذُکرُکْم﴾    پس مرا یاد 

کند به سود اوست و هر  کسب  ْکَتَسَبْت﴾    هر چه ] از خوبی[  َکَسَبْت َو عَلیها َما ا ﴿َلها ما 
کند به ضرر اوست.   کسب  چه ]از بدی[ 

کارهای خوب و بد، به خود انسان برمی گردد. نتیجه همه 

 اهلل﴾  
ّ

﴿َفاستغفروا لذنوبهم و من َیغفر الّذنوب إال
گناهان را می بخشد؟   کسی جز خدا،  گناهانشان آمرزش خواستند و چه    برای 

خواهی  آمرزش  به  دعوت   / است.  مهربان  و  آمرزنده  خدا 
از درگاه خدا.

ما اْلَغیُب هلل َفاْنَتِظروا إّني َمَعُکم ِمَن اْلُمنَتِظریَن﴾    بگو غیب فقط از آن خداست؛ 
َ
﴿َفُقْل إّن

که من ]هم[ همراه شما از منتظران هستم.   پس منتظر باشید 
خدا دانای آشکار و نهان است. 

درس چهارم10

مفهومعبارت و ترجمه

کسانی  بندگان خدای بخشنده  و  االرض هونًا﴾     َیمشوَن علی  ذیَن 
َ
اّل حمِن  الّرَ ِعباُد  ﴿َو 

که با فروتنی بر روی زمین راه می روند.   هستند 
دعوت به فروتنی و تواضع و دوری از تکبر .

ئاِت﴾    همانا نیکی ها ]خوبی ها[، بدی ها را از میان می برد.   َیّ خوبی جبران کننده بدی. ﴿إّن الَحَسناِت ُیْذِهْبَن الّسَ

َکما أْحَسَن اهلل إلیَك﴾   نیکی کن همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است.   پاداش خوبی؛ خوبی است! ﴿أْحِسْن 
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درس اول11

ُه!«   984
ُ

کبر  الَعیِب أن َتعیَب ما فیك ِمثل عّین األبعد في مفهوم العبارة: »أ

کس منگر عیب خود ببین گزین /  عیب  گر تو را هوشی است خاموشی   )2 کوه را در چشم خود نمی بیند!  کاهی را در چشم من می بیند و   )1
گرت عیب جویی بود در سرشت / نبینی ز طاووس جز پای زشت  )4 3(ضحکه بود بوم با شمائل مشئوم / طعنه زند بر قیافه زاغان 

ن الّصحیح في المفهوم:    985 َعّیِ

لنا ما ال طاقة لنا به ﴾   ُوسَعها ﴾  ﴿رّبنا و ال ُتحَمّ
ّ

ُف اهلُل َنفسًا إال
ّ
1( ﴿ال ُیکَل

هَدی إَلیُکم ُعیوَبُکم  از اخالق دوست هر چه برآید نکوست!
َ
2( َخیُر  إخواِنُکم َمن أ

نَفُعُهم ِلِعباِدِه!  تجتهد أن َتکون خیر الّناس! 
َ
أ َحّبُ ِعباِد اهلِل إلی اهلل 

َ
3( أ

گندم نما و جو فروش! فاِضُل!  
َ
راِذُل َهَلَك األ

َ
4( إذا َمَلَك األ

ن الصحیح في المفهوم:    986 ِة الجاِهِل!«: عّیِ
َ
»َعداَوُة العاِقِل َخیٌر  ِمن َصداق

1( چو در دشمنی جایی افتدت رای / در آِن دشمنی دوستی را بپای
کت بندد ابله چشم کند ار عاقلت به حق در خشم / به از آن   )2

که دشمن یکی / فزون است و دوست ار هزار اندکی 3( َمَیلَفنج دشمن 
4( نمی دانم چه در سر دارد این بخت دو رنگم / ز دشمن می گریزم دوست می آید به جنگم

987   » !
ٌ

ة
َ

َهٌب و الَکالُم ِفّض
َ

عّین الصحیح في المفهوم: » الّسکوُت ذ

گفته نیکوتر بود گر سخن از نیکویی چون زر  بود / آن سخن، نا   )1
کیفر برد گفته  که بر  کسی غم خورد / از آن به  گفته بر، چون  2( به نا

گشت سحبان که سحبان به نیکو سخن  کوته /  گوی و  3( سخن چون حکیمان نکو 
کر است / در چنین مجلس، خموشی بهتر است گوش اهل این مجلس  که  4( چون 

» َشّرُ  الّناِس ذوالَوجَهیِن!« عّین الخطأ في المفهوم:    988

1( ما أقبَح ِباإلنسان باطنًا علیاًل و ظاهراً جمیاًل! 
2( آش معاویه را می خورد و پشت سر علی نماز می خواند!

3( المرء ِبِفطَنِتِه ال ِبصوَرِتِه!  
کرام 4( قول چون خرما و هم چون خار فعل / این نه دین است این نفاق است ای 

ن الخطأ في المفهوم:    989 َعّیِ

1( أَحّبُ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أنَفُعُهم ِلِعباِدِه!  عاِلٌم ُینَتَفُع ِبِعلِمِه َخیٌر  ِمن ألِف عاِبٍد!
﴾  پای مرغت را ببند، همسایه را دزد نکن! ِنّ

کثیراً ِمَن الظَّ 2( ﴿یا أّیها اّلذین آمنوا اجَتِنبوا 
گر چو چشم عزیز است دشمن است مرا که عیب مرا نهان می کند از من / ا کسی  3( َخیُر  إخواِنُکم َمن أهدی إلیکم ُعیوَبُکم!  

که عاقل باشد کند مرد  گفته دگر باز نیاید به دهن / اول اندیشه  ٌة!  سخن 
َ

4( الّسکوُت َذَهٌب و الَکالُم ِفّض

ن الّصحیح في المفهوم:    990 َعّیِ

1( أفضل األعمال الکسُب ِمَن الَحالِل!  هر چه ز روزی است رسد در زمان / و آنچه نباشد نرسد بی گمان
که نه این شیوه یکرنگی است 2( َشّر الّناِس ذوالَوجهین!  قالب تو رومی و دل زنگی است / رو 

کند در تنگ بختی کو روز سختی / تو را یاری  3( َعداَوُة العاِقِل َخیٌر  ِمن َصداَقِة الجاِهِل!  برادر آن بود 
که مه تمام نشد جز  ز بهر نقصان را  کمال مجوی /  4( َحّيَ َعَلی خیر الَعَمِل!  میانه  کار بباش، ای پسر، 

ن الَخطأ في الَمفهوِم:    991 َعّیِ

ها!  میانه مسجد و میخانه راهی هست!
ُ
1( َخیُر ااُلموِر أوَسط

که با نادان شوی یار و برادر گر دانا بود خصم تو بهتر /  2( َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن صداَقِة الجاِهِل!  ا
کار کاندیشۀ  بسیار بپیچاند  کارها در بسیار /  3( َتفّکرساَعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن َسَنًة!  اندیشه مکن به 

گر صدای خودش را بشنود زهره ترک می شود! کَبُر  العیِب أن َتعیَب ما فیَك ِمثُلُه!  دریا ا 4( أ
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ن الخطأ في المفهوم:    992 َعّیِ

َب َنفَسُه!
َ

1( ُحسُن الُخُلِق ِنصُف الّدیِن!  َمن ساَء ُخُلُقُه َعّذ
ِن ﴾  محتسب در بازار است نه در خانه!

