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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                        السادس     ذوالقرنین       مشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی

 :موجود در درس ششم و قواعد  فنون ترجمه

 :فعل ماضی به صورت ماضی بعید)صفت مفعولی + بود +  شناسه( ترجمه می شود. ترکیبِ کانَ + )قد( + ماضی 

 .ذوالقرنّی، خدا قدرت به او ُبش یده بودمثال: اکَن ذوالقرنِّی قد آأعطاهه للاه القّوة: 

 

  :فعل مضارع به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.ترکیبِ فعل ماضی + اسم تنوین دار + فعل مضارع 

 :  می کردند)زندگی می کردند( به قومی رس یدند که نزدیک تنگه ای سکونتمثال: َوَصَل ا یل قوم  یسکنوَن قهرَ  مضیق 

 

 ترجمه ساختار ماضی و مضارع مجهول: 

  ِاستفاده می کنیم «صفت مفعولی + شد + شناسه»در ترجمه ی ماضی مجهول: از ترکیب. 

 

: آ فریده شدم ِلقته : درس نوش ته شد.//  خه  مثال: کهتَِب ادّلرسه

 عّی الفعل مضه دارد.نکته: مایض جمهول: عّی الفعلش کرسه دارد و حرف ای حروف قبل از 

 نکته: امس ای مضرِی بعد از فعل جمهول انئب فاعل انم دارد، که فعل جمهول از حلاظ مذکر ای مؤنث، اتبع انئب فاعل است.

 نکته: فعل های جمهول در اصل از فعل های متعّدی ساخته می شود.

 مثال: کهتِبه ادّلرسه // تهکتَبه مقاةٌل.

 صفت مفعولی + می + بن مضارع)شو( + شناسه»ترکیبِ در ترجمه ی مضارع مجهول: از» 

: ش ناسانده می شومی فه هَعره : درس نوش ته می شود. //  ن  مثال: یهکتَبه ادلرسه

 نکته: مضارع جمهول: عّی الفعلش فتحه دارد و حرف اّولش مضه دارد.

 :تست های پیرامون واژگان، متن درس و ترجمه  و درک مطلب

 یف ترمجة ااَلفعاِل التالیّة: اخلَطأ  ( عَّّی 121

لهصوا( القومه 2علینا: )محُل می کنند(                   اکنوا هیجمونَ رجاله هاتِّی القبیلتِّی  (1  ِمن قبیلتَط یأأجوج و مأأجوج:)خالص شدند( ََتَ

 ـهه لعدالتهة و امیانِه و هدایته ا یل رصاط  مس تقمی : )اس تقبال می کمن(آأس تَقِبله (  4                    ِمن هذِه القصة موضوعاٌت عدیدٌة: )فهمیده می شود( تهفهَمه (3

 

 عَّّی الصحیَح ِللفراغِ:( 122

: یهطیعه                                   (1 هه الّصاحلوَن یف آأّیِ آأمر  تَمَ 2........ للَا عباده ....... : مه نة  ( هااتَن القبیلتاَن وحشیّتاِن و تعیشاِن عیشة   ّدِ

یل املساء: فَطور3 ؟ ِمن اخلامسِة صباحا  ا  زّ 4                      (ما يَه ساعة...... مه  ( نأأُکه ........ والّشاَي و اخلهزَب یف الَفطور:الرُّ

 

 متّضاداتِن: فیها( عَّّی عبارة  لیس 123

ر(*  (1 ر ابملعروف و انَه َعِن املهنکه .2                                          *)وآأمه ه خمتال  فَخور  بُّ ُکه نه للَا الَیه تواضعا  یف حیاتَک فَا   ( کهن مه

ه َهَدی                                         3 ه یشء  خلقَهه ُثه ِرجه احلَيه ِمن املَیّت.4(ربّنا اّّلی آأعطی ُکه نه للَا هَو اّّلي خیه  ( ا 

 

ههم و ...... آأمواهلم.»( عَّّی الصحیَح ِللفراغ: 124  َیمکه اّّلیَن ...... يف هذِه امِلنَطقََة َمِلٌک یظِلمه

1)  َ  ینَهبه  –( یسکنوَن 4یهَدبّره                     –( یعیشوَن 3یغتمنه                   –( یسکنوَن 2               یهعِطي    –عیشوَن ی
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 تهیه و تنظیم: مجید رستمیسادس: ذوالقرنین            المشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی

بُّ آأَحده مه آأن یأأُکه حلَم آأخیِه میتا (*ک عَّّی الصحیَح یف املفهوِم:125 ِ  ( *)آأَیه

 از دست غیبت  تو شّکیت منی کمن                ات نیست غیبیت نبود ّلت حضور (1

 مـَص به  رغـم  برادران غـیور               ز قعر چاه برآ مد به اوج ماه رس ید  عـزیز (2

 پـوس یت ام  دور مـانده من زگـوشت                چون نـنامل در فـراق و در عـذا  (3

 آ ن کس که لوای غیب افراش ته است              او از تن مردگان غذا ساخته است (4

 

یوف بیوتَنا ...... هِبِم و نقوله لَههم ......//» ( عَّّی الصحیَح ِللفراغ:126 له الضُّ  عندما یدخه

به 2آأحَسنمته             –نَرفضه  (1 کَر عََل الواِجب         –( نهصِلحه 3آأهال  و سهال                     –(نهَرّحِ ّرِ ه 4ال شه َ  ابَرَک للا فیمکه  –( وخه

 

    :خلََطأ  ( عَّّی ا127

 آأن تهساِعدون يف بناِء هذا الّسد: از شام می خوامه که در ساخُت این سد به من مکک کنید.آأطلبه ِمنمکه  (1

فسدوَن هیِجموَن علینا: قطعا  مردان این دو قبیُل فاسدند که بر ما جهوم می برند. (2 نه رجاَل هاتِّی القبیلتِّی مه  ا 

: جمرمان س امییشان را می ش ناس ند. (3  یهعَرفه املهجرموَن ِبس امیمهه

ذا قهِريَء القرآ نه فاس تَِمعوا لَههم: و هرگاه قرآ ن خوانده شود پس به آ ن گوش بس پارید.و  (4  ا 

 

 (:122-126عَّّی االَََصه و ااَلَدقه یف الرتمجه ِمن)

 (66کنکورزابن«)فاَزجنوده الاسالِم رمَغ آأنه ااَلعداء اکنوا قد روعومه لأنه توُّکهم اکن عَل للا فقط( »128

 ز دمشن، رسابزان اسالم پریوز گردیدند، زیرا فقط بر خدا توُّک کرده بودند. اب وجود ترس ا (1

 اب وجوِد هتدیِد دمشنان، س پاهیان اسالم پریوز شدند، چه توُّک آ َّنا مهواره بر خدا بوده است. (2

 خدا بود.رسابزان اسالم پریوز شدند عَل رمغ اینکه دمشن آ ن ها را هتدید کرده بود، زیرا توُّک مهیشگی آ َّنا بر  (3

 س پاهیان اسالم عَل رمغ اینکه دمشنان آ ن ها را ترسانده بودند، پریوز شدند، زیرا توُّک آ َّنا فقط بر للا بوده است. (4

 

 (63)کنکورراییض«: آأمثاره فصِل الصیِف املفیدةه يه الّزهور املتلّونة اليّت اکنَت قد َصنََعت لَنا منظرا  رائعا  یف فصِل الّربیع( »126

 های مفیِد فصل اتبس تان هامن شکوفه های رنگارنگی هستند که در فصل هبارمنظره ی دل انگزیی برای ما ساخته بودند.میوه  (1

 هامن شکوفه های رنگّی که در فصل هبار منظره ی دل انگزی اجیاد می کنند، در فصل اتبس تان میوه های مفید به ابر می آ ورند. (2

 ل هبار را زیبا کرده بودند، در فصل اتبس تان تبدیل به مثرات مفید شدند.هامن شکوفه های رنگارنگی که منظره ی فص (3

 میوه های مفید در فصل اتبس تان شکوفه های رنگارنگ هباری هستند که آ ن منظره های جالب را برامیان می ساختند. (4

 

 (65کنکور جتریب«)اهخَری آأخرجته ااَلفّکر الیّت اکنَت قد ِاختَفَت یف جسِن ذهین، و تَنَفهسته براحة  مّرة  ( »131

 مهه ی افّکری را که در گوشه ی ذهمن زنداین شده بود بریون آ وردم، و برای مرتبه ی دیگر نفس راحت کش یدم. (1

