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                         تهیه و تنظیم: مجید رستمی         الدرس الثانی: المواعظ العددیة          مشترک           01درسنامه و تست عربی

 درس دوم: فن ترجمه  نکات مهم

 ِترجمه می شود.( ، الزم است)عَلَی( به صورت )باید، بر، یا بر......واجب استعَلَی + ضمیرمتصل)اسم(:  در ترکیب 

 مثال: علیمک ابمجلاعة: ابمه بودن بر شام واجب است. 

 مثال: علیَک آأن ال تتّکَسَل: تو نباید تنبَل کین نکته: اگر بعد از )علی + ضمیر یا اسم(، )أن +ال( بیاید در ترجمه از )نباید( استفاده می کنیم.

 
 هیدیمکه ا یل طریِق الّرشاد.صباح  تهِخذوا العلامء الصاحلَّی مکَ علیمک آأن تَ (35

 شام ابید عاملان صاحل را مه چون مشعَل برای خود انتخا  کنید که روش ین ُبش راه هدایت می ابشد. (1

 برشامست که دانشمندان صاحل را چون چراغی برگزینید که شام را به راه راست هدایت می کند. (2

 راه رشد و هدایت برگزینید. برشام واجب است که فرزانگان شایس ته را به عنوان نوری برای (3

 شام ابید علامی صاحل را چون چراغ که هدایتگر شام به راه حصیح می ابشد، انتخا  کنید. (4

 

  ما( دو فعل بیاید: –إن  –إذا  –هرگاه بعد از )مَن 

 ع التزامی)بـ +بن مضارع +شناسه(ترجمه می شود.فعلِ اول به مضار 

  بودند ترجمه آنها به ماضی هم  البته اگر فعل ها ماضیه می شود.)جمفعلِ دوم به مضارع اخباری )می + بن مضارع+ شناسه( تر

ِ آأربعَّی صباحا ، َظهََرت یَنابیعه احِلمکَِة ِمن قلِبِه و ِلساِنهِ  مثال: (مجاز است. هرکس چهل صبح برای خدا خملص شود)خملص شد(، چشمه های  :َمن آأخلََص لِِلّ

 .دانش از قلب و زابنش ظاهر می شود)ظاهر شد(

 
36). ه بّه للاه یهبِعد عنهه الِشه ِ ِسن ا یل الناس و َمن َیه ّب للا َیه  َمن َیه

 بدی دور می شود. هرکس خدا را دوست بدارد اب مردم به خویب رفتار می کند، و کیس که خدا او را دوست دارد، از (1

 خدا او را دوست دارد، از بدی دور می ماند.هرآ ن که حّب خدا در دل دارد، به مردم احسان می کند، و آ ن کس که  (2

 و کیس که خدا اورا دوست دارد، بدی را از او دور می کند.کیس که خدا را دوست دارد به مردم نیکی می کند،  (3

 ی کند، و آ ن که خدا دوست دار اوست، اورا از َّش دورش می سازد.آ ن که دوست دار خدا است به مردم احسان م (4

 

 گر هم وجود گاهی اوقات آمدن یک حرفِ اضافه در کنار یک فعل باعث تغییر در معنای آن می شود. این مورد در زبان های دی

 بسیار دیده می شود:در زبان عربی این موارد (  :look at نگاه کرد:       look for جستجو کرد:دارد. مثال: )

 آ ورد : جاء: آ مد          جاَء بـ 

 آ ورد : آأیَت:آ مد           آأیَت بـ 

 تقاَم: برخاست     قاَم بـ : پرداخ 

 َذَهَب: رفت       َذَهَب بـِ : برد 

 

 (عَّّی الرتمجة الصحیحة:37

 الطعام ِلـضیوفنا: مادرم برای همامانن غذا آ ورد.ـِ جاءت وادلیت ب (1

 یف تربیة ااَلوالد. مادران در پرورش فرزندان صبور هستند. اُلّمهاتما آأصرَبَ  (2

 آأیَت املعمّله و آأَخَذ ِبـیدی فََذَهَب ِِب: معمّل آ مد و دست مرا گرفت و اب من رفت. (3

