






کالم نخست 	

به	نام	خدايي	که	مهربان	بی	همتاست		....
وقتي به جهان پيرامون خودمان با دقت نگاه مي کنيم، درمي يابيم که سرعت تغييرات پديده هاي اطرافمان آن قدر 
زياد شده که گاهي نمي توانيم خودمان را با اين تغيير مطابق کنيم و صادقانه، از خيلي از آنها جا مي مانيم، يکي از اين 
پديده ها »کنکور سراسري« است که علي رغم جواني و تازگي نظام جديد، در درس عربي، کاماًل بلوغ و تکامل در 
کنکورهاي برگزار شده به چشم مي خوَرد و به همين دليل تمام سعي ما اين بوده که هر سال اين تغيير و تحوالت را 
در کتاب عربي مبتکران لحاظ کنيم، اما در اين راه يک مشکل بزرگ وجود داشت و آن هم زياد شدن تعداد صفحات 
کتاب بود که براي رفع اين مشکل تصميم گرفتيم کتاب »عربي جامع کنکور« را به صورت سه جلدي، شامل »دهم 
جامع«، »يازدهم جامع« و »دوازدهم جامع« ارائه دهيم، به نحوي که دانش آموز را از خريد کتاب ديگري در درس 

عربي بي نياز کند. 
کتابی که تقديم شما می شود مربوط به پايه دوازدهم انسانی از سری کتاب های جامع پايه است و همان طور که از 
عنوانش مشخص است )جامع(، تمام نيازهای دانش آموز دوازدهمی و کنکوری را در درس عربی تأمين می کند و شما 

در يک کتاب، تمام آنچه می خواهيد، را دريافت می کنيد.

اين	کتاب،		مطالب	زير	را	شامل	می	شود:
-  تست هاي ترجمه، تعريب، قواعد ، واژگان، درک مطلب، ضبط الحرکات و تحليل صرفي )سراسري و تاليفي(

- آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه
- ترجمة خط به خط کتاب درسي

- لغت نامه کامل درس به درس
- حل تمرين هاي کتاب درسي

- مترادف و متضاد هر درس
- نمودار خالصه قواعد و نکات ترجمه

- انواع فعل ها و مصدرهاي هر درس
- مثال نامه ها براي باال بردن تراز آزمون ها

- جمع هاي مکسر هر درس
با	تهيه	اين	کتاب	موارد	زير	را	به	دست	مي	آوريد:

درس	نامه: در اين قسمت تمام موضوعات قواعدي به طور کامل تدريس شده است.
نکته	نامه: نکات تستي و تشريحي و موارد فرعي درسنامه، در قالب »نکته نامه« آمده است.

اشتباه	شونده	ها: مواردي که معموالً در قسمت هاي قواعدي با يکديگر اشتباه گرفته مي شود.
کارگاه	ترجمه: نکات ترجمه اي مربوط به هر درس که به صورت قالب ثابت در قسمت آموزش آورده شده و براي 

آزمون هاي تستي و تشريحي بسيار کاربردي است.
ترجمه	خط	به	خط: تمام متن هاي کتاب درسي به طور کامل، کلمه به کلمه و خط به خط ترجمه شده است.

المعجم: لغت نامه ي کامل هر درس است که نسبت به لغت نامه ي کتاب درسي، لغات بيشتري در خود جاي داده 
است.

حل	تمرين	هاي	کتاب:	تمام تمرين هاي کتاب درسي به صورت کامل و با توضيحات کافي حل شده است. )الزم 
به ذکر است بخش زيادي از تست ها مربوط به تمرين هاي کتاب است.(

مترادف	-	متضاد:	اين بخش براي هر درس به طور جداگانه به شناخت ارتباطات معنايي کلمات کمک مي کند.



جمع	مکسر:	شناخت جمع هاي مکسر و مفرد آن ها در هر درس کمک قابل توجهي به حل تست ها مي نمايد.
انواع	فعل:	تمام فعل هاي ماضي، مضارع، امر، نهي و مصدرهايي که در هر درس از کتاب وجود دارد، به طور 

جداگانه در جدول قرارگرفته است؛ چون اعتقاد داريم مهم ترين جزء عربي نظام جديد »فعل« است.
مرور	و	جمع	بندي	در	يک	نگاه: قطعًا دانش آموزاني که در آزمون هاي آزمايشي شرکت مي کنند، به خوبي اين 

مسأله را درک مي نمايند که داشتن يک خالصه جامع و کامل و آماده مي تواند بسيار راهگشا باشد.
مثال	نامه: شايد به جرأت يکي از ابتکارها و تفاوت اصلي اين کتاب با ساير کتب بازار، مربوط به همين قسمت 
باشد، ما معتقديم وقتي در هر درس از کتاب، تمام مثال هاي مربوط به قواعد آن درس را به طور کامل و يک جا ببينيد، 

قطعًا مي توانيد در آزمون ها و حل تست ها موفق تر باشيد، مثال نامه را خيلي جدي بگيريد!
پايان قسمت آموزش در اين کتاب، حاال وقت آن است که با شکل تستي  پرسش	هاي	چهارگزينه	اي: پس از 

سؤاالت آشنا شويد که در اين قسمت پرسش هاي چهارگزينه اي به دسته هاي زير تقسيم مي شود:
1. واژگان )مترادف - متضاد( 2. ترجمه و تعريب 3. درک مطلب 4. قواعد 5. پرسش هاي کنکور سراسري

تالش  و  دارد  قرار  کتاب  انتهاي  در  تشريحي  پاسخنامه  چهارگزينه اي،  پرسش هاي  از  هريک  براي  پاسخ	نامه: 
کرده ايم تا جايي که ممکن است در قسمت پاسخنامه به تحليل تمام گزينه ها بپردازيم.

در روند توليد کتاب نيز معموالً فقط نام مولف به چشم مي آيد درحالي که اين يک فرآيند گروهي است که در آن 
جمعي دست به دست هم، هدف هايشان را يکسان مي کنند تا کتابي توليد و وارد بازار شود، بنابراين بر خود الزم 
مي دانم که از اين گروه پرتالش تشکر و قدرداني نموده و شادي خود را از توليد کتاب با اين عزيزانم به اشتراک 

بگذارم:
سپاسگزاري:	

جناب آقاي يحيي دهقاني: مديريت محترم انتشارات مبتکران و يکي از پيشکسوتان آموزش و نشر ايران
جناب آقاي مهندس هادي عزيززاده: دبير محترم مجموعه که تجّسم چهره ايشان در ذهن من ترکيب لبخند و 

صبر است.
تايپ و صفحه آرايی: سرکار خانم سميرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرايي اين کتاب تالش کردند.

سرکار خانم طوبي عيني پور: که زحمت نمونه خواني کتاب را متحمل شدند.
گرافيست و طراح جلد: بهاره خدامي

تيم آکادمی عربی، علی الخصوص جناب آقاي ميثم تقي نژاد که به صورت پيگير و مستمر در مراحل توليد و 
ويرايش کتاب به عنوان همکار مولف و ويراستار علمی تالش و دلسوزي داشتند.