َّ
 ِمن الظ

ً
َکثیرا  ّلذیَن آَمنوا اجَتِنبوا 

َ
أ 2( ﴿یا أّیها 

3( ﴿یا أّیها اّلذین آمنوا ال یسخر قوٌم من قوٍم ﴾  ﴿ال َیغَتب بعضکم بعضًا ﴾
حمن اّلذین َیمشون علی األرض َهونًا ﴾ 4( َفَعَلینا أن َنبَتِعَد َعِن الُعجِب!  ﴿و عباُد الّرَ

درس دوم11

یَر الُمناِسب ِللمفهوِم:    993
َ

ن غ َعّیِ

گر خالص شوی با او صدایت می کند حتمًا کفایت می کند حتمًا / ا کن  ل َعَلی اهلل َفُهَو َحسُبُه﴾  توکل بر خدایت 
َ
َیَتَوّک 1( ﴿َمن 

م!
َ
ُؤُه!  إّنَ هالَك اإلنساِن في الَکالِم، َفَعلیِه أن ال یتکّل

َ
 َخط

َ
َر  َقبَل الَکالِم َقّل

َ
2( َمن َفّک

گر مردی أحِسن إلی َمن أساء َبُهُم الجاِهلوَن قالوا َسالمًا ﴾ بدی را بدی سهل باشد جزا / ا
َ
3( ﴿َو إذا خاط

ک ک / عاقبت اندر رسی در آب پا کثیراً َیِصل إلی َهَدِفِه!  چون ز چاهی می کنی هر روز خا 4( َمن ُیحاِول 

ع في الدنیا َتحُصد في اآلخرة!«   994 ن األقرب في المفهوم: »ما َتزر عّیِ

کنی که چنین و چنان  گشته و هنوز / داری هوس  1( عمرت قلیل و صرف هوی 
گندم ندهد بار، چو جو می کاری کریم /  که خداوند رحیم است و  2( با آن 

گر مراد نیاید به قدر وسع بکوشم 3( به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / ا
کار دنیا همه هیچ / ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ 4( دنیا همه هیچ و 

ورًا!«   995 ع َخیرًا  َتحُصد ُسر عّین الخطأ في المفهوم: »إن َتزر

2( َمن َحَفَر بئراً ألخیه َوَقَع فیها! 1( إذا َمَلَك األراذل َهَلَك األفاِضل!   
کنی! گر همه نیک و بد  کنی،  کنی به خود  4( هر چه  3( ﴿إن أحَسنُتم أحَسنُتم ألنُفِسُکم﴾  

ن الّصحیح:    996 َعّیِ

گر  بخردی کن ا 1( ﴿إن أحَسنُتم أحَسنُتم أِلنُفِسُکم﴾  دراز است دست فلک بر  بدی / همه نیکویی 
گهر نشکنی تیشه آهسته دار !  سخن تا نپرسند لب بسته دار / 

ݘ
ل َقبَل الَکالِم َیسَلم ِمن الَخطَا 2( َمن َیَتأّمَ

گفتن نکوشی / جواب احمقان باشد خموشی َتّمَ الَعقُل َنَقَص الَکالُم!  به احمق در سخن  3( إذا 
گندم ستانی به وقت درو که  کشته جو /  ع في الّدنیا َتحُصد في اآلِخَرِة!  نپندارم ای در خزان  4( ما َتزَر

ن عبارة َتختلف في المفهوم:    997 عّیِ

1( ﴿و ما هذه الحیاة الدنیا إاّل لهٌو و لعٌب و إّنَ الّدار اآلخرة لِهَي الحیوان﴾
ع في الّدنیا َتحُصد في اآلِخَرِة! 2( ما َتزَر

3( ﴿و ما تقّدموا ألنفسکم ِمن َخیٍر َتجدوه عند اهلل﴾ 
4( ما َفَعلَت ِمَن الخیرات، وجدَتها ذخیرًة آلخرتك!

ن المناسب للمفهوم:    998 م ِمن الخطأ!« عّیِ
َ

 الَکالِم َیسل
َ

بل
َ
ل ق »َمن َیَتأّمَ

گه بگوید سخن کهن / بیندیشد آن  2( سخندان پرورده پیر  1( ﴿ِلَم َتقولون ما ال َتفَعلوَن ﴾   
گهر نشکنی تیشه آهسته دار  4( سخن تا نپرسند لب بسته دار /  َتّمَ الَعقُل َنَقَص الَکالِم!    3( إذا 

999   ﴾ 
ً
ن األقرب لمفهوم هذه اآلیة: ﴿إذا خاَطَبُهُم الجاِهلوَن قالوا َسالما  عّیِ

که بلند است گر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی  1( افتادگی آموز ا
که سنگت زند، ثمر بخشش کم مباش از درخت سایه افکن / هر   )2
کشد سر به قیام / شاخ پر میوه شود خم به سالم 3( شاخ بی میوه 

کو نکشد زحمت استاد و ادیب کودکی  کشد /  4( خجلت عیب تن خویش و غم جهل 
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ترجمه و تعریب1

1  1 »المعّلمین« به صورت »معّلمان« ترجمه می شود، ولی »انبیا« و 

گزینه های  گزینه های »2« و »3« اضافه ترجمه شده اند. ]رد  »پیامبران« در 
»2« و »3«[

گزینۀ »4«[ گزینۀ »4« اضافه است. ]رد  »جلب آن ها« در 
گزینه های »2« و »3«[ »کاألنبیاء«  »مانند انبیا /چون انبیا« ]رد 

»کل + نکره« یعنی »کّل فرصة« به صورت »هر فرصتی« ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های »3« و »4«[

گزینۀ »4«[ گزینۀ »4« ترجمه نشده است. ]رد  »أن یهتّموا: اهتمام ورزند« در 
کنند«  ع التزامی: تشویق  « در »یشّجعوا« ناصبه است و به صورت »مضار »لـِ

گزینه های »2« و »4«[؛ »تشویق مردم« مصدر است. ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های »2« و »3«[ گزینه های »2« و »3« زائد است. ]رد  »بیشتری« در 
عربی  معادل  و  اضافه اند   »4« و   »2« گزینه های  در  »بعضی«   2  1

گزینه های »2« و »4«[ ندارند. ]رد 
گزینۀ »2«[ گزینۀ »2« ترجمه نشده است. ]رد  »أن تؤّثر: تأثیر بگذارند« در 

گزینه های  ]رد  هستند.  زائد    »4« و   »3« گزینه های  در  »مثل«  و  »توانایی« 
»3« و »4«[

ترجمه  بگذارند«  تأثیر  التزامی:  ع  »مضار به صورت  تؤّثر«  أن  ع:  مضار  + »أن 
گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 

گزینۀ »3«[ گزینۀ »3« ترجمه نشده است. ]رد  2  3 »تعالی« در 

است.  نشده  ترجمه   »3« گزینۀ  در  که  می دهد  حّسی«  »به  معنی   »بحاسة« 
گزینۀ »3«[ ]رد 

»في« در عبارت عربی نیست، پس »در انسان« در گزینۀ »1« نادرست است. 
گزینۀ »1«[ ]رد 

سایر  ]رد  می شود.  ترجمه  بد«  از  »خوب  به صورت  الّسیئة«  من  »الحسنة 
گزینۀ »3«،  گزینه»1«، »نیکی از بدی« نکره است و در  که در  گزینه ها[؛ چرا 
گزینه»4«، »خوب بودن از بد بودن« مصدری بوده  »کار« زائد می باشد و در 

و نادرست است.
جمع  نیز  »احساس«  می باشد.  معرفه  »حس«  ولی  است،  نکره  »حاسة« 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 
ولی  می شود،  ترجمه  ذهنم«  »زندان  به صورت  ذهني«  »سجن   4  4

»گوشه« که در گزینه های »1« و »2« آمده است، اضافه می باشد. ]رد سایر گزینه ها[
 در عبارت عربی »کل/جمیع...« نداریم، پس »همه« در گزینه های »1« و »3« 

گزینه های »1« و »3«[ اضافه است. ]رد 
 »مّرة أخری« به صورت »بار دیگر / مرتبه دیگر« ترجمه می شود، ولی »برای /
گزینه های »1« و »2«[ گزینه های »1« و »2« اضافه است. ]رد   برای یک« در 
است.  نشده  ترجمه   »4« و   »2« گزینه های  در  خوب«   : »جّیداً  5  3

