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  �ارین و ترجمه حل 

  م� اصلی درس و �ارین
  تحلیل نکات محل اعرابی م� درس
  تحلیل نکات رصفی م� درس

  بررسی �ارین

  ریاضی-تجربیدوازدهم عربی  مچهاردرس 

  
  کاری از :

  صفورا زکی پور 
  ادبیات عرب از فردوسی مشهد)(فوق لیسانس زبان و 

  محمد واعظ
  (فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب از فردوسی مشهد)

  
  

  )(ویژه ایام کورونایی! 
  ۹۸اسفند 

  با آرزوی سالمتی برای �امی دانش آموزان عزیز و معل�ن گرامی
  
  

  با ما همراه باشید :

 ArabicCollege@کانال تلگرامی :   
  Mehmed.vaezو اینستاگرام : 
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ْرُس ال  ابعرّ اَلدَّ
  اَلَْفَرزَْدُق 

 
. الفَرزَْدُق ِمْن ُشَعراِء العْرصِ االْ    ُمويِّ

  اموی است.فرزدق از شاعران عرص 
  ِعْرشيَن بَْعَد الِْهجرَِة، َو عاَش ِبالْبََرصِة. وَ  ِة عاَم ثَالثةاليَّ يف ِمنطقٍة ِبالکويِت الح دَ ُولِ 

  و در برصه زندگی کرد. در سال بیست و سه هجری متولد شد،کنونی در منطقه ای از کویت 
  : ماُم عن َولدِه؛ فَقاَل الُْمؤِمنَ� َعيلٍّ ، فََسألَُه اإل أَم�ِ  يّاِم جاَء ِبِه أَبوُه إلیٰ يف يَْوٍم ِمَن األْ 

 (مرد)در یکی (روزی) از روزها پدرش او را نزد امیراملومنین علی(ع) آورد ، پس امام درباره فرزندش از او پرسید؛
  گفت:

   ».ٰهَذا ابْني يَکاُد يَکوُن شاِعراً َعظي�ً «
  بزرگ شود!این پرس من است چیزی �انده که شاعری 

  ».ْمُه القرآنَ َعلِّ «ماُم لِوالِدِه: فَقاَل اإل 
  امام به پدرش گفت : به او قرآن یاد بده.

  .ُهمَو ناَل َجوائَز  َة ِبالّشاِم، َو َمَدَحُهميّ فََعلََّمُه الُْقرآَن تَعلي�ً؛ ثُمَّ رَحَل الفَرزَدُق إلٰی ُخلَفاِء بنَي أمُ 
و آنها را ستود  )سفر کردرفت (؛ سپس فرزدق به نزد خلفاء بنی امیه در شام  آموخت را پس بی شک به او قرآن

 و جوایزشان را به دست آورد. 
ً  کاَن الفَرزدُق    هِل البْيَِت َو کاَن يَْسُرتُ ُحبَُّه ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة؛ألِ  ُمِحبّا

 فرزدق دوستدار اهل بیت بود و عشقش را نزد خلفای بنی امیه پنهان می کرد؛ 
ِكنَُّه َجهَ    .يف أيَاِّم أبَيهِ  لكِ املَ  َعبدِ  ِبِه ملَّا َحجَّ ِهشاُم بنُ  رَ َولٰ

 را آشکار کرد. )دوستی( اما او هنگامی که هشام بن عبدامللک در روزگار (حیات) پدرش به حج رفت آن
   زِْدحاِم،إلُه لكْ�َِة اِهشاٌم َو لَّ� َوَصَل إلَی الَْحَجِر لَْم يَْقِدْر أن يستلَمَ فَطاَف 

هشام طواف کرد و هنگامی که به سنگ رسید نتوانست آن (حجر األسود) را بخاطر انبوهی جمعیت مسح 
  کند، 

َربٌ َو َجلَس َعليَِه ُجلوَس اْالُ  ِصَب لَُه ِمنْ   .ِمْن كِباِر أهِل الّشامِ  اِّس َو َمَعُه َج�َعةٌ ُر إلَی الننظُ مراِء يَ فَنُ
پس برایش منربی برپا شد و مانند امیران بر رویش نشست درحالیکه به مردم نگاه می کرد و با او گروهی از 

 بزرگان اهل شام بودند.
  َعاِظِم، األْ  طَواَف  فَبَيْنَ� يَنْظُُر إلَی الُْحّجاِج، إذ جاَء َزيُن الْعابِديَن ، فَطاَف ِبالبيِت 

پس در حالیکه به حاجیان نگاه می کرد ناگهان زین العابدین (امام سجاد) آمد و مانند مهرتان (بزرگان) خانه 
  (خدا) را طواف کرد،

  .َسهالً ، فَاْستلََمُه اْستِالماً فَل�َّ َوَصَل إلَی الحَجِر، ذَهَب الناُّس جانباً 
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  وقتی به سنگ رسید مردم کنار رفتند پس او به راحتی آن (سنگ) را مسح (ملس) کرد. 
  :فَقاَل َرُجٌل ِمْن أهِل الّشامِ 

 مردی از اهالی شام گفت :
  »َمْن ٰهَذا الذَّي قد َسَمَح الناُّس لَُه ِباْستِالِم الحَجِر !؟«

  ند؟ه ااین کیست که مردم به او اجازه ی مسح سنگ را داد
    .»هال أَْعرِفُ «خاَف هِشام مِن أن يعرفه أهل الّشاِم و يَْرَغبوا فيِه َرغبََة الُْمِحبَّ�؛ فَقاَل: 

هشام ترسید از اینکه اهالی شام او را بشناسند و بساِن عاشقان به او مشتاق شوند؛ پس گفت : او را �ی 
 شناسم! 

