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 ضَرَ: آورد، حاضر کرد أحْ

 « نَممفرد: اَلصَّ»اَألصنام: بتها 

أعانَ:یاری 

 کرد)مضارع:یُعینُ/امر:أعِن(

 أعِنّي:مرا یاری کن

 هکَ: روی بیاور وَجْ أقِمْ

 )ماضي: أقامَ / مضارع: یُقیمُ( 

 أنِر:روشن کن)أنارَ یُنیرُ(

 اإلنشِراح:شادماني

 األنشودَة:سرود)جمع:األناشید(

بَدَؤوا یَتَهامَسونَ: شروع به پچ پچ 

 کردند

 مضارع: یَتَهامَسُ( )ماضي: تَهامَسَ / 

 البَسَمات:لبخندها)مفرد:البَسمَة(

 البَعث:رستاخیز

 البُنیان المَرصوص:ساختمان استوار

 اَلتَّجَنُّب: دوری کردن 

 )ماضي: تَجَنَّبَ / مضارع: یَتَجَنَّبُ( 

 

 دحَرَّقَ: سوزانْ 

 الحَظّ:بخت)جمع:الحُظوظ(

 حَمَّلَ:تحمیل کرد

حَمي:حمایت 

 کرد)یَحمِي/امر:اِحمِ(

 اِحمِنِي:از من حمایت کن

 حَنیف: یکتاپرست اَلْ

 الدّاء: بیماری=المَرَض

 : بیهوده و پوچ ٰ اَلسُّدی

 السَّالم:صلح،آشتي

 سِوی:به جز

اَلسّیرَة: روش و کردار، 

 سرگذشت 

 اَلشَّعائِر: مراسم

 ≠اَلصَّراع: کشمکش = اَلنَزاع 

 اَلسَّلم 

 الطّین:گل

 العَصَب:پِي

 العَظم:استخوان)جمع:العِظام(

 

 ورزی کردعقَلَ:خرد  

 عَلَّقَ: آویخت 

 «فُؤوسجمع: اَلْ»س: تبر فَْأاَلْ

 « انقُربمفرد: اَْل»ها قَرابین: قربانياَلْ

 القرآن:خواندن

 قیلَ:گفته شد

جمع: »ف: شانه کِْتکَتِف، اَلْاَلْ

 « أکتافاَلْ

 کَسَّرَ: شکست 

: تَکُنْال »التَکونَنَّ: هرگز نباش 

 ←« نباش + حرف تأکید ـَنَّ

 )ماضي: کانَ / مضارع: یَکونُ( 

 ما یَلِي:آنچه مي آید

 المُجیب:برآورنده

 المَفسَدَة:مایه تباهي

 هاها، نگارهکاریاَلنَّقوش: کنده

 « شمفرد: اَلنَّقْ»
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حروفی هستند که بر سر جمله اسمیه وارد می شوند و در معنا تغییراتی ایجاد می  هة بالفعلحروف مشب  

 کنند.

 باألَدب  َر الفَخ إن     الفَخر باألَدب

 افتخار به ادب است.همانا          افتخار به ادب است

 

 به جدول زیر دقت کنید:

 ترجمه مثال هة بالفعلحروف مشب  

 

قطعاً،همانا،به 

 درستی که،بی گمان

 الظ نِّ  إثم  َض بَع  إن  

                   

 

 بعضی گمانها گناه است.همانا 

َن الس ماء    الن جاَح یَنز ل  أن   ال تَحَسب که  جاه زاً م 

                  

               

موف قی ت از آسمان که  مپندار

 آماده فرود می آید.

 إرضاَء الن اس  غایَة  ال ت دَرک َکأَن   :گویی،مانند

          

 

خشنود داشتن همه مردم  گویا

 هدفی است که به دست نمی آید

ا  الناَس أنفسهم یظل مونَ  لکن   :ولی،أم 

                     

 

ا مردم خود بر خویشتن ستم  ام 

 مى كنند

 کاش

 یا لَیَت:ای کاش

دونَ  لَیتَ   متحد شوند.مردم  کاش الن اَس  یَت ح 

 

ذن َب   یَتوب  إلی لََعل   د ،امید است:شای  َربِّه الم 

                

 

گنهکار به سوی  شاید

 .توبه کندپروردگارش 

 

 

 

 را در جمله ترجمه نکرد.« إن  »میتوان 

 

 إن  الن مَل َحَشَرة  َصغیرة   

 مورچه حشره کوچکی است.

