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 دانش آموز عزیز:

که در اختیار شما قرار گرفته است مکمل کتاب درسی است و نه جایگزین آن. پس ابتدا این درسنامه را مطالعه نموده سپس کتاب درسی را درسنامه ای 

 مطالعه بفرمایید و پس از آن تست بزنید.

 االت عربی کنکورؤچند نکته راجع به سرعت عمل در حل س

  گرفته شوددربخش ترجمه ی فعل ها موارد زیر مورد توجه قرار. 

 زمان و شخص)صیغه( (1

 کانَ + فعل مضارع (2

 کانَ + فعل ماضی (3

 قد + فعل ماضی (4

 قد + مضارع (5

 سَـ یا سوفَ + مضارع (6

 + مضارع ، لـِ به معنی تا، تااینکهحَتّی، أن، کی (7

 لم، النهی، لِـ به معنی باید (8

 فعل مجهول (9

 فعل های مزید (11

 اسم موارد زیر در نظر گرفته شود: در بخش ترجمه ی 

 اسم)مفرد، مثنی، جمع(عدد  (1

 اسم های تنوین دار (2

 اسم های الـ دار (3

 داشتن یا نداشتن)الـ( اسم های اشاره و اسم های بعد از آنهااز لحاظ (4

 ساختار اسم از لحاظِ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه (5

  است:در پاسخ به سؤاالت تستی مربوط به ترجمه  و رسیدن به پاسخ های درست رعایت موارد زیر الزم 

 .زیر فعل ها خط بکشیم و به زمان و صیغه ی آنها توجه کنیم 

 .زیر اسم های ال دار یا تنوین دار خط بکشیم 

  زیر اسم های جمع خط بکشیم 
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 ادلرس الأّول
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                                 تهیه و تنظیم: مجید رستمی   :ذاک هو اهلل           الدرس االوّلمشترک                 01عربی و تست درسنامه

 درس اول: ی ترجمه نکات فنِ

 ِدر آخرش ترجمه شود. بدون)ی(، (لـدارای)ا اسم 

ر ِلـتلَک الّشَجرة: به آ ن    نگاه کن. درختمثال: اهنظه

 

 ِالّذینَ( بیاید در ترجمه به اسمِ دارای )الـ( بهتر است)ی( داده شود –الّتی  –یکی از کلمات)الّذی  ، دارای )الـ( اگر بعد از اسم 

ر ا یل  س تِعرة.  و به  الّشمِس الیّتمثال: و انظه  پاره ی آ تش آ ن فروزان است نگاه کن. ی کهخورش یدجذوهتا مه

 

 :در ترجمه اسمی که حرف آخرش تنوین دارد مجازیم که به یکی از سه وجه زیر عمل کنیم 

 رشد کرد. دانه ایچگونه از   :حبّة  مثال: کیَف نََمت ِمن الف( به آخرش)ی( بدهیم: 

 : چگونه از یک دانه رشد کرد.  مثال: کیَف نََمت ِمن حبّة   :ب( به اوّل آن اسم )یک( بیافزائیم
 .چگونه از یک دانه ای رشد کرد :مثال: کیَف نََمت ِمن حبّة  . خرش)ی( بیافزائیمآج( به اولش)یک( و به 

اسم  نکته: اگر دو اسمِ نکره باهم بیایند، مجازیم سه وجه فوق را روی اسم اوّل اِعمال کنیم یا وجهِ اول را روی اسم دوّم اعمال کرده و به

 اول کار نداشته باشیم:
  دانش آ موزی موفق آ مد  // یک دانش آ موز موفقی آ مد مثال: جاَء طالٌب انحجٌ: دانش آ موزی موفق آ مد // یک دانش آ موز موفق آ مد // یک

 می آید.میان دو کلمه ی قبل از آن  اسم دارای) الـ ( سم + ضمیر)اسم( + اسم دارای الـ :در ترجمه ترکیبِ ا 

 مامسهَک الکرمی: انم بزرگوارت چیست. مثال: 

 :)ترجمه می کنند. )می + ماضی  ساده + شناسه(فعل مضارع را به ماضی استمراری در ترجمه ی تر کیبِ )کانَ + مضارع 

 درس ها را می نوشتند. مثال: اکنوا یکتبون ادلروَس:

 و درک مطلب تستهای پیرامون واژگان و متن
ر ا یل الّشمِس الیّت/ جَ 1 س تَعرةا ذَوهته (وانظه  عَّّی الرتمجة الصحیحة: مه

 روش نایی –( اخگر 4نوراین                  –( آ تش 3فروزان               –( پاره آ تش 2پرنور             –روش نایی  (1

 

ا .......... 2  (الّشمسه جنٌم کبرٌی ذاته حرارة  عظمیة  کأَّنه

نهَِمَرة                         ( 1       َرة                             2مه ة                              3( ََشَ َجفهَفة4( نَِِضَ  ( مه

  

وهه ِمن الشمِس.3   (القمره کوکٌب....... حوَل الارِض و ضیاءه

 ( یقوله 4یرکبه                             (3( یدوره                           2یعیشه                           (1

 

 فیها اسامَن متضاداتَن: لیَس  (عَّّی عبارة  4

ذا َملََک ااَلراِذل َهلََک ااَلفاِضل                                                (1 هه قاتله 2ا  ه یَنَفعه و کثریه  ( الالکمه کـادّلواء، قلیُله

دوان َحَصَد 3 .4اخلهرسان                                                  (َمن َزَرَع العه نَة  نَة  و یف ال ِخَرِة حس َ  ( َربّنا اهکتهب لَنا یف هذِه ادّلنیا َحس َ

