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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 الّصالحین!

 سالم بر بندگان صالح سالم بر بندگان صالح خدا 

»اهلل« ترجمه نشده و معنی 
نادرست است.

کلمات ترجمه شده و  تمامی 
درست است.

بیاین بریم داخل تست تا بهتر متوجه بشین!!! اونجا کامل روشن می شین!!!!! ولی همین 
نکته ساده خیلی کارگشاست!

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

:»! الُمرَشدون إلی طریق الَحّقِ

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

که به طریق حق راهنمایی شده اند ! و آنان رستگارانی اند 

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

همان رستگاران و هدایت شدگان به راه حق می باشند!

ایـن  هسـتند؛  انـدک  بشـنوند،  را  انبیـا  کالم  حقیقتـًا  کـه  آن هـا   )3

انسـان ها همـان رسـتگاران و هدایت شـدگان بـه مسـیر حـق و خـدا 

! هستند

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

که به راه حق هدایت شده اند! همان رستگاران هستند 

در  کـه  می باشـد  »رسـتگاران«  معنـی  بـه  »الفائـزون«  2پاسخ 

گزینۀ »1« به صورت »رسـتگارانی« آمده اسـت و نادرسـت می باشـد، 

»الُمرَشـدون« معنـی »هدایت شـدگان« می دهـد، امـا در گزینه هـای 

گزینه های »1« و »4«[ »1« و »4« درسـت ترجمه نشـده اسـت. ]رد 

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

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

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

گزینه هـــای »3« و »4« آمـــده، اضافـــه اســـت و در  کـــه در  »انســـان ها« 

گزینه هـــای »3« و »4«[ عبـــارت عربـــی »اإلنســـان« وجـــود نـــدارد. ]رد 

در این بخش می خوانیم 

یکی از ساده ترین مباحث، مبحث ترجمه است که تعداد تست هاش هم باالس!
یکی از معضالت بچه ها به خصوص در کتاب های نظام جدید، نداشتن درسنامه برای مبحث ترجمه است که در این کتاب، جامع ترین و کامل ترین درسنامه در 
قالب 30 گفتار آورده شده و در پایان جمع بندی چهار صفحه ای از کّل آن ها را آوردیم که کتابمون کامل باشه. در این بخش تالش کردیم غالب تست های کنکور 
سال های گذشته رو در مبحث ترجمه گردآوری و دسته بندی مناسب کنیم، مگر جاهایی که در کتاب نظام جدید اضافه شده بود که از آن ها تست تألیف کردیم.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب، دسته بندی مطالب است که کمک شایانی به شما می کنه! و می تونید پله پله و خیلی خوب و عمقی، مباحث 
را یاد بگیرید و از هیچ مطلبی غافل نشید. در نهایت هم تست های ترکیبی آوردم که وقتی مطالب را تک تک خوندید و یاد گرفتین و دوره کردین به 

حل آن ها بپردازین!
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گفتار

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

در مبحث ترجمه به هیچ عنوان نباید »فعل« را به صورت »اسم« یا »مصدر« 
کنیم؛ یادتونه که مصدرها کلماتی مثل  و یا »مصدر« را به صورت »فعل« ترجمه 

»رفتن، بردن، نوشتن، ساختن...« بودن!

َهَب: رفت - رفتن
َ

- ذ
مصدری  نباید  و  است  فعل  »َذَهَب« 

ترجمه شود.

َهُب: می رود - رفتن
ْ

- َیذ
نباید مصدری  و  »َیْذَهُب« فعل است 

ترجمه شود.

هاب: رفت - می رود - رفتن
َ

- ذ
به  نباید  و  است  مصدر  »َذهاب« 

صورت فعل ترجمه شود.

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

و بعد با هم تست حل می کنیم.

معنیمثال باب »مصدر«

ایمان داشتنإیمانإفعال

ة
َ

کردنُمکاَشَفةُمفاَعل مکاشفه 

کردنَتکذیبَتفعیل تکذیب 

ل مَتفّعُ
ُ

کردنَتقّد پیشرفت 

شهادت دادنِاسِتشهادِاسِتفعال

کردنِانِتشارِافِتعال منتشر 

دگرگون شدنِانِقالبِانِفعال

کردنَتظاُهرَتفاُعل تظاهر 

ل من تعب عمله!«: 
ّ

 تقل
ً

 - »الیوم حاولت أن أعطی ذلك العامل هدّیة
)تجربی 92(  
1( تالش من امروز این بود که با دادن هدیه ای به آن کارگر، از سختی 

کارش بکاهم!
کارش  که از سختی  کارگر هدیه ای بدهم  کردم به آن  2( امروز تالش 

کند! کم 
3( امروز سعی نمودم که با دادن هدیه، از سختی کار آن کارگر، بکاهم!
کارگر، سختی عمل او کم شد! 4( با تالش امروز در دادن هدیه به آن 
صورت  به  نباید  عنوان  هیچ  به  و  است  فعل  »أعطی«  2پاسخ 

غلط  هدیه«  دادن   / هدیه ای  »دادن  پس  شود،  ترجمه  »مصدر« 
گزینه ها[ است؛ چون »مصدر« است. ]رد سایر 

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

»حاولُت« فعل است و باید به صورت فعل »تالش کردم / سعی نمودم« 
]»4« و   »1« گزینه های  ]رد  اسم.  و  مصدر  به صورت  نه  شود،  ترجمه 

ع التزامی« یا »مصدر«  ع« می تواند به صورت »مضار ترکیب »أن + مضار
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 ضمیر3

دوره  یک  هم  با  اآلن  دارند،  مختلفی  انواع  ضمایر  می دانید  که  همان طور 
روی انواع ضمیرها انجام می دهیم:

1 ضمایر منفصل مرفوعی: هو / هما / هم...
2 ضمایر مّتصل مرفوعی: ذهبا / ذهبوا / ذهبَن....

3 ضمایر منفصل منصوبی: إّیاه / إّیاهما...
4 ضمایر مّتصل منصوبی / مجروری: ه / هما / هم...

برد بیشتری  کار که  کردیم؛ نوعی از ضمیر  که انواع ضمیر را با هم دوره  حاال 
ضمایر  این  است،  مجروری«   / منصوبی  متصل  »ضمایر  دارد  ترجمه  در 
می توانند به فعل یا اسم یا حرف بچسبند و در ترجمه خیلی اثرگذار هستند؛ 
پس بیایین به صورت کامل تر روش بحث کنیم و ببینیم در ترکیب با فعل، اسم و 

حرف چه طوری ترجمه میشه!

ترکیب با حرفترکیب با اسمترکیب با فعلترجمه ضمیرضمیر

ــ شه ـَ برایشبرای اوَلهقلمشقلم اوقلمهمی زندشمی زند او رایضربهــــ

یضربهماشانهما
می زند آن دو / 

آن ها را
قلمـهمامی زندشان

قلم آن دو 
/ آنها

َلهماقلمشان
برای آن دو 

/ آنها
برایشان

برایشانبرای آنهاَلهم قلمشانقلم آنهاقلمهممی زندشانمی زند آنها رایضربهمشانهم
برایشبرای اوَلهاقلمشقلم اوقلمهامی زندشمی زند او را یضربهاــــَ شها
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گاهی  که در ترجمه »ضمیرهای متصل به اسم«  دقت داشته باشید 
از لفظ »خود« یا »خویش« استفاده می شود؛ مثاًل:

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

تباه نمی کند.

ال یضّیع المؤمن عمره في الکسالة. 

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

)زبان 85( نحو الکمال!«: 

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

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  3( بر انسان است 
کند! کمال تالش  به سوی 

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

به  که  شود  ترجمه  باید  »حرکته«  در  »ه«  مّتصل  ضمیر  3پاسخ 

صورت »حرکت او / حرکتش / حرکت خود / حرکت خویش« ترجمه 
گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 

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

گفتار

ترجمه مفرد و جمع4

باید به صورت  که اسم های »مفرد«  این است  یک مبحث مهم در ترجمه 
»مفرد« و اسم های »جمع« به صورت »جمع« ترجمه شوند.

ممکنه بخندین و بگین این دیگه چه نکته ای هستش، ولی بدانین و آگاه باشین که این 
یکی از پرکاربردترین موارد در ترجمه هست.

مثالنشانه ها 

سم
ا

إّنَ مواهب الّدنیا: دنیا-مفرد

کشاورزاناِن - یِنمثنی کشاورز -  رأیت فاّلحیِن: دو 
 جمع 

معّلمون: معّلم ها - معّلمانوَن - یَنمذکر سالم

 جمع 
مؤنث سالم

معّلمات: معّلم ها - معّلمانات

فقراء: فقیرها - فقیران-جمع مکسر

در ترجمۀ انواع جمع از »ها / ان« استفاده می شود.

اسامی »مثنی« می توانند به صورت »جمع« هم ترجمه شوند. دقت کنید 
گر  که می توانند به صورت »جمع« ترجمه شوند، نه اینکه »الزامًا«؛  یعنی ا

اسامی »مثنی« به صورت جمع هم ترجمه شود، درست است.
کشاورزها کشاورزان -  کشاورز / جمع:  فاّلحان  مثنی: دو 

یا  »اسم«  به  سالم«  مذکر  »جمع  یا  »مثنی«  اسامی  اوقات  گاهی 
حذف  آنها  آخر  »ن«  صورت  این  در  که  می شوند  اضافه  »ضمیر« 
است،  »مثنی«  گر  ا که  باشد  حواستان  دیدید،  گر  ا پس  می شود؛ 

گر »جمع« است،  »جمع« ترجمه می شود. »مثنی« و ا
دو دوستش /دوستانش رأیُت صدیقین + ه  رأیُت صدیقیه  

ترکیب با حرفترکیب با اسمترکیب با فعلترجمه ضمیرضمیر

یضربهماشانهما
می زند آن دو / 

آن ها را
قلمهمامی زندشان

قلم آن دو 
/ آنها

َلهماقلمشان
برای آن دو 

/ 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
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چه اسم هایی همیشه مفرد ترجمه می شوند؟

گر خبر از نوع »اسم« باشد،  غالبًا به صورت »مفرد« ترجمه می شود: 1 ا
الّطالب مجّدون...: دانش آموزان، تالشگر هستند.

»خبر«  چون  ولی  است،  سالم  مذکر  جمع  »مجّدون«  اینکه  با  مثال:  توضیح 

است، به صورت مفرد ترجمه شده است.
همواره  باشد،  هم  »جمع«  یا  »مثنی«  گر  ا حتی  عربی  در  »صفت«   2

به صورت »مفرد« ترجمه می شود: 
الّطالب المجّدون...: دانش آموزان تالشگر

»صفت«  چون  ولی  است،  سالم  مذکر  جمع  »المجّدون«  مثال:  توضیح 

می باشد، پس به صورت مفرد ترجمه شده است.
التلمیذات الّصالحات: دانش آموزان شایسته

»صفت«  چون  ولی  است،  سالم  مؤنث  جمع  »الّصالحات«  مثال:  توضیح 

می باشد، به صورت مفرد ترجمه می شود.
باشد،  »جمع«  یا  »مثنی«  نیز  ذوالحال  گر  ا حتی  عربی  در  »حال«   3

به صورت »مفرد« ترجمه می شود:
رأیت التلمیذیِن ضاحکیِن: دانش آموزان را خندان دیدم.

است،  »حال«  چون  ولی  است،  مثنی  »ضاحکیِن«  اینکه  با  مثال:  توضیح 

به صورت مفرد ترجمه شده است.
4 معدود اعداد »10-3«: معدود اعداد »10-3« با اینکه جمع هستند، ولی 

به صورت »مفرد« ترجمه می شود.

﴾: هفت آسمان
ً
کیف خلق اهلل سبع سماوات طباقا وا  ﴿أ لم تر

»سماوات« جمع مؤنث است، ولی چون معدود عدد »سبع«  توضیح مثال: 

می باشد، پس به صورت مفرد ترجمه شده است.
5 اسم اشاره پیش از اسم »ال«دار: هرگاه پس از اسم اشاره، اسمی دارای »ال« 
گر چه مثنی یا جمع باشد. بیاید، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود، ا

هؤالء الطاّلب: این دانش آموزان

توضیح مثال: »هؤالء« اسم اشاره جمع است، اما پس از آن اسم »ال« دار آمده 

است؛ بنابراین اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود.

ألبواب   
ً
أقفاال و  الهدایة  ألبواب  مفاتیح  صاروا  َمن  اهلل  عباد  ِمن  »إّن   -

)ریاضی 98 با تغییر( کة!«:  الهال
کت در میان بندگان خداست! 1( در های هدایت و قفل برای درهای هال

کلید هستند  2( عده ای از بندگان خوب خدا برای درهای هدایت 
کت قفل! و برای در هال

کلید در هدایت هستند  که  کسانی هستند  3( در میان بندگان خدا 
که قفلی بوده اند برای در تباهی! و حال این 

کلیدهایی برای درهای  که  کسانی هستند  از میان بندگان خدا   )4
کت! گردیدند و قفل هایی برای درهای هال هدایت 

4پاسخ »مفاتیح«؛ »جمع« است و به صورت »کلیدها« ترجمه می شود؛ 
پس »کلید« غلط است، چون »مفرد« می باشد. ]رد سایر گزینه ها[

می شود.  ترجمه  »قفل هایی«  به صورت  و  است  جمع   »أقفال« 
گزینه ها[ ]رد سایر 

»أبواب« جمع است و به صورت »درهای« ترجمه می شود. ]رد  سایر گزینه ها[
گزینه ها[ »من عباداهلل: از بندگان خدا« ]رد سایر 

مفرد خبر

مفرد صفت جمع

مفرد صفت جمع

مفرد حال مثنی

مفرد معدود عدد »3-10«

مفرد جمع

گفتار

ترجمه معرفه و نکره5

اسم نکره

که آن را نمی شناسیم و شناختی نسبت به آن نداریم و برای ما  اسمی است 
ناشناخته و مجهول است، به جز دو گروه اسم که آن ها را می شناسیم  و عبارتند از:

2 اسم های »ال « دار  1 اسامی علم   
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 

 
ً

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

)ریاضی 89( 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!

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

کمال انسان است، همان  3( از دیدگاه قرآن آن چه روزی و وسیله 
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« 

کنید »ی« در »روزی« نشانه  گزینه ها[؛ دقت  ترجمه شود. ]رد سایر 
می خواست  گر  ا و  است  کلمه  خود  به  مربوط  و  نیست  بودن  نکره 
به صورت نکره باشد، باید به صورت »روزی ای / یـک روزی« می آمد.

وسیله«  یـک   / »وسیله ای  به صورت  و  است  نکره  هم  »وسیلًة« 
گزینه های »3« و »4«[ ترجمه می شود. ]رد 
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خبر مفرد نکره؛  تافته جدا بافته

را به صورت »معرفه« هم  گر خبر مفرد، اسمی »نکره« باشد؛ می توانیم آن  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« است. گنج  گرانبهایی / یک 

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.

نکرهمعرفه

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 
کردن »یک« قبل از ترکیب وصفی:  1 اضافه 

 عمٌل قبیٌح: یک عمل زشت
کردن »ی« به آخر »موصوف« یا »صفت«:  2 اضافه 

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

- »هؤالء شاعرات و لهّن أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«: 
)هنر 90 با تغییر(  

اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق! 1( این شعرا 
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!

