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رسه السابع  ادله

 ای َمن يف الِبحاِر جعائبههه 
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 مشترک       الدّرسُ السابع: یا مَن فی البحارِ عجائبهُ          تهیه و تنظیم: مجید رستمی               01درسنامه و تست عربی

 نکات فن ترجمه:

  فنون ترجمه ی موجود در متن درس عموماً موارد و نکاتی هستند که در در سهای گذشته مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه

 اهمیّت ذکر آنها به طور خالصه یادآوری می شوند:به 

  الّاتی( –الّذینَ  –الّتی  –اسم دارای )ال( + )الّذی 

 اسم تنوین دار 

 داشتن می باشند. )لـِ( یا )لدی( به معنی : کهیا لدی + اسم یا ضمیر لِـ + اسم یا ضمیرِ در اوّل جمله 

  مضارع را به ماضی استمراری ترجمه می شود.تر کیبِ )فعل + اسم تنوین دار + فعل مضارع(: فعل 

 ترکیب کُلّ + اسم بعد از آن 

 کانَ + فعل مضارع 

 مثال: رآأیته دلفینا  کبریا  یقِفزه قهرِب یف املاِء ِبَفَرح : دلفِّی بزرگی را دیدم که نزدیمک در آ   اب شادی می پرید.

 

 تست های واژگان، ترجمه متن درس، درک مطلب
ا تقدره عَََل قتِل مَسَِک الِقرِش هِبا ( » ..........137 الفّی ......... ِجّدا  حیثه آأَّنه  عَّّی الصحیَح ِللفراغ:«: ادله

یونه  (1 ٌة                      –( ُآنوفه 3طویةٌل                           –(  آأذان ه 2قَویٌّة                –عه  َخِطَرةٌ  –( آ یِدي 4حاده

 

 یف التهضاِد: َطأ  اخلَ عَّّی ( 138

ه  (1 ـه : یضَحکه  يِک ـیَبکـأ نه هذا الـطفله یَـشَعـره بـالوَجـعِ ِلأن ة   ِبـِشده

: الأعََل  (2 یل الأعَل بقّوة  عصاٌر شدیٌد فََسَحَب الأش یاَء ا   َحَدَث ا 

س تَغَرقَت  (3 مل احلرِ  ا  نَوات  تقریبا : الّسِ  العاملیّة الثّانیّة ِسته س َ

ا َرَسبت يف ااِلمتحاانت: الَفَرح احلهزنِ اکَن عَََل وجِه البیِت آأثٌَر ِمن  (4  فَأأَّنه

 

  عَّّی الصحیَح ِللفراغ:

، بغتَة  َعَصفَت رایٌح شدیَدةٌ، فََحَدَث...... ِمن املاء فَـ ...... ا یل آأن یکوَن البحَر َمّواجا .»( 136  «اکنَت میاهه البحِر هادئة 

 آ دهی –( تَیّاٌر 4آأوَصَل                            –( تَیّاٌر 3آأوَصَل                        –( دوراٌن 2آأدهی                   –دوراٌن  (1

 

 «وزن آأاّیم طفوليتاکَن وزِن یف آأاّیِم طفوليت مخسة و عِشین کیلوا . ولکن آأل َن وزن قد آأصبََح مخسَّی کیلوا . فوزن آأل ن قد بَلََغ ...... ( »141

 ( نصف4( ربع                                         3( ِضعَف                                2ِضعَفي                            (1

 

 ( عَّّی اخلَطأ  َحَسَب احلقیقة:141

نه املوسوعَة کتاٌ  کبرٌی جیمعه معین الةلامِت اخملتلفة الکثریة.    (1  ا 

 الّشاطیءه ِمنَطقَة  بَریٌّة ِِبواِر البحاِر و املهحیطات.  (2

ّمِ القویّة. (3  الةلبه َحیَواٌن مشهوٌر ابلوفاء و هَله حاّسةه الشه

نه اللهبوانت يِهَ احلََیواانته الیّت تهرِضعه صغاَرها. (4  ا 
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 الدّرسُ السابع: یا مَن فی البحارِ عجائبهُ          تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                  مشترک      01درسنامه و تست عربی

 عَّّیِ الَصحَیح یف الرتمجة:

ا تَقِفزه ا یل الأعَل و الأسفل و تهغيَّن اکلطیوِر و تصفره اکال نسان:142 َّنه  ( لََِلالفِّی َحراکٌت جامعیٌّة ملیحٌة حیثه ا 

 منکی را ابمه اجنام می دهد، به طوری که او به ابال و پایّی ُجش می کند و مثل پرنده ها  و انسان آ واز می خواند و می خندد. دلفّی حرکت های اب (1

