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| پاسخ عربی جامع |

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«[

»أن یهتّموا: اهتمام ورزند« در گزینۀ »4« ترجمه نشده است. ]رد گزینۀ »4«[
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 

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

»قریبة مّنا« به صورت »نزدیک ماست« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »2« 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  »أفکارًا« در 

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 

ّ
»إل

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 
»خوشبختی«  »الّسعادة« ]رد گزینۀ »3«[ در این گزینه ترجمه نشده 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 

»باید استقامت بورزد«  »لیقاوم فعلیه أن ُیقاوم / فعلیه الستقامة« ]رد 
گزینه های »1« و »3«[

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

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

»برنامه ای« نکره است و به صورت »برنامجًا« می آید. ]رد گزینه های »1« و »2«[
»مرا کمک می کند« باید به صورت »ُیساعدني« بیاید. ]رد گزینه های »1« 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 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 
ترجمه  بخواهی«  التزامی:  ع  »مضار به صورت  و  است  شرط  فعل  »ُترد« 
که مصدر است، نادرست می باشد.  می شود، ولی »خواستی« و »خواهان« 

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
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 »2«  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 ل نشغل« تعریب می شود،  1  18 »نباید مشغول 

گزینۀ »2«، »لم ننشغل« معادل »ماضی ساده منفی« است و »عدم  ولی در 
گزینه ها[ الشتغال« 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
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«[
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| پاسخ عربی جامع |

ع اخباری  »ل یسمح« ]رد گزینه های »1« و »4«[ »اجازه نمی دهند« مضار
]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.
نه  می دهد  می کردند«  »زندگی  معنی  و  است  فعل  تعیش«  »کانت   )2

کردن«. »زندگی 
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 
»ها« در »ُابعدها« ضمیر نصبی / جری است و به صورت مفعولی یعنی »آن 

گزینه های »2« و »4«[ کنم« ترجمه می شود. ]رد  را دور 
گزینۀ »4«[ »حیاتي«  »زندگی ام / زندگی خود / زندگی خویش« ]رد 

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

« به صورت »بیش از دیگران« ترجمه می شود. ]رد گزینه های  کثر من غیرهّنَ »أ
»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

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.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

»ها« در عبارت »ل 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  »ل 

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 
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« 
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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«  »ل 
گزینه ها[ ]رد سایر 

ًا غلیظ القلب« به صورت »درشت خوی سنگدل« ترجمه می شود. ]رد 
ّ
»فظ

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 
»یرثها« به صورت »]آن را[ به ارث می برند« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[

خسته  را  »او  به صورت  و  است  مفعولی  یتعبه«  »ل  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 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 »إصبعك« 
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 

»به نا امیدی« به صورت »للیأس« تعریب می شود. ]رد گزینه های »1« و »4«[
گزینۀ »2«[ »أن ل 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 
ذکٌر«  منك  بقی  ما   / ذکٌر  منك  یبق  »لم  است«   نمانده  باقی  تو   »از 

گزینه ها[ ]رد 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 

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. 
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| پاسخ عربی جامع |

 / »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«[
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 
»عمل حسن« ترکیب وصفی نکره و مفرد است و به صورت »کار   49  3

خوبی / کاری خوب / یک کار خوب« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »1« 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« 
می شود و »مؤمنان را / مؤمنین را« نادرست است. ]رد گزینه های »3« و »4«[

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

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

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

ُ
»الّناس« مفرد است و جمع آن »أ

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

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، معموًل 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 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 

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 

»الجّهال« 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 
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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 »ل 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 ل ُینادیه«  »کسی 
گزینه های »1« و »4«[ »ل 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 »اُ

»أهدافهم الّسامیة«  »هدف های عالی خویش / اهداف عالی خویش / 
گزینۀ »3«[ اهداف والی 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 
 / وال  »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 وال« ترجمه می شود، ولی 
چون قابل خواندن نیست، یک »ی« میانجی اضافه شده و به صورت 
گر بخواهیم به نکره تبدیل شود،  »نمونه های وال« در می آید. حال ا

به صورت »نمونه هایــــــی وال / نمونه های والیی« 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 اشتباهات متداول

»منظرۀ  به صورت  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  رائعًا«  »منظراً   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  از ضمیر »ها« در »یقتنصونها« که مفعولی است می توان فهمید 
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 
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 
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| پاسخ عربی جامع |

گزینۀ »4«[ معرفه »رنگ ها« ]رد  لوان«  2  70 »األ

گزینۀ  »ل« 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 »دل  »
ُ

»َ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«[ کام الشدید«  »تب شدید« ]رد  2  72 »الّز 

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

گزینه ها[ سایر 
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 های »1« و »2«[ نکره »منبعی / یک منبع« ]رد  3  73 »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   / »رسولنی  نکره  »رساًل«   74  1

گزینه های »3« و »4«[
گزینه ها[ معرفه »بّینات / معجزات / دلیل 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«   75  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 موّفقی / نویسنده ای موّفق / 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 »ا 3  76 »مادری« 

گزینه های »2« و »4«[ مفرد »لباس« - »مالبس« ]رد  »لباس« 
گزینه های »1« و »2«[ »چهار فرزند خود«  »أولدها 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  77 »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  78 »فرصتی« 

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

گزینه های  در   »
ّ

»إل 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  79 »دوستانی« 

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

گزینه های »2« و »3«[ نکره »أفراسًا« ]رد  4  80 »اسب هایی« 

گزینه ها[ معرفه »األفراس« ]رد سایر  »اسب ها« 
نداریم،  آمده، ولی در عبارت فارسی »در«  و »2«، »في«  گزینه های »1«  در 

گزینه های »1« و »2«[ گزینه رد می شوند. ]رد  پس این دو 
»صاحب« در »صاحبشان« مفرد است و معادل عربی آن »صاحبها« است. 

گزینه های »2« و »3«[ ]رد 
1  81 »دستوٌر« نکره است، پس باید به صورت »قانونی / یک قانون« 

ترجمه شود و »حیاة اإلنسان الیومّیة« ترکیب وصفی اضافی معرفه است و 
به صورت »زندگی روزمره / روزانه انسان« ترجمه می شود. 

بررسی سایر گزینه ها 

»مناظر  به صورت  پس  است،  معرفه  وصفی  ترکیب  الجمیلة«  »المناظر   )2
به صورت  زیبایی«  »مناظر  ولی  می شود،  ترجمه  زیبا«  منظره های   / زیبا 

نکره ترجمه شده و نادرست است. / »هذه: این« 
 / دلربا  »ظاهری  به صورت  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  خاّلبة«  »ظاهرة   )3

ظاهر دلربایی / یک ظاهر دلربا« ترجمه می شود. 
4( »سّیاحًا« نکره است و باید به صورت نکره ترجمه شود؛ یعنی »گردشگرانی«.

به صورت  پس  است،  نکره  وصفی  ترکیب  عالیة«  »مکانة   82  3

ترجمه می شود، پس  وال«  وال / جایگاه والیی / یک جایگاه  »جایگاهی 
کاماًل درست است.  گزینه  این 
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بررسی سایر گزینه ها 

پس  می دهد،  درخت«  یک   / »درختی  معنی  و  است  نکره  »شجرة«   )1
»درخت« نادرست است.

ع است، پس باید بگوییم: »قرار می دهد«، ولی  2( اوًل »َیجعل« فعل مضار
طالیی«  »فرصت هایی  لذا  است،  معرفه  وصفی  ترکیب  َهبّیة« 

َ
الّذ »الفرص 

نادرست است، چون به صورت نکره می باشد. 
 / قوی  »حمله ای  معنی  پس  است،  نکره  وصفی  ترکیب  قوّیة«  »هجمة   )4
حمله قوی ای / یک حمله قوی« می دهد، پس این گزینه هم نادرست است. 
همچنین »لعب هذا الفریق« به صورت »بازیکن این تیم« ترجمه می شود. 
گزینۀ »2«[ بع مانده به هشت« ]رد   ربعًا«  »یک ر

ّ
1  83 »الثامنة إل

]رد  روز«  هر  یوٍم:  »کل  یعنی  می شود؛  ترجمه  »هر«  به صورت  »کّل+نکره« 
گزینه های »3« و »4«[

ع اخباری »سوار  ع متکلم وحده است و به صورت مضار »أرکُب« فعل مضار
گزینه های »3« و »4«[ می شوم« ترجمه می شود. ]رد 

التزامی« ترجمه می شود؛ یعنی »حتی  ع  ع« به صورت »مضار »حّتی+مضار
گزینه های »3« و »4«[ أصل: برسم« ]رد 

گزینه های »3« و »4«[ »بیتنا«  »خانه مان« ]رد 
 »1« گزینه های  ]رد  السابع«   / »سبع«-»سابع  »هفت«    84  3

و »4«[
یعنی  می آیند؛  خود  معدود  از  بعد  همیشه  ترتیبی«  »اعداد  »سّومین«  

گزینه ها[ به صورت »الکتاب الثالث« ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینه ها[ »دوازدهم«  »الثاني عشر« ]رد سایر 

اصلی »خمس« - »الخامسة / خامسة« ]رد گزینه های  1  85 »پنج« 

»3« و »4«[
گزینه های »2« و »4«[ بع« - »رابع« ]رد  »أر اصلی »چهار« 

]رد  است.  نادرست  »لمقّدمة«  پس  نداریم،  جر  حرف  »مقدمه«  قبل 
گزینه های »3« و »4«[

گزینه های »3« و »4«[ »آخرین صفحه«  »آخر صفحة« ]رد 
گزینۀ »2«[ ترتیبی »الخامس« ]رد  4  86 »پنجم« 

گزینۀ »2«[ اصلی »سبعة« ]رد  »هفت« 
کرده است« فعل معلوم و معادل ماضی نقلی است و می توان  فعل »چاپ 
ماضی ساده را هم به جای آن پذیرفت، پس »طبعت / قد طبع« می توانند 
کان قد طبع« به صورت »ماضی بعید«  بعت / 

ُ
درست باشند، ولی »کانت ط

گزینه های »1« و »2«[ ترجمه می شوند. ]رد 
»مفاعلة«  باب  وحده  متکلم  ع  مضار شاهد«  »اُ ولی  است،  ماضی  »دیدم« 

گزینۀ »2«[ می باشد. ]رد 
گزینۀ »4«[ اصلی »ثماني« ]رد  3  87 »هشت« 

گزینه های »1« و »2«[ اصلی »ثالث« ]رد  »سه« 
گزینه های »1« و »2«[ »برای رساله خود«  »ِلرسالتي« ]رد 

سه صفحه آخر آن را تصحیح کردم  صّححت ... من آخرها ]رد سایر گزینه ها[
گزینه های »1« و »4«[ اصلی »ثالث / ثالثة« ]رد  3  88 »سه« 

گزینۀ »2«[ اصلی »أربعة« ]رد  »چهار« 
گزینه ها[ »برای مدت چهار روز«  »لمّدة أربعة أّیام« ]رد سایر 

گزینه های »2« و »3«[ ترتیبی »الرابعة« ]رد  1  89 »چهارم« 

گزینه ها[ اصلی »ثالثة« ]رد سایر  »سه« 

یا  »قد«  به  آن  قبل  »4«[؛  و   »3« گزینه های  ]رد  »أصبحت«  »شدم«  

»کنت« نیازی نیست. 

گزینۀ »3«[ »در زمینه«  »في مجال« ]رد 

گزینه های »1« و »2«[ ترتیبی »الّرابعة« ]رد  4  90 »چهارمین« 

»می رفتند« ماضی استمراری است و »کان ... یذهبون« معادل آن می باشد. 

گزینه های »1« و »2«[ ]رد 

درست  سّیارات«  »ثالث  یعنی  می آید؛  معدود  از  قبل  و  است  اصلی  »سه« 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 

گزینه های »1« و »3«[ اصلی »تسع/تسعة« ]رد  2  91 »نه« 

»یازده« عدد دو رقمی کمتر از »بیست« است و بین آن ها »و« نمی آید؛ یعنی 

گزینه های »1« و »3«[ و »الحادیة عشرة« نیز  »أحد عشر« درست است. ]رد 

گزینۀ »4«[ ترتیبی است. ]رد 

گزینۀ »1«[ »این«  »هذه« ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ 4  92 »سه معاون او«  »ثالثة معاونیه« ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ »پنج دانش آموز«  »خمسة تالمیذ« ]رد 

 »1« گزینه های  در  که  می آید  »مراسیم«  به صورت  و  است  نکره  »مراسمی« 

نیز به صورت معرفه »المراسیم« آمده  گزینۀ »3«  و »2« ترجمه نشده و در 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 

کاماًل درست  ة و ثمانین« به معنی »هشتاد و شش« بوده و  2  93 »سّتَ

است.