سرکار خانم فائزه جعفری که در ويرايش بخش هايی از کتاب در کنار ما بودند.
همسر عزيزم و دو پسر دلبندم: که شايد به هيچ کس به اندازة آنها مديون نباشم، چون تأليف زمان برترين کار 

زندگي من بوده و اين همان زماني بود که به آنها تعلق داشت.
با وجود وسواس و دقت فراواني که در ويرايش اين کتاب انجام دادم، حتمًا ايرادهايي خواهد بود که از چشمان 
دقيق و نگاه تيزبين شما دور نمي ماند، بنابراين از تک تک عزيزان، استادان گران قدر، مشاوران باسواد و دلسوز و 
دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر اين حقير منّت نهاده و نظرات و انتقادات ارزشمندشان  را از طريق آيدي تلگرام 

و اينستاگرام زير اعالم نمايند، که من سخت معتقدم نظرات شما سازنده و گرانقدر است.
مهدي	ترابي 	

arabiacademy :تلگرام
arabiacademy.ir	:اينستاگرام
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ــدا و  ــاختار مبت ــی در س ــات، تغییرات ــی از کلم ــدن برخ ــا آم ــمیه ب ــای اس جمله ه
خبرشــان ایجــاد می شــود کــه ایــن تغییــر فقــط محــدود بــه ظاهــر کلمــات نبــوده 

ــد. ــر می ده ــز تغیی ــمیه را نی ــه اس ــای جمل و معن
ــی  ــود کــه در آخریــن درس عرب ــن کلمــات، »افعــال ناقصــه« ب ــن مــورد از ای اولی
یازدهــم آن را شــناختید و در ادامــه قــرار اســت در ایــن درس  بــا دو مــورد دیگــر، 

یعنــی حــروف مشــبهة بالفعل و »ال«ی نفــی جنــس آشــنا شــوید.
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درس نامه

در درس 5 عربی دهم با ساختار جملة اسمیه آشنا شدید و دانستید که جملة اسمیه از ترکیب »مبتدا + خبر« تشکیل می شود.  
مبتدا  +  خبر   الکتاُب مفیٌد.  

مرفوع   مرفوع  

در زبان عربی، حروفی وجود دارد که اگر به ابتدای جملة اسمیه اضافه شوند، اعراب و عنوان مبتدا و خبر را تغییر می دهند، این حروف که معناهای   
متفاوتی دارند، »حروف مشبهة بالفعل« نامیده می شوند.

این حروف عبارت اند از:  
: گویی که ـ گویا- شبیه« / »لکّن: ولی« : که« / »لیَت: کاش ـ ای کاش« / »لعّل: شاید« / »َکَأنَّ »إّن: همانا، به درستی که« / »أنَّ  

حروف مشبهه طرز عمل مشترکی دارند که این طرز عمل به صورت زیر می باشد:  

       حروف مشبهه
اسم حروف مشبهه + خبر حروف مشبهه مبتدا  +  خبر      

مرفوع     مرفوع          منصوب            مرفوع  

               اِّن         اِّن
انَت علیٌم  انّک علیٌم اهللُ علیٌم  اِّن اهللَ علیٌم.    

یعنی بعد از اضافه شدن حروف مشبهه به ابتدای جملة اسمیه، کماکان جملة اسمیه دارید ولی نقش های آن، »مبتداـ  خبر« نبوده و »اسمـ  خبر« حروف   
مشبهه می باشد.

قبل از اینکه به بررسی ترجمه و معنای هریک از حروف مشبهه بپردازیم، الزم است کمی دربارة طرز عمل آنها و به طور مشخص، شرایط »اسم -   
خبر« حروف مشبهه صحبت کنیم:

وقتی یکی از حروف مشبهه به ابتدای جمله اسمیه اضافه می شود، »مبتدا« جمله اسمیه را به »اسم حروف مشبهه« تبدیل می کند، عالوه بر اینکه عنوان   
نقش این اسم عوض می شود، اعراب آن نیز از مرفوع )در حالت مبتدا( به منصوب )در حالت اسم حروف مشبهه( تغییر می کند.

               اِنّ 
اهللُ علٌم  اِّن اهللَ علیٌم  

   مبتدا  خبر                     اسم اِّن

نکته الزم است بدانید که اگر مبتدا، ضمیر باشد بعد از اضافه شدن حروف مشبهه، حالت ضمیر به شکل ضمیر متصل تغییر می کند.  

                  اِنّ                      صحیح 
أنَت علیٌم  اِنَّ أنَت علیٌم  إنّک علیٌم  

تذکر: الزم است بدانید که اسم حروف مشبهه فقط به دوصورت »اسم ظاهر« و »ضمیر بارز« می آید و هیچ گاه نمی تواند »ضمیر مستتر« باشد، پس   
اگر بعد از حروف مشبهه، بالفاصله »جارومجرور - ظرف« مشاهده کردید، شک نکنید که »خبر مقدم حروف مشبهه« دارید، چون اسم حروف مشبهه 

مجبور است »اسم یا ضمیر بارز« باشد.
أبطاالً کثیریَن اِّن فی بالدی   

        خبر مقدم اّن        اسم مؤخر اّن

با اضافه شدن حروف مشبهه به ابتدای جمله اسمیه و به وجود آمدن تغییراتی که در قسمت های قبلی گفتیم، »خبر مبتدا« نیز دچار تغییر می شود و از   
این پس به آن »خبر حروف مشبهه« می گوییم، اما علیرغم تغییر در عنوان نقش کلمة مورد نظر، اعراب آن عوض نمی شود و همان طور که »مرفوع« 

بود، باقی می ماند.
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س
در

با توجه به اینکه تغییر »خبر« در اثر اضافه شدن حروف مشبهه خیلی زیاد نیست و دقیقًا همان ویژگی ها و شرایط »خبر مبتدا« کماکان برقرار است،   
بیش از این دربارة خبر حروف مشبهه صحبت نمی کنیم.

نمونه تست:    

عیِّن الصحیح:  
١ قاَل أعَلُم أنَّ اهللَ َعلی ُکلِّ َشیءٍ قدیر  اسم أنَّ - خبر أنَّ  

٢٣ إنَّ اهللَ ال یُضیُع أجَر الُمحِسنین  اسم إنَّ - خبر إنَّ
٤

 
٣ لیَت مهدیًّا فائز فی المسابقِة ُکَرِة الِمنضدة  اسم لیَت - خبر لیَت  

ٌد فی شراء البضاعة  اسم کأنَّ - خبر کأنَّ  کأنَّ المشتری متردِّ
٢٣
٤  

۴ پاسخ تست:    
ینه هاسایرگ ز بررسی   

گزینه 1: در این گزینه حرف »أّن« جزء حروف مشبهه است که دارای اسم و خبر می باشد کلمه »اهلل« اسم أّن و منصوب می باشد و خبر آن نیز   
کلمه »قدیٌر« می باشد که مرفوع است. در این گزینه کلمه »ُکل« جارومجرور و کلمه »شیءٍ« مضاف إلیه می باشد.

گزینة 2: در این گزینه کلمه »اهلل« اسم حرف مشبهه إّن و منصوب می باشد و خبر آن نیز »الیُضیُع« می باشد چرا که کلمات بعدی 
خودشان نقش مستقل در جمله دارند »أجَر: مفعولٌ به« و »المحسنین: مضاٌف إلیه« 

گزینة 3: در این گزینه نیز کلمه »مهدیًّا« اسم لیَت و منصوب می باشد که بدرستی ذکر شده است و خبر لیَت »فائٌز« می باشد چرا که 
»فی المسابقة: جارومجرور به حرف جر« یک نقش مستقل در جمله است.

« جزو حروف مشبهه است و اسم و خبری که برای آن انتخاب شده نیز صحیح می باشد »المشتری: اسم کأنَّ و  گزینة 4: حرف »کأنَّ
منصوب« و »متردٌد: خبر کَأنَّ و مرفوع« می باشد.

