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سال های قبل با مباحث زیر آشنا شدیم:

 1 اسم از نظر تعداد )مفرد، مثّنی و جمع(  2 اسم از نظر جنس )مذکر و مؤنث(

 3 اسم اشاره   4 ادوات پرسشی ) استفهامی(

 5 روزها، فصول و رنگ ها   6 اعداد اصلی و ترتیبی

 7 ترکیب وصفی و اضافی   8 وزن و حروف اصلی

ع، مستقبل، امر و نهی(  9 فعل ها )ماضی، مضار

کّلی بر آن ها خواهیم داشت: به منظور یادآوری این مباحث در ادامه مروری 

 اسم ها و حروف
گ، چ« در عربی نوشتاری )فصیح( وجود ندارد.  حروف الفبا در زبان عربی: حروف »پ، ژ، 

اسم از نظر تعداد )مفرد، مثنی و جمع(

لت دارد؛ مانند: التلمیُذ، الکتاُب، الّرجُل، علمًا، مدرسٍة، أستاٌذ و ... که بر یک فرد یا یک چیز دال �� مفرد: اسمی است �

ْیِن« برای مذکر و »ــتاِن« و »ــَتْیِن« برای مؤنث؛ مانند:  ـَ لت دارد و دارای دو عالمت است: »اِن« و »ـ که بر دو فرد یا دو چیز دال  مثنی )تثنیه(: اسمی است 

الّطالباِن، الّطالَبْیِن، الّطالبتاِن، الَمْدَرَستاِن، َحقیَبَتْیِن و ...

گر مضاف واقع شود(، حذف می گردد؛ مانند:   نون اسم مثنی در حالت اضافه )ا

در اصل َعیَنْیِن + ها عینیها  ْن ُتدیَر عیَنْیها في اّتجاهاٍت مختلفٍة.  
َ
ِحرباُء أ

ْ
 َتْسَتطیُع ال

َتْیِن + َیأجوَج
َ

بیل
َ
در اصل ق قبیلَتي َیأجوَج  جوَج.   

ْ
جوَج و َمأ

ْ
صوا ِمن قبیلَتي َیأ

َّ
 تخل

لت دارد و مشتمل بر انواع مختلفی است: که بر بیش از دو نفر یا بیش از دو چیز دال  جمع: اسمی است 

میَن موَن، المعّلِ لت دارد و عالمت های آن »ـوَن« و »ـیَن« است؛ مانند: المعّلِ که بر بیشتر از دو نفر عاقل مذکر دال  1 جمع مذکر سالم: اسمی است 

در اصل الِعبوَن فریِق( عاَدِة. )الِعبو فریِق    نون جمع مذکر سالم هم در حالت اضافه حذف می شود؛ مانند: ُیْعِجُبني الِعبو فریِق الّسَ

لت دارد و عالمت های آن »اُت، اٌت، اِت، اٍت« است؛ مانند: المعّلماُت،  که بر بیشتر از دو نفر عاقل یا غیرعاقل مؤنث دال  2 جمع مؤنث سالم: اسمی است 

ُمجاهداٌت، السماواِت، مسابقاٍت و ... 

که در هنگام جمع بستن شکل مفرد آن تغییر می کند؛ مانند:  3 جمع مکّسر )تکسیر(: اسمی است 

راِذل، َمْلَعب  َمالعب، ِعْبَرة  ِعَبر
َ
رَذل  أ

َ
 حدیقة  حداِئق، ِمفتاح  مفاتیح، أ

کاربردی برای تشخیص نوع جمع  دو شیوۀ 

گر نه  گر »ن« جزء شکل مفرد آن اسم باشد جمع مکسر و ا گر اسمی به »ــوَن« یا »ــیَن« ختم شود، برای تشخیص نوع جمع ، به مفرد آن نگاه می کنیم. ا  1 ا

که همگی جمع مکسر هستند. غالبًا جمع مذکر سالم است؛ مانند: قرون، بساتین، قوانین، شیاطین، مضامین، تمارین، سالطین و ... 

گر پس از حذف عالمت شکل مفرد آن  تغییر نکند، جمع سالم   2 برای تشخیص جمع سالم )مذکر و مؤنث( از جمع مکسر به شکل مفرد آن نگاه می کنیم. ا

است و در غیر این صورت می تواند جمع مکسر باشد؛ 

حذف عالمت »ــوَن یا ــیَن«؛ مانند:

شکل مفرد آن تغییری نکرد جمع مذکر سالم است.   المسلموَن حذف ـوَن الُمْسِلم 

شکل مفرد آن تغییر کرد جمع مکسر است و جمع سالم نیست. یَن القوان   القوانیَن حذفـ 

کلمه مفرد است.  شکل مفرد آن تغییر کرد  حذف ون هار   هارون 

حذف عالمت »ات«؛ مانند:

شکل مفرد آن تغییری نکرد جمع مؤنث سالم است. مة  مات حذف ات المعّلِ  المعّلِ

شکل مفرد آن تغییر کرد جمع مکسر است. حذف ات األمو  موات 
َ
 األ
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إْخوان

إْخوة
أخ )برادر(

جمع مکسر

َخواِن
َ
أ

أَخَویِن

اسم مثنی

اسم از نظر جنس )مذکر، مؤنث(

لت دارد؛ مانند: الّرجل، الّدیك، القمر، العید و ... که بر جنس نر )مشتمل بر انسان، حیوان و اشیا و ...( دال �� اسم مذکر: اسمی است �

ة، بقرة، وردة، 
َ
لت دارد و عالمت اصلی آن » ة« و »ة« است؛ مانند: امرأ که بر جنس ماده )مشتمل بر انسان، حیوان و اشیا( دال  اسم مؤنث: اسمی است 

الّصحیحة و ...

اسم اشاره

کنید: که در زیر آمده است توجه  کردن به انسان، حیوان، اشیا، مکان و ... به کار می رود. به جدول اسماء اشاره  اسم اشاره برای اشاره 

دور )بعید(نزدیک )قریب(

جنس  
تعداد مؤنثمذکرمؤنثمذکر 

تلك )آن(ذلك )آن(هذه )این(هذا )این(مفرد

مثنی
هذاِن، هَذْیِن 

)این دو(

هاتاِن، هاَتْیِن 

)این دو(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع
هؤالِء 

)این ها، ایشان(

هؤالِء 

)این ها، ایشان(
أولِئَك )آن ها(أولئَك )آن ها(

اسم اشاره به مکان 
ماِن؟ نزدیک )قریب(: هنا »این جا«؛ مانند: َهْل ُهنا أشجاُر الِعَنب و الّرُ

دور )بعید(: هناك »آن جا«؛ مانند: َنِجُد هناك غاباٍت جمیلًة.

  اسم اشارۀ »هؤالِء« و »أولئَك« برای جمع انسان به کار می رود و از نظر مذکر و مؤنث فرقی ندارد؛ مانند:

ِظ القرآِن.
ْ

ِة ِحف
َ

َتْیِن.  هؤالِء الطالباُت ناِجحاٌت في ُمساَبق
َ

عبوَن فاِئزوَن في الُمساَبق
ّ

 هؤالِء الل

.
َ

َن ملِبَسُهّنَ الّریاضّیة
ْ

َسل
َ

ِعباُت غ
ّ

 جاِلسوَن ِعْنَد العاِلَمْیِن.  أولئَك الل
ُ

جال  أولئَك الّرِ

  اسم اشاره برای جمع غیرانسان به صورت مفرد مؤنث )هذه، تلك( می آید؛ مانند:

کیَب في مکاِنها الُمناِسِب. را
َ
 و الّت

َ
 هذه حقاِئُب الُمساِفریَن.   َضْع هِذِه الُجَمل

ادوات استفهام )پرسش(

که در جواب آن ها »َنَعم« یا »ال« می آید؛ مانند: کلمۀ پرسشی به معنای »آیا« هستند  « دو 
َ
�� حروف استفهام: »َهْل« و »أ�

َفِر.  هذه حقیَبُة الَمْدَرَسِة؟ ال، هِذِه حقیبُة الّسَ
َ
.   أ ؟ َنَعم، هذا جندّيٌ  هذا ُجندّيٌ

َ
 أ

ّماِن. ماِن؟ َنَعم، هِذِه َشَجرُة الّرُ  َهْل ُهنا َمدینٌة؟ ال، ُهنا َقْرَیٌة.   َهْل هِذِه َشَجرُة الّرُ

َکْم / أّي و ...  کیَف /   اسم های استفهام: َمْن / ما / ماذا / َمَتی / أْیَن / 

 1 َمن: چه کسی

کسی تلفن همراه را دزدید؟  از آن برای پرسش در مورد عقال )انسان( استفاده می شود؛ مانند: من َسَرَق الجّواَل؟: چه 

کلمات پرسشی فرعی از آن ساخته می شود. از جمله:  با ترکیب با برخی حروف یا اسم های دیگر 
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 اعداد در زبان عربی

ح آن ها خواهیم پرداخت: کنید. در ادامه به تفصیل به شر که در زیر آمده است توجه  قبل از ورود به بحث، به جدول اعداد اصلی و ترتیبی 

ُة )واِحٌد إَلی ِعشریَن( صلّیَ
َ ْ
عداُد ال

َ ْ
ُل إَلی اْلِعشریَن(َال ّوَ

َ ْ
ُة )َال رتیبّیَ عداُد الّتَ

َ ْ
العقودَال

ُل 1ـــُ مأَحَد َعَشَر 11واِحد 1 ّوَ
َ ْ
ل

َ
ْلحادَي َعَشَر 11ـــُ ما

َ
َعَشَرة 10ا

لّثاني 2ـــُ مِاْثنا َعَشَر 12ِاْثناِن 2
َ
لّثاني َعَشَر 12ـــُ ما

َ
ِعْشروَن 20ا

لّثاِلُث 3ـــُ مَثالَثة َعَشَر 13َثالَثة 3
َ
لّثاِلَث َعَشَر 13ـــُ ما

َ
َثالثوَن 30ا

ْرَبَعة 4
َ
ْرَبَعَة َعَشَر 14أ

َ
لّراِبُع 4ـــُ مأ

َ
لّراِبَع َعَشَر 14ـــُ ما

َ
ْرَبعوَن 40ا

َ
أ

ْلخاِمُس 5ـــُ مَخْمَسَة َعَشَر 15َخْمَسة 5 ْلخاِمَس َعَشَر 15ـــُ ماَ َخْمسوَن 50اَ