لوا علیَه: برادران یوسف آ وردند و بر او وارد شدند. (4 خوة یوسف فَـَدخه  جاء ا 
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لامِت ا یل النّور»(عَّّی الرتمجة الصحیحة:38 َج الناسه ِمن الظُّ ُّنا الکرمیه ِبـدیَن الاسالِم حیّت خَیره  «.جاء نبی

 گرامی ما اب دین اسالم آ مد ات مردم بتوانند از اتریکی ها به سوی روش نایی بریون بیایند.پیامرب  (1

 پیامرب گرامی، دین اسالم را آ ورد ات مردم از اتریکی به سوی روش نایی خارج بشوند.  (2

 پیامرب گرامی ما، دین اسالم را آ ورد ات مردم از اتریکی ها به سوی روش ین بریون بیایند.  (3

 گرامی، اب دین اسالم آ مد اتمردم از اتریکی به روش ین بیایند.پیامرب  (4

 

 :و گاهی ماضی ساده اند( –اید  –ایم  –است  –ای  –)صفت مفعولی + ام نقلیِ فارسی به صورت ماضیِ ترکیبِ قَد+ماضی

 *)لَقَد آأرَسلنا نوحا ...( نوح را به سوی قومش فرس تاده امی)فرس تادمی(.ترجمه می شود. 

یَل قوِمهِم فَجاؤومهه ب(*)و 36 ال  ا  سه  البیّنات(*ـلَقَد آأرَسلنا ِمن قبِلَک ره

 یب شک قبل از تو پیامرباین را به سوی قومشان فرس تادمی و دالیل روشن را برای آ َّنا آ وردند. (1

 هامان ما پیش از تو نزی به سوی آ َّنا پیامرباین را فرس تاده بودمی که آ َّنا دالیل روش ین مهراهشان بود. (2

 قبل از تو پیامرباین را به سوی قومشان فرس تادمی پس آ َّنا اب نشانه هایی آ مدند.قطعا  (3

 به راس یت که ما پیش از تو به سوی قوم آ َّنا پیامرباین را فرس تادمی و آ َّنا دالیل آ شّکری را آ وردند. (4

 

  :انواعِ ما در زبان عربی 

  :دانش آ موز نیامد. ماجاءبرای منفی کردن فعل ماضی و گاهی مضارع می آید. )ما(نافیه :  الطالبه

  :)برای بیان تعجب به کار می رودکه  همیشه روی فعلِ ماضیِ مفرد مذکر غائب)سوم شخص مفرد(می آید.به عبارت  ما)تعجبیه

ازندران و ماامََجَل غاابِت مازندران و طبیعتها.جنگل های ممانند:  استفاده می شود.  ماآأفعَل(دیگر در زبان عربی برای بیان تعجب از وزن)

 طبیعتش چه زیباست.

 :)در کالس یازدهم می خوانید. ما)شرطیه 

 )مثال: ما هذا؟ این چیست؟       :یا پرسشی ما)اِستفهامیّة 

 

 تست هایی پیرامون واژگان، متن درس و درک مطلب
 الصحیَح ِلـلفراغ:عَّّی « أأفراِد آرُستِِه بیتا  کبریا  َحیّت یَعیشوا فیـِه بعَد موتِهالوادله لـِ (»....... 41

َث                      2َوَصَف                       (1  ( کََشَف 4( آأمَسَک                         3( َوره

 

ل بینَههام(»41 ثناِن ........ فَـال تَدخه ذا اکَن ا   «ا 

جاِن   3( یرََتاحامِن                     2یتناجیاَن                   (1  ( یَتََعلهامنِ 4                   ( یَتََخره
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دقه عنَد اخلوِف (»42  یهمِکن آأن یرتبط ابلعبارة:عَّّی ما «. ِمن عالماِت املؤمِن احلمله عنَد الغضِب و الّصِ

 طـمع  آ رد  به مـردان  رنـگ  زردی              طـمـع  را  سـر بـبـر گر مـرد  مـردی (1