بررسی سایر گزینه ها 

1( »العشرین« به معنای »بیستم« است نه »دهم«. 

3( »تسعة و سبعین« معادل »هفتاد و نه« است. 

4( »ثالثًا و سبعین« معادل »هفتاد و سه« است.

ترجمه  مهمان«  »این  به صورت  الّضیف«  »هذا  در  »هذا«   94  3

خود  درست  جای  در   »2« و   »1« گزینه های  در  اشاره  اسم  ولی  می شود، 

گزینه های »1« و »2«[ ترجمه نشده است. ]رد 

گزینۀ  »مع هذا« به صورت »با این / با وجود این« ترجمه می شود، ولی در 

گزینۀ »4«[ »4« اسم اشاره ترجمه نشده است. ]رد 

»بیت صدیقه«  »خانه دوستش / منزل دوستش« ]رد گزینه های »1« و »2«[

گزینه های »1« و »4«[ »غیر اعالن مسبق«  »بدون اعالم قبلی« ]رد 

گزینه ها  »ذهب« ماضی ساده است و معنی »رفت« می دهد، ولی در سایر 

»شد / آمد / آمد« نادرست هستند؛ چون »ذهب« به معنای »رفت« است. 

گزینه ها[ ]رد سایر 

1  95 بعد از »هذان«، اسم دارای »ال« داریم و به صورت مفرد »این« 

گزینه های »3« و »4«[ ترجمه می شود.]رد 

گزینه های »2« و »3«[ »الّسمك« مفرد است و معنی »ماهی« دارد. ]رد 

گزینه های  ]رد  می شود.  ترجمه  آنها«  از  یک  »هر  به صورت  منهما«   
ٌ

»کّل

»2« و »4«[
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| پاسخ عربی جامع |

گزینه ها[ 3  96 »آن راه سخت«  »ذلك الطریق الصعب« ]رد سایر 

گزینه  این دو  و »4«[ در  گزینه های »2«  ]رد  تو«  »أمامك«  »پیش روی 
ترجمه نشده است.

گزینه ها[ کردی«  »قطعته« ]رد سایر  »آن را طی 
گزینۀ »2«[ »می فهمی«  »تفهم« ]رد 

4  97 بعد از »هؤلء«، اسم »ال« دار »األّمهات« آمده و به صورت مفرد 

»این« ترجمه می شود.
بررسی سایر گزینه ها 

ترجمه  مفرد  اشاره  اسم  پس  آمده،  »هؤلء«  از  بعد  دار«  »ال  اسم  چون   )1
می شود؛ یعنی »این«.

ترجمه  مفرد  باید  »اولئك«  پس  آمده،  دار«  »ال  اسم  »أولئك«،  از  بعد   )2
که نکره ترجمه شده است و  شود؛ یعنی »آن«؛ ثانیًا »الجّهال« معرفه است 
باید به صورت »تو  یعنی  ضمیر »ك« در »یستهزئونك« ترجمه نشده است؛ 

را مسخره می کنند« ترجمه شود.
3( »هذه« معنی »این« می دهد. / باسقة: بلند

است  تابع  پس  دارد،  »ال«  که  آمده  »الید«  اشاره،  اسم  از  بعد   98  1

به صورت  یعنی  خبر  و  مبتدا  به صورت  نمی توان  و  نیست  کامل  جمله  و 
گفت: »این دست را« کرد و باید  مستقل »این دست است« ترجمه 

نباید  و  است  تابع  باشد،  داشته  »ال«  اشاره،  اسم  از  بعد  اسم  گر  ا
کنید:  جمله را به صورت مستقل یعنی به شکل مبتدا و خبر ترجمه 

کیف در بازار است. -هذه المحفظة في السوق  این 

گر اسم بعد از اسم اشاره، بدون »ال« باشد، »خبر« است و جمله را  ا
از  که چون خبر  به صورت مستقل یعنی مبتدا و خبر ترجمه می کنیم 

نوع »اسم« است، می تواند معرفه یا نکره ترجمه شود.
-هذه محفظة في السوق  

که در بازار است. کیف است  این 

که در بازار است. کیفی است  این 

غیر مستقل

معرفه

نکره

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

بررسی سایر گزینه ها 

2( »یٌد« نقش خبر دارد؛ پس به صورت نکره ترجمه می شود و »این دستی 
است...« درست می باشد.

3( »هؤلء« اسم اشاره بوده و اسم بعد از آن یعنی »المکّرمون« دارای »ال« 
است و به صورت مفرد یعنی »این « ترجمه می شود و درست است.

بدون  »مکّرمون«  یعنی  آن  از  بعد  اسم  و  است  اشاره  اسم  »هؤلء«   )4
می شود  ترجمه  اینان«   / »این ها  یعنی  جمع  به صورت  و  می باشد  »ال« 

که درست است.
3  99 بعد از »اولئك«، اسم بدون »ال« یعنی »طالبات« آمده است و 

به صورت جمع یعنی »آنان / آنها« ترجمه  می شود و نادرست است.
»طالبات مجتهدات« نیز ترکیب وصفی نکره است و به شکل »دانش آموزانی 

تالشگر / دانش آموزان تالشگری« ترجمه می شود. 

که  آمده  آن »عقالء«  بعد  و  اشاره جمع می باشد  1  100 »هؤلء« اسم 

بدون »ال« است و در نتیجه اسم اشاره به صورت »این ها / اینان« ترجمه 
می شود و نادرست است. 

که از باطل دوری می کنند. ترجمه: این ها عاقالنی هستند 

بررسی سایر گزینه ها 

که درست است. 2( »هذا« مفرد است و به صورت »این« ترجمه می شود 
آمده،  دار »األشخاص«  »ال«  اسم  آن  از  بعد  ولی  »أولئك« جمع است،   )3
پس اسم اشاره به صورت مفرد یعنی »آن« ترجمه می شود و درست است.

4( »هذا« مفرد است و به صورت »این« ترجمه می شود. 
1  101 »کل + نکره« به صورت »هر« ترجمه می شود؛ یعنی »کّل مکان: 

گزینه ها[ هر مکانی« ]رد سایر 
گزینه ها[ کتساب العلم«  »کسب علم« ]رد سایر  »ا

»أن  یعنی  می شود؛  ترجمه  التزامی«  ع  »مضار به صورت  ع«  مضار  + »أن 
یأخذوه« به صورت »آن را برگیرند« ترجمه می شود، ولی »آموختن/برگرفتن« 

گزینه های »2« و »3«[ مصدر است. ]رد 
می شود؛  ترجمه  »هر«  به صورت  و  نداریم  اسم  »کّل«،  از  بعد   102  3

می شود.  ترجمه  رنگ ها«  از  یک  »هر  به صورت  لوان«  األ من  »کاّلً   یعنی 
گزینه ها[ ]رد سایر 

گزینۀ »1« ترجمه نشده و در  که در  »یختفي« معنی »پنهان می گردد« دارد 
است«  شده  »مخفی   ،»4« گزینۀ  در  و  »مخفی«  اسم  به صورت   »2« گزینۀ 

گزینه ها[ ماضی نقلی است. ]رد سایر 
گزینه های »1« و »2«[ »أعماق البحر«  »اعماق دریا« ]رد 

گزینه های »1« و »4«[ »ظلمته«  »تاریکی آن« ]رد 
»قد أثبتت« به صورت ماضی نقلی »ثابت کرده اند / ثابت کرده است« ترجمه 
گزینه های »2« و »4«[ می شود، ولی »ثابت شده است« مجهول است. ]رد 
4  103 »کل+نکره« به صورت »هر« ترجمه می شود؛ یعنی »کّل خلّیة« 

گزینه های »1« و »3«[ به صورت »هر سلولی« ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های  ]رد  می دهند«  انجام   / می دهد  »انجام  مضارع اخباری  »تعمل« 

»1« و »2«[
ترجمه  گزینه  این  در   ]»1« گزینۀ  ]رد  نور«  »انعکاس  الّضوء«   »انعکاس 

نشده است.
چشم«  سلول های  از  سلولی  »هر  به صورت  العین«  خالیا  من  خلّیة  »کّل 

گزینه ها[ گزینۀ »4« درست است. ]رد سایر  که فقط در  ترجمه می شود 
1  104 »کّل+نکره« به صورت »هر« ترجمه می شود؛ یعنی »کّل إغراق« 

گزینۀ  در  فقط  که  می شود  ترجمه  اغراقی«  هر   / روی  زیاده  »هر  به صورت 
گزینه ها[  »1« درست است. ]رد سایر 

ترجمه  حقیقت«  »برای  شکل  به  »للحقیقة«  و  دارد  »برای«  معنای  »ِلـ« 
گزینه های »2« و »4«[ می شود. ]رد 

گزینه های  مضارع اخباری »هیچ حیاتی باقی نمی ماند« ]رد  »ل حیاة تبقي« 
»2« و »3«[

یعنی »کل عمل«  ترجمه می شود؛  به صورت »هر«  2  105 »کل+نکره« 

ترجمه   »4« و   »1« گزینه های  در  که  می شود  ترجمه  عملی«  »هر  به صورت 
نشده و در گزینۀ »3« به صورت »همه« ترجمه شده است. ]رد سایر گزینه ها[
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کاری غیر ممکن /  وصفی نکره »امر محالی / امری محال /   مستحیاًل« 
ً
 »أمرا

گزینه های »1« و »3«[ کار غیر ممکنی« ترجمه می شود. ]رد 
ع« یعنی »سنجد« به صورت »مستقبل: خواهیم یافت« ترجمه  »س+مضار

گزینه های »1« و »3«[ می شود. ]رد 
گزینه های »1« و »4«[ »في الّنهایة«  »در نهایت« ]رد 

کار بـزرگ« ]رد  کاری بـزرگ / یـک  وصفی نکره »کار بزرگـی /  »عمـل عظیـم« 
گزینه هـا[ سـایر 

ع التزامی: به نظر برسد« ترجمه  »یبدو« فعل شرط است و به صورت »مضار
ع اخباری  می باشد.  می شود، ولی »به نظر می رسد / به نظر می آید« مضار

گزینه ها[ ]رد سایر 
]رد  می آید.  لحظة«  کّل  نکره:   + »کّل  به صورت  لحظه ای«  »هر   106  3

گزینه ها[ سایر 
گزینه ها[ »از عمر ما«  »من عمرنا« ]رد سایر 

گزینه ها[ گزینه ها زائد هستند. ]رد سایر  »یفید / تساوي / یشبه« در سایر 
2  107 »کّل + ضمیر« یعنی »کّلها« معنی »همه« می دهد.