نمونه تست:    

عیّن الخبر مقدمًا:  
١ إّن اهلل لذوفضل علی النّاس  

٢٣ ولو إنّما فی األرض من شجرة أقالٌم
٤

 
٣ إّن فی ذلک آلیات لقوم یتفّکرون  

 إنّی أُلخُت النَّبیِّ مَِن الرَّضاعة
٢٣
٤  

۳ پاسخ تست:    
ینه هاسایرگ ز بررسی   

« است و کلمه »ذو« نیز خبر حرف مشبهه »إّن« است پس در این گزینه »خبر مقدم«  نداریم. )لَـ  گزینه 1: در این گزینه کلمه »اهلل« اسم حرف مشبهه »إنَّ  
حرف تأکید است(

گزینة 2: در این گزینه اسم و خبر حروف مشبهه نداریم به این دلیل که هرگاه »ما« به حرف »إّن« اضافه شود به آن »ما« ی کافه می گوییم که باعث   
از بین رفتن اسم و خبر حرف مشبهه می شود

گزینة 3: بعد از حرف مشبهه »إّن« جارومجرور داریم که این جارومجرور )خبر مقّدم( حرف مشبهه »إّن« است.  
گزینة 4: ضمیر متصل )ی( که به حرف مشبهه »إّن« چسبیده است. نقش اسم »إّن« را دارد. پس در این گزینه نیز خبر مقدم نداریم.  

 
«: برای بیان تأکید در ابتدای جمله می آید که معموالً به صورت »قطعًا، همانا، به درستی که، بی گمان« ترجمه می شود. 1( »إنَّ  

  »اِّن اهلل الیُضیُع أجر المحسنین.«
ترجمه : بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.  

« در جمله ها ضروری نیست و اگر ترجمه نشود، اشکالی ندارد. تذکر: ترجمة »إنَّ  
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نمونه تست:    

فی اّی جواٍب همزة »اّن« خطأ؟  
٢٣ َمن یُقرض الِمسکیَن ماالً فإنَّما یُقرض خالَِقه!

٤

١ َقد یُکتَب علی لوٍح فی َمتجٍر: أّن األکَل غیُر َمسموٍح ُهنا!   
 إنَّ الّذین جاؤوا هنا بَدؤوا یَتَهامسوَن فی إحدی الّصفوف!

٢٣
٤ ًة باِحتیالِه!  ٣ لَم اُشاِهد أنَّ الکّذاَب یناُل َمکانًة خاصَّ  

۱ پاسخ تست:    
موارد کاربرد »إّن«: نکته  

1- در ابتدای جمله از »إّن« استفاده می شود. 	

2- بعد از نقل قول ها ):( از »إّن« استفاده می شود. 	

3- بعد از اسم های موصول از »إّن« استفاده می شود. 	

4- بعد از »ثُّم ـ حیُث ـ إذ« از »إّن« استفاده می شود. 	

بنابراین در گزینة »1« بعد از »:« باید از »إّن« استفاده شود.  

«: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد. )یرتَبُِط الجملتیِن( 2( »أنَّ  
  قال اَْعَلُم اَنَّ اهلل علی ُکّل شیءٍ قدیر: گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.

« باشد، حداقل 2 جمله وجود دارد. )برای شمارش تعداد جمالت( تذکر: در عبارت هایی که دارای »أنَّ  

نمونه تست:    

أکمل الفراغین:  

»لََقد َفشلُت فی مباراٍة عّدة مراٍت و َعلِمُت ............ النّجاح فی الجّد و ُقلُت فی نفسی: یا ............ الزمان یعوُد إلی الوراء.«  
 أّن ـ لعّل

٢٣
٤ ٣ إنَّ ـ لعلّ  ٢٣ لعّل ـ لیَت 

٤

١ أنَّ ـ لیت   

۱ پاسخ تست:    
« استفاده کنید. در وسط جمله و برای ارتباط دو قسمت از جمله باید از »أنَّ  

ترجمة جمله: »در مسابقه ای بارها شکست خوردم و دانستم که پیروزی در تالش است و با خودم گفتم: ای کاش زمان به عقب بازگردد.«  

«: به معنای »گویی« و »مانند« است و در جمله نشانة »تشبیه« و گاهی »ظّن - تخمین« می باشد. 3( »َکَأنَّ  
  »َکَأنَّ الیاقوُت و المرجاُن.«: آنان همچون یاقوت و مرجان هستند./ کأّن المطر ینزُل: گویی »انگار« باران می بارد.

نمونه تست:    

َعیّن »التشبیه« فی العبارات التالیه:  
٢٣ »و یَُقوُل الکافُِر یالَیتَنی کنُت ترابًا«

٤

١ کأنَّ الُحَسین ِمصباٌح یُنیُر الّطریَق للَجمیِع!   
 اِنَّ َربّی ذو َفضٍل و لکنَّ أکثر النّاِس ال یَفهموَن!

٢٣
٤ ٣ لََعلَّ َصدیقی فی هذا ااُلسبوع یُسافُِر إلی العِراق!   

۱ پاسخ تست:    
با توجه به اینکه »کأّن« در این گزینه به کار رفته، می توانیم بگوییم که در این گزینه تشبیه وجود دارد.   

: به معنای »ولی« و برای تکمیل پیام جمله و برطرف کردن ابهام از جملة قبلی و رساندن منظور دقیق و کامل استفاده می شود. 4( لکنَّ  
  من درس هایم را خوانده ام ولی دو درس هنوز باقی مانده است.

  »اِّن اهلل لذو فضٍل علی الناس و لکّن أکثر الناس الیشکروَن«
بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. ترجمه :  

5( لَیَت: به معنی »کاش ـ ای کاش« و بیانگر آرزوست و گاهی به صورت »یا لَیَت« به کار می رود که در ترجمه تفاوتی با »لَیَت« ندارد. )نشانه حسرت   
یا آرزوی محال است(

  »و یقول الکافُر یا لیتنی ُکنُت ترابًا«: و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم!
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نمونه تست:    

َعیّن ما یدلُّ علی التَمنّی ألمرٍ َغیرُممکن:  
١ فی یوم صیفیٍّ حاّر کأنَّ الّشمس ُکرة ملتهبة فی قلِب الّسماء!  

٢٣ إّن اإلنسان یَرجو الحیاة فی الّدنیا و یَکره الَشیب مع أنّه یَزیده ِوقاراً!
٤

 
٣ لَعلَّ زمالئی یَحتفِلون برنامجهم و تفّوقهم فی جّو بَهیٍج!  

ُره بعض النّظریّات!  َمرَّ بِذهنی: لَیَت اإلنسان مثل الریاضیّات تُفسِّ
٢٣
٤  

۴ پاسخ تست:   
واژة »تََمنّی« به معنی »آرزو کردن« است و با توجه به معنا و کاربرد »لیت«، گزینة »4« پاسخ صحیح است.  

: به معنی »شاید« و »امید است« می باشد. 6( لعلَّ  
  »إنّا جعلناه قرآنًا عربیًّا لعّلکم تعقلون«: بی گمان، قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما بیندیشید.

یکی دیگر از حروفی که می تواند به ابتدای جملة اسمیه اضافه شده و آن را تحت تأثیر قرار دهد، »ال«ی نفی جنس است.  
طرز عمل »ال نفی جنس« نیز مانند طرز عمل »حروف مشبهه« به صورت زیر است:   

ال نفی جنس    
مبتدا  +  خبر    اسم ال نفی جنس + خبر ال نفی جنس   

مرفوع منصوب    مرفوع    مرفوع 

                ال
  التلمیُذ حاضٌر  ال تلمیَذ حاضٌر.

جمله ای که با ال نفی جنس شروع می شود یک جملة اسمیه به حساب می آید که معنای »منفی« دارد. این جملة اسمیه به صورت »هیچ ...... نیست«   
ترجمه می شود و اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید به صورت نکره ترجمه می شود.

  ال جهاَد کجهادِ النفس: هیچ مبارزه ای همچون مبارزه با نفس نیست.
              نکره

         »ال علَم لَنا ااّل ما َعلَّمتَنا«: جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.
                    نکره

1( ال نافیه: برای منفی کردن فعل مضارع، به ابتدای آن اضافه می شود ولی هیچ تغییری در آخر فعل مضارع ایجاد نمی کند.  
  الیذَهُب: نمی رود

2( ال ناهیه: به ابتدای فعل مضارع اضافه می شود و آخر آن را مجزوم می کند )ـُ  ـْ  /  ن  ن به جز دو صیغه ی جمع مؤنث( و به صورت   
دستور منفی ترجمه می شود.