 گر راست خسن گویی و در بند مباین              به زآ ن که دروغت دهد از بند رهایی (2

 خته استاز آ ن، مـرد داان دهان دوخته اسـت             که بیند که مشع از زابن سو  (3

 (  هـمـی   تـا   بـرآ ید  به  تـدبـیـر، کـار             مـدارای   دمشـن    بـه    از  کـارزار4      

 

  یف الرتادف: اخلََطأأ (عَّّی 43

به آأن یکوَن  (1 س یطرا  عََل مجیعِ سلوکک:  احِلمله جَیِ  (یس تغِفره )اّّلنوَ  ِاال للا(*:  یَغِفره ( *)وَمن 2                       (الّصرب)مه

3) ّ فه مل :  قامَ ا َدَخَل املعمّله الصه اّل ه ِاحرتاما  هله ِر آأن 4                             )ََّنََض(الطُّ هَقده  (تَبين)احلکومة بهیوات  ِلـلفقراء:  تصنَعَ ( اکَن ِمن امل

 

نه بعَد موتِهِ (»44 هه  ال یة الِشیفة املهناس بة لـهذِه العبارة: عَّّی «. س بٌع جیری ِللعبِد آأجره

نَة فََُله عِشه آأمثالَها(*                               (1 دوهه عنَد للاِ 2*)َمن جاَء ابحلَس َ  (*(ما تهقَّدموا ِلـأأنفِسمکه ِمن خری  جَتِ

3                   *)... نَة  نَة  و یف ال خرة َحس َ  ) و ما َظلَموان ولکـن اکنوا آأنفَسهم یَظِلموَن.(*( *4(*)ربّنا آ تنا یف ادّلنیا َحس َ

 

 (  45-51عَّّی الأََصّ و الأدقه یف الرتمجة: )ِمن 

 راییض(66)کنکور «: ِالَزم التهَفکَُّر فَههام آأمراِن قد جَشهَع ااِلسالمه املسلمَّی هِبام منذه ظهوِرهِ ( »45

 ظهور اسالم مورد تأأکید بوده و مسلامانن به آ ن تشویق شده اند.مهراه تفّکر و آ موخُت ابش، زیرا این امر از ابتدای  (1

 تفّکر و تعلمی بر تو واجب است، چه این دو امر هامن است که اسالم از ابتدای ظهور به مسلامانن اتکید کرده است. (2

 ویق کرده است.که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمّی را بدان ها تش اموری هستندبرتفّکر و آ موزش متعهد ابش، چه آ َّنا  (3

 َّنا دو امری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلامانن را بدان ها تشویق کرده است.آ  پای بند تفّکر و ایدگریی ابش، چه  (4

 

یَل جعائب اهخَری(»46  هرن(66)کنکور«: ا ن هتمّت ابلرِسّ الغامض ِلحیاتک، تتوّصل ا 

 دیگری دست می اییب.( اگر به راز پیچیده ی زندگی ات توّجه کین، به جعایب 1

 ( اگر از مشلک راز زندگی ات آ گاه شوی، رس یدنت به جعایب دیگر میرّس می شود.2

 ( اگر راز پیچیده ای در زندگی ات هست، به آ ن اهامتم کن ات به جعایب دیگری بریس.3

 ( اگر مشلک راز زندگی ات را متوّجه شوی، دست ایفُت به جعایب دیگر آ سان شود.4

، فَـلَ  تَعلهمته آأن ال آأجعلَ قد ( »47 رتَکبَهه  (61کنکور انساین «:) هه َعله للا آأراَد آأن یغفَر ذنبَ یف معاتبة آأحد  ِبـذنب  ا 

 اید گرفته ام که در رسزنش کردن کیس به سبب گناهی که مرتکب شده جعُل نکمن، چه شاید خدا ُبواهد از گناه او درگذرد. (1

 ویی از افراد به سبب گناهان آ َّنا تعجیل کمن، بسا خدا ُبواهد از گناه آ َّنا گذشت کند.مرا فهامنده اند که نباید در عیب ج (2