 ً   .دةً نَا أعرِفُُه َمعرِفًَة َجيّ أ « فَقاَل الفَرزَدُق: . َو کاَن الْفَرزَدُق حاِرضا
  »من او را به خوبی می شناسم«و فرزدق حارض بود. پس فرزدق گفت : 

ً  ثمَّ     :رائِعاً  أنشَد ٰهِذِه القصيَدة إنشادا
  سپس این قصیده را به زیبایی رسود : 

  طحاُء َوطأتَهُ ذي تَْعرُِف البَ ٰهَذا الّ 
  پایش (قدمگاهش) را می شناسداین کسی است که رسزمین (دشت) مکه جای 

  رَمُ َو الحَ  يَْعرِفُُه َو الْحلُّ  ُت یَو الب
 و خانه (خدا) و بیرون و درون (محدوده حرم) ، او را می شناسند

  ٰهَذا ابُْن َخْ�ِ ِعباِد اللِّه کُلِِّهمُ 
 این پرس ِبهرتیِن �ام بندگان خدا است

  مُ الَْعلَ ٰهَذا التَّقيُّ النَّقيُّ الطاِّهُر 
 این ، پارسای پاک ِ پاکیزه ی رسشناس (قوم) است

  َك: َمْن ٰهذا؟ ِبضائِرِهِ قولُ  َو ليَس 
 ؟ به زیان او نیست (رضر زننده به او نیست) »این کیست«و گفته ی تو (که گفتی): 

  َجمُ عرُِف َمْن أَنْکَرَْت َو العَ اَلُْعرُْب تَ 
  د!ن (ش) کردی می شناسعرب و غیرعرب کسی را که تو تظاهر به نشناخ�
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  َحْوَل النَّصِّ 
رِس  کتب َجوابا قَص�ا،ً َحَسَب نصِّ اُ   (پاسخی کوتاه مطابق با م� درس بنویس)                                                   .الدَّ
 أَُميََّة ؟هِل الْبَيِت ِعنَد ُخلَفاِء بَني يَف کاَن ُحبُّ الَْفَرزَدِق ألِ کَ -۱

  ترجمه : عشق فرزدق به اهل بیت نزد خلفاء بنی امیّه چگونه بود؟
  .هِل البْيَِت َو کاَن يَْسُرتُ ُحبَُّه ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميَّةَ ألِ  ُمِحبّاً  کاَن الفَرزدُق پاسخ : 

 َمْن جاَء ِبالَْفَرزَدِق إلٰی أَم�ِ الُْمؤِمنَ� ؟ -۲
  نزد امیراملومنین آورد؟ترجمه : چه کسی فرزدق را 

  .أَم�ِ الُْمؤِمنَ� َعيلٍّ  جاَء ِبِه أَبوُه إلیٰ پاسخ : 
 هِل البيِت ؟ِبُحبِِّه ألِ  الفَرزدُق  رَ َمتٰی َجهَ  -۳

  ترجمه : کی فرزدق عشقش را به اهل بیت علنی (آشکار) کرد؟
  .يف أيَاِّم أبَيهِ  لكِ املَ  َعبدِ  ملَّا َحجَّ ِهشاُم بنُ  پاسخ :

 أَيَْن ُولَِد الَْفَرزَدُق؟ َو أَيَْن عاَش ؟ -۴
  ترجمه : فرزدق کجا متولد شد؟ و کجا زیست؟

  .يف ِمنطقٍة ِبالکويِت الْحاليَِة ، َو عاَش بِالْبََرصةِ  دَ ُولِ  پاسخ :
 يف أَيِّ َعْرصٍ کاَن الَْفَرزَدُق يَعيُش ؟ -۵

  ی می کرد؟ترجمه : در چه دوره ای فرزدق زندگ
  .ُمويِّ العْرصِ االْ  فی کاَن الَْفَرزَدُق يَعيُش  پاسخ :

  ِبالّشاِم؟ إلٰی َمْن َرَحَل الفَرزدُق  -۶
  ترجمه : فرزدق در شام به نزد چه کسی (کسانی) رفت (سفر کرد) ؟

  .َة ِبالّشامِ يّ رَحَل الفَرزَدُق إلٰی ُخلَفاِء بنَي أمُ  پاسخ :
    

