
ناشر تخصصی عمومی و علوم انسانی
انتشارات مشاوران آموزش

ــــــــــــــــــــــــمؤلفین:

نظام جدید
1 2 یــه پا

آموزش واژگان + 55 تست
آموزش قواعد + 70 تست 
آموزش ترجمه + 60 تست
آموزش درک مطلب + 40 تست
به همراه 25 تست آزمون جامع
250 تست چهار گزینه ای
پاسخ تشریحی
الگوهای تست

عمومـــی عربــی 

سهیال خاکباز
کارآمد امینه 
جالل الدین افضل
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با دقت  و  آرامش  مطالب آموزشي آن را بخوانيد

درس اود

ژگـــان وا

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

درس اود

آنچه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
   9 فعل، 27 اسم، 5 اصطالح

   3 مترادف 
   2 متضاد 

   11 جمع مکسر 
   1 مصدر بی قاعده

یادگیری این موارد به شما یاری می دهد تا بتوانید یک 
متن عربی را به خوبی بفهمید و ترجمه کنید.

 فعل هــا 

  اسم هــا 

مصدرمضارعماضی

َ ُکَسَّ چیزی را شکستن، شکاندنیَُکسِّ

َ إبراهیُم )ع( جمیَع األصنام. کَسَّ
ابراهیم )ع( همۀ بت ها را شکست.

آویزان کردن، آویختنیَُعلُِّقَعلََّق

َنِم الکبیِر. َعلََّق إبراهیُم )ع( الفأَس علی کتِف الصَّ
ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ بت بزرگ آویخت.

فراخواندن، احضار کردنیُْحِضُأْحَضَ

الّناُس أْحضوا إبراهیَم )ع( لِلُمحاکمِة.
مردم ابراهیم )ع( را برای محاکمه فراخواندند.

سوزاندنیَُحرُِّقَحرََّق

قالوا َحرِّقوا إبراهیَم )ع(.
گفتند: ابراهیم را بسوزانید.

مصدرمضارعماضی

خردورزی کردنیَْعِقُلَعَقَل

إنّا َجَعلناُه قرآناً عربیّاً لعلَّکم تعِقلوَن.
بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، امید است که خردورزی کنید.

َل ُلَحمَّ تحمیل کردنیَُحمِّ

لْنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه. َربَّنا و التَُحمِّ
ای پروردگار ما، و آنچه را هیچ طاقتی برای ما بر آن نیست به ما تحمیل مکن.

گفتن )قیَل: گفته شد؛ مجهول(یَقوُلقاَل

قیَل اْدُخِل الجنََّة.
گفته شد به بهشت وارد شو.

روشن کردنیُنیُرأناَر

و أنِْر َعقيل و قلبي.
و عقل و قلبم را روشن کن.

اِحِم یَحميَحمٰی  = )اِحِمني  کردن  حمایت  کردن،  نگهداری 
)فعل امر( + نون وقایه + ي(

و اْحِمني و اْحِم بالدي ِمن ُسوِرِ الحادثاِت.
از من و کشورم از بدی های حوادث نگهداری کن.

فارسیعربی
یکتاپرستیَحنیف

أِقْم َوْجَهَک لِلّدیِن حنیفاً.
با یکتاپرستی به دین روی آور.

دین داریالتََّدیُّن
التََّدیُُّن ِفطريٌّ ِف اْلنساِن.

دین داری در انسان فطری یا ذاتی است.
کنده کاری، نگارهالنَّْقش

َعرَفْنا ِحضارًة ِمن ِخالِل الّنقوِش.
تمّدنی را از البه الی نگاره ها شناختیم.

فارسیعربی
عائِر مراسمالشَّ

عائِِر الّدینیَِّة الَقدیمیَِّة کانت ُخرافیًَّة. بَعُض الشَّ
برخی مراسم دینی قدیمی خرافی بود.

قربانیالُقربان
عائِر الخرافیَِّة. إنَّ تقدیَم القرابیِن لَِکسِب رضا آلهٍة ِمَن الشَّ

بی شک، تقدیم قربانی ها برای کسب رضایت خدایان از مراسم خرافی است.
دوری کردنتََجنُّب

عائِِر لِتََجنُِّب َشِّ اآللَِهِة. کانْت بعُض الشَّ
برخی مراسم برای دوری کردن از شرِّ خدایان بود.

درس اود
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درس اود

ژگـــان وا

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

   اصطالحاتـــ 

فارسیعربی
دی بیهوده و پوچالسُّ

أ یَْحَسُب النساُن أْن یُْتََک ُسدًی؟
آیا انسان فکر می کند که بیهوده و پوچ رها می شود؟

روش و کردار، سرگذشتالسیرَة
ثَنا القرآُن َعْن سیرِة األنبیاء. قَدْ َحدَّ

قرآن برای ما از سرگذشت یا روش و کردار انبیا سخن گفته است.
کشمکشِصاع

کاَن صاٌع بیَن األنبیاِء و أقواِمهم الکافرین.
کشمکشی میان پیامبران و قوم های کافر ایشان وجود داشت.

نم بتالصَّ
حاَوَل األنببیاُء أْن یُنِقَذ الّناَس ِمن عبادة االصناِم.

پیامبران تالش کردند که مردم را از عبادت بت ها نجات دهند.
تََبرفأس

َ جمیَع األصناِم. َحَمل إبراهیُم )ع( فأساً و کَسَّ
ابراهیم )ع( تبری را حمل کرد و همۀ بت ها را شکست.

شانه، کتفکَِتف، کِتْف
نِم الکبیِر. َعلََّق إبراهیُم )ع( الَفأَس علی کِتِْف الصَّ

ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ بت بزرگ آویزان کرد.
قرآن کریم، خواندن )مصدر فعل قََرأَ، یَْقَرأُ(القرآن

إنّا جعلناُه قرآناً عربیّاً لعلَُّکم تعِقلوَن.
بی گمان ما قرآن را به عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزی کنید.

رستاخیزالبَْعث
فهذا یوُم البَْعِث.

پس این روز رستاخیز است.
ساختمان استوارالبنیاُن املَرْصوص

کَأَنَُّهم بنیاٌن مرصوٌص.
گویا آن ها ساختمانی استوار هستند.

ِگل، سرشتالطّیَنة، الطّین
بل تراُهم ُخلِقوا ِمْن طینٍة.

بلکه آن ها را می بینی از تِّکه ِگلی آفریده شده اند.

فارسیعربی
به جزِسوٰی

هل ِسوٰی لحٍم و َعظٍم و َعَصب
آیا به جز گوشت و استخوان و پی هستند؟

استخوانَعظْم
هل ِسوٰی لحٍم و َعظٍْم و َعَصب

آیا به جز گوشت و استخوان و پِی هستند؟
پِیَعَصب

هل ِسوٰی لحٍم و َعظٍْم و َعَصب
آیا به جز گوشت و استخوان و پِی هستند؟

بیماریالّداء
کُلُّ طعاٍم الیُْذکَُر اْسُم اللِّه علیه فإّنا هو داٌء.

هر غذایی که اسم خداوند بر آن ذکر نمی شود فقط بیماری است.
مایۀ تباهیَمْفَسَدة

إنَّ الَغَضَب َمْفَسَدٌة.
بی گمان، خشم مایۀ تباهی است.

سرودالألُنشودة
قََرأُت أُنشودًة من المام عيلٍّ )ع(.
سروده ای از امام علی )ع( خواندم.

برآورنده، اجابت کنندهُمجیب
یا مجیَب الّدعواِت.
ای برآورندة دعاها.

شادمانیاِنِشاح
دَر انِْشاحاً. َو اْمأَلِ الصَّ

و سینه ام را از شادمانی پر کن.
لبخندالبَْسَمة

اِمأل فَمي بالبََسامت.
دهانم را از لبخندها پر کن.

بختالَحّظ
َو اْجَعِل التَّْوفیَق َحظّي.

و موفقیت را بخِت من قرار بده.
الم آشتی، صلحالسَّ

نیا سالماً. َو اْمأِل الدُّ
و دنیا را از صلح پُر کن.

معنیاصطالح
روی بیاورأِقْم وجهک

أِقْم َوْجَهَک لِلّدیِن حنیفاً.
به دین روی بیاور در حالی که یکتاپرست هستی یا با یکتاپرستی به دین روی بیاور.

(التکونَنَّ هرگز نباش )التَُکْن + حرف تأکید نَّ

و التکونَنَّ ِمَن املشکین.
و هرگز از مشرکان نباش.

شروع به پچ پچ کردبََدأ یَتَهاَمُس

القوُم بََدؤوا یتهامسوَن.
قوم شروع به پچ پچ کردند.

معنیاصطالح
آنچه می آیدما یيَل

اِمأَلِ الفراَغ ف مایيَل.
جای خالی را با آنچه می آید پر کن.

مرا یاری کن )أعاَن، یُعیُن/ أِعْن + نون وقایه + ي(أِعّني

أِعّني ف درويس.
در درس هایم مرا یاری کن.
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درس اود

ژگـــان وا

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

 مفرد و جمع هــا 

جمعمعنیمفرد
البََسامتلبخندالبَسَمة

الُحظوظبختالَحظَّ

وربدی، شرالَشّ الشُّ

َنم األصنامبتالصَّ

الُفؤوستبرالَفأس

القرابینقربانیالُقربان

جمعمعنیمفرد

األکتافشانه، کتفالَکِتف، الِکتْف

النُّقوشکنده کاری، نگارهالنَّقش

الِعظاماستخوانالَعظْم

األعصابپِی، عصبالَعَصب

األناشیدسرودهاألنشودة

الگوی دوم:الگوی اول:
مشخص کردن درست و نادرست در ترادف و تضاد *
و  * مترادف  واژه های  آن ها  در  که  جمالتی  کردن  تعیین 

متضاد وجود دارد 

مشخص کردن درست و نادرست در مورد مفرد و جمع  *
تشخیص تعداد جمع ها *

الگوی سوم:
تشخیص درستی یا نادرست معنی لغات  *
پرکردن جای خالی با واژۀ مناسب *
مشخص کردن لغت مناسب با توجه به توضیحات و تعریف ذکر شده در صورت سؤال *
مشخص کردن واژه غیرمرتبط ازنظر معنی *

 

از هریک از این الگوها ممکن است انواع مختلفی سؤاد  مطرح شود:
در همۀ این نوع  سؤال ها شما باید معنی واژه ها و مترادف ها و متضاد های آن را بدانید. طبیعتاً اگر می توانستید واژه نامه را با خودتان به جلسۀ 
آزمون ببرید، هیچ مشکلی وجود نداشت ولی می دانیم که این کار غیر ممکن است! بنابراین باید واژه ها و مترادف ها و متضادها و جمع های مکسر 

را حفظ باشید.

 مترادف هــا 

مترادفمعنیکلمه
النَّزاعکشمکشالّصاع

املَرَضبیماریالّداء

لم المصلحالسِّ السَّ

 متضاد هــا 

متضادمعنیکلمه
الّداء، 
املَرَض

فاء، بیماری | سالمتی الشِّ
ة حَّ الصِّ

اع لمکشمکشالصِّ السِّ

 مصدر هــا 

مضارعماضیمعنیمصدر

البَْعث
رستاخیز

یَبَْعُثبََعَثبرانگیختن
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درس اود

ژگـــان وا

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

عّین الّصحیح عن الّتادف و الّتضاد:. 1
  الّداء = املرض/ الّصاع ≠ الّسلم   انشاح ≠ فَرَح/ سوی = إاّل

  أصنام = أوثان/ غّنی ≠ افتقَر   أِعّني ≠ ساعَدين/ اُسُتْ = اُکتُْم
عیِّن الّصحیح عن الّتادف:. 2

الح(   إلهی أنِر عقيل و قلبي بالعلوم املفیدة. )أَطِفیء(  امأل الّدنیا سالماً. )الصَّ

  یحاوُل إبراهیم أن یُنقَذ قومه من الّشِک. )أن یُخلَِص(  أعانَني ف أداء الواجباِت. )ساَعَدين(
عّین العبارة الّتي ما جاء فیها املتضاّد:. 3

  مــن هو التّارک للباطل و املتامیل إلی الحّق؟

نـّـک جــرٌم صغیــرٌ     و فیــک انْطـَـوی العالــُم الکبیر. تَزَعــُم أ   أ

  بــل تَراهــم ُخلقــوا ِمــن طینــةٍ       هل َسوی لَحم و َعظم و َعَصب.