بررسی سایر گزینه ها 

کل الّنعمات  همه نعمت ها  )1
کّل نعمات  هر نعمتی  )3

کّل مکان  از هر مکانی 4( ِمن 
3  108 »فوائـد النباتـات الکثیـرة« ترکیـب »اسـم+ م إلیـه+ صفـت« اسـت 

که در فارسـی به شـکل »اسـم+ صفت + م إلیه« یعنی »فایده های بی شـمار 
گزینه های »1« و »4«[  گیاهان« ترجمه می شـود. ]رد  گیاهان / فواید بسـیار 
گزینه های  مضارع التزامی منفی »چشم پوشی نکنیم« ]رد  »أن ل نغّض عیننا« 

»2« و »4«[
و  هستند  اضافه   »2« و   »1« گزینه های  در  شده«  »ساخته  و  دارد«  »وجود 

گزینه های »1« و »2«[ معادل عربی ندارند. ]رد 
تغذیه«  »علم  به صورت  و  است  اضافی  ترکیب  التغذیة«  »علم   109  4

گزینه های »1« و »3«[ ترجمه می شود. ]رد 
قلبی«  »بیماری های  به صورت  و  است  وصفی  ترکیب  القلبّیة«  »األمراض 

گزینۀ »3«[ ترجمه می شود ولی »بیماری برای قلب« نادرست است. ]رد 
گزینه های »2« و »3«[ مضارع اخباری »سبب می شود« ]رد  ب«  »ُیسّبِ

گزینه های »2« و »3«[ »تناول«  »خوردن« ]رد 
1  110 »أعمالي الدراسّیة« ترکیب »اسم + م إلیه + صفت« هستند، پس 

که  جزیی  هر  و  شود  ترجمه  »اسم+صفت+م إلیه«  به صورت  و  هم  با  باید 
امور   / خویش  درسی  »کارهای  است:  نادرست  شود،  ترجمه  کم  یا  اضافه 

گزینه های »3« و »4«[ درسی خویش« ]رد 
ترجمه نشده  و »3«  گزینه های »2«  که در  »امروز« می دهد  »الیوم« معنی 

گزینه های »2« و »3«[ است. ]رد 
1  111 »مسجد المدینة الکبیر« ترکیب »اسم + م إلیه + صفت« است، 

به صورت  و  شود؛  ترجمه  إلیه«  م   + صفت   + »اسم  به صورت  باید  پس 
گزینه ها[ »مسجد بزرگ شهر« صحیح است. ]رد سایر 

گزینه های »2« و »4«[ »ثالثة مّرة«  »سه بار« ]رد 

ع اند و به صورت »نماز می خوانند / عبادت  »ُیصّلي / یعبدون« هر دو مضار
گزینه های »2« و »4«[ می کنند« ترجمه می شوند. ]رد 

گی های خاص خود« ]رد سایر گزینه ها[ 3  112 »میزاتها الخاّصة«  »ویژ

»التعّلم« معنی »یادگیری« دارد و »ازدیاد قدرة التعّلم« ترکیب اضافی است و 
به صورت »رشد قدرت یادگیری / افزایش قدرت یادگیری« ترجمه می شود. 

گزینه های »1« و »4«[ ]رد 
3  113 »مناطق بالدنا الشمالّیة« ترکیب »اسم + م إلیه + م إلیه + صفت« 

شمالی  »مناطق  یعنی  م إلیه«   + م إلیه   + صفت   + »اسم  به صورت  و  است 
گزینه ها[ کشورمان« ترجمه می شود. ]رد سایر 

که یکی »اسم« و دیگری »ضمیر«  گر اسمی دو تا »م إلیه« داشت  | نکته | ا

بود، ابتدا اسم و سپس ضمیر ترجمه می شود. 

کالس ما  -معّلم  صفــــنا  معّلم 

که هر دو »اسم« بودند، آن مضاف إلیه ها  گر اسمی دو تا »م إلیه« داشت  -ا
که در عربی هست ترجمه می کنیم. را به همان ترتیبی 

کالس مدرسه معّلم صف المدرسة  معّلم 

گزینۀ »4«[ بزرگ مهربانمان« ]رد  »جّدتنا الحنون«  »مادر

ماضی استمراری »کّنا ُنسافر: مسافرت می کردیم« 

]رد سایر گزینه ها[  
ماضی استمراری »کانت ترافقنا: ما را همراهی می کرد« 

گزینه های »2« و »4«[ ]رد   

ع«  »کان+مضار

یاد  آوردیم« ترجمه می شود.  »نا« در »تذّکرنا« فاعلی است و به صورت »به 
گزینه ها[ ]رد سایر 

گزینه ها[ 3  114 »حیاته المحّقرة«  »زندگی حقیرانه خود« ]رد سایر 

می شود،  ترجمه  نقلی«  ماضی   / ساده  »ماضی  به صورت  انتخبها«  »قد+ 
]رد  نیستند.  مناسبی  معادل های  اوست«  خود  انتخاب   / »پذیرفته  پس 
انتهای آن مفعولی است و به صورت »آن  گزینه های »1« و »4«[ و »ها« در 
گزینۀ  که  است  مقدمه ای  این  و  می شود  ترجمه  است«  کرده  انتخاب  را 

»2« نیز رد شود. 
 / خدا  »سوی  به صورت  و  است  اضافی  ترکیب  اهلل«  »جانب   115  2

گزینه های »3« و »4«[ جانب خدا« ترجمه می شود. ]رد 
در گزینۀ »1« دو بار »دنیا« آمده که در عبارت عربی وجود ندارد. ]رد گزینۀ »1«[
ترجمه  امر«  »حقیقت  به صورت  و  است  اضافی  ترکیب  األمر«  »حقیقة 

گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 
 »4« و   »3« گزینه های  در  شده«  تسخیر  امانات   / شده  تسخیر  »امانت 
کار رفته اند و ترکیب وصفی  نادرست اند، چون »ودائع« و »مسّخرة« جدا به 

گزینه های »3« و »4«[ نمی باشند. ]رد 
1  116 »صدیقك المخلص«  »دوست مخلص تو« ]رد سایر گزینه ها[

گزینه های »2« و »4« اضافه است و در عبارت عربی، اسم اشاره  »این« در 
گزینه های »2« و »4«[ نداریم. ]رد 

م إلیه م إلیه اسم

م إلیه م إلیه اسم
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| پاسخ عربی جامع |

گزینه های »2« و »3«[ »سبیل الرشاد«  »راه هدایت« ]رد 
ترجمه  باشد«  التزامی:  ع  »مضار به صورت  و  آمده  »أن«  از  بعد  »یکون« 

گزینۀ »3«[ می شود. ]رد 
»أن« روی »ینجیك« و »یرشدك« هم اثر می گذارد و انتهای آن ها »ك« آمده، 
کند« و »تو را  که مفعولی است و به صورت »تو را نجات دهد«، »تو را ارشاد 

گزینه ها[ کند« ترجمه می شوند. ]رد سایر  هدایت 
به صورت  و  هم  با  باید  و  است  وصفی  ترکیب  قلیلة«  »ساعات   117  4

گزینه ها[ »ساعات اندکی« ترجمه شود. ]رد سایر 
گزینه ترجمه  گزینه های »2« و »3«[ در این دو  »األبدان«  »بدن ها« ]رد 

نشده است. 
خود«  حکمرانی  اوج   / خویش  حکم فرمایی  »اوج  حکومتها«    »قّمة 

گزینه ها[ ]رد سایر 
قطره های   / آب  کوچک  »قطرات  الصغیرة«   الماء  »قطرات   118  1

گزینه های »2« و »4«[ کوچک آب« ]رد 
در   ]»4« و   »3« گزینه های  ]رد  جّو«  در  »موجود  الجّو«   في  »الموجودة 

گزینه ترجمه نشده است. این دو 
گزینه های »2« و »4«[ مضارع اخباری »به وجود می آورد« ]رد  »ُیحدث« 

گزینۀ »3«[ »نزول المطر«  »بارش باران« ]رد 
»آسمان  به صورت  و  است  اضافی  ترکیب  المعنوّیة«  »سماء   119  2

گزینه ها[ معنویت« ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینه ها[ «  »حد و مرزی ندارد« ]رد سایر 

ٌ
»لیس لها حّد

نکره »کبوتری سپید / کبوتر سپیدی / یک پرنده سپید«  »حمامة بیضاء« 
گزینه های »1« و »4«[ ]رد 

القلیلة« ترکیب وصفی است و به صورت »فرصت های  3  120 »الفرص 

کم ما« نادرست است  گزینۀ »2«، »فرصت های  اندک« ترجمه می شود و در 
گزینه دیگر نیز درست ترجمه نشده است.  و »ما« اضافه می باشد و در دو 

گزینه ها[ ]رد سایر 
گزینۀ »2«[ »حیاتنا«  »زندگی ما« ]رد 

« ادات حصر است، می توان 
ّ

»ه« در »ل یصیده« مفعولی است و چون »إل
را با »فقط« و به صورت »مثبت« یعنی »آن را شکار می کند« ترجمه  جمله 

گزینه های »2« و »4«[ کرد. ]رد 
گزینۀ »4«[ نکره »صیدی / شکاری« ]رد  »صیٍد« 

به صورت  و  است  اضافی  وصفی  ترکیب  حدیقتنا«  »شجرات   121  4

گزینه های »1« و »2«[ »درختان باغ ما« ترجمه می شود. ]رد 
گر  ا که  چرا  نگیرید؛  اضافی  وصفی  ترکیب  را  کثیر«  »شؤونها  عنوان  هیچ  به 
کار  قرار بود ترکیب وصفی اضافی باشد، باید به شکل »شؤونها الکثیرة« به 
به  ما  »رسیدگی  به صورت  کل  در  و  است  خبر  »کثیر«  نتیجه  در  می رفت؛ 

گزینه های »1« و »2«[ کارهای آن زیاد است« ترجمه می شود. ]رد 
 »غصون نضرة« ترکیب وصفی نکره است و معنی »شاخه های تر و تازه ای / 

گزینه های »1« و »3«[ شاخه هایی تر و تازه می دهد. ]رد 
کبیرة« ترکیب وصفی نکره است و به صورت »کتابخانه   3  122 »مکتبة 

گزینه های »2« و »4«[ کتابخانه ای بزرگ« ترجمه می شود. ]رد  بزرگی / 

گزینه ها[ کان لي« به صورت »نداشتم« ترجمه می شود. ]رد سایر  »ما 
گزینۀ »1«[ کتاب« ]رد  کتاب«  »بیش از صد  کثر من مائة  »أ

 + »اسم  ترکیب  الکهربائّیة«  الوسائل  »تصلیح  که  کنید  دقت   123  3

برای  إلیه  مضاف  »الوسائل«  اصل  در  چون  نیست،  صفت«   + إلیه  مضاف 
»تصلیح« و »الکهربائّیة« صفت »الوسائل« است و به صورت »تعمیر وسایل 

گزینه ها[ برقی« ترجمه می شود.]رد سایر 
گزینه های »1« و »2«[ گرفتم« می دهد. ]رد  »استرجعُت« معنی »پس 

گزینۀ »2«[ »حاسوبي« معنی »کامپیوترم« می دهد. ]رد 
گزینه های »1« و »2«[ »من الّدکان« معنی »از مغازه ای« می دهد. ]رد 

ترکیب »اسم + صفت + م إلیه + م إلیه«  تو«  اتاق  4  124 »رنگ زیبای 

است که در عربی به شکل »اسم+ م إلیه+ م إلیه+صفت« یعنی »لون غرفتَك 
گزینه های »1« و »3«[ الجمیل« می آید. ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ »انسان«  »اإلنسان« - »الفرد« ]رد 
که ماضی ساده هم می تواند باشد،  کرده ای« معادل ماضی نقلی است  »فکر 
»کنت  و  اخباری  ع  مضار به صورت  ُر«  »ُتَفّکِ ولی  است،  درست  »فّکرت«  پس 
ُر« به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شوند. ]رد گزینه های »1« و »2«[ ُتَفّکِ

]رد  الکثیرة«  »هّمتك   - کثیرة«  »همة  زیادی«   »همت   125  1

گزینه های »2« و »4«[ 
»اهداف عالیه تو«  »غایاتك السامیة / أهدافك الّسامیة / غایاتك القّیمة« 

گزینۀ »2«[ ]رد 
أن   / تبذل  »أن  پس  است؛  التزامی«  ع  »مضار معادل  کنی«  »صرفشان 
]رد  باشند.  درست  می توانند  هستند،  ع«  مضار  + »أن  ترکیب  که  ج«  تخر

گزینۀ »3«[
صفت م إلیه »جیلنا الّثورّي« ]رد سایر گزینه ها[ 3  126 »نسل انقالبی ما« 

گزینه های »2« و »4«[ وصفی مفرد »الّثقافة األجنبّیة« ]رد  »فرهنگ بیگانه« 
گزینه های »1« و »2«[ کي« ]رد  مستقبل منفی »لن یحا کرد«  »تقلید نخواهد 

گزینه های »1« و »2«[ مضارع اخباری »یعتمد« ]رد  »اعتماد می کند« 
گزینه ها[ مفرد »نفسه« - »أنفسهم« ]رد سایر  »خود« 

گزینه های  ]رد  الحاضر«  »عصرنا  صفت م إلیه  ما«  کنونی  »عصر   127  1

»2« و »3«[
]رد  المختلفة  الجتماعّیة  المجالت  اجتماعی   مختلف  زمینه های 

گزینه ها[ سایر 
گزینه های »2« و »4«[ نکره »إبداعات« - »اإلبداعات« ]رد  »ابتکارهایی« 

ترجمه  خود«  ثمربخش  »زندگی  به صورت  المثمرة«  »حیاتهم   128  3

می شود.
بررسی سایر گزینه ها 

1( در ترجمه لی نفی جنس از »هیچ« استفاده می کنیم: »هیچ شّکی نیست.«
»القیم اإلنسانیة العالیة  ارزش های والی انسانی«

»دانش آموزان  شکل  به  و  است  وصفی  ترکیب  المجّدین«:  »الطاّلب   )2
تالشگر« ترجمه می شود نه به صورت فعل »دانش آموزانی را که تالشگرند...«.
الهی«  شکل»نعمت های  به  و  است  وصفی  ترکیب  لهّیة«:  اإل »النعم   )4

که الهی است...«. ترجمه می شود نه به صورت فعل »نعمت هایی 
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صفت  به صورت  نباید  عنوان  هیچ  به  و  است  حال  »باحثیَن«   129  3

حال  در   = »پژوهشگرانه  شکل  به  و  شود  ترجمه  پژوهشگر«  »دانشمندان 
پژوهش« ترجمه می شود.