 

 : اخلََطأ  ( عَّّیِ 5

رت 2ِمن املالبِس النّسائیّة ذاِت الألواِن املهختَِلَفة: الفهس تان                                 (1 اٌر مه  امٌ یف الّسامء یهِِزله ِمنهه املطر:الّسحا ( ُبه

هلوِن ااَلبیض: التِّمثال                                      3 ههه یف اللهیِل: الَعشاء4(ِمن ااَلجحاِر امجلیةل الغالیّة ِبـال  ( طعاٌم نأأُکه
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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                                       مشترک                الدرس االوّل :ذاک هو اهلل         01درسنامه و تست عربی
 خارج از کشور( 66)کنکور عّّی الصحیَح یف الرتمجة: « ئهم الِّضورة ا یل مساعدة ال خرینهذا آأمٌر طبیعیٌّ آأنه النّاس تهلجِ ( (»6

 این مسأأهل، طبیعی است که رضورت، مردم را به مکک دیگران سوق می دهد. (1

 این امری طبیعی است که مردم را، رضورت به مکک کردن به دیگران وادار می کند.  (2

 این امر، طبیعی است که رضورت هامن است که مردم را به مکک به دیگران وادار می کند. (3

 بیعی است که به سبب رضورت است که مردم به مکک کردن به دیگران وادار می شوند.این مسأأهل ای ط  (4

 

 (67عَّّی الأََصه یف الرتمجة: )کنکور انساین (*)آ عَده للاه لههم جنّات  جتری ِمن حتتها الاَّناره خادلیَن فیها...(*7

 در حایل که در آ ن جاویدان هستند.خداوند برای آ َّنا ابغ هایی فرامه کرده که زیر آ َّنا َّنر ها جاری است  (1

 للا برای آ َّنا ابغ هایی آ ماده می کند که در زیر آ َّنا رودخانه هایی جاری است، و درآ ن جاویدان می ابش ند. (2

 آ ماده کرده است خداوند برای ایشان بوس تان ها را و در زیر آ َّنا رودخانه ها را جاری کرده، و در آ ن جاویدان هستند. (3

 و در آ ن جاویدان می ابش ند.للا بوس تان ها را برای ایشان و در زیر آ َّنا َّنرهایی جاری ساخته فرامه ساخته است  (4

 

با ه اّّلیَن یعیشوَن یف وفوِر النعمة(»8  (65عَّّی االَََصّ یف الرتمجة: )کنکور رسارسی انساین  «ِمن الّسائرینَ  یِقفوَن یف وجِه املصاعِب آأقَله  الش ّ

 ابر دشواری م تر از سایرین ایس تادگی می کنند، در فراواین نعمت زندگی کرده اند. از جواانن آ انن که در بر  (1

 ، مقاومت کرده اند.جواانن هامن کساین اند که در وفور نعمت برس برده و م تر از سایرین در برابر خسیت (2

 دیگران ایس تادگی می کنند.از جواانن کساین که در فراواین نعمت زندگی می کنند، در برابر خسیت ها م تر از  (3

 جواانین که در وفور نعمت زندگی می کنند در برابر خسیت ها م تر از دیگران ایس تادگی می کنند. (4

 )یادآوری( نکات دستوری

  حرف –فعل  –انواع کلمه: اسم 

 ی اندازد یا به آنها ربط دارد.اسم: اسم معنای کاملی دارد، به زمان خاصی اشاره نمی کند، غالباً مارا به یاد یک فرد یا شیء م   

 به طور کلی کلمه های زیر در زبان عربی اسم به شمار می آیند:

  داشته باشد. «ة»یا «تنوین »یا  «الـ»کلماتی که 

  :َک  –ي  -هَی   –هَو  –آأنِت  –آأنَت  –آأان ضمایر– ....  هه

  :نا  –اولئَک  –هؤالء  –هذِه  –هذا اسم های اشاره ناَک   -هه   هه

 ما و ..... –َمن  –کیَف  –َمیت  –آأیَن «: آأ  –هل »پرسشی غیراز کلمات 

 حتَت و .... –آأماَم  –بعَد  –قبَل  –: عنَد قید های زمان و مکان 

 اسم است. یرد حتما اسم است. وقتی اسمی مجرور باشد کلمه ی قبل از آن حتماًبگ_   ای_ِ کلمه ای که مجرور شود 

 ِمن می گیرد.حروف جرعبارتند از:  _ِ ای _ کسره ی فارسی( حتما اسم است؛ که عالمتِ کلمه ی بعد از حروف جر)حروف اضافه(– 

 (.... ِلـ  –بـِ  –َعن  –ا یل  –عَََل  –یف 

 
لُّ عَََل ثهبوِت امیاِنهِ »م اسام  جاء یف عبارة(6 هؤمِن عنَد مصائِب احلیاِة یَده  :«صربه امل

تّة                        1  (ِتسعة4(مثانیة                    3            (س بعة     2(س ِ
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 مشترک                الدرس االوّل :ذاک هو اهلل             تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                 01درسنامه و تست عربی

 اسم از لحاظ جنس 

بر جنس نر و مؤنث بر جنس ماده داللت دارد. اسم های مذکر و مؤنث به  اسم از لحاظ جنس به مذکر و مؤنث تقسیم می شود. مذکر

 است.  )أشیاء(حقیقی و مجازی تقسیم می شوند. حقیقی مخصوص جانداران است. مجازی مخصوص غیر جانداران

 به طور کلی نشانه های اسم مؤنث که در آخر این اسم ها قرار می گیرد،عبارتند از:
 لطالبة ی گرد)ة(: املشةلة، اات 