. ء ا حــّو ألّم  ا و  ٌم  آد بوهــم    الّنــاُس مــن جهــِة اآلبــاِء أکفــاءُ       أ

َعیِِّن الخطأ عن الجمع:. 4
  الَعظم: الُعظاَمء  الحّظ: الحظوظ  أنشودة: أناشید                الکتف: األکتاف

عّین ما فیه الجمع أکرث:. 5
  ما اکتشَف النساُن من اآلثار القدیمة و الکتابات و الرّسوم دّل علی متایل النساِن بالّدیِن.

  وجَد ف معابد املشکیَن األصنام الکثیرة و الّنقوش من املوجودات الکثیرة.

  أرَسَل اللُّه األنبیاء لیهدوا الّناَس إلی الّصاط املستقیِم.

  ازدادت بعُض الخرافات ف األدیان علی مّر العصوِر مثل تقدیم القرابیِن.

عّین الخطأ لتکمیل الفراغات:. 6
  أنا أیقُن أّن إلهي ال .......... . )یتکُني(  و یجعل التّوفیق ............ . )فمي(

  و یجعل األیّام يل ............ . )سعیداً(  و ال یُحّملني ما ال .......... يل به. )طاقة(

عّین الخطأ عن الّتجمة:. 7

  الّذین یُقاتلون ف سبیل اللّه هم بنیاٌن مرصوٌص. )استوار(  َخلََقنا اللُه من طیٍن. )ِگل(

  لیس ف الحیاة أجمُل ِمن البسمة. )لبخند(  إّن الَغَضَب َمفسدة. )تبهکار(

عّین الّصحیح عن ترجمة الکلامت:. 8
  أَمَر القوم بتحریِق إبراهیم و لکّن اللّه أنقذُه. )سوزاندن- نجاتش داد(  استفاد الفالُح من الفأِس و کّسَ األشجار املُجّففة. )داس- خشک(

  أرسَل اللّه األنبیاء لیُبیّنوا الّدین الحنیف. )تا آشکار شود- یکتاپرست(  ُخلقنا من لحٍم و عصٍب و عظٍم. )آفریدیم- پِی(

انتخب الخطأ:. 9
  آلٌه یَْصَنُعها النساُن من األخشاب و الحدید و یعبدها ف األعیاد.: الّصنم

  أعامٌل لیس لها هدٌف و یعملها النسان بدون التّفّکر.: ُسدی
  سبُب تحّکم جسم النسان و الحیوانات و الیقدر الحیوان أن یتحّرک دونه.: لحم

  من العناص األربعة و ُخلق النسان منه.: الطّیَنة

عّین الخطأ عن الّتوضیحات:. 10
  الفأُس من آالٍت ذات یٍد من الَخَشِب. )معناه: تبر؛ جمعه: الفؤوس(  إقرؤوا هذه األنشودة. )معناه: سروده؛ جمعه: أناشید(

  أِقْم وجَهک للّدیِن حنیفاً. )معناه: بایست، متضاده: انَهْض(  أ یحسُب النساُن أن یُتََک ُسدًی. )معناه: رها می شود؛ متادفه: أن یُودََع(
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با دقت  و  آرامش  مطالب آموزشي آن را بخوانيد

درس دود

ژگـــان وا

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

درس دود

آنچه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
  13 فعل، 14 اسم، 3 اصطالح

  1 مترادف 
  15 جمع مکسر 

یادگیری این موارد به شما یاری می دهد تا بتوانید یک 
متن عربی را به خوبی بفهمید و ترجمه کنید.

   فعل هــا 

  اسم هــا 

مصدرمضارعماضی

گذر کردنیَُمرَُّمرَّ

مَتُرُّ أمامي ِذکْرَ   یايت.
خاطره هایم از مقابلم می گذرد.

دیدار کردن، زیارت کردنیزوُرزار
َسًة. ُزرُْت مدینًة مقدَّ

از شهر مقّدسی دیدار کردم، یا شهر مقّدسی را زیارت کردم.
أيُّ األماکِِن تُِحبُّ أن تزورَها؟

کدام مکان ها را دوست داری زیارتشان کنی؟

مشتاق شدنیَشتاُقاِشتاَق
ریَفیِن. لََقد اِشتاَق أبوکما إلی الَْحرََمیِن الشَّ

پدرتان به حرمین شریفین )مّکه و مدینه( مشتاق شده است.

عبادت کردنیَتََعبَُّدتََعبََّد
کاَن النَّبيُّ )ص( یَتََعبَُّد في غاِر ِحراٍء.

پیامبر )ص( در غار حرا عبادت می کرد.

به درد آوردنیُؤْلُِمآلََم
رِجلي تُؤلُِمني.

پایم مرا به درد می آورد یا پایم درد می کند.

مصدرمضارعماضی
آرزو داشتنیَتََمّنیمَتَّنی

َسِة. أمَتَّنی أن أتََشََّف لِزیارِة األماکِِن املقدَّ
آرزو دارم که برای زیارت مکان های مقّدس مشّرف شوم.

رها کردنیُطْلُِقأطْلََق
هِم تُطْلُِق قَطَراِت املاِء متتالیًَة ِمن فَِمها. َسَمَکُة السَّ

ماهی تیرانداز قطره های آب را پی در پی از دهانش رها می کند.
بلعیدنیَبْلَُعبَلََع

هِم الحشات َحیًَّة. تَبلَُع سمکُة السَّ
ماهی تیرانداز حشرات را در حالی که زنده هستند می بلعد.

سست شدنیَِهُنَوَهَن
و التَِهنوا و التَحزَنوا و أنتم األعلَْوَن.

سست نشوید و اندوهگین نشوید، در حالی که شما برتر هستید.
دادنیُؤيتآتٰی

الَة و یُؤتوَن الّزکاَة. الّذین یُقیموَن الصَّ
کسانی که نماز را به پا می دارند و زکات را می دهند.

کشیدنیَُجرَُّجرَّ
َجرَّ صدیقي الّسیّارَة املَُعطَّلََة بالَجرّارة.

دوستم اتومبیل خراب را با تراکتور کشید.

نابود شدنیزهقزََهَق
جاء الَحقُّ و زََهَق الباِطُل.

حق آمد و باطل نابود شد.

فارسیعربی
تلویزیونتِلفاز

َجلََس أعضاُء األُسِة أماَم التِّلفاِز.
اعضای خانواده روبه روی تلویزیون نشستند.

ای مادرمأُّماْه
أ أنِت مشتاقٌة أیضاً یا أُّماْه؟

آیا تو هم مشتاقی ای مادرم؟

/ بَُنیَّتي پسرکم/ دخترکمبَُنيَّ
/ بَُنیَّتي. أنا مشتاٌق یا بَُنيَّ

من مشتاقم ای پسرکم/ ای دخترکم.

فارسیعربی
صحنهَمْشَهد

حیَن رأیُت هذا املَْشَهَد أشتاُق إلیه.
وقتی این صحنه را دیدم مشتاق آن شدم.

چادرهاخیام
أ تََذکَُّر خیاَم الحّجاِج ف ِمنٰی.

چادرهای حّجاج را در ِمنا به یاد می آورم.
ة قلّهِقمَّ

ِة َجبَِل الّنوِر. غاُر ِحراٍء واِقٌع ف ِقمَّ

غار حرا در قلّۀ کوه نور واقع است.
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 اصطالحاتـــ 

 مفرد و جمع هــا 

فارسیعربی
خراب شده، خرابُمَعطَّل/ ُمَعطَّلَة

کانَْت سیّارتُنا ُمَعطَّلًَة.
اتومبیلمان خراب بود.

تعمیرکارُمَصلِّح
یارات. أحُد أصدقايئ ُمَصلُِّح السَّ

یکی از دوستانم تعمیرکار ماشین ها )ماشین( است.
تراکتورالَجرّارَة

یّاراِت ِبالَجرّارَِة. یّارة معطَّلََة إلی َمْوِقِف تصلیح السَّ َجرَّ صدیقي السَّ
دوستم ماشیِن خراب را با تراکتور به تعمیرگاه خودرو کشید.

ایستگاهَمْوِقف
أَخَذتْنا الحاِفلُة إلی الموِقِف.
اتوبوس ما را به ایستگاه برد.

فارسیعربی
پی درپیُمتَتايل/ ُمتَتالیَة

هِم قَطراِت الماِء متتالیًة ِمن فَِمها. تُطْلُِق َسَمَکُة السَّ
ماهی تیرانداز قطره های آب را پی درپی از دهانش رها می کند.

دهانفم
هِم قَطراِت الماِء متتالیًة ِمن فَِمها. تُطْلُِق َسَمَکُة السَّ

ماهی تیرانداز قطره های آب را پی در پی از دهانش رها می کند.
طرفدارانُهواة

مکِة. ُهواُة األسامِک معجبوَن بهذه السَّ
طرفداران ماهی ها از این ماهی در شگفت هستند.

شکار، موجود شکار شده، طعمهفریسة
هِم أن تأکَُل فَریستُه َحیًَّة. تُِحبُّ َسَمَکُة السَّ

ماهی تیرانداز دوست دارد طعمه اش را زنده زنده بخورد.

معنیاصطالح
پناه برد به ....لََجأ إلی .....

لََجأ الّنبيُّ )ص( إلی غار ثَْوٍر.
پیامبر )ص( پناه برد به غار ثور.

تعمیرگاه خودروَمْوِقُف تصلیِح الّسیّارات
َجرَّ صدیقي سیّاريت املعطَّلََة إلی َمْوِقِف تصلیح الّسیّاراِت.

دوستم ماشین خرابم را به تعمیرگاه خودرو کشاند.

معنیاصطالح
هم ماهی تیراندازَسَمَکُة السَّ

یِد. هِم ِمْن أْعَجِب األسماِک في الصَّ َسَمَکُة السَّ
ماهی تیرانداز از عجیب ترین ماهی ها در شکار است.

 مترادف هــا 

مترادفمعنیکلمه
الُقلَّةقلهالقّمه

جمعمعنیمفرد
الخیامچادرالَخیْمة

األرُجلپاالرِّْجل

ة الِقَممقلّهالِقمَّ

املَشاِهدصحنهاملَْشَهد

یِّد الّساَدةآقاالسَّ

جمعمعنیمفرد
األقرباءنزدیکالقریب

الُهواةعالقه مندالهاوي

الُقرٰیروستاالَقریة

الرِّجالمردالرَُّجل

األیّامروزالیَوم

جمعمعنیمفرد
یّارَة الّسیّاراتماشینالسَّ

املَواِقفایستگاهاملَْوِقف

الَجرّاراتتراکتورالَجرّارَة

الَفرائِسشکار، طعمهالفریسة

األفواهدهانالَفم



قواعد
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عـــد ا قو

با دقت  و  آرامش  مطالب آموزشي آن را بخوانيد

درس اود

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

درس اود

آنچه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
  حروف مشبهة بالفعل را بشناسید و تأثیر آن ها را بر ظاهر و مفهوم جمله بدانید.

 الی نفی جنس را بشناسید و بتوانید آن را از سایر انواع »ال« تشخیص دهید.

