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                          تهیه و تنظیم: مجید رستمی                 الدّرسُ الثالث : مَطَرُ السَّمَک       مشترک    01درسنامه و تست عربی   

 نکات فن ترجمه

   ِبِـ + بن مضارع + شناسه(التزامی فعل مضارع به صورت مضارعِ فعل مضارع: «(+ ات، اتاینکه»َک  – «ات، اتاینکه»َحیته  – «که»آأن)ترکیب( 

 ( به کار می رود.ترجمه می شود. البته گاهی مضارع التزامی بدون )بـِ

ر ا یل هذِه الّصورِة  َق مثال: فانظه  پس به این عکس نگاه کن ات ابور بکین)کین( :َحیّت تهَصّدِ

 

نُّ آأن تکوَن تلَک الّظاهرةه العجیبةه ِفلام  َخیالیّا :(یف بدایة 57  ااَلمِر کهنّا نَظه

 گامن کرده بودمی که آ ن پدیده ی ابور نکردین در َشوع اکر، فیلمی خیایل است (1

 در ابتدای اکر، گامن ما این بود که این پدیده ی جعیب فیلمی موهوم ابشد. (2

 ی شگفت، فیلمی خیایل است.گامن می کردمی که در َشوع آ ن اکر، این پدیده  (3

 در آ غاز اکر گامن می کردمی که آ ن پدیده ی جعیب، فیلمی خیایل است. (4

 

شاهدِة املهباراِة:58 َل امللعَب ِلمه  (علینا آأن نشرتَی الِبطاقَة َحیّت ندخه

 برماست که برای وارد شدن به ورزشگاه برای دیدن مسابقات، بلیت خریداری کنمی. (1

 اکرت ُبرمی ات بتوانمی به ورزشگاه وارد شومی. برای دیدن مسابقه ابید (2

 ما ابید بلیت ُبرمی ات برای دیدن مسابقه به ورزشگاه وارد شومی.  (3

 خریدن اکرت برای دیدن مسابقات بر ما واجب است ات بتوانمی وارد ورزشگاه شومی. (4

 

نه للَا الیهغرَّیه ماِبقوم  حیّت یهغرَّیوا آأنفسهم( »56  (66الصحیحة: )کنکور جتریبعَّی الرتمجة «. ا 

 بالشک للا دگرگون منی کند هیچ قومی را الا این که آ ن چه در دل های آ ن قوم است تغیری داده شود. (1

 ه را در درونشان هست، تغیری دهند.اوند آ چنه در قومی هست تغیری منی دهد مگر اینکه آ چندهامان خ (2

  وخواهد داد مگر اینکه ابتدا درون خویش را تغیری بدهند. قطعا  للا چزیی را که قومی در درون خود دارند تغیری (3

 بدون تردید خداوند دگر گون کننده ی چزیی که قومی در نفس خود دارند نیست الا اینکه وخست آ چنه را در دل دارند دگرگون سازند. (4

 

 (65عّی الرتمجة الصحیحة: )کنکور راییض« علینا آأیضا   ها آأنَت  ادلنیا حیّت تهَربّینا، فَیرَّسِ اللهمه قد جعلَت لنا مشاَُک عدیدة  یف» (61

 ددی را برای ما قرار داده ای ات ما را تربیت کین، پس تو خود نزی آ هنا را برما آ سان کن.عدر دنیا مشالکت مت ؛خداای (1

 ان می کین.پروردگارا؛مصیبت های خمتلفی را در دنیا برای ما گذاش یت ات تربیت شومی، پس تو نزی آ هنا را برامیان آ س (2

 ما آ سان کن.بر پروردگارا؛ مصیبت های متعددی را در دنیامیان گذاش ته ای ات پرورشامن دهی، پس خودت نزی آ هنا را  (3

 خداای؛ در دنیا مشالکت خمتلفی را برامیان هنادی ات تربیامتن کین، پس تو خود نزی آ هنا را برمیان آ سان می کین. (4

 

