
49 
 

 

 

 

 

 ادلرس الثاِمن

 ِصناعةه التهلمیع یف الأدِ  الفارسِّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                 الدّرسُ السابع: صناعة التّلمیع فی األدبِ الفارسیِّ               مشترک              01عربیدرسنامه و تست 

 فنون ترجمه موجود در درس هشتم

   :ترجمه می شود. مضارع + شناسه()می + بن )قد( به گاهی و فعل مضارع به صورت مضارع اِخباریترکیبِ قَد + مضارع 

لهامت:   گاهی چشمه ی زندگی در اتریکی ها جس تجو می شود.مثال: قد تهَفتِّشه عّیه احلیاة يف الظُّ

 

 در متنِ درس، فنونِ ترجمه ای که در درس های گذشته بیان شد، تکرار شده اند؛ که به صورت گذرا یادآوری می شود.

  گاهی ساده ترجمه می شود.قد + ماضی: به صورت ماضی نقلی و 

 .مثال: فَقَد ِاس تفاَد ِمنها: پس از آ ن اس تفاده کرده است)کرد( 

 

 .لـ + اسم)ضمیر( در اوّلِ جمله: بیانگر مفهوم )داشتن( است 

 مثال: لـکثری  ِمنههم: بس یاری از آ َّنا دارند. 

 

  إن( + فعل)ماضی یا مضارع( + فعل)ماضی یا مضارع(: فعل اول به مضارع التزامی و فعل دوم به مضارع اخباری  –إذا  –ما  –)مَن

 ترجمه می شود. 

َ  املهَجره  َحلهت ِبِه النّدامة: هرکس آ زموده را بیازم  اید، پش امیین بر او فرود می آ ید.مثال: َمن َجره

 

  کَی ( + مضارع: مضارع به صورت التزامی ترجمه می شود.   –أن  –)حَتّی 

 مثال: حیّت یذوَق ِمنهه کأسا  ِمن الکرامِة: ات از آ ن جايم از کرامت بنوشد.

  ترکیبِ )کُلّ + اسم  مفرد: کل به معنای هر// کُلّ + اسمِ جمع: کُلّ به معنای همه // کُلّ + مِن + اسم)ضمیر(: کُلّ به معنای

 هریک(. 

. هر ابمنکی را وصف کردم ه ملیح   .مثال: وَصفته ُکه

 

 تست های واژگان، درک مطلب و ترجمه
 عَّّی ما ال یهناِسبه العبارات ِلتمکیِل الفراغ:  (148

ده فیها نبااتٌت کثریٌة. )الفالة(                            (1  تهصِبحه غهصونه الأجشار ...... مجیةٌل.)ملیحة(( َمَع ِبدایِة الّربیع 2........ ِمنَطقٌَة بریٌّة ال تهوجه

ه حاَولوا ِلرفعها.)تَس تَغیثوا(           (علیمکه آأن ........ ابهلِل 3 م 4          يف مشاُکمک ُثه  جیّدا  فَـ ..... ِب النّدامة.)َحلهت(تحاانت ( ما قرآأته دروس ِلال 

 

 : خلطأأ ( عَّّی ا146

کبه قافةٌل تَش مِتله عََل  (1 کنَةه عَََل بیِت الّطیور و البهامِئ.2    َرس.                   آأشخاص  یرکبوَن النّاقة آأو الفَ  الره  ( تهطلَقه الوه

نساِن.4.                                       و تغره ه يف العش یّة غداة(تَطلَعه الّشمسه يف ال3 نَة ِلال  فاِت احلَس َ  ( املَحاِمده مجموعٌة ِمن الّصِ

 

هَصَل ِبأأحَد آأصِدقائِه. ها. ( فََرغَت بَطاریّةه جّواِل آأيِخ فَقاَم ِبـ ....151 ه ا شرَتی بَطاقََة ..... عرََب اال نرتنت فات  ُثه