ة 6 َة َعَشَر 16ِسّتَ لّساِدُس 6ـــُ مِسّتَ لّساِدَس َعَشَر 16ـــُ ماَ ِسّتوَن 60اَ

لّساِبُع 7ـــُ مَسْبَعَة َعَشَر 17َسْبَعة 7 لّساِبَع َعَشَر 17ـــُ ماَ َسْبعوَن 70اَ

َثمانوَن 80َالّثاِمَن َعَشَر 18ـــُ مَالّثاِمُن 8ـــُ مَثمانَیَة َعَشَر 18َثمانَیة 8

لّتاِسَع َعَشَر 19ـــُ مالّتاِسُع 9ـــُ مِتْسَعَة َعَشَر 19ِتْسَعة 9 ِتْسعوَن 90اَ

ْلعاِشُر 10ـــُ مِعْشروَن 20َعْشَرة 10  لِعْشروَن 20ـــُ ماَ ِمَئة 100اَ

گروه تقسیم می شوند؛ 1- اعداد اصلی )شمارشی(، 2_ اعداد ترتیبی )وصفی( که اعداد به دو  در متوسطۀ اّول خواندیم 

 1 اعداد اصلی

کلی توضیح داد: که برای شمارش چیزی از آن ها استفاده می شود. این اعداد را می توان در 4 دستۀ  اعداد اصلی اعدادی هستند 

�� اعداد 1 تا 10:�

دهنههشتهفتششپنجچهارسهدویکعدد

َعشرةِتسعةَثمانیةَسْبعةِسّتةَخمسةأربعةَثالثةإثنانواحدمذکر

َعشرِتسعَثمانيَسْبعِسّتَخمسأربعثالثإثنتانواحدةمؤنث

کردیم و در جدول   در جداول باال تذکیر و تأنیث اعداد به اعتبار »معدود« آمده است؛ به عبارت دیگر در جدول اّول، همۀ اعداد را به اعتبار معدود مذکر ذکر 

گرفته شده است.  که عدد با آن به کار می رود. در جداول بعدی نیز همین نکته در نظر  دوم منظور از »مذکر« و »مؤنث«، مذکر یا مؤنث بودن معدودی است 

 عدد 1 و 2: جایگاه عدد 1و 2 در جمله، بعد از  معدود است و نقش صفت را در جمله ایفا می کنند. عدد 2 احکام اسم مثنی را می پذیرد و به صورت مذکر و 

مؤنث درمی آید )مذکر »ِاثناِن، اثنیِن« و مؤنث »ِاثنتاِن، اثنتیِن«(؛ مانند:

ُت َصْفَحًة واِحَدًة.  غزالتاِن ِاثنتاِن بیَن أشجاِر الغابة.
ْ
 َقَرأ

ختاِن ِاثنتاِن. ٌخ واحٌد و اُ
َ
کتاٌب واحٌد.  ِعندي أ  َعَلی الِمْنَضدِة 

ال َتّتخذوا الَهْیِن ِاثنیِن  ِالُهُکم ِالٌه واِحٌد 

وقتی عدد در نقش صفت می آید از نظر تعداد )مفرد، مثنی یا جمع  بودن(، جنس )مذکر یا مؤنث بودن( و معرفه یا نکره بودن با معدود مطابقت دارد.

مبحث 2: اعداد
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مبحث 2: اعداد

 اعداد 3 تا 10:اعدادسهتادهقبلازمعدودمیآیند،یعنیاّول»عدد«وبعدازآن»معدود«ذکرمیشود؛ مانند:

ثالُثِنساٍء أْرَبَعُةُمحسنیَن خمسُةِرجاٍل

َسْبُعمجاّلٍت ْرَبُعطائراٍت
َ
ا رَبَعُةطیوٍر

َ
أ

فاّلحاٍت. ولئَكِسّتُ
ُ
ا هؤالِءِسّتُةَفاّلحیَن. شاَهْدُتَعشَرَةطاّلٍب.

کیَفَخَلَقالّلُهَسْبَعسماواٍتطباقًا َلْمَتَرْوا
َ
 أ

جزاٍءفيَطَلِبالَحالِل.
َ
جزاٍء،ِتْسَعُةأ

َ
العبادُةَعشَرُةأ

 اعداد 11 تا 19:

نوزدههجدههفدهشانزدهپانزدهچهاردهسیزدهدوازدهیازدهعدد

أَحَدَعَشَرمذکر
ِاْثناَعَشَر،

ِاثنيَعَشَر
ْرَبَعَةَعَشَرَثالَثَةَعَشَر

َ
َةَعَشَرَخْمَسَةَعَشرأ ِتْسَعَةَعَشَرَثمانَیَةَعَشَرَسْبَعَةَعَشَرِسّتَ

إحدیَعْشَرةمؤنث
ِاْثنتاَعْشَرة

ِاثنتيعشرَة
َعْشَرةخمَسَعْشَرةأربَعَعْشَرةَثالَثعْشرة تسَعَعْشَرةَثمانَيَعْشَرةسبَعَعْشَرةسّتَ

 عدد 11 و 12:عدد11و12دوجزئیهستند)»أَحَد«جزءاّولو»َعَشَر«جزءدّوم(وجایگاهشانقبلازمعدوداست؛مانند:

ْیُتإْحَدیَعْشَرَةنجمًة.
َ
َرأ  کوکبًا. ْیُتأَحَدَعَشَر

َ
َرأ

ختيِاثنتاَعْشَرَةَسَنًة. عمُراُ  ِاْشَتَرْیُتاثَنيَعَشَرقلمًاُمَلّونًا.

َجَمْعُتاثَنَتيَعْشَرَةُتفاحًة.   هوِرِعنَدالّلِهِاثَناَعَشَرَشْهراً
ُ

 ِاّنِعّدَةالّش

 اعداد 13 تا 19:اعداد13تا19دوجزئیهستند)»ثالثة«جزءاّولو»َعَشَر«جزءدّوم(وجایگاهشانقبلازمعدوداست؛مانند:

کاَنثالثَةَعَشَرَزورقًافيالَبْحِر.   ُعْمريثمانیَةَعَشَرعامًا.

کاَنْتثالَثَعْشَرَةسفینًةفيالَبْحِر.   ُعْمريثمانيَعْشَرَةَسَنًة.

 اعداد عقود )1(:از20بهبعدعددبهصورتدستههایدهتاییشمارششدهوازنظرشکلظاهریمانندجمعمذکرسالمبه»ــوَن«یا»ــیَن«ختممیشود.

گربخواهیمآنهارابهصورتعددترتیبیبهکارببریمباید»ال«بگیرند. بدون»ال«نوشتهمیشونداّماا اعدادعقودمعمواًل

1(واژۀ»عقود«ازکتابدرسیحذفشدهاست.عقودجمع»َعْقد«بهمعنای»ده«است.علتنامگذاریایناعدادبهعقودآناستکهدهتا،دهتابهآنهاافزودهمیشود.

نودهشتادهفتادشصتپنجاهچهلسیبیستعدد

عقود
ِعْشروَن

ِعْشریَن

َثالثوَن

َثالثیَن

ْرَبعوَن
َ
أ

أْرَبعیَن

َخْمسوَن

َخْمسیَن

ِسّتوَن

ِسّتیَن

َسْبعوَن

َسْبعیَن

َثمانوَن

َثمانیَن

ِتْسعوَن

ِتْسعیَن

مانند:

ّیاُمالَخریفِتسعوَنیومًا:روزهایپاییز،نودروزاست.
َ
أ

فوسفيإیراَنَسْبُعوَنِملیوَننسَمٍة:جمعّیتایرانهفتادمیلیوننفراست. َعَدُدالّنُ

کتابچهلصفحهراخواندم. ْرَبعیَنصفحًة:ازاین
َ
ُتِمْنهذاالکتابأ

ْ
َقَرأ

ِة:بیشازبیستمیوهدرسبداست.
َ
ّل ِکهًةفيالّسَ ْکَثُرِمْنعشریَنفا اَ
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 جملۀ بعد از اسم نکره
که در توضیح اسم نکره می آید و آن اسم نکره را توصیف می کند »جملۀ وصفیه« می گویند؛ مانند:  به جمله ای 

که تنها قهرمانان صاحب آن هستند. ْبطاُل: رویارویی با دشمنان شجاعتی است 
َ
 األ

ّ
ْعداِء شجاعٌة ال َیمِلُکها إال

َ
 ُمقاَبَلُة األ

گویند و »شجاعٌة« موصوف  کرده است. به جملۀ »ال یملُك« جملۀ وصفیه  این جا جملۀ »ال یملك« )فعل و فاعل آن األبطال(، اسم نکرۀ »شجاعٌة« را توصیف 
کنید: آن است. به چند مثال دیگر توجه 

که در جشن های مّلی )مردمی( خوانده می شود. ِة: او اشعاری می گوید  ْعِبّیَ
َ

 في الَحَفالِت الّش
ُ
 ُتْقَرأ

ً
شعارا

َ
ُه ُیْنِشُد أ

َ
 إّن

« را توصیف می کند.
ً
که »أشعارا « جملۀ وصفیه ای است 

ُ
»ُتْقَرأ

که هیچ حّدی نداشت.  َلُه: هنگام حمالت دشمن ]حالت[ ترسی به من دست می داد 
َ

کاَن َیْعَتریني خوٌف ال َحّد  ِعنَد غاراِت الَعُدّوِ 
»ال حّد له« جملۀ وصفیه و »خوٌف« اسم نکره است.

که به او در فهم فرهنگ ملت های مختلف  عوِب الُمْخَتِلَفِة: دوستم زبان های بسیاری را می شناسد 
ُ

کثیرًة ُتساِعُدُه َعَلی َفْهِم َثقاَفِة الّش  صدیقي َیْعِرُف ُلغاٍت 
کمک می کند.