ال اَْذَهْب: نباید بروم التَْذَهْب: نرو     ال یَْذَهْب: نباید برود  
3( ال جواب: در پاسخ به عبارت های پرسشی که با »هل ـ أ« شروع شده باشند، می آید.  

  هل أنَت متکاسٌل؟ ال، أنا نشیٌط و مجتهٌد.
4( ال عطف: بین دو اسم می آید و از نظر معنایی آنها را از هم جدا می کند.  

  جالِِس العلماَء ال الُجّهاَل: با دانشمندان همنشینی کن نه با نادانان.
ـَ « دارد و به صورت »هیچ  5( ال نفی جنس: در ابتدای جمله می آید و بعد از آن بالفاصله اسمی داریم که بدون أل و تنوین آمده است و فقط »فتحه   

...... نیست« ترجمه می شود.
  ال خیَر فی قوٍل ااّل َمَع الفعل: هیچ خبری در گفتار نیست مگر با عمل
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نمونه تست:    

عیّن »ال« یختلف نوعها عن الباقی:  
لیِم! ٢٣ ال لِباَس أجَمل مِن العافیِة َو الَعقل الّسلیم فی الِجسِم السَّ

٤

١ »ال تَُسبُّوا الّذین یَدعوَن مِن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهلل«   
 ال بَلیَّة أعظُم مِن الَجهل فی حیاة اإلنساِن!

٢٣
٤  » شُد مِن الَغیِّ ٣ »ال اِکراَه فی الّدیِن َقد تَبیََّن الرُّ  

۱ پاسخ تست:   
  در گزینة »1« : ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده و ال ناهیه است.

  در گزینة »2« : ال در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.

  در گزینة »3« : ال در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.

  در گزینة »4« : ال در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.

نمونه تست:    

عیّن نوع »ال« فی عبارة »ال تَُسبّوا الناس حتّی ال یَُسبّوکم.«  
 نافیه ـ ناهیه

٢٣
٤ ٣ ناهیه ـ ناهیه  ٢ نافیه ـ نافیه  ١ ناهیه ـ نافیه   

۱ پاسخ تست:   
در ال تسبّوا، حرف ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده است  ال ناهیه  

در »حتّی ال یَسبّوکم«، »حتّی« حرف ناصبه است و باعث منصوب شدن فعل مضارع می شود و در نتیجه، »ال« نمی تواند تغییری در فعل ایجاد کند   
و مجبور است ال نافیه باشد.

نکته اگر قبل از »ال« یکی از حروف عامل )عمل کننده( بیاید، ال حتمًا نافیه است.  
ترجمة این عبارت: »به مردم دشنام ندهید تا به شما دشنام ندهند.«  

نکته نامه

1( إّن و أّن هیچ گاه بالفاصله در کنار فعل نمی آیند، در حالی که »إْن« و »أْن« حتمًا در کنار فعل می آیند.  
2( اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید، باید نکره باشد و نباید أل یا تنوین داشته باشد.  

3( اگر بعد از »ال«، فعل یا جارومجرور آمده باشد قطعًا، »ال« نفی جنس نیست.  
4( اسم حروف مشبهه فقط می تواند ضمیری متصل به حروف مشبهه و یا اسم ظاهر باشد. )قطعًا ضمیر مستتر نیست(  

إّن الطالب ناجٌح    إنّه عالم 
5( خبر حروف مشبهه مانند خبر مبتدا به یکی از سه صورت، مفرد - جمله - شبه جمله می آید. )در درس 5 دهم انواع خبر توضیح داده شد.(  

6( اگر بالفاصله بعد از حروف مشبهه، جارومجرور یا ظرف )عند - تحت - أمام - خلَف ...( مشاهده کردید، به این معنی است که خبر حروف   
مشبهه به صورت »خبر مقدم« می باشد. 

  اِّن فی الصــف  تلمیذاً. 
                          خبر مقدم    اسم مؤخر حروف مشبهه

                        حروف مشبهه

اشتباه شونده ها

« را با »إْن: حرف شرط« و »أْن: حرف ناصبه« اشتباه نگیرید. 1( مراقب باشید »إنَّ ـ أنَّ  
« اشتباه بگیرید. 2( »کان: بود« جزء افعال ناقصه است و نباید آن را با »َکأنَّ  

3( »لیس« جزء افعال ناقصه است و معنی »نیست« می دهدو نباید آن را با »لیت« که جزء حروف مشبهه است اشتباه بگیرید.  
4( اگر حرف جر »لـ« به ضمیر »ُکّن« بچسبد، شبیه حرف »لکّن« می شود که باید حتمًا به ترجمه توجه کنید:  

ُز لکّن کتبًا مفیدًة: من کتاب های مفیدی برای شما آماده خواهم کرد. أنا َسُاجهِّ  
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کارگاه ترجمه

1( فعل مضارع در جمالت دارای »لیت« و »لعّل« به صورت »مضارع التزامی فارسی« ترجمه می شود:1 	

   لیت معّلمی یُشاهد اجتهادی: ای کاش معلمم تالش کردن مرا ببیند.
2( فعل ماضی در جمالت دارای »لیت« به صورت »ماضی استمراری« یا »ماضی بعید« ترجمه می شود. 	

   لیت التلمیذ اِبْتَعَدَ عن الکسل      ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد. 
ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری کرده بود.    

3( ال نهی در صیغه های غایب و متکلم به همراه »نباید« ترجمه می شود: 	

ال یَْذَهْب: نباید برود.   ال نَْذَهْب: نباید برویم  
4( جمالت دارای »ال نفی جنس« که به صورت »هیچ ...... نیست« ترجمه می شود را با جمالت دارای »لیس: نیست« اشتباه نگیرید؛ زیرا جمالت  	

دارای »ال نفی جنس« را در زبان عربی، »نفی مطلق« می گویند که باید حتمًا با »هیچ« ترجمه شوند.
  لیس فی المدرسة تلمیٌذ: دانش آموزی در مدرسه نیست.

ال تلمیَذ فی المدرسة: هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.   
5( ترجمة »إّن« ضروری نیست، بنابراین براساس ترجمه نشدن آن نمی توانید گزینه ای را حذف کنید. 	

« و »أّن« جزء حروف مشبهه هستند و با نحوة ترجمة آنها آشنا شدید، این دو حرف اگر به صورت »إنّما« یا »أنّما« باشند، معنی »فقط« می دهند. 6( »اِنَّ 	

   انّما المؤمنون إخوٌة: فقط مؤمنان )با یکدیگر( برادر هستند.
« به معنی »زیرا - برای اینکه« در پاسخ به عبارت های پرسشی که با »لِما« یا »لماذا« شروع شده باشد، می آید. 7( ترکیب »اِلَنَّ 	

  لماذا ال تذَهُب إلی المدرسِة الیوم؟ أِلنَّ اُِحسُّ بألٍم شدیٍد فی رجلی.
چرا امروز به مدرسه نمی روی؟ زیرا درد شدیدی در پایم حس می کنم.  

 قیَمُة ُکلِّ اْمرٍِئ ما یُْحِسنُُه.« أَمیُرالمؤمِنیَن«

ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

 ٍّمَِن اأْلشعارِ الَْمنسوبَِة إلَی اْلمامِ َعَلی

از اشعار نسبت داده شده به امام علی .. درود بر او باد..