َیة                    –( حشِن 2الِّشَیة                       –رصید  (1 حِن                     –( رصیِد 3الِشه حنِ  –( حَشِن 4الشه  الشه

 

ادهف: 151  ( عَّّیِ اخلََطأ  يف الرته

دُّ  (1 س تعَرة  يف قلوبنا. )احلهّب(                                 الوه عته صوَت آأيِخ الأصغِر:  َدنوته ( لَّما 2ابلوادلیِن کَجذوِة مه ب)ِمن الغهرفَِة مَسِ  (ته َجره

ن 3 ج: للاه  شاءَ (ا  مه يف َحفةَلِ التهخرُّ مل( الَبغيه  آأصاهَبهم( و اّّلیَن 4                                       )آأراَد( َسأأزوره  مهه یَنتََِصوَن. )الظُّ
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 مشترک                  الدّرسُ السابع: صناعة التّلمیع فی األدبِ الفارسیِّ             تهیه و تنظیم: مجید رستمی               01درسنامه و تست عربی

عراء»:عَّّی الرّتمجة الصحیحة( 152 ُّغَةه العربیّةه تهشاَهده يف آأشعاِر الشُّ نه الل  «:ا 

 ( قطعا  زابن عریب در شعرهای ایرانیان مشاهده می شود.2هامان زابن عریب در ایران مشاهده شده است.                                        (1

 ( قطعا  لغات عریب در اشعار فاریس دیده شد.4ت.                                    (قطعا  زابن عریب در اشعار فاریس دیده شده اس3

 

 ( عَّّی الصحیَح:153

 «.َسِل املَصانَع رکبا  هتمیه يف الَفلَواِت: از آ   انبار درابره ی اسب سواراین ک در بیاابن گرفتار شده اند سؤال کن (1

ن جَهَرَت سواٌء عشیيّت: اگر ترم کین شب  (2  و صبح بر من خست می گذرد.وا 

ّن رآأیته دهرا  ِمن جهرَک القیامة: من از جهران تو عاقبت قیامت را دیدم. (3  ا 

َ  املهَجره  َحلهت ِبَه النّدامة: هرکس آ زموده را بیازماید دچار پش امیین می شود. (4  َمن َجره

 

 يف املفهوِم: اخلََطأ   عَّّی ( 154

ن جَهَرَت سواٌء عشیيّت و غدايت:  (1  که روز و شب نشامرم چه خوش بود به خدا    شِب وصال بیاید ش مب چو روز شودو ا 

فايِت: وجـودی  دارم  از مـهرت  گـدازان     وجـودت رفـت و مـهرت هـمـچنان هـسـت     (2 مَت ره ن مَشَ ّدِ ا   َوَجدَت راحَئَة الوه

 خـانــدان نـبوتـش گـم شـد          الوحـدةه خـرٌی ِمن جـلیـِس الّسوء:  پرس نـوح اب بدان بـنـشـست  (3

:  عمل چندان که  بـیـشتـر خـوانـی            چون معل در تو نیست انداینهه ـه ِم یَلَعنـاکمِته العل (4 لُّ شـیء     کـه

 

 قواعد درس هشتم:

دارد؛ مثالً اسم ها اگر بر آنها در ترجمه و کاربردشان تأثیر زیادی « وزن»یکی از ویژگی های مهم اسم ها در زبان عربی این است که 

باشند، ترجمه شان باهم فرق دارد.در این درس با توجه به وزن و ساختار اسم ها با سه نوع از آنها « فَعّال»یا « مفعول»یا « فاعل»وزن

 آشنا می شویم:

 اسم فاعل بر دونوع است: :اسمِ فاعل 

 خالِق)آ فریدگار(، عاِلم)داان(، صاحل)نیکواکر(مثال: اکتِب)نویس نده(،  .اسمی که بر وزن فاعل باشد .1

جاِهد)رزمنده(َِ دارد: –اسمی که با)مُـ( شروع و دوّمین حرف اصلیِّ آن کسره  .2 )ایدگرینده(، مه تََعمّلِ  مه