  ادلنیا –ی(: الکهربی –الف) ا 

  لامء –الف و محزه)اء(: امحلراء  الظه
: الزم به ذکر است که اسم های زیر در زبان عربی مؤنث به شمار می آیند هرچند که هیچ کدام از عالئم فوق در آخر آنها نیامده 1نکته

 است:

ن)گوش(یَد)دست(، رِجل)پا(، عَّی)چشم(، بیشتر اعضای زوج بدن:  (1   ُآذه

 و ....... شریاز –فلسطّی  –اصفهان  –ایران اسامی شهرها و کشورها:  (2

امء)آ سامن(، الّشمس)خورش ید(، النّار)آ تش(، ادّلار)خانه(، النّفس)جان/خود(، احلر )جنگ(، )آأرض اسامی (3  الِبرئ)چاه(زمّی(، السه

 

 مذکر و برای اسم های مؤنث به صورت مؤنث به کار می روند.: فعل، ضمیر، صفت و اسم اشاره برای اسم های مذکر به صورت 2نکته

 
 «.                القمره جیعله سامَء مدینتنا مجیةل  یف اللهیلِ »َم اسام  مؤنثا  جاَء یف العبارةِ (11

 ( مخسة4( آأربعة                   3( ثالثة                  2اثناَن                   (1

 

 «.ا خوةه یوسف تََرکَت آأخامه یف برئ  معیق  »جاء یف عبارة َخَطأ  (َم 11

 (ِاثنان4( ثالثه                   3( واحد                     2(دون خطأأ         1     

 

 تقسیم بندی اسم از لحاظ عدد 

 جمع تقسیم می شوند.  –مثنی  –اسم ها از لحاظ عدد به مفرد 

 :الکتا ، الطالببر یک نفر یا یک شیء داللت دارد. مثال:  اسم مفرد 

 :تِّی ابشد( –)آ خرش اتنِ و مثنی مؤنث یِن ابشد( –)آ خرش اِن اسمی که برای دو نفر یا دو چیز به کار می رود که به مثنی مذکر اسم مثنی 

 طالبتّیِ  –طالبتاِن  –کتابِّی  –کتاابِن مثال: تقسیم می شود: 

 

 –َطرَیان)پرواز کردن(  –آأداین)ج دین: آ ئّی(  –ِغزالن)ج غزال:آ هو(  –مثال: آأس نان)ج ِسن:دندان( . اسم ها آخرشان )ان( آمده و مثنی نیستندنکته: برخی از 

 مهسایه(  -ِجریان)ج جار

 

  :بر سه نوع است: دو شیء داللت دارد. اسم جمع خود بر بیش از دونفر یااسم جمع 

 املعلمّیَ  –یَن( است. مانند: املعلموَن  –آ خرش)وَن اسم جمع مذکر سالم:  .1

 بساتّی)ج بس تان(  –مانند قوانّی)ج قانون( بلکه جمع مکسرند:  ؛برخی از اسم ها آخرشان )ین( آمده ولی مثنی یا جمع مذکر نیستند– 

 َعناوین)ج عهنوان( –متارین)ج مترین( فَساتّی)ج فهس تان(  –َمساکّی)ج مسکّی( 
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 مشترک                الدرس االوّل :ذاک هو اهلل             تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                 01درسنامه و تست عربی

 مثال: الطالبات. التلمیذات.آخرش )ات( می باشد. اسم جمع مؤنث سالم:  .2

 آأوقات)ج وقت(  –آأصوات)ج صوت(  –آأبیات)ج بیت( : مثالنث سالم نیستند. برخی از اسم ها با اینکه آخرشان)ات( می باشد ولی جمع مؤ

ثبات)اثبت کردن(  –َمامت)مردن(  –نبات)گیاه(  –  ا 

  برای اینکه بفهمیم یک کلمه اسم مثنی یا جمع سالم مذکر یا مؤنث است یا خیر، باید نشانه آخرش را برداریم، اگر مفردش

 .  مثنی است باقی ماند، در این صورت جمع سالم یا

)پس الطالباِن مثین است(چون ابحذِف عالمتشان، مفردشان ابیق ماند.//  قوانّی ابحذف // الطالباِن: الطالب.)پس املعلّموَن مجع مذکر سامل است(مثال: املعلموَن: املعمل

 )ین( مفردش به دست منی آ ید، پس مجع مذکر سامل نیست.

 

کلمات به دست می آید و بایدآنها را از روی کتاب های  مفردِ جمع تکسیر جمعی است که با تغییر در شکلِ ر(:جمع تکسیر)مکسّ

 درسی یاد بگیریم، یعنی سماعی هستند، برای راحت تر شدن کار می توانیم از وزن های زیر کمک بگیریم:

  ساخته می شود. ای فهَعالء فََعةَل  ایفهّعال وزن  برجمع مکسّرِ آن ،  باشد فاعلکلمه ای بر وزن 

اّل )ج طالب(  - مثال:کهفّار)ج اکِفر(  ّّکم)حام( َخَدَمة)ج خادم(، - لََبة)ج طالب(طَ  - طه  فهَضالء)ج فاضل( - حه

  ِساخته می شود. فهَعالءوزن  بر ، جمع مکسّر آنباشد«فعیل»کلمه ای که بر وزن  

َکامء)ج :مثال َعراء)ج حکمی(زهَمالء)ج زمیل( حه  شاِعر(، شه

  ساخته می شود. آأفاِعلجمع مکسّر آن بر وزن باشد.  آأفعل ُکمه ای که بر وزن 

 آأفاضل)ج آأفضل(، آأاکبِر)ج آأکرب(: مثال

 ساخته می شود  مفاِعلجمع مکسّر آن بر وزن باشد.«َمفَعل، َمفِعل، َمفَعةَل »که بر وزن کلمه ای 