 جمع ترجمه می شود مفرد نوشته می شود و به به صورتِفعل  مفرد + اسم مثنی یا جمع(: سوم شخص در ترکیبِ )فعل. 
ي: مثال َمک»الناسه هذِه الّظاهرة الّطبیعیّة  یهَسّمِ  مردم این پدیده ی طبیعی را ابران ماهی می انمند.«: مطَر السه

 

 تست مربوط به واژگان، متن درس و درک مطلب
نَواّی  یف شهِر هبمنالفجِر ِمهَرجانه »(61  عَّّی الةلمة الیّت آأقر ه ِمن املفهوِم ِلـلةلمِة اليّت حتهتا خطٌّ:«. لـلأفالِم ینعِقده س َ

 ( حافةل4( ِحّکیة                             3( َحفةَل                         2ظاهرة                           (1

 



25 
 

                          تهیه و تنظیم: مجید رستمی                 الدّرسُ الثالث : مَطَرُ السَّمَک                             مشترک    01درسنامه و تست عربی
 َعن املتّضاد ِللةلامت الیّت حتهتا خطٌّ: اخلََطأأ (ما هَو 62

یل  (1  : )جالسا (واقفا  ( هناَک نوٌع ِمن الَفَرِس یقدره عََل النوِم 2: )الیسار(                               المیّیَذَهَب املهَعمّله یف الّصِف ا 

َعِة.)َاقَّل( کثه (اَ 3 ل(يِن خِرجآ  ( اللهمه 4                                 النّاِس ال یعلموَن یف یوِم اجلهمه لهامِت الومِه.)اهدخه   ِمن ظه

 

َمِک تهصِبحه ااَلرضه ........ بـااَلسامِک .......... عَََل ااَلرِض.(بعَد حدوِث 63  َمَطره السه

 القویّة –( ظاهرة 4امجلیةل            –( متعلّقة 3املهنتِشة                 –( مفروشة 2املتعلّقة                   –منتِِشة  (1

 

 عََل َحَسِب احلقیقَة و الواِقع:َطأ  (عَّّی اخلَ 64

، تَتـَسـاقَـطه ااَلسامکه عـََل ااَلرِض.                  (1 ـرَعـتَـهه .2عـنَدما یـفـِقـده ااِلعـصاره سه نه نزوَل املََطِر و الثهلِج ِمن الّسامِء آأمٌر طبیعیٌّ  ( ا 

ِک ینعِقده یف الههندوراس شهراّی . و یهَسّمونَهه 3 مه َمِک.( 4«               همرجانه البحر»(همرجانه السه ِ َمَطِر السه  ما یَـِئـَس العلامءه ِمن معرفِة رِسّ

 

یران و ِمن مدینة اکزرون»...........؟ (65  ِللـفراغ: اخلََطأ  عَّّیِ الّسؤال «. حَننه ِمن ا 

؟                2ِمن آأّیِ بـَََل  آأنامت؟                     (1 ه  ( ِمن آأّیِ بَـََل  آأنِت؟4آأنمت؟               ( ِمن آأّیِ بـَََل  3( ِمن آأّیِ بـَََل  آأنُته

 نکات مربوط به قواعد:

   .فعلِ غائبِ اوّلِ جمله)سوم شخص( به صورت مفرد نوشته می شود، هرچند که اسم بعد از آن فعل، مثنی یا جمع باشد 

 مثال:

  العلامءه معرفَة رِسه تلَک الظاهرة العجیبةحاَوَل. 