 الحروف املشّبهة بالفعل

 حروف مشبهة بالفعل حروف پرکاربردی هستند که بر سر جمله ای می آیند که با اسم آغاز شود و موجب تغییراتی در معنای جمله  *
و ظاهِر مبتدای جمله می شوند.

حروف مشبهة بالفعل عبارت اند از : *

إنَّ = قطعًا، همانا )این حرف موجب تأکید جملۀ بعد از خودش می شود.( *

أنَّ = که )موجِب پیوند دو جمله می شود.(

کأنَّ  = گویی، مانند

لِکنَّ = ولی )برای برطرف کردِن ابهام جملۀ قبل و کامل کردن آن می آید(

لیَت  = کاش )گاهی به صورت، »یالَیَت« دیده می شود(

لعلَّ  = شاید، امید است

اگر »لیت و یا لعّل« در جمله ای بیایند که در آن فعل ماضی وجود دارد، این فعل می تواند معادل »ماضی استمراری« یا »ماضی بعید«  *
در فارسی ترجمه می شود و اگر بر سر جمله ای بیایند که در آن فعل مضارع وجود دارد، این فعل معادِل مضارع التزامی ترجمه 

می شود.

کاربرد تستی

1- َعّیِن الْجملَة الّتي لیس فیها معادٌل للمضارع االلتزامّي يف الْفارسّیة:
 لعلّني أنجُح فی االمتحاِن.   َعلَیَّ أْن أتََعلََّم هذا الّدرَس.

 إنَّ املؤمَن الیَْغَضُب.   یا لیتَني أُشاِهُد صدیقي ف هذا الیوم الجمیل.

پاسخ: گزینۀ »3« صحیح است.
در گزینه های 1 و 4، »لعّل و لیت« موجب تغییر معنای فعل مضارع به مضارع التزامی می شوند به معنای این دو جمله 
دقت کنید »امید است در امتحان موفق شوم«، »ای کاش در این روز زیبا دوستم را مشاهده کنم« و در گزینۀ 2، 
»أن أتََعلََّم = که یاد بگیرم« معادِل مضارع التزامی است ولی در گزینۀ 3، »إّن« فقط موجب تأکید بر جمله می شود: 

»بی گمان مؤمن عصبانی نمی شود«

 »ال«ی نفی جنس
»ال«ی نفی جنس، حرفی است که بر سر یک جملۀ اسمیه می آید که اسم ابتدای آن یک اسم نکرۀ بدون »الـ« و »تنوین« است و در 

این صورت به جمله مفهوِم »هیچ ... نیست« می دهد. 

درس اود
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عـــد ا قو
درس اود

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

مثال: الَفْقَر کَالَْجهِل. هیچ فقری مانند نادانی نیست.

اگر به ظاهر اسمی که بعد از »ال« قرار دارد توجه کنید درمی یابید که این اسم »الـ« و »تنوین« ندارد. *

در دروس قبل با سایر انواع ال )ال به معنای نه، الی نفی، الی نهی( آشنا شدید. دقت کنید که »الی نفی« و »الی 
نهی« هر دو بر سر فعل مضارع می آیند ولی »الی نفی جنس« بر سر یک جملة اسمیه می آید.

کاربرد تستی

3- عیِّن »ال« الّنافیة للجنس:
      ال تَْحزَْن أِلنَّ أب یُساِعُدنا.   قال يل اُستاذي: ال عبادَة ِمثُل التَّفکُِّر.

 الیتناوُل الطِّْفُل هذا الطّعاَم.   أ أنَت ف الْمدرسِة اآْلَن؟ ال، أنا ف الْبیِت.

پاسخ: گزینۀ »2« صحیح است.
در گزینۀ 1 و3 »ال« بر سر فعل مضارع آمده است و به ترتیب »الی نهی« و »الی نفی« است )غمگین نباش، نمی خوَرد( 
و در گزینۀ 4، »ال« به معنی »نه« در جواب »آیا« آمده است ولی در گزینۀ 2، »ال« بر سر یک اسم نکره که »الـ« و 
»تنوین« هم ندارد از جملۀ اسمیۀ » العبادَة مثُل التفکِر« آمده است و معنای جمله به این صورت است: »هیچ عبادتی 

مانند تفکر نیست.«

شناخت الگوهای تستی

الگوی سومالگوی دومالگوی اول
تشخیص »ال«ی نفی جنستأثیر »لیت« و »لعّل« بر فعِل جملهتشخیص حروف مشّبهة بالفعل

تشخیص حروف مشبهة بالفعل
روش پاسخگوئی: 

ابتدا  الزم است این حروف را به خاطر بسپارید و بدانید که هر یک چه کاربردی در جمله دارند. *
«/ حرفی که بیان آرزو است »لیت«/ حرفی که بیانگر  * «/ حرفی که دو جمله را ارتباط می دهد »أنَّ  حرفی که موجب تأکید می شود »إنَّ

« است. امید داشتن به انجام چیزی است »لعّل« و حرفی که برای بیاِن همانندی است »کأَنَّ
َعیِِّن الْجملة الّتي فیها حرٌف ِمن »الحروِف املَُشّبهِة بالِفعِل«:. 56

  کاَن إرضاُء الّناِس غایًة لهذا القايض.  علی التالمیِذ أن ال یخافوا ِمن االمتحانات.

  إْن تَسأَْل في ِصَغرَِک فهو خیٌر لَک.  کَأَّن نجاحي ف املُسابََقِة غایٌة التُْدَرُک.

أیُّ عبارٍة فیها حرٌف »للتَّأکید« علی الجملة:. 57
  أُِحبُّ أْن أُشاِهَد ذلَک الْبَْحَر الْجمیل.  إنّا نُِحّب الّذیَن یُقاتلون فی سبیل اللّه.

رَس.  إْن َصبَرَْت َحَصلَْت َعلَی النَّجاحِ فَتَوَکَّْل َعلَی اللِّه.   هذا التّلمیُذ کان یَلْتَِفُت إلَی الَْوراء أِلنّه لم یَتََعلَِّم الدَّ

عیِّن جملًة لیس فیها حرٌف لبیاِن »األُمنّیِة« اَِو »الرّجاِء«:. 58
  یالیتني أَذَْهُب لِزیارِة الَْعتَباِت الُْمَقدسة مرًة اُخرٰی.  لعلّني أَنْجُح ف هذا االمتحان أِلَنَّني قد َدرسُت جیِّداً.

  الیُحاوُِل ولدي کثیراً، لَیْتَُه یَِصُل إلَی َهَدِفه.  إْن تُحاوِْل کثیراً تَِصْل إلَی أُْمنیِّتَک.
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تأثیِر لیت و لََعلَّ بر فعل جمله
روش پاسخگوئی: 

»لیَت« یا »لعّل« + فعل ماضی ← معادل ماضی استمراری یا ماضی بعید *
»لیَت« یا »لعّل« + فعل مضارع ← معادِل مضارع التزامی *
« حروِف »أن، کَي، لِکَي، حّتی« و »لِـ« نیز اگر بر سر فعل مضارع بیایند معنای آن را به معادِل مضارع  * دقت کنید که عالوه بر »لیت« و »لعلَّ

التزامی تبدیل می کنند.
عیِّن العبارة الّتي فیها معادٌل للمضارع االلتزامّي:. 59

  إنّني أرِْجُع إلَی الْجامعِة و أُحاوُِل في الّدرِس.  التَتکاَسْل أِلنَّ طریَق النَّجاحِ لیس َسْهالً.

  لَیْتَنا نَتَِّحُد لِتَحریر الُقدس العزیزة.  کُْنُت ذاهباً إلَی الّسوِق و اِشتریُْت هذا القمیَص.

حیُح َعن فعِل »نشکر«: »هَذا فضٌل َعلَی الّناِس  ِمن َربِّنا الکریِم لََعلَّنا نشکر.«. 60 ما هو الصَّ
  معادٌل للمضارع االلتزاميّ  معادٌل للاميض االستمرارّي.  لیس ف معناه »الرّجاء«  یَُدلُّ علی املايض البعید.

أیُّ جملٍة لیس فیها فعٌل یَُدلُّ علی املايض االستمرارّي:. 61
  لَیَْت صدیَقَک رَأَی ُمحاَولَتََک لَِحلِّ ُمشِکلِِه.   کَأنَّ االستاذَ الیرٰی الجامَل إاِّل الُْحریََّة.

  کانَْت تَُؤکُِّد اآلثاُر القدیَمُة اْهتماَم النساِن ِبالّدیِن.  هذا کتاٌب مفیٌد کاَن یُؤثِّر ف نفيس.

عیِّن ما لیس فیه معادٌل للمضارع االلتزامّي:. 62
نا هذه المنضدُة الکبیرُة.   لََعلَّ هذاِن الطّالبان یُساِعداِن زَمیلهام.  ِمن األرَْجحِ أن ال تکوَن في َصفِّ

  إنَُّه یَْفخُر بنفِسِه َو لَیَس ُشجاعاً.   یالیتني أکوُن صدیقتَِک و أُساِعُدِک دامئاً.

تشخیص »ال«ی نفی جنس
روش پاسخگوئی:

برای تشخیص »ال«ی نفی جنس از سایر انواِعِ »ال« توجه کنید که: *
اگر بعد از »ال«، فعل، جار و مجرور، اسم معرفه، اسِم دارای تنوین قرار داشته باشد، »ال«ی نفی جنس نیست. )بعد از الی نفی جنس،  *

یک اسِم نکره و بدون »الـ« یا »تنوین« قرار می گیرد که حرف آخرش فتحه دارد.(
دقت کنید که اگر بعد از الی نفی جنس، فقط یک اسم قرار داشته باشد، آن اسم، اسِمِ »ال« است نه خبر آن زیرا خبر »ال« گاهی حذف  *

می شود.
اگر بعد از »ال«ی نفی جنس و اسِم آن »»إِاّل«« بیاید می توانید نتیجه بگیرید که خبر »ال« حذف شده است. *

عیِّن »ال« الّنافیة للجنس:. 63
  َسلَّْمُت َعلَی أُستاِذَک الَعلَی اآلخرین.  الیَذهُب النساُن الّصادُق إلی مجالس الّسوِء.

  التعتمدوا ف حیاتِکم علی قدرِة احٍد.  ال باَب ُمْغلٌِق َعلَی املؤمن.

عیِّن عبارًة التشتمل َعلَی »ال« الّنافیة للجنِس:. 64
  المیراَث کَاأْلَدِب و الثروَة کَالْعلِم.   إنَّ هذه األُسَة و أَصدقاَءهم أَغنیاُء ال فقراء.

.   ذلک الکتاب الریَب فیه ُهدًی للمتّقیَن.  قال يل أب: ال کلمَة تعادُل کلمَة الحقِّ

عیِّن الّصحیح َعن »ال« فی العبارات الّتالیة:. 65
  اليشَء أَضُّ ِمن الُْعجِب. )»ال« لنفي املضارع(  هل تَْعتَِمُد علی الْکاذِب و ال الّصادق؟ )»ال« الّنافیة للجنس(

  التَحتِم الْجاهَل ف حیاتَِک. )»ال« للّنهي(  الّذی الیَْعَمُل بجدٍّ لن یَری الّنجاَح. )»ال« للّنهي(
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آنچه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
 »حال« را بشناسید و تفاوت آن را با صفت بدانید.

 بدانید که حال ممکن است در قالِب یک جمله باشد.
 در این صورت ویژگی های چنین جمله ای را بدانید و »واو حالّیه« را تشخیص دهید.

 »الحال«

در زبان عربی کلمه یا جمله ای که حالِت یک اسم را بیان کند، »حال« نامیده می شود. »حال« در فارسی معادِل »قید حالت« است.  *
اگر »حال« یک اسم باشد، یک اسِم نکره است.