3پاسخ »عاطفة نافذة« ترکیب وصفی نکره است و به صورت »یک 
عاطفه نافذ/ عاطفه ای نافذ / عاطفۀ نافذی« ترجمه می شود. ]رد 

گزینه های »1« و »2«[
»شعوٌر عمیٌق« ترکیب وصفی نکره است و به صورت »یک احساس 
عمیق / احساسی عمیق / احساس عمیقی« ترجمه می شود. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[
»أشعاٌر« نکره است و به صورت »اشعاری« ترجمه می شود. ]رد گزینۀ »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 صورت 
گر  »شاعر« ترجمه می شود. در قسمت قبل توضیح داده شد که خبر مفرد ا

»نکره« باشد، می تواند به صورت »معرفه« ترجمه  شود. ]رد سایر گزینه ها[

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

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

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

ب پس چرا خودتون اآلن دو تا »ی« آوردین؛ یعنی »نمونه  های برتری / 
ُ

 کنین؛ خ

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

نمونه ها برتر« را بخونه مجبوریم یک »ی« اضافه کنیم تا قابل خواندن بشه؛ که 

به این »ی« میگن »میانجی«؛ یعنی »نمونه های برتر« میشه ترکیب اصلی ما که 

قابل خواندنه، حاال برای نکره میتونین »ی« را به یکی از دو اسم »موصوف / 

صفت« اضافه کنین که میشه »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 
2( خدا خالق کریمی است که به انسان نعمت هایی کامل می بخشد!
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 
کریم« ترکیب وصفی نکره است و به صورت  2پاسخ ترکیب »خالق 
»یک خالق کریم / خالقی کریم / خالق کریمی« ترجمه می شود. ]رد 
کنید در ترجمه ترکیبات وصفی نکره، نباید »ي«  گزینۀ »3«[، دقت 
به انتهای همه کلمات اضافه شود، پس »خالقی کریمی« نادرست است.
خواندن  قابل  ولی  است  کامل«  »نعمت ها  به صورت  کاملًة«  »نعمًا 
»نعمت های  به صورت  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[

معمواًل هر گاه اسمی به صورت »نکره« در جمله بیاید و همان اسم دوباره با 
»ال« تکرار شود،اسم دوم را می توان با اسم اشاره ترجمه کرد؛ دقت کنید 
که می توان ترجمه  کرد نه این که حتمًا باید به آن صورت ترجمه شود.

)انسانی 99(  فعصی فرعون الّرسول﴾: 
ً
- ﴿أرسلنا إلی فرعون رسوال

1( به سوی فرعون رسولی را فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.

2( رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرستاده از آن رسول تبعیت نکرد.

3( برای فرعون پیامبر را مبعوث کردیم و فرعون بر آن پیامبر، عصیان کرد.

4( پیامبری را به سوی فرعون مبعوث کردیم و آن پیامبر بر فرعون عصیان کرد.
1پاسخ »رسواًل« بار اول به صورت نکره آمده و معنی »پیامبری / رسولی« می دهد 

و بار دّوم به صورت معرفه آمده و به صورت »آن رسول / آن پیامبر« ترجمه می شود. 
]رد گزینۀ »3«[. »إلی« معنی »به / به سوی« می دهد، نه »برای« ]رد گزینه های »2« 

و »3«[ فرعون بر پیامبر عصیان می کند نه پیامبر بر فرعون. ]رد گزینۀ »4«[.
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گفتار

ترجمه عدد6

کامل عددها و تشخیص اصلی یا ترتیبی بودن آنهاست. به جدول زیر که در  که در بخش ترجمه اعداد، دانستن آن الزم است، شناخت  مهم ترین چیزی 
کنید: اون کامل براتون عددها را آوردیم دقت 

 )واِحٌد إلی ِعشریَن(
ُ

ة صلّیَ
َ ْ
عداُد األ

ْ
ِعشریَن(َاأل

ْ
 إلی ال

ُ
ل ّوَ

َ ْ
 )َاأل

ُ
ة رتیبّیَ

َ
عداُد الّت

ْ
ُعقوُداأل

ْ
َال

َحَد َعَشَریکواحد
َ
ُلیازدهأ ّوَ

َ ْ
ل

َ
ْلحادَي َعَشَراولا

َ
یازدهما

لّثانيدوازدهِاْثناَعَشَردوِاثناِن
َ
لّثانَي َعَشَردوما

َ
بیستِعشروَندوازدهما

لّثاِلُثسیزدهَثالَثَة َعَشَرسهَثالَثة
َ
لّثاِلَث َعَشَرسوما

َ
سیَثالثوَنسیزدهما

ْرَبَعَة
َ
لّراِبَع َعَشَرچهارمالراِبُعچهاردهأْرَبَعَة َعَشَرچهارأ

َ
چهلأْرَبعوَنچهاردهما

ْلخاِمُسپانزدهَخْمَسَة َعَشَرپنجَخْمَسة
َ
ْلخاِمَس َعَشَرپنجما

َ
پنجاهَخمسوَنپانزدهما

ة َة َعَشَرششِسّتَ لّساِدُسشانزدهِسّتَ شصتِسّتوَنشانزدهمالّساِدَس َعَشَرششماَ

لّساِبُعهفدهَسْبَعَة َعَشَرهفتَسْبَعة هفتادَسبعوَنهفدهمالّساِبَع َعَشَرهفتماَ

هشتادَثمانوَنهجدهمالّثاِمَن َعَشَرهشتمالّثاِمُنهجدهَثمانیَة َعَشَرهشتَثمانیة

نودِتسعوَننوزدهمالّتاِسَع َعَشَرنهمالتاِسُعنوزدهِتْسَعَة َعَشَرنهِتْسَعة

ْلعاِشُربیستِعْشروَندهعشرة ْلِعْشروَندهماَ صدِمَئةبیستماَ

تفاوت »بیست« و »بیستم« در نداشتن و داشتن »ال« است:
بیست )عدد اصلی( عْشروَن  

الِعْشروَن  بیستم )عدد ترتیبی(

بچه ها معمواًل اعداد 6 و 7 و 9 را چه در اعداد اصلی چه ترتیبی، با 
هم اشتباه می گیرند، پس اآلن یک بار دیگر برای شما می آورم:

679
نهتسعةهفتسبعةششسّتةاصلی

نهمالّتاسعهفتمالّسابعششمالّسادسترتیبی

کالس دارد، و در  - »در روستای ما دو مدرسه است و هر مدرسه دوازده 
)خارج 93 با تغییر( کاشته شده است!«:  حیاط آن ها نه درخت 
1( في قریتنا مدرستان و لکّل مدرسة إثنا َعشر صّفًا و قد ُغرست في 

ساحتهما تسع شجرات!
2( کانت مدرستان في قریتنا و في کّل مدرسة أحد عشر صّفًا و ُغرست 

في الساحة تسع شجرات!
و  صّفًا  عشر  أحد  المدرستین  لکّل  و  قریتنا  في  مدرستان  هناك   )3

کّل ساحة سبع شجرات! غرسوا في 
و  اثنا عشر صّفًا  کّل مدرسة  و في  قریتنا  ُبنیت مدرستان في  4( قد 

غرسوا في الساحة لهما سبع أشجار!
1پاسخ »دوازده« در عربی به صورت »ِاثنا َعَشَر« ترجمه می شود، 
که »أحد َعَشَر: 11« آمده است، نادرست  گزینه های »2« و »3«  پس 

گزینه های »2« و »3«[ می باشد. ]رد 
»ُنه« در عربی به صورت »ِتسع« تعریب می شود، پس گزینه های »3« و »4« 
که »َسبع: 7« آمده است، نادرست می باشد. ]رد گزینه های »3« و »4«[

اعداد  ولی  باشید،  حفظ  است  بهتر  را   »20« از  کمتر  رقمی  دو  اعداد 
سپس  و  یکان  »اول  یعنی  فارسی  برعکس  را   »20« از  باالتر  رقمی  دو 
کنید؛ البته درمورد ساختن عددها  دهگان« بسازید و در ترجمه استفاده 

در مبحث عدد و معدود، در بخش قواعد کامل صحبت می کنیم.
بیست و چهار: 4  2 : أربعة و  عشرون  

هفتاد و نه :  9  7 : تسع و سبعون  

 واحدٌة!«:
ٌ

- »إّن هذا أخي له تسع و سبعون نعجة و ِلي نعجة

که نود و هفت میش دارد و من فقط یک  1( همانا این برادر من است 
میش دارم!

گوسفند  گوسفند دارد و من یک  2( این برادر من است، او هفتاد و نه 
دارم!

که هفتاد و نه میش داشت و من یک  3( همانا این برادر من است 
میش داشتم!

گوسفند  گوسفند داشت و من فقط یک  4( این برادر من نود و هفت 
داشتم!

]رد  و نه« است.  »تسع و سبعون« به معنی »79: هفتاد  2پاسخ 

گزینه های »1« و »4«[
»دارد«  معنای  ضمیر«   + »عند  یا  ضمیر«   + »لـِ  ترکیب  که  می دانیم 

گزینه های »3« و »4«[ می دهد نه »داشت«. ]رد 

سپس دهگاناول یکان

اول یکان
سپس دهگان
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کاربرد اعداد اصلی و ترتیبی در ترجمه

هر جا عدد به کار برده شده باشد و ترتیب در آن نباشد، عدد »اصلی« است؛ 
ولی هر جا  کالس«؛  نه  و  نود   - کتاب - سه معّلم - صد سگ  مثال »چهار 
 - سوم  نفر   - بار  »چهارمین  مثاًل:  است؛  »ترتیبی«  باشد،  کار  در  »ترتیبی« 

پنجمین صفحه و ...«
صورت  در  گر  ا که  صورت  بدین  دارد،  بسیاری  برد  کار ترجمه  در  نکته  این 
گزینه ها هم باید به صورت اصلی ترجمه شود  سؤال عدد اصلی داشتید، در 
ترجمه  ترتیبی  به صورت  باید  داشتید،  ترتیبی  عدد  سؤال  صورت  در  گر  ا و 

کنید. گر نادرست بودند آن ها را رد  شود و ا

کتاب تاریخمان را خوانده ایم!:«  - »ما تا به حال فقط چهار درس از 
)تجربی 85 با تغییر(  

کتابنا التاریخ رابعة دروس! 1( قرأنا حّتی اآلن من 
 أربعة دروس!

ّ
کتاب تاریخنا إال 2( نحن ما قرأنا حّتی اآلن من 

کتب تاریخنا حّتی اآلن ثالثة دروس! 3( إّنما قرأنا من 
 رابعة دروس حّتی اآلن!

ّ
کتابنا التاریخ إال 4( نحن لم نقرأ من 

2پاسخ »چهار« عدد اصلی است، پس »أربعة« درست می باشد، ولی 

گزینه های »1« و »4«[ و  »رابع / رابعة« ترتیبی بوده و غلط است. ]رد 
»ثالثة« هم به معنی »سه« است، پس غلط می باشد. ]رد گزینۀ »3«[

 - »در صفحه ششم از درس نهم، پنج کلمه آمده است که هیچ مفهومی 

تغییر( با   89 )تجربی  ندارند!«: 

کلماٍت  َخمُس  الّتاسع  رس 
َ

الّد من  السادسة  فحِة  الّصَ في  جاء   )1
لها! مفهوم  ال 

کلماٍت  خامسة  التاسع  رِس 
َ

الّد من  صفحٍة  سادسة  في  أتی   )2
لها! مفهوم  ال 

ال  کلماٍت  خمس  دروس  تسعة  من  صفحاٍت  سّت  في  جاء   )3
لها! مفهوم 

ال  خامسة  کلماٍت  دروٍس  تسعة  من  َصفحاٍت  سّت  في  أتی   )4
لها! مفهوم 

1پاسخ »ششم« ترتیبی است، پس »السادسة / سادسة« درست 

گزینه های »3« و »4«[ می باشد، ولی »سّت« اصلی است. ]رد 
»التاسع« درست می باشد، ولی »تسعة«  ترتیبی است، پس  »نهم« 

گزینه های »3« و »4«[ اصلی است. ]رد 
»پنج« عدد اصلی است و »خمس« درست می باشد، ولی »خامسة« 

گزینه های »2« و »4«[ ترتیبی است. ]رد 

گفتار

ترجمه اسم اشاره7

گر در گزینه ای ترجمه نشده بودند،  اسم های اشاره حتما باید ترجمه شوند؛ یعنی ا
غلط محسوب می شود، حال الزم است که ترجمه اسم های اشاره را بدانید:

اشاره به نزدیک  این هذا - هذه  
اشاره به دور   آن ذلك - تلك  

»هذا / هذه / ذلك / تلك« در هر صورت »مفرد« هستند، پس هیچ 
باشد، در  نداشته  یا  باشد  اسم بعدشان »ال« داشته  که  ندارد  فرقی 

هر صورت »مفرد« ترجمه می شوند:

درختان را... هذه الشجار غرسها الفاّلح: این 

هذه أشجار غرسها الفاّلح: این، درختانی است...

که  چرا  کنید؛  دقت  آنها  از  بعد  اسم  به  باید  أولئك«   / »هؤالء  ترجمه  برای 
از  بعد  اسم  گر  ا و  »جمع«  صورت  به  باشد  »ال«  بدون  آنها  از  بعد  اسم  گر  ا

آنها دارای »ال« باشد، به صورت »مفرد« ترجمه می شود.

هؤالء

بعد از آن، اسم بدون »ال« باشد

بعد از آن، اسم »ال« دار باشد

این ها

این 

أولئك

بعد از آن، اسم بدون »ال« باشد

بعد از آن، اسم »ال« دار باشد

آن ها

آن

عراء
ُ

هؤالء الّش

که »ال« دار است، پس اسم  عراء« آمده 
ُ

از اسم اشاره، »الّش بعد  مثال:  توضیح 

اشاره به صورت مفرد »این« ترجمه می شود.

موَن
ّ

أولئك معل

توضیح مثال: بعد از اسم اشاره، »معّلمون« آمده که بدون »ال« است؛ بنابراین 

اسم اشاره به صورت جمع »آن ها« ترجمه می شود.

)هنر 90( - »هؤالء شاعرات و لهّن أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«: 

و  نافذ  عاطفه ای  دارای  اشعارشان،  که  هستند  شعرایی  این ها   )1

احساساتی عمیق است!

2( اینان شاعر هستند و اشعاری دارند که عاطفه ای نافذ و احساسی 

عمیق دارد!

3( این شاعران را اشعاری است با عاطفه تأثیرگذار و احساس عمیق!

گذار و احساسی عمیق! 4( این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیر 

2پاسخ در اینجــا »هــؤالء« آمــده، ولــی چــون اســم بعــد از آن »ال« 

نــدارد، پــس بــه صــورت »جمــع« یعنــی »این هــا / اینــان« درســت 

مؤنــث  جمــع  خبــر  »شــاعرات«   ]»4« و   »3« گزینه هــای  ]رد  اســت. 

ســالم اســت و بــه صــورت »مفــرد: شــاعر« ترجمــه می شــود. ]رد ســایر 

گزینه هــا[
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- عّین الخطأ:
بر  ظلم  مذموم!:  العمل  هذا  و  الظلم  أقبح  الضعیف  علی  الظلم   )1

کار ناپسند است! ضعیف، زشت ترین ظلم است و این 
اهلل!:  عند  محبوبون  هؤالء  و  الخطیئات  یجتنبون  الزاهدون   )2

پارسایان از خطاها دوری می کنند و این ها پیش خدا محبوبند!
گناه  یتوبون!: مردم  المذنبین  قلیٌل من هؤالء  و  ُیذنبون  الّناس   )3
که توبه می کنند! گناهکارانی هستند  کمی از این ها  می کنند و عّده 

لهم!:  َکستٍر  الّلیل  هذا  و  المظلم  الّلیل  في  اهلل  العابدون  یعبد   )4
مانند  شب،  این  و  می کنند  عبادت  تاریک  شب  در  را  خدا  عابدان 

پوششی برای آن هاست!