واُء اَلّداُء َو الدَّ
ُتْبـــــِصُر مــا  َو  فیــَک  ــْشُعُرَدواُؤَک  ــْنَک َو ال َتـــ َو داُؤَک ِمـــ

ـَک ِجــْرٌم َصــــغیر ــُرأ َتْزَعــُم َأنَـّ ــُم اْلْکَب ــَوی الْعالَ ــَک اْنَط َو فی

بیماری و دارو

دارویت در خودت است و نمی بینی و بیماری ات ]نیز[ از خودت است و حس نمی کنی.

آیا می پنداری که تو چیزی )جسمی( کوچک هستی؟! حال آنکه جهان بزرگ تر در تو در هم پیچیده است.

اَلنَّاُس َأْکفاٌء
ــاُء ــاِء َأکف ــِة اْلب ــْن ِجَه ــاُس ِم َأبــــوُهــــُم آَدٌم َو اْلُمُّ َحــــّواُءاَلّن

ــماُءَو َقــْدُر ُکلِّ اْمــِرٍئ مــا کاَن یُْحِســُنُه ــاِل أس ــی اَلفع ــاِل َعَل ج َو لِلرِّ

ــَداًل ــِه بَ ــْب بِ ــٍم َو ال َتْطُل ــْز بِِعْل َفالنَّــاُس موتــی َو َأْهــُل الِْعْلــِم َأحیاُءَفُف

1- این نکته به ظاهر در چاپ جدید کتاب های درسی حذف شده ولی مشکلی که وجود دارد این است که مثال های زیادی از این نکته در کتاب درسی به جا مانده که به همین 
دلیل صالح نمی دانم این نکته را ندانید.
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مردم یکسان اند

1- مردم از نظر پدران و نیاکان یکسان اند. پدرشان آدم و مادر]شان[ حّواست.

2- ارزش هــر آدمــی بــه کاری اســت کــه آن را بــه خوبــی انجــام مــی داده اســت )می دهــد(، و انســان ها بــا کارهایشــان نام هایــی دارنــد )یعنــی 
جایــگاه و ارزش هــر انســان بــا کارش شــناخته شــده و بــا آن نامیــده می شــود.(

3- پس به کمک دانش رستگار شو و برای آن جایگزینی نخواه که مردم، ُمرده و اهل علم و دانش، زنده اند.

اَلَْفْخَر بِالَْعفاف
بِالنََّســْب َجهــًا  الْفاِخــُر  ِلْباَیُّهــا  َو  ِلُمٍّ  الّنــاُس  ِإنَّمــا 

ــٍة َذَهــْبَهــْل َتراُهــْم ُخلُقــوا ِمــْن ِفضَّ َأْم  نُحــاٍس  َأْم  َحدیــٍد  أْم 
ــٍم َو َأَدْببَــْل َتراُهــْم ُخلُقــوا ِمــْن َطیَنــٍة ــٍم َو َعظ ــوی لَح ــْل ِس َه

سرافرازی )افتخار( به پاک دامنی

ای افتخارکننده به اصل و نسب از روی نادانی )ای که از روی نادانی به دودمان و نژاد افتخار می کنی(، مردم تنها از یک مادر و پدراند.
آیا آنان را می بینی ]می پنداری[ که از نقره، آهن یا مس یا طال آفریده شده اند؟

بلکه آنان را می بینی ]می پنداری[ از تّکه گلی آفریده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟
افتخار، فقط به خردی استوار، شرم، پاک دامنی و ادب است.

ةانَْطوی: به هم پیچیده شد )مضارع: یَنَْطوی( حَّ فاء، اَلصِّ اَلَْعظم: استخوان »جمع : اَلْعظام«اَلّداء: بیماری = اَلَْمَرض  اَلشِّ
اَللَّْحم: گوشت »جمع: اَللُّحوم«َزَعَم: گمان کردأَبَْصَر: نگاه کرد

اَلنُّحاس: مسِسوی: جزاَلْبََدل: جانشین »جمع: اأَْلَبدال«
اَلَْعَصب: پی، عصب »جمع: األعصاب«اَلّطین، اَلّطینَة: گل، سرشتاَلِْجْرم: پیکر »جمع: اأَْلَجرام«

َعَقَل ـِ : خردورزی کردالقرآن: خواندناَلَْحدید: آهن
اَلَعّصاَرة: آبمیوه گیریالبُنیاُن الَمرصوُص: ساختمان استوارالبَعث: رستاخیز

یب: شکمایَلی: آنچه می آید الَخیط: نخاَلرَّ
ل: رسانااَلَحمراء )األحَمر(: قرمز ساَرَع: شتافتاَلُمَوصِّ

َل: تحمیل کرد التُمیتوا: نمیرانید  )أماَت: میراند(الَمفَسَدة: مایه تباهیَحمَّ
کونوا: باشید  کان: بودُخذوا: بگیرید  )أََخَذ: گرفت(

ْرِس.  )درست و غلط را براساس متن درس مشخص کن( حیَح َو الَْخَطَأ َحَسَب نَصِّ الدَّ َعیِِّن الصَّ

1	 . .َِدواُؤنا فینا و نَْحُن نَنُظُر إلَیه، َو داُؤنا مِنّا َو نَْحُن نَْشُعُر بِه 

 داروی ما در خودمان است و ما به آن می نگریم و درد ما از ماست و ما آن را حس می کنیم.

2	 ..اَلَْفْخُر لْلَعقِل َو الَْحیاءِ َو الَْعفاِف َو اأْلَدِب

 سرافرازی به خرد و شرم، پاکدامنی و ادب است.

3	 ..ُخلَِق اْلنساُن من طیَنٍة َو هَو لَحٌم َو َعظٌم َو َعَصٌب

 انسان از تکه گلی آفریده شده است؛ و آن گوشت و استخوان و پی است.
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4	 ..قیَمُة ُکلِّ اْمرٍِئ بِأعمالِهِ الَْحَسَنِة

 ارزش هر انسانی به کارهای نیکش است.

5	 ..اَلتَّفاُخُر بِالنََّسِب َمحموٌد

 فخرورزی به دودمان، پسندیده است.

6	 ..أَهُل الْعِلِم أحیاٌء َو إْن ماتوا

 اهل دانش زنده اند اگرچه بمیرند.

تَرِجْم هاتَیِْن اْلیَتَیِْن الَْکریَمتَیِْن. )این دو آیة کریمه را ترجمه کن( 

1	 ﴿َفهذا یَوُم الْبَْعِث َولِکنَُّکم ُکنْتُم ال تَْعَلموَن﴾ اَلّروم: 56.

اکنون روز رستاخیز است، ولی شما خودتان نمی دانستید!

2	 ﴿إنَّ اهللَ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقاتُِلوَن فی َسبیلِهِ َصّفًا َکأنَُّهم بُنیاٌن َمْرصوٌص﴾ اَلّصّف: 4.

بی گمان خداوند کسانی را که صف در صف در راه می جنگند، دوست می دارد؛ گویی ایشان ساختمانی استوارند.

َعیِّن اْسَم الُْحروِف الُْمَشبََّهِة َو َخبََرها، ثُمَّ اْذُکر إعرابَُهما. )اسم حروف مشبهه و خبر آن را مشخص کن؛ سپس اعرابشان را ذکر کن.(

1	 بیَع َقصیٌر ُهنا. . بیِع َطویٌل فی بََلِدنا! أِلَنَّ الرَّ لَیَْت َفْصَل الرَّ

ترجمه : ای کاش فصل بهار در سرزمین ما )شهر ما، کشور ما( بلند )طوالنی( باشد! زیرا بهار در اینجا کوتاه است.