حيَحَة، ثمَّ  اخترب ِ املفعوَل املطل نفَسَك. انِتخِب الرتَجَمَة الصَّ   .نوَعهُ  ، َو اْذکرقَع�ِّ
  سپس مفعول مطلق را مشخص کرده نوعش را ذکر کن)، (خودت را بیازمای : ترجمه صحیح را مشخص کن 

ً  ﴿فَاْصِرب  -۱ ﴾  َصْربا   ۵املعارجَجميالً
   مفعول مطلق نوعی               

  ب. به زيبايی صرب کن  .قطعاً شکيبايی کنالف. 
ً ﴿... اُذْکُُروا اللَه  -۲ ث�اً﴾  ِذکْرا    ۴۱حزاب: األ کَ

   مفعول مطلق نوعی                           
 ب. خدا را بسيار ياد کنيد  .الف. خدا را هميشه ياد کنيد

  ۱۶۴ساء: النّ ﴾ تَکلي�ً کَلََّم اللُه موسی ...﴿ -۳
   مفعول مطلق تاکیدی                              

  ب. خدا با موسی سخنی گفت  .الف. خدا با موسی قطعاً سخن گفت
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   ۲۵الفرقان: ﴾ نزيالًت ةُ ﴿... َو نُزَِّل الَْمالئِکَ  -۴
   مفعول مطلق تاکیدی                             

  فرشتگان قطعاً فرود آورده شدندب. و   .الف. و مانند مالئک فرود آمدند
  

ِ الْعبارََة الْفارِسيةَّ القريبَة ِمَن العبارَِة العَربيةَّ ِيف املعنیٰ ُل: وّ الَتمريُن األ   .َع�ِّ
 (عبارت فارسی نزدیک به هر عبارت عربی در معنی را مشخص کن)

م َحتّٰی يُِحبَّ ألِ  -۱   (ص)رَسوُل اللّهِ يُِحبُّ لِنَْفِسِه.  ماخيِه ال يُْؤِمُن أَحُدکُ
  مفعول                                                     

 ترجمه : کسی از ش� ای�ن �ی آورد تا اینکه آنچه برای خودش دوست می دارد برای برادرش (نیز) دوست بدارد!
  الُْمتَنَبّيَ�َرَّدا .  اللَّئیمَ َملَکْتَُه َو إْن أَنَت أَکْرَْمَت  الْکَریمَ إذا أَنَت أَکْرَْمَت  -۲

  )اللَّئیمَ  ≠ الْکَریمَ (                                                     مفعول                                            مفعول                                  
ترجمه : هنگامی که تو انسان بخشنده (بزرگمنش) را بزرگ داشتی او را رسوری و آقایی دادی و اگر تو انسان فرومایه را بزرگ 

 داشتی گردنکشی و نافرمانی کرد.  
ُل يَبني  -۳ ْخِر َو الْجاِهُل يَبنيــبَيتَ اَلْعاقِ   مثٌَل َعلَی الرَّمِل  .  هِ ــُه َعلَی الصَّ

  )الْجاِهُل  ≠ اَلْعاِقُل (                                                       مفعول                                        مفعول                           
 ترجمه : خردمند خانه اش را بر صخره و سنگ و نادان آن را بر روی شن بنا می کند. 

َب  َشیئاً  ُب ْعلَ اِدََّعی الثَّ  -۴   مثٌَل ب. َهْل ِمْن شاِهٍد قاَل الّذنَ  قیَل َو طلَ
  مجهول قال                                         

 ترجمه : روباه مّدعی چیزی شد و خواست (آن را) ، گفته شد : آیا شاهدی داری ؟ گفت : (این) ُدم ! 
  مثٌَل . ْحالمَ َمْن لَزَِم الَْمناَم َرأَی األْ ، َو  یٰ ــــــــَرع      عیٰ ـــــــــسَ     نْ ـــــــمَ  -۵

   = مفعول / املنام = اسم مکان)ْحالمَ ألْ و  الَْمنامَ (             معطوف                        ادات رشط      فعل رشط          جواب رشط    
بچسبد (بخوابد و آن را رها نکند) (فقط) رویاها  (خوابگاه) ترجمه : هر که تالش کند می َچرَد (بهره می بَرَد)، و هر که به خواب

 می بیند!  
  مثٌَل . َجناَح�ِ ، أَنْبََت لَها ملَةِ ـــالنَّ    الَك ــهَ    اللهُّ إذا أرَاَد  -۶

  مفعول                        م.إلیه       مفعول     فاعل                  
 ترجمه : هرگاه خداوند نابودی مورچه را بخواهد برایش دو بال می رویانَد .   

