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مهارت واژه شناسی و 
درک مفهوم

مهم ترین جمله 
های مفهومی

مهارت شناخت 
و کاربرد قواعد

:جمع های مکسر

الحظوظ: الحظ

بخت

.و بیَن َغْیِرکاِجعَل نَفَسَک فیما بَْینَکَ 

خودت را میان خویشتن و دیگری 
.ترازویی قرار بده{ چون}

اسلوب ندا

ارکان اصلِی اُسلوب ندا « منادا»و « حروف ندا»
.هستند

است و « یا»مهم ترین حرف ندا در زبان عربی 
اسمی که بعد از حرف ندا قرار می یگیرد منادا 

. نامیده می شود

(منادا به معنی مورد ندا واقع شده است)

.می آید« أل »بر اسم بدون « یا »حرِف ندای 

:مثال

یا حمیدُ 

یا قدُس 

.یا تلمیذَ المدرسةِ 

الدرس 
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آزمون سطح متوسط

مهارت شناخت و کاربرد 
قواعد

.َعی ِن المنادا

. ...رب  ِزدني علما  

سوُل بَل ِْغ ما أُنِزَل یا أی ها الر 
. ...إلیک

ج عن کل  مکروب   . ...الل هم  فَِر 

. ...یا ذاالجالِل و اإلکرامِ 

مهارت واژه شناسی

تَحتَها ترِجِم الَکِلماِت ال تي
.خط  

. ...القبیح  ستریا من ( ۱

أذهُب مع زمیالتي إلی ( 2
. ...الحفلِ 

مهارت ترجمه به فارسی

یَةَ إلی تَْرِجِم اْلُجَمَل الت ال
.اْلفارسی ةِ 

الل همَّ اْمََل قلوبنا بالعلوم ( 1
یاتِنا الن افعِة و اْجعَل أی اَم ح
.کثیَر البَرکاتِ 
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آزمون سطح دشوار

مهارت شناخت و کاربرد 
قواعد

ا ترِجم الکلماِت ال تي تحته
:خط  

. الدُّنیا سالما  اِْمَلِ ( الف

.القلِب و العقلِ إنارةُ ( ب

منُادیا   اَسِمْعنَربَّنا اِن نا ( ج
. ینادي لإلیمانِ 

غف ارالل ُهم  اِن ی أسألَُک یا (د
.الذُّنوبِ 

مهارت واژه شناسی

ترِجِم الَکِلماِت ال تي تَحتَها 
:خط

دَر  و انِشراحا  إْمَِل الص 
.بِالبَسماِت  فَمي 

مهارت ترجمه به فارسی

. ْلفارسی ةِ تَْرِجِم اْلُجَمَل إلی ا

ِ اْجعَْلني ُمِقیمَ » الِة رب   الص 
یَّتي َربَّنا و تَقَبَّْل  و ِمْن ذُر ِ

«ُدعاءِ 
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مروری بر 
نکات مهم 
مهارت قواعد 
در دروس پایه

اسم از نظر جنس

مذکر

مؤنث

اسم از نظر تعداد

مفرد

مثنی

جمع

انواع جمع

اشارهاسم

نزدیک

دور

ضمایر

آن هایی که به طور مستقل 
می آیند

آن هایی که به کلمه ی 
دیگری می چسبند

انواع فعل

ماضی

ماضی منفی

مضارع

مضارع منفی

وزن کلمه

ریشه ی = حرف اصلی۳
کلمه
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مروری بر نکاِت 
مهم  مهارت ترجمه 
در دروس پایه

ترجمه انواع فعل

ماضی و 
ماضی منفی

مضارع و 
منفی

معادل امر و 
نهی

معادل های 
مضارع 
التزامی

آینده و آینده 
منفی

معادل ماضی 
استمراری

معادل ماضی 
بعید

معادل ماضی 
نقلی

لُ ترجمه ی تَْفعَ 

ترجمه ی 
تَفعالن
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