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زمان فعل.1

:ماضی ساده-1

:ماضی نقلی-2

:ماضی بعید-3

:ماضی استمراري-4

او رفت                    

او رفته است           

او رفته بود             

او می رفت             

 ذهب

 قد ذهب

 کان قد ذهب

 کان یذهب

:رعمضا-5

:مضارع التزامی-6

:مستقبل-7

می رود                      

برود                           

خواهد رفت                

 یذهب

 یذهبل

 سوف یذهب

(سادهماضی  -1 )ذهب:

 هو ذهب:

:هما ذهبا 

:هم ذهبوا 

رفت

رفتند

رفتند

:هی ذهبت 

:هما ذهبتا 

:هن ذهبن 

رفت

رفتند

رفتند

 ذهبت انت:

:انتما ذهبتما 

:انتم ذهبتم 

رفتی

رفتید

رفتید

 ذهبت انت:

:انتما ذهبتما 

:انتن ذهبتن 

رفتی

رفتید

رفتید

 أنا ذهبت:

:نحنُ ذهبنا 

رفتم

رفتیم

}ماضی+قد {:نقلیماضی  -2

 ماضی ساده(گفتی :قُلت(        گفته اي :قد قُلت)ماضی نقلی(

ماضی ساده را می توان به صورت نقلی نیز ترجمه کرد ولی ماضی نقلی را نمی توان به صورت ماضی ساده ترجمه کرد:الف نکته.

رُّ :است گاهیقبل از مضارع به معنی }قد{:ب  نکتهضرُّ :یضگاهی ضرر می رساند:ضرر می رساند                      قد ی

ماضی ساده منفی یاماضی نقلی منفی ترجمه شود مضارع که قبل از مضارع مجزوم می آید باعث می شود فعل لَمحرف :خیلی مهم :ج  نکته ،:

                         یعود: دعبرنگشته استبرنگشت:برمی گردد                               لم ی ،

ا:د  نکتهمعناي آن را نیز به ماضی منفی نقلی تبدیل می کند وباشد مضارع را مجزوم می کند، هنوزاگر به معناي ؛ لم:

هنوز نرسیده ایم:لما نَصلْ 

* هنگامی که می رسیم:لما نَصلُ :باشد تأثیري در اعراب و معناي فعل نداردهنگامی کهولی اگر به معناي*

* می دهد)هنگامی که(معنی فقطه باشد آمد قبل از فعل ماضیاگر البته لما*

رفته بودم:ذهبت قد  کنت :مانند}ماضی+قد +کان {:بعیدماضی  -3

را می توان حذف کردقدحرف:الف  نکته: ذهبت رفته بودم:کنت
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جمه می شودهم ماضی بعید تر فعل معطوف شود آن)فعل اول(اگر فعلی به خبر کان :ب  نکته:

.کشف کرده بودندمسلمانان به این قضیه دست یافته بودند و آن را :کتشفوهالقضیۀ و ااالی هذه قد توصلوا کانَ المسلمونَ 

معطوفخبر کان                    

کان بین آن ها فاصله بیاندازد کان  اسمم؛ ولی اگر باید کان را مانند خبرش صرف کنی ،بیایدکانبالفاصله بعد ازباشد و  )فعل(کان خبراگر :ج  نکته

:صرف نمی شود

سمرقند  قد فتحواکانوا المسلموَن)سمرقند     بقد فتحوا المسلمونَ کانَ )مسلمین سمرقند را فتح کرده بودند؟   الف:سؤال

:استمراريماضی  -4

گفت+می {:و بن ماضی ساخته می شود میدر فارسی از ترکیب حرف{

مضارع+کان {:در عربی{ أذهب می رفتم:کنت

.فعل در کنکور ماضی استمراري استزمانبه جرأت می توان گفت پرتکرار ترین**

(اخباريمضارع  -5 )یا همان حال ساده :

:ساخته شودمیباید در فارسی با حرف

عن الحق؟    الف:سؤال درست(او از حق دفاع می کند)ب)غلط(است  او مدافع حق)هو یدافع(

:صیغه یذهب  14صرف 

 هو یذهب:

:هما یذهبانِ 

:هم یذهبونَ 

می رود

می روند

می روند

 هی تذهب:

:هما تذهبانِ 

:هن یذهبنَ 

می رود

می روند

می روند

 تذهب انت:

:انتما تذهبانِ 

:انتم تذهبونَ 

می روي

می روید

می روید

:نت تذهبینَ ا

:انتما تذهبانِ 

:انتن تذهبنَ 

می روي

می روید

می روید

 أنا أذهب:

 نحنُ نذهب:

می روم

می رویم

استفاده می شودالبراي منفی کردن مضارع از حرف:الفنکته: نمی رود:ال یذهب

ل و تفاعل(دو باب از ثالثی مزید :ب  نکتهَل(آن ها را اشتباهاً مضارع بدانید ماضیتاء زائد دارند، این باعث می شود شما همیشه)تفعلَ و تفاعتَفَع(

کثیر:مثالً :سؤال مصاعب لَ العلماءم؟  ةتَح

روم،بروم:مانند:شروع نمی شود  میمضارعی که با حرف :التزامیمضارع  -6

:می ترجمه می شود مضارع التزا فعل،  در حاالت زیر***

.با بدان هم نشینی نکنید:ال تصاحبوا األشرار .از مظلوم دفاع کنید:دافعوا عن المظلوم :مانند:امر یا نهی.1

در اکثر باب هاي ثالثی مزید حرکت عین الفعل در ماضی فتحه و در امر کسره است:نکته:

)امر(دفاع کنید:دافعوا)ماضی(دفاع کردند:فَعوادا:مثالً 

نَعلَم :استفاده شود نبایدوبایددر امر و نهی غایب و متکلم باید از لفظ:نکتهنباید عفلت کنیم:باید بدانیم       النغفل :ل

)غلط(یادي را تحمل می کننددانشمندان مشکالت ز)الف

)درست(دانشمندان مشکالت زیادي را تحمل کردند)ب



و فعلعلیحرف جر:نکتهجِبهستند بایدنیز به معنايی:

:تو باید تدبیر کنی                    یجِب علینا أن نُحافظَ :علیک التدبیر محافظت کنیم ...ما باید از ...

)قرین می شود  أن وقتی معناي باید می دهد با حرف ناصبه علی حرف(تو باید تدبیر کنی:تدبر  انک علی

:َلناء حرف مضارع هاي منصوب با حروف ناصبه به استثن.2

تا:لَکی –کی تا–براي :لـ تا اینکه:حتی که  :أنْ

.بپرستدانسان آفریده شد که پروردگارش را :ربه  أن یعبدخُلقَ االنسان :مانند

دشای(و لعلَّ )اي کاش(خبر لیت :نکته: یاد کنند  )شاید(امید است:رون هم یتذکّلعلّ      اي کاش او برود   :لیته یذهب :مانند)

)البته در حد دبیرستان اینطوریه (.همیشه فعل شرط هرچه که باشد حتی ماضی، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود:در جمالت شرطی .3

است اما در یک جمله شرطی  به زمان مضارع ترجمه می شود)بود (فعل کان به معناي ،مثالً 

شودافزون میروزیش  باشد اگر انسان بخشنده:رزقه  کثر االنسانُ بسیط الید کان إن

لو کانَ:اگر فعل شرطش ماضی باشد، همان ماضی ترجمه می شود،لواما حرف شرط:نکته: بوداگر...

:مستقبل(آینده  -7 (

خواهد رفت:خواهد رفت          سوف یذهب :می رود          سیذهب :یذهب :قبل از مضارع ساخته می شود سوفیاسبا حروف**

ترجمه شودآینده منفیحرف ناصبه اي است که قبل از مضارع منصوب می آید و باعث می شود فعل:لَن:نکته:

هرگز نخواهد رفت:یذهب لن 

ابداًولن:دو کلمه معنی هرگز می دهند:نکته

 نمی داند:ال یعلم

نباید بداند:̊ال یعلم

ندانست:̊لم یعلممی داند :یعلم 

 نخواهد دانست:لن یعلم

هرگاه:اذاهر کس:منهرچه:مهماهر کجا:أینماهرچه:مااگر:ْإن:ادوات شرط
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نرفت :ما ذهب ماضی ؛     + ما زمان فعل                                           

.نرفت :  ̊لم یذهبمضارع ؛    + منفی      لم ساده) 1                                       
                                                            رفت : ذهب.