ترجمه  خوبی«  »به  به صورت  درستی  به  و  است  حال   »
ً
»جّیدا  130  3

شده است.
بررسی سایر گزینه ها 

1(»مواعظ قّیمة« ترکیب وصفی است و به اشتباه به صورت حال »به گونه ای 
ارزشمند« ترجمه شده و درست آن »پندهای ارزشمندی« است.

2( »مسرورین« حال است و باید به شکل »با خوشحالی« ترجمه شود.
چون  می باشد،  نادرست  »أخیرًا«  و  است  وصفی  ترکیب  األخیر«  »الشهر   )4
به صورت حال ترجمه شده و درست آن »ماه اخیر« است. / »من بدایة: از آغاز«

که  3  131 »تلمیذ« یک بار به صورت نکره آمده و بار دوم با »ال« آمده 

به صورت اسم اشاره »آن« ترجمه می شود.
بررسی سایر گزینه ها 

1( »الکبیر« صفت برای »السّد« است نه »المدینة« و به شکل »سد بزرگ« 
درست است.

2( »جمیلة« صفت نیست، بلکه »خبر« می باشد و به صورت »این درختان، 
زیبا و جدید هستند« صحیح است.

»هفته  شکل  به  باید  و  است  معرفه  وصفی  ترکیب  الماضي«  »األسبوع   )4
گذشته« ترجمه شود.

آن  صحیح  ترجمه  و  است  وصفی  ترکیب  الکبیرة«  »العالمة   132  1

گزینۀ »3«[ »دانشمند بزرگ« است. ]رد 
گزینه های  ]رد  زائد هستند.  گزینۀ »4«  گزینۀ »2« و »هیچ« در  »حتمًا« در 

»2« و »4«[
توبه  بسیار   / »تواب  معنی  به  و  است  مبالغه  اسم  »الّتواب«   133  1

گزینه ها[ پذیر« است. ]رد سایر 
»تلّقی« فعل ماضی است، پس »می آموزد« نادرست می باشد. ]رد گزینۀ »4«[

گزینه ها[ »رّبه«  »پروردگارش« ]رد سایر 
»تاَب: توبه کرد« فعل ماضی است، پس »عفو می کند« نادرست می باشد. ]رد 

گزینۀ »4«[
در گزینۀ »2« عبارت »به درگاه خدا توبه کرد.« نادرست است. ]رد گزینۀ »2«[
]رد  است.  منفی«  ع  »مضار فعل  نمی شود«  موفق  ینجح:  »ل   134  4

گزینه ها[ سایر 
گزینه های  »حیاته« به صورت »حیاتش / حیات خود« ترجمه می شود. ]رد 

»2« و »3«[
مًا« اسم فاعل و به ترتیب معنی »کوشا/تالشگر« و »پیشرو /   »ُمجتِهدًا / ُمقّدِ

گزینه های »2« و »3«[ پیشتاز« می دهد. ]رد 
لین« اسم فاعل است و به صورت »توکل کننده / متوّکل«  4  135 »ُمتوِکّ

گزینه ها[ ترجمه می شود. ]رد سایر 
کننده« ترجمه می شود.  »ُمعتِمدین« اسم فاعل است و به صورت »اعتماد 

گزینۀ »1«[ ]رد 
ترجمه  »یافتم«  به صورت  و  است  وحده  متکلم  ماضی  فعل  »وجدُت« 

گزینه های »1« و »3«[ می شود. ]رد 

و  خود«  پروردگار   / »پروردگارشان  به صورت  »قدراتهم«  و  ّبهم«  »ر

گزینه ها[ »توانایی هایشان / توانایی های خود« ترجمه می شود. ]رد سایر 

کننده« می دهد. دات« اسم فاعل است و معنی »تهدید  2  136 »مهّدِ

گزینه های »1« و »3«[ ]رد 

گزینۀ »4«[ کردن« ]رد  »نظافة: نظافت / تمیز 

»اهتمامًا« مفعول مطلق است و »بالغًا« صفت مفرد آن می باشد و به صورت 

گزینه ها[ کنید« ترجمه می شود. ]رد سایر  کنید / توجه بسیار  »بسیار توجه 

1  137 »أدنی« اسم تفضیل است و باید به شکل تفضیلی »نزدیک تر / 

گزینه های »2« و »3«[ نزدیک ترین« ترجمه شود. ]رد 

ترجمه می شود؛ پس  به صورت »زمین / سرزمین«  و  »األرض« مفرد است 

گزینۀ »4«[ »سرزمین ها« نادرست است. ]رد 

/ »آنها  می شود  آن  ترجمه  و  شود  ترجمه  باید  »غلبهم«  در  »هم«  ضمیر 

ایشان«؛ پس ترکیب »غلبهم« به صورت »شکست آن ها یا مغلوب شدنشان« 

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

»رومیان«  پس  روم«؛  »مردم  نه  است،  »روم«  کشور  معنای  به  »الّروم« 

گزینه های »3« و »4«[ نادرست می باشد. ]رد 

»ُغلبت« مجهول است و به صورت »مغلوب شد« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[

« ضمیر »ه« ندارد، پس »پروردگارش« نادرست است. ]رد  3  138 »رِبّ

گزینۀ »2«[

»أَحّب« در اینجا اسم تفضیل است؛ در نتیجه معنی »دوست داشتنی تر / 

گزینه ها[ محبوب تر« می دهد. ]رد سایر 

ع است و ضمیر مفعولی »ی« هم دارد و به صورت »مرا  »یدعون« فعل مضار

گزینه های »2« و »4«[ دعوت می کنند« ترجمه می شود. ]رد 

و  است  وحده  متکلم  به  مربوط  »ي«  و  است  »إلی+ی«  ترکیب   » »إلّيَ

گزینه های »1« و »4«[ به صورت »نزد من« ترجمه می شود. ]رد 

2  139 »أحسن: نیکوتر / بهتر« اسم تفضیل است و به شکل تفضیلی 

گزینه ها[ ترجمه می شود. ]رد سایر 

گزینه های  ]رد  تو« ترجمه می شود.  »رّبك« به صورت »پروردگارت/پروردگار 

»1« و »4«[

یعنی  شود؛  ترجمه  تفضیلی  شکل  به  باید  و  است  تفضیل  اسم  »أعلم« 

گزینه های »1« و »3«[ »داناتر«. ]رد 

گزینۀ »3«[ گزینۀ »3« ترجمه نشده است. ]رد  »سبیله: از راه او« در 

ترجمه  »بهتر«  به صورت  و  است  تفضیل  اسم  »األفضل«   140  3

»خوب«   ،»2« گزینۀ  در  و  است  نشده  ترجمه   »1« گزینۀ  در  ولی  می شود، 

گزینه های »1« و »2«[ نادرست می باشد. ]رد 

گزینه ها[ »للطالب«  »برای دانش آموز« ]رد سایر 

گزینه های »1« و »4«[ »المستقبل«  »آینده« ]رد 

گزینۀ »2«[ کند« ]رد  »أن ینتخب«  »انتخاب 

 / »صبورتر  به صورت  می تواند  و  است  تفضیل  اسم  »أصبر«   141  2

صبورترین« ترجمه شود، ولی چون بعد از آن »ِمن« آمده است، به صورت 

گزینه ها[ »صبورتر« ترجمه می شود. ]رد سایر 
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| پاسخ عربی جامع |

| نکته | در ترجمۀ اسم تفضیل دقت کنید که می تواند به صورت های »برتر« 

و  از آن ها »ِمن« باشد، به صورت »برتر«  گر بعد  ا که  و »عالی« ترجمه شوند 
گر بعد از آن ها »مضاف إلیه« باشد، به صورت »برترین« ترجمه می شوند.  ا

گر »ِمن« قبل از اسم تفضیل بیاید، به صورت »برترین« ترجمه  و هم چنین ا
می شود.

اسم تفضیل
خیر الّناس:

 بهترین مردم
م إلیه

برترین

دماوند من أعلی جبال
بلندترین

بعد از آن »مضاف إلیه« باشد

ِمن + اسم تفضیل

کثر من: بیشتر از أ
برتر

بعد از آن »ِمن« باشد

گزینه های »1« و »3«[ نکره »سوراخی« ]رد  »ثقبًا« 
»أصلب« اسم تفضیل است و می تواند به صورت »سخت ترین« ترجمه شود، 

گزینه های »3« و »4«[ ولی »سخت« نادرست است. ]رد 
گزینه های »1« و »4«[ جمع »سنگ ها/صخره ها« ]رد  »األحجار« 

گزینه های »1« و »4«[ »المقاومة«  »مقاومت« - »مداومت« ]رد 
 / »شگفت ترین  به صورت  و  است  تفضیل  اسم  »أعجب«   142  4

عجیب ترین« درست می باشد، ولی »عجیبی / شگفت آوری« نادرست اند. 
گزینه های »1« و »3«[ ]رد 

گزینه ها[ »صیدها«  »صیدش / صید خود« ]رد سایر 
کل:  ع التزامی« ترجمه می شود، یعنی »أن تأ ع« به صورت »مضار »أن+مضار
شده  ترجمه  »خوردن«  به صورت   »3« و   »2« گزینه های  در  ولی  بخورد«، 

گزینه های »2« و »3«[ است. ]رد 
»أسعد«  به صورت  و  است؛  تفضیل  اسم  »سعادتمند ترین«   143  2

گزینه های »3« و »4«[ تعریب می شود. ]رد 
»النعمة«  چون  »3«[؛  و   »1« گزینه های  ]رد  است  نکره  و  مفرد  »نعمتی« 

معرفه است.
»نفسه« معنی »خودش / خود او« می دهد، ولی در عبارت فارسی، چنین 

گزینه های »1« و »3«[ کلمه ای نیست. ]رد 
گزینۀ »4«[ »لحظه« مفرد است، پس »لحظات« نادرست می باشد. ]رد 

1  144 »مفیدتر« اسم تفضیل است و به صورت »أنفع« تعریب می شود. 