3پاسخ بعــداز »هــؤالء« اســم »ال« دار »المذنبیــن« آمــده اســت و 

بایــد بــه صــورت مفــرد، یعنــی »ایــن« ترجمــه شــود.

گزینهها: بررسیسایر

که اسم بعدش دارای  4  »هذا« مفرد است و هیچ ربطی ندارد  1 و 

»ال« یا بدون »ال« باشد و در هر صورت به گونۀ »این« ترجمه می شود.

2  بعد از »هؤالء« اسم بدون »ال«، »محبوبون« آمده و به صورت 

جمع »این ها« ترجمه می شود.

گفتار

8»
ّ

ترجمه انواع»کل

»کّل« به صورت های مختلفی ترجمه می شود و بستگی دارد که پس از آن چه اسمی بیاید؛ در این جا 
با هم حالت های مختلف ترجمه »کّل« بسته به این که بعدش چه اسمی بیاد را بررسی می کنیم:

گر بعد از »کّل«، اسم »نکره« بیاید به صورت »هر« ترجمه می شود. ا
کّل طالٍب: هر دانش آموزی  

گر بعد از »کّل«، اسم »معرفه« باشد، به صورت »همه« ترجمه می شود. ا
ّلب: همه دانش آموزان

ّ
کّل الط  

گر »کّل« دارای »تنوین« باشد، به صورت »هر یک / هر کس« ترجمه می شود. ا

لب: هر یک از دانش آموزان.
ّ
 من الط

ٌ
کّل  

گر »کّل« با »ضمیر« باشد، معنی »همه« می دهد. ا

کلهّنَ ُیحببن: همگی آنها دوست دارند.  

ّ
کل

هر+ نکره

کسدارای تنوین هر یک - هر 

+ معرفه
+ ضمیر

همه/ همگی

تخته گازتخته گاز

جمیع  في  التلمیذات   
ّ

کل ینجح  أن  ُیحِببن  هّنَ 
ّ

کل مات 
ّ

المعل »إّن   -  

الدروس!«:

که هر یک از محّصلن، در همه  1( همه معّلم های ما دوست دارند 

درس ها قبول شوند!

که دانش آموزان همگی در دروس  2( ...آموزگاران علقه مند هستند 

نمره قبولی بگیرند!

تمام  در  دانش آموزان  همه  که  دارند  دوست  همگی  معّلمان   )3

دروس موفق شوند!

خود  درس های  در  گردی  شا هر  که  است  این  آموزگاران  علقه   )4

یابد! توفیق 

3پاسخ ترکیب »کّل + ضمیر« به صورت »همه« ترجمه می شود؛ یعنی 

« بایـد به صـورت »همـه، همگـی« ترجمـه شـود، ولـی در  در ترجمـه »کّلهـّنَ

گزینه های »2« و »4«[ گزینه های »2« و »4« ترجمه نشده است ]رد 

ترکیــب »کّل + معرفــه« به صــورت »همــه« ترجمــه می شــود؛ یعنــی 

گزینه هــای »1«  در ترجمــه »کّل التّلمیــذات« بایــد »همــه« بیایــد. ]رد 

و »4«[

نکره

معرفه

تنویندار

کّل+ضمیر

گفتار

ترجمه ترکیبات وصفی / اضافی / وصفی اضافی9

ترکیب وصفی

ثانیًا  شوند،  ترجمه  باید  دو  هر  که  اواًل  صفت  و  موصوف  ترجمه  هنگام 
چسبیده به هم و بدون فاصله ترجمه می شوند.

غیرة العمل الّصالح  رجل مؤمن  القطرات الّصَ  
کوچک    عمل صالح    مردی مؤمن      قطرات 

در زبان فارسی، صفت همواره »مفرد« ترجمه می شود و فرقی نمی کند 

که در عربی به صورت »مفرد، مثنی یا جمع«  آمده باشد؛ در هر صورت 

صفت در فارسی به صورت »مفرد« ترجمه می شود.
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درس اولدهمدهم

عبارت: ﴿واْجَعْل لي لسان صدٍق في اآلخریِن﴾

ترجمه: و برای من در میان آیندگان، یاد نیکویی قرار بده.

مفهوم: بر جای ماندن نام نیک از آدمی پس از مرگش!

عبارت: ﴿یا أّیها اّلذین آمنوا ِلَم تقولون ما ال تفعلون﴾

ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، چرا می گویید آن چه را که انجام نمی دهید؟

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

ماِء ! عبارت: إرَحْم من في األرض َیْرَحمك من في الّسَ

است  آسمان  در  که  کسی  تا  کن،  رحم  است  زمین  در  که  کسی  به  ترجمه: 

کند. به تو رحم 
مفهوم: رحم کن تا رحم ببینی!

ْر  إلی من قال! ْر  إلی ما قال و ال َتْنظُ ْنظُ اُ عبارت: 

گفته است، ننگر. که  کسی  گفته است بنگر و به  ترجمه: به آن چه 

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

عبارت: إذا َمَلَك األراِذُل َهَلَك األفاِضُل!

ک می شوند. ترجمه: هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند،  شایستگان هال

مفهوم: اگر شایستگان نباشند، کار به دست انسان های پست می افتد و بالعکس!

َع العدوان َحَصَد الخسران! َزَر عبارت: من 

کس دشمنی بکارد، زیان درو می کند. ترجمه: هر 

مفهوم: سرانجام بدی؛ پشیمانی است! / هر چه کنی به خود کنی!

کثیره قاِتٌل! واء؛ َقلیلُه َیْنَفُع و 
َ

کالّد عبارت: الکالم 

ترجمه: سخن مانند داروست، کم آن سود می رساند و  زیادش کشنده است.

مفهوم: دعوت به کم صحبت کردن!

طُلبوا العلم و لو ِبالّصین فإّنَ طلب العلم فریضة! عبارت: اُ

گر چه در چین باشد؛ چرا که طلب دانش، واجب است. ترجمه: علم را بیاموزید ا

مفهوم: دعوت به فراگیری علم و تحمل سختی ها در راه آن.

ي بما َتعَملوَن علیٌم ﴾
ّ
عبارت: ﴿واْعَملوا صالحًا إَن

که من به آنچه انجام می دهید  کار نیکو انجام دهید، به درستی  ترجمه: و 

دانا هستم.
مفهوم: خدا، دانای نهان و آشکار است و همه چیز  را می داند.

کانوا أْنُفَسهم یظلمون﴾ َلَمُهُم اهلل و لکن 
َ
عبارت: ﴿و ما ظ

ترجمه: و خداوند به آنها ستم نکرد، ولی آنها به خودشان ستم می کردند.

مفهوم: خدا به کسی ظلم نمی کند، بلکه انسان ها هستند که به خودشان ظلم 

می کنند. »از ماست که بر ماست.«

ِلْلُقدَرِة علیه!  عبارت: إذا َقَدْرَت علی َعدَوّ َك َفاْجَعِل العفو عنه شکراً 

ترجمه: هر گاه بر دشمنت توانا شدی، بخشش او را شکرانۀ قدرت بر او قرار بده.

مفهوم: پرهیز از انتقام! / بخشش به جای انتقام.

هر یوماِن؛ یوٌم لك و یوٌم علیك!
َ

عبارت: الّد

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

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

! ك تموت غداً
َ
کأّن ك َتعیُش أبداً و اْعَمْل آِلخرتك 

َ
کأّن عبارت: ِاْعَمْل ِلُدنیاك 

گویی تو همیشه زندگی می کنی و برای  کن  کار  ترجمه: برای دنیایت چنان 

گویی فردا می میری. کن  کار  آخرتت چنان 
مفهوم: دنیا به سرعت می گذرد / آمادگی برای مرگ!

»امید به زندگی دنیوی و مهّیا بودن برای زندگی اخروی در هر لحظه.«

در این بخش می خوانیم 

و  عربی  عبارات  سایر  با  آن  کردن  مرتبط  و  عربی  عبارت  فهم  واقع  در  مبحث  این  میشه!  طراحی  مفهوم  از  کنکورتون  سؤاالت  از  سؤال  یه   

ضرب المثل هاست!  و  بیت ها 

را به همراه ترجمه و مفهوم  برای پاسخ دادن به این سؤال، تمام عبارت های مهم کتاب های درسی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 

هر کدام براتون آوردیم. 
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روا إلی 
ُ
َکثَرِة اْلَحَجّ َو لِکِن اْنظ َکثَرِة َصالِتِهم َو َصوِمِهم َو  روا إلی 

ُ
عبارت: ال َتنظ

ماَنِة! 
َ ْ
داِء األ

َ
ِصدِق اْلَحدیِث َو  أ

ترجمه: به بسیاری نمازشان و روزه شان و زیادی حج شان نگاه نکنید؛  بلکه 

کنید. به راستگویی و امانتداری آنها توجه 
مفهوم: دعوت به راستگویی و امانت داری!

نا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل﴾  عبارت: ﴿رّبَ

ترجمه: پروردگارا؛ این را بیهوده نیافریدی.

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

»هدفمند بودن نظام خلقت.«

َرَره! 
َ

ْوَجَدها / في الجّو ِمثَل الّش
َ
أ ذي 

َ
عبارت: َمْن َذا اّل

که آن را در هوا، مانند پارۀ آتش به وجود آورده است؟ کیست  ترجمه: این 

ْوَجَد فیِه َقَمَره!
َ
أ یِل َفَمْن / 

َ
ْر  ِإَلی الّل ْنظُ اُ عبارت: 

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

َره!
َ
نَزَل ِمْنُه َمط

َ
أ ْر  إَلی اْلَغیِم َفَمن /  عبارت: َو اْنظُ

کسی از آن بارانش را فرود آورد؟ کن؛ چه  ترجمه: و به ابر نگاه 

َرِر اْلُمنَتِشَره!
ُ

َکالّد ْنُجٍم / 
َ
ِبأ عبارت: َو زاَنُه 

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

َمَره!
َ

ُج ِمنها الّث ذي / ُیْخِر
َ
عبارت: َفاْبَحْث َو ُقْل َمْن َذا اّل

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

مفهوم: نشانه های خدا در مخلوقات و سرتاسر کائنات وجود دارد!

عبارت: ذو ِحکَمٍة باِلَغٍة / َو ُقدَرٍة ُمقَتِدَره!

کامل و قدرتی پر توان است. ترجمه: دارای دانشی 

مفهوم: خدا دانا و حکیم است و همه چیز را می داند. »حکمت الهی«

المین!
ّ
عبارت: رّبنا ال تجعلنا مع القوم الظ

ترجمه: پروردگارا ما را همراه قوم ظالمان قرار نده

مفهوم: دوری از گروه ظالمان و ستمکاران.

عبارت: قول »ال أعلم« نصف العلم!

گفتن »نمی دانم« نیمی از علم است. ترجمه: 

مفهوم: ضرورت گفتن »نمی دانم« در مواردی که نمی دانم. 

کان بکم رحیمًا...﴾ عبارت: ﴿... و ال تقتلوا أنفسکم إّنَ اهلل 

ترجمه: خودکشی نکنید. خداوند نسبت به شما مهربان است.

مفهوم: پرهیز از خودکشی و قتل نفس.

درس دومدهمدهم

ُر ساَعٍة خیٌر من عبادة َسبعیَن َسَنًة!
ُ
عبارت: َتفّک

ترجمه: ساعتی اندیشیدن، بهتر از عبادت هفتاد سال است.

مفهوم: اهمیت فکر کردن و تفکر.

عبارت: ﴿من جاء بالَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر  أمثالها﴾

کار نیک بیاورد، پس ده برابر مانند آن ]ثواب[ برایش است. کس  ترجمه: هر 

خداوند  با  »معامله  خدا.  کرامت   / است  آن  برابر  ده  نیک  کار  پاداش  مفهوم: 

پرسودترین معامله است.«

موا ألنفسکم من َخیٍر َتِجدوه عند اهلل﴾
ّ

عبارت: ﴿ما ُتقَد

ترجمه: هر چه را که از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، نزد خدا آن را  می یابید.

مفهوم: دنیا مزرعه آخرت است.

عبارت: ﴿قال اهلل ال تّتخذوا إلهین اثنین إّنما هو إله واحد﴾

ترجمه: خداوند فرمود: دو معبود انتخاب نکنید؛ معبود شما همان خدای یکتاست.

مفهوم: خدا یکتا و واحد است. 

 قلیٌل...﴾
ّ

ّبي أعلم ... ما یعلمهم إال عبارت: ﴿... ر

گاه تر است ... جز اندکی آن ها را نمی دانند. ترجمه: پروردگارم آ

مفهوم: خدا دانای نهان و آشکار است.

عبارت: ﴿من إله غیر اهلل یأتیکم بضیاٍء أفال تعقلون﴾

ترجمه: آیا معبودی جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟

و  جهان  در  می تواند  او  و  خداست  حاالت  تغییردهنده  و  آفریننده  تنها  مفهوم: 

انسان تغییرات ایجاد کند. 

عبارت: سنتعاون جمیعًا علی العمل بهذا الحدیث!

کرد. ترجمه: همگی در عمل به این حدیث با یک دیگر همکاری خواهیم 

مفهوم: دعوت به اتحاد و همکاری.

درس سومدهمدهم

عبارت: ﴿الّناس نیاٌم فإذا ماتوا اْنَتَبهوا﴾

ترجمه: مردم در خوابند، چون بمیرند بیدار می شوند.

مفهوم: مرگ آغاز بیداری است!

عبارت: ﴿و اْصِبْر علی ما َیقولون َو اْهُجْرُهْم﴾  

کن. ترجمه: در برابر آنچه )دشمنان( می گویند شکیبا باش و از آنها دوری 

مفهوم: دعوت به صبر و شکیبایی.

 اهلل﴾  
ّ

عبارت: ﴿َفاستغفروا لذنوبهم و من َیغفر الّذنوب إال

ترجمه: برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی جز خدا، گناهان را می بخشد؟

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

ما اْلَغیُب هلل َفاْنَتِظروا إّني َمَعُکم ِمَن اْلُمنَتِظریَن﴾
َ
عبارت: ﴿َفُقْل إّن

ترجمه: بگو غیب فقط از آن خداست؛ پس منتظر باشید که من ]هم[ همراه 

شما از منتظران هستم.
مفهوم: خدا دانای آشکار و نهان است. 

 بلسان قومه﴾
ّ

عبارت: ﴿و ما أرسلنا من رسوٍل إال

ترجمه: و هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم.

خــودش  مــردم  فهــم  و  درک  بــا  متناســب  پیامبــر  هــر  دعــوت  روش   مفهــوم: 

بوده است. 

عبارت: ﴿یا أّیها اّلذین آمنوا ال تّتخذوا عدّوي و عدّوکم أولیاء﴾

را  خودتان  دشمن  و  من  دشمن  آورده اید؛  ایمان  که  کسانی  ای  ترجمه: 

دوست نگیرید.
مفهوم: ضرورت شناختن دشمن.
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| عربی جامع انسانی |

که عبارتند از: برای فهمیدن لغات نا آشنا در متن، راه هایی وجود دارد 
2 ریشه یابی  1 تقلب طراح 

4 فارسی بودن بسیاری از جاهای متن 3 حدسینگ 
کنیم:  و در این قسمت قصد داریم هر یک از این موارد را بررسی 

1.  تقلب طراح

را  آن  یا  طراح  باشد،  نامفهوم  و  نامأنوس  شما  برای  لغتی  گر  ا اوقات  گاهی 
آن  دربارۀ  توضیحی  یا  و  می نویسد  عربی  به  را  معادلش  یا  می کند،  معنی 
به  داریم  قصد  اینجا  در  که  ببرید  پی  لغت  آن  معنی  به  شما  که  می دهد 

توضیح این مطالب بپردازیم:

 1- معنی کردن

گاهی اوقات طراح خیلی شیک و مجلسی، معنی آن کلمه را برایتان می نویسد؛ 

کنید: به مثال های زیر دقت 

هنر 97
ِبـ الزئبق )جیوه(! هب في ماّدة ُتسّمی 

ّ
و هو أن یذّوب الذ

خیلی شیک، طراح »الزئبق« را »جیوه« معنی کرده است.