 فهمیده ام که در عیب گریی از اشخاص ُباطر گناه کردنشان نباید ش تا  داش ته ابمش، بسا ُبواهد آ َّنا را بیامرزد. (3

 آ مرزیده ی خداوند ابشد.د یردی ُباطر گناهش جعُل کرد، چه شابه من آ موخته اند که نباید در رسزنش هیچ ف (4

 

 (64کنکور انساین«)علینا آأن ال جنَعل ِللمفسدیَن منفذا  ینفذوَن ِمنهه ا یل قلوبنا آأبدا  و ا ن واَُجنا املصاعب( »48

 هرگز نباید برای نفسدان حمل نفوذی قرار بدهمی که از آ ن به قلب هامیان نفوذ کنند، اگر چه اب خسیت ها مواجه شومی. (1

 حادثه ای انگوار دچار شومی هرگز راهی برای مفسدان نگذارمی ات از طریق آ ن به قلب هامیان وارد شوند.اگرچه به  (2

 نباید برای فاسدان منفذی قرار دهمی، اگرچه به مصیبت ها دچار شومی که مهیشه بتوانند از آ ن به قلب های ما نفوذ کنند. (3

 حمل ورودی قرار ندهمی، هرچند اب حوادث انگوار روبه رو شومی. هیچ گاه برای فاسداین که در قلب هامیان وارد می شوند (4
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ههه قد ـعَل البخیِل آأن ال یش تيک حیات» (46  «:ِانتََخبها ِبنفسهِ هه احملقَّرة الهن

 کیس که ُبیل است زندگی حمقر را خود پذیرفته، پس نباید از آ ن شّکییت کند.  (1

 بر ُبیل واجب است که زندگی فقریانه ای که خود انتخا  کرده بپذیرد و شّکییت نکند. (2

 انسان ُبیل نباید از زندگی حقریانه ی خود شّکیت کند، زیرا خود آ ن را انتخا  کرده است. (3

 انسان ُبیل الزم نیست که از زندگیش که حمقر است شّکیت کند، زیرا انتخاِ  خود اوست. (4

 نکات قواعد 

  :رجالمخسة معدود، اسمی است که عدد را برای آن به کار می بریم. مثال  

 ِهفت  ةبعمثال: س  ولی به مفرد ترجمه می شوند.    ؛به صورت جمع نوشته می شوند11تا 3اعداد  معدود :  کتا کهتهب 

 ِآأحَ ( برای مذکر به شکل11)یازده عدداصلی() َحَدَعَِشَ کتااب  /// ا حدی عَِشَة مثال: آأ  (به کار می رود. ی َعَِشةا حدَ برای مؤنث به شکل)   و َد َعَِشَ

 جشرة .

  می شود.و ترجمه  معدودِ اعداد یازده به بعد به صورتِ مفرد نوشته 

 ِکتا  واحد//  مثال: س تة(که قبل از آنها می آید. 2 و 1اعداد اصلی بعد ازآنها می آید. )به جز معدود اعداد  معدود // //مخَس طالبات  کهتهب 

ثنتاِن.   جشراتِن ا 

  ادّلرسه الاّول// الصفُّ العاَِش  ازآنها واقع می شوند. قبلمعدود اعداد ترتیبی  

 
51 .......... ُّ آأس بوع  هَله ....... یوما . عّّی الصحیَح:« هبمن»آأاّیم  و شهر (ُکه  هله

 آأربعون –( س بعة 4آأربعون                     –( تسعة 3ثالثون                  –(س بعة 2ثالثون                         -(تسعة1

 

 س تخدام الاعداد:ا  یف اخلَطأ  (عَّّی 51

ِّ صفحة  ِمن هذِه املقاةل َخَطأأ واحد. 2«.                       حافظ»(  قرآأته بیتا  آأربعَة َعَِشَ ِمن آأشعارِ 1       ( یف ُکه

نساان .                       3       ( یف مذهب الش یعه لنا آأربعَة َعَِشَ معصوما .4(  هذا الانفجار َسبَّب آأن یهقتَل ثالثوَن ا 

 