که همان »ُتساِعُد« است. در این جمله هم اسم نکرۀ »لغاٍت« به جز صفت مفرد )کثیرًة( توسط یک جمله هم توصیف شده است 
شیوۀ ترجمه جملۀ وصفیه

در ترجمه جملۀ وصفی حرف ربط »که« را به ابتدای آن می افزاییم و خود فعل مطابق نیاز جمله معمواًل به ترتیب زیر ترجمه می شود:
ع  ماضی استمراری فارسی؛ مانند: فعل ماضی + جملۀ وصفیۀ مضار

ج شدم. گناهان تشویق می کردند خار که اعضایش مرا به ارتکاب  گروهی  نوِب: از 
ُ

ُعني أعضاُءها علی ارتکاِب الّذ  َخَرْجُت من َمْجموَعٍة ُیَشّجِ
فعل ماضی + جملۀ وصفیۀ ماضی  ماضی بعید یا ماضی سادۀ فارسی؛ مانند:

کشتم. کرد(  کرده بود )بیدار  که مرا از خواب بیدار  وِم: مگسی را  ْیَقَظْتني ِمَن الّنَ
َ
 َقَتْلُت ُذبابًة قد أ

ع التزامی فارسی؛ مانند: ع  اغلب مضار ع + جملۀ وصفیۀ مضار فعل مضار
که به من بسکتبال یاد دهد. ِة: به دنبال معلم ورزشی می گردم 

َ
ّل ُکَرَة الّسِ ُمني  ِم ریاَضٍة ُیَعّلِ

ّ
ْبَحُث َعن ُمَعَل

َ
 أ

 1 ممکن است جملۀ وصفیه با فاصله یا بی فاصله بعد از اسم نکره بیاید؛ مانند:

با فاصله: 

که از آن ها به عنوان دارو استفاده می کنیم. گیاهانی مفید برای درمان هستند  گیاهان دارویی  َکَدواٍء:  َجِة نستفیُد ِمنها 
َ
 نباتاٌت مفیدٌة ِللُمعال

ُ
ة ّیَ ّبِ عشاُب الّطِ

َ
 ال

که با فاصله بعد از اسم نکره )َنباتاٌت( آمده است. در جملۀ فوق »َنستفیُد« جملۀ وصفیه ای است 

 برای راندن حشرات تکان می دهد.
ً
که آن را غالبا  ِلَطرِد الَحشراِت: دم عضوی در پشت بدن حیوان است 

ً
ُکُه غالبا  ِجسِم الَحَیواِن ُیَحّرِ

َ
ف

ْ
َنُب ُعْضٌو َخل

َّ
 الذ

بی فاصله: 

که در خشکی و آب زندگی می کند.  الَبّطُ طاِئٌر َیعیُش في الَبّرِ و الماِء: اردک پرنده ای است 

که بدون فاصله بعد از اسم نکره )طائٌر( آمده است. در جملۀ فوق »َیعیُش« جملۀ وصفیه ای است 

که در مکان های دور افتاده سکونت می کند. ِکِن المتروکِة: جغد پرنده ای است   طائُر َیسُکُن في الما
ُ

 البومة

 2 موصوِف جملۀ وصفیه )اسم نکره( می تواند در جمله نقش های مختلفی داشته باشد:

الف( مبتدا:

که با آن به حیوانات هشدار می هد تا از خطر دور شوند. کلغ صدایی دارد  ی َتْبَتِعَد َعِن الَخَطِر: 
َ
ُر ِبِه الَحَیواناِت َحّت ِ

ّ
 للغراِب   صوٌت  ُیَحذ

که از علمش بهره برده می شود، بهتر از هزار عبادت کننده است.  لِف عاِبٍد: دانشمندی 
َ
ِمِه خیٌر ِمن أ

ْ
ُع ِبِعل

َ
 عاِلٌم ُیْنَتف

ب( خبر:

که تو را از بلی نادانی نجات می دهد. کتاب دوستی است  َك ِمن ُمصیَبِة الَجْهِل: 
ُ

 الِکتاُب َصدیٌق ُیْنِقذ

مبحث 9: جمل� بعد از اسم نکره )جمل� وصفیه(

جملۀ وصفیه

مبتدای مؤخر )موصوف(

جار و مجرور )خبر مقدم(

خبر

جملۀ وصفیه

مبتدا )موصوف(

جملۀ وصفیه

خبر )موصوف(

مبتدا
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مبحث 9: جملۂ بعد از اسم نکره )جملۂ وصفیه(

ج( فاعل:

که نیازمندان در آن شاد شوند. قراء: عیدی مرا به وجد می آورد )از عیدی خوشم می آید( 
ُ

ُح فیِه الف َر
ْ

 ُیْعِجُبنـي عیٌد َیف

د( مفعول:

که در بعضی از جنگل های استوایی رشد می کند.  رأْیــُت  َشَجرًة َتْنُمو في َبعِض الغاباِت ااِلستوائیِة: درختی را دیدم 

که از نور علم او بهره برده می شود. ِمِه: او را دانشمندی بزرگ یافتم )دیدم( 
ْ

ُع بنوِر ِعل
َ

  ُیْنَتف
ً
کبیرا   

ً
  وجد ُتـــــه  عاِلما

ه ( مجرور به حرف جر:

کردم. کودکی ام دیده بودم )دیدم( سفر  که عکسش را در روز های )زمان(  ّیاَم ِصَغري: به روستایی 
َ
ی قریٍة شاَهْدُت ُصوَرَتها أ

َ
ْرُت إل

َ
 ساف

 3 یک موصوف می تواند چند صفت )مفرد، جمله( داشته باشد؛ مانند:

کرد(. کرده بود )خراب  کنار ساحل دریا خراب  که خانه ای را در   َجْنَب شاِطِئ الَبحِر: بادهای شدیدی وزید 
ً
َبْت بیتا ْت ریاٌح َشدیَدٌة َخّرَ

َ
 َعَصف

که ریشه هایی آسیایی دارند. : در جهان قدیم فرهنگ های متعددی را می بینیم 
ٌ

 آسیوّیة
ٌ

دیِم ثقافاٍت متعددًة لها أصول
َ

ِم الق
َ
 َنَری ِفي العال

کلمۀ اّول نقش صفت دارد و بقیه را  که معنا و مفهوم صفت دارند به وسیلۀ حرف عطف )و، بل ...( به هم وصل شده باشند، فقط  کلمه  گر دو یا چند   4 ا

معطوف در نظر می گیریم؛ مانند:

که در باغ می پرید، بازی می کرد و می خندید. ِفُز   و   تلعُب    و   َتضحُك  في الحدیقِة: با دختربچۀ زیبایی روبه رو شدیم 
ْ

   َتق
ً

   َجمیلة
ً

ة
َ

ل
ْ

 َواَجْهــنا   ِطف

ذین، َمْن، ما و ...« 
ّ
تي، ال

ّ
ذي، ال

ّ
ْم، لِ  ، بل، لکْن و ...« یا اسم هایی مانند »ال

َ
ْو، أ

َ
، أ ّمَ

ُ
ـ، ث

َ
گر بعد از اسم نکره جمله ای بیاید و بر سر آن جمله حروفی مانند »و،ف  5 ا

بیاید، آن جمله وصفیه نیست؛ مانند:

ُکم﴾
َ
 ل

ً
مراِت ِرزقا

َ
َج ِبِه ِمَن الّث ْخَر

َ
ماِء ماًء فأ  ِمَن الّسَ

َ
نَزل

َ
 ﴿َو أ

نِبَك﴾
َ

 و اْسَتغِفْر ِلذ
ٌ

ِه حّق
ّ

اصِبر إّنَ َوْعَد ال ل
َ
 ﴿ف

﴾
َ

سول َعَصی ِفرَعوُن الّرَ
َ
 ف

ً
رَسلنا إلی ِفرَعوَن َرسوال

َ
 ﴿أ

گرفت )با جملۀ شرطی در مبحث بعدی آشنا می شوید(؛ مانند: که نباید آن را با جملۀ وصفیه اشتباه   6  گاهی اوقات بعد از اسم نکره جواب شرط می آید 

کار خیر انجام دهید، خداوند آن را می داند. ُه﴾: هر آن چه از 
ّ

ْمُه ال ل
َ

َعلوا ِمن خیٍر َیْعل
ْ

 ﴿َو ما َتف

 َنِکرًة:
ُ

تي َتِصف
ّ
 ال

َ
ن الُجملة  َعّیِ

ًة.  2( المؤمنوَن إخوٌة فال َیجوُز الِخالُف َبیَنُهم. ّوُل َدْوَلٍة في العاَلِم اْسَتخَدَمْت ُنقوداً َوَرقّیَ
َ
 1( الّصیُن أ

. ْع َخْیراً َتْحُصْد ُسروراً َك ال َتأتي.  4( إْن َتْزَر
َ
 3( قاَل الّشاِعُر: َمَضی الّزماُن و قلبي یقوُل ِإّن

کن(: کن )جملۀ وصفیه را معین  که یک )]اسم[ نکره را توصیف می کند مشخص  ترجمه: جمله ای را 
کرده است. کاغذی استفاده  که از پول های  1(چین در جهان اّولین حکومتی است 

2( مؤمنان برادرند پس اختالف میان آن ها جایز نیست.
گذشت و قلب من می گوید بی شک تو نمی آیی. گفت: زمان  3( شاعر 

گر نیکی بکاری، شادی درو می کنی. 4( ا

جملۀ وصفیه

فاعل )موصوف(

مفعول

فعل

جملۀ وصفیه

مفعول )موصوف(

فاعل

فعل

جملۀ وصفیه

صفت مفرد

مفعول دوم )موصوف(

فاعل

مفعول اّول

فعل

جملۀ وصفیه

مجرور به حرف جر )موصوف(

جملۀ وصفیه

صفت مفرد

فاعل )موصوف(

فعل

جملۀ وصفیه

صفِت مبتدا

مبتدای مؤخر

خبر مقدم )جار و مجرور(

صفت مفرد

مفعول )موصوف(

صفت

جار و مجرور

فعل و فاعل

جار و مجرور

معطوف به تقفز حرف عطف

معطوف به تقفز

حرف عطف

جملۀ وصفیه

صفت مفرد

مفعول )موصوف(

فاعل

فعل

جواب شرط

اسم نکره

فعل شرط

ادات شرط
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مبحث 16: مهارت ترجمۂ فعل ماضی

 فعل در زبان فارسی و عربی
کلیدها برای پاسخ به سؤاالت ترجمه است. شناخت انواع افعال و زمان های آن در زبان عربی یکی از بهترین 

گون  گونا که برای بیان وقوع فعل در هر یک از زمان های ذکر  شده، ساختارهای  گذشته، حال و آینده  در زبان عربی، زمان های اصلی فعل بر سه قسم است؛ 

کاربری های خاصی وجود دارد. زمان های اصلی فعل در زبان فارسی به نوبۀ خود دارای شاخه های فرعی است؛ مانند ماضی ساده، ماضی نقلی،  و متنوع با 

گرچه برای این شاخه ها و تقسیمات معادل های معنایی وجود دارد، اما به طور معین و مشخص نامی بر  ماضی بعید، ماضی استمراری و ... . در زبان عربی ا

کرده و تنها واژۀ »معادل« را  که در ادامه می آید از نام زمان های فارسی استفاده  گذاشته نشده است. به همین علت ما در آموزش ترجمۀ زمان های فعل  آن ها 

به آن ها افزوده ایم. 