بی 98 تجر
... بواسطة القنوات أو األنابیب )لوله ها(!

طراح برایتان معنی »األنابیب: لوله ها« را نوشته است.

 2- نوشتن معادل یا مترادف و متضاد

گاهی اوقات طراح برای حدس کلمه برای شما، مترادف یا متضاد و یا جمع 
یا مفرد آن را می نویسد:

بی 88 تجر

کاة )التقلید(، إحدی و سائل التعّرف علی أشیاء جدیدة! المحا

کاة« را نمی دانید، ولی از روی »التقلید«  شما معنی »المحا
کردن« می دهد. که معنی »تقلید / پیروی  پر واضح است 

انسانی 88

بّي! فبناء علی هذا نری أّنَ حاملي لواء )رأیة( األدب العر

دانش آموزان معمواًل معنی »لواء« را نمی دانند، ولی از روی 
که معنی »پرچم / َعَلم« دارد. »رأیة« واضح است 

ج 89 خار

 علی حسن صیاغة...!
ُّ

... تشاهد علی البضائع )األشیاء( َتدل

طراح چون احتمال داده دانش آموز معنی »البضائع« را نداند، 
به شما »األشیاء« را داده که بفهمید معنی »کاالها / اشیا« دارد.

زبان 90

 »ارتفع«(!
ُ

ورق بالماء لینخفض )ُمنذ حیث ُیمأل الز

»ُمنُذ  طراح  ولی  نمی دانند،  را  »ینخفض«  معنی  دانش آموزان 
»ارتفع« را داده که بفهمید معنی »کم شدن / پایین آمدن« دارد.

انسانی 92

کي ال تسقط! یترك عمله لیواظب خلّیته )بیته( 

را  »خلّیته«  معنی  دانش آموز  که  است  داده  احتمال  طراح 
که از روی آن بفهمید  نداند، به همین دلیل »بیته« را داده 

معنی »خانه / مکان« می دهد.

ریاضی 96

کان اإلیرانّیون من رّواد )ج رائد( تلك الّنهضة! إضافة إلی ذلك 

چون دانش آموزان معنی »رّواد« را نمی دانند، طراح مفرد آن 
را برایتان نوشته است تا به وسیلۀ آن به معنی »پیشگامان« 

پی ببرید.

در این بخش می خوانیم 

با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟

تیپ های سؤاالت درک مطلب

بررسی درک مطلب کنکور های سراسری

با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟
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ج 96 خار

الصطیاد  المناسبة  الحیلة  خاذ 
ّ
اَت إلی  أو  االبتعاد  إلی  ع  فیسر

)صید( طعمته!

نمی داند  را  »اصطیاد«  معنی  دانش آموز  که  می داند  طراح 
معنی  بفهمد  آن  روی  از  که  داده  را  »صید«  همین  برای  و 

کردن« دارد. »صید 

ریاضی 98

ذي ُیعتبر )ُیعّد( من أهّمها!
ّ
فمن أنواعه نخیل الّتمر ال

از فعل »ُیعّد« که در بحث لغت و واژه خوانده اید، واضح است 
که »ُیعتبر« معنی »به شمار می آید / به حساب می آید« دارد.

بی 98 تجر

تغذیتها بمیاه العیون المتعّددة و اآلبار )جمع بئر(!

که در بحث لغت و واژه خوانده اید، می توانید  از روی »بئر« 
که »اآلبار« جمع و به معنی »چاه ها« است. تشخیص دهید 

 3- توضیح دادن

آن  روی  از  تا  توضیح می دهد  کلمه ای  به  راجع  برایتان  اوقات طراح  گاهی 
کنید. کلمه پی ببرید؛ به مثال های زیر توجه  توضیح، به معنی آن 

زبان 89

أشاروا إلی أّنه البّد من وجود جزر معمورة )جزیرة فیها عمران(!

ممکن است دانش آموز معنی »معمورة« را نداند و برای همین، 
که از روی توضیح »جزیرة فیها  طراح توضیح آن را داده است 
که در آن آبادی است.« می توانید بفهمید  عمران: جزیره ای 

»معمورة« معنی »آباد« می دهد.

انسانی 90

أن  دون  من  الکهرباء(  به  یمّر  )ما  سلك  علی   
ً
واقفا طائرًا  رأیت  أ 

یهّدده خطر؟!

از روی توضیح »ما یمّر  به الکهرباء: آنچه از درون آن برق می گذرد«، 
که »سلك« معنی »سیم برق / سیم« می دهد. واضح است 

ج 90 خار

الملح یساعد علی ذوب بعض الجلید )الماء المنجمد عند البرودة(! 

در  یخ زده  آب  البرودة:  عند  المنجمد  »الماء  توضیح  روی  از 
که »الجلید« معنی »یخ« می دهد. سرما« واضح است 

ریاضی 95

العنکبوت  تصنعه  )ما  العنکبوت  خیوط  شبکة  کبر  أ علی  ُاجریت 

کبیٍت لها(! 

از روی توضیح »ما تصنعه العنکبوت کبیٍت لها: آنچه عنکبوت 
»شبکة  که  است  واضح  می سازد.«  خود  برای  خانه  مانند 

خیوط« معنی »تار عنکبوت« دارد.

ریاضی 97

د منه المولود(! 
ّ
تصنع أنثی الّصقر بیضها )ما یتول

آن  از  فرزند  آنچه  المولود:  منه  یتوّلد  »ما  توضیح  روی  از 
متولد می شود«، واضح است که »بیض« معنی »تخم« دارد.

2.ریشهیابی

بردترین تکنیک های حدس لغات نا آشنا، ریشه یابی  یکی از مهم ترین و پرکار
نزدیک  دلیل  به  را  آنها  معنای  نحوی  هر  به  که  است  کلماتی  از  استفاده  و 
بودن ریشۀ کلمات می دانید. فکر نکنید که این کار راحتی است؛ بلکه تکرار و 
تمرین فراوان می خواهد. اآلن تعداد زیادی تک جمله از متن های سال های 
هم  با  کلی  صورت  به  را  متن   »3« انتها  در  و  می کنم  بررسی  برایتان  را  اخیر 
کرده و لغاتی از آنها را ریشه یابی می کنیم تا برای شما روشن تر شود. بررسی 

ریاضی 91

 باألشجار!
ً
کان من آماله أن یری حقله ملیئا و 

« را داشتید که معنای »پر شدن« 
ُ
، َیْمَتِل

َ
در بحث لغت »ِاْمَتَل

داشت؛ پس »ملیئًا« هم معنی »پر شدن« می دهد.

ریاضی 91

مّرت األّیام و مضت الّسنوات!
در بحث مترادف و متضاد در لغت و واژه، احتمااًل »َمَضی، 
پس  داشت؛  »گذشتن«  معنی  که  شنیده اید  را  َیمضي« 

»َمَضت« هم،  معنی »گذشت« می دهد.

بی 91 تجر
 عن رأیه، فبدأ یوّضح!

ً
سأله مازحا

که »بدأ یوّضح«  از روی »توضیح دادن« می توانید بفهمید 
کرد« می دهد. معنی »شروع به توضیح دادن 

بی 91 تجر

ی فیها دروسه!
ّ

تي تلق
ّ
فسألوا عن حیاته و عن المدرسة ال

که مثاًل می گفتید جریان  را داشتید  در فیزیک بحث »القا« 
در فالن جسم القا شد، یعنی فالن جسم جریان را دریافت 
»دریافت  معنی  »تلّقی«  بفهمید  می توانید  آن  از  لذا  کرد، 

کرد« می دهد.

ج 91 خار
ِاستضعفوك فذبحو ك!

از روی »ضعف / ضعیف« خیلی واضح است که »ِاستضعفوك« 
معنی »تو را ضعیف یافتند« می دهد.

ج 91 خار

سفینة الحیاة تعلو في زمٍن و تهبط في زمن آخر!
أعلی« خیلی شیک می توانید بفهمید  از روی »عالی،  تعلو: 

که »تعلو« معنی »باال می رود، زیاد می شود« می دهد.
تهبط: لغت »َهَبَط / َیهبط« را در بحث لغت داشتید؛ پس 

»تهبط« معنی »پایین می آید« می دهد.

ریاضی 92

ال ینتج غیر الکالم! أحدهم قّوال 
معنی  »قّوال«  که  است  واضح  یقول«  »قال،  روی  از  قّوال: 

»پرگو / پر حرف« می دهد.
که با  »ینتج«: هم ریشۀ آن »نتیجه« است؛ پس واضح است 

حرف »ال« معنی »نتیجه ای ندارد« می دهد.

ریاضی 92

م!
ّ

و الثالث یفاجئ الّناس بعمله دون أن یتکل
گهان« که در بحث لغت داشتید، می توانید  از روی »فجأة: نا

که »یفاجئ« معنی »غافلگیر می کند« می دهد. بفهمید 

ریاضی 92

و لکّنهم بعد زمٍن ُیفشی سّرهم!
 از روی »فاش شدن« که در فارسی هم به کار می بریم، واضح

می شود«  »فاش  و  مجهول  صورت  به  »ُیفشی«  که  است 
معنی می دهد.

ریاضی 92

هو یستعین علی قضاء أموره بالکتمان و یرّجح العمل بالّصمت!
کمک  یستعین: در نماز می گوییم »إّیاك نستعین: فقط از تو 
می خواهیم« که خیلی واضح است معنی »کمک می خواهد« 

می دهد.
کار می بریم،  که در فارسی به  یرّجح: از روی »ترجیح دادن« 

که »ُیرّجح« معنی »ترجیح می دهد« دارد. واضح است 
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هنر 92

تي تحدث بین األصدقاء ...!
ّ
کثیر من الحوادث الُمّرة ال و 

که در بحث لغت داشتید، واضح است   » َیَمّرُ »َمّرَ /  از روی 

که »المّرة« معنی »تلخ« دارد.

ج 92 خار

لماذا یتبعنا القمر عندما نسیر؟

که در فارسی داریم، می توانید پی  از روی »تبعیت / تابع« 

که »یتبعنا« معنی »تعقیبمان می کند« دارد. ببرید 

ج 92 خار

فهو یرافقنا في السّیارة و في القطار!

از روی »رفیق« یا »رفاقت« در فارسی، می فهمیم که »یرافقنا« 

معنی »همراهی مان می کند« می دهد.

برای اینکه بهتون ثابت بشه خیلی از کلمات و فعل های ناآشنای متن، با ریشه یابی 

قابل حدس هستند، چند متن از کنکورهای سراسری را به طور کامل براتون آوردم 

و کامل ریشه یابی کردم. دقت کنید!

انسانی 88

مس: أ ال ُتحّبین أن 
َ

 للّش
ً
 قالت یوما

ً
لقد جاء في األساطیر أّن ریحا

تکون لك قّوتي؟ فأنا قوّیة ادّمر و اخّرب البیوت، و الجمیع یخافون 

مّني! في هذا الوقت مّر رجل فقالت الّشمس: هل تستطیعین أن 

أسهل  لیس  الریح:  فقالت  ثیابه؟!  یخلع  بأن  الرجل  هذا  تجبري 

بثیابه  استمسك  فقد  الّرجل  أّما  تعصف،  فبدأت  شيء!  هذا  من 

مس ساخرًة و بعد 
َ

بشّدة حّتی عجزت الریح! عندئذ قهقهت الّش

، ثّم أرسلت أشّعتها 
ً
 فشیئا

ً
ماء شیئا قلیل ارتفعت إلی وسط الّسَ

من هناك و أصبح الجّو حاّرًا. فشعر الرجل بالحرارة و جلس، و بعد 

دقائق قام بخلع ثیابه!

األساطیر: از »اسطوره« می آید؛ پس احتمااًل معنی »اسطوره / 

الگو« می دهد.
ادّمر: در فارسی شنیده اید که طرف می گوید »دمار از روزگار ما درآورد«، 

کردن / از بین بردن« دارد. پس حتمًا »ادّمر« هم،  معنی »نابود 
« بود  ، َیُمّرُ که همان »َمّرَ که در بحث لغت داشتید،  مّر: این را 

و معنی »گذشتن« می داد.
و احتمااًل همین  کردن« می آید  از »اجبار / مجبور  تجبري: 

کنی« می دهد. کنی / وادار  معنی را دارد و معنی »مجبور 
یخلع: در فارسی اصطالح »خلع لباس کردن« را شنیده اید؟! 

معنی  ثیابه«  یخلع  »أن  فهمید  می توان  آن  روی  از  و  بله، 
بیاورد« دارد. »لباسش را در

که معنی  را خواندید  تعصف: در بحث لغت و واژه »عصف« 

»وزیدن« داشت.
استمسك: در مبحث لغت و واژه »ِاْسَتْمَسَك، َیْسَتْمِسُك« 

گرفتن« دارد. که معنی »چنگ زدن / محکم  را داشتید 
عجزت: از »عاجز شدن« می آید و معنی »عاجز شدن / ناچار 

شدن« دارد.

انسانی 88

معنای  و  می آید  کردن«  مسخره   / »تمسخر  از  ساخرًة: 

»مسخره کنان« دارد.

ارتفعت: واژۀ »ارتفاع« را شنیده اید؟! ُخب از روی آن واضح 

که معنی »باال رفتن« دارد. است 

ریاضی 90

ی العنکبوت بصورة أساسّیة علی الحشرات بعد اصطیادها 
ّ

یتغذ

شبکة  بصنع  تقوم  کب  العنا بعض  فلهذا  یصنعها.  قوّیة  بشبکة 

ق هذه الشبکة 
َّ

ور عنکبوت واحد فقط، و ُتَعل یکفي حجمها لمر

ی في انشقاقات األرض، فیبقی العنکبوت 
َ

علی األغصان أو ُتلق

منتظرًا في أحد أطرافها. و عند عبور الطعمة تسقط فیها غافلة، 

ثّم  الصید،  علی  لیقبض  الشبکة  داخل  في  العنکبوت  فیندفع 

کب  یقوم بترمیمها و إصالحها انتظار فریسة ُاخری! و بعض العنا

تمتلك غددًا ساّمة قاتلة یستعملها العنکبوت في معارکه أمام 

خصومه و أعدائه!

کردن« می آید؛ پس معنی »تغذیه  ی: از »غذا« و »تغذیه  ّ
یتغذ

می کند« دارد.
کردن« می آید و معنی مصدری  اصطیادها: از »صید / صید 

کردن« دارد. کردن / شکار  »صید 
معنی  که  بفهمید  می توانید  کردن«  »اقدام  روی  از  تقوم: 

»اقدام می کند« دارد.
ُق« را داشتید که معنی مصدری  َق / ُیَعّلِ

َ
ق: در بحث لغت »َعّل

َّ
ُتعل

کردن« داشت. »آویزان 
معنی  که  داشتید  را  یلقي«  »ألقی،  لغت  بحث  در  ی: 

َ
ُتلق

مصدری »انداختن« داشت.
که در فارسی متداول است،  کردن«  تسقط: از روی »سقوط 

می توانید بفهمید معنی »سقوط می کند« دارد.
می توانید  گهانی«  نا طور  به   / کردن  »غفلت  از  غافلة: 

گهانی« دارد. بفهمید معنی »نا
که می گویند »طرف قبض روح شد«؛ یعنی  شنیدید  یقبض: 

بفهمید  می توانید  همین  روی  از  مرد!  و  شد  گرفته  او  روح 
»یقبض« معنی »بگیرد« دارد.