.رفته است: قد ذهب ماضی ؛              + قد :   نقلی  ) 2
.رفته بود : کان قد ذهب ماضی ؛      + قد + کان:   بعید   ) 3                                       

.می رفت : کانَ یذهب مضارع ؛        + کان : استمراري ) 4ماضی  

.خواهد رفت : سیذهب مضارع ؛+ س ، سوف : مثبت                                          
زمان فعل     آینده

.نخواهد رفت : مضارع ؛                    لن یذهب + لن : منفی 
.می رود : مضارع ؛             یذهب  :مثبت 

.نمی رود : مضارع ؛       ال یذهب +  ال:اخباري           منفی                                        

.باید برود : ̊لیذهبمضارع مجزوم؛  + لِ : مضارع                                   امر
.نباید برود : ̊ال یذهبمضارع مجزوم؛  + ال: التزامی            نهی                                       

.کاش برود : لیته یذهب                          لیت؛ 
.          شاید برود: لعلّه یذهب                           لعلَّ؛                                                            
فعل)+ إن ، من ، ما ، اذا ( : فعل شرط                                                          

                                                            هر گاه برود : اذا ذهب   . هر گاه برود: اذایذهب     .

یترکیب وصف.2

مثالً نمی گوییم   برگ هاي سبزها.در فارسی صفات جمع بسته نمی شوند:نکته

سؤال: المسلمونکدام جمله درست است؟ العلماء:

مسلماناندانشمندانِ :مسلمین

.، مضاف الیه واقع شده است

.نگرفته استالقطرات به علت مضاف شدن

. الماء است

دانشمندان مسلمان )ف

دانشمندان مسلمانان)ب



آب

اك 
ال
صفت

، مضاف الیه باشد، ترجمه تغییر می کند؛    علماء ال المسلمونحاال اگر 

گاهی ترکیب وصفی اضافی است، یعنی بین موصوف و صفت:نکته

سؤال:قطرات  ؟ةُالصغیرالماء

و هماهنگ است؛  قطرات 

صفت الطاهرست بنابراین 

قطره هاي کوچک آب -1

قطره هاي آب کوچک-

قطره هاي پاك -1

قطره هاي آب پ-2
صفتموصوف

و جنس آن با ةدر عبارات باال اعراب الصغیر

:الطاهرِالماءقطرات :حال فرض کنید

2

در اینجا جنس و اعراب الماء و الطاهر یکی ا



اسم هایی که یاء نسبت {اسم هاي منسوب :نکته)ترجمه می شوند يپسوند  گرفته اند غالباً صفت هستند و در فارسی نیز با همان })ي.

مفاهیم قرآنی  -2مفاهیم قرآن                      -1:لقرآنیۀ االمفاهیم :مانند

.نباید این اسم ها را نکره فرض کنید**

مفرد و جمع.3

.رخ داده است غلطاگر آنها مفرد ترجمه شوند .در جمله عربی خط بکشید جمعسعی کنید زیر تمام کلمات 

ست؟کدام ترجمه درست ا:سؤال

او به تعهداتش عمل نکرد ←انَّه لم یعمل بوعده -1

ما فداکاري شهیدان را فراموش نمی کنیم ←ال ننسی تضحیات الشهداء -2

در اعماق دریاها آن را نمی یابیم←فی اعماق البحر النجدها -3

در تاریکی شب او شناخته نمی شود ←ال یعرف فی ظلمات اللیل -4

 تاریکی ها -4،  دریا -3،  فداکاري ها -2،  تعهدش -1:هیچکدام  درست نبود:جواب

ضمایر متصل.4

.مهم نیستهم  ضمایر منفصل اگر ترجمه نشده باشند  و ترجمه آنها را رصد کنید ولی  زیر تمام ضمایر متصل خط بکشید،

او را به دنیا مشغول نمی کند  اممق:الیشغله مقامه بالدنیا:ترجمه نشود اشتباه رخ داده است متصل اگر ضمیر:نکته

غلط  .