 مزَرعَة(: َمجالِس)ج جملِس(، َمخاِزن)ج خمَزن(، َمزارِع)ج مثال 

 

نکته: کلمه أخ)برادر(، جمعِ مکسرش إخوان می باشد که نباید با مثنی )أخوانِ( اشتباه شود. البته یک جمع مکسّر دیگر هم دارد و 

 ( آن نشانه مؤنث نیست.ة( است که )ا خوةآن،)

 
 فیها امجلع السامل:  عبارة  (عَّّیِ 12

خوان الش یاطّی.2                    الکتبه بساتّیه العلامء.               (1  ( هوالء ا 

َعت الطالباته صوَت اجلََرس( 3  ( مَسِعته آأصواات  ِمن داِخِل الغهرفة.4                          .        مَسِ

 

 (عَّّی الصحیَح عن مفرَد الةلامت؟13

ّال: جاِهل/// َمحاِفل: َحفةَل                                 (1 ّال: مَعیل( 2ُجه َعفاء: ضعیف/// معه  ضه

 ضائل:فضیةل/// غهصون: غهصن (ف4(صاحلات: صاحل/// آأوقات: وقت                                3
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 اسم های اشاره
  

 

 

 

امس های اشاره 

 للقریب)نزدیک(

 

 

 

 مثال اکربرد معین امس اشاره

 هذا

 

 این

 

 برای اشاره به مفرد مذکر

 

 هذا طالٌب انحجٌ. این یک دانش آ موز زرنگ است

 

برای اشاره به مفرد مؤنث و مجع غری  این هذهِ 

 انسان

 زیبا استهِذِه مدینٌة مجیةٌل.این یک شهر 

 هِذِه رسائله علمیٌّة. اینها مقاهل هایی علمی هستند.

ِجّدانِ  برای اشاره به مثنای مذکر این دو هَذینِ  –هذاِن   : این دو، دواکرگر کوشا هستند.هذاِن عامالِن مه

 ماهر هستند: این دو، دوپزشک هااتِن طبیبتاِن حاذقتانِ  برای اشاره به مثنای مؤنث این دو هاتّیِ  –هااتِن 

چه مذکر چه « مجع»برای اشاره به  اینها هؤالء

 مؤنث

 هؤالِء معلّموَن: این ها، معمّل هستند.

 هؤالَء معلاّمٌت: این ها، معمّل هستند.

نا نا مزرعٌة: اینجا مزرعه است. برای اشاره به مّکن نزدیک اینجا هه  هه

 

 

اشاره  امس های

 للبعید)دور(

 ذلَک منظٌر جعیٌب:آ ن منظره ای جعیب است. مفرد مذکربرای اشاره به  آ ن ذلَک 

برای اشاره به مفرد مؤنث و مجع غری  آ ن تلَک 

 انسان

 تلَک حدیقٌة خِضاء: آ ن ابغ رسسزبی است.

 تلَک آ ایٌت مجیةٌل ِمن القرآ ن: آ َّنا آ ایت زیبایی از قرآ ن هستند

چه مذکر چه  برای اشاره به مجع؛ آ َّنا اهولئَک 

 مؤنث

َعلّموَن: آ َّنا معمل هستند.آأولئَک   مه

 آأولئَک معلاّمت: آ َّنا معمل هستند.

ناَک  ناَک: به آ جنا می روم برای اشاره به مّکن دور آ جنا هه  آأذَهبه ا یَل هه

 

 :فنِ ترجمه اسم های اشاره 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم اشاره + اسم دارای الـ :  اسم اشاره مطلقاً به صورت مفرد ترجمه می شود.

 هؤالء النّاسه ََیرَتمونيَن: این مردم مرا احرتام می کنند.

 هذاِن الصدیقاِن، انحجاِن: این دودوست موفق هستند.

 اسم اشاره + اسم تنوین دار)بدون الـ(: اسم اشاره طبق صیغه اش ترجمه می شود)مفرد به مفرد و مثنی و جمع به جمع(

 .هؤالِء معلّموَن: این ها، معمّل هستند

 .هذِه طالبٌة: این دانش آ موز است
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 عن آأسامء الاشارة: اخلَطأ  (عَّّیِ 14

واره سافَروا ایل املدینة   (1 یبٌّ جدیدٌ 2                          هذا الزُّ  ( هذا بیٌت َخش َ

3                   . هوةل  مکة احلََجریّة َوقََعت یف الش بکة         4( هل عرََبَ الَفَرسه ِمن ذلَک النههر بَسه  ( هذِه السه

 

 س تخداِم آأسامء الاشاره:(عَّّیِ الصحیَح َعن اِ 15

فینِة احلربیّة2       مجیةل.                             هااتِن الطالبتاِن لَِبس تا مالبَس  (1  ( هذا اجلنوده اقرتبهوا ِمن السه

.4کَتََبها زمیَل قبَل استشهاِدِه.                                 (هؤالِء رسائله 3 ة  واحدة  ه س نة  َمره مِس ُکه  ( هذا الارضه تدوره حوَل الشه

 

 خارج از کشور(66 )کنکور(عَّّیِ الصحیَح: 16

نفهَسههم عن ُّکِ آأمر   (1 قالء یهبعدوَن آأ  : آ ن عاقالن خود را از هر امر ابطَل دور می کنند.ابطل   آأولئَک العه