معنی  که  داشتید  را  »فریسة«  کلمه  لغت  بحث  در  فریسة: 

»طعمه / شکار« دارد.
تمتلك: از »مالکیت / مالک بودن« می آید و معنی »دارند« 

می دهد.
که »ساّمة« معنی  ساَمة: از روی »سّمی« می توانید بفهمید 

سمی دارد.

هنر 98

گردن( طویل و أقدام طویلة فإّنها أطول  رافة حیوان لها عنق ) الّز

و  األوراق  في  الموجود  بالماء  تکتفي  هي  و  العالم،  في  حیوان 

َوجدت  إذا  أّما  ة؛ 
ّ
الجاف المناطق  في  تعیش  أن  تستطیع  لذلك 

الجدیدِة  األوراق  علی  ی 
ّ

تتغذ و  کثیرًا،  منه  َتتناول  فإّنها  الماَء 

کیفیة جسمها! لألشجار، و ُتساعدها علی تناولها 



4بخش
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درود به همگی! سه تا سؤال راحت از تحلیل صرفی در عربی عمومی تون میاد! معموال یک سؤال از تحلیل صرفی اسم و دو سؤال از فعل و سه سؤال »4« تایی 

هم در عربی اختصاصی تون میاد! نگاه به ظاهر طوالنی و بد بدنشون نکنین! خیلی راحت حل میشن! فقط کافیه تکنیک هاش رو بلد باشین.

گفـتــارگفـتــار

تحلیل صرفی اسم1

تحلیل صرفی اسم

برای تحلیل صرفی »اسم« ، اول باید بدونیم چیا اسم محسوب میشن. باید بدونین 
موارد زیر اسم هستن: 

...
ً
1 تمامی کلماتی که »ال« یا »ة« یا »تنوین« داشته باشند: المسلمة / تلمیذا
2 تمامی »مصدر« های ثالثی مجرد و مزید: صبر / تقدیم / مجاَهَدة...

3 قیدهای »مکان« و »زمان«: عند / قبل / بعد / أمام/ تحت....
4 اسامی »اشاره«: هذا / هذه/ أولئك / تلك...

کم... کما/  5 انواع »ضمیر«: هو / هما / هم / ك / 
کیف / من / ما... کلمات »پرسشی« به جز »هل« و »أ«: أین /   6

که شناختیم اسم شامل چه مواردی میشه، باید »جنس اسم/ عدد  حاال 
اسم / وزن های مهم اسم/ معرفه و نکره« را بشناسیم.

جنس اسم

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذّکر« و »مؤّنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم:

مذکر

ور، الّدیك و...
َ

لت دارد؛ مانند  محمود، الّث اسمی است که بر جنس »نر« دال
اسم مذکر به دو دسته حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

 1. مذکر حقیقی

لت می کند و مخصوص  اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دال
جانداران است؛ مانند  محّمد، علي، حسن، الّثور، الّدیك و ... 

 2. مذکر مجازی

اسمی است که بر جنس نر داللت نمی کند و مخصوص غیرجاندار است، اّما قواعد 
اسم مذّکر در مورد آن به کار می رود؛ مانند  الَقَلم، الباب، الکتاب، الّدفتر و ...

مؤنث

لت دارد؛ مانند  خدیجة، فاطمة،  که بر جنس »ماده« دال اسمی است 
جاجة.

َ
البقرة، الّد

اسم مؤنث نیز به دو دستۀ حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

 1. مؤنث حقیقی

و  می کند  لت  دال ماده  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 
مخصوص جانداران است. مانند  المعّلمة، األخت ...

 2. مؤنث مجازی

غیرجانداران  مخصوص  و  نمی کند  لت  دال ماده  جنس  بر  که  است  اسمی 
کار می رود؛ مانند  الّشمس،  است، اّما قواعد اسم مؤّنث در مورد آن به 

جرة و ... 
َ

المنضدة، المدرسة، الّش

در این بخش می خوانیم 

تحلیل صرفی اسم

تحلیل صرفی فعل

تحلیل صرفی حرف
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 نشانه های مؤنث مجازی

جرة/ ...
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الّش
2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  َزهراء / َصحراء / َزرقاء / ...

ُکبر ٰی / ُصغر ٰی / ُدنیا/ ... 3 الف مقصوره »ٰی، ا«؛ مانند  
ُذن ...

ُ
4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / ِرْجل / َعْین / ا

5 اسم »کشورها/ شهرها« مانند  ایران / طهران ...
ماء: آسمان« - 6 اسم های بدون قاعده مهم  »األرض: زمین« - »الّسَ
 - جان«  »الّنفس:  خانه« -  »الّدار:   - آتش«  »الّنار:   - خورشید«  »الَشمس: 

»َحْرب: جنگ« - »البئر: چاه« ...

ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن کلمات، صورت »مفرد« کلمه است؛ پس  مال
برای تشخیص »مذکر« یا »مؤنث« بودن باید به »مفرد« کلمه دقت کنید: 

مفرد طبیب »مذکر«  مفرد فقیه »مذکر«   أطّباء   فقهاء 
مفرد الجزیرة »مؤنث«  مفرد المدرسة »مؤنث«   الُجزر   المدارس 

مفرد أخ »مذکر«  الب »مذکر«   إخوة 
ّ
مفرد الط لبة 

ّ
 الط

مفرد صاِحب »مذکر«  مفرد شعاع »مذکر«   اصحاب   أشّعة 

)هنر 89( �تهدأ�بعطاء�تعطیه!:�� -�هي�سنة�جاریة�بأّن�الدنیا�ال

1( اسم تفضیل - نکرة 
2( اسم - مفرد - مؤنث - معّرف بأل 

3( مذّکر - اسم مبالغة - معّرف بأل
4( مفرد - مذّکر - اسم مکان

است.  مؤنث  و  دارد  مقصوره«  »الف  انتهایش  در  »دنیا«  2پاسخ 

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 
گزینۀ »1«[ »الدنیا« چون »ال« دارد، معرفه است. ]رد 

عدد اسم

3 جمع 2 مثّنی   1 مفرد  

1. مفرد
می کند؛  لت  دال شیء...(   / حیوان   / )شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 

مثل: »کتاب / جمیل / وردة...«

ی
ّ

2. مثن
لت دارد و دارای  که بر دو فرد )شخص / حیوان/ شیء...( دال اسمی است 

دو عالمت »اِن / یِن« است.

کلماتی مثل »دوران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: بدن ها« 
/ »ألوان: رنگ ها« / »إخوان: برادران« / »سلیمان / شعبان / رمضان / عثمان 
/ ایمان« / »أدیان: دین ها« / »أسنان: دندان ها« / »طیران: پرواز« / »غزالن: 
آهوها« / »ُشجعان: شجاع ها« / »ُغفران: بخشش« / »حیران: سرگردان« / 
»شیطان: شیطان« / »غضبان: خشمگین« / »عطشان: تشنه« / »کسالن: 
تنبل« / »طغیان: طغیان« / »جریان: جریان« / »جوعان: گرسنه« با اینکه 
انتهایشان »ان« دارند، ولی »مثّنی« نیستند، برای اینکه درست تشخیص 

گر مفرد کلمه به دست آمد »مثّنی« است. دهید، باید »ان« را حذف کنید، ا

ألوان  ألو »مفرد: لون«  مثنی - جمع مکّسر
کلمه«  مثنی - جمع مکّسر طالبان  طالب »مفرد 

 3. جمع

1 مذکر سالم
2 مؤنث سالم

3 مکّسر

 1. جمع مذکر سالم

دارای دو عالمت »وَن / یَن« است.

کلماتی مثل »قوانین / سالطین / شیاطین / تمارین / میادین /
مجانین / ریاحین / دهاتین / موازین / عیون / جنون / بساتین/ 
»ون«  یا  و  »ین«  انتهایش  اینکه  با  فساتین...«   / عناوین   / کین  مسا
دارند، ولی هیچکدام »مثنی / جمع« نیستند. برای تشخیص درست، 
کلمه به دست آمد »مثّنی  گر مفرد  کنید و ا باید »ین« یا »ون« را حذف 
»جمع  نیامد  دست  به  آن  مفرد  گر  ا ولی  است،  سالم«  مذکر  جمع   /

مکسر / مفرد« می باشد.

قوانین  قوان »مفرد: قانون«  جمع مکّسر - جمع مذکر سالم  - مثّنی
شیاطین  شیاط »مفرد: شیطان«  جمع مکّسر - جمع مذّکر سالم -مثّنی
مؤمنین  مؤمن »مفرد کلمه«   جمع مکّسر - جمع مذّکر سالم - مثّنی

»ین« بین »مثّنی« و »جمع مذّکر سالم« مشترک است:
ـ« داشته باشد  مثّنی ـِ ــــ گر »ین«؛ »کسره =  ا

ــ« داشته باشد  جمع مذّکر سالم ـَ ـــ گر »ین«؛ »فتحه=  ا

 2. جمع مؤنث سالم

دارای عالمت »ات« است.

 کلماتی مانند »أبیات / أصوات / أموات/ نبات/ ممات / سمات / 
هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  انتهایشان  اینکه  با  أوقات...«   / إثبات 
دهید،  تشخیص  درست  اینکه  برای  نیستند.  سالم«  مؤنث  »جمع 
مفرد  گر  ا کنید.  اضافه  آن  به  »ة«  یک  و  کنید،  حذف  را  »ات«  باید 
به  آن  مفرد  گر  ا ولی  است،  سالم«  مؤنث  »جمع  آمد  دست  به  کلمه  

دست نیامد، جمع مکسر یا مفرد می باشد.
 - ســالم  مؤنــث  جمــع  صــوت«   »مفــرد:  أصــوة  أصــوات  

ــر  ــع مکّس جم
 - سالم  مؤنث  جمع  کلمه«   »مفرد  جّنة   جّنات   

جمع مکّسر - مفرد

حذف »ات«

حذف »ات«

 کلمات »َبنات / أخوات / ُاّمهات / سنوات / أدوات / سماوات« با تغییرات 
کمی، جمع مؤنث سالم از »بنت / أخت / أّم / سنة / أداة / سماء« هستند.

حذف »ان«

حذف »ان«حذف »ان«

حذف »ین«

حذف »ین«

حذف »ین«
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 3. جمع مکّسر

قاعده خاّصی ندارد و بیشتر سماعی است و آن ها را در درس های مختلف 
و بخش های مختلف کتابتان دیده اید. در اینجا فقط به چند مثال اکتفا می کنیم: 

مفرد جمع�مکّسر

المدرسة المدارس

الکتاب الُکُتب

البخیل الُبخالء

المصباح المصابیح

مفرد جمع�مکّسر

التلمیذ الّتالمیذ

الّرجل الّرجال

العزیز األعّزاء

المسجد المساجد

جمع مکسر

أَخواِن - أَخویِنمثنی

إْخوان - إْخوة
) أخ�)برادر

جمع مؤنث سالم أَخواتأخت�)خواهر(

)خارج 88( -�»فلُنؤمن�أّن�ِللدنیا�یومیِن!«:  

1( جمع سالم للمذّکر - معرفة!
2( اسم - مثّنی - مذّکر - نکرة !

3( اسم - مثّنی - مذّکر - معّرف بالعلمّیة! 
4( اسم - جمع سالم للمذّکر - نکرة!

2پاسخ »یِن« مربوط به »مثّنی« و »یَن« مربوط به »جمع مذّکر 

سالم« است؛ پس »یومیِن«، »مثّنی« است. ]رد گزینه های »1« و »4«[
گزینه های »1« و »3«[ »یومیِن« معرفه نیست. ]رد 

)ریاضی 91( -�»النباتات�مثل�البساتین�المجاورة�لها!«:�

1( جمع تکسیر - معّرف بأل / مضاف إلیه 
2( اسم - مؤنث - مثّنی / صفة 

3( اسم - جمع سالم للمذّکر - معّرف بأل / مضاف إلیه 
4( جمع مکّسر - معّرف بأل / صفة

گر »ین« را حذف کنید، »البسات« باقی می ماند که مفرد  1پاسخ ا

»جمع  پس  است؛  »البستان«  کلمه  مفرد  چون  نیست،  کلمه  آن 
گزینه های »2« و »3«[ مکّسر« می باشد. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ نقش »البساتین« مضاف إلیه است. ]رد 
)تجربی 93( -�»الّناس�یجتمعون�واقفین�علی�جانبي�الّطریق!«:��

1( جمع سالم للمذکر - نکرة / صفة
2( جمع سالم للمذّکر - اسم فاعل »مصدره: وقوف« / حال

3( اسم فاعل »مصدره: توقیف« - مثّنی - نکرة / صفة
4( اسم - مثّنی - اسم فاعل - نکرة / حال

2پاسخ حرکت »ین« را نداده، پس یا »یِن: مثّنی« یا »یَن: جمع 

بفهمید  می توانید  »یجتمعون«  فعل  روی  از  که  است  سالم«  مذّکر 
گزینه های »3« و »4«[ »یَن: جمع مذّکر سالم« است. ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ »واقفین«؛ »حال« است. ]رد 

غة!«:
ّ
-�»فاإلیرانّیون�بعد�أن�أسلموا�حاولوا�لکشف�جمیع�زوایا�هذه�الل

)هنر 87( 1( جمع تکسیر - معّرف بأل / مبتدا  
2( اسم - جمع سالم للمذّکر / مبتدا 
3( اسم - مثّنی - مذّکر / خبر مقّدم 

4( مثّنی - مذّکر - معّرف بالعلمّیة / صفة
2پاسخ عالمت »ون« فقط مخصوص »جمع سالم للمذّکر« است. 

گزینه ها[ ]رد سایر 

وزن های مهّم اسم

 / مبالغه  اسم   / مفعول  اسم   / فاعل  »اسم  شامل  اسم،  مهّم  وزن های 
زیر  را در جدول  یادآوری، آن ها  برای  که  اسم تفضیل / اسم مکان« است 

کنید:  کرده ایم. به این جدول دقت  جمع بندی 

مثالوزناسم

ــفاعل ـِ ــــ  ... فاِعل / مـُ
الصادقون ال ُیَکّذبون الحقائق حولهم!

ّبهم! الُمؤِمنون یشکرون ر

ـَمفعول ...ـــــ مفعول / مـُ
المدیر مسئول عن أعماله أمام 

فین!
الُمَوظَّ

ّبي عاّلم الغیوب!فّعال / فّعالةمبالغه إّنَ ر

کبر من أوروّباأفَعل/ ُفعلیتفضیل آسیا أ

کبر من األمیر؟َمفَعل / َمفِعل/َمْفَعَلةمکان أ لیس في المجلس أ

چه طوری باب »اسم فاعل / اسم مفعول« را تشخیص دهیم؟

ساخته  بابی  چه  از  مفعول  اسم  یا  فاعل  اسم  دهیم  تشخیص  اینکه  برای 
کرده و به جای آن حرف  شده است، باید حرف »ُمـ« را از ابتدای آن حذف 
یاد  قباًل  که  روش هایی  با  آن گاه  و  شود  فعل  به  تبدیل  تا  دهیم  قرار  »یـ« 

گرفته ایم، باب و مصدر آن را تشخیص دهیم.