ش او را مشغول به دنیا نمی کندمقام:ترجمه درست

گاهی از ضمیر مناسب استفاده نمی شود:نکته) حزینۀً  أبیهذهبت الی :او با ناراحتی نزد پدرش رفت)در تعریب ها.

غلط                                                                                                                             

)یا ذهب الی أبیه حزیناً(ذهبت الی ابیها حزینۀً :حزینۀً و ذهبت نشان می دهند او جنس مؤنث است؛ پس باید گفته شود 

ًةلیست کثیر قدرتکانت تعلم أنَّ :که قدرتت زیاد نیست تو می دانی

غلط

مضارع مذکر است پس باید می گفت:تعلم:قدرتک

اسم تفضیل.5

.ترجمه می شودترینوترو حتماً حتماً باید با نوشته می شود `اسم تفضیل بر وزن أفعل و فُعلی

، خطرناك ترین   خیلی خطرناك:أخطر:مثالً

غلط                             

ناگر با حرم:نکتهن اآلخرین:ترجمه شودترقرین شود باید بامنّه أفضلُ ماو برتر از دیگران است:ا

صبورترین ←صبراًبلند مرتبه ترین           اکثر  ←رجۀًدأعلی .شود باید تمییز به صفت تفضیلی تبدیل شوداگر با تمییز قرین :نکته

اگر مضاف باشد باید به شکل مضاف و اگر صفت باشد دقیقاًٌ باید صفت ترجمه شود:نکته.

بیشترین احتیاط    :خطرناك ترین بیماري ها            أکثر الحزم:أخطر االمراض

بیشتر    احتیاط :اکثربیماري خطرناك تر                    حزماً :المرض األخطر

صفت  صفت            
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اسم معرفه یا نکره.6

.يو یا پسوندیکباید با عالئم نکره ترجمه شود یعنی پیشوند، اسم نکره 

مباحث زیادي را آموختم←ةًمباحث کثیر مردي مرا شناخت            تَعلَََّمت:یک مرد مرا شناخت ← رجلعرفنی 

.توصیف شود)جمله وصفیه(مخصوصاً زمانی که اسم نکره به وسیله یک فعل یا جمله اسمیه 

)غلط(و    این مسأله قبول نمی شود)درست(که قبول نمی شود مسأله اي استاین :التُقَبلُهذه مسألۀ :مانند

جمله وصفیه        

جمله استثناء.7

.ترجمه کرده باشیمفقطمی توان فعل منفی را مثبت ؛ به شرطی که حرف الّا را)جمالت ناقص(در جمالت استثناء مفرغ 

فقط خدا را بپرستید:التعبدوا الّا اللّه                  

.دقیقاًَ قبل از مستثنی قرار می گیردفقطکنید، کلمه دقتفقطاما باید به جاي کلمه

)درست(فقط پیرمرد مرا گرامی داشت -2)غلط(احترام گذاشت فقط به منپیرمرد  -1:ما کرَّ منی الّا الشیخ

البته جمالت غیر مفرغ را نمی توان به این سبک ترجمه کرد:نکته.

فاعل .8

.به جمالت زیر دقت کنید

غلط(او به مشکالت رو کرد -2)درست(مشکالت او را وادار کرد -1:المشاکُلألجأته :نکته(

فاعل

غلط(راي او نمی گریندب -2)درست(براي او گریه نمی کنید -1:التبکون له:نکته(

غلط(کسی را نمی شناسم -2)درست(کسی را نمی شناسیم -1:النعرف أحدًا:نکته(

فَّقنی صدیقی:نکتهغلط(من دوستم را پیروز کردم -2)درست(دوستم مرا توفیق داد -1:و(

لَّمتَه:نکتهغلط(او از تو آموخت  -2)درست(تو از او آموختی  -1:تَع(

کما، کنّ، :نکته ،کما، کم، ك ،نا وقتی به فعل متصل می شوند مفعول به هستنديضمایر هـ، هما، هم، ها، هما، هّن، ك ،.

