س ال ّثا ِل ُث
ال َّد ْر ُ
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قواعد
یادم هست یک بار قرار بود از یکی از کالسهایم یک امتحان سفت و سخت بگیرم! همان زنگ اول! آقا زد و ما خودمان خواب ماندیم! با هزار زحمت خودم
را به کالس رساندم! قیافهها دیدنی بود؛ هم من با چشمهای پف کرده و صدای نخراشیده و هم بچهها که احساس متضا ّدی از خوشحالی و عصبانیت داشتند! من
دیدم اوضاع خیلی رو به راه نیست رفتم پای تخته و با خودم گفتم این جلسه را یک طوری جمع و جور کنم! این فعلها را نوشتم پای تخته:
ِ
أسل ََمَ ،سلَّ َم ،تَ َسلَّ َمِ ،ا ْستَل ََمِ ،ا ْستَ ْسل ََم»
«سل َمْ ،
َ

فعل اول را برای بچهها ترجمه کردم ( َس ِل َم :در امان ماند) و ازشان خواستم معنای بقیه فعلها را خودشان حدس بزنند! دمشان گرم ،ناامیدم نکردند! آقا خالصه
زنگ بعدش فرق بین « َس ِل َم» با بقیهء فعلها و همچنین فرق «أ ْسلَ َم»َ « ،سلَّ َم»« ،اِ ْستَلَ َم» و «اِ ْست َ ْسلَ َم» را بهشان گفتم؛ اینکه « َس ِل َم» در صیغهء اولش فقط سه
حرف اصلی دارد و بقیه فعلها در صیغهء اولشان ،عالوه بر حروف اصلی ،حرف یا حروف زائد هم دارند و اینکه قالب و به اصطالح «باب» فعلهای «أ ْسلَ َم»
و «اِ ْستَلَم» با هم فرق میکند! همه چیز في البداهه بود آن جلسه! به دلم نشست خالصه!»
مجرد»
خاطره باال ،کامال ً واقعی بود و اصال ً تبدیل به یک شیوه شد برایم! به هر حال موضوع این درسمان (و البته درس بعدمان) درباره فعلهای «ثالثی ّ
و «ثالثی مزید» است!

در درسهای  3و  4میخواهیم:

مجرد» و «ثالثی مزید» آشنا شویم.
 )1با مفهوم و تعریف فعلهای «ثالثی ّ
 )2وزن و ساختار بابهای ثالثی مزیدرا یاد بگیریم.
 )3ریزهکاریهای مورد « »2را خوب بررسی کنیم.
«متعدی» را بفهمیم.
 )4فرق بین فعلهای «الزم» و
ّ
 )5تأثیر بابهای ثالثی مزید بر ترجمۀ فعلها را بررسی کنیم.

ّ
ثالثی مجرد و ثالثی مزید
دنیای فعلها در عربی عجیب و غریب است .انگار همیشه یک چیز جدیدی برای روکردن دارد! تا اآلن فعلها را از نظر ساختار و زمان بررسی کردیم و
با فعلهای ماضی ،مضارع ،مستقبل ،امر ،نهی و ماضی استمراری آشنا شدیم! حاال میخواهیم از یک زاویءه دیگر به فعلها نگاه کنیم :تعداد حروف ریشه
اصلی! به دو گروه فعلهای زیر دقّت کنید:
ماضی

نوع فعل

ثالثی
َسل ََم :در امان ماند ،سالم ماند
مجرد َغ َف َر :آمرزید
ّ
ِ
َّ
ثالثی مزید ا ْستَ ْغ َف َر :طلب آمرزش کرد تَ َسل َم :تحویل گرفت

عالوه بر تفاوت معنایی بین دو گروه ،شکل ظاهریشان هم باهم خیلی فرق دارد:
َغ َف َر
ِا ْستَ ْغ َف َر

حروف اصلی
حروف زائد
حروف اصلی
حروف زائد

غ ،ف ،ر
ندارد
غ ،ف ،ر
همزه ،س ،ت

َس ِل َم

تَ َسلَّ َم

حروف اصلی
حروف زائد
حروف اصلی
حروف زائد

س ،ل ،م
ندارد
س ،ل ،م
ت ،تکرار عین الفعل

مجرد و به گروه دوم (فعلهایی مثل ِ«ا ْستَ ْغ َف َر» و «تَ َسلَّ َم») ثالثی مزید میگوییم.
«س ِل َم») ثالثی
ّ
اصطالحاً به گروه اول (فعلهایی مثل « َغ َف َر» و َ

تعریف:

مجرد فعلی است که در ریشهاش (صیغءه مفرد مذ ّکر غایب ماضی) فقط حروف اصلی هست و خبری از حرف یا حروف زائد نیست.
ثالثی ّ
2
ثالثی مزید فعلی است که در ریشهاش (صیغه مفرد مذ ّکر غایب ماضی) عالوه بر حروف اصلی ،حرف یا حروف زائد هم دارد.
1

«مجرد» یعنی «تنها»! «مزید» هم یعنی «اضافه»!
1و  .2ثُالثی که یعنی «سه حرفی»!
ّ
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بابهای ثالثی مزید
مجرد (در ماضی ،مضارع ،امر و مصدر) وزن مش ّخص و به خصوصی ندارند؛ در حقیقت هر کدام ساز خودشان را میزنند! ثالثی مزیدها
فعلهای ثالثی
ّ
ّاما ،کارمان را در این مورد راحت کردهاند .هر کدام از فعلهای ثالثی مزید یک قالب و ساختار مش ّخصی دارند که اسم این قالبها« ،باب» است .ثالثی
مزیدها در هشت باب دستهبندی میشوند .هر باب برای ماضی ،مضارع ،امر و مصدرش یک وزن مخصوص دارد که در این درس چهارتا از این بابها
را یاد میگیریم .چهارتای بعدی را هم موکول می کنیم به درس بعد!
 قبل از اینکه وارد بدنءه اصلی درسنامهمان شویم ،باید همینجا یک نکته را بگویم .هدف از خلقت بابها این است که ما به معنیهای جدیدی از یک
ریشه فعل برسیم .هر کدام از این بابها ،د ِر جدیدی از معنای فعلها را به روی ما باز میکنند.
در مورد بابها:
ِ
 1اول اینکه بدانید فعلهای ثالثی مزید هم ،فعلاند!!! یعنی َصرف فعلهای ماضی مضارع و امر و همچنین مصدر دارند.
 2همانطور که گفتم وزن به خصوصی دارند و کارمان را راحت میکنند .ما باید ریتمها و وزنهایشان را یاد بگیریم.
 3باید حروف زائد هر باب را بررسی کنیم.
1
 4با نوع تأثیری که هر باب در ترجمه فعلها میگذارد ،آشنا شویم.
ُخب برویم سراغ اولین باب!

باب تف ّعل
ماضی
وزن
مثال

ل
تَ َف َّع َ
َّب
تَ َجن َ

مضارع

ل
َیتَ َف َّع ُ
َّب
َیتَ َجن ُ

مصدر

تَ َف ُّعل

تَ َجنُّب

امر

ل
تَ َف َّع ْ
َّب
تَ َجن ْ

تفعل
باب ّ
 1این باب دو حرف زائد دارد« ،ت» و تکرار عینالفعل:
ب» بوده که «ن» دو بار تکرار و تبدیل به تشدید شده! یک «تـ» هم که اولش زائد است.
َّب
تَ َجن َ
در اصل «تَ َجنْن َ َ
2
ن
ج
ت
َّب»! همزهای اولش نیاوردیم .دلیلش هم خیلی ساده است .جایی ابتدای فعل امر ،همزه میآوریم که بعد از حذفکردن حرف
«
دیدید؟!
را
امرش
َ
َ ْ
مضارعه با ساکن روبهرو شویم .در این باب چون بعد از حذف «تـ» ساکن نداریم ،پس قضیءه همزه هم منتفی است:
َّب (فعل امر)
َّب
تَ َجن ْ
تَتَ َجن ُ

الزم و متعدّی
«متعدی» را بهتان بگویم .ببینید ،فعلها از نظر اینکه به مفعول نیاز دارند یا ندارند به دو دسته
رسیدیم سراغ معنی این باب! قبلش باید بحث «الزم» و
ّ
تقسیم میشوند 1 :الزم 2
متعدی
ّ

 -1الزم
الکرسي :دانشآموز روی صندلی نشست.
َس الطالب علی
این جمله را ببینیدَ :جل َ
ّ
فعل فاعل
َس» یک فعل الزم 2است؛ چون برای کاملشدن معنایش فقط و فقط به فاعل نیاز دارد .پس :فعل الزم ،فعلی است که فقط به فاعل نیاز دارد .حواستان
َ
«جل َ
باشد فعل الزم را در تستها به صورت «الفعل الالزم» و یا گاهی «فعل الیحتاج إلی المفعول» خواهید دید.