  یَل جاَء  املدرسِة.الطالباِن ا 

 ( عَّّی اخلََطأ  یف ِاس تخداِم الافعال:66

مِک.                         (1 اّل ه هذا الیوَم.2یهَسّموَن الناسه هذِه الظاهرَة مطَر السه  ( َیتَِفله الطه

اّلِ                                         (3  ر و البحرِ ( تعیشه ااَلسامکه یف النّ 4قََرآ  املعلّموَن ادلروَس للطه

 

 بر دونوع است:،  (مذکّر مفردِ مفردِ مذکر غائب)سوم شخصِ فعلِ ماضیِدر ،فعل از لحاظِ تعداد حروف 

  وا)َجلََس(تنها سه حرف است. در فعلِ ماضیِ مفرد مذکرِ غائب،فعل ثالثی مجرّد: تعداد حروفش )قََرآ ( – مثال:  َجلَسه راِن)نََظَر( –قََرآأته  .یَنظه

   بیش از سه حرف است)سه حرف اصلی و یک یا چند حرف فعلِ ماضیِ مفردِ مذکّرِ غائبفعل ثالثی مزید: تعداد حروفش در ،

)هاَجَر( (.زائد س تَخَدَم( –مثال: هاَجرمته س تَخَدموا)ا   ا 

  ِمهمترین معیار برای تشخیص فعل های ثالثی مجرد از ثالثی مزید، این است که فعل مورد نظر را به سوم شخصِ مفردِ مذکر

ه ثالیث جمرد است چون سوم خشص مایض)مفرد مذکر مایض( آ ن )َجلََس( است. // ماضی آن بر گردانیم.   مثال: جلَسُته
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  باب می آیند. اگر فعلی با یکی از وزن های زیر مطابقت داشته باشد حتما  8فعل های ثالثی مزید طبق وزن های مشخصی  در

 (4و  3مزید است.)درس  ثالثی

 مصدر امر مضارع مایض اب 

 ِاس تفعال ِاس تَفِعل یَس تَفِعله  ِاس تفَعلَ  اس تفعال

: پس می گرید ِاسرَتَجَع:پس گرفت ---  ِاسرتجاع: پس گرفُت ِاسرَتِجع: پس بگری یَسرَتِجعه

 ِافتعال ِافتَِعل یَفتَِعله  ِافتََعلَ  ِافتعال

: اکر می کند ِاش تَغََل: اکر کرد ---  ِاش تغال: اکر کردن ِاش تَِغل: اکر کن یَش تَِغله

 ِانفعال ِانَفِعل یَنَفِعله  ِانَفَعلَ  ِانفعال

: ابز می شود ِانَفتََح: ابز شد ---  ِانـِفـتاح: ابز شدن ِانَفِتح: ابز شو یَنَفِتحه

 تََفعُّل *تََفعهل یَتََفعهله  تََفعهلَ  تََفعُّل

َج: دانش --- ره : دانش آ موخته می شود آ موخته شد ََتَ جه ج: دانش آ موخته شو یَتََخره ره ج: دانش آ موخته شدن ََتَ رُّ  ََتَ

 تَفاعهل *تَفاعَل یَتَفاعَله  تَفاعَلَ  تفاعهل

: هامنند می شود تَشابََه: هامنند شد ---  تَشابهه: هامنند شدن تَشابَه: هامنند شو یَتَشابَهه

له  فَعهلَ  تفعیل هَفّعِ ل ی  تـَفعیل  *فَّعِ

َح: شاد کرد  --- : شاد می کند فَره هَفّرِحه  تفرحی: شاد کردن فَّرِح: شاد کن ی

فاعةََل  فاعةََل  *فاِعل یهفاِعله  فاعَلَ  مه  مه

: مهنشیین می کند جالََس: مهنشیین کرد --- اِلسه جالََسة: مهنشیین کردن جاِلس: مهنشیین کن جیه  مه

فـِعـله  اَفـَعـلَ  ِافـعـال  ِافـعـال اَفـِعـل یـه

: بریون می آ ورد َاخَرَج: بریون آ ورد --- ِرجه  ِاخراج: بریون آ وردن َاخِرج: بریون بیاور خیه

 

 .فعل های ثالثی مزید، مانند فعل های ثالثی مجرد به شخص های مختلف برده می شوند 

اِلسَّی.. مثال:  ِاس تَخَدمته // ِاس تَخَدمَت// ِاس تَخَدمِت//  اهجالِسه  // جته الِسه  // جته