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
گزینه های »1« و »4«[ »الُغرف« جمع است و معنی »اتاق ها« می دهد. ]رد 

کل آن  گزینۀ »3« ترجمه شده است و  فوها« فقط در  ضمیر »ها« در »فنظّ
گزینه ها[ کردند« ترجمه می شود. ]رد سایر  به صورت »پس آن ها را نظافت 

گزینۀ »4«[ فین: نظافت کنندگان / نظافتچی ها« ]رد  ِ
»المنظّ

1  6 »این« در گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد گزینه های »2« و »4«[

گزینه های »2«  »قریبة مّنا« به صورت »نزدیک ماست« ترجمه می شود. ]رد 
و »3«[

گزینه های »2« و »4«[ کس« می دهد. ]رد  »من« معنی »هر 
نخواهد  منفی:  »مستقبل  به صورت  یحصل«  لن  ع:  مضار  + »لن  ترکیب 

گزینه های »3« و »4«[ یافت« ترجمه می شود. ]رد 
آن ها  به  دیگر  که  دارند  هم  دیگری  بی شمار  غلط های  گزینه ها  ضمن،  در 

نمی پردازم!!! وقتمون خیلی تنگه!!!

گزینۀ »3«[ گزینۀ »3« تعریب نشده است. ]رد  1  7 »طول« در 

به  »ها«  ضمیر  و  است  صحیح  کتسبتها«  »ِا به صورت  کرده ام«  »کسب 
گزینه ها[ »الّتجارب« برمی گردد و باید مؤنث باشد. ]رد سایر 

گزینۀ »4«[ بدون ضمیر ]رد  »تجربه ها« 
گزینۀ »4«[ گزینۀ »4« زائد است. ]رد  « در  »أفکاراً

گزینه ها[ نکره حول موضوع ]رد سایر  دربارۀ موضوعی 
3  8 »انسان موفق« به صورت »اإلنسان الّناجح« تعریب می شود. ]رد 

گزینه های »1« و »2«[
گزینه های  ]رد  است.  صحیح  »قدرة«  و  »مهارة«  به صورت های  »توانایی« 

»1« و »2«[
در  ولی  آمده،  »الّلحظات«  به صورت   »4« و   »3« گزینه های  در  »لحظه ها« 

گزینه های »1« و »2«[ گزینه های »1« و »2« تعریب نشده است. ]رد 
در  و  می باشد  فعل  تصید«  »أن   ،»4« گزینۀ  در  ولی  است،  اسم  »شکار« 

گزینه ها[ گزینه های »1« و »2« هم تعریب نشده است. ]رد سایر 
گزینه های »2« و »4«[ گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد  « در 

ّ
»إال

گزینه های »2« و »4« زائد هستند. ]رد  3  9 »تساوي« و »یشبه« در 

گزینه های »2« و »4«[
گزینه های  »طول زندگی« به صورت »طول الحیاة« تعریب می شود، ولی در 

گزینه های »1« و »4«[ »1« و »4« تعریب نشده است. ]رد 
گزینه ها[ گزینۀ »3« تعریب شده است. ]رد سایر  »فقط« تنها در 

»هر لحظه« به صورت »کّل لحظة« تعریب می شود. ]رد گزینه های »1« و »4«[
گزینه ها[ »از عمر ما«  »من عمرنا« ]رد سایر 

گزینۀ »2«[ گزینۀ »2« زائد است. ]رد  »قیمة« در 
ولی  می شود،  تعریب  حیاته«  »في  به صورت  خود«  زندگی  »در   10  2

گزینه ها[ گزینه ها تعریب نشده است. ]رد سایر  در سایر 
نشده  ترجمه  گزینه  این  در   ]»3« گزینۀ  ]رد  »الّسعادة«  »خوشبختی«  

است.
گزینه ترجمه  گزینه های »3« و »4«[ در این دو  »آرامش«  »السکینة« ]رد 

نشده است.
گزینه های »1« و »4«[ کس«  »َمن« ]رد  »هر 

گزینه های »1« و »3«[ »باید استقامت بورزد«  »لیقاوم« ]رد 
گزینه های »1« و »3«[ کند«  »لیصبر« ]رد  »صبر پیشه 

گزینه های »3« و  که در  2  11 »سرا « به صورت »دار« تعریب می شود 

گزینه های »3« و »4«[ »4« تعریب نشده است. ]رد 
و   »3« گزینه های  در  که  می شود  تعریب  أجل«  »من  به صورت  خاطر«  »به 

گزینه های »3« و »4«[ »4« تعریب نشده است. ]رد 
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گزینه های »1« و »3«[ »غرق شدگان«  »الغارقون / الغریقون« ]رد 
گزینه های »1« و »3«[ »دنیوی«  »الدنیوّیة« ]رد 

گزینه های »2«  گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد  3  12 »اللغة« در 

و »4«[
گزینۀ »1«[ گزینه »1« زائد است. ]رد  »لي« در 

و   »1« گزینه های  ]رد  می آید.  »برنامجًا«  به صورت  و  است  نکره  »برنامه ای« 
]»2«

 »1« گزینه های  ]رد  بیاید.  »ُیساعدني«  به صورت  باید  می کند«  کمک  »مرا 
و »4«[

گزینه، به درستی ترجمه شده اند. کلمات و عبارات این  4  13 تمامی 

بررسی سایر گزینه ها 

 / ندارد.  معادل  عربی،  عبارت  در  و  است  زائد  ترجمه  در  »مرده اش«   )1 
»أخیه: برادرش«

2( »به خدا« در ترجمه زائد است و در عبارت عربی معادل ندارد.
3( »از دیگران« در ترجمه زائد است و در عبارت عربی معادل ندارد.

کرد« ترجمه می شود،  َم« فعل است و به صورت »پیشروی 
َ

2  14 »َتَقّد

گزینه های »3« و »4« به صورت »پیشرفت دشمن...« مصدر است  ولی در 
گزینه های »3« و »4«[ و نادرست می باشد. ]رد 

در  ولی  می شود،  ترجمه  می برد«  »گمان  به صورت  و  است  ع  مضار »یظّن« 
نادرست  کرد«  گمان   / بود  این  گمان  به   / اینکه  گمان  »به  گزینه ها  سایر 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 
گزینه های »3« و »4«[ »فشلنا«  »شکست  ما« ]رد 

گزینه های »1« و »4«[ »قریب«  »نزدیک« ]رد 

که مصدر های ثالثی مزید را با فعل اشتباه نگیرید: حواستان باشد 

إفعال استفعال انفعال افتعال

إقدام استخدام انکسار کتساب ا

تفاعل مفاعلة تفّعل تفعیل

تظاهر مکاشفة تقّدم تقدیم

که در باب های »تفّعل« و »تفاعل« حالت ماضی و مصدر  کنید  دقت 
را از ساختار و شرایط  کدام  که باید هر  کاماًل شبیه به هم است  و امر 

جمله تشخیص دهید: 

امرتفّعل ْل َتَفّعَ

ماضی َل َتَفّعَ

مصدر ل تفّعُ

امرتفاعل َتفاَعْل

ماضی َتفاَعَل

مصدر َتفاُعْل

 اشتباهات متداول

التزامی:  ع  »مضار به صورت  تبدأ«  »أن  یعنی  ع«  مضار  + »أن   15  3

گزینه های »1« و »4«[ اقدام نمایی / بپردازی« ترجمه می شود. ]رد 
کنی /   »أن تبدأ بتهذیب نفسك« به صورت »شروع به مهذب ساختن خود 
گزینه های »2« و »4«[ کنی« ترجمه می شود. ]رد  به تهذیب خویش اقدام 

ترجمه  باشی«  التزامی:  ع  »مضار به صورت  و  است  آمده  »أن«  با  »تکون« 
گزینه های »1« و »4«[ می شود. ]رد 