 -2متع ّدی
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حاال این جمله را ببینید:
َس ِم َع الطالب :دانشآموز شنید!
فعل فاعل
میبینید؟! جمله یک چیزی کم دارد .درستش این است که مثال ً بگوییم:
َس ِم َع الطالب صوت زمیله :دانشآموز صدای همکالسیاش را شنید!
فعل فاعل مفعول
متعدی میگوییم .این فعلها برای کاملشدن معنیشان عالوه بر فاعل ،به مفعول هم نیاز دارند.
«س ِم َع» فعلهای
مثل
هایی
ل
فع
به
شد.
اآلن جمله درست
ّ
َ
متعدی را در تستها به صورت «فعل متعدٍّ » و یا گاهی «فعل یحتاج إلی المفعول» خواهید دید!
فعل
ّ
 .1که البته در بخش ترجمه باز هم کامل میآورمشان!
 .2در فارسی به این نوع فعلها ،ناگذر و یا مفعولناپذیر میگوییم!

دو نکته

1

ِ
مفعول عربی در فارسی به صورت
الف) در فارسی مفعول را غالباً با عالمت «را» ی بعدش میشناسیم« :کودک غذا را خورد!» ّاما و ّاما! گاهی ممکن است
مفعول
«متمم» ترجمه شود:
ّ
ساعد الطالب زمیله في درس الفلسفة :دانشآموز به همکالسیاش در درس فلسفه کمک کرد.
مفعول
ب) یادتان هست در درس اول گفتم که هر ضمیری که به اسم بچسبد ،مضافالیه است؟! حاال بدانید که هر ضمیری که به فعل 2بچسبد ،مفعول است:
اهلل في الشدائد :خداوند به شما در سختیها کمک میکند.
یساعدکُــم
ُ
مفعول فاعل
«تفعل» حرف بزنم .راستش را بخواهید قطعی که نمیشود در مورد معنای این باب حرف زد ّاما با ارفاق
 3اآلن راحتتر میتوانم در مورد معنی باب ّ
تفعل الزماند:
میتوانم بگویم که بیشتر فعلهای باب ّ
َ
َّب
تَأد َ



ادب شد



ادب کرد
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َّب :دوری کرد».
َّب»
ّ
متعدی است« :تَ َجن َ
البته گفتم که وحی منزل نیست این قضیه .همان فعلی که ابتدایش مثال زدم «تَ َجن َ
«تفعل» را ببینید و خوب به خاطر بسپارید ،وزنها و ضمیرها را!
و ّاما قبل از اینکه نکته شماره « »4را بگویم یک نمونه از صرف فعلی از باب ّ
صیغه

مفرد مذ ّکر غایب

مثنّای مذ ّکر غایب
جمع مذ ّکر غایب

مفرد مؤ ّنث غایب

مثنّای مؤ ّنث غایب
جمع مؤ ّنث غایب

مفرد مذ ّکر مخاطب

مثنّای مذ ّکر مخاطب
جمع مذ ّکر مخاطب

مفرد مؤ ّنث مخاطب

مثنّای مؤ ّنث مخاطب
جمع مؤ ّنث مخاطب

متکلّم وحده

متکلّم مع الغیر

تَ َعلَّ َم
تَ َعلَّما
تَ َعلَّموا
ت
تَ َعلَّ َم ْ
تَ َعلَّ َمتا
تَ َعلَّ ْم َن
ت
تَ َعلَّ ْم َ
تَ َعلَّ ْمتُما
تَ َعلَّ ْمتُ ْم
تَعلَّم ِ
ت
َ ْ
تَ َعلَّ ْمتُما
تَ َعلَّ ْمتُ َّن
ت
تَ َعلَّ ْم ُ
تَ َعلَّ ْمنا

ماضی

مضارع

َیتَ َعلَّ ُم
یتَعلَّ ِ
مان
َ َ
َّ
مون
عل
َ
َیتَ
تَتَ َعلَّ ُم
تَتَعلَّ ِ
مان
َ
َّ
َیتَ َعل ْم َن
تَتَ َعلَّ ُم
تَتَعلَّ ِ
مان
َ
َّ
مون
ل
ع
تَتَ َ َ
َّ
مین
تَتَ َعل َ
تَتَعلَّ ِ
مان
َ
َّ
تَتَ َعل ْم َن
أتَ َعلَّ ُم
َنتَ َعلَّ ُم