لّمنا:مانند.است که به فعل ماضی متصل شده باشد و حرف ما قبل نیز مسکون باشد فقط زمانی فاعلناضمیر :نکتهع

به ما یادداد:علّمنا)یاد دادیم(ما آموختیم :منابه ما می آموزد           علَّ:یعلمنا

مفعول مطلق نوعی و تأکیدي.9

با موسی سخن گفت قطعًاخداوند :تکلیماًکَلّم اللّه موسی.ترجمه می شوند»تماً، قطعًامانند، ح«مفعول مطلق تأکیدي، با عباراتی 

مصدر همان فعل جمله است که بدون صفت و مضاف الیه می آید:مفعول مطلق:نکته.

.ترجمه می شود»مانند، همچون«اگر با مضاف الیه همراه شود؛ :مفعول مطلق نوعی

.فقیران در دنیا زندگی می کند مانندبخیل :الفقراءعیشۀُالدنیا یعیش البخیلُ فی 

نوعی  مضاف الیه.م.م

مصدر فعل جمله است که با صفت یا مضاف الیه قرین می شود:مفعول مطلق نوعی:نکته

.



=مفعول مطلق(کثیرًا .10 )غلط(بسیاري )درست(بسیار )

.ترجمه شود صفتاگر کثیراً در نقش مفعول مطلق آمده باشد نباید به صورت 

:کثیراًاللیل  ةکانو یقیمونَ صال

.اینطور ترجمه می شوند)د

ما یک خانه داریم:یم                لَنا دار

داشتند نقش مهمیمسلمانان :دور مهمکانَ للمسلمینَ 

اثنان، اثنتانِ:دو          ةواحد، واحد:یک.د عدد

ةَبنَینا المدرسۀَ الواحد: مدرسه را ساختیم

الدنیا یومانِ اثنانِ:وز استدو ر

یکم:األولاین اعداد به جز کلمه.می گیرندالمی توانند  عربی نقش صفت را دارند و 

الثانی عشرالحادي عشرالعاشرالتاسعنالثامالسابعسادس

دوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمشم

اسعۀ

:شش معلم

:دوازده معلم

أحد عشَر تلمیذًا:است

اثناعشرأحد عشرعشرتسعثمانی

دوازدهیازدهدهنههشت

)غلط(شتندرا برپا می دازیادينماز شب -1

)درست(برپا می داشتندزیادنماز شب را -

)غلط(موفق می شوندبسیاريامروز افراد کوشاي -

)درست(موفق می شوندبسیارامروز افراد کوشا -

معلمین ستۀُ

معلمات ست

اثنا عشر معلماً

معلمۀًةاثنتا عشر
:الیوم ینجح الساعونَ کثیراً

2

1

فعل داشتن.11

عن(و ظرف)لـ(فعل دارد در عربی وجود ندارد بلکه حرف جر

او یک دختر دارد    :لَه بنت            ما داروئی دار:عندنا دواء

.ساخته می شودداشتبیاید فعللـیاعندقبل ازکاناگر فعل

عدد.12

آید بع همیشه صفت است بنابراین اول موصوف می 2و  1عدد 

یوم واحد                                           یک:یک روز:مثل

صدت الظبینِ االثنینِ                       دنیا :دو آهو شکار کردم

می آیند درمین،معددهایی که در فارسی با پسوند:نکته

.نوشته می شوندفاعلمابقی همگی بر وزن

الالخامسالرابعالثالثالثانیاالول

شپنجمچهارمسومدومیکم

.در کتاب سوم صفحه دهم براي بار نهم این مطلب را دیدم

لتاةللمر ةلصفحۀ العاشرافی الکتابِ الثالث شاهدت هذا األمر فی 

اصلیاما عددهاي

نمی گیرندتنوینوالاین عددها هرگز:نکته.

نمی گیردالمعدود آنها نیز:نکته.