 افّکری را که در گوشه ی زندان ذهمن پنهان بود خارج کرده، برای یک مرتبه ی دیگر به راحیت نفس کش یدم. (2

 زندان بود بریون کردم، و دوابره نفیس راحت کش یدم.مهه ی آ ن افّکر که در زندان ذهین من  (3

 افّکری را که در زندان ذهمن پنهان شده بود خارج کردم، و ابر دیگر به راحیت نفس کش یدم. (4
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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی          ذوالقرنینس: سادمشترک       الدّرسُ ال 01درسنامه و تست عربی

 ( 64کنکورراییض «)فَقَد َجَعلنا ِلولیِّه سلطاان  َمن قهتَِل مضلوما ، ( »132

 چناچنه کیس را مظلومانه به کشُت دهند،اولیای دم وی را سلطه می دهمی. (1

 هرکس مظلومانه کش ته شود، برای صاحِب خوِن او قدریت قرار می دهمی. (2

 آ نکه قتل او مظلومانه ابشد، صاحب خون اورا سلطنت می ُبش می. (3

 ، صاحب دم اورا قدرمتند ساخته امی.کیس که اب ظمل کش ته شود (4

 

لوا ا یل حقیقة احلیاة( »133 رِفهوا بأأخالِقهم الکرمیة ماَضیهعوا معرمه و تََوصه  (63کنکور جتریب«)اّّلیَن قَد عه

 آ َّنا که اخالق کرمیه ی خود را ش ناخته و بدان مشهور شدند، معر را ضایع نکرده به زندگی حقیقی دست می ایبند. (1

 اخالق کرمیه شان ش ناخته شده اند، معرشان را تباه نکرده اند وبر حقیقت زندگی دست ایفته اند. کساین که به (2

 آ اننکه به اخالق کرمیه ی خود شهره هستند، معرشان را از بّی نربده اند و حقیقت زندگی شان را درایفته اند. (3

 گی را واقعا در می ایبند.آ َّنا که اخالق کرمیه ی خویش را ش ناختند، معرشان تلف نشده و حقیقت زند (4

 

 ( 66( عَّّی الفعل اّّلي یهمِکنه آأن یهبیَن للمجهول: )کنکور راییض 134

ان ابملناظِر امجلیةِل یف الّربیع.                                (1 َل آأيخ یف آأعامهِلِ الَسیّئة فَتَغَرّیَ سلوکههه 2تَتََمتهَع آأبصاره  ( تأأمه

ره ابلَفَرحِ.                    (یف حدیقتنا آأزهاٌر 3  ( حتفظه ااَلجشاره اخلِضاءه النّاَس ِمن فقداِن تنقیّة اجلّو.4کثریٌة تفوحه راحئتهها فَنَشعه

 

 (66فیِه الفعله اجملهول: )کنکور هرن لیَس ( عَّّی ما 135

ِعلَت للمؤمنَّی قلوٌ  يَه منشأُ الامیان ابهلِل. 2          ال تعَب آأصَعبه ِمن آأنه ااِلنسان یهرَتکه وحیدا .                               (1  ( جه

مه آأراکَن الفکر يف ااِلنساِن.                            3 َده له اجلنَّة.4(عندما تعصفه عاصفة الَغَضِب هته باحِ حیّت املساء یدخه ن یَتََعبهد ِمن الصه ههه ا  نه آأن هَفّکِره املَتلَّوِ  ( ی

 

 (67ِللمجهوِل: )کنکور راییض فعالِن ِاثنانِ ( عَّّی ما فیَه 136

، یهقَّوِي عزيم آأکثه ِمن قبل و آأبداه ابلعمِل. (1 ُّ مّرة  آ فشله  ُکه

نه القرآ ن یهؤکِّده آأن ال تهرَتکه ادّلنیا ِبذریعِة احلصوِل عَل ال خرة. (2  ا 

لهَص  (3 َ نا حیّت وخه هساِعَد آأنفس َ نها. عندما نهبََل ِبمصائب علینا آأن ن  مه

یل آأحسِن ااَلحواِل فهَو ال یهنیَس آأبدا . (4 نا ا  ه آأنفهس َ بُّ َمن یهغَرّیِ ِ نّنا حنه  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