امر

ضمیر منفصل

ُه َو
ُهما

ـ
ـ
ـ

ُه ْم
ِه َي
ُهما
ُه ّن

ـ
ـ

ضمیر م ّتصل

ه
ُهما

ُه ْم
ها

ُهما

ـ
تَعلمَّ
َ ْ
تَ َعلَّما
تَ َعلَّموا
تَ َعلَّمي
تَ َعلَّما
تَ َعلَّ ْم َن

أ ْنتُما
أ ْنتُ َّن

کُ َّن

ـ

َن ْح ُن

نا

ت
أ ْن َ
أ ْنتُما

أ ْنتُ ْم
أ ْن ِ
ت

أنا

ـ

ُه ّن
َك

کُما

کُم
ِك

کُما

ي

جدول
1
مجرد صرف میشوند؛ همان شناسهها به آخر فعلها اضافه میشوند!
دیدید که فعلهای ثالثی مزید دقیقاً مثل فعلهای ثالثی ّ
متوجه شباهت فعلهای زیر میشوید:
 2این همان نکته شماره « »4است که گفتم بعد از جدول میگویم .اگر خوب به جدول دقّت کنید
ّ

ماضی

ُهما تَ َعلَّما (مثنّای مذ ّکر غایب)
ُهم تَ َعلَّموا (جمع مذ ّکر غایب)
ُه َّن تَ َعلَّ ْم َن (جمع مؤ ّنث غایب)

امر

أ ْنتُما تَ َعلَّما (مثنّای مخاطب)
أنتُ ْم تَ َعلَّموا (جمع مذ ّکر مخاطب)
أ ْنتُ َّن تَ َعلَّ ْم َن (جمع مؤ ّنث مخاطب)

توجه به ضمیرهای منفصل و البته نشانههای عبارت است .اسم این موضوع را از
میبینید که برخی جفت فعلها کامال ً شبیه هماند .راه تشخیصشان ّ
این به بعد «فعلهای مشابه» میگذاریم .در این باب حرکتهای عینالفعل کامال ً شبیه به هماند .حاال در بعضی بابها ،حرکت عینالفعل فرق میکند.
مفصل خواهم گفت!
 .1کال ً بحث فاعل و مفعول و اینها را در درس «ّ »5
متعدی دیگر!
 .2البته فعل
ّ
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ترجمه
این درس کلّی نکتءه ترجمه و ریز و درشت دارد:
 1کلمات «الّذي ،الّتي ،الّذین» را بعد از اسمهای «ال» دار به صورت «که» ترجمه کنید:
ـغواصون الّذین ذهبوا إلی أعماق المحیط  : ...غواصانی که به اعماق اقیانوس رفتند ...
الـ ّ
 2در ترجمه اسمهای «تنوین» دار ،بیشتر وقتها از «یک ،ی» کمک میگیریم:
ٍ
جاسوس من جواسیس الغابة :کالغ به منزلءه جاسوسی از جاسوسهای جنگل است.
الغراب بمنزلة
 3ماضی نقلی را که در فارسی بلدید؟!
«بن ماضی  +ه  +شناسه»

سرودهایم ،نشستهاند ،گفته است
در عربی ساختار «قد  +ماضی» معادل ماضی نقلی است:
قصه قارون في القرآن :خداوند داستان قارون را در قرآن ذکر کرده است.
قد ذکر اهلل ّ
1
ِ
ُ
حتی یُحذّ َر :تا هشدار دهد  /أن أسافر :که سفر کنم
« 4ح ّتی :تا» و «أن :که» معنای فعل مضارع را به مضارع التزامی تبدیل میکنندّ :
 5حرف «لِـ» گاهی در ابتدای عبارت معنای «داشتن» میدهد:
عملیة الترجمة :واژهنامهای بزرگ دارم که در فرآیند ترجمه به من کمک میکند.
لي معجم کبیر یساعدني في
ّ
عین الخطأ:
ّ

کل نفس علی قدر وسعها! :خداوند هرکسی را به اندازءه توانش تکلیف داده است!
ّ )1
إن اهلل قد کلّف ّ

غدهای دارد که روغنی خاص در بر دارد!
خاصاً! :اردک نزدیک دمش ّ
 )2للبطّ ّ
غدة بالقرب من ذنبها تحتوي زیتاً ّ
 )3الهدوء الّذي أشعر به اآلن نتیجة محاوالتي! :آرامشی را که اآلن احساس میکنم ،نتیجءه تالشهایم است!