 اسلوب ترجمۀ فعل ماضی

معادل ماضی ساده

افعال ماضی عربی در معنی با فعل ماضی ساده )مطلق( در زبان فارسی برابر هستند؛ مانند:

کردید   َلِعْبُتم = بازی  کردیم  ج  َاْخَرْجٰنا = خار َجَلْسُت = نشستم  َذَهَب = رفت 

افزوده  یا بن ماضی می افزایند ولی در زبان عربی ضمایر فاعلی به آخر ریشۀ فعل ماضی  را به آخر ریشه  برای ساختن فعل ماضی در زبان فارسی شناسه ها 

می شود؛ مانند: 

شخص در فارسی
ساخت فارسی

فعل در فارسی
ساخت عربی

فعل در عربی
)ریشۀ فعل + ضمایر فاعلی()بن ماضی + شناسه(

ـ ـماّول شخص مفرد ـَ  َذَهْبُت َذَهبـ + ـُت رفتم رفتـ + ـ

 َذَهْبَت، َذَهْبِت َذَهبـ + ـَت، ـِت  رفتی رفتـ + ـی دوم شخص مفرد

 َذَهَب، َذَهَبْت1 ذهبـ + ــــــ رفت رفتـ + ـــــــــ سوم شخص مفرد

 َذَهْبنا َذَهبـ + ـنا  رفتیم رفتـ + ـیم اّول شخص جمع

 َذَهْبُتما، َذَهْبُتم، َذَهْبُتّنَ َذَهبـ + ـُتما، ـُتْم،ـُتّنَ  رفتید رفتـ  + ـید دوم شخص جمع

ـ ـند سوم شخص جمع ـَ  َذَهبا، َذَهَبتا، َذَهُبوا، َذَهْبَن َذَهبـ + ـا، ـتا2، ـوا3، ـَن  رفتند رفتـ + ـ

1( در افعال ماضی »تای« کشیده ای که قبل از آن فتحه »ـَـ« داشته باشد نشانۀ عالمت مؤنث است و ضمیر متّصل فاعلی یا ... نیست؛ مانند: ذَهَبَتِ الْمعلّمهُ ... ضمیر متصل فاعلی قبلش ساکن )ــْــ( دارد.
2( فقط الف )ا( ضمیر فاعلی است. 
3( فقط واو )و( ضمیر فاعلی است.

معادل ماضی سادۀ منفی

ما + فعل ماضی  ما َذَهَب: نرفت

ع با تغییر آخر آن  َلْم َیْذَهْب: نرفت / لْم یشربوا: ننوشیدند َلْم + فعل مضار

گاهی اوقات معنای ماضی نقلی منفی می دهد؛ مانند: ع بیاید  ْم« بر سر فعل مضار
َ
گر حرف »ل  ا

ق به خداوند است؟ 
ّ

که مالکّیت آسمان ها و زمین متعل ُه ُملُك الّسماواِت و الرِض : آیا ندانسته ای 
َ
 َه ل

ّٰ
ْم أّنَ الل

َ
ْم َتْعل

َ
 ل

َ
 أ

معادل ماضی نقلی: در گذشته آغاز شده اّما اثرش تا زمان حال باقی است. در زبان فارسی با افزودن شناسه های: َام، ای، است، ایم، اید و َاند به آخر صفت مفعولی 

گر حرف »َقْد« را پیش از فعل ماضی قرار دهیم معنای ماضی نقلی می دهد )ماضی نقلی َقْد + فعل ماضی(؛ مانند: ساخته می شود. در زبان عربی ا

َکَل: خورده است  َقْد أ َقْد َذَهَب: رفته  است   َقْد َذَهْبَت: رفته ای   َقْد َذَهْبُت: رفته ام 

که آن را از سیاق جمله می توان فهمید؛ مانند:  گاهی اوقات فعل ماضی عربی در معنای ماضی نقلی فارسی است   

کتاب های متعددی دربارۀ فیزیک نوشته است. ف 
ّ
 عدیدًة عن الفیزیاء: این مؤل

ً
ُکُتبا  

ُ
ف

ّ
ا المؤل

َ
 َکَتَب هذ

مبحث 16: مهارت ترجم� فعل ماضی
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ع حرف »تقلیل« است و به معنای »گاهی«؛ مانند: ْد« بر سر فعل ماضی اغلب حرف »تحقیق« است )یعنی به قطعیت وقوع چیزی اشاره می کند( ولی بر سر فعل مضار
َ
 »ق

( مؤمنان رستگار شدند.
ً
َح المؤِمُنوَن: به حقیقت )قطعا

َ
ل

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
  ق

گاهی چیزی در حالی که امید سود از آن داری ضرر می رساند. َعُه: 
ْ

ْد َیُضّرُ الّشيُء َتْرُجو َنف
َ
 ق

گاهی به باغ می رود.  ِة: علی 
َ

ی الحدیق
َ
َهُب ِإل

ْ
ْد َیذ

َ
 َعِلّيٌ ق

گزینه، نادرست نیست.  گزینه ای به صورت ماضی ساده ترجمه شده بود ترجمۀ آن  ْد« بر سر فعل ماضی آمد و فعل در 
َ
گر حرف تحقیق »ق  ا

معادل ماضی نقلی منفی

ما + َقْد + فعل ماضی  ما َقْد َذَهَب: نرفته است

ع با تغییر آخر آن  َلْم َیْذَهْب: نرفت یا نرفته است  )گاهی( َلْم + فعل مضار

گرفته باشد، اشاره می کند. گذشته به تکرار و استمرار صورت  که در  کاری  معادل ماضی استمراری: بر 

ع یکی از مشتقات فعل »کان« بیاید  گر قبل از فعل مضار در زبان فارسی برای ساختن آن از فرمول »می + ماضی ساده« استفاده می شود. اّما در زبان عربی ا

معادل ماضی استمراری در زبان فارسی ترجمه خواهد شد. 

فعل عربیساخت در عربیفعل فارسیساخت در فارسیشخص در فارسی

 ُکنُْتأَْذهَُبُکنُْت + أَْذهَُب میرفتممی + رفتماّول شخص مفرد

 ُکنَْتتَْذهَُب،ُکنِْتتَْذهَبیَنُکنَْت + تَْذهَُب میرفتیمی + رفتیدوم شخص مفرد

 کاَنیَْذهَُب،کانَْتتَْذهَُبکاَن+ یَْذهَُب میرفتمی + رفتسوم شخص مفرد

 کّنانذهُبکّنا+نَْذهَُبمیرفتیممی + رفتیماّول شخص جمع

تَْذهَبَْنُکنْتُم+تَْذهَبوَن میرفتیدمی + رفتیددوم شخص جمع  ُکنْتُماتَْذهَباِن،ُکنْتُمتَْذهَبوَن،ُکنْتُنَّ

یَْذهَبَْنکانوا+یَْذهَبوَن میرفتندمی + رفتندسوم شخص جمع کانایَْذهَباِن،کانَتاتَْذهَباِن،کانوایَْذهَبوَن،ُکنَّ

 ساختارهای زیر هنگام ترجمه از زبان عربی به فارسی به صورت ماضی استمراری ترجمه می شوند:

کاَن َیْکُتُب: می نوشت ع   کاَن + فعل مضار  

کار می کرد.     کشتزار  کشاورز در  کاَن الفّلُح َیْعَمُل في المزرعة:   

که بعد از آن، اسم مثنی یا جمع بیاید همیشه با صیغۀ مفرد نوشته می شود و از نظر جنس )مذّکر و مؤنث( با اسم بعد از خود مطابقت   1 فعل »کاَن« یا هر فعل غایبی 

کند؛ مانند: که قبل از آن اسم بیاید باید هم از نظر جنس و هم از نظر تعداد با آن مطابقت  می کند اّما فعل مضارعی 

َهُبوَن إلی البیِت: دانش آموزان به خانه می رفتند.  
ْ

ُب َیذ
ّ

کاَن الّطل   

 کاَنِت التلمیذاُت ُیداِفْعَن َعِن الَوَطِن: دانش آموزان از وطن دفاع می کردند.

ماضی ساده

ماضی

حرف تحقیق
حرف تقلیل

مضارع

مضارع

حرف تقلیل

ماضی نقلی
منفی

ماضی سادۀ 
منفی

ماضی استمراری

ماضی استمراری

جمع مذکر

جمع مذکر

مفرد مذکر

ماضی استمراری

جمع مؤنث

جمع مؤنث

مفرد مؤنث
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مبحث 19: شیوه های پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب

 گام های پاسخگویی به درک  مطلب
 1 خواندن متن

 چطور متن درک  مطلب را سریع بخوانیم؟

کنید.  کنید و هم به معنای فارسی آن توجه  - متن را همزمان هم قرائت 

کلمات و جمالت پیچیده توقف نکنید.  - به دلیل محدودیت زمان برای پاسخگویی، روی 

کّلی در ذهن شما جای بگیرد.  کنید تا مطلب به صورت  که با نقطه ).( به اتمام می رسد لحظه ای مکث  - در انتهای هر عبارتی 

گر معنای واژه ای را دریافت نکردید مکث نکنید زیرا ممکن است در سطرهای دیگر معنای آن را متوجه شوید.  - ا

کلی بخوانید تا بتوانید یک معنای شمولی از آن دریافت نمایید و فکر و ایدۀ اصلی پشت متن را تشخیص دهید.   - متن را به صورت 

 2 بررسی دقیق سؤاالت درک مطلب

کنیم؟  چگونه سؤاالت درک مطلب را دقیق و سریع بررسی 

- صورت سؤال ها را به درستی بخوانید. 

کنید.  کنید یعنی منظور و هدف طراح سؤال را از پرسش درک و دریافت  کنید به سؤاالت از باال نگاه  - تالش 

.»
َ
ن الَخَطأ حیَح« و »َعّیِ ن الّصَ کلمۀ »الّصحیح« یا »الَخَطأ« در سؤاالت »َعّیِ کلیدی خط بکشید؛ مثاًل  کلمۀ مهم و  - دور هر 

کنید.  کلید واژه ها دقت بیشتری  کلمات مهم و  - روی 

کنید.  کلمات را شناسایی  کنید تشابهات معنایی  کلمات متن استفاده می شود. سعی  - معمواًل در سؤاالت درک مطلب از مترادف 

 3 پاسخ به سؤاالت متن

 چگونه به سؤاالت متن پاسخ دهیم؟

کلی متن مدنظر قرار دارد.  « معمواًل درک 
َ
ن الَخَطأ ن الصحیَح« یا »َعّیِ - در پاسخ به سؤاالت »َعّیِ

- به هیچ وجه با شانس و اقبال به سؤاالت پاسخ ندهید چون سؤاالت مفهومی است و پاسخ ندادن بهتر از پاسخ نادرست دادن است. 