حال، چه در قالِب یک اسم و چه در قالب یک جمله، حالِت اسمی را بیان می کند که معرفه است، این اسِم معرفه، مرجِع حال است. *

مثال: رجَع الّلعُب ِمن املُسابقِة ُمبَتِسامً. ← بازیکن از مسابقه لبخندزنان برگشت

ال
ح

ال
 ح

جع
مر

گاهی حال، در قالب یک جملۀ اسمیه که معموالً با یک ضمیر شروع می شود ظاهر می گردد. در این صورت قبل از جملۀ اسمیه حرف  *
»واو« قرار می گیرد. این حرف »واو حالّیه« نام دارد.

مثال: رجع الّلعُب من املسابقة و هو ُمْبَتِسٌم. ← بازیکن در حالی که لبخند زنان بود از مسابقه برگشت.

به تفاوِت حال و صفت توجه کنید. موصوف و صفت دو اسمی هستند که از نظر معرفه یا نکره بودن و 
عالمت های انتهای کلمه به هم شبیه هستند ولی حال یک اسِم نکره است، در حالی که مرجع حال یک اسم 

معرفه است.

مثال: رَجَع الّلعُب ِمن املُسابقِةِ ُمْبَتسامً.

ال
ح

ه(
عرف

 )م
ال

 ح
جع

مر

مثال: َرجَع اللعُب املُْبَتِسُم ِمن املُسابقِة./ َرجَع العٌب مبتسٌم ِمن املُسابقِة.

ت
صف عل
فا

ت
صف عل
فا

درس دود
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کاربرد تستی

1- عّین »الحال«:
 أََخَذ الطّالُب الکتَب و ذهَب الی املکتبِة.  قََرأَِت األُمُّ الرّسالَة ُمبْتَسمًة.

      شاَهْدنا فی املزرعِة فاّلحاً نشیطاً.   کانَْت أُختَُک تتکلَُّم مع صدیقي ولکّني ما کنُت ُهناَک.

پاسخ: گزینۀ »2« صحیح است.
« مرجع حال است. )مادر لبخند زنان نامه را خواند(.  « را بیان می کند. »األُمُّ ُمبتسمًة یک اسِم نکره است که حالِت »األُمُّ

در گزینه 1 معنای جمله چنین است: »دانش آموز کتاب ها را برداشت و به کتابخانه رفت.« و در گزینۀ 3، »نشیطاً« 
صفِتِ »فّلحاً« است. دقت کنید که »فّلحاً« نکره است و نمی تواند مرجع حال باشد و در گزینۀ 4 نیز جملۀ بعد از »واو« 

جملۀ حالیه نیست. به معنی جمله توّجه کنید: »خواهر تو با دوستم صحبت می کرد ولی من آنجا نبودم.«

شناخت الگوهای تستی

الگوی دومالگوی اول
تشخیص حال در صورتی که جمله باشد )تشخیص واو حالیه(تشخیص حال در صورتی که یک اسم باشد

تشخیص حاد در صورتی که یک اسم باشد
روش پاسخگوئی: 

 برای تشخیص حال، ابتدا در جمله یک اسم نکره پیدا کنید، دقت کنید که مصدرها نمی توانند »حال« واقع شوند. *
ـ یِن ، یَن باشد. * ـَ ـ ، ـ ـً ـَـ ، ـ  سپس دقت کنید که این اسِم نکره در انتهای کلمه دارای یکی از عالمت های ـ
 توجه کنید که این اسِم نکره حالِت اسمی را بیان کند که پیش از خودش قرار دارد و معرفه است )َعلَم یا دارای »الـ« است.( و نقشی  *

مانند فاعل یا مفعول دارد.
 بین حال و مرجع آن می تواند فاصله باشد. *
 دقت کنید که خبِر افعال ناقصه را با حال اشتباه نگیرید. این موارد جزء ارکان اصلی جمله هستند ولی حال، حالت یکی از ارکان جمله  *

)مثالً فاعل یا مفعول( را بیان می کند.

عیِّن الحال يف مایيل:. 66

ُب؟ باً: لَِم تَتََعجَّ   کََسَب الْعالُِم ِمن ذلَک ثروًة کبیرًة.  َسألَُت طفالً ُمتََعجِّ

  صاَر الّشابُّ ُمهندساً ف بلده.    جلَس األَعضاُء أماَم التِّلْفاِز مشتاقیَن.

عیِّن ما لیس فیه الحال:. 67

  اِندفََع املُجاهُد إلی الِْقتاِل ُمتوکِّالً علی اللّه.

باً: یا أُّمي، لَِم تذهبیَن؟   سأَل عيلٌّ والَِدتَه ُمتعجِّ

سَة یشتاُق إلیها.   حین یری املْسلُم هذه املدینَة و یَتََذکُّر األماکن املُقدَّ

  تُساِعُد مریُم ذاحاجٍة عند الّشدائِد راغبًة.

عیِّن اسامً یَُبیُِّن حالًة اِلسِم املَعرفِة:. 68

  نُشاِهُد الشباَب نشیطیَن فی املجتمعِ.  کان الطّفُل باکیاً ِمن أجِل والدِه.

  یُِحبُّ االستاذُ طالبیَن نشیطیَن یدرسون و الیتکاسلون.  لیس العدوُّ نادماً و لکّنه خائٌف.

عیِّن ما فیه »الحال«:. 69

  لن یَنسٰی هذا الطّالُب دروَس املَُعلِّم أبداً.  شاَهَدِت البنُت العبیَن ف تلک املدرسِة.

  َعلََّم األُب أَوالده ُمشفقاً علیهم.  بَعث اللُّه نَبیّاً هادیاً لیهدینا إلی الحّق.
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آنچه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
  معنای حروف مشبهة بالفعل را بدانید.

 تأثیر »لیت« و »لعّل« را بر ترجمه جمله و فعل های 
درون جمله بدانید.

  بدانید جمله ای که »الی نفی جنس« بر سر آن آمده 
است چگونه ترجمه می شود. 

 حروف مشبهة بالفعل:

دانستن معنای حروف مشبهة بالفعل و تأثیری که روی مفهوم جمله می گذارند از موارد ضروری برای ترجمۀ صحیح جمله است. در  *
این رابطه الزم است به موارد زیر توجه کنید:

 معنای حروف مشبهة بالفعل:
: گویی، مانند، مثِل/ لیَت = ای کاش/ لَعلَّ = شاید، امید است/ لکنَّ = ولی، لکن : که/ کَأنَّ إنَّ = همانا، قطعًا، به راستی، ُمسلمًا/ أَنَّ

دقت کنید که ترجمۀ »إّن« در فارسی خیلی ضروری نیست یعنی اگر جمله ای از هر نظر درست ترجمه شده باشد ترجمه نکردن  *
»إّن« که یک تأکید است لزومًا غلط ترجمه ای محسوب نمی شود و فقط به این دلیل گزینه را رد نمی کنیم.

تأثیر »لیت و لعّل« برمعنای فعلی که پس از آن ها در جمله می آید: *

به این مثال ها توجه کنید: 
أَخي یَْنَجُح يف هذه املسابقة: برادرم در این مسابقه پیروز می شود.

لیَت أَخي یَْنَجُح يف هذه املسابقة: ای کاش برادرم در این مسابقه پیروز شود.

لعلَّ أَخي یَْنَجُح يف هذه املسابقِة: شاید برادرم در این مسابقه پیروز شود.

همانطور که مشاهده می کنید با ذکر »لیت و لعّل« فعل مضارع به صورِت »مضارع التزامی« ترجمه می شود. *

مثال: أَخي نََجَح يف هذه املسابقِة: برادرم در این مسابقه پیروز شد.
لیَت أَخي نََجَح يف هذه املسابقِة: ای کاش برادرم در این مسابقه پیروز می شد. )پیروز شده بود.(

«، فعل ماضی می تواند معادل ماضی استمراری یا ماضی بعید در فارسی ترجمه شود. در این رابطه، توجه به  * با ذکر »لیَت« یا »لََعلَّ
سیاق عبارت و روان بودن ترجمه ضروری است.

 »ال«ی نفی جنس

اگر با جمله ای روبه رو شوید که در آن »ال« بر سر یک اسم نکره و مفتوح آمده است می توانید حدس بزنید که این جمله با »ال«ی  *
نفی جنس آغاز شده است؛ در این صورت، چنین جمله ای را می توانید معادِل »هیچ ....نیست« ترجمه کنید.

مثال: ال طعاَم يف بیتنا. )هیچ غذایی در خانۀ ما نیست.(

در ترجمۀ چنین جمالتی، می توان کلمۀ »هیچ« را ذکر نکرد، ولی ذکر اسمی که بعد از »ال« آمده است، به همراِه »یاء نکره« در فارسی  *
ضروری است. )غذایی در خانۀ ما نیست.(

درس اود
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روش پاسخگویی:
در سؤال های ترجمه دو الگوی کلی وجود دارد:

الگوی اول
ترجمه های یک عبارتی

الگوی دوم
ترجمه های چندعبارتی

مراحل پاسخگویی به سوال های ترجمه را به یاد داشته باشید:
1- یافتن موارد کلیدی

2- رد گزینه ها براساس موارد کلیدی )حداقل 2 گزینه(
3- مقایسه گزینه های باقیمانده با صورت سوال

ترجمه های یک عبارتی:
عیِّن األَصحَّ و الألَدقَّ يف الّتَجَمة لألَسئلة: 

»َهْل تَعلموَن أَنَّ داءَکم ِمنکم و لکنَّکم التَشعروَن.«. 126
 آیا می دانید که درد شما از خودتان است و شما احساس نمی کردید.

 آیا می دانید که درد شما از خودتان است، ولی شما نمی فهمید.
 آیا می دانید بی گمان درد شما از خوِد شما است، ولی شما نفهمیده اید.

 آیا دانسته اید که مسلماً درد شما از خودتان است و شما درک نمی کنید.
»لَْیَتنا نعیُش بقدرٍة أِلنّنا نَطْلُُب حیاًة طَّیَبًة.«. 127

 ای کاش ما با قدرت زندگی کنیم، برای اینکه ما زندگی پاکی را طلب می کنیم.
 ای کاش ما با قدرتمندی زندگی می کردیم، زیرا ما طالب یک زندگی پاک بودیم.

 شاید ما با قدرت زندگی کرده باشیم، زیرا قطعاً زندگی پاکی را طلب می کردیم.
 امیدواریم که با قدرتمندی زندگی کنیم، زیرا بی گمان زندگی پاک را طلب می کنیم.

ُز ِبجناَحیِن اثَْنیِن و هذاِن الجناحاِن، العلُم والّدیُن.«. 128 »لََعلَّ اإلنساَن یَُجهَّ
 ای کاش انسان به دو بال مجّهز شود و این دو بال های علم و دین هستند.
 امید است که انسان به دو بال مجّهز شود و این دو بال علم و دین است.

 شاید انسان با دو بال تجهیز می شود و این دو بال های علم و دین می گردند.
 گویی که انسان به دو بال مجّهز شده است و این دو بال علم و دین او هستند.

»الَسّیارََة يف هذا الشاِرعِ و النستطیُع الحضوَر يف االمتحاِن.«. 129
 ماشینی در خیابان نیست و ما امکاِن حضور در امتحان را نداریم.

 هیچ ماشینی در این خیابان نیست و ما نمی توانیم در امتحان حضور یابیم.
 هیچ ماشینی در این خیابان نبود و ما نمی توانستیم در امتحان حاضر شویم.

 ماشین در این خیابان نیست و ما نمی توانیم در امتحان حاضر شویم.
»لِنعلمْ أنَّ إبراهیَم حاَوَل أن یُنِقَذ قوَمه من عبادة األصنام ولکّنهم أحَضوه لُِیحاکََم.«. 130

 باید بدانیم که ابراهیم کوشید که قدم خود را از عبادت بت ها نجات دهد ولی آن ها او را آوردند تا محاکمه اش کنند.
 باید بدانیم که ابراهیم تالش کرد که قومش را از عبادت بتان رها سازد اّما آن ها حاضرش کردند تا محاکمه شود.