َك .    َعلَی  َك ــــــــــرِْجلَ                   دَّ ــــــمُ    -۷   مثٌَل قَْدِر کِسائِ
  مفعول      )   َمدَّ یَُمدُّ  :ازفعل امر (

     ترجمه : پایت را به اندازه جامه ات دراز کن.
دائِد  ِعندَ  -۸   مثٌَل . وانُ ــــخاإلْ   رَُف ـــيُعْ الشَّ

  نائب فاعل    فعل مجهول                        
     شناخته می شوند.برادران (دوستان) سختی ها هنگام فقط  در ترجمه : 

  



  Mehmed.vaezاینستاگرام :                                 ArabicCollege@کانال تلگرامی :   
 

7 
 

  
ش�ره آغازین هر جمله از جمالت زیر نشان دهنده تناسب معنایی آن جمله با عبارات همش�ره خود در 

 :  استصفحه قبل 
 سعدی     در پریشان حالی و درماندگی     دوسْت آن باشد که گیرد دست دوست  -۸
رب و گردن کشی       چو با ِسفله گويی به لطف و خوشی -۲  سعدی    فزون گرددش کِ
 سعدی     مور ه�ن بْه که نباشد پَرَش        آن نشنیدی که حکیمی چه گفت؟  -۶
 فردوسی    نسازد خردمند ازو جای خواب        به جويی که يک روز بگذشت آب  -۳
 فردوسی    تِن دوست و دشمن بدان در مبند         هر آن چیز کانَت نیاید پسند -۱
 عطاّر      ز معروفان گواهش بود دنبال        ز روباهی بپرسیدند احوال  -۴
 انوش�وان    هرکه َرَود َچرَد و هرکه ُخسبد خواب بیند. -۵
  مثل فارسی      پايت را به اندازۀ گليمت دراز کن. -۷

  

 :اَلتَّمريُن الّثا�
ِ اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل ِيف الَْحديثَِ� التّاليَ�ِ أ.    .َع�ِّ

ِب  – ُمَعلِّم - املتکّرب  –اسم فاعل : املتواضع     ُمَؤدِّ
  الَْجبّاراسم مبالغه : 

 أَحّق اسم تفضیل : 
ْهلِ إنَّ الزَّرَع يَنْبُُت يف  -۱ َكٰذلَِك  السَّ فا فَ  َو ال تَْعُمُر يف قَلِب  تَواِضعِ تَْعُمُر يف قَلِب املُ  َمةُ حکالْ َو ال يَنْبُُت يف الصَّ

ِ املُ  َ  َو َجَعَل  قلالع آلةَ  التَّواُضعَ  َه َجَعَل نَّ اللّ أل ، الَْجبّارِ  تَكربِّ َكربُّ  .الَْجهلِ  ِمْن آلةِ  التَّ
َ  -ماُم موَسی الْکاِظُم اإل  - ۳۹۶قوِل، ص تُحُف العُ   َجَعَل: َص�َّ

شت در دشت مى رويد و بر تخته سنگ �ی رويد و همچن� حكمت در دِل فروتن ماندگار می شود و در  کِ
ابزار نادانی  بِ� ستمگر ماندگار �ی شود؛ زيرا خدا فروتنی را ابزار ِخرد و خودبزرگ بينی را از دِل خوْدبزرگ
 .قرارداده است

ُكنْ ــنَْفسِ ِبتَعليِم  إماماً فَلْيَبَدأ لِلنّاِس  هُ ــنَْفسَ نََصَب  َمنْ  -۲ َل تَعليِم َغ�ِِه َولْيَ َل تَأديِبِه ِبلِسانِِه؛  ِه قَبْ تَأديبُُه ِبس�َتِِه قَبْ
مِ  جاللِ اإلْ ــبِ  أَحقُّ نَْفِسِه َو ُمؤَدِّبُها  ُمَعلِّمُ َو  ِبِهم. النّاِس  ِمْن ُمَعلِّ    و ُمَؤدِّ

ح نَهْج البَالغةاعَ رب لِمنهاُج ا                                                                                                     ۱۰۷، ص  ۲۱ج  )خويى(ِة يف َرشْ
و بايد  آغاز کندهرکس خودش را برای مردم پيشوا قرار دهد، بايد پيش از آموزش ديگری آموزش خودش را 
و ادب آموزندۀ  ادب آموزی اش پيش از زبانش با کردارش باشد؛ و آموزگار و ادب آموزندۀ خويش� از آموزگار

 .مردمان در گرامی داشت شايسته تر است
ِب الَْمَحلَّ اإلْ    .عرا�َّ لِ� تَْحتَُه َخطٌّ ب. اُکْتُ
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ْهلِ (   /: مضاف إلیه  الَْجهلِ   /: مفعول  التَّواُضعَ    /: صفت  الَْجبّارِ   /: مبتدا  َمةُ حکالْ  /: مجرور به حرف جّر  السَّ
: مجرور  جاللِ اإلْ   /: خرب  أَحقُّ   /: مبتدا  ُمَعلِّمُ   /: مضاف إلیه  نَْفِس  /: جار و مجرور  لنّاِس ل  /: مفعول  نَْفَس 