گزینه ها[ »للّناس«  »برای مردم« ]رد سایر 
ولی  می شود،  ترجمه  »بخواهی«  به صورت  و  است  شرط  فعل  »ُترد« 
گزینه های  که مصدر است، نادرست می باشد. ]رد  »خواستی« و »خواهان« 

»2« و »4«[
التزامی:  ع  »مضار به صورت  یستمع«  »أن  یعنی  ع«  »أن+مضار  16  4

گزینه های  کردن« مصدر است. ]رد  کند« ترجمه می شود، ولی »گوش  گوش 
»1« و »2«[

ع است و به صورت »جواب او را بدهد« ترجمه می شود،  »ُیجیبه« فعل مضار
گزینه های »2« و »3«[ ولی »جواب دادن / جواب« مصدر هستند. ]رد 

کامل« مصدر است. ]رد  کند« می دهد، ولی »درک  »أن یدرك« معنی »درک 
گزینه های »1« و »2«[

ولی  می شود،  ترجمه  نماید«  مخالفت  آن ها  »با  به صورت  »ُیعاِرضها« 
گزینه ها[ کردن« مصدر است. ]رد سایر  »مخالفت 

گزینه های »1«  گوینده« ]رد  »کالم المتکّلم«  »سخنان متکلم / سخنان 
و »3«[

گزینه های »2« و  4  17 »یحتاج«  »نیاز دارند / احتیاج دارند« ]رد 

»3«[؛ »احتیاج ... است / نیاز ... است« هر دو مصدر هستند.
ع التزامی« ترجمه می شود، یعنی »حّتی  ع« به صورت »مضار »حّتی+ مضار
گزینه ها[؛  سایر  ]رد  می شود.  ترجمه  شوند«  »هدایت  به صورت  ُیهدوا« 
کرده« به ترتیب ترجمه اسم مفعول و اسم فاعل  »هدایت شده« و »هدایت 

هستند و فعل نمی باشند.
گزینۀ »1«[ »شبابنا«  »جوانان ما« ]رد 

گزینه های  نکره »نمونه هایی برتر / نمونه های برتری« ]رد  »نماذج مثالّیة« 
»1« و »2«[

کنیم« به صورت »أن ال نشغل« تعریب می شود،  1  18 »نباید مشغول 

گزینۀ »2«، »لم ننشغل« معادل »ماضی ساده منفی« است و »عدم  ولی در 
گزینه ها[ االشتغال« هم مصدر می باشد. ]رد سایر 

گزینه های »2« و »4«[ »نوع« - »أنواع« ]رد  »نوع« 
گزینه های »2« و »4«[ »بعضی از آن ها«  »بعضه« ]رد 

گزینه ها[ »ما را می کشاند«  »یجّرنا« ]رد سایر 
تعریب  »ِانکسار«  به صورت  و  است  مصدر  شدن«  »شکسته   19  1

ع التزامی«  گزینه های »3« و »4«[؛ »أن ینکسر« معادل »مضار می شود. ]رد 
و »ِانَکَسَر« معادل »ماضی ساده: شکست« است. 

»نور خورشید«  »ضوء الّشمس« - »للّشمس« ]رد گزینه های »2« و »3«[
گزینه های »2« و »3«[ »قطره باران«  »قطرة المطر« ]رد 

ح العجیبة« ]رد سایر گزینه ها[ ح«  »ظاهرة قوس قز »پدیده عجیب قوس قز
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و   »1« گزینه های  در  ولی  است،  فعل  کنند«  تحصیل  »ترک   20  3

]رد  می شوند.  رد  شده اند،  ترجمه  »لترك«  مصدری  به صورت  چون   »2«
گزینه های »1« و »2«[

گزینه های  ]رد  یسمح«  »ال  اخباری   ع  مضار نمی دهند«   »اجازه 
»1« و »4«[

]رد  است.  نادرست  معاشهم«   / »معاشهّنَ  و  بوده  ضمیر  بدون  »معاش« 
گزینه های »1« و »2«[

التزامی  ع  مضار معادل  فعل  لتساعدهم«  کنی:  یاریشان  »تا   21  3

گزینه های »1« و »2« به شکل مصدری »لعونهم« تعریب  می باشد، ولی در 
گزینه های »1« و »2«[ شده است. ]رد 

»بدان« فعل امر است و به شکل »فاْعلم« تعریب می شود. ]رد سایر گزینه ها[
گزینه های »2« و »4«[ »دست دیگرت«  »یدك األخری« ]رد 

»قبل  به صورت  و  است  اسمی  ترکیب  گفتن«  سخن  از  »قبل   22  1

هم  شود،  ترجمه   » تکّلم  أن  »قبل  فعل  به صورت  نباید  و  می آید  الکالم« 
گزینه ها[ چنین »تفّکر قبل المکالمة« ترجمه دقیقی نیست. ]رد سایر 

]رد  می آید.  »من«  به صورت  کس«  »هر  و  است  شرطی  عبارت،  ساختار 
گزینه های »3« و »4«[

گزینه های »2« و »4«[ »غالبًا« به صورت »غالبًا« می آید، نه »في األغلب« ]رد 

 23  3

بررسی سایر گزینه ها 

1( »ماتوا« فعل است و معنی »بمیرند« می دهد، اما »مردن« مصدر است.

2( »کانت تعیش« فعل است و معنی »زندگی می کردند« می دهد نه »زندگی 

کردن«.

4( »ساتر« اسم فاعل است و معنی »پوشاننده« می دهد نه »می پوشاند«.

به صورت  و  است  وحده  متکلم  به  مربوط  »واجهُت«  در  »ُت«   24  1

گزینه های »2« و »3«[ کردم« ترجمه می شود. ]رد  »مواجه شدم / برخورد 

بعدها« ضمیر نصبی / جری است و به صورت مفعولی یعنی »آن  »ها« در »اُ

گزینه های »2« و »4«[ کنم« ترجمه می شود. ]رد  را دور 

گزینۀ »4«[ »حیاتي«  »زندگی ام / زندگی خود / زندگی خویش« ]رد 

 علی نفسي«  »با اعتماد بر خویشتن / اعتماد بر نفس خود / 
ً
»معتمدا

گزینه های »2« و »4«[ با اعتماد بر نفس خویش« ]رد 

کثر من الاّلزم« ضمیری نداریم، پس »بیش از حد نیازش«  1  25 در »أ

گزینۀ »2«[ نادرست است. ]رد 

گزینه ها[ »ُیصب: دچار می شود« ]رد سایر 

است.  شده  ترجمه  مصدر  به صورت   »4« گزینۀ  در  و  است  فعل  »یستفد« 

گزینۀ »4«[ ]رد 

هدایت  را  »شما  به صورت  و  است  مفعول  »یهدیکم«  در  »کم«   26  2

گزینه ها[ می کند« ترجمه می شود. ]رد سایر 

»مصباح« نکره است و به صورت »یک چراغ / چراغی« ترجمه می شود. ]رد 

گزینه های »3« و »4«[

گزینه ها[ »یهدیکم: شما را هدایت می کند« ]رد سایر 

ضمیر  نتیجه  در  داریم؛  وقایه  نون  »أخذتني«  در  »ي«  از  قبل   27  4

گرفت«  فرا  مرا  حیرت   / گرفت  فرا  مرا  »شگفتی  به صورت  و  است  مفعولی 
گزینه های »1« و »3«[ ترجمه می شود. ]رد 

 / خود  تکالیف   / وظایف شان   / خویش  »وظایف  به صورت   » »واجباتهّنَ
گزینۀ »3«[  تکالیفشان« ترجمه می شود. ]رد 

گزینۀ »1«[ »شاهدُت« فعل ماضی است و معنای »دیدم« دارد. ]رد 
]رد  می شود.  ترجمه  دیگران«  از  »بیش  به صورت   » غیرهّنَ من  کثر  »أ

گزینه های »1« و »2«[
2  28 »ها« در »ندرکها« مفعولی است و به صورت »آن را درک می کنیم / 

گزینه ها[ درکش می کنیم« ترجمه می شود. ]رد سایر 

گر به »انسان« برگردند، به صورت  ا که ضمایر »ه« و »ها«  کنید  دقت 

گر به غیر انسان برگردند، به صورت »آن«  »او« ترجمه می شوند، ولی ا

ترجمه می شوند. 