 ا( می افزاییم. –نده  – ار - در ترجمه این اسم ها به آخرشان )گار: 1نکته

 

 اسم مفعول بر دونوع است: :اسمِ مفعول 

  .بر وزنِ مفعول باشداسمی که  .1

ََ دارد. در ترجمه ی این اسم ها از پسوند)شده( استفاده می شود. البته –اسمی که با )مُـ( شروع و دوّمین حرفِ اصلیّ آن فتحه  .2

 در ترجمه برخی از این اسم هاکلمه ی )مورد( را قبل از ترجمه آن می آوریم.

رَسل)فرس تاده شده(،  نتََظر)مورد انتظار(مثال: َمصنوع)ساخته شده(، مه  مه

هاَجَرة)جهرت کردن(( را با اسم مفعول نباید اشتباه بگیریم.  مفاعةَل مصدرِ بابِ ): 1نکته  مثال: مه

 : اگر اسمی جمع باشد، برای تشخیصِ نوع آن از لحاظِ اسم فاعل یا اسمِ مفعول بودن، بهتر است که مفرد آنها را در نظر بگیریم.2نکته
 

 باشد. در ترجمه ی آنها، کلمه ی )بسیار( را قبل از ترجمه ی آنها می  «فَّعال، فَّعاةَل »که بریکی از وزن های : اسمیاسمِ مبالغه

 مثال: عاَّلَمة)بس یار داان(، َصبّار)بس یار بهردابر(  آوریم.
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می آیند، بر اسمِ شغل یا ابزار داللت دارند. در ترجمه ی این اسم ها از کلمه ی )بسیار(  )فَّعال و فّعاةل(نکته: گاهی اسم های که بر وزنِ 

 َطیّار)خلبان(مثال: خبّاز)اننوا(، َحّداد)آ هنگر(، فَتّاَحة)در ابزکن(، استفاده نمی کنیم. 

 

 فیها امس الفاعل:    ما جاءَ عَّّی عبارة  ( 155

َز َعن ِاکتساِ  الثّواِ .2ربّنا هَو مالکه یوِم ادّلین.                                                      (1  ( العاجزه َمن جَعَ

3                             . ه  ( َمیت یرِجعه هذا املهجاِهده ِمن ساَحِة احلَرِ ؟4                          (ِلهذا العالَمه قوانٌّی ال تَتَغَریه

 

 فیها امس املفعول:  لیَس عَّّی عبارة   (156

ور.                                              (1 لنا ابلقرآ ِن.2آأصَبَح هذا العالَمه مملوٌء ابلِشُّ تََقّدمینَحَّی مَعِ  ( آأصبحنا مه

 ( آأرَسلته تلَک املَکتوابت ِلزمیلیت.4آأن جَیَمَع املَحاصیَل ِبنفِسِه.                                                قََصَد (3

 

هبالغة:157  ( عَّّی امس امل

اّلَ  عَََل سعِي آأکَث                                       جَشه  (1 ساعََدِة آأقرابئِه.( َحَصَد الفاّلحه َمحاصیَُله 2َع املدیره الطُّ  ِبمه

یّارة.                                           3 یل مدینِة مشهد ابلس َ   ( الرّزاقه ِمن آأسامء للِا تعایَل. 4(سافَران ا 

 

 يف الرتمَجة: اخلَطأأ عَّّی ( 158

 هبرت از تنهایی است. )صاحل(اجللیسه الصاحل خرٌی ِمن الوحَدة: مهنشّی نیکواکر (1

جالََسةه العلامِء عبادٌة: مهنشّی شدگان اب دانشمندان عبادت کنندگانند.  (2  مه

هَقَّصِ قصرٌی: زابن تقصری اکر کواته است. (3  ِلسانه امل

نه النهفَس َلأّماَرةه ابلّسوءِ  (4  قطعا  نفس بس یار امر کننده ی به بدی هاست.«: ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