 فهیا فعٌل مزیٌد : ما جاء( عَّّی عبارة  67

عراء آأبیاات  ممزوجة  ابلفارس یِّة و العربیّة .                               (1 لفّی.2َانَشَد بعضه الشُّ  ( آأعضاءه االهرسِة شاَهدوا ِفلام  رائعا  عن ادلُّ

.                                              (الّصّیه آأّوله دوةل  ِاس تَخَدَمت 3 نَواّی .4نهقودا  ورقیّة   ( َحَدثَت هذِه الظاهرةه یف تلَک امِلنَطقَة س َ

 َعن ِاس تخداَم الافعال: اخلََطأأ  ( عَّّی 68

دیَدة.                                     (1 ت ِبَسبَِب العاصفِة الشه جاجة ِانَکرَسَ وا ِمن جامعِة طهران.( هؤ2هذِه الزه جه ره لََبة ََتَ  الء الطه

ـهم ِمن هـذِه احلـادثـِة؟                                      3 ـبـت ها ااَلخواِن، ِلمـاذا تَـَعجه ُـّ  (  ِانقََطَعت الکهرابء عنَد نزوِل املَطر.4(آ ی

 ضمّه  ندارد پس هیچ فعل  امر ِ ثالثی مزیدی، با)اُ( « دومین حرف اصلی»هیچ کدام از فعل های ثالثی مزید، عین الفعلشان

 شروع نمی شود. بنابراین هرفعلی که عین الفعلش ضمه داشته باشد یا فعل امری که با)اُ( شروع شود، مزید نیست.

قه و....  روا، آأصده  این فعل ها همگی ثالثی مجردند.مثال: تَعبهدوَن، اهنظه



27 
 

                          تهیه و تنظیم: مجید رستمی                 الدّرسُ الثالث : مَطَرُ السَّمَک       مشترک    01درسنامه و تست عربی

 ( عَّّی الصحیَح یف صیاغة ااَلمِر: 66

عه   (1 ع                             –تَتََجمه مه یب                     –( تَقرَتبَّی 2جَتَ ِّمَن 3آ قرَتِ اِوالِن 4عمَّل                   –( تهَعل  ِاحاِوال –( حته

  .هرگاه فعلی در باب اِفعال باشد در حالتِ امر با )اَ( شروع می شود 

 .ساختن فعل های نهی، نفی، مستقبل و .... از فعل های ثالثی مزید دقیقاً مانند فعل های ثالثی مجرد است ، مثال: الََتترَِب، ما ساعَدمته

.  َسـیهساِعده

  :برای ساختنِ مصدر از فعل های ثالثی مزید، آن فعل را طبقِ وزنِ بابش قرار می دهیم : ه مثال: مصدِر ِاس تَغَفَر: ِاس ِتغفار// مصدر تَتََعمله

// مصدر ِانقََطَع: ِانقطاع//   تََعملُّ

 ئب)سوم شخص مفرد( برای تشخیص مصدر فعل های داده شده در تست ها بهتر آن است که به ماضی صیغه ی مفرد مذکرِغا

 مراجعه کنیم

 «:اَدَرکَت »( عَّّیِ الصحیَح َعن ااَلمر ِمن71

 ( ِادِرک4( َادِرک                              3( ِادِریک                              2َادِریک                                   (1

 

 ( عّّی الصحیَح یف تعیّی املصادر:71

مه  (1 م                  -تهقَّدِ َبة                       -( حاَسبَت2تَقَدُّ حاس َ  تکرمی –( یهکرِمَن 4تشبیه          –( یَتَشاهبهوَن 3مه

 

 .نَنتَِِشه فعل هایی که با )اِنتـ ، یَنتـ ، تَنتـ ، نَنتـ( شروع بشوند در باب افتعال هستند نه انفعال ،  و .... مثال: ِانتَظَر، یَنتَِبهه