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
گزینۀ »4«[ »از امروز«  »من الیوم« ]رد 

که وقتی »لیت« و »کان«  »می توانستم« ماضی استمراری است و می دانید 
کنت  با هم باشند، »لیت« بی اثر شده و در اصل »کان« داریم، پس »لیتني 
أقدر«  کنت   / أستطیع  »کنت  واقع  در  که  أقدر«  کنت  لیتني   / أستطیع 
التزامی«  ع  »مضار به صورت  رید« 

ُ
أ »لیتني  ولی  می باشد،  درست  هستند، 

گزینه های »2« و »3«[ ترجمه می شود و »إّني قادر« هم اسم است. ]رد 
گزینه های »1« و »2«[ 3  145 »سخت تر«  »أصلب« ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ »زندگی خود«  »حیاتي« ]رد 
گزینه های »1« و »4«[ جمع »الّصخور« ]رد  »صخره ها« 

گزینه های »1« و »2«[ کنم«  »ألجتهد / َعلّيَ أن أجتهد« ]رد  »باید سعی 

گزینه ها[ 3  146 »آسان ترین«  »أسهل« ]رد سایر 

گزینه های »2« و »4«[ جمع »المعّلمات / المعّلمین« ]رد  »معّلمان« 
گزینۀ »4«[ گزینۀ »4« زائد است. ]رد  »جمیع« در 

گزینه های »1« و »2«[ »تالش«  »سعی، محاولة« ]رد 
گزینه هیچ اشتباهی دیده نمی شود. 4  147 در این 

بررسی سایر گزینه ها 

رًا« اسم مفعول است؛ پس به صورت »تحقیر شده« ترجمه می شود، 
َ

1( »ُمحّق
کننده«. / »عند: نزد / در میان« نه »تحقیر 

ّبهم« باید ترجمه شود، پس به صورت »پروردگارشان /   2( ضمیر »هم« در »ر
پروردگار خود« ترجمه می شود. 

اعتماد/مورد  »مورد  بگوییم  باید  پس  است،  مفعول  اسم  »ُمعتَمٌد«   )3
»عند  پس  است  »نزد«  معنای  به  »عند«  ضمن  در  و  شده«  واقع  اعتماد 

الّناس« به صورت »نزد مردم« ترجمه می شود. / »رجل: مردی«

جمع بندی طوری

با  مفعول  و  فاعل  اسم های  در  که  چرا  باشد!  حواستان  خیلی  خیلی 
که به خصوص در  کنید  ـــ« حالت عوض می شود، دقت  ـَ »ــ و  ــ«  ـِ »ـــ یک 

ح شود:  تست های تعریب، سؤالت سختی می تواند مطر

اسم فاعل
نده / ا

بیم دهنده - دانا 
فاعل
ـِ ــــ ُم... 

اسم مفعول
شده

یاری شده
مفعول
ـ ـَ ـــ ُم... 

اسم مبالغه
بسیار

بسیار آمرزنده
فّعال
فّعالة

گزینه اشتباهی دیده نمی شود. 4  148 در این 

بررسی سایر گزینه ها 

باید  و  می باشد  نادرست  »الُمجَرم«  و  است  فاعل  اسم  کننده«  »جرم   )1
به صورت »الُمجِرم« بیاید. 

ل« درست است، ولی ترکیب  2( »تغییر دهنده« اسم فاعل است، پس »ُمبِدّ
»کلمات خدا« به صورت »کلمات اهلل« تعریب می شود. 

و  بوده  نادرست  »ُمعتِمد«  و  می باشد  مفعول  اسم  اعتماد«  »مورد   )3
»ُمعتَمد« درست است. / »دوستان« و »نزدیکان« ضمیر ندارند و به شکل 

»األصدقاء« و »األقرباء« تعریب می شود.
م« کاماًل درست  3  149 در اینجا »پیشرو« اسم فاعل است، پس »الُمَتَقِدّ

گزینه اشتباهی یافت نمی شود.  می باشد و در این 
بررسی سایر گزینه ها 

پس  هستند،  فاعل  اسم  دو  هر  دهنده«  »انذار  و  دهنده«  »بشارت   )1
« تعریب می شوند. « و »ُمنِذراً راً به صورت »ُمبِشّ

2( »ضعیف شدگان« اسم مفعول می باشد، پس »الُمسَتضِعفوَن« نادرست 
است و به صورت »الُمسَتضَعفوَن« تعریب می شود.
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4( »فرا گیرندگان« یعنی »کسانی که فرا می گیرند« حالت انجام کاری را نشان 
مین« نادرست است و باید 

ّ
می دهد، پس اسم فاعل می باشد؛ یعنی »الُمَتَعَل

مین« تعریب شود.
ّ
به صورت »الُمَتَعَل

2  150 »خیر« در اینجا اسم تفضیل است و معنای »بهترین« می دهد 

و درست است.
بررسی سایر گزینه ها 

1( قبل از »أخطر«، »ِمن: از« آمده، در نتیجه صفت برترین است و به صورت 
ک ترین / پر خطرترین« ترجمه می شود.  »از خطرنا

که درست است،  3( »أفضل« به صورت »برترین/بهترین« ترجمه می شود 
ولی »طریق« مفرد می باشد و معنی »راه« می دهد. / »ِلـ: برای« در ترجمه 

نیامده است. 
اینجا اسم تفضیل نیست: »چه بسا چیزی را خوش نداشته  4( »خیر« در 

باشید، در حالی که آن برای شما خوب است«

باشد، چون ممکن است  و »شّر«  به »خیر«  خیلی خیلی حواستان 
اسم تفضیل باشند یا نباشند و باید از شرایط جمله تشخیص دهید، 

پس هر جا آن ها را دیدید، سریع به صورت تفضیلی ترجمه نکنید.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

4  151 »خیر« اسم تفضیل است و معنای »بهترین« می دهد و درست 

است.
بررسی سایر گزینه ها 

ترجمه  پایدارترین«   / »پایدارتر  به صورت  و  است  تفضیل  اسم  »أقوم«   )1
که در اینجا »پایدارتر« درست است. می شود 

« و »أنفع« اسم تفضیل اند و به صورت  »دوست داشتنی ترین« و  2( »أحّبُ
»سودمندترین« ترجمه می شوند.

 / حماقتشان  »خطر  به صورت  و  است  اضافی  ترکیب  حمقهم«  »خطر   )3
آنها« ترجمه می شود، »الفّجار« نیز ترجمه نشده و معنی »بدکاران« می دهد.
2  152 »ل« بر سر »شك« نفی جنس است و می دانید که لی نفی جنس، 

معموًل به صورت »هیچ...نیست« ترجمه می شود، ولی چون در هیچ گزینه ای 
»هیچ« دیده نمی شود، پس سؤال را از راه دیگری حل می کنیم.

کنکور  سؤال  بلکه  نیست،  من  طراحی  سؤال  این  که  کنید  دقت  | نکته | 

که در ترجمه »ل نفی  کتاب شما صراحتًا اشاره می کند  است، با اینکه متن 
جنس«، »هیچ« می آید، ولی در شرایطی می توان »هیچ« نیاورد به شرطی 

گزینه درست تری وجود داشته باشد.  که 
مثاًل »ل شك« و »ل عیَب« و ... را می توان به صورت های »شکی نیست« و 

کرد، ولی بهتر است »هیچ« بیاید. »عیبی نیست« و... ترجمه 
کنید  گزینه های »3« و »4«[؛ دقت  مضارع اخباری »دور می کند« ]رد  »ُتبِعد« 
ع باب »إفعال« است، ولی »دور می شوند« مجهول می باشد. »ُتبِعُد« مضار

گزینه های »3« و »4«[ مفرد »بی بند و باری« ]رد  حلل«  »الّتَ
گزینه های »1« و »4«[ »زخرف الدنیا«  »زر و زیور دنیا« ]رد 

گزینۀ »1«[ »القیم اإلنسانّیة العالیة«  »ارزش های انسانی وال« ]رد 
3  153 »ل« بر سر »شاّب« نفی جنس است و به صورت »هیچ...نیست« 

گزینه ها[ یعنی »هیچ جوانی نیست« ترجمه می شود. ]رد سایر 

ع« به صورت »ماضی ساده منفی« ترجمه می شود: »لم یدافع:  »لم+مضار

گزینه های »1« و »2«[ دفاع نکرده باشد« ]رد 

گزینه های »1« و »4«[ »وطنه« »وطن خود / وطن خویش« ]رد 

گزینه ها[ »الحرب المفروضة«  »جنگ تحمیلی« ]رد سایر 

تأثیری  »هیچ  به صورت  و  است  جنس  نفی  »أثر«  سر  بر  »ل«   154  3

گزینه های »2« و »4«[ ندارد« ترجمه می شود. ]رد 

ع التزامی: بدانیم« ترجمه  ع« یعنی »أن نعلم« به صورت »مضار »أن+مضار

می شود، که در گزینۀ »1« ترجمه نشده و در گزینۀ »4«، »می دانیم« نادرست 

گزینه های »1« و »4«[ است. ]رد 

گزینه های »1« و »4«[ »الهدوء«  »آرامش« ]رد 

»هیچ«  آن  ترجمه  در  و  است  جنس  نفی  »شيء«  سر  بر  »ل«   155  1

گزینه های »2« و »4«[ می آید. ]رد 

کند« ترجمه می شود، ولی  التزامی: تشویق  ع  »لیشّجعنا« به صورت »مضار

گزینه های »2« و »4«[ کرده باشد« مجهول است. ]رد  »ترغیب 

ترجمه  ...نیست«  از  بهتر  چیزی  »هیچ  به صورت  و  است  خبر  »أحسن« 

گزینۀ »3« و »4« به شکل نادرست ترجمه شده اند. می شود، ولی در 

»هیچ«  آن  ترجمه  در  و  است  جنس  نفی  »طاقة«  سر  بر  »ل«   156  1

گزینه های »2« و »3«[ می آید. ]رد 

گزینۀ »3«[؛ ضمیر ترجمه نشده است. »صبرنا«  »صبر ما« ]رد 

نادرست  آن«  طاقت   / آن ها  توان   / »طاقتش  پس  ندارد،  ضمیر  »طاقة« 

گزینه ها[ هستند. ]رد سایر 

گزینه های »2« و »3«[  مضارع اخباری »می افزاید« ]رد  »یزید« 

جنس  نفی  شفاعٌة«   / خّلٌة   / »بیٌع  سر  بر  »ل«  که  کنید  دقت   157  2

ــ« دارد، پس در ترجمه »هیچ« وجود  ـٌ نیست، چون اسم بعد از آن ها ضّمه »ــ

گزینه های »1« و »3«[ ندارد. ]رد 

گزینۀ »3«[؛ »چیز هایی« جمع است. »مّما«  »ِمْن + ما: از آن چه« ]رد 

کم« ماضی است و به صورت »روزی دادیم شما را / روزیتان دادیم«  »رزقنا

می دهیم«  قرار  شما  روزی   / می دهیم  »روزی  ولی  می شود،  ترجمه 

گزینه های »1« و »4«[ ع اند. ]رد  مضار

گزینه های »3« و »4«[ نکره »روزی / یک روز« ]رد  »یوٌم« 

1  158 در ترجمه لی نفی جنس »هیچ« می آید و »لیست« نادرست 

گزینه های »2« و »3«[ است. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ »ارزشی« مفرد و نکره است. ]رد 

به شکل »ل یستفاد«  و  اخباری منفی است  ع  »استفاده نمی شود« مضار

گزینه های »2« و »4«[ درست است. ]رد 

گزینه های »2«  ـِ + العلم« نادرست است. ]رد  »علمی« نکره است و »للعلم: ل

و »4«[

به صورت  و  است  جنس«  نفی  »لی  «؛  »شّكَ سر  بر  »ل«   159  3

»هیچ  به صورت  باید  را   » شّكَ »ل  یعنی  می شود؛  ترجمه  »هیچ...نیست« 

ایرادی  گزینه  این  در  و  است  شده  ترجمه  درست  که  کنیم  ترجمه   شکی« 

دیده نمی شود.
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بررسی سایر گزینه ها 

1( »ل« بر سر »ناجح«؛ »لی نفی جنس« است و به صورت »هیچ...نیست« 

ترجمه می شود؛ یعنی »ل ناجح« را باید به صورت »هیچ پیروزی« ترجمه کنیم 

کّلی عبارت می شود: »هیچ پیروزی در زندگی اش سستی نمی کند.« و معنی 

که اینجا نهی  که می تواند نفی یا نهی باشد  2( اینجا »ل« بر سر فعل آمده 

است، ولی در هر دو حالت هیچ کدام در ترجمه شان به »هیچ« نیاز ندارند، 

فقط »لی نفی جنس« در ترجمه اش »هیچ« می خواهد؛ پس معنی درست 

که به تو رسیده است، غم مخور.« عبارت می شود: »بر مصیبتی 

و  است  غلط  »عمیقًا«  ولی  می دهد،  ش«   / آن  »عمق  معنای  »عمقه«   )4

که عمق آن را درک نمی کنی،  معنی درست عبارت می شود: »اندیشه ای را 

قبول مکن.«

جنس  نفی  و  می دهد  »هیچ«  معنی  گزینه ها  تمامی  در  »ل«   160  1

آمده اند.  فعل  سر  بر  چون  نادرست اند؛  أعرف«  ل   / ینفذ  »ل  پس  است، 

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 

گزینۀ »2«، »ارزش« و »علم« مفرد هستند، ولی »قیم« و »علوٍم« جمع  در 

گزینۀ »2«[ است. ]رد 

3  161 »آمنین« حال است، پس به صورت »با امنّیت / در امن و امان« 

که در ترجمۀ حال مفرد، معموًل »درحالی که«  کنید  ترجمه می شود؛ دقت 

گزینه های  نمی آید؛ چون »درحالی که« در ترجمه »حال جمله« می آید. ]رد 

»1« و »4«[

»لیالي و أّیامًا« معنی »شب هایی و روزهایی« می دهد، چون نکره هستند. 