کلی نهفته است.  گراف یک مطلب  - معمواًل در هر پارا

گنجانده می شود.  - مطلب اصلی معمواًل در جمله های آغازین متن و یا سطور آخر 

گزینه بررسی و سپس جواب داده شود زیرا سؤاالت درک  مطلب، نسبی هستند و ممکن است جواب »درست«  - در پاسخ گویی به سؤاالت حتمًا باید هر چهار 

گزینه ها موجود باشد.  و »درست تر« هر دو در بین 

کنید.  - در سؤاالت جای خالی هم به قبل و هم به بعد نقطه چین دقت 

ک پاسخگویی به سؤاالت درک  مطلب  کرد، پس هرگز عقل، منطق، عرف یا عادت را مال - حتمًا برای تعیین درستی یا نادرستی سؤاالت باید به »متن« مراجعه 

قرار ندهید.

 موضوعات درک مطلب

کتب جدید التألیف موضوعات درک مطلب ممکن است در یکی از حوزه های زیر باشد:  با توجه به 

1- داستانی؛ داستان های تاریخی، نوبل، حکایات در نکوهش دروغگویی، راستگویی و ... .

کی، فارابی، مهدی آذریزدی، آّنه ماری شیمل، اینشتین، افرادی موفق با درصدی از معلولیت و ... . 2- زندگی نامۀ بزرگان؛ امامان، سکا

3- شگفتی آفرینش؛ درختان، دریا، پرندگان، خزندگان، چارپایان و ... .

4- نویسندگان و شعرای معروف جهان، آرایه های ادبی مورد استفادۀ شاعران ایرانی و عربی، پیوند دو زبان و تأثیرگذاریشان بر یکدیگر و ... .

5- موضوعات ادبی، دینی، اخالقی، میهنی و ... .

مبحث 19: شیوه های پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب
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 نمونه ای از پاسخگویی به سؤاالت درک مطلب
 اقرأ الّنص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة التالیة )1-4(:

ْو نشربه بشکِل العصیر َبعض األحیاِن. َیبلُغ متوّسط طول َشَجَرته 6 أمتار، 
َ
که الشتوّیة، َنَتناَوُلُه طازجًا أ بة صیفًا و شتاًء و هو ِمن الفوا که الُمحّبَ الُبرتقاُل ِمن الفوا

ُه ُیساِعُد في ِعالج 
َ
ّن

َ
و هي دائمة الخضرة، و أزهارها صغیرٌة جمیلٌة. ثمرُة البرتقال غنّیة باألمالح، مثل الکالسیوم و البوتاسیوم. و البرتقال منُذ القدیِم َمعروٌف بأ

ٍئ ِللعصاب. َیحتوي ِقشر البرتقال َعَلی ماّدة ُتسَتْخَدُم في صناعة العطور و َمواّد التجمیل لإلنسان. کُمَهّدِ ّنَ أزهاَر البرتقال ُتسَتْخَدُم 
َ
َکما أ أمراض البرد و الّزکام، 

گاهی اوقات آن  پرتقال از میوه های دوست داشتنی تابستانی و زمستانی است ]در حالی که[ از میوه های زمستانی است. آن را ]به صورت[ تازه می خوریم یا 

کوچک و زیبا هستند. میوۀ پرتقال سرشار  را به شکل آب میوه می نوشیم. میانگین طول درختش به 6 متر می رسد و آن همیشه سبز است و شکوفه هایش 

کمک می کند، همچنان که  کلسیم و پتاسیم. و پرتقال از قدیم به این معروف است  که به درمان بیماری های سرماخوردگی و زکام  از امالح است؛ مانند 

مواّد  و  ماده[ در صنعت عطرسازی  ]این  که  ماّده ای است  پرتقال حاوی  استفاده می شود. پوست  اعصاب  آرام بخش  به عنوان یک  پرتقال  شکوفه های 

آرایشی برای انسان استفاده می شود.

: خری، هو أّنَ
ُ
کثیٌر ِمن الشجار ال  الفرُق بین شجرة البرتقال و 

.  2( طوَل شجرة البرتقال أقّل ِمن قامة اإلنسان. وراق البرتقال لوُنها في الّشتاء ُمخضّرٌ
َ
 1( أ

کثر األشجار ِخالف شجرة البرتقال.   4( في مجال الّطّب یستفیُد األطّباُء ِمن ثمرة شجرة البرتقال فقط.   3( ال تتساقط أوراق أ

که:  ترجمه: فرق میان درخت پرتقال و بسیاری از درختان دیگر، آن است 

1( برگ های پرتقال رنگشان در زمستان سبز است. 

کم تر از قد انسان است.  2( طول درخت پرتقال 

3( برگ های بیشتر درختان برخالف درخت پرتقال نمی افتد.

4( در زمینۀ پزشکی پزشکان فقط از میوۀ درخت پرتقال استفاده می کنند. 

که با روش مفهومی می توان به پاسخ رسید زیرا صورت سؤال را عینًا در متن نداریم و هیچ جایی   توضیح این که از صورت سؤال می توان فهمید 

که این درخت در پاییز برگ  از متن دربارۀ فرق میان درخت پرتقال با درختان دیگر سخنی به میان نیامده است. اما از مفهوم این دو جمله می توانیم پی ببریم 

که الُمحّببة صیفًا و شتاًء، 2- هي دائمة الخضرة«. زرد ندارد و در زمستان برگ های آن نمی ریزد: »1- ِمن الفوا

 في أّي مجاٍل ال ُتْسَتفاُد ثمرة البرتقال؟

 1( الّطّب   2( األمراض  3( رفع العطش  4( تجمیل البیوت

کدام زمینه از میوۀ پرتقال استفاده نمی شود؟ ترجمه: در 

4( تزیین خانه ها 3( رفع تشنگی  2( بیماری ها  1( پزشکی 

کمکی به ما نمی کند اما در متن به درمان بیماری ها  گزینه ها نیامده پس  که مستقیمًا در  کرده   خط آخر متن به صنعت عطر و مواد آرایشی اشاره 

گزینۀ »1« و »2« را می توان پذیرفت. در مورد رفع تشنگی هم چیزی در متن نیامده است، اّما تلویحًا می توان نوشیدن آن  که با استناد به آن  اشاره شده است 

به صورت آب میوه را هم مفهوم با رفع تشنگی برشمرد. در مورد استفادۀ پرتقال در تزیین و زیبایی خانه ها چیزی در متن نیامده است. 

حیح:   عّین الّصَ

کثر ِمن الشتاء. ُئ أعصاب اإلنسان.   2( تناُوُل البرتقال في الّصیف أ  1( َتناُوُل البرتقال ُیهّدِ

راب أقّل ِمن تناوله طازجًا. 
َ

کتَشَف الُعَلماُء أّنَ البرتقاَل مفیٌد في ِعالج الّزکام.  4( ُشرب عصیر البرتقال بشکل الّش  3( أخیراً ا

کن:  ترجمه: ]گزینۀ[ صحیح را مشخص 

1( خوردن پرتقال اعصاب انسان را آرام می کند. 

2( خوردن پرتقال در تابستان بیشتر از زمستان است. 

که پرتقال در درمان سرماخوردگی مفید است.  کرده اند  کشف  3( به تازگی دانشمندان 

کمتر است. 4( نوشیدن آب پرتقال به شکل آب میوه از خوردن آن به صورت تازه 



فصل پنجم:

مفهوم
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 روش کلی حل تست مفهوم و تناسب معنایی
در تست مفهوم جملۀ مادر غالبًا شامل آیه، حدیث، شعر، ضرب المثل یا سخن حکیمانه ای است که از دانش پژوه خواسته می شود مفهوم هماهنگ یا ناهماهنگ 

کلی آن ها است. کند. در پاسخگویی به تست مفهوم نیازی به ترجمۀ لفظ به لفظ عبارات نیست بلکه هدف درک مفهوم  گزینه ها انتخاب  با آن را از بین 
گزینۀ دیگر از نظر مفهوم نزدیک به هم هستند و باید به آن دو با  کرد اّما دو  کمی دقت می توان درک  گزینه را با  گزینه معمواًل مفهوم متفاوِت دو  در میان چهار 

که به عبارت سؤال نزدیک تر است انتخاب نمود. کرد تا بتوان مفهومی را  دقت بیشتری توجه 
گزینه ها، آن را به عنوان پاسخ برگزید  که در پاسخ گویی به تست مفهوم نباید به محض دیدن یک واژۀ مشترک بین عبارت صورت سؤال و یکی از  کنید   دقت 

کامل خواند و مفهوم اصلی آن ها را دریافت. گزینه ها را به طور  بلکه باید عبارت سؤال و 

 تیپ شناسی سؤاالت مفهومی و حل هر کدام به روش خاص خود
صورت سؤال تست های مفهوم غالبًا به یکی از شکل های »عّین غیر المناسب للمفهوم«، »عّین الخطأ في مفهوم العبارة«، »عّین المناسب للمفهوم«، »عّین األْنَسَب 

کرد: »عّین المناسَب...« و »عّین غیَر المناسب ...«. کلی می توان آن ها را به دو دسته تقسیم  که به طور  في المفهوم«، »ما هو المفهوم المناسب« و ... می آید 
کلی این دو دسته از سؤاالت را در ادامه می خوانید: تیپ بندی های 

 1 َعّین غیَر المناسب للمفهوم / َعّیِن الَخَطأ في مفهوم العبارة

گزینه به صورت فارسی است: �� سؤال به زبان عربی و چهار �

 روش حل تست:

گزینۀ  گزینۀ نامتناسب با سه  گزینه را با همدیگر مقایسه و  کافی است چهار  در این نوع تست معمواًل نیازی به بررسی معنا و مفهوم صورت سؤال نیست بلکه 
کرد؛ مانند: دیگر را انتخاب 

)تجربی 95( »الِعبرة بالفعاِل و لیست بالقواِل.« َعّین غیَر المناسِب للمفهوم: 
کار بر آید به سخندانی نیست گفتار بی کردار ضایع ماند   2( به عمل   )1 

گفتنی گفتار نیست  4( جهان یادگار است و ما رفتنی / به مردم نماند جز از  گفته چون نیم کردار نیست / بزرگی سراسر به   3( دو صد 
گفتار«است و سه  گزینۀ »4« در مورد »ماندگاری  گزینه فقط   در این تست حتی نیازی به ترجمه و فهمیدن صورت سؤال نیست. با بررسی چهار 

گفتار نیست.« کردار است و با  کردن به جای حرف زدن « دارد. ترجمۀ صورت سؤال: »عبرت با  لت بر »عمل  گزینۀ دیگر دال
گزینه هم به زبان عربی است:  سؤال به زبان عربی و چهار 

 روش حل تست:

گزینۀ دیگر ناهماهنگ  که با سه  گزینه ای را  گزینۀ عربی را با همدیگر مقایسه و  در این نوع تست باز هم نیازی به ترجمه و فهمیدن سؤال نیست بلکه هر چهار 
است انتخاب می کنند؛ مانند: 

م الّناَس علی قدر ُعقوِلهم.« َعّین غیَر الُمناسِب للمفهوم: ِ
ّ

»کل
 بالکالِم أماَم الّناِس.