  )مضاف إلیه : النّاِس  /به حرف جّر 
  : زیر برای کل�ت رنگی محل اعرابی بیشرت

) الزَّرعَ إنَّ  )  يَنْبُُت  (اسم إنَّ )َه اللّ نَّ أ  -(خرب)  تَْعُمرُ  َمةُ حکالْ  -(خرب إنَّ )  َجَعَل  (اسم أنَّ ِ املُ  قَلِب  -(خرب أنَّ  تَكربِّ
َ  َجَعَل  -(مضاف إلیه)  َكربُّ َل  –(�ییز)  إماماً  –(خرب)  نََصَب  (مبتدا) َمنْ  –) مفعول( التَّ ُكنْ َولْ  –(مفعول فیه)  قَبْ  يَ

َل  ِبس�َتِهِ  (اسم یکن= اسم کان)ـ تَأديبُ (یَُکن : فعل ناقصه = تغییر یافته لـِ + یکوُن)   (خرب یکن= خرب کان) قَبْ
ُب  – تَأديِبهِ    (معطوف) ُمؤَدِّ

  (جواب رشط) لْيَبَدأ جواب)(فاء ـ فَ  ُه لِلنّاِس إماماً ــنَْفسَ  (فعل رشط) نََصَب (اسم رشط)  َمنْ نکته : 
  

حيَح؛ ثمَّ : اَلتَّْمريُن الثاّلُث  ِ الجواَب الصَّ  .رِجْمهُ تَ  َع�ِّ
   يَْذکُرُ           يَُذکُِّر         (به یاد می آورَد) يَتََذکَّرُ                      :)به ياد آورد(مضارع تََذکََّر  -۱
  ل ، متعّدیباب تفعّ      
َم  -۲ م                            : )ياد داد(مصدر َعلَّ    تََعلُّم           (یاد دادن)  تعليم                ِعلْ
  ل ، متعّدییباب تفع     
    )همنشينی کرد( جالََس         أَْجلََس             َجلََس      :  )همنشينی کردن(ماضی ُمجالََسة  -۳

  ، متعّدی مفاعلةباب      
َع  -۴ ع        ن) بريده شد(اِنِْقطاع         تقطيع                     : )بريده شد(مصدر اِنَْقطَ   تَقاطُ

 انفعال ، الزمباب      
   قَرتِْب اِ            قَرِّْب             و)نزديک ش(تَقرَّْب                        :  )نزديک شد(امر تََقرََّب  -۵

 تفّعل ، الزمباب      
   يَْقتَِعدُ           )دو شمی بازنشست (يَتَقاَعدُ             دُ قعِ يُ               : )بازنشست شد(مضارع تَقاَعَد  -۶

 تفاُعل ، الزمباب     
عْ اِ           :  )خودداری می کنی( امر َ�ْتَِنعُ  -۷ ْع             منَ      )خودداری کن(اِْمتَِنعْ            مانِ

 افتعال ، الزمباب      
ْخِرُج  -۸ جَ           أخَرجَ           : )خارج می کند(ماضی يَْستَ      )در خارج ک(استخَرجَ           تََخرَّ

  استفعال ، متعّدیباب      
   اِنَْفَعَل        لعَ فاستَ           (گوش داد)  فتَعَل اِ                                          وزن اِستَمَع : -۹

 افتعال ، الزمباب     
ِ           اِنَْفَعَل           (منتظر ماند) َل فتعَ اِ                                          : وزن انِتظَرَ  -۱۰    َل عَ فستَ ا
  افتعال ، متعّدیباب      
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ْ کَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلَْفراغِ مريُن الّراِبُع: التّ   .َع�ِّ
 .جِّ ه لَِداِء َمناِسِك الحَ اُج .................. َمرّاٍت َحْوَل بيَِت اللّ لُحجّ ا -۱
  (طواف می کنند) يطَوفونَ  (می پزند)            ُخونَ يطبُ  (رها می کنند)            دونَ ُر يط (در می زنند)          قونَ ُر يط

 ترجمه : حاجیان برای انجام مراسم حج چندبار اطراف خانه ی خدا طواف می کنند.
طيُّ الَ  -۲  ................... أَماَم الَْملَْعِب الّريايضِّ  ْشتدَّ لَو ال الرشُّ
بَْدةُ                  (جمعیت،شلوغی)زِْدحامُ االِ    (روغن)اَلزَّيُْت                (لغزش و خطا)لَ�ُل اَلزَّ                    (کره)اَلزُّ

 ترجمه : اگر پلیس نبود قطعاً جمعیت (شلوغی) روبه روی ورزشگاه زیاد می شد.
 .ساَحِة الَْمدينَةِ کُنُت أَْميش، رَأَيُْت حاِدثاً يف ................  -۳

  (میان، بین) بَْ�َ                  (درحالیکه) بَينَ�                    (کنار)جانِباً                    (نزد)ِعنْدَ 
 ترجمه : زمانی که راه می رفتم حادثه ای را در میدان شهر دیدم. 