تبدیل »ُمـ« به »یـ« فعل  تشخیص باب  
 اسم فاعل

 اسم مفعول

تبدیل »ُمـ« به »یـ« یتنظر  باب »افتعال«  منتظر 
تبدیل »ُمـ« به »یـ« یتعّلم  باب »تفّعل«  متعّلم 

اسم  شما  از  این که  بر  عالوه  و  باشد  گروه  سه  می تواند  مبالغه  اسم 
را نیز مورد  کدام دسته است  از  را می پرسند، این که  مبالغه بودن آن 

سؤال قرار می دهند.

ابزار و وسایل

فّعال - رّزاق - عاّلمة ...عادی

ارة  فّتاحة »در باز کن« - نظّ
»عینک« - جّوال »تلفن همراه«

خّباز »نانوا« - حّداد »آهنگر« ...شغل و حرفهاسم�مبالغه
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دو سؤال فوق راحت از مبحث ضبط حرکات دارید! مبحث خیلی شیرینی هستش! اگر درسنامه رو خوب بخونین و تست ها رو با دقت بزنید، یقیناً از پس آن برمی آیید!! 
البته صورت سؤاالت کنکور اکثراً »عین الخطأ« هستش، ولی ما بیشتر »عین الصحیح« آوردیم تا بتوانید تمرین بیشتری داشته باشید! 

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی1

تشخیص  باید  که  می آید  »ت«  ضمیر  »ماضی«،  فعل  صیغه های  برخی  در 

کدام یک )ْت / َت / ِت / ُت( است. دهید 

ضمیر متصلفعل ماضیضمیر منفصل )جدا(

هذهبهو

هماذهباهما
همذهبواهم
هاذهبْتهي
هماذهبتاهما

هّنَذهبَنهّنَ
َکذهبَتأنَت
کماذهبتماأنتما
کمذهبتمأنتم
ِکذهبِتأنِت
کماذهبتماأنتما

کّنَذهبتّنَأنتّنَ
يذهبُتأنا

ناذهبنانحن

ْ
1. ت

کار می رود  با توجه به جدول، »ْت« برای »للغائبة = مفرد مؤنث غایب« به 
گر فعل به »جمع  ا یا  گر در جمله ضمیر »هي« دیدید  ا که این را می توانید 
می توانید  صورت  این  غیر  در  دهید،  تشخیص  می شد،  مربوط  عاقل«  غیر 

از ساختار و شرایط جمله تشخیص دهید.

ّبها في یوم الشّدة! - التلمیذة شکرت ر
4(شکرْت 3( شکرِت  2( شکرُت  1( شکرَت 

که  ّبها« می توان فهمید  »ر »التلمیذة« و ضمیر »ها« در  از  4پاسخ 

فعل برای »للغائبة« است و به شکل »شکرْت« باید باشد.

دار  »ال«  اسم  یک  به  للغائبة«  »ماضي  فعل  انتهای  در  »ْت«  وقتی 
برسد، چون نمی شود »ْت« را خواند، به »ِت« تبدیل می شود.

- عصفت الّریاح بما ال تشتهي الّسفن!:
4( َعَصْفَت 3( َعَصْفُت  2( َعَصَفِت  1( َعَصَفْت 

باید  پس  برمی گردد،  للغائبة«  مؤنث:  »مفرد  به  »عصفت«  2پاسخ 
»َعَصَفْت« باشد، ولی چون »ْت« به »ال« رسیده، قابل خواندن نیست 

و باید به شکل »َعَصَفِت« باشد.

ضبطولوژی

در این بخش می خوانیم 

و  معلوم  حرکت گذاری  اسم،  اوزان  حرکت گذاری  »انت«،  و  »ك«  حرکت گذاری  ماضی،  فعل  انتهای  در  »ت«  حرکت گذاری 

یا نه! مسئله این  آری  مجهول، حرکت گذاری انواع »ان«، حرکت گذاری انواع »من«، حرکت گذاری »مثنی« و »جمع«، تنوین، 

ر / 
َ

ْم« و »ِلَم«، حرکت گذاری موصوف و صفت، حرکت گذاری »آخ
َ
است، حرکت گذاری اسامی بعد از حروف جر، حرکت گذاری »ل

آِخر«، عربی را پاس بداریم، اعراب گذاری فعل مضارع، حرکت گذاری باب »افتعال«، حرکت گذاری باب »انفعال«، حرکت گذاری 

باب »استفعال«، حرکت گذاری باب »إفعال«، حرکت گذاری باب های »تفعیل« و »تفّعل«، حرکت گذاری باب های »مفاعلة« 

«، ضمیر + »ِلـ« حرکت گذاری بر اساس اعراب  و »تفاعل«، حرکت گذاری باب ها به صورت ترکیبی، حرکت گذاری »کان« و »کأنَّ

کلمات، حرکت گذاری منادی
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َ
2. ت

= مفــرد مذکــر مخاطــب«  بــا توجــه بــه جــدول قبــل »َت« بــرای »للمخاطــب 
گــر در انتهــای همیــن فعــل  گــر در جملــه ضمیــر »أنــَت« باشــد یــا ا اســت، پــس ا
یــا فعل هــای دیگــر یــا یکــی از اســم ها یــا حرف هــای ایــن جملــه، ضمیــر »َك« 
گــر ضمیــر نبــود از ســاختار جملــه  باشــد، می توانیــد تشــخیص بدهیــد، ولــی ا

تشــخیص بدهید.

- إلهي؛ قد سترت علّيَ ذنوبي!

2( سترِت 1( سترَت  
4(سترْت 3( سترُت  

پس  است،  داده  قرار  ندا  و  خطاب  مورد  را  خداوند  چون  1پاسخ 

شکل  به  باید  و  است  »للمخاطب«  و  برمی گردد  خدا  به  »سترت« 
»سترَت« باشد.

3. ِت

با توجه به جدول قبل »ِت« برای »للمخاطبة = مفرد مؤنث مخاطب« است، 
گر در انتهای همین فعل یا فعل های  گر در جمله ضمیر »أنِت« دیدید، یا ا پس ا
دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله ضمیر »ِك« آمده باشد، می توانید 
گفته  شده نبود، از ساختار  گر هیچ یک از موارد  تشخیص بدهید، در نهایت ا

جمله تشخیص دهید.

- یا ُاختي؛ هل ساعدتني في فهم الّدروس الّصعبة!

2( ساعدِت 1( ساعدَت  
4( ساعدْت 3( ساعدُت  

2پاسخ چــون »ُاختــي« مــورد خطــاب قــرار گرفتــه و »مؤنــث« اســت، 

»ســاعدِت«  بنابرایــن  باشــد،  »للمخاطبــة«  بــرای  بایــد  فعــل  پــس 
درســت اســت.

ُ
4. ت

مفرد«  شخص  اول   = وحده  »للمتکلم  برای  »ُت«  قبل،  جدول  به  توجه   با 
گر در انتهای همین فعل یا  گر در جمله ضمیر »أنا« دیدید، یا ا کار می رود، ا به 
فعل های دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله، ضمیر »ي« دیدید، 
از ساختار  باید  نبود،  آنها  از  گر هیچ یک  ا اما  بود،  به تشخیص خواهید  قادر 

جمله، تشخیص بدهید.

- أتممت علیکم نعمتي!
2( أتممْت 1( أتممَت  
4( أتممُت 3( أتممِت  

که فعل برای  کاماًل واضح است  4پاسخ از ضمیر »ي« در »نعمتي« 

»متکلم وحده« می باشد و باید به صورت »أتممُت« بیاید.

 
تخته گازتخته گاز

کار می رود. برای »مفرد مؤنث غایب: للغائبة« به 

برای »مفرد مذکر مخاطب: للمخاطب« به کار می رود.

کار می رود. برای »مفرد مؤنث مخاطب: للمخاطبة« به 

کار می رود. برای »متکلم وحده« به 

هي / ها

گر بعد از »ْت« کلمه »ال« دار باشد ، به »ِت« تبدیل می شود. ا

أنَت / َك

أنِت / ِك

أنا / ي
ُت

ِت

َت

ت

ْت

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ْکِتساِب اْلِعْلِم! ُتها الُمؤمنة! ِاجَتَهْدَت في طریِق ا أّیَ  )1

ِمنُهمــا  ُکّلٍ  َفــِم  فــي  َتمــرًة  َو جعلــَت  فَلَتیــِن 
ّ
الط إلــی  ااُلّم  2( ذهبــَت 

َفَرِضــَي اهلل َعنهــا!

َل ِاثنان ِمن الحاِضریَن الخادم َعن َسَبِب ما َفَعَلُه َفقاَل َسَقطَت 
َ
3( َسأ

َقطَرٌة َصغیرٌة!

کانِت المرأُة واِقَفًة قرب الخیمة و َغَرَسْت َخنَجَرها ِفي األرض!  )4

ــــ«  ـْ »کانــت« بــه »المــرأُة: للغائبــة« برمی گــردد ولــی چــون »ــ 4پاسخ 

بــه »ال« می رســد، بــه صــورت »کانــِت« درآمــده و درســت اســت و از 

کامــاًل  کــه »َغَرَســْت«  ضمیــر »هــا« در »خنجرهــا« نیــز می تــوان فهمیــد 

درســت اســت.

بررسی سایر گزینه ها:

کــه »ِاْجَتَهــْدَت« نادرســت  1 از روی »أّیتهــا المؤمنــة« واضــح اســت 

شــکل  بــه  بایــد  و  می باشــد  »للمخاطبــة«  بــرای  چــون  اســت 

بیایــد. »ِاْجَتَهــْدِت« 

ولی  برمی گردند،   » »األّمُ به  »جعلت«  و  »ذهبت«  فعل  دو  هر   2

اما  چون »َذَهَبْت« به »ال« رسیده، به »َذَهَبِت« باید تبدیل شود، 

»َجَعَلْت« نیازی به این تغییر ندارد.

3 »سقطت« به »قطرة: مفرد مؤنث: للغائبة« برمی گردد و بعد از آن 

ْت« بیاید.
َ
اسم »ال« دار نداریم، پس باید به صورت »َسَقط
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گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری »ك« و »أنت«2

به کار می رود  برای »للمخاطب«  که در نمودار قبل دیدید »َك«  همان طور 
و »ِك« برای »للمخاطبة« است.

 ِك  فعلِت  َك   أنِت  فعلَت  أنَت

- یا صدیقتي هل ُتشّجعین أوالدك علی القراءة؟

4( أوالَدَك 3( أوالِدِك  2( أوالَدِك  1( أوالِدَك 
عیَن« می توان فهمید که جمله برای  2پاسخ از »صدیقتي« و »ُتَشَجّ

»للمخاطبة« است و برای آن »ِك« یعنی »أوالَدِك« باید به کار رود.

« و »أنِت«
َ

تشخیص »أنت

»َك«  ضمیر  روی  از  می توانید  که  می رود  کار  به  »للمخاطب«  برای  »أنَت« 
»َتْفَعُل« تشخیص  و  یعنی »فعلَت«  ع  و مضار یا فعل های ماضی  در جمله 
کار می رود که این را هم می توانید  بدهید، ولی »أنِت« برای »للمخاطبة« به 
ع »فعلِت« یا »َتفعلیَن«  از روی ضمیر »ِك« در جمله یا فعل های ماضی و مضار

تشخیص بدهید.

 َك  تفعل  فعلَت  أنَت 

 ِك  تفعلین  فعلِت  أنِت

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری اوزان اسم3

1. اسم فاعل

کاِظم کاِتب - عاِلم -  ثالثی مجرد: بر وزن »فاِعل« می آید؛ مثل: 
م - ُمتجاِوز

ّ
ـ« می آید؛ مثل: ُمتعَل ـِ ثالثی مزید: بر وزن »ُمـ ...

- یحکم األمیر علی المجرم في المحکمة بالعدالة!

4( الَمجِرم 3( الَمجَرم  2( الُمجِرم  1( الُمجَرم 
بر  عدالت  به  دادگاه،  در  ]پادشاه  معنی  به  توجه  با  اینجا  در  2پاسخ 

به  باید  و  داریم  فاعل  اسم  می کند.[،  حکم  گناهکار«  متهم،  »مجرم: 
ـ« یعنی »الُمجِرم« باشد. ـِ ــ صورت »ُمـ ... 

2. اسم مفعول

ثالثی مجرد: بر وزن »َمفعول« می آید؛ مثل: َمکتوب

ر - ُمستخَدم ـ« می آید؛ مثل: ُمنتظَ ـَ ــ ثالثی مزید: بر وزن »ُمـ ... 

 أصدقائه و أقربائه!
ّ

کل - اإلنسان الّناجح معتمد عند 

2( الّناَجح - ُمعتَمد 1( الّناِجح - ُمعتَمد 
4( الّناَجح - ُمعتِمد 3( الّناِجح - ُمعتِمد 

درست  »الّناِجح«  شکل  به  و  بوده  فاعل  اسم  »الّناجح«  1پاسخ 

موّفق،  »انسان  معنی:  به  توجه  با   ]»4« و   »2« گزینه های  ]رد  است. 
نزد همه دوستان و نزدیکانش مورد اعتماد واقع شده است.«؛ واضح 
که اسم مفعول می باشد و باید  که »ُمعَتَمد« صحیح است؛ چرا  است 

گزینه های »3« و »4«[ ـ« بیاید. ]رد  ـَ بر وزن »ُمـ ...ــ

3. اسم مکان

بر وزن »َمْفَعل« یا »َمْفِعل« می آید. 

- ذهب علّيٌ إلی متجر صدیقه!
4( ِمْتَجِر 3( َمْتُجرِ  2( َمْتَجرِ  1( ُمْتَجرِ 

2پاسخ در اینجا »متجر = مغازه« اسم مکان است و می تواند بر وزن 

َمْتَجر« درست است. »َمْفَعل:  اینجا  که در  باشد  »َمْفِعل«  یا  »َمْفَعل« 

4. اسم تفضیل

برای مذکر بر وزن »أْفَعل« و برای مؤنث بر وزن »ُفعلٰی« می آید.

 

اوزان مهم اسم

ـ«اسم فاعل ـِ ـ فاِعل - »ُمـ ... 

َمْفَعل - َمْفِعلاسم مکان

أْفَعل - ُفعلیاسم تفضیل

ـ«اسم مفعول ـَ ـ َمفعول - »ُمـ ... 

تخته گازتخته گاز

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ِة! 1( ِاْشَتَهَر الُکّتاب الُمسَلموَن ِبکتاباِتِهم الِعلمّیَ

2( َیحُکُم األمیُر َعَلی الُمجَرم في الَمحَکَمِة ِبالَعداَلِة!

ریَن و ُمنِذرین!
ّ

 ُمَبَش
ّ

رَسْلنا الُمرَسلیَن إال
َ
أ 3( و ما 

4( َجَعَل اهلُل الُمسَتضِعفیَن وارثیَن األرِض!

3پاسخ با توجه به معنی: »و فرستاده شدگان را جز بشارت دهنده 

اســم  »الُمرَســلیَن«  کــه  اســت  واضــح  نفرســتادیم.«  انذاردهنــده  و 

ــریَن / ُمنِذریــَن« اســم فاعــل هســتند و اعــراب  هــر 
ّ

مفعــول و »ُمبَش

دو، صحیــح اســت.