منظور مجرور(جمع و جور (معدود +10تا  3عدد :نکته((

معدودمخالف جنس              

سبعستخمساربعثالث

هفتششپنجچهارسه

2

مثل تمییز مفرد و منصوب(معدود +12و  11عدد :نکته(
هم جنس معدود

همیشه مبنی بر فتح ـَـ  12و  11در عشروأحدکلمۀ:نکته
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اسم اشاره .13

آنان:آن                    اولئک:اینان                     ذلک و تلک:این                    هؤالء:هذا و هذه 

این معلم ها:مانند هؤالء المعلمونَ:قرار بگیرد باید مفرد ترجمه شودالاگر اسم اشاره قبل از اسم معرفه به:نکته

.ترجمه می شود،شد اسم اشاره همان چیزي که هست نداشته باال)اسمی که بعد از اسم اشاره آمده(اما اگر مشارالیه 

اینها مسائلی هستند:اینها معلم هستند                 هذه مسائلُ -1:معلمونَهؤالء  

اینها معلمانی هستند -2

اجازه بدید یه جور دیگه بگم 

)هؤالء المعلّمون مثالیون :(مکث کنیم مثالً که ال داره ، ن اسمهاگه اسم اشاره با اسم ال دار بیاد ،مجبوریم تو ترجمش بعد او

، معلم هاي نمونه هستنداینها:ترجمه غلط 

نمونه هستند،  این معلم ها:ترجمه درست 

بعد اسم اشاره مکث کنید و اگه اون اسمه ال نداشت

معلم هاي نمونه اي هستنداین ها،:هؤالء معلّمون مثالیون 

بلند استاین درخت-2این درخت بلند                         -1:ة باسقۀ الشجر هذه

موصول .14

ترجمه می شوندچیزي که،کسی کهیاکهموصوالت غالبًا:نکته.

رجل الذيالرجل الذي:ترجمه شود باید اسم ما قبل موصول معرفه باشدکهاگر موصول،:نکته

غلطدرست   

اسمی که قبل از موصول خاص قرار می گیرد نکره ترجمه می شود:نکته.

است که به من آموخت معلمیین ا:هذا المعلم الذي علَّمنی

مثل نکره ترجمه شده                                    

)درست(ۀمَیِّقَالکتب التی اُلّفت )ب)غلط(ۀمَیِّقَکُتُب التی اُلِّفت )الف:کتاب هایی که تألیف شده نفیس هستند

صله، جمله وصفیه و جمله حالیه.15

.ترجمه می شود)با(، بیشتر اوقات با حرف )سم مشتق نکره منصوبا(حال مفرد 

.به خدا روانه شدند توکلفرزندان به سوي جبهه ها با :علی اهللا متوکلیناندفع األبناء الی الجبهات 

حال مفرد

.باشد)اسم معرفه اي که غالباً فاعل یا مفعول جمله(مفرد باید هم جنس و عدد ذوالحال حالربی بنویسیم اما اگر قرار شد از فارسی به ع

والعۀًکلمه درست              .لدرسهاوالعا ًلمعلمۀ تُدرس ا:معلم با عالقه به درس تدریس می کند:مثالً

غلط                                                

فعل+موصول (صله:نکته(

)فعل+اسم نکره (جمله وصفیه

)و قد ماضی(جمله حالیه



)مضارع+اسم معرفه  (...

.دنترجمه نمی شو ان در زمان خودشصله ،جمله وصفیه و جمله حالیه اگر بعد از فعل ماضی بیایند

مضارع.....ماضی                                               ماضی......ماضی 

ی استمراريماض            ماضی بعید یا ساده                       

.مالقات کردم دچار بیماري شده بوددوستم را که :بالمرض اُصیبصدیقی الذي  زرت:صله

ماضی بعید  ماضی                                            ماضی                        

.بیرون رفت)تمام کرد(بود تمام کردهمعلم درحالیکه درس خود را :درسه أتَمالمعلم و قد خرج:حال

ماضی بعید      ماضی ساده     ماضی                                              ماضی                       

.باران می باریدمرد با دوستش برخورد کرد درحالیکه :مطرُالرجلُ صدیقَه ی واجه:حال

ماضی استمراري مضارع                                                ماضی                     

.را نوشتم حرف می زدسخن دانشمندي که در همایش :ةفی الندو یتَحدثُکالم عالمٍ  کتبت:وصفیه