  نوشتن اعداد یازده به بعد  در زبان عربی:برای 

 ّل یکان را بنویسیم.او 

  .)بعد دهگان را)برخالف فارسی 

ثنانِ چهارده : آأربعة َعَِشَ //  مثال: میان اعداد یازده تا نوزده، حرفِ)و( نمی آید.  تّة و مخسون پنجاه و شش://  آأربعونَ و  چهل و دو: ا   س ِ

 
 الاعداد:عَّّی الصحیَح یف اس تخداَم (52

ِق َرقَمه غهر  (1 زءا  واحدا  ِمن القرآ ن الکرمی یف آأحَد و عَِشَ یوما .2و ثالثة                         اکَن عِشین« نور»فيت یف فهنده  ( َحِفظته جه

، مخسوَن و ِاثناِن ُآس بوعا .4 .                       (بَِقیَت ِمن زماَن هذِه املباراة مخس و عِشوَن دقیقة  3 نَة  واحدة   ( ِلـس َ
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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                           الثانی: المواعظ العددیّة             مشترک          الدرس  01درسنامه و تست عربی     

 درباره ی اعداد ترتیبی باید بدانیم که:

 ( ترتیبی که برای مذکر به صورت)األوّل(  و برای مؤنث به صورت )االُولی( 1) یکِ  به جز عددِ بر وزن)فاعل( نوشته می شوند

 مثال: الأّول)یمک(، الثّاِن)دّوم(، الثالث)سّوم( و ...... نوشته می شود.

 .بعد از معدودشان می آیند 

  .همراه )الـ( به کار می روند 

   .مثال: ادّلرسه الثّاِن // الّشَجَرةه الثّانیّةاز لحاظ مذکر و مؤنث مانند اسم قبل از خود)معدود( نوشته می شوند 
....... ِمن االهس بوعِ هَو......»(عَّّی املناسَب ِلـلفراغِّی:53  «.الیومه

 الاربعاء –(اخلامس 4الثالاثء                   –( الثالث 3امجلعة                    –( السابعة 2ااَلَحد             –ااِلثناِن  (1

 

  س تخداَم الاعداد:ا  یف  اخلََطأ  (عَّّی 54

تِشق اللهغة الفارس یة یف ثالث س نوات                                   1 َ هذا املسه  «.دی»( یومه میالد اهخیت اکَن عِشیَن یوما  ِمن شهر2           ( تََعمله

 .ه و عِشیَن الَف تومان  دفعته ِلـلحلوایّن مخس(4               یف الصفَحة العاَِشة ِمن الصحیفة الیومیّة. « مطر الّسمک»قراته هذِه املقاةل حولَ ( 3

 

نة السابعِة و اخل (»55 ت آُخیت الثانیّة و یف الس ّ دِلَ  عَّّی الصحیَح یف الرتمجة؟«. َهنّأ  ااَلقرابء وادلیه سّی وه

 در سال هفتاد و پنج، خواهر دومم به دنیا آ مد و نزدیّکن به پدر و مادرم تربیک گفتند. (1

 در سال پنجاه و هفت دو خواهرم به دنیا آ مدند و آ ش نااین به پدر و مادرم تربیک گفتند. (2

 و اقوام به وادلیمن تربیک گفتند. ددر سال هفتاد و پنج دو خواهرم به دنیا آ مدن (3

 در سال پنجاه و هفت خواهر دومم به دنیا آ مد و نزدیّکن به وادلیمن تربیک گفتند. (4

 

 .برای بیان عُمر در محاوره ها از اعداد اصلی استفاده می شود .  مثال: معره آأبـي مخسوَن س نة 

 .ال ربعا ( 6:45:)الساعة السابعه(// ساعت 7ساعت برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می گردد  . )الساعة العاَشة ا 

 
آأخیَک  (56   ِلـلفراغ؟ اخلَطأأ عَّّی « معره آأیخ: ....... عاما  »:؟ م معره

 ( ثالثََة َعَِشَ 4( الثالث َعَِشَ                3( عِشوَن                 2مخسَة َعَِشَ             ( 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