ه/ها
اوانسان

آنغیر انسان

 اشتباهات متداول

مفاهیم ندرکها

پس  است؛  عاقل  غیر  جمع  که  می گردد  بر  »مفاهیم«  به  »ها«  ضمیر 
به صورت »آن را درک می کنیم« ترجمه می شود.

األّم أحّبها

دوست  را  »او  به صورت  و  است  انسان  که  می گردد  بر  »األّم«  به  »ها« 
دارم« ترجمه می شود.

»ها« در عبارت »ال نقدر أن نصفها« مفعولی است و به صورت »قادر به توصیف 
آن نیستیم / قادر به توصیفش نیستیم« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[

»هناك« ابتدای جمله است و معنی »وجود دارد« می دهد. ]رد سایر گزینه ها[
 / ساده ای  »مفاهیم  به صورت  و  است،  وصفی  ترکیب  بسیطة«  »مفاهیم 

گزینۀ »4«[ مفاهیمی ساده« ترجمه می شود. ]رد 
می شود.  ترجمه  خود«  سخن   / تو  »سخن  به صورت  »کالمك«   29  2

گزینه ها[ ]رد سایر 
کنند« ترجمه  »ك« در »لیصاحبك« مفعولی است و به صورت »با تو صحبت 

گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 
]رد  می شود.  ترجمه  متمایل«  میل،  »با  به صورت  و  است  حال  »راغبین« 

گزینه های »3« و »4«[
2  30 »عمرك« به صورت »عمر تو / عمرت« ترجمه می شود. ]رد سایر 

گزینه ها[
]رد  می شود.  ترجمه  نمی دهد«  اجازه  تو  »به  به صورت  لَك«  یسمح  »ال 

گزینه های »1« و »4«[
در  که  می باشد  صفت«  إلیه+  م   + »اسم  ترکیب  الحقیقّي«  الحیاة  »طعم 
فارسی به صورت »اسم + صفت + م إلیه« یعنی »طعم واقعی زندگی« ترجمه 

گزینه های »1« و »3«[ می شود. ]رد 
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ترجمه  خود«  مخلوقات   / »مخلوقاتش  به صورت  »مخلوقاته«   31  4

گزینه های »2« و »3«[ می شود. ]رد 
گزینۀ »3« ترجمه نشده  که در  »منها« به صورت »از آنها« ترجمه می شود، 
گزینۀ »2« هم به جای »ِمن:  که مفرد است، در  گزینۀ »1«، »آن« آمده  و در 

گزینه ها[ از«، »تا« آمده است. ]رد سایر 
گزینه های »1« و »3«[ جمع »خصوصّیاتی« ]رد  »خصائص« 

1  32 »عنك« به صورت »از تو« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »3« و »4«[

»القلب« بدون ضمیر است، پس »قلبت« نادرست است؛ چون »ت« اضافه 
گزینه های »2« و »3«[ است. ]رد 

می شود.  ترجمه  نباش«   / »مباش  به صورت  و  است  نهی  فعل  تکن«  »ال 
گزینه ها[ ]رد سایر 

ًا غلیظ القلب« به صورت »درشت خوی سنگدل« ترجمه می شود. ]رد  »فظّ
گزینه ها[ سایر 

می شود.  ترجمه  دینتان«   / شما  »دین  به صورت  »دینکم«   33  2

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 
در  »ی«  ضمیر  پس  می گوید،  سخن  انسان  با  خدا  که  است  قرآن  آیه  این 
نعمت   / خود  نعمت   / »نعمتم  به صورت  و  می کند  بیان  خدا  را  »نعمتي« 

گزینه های »1« و »3«[ خویش« ترجمه می شود. ]رد 
رّوعوهم« مفعولی است و به صورت  4  34 »هم« در عبارت »کانوا قد 

گزینه های »1« و »2« این  »آنها را تهدید کرده بودند« ترجمه می شود، که در 
به صورت  »توّکلهم«   ]»2« و   »1« گزینه های  ]رد  است.  نشده  ترجمه  ضمیر 
نشده  ترجمه   »1« گزینۀ  در  که  می شود  ترجمه  توکلشان«   / آن ها  »توکل 

گزینۀ »1«[ است. ]رد 
عبارت  در  و  است  اضافه   »3« و   »2« گزینه های  در  همیشگی«   / »همواره 

گزینه های »2« و »3«[ عربی وجود ندارد. ]رد 
می شود.  ترجمه  بندگانم«   / من  »بندگان  به صورت  »عبادي«   35  1

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
گزینه ها[ »یرثها« به صورت »به ارث می برند« ترجمه می شود. ]رد سایر 

خسته  را  »او  به صورت  و  است  مفعولی  یتعبه«  »ال  در  »ه«   36  4

گزینه های »1« و »3«[ نمی کند« ترجمه می شود. ]رد 
ترجمه  می کند«  قوی  را  »او  به صورت  و  است  مفعولی  »یقّویه«  در  »ه« 

گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 
3  37 »رّبك« به صورت »پروردگارت« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[

ضمیر »ه« در »رسالته« به خدا بر می گردد و به صورت »رسالت او / رسالتش« 
گزینه های »1« و »4«[ ترجمه می شود. ]رد 

کدام اسم به  کدام اسم بر می گردد و برای  حواستان باشد ضمیر به 
کنید و جابه جا یا اشتباه ترجمه  کار رفته است، تا برای همان ترجمه 
که: کنید  نکنید، به طور مثال در آیه داده شده در همین سؤال دقت 
نزل إلیك من رّبك و إن لم تفعل فما بّلغت رسالته ﴾

ُ
﴿یا أّیها الّرسول بّلغ ما أ

ضمیر »ـه« در »رسالته« به »رّب« برمی گردد و به صورت »رسالت او/ 
گزینه اشتباه است. که در دو  رسالتش« ترجمه می شود 

 اشتباهات متداول

گزینه ها[ »ما« معنی »آنچه« می دهد. ]رد سایر 

به  مربوط  »ك«  ضمیر  نتیجه  در  است؛  امر  فعل  »ُکْن«   38  4

»للمخاطب« می باشد، که جمله او را خطاب قرار داده است. پس »إصعبك« 
به صورت »انگشتت« ترجمه می شود، اما در سایر گزینه ها این ضمیر ترجمه 

گزینه ها[ نشده است. ]رد سایر 
»طریقها« به صورت »راهش / مسیرش« ترجمه می شود، چون ضمیر »ها« 

گزینه ها[ به »الّنملة« برمی گردد. ]رد سایر 
می باشد.  نادرست  لذا  است؛  نکره  »مورچه ای«  و  است  معرفه   »النملة« 

گزینه های »2« و »3«[ ]رد 
»تجعل« به صورت »قرار می دهی« ترجمه می شود و »قرار بگیرد« نادرست 

گزینه های »2« و »3«[ است. ]رد 
گزینۀ »1«[ 4  39 »لك«  »برایت / برای تو« ]رد 

ضمیر »ه« در »جعله« مفعول است و باید به صورت »آن را قرار داده« ترجمه 
گزینه ها[ شود، ولی »در آن قرار داده« نادرست است. ]رد سایر 

گزینه های »1« و »4«[ 3  40 »قلبش«  »قلبه« ]رد 

گزینه های  ]رد  می شود.  تعریب  »للیأس«  به صورت  نا امیدی«   »به 
»1« و »4«[

گزینۀ »2«[ »أن ال یتسّرب« معادل »که نفوذ نکند« است. ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ »لسان« به  1  41 »دهانشان«  »فمهم« ]رد 

معنی »زبان« است. 