 هؤالِء الّطال ه َسـیهشاِهدوَن مثرَة ِجّدمه: این ها دانش آ موزاین هستند که نتیجه ی سعی خود را خواهند دید. (2

لهوا مشقّة   (3 مه  کثریة  ِلـهدایِة النّاِس: آ َّنا پیامرباین هستند که برای هدایت مردم، مشقّت بس یاری حتّمل کردند. آأولئَک الأنبیاء حَتَ

 آ مزی نوشتند. هؤالِء البنات کَتنََب رسائَل ِلـأأبیهنه احلنون حَّی اکَن یف اجلبهِة: این دخرتان برای پدران شان وقیت در جبهه بودند انمه ی حمبت (4

 

 (66کور رسارسی راییض)کناخلَطأ :  ( عَّّی 17

بُّها للا: این دست است و خداوند آ ن را دوست می دارد. (1 ِ  هذِه الید َیه

بهها للا: این دس یت است که خداوند آ ن را دوست می دارد. (2 ِ  هذِه یٌد َیه

 هؤالء املهکرِموَن ال یَتََکرّبوَن عَل ُآولئَک: این گرامیان برآ ن ها تکرّب منی ورزند.  (3

کرِموَن  (4 هم ال یَتََکرّبوَن عََل ال خریَن: اینان گرامی هستند چون بر دیگران تکرّب منی کنند.هؤالء مه  اَلَّنه

 

نتهاء الّساحة فرحّی ( »18 میصله ا یل آ ذانناء و حننه آأیضا  که اکَن صوته آأولئَک ااَلطفال اّّلیَن یلعبوَن یف ا   خارج از کشور( 64 )کنکور معومیعّّی الصحیَح یف الرتمجة:« نّا مرسوریَن ِبـفََرِِحِ

 آ ن چبه ها هستند که در حیاط انتهایی اب شادی ابزی می کنند، و صدایشان به گوش ما می رسد و مارا شاد می کند. (1

 صدای آ ن کوداکن که در آ خر حیاط اب شادی ابزی می کنند به گوش ما می رسد، و ما نزی به شادی آ َّنا شاد هستمی. (2

 انتهای حیاط ابزی می کنند به گوش های ما می رس ید،و ما نزی به شادی آ َّنا شاد بودمی.صدای آ ن چبه ها که اب شادی در  (3

 آ ن کوداکن که در آ خر حیاط ابزی می کنند صدایشان به گوش ما می رس ید، و ما را اب شادی خود شاد کرده بود. (4

 

 (66( عَّّی الصحیح: )کنکور رسارسی خارج از کشور 16

: آ ن عاقالن خود را از هر امر ابطَل دور می کنند.ُآولئک العقالء یهبِعدوَن آأن  (1 ِّ آأمر  ابطل   فسهم عن ُکه

 یهشاِهدوَن مثرة جّدمه: اینها دانش آ موزاین هستند که نتیجه ی سعی خود را خواهند دید.هؤالء الّطال  سَ  (2

لوا مشقّة کثریة ِلهدایة النّاس: آ َّنا پیامرباین هس  (3 مه  ری حتّمل کردند.دایت مردم، مشقت بیشامتند که برای هآأولئَک ااَلنبیاء حَتَ

 ه بود انمه حمبت آ مزی نوشتند.ههؤالء البنات کَتنََب رسائَل ِلأبیهنه احلنون حَّی اکَن یف اجلبهِة: این دخرتان کساین هستند که برای پدرشان وقیت در جب  (4
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 کلمات پرسشی 

 أ( حرف می باشند که طبق جدول زیر در زبان عربی کاربرد دارند. –بیشتر کلمات پرسشی اسم هستند. تنها دوتا از آنها)هل 
ُکامت 

 پرسشی

 ترمجه مثال اکربرد  معین

برای سوالایت به اکر می رود که جوابش  آ ای آأ  -هل 

 ای خری است.« بُل»

 هل فهمَت الکمی؟

 آأ التَرجعَّی ا یل بیِتَک؟

 آ ای حرف مرافهمیدی؟

 آ ای به خانه ات بر منی گردی؟

 رمچ پریوزی را برافراشت؟چه کیس پ َمن َرفََع عمََلَ الانتصاِر؟ برای پرسش درابره انسان ها چه کیس؟ َمن

 چه؟ ماذاما، 

 چه  چزیی؟

 ماهذا؟ برای پرسش از اش یاء

؟ هشاهده  ماذا ن

 این چیست؟

 چه چزیی می بینمی؟

 چه وقت؟ َمیت

 یک؟

 قولت معل می کین؟یِک به  َمیت تعملَّی ِبوعِدَک؟ برای پرسش از زمان

 کتامب را کجا قرار دادی؟ آأیَن وضعَت کتایب؟ برای پرسش از مّکن کجا؟ آأینَ 

 چه تعداد؟ مَ 

 چند؟

 مه کتااب  قرآأمت یف هذا االهس بوعِ؟ برای پرسش از تعداد ای ساعت

 م الساعة الان؟

 این هفته چند کتا  خواندید؟

 الان ساعت چند است؟

 چرا؟ ِلامذا

 برای چه؟

برای پرسش از علت حوادث و اتفاقات 

 و اکرها

 چرا بر رِس قربهای شهدا منی روی؟ ِلامذا التذهبه ا یل قبوِر الشهداء؟

 چگونه؟ کیَف 

 چطور؟

ه هذِه ااَلخشاَ ؟ برای پرسش از حالت و چگونگی   چگونه این چو  ها را مجع کردید؟ کیَف مَجَعُته