ماضی استمراري                           مضارع                                       ماضی                  

فعل مجهول.16

.ترجمه شودمی شود یانشدفعل مجهول باید با فعل

)یفعلُ:مضارع(و)فُعلَ:ماضی(ساختار فعل مجهول 

)درست(این بنا تأسیس شده است -2)غلط(این بنا را تأسیس کرده است  -1:قد اُسَس هذا البناء

)درست(این امر قبول نمی شود  -2)غلط(این امر را قبول نمی کند  -1:األمر الیقبلُ هذا

جمالت شرطی .17

ترجمه جواب شرط)3ترجمه فعل شرط   )2ترجمه ادوات شرط  )1:مطلب مهم وجود دارد 3در ترجمه جمالت شرطی 

.ترجمه می شوندهراکثراً با حرف:ادوات شرط

اناینمامالومهمااذامن

اگرهرکجاهرچهاگرهرچههرگاههرکس

)لو(ترجمه شود مگر براي کلمهمضارع التزامیفعل شرط باید:ترجمه فعل شرط

)درست(هرکس بزرگی را بخواهد شب بیداري می کشد -1:اللیالی سهِرَالعلی طلب من 

)غلط(یدکسی که بزرگی خواست شب بیداري کش -2ماضی          ماضی

.قطعاً خدا شما را هدایت می کرد بودیداگر صادق :صادقین لَهداکم اهللا کنتملو 

ماضی                                               ماضی     

.ه می شودشروع شود همان زمانی که هست ترجمفَـترجمه می شود اما اگر جواب شرط با حرفمضارع اخباريجواب شرط عموماً:جواب شرط

.گمراه نخواهد شدهرکس از قرآن پیروي کند هرگز :یضَلمن یتَّبع القرآنَ فلن 

جواب شرط                                                      آینده منفی
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.کفر ورزیده استبه آنها هرکس نعمت هاي خدا را تباه کند قطعاً :من ضَیع نعم اهللا فقد کَفَرَ ربها

فعل هست .18

.استفاده می شود)یک اسم باشدخبري که (در عربی وجود ندارد و براي ترجمه خبر مفرد هست فعل

)غلط(آنها پیروز می شوند -2)درست(آنها پیروز هستند -1:او وکیل است       هم الغالبون:انَّه محاٍم

کلمه فقط .19

.ترجمه می شوندفقطا در جمالت مفرغانَّما و اّل

فقط علی آمد:ما جاء الّا علی.فقط مومنان برادر هستند:ةانّما المومنون اخو

فقط تو را می پرستیم:ایاك نعبد:می آیدفقطنیز با لفظتأکیدالبته

.در عربی به کار می رودفقطگاهی نیز خود کلمه

منصوب با أنمضارع .20

.ترجمه کردمصدرمنصوب شده است را می توان به صورتأنمضارعی که با حرف

 اُحبرا دوست دارم درس خواندندوست دارم که درس بخوانم ، :أن أدرس.

مصدر

ترجمه بعضی از حروف و اسامی.21

أخیرًا:سرانجام، باالخرهزیرا:لأنَّابداً       :هرگزقَلّما:به ندرتقد:گاهیحینئذ:آنگاه، ربمالعلَّ:شاید

رب، عسی:چه بساةًفجا:ناگهانأرجو:امیدوارملیت:کاشو انْ:حتی اگرةًعاد:معموالً

عندئذ:در آن هنگامرسائاُخري،آخَر،غیر،:دیگريیعس:استامیدآخرِ:پایانیدائماً:همیشهالبد:ناچار

انت کبحٍر:تو مثل دریایی:ك، کأنَّ        مانند:مثلاذا، حین، لما، عندما، بینما:هنگامی کهالیوم أم غداً:امروز یا فردا:أم، أو       مثل:یا

برخی ازدانشمندان:من العلماء:مانند»اسم+من«بعض:بعضیهرروزي:کل یومٍ :اسم مفرد  مانند+کل:هرهمه روزها:کل االیام:مانند»اسم جمع+کل«.جمیع:همه

وجود داشت=کان هناك وجود دارد =اسم+هناك آنجا=فعل+هناك 