»فکر« ضمیر ندارد، پس »فکرهم« نادرست است. ]رد گزینه های »2« و »3«[

گزینۀ »4«[ »لیس« به معنی »نیست« می باشد و معنی منفی دارد. ]رد 

گزینه های  1  42 »دل« ضمیر ندارد، پس »قلبنا« نادرست است. ]رد 

»2« و »4«[

»فکر« ضمیر ندارد و اسم است، پس »تفّکرنا« و »أن نفّکر« نادرست است. 

گزینه های »2« و »3«[ ]رد 

گزینه های »3« و »4«[ 1  43 »دوستم«  »صدیقي« ]رد 

که  کنید  دقت  می شود،  تعریب  نسیتك«  »قد  شکل  به  کرده ام«  »فراموش 

ع است و به صورت  در »نسیُت« ضمیر »ك« تعریب نشده و نیز »أنسا« مضار

گزینه ها[ »فراموش می کنم« ترجمه می شود و نادرست هستند. ]رد سایر 

]رد  ذکٌر«  منك  بقی  ما   / ذکٌر  منك  یبق  »لم  است«   نمانده  باقی  تو  »از 

گزینه ها[ سایر 

»ندیده بودم« ماضی بعید است و از ترکیب »کان +ماضی« تشکیل می شود. 

»کان«  با  است،  ع  مضار »أشاهده«  چون  که  کنید  گزینه ها[دقت  سایر  ]رد 

گزینه ها[ به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شود. ]رد سایر 

3  44 »زندگی خود« به صورت »حیاتك« ترجمه می شود و در »نفسك« 

گزینه های »1« و »4«[ ضمیر در جای درست خود ترجمه نشده است. ]رد 

گزینه های  ]رد  می شود.  تعریب  تعمل«  »لن  به صورت  کرد«  نخواهی  »کار 

»2« و »4«[

گزینه ها[ 2  45 »برای آنها«  »لهما« ]رد سایر 

گزینۀ »1«[ »نیست«  »لیس« ]رد 

گزینۀ »1«[ »بزرگ ترین«  »أعظم« ]رد 
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گزینه های  ]رد  خطایاهما«   / »أخطائهما  »اشتباهاتشان«    46  2

»3« و »4«[

گزینۀ »1«[ »تعب« اسم است نه فعل، پس »یتعبان« نادرست است. ]رد 

کاماًل درست است.  4  47 »نا« در »أعدائنا« و »ثورتنا« ترجمه شده و 

بررسی سایر گزینه ها 

 / »معّلمم  به صورت  که  است  نشده  ترجمه  »معّلمي«  در  »ي«  ضمیر   )1

معّلم خود« ترجمه می شود. 

 / »درس هایش  به صورت  که  نشده  ترجمه  »دروسه«  در  »ه«  ضمیر   )2

دروس او« ترجمه می شود، در ضمن »ما شاهد« فعل ماضی منفی است که 

به صورت »مشاهده نکرد« ترجمه می شود. / »تقّدمًا« نکره است و ترجمه 

صحیح آن »پیشرفتی« است. 

که ترجمه درست آن »نمازت /  3( ضمیر »ك« در »صالتك« ترجمه نشده 

نماز تو« است.

می شود.  ترجمه  »شب ها«  به صورت  و  است  جمع  »الّلیالی«   48  4

گزینه های »2« و »3«[ ]رد 

]رد  می شود.  ترجمه  »کارخانه ها«  به صورت  و  است  جمع  »المصانع« 

گزینه های »2« و »3«[

گزینه ها  »الّنهار« بهتر بود به صورت »روزها« ترجمه شود ولی چون در همه 

کاری با آن نداریم. به صورت مفرد، یعنی »روز« ترجمه شده است، پس 

نشده  ترجمه   »3« و   »1« گزینه های  در  که  می دهد،  »یک«  معنی  »أحد« 

گزینه های »1« و »3«[ است. ]رد 
می شود.  ترجمه  گرفت«  »تصمیم  به صورت  و  است  ساده  ماضی   »َعَزَم« 

گزینه ها[ ]رد سایر 
که نکره هستند،  کارخانه ای«  کارخانه /  »المصانع« معرفه است، پس »یک 

گزینه های »2« و »3«[ رد می شوند. ]رد 
3  49 »عمل حسن« ترکیب وصفی نکره و مفرد است و به صورت »کار 

گزینه های »1«  کار خوب« ترجمه می شود. ]رد  کاری خوب / یک  خوبی / 
و »2«[

»عمل سّیئ« ترکیب وصفی نکره و مفرد است و به صورت های »کار بدی / 
گزینه های »2« و »4«[ کار بد« ترجمه می شود. ]رد  کاری بد / یک 

»ه« در »تحّبه« مفرد است و به صورت »دوستش داری، او را دوست داری« 
گزینه ها[ ترجمه می شود. ]رد سایر 

2  50 »األمثال« جمع است و معنی »مثل ها« می دهد. ]رد گزینه های 

»3« و »4«[
گزینه های  ع است و به صورت »می زند« ترجمه می شود. ]رد  »یضرب« مضار

»3« و »4«[
»األمثال« معرفه است و »مثل هایی / مثلی« هر دو نکره و نادرست هستند. 

گزینه ها[ ]رد سایر 
گزینه های »1« و »4«[ جمع »خدایان« - »خدا« ]رد  3  51 »آلهة« 

»راغٌب« اسم و خبر است و ترجمه صحیح آن »روی گردان هستی« می باشد. 
گزینه ها[ ]رد سایر 

ترجمه  »آسمان ها«  به صورت  و  است  جمع  »الّسماوات«   52  2

گزینه های »1« و »4«[ می شود. ]رد 
گزینه های  ]رد  می شود.  ترجمه  »زمین«  به صورت  و  است  مفرد  »األرض« 

»3« و »4«[
یک   / نشانه ای   / آیت  یک   / »آیتی  به صورت  و  است  نکره  و  مفرد  »آیة« 

گزینه های »1« و »3«[ نشانه« ترجمه می شود. ]رد 
ترجمه  مؤمنان«  »برای  به صورت  و  است  جّر  حرف  »للمؤمنین«  در   » »لـِ
 »3« گزینه های  ]رد  است.  نادرست  را«  مؤمنین   / را  »مؤمنان  و  می شود 

و »4«[
گزینه های »2« و »4«[  جمع »آسمان ها« ]رد  1  53 »الّسماوات« 

گزینه های »3« و »4«[ مفرد »زمین« ]رد  »األرض« 
گزینه های »3«  کس« ترجمه می شود. ]رد  که / هر  »من« به صورت »کسی 

و »4«[
گزینه ها[ جمع »جان ها« ]رد سایر  1  54 »أنفس« 

ترجمه  می گذرند«   / می کنند  »فدا  به صورت  و  است  ع  مضار »ُیضّحون« 
گزینه های »2« و »4«[  می شود. ]رد 

گزینه ها[ »مجهولون«  »ناشناخته اند / ناشناخته هستند« ]رد سایر 
می شود.  ترجمه  »مردم«  به صورت  و  است  مفرد  »الّناس«   55  3

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 

بدانید  ولی  است،  جمع  »الّناس«  که  می کنند  فکر  بچه ها  از  خیلی 
ناس« است. 

ُ
که »الّناس« مفرد است و جمع آن »أ
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باشد،  »خبر«  جمع  اسم  موقع  هر  و  است  »أنتم«  برای  خبر  »الفقراء« 

گزینه های »1« و »4«[ به صورت مفرد ترجمه می شود، یعنی »نیازمند«. ]رد 

گر »خبر/  خیلی خیلی حواستان باشد که اسامی »مثنی« یا »جمع« ا
صفت/ حال« باشند، معمواًل به صورت »مفرد« ترجمه می شوند. 