 سوت می زنند.دلفّی ها حراکت گروهی ابمنکی دارند، به گونه ای که آ ن ها به ابال و پایّی می پرند و هامنند پرندگان آ واز می خوانند و مهچون انسان  (2

 ریه می کنند.برای دلفّی ها حرکت های دس ته مجعی جالیب هست، به گونه ای که ابال و پایّی می پرند و مهچون پرندگان آ واز می خوانند و مانند انسان گ (3

 ل انسان سوت می زنند.دلفّی ها به طور گروهی حراکت جالیب را اجنام می دهند، به طوری که ابال و پایّی می پرند و مانند پرنده ها صدا می کنند و مث  (4

 

نه حواَر احلضاراِت یهؤّدي دورا  همّما  یف الاس تقراِر الأمِن يف عالَِمنا الیومِ ( »143  «ا 

 گفتگوی متدن ها، نقش همّمي را در اس تقرار امنّیت در ُجان امروز ما، ایفا می کند. (1

 گفت و گوی بّی متدن ها، نقش همّمي در اجیاد امنیت در ُجان امروز دارد. (2

 در دنیای کنون ما، گفتگوی متدن ها نقش اصيل اس تقرار امنّیت را ایفا خواهد کرد. (3

 گفت و گوی متدن ها، نقِش همّمي در ُجان کنون ما دارد که منجر به اجیاد امنیت می شود. (4

 

مواِت و الأرض یَغفره ِلمن یشاء و یهَعّذِ ه َمن یشاء( »144 لکه السه  (65)کنکور هرن«: لِِلِ مه

 آ سامن ها و زمّی ازآ ِن خداست، هرکس را ُبواهد مورد غفران قرار می دهد و هرکس را ُبواهد عذا  می دهد.ملک  (1

 از آ ِن خداست ملک آ سامن و رمّی، کیس را که مایل ابشد غفران می دهد و کیس را که ُبواهد عذا  می دهد. (2

 ار آ مرزش است و عذا  می دهد آ ن را که ُبواهد.ملک آ سامن ها و زمّی ها برای خداوند است، می آ مرزد آ ن را که خواس ت (3

 تعلّق به للا دارد ملک آ سامن ها و زمّی، موردامرزش قرار می دهد آ ن را که مایل ابشد و عذا  می دهد آ ن را که ُبواهد. (4

 

هَؤّدي لنا خدمة حیّت یس متره هذا العمل احلسن عند النّاس.)رسارسی ز145 ه َمن ی  (62ابن ( علینا آأن حنرَتَِم ُکه

 ابید مهه ی خدمتگزاران که خدمیت اجنام می دهند مورد احرتام ما واقع شوند ات بّی مردم این اعامل خو  راجی شود. (1

 برماست که هرکس را که برای ما خدمیت اجنام می دهد احرتام کنمی ات این معل نیک نزد مردم ادامه ایبد. (2

 می دهد واجب است ات این معل نیک نزد مردم ادامه ایبد. احرتام گذاشُت به هرکیس که خدمیت را به ما ارائه (3

 مهه ی کساین را که برای ما خدمیت اجنام می دهند، ابید احرتام بگذارمی ات نیک ترین معل نزد مردم راجی شود. (4

 

نتَِخب اجلواِ  الصحیح ِللِحوارات:146  ( ا 

حِن؟ نعم، تهریدیَن ِبمبلغ مخیس رایال   (1  .هل تهریدیَن ِبطاقَة الشه

 مايَه املهشةلة ای حبیيب؟ يف غرفيت َششف انقٌص و رسیٌر مکسوٌر. (2

ز مَع دجاج. (3 بنة و الغداء: ره  َمیَت مواعده الَفطور و الغداء؟ الفطور: شاي و اخلهزب و جه

ِن الأربعة: کربالء و النجف و سامّراء و الّکظمیّة (4 ناَک؟ یف املهده یل هه  .م َمسافَة  ِمن بغداد ا 

 

الةِ ( »147 قاَمِة الصه  يف املفهوِم: اخلََطأ  عَّّی «: آأَمَرن رِّب ِبمداراِة النّاِس کام آأَمَرِن اِب 

 و گـردن کشیچـو کـاری بـرآ یـد بـه لـطـف و خـو شـی      چـه حاجـت بـتنـدی  (1

 بـا دمشـنیـم دوسـت      بـنیـان  زنـدگی  بـه مـدارا گـذاشـتـه کـه ایـمـن ز دشـمنـمی (2

 را قـلـم     درکـش     آ یـیـن    بـیـداد   را       کـفـایـت کـن  از  خـلـق  فـریـاد (3

 مـدارای   دشـمـن   بـه  از  اکرزار       راک دبـیـر  تهـمـی   تـا    بـرآ یـد  بـه     (4

 