 . باراِة .................. إيرانُولٰی ِيف املُ رَفَعِت الْفائزُِة االْ  -۴
  (عبا)َعباَءةَ                      (واگن) َعَربَةَ                       (پرچم)َعلَمَ                    (گیاه،علف خشک)شَب عُ 

 ترجمه : برنده اول در مسابقه ، پرچم ایران را برافراشت.
يَفةِ  سَوَد ِبالکعبةِ َجَر األْ اَلْحاجُّ .................. الحَ  -۵  .الرشَّ

   (مسح کرد) اِْستَلَمَ               (توانست)  طَاعاستَ                (کوش داد) اِْستََمعَ                  (کمک خواست)ستعاَن اِ 
  ترجمه : حاجی ، سنگ (حجر األسود) را در کعبه رشیف مسح کرد. 

  نکات مهم :
  جمع مرّة =مرّات  -۲اسم فاعل                         =الحّجاج : جمع الحاّج  -۱
  باب افتعال =اشتدَّ : اشتََدَد  -۴اسم مکان                       =َمناسک : جمع َمنَسک  -۳
  اسم فاعل  =حادث  -۶جمع آن : َمالعب                    =َملعب : اسم مکان  -۵
  اسم فاعل مونث =الفائزة  -۸معادل ماضی استمراری                   =کُنُت أمشی  -۷
  جمع آن املُباَریات =املُباراة : مصدر باب مفاعلة  -۱۰                      اسم تفضیل =األولی : مونث األّول  -۹
صفت مشبّهه (گرچه بر وزن افعل است اما چون بر رنگ داللت می کند �ی توان آن را اسم  =األسَود  -۱۱

  تفضیل به ش�ر آورد)
  
  

َْجَمِة. (َهْل تعلمُ  أنَّ  ... ؟) آیا می دانی که ... رتَّ  الَتمريُن الْخاِمُس: للِ
حرف مشبّهه                                                                  

  .هاـــَحْولَ  َعظيمٍ  سورٍ أَْن يَهُْجموا َعلَی الّص� ُهجوماً قاسياً َعلٰی َرْغِم ِبناِء  اْستَطاعوا الُْمغوَل  -۱
: صفت /  َعظيمٍ  : مضاف إلیه / سورٍ  : صفت /  قاسياً :مفعول مطلق نوعی/  ُهجوماً خرب أنَّ  /  :اْستَطاعوا: اسم أنَّ /     الُْمغوَل 

  : مفعول فیه ـَحْولَ 
 پیرامون آن. یدیوار بزرگ بنای ترجمه : مغول ها توانستند به شدت به چین حمله کنند با وجود
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ً كَ الّدارَِجةِ  بيةعر الِيف اللهَّجاِت  َموجودٌ » ژ«َو » چ «َو » گ « ظَ تلَفُّ  -۲   .ث�ا
ً كَ: صفت / الّدارَِجةِ : صفت /  بيةعرال: خرب أنَّ /  َموجودٌ : اسم أنَّ /  ظَ تلَفُّ    : صفت جانشین مفعول مطلق ث�ا

 در لهجه های عامیانه عربی بسیار زیاد است.» ژ«و » چ«و » گ«ترجمه : تلفظ 
يِْت ِمْن كَِبِدِه لِِصناَعِة َموادِّ الِ  يُصادُ  الْحوتَ  -۳    .التَّْجميلِ ْسِتْخراِج الزَّ

 : مضاف إلیه  التَّْجميلِ : خرب أنَّ (یُصاُد= فعل مجهول و نائب فاعلش هو مسترت) /  يُصادُ : اسم أنَّ /  الْحوتَ 
 شود.ترجمه : نهنگ به منظور خارج کردن روغن از کبدش جهت ساخ� مواد آرایشی شکار می 

انِ  َعلَی يَْقِدرُ  ذيلّ  االوحيدُ  بونُ اللّ  الحيَوانُ  هوَ  الُخّفاَش  -۴    .الط�َّ
انِ  / : ِصلِه يَْقِدرُ  : صفت /ذيلّ ا : صفت /الوحيدُ  : صفت /بونُ اللّ : خرب أنَّ /  الحيَوانُ : ضمیر فصل/  هوَ  : اسم أنَّ / الُخّفاَش  : الط�َّ

 مفرد مذکر) –مجرور به حرف جّر (طیَران : مصدر ثالثی مجرّد 
 ترجمه : خفاش تنها حیوان پستانداری است که می تواند پرواز کند. 

  .تقریباً َرشِ ِ�َليوِن َمرٍَّة البَ  َعَددَ  يفوُق  مِل ِيف العا�ِ النَّ  َعَددَ  -۵
  : مفعول فیه تقریباً : مفعول/  َعَددَ  / : خرب أنَّ  يفوُق : اسم أنَّ /  َعَددَ 

  ترجمه : تعداد مورچه (ها) در جهان تقریبا یک میلیون بار بیشرت از تعداد انسان (ها) است. 
 .�َ الّساسانيّ  عاِصَمةَ  كانتبَغداد  رَب قُ  عةَ واقِ ال طيسفونَ  -۶

و فعل   عاِصَمةَ و خربش  ضمیر هی مسترتفعل ناقصه ، اسم آن :  كانت/  : مفعول فیه رَب قُ : صفت / عةَ واقِ ال/  : اسم أنَّ طيسفونَ 
  مضاف إلیه:  �َ الّساسانيّ  / أنَّ  برای خرب= ناقصه به همراه اسم و خربش 

 ترجمه : تیسفون واقع در نزدیکی پایتخت ساسانیان بود.
   .ِمَن الَْفأرِ  أصَغرُ  الوالدةِ  ِعندَ ا  الباند ُدبِّ  َحْجمَ  -۷

 : خرب أنَّ  أصَغرُ : مفعول فیه / ِعندَ  / مضاف إلیه: االباند مضاف إلیه /: ُدبِّ  / أنَّ : اسم  َحْجمَ 
 ترجمه : اندازه خرس پاندا در هنگام تولد کوچکرت از موش است.