اسامی »مثنی« 
که  یا »جمع« 

به صورت »مفرد« 
ترجمه می شوند. 

خبر از نوع اسم
الب مجّدون:

ّ
الط

کوشا هستند.  دانش آموزان، 
خبر )جمع(

مفرد

الُب المجّدون:
ّ
الط

کوشا  دانش آموزان 
صفت )جمع(

مفرد

الب في أداء واجباتهم 
ّ
الط

مجّدین: دانش آموزان در 

کوشا  انجام تکالیفشان، 
هستند.

حال )جمع(

مفرد

صفت

حال

 اشتباهات متداول

 »2« و   »1« گزینه های  در  اشتباه  به  ولی  دارد،  »و«  معنی  »اهلل«  سر  بر  »و« 
گزینه های »1« و »2«[ به صورت »ولی« ترجمه شده است. ]رد 
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گزینه های  ]رد  می دهد.  می کنند«  »افتخار  معنی  »یفتخرون«   56  1

»2« و »3«[
گزینه های »2« و »3«[  »ألّم و ألب: یک پدر و مادر« ]رد 

»الجهال« جمع است و معنی »نادان ها« می دهد. ]رد گزینه های »2« و »3«[
گزینۀ »4«[ »سوی« معنی »جز« می دهد. ]رد 

گزینه های »1« و »2«[ مفرد »المصیبة« ]رد  3  57 »بال« 

گزینه های »2« و »4«[ مفرد »النعمة« ]رد  »نعمت« 
گزینه ها[ »درست و حقیقی«  »صادقًا و حقیقّیًا« ]رد سایر 

گزینه ها[ 1  58 »عیب های خود«  »عیوب أنفسنا« ]رد سایر 

گزینه های »3« و »4«[ »دیگران« به صورت »اآلخرین« تعریب می شود. ]رد 
ع اخباری است؛ پس »سنغفل / غفلنا« نادرست اند.  »غافل می شویم« مضار

گزینه های »2« و »3«[ ]رد 
گزینه های »1« و »4«[ کن« ]رد  مفرد »مکان« - »أما 3  59 »جای« 

آن  برای  تعریب  بهترین  قام«  »قد  و  است  نقلی  ماضی  است«  »پرداخته 
گزینه ها[ می باشد و »یقوم / َیعمل / عمل« نادرست اند. ]رد سایر 

گزینه های »1« و »2« تعریب نشده  واژۀ »در« در عبارت »در 40 سالگی« در 
درست  األربعین«  »في  به صورت  و  می باشد  اضافه   »4« گزینۀ  در  »سّن«  و 

گزینه ها[ می باشد. ]رد سایر 
مفرد »صعوبة / الّصعب« - »المصاعب - صعوبات«  1  60 »سختی« 

گزینه های »3« و »4«[  ]رد 
می توانند  ِاستعّدوا«   / أعّدوا  »قد  و  است  نقلی  ماضی  کرده اند«  »آماده 

گزینه های »2« و »3«[  درست باشند. ]رد 
گزینه های »2« و »3«[ جمع »أخطاء« - »خطأ« ]رد  1  61 »خطاها« 

گر با ضمیر باشد، به صورت »هر«  جمع »األشیاء« -»شـيء«، »کّل« ا »چیزها« 
گزینه ها[ ترجمه می شود؛ یعنی »کّلها« معنی »هر چیز« می دهد. ]رد سایر 

کافی نیست« به صورت »ال یکفیك« تعریب می شود.  »برای تو 
گزینه اشتباهی نیست.  4  62 در این 

بررسی سایر گزینه ها 

1( »قانون« مفرد است، پس »قوانین« نادرست است.
نه »کلید«.  و به صورت »کلید ها« ترجمه می شود  2( »مفاتیح« جمع است 
»ُیعتَبر« فعل مجهول است و به شکل »به شمار می آیند« ترجمه می شود.
»نعمت ها/ آن  درست  پس  هستند،  جمع  دو  هر  »طیبات«  و  »نعم«   )3

ک« است.  نعمات« و »روزی های پا
بخشنده ای   / بزرگواری  »بخشنده  وصفی نکره  کریٍم«  »معٍط   63  2

گزینه های »3« و »4«[ کریم« ]رد  کریمی / بخشنده ای  بزرگوار / بخشنده 
گزینۀ »4«[ مضارع اخباری »می بخشد / بخشش می کند« ]رد  »یعطي« 

گزینه ها[ که او را نمی خواند« ]رد سایر  »من ال ُینادیه«  »کسی 
گزینه های »1« و »4«[ »ال یسأله شیئًا«  »چیزی از وی نمی خواهد« ]رد 
راهرو«  »این  »3«[؛  و   »1« گزینه های  ]رد  »راهرو«  معرفه  »ممّر«   64  2

نادرست است؛ چون در عبارت عربی اسم اشاره نداریم. 
گزینۀ »4«[ نکره »پنجره ای / یک پنجره« ]رد  »نافذة« 

منظره  یک   / زیبا  منظره ای   / زیبایی  »منظره  وصفی نکره  جمیل«  »منظر 
گزینه های »3« و »4«[ زیبا« ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ مضارع اخباری »باز می شود« ]رد  »ُتفَتُح« 
گزینه ها[ »حینما«  »وقتی / زمانی« ]رد سایر 

که در  گزینه های »3« و »4« نادرست اند؛ چرا  »این راهرو« و »آن پنجره« در 
عبارت عربی، اسم اشاره دیده نمی شود.

گزینه های »1« و »4«[ نکره »الگویی« ]رد  سوًة« 
ُ
2  65 »ا

»أهدافهم الّسامیة«  »هدف های عالی خویش / اهداف عالی خویش / 
گزینۀ »3«[ اهداف واالی خویش« ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ »ألنفسهم«  »برای خود« ]رد 
»ِلـ« در »لیجعلوا« ناصبه است و به صورت »تا قرار دهند« ترجمه می شود. 

گزینه های »1« و »3«[ ]رد 
 / واال  »نمونه هایی  همه  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  مثالّیة«  »نماذج 
نمونه هایی ممتاز / نمونه هایی عالی / نمونه های ممتازی« درست هستند. 

که »ی« نکره و میانجی را اشتباه نگیرید؛ به طور مثال  کنید   دقت 
ترکیب »نماذج مثالّیٌة« به صورت »نمونه ها واال« ترجمه می شود، ولی 
چون قابل خواندن نیست، یک »ی« میانجی اضافه شده و به صورت 
گر بخواهیم به نکره تبدیل شود،  »نمونه های واال« در می آید. حاال ا

به صورت »نمونه هایــــــی واال / نمونه های واالیی« در می آید. 

گر به هر دلیلی نتوان »ی« تنها  کلمه »ی/ه« باشد، یا ا گر انتهای   ا
و  کرد  اضافه  نکره  »ي«  انتهایش  به  مستقیم  نمی توان  کرد،  اضافه 

»ای/یی« اضافه می شود.
-دسته  دسته ای  دوستی  دوستی ای 

یی / ای

»ی« میانجی + »ی« نکره

کلمه »ه/ی« باشد. انتهای 

نکره میانجی نکره میانجی

 اشتباهات متداول

»منظرۀ  به صورت  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  رائعًا«  »منظرًا   66  1

می شود. ترجمه  دل انگیز«  منظره  یک   / دل انگیز  منظره ای   /  دل انگیزی 
گزینه ها[ ]رد سایر 

گزینه ها[ »کانت قد صنعت«  »ساخته بودند« ]رد سایر 
تابستان«  فصل  مفید  »میوه های  المفیدة«   الصیف  فصل   »أثمار 

گزینه ها[ ]رد سایر 
گزینه های »3« و »4«[  »فصل الربیع«  »فصل بهار« ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ »لنا«  »برای ما / برایمان« ]رد 
به صورت  و  است  معرفه  و  وصفی  ترکیب  الذهبّیة«  »الفرص   67  2