گزینه ها[ ]رد سایر 

که آن  هم به صورت »در  کنید  که بعد از »ِسیروا« آمده است دقت  به »فیها« 

گزینه های »1« و »4«[  آن« ترجمه می شود. ]رد 

آن  ترجمه  در  پس  است،  »حالیه«  جمله  یعیشون«  هم  »و   162  3

که ماضی است و در نتیجه  »در حالی که« می آید و قبل از آن »رأیُت« آمده 

می کردند«  زندگی  حالی که  در  استمراری:  »ماضی  به صورت  حالیه  جمله 

گزینه ها[ ترجمه می شود. ]رد سایر 

»دموعي« جمع است و به صورت »اشک هایم« ترجمه می شود. ]رد گزینه های 

»2« و »4«[

می شود.  ترجمه  شد«  »جاری  به صورت  و  است  ماضی  فعل   »َجَرت« 

گزینه های »1« و »4«[ ]رد 

منفی«  نقلی  ماضی   / منفی  ساده  »ماضی  به صورت  ع«  »لم+مضار ترکیب 

گزینه های »2« و »4«[ یعنی به صورت »تسلیم نشدند« ترجمه می شود. ]رد 

و  است  نکره  چون  نمی باشد،  صفت  و  است  حال  »حّیًة«  163  4

به صورت »زنده« ترجمه می شود، »فرائس« نیز معرفه به اضافه است ولی 

به صورت  را  آن  و  گرفته  وصفی  ترکیب  را  حّیة«  »فرائسها  که  گزینه هایی 

کرده اند، رد می شوند.  موصوف / صفت یعنی »شکار های زنده اش« ترجمه 

گزینه های »1« و »3«[ ]رد 

گزینۀ »2«[ »فرائسها: شکارهایش« ]رد 

گزینۀ »3«[ : دوست دارد« ]رد  »ُتِحّبُ

»با  شکل   به  نفسي«  علی   
ً
»معتمدا و  است  حال   »

ً
»معتمدا  164  1

]رد  می شود.  ترجمه  خویش«  نفس  بر  اعتماد  با   / خویشتن  بر  اعتماد 
گزینه های »2« و »4«[

گزینۀ »4«[ »حیاتي«  »زندگی ام / زندگی خود« ]رد 
»أبدًا«  »هرگز« ]رد گزینه های »2« و »3«[ در این دو گزینه ترجمه نشده است.
کردم«  برخورد   / شدم  »مواجه  پس  است،  وحده  متکلم  برای  »واجهُت« 
و  می باشد  »للغائبة«  برای  شد«  مواجه   / کرد  »برخورد  ولی  است،  درست 

گزینه های »2« و »3«[ نادرست است. ]رد 
بعد« 

ُ
ع التزامی« ترجمه می شود، پس »أن أ ع« به صورت »مضار »أن+مضار

»دور  »4«[؛  و   »2« گزینه های  ]رد  می شود.  ترجمه  کنم«  »دور  به صورت 
گزینه دیگر مصدر است و فعل نمی باشد. ساختن« در دو 

نتیجه  در  است،  معرفه  که  برمی گردد  »رجال«  به  »یسرعون«   165  1

»یسرعون« جمله حالیه است و قبل از آن »شاهدت« داریم که ماضی است، 
پس جمله حالیه به صورت »ماضی استمراری: می رفتند« ترجمه می شود. 

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 
می شود.  ترجمه  کنند«  خاموش  را  »آتش  به صورت  الّنار«  یطفئوا   »أن 

گزینه های »2« و »3«[ ]رد 
سادگی«  به   / آرامی  »به  به صورت  و  است  مفرد  حال  »هونًا«   166  1

گزینه های »2« و »3«[ ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های »3« و »4«[ گزینه های »3« و »4« زائد است. ]رد  »کره« در 

گزینه  این دو  گزینه ها[ در  ]رد سایر  الّرحمن«  »بندگان رحمان«  »عباد 
لفظ »خداوند« زائد است.

گزینه های »2« و »4«[ که« ]رد  »اّلذین«  »کسانی 
1  167 »خالدین« حال است و به صورت »در حالی که در آن جاویدان 

گزینه ها[ هستند« ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینه های »3« و »4«[ نکره »باغ هایی / بوستان هایی« ]رد  »جّنات« 

گزینه های »2« و »4«[ معرفه »نهرها / رودخانه ها« ]رد  »األنهار« 
گزینۀ »2«[ « ماضی است، پس »آماده می کند« نادرست می باشد. ]رد 

َ
»أعّد

که«  2  168 »أنتم األعلون« جمله حالیه است و در ترجمه آن »درحالی 

گزینه ها[ گزینۀ »2« درست است. ]رد سایر  می آید، یعنی فقط 
نهی »سستی مکنید / سست مشوید« ]رد گزینه های »3« و »4«[ »ل تهنوا« 

گزینۀ »3«[ نهی »غمگین مشوید / غم مخورید« ]رد  »ل تحزنوا« 
در  »درحالی که  به صورت  و  است  حالیه  جمله  کعون«  را »هم   169  4

گزینه ها[ رکوع هستند« ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینه های »1« و »3«[ که« ]رد  »اّلذین«  »کسانی 

گزینۀ »3«[ کاة« ضمیر ندارد، پس »زکات خود« نادرست است. ]رد  »الّز 
که«  2  170 »هو یذکر« جمله حالیه است و در ترجمه آن باید »درحالی 

گزینه ها[ بیاید. ]رد سایر 
»الطالب الناجح« ترکیب وصفی است و به صورت »دانش آموز موفق« ترجمه 

گزینه های »1« و »3«[ می شود. ]رد 
»کان ُیحصي« معنی »ماضی استمراری: می شمرد« می دهد. ]رد گزینۀ »4«[
گزینۀ »4«[ کل« جمع و نکره است و معنی »مشکالتی« می دهد. ]رد  »مشا



1

    
ب 

ری
ع

و ت
ه 

جم
تر

    
ل
او
ش

خ
ب

21

2  171 »غریزّیًا« حال است و به صورت »به طور غریزی« ترجمه می شود. 

گزینه ها[ ]رد سایر 
]رد  می شود.  ترجمه  می کند«  »دفاع  به صورت  و  است  ع  مضار »ُیدافع« 

گزینه های »3« و »4«[
»عقله« به صورت »عقل او / عقلش« ترجمه می شود.]رد گزینه های »1« و »4«[

گزینۀ »1«[ »هذا الّسالح« معنی »این سالح« می دهد.]رد 
گزینۀ  ولی  است،  حالیه  جمله  بودند«  پایبند   ... که  حالی  »در   172  1

»1« درست نیست، چون »و« مستقیمًا بر سر فعل »یلتزمون« آمده است.
در  که  است  »جئتما«  در  »تما«  ضمیر  برای  حال  ریِن«  »متأّخِ  173  1

اصل به »أنتما« بر می گردد و باید به صورت »شما دیر آمدید« ترجمه شود.
گزینه ها[ ]رد سایر 

گزینه های »3« و »4«[ »الضیوف: مهمانان« ]رد 
که  کنان« حال است و به »بندگان: العباد« برمی گردد  4  174 »سجده 

و به شکل  با آن مطابق باشد  باید  »جمع مکّسر و مذّکر« است، پس حال 
گزینه های »2« و »3«[ »ساجدیَن« بیاید. ]رد 

گزینه های »1« و »2«[ »چهره ها«  »وجوه« ]رد 
می شود.  تعریب  ُتسیطر«  »ل  به صورت  و  است  نهی  فعل  مکن«   »مسّلط 

گزینه های »1« و »2«[ ]رد 
که« می آید، پس »در حالی که  1  175 در ترجمه جمله حالیه »درحالی 

حال  »ضاحکة«  ولی  می آید،  تضحك«  الطیور  »و  به صورت  می خندیدند« 
گزینه های »2« و »4«[ مفرد است و در ترجمه آن »در حالی که« نمی آید. ]رد 
ع« یعنی  »مباهات می کرد« ماضی استمراری است و به شکل »کان+مضار

گزینه ها[ »کانت تفتخر« تعریب می شود. ]رد سایر 
گزینه ها[ »جاذبه خود«  »جاذبّیتها« ]رد سایر 

تعریب  »ملتمسین«  به صورت  و  است  حال  »ملتمسانه«   176  2

گزینه های »1« و »4«[ می شود. ]رد 
گزینه ها[ وصفی معرفه »الصّحة الکاملة« ]رد سایر  کامل«  »سالمتی 

گزینه های »3« و »4« اضافه  در عبارت فارسی »در« نداریم، پس »في« در 
گزینه های »3« و »4«[ است. ]رد 

1  177 »دانشنامه« مبتدا و »فرهنگ« خبر است و به صورت »الموسوعة 

و  آمده اند  وصفی  ترکیب  به صورت  گزینه ها  سایر  در  و  باشد  باید  معجٌم« 
الموسوعة   / صغیرٌة  »موسوعٌة  ترکیب های  تمام  یعنی  هستند؛  نادرست 

گزینه ها[ المعجم / الموسوعة الصغیرة« نادرست اند.]رد سایر 
گزینه ها[ »تعداد اندکی از علوم: قلیاًل من العلوم« ]رد سایر 

 178  2

بررسی سایر گزینه ها 

« ترکیب وصفی است نه حال و به صورت »معّلمی شادمان«  1( »معّلمًا مسروراً
که به سؤالت ... پاسخ می داد« ترجمه می شود. / »و هو یجیب: در حالی 
3( »یکتب« جمله حالیه است به صورت »ماضی استمراری: می نوشت« ترجمه 

ع است و قبل از آن فعل ماضی »دعوت« آمده است. می شود، چون مضار
4( »مبتسمة« حال برای »أّم« است نه »الولد«.

کمک می کند. که خندان است،  ترجمه: فرزند به مادرش در حالی 

گریان«  کي« ترکیب وصفی است و به صورت »کودک  4  179 »الطفل البا

ترجمه می شود.
بررسی سایر گزینه ها 

و  هستند  مذکر  و  نکره   دو  هر  چون  است،  وصفی  ترکیب  کیًا«  با 1(»طفاًل 
گریان« ترجمه می شود، اما در عبارت به اشتباه به صورت  به صورت »کودکی 

حال ترجمه شده است. / رأینا: دیدیم
کیًا« از نظر معرفه نکره بودن با هم منطبق نیستند،  2( چون »الطفل« و »با
بود«  گریان  که  حالی  در   / گریان  را  به صورت »کودک  و  کیًا« حال است  »با

صحیح می باشد.
فل« است و به صورت حال ترجمه شده و درست 

ّ
3( »باٍك« خبر برای »الط

گریان است ...« است. آن »بچه در جشن 

هم  با  را  خبر  و  صفت  و  حال  باشد  حواستان  که  می گویم  هزارم  بار  برای 

اشتباه نگیرید ، و آن ها را اشتباه ترجمه نکنید.