  ِِاس تمَلََ »فعل های مانند ،  در باب اِفتعال هستند نه اِستفعال. « ِاس تََمَع، ِاس ترََتَ

 .برای تشخیص تعدادِ حروفِ زائدِ فعل های مزید بهتر است به ماضیِ مفردِ مذکرِ غائب آنها)سوم شخصِ مفردِ مذکر(مراجعه کنیم 

 : اخلطأأ ( عَّّی 72

 «تفعیل»التلمیذ یف دروِسـه کثریا . ِمن اب  مَ ده قَ تَ ( 2«                                    تصویر»هذِه املنظرة امجلیةل: ِمن مصدر ره وِّ َص ته يَه  (1

دافََعة                                 دافََعت(3  ااَلخالق یف اجملمتع ِبـحضوِر املؤمنّی.ِمن اب )ِافتعال( تنتَِِشه ( 4النّساء عن هویهّتنه ااِلسالمیّة: ِمن مصدر مه

 :باتوجه به مشابهت فعل های ماضی و امر وجلوگیری از اشتباه کردن آنها با یکدیگر، دانستن نکات زیر ضروری است 

 بابِ تَفَعُّل و در امر همه ی باب ها کسره است)به جز دو  و حرکتِ عین الفعل)دومین حرف اصلی(در ماضی همه ی باب ها فتحه

 –جاَهدوا)مایض(  -ِاس تَخِدما)امر( –مثال: ِاس تَخَدما)مایض( است. (.که حرکت عین الفعل این دو باب در امر بازهم فتحه است تَفاعُل

 ِانتَِظرَن )امر( –ِانتََظرَن)مایض(  -جاِهدوا)امر(

 شبیه به هم هستند؛ که با توجه به ضمایر به کار رفته در  فعل امر و ماضی در دو بابِ تفعُّل و تفاعُل، در برخی از صیغه ها کامال

  جمله قابل تشخیص هستند.
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                          تهیه و تنظیم: مجید رستمی                              الدّرسُ الثالث : مَطَرُ السَّمَک                مشترک    01درسنامه و تست عربی
:( عَّّی املزید 73  الثالیث ِبـزایدِة حرف  واحد 

م و َمن یغِفره اّّلنوَ  ِاال للا.                     (1 مس یّة.2*)فاس تَغِفروا ِلـذنوهِبِ نِة الشه  ( َیتَِفله ااِلیرانیّوَن بـالنّوروِز آأّوَل یوم  ِمن آأاّیِم الس ه

شا  ِسلمیّـا .4                        (*)و بـاحلـّقِ آأنـَزلـنـاهه و بـاحلـَّقِ نَـَزَل(*                3 ّلِ النـاِس آأن یَـتَـعایَـشوا مَع بـعـِضـهِـم تعـایـه  ( عَََل کـه

 

ـم.( »...... 74 ّف یف مدینهِتِ حه  ِلـلفراغِ: اخلََطأ  عَّّیِ « ِبـبیعِ الصُّ

 ( اکنوا یَش تَِغلونَ 4ِاش َتغَلوا                  (3( یَش َتِغلوَن                         2ِاش تَِغلوا                            (1

 

موا»( عَّّی اخلََطأأ َعن فعلِ 75  «تَقَده

 ( مصدرهه )تقدمی(4( مزید ثالیث                          3(فعل امر                              2فعل ماض                  (1

 

 فهیا فعل اَمر: لیَس ( عَّّی عبارة  76

روا (1 وَن.                              اهنـظه هِم.2ِایل طـعام  تـأأُکه ا الوادلاِن، تةََلهام مَع ااَلوالدی حوَل َمشاُِکِ  ( آأُّیُّ

 ( ِاقـتَـَربهوا ِمن احلـدیقِة فَـَجـلَسوا تَـحَت ااَلشـجـار.4(ِاس تَخِدوا ااَلمثاَل یف الکِمـمک.                            3

 

 َل)پایّی آ ورد(عال و تفعیل را باید طوری ترجمه کنید که مفعول پذیر باشند. فعل های باب اِف  مثال: آأخَرَج)بریون آ ورد(. نَزه

  فعل هایی که در باب اِنفعال هستند باید طوری ترجمه شوندکه نیاز به مفعول نداشته باشند.)از فعل ربطی شد در ترجمه آنها

 فرس تاده شد// ِانقََطَع: قطع شد.مثال: ِانَبَعَث:  (استفاده می کنیم.