َ
ْل قبل أْن تبدأ  1( ِإّنَ خیَر الکالم ما ُیْمِکُن َفْهُمُه للّناِس.  2( تأّمَ

 3( مخاطبُة الّناِس بما َیْفهموَن خیٌر.  4( َفاْخَتر ِلُکّلِ إنساٍن ما ُیناِسُبُه.
گزینۀ »2« »اندیشیدن قبل از سخن  که مفهوم  گزینه می توان فهمید   در این تست هم نیازی به ترجمۀ عبارت سؤال نیست. با مقایسۀ چهار 

گفتن با مردم به اندازۀ فهم و درکشان« می باشد. گزینه ها در مورد »سخن  گفتن با مردم« است اّما بقیۀ 
گزینۀ فارسی آمده است: گزینه عربی است و مقابلشان چهار   چهار 

 روش حل تست:

که دو عبارت فارسی و عربی در آن مناسب  گزینه ای  کرد و  گزینه را تک تک بررسی  در این تیپ از تست ها در صورت سؤال عبارتی وجود ندارد بلکه باید هر چهار 
کرد. این نوع از تست نسبت به دیگر تست های مفهوم سخت تر است و پاسخگویی به آن نیازمند صرف زمان بیشتری است؛ مانند: همدیگر نیست، انتخاب 
)تجربی 96( َعّین غیر المناسب للمفهوم: 

 َوْجَهُه: داده خود، سپهر بستاند / نقش ال ّله جاودان ماند
ّ

 شیٍء هالٌك ِاال
ُ

  )1کّل
کس نارد از سنگ، سیم که بی رنج،   2( َمْن َطَلَب الُعَلی َسِهَر الّلیالی: نشاید بهی یافت بی رنج و بیم / 

کردار ماند ز ما یادگار که  گفت رستم به اسفندیار /  ر و َتْنَسْوَن أْنُفَسکم: چنین    )3أ تأمروَن الّناَس بالّبِ
کرد گر از تو شود شاد، بس است / زندگانی به مراد همه کس نتوان  ّنَ إرضاَء الّناِس غایٌة ال ُتدَرُك: خاطری چند ا

َ
َکأ  )4 

کار نیک را انجام  که »انسان باید خود ابتدا  لت بر این دارد   ترجمۀ آیه: »آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خودتان را فراموش می کنید«. آیه دال
کند«، حال آن که بیت مقابل آن صرفًا به »انجام اعمال نیک« توصیه دارد و این دو معنا تناسبی با یکدیگر ندارند. دهد سپس به دیگران سفارش 
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گزینۀ عربی دیگر آمده است: گزینه عربی است و مقابلشان چهار   چهار 

 روش حل تست:

که حاوی دو مفهوم ناهماهنگ است  گزینه ای را  کرد و  گزینه را تک تک بررسی  در این نوع تست هم در صورت سؤال عبارتی وجود ندارد بلکه باید هر چهار 

انتخاب نمود. این تیپ تست نیز از دشواری نسبی برخوردار است؛ مانند:

)زبان 92 - با تغییر( َعّین غیر المناسب في المفهوم: 

ما األعماُل بالّنیات. 
َ
َکَمْن َفَعَلُه: ِاْعَلْم أّن  1( َمْن َقَصَد الخیَر 

 ُتْکَتَسُب المعالي.
ّ

 2( األهداُف الّسامیُه ُتنادي الّنفوس الساعیة: بقدر الکَد

	َعسی أْن ْتْکَرهوا شیئًا و هو خیٌر لکم :
ً
 3( قد َیْنَفُع الشيُء َتْحَسُبُه شّرا

عماِل الکْسُب ِمَن الَحالِل.
َ
 أْخفاها: أْفَضُل األ

ً
 4( أْعَظُم الِعباَدِة أْجرا

که از نظر مفهوم با هم تناسب ندارند. )پر اجرترین عبادت مخفی ترین  گزینۀ »4« با یکدیگر می توان فهمید   با ترجمه و مقایسۀ دو قسمت 

کار ها به دست آوردن ]روزی[ از ]راه[ حالل است.( قسمت اّول در مورد »اجر و پاداش عبادت« اّما قسمت دوم در مورد »کسب حالل« است. آن ها است: برترین 

گزینه به فارسی است: گزینه به عربی و دو  گزینه دو   صورت سؤال عربی و از چهار 

 روش حل تست:

گزینۀ ها متناسب  که با بقیه  گزینه ای را  گزینۀ عربی و فارسی را با همدیگر مقایسه و  در این نوع از تست ها نیز نیازی به ترجمۀ صورت سؤال نیست بلکه چهار 

نیست انتخاب می کنند؛ مانند:

)ریاضی 90(  َعّین غیر المناسب للمفهوم: 
ً
ذین یمشون علی الرِض هونا

ّ
و عباُد الرحمِن ال

که آهسته و پیوسته  رود که است  گه آهسته رود / ره رو آن است  گه تند و  که   1( رهرو آن نیست 

ْکَثر. رِض اَ
َ
شجاِر الُمْثِمرُة َتمیُل َنْحَو األ

َ
غصاُن األ

َ
 2(أ

که بلند است گر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی   3(افتادگی آموز ا

 4(إعجاُب المرء بنفِسِه دلیٌل علی َضْعِف َعْقِلِه.

گزینه های »2«، »3« و »4« بر »تواضع و فروتنی«  گزینۀ دیگر ارتباط معنایی ندارد.  گزینۀ »1« با سه  که  گزینه می توان دریافت   با مقایسۀ چهار 

کارها« است. گزینۀ »1« درمورد »میانه روی در  لت دارند اما  دال

گزینه ها: ترجمۀ 

2( شاخه های پر میوۀ درختان بیشتر به سمت زمین متمایل است.

4( خود پسندی انسان دلیلی بر ضعف عقل اوست.

 2 عّین المناسب للمفهوم / ما هو المفهوم المناسب

گزینه فارسی است: �� سؤال عربی و چهار �

 روش حل تست:

گزینه خوانده می شود و  کرد(، سپس چهار  کّلی آن دریافت می گردد )نیازی نیست به معنی لغت به لغت توجه  ابتدا صورت سؤال خوانده می شود و مفهوم 

که با مفهوم سؤال تناسب دارد، انتخاب می گردد؛ مانند: مفهومی 

)انسانی 93( ن المناسب للمفهوم:   علی القلیل.« َعّیِ
ْ

»َمْن طمع بالکثیر لم یحصل

کوته زبان شد دراز  کوته زبان مرد آز / چو شد طمع   1(ز طمع است 

گرد طمع تا توانی مگرد  2( دل مرد طامع بود پر ز درد / به 

 3( چو خرسند باشی تن آسان شوی / چو آز آوری زان هراسان شوی

گردد خ همه ارزان  که نر کن تو  کم   4( حرص توست این که همه چیز تو را نایاب است / آز 

که طمع زیاد باعث  کند، به اندک ]هم[ دست نمی یابد«. عبارت عربی به این نکته اشاره دارد   ترجمۀ صورت سؤال: »هرکس به زیاد طمع 

گزینۀ»4« هم همین پیام را می رساند. که انسان به چیز های اندک هم نرسد و  می شود 



فصل ششم:

 تحلیل صرفی و 
محّل اعرابی 
)تجزیه و ترکیب(
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                      و محّل اعرابی



جـامـع کـنـکــور

222

 الف( تحلیل صرفی )تجزیه(
کلمه  کلمه قدم اّول ترجمۀ آن  کلمه است. در تحلیل صرفی یک  که در واقع بیان ساختار یک  ج از جمله را تحلیل صرفی )تجزیه( می نامیم  کلمه خار بررسی هر 

کلمه می پردازیم:  کلمه )اسم، فعل و حرف( به بررسی بخش های مختلف دربارۀ آن  است و بعد از آن به تفکیک نوع 
تحلیل صرفی )تجزیه( فعل

کنیم:  دربارۀ فعل باید موارد زیر را در تحلیل صرفی بررسی 
 1 نوع فعل

ع و امر گفتیم فعل در زبان عربی بر سه قسم است: ماضی، مضار اّولین و مهم ترین بخش در تجزیۀ فعل، تعیین »نوع فعل« است. 
 فعل ماضی: 

َکَتَب )نوشت( ج شد(،  َج )خار مانند: َخَر
َکَتْبِت، َحَضْرُت« اشتباه نگیرید. »ْت« ضمیر نیست ولی  که حرف و علمت مؤنث بودن است را با »تاء« ضمیر مانند تاءهای »َخَرْجَت،  کن »ْت«   تاء تأنیث سا

»َت«، »ِت«، »ُت« ضمیر هستند و همگی به فعل ماضی اختصاص دارند.

