


گروه آموزشی ژیوار

:تهیه و تدوین
رضا طورانی

عربی: درس

: موضوع
مبحث ترجمه



مهمترین مبحث در زبان عربی
مشترک بین همه ی رشته ها و همه ی پایه ها

ترجمه 



ر بیش از هبرای حل تست های مربوط به ترجمه،
موضوع در جمالت، توجه 4چیز بهتر است به 

:داشته باشیم که عبارتند از

جـــمــــضــــف

معرفه یا نکره بودن/ جمع یا مفرد بودن کلمات 
فرمول فعل ها/ ضمایر 



ه طور مثال، ببرای جمع یا مفرد بودن کلمات، به
:گونه ی زیر عمل می کنیم

کُتُبُـــــهُم
الف ـ کتابهایشان        ب ـ کتابشان

و به همین شکل و به همین سادگی، درباره ی 
:نیز، به این گونه عمل می کنیمضمایر

کُتُبُـــــهُم 
الف ـ کتابهایشان      ب ـ کتابهایش



بک در رابطه با معرفه یا نکره بودن واژه ها نیز به س
:زیر عمل می کنیم

آن کتاب/ کتاب : الکتاب 

یک کتابی/ یک کتاب / کتابی : کتابٌ 



:نکته
در زبان « ی»ـ در ترجمه ی واژه های نکره، به انواع 1

:فارسی توجه داشته باشید
کتابی: نکره «ی»
خوبی: مصدری « ی»
تهرانی: نسبت «ی»
خوردنی: لیاقت «ی»
.
.
.



نکته
ـ در جمله های اسمیة در صورتی که خبر از نوع مفرد2

واژه ، اگر آن خبر یک(یعنی؛ خبر یک اسم باشد)باشد 
:ودی نکره باشد معموالً به صورت معرفه ترجمه می ش

دانش گنج است: العِلمُ کَنزٌ 
تیم ما بَرَنده است : فَریقُنا فائزٌ 



نکته
پس از / ... ( الّتی / الّذی ) هر گاه اسم های موصولِ خاص ـ 3

که » نای اسمِ معرفه بیایند، معموالً نقشِ صفت پیدا می کنند و مع
در اکثر مواقع به هنگام ترجمه، آن اسم . در جمله می دهند« 

:معرفه به صورت نکره ترجمه می شود
ُجاء فی مدرستنا یُدَرِّسُ جَیِّداًالّذیالمعلّم
به مدرسه ی ما آمد، خوب درس می دهدکهمعلّمی
َتِ ذَهَبوا إلی أعماق المُحیطِ لَیالً، شاهَدوا مِئاالَّذینَالغَوّاصون

یئَةِیَنبَعِثُ ضَوؤُها مِن األسماکِ المُضالَّتیالمَصابیحِ المُلَوَّنَةِ



فرمول فعل ها
+ لم ( /  نرفت)ماذَهَبَ : ماضی+ ما ماضی منفی *

(نرفت)لَم یَذهَبْ : مضارع
هنوز نرفته )لَماّ یَذهَبْ : مضارع+ لَمّا ماضی نقلی منفی *

ازمه بر سر فعل ماضی بیاید دیگر حرف ج« لمّا» اگر ( / است
ی م« هنگامی که» است و معنای « مفعولٌ فیه» نیست بلکه 

دهد
(  رفته است)قد ذَهَبَ : ماضی + قد ماضی نقلی *



+کانَ ( /  رفته بود)کان ذَهَبَ : ماضی + کان ماضی بعید *
( / رفته بود)کان قد ذَهَبَ : ماضی+ قد 

کتابی را )اشتریتُ کتاباً قد رأیتُ فی المکتبه : ماضی+ ماضی 
(خریدم که آنرا در کتابخانه دیده بودم



(می رفت)کانَ یَذهَبُ : مضارع+ کان ماضی استمراری *

آمد در حالیکه کودک را )جاءَ یَحمِلُ الطفلَ : مضارع+ ماضی 
(  حمل می کرد

(خواهد رفت)سَیَذهَبُ : مضارع + س مستقبل *

( خواهد رفت)سوفَ یذهَبُ : مضارع + سوف 

( نخواهد رفت) لَن یَذهَبَ : مضارع + لن مستقبل منفی *



مضارع الــــتزامی



که فقط با صیغه) مضارع (+ الم امر) لـ مضارع التزامی *
(باید برود)لِیَذهَبْ : های غایب و متکلم می آید