 تا اینکه بدانیم که ابراهیم کوشیده بود که قوم را از عبادت بت ها نجات دهد ولی او حاضر شد تا محاکمه شود.
 تا بدانیم که ابراهیم تالش کرد که قومش از عبادت بتان رها شوند ولی آن ها او را برای محاکمه کردن آوردند.
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»کُلُّ طعاٍم الیُذکَُر اْسُم اللِّه علیه فإّنا هو داٌء و ال برکَة له.«. 131
 همه غذایی که نام خداوند بر آن یاد نشود بدون شک دردی است و بی برکت است.

 همه غذاهایی که اسم خدا را بر آن یاد نکنی بدون شک درد است و برکتی ندارد.
 هر غذایی که نام خداوند بر آن یاد نشود قطعاً دردی است و هیچ برکتی ندارد.

 هر غذایی که اسم خدا را بر آن یاد نکنی قطعاً درد است و برایش برکتی وجود ندارد.
»لَیتنا نَعلُم أّن دواَءنا فینا و نحُن ما نُبرِصُ إلیه و داؤنا مّنا و نحن النَشُعُر به.«. 132

 ای کاش می دانستیم که داروی ما در ماست و توجه نمی کنیم و درد هم از ماست و آن را احساس نمی کنیم.

 ای کاش بدانیم که داروی ما در ماست و به آن نمی نگریم و دردمان از ماست و ما آن را احساس نمی کنیم.
 ای کاش می دانستیم که دارویمان با ماست و آن را نمی بینیم و داروی ما از ماست و احساسش نمی کنیم.

 ای کاش بدانیم که داروی ما در خود ماست و به آن نگاه نمی کنیم و درد ما از ماست و ما احساس نمی کنیم.
»لَیَت املسلمین اسَتیَقظوا من نوِم الغفلِة و اتَّجهوا إلی تعلُِّم العلِم و ما طَلبوا به بَدالً.«. 133

 ای کاش مسلمانان از خواب غفلت بیدار می شدند و به یادگیری دانش روی می آوردند و جانشینی برایش نمی خواستند.
 ای کاش مسلمانان از خواب بی خبری بیدار شده بودند و به یادگیری دانش روی بیاورند و جانشینی برای او نخواهند خواست.

 ای کاش مسلمانان از خواب بی خبری بیدار می شدند و به یاد دادن علم روی می آوردند و چیزی به جایش می خواستند.

 ای کاش همه مسلمانان از غفلت بیدار می شدند و به یاد دادن علوم توجه می کردند و جانشینی به جای او نمی خواستند.

ترجمه های چند عبارتی:
حیح:. 134 عّین الصَّ

 ال ِعلَْم لنا إاِّل ماَعلََّمنا أُستاذُنا العالُِم.: علم از آِن ما نیست مگر آنچه از استاد دانشمند مان آموختیم.
 لیَت أیّاَم الُعطلِة طویلٌة أليَّن أُریُد أَن أستیَح: شاید روزهای تعطیل طوالنی شوند بی گمان من نیاز به استراحت دارم.

 کَأَنَّ البائَِع یُریُد أَن یَبیَع هذا القمیص.: فروشنده می خواست پیراهن را بفروشد.
 لََعلَّ الطُّاّلَب یُعاهدوَن أُستاذَُهم َعلَی أَْن الیَکِذبوا: امید است که دانش آموزان با استادشان پیمان ببندند که دروغ نگویند.

عیِّن الخطأ:. 135
 الطفَل ف هذِه الَحْفلَِة أِلنَّ کلَّ الّضیوِف ِمَن الُعلاَمِء.: طفلی در این جشن نیست برای اینکه همۀ مهمان ها از دانشمندان هستند.

 أَ أنِت تَدرسیَن ف هذه الجامعِة؟ ال، لکنَّني أْدرُُس ف جامعٍة اُخرٰی.: آیا تو در این دانشگاه درس می خوانی؟ نه؛ ولی من در دانشگاه دیگری درس می خوانم.
 ذلَک کتاٌب الَریَْب ف ِصدِق َمکتوباته.: آن کتابی است که در درستی نوشته هایش تردید نیست.

 الیَْحزَنِْک قوُل الجاِهل و اْعلمي أنَّ اللّه الیُحبُّ الجاهلیَن.: گفتار نادان تو را غمگین نکند و بدان که خداوند نادانان را دوست ندارد.
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درس دود

آنچه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
صفت  ترجمة  با  آن  تفاوت  و  حال  ترجمه  نحوة    

را بدانید.
باشد  جمله  یک  قالب  در  »حال«  اگر  که  بدانید   

چگونه ترجمه می شود.
 بدانید که اگر درون جملة حالیه، فعل داشته باشیم 

چگونه ترجمه می شود.

 »حال و نحوة ترجمة آن«
گاهی در جمله اسم نکره ای وجود دارد که حالِت یک اسم معرفه را بیان می کند، چنین اسمی معادل »قید حالت« در فارسی ترجمه  *

می شود.
به تفاوت ترجمۀ »حال« و »صفت« در جمالِت زیر توجه کنید:

مثال: رشبُت املاَء البارَد. ← آِب سرد را نوشیدم/ رشبُت ماًء بارداً. ← آبی سرد )آِب سردی( را نوشیدم.
موصوف   صفت                                      موصوف   صفت

مثال: رشبُت املاَء بارِداً.  ← آب را سرد نوشیدم.
             مرجع حال  حال

گاهی قید حالت در عربی در قالب یک جملۀ اسمیه دیده می شود که بعد از »واو حالّیه« قرار دارد. *
ترجمۀ چنین جمله ای با »در حالی که« آغاز می شود.

مثال: أری الطّفَل و هو نادٌم. ← طفل را می بینم در حالی که پشیمان است.

گاهی درون جملۀ حالیه فعل وجود دارد در این صورت اگر در ابتدای جملۀ اصلی فعل ماضی داشته باشیم،  روی ترجمۀ فعِل جملۀ  *
حالیه اثر می گذارد؛ مثاًل اگر فعِل جملۀ حالیه مضارع باشد، به صورِت ماضی استمراری ترجمه می شود.

مثال: رأیُت الطّفَل و هو یذهُب إلی بَْیِتِه ← طفل را دیدم در حالی که به خانه اش می رفت.
            ماضی                 مضارع                                                                        ماضی استمراری

به تفاوِت ترجمة جملة توصیفی با جمله ای که حالِت اسم معرفه را بیان می کند توجه کنید.
مثال: رأیُت الطفَل و هو یبکي. ← طفل را در حالی که گریه می کرد دیدم.

رأیُت طفلً یبکي. ← طفلی را که گریه می کرد دیدم.

درس دود
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روش پاسخگویی:
در سؤال های ترجمه دو الگوی کلی وجود دارد:

الگوی اول
ترجمه های یک عبارتی

الگوی دوم
ترجمه های چندعبارتی

مراحل پاسخگویی به سوال های ترجمه را به یاد داشته باشید:
1- یافتن موارد کلیدی

2- رد گزینه ها براساس موارد کلیدی )حداقل 2 گزینه(
3- مقایسه گزینه های باقیمانده با صورت سوال

ترجمه های یک عبارتی:
عیِّن األصحَّ و األدقَّ يف الّتجمة للسئلة:

»اِْصرِبَْن َحّتی یَْحکَم اللُّه بینکُنَّ أِلَنّه خیُر الحاکمیَن.«. 136
 صبر کنید تا اینکه خداوند برایتان حکم کند در حالی که او بهتر از همۀ داوران است.

 صبر می کنید تا خداوند میان شما داوری کند زیرا از بهترین داوران است.
 صبر پیشه کنید که خداوند در میان شما داوری می کند و او بهترین داور است.

 صبر کنید تا خداوند بین شما داوری کند برای اینکه او بهتریِن داوران است.
»بَحَث صدیقي َعِن النَّجاحِ و هو الیَْقطَُع طریَقُه.«. 137

 دوستم در جست و جوی موفقیت بود ولی راه آن را طی نمی کرد.
 دوستم موفقّیت را جست وجو کرد در حالی که راه آن را طی نمی کرد.

 دوستم موفقّیت را جست وجو می کند در حالی که راهش را نپیموده است.
 دوستم درباره موفقیت بحث می کرد و راه آن را نمی پیمود.

»تَرِجُع الّلعبُة اإلیرانّیُة ِمن املُسابقِة ُمْبَتسمًة و ِهَي راضیٌة.«. 138
 بازیکن ایرانِی خندان از مسابقه برمی گردد و او راضی است.

 بازیکن ایرانی لبخند زنان از مسابقه برمی گردد در حالی که راضی است.
 بازیکن ایران با لبخند از مسابقه برگشته در حالی که راضی است.

 بازیکِن ایرانی در حالی که راضی بود با لبخند از مسابقه بر می گشت.
»إنّني الأُِحبُّ ُدنیاکم و القیمَة لَها عندي و أتْرُکُها و أنا ُمتوَکٌِّل علی َربّي.«. 139

 بی گمان من دنیای شما را دوست ندارم و آن هیچ ارزشی نزِد من ندارد و آن را ترک می کنم در حالی که توکل کننده بر پروردگارم هستم.
 همانا من نباید دنیای شما را دوست داشته باشم چه ارزشی برایم ندارد و آن را ترک می کنم در حالی که بر پروردگارم توّکل می کنم.

 برای اینکه من دنیای شما را دوست ندارم هیچ ارزشی نزِد من ندارد و در حالی که آن را ترک می کنم بر پروردگارم توّکل می کنم.
 من قطعاً دنیای شما را دوست ندارم زیرا برایم ارزش ندارد و من آن را ترک کرده ام در حالی که توّکل کننده بر پروردگار هستم.

»قد تَبلُع السمکُة ِمن أغرِب األسامِک صغارها  عند الخطِر و هي تُخرُِجها بعَد زواله.«. 140
 گاهی از ماهی ها شگفت انگیز هنگام خطر بچه ها را بلعیده است در حالی که بعد از بین رفتن خطر آن ها خارج می شوند.
 گاهی ماهی از شگفت ترین ماهی های عجییبب هنگام خطر بچه اش را می خورد و بعد از رفع خطر آن ها بیرون می آیند.

 گاهی ماهی از ماهی های عجیب هنگام خطر بچه اش را می خورد و بعد از بین رفتن خطر آن ها را بیرون می آورد.
 گاهی ماهی از عجیب ترین ماهی ها هنگام خطر بچه هایش را می بلعد در حالی که بعد از رفع خطر آن ها را بیرون می آورد.
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»زملئنا الُقدماء امَتَنعوا عن أکل املواد الّسکریَّة لیتنا ُمِنعنا عنه.«. 141
 همکاران پیشین مان از خوردن مواد قندی خودداری کردند ای کاش ما از آن منع می شدیم.

 همکاران گذشته مان از خوردن مواد انرژی زا منع شدند ای کاش ما از آن منع می شدیم.
 همکاران پیشین از خوردن مواد قندی خودداری کردند ای کاش ما را از آن منع می کردند.
 همکاران گذشته مان از خوردن مواد قندی منع کردند ای کاش ما را از آن منع کرده بودند.

»بنتی الّصغیرة شاهَدت الجرارَة يف املزرعة ُمعطّلًة فاتَّصلَت ُمصلّح الّسّیاراِت لکَي یُصلَّحها.«. 142
 دختر کوچکم تراکتور را خراب در مزرعه دید و با تعمیرکار خودرو تماس می گیرد تا تعمیرش کند.