!
ً
کیا طفاًل با

کیًا« از نظر نکره بودن و جنس با هم منطبق اند،  چون »طفاًل« و »با
ترکیب وصفی هستند و به صورت »کودک گریانی / کودکی گریان / 

گریان« ترجمه می شود. یک دانش آموز 
!
ً
کیا رأیُت الّطفل با

کیًا« نکره است و  فل« معرفه و »با
ّ
کیًا« حال است، چون »الط »با

گریان دیدم / طفل را  باید به صورت حال ترجمه شود: »طفل را 
گریان است.« که  دیدم، در حالی 

کٌي!  الّطفل با

فل« می باشد: »طفل 
ّ
کٌي« خبر برای »الط جمله اسمیه است و »با

گریان است.«

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

و در جای  کارمندان« بوده  برای »الموّظفین:  3  180 »دؤوبین« حال 

خود ترجمه شده است.
بررسی سایر گزینه ها 

1(»مبتسمًا« حال برای »رسول« است و به اشتباه برای »الّناس« به کار برده 
شده است: »مردم رسول اهلل را دیدند، در حالی که به کودکان می خندیدند!«
2( »ُمبّشرین« حال برای »األنبیاء« بوده و به صورت »پیامبرانی بشارت دهنده« 

ترجمه می شود.
4( »مسئولین« حال برای ضمیر »نا« می باشد: »ما به مؤمنان مسئولنه در 

کردیم.« کمک  تأمین معاش خانواده هایشان، 
وفاتشان«  »مرگشان،  به صورت  »هم«  مّتصل  ضمیر  با  »موت«   181  3

ل  »َمن  عبارت  و  است  مستثنی  »َبعد«   ]»2« گزینۀ  ]رد  می شود.  ترجمه 
 بعد موتهم« به دو شیوه ترجمه می شود:

ّ
ُیعرفون إل

که شناخته نمی شوند، مگر بعد از وفاتشان کسانی هستند  منفی: 
که فقط بعد از وفاتشان شناخته می شوند. کسانی هستند  مثبت: 

]رد  است.  کرده  ترجمه  صحیح  به صورت  را  عبارت  این   »3« گزینۀ  فقط 
گزینه ها[ سایر 
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1  182 مستثنی منه محذوف بوده و جمله به صورت های »+: فقط به 

ترجمه  مده«  اجازه   ، دل انگیز  افکار  به  جز   :-  / بده  اجازه  دل انگیز  افکار 
گزینه های »2« و »4«[ می شود. ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ »حیاتك«  »زندگی ات« ]رد 
»علی« بر سر »قلبك« معنی »بر« می دهد، یعنی »علی قلبك« به صورت »بر 

گزینه های »2« و »4«[ دلت / بر قلبت« ترجمه می شود. ]رد 
فقط   :+« به صورت های  جمله  و  بوده  محذوف  مستثنی منه   183  3

]رد  می شود.  ترجمه  ودیعه هایی«  جز  نیستند   :-  / هستند  ودیعه هایی 
گزینه ها[ سایر 

گزینه های »1« و »4«[ »کیف«  »چگونه« ]رد 
گزینه های »1« و »2«[  أو بعد غد«  »فردا یا پس فردا« ]رد 

ً
»غدا

گزینه ها[ کرد« ]رد سایر  »سنترکهم«  »ترک خواهیم 
2  184 مستثنی منه محذوف بوده و جمله به صورت های »+: فقط یک 

کرد« ترجمه  کرد / -: جز برای یک بار نمی شود اعتماد  بار می شود اعتماد 
گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 

گزینه ها[ »اإلنسان ییأس«  »انسان ناامید می شود.« ]رد سایر 
گزینه ها[ هم«  »آنها« ]رد سایر 

َ
»إّن

گزینه ها[ »منهم«  »از آنها« ]رد سایر 
گزینۀ »4«[ »مّرة واحدة«  »یک بار« ]رد 

1  185 مستثنی منه محذوف بوده و جمله به صورت های »+: فقط در 

صورتی می توانم که مرا یاری کنند / -: نمی توانم، مگر اینکه مرا یاری کنند« 
گزینه های »2« و »3«[ ]رد 

»العمل الخطیر«  »کار مهم / عمل با ارزش / کار پر خطر« ]رد گزینۀ »4«[
فقط   :+« به صورت های  جمله  و  بوده  محذوف  مستثنی منه   186  4

انجام  آنچه  درباره  جز   :-  / بگویم  سخن  داده ام  انجام  را  آن  آنچه  درباره 
گزینه ها[ داده ام، سخن نگویم« ترجمه می شود. ]رد سایر 

گزینۀ »3«[ »ما«  »آنچه« ]رد 
گزینه ها[ »فعلُت«  »انجام دادم / داده ام« ]رد سایر 

گزینه های »1« و »2«[ گزینه های »1« و »2« زائد است. ]رد  »هرگز« در 
گزینۀ »2«[ کرده ام« ]رد  »قد عاهدُت«  »عهد 

گزینه های  « یا »إّنما« تعریب می شود. ]رد 
ّ

1  187 »فقط« به صورت »إل

»3« و »4«[
گزینه های »2« و »3«[ »دوستی«  »الّصداقة« ]رد 

»در« بر سر »در نامالیمات« به صورت »في« تعریب می شود و به صورت های 
گزینه های »2« و »3«[ کل« تعریب می شود. ]رد  »في المصائب / في المشا
« در گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد گزینه های »2« و »4«[ »أیضًا« و »أبداً

2  188 »القوم« مستثنی بوده و مستثنی منه محذوف است. این جمله 

 به دو صورت ترجمه می شود »+: فقط کافران از رحمت خدا ناامید می شوند / 
کس از رحمت خدا ناامید نمی شود.« کافران هیچ  -: جز 

بررسی سایر گزینه ها 

1( »وجه« از »کّل« جدا شده و مستثنی منه موجود است و »فقط« نادرست 
می باشد.

»فقط«  و  می باشد  موجود  مستثنی منه  و  شده  جدا  »کّل«  از  »إبلیس«   )3
نادرست است.

کلمه »هیچ« بیاوریم. که  گزینه »ل«ی نفی جنس نداریم،  4( در این 
کیدی از قید های »حتمًا / یقینًا /  2  189 برای ترجمه مفعول مطلق تأ

مفعول  »تکلیمًا«  اینجا  در  می گیریم،  کمک   »... و  تردید  بدون   / بی شک 
کیدی است،  پس به صورت »حتمًا / یقینًا / بی شک / بی تردید  مطلق تأ

گزینه های »3« و »4«[ گفت« ترجمه می شود. ]رد  و... سخن 
گزینه های  ]رد  »رساًل« نکره است و به صورت »پیامبرانی« ترجمه می شود. 

»3« و »4«[
که  ترکیب »قد+ماضی« به صورت »ماضی نقلی« ترجمه می شود و می دانید 
درست  و  بیایند  هم  جای  به  می توانند  نقلی«  و  ساده  »ماضی  ترجمه،  در 
می شود.  ترجمه  کرده ایم«  »بیان  به صورت  َقَصصنا«  »قد  پس   است؛ 

گزینه های »1« و »4«[ ]رد 
گزینه های »3« و »4«[ »من قبل« معنای »از قبل / پیش از« می دهد. ]رد 
منفی«  نقلی  ماضی   / منفی  ساده  »ماضی  به صورت  ع«  »لم+مضار ترکیب 
بیان   / نکردیم  »بیان  به صورت  َنقصص«  »لم  یعنی  می شود؛  ترجمه 

گزینه های »1« و »3«[ نکرده ایم« ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های »2« و  کید می کند و در نتیجه  « روی کل جمله تأ 1  190 »إّنَ

کید ندارند ، اشتباه هستند. ]رد گزینه های »2« و »3«[ »3« که بر کل جمله تأ
گزینۀ »4«[ ُع« فعل نفی است و معنی »تباه نمی کند« می دهد. ]رد  »ل ُیَضّیِ
 » اینجا »إّنَ کید دارد و در  تأ از خود  کل جمله پس  « روی  3  191 »إّنَ

گزینه های »1« و »2« نادرست اند. کید دارد و  روی جمله »من ُتدِخل ...« تأ
گزینه های »1« و »2«[ ]رد 

ع اخباری: او را خوار می کنی /   »أخزیته« جواب شرط است و به صورت »مضار
گزینه ها[ او را خوار می سازی« ترجمه می شود.]رد سایر 

1  192 »معرفًة« مفعول مطلق نوعی و »حقیقّیة« صفت آن است، پس 

صفت به صورت قید »حقیقتًا / به طور حقیقی« ترجمه می شود، ]رد گزینۀ »4«[
ع معلوم است و به صورت »می گویند« ترجمه می شود، ولی  »یقولون« مضار
مجهول  اخباری  ع  مضار می شود«  »گفته  و  استمراری  ماضی  »می گفتند« 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 
ع التزامی: بشناسیم / پی  »عرفنا« اولی فعل شرط است و به صورت »مضار

گزینه های »2« و »3«[ ببریم« ترجمه می شود. ]رد 
گزینه ها[ »أنفسنا«  »خود را« ]رد سایر 

گزینه ها[ »رّبنا« »پروردگارمان / پروردگار خود« ]رد سایر 
ع اخباری: می شناسیم«  »عرفنا« دوم جواب شرط است و به صورت »مضار

گزینه ها[ ترجمه می شود. ]رد سایر 
3  193 »اطمئنانًا« مفعول مطلق و »تاّمًا« صفت آن است، پس صفت را 

به صورت قید »اطمینان کامل دارد / کاماًل اطمینان دارد« ترجمه می شود. 
گزینه های »1« و »4«[ ]رد 

»کانت« ماضی است و به صورت »بوده است« ترجمه می شود. ]رد گزینه های 
»1« و »4«[

گزینه های »2« و »4«[ »في سبیل اهلل«  »در راه خدا« ]رد 
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بالغًا«   
ً
اجتهادا  / کثیرًة  »محاولًة  کنید«   تالش  »بسیار   194  4

گزینه ها[ ]رد سایر 

گزینۀ »3«[ »کارهایتان«  »أمورکم / أعمالکم« ]رد 

گزینه ها[ کنید«  »علیکم أن تجتهدوا« ]رد سایر  »باید تالش 

گزینۀ »3«[ »بناتي« معنای »دخترانم« می دهد. ]رد 

کید می کند و درست است. کّل جمله تأ « روی  4  195 »إّنَ

بررسی سایر گزینه ها 

کید می کند، آوردن  کیدی است و فقط روی فعل تأ 1( »تأدیبًا« مفعول مطلق تأ

کید می کند ، نادرست است. که روی همه جمله تأ »قطعًا« در ابتدای جمله 

کید می کند و به صورت »بی گمان خدا ...« باید باشد. « روی کل جمله تأ 2( »إّنَ

کید می کند: »قطعًا دنیا...« کّل جمله تأ « روی  3( »إّنَ

سوءتفاهم طوری

کید  کدام قسمت جمله است و تأ کید روی  که تأ کنید  به شدت دقت 

کتاب درسی را در جدول زیر  کیدهای  را برای همان قسمت بیاورید. تأ

کرده ام: برایتان جمع بندی 

سی
در

ب 
کتا

ی 
ها

ید
أک

ت

إّنَ
کل جمله 

بعد از خود

ُع أجر  إّنَ اهلل ل ُیَضّیِ

المحسنین!

قطعًا خدا پاداش نیکوکاران را 

تباه نمی کند.

مفعول مطلق 

کیدی تأ

فعل هم 

ریشه آن

! یستغفر اهلل إستغفاراً

قطعًا از خدا طلب استغفار 

می کند!

لقد
فعل ماضی 

پس از خود

لقد أرسلنا رسلنا!

گمان پیامبرانمان   بی 

را فرستادیم!

مستثنی منه 

محذوف

کلمه بعد از 

»
ّ

»إل

 علّیًا!
ّ

ل یحضر التالمیذ إل

فقط علی حاضر شد!

»ل« نفی 

جنس

اسم پس از  

خود

ل غفران للکافر!: 

کافر نیست هیچ آمرزشی برای 

و در ترجمه  از مفعول مطلق »حساب« مضاف إلیه داریم  4  196 پس 

آن »همچون / مثل / مانند« می آید و درست است.