بررسی سایر گزینه ها:

باید  و  به اسالم«؛ پس اسم فاعل است  »مسِلم« یعنی »گرویده   1

به صورت »الُمسِلموَن« باشد.
باید  و  »مجِرم« معنی »گناهکار« می دهد؛ پس اسم فاعل است   2

به صورت »ُمجِرم« باشد.
»ضعیف شدگان«  معنی  و  است  مفعول  اسم  »ُمستضِعفین«   4

می دهد، پس باید به صورت »ُمسَتْضَعفیَن« باشد.
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 هَو هللُا
َ

ذاك
درس

1

لغات درس

 آیندگان  آِخرین 

 جست وجو کن  ِاْبَحْث »َبَحَث، َیْبَحُث« 

 تیره رنگی، غبارآلودگی  ِاغبرار 

 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

 ترجمه کن  َتْرِجْم »َتْرَجَم، ُیَتْرِجُم« 

 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 

 سرسبز  َخِضَرة 

 چرخید  داَر »داَر،َیدوُر« 

 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 

 پاره آتش، اخگر  َرة  َشَر

 شکافت   »
ُ

، َیشّق
َ

 »َشّق
َ

َشّق

 تاریکی ها  ظلمات »مفرد: ظلمة« 

 دشمنی  ُعْدوان 

 روزه  صوم 

 گردانید  ُر«  ُر، ُیَصَیّ َر »َصّیَ َصّیَ

 بگذار، قرار بده  َضْع »َوَضَع، َیَضُع« 

 نور  ضیاء 

 تعیین کن، مشخص کن  ُن«  َن، ُیَعَیّ ْن »َعَیّ َعَیّ

 گران  غالي 

 شاخه ها  صن« 
ُ

ُصون »مفرد: غ
ُ

غ

 ابر  یم 
َ

غ

 برنده، پیروز  فاِئز 

 ]جای[ خالی  راغ 
َ
ف

 پیراهن زنانه  ستان 
ُ
ف

 صبحانه  طور 
َ
ف

 سالن  قاَعة 

 سالن فرودگاه  قاَعة المطار 

 بگو   » ُ
، َیقول

َ
ل »قال

ُ
ق

 کامل کن   » ُ
ل ، ُیَکَمّ

َ
ل  »َکّمَ

ْ
ل َکَمّ

 یادی نیکو  ِلساُن صدٍق 

 چرا، برای چه؟  ِلَم 

کردن   مرور  ُمراَجَعة 

 فروزان  ُمسَتِعَرة 

 با کمِک   ِبـ 
ً
ُمسَتعینا

 مجاز  َمسموح 

 متأسفانه  َمع األسف 

 فرودگاه  َمطار 

 باران  َمطر 

 اندیشمند  مفتکرة 

 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 

مبحث اول

1
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 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

 قرار داد   َ
َوَضَع = َجَعل

 شد، گردید  صار = أصبح 

 اخگر، پاره آتش  جذوة = شررة 

متضاد ها

 دیروز   فردا  ≠ أمس  غدًا 

 انسان های  أفاضل   ≠ پست    انسان های  أراذل 
ارزشمند 

 ارزان   گران  ≠ رخیص  غالي 

 ناقص   کامل  ≠ ناقص  بالغ 

 راست   چپ  ≠ َیمین  َیسار 

 زیاد   کم  ≠ کثیر  قلیل 

 فروختن   خریدن  ≠ بیع  شراء 

 سود  ع  ْ
 زیان  ≠ َنف ُخسران 

کرد   برداشت   کاشت  ≠ َحَصَد  َع  َر َز

 سرما  ودة   گرما  ≠ ُبر َحرارة 

 مردود   برنده  ≠ راِسب  ناِجح 

 نزدیک   دور  ≠ قریب  بعید 

 می میری   زندگی می کنی  ≠ تموت  تعیش 

 مجاز   ممنوع  ≠ مسموح  ممنوع 

 تاریکی   روشنی  ≠ ُظلمة  ضیاء 

 خوشحال  ور   ناراحت  ≠ َمسر َحزین 

 بلند   کوتاه  ≠ طویل  قصیر 

 پایان   آغاز  ≠ ِنهاَیة  ِبداَیة 

 وارد می کند   ُ
 خارج می کند  ≠ ُیْدِخل ُج  ُیْخِر

 بدون   دارای  ≠ ِبال  ذات 

 زیبا   زشت  ≠ جمیل  قبیح 

جمع مکسر

 پیشوا  ة  إمام  أئّمَ

 عدد  أعداد  عدد 

 ستاره  أْنُجم  نجم 

 نفس  س  نفس 
ُ

أنف

 ابر  یم 
َ

یوم  غ
ُ

غ

 مروارید  ُدرر  ُدّر 

أبحاث  َبحث  تحقیق، پژوهش 

 عقربه  َعقاِرب  عقربة 

 شاخه  صن 
ُ

صون  غ
ُ

غ

 رنگ  ألوان  لون 

 فصل  صول  فصل 
ُ
ف

 نعمت  ِنَعم  نعمة 

 جمله  ُجمل  جملة 

 سنگ  أحجار  حجر 

 دشمن  أعداء  عدّو 

متشابهات

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

، َینزل
َ

ل َنَز

 دیگران   آیندگان  ∽ آَخرین   گرم آِخرین   گرما  ∽ حاّر  حرارة 

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

 ارزش   ابر  ∽ قیمة  یم 
َ

 آن غ  این  ∽ ذلك  ذا 

 بوستان ها  ساتین  لباس های زنانه ∽ بساتین 
َ
 تحقیق ف کردن، گشتن  ∽ َبْحث   جست وجو  أْبَحَث، ُیْبِحُث عن 

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

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

 پدید آوردن   یافتن  ∽ أوَجَد، ُیوِجُد  َوَجَد، َیجد 

کنده   پرا  ریزان  ∽ ُمنَتِشَرة   فروزان  ∽ ُمْنَهِمَرة  ُمْسَتِعَرة 

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

 یاری کنندگان   یاری شده  ∽ أنصار   یاری کننده  ∽ َمنصور  ناِصر 

 جمله ها   زیبایی  ∽ ُجَمل   زیبا  ∽ َجمال  َجمیل 

 شکیبا   شکیبا  ∽ صابر   بسیار صبور  ∽ َصبور  صّبار 

 قرص   عشق  ∽ َحّب   دانه  ∽ ُحّب  ة  َحّبَ

 دشمنان   روز  ∽ ُعداة   آغاز داة 
َ

 ناهار  ∽ غ  فردا  ∽ غداء   ً
غدا

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

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

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



7بخش
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| عربی جامع انسانی |

بو تیر د رهمانرطبحثرطسوتمهردرمر رر نیار دهرویمر ورمر رطسوتمهر طور  رطبحثر د  دورید،ر کسابرهایرطسوتمهردرمر ر د  برخیرطمالبر ورکهرشمار کهر کنیدر دقتر

کردهرویمرکهرعبا تندروز:ر

/ طزید«ر رر طجردر ثالثیر ر طزیدر ثالثیر ر »وطر /ر طعدرد«ر رر عددر ر ررتامر طاهر ررز،ر عدد،رتاعت،ر »شناختر /ر وضافی«ر ترکیباتررصفیر ر ررصفتر ر»طوصوفر

روعروبرفعلرطضا ع« روعروبرفعلرطضا ع«/ر»فعلرنفیرررنهیر ر»فعلرطسسقبلر

گفـتــارگفـتــار

شناخت انواع کلمه1

که  کلمه در عربی به سه دسته »فعل / اسم / حرف« تقسیم بندی می شود 
کنیم. کامل همه این سه دسته را بررسی  در اینجا قصد داریم به طور 

1.  فعل

کاری و یا روی دادن حالتی را در زمان مشخص دارد و  معنای انجام شدن 
دارای شخص )صیغه( است: یعنی کلمه ای هست که زمانش مشخصه مثالً نشون 
می ده مربوط به گذشته، حال یا آینده هست و هم مشخصه مربوط به چه اشخاصیه مثالً 

برای یک آقا، دو آقا یا چند آقا و یا مربوط به خانوماس.
َلَب »خواست« - تکتبین »می نویسی« - ِاْجَعْل »قرار بده« ...

َ
 ط

وزن »فعل« می تواند »فعل ماضی« یا »مصدر« باشد، که باید از معنی 
تشخیص دهید: 

طلب اهلل من اإلنسان عبادته!
خواست.«؛  را  عبادتش  انسان  از  »خدا  معنی:  به  توجه  با  اینجا  در 

َلَب« فعل است.
َ
»ط

طلبي من أبي َخمسوَن ملیونًا!
َلب« 

َ
با توجه به معنی: »طلب من از پدرم، پنجاه میلیون است.« ؛ »ط

مصدر است.

تمامی مصادر فعل های ثالثی مزید نیز »اسم« هستند، پس آنها را با 
فعل اشتباه نگیرید. آن ها را برای شما یادآوری می کنیم:

ة
َ
مکاشفةمکاتبة مفاَعل

إنذارإعصارإفعال

کتشافافتعال ارتزاقا

انتصارانکسارانفعال

استخداماستکباراستفعال

تکاملتظاهرتفاُعل

ل متفّعُ
ُ

رتقّد
ُ

تأّخ

تکبیرتکثیرتفعیل

2. اسم

لت می کند، ولی بر خالف فعل،  معنای کاملی دارد و بر »فرد / شیء و ...« دال
خ داده است  »زمان« و »صیغه« ندارد؛ یعنی مشخص نیست در چه زمانی ر

و برای چه اشخاصی است.
ر »باران« ...

َ
 مکتبة »کتابخانه« - َمط

طبحثرورم

1
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بچه ها بیشتر کلمه ها تو زبون عربی اسم محسوب میشن! حاال یه سری نشونۀ برای 
تشخیص اسم در جمله وجود داره که شامل 9 دسته میشه! و عبارتند از:

انواع اسم ها

کم ... کما -  1 همه »ضمایر«  هو - هما - هم - ك- 

2 اسامی اشاره  هذا - هذه - هؤالء - أولئك ...

کیف - َمن - ما ... کلمات پرسشی به جز »هل/أ«  أین - َمتی -   3

4 تمامی مصدرهای ثالثی مجرد و مزید  َصْبر - تقدیم - ُمجاَهَدة ... 

... 
ً
که »ال / ة / تنوین« دارند  المسلمة - تلمیذا کلماتی  5 تمامی 

6 قیدهای مکان و زمان  عند - قبل - بعد - بین - أمام ...

ــ« باشد  ِعْلم - َدْرس - َجْهل ... ـْ که وسط آن »ــ کلمه سه حرفی  7 هر 

گیرند.  یا علي - یا حسین ... که پس از حروف »ندا« قرار  کلماتی   8

9 کلماتی که پس از »حروف جّر /  حروف قسم« قرار گیرند  في المدرسة - و اهلل

3. حروف

برقرار  ارتباط  »فعل ها«  و  »اسم ها«  بین  ندارند،  کاملی  معنای  تنهایی  به 

می کنند و برای تکمیل جمله استفاده می شوند. 

بچه ها دسته بندی حروف مختلف رو در درسای بعدی بهتون آموزش می دیم ولی چون 
شما دوازدهم هستین، در ساالی قبلی با این حروف آشنا شدین پس اینجا هم براتون 

میاریم که دیگه کامل یاد بگیرین!

انواع حروف

1 حروف عطف  و - فـ - ثّمَ ...

ِبـ - علی ... ِلـ -  2 حروف جّر  في - إلی - ِمن - 

ِلـ کي- لکي - حّتی -  3 حروف ناصبه  أن - لن - 

4 حروف شرط و جازمه  إن - لم - ال »نهی« - لـِ »جازمه«

 - لیت
َ

کأّنَ - لکّنَ - لعّل  - 5 حروف مشّبهة بالفعل  إّنَ - أّنَ

6 حروف استفهام  أ - هل - أین...

 - إّنما - قد - َس - َسوَف و...
ّ

7 سایر حروف: إال

جزء  »حروف  و  می دهد  »از«  معنی  که  باشد  »ِمْن«  می تواند  »من« 

جّر« است، ولی »َمْن« می تواند »اسم شرط« ، »اسم موصول« یا »اسم 

که در آن صورت »اسم« محسوب می شود. استفهام« باشد 

من

معنی »از« می دهدِمْنحرف

که« می دهد. کسانی  که /  معنی »کسی 

بعد از آن »فعل شرط / جواب شرط« 
که معنی »هرکس« می دهد. داریم 

»َمْن« شرطی

»َمن« موصول

معنی پرسشی »چه کسی/چه کسانی« دارد. »َمن« استفهام

اسم

»ت«  ماضـی  فعـل  صیغـه   »4« انتهـای  در  کـه  می خوانیـم  جلوتـر 

للمخاطـب«  »َت:   / للغائبـة«  »ْت:  از:  عبارتنـد  کـه  می شـود  ظاهـر 

حالت هـای  در  کـه  وحـده«  للمتکلـم  »ُت:   / للمخاطبـة«   /»ِت: 

»َت / ِت / ُت« ضمیـر اسـت و جـزء »اسـم « به شـمار مـی رود، ولـی 

و  می باشـد  فعـل  جـزء  و  اسـت  بـودن  مؤنـث  نشـانه  حالـت»ْت«  در 

نمی شـود. محسـوب  اسـم 

- عّین الّصحیح في اختالف عدد األفعال و األسماء:

حیاتنا  في  به  نعمل  و  منه  نستفید  ما   
ّ

إال العلم  من  الینفعنا   )1

الیومّیة!: سّتة

التعّلـم جـزء مـن وجـوده فـال ینفصـل منـه أّنَ  الـب مـن اعتقـد 
ّ
الط  )2 

! : سبعة  أبداً

فإن   ، األذي  و  بالمّنِ  اهلل  سبیل  في  أنفقه  ما  ُیبطل  ال  المؤمن   )3

َعِمل یضّیع جزاءه!: خمسة

 4( من المعّلمین من یضّحي نفسه لیبني بناء المجتمع رفیعًا محکمًا ، 

ریق! : تسعة
ّ
و هو الیتعب في هذا الط

ع« فعل و »المؤمن / ما /  بطل / أنفق / َعمل/ ُیَضّیِ ُ ݧ 3پاسخ »ال یݧ

ه / سبیل / اهلل / المّن / األذي / جزاء / ه« اسم هستند و اختالف 

که در اینجا »َعِمَل« داریم و فعل است:  کنید  آن ها »5« است. دقت 

»مؤمن آنچه را در راه خدا انفاق کرد، با منت و اذیت باطل نمی کند، 

کرده است.«  گر آن را انجام دهد، جزایش را ضایع  پس ا

گزینهها: بررسیسایر

1 »فعل: ال ینفع / نستفید / نعمل« / »اسم: نا / العلم / ما / ه 

که »من« ها هر دو »ِمن« اند:  کنید  / ه / حیاة / نا / الیومّیة« دقت 

که از آن استفاده می کنیم و  تنها چیزی از علم به ما سود می رساند 

در زندگی روزمره مان به آن عمل می کنیم.«

»فعـــل: اعتقـــد / ال ینفصـــل« / »اســـم: الطالـــب / َمـــن / التعّلـــم   2

ــه  بـ ــا  ــه »من« هـ کـ ــد  کنیـ ــت  « دقـ ــداً أبـ ــود / ه / ه /  ــزء / وجـ / جـ

کـــه  اســـت  کســـی  »دانش آمـــوز  هســـتند:  ِمـــن«   / »َمـــن  ترتیـــب 

از  اســـت و هرگـــز  از وجـــودش  یادگیـــری بخشـــی  کـــه  اعتقـــاد دارد 

نمی شـــود.« جـــدا  آن 

ــن /  المعّلمیـ ــم:  یتعـــب« / »اسـ ــي / ال  ــي / یبنـ ــل: یضّحـ »فعـ  4

رفیعـــًا / محکمـــًا / هـــو  المجتمـــع /  بنـــاء /  نفـــس / ه /  َمـــن / 

»ِمـــن  ترتیـــب  بـــه  کـــه »من« هـــا  کنیـــد  الطریـــق« دقـــت  / هـــذا / 

فـــدا  را  کـــه خـــودش  اســـت  کســـی  َمـــن« هســـتند. »از معّلم هـــا   /

او  و  کنـــد  بنـــا  بلنـــد و مســـتحکم  را  تـــا ســـاختمان جامعـــه  می کنـــد 

راه خســـته نمی شـــود.« ایـــن  در 
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| عربی جامع انسانی |

کثر من الباقي:  تي عدد أسمائها أ
ّ
- عّین العبارة ال

1( حاولت تلمیذاتي المجّدات في تعّلم دروسهّن!
2( شاهدُت الطیور قد جلسْت جنب برکٍة صغیرٍة!