)لَیَت(: مَِن الُْحروِف الُْمَشبََّهِة / )َفْصَل(: اْسم لَیَت و منصوب عالمته فتحه / )َطویٌل(: َخبر لَیَت و مرفوع عالمته ضمه 

(: مِن الُْحروِف الُْمَشبََّهِة / )الربیع(: اِْسم أَنَّ و منصوب عالمته فتحه / )َقصیٌر(: َخبر أَنَّ و مرفوع عالمته ضمه )أَنَّ

2	 ٌد فی شراء الِْبضاَعِة؛ َولِکنَّ الْبائَِع عازٌِم َعلی بَیْعها.. َکَأنَّ الُْمشتَری ُمتََردِّ

ترجمه : گویی خریدار در خرید کاال دو دل است؛ ولی فروشنده )در فروش آن مصمم است( تصمیم به فروش آن دارد.

ٌد(: َخبر َکَأنَّ و مرفوع عالمت ضمه (: مَِن الُْحروِف الُْمَشبََّهِة / )اَلُْمشتَری(: اِْسم َکَأنَّ و منصوب عالمته فتحه / )ُمتََردِّ )َکَأنَّ

3	 اِبَْحْث َعْن َمعنَی »الَْعّصاَرِة« فی الُْمعَجِم؛ لََعلَّ الَْکِلَمَة َمکتوبٌة فیه!.

ترجمه : در واژه نامه دنبال معنی »َعّصاَرِة« بگرد؛ شاید این کلمه در آن نوشته شده باشد!

(: مَِن الُْحروِف الُْمَشبََّهِة / )الَْکِلَمَة(: اْسم لََعلَّ و منصوب عالمته فتحه / )َمکتوبٌَة(: خبر لََعلَّ و مرفوع عالمته ضمه )لََعلَّ

ْرِس، ثُمَّ َعیِّن اسَم ال الّنافیِة لِْلِجنِْس َو َخبََرها )این احادیث را بر حسب قواعد درس ترجمه کن، سپس اسم   تَْرِجْم هِذهِ اأْلحادیَث َحَسَب َقواعِِد الدَّ
»ال« ی نفی جنس و خبرش را مشخص کن(

1	 ال َخیَْر فی َقْوٍل إاّل َمَع الْفِْعِل. َرسوُل اهللِ )ص(.

ترجمه : هیچ خیری در گفتاری نیست مگر اینکه همراه کردار )عمل( باشد.

اسم ال النّافیِّة لِْلِجنِْس )َخیَر( َو َخبََرها )فی َقوٍل(

2	 .ال ِجهاَد َکِجهادِ النَّْفِس. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ پیکاری مانند پیکار با نفس نیست. )هیچ جنگی مانند جنگ با خود نیست.(

اسم ال النّافیِّة لِْلِجنِْس )ِجهاَد( َو َخبََرها )َکِجهادِ(
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3	 .ال لِباَس أجَمُل مَِن العافَیِة. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ جامه ای )لباسی( زیباتر از تندرستی نیست.

اسم ال النّافیِّة لِْلِجنِْس )لِباَس( َو َخبََرها )أَجَمُل(

4	 .ال َفْقَر َکالَجْهِل و ال میراَث َکاألَدِب.اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ فقری مانند نادانی )جهل( و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست.

اسم ال النّافیِّة لِْلِجنِْس )میراث( َو َخبََرها )َکاألَدِب(

5	 .ال سوَء أْسَوأُ مَِن الَْکِذِب. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ بدی ای از دروغ بدتر نیست.

اسم ال النّافیِّة لِْلِجنِْس )سوء( َو َخبََرها )أْسَوأُ(

إمَلِ الَْفراَغ فی ما یَلی، ثُمَّ َعیِّْن نَْوَع »ال« فیه. )جای خالی را با آنچه می آید پر کن، سپس نوع »ال« در آن را مشخص کن( 

1	 َمر:9 . ﴿َهْل یَْستَوی الَّذیَن یَعَلموَن َو الَّذیَن ال یْعَلموَن ...﴾  الزَّ

ترجمه : آیا کسانی که می دانند و کسانی که ................... برابرند؟

ال َیْعَلموَن: نمی دانند / ال: حرف نفی
2	 َة هلِلِ َجمیعًا ...﴾ یونس:65. ﴿َو ال یُْحُزنَْک َقولُُهم إنَّ الِعزَّ

گفتارشان تو را .........؛ زیرا ارجمندی همه .................. خداست. ترجمه :

الَیْحُزْن: نباید اندوهگین سازد - از آِن / ال: حرف نهی
3	 ﴿ذلَک الِْکتاُب الَریَْب فیهِ ُهدًی لِْلُمتَّقیَن﴾ البقرة:2.

آن کتاب ................... هدایتی برای پرهیزکاران است. ترجمه :

الَرْیَب فیِه: که هیچ شکی در آن نیست. / ال: حرف نفی جنس
4	 ﴿ال إکراَه فی الّدیِن...﴾ البقرة:256.

ترجمه : ............................ در دین .......................

ال إکراَه: هیچ اجباری )واداشتنی(، نیست. / ال: حرف نفی جنس
5	 . ال تُْطعُِموا الْمساکیَن مّما تأُکلوَن. َرسول اهلل

ترجمه : از آنچه خودتان نمی خورید به مستمندان مخورانید.

الُتطِعموا: حرف نهی / ال تأُکلوَن: حرف نفی مضارع

ْرِس. )در جای خالی کلمه ای مناسب برای توضیحات زیر از لغت نامه  ُل: َضْع فی الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة لِلتَّوضیحاِت الّتالیَِّة مِْن ُمْعَجِم الدَّ اَلتَّْمریُن األوَّ
درس قرار بده(

1	 ٌل لِْلَحراَرِة َو الَْکْهَرباء.. اَلْـ .................... ُعنُصٌر فِلِزیٌّ َکالَْحدیِد ُمَوصِّ

ترجمه : )نُحاُس: مس(، عنصری فلزی مانند آهن است که رسانای گرما و برق می باشد.

2	 ٌة َحمراُء مِْن ِجْسِم الَْحیَواِن تُْصنَُع مِنُْه َأطِعَمٌة.. اَلْـ ..................... مادَّ

ترجمه : )لَْحم: گوشت(، ماده ای قرمز رنگ بدن جاندار که از آن غذاهایی درست می شود.

3	 .. اَلْـ ..................... َخیٌط أَبیَُض فی الِْجسِم یَجری فیه الِْحسُّ

ترجمه : )َعَصب: عصب( رشته ای سفید در بدن است که حس در آن جاری می شود.
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4	 اَلْـ ..................... قِْسٌم َقوٌی مَِن الِْجْسِم َعَلیهِ لَحٌم..

ترجمه : )َعْظُم : استخوان(، بخشی سخت و محکم از بدن که گوشت روی آن است.

5	 اَلْـ .................... تُراٌب ُمْختَلٌِط بِالْماءِ..

ین: ِگل(، خاک آمیخته با آب است. ترجمه : )طِّ

اَلتَّْمریُن الثّانی: اِْستَْخرِْج مِّما یَلی الَْمطلوَب مِنَک. )خواسته شده از تو را از آنچه آمده استخراج کن(

ُتْبِصــُر مــا  َو  فیــَک  َتشــُعُرَدواُؤَک  ال  َو  ِمْنــَک  داُؤَک  َو 

1	 اَلُْمبتََدأَ َو إِْعرابَُه:.

َدواء: مبتدا و مرفوع عالمته ضّمه / داُء: مبتدا و مرفوع عالمته ضّمه

َصغیــٌر ِجــْرٌم  ـَک  َأنَـّ َتْزَعــُم  ــُرأ  ــُم اْلْکَب ــوی الْعالَ ــَک اْنَط َو فی

2	 اِْسَم التَّفضیِل َو َمَحلَُّة اْلِْعرابی:.

اأْلَْکبَُر: اِْسَم التَّفضیِل / صفت

ــاُء ــاِء َأْکف ــِة اْلب ــْن ِجَه ــاُس ِم َحــّواُءاَلّن اْلُمُّ  َو  آَدٌم  َأبوُهــُم 

3	 اَلَْخبََر َو إِعرابَُه:.