ُمضارعه«  را »حروف  این حروف  آن است.  ابتدای  در  أَتْیَن(  »تاء« )حروف  »یاء«،  از حروف »همزه«، »نون«،  یکی  ع  نشانه های فعل مضار  فعل مضارع: 

که مجهول باشند یا ماضی آن ها چهار حرفی باشد. در این حالت غالبًا حرف مضارعه مضموم  ـ ( است مگر در افعالی  ــ ـَ می نامند. حروف ُمضارعه پیوسته مفتوح )ــ
َم«

َ
ُم »ماضی: َعّل ْکَرَم«، ُیشاِهُد »ماضی: شاَهَد«، ُیَعّلِ

َ
ـ ( می گردد؛ مانند: ُیْکِرُم »ماضی: أ ـ ـُ )ــ

، ِا« می آید؛ مانند:
ُ
گاهی ابتدای فعل امر »أ ع مخاطب )دوم شخص( ساخته می شود.   فعل امر:  فعل امر از فعل مضار

ْکُتْب
ُ
َتْکُتُب  أ َتْعَلُم  ِاْعَلْم  َتْجِلُس  ِاْجِلْس 

« می بینیم؛ مانند: 
َ
گاهی ابتدای آن »أ و 

ْکِرْم
َ
ْکَرَم، ُتْکِرُم  أ

َ
أ

 از شکل فعل »إفعال« است. 
ً
« شروع شود قطعا

َ
گر فعل امر با »أ  ا

گاهی نیز در ابتدای آن اصاًل همزه نمی بینیم؛ مانند: و 
ُتساِفروَن  ساِفروا ُتشاِهُد  شاِهْد  

 2 صیغۀ فعل

ج شده است. کرد صیغۀ فعل است. تمامی صیغه های فعل در جدول زیر در که باید در تجزیۀ فعل به آن توجه  دومین بخشی 

عماضیضمیرنام صیغه به فارسی  نهیامرمضار

نامناّول شخص مفرد
َ
فَعُلَفَعْلُتأ

َ
ــــــــــــــــــــــــأ

تودوم شخص مفرد
ْنَت 

َ
ال َتْفَعْلِاْفَعْل َتْفَعُل َفَعْلَت أ

ْنِت 
َ
ال َتْفَعليِاْفَعلي َتْفَعلیَن َفَعْلِت أ

اوسوم شخص مفرد
ــــــــــــــــــــــــَیْفَعُلَفَعَلُهَو

ــــــــــــــــــــــــَتْفَعُلَفَعَلْتِهَي

ــــــــــــــــــــــــَنْفَعُلَفَعْلناَنْحُنمااّول شخص جمع

شمادوم شخص جمع

ْنُتما 
َ
ال َتْفَعالِافَعاَل َتْفَعالِن  َفَعْلُتما أ

ْنُتم 
َ
ال َتْفَعلواِاْفَعلوا َتْفَعلوَن َفَعْلُتم أ

ْنُتّنَ 
َ
ال َتْفَعْلَنِاْفَعْلَن َتْفَعْلَن َفَعْلُتّنَ أ

سوم شخص جمع
آن ها

)ایشان(

ــــــــــــــــــــــــَیْفَعالِنَفَعاَلُهما

ــــــــــــــــــــــــَتْفَعالِنَفَعَلتاُهما

ــــــــــــــــــــــــَیْفَعلوَنَفَعلواُهم
ــــــــــــــــــــــــَیْفَعْلَنَفَعْلَنُهّنَ
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 3 داشتن یا نداشتن حرف زائد )شکل الفعل / تشخیص باب ها(

که در جدول زیر آمده است: فعال هشت شکل )وزن / باب( است 
َ
مشهورترین أشکال األ

ع الماضی  مر المضار
َ
الحروف الزائدةالمصدر ال

ْفَعل
َ
ْفِعْلُیْفِعُلأ

َ
إفعالأ

َ
أ

َل ُلَفّعَ ْلُیَفّعِ تفعیلَفّعِ
تکرار عین الفعل

)حرف وسط ریشۀ فعل(

اُمفاَعَلةفاِعْلُیفاِعُلفاَعَل

ا - تِاْفِتعالِاْفَتِعْلَیْفَتِعُلِاْفَتَعَل

ا - نِاْنِفعالِاْنَفِعْلَیْنَفِعُلِاْنَفَعَل

ت - اَتفاُعلَتفاَعْلَیَتفاَعُلَتفاَعَل

َل ُلَتَفّعَ ْلَیَتَفّعَ لَتَفّعَ َتَفّعُ
ت - تکرار عین الفعل

)حرف وسط ریشۀ فعل(

ا - س - ت ِاْسِتْفعالِاْسَتْفِعْل َیْسَتْفِعُل ِاْسَتْفَعَل 

 راه تشخیص أشکال افعال از یکدیگر: 

ل:
ُ

راه تشخیص تفعیل از َتَفّع

گر عین الفعل، مشّدد باشد یا باب تفعیل است یا تفّعل اّما راه تشخیص آن ها: ا

ُم« َم، ُتَعّلِ ع باب تفعیل است؛ مانند: »َتَبّسَ گر »ُت« باشد مضار ل و ا گر اّول فعل »َت« باشد ماضی باب َتَفّعُ �� ا�

ُد« َد، ُتَعّوِ ُن / َتَعّوَ َن، ُتَمّکِ
َ
ع باب تفعیل است؛ مانند: »َتَمّک کسره باشد مضار گر  ل و ا گر عین الفعل فتحه باشد ماضی باب َتَفّعُ  ا

گر قبل از فعل اسم یا ضمیر مفرد مؤنث یا جمع غیرعاقل باشد باب تفعیل  ل است و ا گر اّول فعل »تـ « و قبل از فعل، اسم یا ضمیر مفرد مذکر باشد باب َتَفّعُ  ا

ع باب تفعیل(« د )مضار ها ُتَعّوِ
َ
َل( / إّن َم )ماضی باب َتَفّعُ

َ
ُه َتَعّل

َ
است؛ مانند: »إّن

ُث، 
َ

ُث، َتَتَحّد
َ

ل« است؛ مانند: »َیَتَحّد ـ « و »َنتـ « شروع شود و بعد از آن با فاصله حرف تشدیددار آمده باشد، غالبًا باب »َتَفّعُ گر فعلی با »َیتـ «، »َتتـ «، »أت  ا

ُث«
َ

ُث، َنَتَحّد
َ

َتَحّد
َ
أ

راه تشخیص ُمفاَعَلة از تفاعل:

ع باب ُمفاَعَلة است؛ مانند: »َتکاَتَب، ُتکاِتُب« گر »ُتـ « باشد مضار گر اّول فعل »َتـ « باشد ماضی باب تفاعل و ا �� ا�

ـ ( باشد ُمفاَعَلة است؛ مانند: »َتعاَرَض، ُتعاِرُض« ـ ـِ گر مکسور )ــ ـ ( باشد تفاعل و ا ـ ـَ گر عین الفعل مفتوح )ــ  ا

گر قبل از فعل اسم یا ضمیر مفرد مؤنث یا جمع غیر انسان  گر اّول فعل »تـ « باشد و  قبل از فعل، اسم یا ضمیر مفرد مذکر باشد ماضی باب تفاعل است و ا  ا

ع باب ُمفاَعَلة(« ها ُتعاِرُض )مضار
َ
ُه َتعارَض )ماضی باب تفاُعل( / إّن

َ
ع باب ُمفاَعَلة است؛ مانند: »إّن باشد مضار

ـ « شروع شود و بعد از آن حرف تشدید نداشته باشد، غالبًا باب تفاعل است؛ مانند: »َیَتناَوُل،  ـ « و »َنت گر فعلی دارای حروف زائد باشد و با »َیتـ «، »َتتـ «، »أت  ا

َتناَوُل، َنَتناَوُل«
َ
َتَتناوُل، أ

راه تشخیص ِاْفِتعال از ِاْسِتْفعال:

ع و امر، شش حرفی است؛ مانند: »ِاْسَتْکَبَر، َیْسَتْکِبُر، ِاْسَتْکِبْر«. ولی باب ِافتعال پنج حرفی است؛ مانند: »ِاْسَتَمَع، َیْسَتِمُع، ِاْسَتِمْع« باب استفعال در ماضی و مضار

راه تشخیص ِافتعال از ِانفعال:

گر حرف سوم فعل »ت« باشد، باب ِافتعال است؛ مانند: »ِاْنَتَصَر، ِاْنَتَشَر، ِاْنَتَخَب، ِاْنَتَقَل، ِاْنَتَقَم«. در غیر این صورت غالبًا ِانفعال است؛ مانند: »ِاْنَجَمَد،  �� ا�

ِاْنَهَدَم، ِاْنَکَسَر، ِاْنَقَلَب«.



 آزمون هـای 
جامــع تستـی

 آزمون جامع تستی )1(

 آزمون جامع تستی )2(

 آزمون جامع تستی )3( 
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آزمون جامع تستی )1(

 عّین األصّح و األدّق في الّترجمة أو التعریب أو المفهوم )1-9(:

)خارج از کشور 94(  :».
ً

 حقیقّیة
ً

»یقولون إّن معرفة ال ّله أمٌر ُمستحیل، و لکّننا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا رّبنا معرفة

 می شناسیم.
ً

گر خود را بشناسیم پروردگار خود را حقیقتا کاری غیرممکن است، ولیکن ما ا ه 
ّ
 1( می گویند شناخت ال ل

 معرفت به خدا را در پی دارد.
ً

که شناخت خداوند مسأله ای ناممکن است، ولی معرفت به خود، حقیقتا  2( می گفتند 

کرد. ه امری محال است، ولی شناخت خود، ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد 
ّ
که معرفت ال ل گفته می شود   )3 

که ما به وجود خود پی  ببریم در حقیقت به وجود خدا پی برده ایم. که پی  بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، ولیکن زمانی  گفته می شود   )4 

که  کسی ترجمۀ فعل »یقولون« را بداند می تواند به این تست ساده، پاسخ دهد. »یقولون« به صورت »می گویند« ترجمه می شود  گر    ا

گزینه ها[  گزینۀ »1« به این صورت ترجمه شده و پاسخ صحیح است. ]رد سایر  فقط در 

ع اخباری« یا آینده ترجمه می شود؛  ع التزامی« و فعل دوم به صورت »مضار »إْن عرفنا ... فقد عرفنا« جملۀ شرطی است و فعل اّول به صورت »مضار

گزینه ها[ گر بشناسیم  می شناسیم« ترجمه می شود. ]رد سایر  یعنی »إْن عرفنا  فقد عرفنا« به صورت »ا

)خارج از کشور 91( کانت تسّبب أذی الّناس، و لکّنه لم یهتْم بانزعاجي.«:   »انزعجُت من بعض أعماله اّلتي 

که سبب آزار مردم می شد ناراحت شدم، اّما او به ناراحتی من توّجهی نکرد. کارهایش   1( از بعضی 

کرد، ولی او به ناراحتی ام اهمیتی نداد. که مردم آزاری را در پی داشت مرا ناراحت   2( بعضی اعمال او 