 چند نکته
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 ترجمه می کنیم. مضارع التزامیو لََعل  را فعل مضارع بعد از لَیَت  

 

 انفاق کنند. ثروتمندان بر فقیران مال  کاش:علی الف قَراء  الماَل  ی نف قونَ األغنیاَء  لَیتَ 

                موفق بشوند.که جوانانمان در مسابقات علمی امید است ة :في المسابَقات  العلمی   یَنَجحونَ شبابَنا  لََعل  

 را با توجه به سیاق جمله ماضی استمراری یا ماضی بعید ترجمه می کنیم. فعل ماضی بعد از لَیتَ 

 

 .)یا دانسته بود(می دانستدانش آموز قدر وقت را کاش  :ق یَمةَ الَوقت أدَرکَ الطال َب  لَیتَ 

، زمانی  د.تنها ( ترجمه میشو ،متصل شود در اینصورت معنای حصر پیدا کرده و )فقط «ما»که به إن 

 

ه إن ماَو َمن یَشک ر فَ   یشکر  ل نَفس 

 به سود خویش شکر می کند. تنهاهر کس شکرگزارى کند، 

 الفَخر  ل َعقٍل ثاب تٍ  إن ما

 به اندیشه ای ثابت است.فقط افتخار 

 معرفی الی نفی جنس،مروری بر انواع ال داشته باشیم:قبل از 

 ترجمه مثال کاربرد نوع ال

 

بعد از جمالت سؤالي با هَل 

 یا أ

هَل یُحِبُّ الناسُ اإلنسانَ 

 الالکاذِبَ؟ 

 

آیا مردم،شخص دروغگو را 

 نه دوست دارند؟
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قبل از فعل مضارع آمده آن 

را منفي میکند و تأثیری در 

 ظاهر فعل ایجاد نمي کند.

آن را احدی جز خداوند  ها أحَدٌ إلّا اهللَال یَعلَمُ

 نمي داند.

قبل از فعل مضارع آمده،در 

انتهای آن تغییر ایجاد مي 

 کند.

 الةَ في المالعِزَّال تَطلُبوا 

 

طلب سربلندی را در مال 

 نکنید.

 ر)فتحه داقبل از اسم نکره

و به و بدون تنوین(آمده 

 است.« هیچ»معنای 

 کالتحقیقال عَمَلَ 

 

همچون هیچ کاری 

  تحقیق نیست.

 

اگر بعد از الی نهی فعل اول شخص یا سوم شخص مفرد یا جمع بیاید)غایب ها یا متکلم ها (در ترجمه 

 می آوریم و به صورت مضارع التزامی ترجمه می کنیم.«نباید»آن،

نوَن الکاف ریَن أولیاءَ ال یَت خذ    المؤم 

 بگیرند.مؤمنان،کافران را به دوستی  نباید

 

 

 کالَجهل و ال میراَث کاألَدبال فقَر 

 نیست.فقری مانند نادانی و هیچ میراثی همچون ادب هیچ 

بر سر جمله اسمیه می آید-1

(  بدون ال)نکره -2

فتحه می گیرد بدون تنوین-3

نیست.....هیچ-4

الی نفی جنس-1

اسم بعد ازآن-2

حرکت اسم بعد-3

معنای آن-4
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مبحث

"یجب أن نسمح ألصدقائنا أن یطرحوا علینا مشاکل حیاتهم لعّلنا نستطیع آن نزیلها!":1

واجب است از دوستانمان بخواهیم که مشکالت زندگی را برای ما بیان کنند شاید بتوانیم آن ها را حل نما�م! (1

ما به دوستان خود اجازه می دهیم که با مطرح کردن مشکالت زندگی خود با ما، بتوانیم آن ها را از بین ببریم! (2

باید به دوستان خود اجازه دهیم مشکالت زندگی خود را با ما مطرح کنند شاید بتوانیم آن ها را برطرف کنیم! (3

بر ما واجب است اجازۀ مطرح کردن مشکالت را به دوستان خود بدهیم امید است که بتوانیم آن ها را زایل کنیم! (4

"لیتنا ندرک جمال الطبیعة اّلتی تتزّین فی الّربیع باللباس األخضر حّتی نسّبح خالقها!":2

امید است که ما درک کنیم زیبایی طبیعت را که در بهار با لباس سبز آراسته می شود تا آفریدگارش تسبیح شود! (1

کاش ما طبیعت زیبایی را که در بهار با لباس سبز آراسته می شود درک می کردیم و آفریدگارش را تسبیح می کردیم! (2