أَْکفاء: خبر و مرفوع عالمته ضّمه / آدٌم : خبر و مرفوع / حواُء: خبر و مرفوع

ــماُءَو َقــْدُر ُکلِّ امــِرٍئ مــا کاَن یُْحِســُنُه ــاِل أس ــی الْفع ــاِل َعَل ج َو لِلرِّ

4	 َر:. اَلَْجمَع الُْمَکسَّ

جاِل، األفْعاِل، أسماُء الرِّ

ــَداًل ــِه بَ ــْب بِ ــِم َو ال َتْطُل ــْز بِِعْل َفالنَّــاُس َموَتــی َو َأْهــُل الِْعْلــِم َأحیاُءَفُف

5	 فِْعَل النَّهی:.

ال تَْطُلْب )فعل نهی که همون مضارع مجزوم است.(

بِالنََّســْب َجهــًا  الْفاِخــُر  ِلَْباَیُّهــا  َو  ِلُمٍّ  الّنــاُس  ِإنَّمــا 

6	 اْسَم الْفاعِِل:.

الْفاِخُر )اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد است(

ــٍة َذَهــْبَهــْل َتراُهــْم ُخِلُقــوا ِمــْن ِفضَّ أْم  نُحــاٍس  َأْم  َحدیــٍد  َأْم 

7	 اَلْفِْعَل الَْمجهوَل:.

ُخلُِقوا )ماضی مجهول(

َهــْل ِســَوی لَْحــٍم َو َعْظــٍم َو َعَصــْببَــْل َتراُهــْم ُخِلُقــوا ِمــْن طیَنــٍة
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8	 اَلْفِْعَل الُْمضارَِع:.

تََری )ماضی: رأی، مضارع: یَری(

ثابــٍت لَِعْقــٍل  الَْفْخــُر  َأَدْبإنَّمــا  َو  َعفــاٍف  َو  َحیــاٍء  َو 

9	 اَلْجاَرَو و الَْمجروَر:.

لَِعْقٍل

اَلتَّْمریُن الثّالُِث: إْمَلِ الَْفراَغ فی َترَجَمِة ما یَلی، ثُمَّ َعیِّْن نَوَع »ال« فیه. )جای خالی را در آنچه می آید پر کن، سپس نوع »ال« در آن را مشخص کن(

1	 ﴿ َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدعوَن مِْن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ... ﴾ اأَْلنعام: 108.

ترجمه : و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند ...............؛ زیرا که به خدا دشنام دهند.

دشنام ندهید / »ال« در »التََسبُّوا«: حرف نهی

2	 سوُل ال یَْحُزنَْک الَّذیَن یُسارِعوَن فی الُْکْفرِ ... ﴾ المائدة:41. ﴿ یا أَیُّها الرَّ

ترجمه : ای پیامبر، کسانی را که در کفر شتاب می ورزند تو را ....................

ال یَْحُزن: نباید غمگین بسازند. / »ال« در »ال یَْحُزْن«: حرف نهی

3	 ْلنا ما ال طاَقَة لَنا بِهِ... ﴾ اَلَبَقَرة: 286. ﴿ َربَّنا َو ال تَُحمِّ

ترجمه : ای پروردگار ما، آنچه را که هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ...............

ْلنا«: حرف نهی - »ال« در »ال طاقة«: حرف نفی جنس تحمیل نکن / »ال« در »التَُحمِّ

4	 . ِال یَْرَحُم اهللُ َمن ال یَْرَحُم النّاَس. رسول اهلل

ترجمه : خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم ................... .

رحم نمی کند . ال در دو فعل: حرف نفی

5	 یا َحبیبی، ال َشیَء أَْجَمُل مَِن الَْعْفِو عِنَد الُْقدَرِة..

ترجمه : ای دوست من، .................... زیباتر از بخشش به هنگام توانایی نیست.

هیچ چیزی / »ال« در »ال َشیء«: حرف نفی جنس

اَلتَّْمریُن الّرابُِع: تَْرِجِم اأْلحادیَث، ثُمَّ َعیِِّن الَْمطلوَب مِنَک. )حدیث ها را ترجمه کن سپس خواسته شده از تو را مشخص کن(

1	 ُکلُّ َطعامٍ الیُْذَکُر اْسُم اهللِ َعَلیْهِ،... ال بََرَکَة فیهِ. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : هر خوراکی که نام خدا بر آن یاد نشود،... هیچ برکتی در آن نیست. )نائب الْفاعِل و نَوَع ال(

نائَِب الْفاِعِل: اْسُم / نَوَع »ال« در )الیَْذَکُر(: حرف نفی / َو نَوَع »ال« در »ال بََرَکة(: الی نفی جنس

2	 ال تَْجتَِمُع َخْصَلتاِن فی ُمؤمٍن: الْبُْخُل َو الِْکْذُب. َرسوُل اهللِ )ص(  .

ترجمه : دو ویژگی در مؤمن جمع نمی شود )فراهم نمی شود، گرد هم نمی آیند(: خسیس بودن و دروغگویی )اَلْجارَّ و الَْمجروَر، اَلْفاِعَل َو إعرابَُه َو نَوَع الْفِْعِل(

اَلْجارَّ َو الَْمجروَر: )فی مؤمٍِن( / اَلْفاِعَل َو إِعرابَُه: )َخْصَلتاِن(، اَلْفاِعَل َو مرفوع به الف / َو نَوَع الْفِْعِل: )فعل مضارع منفی(

3	 ال تَْغَضْب، َفإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : خشمگین مشو؛ زیرا )که( خشم مایة تباهی است. )نَوَع الْفِْعِل، َو اسَم الَحرِف الُْمَشبََّهِة بِالفْعِل َو َخبََرُه َو إعرابَُهما(

نَوَع الْفِْعلِ: )ال تَْغَضْب( 
فعل نهی َو اسَم الَْحرف الُْمَشبََّهِة بِالْفِْعِل َو َخبََرُه َو إعرابَُهما: )الَْغَضَب(: اسَم الَْحرِف الُْمَشبََّهِة بِالْفِعِل و منصوب / )َمْفَسَدةٌ(: َخبََر الَْحرِف الُْمَشبََّهِة بِالْفِْعِل و مرفوع
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4	 رِ. َرسوُل اهللِ )ص( . ال َفْقَر أَشدُّ مَِن الَْجْهِل َو ال ِعباَدَة مِثُْل التََّفکُّ

ترجمه : هیچ نداری و فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. )اَلُْمضاَف إلَیِه َو نَوَع ال( 

ِر( / نَوَع ال در »ال فقر« و »الِعباَدَة«: حرف نفی جنس اَلُْمضاَف إلَیِه: )التََّفکُّ

5	 ال تَُسبُّوا النّاَس َفتَکتَِسبُوا الَْعداَوَة بَینَُهْم. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : به مردم دشنام ندهید که بین آنها دشمنی به دست آورید. )نوَع ال، َو ُمضادَّ َعداَوة(

نَوَع ال در »ال تَُسبّوا«: الی نهی / ُمضادَّ َعداَوة: َصداقَة

6	 رِع إِذا َکثَُر َعَلیهِ الْماُء. َرسوُل اهللِ )ص( . راِب َفإِنَّ الَْقْلَب یَموُت َکالزَّ عامِ َو الشَّ  ال تُمیتُوا الُْقلوَب بِکثَرِة الطَّ

ترجمه : دل های خویش را به کثرت خوردن و نوشیدن نمیرانید که دل چون زراعت است وقتی آب آن زیاد شود می میرد. )نَوع ال، َو إعراب 
) الَْکلمات الَّتی تَحتَها َخطٌّ

عامِ: مضاف الیه و مجرور به کسره / الَْقْلَب: اسم إنَّ و منصوب  به فتحه /  نَوَع ال در »التُمیتُوا«: الی نهی / الُْقلوَب: مفعول به و منصوب به فتحه / الطَّ
ْرِع: مجرور به حرف جر / الْماُء: فاعل و مرفوع به ضّمه الزَّ

7	 ُخُذوا الَْحقَّ مِْن أَْهِل الْباِطِل َو ال تأُخُذوا الْباِطَل مِْن أَْهِل الَْحقِّ کونوا نُّقاَد الَْکالمِ. عیسی بُن َمریُم)ع(.