 برای چه کیس؟ ِلَمن

 ماِل چه کیس؟

 این جایزه مال کیست؟ ِلَمن هذِه اجلائزة؟ پرسش از صاحب ای مالک اش یاءبرای 

 آأیُّ جوا   حصیٌح؟ برای ش ناخت افراد ای اش یاء کدام؟ آأیُّ 

 آأیُّ تلمیذة  جَنََحت یف هذِه املسابقة

 کدام پاخس درست است؟

 کدام دانش آ موز در این مسابقه موفق شد؟

 

 «اکَن ا دیسون مشغوال  یف خمترِبِه لیال  و َّنارا  »ِلـعبارةِ  غری املناسب(عَّّی الّسؤال 21

دیسون مشغوال  2     َمن اکَن مشغوال  یف خمترِبِه؟                                          (1  لیال  و َّنارا ؟ ( آأیَن اکَن ا 

ختَرَبِِه؟                     3 دیسون  مشغوال  یف مه ختَرَبِِه؟4     (َم لیال  و َّنارا  اکَن ا  دیسون مشغوال  یف مه  ( َمیت اکَن ا 

 

 ص داللت دارد. به عبارت دیگر فعل معنای انجام فعل: کلمه ای که بر انجام شدن کار یا روی دادن حالتی در یک زمان مشخ

 دارای زمان و شخص است.  شدن کاری را دارد و 

 :امر. –مضارع  -ماضی از لحاظ زمان فعل بر سه نوع است 

   برای تشخیص فعل های ماضی، مضارع و امر، باید قبل از هرچیز صیغه های افعال)شخص ها(، در زبان عربی را بدانیم. که بهتر

 است آنها را بر اساس ترتیب شخص ها در زبان فارسی یاد بگیریم.

 
يب قبَل نزوِل املطرِ »(م فعال  جاء یف عبارة22 نعِ سقِف َخش َ  «قََصَد وادِلي ِبصه

 (اربََعة4(ثالثة                 3(ِاثناِن               2حد                     ( وا1
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 شخص ها)صیغه ها( در زبان فارسی و عربی 
 فعل امر فعل مضارع فعل ماضی صیغه در عربی امرفعل  فعل حال فعل گذشته شخص در فارسی

 اول شخص مفرد

 من

 متکلم وحده - می روم رفتم

 أنا

 - أذهَبُ ذَهَبتُ

 دوم شخص مفرد

 تو

مفرد مذکر  برو می روی رفتی

 مخاطب)أنتَ(

مفرد مؤنث 

 مخاطب)أنتِ(

 ذَهَبتَ

 

 

 ذهبتِ

 تَذهَبُ

 

 

 تَذهَبینَ

 اِذهَب

 

 

 اِذهَبِی

 سوم شخص مفرد

 او

 مفرد مذکر غائب - می رود رفت

 هوَ

 مفرد مؤنث غائب

 هِیَ

 ذَهَبَ

 

 

 ذَهَبَت

 یَذهُبُ

 

 

 تَذهَبُ

- 

 

 

- 

 اول شخص جمع

 ما

 متکلم مع الغیر - می رویم رفتیم

 نَحنُ

 - نَذهَبُ ذَهَبنا

 

 

 

 

 

 دوم شخص جمع

 شما

 

 

 

 

 

 رفتید

 

 

 

 

 

 می روید

 

 

 

 

 

 بروید

جمع مذکر 

 مخاطب

 أنتُم

 

 

جمع مؤنث 

 مخاطب

 

 أنتُنَّ

مثنی مذکر 

 مخاطب

 أنتُما

 

مثنی مؤنث 

 مخاطب

 أنتُما

 ذَهَبتُم

 

 

 

 

 ذَهَبتُنَّ

 

 

 

 ذَهَبتُما

 

 

 

 ذَهَبتُما

 تَذهَبونَ

 

 

 

 

 تَذهَبنَ

 

 

 

 تَذهَبانِ

 

 

 

 

 تَذهَبانِ

 

 

 

 

 اِذهَبُوا

 

 

 

 

 اِذهَبنَ

 

 

 

 اِذهَبا

 

 

 

 

 اِذهَبا

 

 

 

 

 

 سوم شخص جمع

 آنها)ایشان(

 

 

 

 

 رفتند

 

 

 

 

 

 می روند

 جمع مذکر غائب -

 هُم

 جمع مؤنث غائب

 هُنَّ

 مثنی مذکر غائب

 هُما

 مثنی مؤنث غائب

 هُما

 ذَهَبُوا

 

 

 ذَهَبنَ

 

 ذَهَبا

 

 ذَهَبَتا

 یَذهَبُونَ

 

 

 یَذهَبنَ

 

 یَذهَبانِ

 

 تَذهَبانِ

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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 :ساختارمعمولی فعل ماضی در زبان عربی 

  

 

 :نکات مهم 

صفحه ی  ندارد. به جدول )شناسه(غائب)سوم شخص مفرد(، ضمیر متصلو مؤنثِ الزم به ذکر است که صیغه های مفرد مذکر  (1

 )ت( در آخرِ فعلِ ماضیِ سوم شخصِ مفردِ مؤنث، ضمیر)شناسه( نیست؛بلکه فقط نشانه ی مؤنث بودن است.مراجعه کنید.قبل، 

وا: س مت کردند. ماَظلَموا: س مت نکردند.وریم.که به آن مای نافیه می گویند. برای منفی کردنِ ماضی، قبل از آن )ما( می آ (2  مثال:َظلَمه

 

 :ساختار فعل مضارع در زبان عربی  

   

 

 متوجه می شوید که در برخی از صیغه ها بعد از حروف اصلی، ضمیر متصل نیامده است. صفحه ی قبل  با مراجعه به جدول