ای کاش زیبایی طبیعتی را که در بهار با لباس سبز آراسته می شود درک کنیم تا آفریننده اش را تسبیح بگو�م! (3

آرزوی ما درک کردن زیبایی طبیعتی است که در بهار با لباس سبز آراسته می شود تا بتوانیم خالقش را تسبیح کنیم! (4

"ال ِغنی کالعلم و ال شی َء أضّر من الجهل!":3

هیچ ثروتمندی همچون دانشمند نیست و هیچ چیزی از نادانی مضرتر نیست! (1

ثروتی همچون دانش وجود ندارد و هیچ چیزی همچون نادانی آسیب نمی رساند! (2

هیچ ثروتی همچون علم نیست و هیچ چیزی از نادانی مضرتر نیست! (3

هیچ بی نیازی همچون علم نیست و هیچ چیزی همچون جهل ضرر نمی رساند! (4

ن عبارًة َلْیَس ِمن اْألفعال الّناقصة.4 َعیِّ

کان یمشی في مسالک عجیبة فوقعت عینه علی شجرة أجمل ِمْن ُکّل شيٍء! (1

ُه ِبحاجٍة إلی هذین األمرین دائمًا! َعلی اإلنسان َأْن یکون سائرًا نحو الرشد و الکمال فإنَّ (2

ِإن تکن سریرتک و عالنتیک لنا واحدة فأنت صدیقة َلنا! (3

ُه حیوان شاعر یعرف الطبیعة و جمالها و یعشقها! الّظبي َکَأنَّ (4

َعّین "ال" الّنافیة ِلْلجنس:5

تسّلمُت علی صدیقی ال َعلی جمیع الحاضرین! (2 اّلذی الیعمل بجّد لن یری الّنجاح فی حیاِتِه! (1

ِإنَّ َأخاُه الیدرُس في اْلَبْیِت، َبْل في المدرسِة! (4 ُه ال َنْفع في ُمجاَلَسة الجّهال! یجب َأن نعترف ِبَأنَّ (3
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ن الّصحیح:6 عیِّ

لعّلنا ُنثبت ُقُدراتنا للجمیع مع تناُفس سلیم!: امید است ما با رقابتی سالم توانمندی هایمان را بر همگان ثابت کنیم! (1

لیَتنا َنعِرف قیمة الجّو الصافي و ُنساعد علی تنقیته أکثر من هذا!: ای کاش ما ارزش هوای پاک را می شناختیم و بیشتر از این در حفظ آن (2

می کوشیدیم!

م ِلَمن لیَس ساعیًا في عمله و ُیحاکي اآلخرین دائمًا!: آن که در کار خویش کوشا نیست و همیشه از دیگران تقلید می  نماید، پیشرفت التقدُّ (3

نمی کند!

کأّن الّشمس کرة ُملتهبة تحت ُقّبة مرفوعة فوق ُرؤوسنا!: انگار خورشید گوی فروزان در زیر گنبد برافراشتۀ باالی سر ماست! (4

ن في ُکلِّ َمْجموعٍة الَکِلَمَة الغریبَة. َعیِّ

7
صاَر (2 کاَن (1

َلْیَس (4 َکَأنَّ (3

نم"8 ما ُهَو اْلُمناِسب ِلْلَفراغات: "ُسدًی - َاْلَحنیف - َاْلَفْأس - الصَّ

الف) الَیْتُرک اُهللا اْإلنسان: ............

............ : ب) الّتاِرُک ِلْلباِطِل َو اْلُمتمایُل إلی الّدیِن اْلَحقِّ

ج) آلٌة ذاُت یٍد و ِسنٍّ ِمَن اْلَحدیِد ُیْقَطُع ِبها: ............

د) ِتْمثاٌل ُیْعَبُد ِمْن دوِن اِهللا: ............

نم الف) ُسدًی / ب) الصَّ (2 الف) ُسدًی / ب) َاْلَفأس (1

نم / الف) َاْلَحنیف ج) الصَّ (4 نم ب) َاْلَحنیف / د) الصَّ (3

ْمَتنا...﴾9 ﴿...ال ِعْلَم َلنا ِإّال ما َعلَّ

جز آنچه یاد گرفته ایم، هیچ دانشی برای ما نیست. (2 فقط آنچه را که به ما یاد داده ای، دانش داریم. (1

جز دانشی که فراگرفته ایم، هیچ علم دیگری نداریم. (4 جز آنچه به ما آموخته ای، هیچ دانشی برای ما نیست. (3