أن : فعل مضارع + «لَن» همه ی ادوات ناصبه به غیر از *
( که برود)یَذهَبَ 

اُفَتّش عَن کتابٍ یُساعِدُنی فی فهمِ : مضارع + مضارع *
( ری کنددنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون یا) النُّصوصِ 

لیتَ : فعل مضارع باشد« لیتَ» یا « لعلّ» هر گاه خبر *
خواب کاش مسلمانان از) المسلمینَ یَستَیقِظونَ مِن نَومِ الغفلة 

( غفلت بیدار شوند 



و در جمله های شرطی، فعل شرط به صورت مضارع التزامی*
: جواب شرط به صورت مضارع إخباری ترجمه می شود

ش هر کس چاهی را برای برادر: مَن حَفَرَ بِئراً لِأخیهِ وَقَعَ فیها 
. در آن می افتد( بکند ) حفر کند 

رر شاید ض: قد یضرُّ : مضارع التزامی + شاید : مضارع + قد *
گاهی ضرر می رساند: مضارع إخباری + گاهی = برساند 

معموالً به ...( کادَ ـ أوشکَ ـ عَسَی ـ ) خبرِ أفعال مقاربة *
:  شکلِ مضارع التزامی ترجمه می شوند

نزدیک است که گُل شکفته شود: کادَت الوَردَةُ تَتَفَتَّحُ 
صیغه های ) مضارع ( + الء نهی) ال مضارع التزامی منفی *

( /نباید برود )الیَذهَبْ ( : غایب یا متکلم
( که نرود) أالّیذهبَ = أن الیذهبَ : مضارع منفی + أن 



نکاتی پراکنده در زمینه ی ترجمه*
:  ـ باید به جمع یا مفرد بودنِ واژه ها توجه داشت1

د تو بای: الشّدائدِکَ األوفیاءَ عندَ أصدِقاءَعَلَیکَ أن تَعرفَ 
بشناسیسختی هابا وفایت را در هنگام دوستانِ

: ـ باید به ترجمه ی درستِ ضمایر دقت کرد2
ربُ الغـهالمُسلمینَ أن یَرفضوا ما یَعرضنـایَجِبُ عَلَی شَبابِ

باید آنچه را که غربمـاجوانانِ مسلمانِ : مِن الفساد هـمعلی
عرضه می کند، رد کنندآنهااز فساد برای آن را

:  ـ باید معرفه و نکره بودن اسم ها را نیز در نظر داشت3
ی و لن أنساها فمدارسَ عدیدةٍفی أشیاءَ کثیرةًلَقد تَعَلّمتُ 

اریمدارس بی شمرا در چیزهای زیادیبه راستی که : حیاتی 
فرا گرفته ام و آنها را در زندگی ام فراموش نخواهم کرد



بیاید، اسم« الـ » ـ اگر پس از اسم اشاره، یک اسم دارای 4
: اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود

(این دانش آموزان) هؤالء الطلّاب 

اگر با ( غمستثنای مفرّ)ـ به یاد داشته باشید که اُسلوب حصر 5
«  ت جمله ی مثب+ فقط » جمله ی منفی آمده باشد به صورت 

: ترجمه می شود
خواهیم افزودبر شما عذاب را فقط: فَلَن نَزیدَکُم إلّا عذاباً 



باید توجه کرد که؛« مفعول مطلق » ـ در ترجمه ی 6
بی » د الف ـ مفعول مطلق تأکیدی به صورتِ قید و با الفاظی مانن

:  ودترجمه می ش« ... شک ـ بی تردید ـ یقیناً ـ حتماً ـ بسیار ـ 
گفت سخن( ع)خدا با موسی بی شک: تکلیماً ( ع)کَلَّمَ اهللُ موسی 

می کوشش(حتماً ) بسیار دانش آموز : یَجتَهِدُ التلمیذُ إجتهاداً / 
کند

مانند ب ـ اگر مفعول مطلق بیانی دارای مضاف إلیه بود از کلماتی
یَنظُرُ : استفاده می شود« ... همچون ـ مثل ـ مانند ـ شبیه ـ » 