»فرصت های طالیی / فرصت های زرین« ترجمه می شود، ولی »فرصت هایی 
گزینۀ »4«[ طالیی / فرصت هایی زرین« نکره اند. ]رد 

گزینه های »3« و »4«[ »الناس«  »مردم« ]رد 
که این فعل  که مفعولی است می توان فهمید  از ضمیر »ها« در »یقتنصونها« 
معلوم است و »آن ها را شکار می کنند / شکارشان می کنند« درست می باشد، 
ولی »موفق به شکار آن ها می شوند / به شکار آن نایل می شوند« نادرست اند؛ 

گزینه های »1« و »4«[ که به صورت مجهول ترجمه شده اند. ]رد  چرا 
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گزینه های »1« و »3«[ نکره »حّدی« ]رد  4  68 »حّد« 

وصفی نکره »روش های دقیقی / روش هایی دقیق« ]رد سایر  »طرق دقیقة« 
گزینه ها[

گزینه های »2« و »3«[ »منها«  »از آن ها« ]رد 
معنی  به  هناك«  »لیس  و  می دهد  دارد«  »وجود  معنی  جمله  اول  »هناك« 

گزینه ها[ »وجود ندارد« است. ]رد سایر 
گزینه های »3« و »4«[ معرفه »دیوار« ]رد  1  69 »الجدار« 

گزینه های »2« و »3«[ گشایش« ]رد  معرفه »نجات /  ج«  »الفر
گزینۀ »4«[ مضارع اخباری »می توانی« ]رد  »تقدر« 

می شود.  ترجمه  کار«  »پایان  به صورت  و  است  ضمیر  بدون  األمر«   »نهایة 
گزینه های »2« و »4«[ ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد  »راه« در 
گزینۀ »4«[ معرفه »رنگ ها« ]رد  لوان«  2  70 »األ

گزینۀ  »ال« بر سر »لون« نفی جنس است و معنی »هیچ« می دهد، ولی در 
گزینۀ »4«[ »4« نیامده است. ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ »هناك«  »آن جا« ]رد 
گزینه های  مضارع اخباری »مخفی می شوند / پنهان می شوند« ]رد  »تختفي« 

»3« و »4«[
مفاهیمی   / جدیدی  »مفاهیم  وصفی نکره  جدیدة«  »مفاهیم   71  4

گزینه های »1« و »3«[ جدید« ]رد 
گزینه های »2« و »3«[ »أقالم« ضمیر ندارد. ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ لت می کند« ]رد  مضارع اخباری »دال  »
ُ

»َتدّل
پس  »2«[؛  گزینۀ  ]رد  شعرا«  بعضی   / شاعران  »بعضی  الّشعراء«   »بعض 
»بعضی از شاعران / بعضی از شعرا« نادرست است؛ چون »از« اضافه می باشد. 

گزینه های »1« و »3«[ 2  72 »الّز کام الشدید«  »تب شدید« ]رد 

گزینۀ »4«[ نکره »نسخه ای / یک نسخه« ]رد  »وصفة« 
نکره »قرص های مسّکنی / قرص هایی مسّکن« ]رد سایر  »حبوب مسّکنة« 

گزینه ها[
گزینه های  گزینه های »3« و »4« اضافه اند. ]رد  »آن / تعدادی« و »آن« در 

»3« و »4«[
»أیضًا«  »نیز« ]رد گزینه های »1« و »3«[؛ در این دو گزینه ترجمه نشده است.

گزینه ها[ « نکره است و معنی »شّری« می دهد.]رد سایر  3  73 »شّراً

گزینه ها[ « نکره است و معنی »خیری« می دهد.]رد سایر  »خیراً
گزینۀ »1«[ »لَك« معنی »برایت / برای تو« می دهد.]رد 

گزینه های »1« و »2«[ نکره »منبعی / یک منبع« ]رد  3  74 »مصدٍر« 

گزینۀ »4«[ گزینۀ »4« زائد است. ]رد  »این« و »همه« در 
گزینۀ »2«[ »أن تقُرَب«  »نزدیک شود« ]رد 

گزینۀ »2«[ »تبتعد«  »دور شود« ]رد 
]رد  فرستادگانی«   / پیامبرانی   / »رسوالنی  نکره  »رساًل«   75  1

گزینه های »3« و »4«[
گزینه ها[ معرفه »بّینات / معجزات / دالیل روشن« ]رد سایر  »البّینات« 

گزینۀ »3«[ »قوم« مفرد است، پس »اقوام« نادرست می باشد. ]رد 

معرفه  به صورت  باید  و  ندارد  صفت  و  است  نکره  خبر  »کنز«   76  4

گزینه های »1« و »3«[ »گنج« ترجمه شود. ]رد 

گزینه های »1« و »2«[ کثر من قبل: بیشتر از قبل / بیش از پیش« ]رد  »أ

سوءتفاهم طوری

اسم نکره همیشه باید به صورت »نکره« ترجمه شود، مگر اینکه »خبر« 
ترجمه  معرفه  به صورت  که  باشد  نداشته  صفت  خبر  آن  و  شود  واقع 
می شود ، خواهشًا به این نکته توجه ویژه ای داشته باشید، چون در 
ح سؤال است. کتاب های نظام قدیم نبود و یکی از کاندیدهای مهم طر

-التلمیذ مؤّدٌب!

»مؤدب«  معرفه  به صورت  ندارد،  صفت  »مؤّدٌب«  نکره  خبر  چون 
ترجمه می شود.

کاتٌب ناجٌح! -التلمیذ 

نکره  به صورت  است،  »ناجٌح«  صفت  دارای  »کاتٌب«  نکره  خبر  چون 
»نویسنده موفقی / نویسنده ای موفق / یک نویسنده موفق« ترجمه 

می شود.

ترجمه خبر نکره
گر صفت داشته باشد. نکرها

گر صفت نداشته باشد. معرفها

گزینه های »1« و »4«[ ّمًا« - »األّم« ]رد  نکره »اُ 3  77 »مادری« 

گزینه های »2« و »4«[ مفرد »لباس« - »مالبس« ]رد  »لباس« 

گزینه های »1« و »2«[ »چهار فرزند خود«  »أوالدها األربعة« ]رد 

ساخته  ع«  »کان+مضار ترکیب  از  و  است  استمراری  ماضی  »می پوشاْند« 

گزینه ها[ می شود؛ یعنی »کانت تلبس« درست است. ]رد سایر 

گزینۀ  گزینه ها[، در  نکره »حجر« - »الحجر« ]رد سایر  3  78 »سنگی« 

»2« ترجمه نشده است.

گزینه های »1« و »2«[ معرفه »الحجر« ]رد  »سنگ« 

گزینه های »1«  ع می باشد. ]رد  »غرق شود« ماضی است، ولی »ُیغرق« مضار

و »4«[

گزینه های »2« و »3«[ نکره »فرصة« ]رد  1  79 »فرصتی« 

گزینه های »2« و »3«[ نکره »صعوبة« ]رد  »سختی ای« 

گزینه های »2« و »3«[ معرفه »الفرصة« ]رد  »فرصت« 
گزینه های  در   »

ّ
»إال پس  نیست،  مگر...«   / تنها   / »فقط  فارسی  عبارت  در 

گزینه های »3« و »4«[ »3« و »4« نادرست است. ]رد 
گزینه های »3« و »4«[ »می بیند: یری« ]رد 

گزینه ها[ نکره »أصدقاء« ]رد سایر  2  80 »دوستانی« 

گزینۀ »1«[ »با آنان«  »معهم« ]رد 
گزینه ها[ »نگران نباشند«  »ال یکونون قلقین« ]رد سایر 

گزینه های »2« و »3«[ نکره »أفراسًا« ]رد  4  81 »اسب هایی« 

گزینه ها[ معرفه »األفراس« ]رد سایر  »اسب ها« 
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