 دختر کوچک تراکتور خراب را در مزرعه دید پس با تعمیرکار خودرو تماس گرفت تا آن را تعمیر کند.

 دختر کوچکم تراکتور را خراب در مزرعه دید پس با تعمیرکار خودرو تماس گرفت تا آن را تعمیر کند.
 دخترکم تراکتور خرابی را در مزرعه دیده است پس با تعمیرکار خودرو تماس گرفت تا آن را تعمیر کند.

»إّن رِجيل تؤملُني لذلک مل أقدرْ أن أصعد ِمن جبٍل وقع فیه غاٌر کان یتعّبد فیه الّنبّي )ص(.«. 143
 پایم مرا آزار می دهد لذا نخواهم توانست از کوهی باال بروم که در آن غاری واقع است که پیامبر در آن عبادت می کرد.

 پایم درد می کرد لذا نمی توانم از کوهی باال بروم که در آن غاری قرار دارد که پیامبر در آن عبادت می کرد.
 پایم درد می کند بنابراین نتوانستم از کوهی باال بروم که در آن غاری قرار دارد که پیامبر در آن عبادت می کرد.

 پا مرا آزار می دهد بنابراین نتوانستم از کوهی باال بروم که در آن غاری قرار دارد و پیامبر در آن عبادت کرده بود.

ترجمه های چندعبارتی:
عیِّن الّصحیح:. 144

   اَلفیزیاُء علٌم یَبَْحُث عن خصائِِص املَوادِّ.: فیزیک علم است در حالی که از ویژگی های مواد سخن می گوید.
   تَْسَمُع الطِّفلُة کُلَّ صوٍت و هي بَکامء.:  طفل هر صدایی را می شنود در حالی که الل است.

ُة.: این مکان مهّم است در حالی که در آن طال و نقره یافت می شود. هُب و الِفضَّ    هذا مکاٌن ُمِهمٌّ یوَجُد فیه الذَّ
   وقف العاِملوَن ف املَْصَنعِ ُمعتضیَن.:  کارگراِن معترض در کارخانه ایستادند.

عیِّن الخطأ:. 145
   وَصلَِت املُسافراُت إلَی املَطاِر ُمتأّخراٍت.:  مسافرها با تأخیر به فرودگاه رسیدند.

   بَنی العالاِمِن ُمختباً کبیراً ولکّنه انَْهَدم.:  این دو دانشمند آزمایشگاه بزرگی را تأسیس کردند ولی منهدم شد.
.: قطعاً این ها در حالی که به بشر کمک می کنند اختراعات جدیدی هستند.    إنَّ هذه املُْخَتَعاِت حدیثٌَة و ِهَي تُساِعُد الْبََشَ

   نَْجتَِهُد ف دروسنا کثیراً و نحن ُمتعبوَن.: در درس هایمان بسیار تالش می کنیم در حالی که خسته ایم.
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 گزیدة جمالت مفهومی

الگوی دوم:الگوی اول:
قرابت معنایی

مفهوم کلّی جمله 
تناسب پرسش  و پاسخ

درک مطلب 

از هریک از این الگوها ممکن است انواع مختلفی سؤال  مطرح شود. نکتۀ مهم در پاسخ گویی به سؤاالت بخش درک مطلب این است که شما 
نه وقت ترجمۀ دقیق جمالت را دارید و نه اصاًل نیازی به این کار وجود دارد. تقریبًا همۀ این سؤاالت به مفهوم ّکلی ارتباط دارند؛ پس برای 
پاسخ به این سؤاالت باید کلمات مهم هر جمله را تشخیص دهید و در ذهنتان ارتباط منطقی میان این کلمات مهم برقرار کنید و درنهایت 

گزینه ای را انتخاب کنید که به مفهومی که در ذهن ساخته اید نزدیک تر باشد.

مفهوم و قرابت معنایی
أِجْب َعِن األسئلة حسب املفهوم:  ●

عّین الّصحیح حسب الواقع:. 186

  اهتامم النسان بعبادة األصنام و تقدیم القرابین الیدلّنا علی أّن التدیّن فطريٌّ

.  القیمَة لَِمن یَطلُُب العلَم و یستوي الّذین یعلموَن و الّذیَن الیعلموَن.

  َحرَّق املشکوَن إبراهیم ف الّنار بسبب استهزاء أصنامهم.

  الفاخُر بالّنسِب جاهٌل ألّن الفخَر للعفاِف و األدِب.

أ یحسُب اإلنساُن أن یُْترََک ُسدًی. ●
آیا انسان می پندارد که بیهوده رها می شود؟

إنَّ اللَّه الیُضیُع أجَر املُحسنیَن. ●
بی گمان، خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

الَخْیَر يف قوٍل إاّل َمَع الِفعِل. ●
هیچ خیری در سخن نیست، مگر همراه با عمل.

ال جهاَد کجهاِد الّنفِس. ●
هیچ جهادی مانند جهاد ]برابر[ نفس نیست.

ال لباَس أجمُل ِمَن العافیة. ●
هیچ لباسی زیباتر از تندرستی نیست.

ال َفقَر کالَجْهِل و المیراَث کاألَدِب. ●
هیچ فقری چون نادانی و هیچ میراثی چون ادب نیست.

الیَرَْحُم اللُّه من الیَرَْحُم الّناَس. ●
خداوند رحم نمی کند به کسی که بر مردم رحم نمی کند.

ال دیَن لَِمن الَعْهَد له. ●
هیچ دینی نیست برای کسی که او را عهدی نیست.

إّنا الَفْخُر لعقٍل ثابٍت و حیاٍء و عفاٍف و أدٍب. ●
افتخار فقط به عقل ثابت و حیاء و پاکدامنی و ادب است.

کُلُّ طعاٍم الیُْذکَُر اْسُم اللِّه َعلَیِه، فإنّها هوداٌء و ال بََرکََة فیه. ●
هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نمی شود، فقط بیماری است و هیچ برکتی 

در آن نیست.

التَْغَضْب َفإنَّ الَغَضَب َمْفَسَدٌة. ●
خشم مگیر که بی شک خشم مایۀ تباهی است.

الَفْقَر أَشدُّ ِمَن الَجْهِل و الِعباَدَة ِمثُل التََّفکُِّر. ●
هیچ فقری شدیدتر از نادانی و هیچ عبادتی همچون تفّکر نیست.

درس اود
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عّین الخطأ عن املفهوم:. 187
  فُفْز بالعلم و التطلْب بدالً فالّناس موتی و أهل العلم أحیاء )اهمیت علم آموزی(

  إّنا الفخر لعقل ثابت و حیاء و عفاف و أدب. )ادب مرد به از دولت اوست(

  قیمة کّل امريء بأعامله الحسنة. )کار نیکو کردن از پر کردن است(

  ال يشء أجمل من العفو عند القدرة. )ارزش بخشش و گذشت(

عّین الخطأ عن الّسؤال و الجواب:. 188
  أيُّ طعاٍم لَیَْست لَها برکٌة؟ الطّعاُم الّذي الیُْذکَُر اسم اللِّه علیه.  لَِم یجُب علینا أن ال نَغضَب؟ ألّن ف الغضِب مفسدٌة.

  َمن أفلََح ف الحیاِة؟ الّذین ف صالتِهم خاشعون.  متی یَأيت فصُل الّربیعِ ف بالِدکم؟ فصُل الّربیع قصیٌر هنا.

درک مطلب
ْیِن الّتالَیْیِن ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة َحسَبهام.  ● اِقرأ النَّصَّ

النَّصُّ األوَّل ●
ُهم حّواء ولکن قَْدُر کُلِّ اْمِری ٍء ما کاَن یُْحِسُنُه و َمْنزَلَُة الرّجاِل َعلی أفعالهم. فعلینا أاّل نَتَفاَخَر بالنََّسِب. کُلُّنا  »الّناُس ِمن جهِة اآلباُء أکْفاُء؛ أبوهم آدُم )ع( و أُمُّ
مخلوقوَن ِمن طیٍن و لَسنا ِسوی لحٍم و عظٍم و َعَصٍب. و فخُر النساِن ِبَعقلِِه و َحیاِءه و َعفاِفِه و أَدِبِه و تقواه.« و علی النساِن أن یفوَز بالِعلِم و الیطلَُب به 

بدالً أِلنَّ الّناَس َمْوتی و أهُل الِعلِم أحیاٌء.

189 .. حیَح عن مفهوِم النَّصِّ َعیِّن الصَّ
  الَفْخُر بالنََّسب.  النساُن و کاملُُه.  طلُب الِعلِم.  آباءُ النساِن.

190 .: َعیِّن الَخطَأ َحَسَب النَّصِّ
ه حّواء.  علی النساِن أن یَطْلَُب بدالً ِبالِعلِم.  شُف املَرِء بأفعاله ال نََسِبه.   ُخلَِق النساُن ِمن طیٍن.  أُب النساِن آدُم و أُمُّ

َعّین ما لَیَس ِمن قدِر اإلنسان.. 191
  األصُل و النَّسُب.  الَعقُل و الَعَمُل  الحیاُء و الَعفاف  الِعلُم و األدُب

َعیِّن العبارَة الّتي الیوَجُد مفهومها يف الّنص.. 192
  جامُل املَرِء فصاحُة لِسانِه.  إنَّ أکرََمُکم ِعنَد اللّه أَتقاکُم.  لَِم تقولوَن ما التَعفلوَن.  و خلقناکُم ِمن ذَکَر و أُنثی.

النَّصُّ الّثانی: ●
أ تعلم أّن للتّمساح صدیقاً مخلصاً من الطّیور، حیث نری بینهام تعامالً عجیباً! فکثیراً ما نشاهد التمساح قد فتح فّکیه الواسعین و أقبل الطّائر و دخل ف فمه 
بکّل طأمنینة لیجمع مبنقاره کّل ما علّق بین أسنان ذلک الحیوان من الطّعام! لذا فقد أنس کّل منهام اآلخر و استحکمت بینهام أسباب الّصداقة حتّی أنّک تری 

الطّائر یدخل فم التّمساح و کأنّه یدخل بیته!

هناک خدمة اُخری یقّدمها هذا الطّائر للتّمساح، فهو یتبع التَّامسیح ف رحالتها لطلب القوت، فإذا شاهد صیداً أو خطراً، أسع إلی إنذار التّمساح بإیجاد صوت 
یدرک الحیوان معناه، فیسع إلی االبتعاد أو إلی اتّخاذ الحیلة املناسبة الصطیاد )= صید( طعمته!

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ )خارج از کشور 96(. 193 عّین الصحیح:
  یخشی الطّائر من التّمساح، و ال یقتب منه أبداً!  من أسباب املودَّة، الّشعور باحتیاج الواحد إلی اآلخر !

  یصّوت التّمساح صوتاً عند الّشعور بالخطر، فَیفّر الطّائر من الخطر!  الفائدة املهّمة للطّائر هي إزالة الجراثیم من فم التّمساح بعد دخوله فیه!

....................................................................................................................................................................................... )خارج از کشور 96(. 194 عّین الّصحیح للفراغ: یلزم الطّائُر الّتمساح يف الّسفرات لِـ.... 
  إنذار التّمساح!  أنّه مونسه و رفیقه!  الحصول علی الطّعام!  تنظیف فم التّمساح!