می پارسایان به دنیامانندمؤمن : المؤمنُ إلی الدّنیا نَظرَ الزّاهدینَ 
ابر می گذرد چونفرصت : الفرصةُ تمُرُّ مَرَّ السحابِ / نگرد 

ی ج ـ هنگامی که مصدر به عنوان مفعول مطلق جانشین فعلش م
:شود باید آن را به صورت فعل ترجمه کرد

صبر کنای برادرم : یا أخی صبراً



الت در زبان عربی به وسیله ی یکی از ح« داشتن » ـ فعل 7
:های زیر مطرح می شود

اسم یا + عندَ / لی کتابٌ : اسم یا ضمیر+ « لِـ » حرف جرِّ 
لَدَیَّ کتابٌ : اسم یا ضمیر+ لَدَی / عندی کتابٌ : ضمیر

(می باشد « کتابی دارم » هر سه جمله به معنی؛ ) 
:  گیریمکمک می« لیسَ » برای ساختار منفیِ این فعل، از : نکته

(کتابی ندارم ) کتابٌ ( لَدَیَّ / عندی ) لیس لی 
: ریمکمک می گی« کانَ » برای ساختار گذشته ی آن از : نکته

(کتابی داشتم ) کتابٌ ( لَدَیَّ / عندی ) کانَ لی 
می کمک« ما کانَ» برای ساختار گذشته ی منفیِ آن از : نکته

(مکتابی نداشت) کتابٌ ( لَدَیَّ / عندی) ما کانَ لی : گیریم



مله ـ به هنگام ترجمه باید به جایگاه نقش فاعل و مفعول در ج8
: توجه داشت

دارد نقش فاعل« معلّم»از آنجا که در این جمله : کَرَّمتنی المعلِّمة 
.معلم مرا گرامی داشت: باید به این شکل ترجمه شود 

مه ـ اعداد اصلی و ترتیبی را از هم تشخیص دهیم تا در ترج9
.اشتباه نکنیم



تست

یراً عمیقاً کَم شخصاً نعرف أنّهم یعملون بما یقولون، فیُؤثّرون علینا تأث*
(99سراسری تجربی : )النَجِدُ مثلَه فی اآلخَرین

مل الف ـ چند شخص را می شناسیم که می گویند چیزی را که بدان ع
یگران می کنند، پس بر ما تأثیری عمیق می گذارند که همانند آن را در د

نمی یافتیم؟
کنند ب ـ چند شخص را شناخته ایم که به چیزی که می گویند عمل می

؟و بر ما آنچنان تأثیری دارند که در دیگران مثل آن را نیافته ایم
نند و ج ـ چند نفر را می شناسیم که آنها چیزی می گویند که عمل می ک
بر ما آنچنان اثری دارند که در افراد دیگر همانندش را نمی یابیم؟
س بر د ـ چند نفر را می شناسیم که به آنچه می گویند عمل می کنند، پ

ما تأثیر عمیقی می گذارند که در دیگران مثل آن را نمی یابیم؟



تست

ینَ ستّة هذا المعلّم قد قام بتشکیل فریقَینِ یجتهد العبوهما فرح*
(99سراسری تجربی ... )این معلّم : أیّامٍ مِن االُسبوع إجتهاداً

یکنان الف ـ با خوشحالی به تشکیل دو گروهی اقدام نموده که باز
آنها شش روز از هفته را بسیار تالش می کنند 

وز ب ـ با شادی به شکل دادن دو گروه که بازیکنان آنها شش ر
هفته را به سختی تالش می کنند، اقدام می نماید

کنانشان ج ـ اقدام به تشکیل دو تیم کرده است که بدون شک بازی
در شش روز از هفته با خوشحالی، تالش می کنند

ادی، د ـ اقدام به شکل دادن تیم هایی کرده که بازیکنانشان با ش
شش روز هفته را تالش فراوان می نمایند



تست

(99سراسری تجربی : )عَیِّن الصحیح*
فکر مدّت دو ساعت: الف ـ التّفکّر ساعتَینِ خیرٌ من العبادة ساعاتٍ

کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است
چیزی انسانهای عاقل بر: ب ـ العقالءُ ال یقْفونَ ما لیس لهم به علمٌ
که به آن علمی ندارند، توقّف نمی کنند

طمئنّه نفس م: ج ـ إنّ النّفس المطمئنّة ال تأخذ إطمئنانها إلّا مِن ربّها
آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی گیرد