  فعل نهی 

 . فعل نهی می گویند یری از انجام کاری، به کار می رودفعلی که برای جلوگ

  ِدر عربی فعلِ نهی ساختار:   

 

 

 

 :فن ترجمه فعل نهی 

 

 

 

 

 
روا)نباید نگاه بکنندمثاال:  روا)نگاه نکنید(   ینظروَن)نگاه می کنند(:  الیَنظه روَن)نگاه می کنید(:  التَنظه ر)نباید نگاه کند((، نگاه نکنندتنظه )نگاه می کند(: الیهنظه ره  .  ینظه

)نگاه می کین(:  ره ر)نگاه نکن(تنظه  ال تنظه

 منفی)فعل نفی( فعل مضارع: 

 .فعل مضارع به دو شکل منفی می شود 

: منی رود مثال:                  ما)نافیه( + مضارع         .1  مایَذَهبه

 مثال: ال آأذَهب: منی روم                     غیر مجزوم ال + مضارع .2

 نمی حذف نون دارای های صیغه در نونش و شود نمی ساکن آخرش حرف یعنی شود؛ نمی مجزوم( النفی –ارع بعد از) ما ضم 

در صیغه های جمعِ مؤنث، بهتر است به ترجمه جمله مراجعه ال نفی و نهی  البته برای جلوگیری از اشتباه در تشخیصِ  .شود

 .)شام //  آأنُتًّ التکذبَن آأبدا  َّنیی است( «التکذبنَ »)در این مثال فعِل  )ای دانش آ موزان هرگز دروغ نگویید(.مثال: آأیّتها الطالباته التکذبَن ابدا  . کنیم. 

 سه حرف اصلی + ضمیر متصل)شناسه(

ها( )شناسه(+ ن)دربرخی از صیغهمتصلن(+ سه حرف اصلی+ ضمیر -یـ  –ت  –حروف)أ   

جمع مؤنث «ن»آخرِ فعل به جز « ن»ال + فعل مضارع مجزوم) ساکن شدنِ حرف آخر یا حذف شدنِ   

«نباید»ال نهی + مضارع متکلم و غایب : به صورتِ نباید + مضارع التزامی یا مضارع التزامی منفی بدون کاربرد   

 النهی + مضارع مخاطب)دوم شخص(: به صورت امر منفی ترجمه شود. 



14 
 

 مشترک                الدرس االوّل :ذاک هو اهلل             تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                 01درسنامه و تست عربی
 نفی است(.« التکذبنَ »هرگز دروغ منی گویید( )در این مثال فعِل 

 فیها املضارع للنهیی:عَّّیِ عبارة  جاَء ( 23

نه آأولیاَء للِا الَخوَف عَلیهِم(*                            1 ره النّاَس 2(*)ا  ره للَا َمن الیَشکه  ( الیَشکه

هنا الجَتَعلنا مَع القوِم الّظاملَّی                               3 ؟     4( رب ، ایطالباته علّمکنه  ( ِلامذا التَسَمعَن الکَم مه

       

 َعن اس تخداِم الافعاِل: اخلََطأ  عَّّیِ ( 24

.(هوالِء طَ 2(معلّمیت َدَخلَت الصفه بعَد التلمیذات.                            1  لنََب ِمنّا املهساعدَة یف واجباهتنه

ّن 4                        ( هذاِن ماقَِدَرات عَََل طبِخ الّطعاِم.        3 ههه کَّذاٌ   ( ا   ماقبلته الکَم الّرجِل ِلـأأن

 

هات عنَد مواُجِة املشاُکِ »(25  عَّّیِ الصحیَح ِللفراغ:« آأخوایت .......... ال ابَء و االهمُّ

کَن      (1 ه           2الترَته َ 3( ماتََرکُته کَن             (الی ا 4رته  (الیرتکوه

 :ساختار فعل امر درزبان عربی 

 

 

  می شود و تنها در صیغه های مخاطب)دوم  َشوع (در اب  ِافعال)ای فتحه دار_َ  مضه دار_ه  ایالف)ا( کرسه دار_ِ به طور کلی فعل امر  با

ر –ِاجِلسا  – )بنشّی(مثال: ِاجلِس. شخص(فعل امر داریم وا ...... اهنظه  آ جلِس)بنشان( – ِاجِلسه

 روشِ ساختِ فعل امر : 

 حذفِ)تـ( از اوّلِ مضارعِ مخاطب)دوم شخص( و مجزوم کردنِ فعل. .1

 )به جز باب اِفعال که فتحه می گیرد(در اوّلِ فعل و حرکت گذاری آن طبقِ حرکتِ حرفِ سوّم.در صورتِ نیاز آوردن الف)ا(  .2

ر // تذَهباِن: ِاذَهبا //  : اهنظه ره اِجامِن: هاِجام //مثال: تنظه : آ جِلس هته ِلسه  جته

 

 : ساختار فعل مستقبل در زبان عربی 

 

 

  ..... )خواهمی رفت( و سوَف نَذَهبه  – )خوامه رفت(َسأأذَهبه : مثال

 روش فهمیدن وزن کلمه ها 

 .سه حرف اصلی کلمه را جداکنیم 

  ه جای اولین حرف اصلی، حرفِ)فـ( قرار می دهیم.ب 

   )قرار می دهیم.به جای دومین حرف اصلی حرف)عـ 

 سافَروا//  فاعَلوامثال:  .می دهیمجای سومین حرف اصلی حرف )ل( قرار  به 

 