   . َصوتيَّةٌ  ٌل اأحب هالَ  ليَسْت  بک�ءُ  الزَّرافةَ  -۸
ر فعل ناقصه ، :  ليَسْت : خرب أنَّ /  بک�ءُ  / : اسم أنَّ  الزَّرافةَ  و فعل ناقصه به همراه اسم و  هالَ  شمقّدمو خرب  ٌل اأحبش اسم مؤخَّ

  : صفت َصوتيَّةٌ  / برای بک�ء جمله وصفیه (جمله ی بعد از نکره) =خربش 
 ترجمه : زرافه ، اللی است که تارهای صوتی ندارد.

المِ  رَْمزُ  الزَّيتونِ  َورَقةَ  -۹   . السَّ
المِ : خرب أنَّ /  رَْمزُ  / مضاف إلیه:  الزَّيتونِ : اسم أنَّ /  َورَقةَ    مضاف إلیه:  السَّ

  ترجمه : برگ زیتون �اد صلح است.

  

ِ املَ  اَيل، ثمَّ ـّ ترَِجِم النصَّ التمريُن الّساِدُس: التّ    .حتَُه َخطٌّ عرا�َّ لِ� تَ َحلَّ اإلْ َع�ِّ

َمُك املَ     دفونُ السَّ

َمِك يف إفْريقيا يَْسُرتُ يُ  تي تخُرُج ِمْن الَّ  خاطيةِّ فاِف يف ِغالٍف ِمَن املوادِّ املُ الجَ  ه عِندَ ــنفسَ وَجُد نَْوٌع ِمَن السَّ
، ث َ�َ ِمْن  نَْوماً ناُم يَ  مَّ فمِه، َو يدِفُن نفَسُه تحَت الطّ�ِ ، َو اليحتاُج إلَی املاِء َو الطعاِم َو الهواِء اْحتياَج َسنَةٍ َعميقاً أَکْ
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يذَهُب  .َعجيباً  الِف ُخروجاً ، َحتیّٰ يخُرَج ِمَن الغِ املطرِ نُزوِل  َحياِء؛ َو يَعيُش داِخَل ُحْفرٍَة َصغ�ٍَة ِيف انتظارِ األْ 
يادونَ  اَب َو يَ  طرِ زوِل املنُ  بَل اْختِفاِءِه ق فْريقيّوَن إلٰی َمكانِ اإل  الصَّ   .لَِصيِْدهِ  الجافَّ حِفروَن الرتُّ

  
   ترجمه :

نوعی ماهی در آفریقیا یافت می شود (وجود دارد) که خودش را هنگام خشکی در پوششی از مواد لزجی که 
از دهانش بیرون می آید پنهان می کند ، و خودش را زیر گل (خاک) دفن می کند، سپس عمیقا (به طرزی 

دارد؛ و داخل گودالی کوچک عمیق) بیش از یک سال می خوابد ، و مانند زنده ها به آب و خوراک و هوا نیاز ن
در انتظار بارش باران زندگی می کند ، تا به شکلی عجیب از (آن) پوشش بیرون بیاید.شکارچیان آفریقایی 
پیش از بارش باران به مخفیگاهش (مکان مخفی) می روند و خاک خشک را برای شکار این (ماهی) می 

  کَنَند. 
  محل إعرابی : 

يادونَ : مضاف إلیه / املطرِ مجرور به حرف جّر / :  َسنَةٍ : مفعول مطلق نوعی/   نَْوماً : مفعول /  نفَس    : صفت الجافَّ : فاعل/   الصَّ
  محل إعرابی بیشرت : 

 /: مضاف إلیه  فاِف الجَ /   : مفعول فیهعِندَ  /: جمله وصفیه  يَْسُرتُ  /: نائب فاعل  نَْوعٌ   /: فعل مجهول  وَجدُ يُ  /: صفت  دفونُ املَ 
 /: صفت َعميقاً  /: مضاف إلیه  الطّ�ِ   /: مفعول فیه  تحَت  /ـ : مفعول نفسَ  /: صله  تخُرجُ  /: صفت تي الّ  / : صفت خاطيةِّ املُ 