) ترجمه : حق را از اهل باطل فراگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. )سخن سنج( باشید. )نوَع ال، َو إعراَب الَْکلِمات الَّتی تَحتَها َخطِّ

: مفعول به و منصوب به فتحه / الْباِطِل: مضاف الیه و مجرور به کسره / الْباِطَل: مفعول به و منصوب به فتحه / أَْهِل: مجرور به حرف  الَْحقَّ
جر / الَْکالمِ: مضاف الیه و مجرور به کسره.

اَلتَّْمریُن الْخامُِس: لِلتَّْرَجَمِة. )برای ترجمه(

1- َجَلَس: نشست
ال تَْجلِسوا: ننشینیدَجَلْسنا: نشستیم
اِْجلِْسَن: بنشینیداَلْجالس: نشسته

2- أْجَلَس: نشانید
ال تُْجلِسی: ننشانأَْجلِْس: بنشان

َسیُْجلُِس: خواهد نشاندلَْم یُْجلسوا: ننشانیدند

3- َعلَِم: دانست
لَْم أْعَلْم: ندانستمَقْد َعلِْمَت: دانسته ای

ال یَْعَلُم: نمی دانداِْعَلْم: بدان

َم: یاد داد 4- َعلَّ
لَْن یَُعلَِّم: یاد نخواهد دادَقْد یَُعلُِّم: شاید یاد بدهد / گاهی یاد می دهد

لیَُعلِّْم: باید یاد بدهدأَُعلُِّم: یاد می دهم

5- َقَطَع: ُبرید
کانا یَْقَطعاِن: می بریدندُقِطَع: بریده شد

ال تَقَطْع: نَبُراَلَْمقطوع: بریده شده

6- اِنَقَطَع: ُبریده شد
َسیَنَقطُع: بریده خواهد شدما انَْقَطَع: بریده نشد

لَْن یَنَْقِطَع: بریده  نخواهد شدااَْلِنقِطاع: بریده شدن

7- َغَفَر: آمرزید
ال یُْغَفُر: آمرزیده نمی شودَقْد َغَفَر: آمرزیده است
اَلَْغّفار: بسیار آمرزندهاَلَْمْغفور: آمرزیده شده

8- اِْسَتْغَفَر: آمرزش خواست
ااَْلْستغفار: آمرزش خواستنَقد اْستَْغَفرتُم: آمرزش خواسته اید

أستَْغفُِر: آمرزش می خواهمال یَْستَغفِروَن: آمرزش نمی خواهند
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اَلتَّْمریُن الّسادُِس: َعیِِّن اْسَم الْفاعِل، َو اسَم الَْمفعوِل، َو اْسَم الُْمبالََغِة، َو اْسَم الَْمکاِن، َو اْسَم التَّفضیِل فی هِذهِ الْعِباراِت؛ ثُمَّ َعیِّْن َترَجَمة الَْکلِماِت الَحمراءِ.
اسم فاعل، و اسم مفعول، و اسم مبالغه و اسم مکان، و اسم تفضیل را در این عبارات مشخص کن؛ سپس ترجمه کلمات قرمز را مشخص کن.

1	 ﴿ ُسبْحاَن الَّذی أْسَری بَِعبِِدهِ لَیاًْل مَِن الَْمسِجِد الَْحرامِ إِلَی الَْمسِجِد األْقصی ... ﴾ اأْلسراء:1.

ترجمه : پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به سوی مسجد االقصی حرکت داد.

أَسَری: حرکت داد / لَیاًل: شبانه / الَْمْسِجِد: اسْم الَْمکاِن / األْقصی: اِْسَم التفَّضیِل

2	 ﴿ ... َو جادِلُْهْم بِالَّتی هِی أَْحَسُن إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیلهِ ... ﴾ النَّحل:125.

ترجمه : و با آنان به ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن )ستیز کن(. قطعًا پروردگارت به حال کسی که از راهش گم شده، داناتر )داناترین( است.

: گم شد / أَحَسُن، أَْعَلُم: اسَم التَّفضیل جادِْل: بحث کن / َضلَّ

3	 ﴿ ... یَُقولُوَن بِأْفواهِهِم ما لَیَس فی ُقُلوبِهِم َو اهللُ أَْعَلُم بِما یَْکتُُموَن ﴾ ال عمران:167.

ترجمه : با دهانهایشان )زبان هایشان( چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند، داناتر است.

أَْفواهِ: دهان هایشان / یَْکتُُموَن: پنهان می کنند / أَْعَلُم: اسَم التفَّضیِل

4	 ُئ نَْفسی إنَّ النَّْفَس َلّماَرٌة بِالّسوءِ إاّل ما َرِحَم َربّی ... ﴾ یوسف: 53. ﴿ َو ما أُبَرِّ

ترجمه : و نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اینکه پروردگارم رحم کند.

ُئ: بی گناه می شمارم / َأّماَرٌة: بسیار دستور دهنده / أّماَرٌة: اسم الُْمبالََغِة أُبَرِّ

5	 ﴿ َقْد أَْفَلَح الُْمؤمِنُوَن الَّذیَن ُهْم فی َصالتِهِم خاِشعوَن ﴾ المؤمنون: 1 و 2.

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نمازشان فروتن اند. ترجمه :

َقْد أَْفَلَح: رستگار شده اند / خاِشُعوَن: فروتنان / الُْمؤمِنُوَن، خاِشعوَن: اسم الْفاِعِل

6	 ََّک أَنَْت َعاّلُم الْغیوِب.﴾ المائدة:109. ﴿ ... قالُوا ال عِْلَم لَنا إِن

ترجمه : گفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعًا تو بسیار دانای نهان ها هستی.

َعّاُم: بسیار دانا / َعّاُم: اسم مبالغه
7	 ﴿ ... َو أَْحِسنوا إنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمحسنیَن ﴾ اَلَبَقَرة: 195.

ترجمه : و نیکی کنید؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد.

أحِسنوا: نیکی کنید / الُمحَسنین: اسم فاعل

8	 ماَء َسْقفًا َمْحفوظًا ... ﴾ األنبیاء: 32. ﴿ َو َجَعلنا السَّ

ترجمه : و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.

َجَعلنا: قرار دادیم / َمحفوظًا: اسم الَْمفعوِل

اَلتَّمریُن الّسابُع: َضْع فی الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة. )در جای خالی کلمه ای مناسب قرار بده(

1	 .) ََّفإن  ال  َُّسئَِل الُْمدیُر: أ فی الَْمْدَرَسِة طالٌِب؟ َفأجاَب: »... طالَِب ُهنا«. )أِلَن

ترجمه : از مدیر سؤال شد: آیا دانش آموزی در مدرسه هست؟ پس پاسخ داد: »هیچ دانش آموزی اینجا نیست.«

2	 .) َّلََعل  َّلِکن  َّلیَل لَْم یَْحُضْر. )أن یّاُح فی قاَعِة الَْمطارِ؛... الدَّ َحَضَر السُّ

ترجمه : گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ولی راهنما حضور نداشت.

: تردید و امید را می رساند. : برای کامل کردن و برطرف کردن ابهام جملة قبل خود / لََعلَّ : وسط جمله برای پیوند دو جمله می آید. / لِکنَّ أنَّ