 تَعایَشوا)ابیکدیگر مه زیس یت کردند(. تَشابََه)به  مثال:کمک می گیریم. « همدیگر، یکدیگر»باب تفاعُل از کلماتی مانند ی معموالً در ترجمه

 یکدیگر شبیه شدند(.

  عنا)مجع شدمی(. ه می کنیماستفاد شددر ترجمه ی فعل های باب تَفَعُّل تا جایی که امکان دارد از فعل ربطی )عوض شد(. جَتَمه َ  .مثال: تَغرَیه

 .َب)تعجب کرد( تََدخهَل )دخالت کرد(البته در مواردی، این نوع ترجمه جواب نمی دهد )ایدگرفت( تََعجه َ  تةََلهَم )حصبت کرد(.    مثال: تََعمله

  

 ( عَّّیِ الرتمَجَة الصحیحة:77

َک رآأَسها: آ فتا  پرست چشمش را می گرداند بدون اینکه رسش حرکت کند. احِلرابءه تهدیره َعینهَیا دونَ  (1 ّرِ َ  آأن حته

یِّئات: بدی ها اب خویب ها از بّی می روند. (2 ناِت یهذِهنَب السه نه احلَس َ  ا 

: اب این نورها اتریکی درای را به روزی روشن تغیری دا (3 یل هنار  مهیضء  َل ظالمه البحِر ا   د.ِبـهذِه ااَلضواِء حَتَوه

منا: مهدیگر را زدمی پس مدیر دخالت کرد و ما را پش امین کرد. (4 َل املدیـره و نَده  تَضاربنا فـتََدخه
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 .برخی از فعل ها ی هم خانواده که تشخیص معنای آنها از یکدیگر ضروری است، طبق جدولِ ذیل می باشند 
 ترمجه فعل ترمجه فعل

 نشست َجلََس  دانست عمَِلَ 

 نشاند آأجلََس  اید داد عمَلهَ 

 مهنشیین کرد جالََس  اید گرفت تََعملهَ 

 ترمجه فعل ترمجه فعل

 پذیرفت قَِبلَ  راست گفت َصَدَق 

 بوس ید قَبهلَ  دوس یت کرد صاَدَق 

َق   روبه رو شد قابَلَ  ابور کرد َصده

َق   ِاس تقبال کرد ِاس تَقبَلَ  صدقه داد تََصده

 ترمجه فعل ترمجه فعل

 اکرکرد مَعِلَ  خارج شد، بریون رفت َخَرجَ 

 رفتار کرد عاَملَ  در آ ورد آأخَرجَ 

َرجَ   دادو س تد کرد تَعاَملَ  دانش آ موخته شد، فارغ التحصیل شد ََتَ

 به اکر گرفت ِاس تَعَملَ  بریون آ ورد، ِاس تخراج کرد ِاس تَخَرجَ 

 ترمجه فعل ترمجه فعل

 ابزگشت َرَجعَ  ش ناخت، فهمید َعَرَف 

َف   ابزگرداند آأرَجعَ  آ ش نا شد تََعره

سرَتَجعَ  یکدیگر را ش ناخت)ش ناختند( تَعاَرَف   پس گرفت ا 

 مرور کرد، مراجعه کرد راَجعَ  ش ناساند آأعَرَف 

 ترمجه فعل ترمجه فعل

   سامل ماند َسمِلَ 

   سالم کرد، حتویل داد َسملهَ 

   اسالم آ ورد آأسملََ 

   درایفت کرد ِاس َتملََ 

   شد تسلمی ِاستسملََ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