:  هذاد ـ بعد أن فَکّرَ لحظاتٍ وَجَدَ المَأمَن الّذی کانَ قَد لَجَأ إلیه قبل
به آن بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد محلّ امنی را که قبل از این،

پناه برده بود، یافت



تست

نبّه إلیه إنّ الهمس الّذی یمنعک عن التّعلّم فی الصّف، یضرّک ضرراً ال تت*
(99سراسری ریاضی : )إلّا فی نهایة السّنة

امالً الف ـ آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد، ک
به تو ضرری می زند که متوجه آن نمی شوی مگر در پایان سال

د که ب ـ در کالس در گوشی سخن گفتن، تو را از آموختنی باز می دار
به تو قطعاً ضرر می زند و متوجه آن نمی شوی مگر در پایان سال 
به تو ج ـ آهسته سخن گفتن در کالس، تو را از یادگیری باز می دارد و
ضرر می زند به گونه ای که فقط در پایان سال متوجهش می شوی
رری د ـ پچ پچ کردنی که تو را از آموختن در کالس باز دارد، به تو ض

می زند که فقط در پایان سال متوجه آن می شوی



تست

ر من عُمر نوعٍ من هذه األشجار الطویلة العجیبة قد یصل إلی أکث*
(99سراسری ریاضی : )خمسمائة سنة 

ت، الف ـ یک نوع از این درختهای بلند، عمرش شگفت انگیز اس
گاهی به بیش از پانصد سال می رسد

طعاً ب ـ یک نوع از این درختهای بلندِ شگفت انگیز، عمرشان ق
بیشتر از پانصد سال است

یشتر ج ـ عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاً ب
از پانصد سال است

انصد د ـ عمر نوعی از این درختان بلند عجیب، گاهی به بیش از پ
سال می رسد 



تست

(99سراسری ریاضی : )عَیِّن الصحیح*
را زندگی: الف ـ لن تکونَ الحیاةُ دون نقص ولکنّها جمیلة دائماً
هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست
لی به جنگ: ب ـ ذهبنا إلی غابة و رأینا هناک آیات ربّنا الکبری

رفتیم و در آنجا نشانه های پروردگار بزرگمان را دیدیم
خوشا به حال: ج ـ طوبی لِمَن یجتنب الکذبَ و إن کانَ للمزاح

دکسی که از دروغ گفتن دوری می کند اگر چه برای مزاح باش
: الحرباءد ـ إنّ العین ال تدور فی اتّجاهین إلّا فی بعض الحیوانات ک

د چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف می چرخ



تست

(99ان سراسری زب: )امروز کتابی خریدم که قبالً آن را دیده بودم*

الف ـ هذا یوم إشتریت الکتاب و رأیت قبل هذا
ب ـ إشتریت الیوم کتاباً قد رأیته من قبل

ج ـ هذا الیوم إشتریت کتاباً رأیت قبل هذا
د ـ قد إشتریت الیوم الکتاب و رأیته من قبل



تست

(99سراسری زبان : )عَیِّن الصحیح*
جربه ی ما به ت: الف ـ إنّنا محتاجون إلی تجارب المتقاعدین لتَقَدُّمنا

بازنشستگان نیازمندیم تا پیشرفت کنیم
اگر : ب ـ إن کان المتفرّجون فی الملعب، یُشجَّع اللّاعبون

ند  تماشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می کن
ک گاهی بعد از ی: ج ـ قد تبدأ آالفُ الصعوبات بعد لحظة إهمالٍ

لحظه سهل انگاری هزاران مشکل شروع می شود 
کسی: د ـ مَن یَتَجَسّس فی أعمال اآلخَرین فال أمنَ و ال راحةَ له

که در مورد دیگران جاسوسی کند امنیت و راحتی ندارد



تست

سراسری): أرسلنا إلی فرعون رسوالً فَعصی فرعون الرّسول*
(99انسانی 
ل به سوی فرعون رسولی فرستادیم و فرعون از آن رسوالف ـ 

نافرمانی کرد
ن رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرستاده از فرعوب ـ 

تبعیت نکرد
یامبر برای فرعون پیامبر را مبعوث کردیم و فرعون بر آن پج ـ 

عصیان کرد
ر پیامبری را به سوی فرعون مبعوث کردیم و آن پیامبر بد ـ 

فرعون عصیان کرد