3( الّسالم علینا و علی عباد اهلل الّصالحین! 
4( الّنعُم الّسماوّیُة َتنزُل من الّسماوات إلی األرض!

1پاسخ »حاولت« به »تلمیذات« برمی گردد و در نتیجه »حاولْت« 

و  است  فعل  جزء  و  بوده  مؤنث  نشانه  آن  انتهای  »ْت«  و  می باشد 
ضمیر نیست. »تعّلم« نیز مصدر و اسم است.

حاولْت تلمیذاتــي المجّدات في تعّلم دروسـهّنَ  »6«
حرف فعل

کمتر است:  گزینه ها تعداد اسامی  در سایر 
2 »ُت« ضمیر و مربوط به متکلم وحده است ولی »ْت« در »جلسْت« 

یور: جمع غیرعاقل: مفرد مؤنث« برمی گردد، ضمیر نبوده و 
ّ
که به »الط

نشانه مؤنث بودن است: 

»5« جنب برکة صغیرة   یور قد َجلسْت 
ّ
شاهدُت الط

»5« 3 الّسالم علینا  و  علی عباد اهلل الصالحین  

»5« األرض   4 الّنعم  الّسماوّیة هي َتنزُل  من الّسماوات إلی 

»ِمن« معنی »از« می دهد و از حروف جّر است.

فعل ح فعل

ح ح ح

ح ح فعل

گفـتــارگفـتــار

شناخت جنس اسم2

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آن ها را بشناسیم: 

البته در کنکور، نوع مؤنث یا مذکر را از شما نمی پرسند، ولی دانستن آن باعث میشه بهتر حفظ کنید.

مذکر

اسمی است که بر جنس »نر« داللت دارد؛ مانند  محّمد، محمود، الّثور )گاو نر(. 
اسم مذکر بر دو نوع است:

1. مذکر حقیقی

و  می کند،  لت  دال نر  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 
مخصوص جانداران است. مانند  محّمد، علي، حسن، الّثور )گاو نر( و...

2. مذکر مجازی

اسمی است که بر جنس نر داللت نمی کند و مخصوص غیرجاندار است، اّما قواعد 

اسم مذّکر در مورد آن به کار می رود؛ مانند  الَقَلم، الباب، الکتاب، الّدفتر و ...

مؤنث

خدیجة، فاطمة،  لت دارد؛ مانند   بر جنس »ماده« دال که  اسمی است 
جاجة. 

َ
البقرة، الّد

اسم مؤنث به اقسام زیر تقسیم می شود:

1. مؤنث حقیقی
و  می کند؛  لت  دال ماده  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 

مخصوص جانداران است. مانند  المعّلمة، األخت، الغزالة و...

2. مؤنث مجازی

لت نمی کند و مخصوص غیرجانداران است،  اسمی است که بر جنس ماده دال
اّما قواعد اسم مؤّنث در مورد آن به کار می رود؛ مانند  الّشمس، المنضدة، 

جرة و ... 
َ

المدرسة، الّش

نشانه های مؤنث مجازی 

باهم  کامل  اینجا  در  که  دارند  نشانه  یک سری  مجازی  مؤنث های  حاال 
بررسی می کنیم:

جرة
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الّش
2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  َزهراء / َصحراء / َزرقاء ...

کلمه ای در انتهایش »اء« باشد،  که هر  البته همیشه اینطور نیست 
کلمه باشد و برای  مؤنث باشد؛ زیرا ممکن است این »اء« جزء ریشه 
بیشتر  یا  حرف  »سه«  ممدوده  الف  از  قبل  گاه  هر  این ها،  تشخیص 
از  کمتر  گر  ا کلمه »مؤنث« محسوب می شود، ولی  زائد است و  بیاید، 

کلمه بوده و نشانه مؤنث بودن نیست. آن باشد، جزء ریشه 
 َخضر اء 

قبل از آن سه حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن است. 
 شفـاء

قبل از آن دو حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن نیست.

 معمواًل جمع مکسری که انتهایش »اء / ٰی /ة« باشد، »مذکر« است.
مفرد قاضي« /  مفرد طبیب« / »ُقضاة  مفرد شاعر« / »أطّباء   »ُشعراء  

مفرد مریض« »مرضی 

که به ترتیب  کلماتی مانند »اجراء / انحناء / اختفاء / استشفاء ...«   
باب های »افعال / انفعال / افتعال / استفعال« هستند، مذکر محسوب 

می شوند، چون الف آن ها مربوط به وزن و باب آن ها است.

ُکبرٰی / ُصغرٰی / ُدنیا 3 الف مقصوره »ٰی، ا«؛ مانند  
4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / ِرْجل / َعْین / ُاُذن/ َقَدم

البته در میان اعضای زوج بدن »حاجب: ابرو« / »خّد: گونه« و »ِمرفق: 
آرنج« مؤنث نیستند و مذکر به شمار می آیند.

کشورها«؛ مانند  إیران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 
مس: خورشید( - 

َ
6 اسم های بدون قاعده مهم  )األرض: زمین( - )الّش

 )الّنار: آتش( - )الّدار: خانه( - )الّنفس: جان( - )الحرب: جنگ( - )البئر: چاه( - 
)فأس: تبر( -)ریح: باد( -)َعصًا: چوب دستی( -)ِسّن: دندان( -)سوق: بازار( و ...

گنجشک ها« - »ریاح: بادها« جمع غیرعاقل: »عصافیر:   7
بادها و جهت ها: َصبا - ِشمال - َجنوب ...  8

9 اسم های مخصوص مؤنث: األخت - البنت - النساء - األّم...
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مبحث شانزدهم

16

سالم بر همگی! باورتون میشه دیروز شروع کردین و امروز به آخرین مبحث موضوع قواعد رسیدین! عمر داره میره و میشه تباه!

روز اول بهت قول دادم سخت نیست، الاقل برای شما! دیدی که سخت نبود!

گفـتــارگفـتــار

شناسایی و تشخیص منادا1

منادا

که پس از یکی از حروف ندا »یا / أیا / أّی / ...« می آید و مورد  اسمی است 
خطاب واقع می شود.

یا اهلل ...

شده؛  واقع  خطاب  مورد  و  آمده  »یا«  ندا  حرف  از  پس  »اهلل«  مثال:  توضیح 

پس منادی است.
أّیها الّرجل ...

توضیح مثال: »الّرجل« پس از حرف ندا »أّی« آمده و مورد خطاب واقع شده؛ 

پس منادی است.
حذف  ندا  حرف  اوقات  گاهی  که  چرا  نمی شود،  ختم  اینجا  به  ماجرا  اما 
که  از شواهد و قرائن جمله تشخیص دهید  می شود و در این شرایط باید 

آیا در این جمله منادی وجود دارد یا خیر.

چطوری منادی را در جمالت بدون حرف ندا تشخیص دهیم؟

برای تشخیص منادا یک سری راهکارها و ترفندها بهتون یاد می دم که خیلی راحت و 
هلو بتونین منادا را تشخیص بدین.

1. جمالت سؤالی

که معمواًل شخصی یا چیزی را مورد خطاب  در جمالت سؤالی بدان جهت 
قرار می دهند؛ معمواًل منادی وجود دارد.

کلمات پرسشی عبارتند از »هل / أ / متی / أین / لماذا ...« و مهم ترین 

2. فعل و ضمایر مخاطب

مخاطب  نشانه های  و  ضمایر  یا  مخاطب  صیغه های  فعل  جمله  در  گر  ا
می دهند؛  قرار  خطاب  مورد  را  چیزی  یا  شخصی  که  جهت  بدان  داشتید؛ 

معمواًل در جمله منادی وجود دارد.

أنَت - أنتما - أنتم -
أنِت - أنتما - أنتّنَ

منفصل
رفعی

مخاطب

فعل

فعلَت - فعلتما - فعلتم - 
فعلِت - فعلتما - فعلتّنَ

تفعل - تفعالن - تفعلون 
 تفعلین - تفعالن - َتفعلَن

ماضی

ع مضار

َت - تما - تم -
ِت- تما - ُتّنَ

متصل
رفعی

کم - کما -  َك - 
کّنَ کما -  ِك - 

متصل
نصبی جری

کم -  کما - أّیا أّیاَك - أّیا
کّنَ کما - أّیا أّیاَك - أّیا

منفصل
نصبی جری

ضمایر
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کأَنك بحر في الجود! کریم 
توضیح مثال: ادات ندا حذف شده است ولی از ضمیر مخاطب »ك« می توان 

که »کریم« منادی است. فهمید 

دقت کنید که فعل بر وزن »تفعل« می تواند برای صیغه های »للغائبة 
تشخیص  معنی  و  جمله  ساختار  از  باید  که  باشد؛  للمخاطب«   /
گر مربوط به  گر مربوط به »للمخاطب« باشد، منادا داریم و ا دهید؛ ا
از آن فاعل اسم  گر پس  که ا »للغائبة« باشد، دو حالت پیش می آید 

گر نباشد، منادا نداریم. ظاهر داشته باشیم منادا داریم و ا

أبي تغفر خطائي!
الّریاح تعصف من مکان إلی 

مکان آخر!

چون »تغفر« به »أب« مربوط 
که صیغه  است، واضح است 
»للمخاطب« است و »أب« 

منادی است.

چون »تعصف« به »الّریاح« 
برمی گردد، برای صیغه 

»للغائبة« است و منادی 
نداریم.

3. فعل های امر و نهی

گر در جمله فعل های »امر« یا »نهی« داشته باشیم؛ به احتمال قوی در جمله منادا  ا
داریم، چون در اصل شخصی مورد خطاب واقع شده و به او امر یا نهی می شود.

یا مؤمنة ِاستغفري لذنبك!
توضیح مثال: »ِاستغفري« فعل امر است و در اصل جمله حالت ندایی دارد 

و »مؤمنة« منادا است.
یا تلمیذ التجلس هناك!

که جمله حالت ندایی دارد  توضیح مثال: از فعل نهی »التجلس« می فهمیم 

و »تلمیذ« منادا است.

للغائب  ماضی  َل:  »َتَفّعَ می تواند  دیدید  »تفّعل«  وزن  بر  فعلی  گر  ا  
 / للغائبة  ع  مضار ُل:  »ُتَفَعّ یا  تفّعل«  للمخاطب  امر  ْل:  »َتَفّعَ تفّعل«، 
ُل:  »ُتَفَعّ یا  امر«  ْل:  »َتَفّعَ حالت های  در  که  باشد  تفعیل«  للمخاطب 

ع للمخاطب تفعیل« در جمله منادا داریم. مضار

مؤمنة تفّکر خلق اهلل!

ُر: 
ّ
که »ُتَفَک چون »تفّکر« به »مؤمنة: للغائبة« برمی گردد، می فهمیم 

ع للغائبة تفعیل« است و درنتیجه منادا نداریم. مضار

که فعل بر وزن »تفعالن« می تواند، برای   هم چنان حواستان باشد 
طبیعتًا  که  باشد؛  للمخاطبتیِن«   / للمخاطبیِن   / »للغائبیِن  صیغه 
و  داریم  منادی  باشد  للمخاطبتیِن«   / »للمخاطبیِن  صیغه های  گر  ا

گر صیغه »للغائبتین« باشد؛ منادا نداریم. ا

أّیها الطالبان! تجلسان معي! طالبتان تدرسان في البیت!

از »أّیها الطالبان« می فهمیم 
که »تجلسان« مربوط به صیغه 

»للمخاطبیِن« بوده و منادا 
داریم.

از روی »طالبتان« واضح است 
که فعل »تدرسان« مربوط به 

صیغه »للغائبتیِن« است و 
منادا نداریم: »دو دانش آموز در 

خانه درس می خوانند.«

للغائب  »َتفاَعَل: ماضی  بر وزن »تفاعل« دیدید می تواند  گر فعلی  ا  
ع للغائبة /  تفاعل«، »َتفاَعْل: امر للمخاطب تفاعل« یا »ُتفاِعُل: مضار
یا »ُتفاِعُل:  امر«  که در حالت های »َتفاَعْل:  للمخاطب مفاعلة« باشد 

ع للمخاطب مفاعلة« در جمله منادا داریم. مضار
مؤمن تظاهر بدیانتك!

»تظاهر« چون به »مؤمن« برمی گردد و در جمله ضمیر »ك« 
امر للمخاطب تفاعل« است:» مؤمن به  داریم همان »َتظاَهْر: 

کن.« دیانتت تظاهر 

 طراح اعراب عین الفعل فعل ماضی و امر باب »استفعال / افتعال / 
گر صیغه مفرد بود و یا انتهای  انفعال / إفعال / مفاعلة« را نمی دهد و ا
آن ها »ا / وا / َن« دیدید؛ می توانند بین ماضی و امر مشترک باشند و 
که »امر«  باید از ساختار و شرایط جمله تشخیص دهید و در صورتی 

که »ماضی« باشد، خیر. باشد منادا داریم و در صورتی 

- أصدقاء اجتهدوا في دروسکم!

»اجتهدوا« بین ماضی و امر مشترک است، ولی از ضمیر »کم« 
که »امر« بوده و در نتیجه »أصدقاء« منادا است. می توان فهمید 

أخي حافظ من صالتك الیومّیة!
أخي حافظ من أمواله و أنفسه 

أمام األعداء!

»حافظ« می تواند ماضی یا 
امر باب »مفاعلة« باشد ولی با 
توجه به ضمیر »ك« می توان 
که »امر« بوده و منادا  فهمید 

داریم: »برادرم از نماز روزانه ات 
کن.« محافظت 

»حافظ« می تواند ماضی یا 
امر باب »مفاعلة« باشد ولی با 
توجه به ضمیرهای »ـه« واضح 
است که منادا نداریم: »برادرم از 

ثروت هایش و جان هایش در برابر 
دشمنان محافظت می کند.«

کالم  التلمیذان استمعا إلی 
مکما!

ّ
معل

التلمیذان استمعا إلی الّدرس!

»استمعا« بین ماضی و امر 
مشترک است، ولی از ضمیر 

که »امر«  »کما« می توان فهمید 
بوده؛ در نتیجه »التلمیذان« 

مناداست.

»استمعا« بین ماضی و امر 
مشترک است، ولی چون 

نشانه ای بر مخاطب بودن 
که  جمله نداریم، می فهمیم 
»ماضی« بوده و »التلمیذان« 

مبتدا است.

أخي أحسن إلی الفقرا في 
مصنعك!

کرم أحسن إلی الفقراء! رسول األ

»أحسن« می تواند ماضی یا 
امر باب »إفعال« باشد ولی در 
اینجا از ضمیر »ك« می توان 
که »أخ« مناداست:  فهمید 

»برادرم به فقیران در 
کن.« کارخانه ات نیکی 

»أحسن« می تواند ماضی یا 
امر باب »إفعال« باشد ولی در 
اینجا ماضی بوده و »رسول« 
کرم به  مبتداست:»پیامبر ا

کرد.« فقیران نیکی 
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