و اَهللا...﴾10 وا اّلذیَن َیْدعوَن ِمْن دوِن اِهللا َفَیُسبُّ ﴿و الَتُسبُّ

و نباید به کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام بدهید زیرا که آن ها به خدا دشنام دهند! (1

و کسانی را که غیر خدا را فرامی خوانند دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند! (2

و کسانی را که غیر خدا را فرامی خوانند نباید دشنام بدهید زیرا که به خدای شما دشنام می دهند! (3

و کسانی را که غیر خدا فراخوانده اند مورد دشنام قرار ندهید تا خدای شما را دشنام ندهند! (4

ها مفیدة لنا جّدًا!11 َبْعُض الّتجارِب َو ِإْن کاَنْت قلیلة ولکنَّ

بعضی تجربه ها هرچند اندک باشند، ولی برای ما بسیار مفید هستند! (1

بعضی تجربه ها اگرچه کم به نظر برسند، اما فواید زیادی برای ما دارند! (2

برخی تجربیات که کم به نظر می رسند، برای ما فواید بی شماری دربردارند! (3

برخی تجربیات با وجود اندک بودن، فایدۀ آن ها برای ما بسیار زیاد خواهد بود! (4
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ن اْلَخطأ َحَسَب اْلَحقیقِة.12 َعیِّ

! َاْلَحنیُف ُهو الّتاِرُک ِللباطِل َو اْلُمتماِیُل إلی الّدین اْلَحقِّ (2 َنُم و ِتْمثاٌل ِمْن َحَجٍر َأْو َخَشٍب َأْو حدیٍد! الصَّ (1

َاْلَفأُس آلٌة ذاُت َیٍد ِمَن اْلَخَشِب َو ِسنٍّ َعریضٍة ِمَن الحدید! (4 جُل ُعضٌو ِمْن َأْعضاِء اْلِجْسِم َیقُع َفْوَق اْلِجْذِع! َالرِّ (3

ن عبارًة ما جاَء فیه جمع الّتکسیر.13 َعیِّ

َأظنُّ َأنَّ هؤالء الّرجاَل َیْجتِهدوَن فیما یقولوَن. (2 َقرْأُت کثیرًا ِمَن اْلِقصص و الّروایات عندما ُکْنُت صغیرًا. (1

مِس ُکلَّ َیْوٍم. َنْحُن ُنراِقُب ُشروَق الشَّ (4 قوا أهداَفهم. هؤالء الّشباُب ُیحاِولوَن َأْن ُیَحقِّ (3

ن الخطأ عن نوع "ال" َعلی الّترتیب.14 َعیِّ

نَّ ُأّمي الَتْسمح لها ِبالّذهاب ِإَلْیها! ← الّنافیة یَلة ِألَ َلْم َتْحَضر ُأختي في الّضیافِة َهذه اللَّ (1

الفریق الثاني فقد َذَهَب إلی َأنَّ أشعار الّشاعر یجب أن التأخذ  ها علی المعاني الظاهریة! ← الّنافیة (2

جاء اإلسالم َیْطُلُب ِمَن المسلمیَن َأْن الیعبدو  ا اْألَصنام و الیتفاخروا علی اْلُفقرآِء ← الّناهیة (3

الَتْظلم کما الُتِحّب َأْن ُتظلَم و َأْحِسْن کما ُتِحبُّ َأْن ُیْحَسَن إلیک! ← الّناهیة (4

"لیتني کنت قد تعّلمت منک أن الأحزن علی کّل أمر مکروه ُاواجهه، و لو کان کبیرًا!":15

کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می شوم غمگین نگردم، اگرچه بزرگ باشد ! (1

شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آنچه از ناپسندی ها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم! (2

کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم، ولو بزرگ باشد ! (3

شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید باوجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم! (4

عّین "ال" النافیة للجنس:16

ال ُاحّب أن أصبح طبیبًا و ال معّلما! (2 فی هذه المدینة الطبیب یعالج المرضی! (1

التخالف کالم الحّق فتکون عاقبتک الندامة! (4 ال تکن کاّلذین یبطلون صدقاتهم بالمّن! (3

ن الّصحيح في "ال" الّنافية للجنس:17 عيِّ

المعّلم اليفّرق بين تلميذ و تلميذ آخر! (2 نى ال فرصة لي اآلن للمطالعة! كانَّ (1

هو انسان اليشعر بالخوف و اليأس! (4 ال بلوغًا للکسالن إلی أمانیه! (3
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