متی یدخل الطّائر فم الّتمساح؟......................................................................................................................................................................................................................................................... )خارج از کشور 96(. 195
  قبل أکل الطّعمة!  حین یشعر التّمساح بالخطر!  بعد اصطیاد الطّعمة!  حین أکل التّمساح طعامه!
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درس دود

گزیدة جمالت مفهومی

الگوی دوم:الگوی اول:
قرابت معنایی

مفهوم کلّی جمله 
تناسب پرسش  و پاسخ

درک مطلب 

از هریک از این الگوها ممکن است انواع مختلفی سؤال  مطرح شود. نکتۀ مهم در پاسخ گویی به سؤاالت بخش درک مطلب این است که شما نه وقت 
ترجمۀ دقیق جمالت را دارید و نه اصاًل نیازی به این کار وجود دارد. تقریباً همۀ این سؤاالت به مفهوم ّکلی ارتباط دارند؛ پس برای پاسخ به این سؤاالت 
باید کلمات مهم هر جمله را تشخیص دهید و در ذهنتان ارتباط منطقی میان این کلمات مهم برقرار کنید و درنهایت گزینه ای را انتخاب کنید که به 

مفهومی که در ذهن ساخته اید نزدیک تر باشد.

مفهوم و قرابت معنایی
أِجْب َعِن األسئلة حسب املفهوم:  ●

عیِّن العبارَة التي لیسْت مناسبًة مع األجوبِة األُْخریٰ َحَسب املفهوم:. 196
  و ما الحیاة الّدنیا إاّل لَِعٌب و لهو و الّداُر اآلخرُة خیٌر و أبقی.  الّدنیا یفنی و لّذاتُها التبقی.

  الّدنیا وراءک و اآلخرة أمامک و الطّلُب ملا وراءک هزیمة.  کّل نفٍس ذائقة املوت.

عّین الّصحیح حسَب الواقع:. 197
  کُِتَب الحجُّ علی النسان الّذي استطاع ف کّل األدیان.  یستفیُد الّفالحون من الجرّارة لُکلِّ األعامِل الزّراعیّة.

  عندما ینقطُع تیّاُر الکهرباء ف اللّیِل یَغرُق کُلُّ مکاٍن ف الظاّلِم.  التَعیُش الحیواناُت املائیُّة ف أعامق املُحیِط.

عّین الّصحیح عن الجواب لألسئلة:. 198
  کیف رجع الاّلعبون من املسابقة؟ رجعوا بعَد إمتام اللّعب.  ملاذا مل تَْصَعدی الَجبَل؟ رجيل تؤلـُِمني و الأَقِْدُر علی الّصعوِد.

  ما مهنة أبیک ف هذا املصنع؟ أبی یعمل ف املصنع متبّسامً.  َمن یُؤّدي واجباتک املدرسیّة؟ یؤدّیها کّل یوٍم.

لِلِّه َعلَی الّناِس ِحجُّ الَبْیِت َمِن اْستطاَع إلیِه سبیلً. ●
حّج خانۀ خدا بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجب الهی 

است.

ُخلَِق اإلنساُن ضعیفاً. ●
انسان، در حالی که ضعیف است، آفریده شد.

جاَء الَحقُّ و زََهَق الباِطُل. ●
حق آمد و باطل نابود شد.

کُلُّ نفٍس ذائَِقُة املَْوِت. ●
هر کسی چشندۀ مرگ است.

إنَّ ِحزَْب اللِّه هم الغالبوَن. ●
بی گمان، حزب خداوند چیره شدگان اند.

درس دود
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درک مطلب
ْیِن الّتالَیْیِن ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة َحسَبهام.  ● اِقرأ النَّصَّ

النَّصُّ األّول: ●
ْفرِة املعنویِّة و یقوُل ف نفِسِه: یا لیتني أْذَهُب مرًَّة أُخرٰی. کُلُّ ُمْسلٍِم حیَن یَری َمشَهَد الحجِّ و یتذکَُّر  کُلُّ َمْن قد کاَن ف الَحجِّ َمرًَّة مَتُرُّ أماَمُه ِذکَْریاتُُه ِمْن تلَک السَّ
َستَیِن أماکَِن کثیرًة یَتََعبَُّد املسلموَن  َسَة یشتاُق إلیها و یُِحبُّ أن تَزوَر َمکََّة واملدیَنَة فیهام بَیُْت اللّه َو مسِجُد الّنبّي )ص(. إنَّ ف هاتیِن املدینتین املَُقدَّ األماکَِن املَُقدَّ
فا و املَْرَوِة و غاِر حراٍء ف املَّکِة و بقیع الّشیِف و جبِل األُُحِد ف مدینِة الّنبيِّ و غاِر ثوٍر الّذی یََقُع بینهام و لََجأَ إلیِه رسوُل اللّه ف طریِق  فیها کِمنی و َعرَفاٍت و الصَّ

هجرتِِه ِمَن املّکِة إلَی املدینة و یزورُه بعض الُحّجاِج.

199 .: َعیِِّن ما الیوَجُد يف الّنصِّ

َسُة ف مّکَة و املدینة.  إشارٌَة إلی واِقَعٍة ذُکِرَت ف تاریخِ السالم.   األماکُِن املَُقدَّ

َسِة لِلََمرَِّة الثّانیِة.   أعامٌل یَعَملُها الُحّجاُج ف الَحّج.   اِشتیاق الزّائریَن لِلرُّجوعِ إلی األماکن املَُقدَّ

200 .: َعیِِّن الَخطَأ عن املَکَِّة َحَسَب النَّصِّ

  یََقُع فیها غاُر حراٍء و ِمنی.   َهَجَر إلیها رسوُل اللّه )ص(.

. َسِة.  یزورُها الحاجُّ ف َسَفرَِة الَحجِّ فا و املَرَوُة من أماکِِنها املَُقدَّ   بیُت اللِّه و الصَّ

201 .: عّین الخطأ عن غاِر ثوٍر حسب الّنصِّ
  الیََقُع ف َمکََّة و ال ف املدینِة.   لََجأ إلیه رسوُل اللِّه ف ِهجرَتِِه.

سِة للمسلمین.  الیزوره کُلُّ الزائریَن ف سفرِة الحّج.   إنّه ِمن األماکِِن املَُقدَّ

اج.. 202 َعّین الخطأ َعِن الُحجَّ
.   یزوُر بَعُضُهم َملَْجأَ الّنبّي ف الهجرة.  مَتُرُّ أماَمُهم ذکریاتُهم ِمن سفرِة الَحجِّ

  یقولوَن ف أنُْفِسهم: یا لیتنا نَْذَهُب ُهناَک َمرًَّة أُخری.  یکرهوَن أن یزوروا مّکة و املدیَنَة.

النَّصُّ الّثاين: ●
َهب من أجمل الجامدات و هو یقاوم أمام العوامل و املؤثّرات الجویّة و ال یتغیّر! و الّذهب الیذوب إاّل بالّنار، و کان الّناس یستعملونه للّزیَنِة و التّجمیل قبل  الذَّ

أن یدخل فی الّسوق و یصبح کوسیلة أساسیّة ف التّجارة.
هذه املاّدة موجودة ف األرايض الرّملیّة القریبة من سطح األرض، و الستخالصها و إخراج الزّوائد منها یُغسل الرّمل باملاء فتذهب ذّرات الرّمل کلّها مع املیاه، بینام 
تبقی ذّرات الّذهب راکدة، ألنّها أثقل من ذّرات الرّمل، و هناک طریقة اُخری الستخراج الذهب، و هو أن یَُذوب الّذهب ف ماَدة تسّمی بـ »الزَّنِبق« )جیوه( 

ل الزّنبق إلی البخار و یبقی الّذهب خالصاً! فبهذه الّصورة ینفصل الرّمل عنه، بعد ذلک یُجعل تحت حرارة شدیدة فیتبدَّ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. )سراسری هنر 97(. 203 عّین الصحیح:
  الّذهب و الّنار رفیقان النحصل علی الخالص منه إاّل بها!

  منذ أن عرف النسان الّذهب بدأ یستخدمه للّزینة و التّجارة معاً!

  إّن الّذهب من أخلص العناص املعدنیّة و مل یکن ممزوجاً مبوادَّ اُخری!

  من قدیم الزّمان کان النسان یحفر األرض لیحصل علی الّذهب ف أعامقها!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... )سراسری هنر 97(. 204 عّین الخطأ:
  الیتغیّر لون الّذهب عندما واجه التَّغییرات املُختلفة!  هناک طریقة واحدة فقط الستحصال الّذهب الخالص!

  لیست ذرّات الّذهب أخّف من ذرّات الرّمل و الحجر!  الیکون الحصول علی الّذهب ف معدنه َصعباً جّداً لإلنسان!

عّین الخطأ: من صفات الّذهب أنّه ..... ........................................................................................................................................................................................................................................ )سراسری هنر 97(. 205
  الیبتذل إلی البخار!  الیتأثّر بالّنار و یتحّملها!  موجود مع الزّنبق ف الطّبیعة!  ال تؤثر العوامل الخارجیّة علیه!



58

درک مطلب

با دقت  و  آرامش  مطالب آموزشي آن را بخوانيد

درس سود

دوازدهـم پـایه 

عربی عمومی 

درس سود

 گزیدة جمالت مفهومی

الگوی دوم:الگوی اول:
قرابت معنایی

مفهوم کلّی جمله 
تناسب پرسش  و پاسخ

درک مطلب 

از هریک از این الگوها ممکن است انواع مختلفی سؤال  مطرح شود. نکتۀ مهم در پاسخ گویی به سؤاالت بخش درک مطلب این است که شما نه 
وقت ترجمۀ دقیق جمالت را دارید و نه اصاًل نیازی به این کار وجود دارد. تقریباً همۀ این سؤاالت به مفهوم ّکلی ارتباط دارند؛ پس برای پاسخ 
به این سؤاالت باید کلمات مهم هر جمله را تشخیص دهید و در ذهنتان ارتباط منطقی میان این کلمات مهم برقرار کنید و درنهایت گزینه ای را 

انتخاب کنید که به مفهومی که در ذهن ساخته اید نزدیک تر باشد.

مف ود و قرابت معنایی
أِجْب َعن األسئلة حسب املفهوم: 

عّین الّصحیح حسَب املوضوع:. 206

  کُن الجمیل تَر الوجوَد جمیالً. )عشق به هستی(  ُخلَِق النساُن ضعیفاً. )ناتوانی انسان(

  فمن عفا و أصلَح فأجره علی اللّه. )اصالح مجرمان(  مل ینَُب ُملٌک علی جهٍل و إقالٍل. )پادشاهی دانشمندان(

عّین األقرب إلی املفهوم هذه العبارة: »من قال أنا ال أعلُم فهو عاملٌ.«. 207
 آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به مقصد برساند.
 آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الّدهر بماند.

  ال علَم لنا إاّل ما علّمتنا.

  قال أعلُم أّن اللّه علی کّل يشٍء قدیٌر.

عّین الّصحیح حسب الواقع:. 208
  حسب قول اللّه تعالی إّنا َمن اَمَن و عمَل الّصالحات ُمنتَِفٌع.  وعاُء العلِم یضیُق مبا ُجِعَل فیه.

ُه فوق الجباِل املرتفعِة.   کلُّ األشجار تُثمُر بعَد الّسنواِت الطّویلة.  الیَبني طائٌر ُعشَّ

إنَّ الکُُتَب طعاُم الِفکِر و لِکُلِّ ِفکٍر طعاٌم. ●
بی شک، کتاب ها غذای فکر هستند و هر فکری غذایی دارد.

کُلُّ يشٍء هالٌک إاّل َوْجَهُه. ●
هر چیزی هالک شدنی است جز صورت او ]یعنی خداوند[.

کُلُّ َعیٍن باکیٌة یَوَم القیاَمِة إاّل ثلَث أعُیٍن، عیٌن َسِهرَْت في سبیل  ●

ت َعْن محارِِم اللِّه و عیٌن فاَضْت ِمْن خشیِة اللِّه. اللِّه و عیٌن ُغضَّ
هر چشمی در روز قیامت گریان است، جز سه چشم: چشمی که در راه 
خداوند بیدار ماند و چشمی که بر روی حرام های خداوند پوشیده شد و 

چشمی که از پروای خداوند لبریز شد.