 عَّّیِ فعال  خیتلفه یف الوزِن:(26

نتَََصَ                      (1 َح                     2ا  قرَتَ نَکرَسَ                   3( ا  ش تَهَرَ 4( ا   ( ا 

 

 سَـ یا سوفَ + فعل مضارع

ضمیر متصل + سه حرف اصلی + )باب اِفعال(الف کسره دار یا ضمه دار یا فتحه دار  
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َسة»(عَّّیِ الصحیَح َعن ترمجةِ 27 یَل مشهد املهقده ّواره اکنوا یهساِفروَن ا   «الزه

 ( زائران به مشهد مقدس مسافرت کردند.2                              زائران به سوی مشهد مقدس مسافرت می کنند.   (1

 ( زائر به سوی مشهد مقدس مسافرت کرده است.     4( زائران به سوی مشهد مقدس مسافرت می کردند.                                  3

 

َج ِمن»(عَّّیِ الصحیَح عن ترمجِة:28 اِوله آأن ََتره  مشاُکها ادلراس یِّة: اکنت زمیلیت حته

 مه الکیس ام تالش می کرد که از مشلک دریس اش بریون بیاید.          (1

 تالش مه الکیس ام این بود که از مشالکت دریس خارج شود.  ( 2      

 مه الکیس ام تالش کرد ات از مشلک دریس خود خارج شود.                  (3

 که از مشالکت دریس اش بریون بیاید.مه الکیس ام تالش می کرد   ( 4      

 

 یف الرتمجة:اخلََطأ  ( عَّّی 26

 : چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درخیت شد.و کیف صارت جشرة              کیَف نََمت ِمن َحبّة   (1

ِرجه ِمنها الثهَمَرة: پس حبث و گفتگو کن و بگو چه کیس میوه آ ن  (2  را بریون می آ ورد.فاحَبث و قهل َمن ذا اّّلی     خیه

ة: نور و روش ین در آ ن است و به وس یُل آ ن، گرما پراکنده است. (3 نتَِِشَ  فیها ضیاٌء و ِبـها               َحراَرٌة مه

: و به ابر نگاه کن؛ پس چه کیس از آ ن ابران انزل کرد؟ (4 یل الغمِی فََمن           آأنَزَل ِمنهه َمَطَرهه ر ا   وانظه

 

 دلراس یّة اجلدیدة علینا.......... دروس العاِم املایض. عّّی الصحیَح ِلـلفراغِ:عنَد بدایة الس نة ا(31

واَصةَل                     2کتابة                   ( 1 راجعة                            3( مه حافََظة4( مه  ( مه

 

 ( 31-34عَّّی الأََصه و ااَلَدقه یف الرتمجة)

 (*)و ما َظلََمههمه للاه و لِکن اکنوا آأنفهَسههم یَظِلموَن.( 31

 خدا به ایشان ظمل منی کرد، بلکه خودشان به خودشان ظمل می کردند.        (1

 للا به آ َّنا س متی منی کند ویل آ َّنا خودشان س مت می کنند. (2

 خداوند هیچ ظلمی به آ َّنا نکرد ویل خودشان س متگر بودند.(  3

 آ َّنا س مت نکرد، بلکه خودشان به خودشان س مت می کردند.خداوند به (  4

 

32 )«  ّ  جتریب(64)کنکور« یوم  عنَدما متِِض الأاّیمه و آأان ما کنته آأمعله معال  مفیدا . اکَن یزداده قَِلقي ُکه

 (هروز که می گذشت اضطرا  من بیشرت می شد، چون من اکر مفیدی اجنام نداده بودم. 1

 در حالیکه هیج اکر مفیدی اجنام منی دادم اضطرامب هر روز بیشرت می شد.( وقیت روزها گذشت 2

 ( هر روز نگرانمی افزایش می ایفت، در حایل که هیچ اکری مفید اجنام نداده بودم و روزها گذش ته بود.3

 دادم.( هنگامی که روزها می گذشت، هر روز به نگرانیهامی افزوده می شد در حالیکه اکری مفید اجنام منی 4

 

رُّ بـيکنته اهحِ »( 33  جتریب( 63)کنکور  :«مَع فقدانهِ  ِبـصعوبة  کثریة   سُّ آأنه احلیاة سوَف تَمه

 حس کرده بودم زندگی اب عدم وجود او بر من خیَل خست می گذرد. (1

 زندگی جدا  اب من به دشواری روبرو خواهد شد. حس می کردم اب فقدان او (2

 بس یار دشوار سپری خواهد شد اب نبود او.احسامس این بود که زندگی بر من  (3

 او زندگی بس یار خست بر من خواهد گذشت. نبودنکه اب  ماحساس می کرد (4
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هتَکّونة ِمن س بعة الوان َتلبه قلوبنا، عندما کهنّا منشی هبدوء  عَل تالِل الّرمل »(34  «اکنت آأشعة القمر الفّضیّة امل

 رنگ، دل های ما را ش یفته کرده بود، آ ن زمان که آ رام بر تپه هایی از شن راه می رفتمی.اشعه ی ماه نقره ای رنِگ تشکیل شده از هفت  (1

 اشعه ی نقره ای رنگ ماه اب رنگ های هفتگانه اش، دل ها را ش یفته می کرد، آ نگاه که ما به آ رامی بر تپه هایی ش ین راه می رفتمی. (2

 فام ماه که از هفت رنگ تشکیل شده بود، دل های ما را می ربود.وقیت اب آ رامش بر تپه های شن راه می رفتمی، نور نقره ای  (3

 هنگامی که آ رام بر تپه های ش ین قدم می زدمی، نور ماه نقره ای رنگ که هفت رنگ داشت، دل ها را می ربود. (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