کارهای وی ناراحت شده بودم زیرا اذیت مردم را در پی داشت، ولی او اهمیتی به آن نمی داد.  3( از برخی 

که اذیت مردم را در پی دارد برای من ناراحت کننده بود، ولیکن او توجهی به آن نکرد.  4( برخی اعمال او 

گزینه ها[ »ِمن« حرف  جر و به معنای »از« است.    »انزعجُت« فعل ماضی است و به صورت »ناراحت شدم« ترجمه می شود. ]رد سایر 

گزینۀ »3« و »4«[. گزینۀ »2« و »4«[ »انزعاجي« نیز به صورت »ناراحتی من« ترجمه می شود. ]رد  ]رد 

)خارج از کشور 90( کّل سفر.«:  کانت ترافقنا قبل سنوات في  کّنا نسافر قبل شهرین في مناطق بالدنا الشمالّیة، تذّکرنا جّدتنا الحنون اّلتي   »عندما 

که سال های قبل در هر سفری ما را همراهی می کرد. کشور بودیم، به یاد مادربزرگ مهربانمان افتادیم  که دو ماه پیش در قسمت شمالی   1( آن گاه 

که سال های قبل در هر سفری ما با هم رفیق بودیم. کشور بودیم، مادربزرگ مهربانمان به یاد ما آمد   2( هنگامی که دو ماه قبل در حال سفر در نواحی شمالی 

که سال ها قبل در هر سفری ما را همراهی می کرد.  3( وقتی دو ماه پیش به مناطق شمالی کشورمان مسافرت می کردیم، مادربزرگ مهربانمان را به خاطر آوردیم 

که در تمام سفرهای سال های  کشور بودیم، به یاد مهربانی های مادر بزرگمان افتادیم   4( در زمانی پیش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحی شمالی 

کرده بود. قبل چگونه ما را مهربان 

ع( به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. در این پرسش »کّنا ُنسافُر« و »کانت ُتراِفُقنا« باید به صورت    ترکیب )»کان« + فعل مضار

ماضی استمراری یعنی به ترتیب به صورت »مسافرت می کردیم« و »همراهی می کرد« ترجمه شوند.

)انسانی 90( کثرتهم في الّدنیا.«:  کما یرزقهم علی  کثرتهم یوم القیامة،   »ُیحاسب ال ّله الخلق علی 

که در دنیا همۀ آن ها را روزی عطا می کند.  1( روز قیامت حسابرس همۀ مردم خداوند می باشد، به گونه ای 

کثریت آن ها را در دنیا روزی عطا می کند. کثرّیت خلق می پردازد، همچنان که ا  2( روز قیامت خداوند به حسابرسی ا

کثرتشان به آن ها روزی داده می شود. کثیر است، چنان که در دنیا نیز با توّجه به   3( خداوند به حساب مردم در روز قیامت می رسد، هر چند تعدادشان 

که آن ها را با وجود بسیار بودن تعدادشان، در دنیا روزی می دهد.  4( خداوند مردم را با وجود بسیار بودن تعداد آن ها، روز قیامت محاسبه می کند، همان طور 

ع »ُیحاِسُب« و »َیرزُق« به ترتیب به صورت »محاسبه می کند« و »روزی می دهد« ترجمه می شوند.   دو فعل مضار

)انسانی 93( کًا تاّمًا ثّم ُیعارضها.«:  کاماًل ثّم یجیبه، و أن یدرك ااُلمور المختلفة حوله إدرا کالم المتکّلم استماعًا   »علی اإلنسان أن یستمع إلی 

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

در اطراف انسان باشد.

کامل موضوعات پیرامون او باشد. کردن با امور مختلف باید پس از درک  کردن به اوست، و مخالفت  گوش  م پس از خوب 
ّ
 2( جواب دادن به سخنان متکل

کاماًل درک نماید. کردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را  کند، و برای مخالفت  گوش  کالم شنونده را می دهد باید خوب  که جواب   3( انسانی 

کند سپس با آن ها مخالفت نماید. کاماًل درک  گوش دهد سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پیرامون خود را  کاماًل   گوینده   4( انسان باید به سخنان 

1 

2 

3 

4 
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آزمون  جامع تستی )1(

کند،  کند« و »درک  گوش  ع التزامی ترجمه می شوند یعنی به ترتیب به صورت »گوش دهد،    »أن یستمع« و »أن یدرك« به صورت مضار

گزینۀ »1« و »3«[ »ثّم یعارضها« نیز به صورت »سپس با آن ها  گزینۀ »1« و »2«[ »المتکّلم« نیز به صورت »گوینده« ترجمه می شود ]رد  درک نماید« ]رد 

کردن( ترجمه شده است. گزینۀ اّول به اشتباه به صورت مصدر )مخالفت  که در سه  مخالفت نماید« ترجمه می شود 

)تجربی 97(  عّین الخطأ:  

حظات ال تأتي متأّخرة أو متقّدمة،: لحظه ها نه دیر می آیند نه زود، 
ّ
  1( إّن الل

  2( بل إّنها تأتي في وقتها،: بلکه آن ها در زمان خودشان می آیند،

که دیر یا زود می رسیم، ذین نصل متأّخرین أو متقّدمین،: ولی ما هستیم 
ّ
  3( و لکّننا نحن ال

  4( فیجُب علینا أن ُنصلح أنفسنا و ال ذنب للوقت: پس ما خودمان را اصالح می کنیم زیرا زمان مقّصر نیست.

گزینه نشانی از این نوع ترجمه وجود ندارد.   »یجب + علی + ضمیر یا اسم + أن« به معنای »واجب است، باید، الزم است« می باشد ولی در 

کرد. در »ال ذنَب للوقت« »ال« الی نفی جنس است و در ترجمه آن باید از »هیچ ... نیست« استفاده 

)زبان 92(  عّین غیر المناسب في المفهوم:  

کمن فعله: ِاعلم أّنما األعمال بالنّیات.  2( األهداف السامیة تنادي النفوس الساعیة: بقدر الکّد ُتْکَتَسُب المعالي.  1( من قصد الخیر 

 أخفاها: بشاشة الوجه خیٌر ِمن َسخاء الکّف.
ً
 و هو خیر لکم  4( أعظم العبادة أجرا

ً
: عسی أن تکرهوا شیئا

ً
 3( قد ینفع الشيء تحسبه شّرا

با  نظر مفهوم  از  این دو عبارت  بهتر است«.  از بخشندگی  آن است«: »خوشرویی  پاداش، مخفی ترین  نظر  از     »بزرگ ترین عبادت 

یکدیگر تناسبی ندارند.

)تجربی 95( کرده ام و یادی از تو باقی نمانده است.«:  که تو را فراموش  کردی  گمان  گفتم: آیا  که از سال ها پیش او را ندیده بودم   »به دوستم 

کنُت شاهدته منذ سنین: هل ظننَت أّني قد نسیتك و لم یبق منك ذکر. ذي ما 
ّ
 1( قلت لصدیقي ال

شاهده منذ سنین: هل ظننت أّني نسیت و ما بقت منك ذکر.
ُ
کنُت ا ذي ما 

ّ
 2( قلت لصدیقي ال

شاهده منذ سنین: هل تظّن أّني قد أنساك و لم یبق ذکر لك.
ُ
ذي لم ا

ّ
 3( قلت للّصدیق ال

ذي ما شاهدته منذ سنین: هل تظّن أنساك و لم تبق ذکر لك.
ّ
 4( قلت لصدیق ال

گزینۀ »3« و »4«[ »ندیده بودم« ماضی بعید منفی است و در عربی از ترکیب    »دوستم« به صورت »صدیقي« تعریب می شود. ]رد 

کرده است. ]رد سایر  گزینۀ »1« آن را به صورت صحیح تعریب  کنُت شاهدته« در  کان + فعل ماضی« ساخته می شود؛ پس فقط »ما  »حرف نفی + فعل 

گزینۀ »3« و »4«[ کردی« فعل ماضی است و به صورت »ظننَت«  تعریب می شود. ]رد   گزینه ها[ »گمان 

 تعریب به معنای ترجمه از فارسی به عربی است.

)ریاضی 97( حیح:   کرد.« عّین الّصَ کار مهّمی برای زندگی خود نخواهی  کنی هیچ گاه    »وقتی فقط بر دیگری اعتماد 

 للحیاة بنفسك.
ً

 مهّما
ً

  1( لّما تعتمد علی غیرك فقط لن تعمل شیئا

.
ً
 لحیاتك أبدا

ً
 غیر نفسك فال تعمل عماًل هاّما

ّ
  2( حینما ال تعتمد إال

.
ً
 لحیاتك أبدا

ً
 علی غیرك لن تعمل عماًل مهّما

ّ
  3( عندما ال تعتمد إال

 لحیاة نفسك.
ً

 هاّما
ً

  4( حین اعتمادك علی غیر نفسك فقط فال تعمل شیئا

  

گزینۀ »1« و »4«[  کلمۀ »حیاة« وجود داشته باشد ]رد  »زندگی خود: حیاتك«؛ چون همراه با زندگی، ضمیر آمده است پس باید این »ضمیر« همراه 

گزینۀ »2«[ ع« ]رد  کرد« نیز مستقبل منفی است و با این فرمول ساخته می شود: »لن + مضار »نخواهی 

)هنر 97(  إقرأ الّنص ثّم أجب عن األسئلة )13-10( بما یناسب الّنص:  

کان الّناس یستعملونه  للّزینة و   بالّنار، و 
ّ

هب ال یذوب إال
ّ

َهب من أجمل الجامدات و هو یقاوم أمام العوامل و المؤّثرات الجوّیة و ال یتغّیر. َو الذ
ّ

الذ

کوسیلة أساسّیة في الّتجارة.  الّتجمیل قبل أن یدخل في الّسوق و یصبح 

کّلها  هذه الماّدة موجودة في األراضي الّرملّیة القریبة من سطح األرض، و الستخالصها و إخراج الّزوائد منها ُیغسل الّرمل بالماء فتذهب  ذّرات الّرمل 

کدة، ألّنها أثقل من ذّرات الّرمل.  هب را
ّ

مع المیاه، بینما تبقي ذّرات الذ

بـ »الّزئِبق« )جیوه( فبهذه الصورة ینفصل الّرمل عنه،  بعد ذلك  هب في ماّدة تسّمی 
ّ

ب الذ و هناك طریقة ُاخری الستخراج الذهب، و هو أن ُیذّوَ

هب خالصًا.
ّ

ُیجعل تحت حرارة شدیدة فیتبّدل الزئبق إلی البخار و یبقی الذ
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