کُلُّ ِوعاٍء یَضیُق ِبا ُجِعَل فیه إاّل ِوعاَء الِعلِم َفإنَُّه یَتَِّسُع به. ●
هر ظرفی به آن چه در آن قرار داده شد )شود( تنگ می شود به جز ظرف 

علم که بدان فراخ می شود.

کُلُّ يشٍء یرُخُص إذا کَرُثَ إاّل األَدَب؛ فإنَُّه إذا کَرُثَ َغل ●
هر چیز، چون زیاد شود ارزان می شود به جز ادب؛ که اگر زیاد شود، گران 

شود.

درس سود



جمع بندی
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جـمعبندی

دوازدهـم پـایه 

عربیعمومی

حروف مشّبهة بالفعل:
عبارت اند از: إنَّ ← موجب تأکید می شود )لِلتَّأکید(/ أَنَّ ← دو جمله را ارتباط می دهد )اِلتِّصاِل الُجْملََتْیِن(

لیَت ← بیان آرزو )لِأْلُمنّیة(/ لََعلَّ ← بیانگر امید )لِلرّجاء( /کأنَّ ← بیاِن همانندی )بِمعنی کَـ(

تأثیر »لیت و لعّل« بر فعِل جمله ای که بر سر آن می آیند: *
لیَت + فعل ماضی ← معادِل ماضی استمراری یا بعید

»لیَت« + »لعّل« + فعل مضارع ← معادِل مضارع التزامی
سایر مواردی که معادِل مضارع التزامی هستند: *

أْن، کَی، لِکَی، حّتی، لِـ + مضارع

و فعل شرط

»ال«ی نفی جنس:
بر سر یک »اسم« می آید. )ال باَب مغلٌق( *

ویژگی های اسِم بعد از ال *
نکره است. *
»الـ« و »تنوین« ندارد. *
حرف آخِر آن فتحه دارد. *

سایِر انواِع ال *
»ال« به معنای »نه« در پاسخ به »َهْل« یا »أَ« *
»ال«ی نفی مضارع )الیذهُب: نمی رود( *
»ال«ی نهی )التَْذَهْب: نرو( *

)»ال«ی نفی و نهی هر دو بر سر فعل مضارع می آیند ولی »ال«ی نفی جنس فقط بر سر »اسم« می آید.(
اگر بعد از »ال«، جار و مجرور یا فعل یا اسِم دارای »الـ« یا تنوین آمده باشد، »ال« برای نفی جنس نیست. *

حال
حال: کلمه ای که بیان کنندۀ حالت است )معادِل قیِد حالت در فارسی( *
مرجِع حال: کلمه ای که حالتش بیان می شود. *

ویژگی حال: یک اسم نکره است. )مصدرها نمی توانند حال واقع شوند(/ در انتهای حال یکی از عالمت های ـَـ، ـًـ، ـَْیَن، یَن 
دیده می شود.(

ویژگی مرجع حال: یک اسم معرفه است. *

انواع حال *
یک کلمه )یک اسم نکره( *
یک جمله )اگر حال، یک جملۀ اسمیه باشد، معموالً با یک ضمیر شروع می شود و بعد از »واو«  *

حالیه قرار می گیرد.(

تفاوت جمله حالیه با جمله توصیفی:
جملۀ حالیه حالِت یک اسم معرفه را بیان می کند ولی جملۀ توصیفی یک اسم نکره را وصف می کند. *
جملۀ حالیه معموالً بعد از »واو« می آید ولی جملۀ توصیفی بعد از »واو« نمی آید. *
جملۀ حالیه به همراه »در حالی که« ترجمه می شود ولی جملۀ توصیفی به همراه »که« ترجمه می شود. *

اُسلوب استثناء
ارکان اسلوِب استثناء  *

مستثنی: کلمۀ جدا شده از حکِم ما قبل )بعد از ااّل می آید( *
مستثنی منه: کلمه ای که مستثنی از آن جدا شده است )قبل از ااّل می آید( *
ادات استثناء: کلمۀ »إاّل« *

 جمع بندی قواعد
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دوازدهـم پـایه 

عربیعمومی

اُسلوب حصر
* ) علیٌّ ااِّل  جاء  )ما  است.  موردی  یا  کسی  به  چیزی  دادِن  اختصاص  جمله  در  »ااِّل«  کاربرد  از  هدف  گاهی 

ویژگی هـای جملـه ای کـه در  *
اُسـلوب حصر اسـت 

مستثنی منه ندارد. *
جمله مثبت نیست. )منفی یا سؤالی است( *
در چنین جمله هایی اگر ااِّل را در نظر نگیرید، کلمۀ بعد از ااّل در جمله نقشی مانند  *

فاعل، مفعول، حال و ... دارد و به عنوان جزئی از جمله معنی می شود.

مفعول مطلق 
ـَین، یِن در انتهای کلمه/ »الـ« ندارد. * ـ،  ـً ـَـ،  ویژگی های مفعول مطلق ← مصدر / از ریشۀ فعل / دارای عالمت 
)أکْرَْمَتُه اِکراماً( *
)اگر مصدری، نقشی مانند مفعول داشته باشد دیگر مفعول مطلق محسوب نمی شود.( *
 انواع مفعول مطلق: *

ـًـ دیده  1. تأکیدی ← روی فعل تأکید می کند/ وابسته ای ماننِد صفت یا مضاف الیه ندارد/ معموالً در آخر آن عالمت 
می شود.

2. نوعی ← دارای صفت یا مضاف الیهی است که به بیان نوِع فعل کمک می کند.
)صفت ممکن است در قالب جملۀ توصیفی باشد و به همراه »که« بعد از مصدر ترجمه شود: أکرمته إکراماً الیوصٌف.( *

سؤال در رابطه با تأکید بر فعل، رفع شک از وقوع فعل، اهتمام و عنایۀ به فعل ← یعنی مفعول مطلق تأکیدی 	 
می خواهد.

سؤال در رابطه با کیفیت یا نوع یا بیاِن فعل ← یعنی مفعول مطلق نوعی می خواهد.	 

الّتحلیل الرصفّی و »املحّل اإلعرابّی«
اللّتحلیل الرصفّی = تجزیه = خصوصیات کلمه مستقل از جایگاه آن در جمله *

املحّل اإلعرابّی = ترکیب = نقش کلمه در جمله *

موارِد مربوط به »الّتحلیل الرصفّی«: *
)کلمه شامِل حرف، فعل و اسم است.( *
موارِد مربوط به حرف: تعیین نوِع حرف )حرف جّر، حروف مشبهة بالفعل و ...( *
موارِد مربوط به فعل: زمان و نوِع فعل )فعل ماٍض، فعل مضارع و ...(/ تعیین شخص/ معلوم یا مجهول *
موارد مربوط به اسم: ِذکر جنس )مذکر یا مونث( / تعداد )مفرد، مثّنی یا جمع(/ معرفه یا نکره بودن و تعیین نوِع معرفه  *

)ُمَعرَّف ِبأل، َمعرفٌة ِبالعلمّیة(/ تعییِن اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مکان اسم مبالغه
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عربیعمومی

تأثیر حروف مشّبهة بالفعل در ترجمه:
معنای حروف مشبهة بالفعل ← إنَّ )همانا، مسلمًا، بی گمان، قطعًا(/ أنَّ )که(/ کَأنَّ )گویی، ماننِد، مثِل(/ لیت )ای کاش(/ لعلَّ  *

)شاید، امید است(
تأثیر »لیت« و »لعّل« بر معنای فعل پس از آن ها:

»لیَت« یا »لعل« + فعل مضارع ← معنای مضارع التزامی )لیَت التِّلمیُذ ینجُح: ای کاش دانش آموز موفق شود.( *
»لیت« + فعل ماضی ← معنای ماضی استمراری یا بعید }لیَت التِّلمیُذ نجح: ای کاش دانش آموز موفق می شد )موفق شده بود({ *

»ال«ی نفی جنس:
اگر »ال« بر سر اسم نکره ای بیاید که »الـ« و »تنوین« ندارد و آخرش فتحه دارد معادِل »هیچ.... نیست« ترجمه می شود: *

فِّ = هیچ دانش آموزی در کالس نیست  = دانش آموزی در کالس نیست.( )ال تلمیَذ يف الصَّ
می توان »هیچ« را ذکر نکرد ولی اسِم بعد از »ال« حتمًا باید به همراه »یاء« نکره باشد.

»حال«
اگر در جمله اسم نکره ای باشد که حالِت یک اسم معرفه را بیان می کند معادِل قید حالت در فارسی ترجمه می شود. *

)رأیُت الطِّفَل ضاحکاً: طفل را خندان دیدم.(
به تفاوِت ترجمۀ صفت با حال توجه کنید: )رأیُت الطفَل الّضاحَک: طفِل خندان را دیدم.(

اگر در عبارت، جمله اسمیه ای دارید که بعد از »واو« آمده و حالت یک اسم معرفه را بیان می کند آن را به همراه »در  *
حالی که« ترجمه کنید. )اَری الطِّفَل و هو ضاحٌک: طفل را در حالی که خندان است می بینم.(

اگر در ابتدای عبارت فعل ماضی آمده باشد و درون جمله حالیه فعل مضارع می بینید، فعل مضارع را معادِل ماضی  *
استمراری ترجمه کنید. )رأیُت الطِّفَل و هو یبکی: طفل را در حالی که گریه می کرد دیدم.(

» اسلوب استثناء « و »اسلوب حصر«
اگر در جمله ااِّل آمده است و قبل از ااّل مستثنی منه دارید، کافی است کلمۀ بعد از ااِّل را به همراه »به جز« ترجمه کنید.  *

)جاء کُلُّ التَّلمیِذ ااِّل علّیاً: همه دانش آموزان به جز علی آمدند.(
اگر در جمله إاّل آمده است ولی مستثنی منه ندارید، می توانید جمله را به دو صورت ترجمه کنید: *

1- جمله را همانگونه که هست و »ااِّل« را معادِل »به جز« ترجمه کنید.
2- جمله را به صورت مثبت ترجمه کنید و واژۀ »فقط« یا »تنها« را بر سِر کلمۀ بعد از »إاّل« بیاورید.

ما رأیُت فی البیِت ااِّل طفلً صغیراً.  *
در خانه به جز طفلی کوچک ندیدم. *
در خانه فقط یک طفِل کوچک )طفلی کوچک( را دیدم. *

مفعول مطلق
اگر در جمله، مصدری از ریشۀ فعل دارید، به نحوۀ ترجمه آن توّجه کنید.

ابتدا به نوِع مفعول مطلق دقت کنید:
اگر مفعول مطلق تأکیدی است واژه های »بی گمان، حتمًا، قطعًا، کاماًل« را قبل از فعل ذکر کنید: *

أکرمته إکراماً. )او را کاماًل گرامی داشتم.(

اگر مفعول مطلق دارای صفت است، صفت را به صورِت قید ترجمه کنید و الزم نیست مفعول مطلق را ترجمه کنید: *
أکرمُته إکراماً جمیلً. )او را به زیبایی گرامی داشتم.(

اگر صفت در قالب جملۀ توصیفی باشد می توانید قبل از جملۀ توصیفی واژۀ »به گونه ای....« را به کار ببرید: *
أکرْمته إکراماً الیوصُف. او را به گونه ای که وصف نمی شود گرامی داشتم یا )او را به گونه ای وصف ناپذیر گرامی داشتم.(

اگر مفعول مطلق دارای مضاٌف الیه باشد، به جای مفعول مطلق واژه های »ماننِد، از نوِع و غیره« را به کار ببرید: *
أکرمُته إکراَم َمن یَحتُمه: او را ماننِد کسی که به او احترام می گذارد گرامی داشتم.

                    مضاف الیه

 جمع بندی ترجمه