بررسی سایر گزینه ها 

نیکی  »به  به شکل قیدی  و  آمده  از »صبرًا«، صفت مفرد »جمیاًل«  1( پس 

کن« ترجمه می شود. صبر پیشه 

»به طور  قیدی  شکل  به  و  آمده  »عجیبًا«  مفرد  صفت  »إخبارًا«،  از  پس   )2

شگفت انگیزی« ترجمه می شود.

کیدی است و باید در ترجمه آن »همانا /  3( »إطمئنانًا« مفعول مطلق تأ

کار برد. قطعًا / حتمًا« را به 

3  197 »إلی« در »إلیك« معنای »به / به سوی« می دهد که در گزینه های 

گزینه های »1« و »2«[ »1« و »2« ترجمه نشده است. ]رد 
»ِبـ« معنای »به« می دهد و »ِبعباده« معنی »به بندگانش / به بندگان خود« 
می دهد. ]رد گزینه های »1« و »4«[؛ چون در این دو گزینه ترجمه نشده است.
کرده ایم«  نازل   / کرده ایم  »وحی  به صورت  و  است  ماضی  فعل  »أوحینا« 

گزینه های »1« و »4«[ ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های  ]رد  می شود.  ترجمه  بینا«  و  گاه  »آ به صورت  بصیر«  و   »خبیر 

»1« و »4«[
گزینه های »2«  1  198 »ِلـ« در »لتهذیب« معنای »برای« می دهد. ]رد 

و »3«[
المستقبل«  »في  یعنی  می دهد؛  »در«  معنای  المستقبل«  »في  در  »في« 

گزینه ها[ به صورت »در آینده« ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینه های »2« و »3«[  »محاولتکم الیوم«  »تالش امروز شما« ]رد 

گزینه ها[ »سیخاف«  »خواهند ترسید« ]رد سایر 
معنای  أفضل«  »ِمن  نتیجه  در  می دهد؛  »از«  معنای  »ِمن«   199  2

]رد  است.  نیامده   »4« و   »1« گزینه های  در  »از«  که  می دهد،  بهترین«  »از 
گزینه های »1« و »4«[

گزینۀ »1«[ جمع »کارها / اعمال« ]رد  »أعمال« 
»تظاهر« مصدر است و معنای »تظاهر کردن« دارد، ولی گزینه های »3« و »4« 

گزینه های »3« و »4«[ که به صورت فعل ترجمه شده اند، رد می شوند. ]رد 
1  200 »إلی« معنای »به« دارد و در »إلی صغر« به شکل »به کوچکی / 

نشده  ترجمه   »4« و   »3« گزینه های  در  ولی  می شود،  ترجمه  خردی«  به 
گزینه های »3« و »4«[ است. ]رد 

»في« معنای »در« می دهد و »بطن« نیز مفرد است، لذا ترکیب »في بطن 
األرض« به صورت »در دل زمین« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »2« و »4«[

گزینۀ »4«[ »هذه«  »این« ]رد 
ترکیب وصفی »مور کوچک / مورچه کوچک« ]رد گزینۀ »3«[ »الّنملة الصغیرة« 
سازنده   / بزرگ  »سازنده ای  نکره  حاذقة«  »مهندسة   / کبیرة«  »صانعة 
یک   / ماهر  مهندسی   / ماهری  »مهندس   / بزرگ«  سازنده  یک   / بزرگی 

گزینه ها[ مهندس ماهر« ]رد سایر 
العالم«  أسرار  »من  ترکیب  در  و  می دهد  »از«  معنای  »ِمن«   201  4

]رد  می شود.  ترجمه  عالم«  پنهانی های  از   / عالم  اسرار  »از  به صورت 
گزینه های »2« و »3«[

گزینۀ »1«[ »من الطبیعة«  »از طبیعت« ]رد 
گزینۀ »1«[ »فیها«  »در آن« ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ »ما«  »آنچه« ]رد 
به صورت  کل  در  و  دارد  »از«  معنی  »األولد«  از  قبل  »ِمن«   202  4

گزینه ها[ »از فرزندان« ترجمه  می شود. ]رد سایر 
گزینۀ »2« ترجمه نشده  »في« در »في صّحة« معنی »در« می دهد، ولی در 

گزینۀ »2«[ است. ]رد 
ضمیر »هم« در »والدیهم« به صورت »پدر و مادرشان / والدینشان« ترجمه 

گزینه های »2« و »3«[ می شود. ]رد 
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| پاسخ عربی جامع |

آمده  »بمنزلة«  یعنی   »3« گزینۀ  در  فقط  منزله«  »به  در  »به«   203  3

گزینه ها[ است. ]رد سایر 

گزینه های »2« و »4«[ حرف جر »باهلل« ]رد  »به خدا« 

گزینه های »2« و »4«[ »پله ها«  »الّدرجات« ]رد 

گزینه های  ]رد  الحقیقّي«  اإلیمان   / الواقعّي  »اإلیمان  واقعی«   »ایمان 

»2« و »4«[

]رد  شده اند.  ترجمه  اضافه   »2« و   »1« گزینه های  در  از«  »ِمن:  و  در«  »في: 

گزینه های »1« و »2«[

گزینه های »2« و »3«[ 1  204 »برای شیطان«  »للّشیطان« ]رد 

گزینۀ »4«[ »عقل«  »عقل« - »عقول« ]رد 

گزینه های »2« و »4«[  »دری«  »بابًا« - »أبوابًا« ]رد 

گزینه ها[ مضارع اخباری »ُتصبح صعبة« ]رد سایر  »سخت می شود« 

گزینه های »3« و »4«[ »باز مکن«  »ل تفتح« ]رد 

لألفراخ«   / »للفراخ  پس  نیست،  »برای«  »جوجه ها«،  از  قبل   205  3

گزینه های »1« و »2«[ نادرست است. ]رد 

»سقوط جوجه ها« ترکیب اضافی است و به صورت »سقوط الفراخ« درست 

گزینه ها[ چون مضاف إلیه »ال« دارد و مضاف بدون »ال /  است. ]رد سایر 

 تنوین« است. قبل »منظره«، »از« نداریم و مفرد است، پس »من المناظر / 

گزینه های »1« و »2«[ من مشاهد« نادرست است. ]رد 

4  206 »در جهان« به صورت »في العالم« می آید. ]رد گزینه های »1« و »2«[

گزینه های »1« و »3«[ »بر ماست« به صورت »علینا« می آید. ]رد 

معنی  »المفردات«  ولی  می آید،  »الّلغات«  به صورت  عربی  در  »زبان ها« 

گزینه های »1« و »2«[ »کلمات« می دهد. ]رد 

ـِ + اسم / ضمیر« در ابتدای جمله معنی مالکیت دارد، پس  4  207 »ل

گزینه ها  که در همه  »هلل« معنی »برای خداست / از آن خداست« می دهد 

درست است.

گزینه های »1« و »3«[ جمع »آسمان ها« ]رد  ماوات«  »الّسَ

گزینه های »2« و »3«[ »أنفسکم«  »درونتان/درون خود« ]رد 

می کند«  محاسبه  اخباری:  ع  »مضار به صورت  و  است  ع  مضار »ُیحاِسب« 

گزینه های »2« و »3«[ ترجمه می شود. ]رد 

1  208 »هناك« اول جمله معنای »آنجا« نمی دهد، بلکه معنی »است / 

گزینه های »3« و »4«[ هست / وجود دارد« می دهد ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ ع است. ]رد  فعل »تبعث: برمی انگیزد« مضار

1  209 »للّثوم«  »برای سیر...است / سیر...دارد«. ]رد سایر گزینه ها[

گزینه ها[ وصفی نکره »فواید بسیاری« ]رد سایر  کثیرة«  »فوائد 

مضارع اخباری »نام می برند / ذکر می کنند« ]رد گزینه های »3« و »4«[ »یذکر« 

»فقط« در گزینه های »3« و »4« ترجمه نشده است. ]رد گزینه های »3« و »4«[

است«   / هست   / دارد  »وجود  معنی  جمله  ابتدای  »هناك«   210  2

گزینه های »1« و »3«[ می دهد. ]رد 

گزینه ها[ »أبحاث علمّیة مهّمة«  »تحقیقات علمی مهّمی« ]رد سایر 

مضارع اخباری »انجام می دهند / می پردازند« ]رد سایر گزینه ها[ ـݭݭݭݪِ «  »یقوم ... ب

برای   / دارد  بارانی  »روز های  وصفی معرفه  الماطرة«  »لألّیام   211  2

گزینه ها[ روز های بارانی است« ]رد سایر 
وصفی معرفه »رنگ های مختلف / رنگ های متفاوت«  لوان المختلفة«  »األ

گزینه های »1« و »4«[ ]رد 
گزینه ها[ »تتّکون«  »تشکیل می شود« ]رد سایر 

»تجعل الّسماء خاّلبة«  »آسمان را زیبا می کند / آسمان را دلربا می سازد« 
گزینه های »1« و »4«[ ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ 1  212 »لیست له رجل«  »پا نداشت« ]رد 

گزینۀ »2«[ »حذاء«  »کفش« ]رد 
راه  استمراری:  »ماضی  به صورت  و  می گذارد  اثر  هم  »أمشي«  روی  »کنت« 

گزینه های »2« و »4«[ می رفتم / حرکت می کردم« ترجمه می شود. ]رد 
ترجمه  گزینه ها  سایر  در  گزینه ها[؛  سایر  ]رد  عمرم«  »از  عمري«   »من 

نشده است. 
گزینه های »2« و »3«[ 4  213 »یکون للکتاب«  »کتاب دارد« ]رد 

گزینه های »1« و »2«[ »رّبما«  »چه بسا« ]رد 
ر« فعل است، ولی در گزینۀ »1« به صورت »تغییرات« آمده که اسم است  »ُیَغّیِ

گزینۀ »1«[ و نادرست می باشد. ]رد 
گزینۀ »2«[ کند« نادرست است. ]رد  گزینۀ »2« فعل »تغییر  در 

گزینه ها[ 3  214 »هناك« معنی »وجود دارد« می دهد. ]رد سایر 

گزینه های »2« و »4«[ »عمق« مفرد است و معنی »عمق« می دهد.]رد 
»متعّجبًا« حال است و به صورت »با شگفتی / با تعجب« ترجمه می شود.

گزینۀ »4«[ ]رد 
دارد«  »وجود  معنی  بیایند،  جمله  اول  گر  ا »هنا/هناك«   215  2

گزینه های »3« و »4«[ می دهند. ]رد 
یعنی  شود؛  تعریب  نکره  به صورت  باید  پس  است،  نکره  فراوانی«  »حقایق 
و  الکثیرة«  »الحقائق  چون   ]»4« و   »1« گزینه های  ]رد  کثیرة«  »حقائق 

»الحقائق الفخمة« هر دو معرفه هستند.
»یعجز«  به صورت  پس  است؛  اخباری«  ع  »مضار فعل  می باشد«  »عاجز 

گزینه های »1« و »4«[ تعریب می شود. ]رد 
ضمیر »ه« معنی »او/آن« و »ها« معنی »آنها / آنان« می دهد و در عبارت 

گزینه های »3« و »4«[ فارسی »آنها« آمده است. ]رد 
2  216 ترکیب »کانت+لي« به صورت »داشتم« ترجمه می شود، »جّدة« 

که  « هم  و »کثیراً و به صورت »نکره« ترجمه می شود  نیز اسم »نکره« است 
گزینه »2« درست است.  معنی »بسیار« می دهد، پس 

بررسی سایر گزینه ها 

معنی  ضمیر«   / اسم   + عند   + »کان  و  اسم/ضمیر«  ِلـ+   + »کان  ترکیب   )1
به  نادرست است؛ چون  گزینه  این  ...« می دهد، پس  و  »داشتم / داشتی 

جای »بود« باید می گفت »داشت«.
ضمیر«   / اسم   + عند  »کان+  و  ضمیر«   / اسم   + ِلـ  »کان+  ترکیب   )3
به صورت  للمسلمین«  »کان  پس  می دهد،   »... و  داشتی   / »داشتم  معنی 

»مسلمانان داشتند« ترجمه می شود. 
4( »کان + ِلـ + اسم / ضمیر« یعنی »کان إلیران« به صورت »ایران داشت...« 

ترجمه می شود.
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