 /: صفت  َصغ�َةٍ  / : مضاف إلیه ُحْفرَةٍ  /: مفعول فیه  داِخَل  /: مضاف إلیه  َحياءِ األْ  /: مفعول مطلق نوعی اْحتياَج  /: صفت أَکَْ�َ 
ً  /: مضاف إلیه نُزولِ   /: مضاف إلیه زوِل نُ  /بَل : مفعول فیه ق /: صفت  فْريقيّونَ اإل  / : صفت َعجيباً  /: مفعول مطلق نوعی  ُخروجا
اَب  / : مضاف إلیه طرِ امل    : جار و مجرورَصيْدِ لِ  /: مفعول  الرتُّ
  

ِ الَْمَحلَّ اإلْ اَلتَّمريُن الّساِبُع:   .عرا�َّ لِلَْکلِ�ِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ َع�ِّ
َك  -۱   ۱الفتح: ﴾ ُمبيناً  فَتحاً ﴿إنّا فَتَْحنا لَ

)  /نا : اسم إنَّ   : صفت ُمبيناً  /: مفعول مطلق نوعی  فَتحاً  /فتحنا : فعل و فاعل (خرب إنَّ
  آشکارا (به روشنی) فتح �ودیم.ترجمه : بی شک ما برای تو 

  ۲۳نسان: اال ﴾ تَنزيالً الُْقرآنَ ﴿إنّا نَحُن نَزَّلْنا َعلَيَك  -۲
)  نَزَّلْنا /نا : اسم إنَّ   : مفعول مطلق تاکیدی تَنزيالً   /: مفعول  الُْقرآنَ  /علیک : جارومجرور /: فعل و فاعل (خرب إنَّ

  کردیم.ترجمه : ما قطعاً بر تو قرآن را نازل 
  (ع)ماُم َعيلٌّ اَإلْ . کَاألَدِب َو ال میراَث  کَالَْجْهلِ  فَْقرَ ال  -۳

 : خرب الی نفی جنس  کَاألَدِب  /: اسم الی نفی جنسمیراَث /  : خرب الی نفی جنسکَالَْجهِْل  /: اسم الی نفی جنس  فَْقرَ 
  نیست.ترجمه : هیچ فقری مانند نادانی نیست و هیچ میراثی مانند ادب 

لُّ يَنُقُص  -۴ مَ  إّال  نفاقِ ِباإل َيشٍء  کُ   .؛ فَإنَُّه يَزيدُ الِْعلْ
  : خرب إنّ  يَزيدُ  /: اسم إّن  هُ ـ /و منصوب  : مستثنی الِْعلْمَ  /: جارومجرور  نفاقِ ِباإل  /: مضاف إلیه  َيشءٍ  /: فاعل  کُلُّ 

  ترجمه : هر چیزی با انفاق کم می شود جز علم ؛ پس آن زیاد می شود. 
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نيا  خيُل بَ الْ يَعيُش  -۵ َش يف الدُّ   .غنياءِ األ  سبَةَ حامُ ِخرَِة اَسُب يف اآل حَو يُ  الُْفَقراءِ  َعيْ
نيا : فاعل / خيُل بَ الْ  فعل مجهول ، ضمیر  :اَسُب حيُ  : مضاف إلیه / الُْفَقراءِ : مفعول مطلق نوعی / َعيَْش  : جار و مجرور / يف الدُّ

 : مضاف إلیه غنياءِ األ : مفعول مطلق نوعی /   سبَةَ حامُ  / : جار و مجرور ِخرَةِ يف اآل  هو مسترت نائب فاعل /
  ترجمه : خسیس در دنیا مانند فقیران زندگی می کند و در آخرت مانند ثرو�ندان به حسابش رسیدگی می شود. 

ِ املرتاِدَف َو املتَضاداَلتَّمريُن الّثاِمُن:     )≠(= ، َع�ِّ
 (سختی)                         ُصعوبةَ ≠ (آسانی) ُسهولَة  -۱
 (آشکار شدن)         ظهُور ≠ (پنهان شدن)اِخِتفاء  -۲
 (توانست ،قادر بود)                        قَدرَ  = اِستَطاعَ  -۳
   (مطمنئ)                                    ُمطَمنئّ  = قواثِ  -۴
 (شاد)                                              َمرسور =ح ِر فَ  -۵
 (باال رف�)                  ُصعود ≠ (پایین آمدن)نُزول -۶
 (خوراک)                                          طَعام =ِغذاء  -۷
                                                   (گسرتش یافت)عَ ستَّ اِ  ≠ (تنگ شد)ضاَق  -۸
 (پوشش،جامه) لباس =کِساء -۹
ش =َحياة  -۱۰    (زندگی) َعيْ
  (صلح و آشتی) ُصلح =َسالم  -۱۱
  (ساخت�ن) ناءبِ  =بُنيان  -۱۲
  (گران شد) الغَ  ≠ (ارزان شد)َرُخَص  -۱۳
  (یاری کرد) َرصَ نَ  =أَعاَن -۱۴
  (خوابید) نامَ  ≠ (بیدار ماند، شب زنده داری کرد)َسِهَر  -۱۵
  (خانه) يتبَ  =دار  -۱۶
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