حتی یستفید منها اإلنسان! :خداوند موجودات را آفرید که انسان از همءه آنها استفاده نماید!
 )4خلق اهلل جمیع الموجودات ّ
«حتی» معنای «تا» میدهد :که
پاسخ :گزینءه ّ 4
«همه» باید قبل از «موجودات» بیاید

تا

همه موجودات

واژهنامه
ِ
ِ
ِ
«حتی تَ ْبتَ ِع َد :تا دور شود»
ا ْبتَ َع َد :دور شد (ا ْبتَ َع َدَ ،ی ْبتَع ُد) ّ
ِاتّجاه :جهت ،سمت ،سو
دیر :که بچرخا َند»
أدار :چرخا ْند ،اداره کرد
دیر) ْ
َ
َ
(أدار ،یُ ُ
«أن ت ُ َ

أن تَ َری :که ببیند
ِ
أ ْن َش َد :سرود (أ ْن َش َد ،یُنْش ُد)
ِ
ِ
فید :که بهره ببرد»
فادَ ،ی ْستَ ُ
فید) «أن َی ْستَ َ
ا ْستَ َ
فاد :استفاده کرد ،بهره برد (ا ْستَ َ
إضافة إلی :افزون بر
ً

طب ّیة :گیاهان دارویی
أعشاب ّ
ِ
ترشح کرد (أ ْف َر َز ،یُ ْفر ُز)
أ ْف َر َزّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
«حتی َیلْتَئ َم :تا بهبود یابد»
الْتَ َأ َم :بهبود یافت (الْتَأ َمَ ،یلْتَئ َم) ّ
ِا ِلتقاط ُص َو ٍر :عکس گرفتن
إنارة :نورانی کردن
َ
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بارك اهلل فیك :آفرین بر تو
ِب ّر :نیکی
َب ّر ّي :خشکی ،زمینی
َبطّ َ ،بطَّة :اردک
بکتیریا :باکتری

بومة :جغد
بومَ ،
تَ َأثَّ َر :تحت تأثیر قرار گرفت (تَ َأثَّ َرَ ،یتَ َأثَّ ُر)

ِ
صورت اخباری ترجمه میشود!
 .1فعل مضارع در حالت عادی به

تَ ْحتَوي :در بردارد ِ(ا ْحتَ َویَ ،ی ْحتَوي)
ح َّر ُك)
ح َّرﻙَ ،یتَ َ
ح َّر َك :حرکت کرد ،تکان خورد (تَ َ
تَ َ

تَنْ ُش ُر :پخش میکند ( َن َش َرَ ،ینْ ُش ُر)
ُج ْرح :زخم

ح ِّر ُك)
(ح َّر َك ،یُ َ
َح َّر َك :حرکت داد ،تکان داد َ
ُح ْمق :حماقت ،نادانی

ح ِّولُ )
(ح َّولَ  ،یُ َ
َح َّولَ  :تبدیل کرد َ
ِح ْرباء :آفتابپرست
(د َّلَ ،ی ُد ُّل)
َد َّل :راهنمایی کرد َ
ح ِّر َك :بیآنکه حرکت دهد»
أن :بیآنکه «دون ْ
دون ْ
َ
أن ت ُ َ
َذ ّم :نکوهش

َذ َنبُ :دم

َز ْیت :روغن

سیر)
سار :حرکت کرد ،به راه افتاد
َ
َ
(سارَ ،ی ُ
ِ
سائل :مایع

َضوء :نور

ظَالم :تاریکی

ض)
ض :جبران کرد َ
ض ،یُ َع ِّو ُ
(ع َّو َ
َع َّو َ
ِقطّ  :گربه

َن َدم :پشیمانی
قایة :پیشگیری
ِو َ

قَ ْید :بند
ِ
ل َِع َق :لیسید (لَع َقَ ،یل َْع ُق)

ُمضيء :نورانی

ُمطَهِّر :پاککننده
ِ
ك)
(مل ََكَ ،ی ْمل ُ
َمل ََك :مالک شد ،داشت ،فرمانروایی کرد َ

ِ
طیع)
طیع :میتواند (ا ْستَ َ
طاعَ ،ی ْستَ ُ
َی ْستَ ُ
ِ
عین بـ  :از  ...یاری میجوید
َی ْستَ ُ
ِ
ِ
ث)
نب ِع ُ
ثَ ،ینْ َبع ُ
ث :فرستاده میشود (ا ْن َب َع َ
َی َ

عربی انسانی 10
مجنپ سرد

مترادف و متضاد
ِ
ِ
ب :نزدیک شد
ا ْبتَ َع َد :دور شد ≠ اقْتَ َر َ

أغل ََق :بست ≠ َفتَ َح :باز کرد ،گشود

ِ
ل :دربردارد ،شامل میشود
َی ْحتَوي = َی ْشتَم ُ

َغ ْیم = َسحاب :ابر

َضوء = نور :نور

ف = َرمی :پرتاب کرد
قَذَ َ

إنارة = إضاءَة :نورانی کردن
َ

َح َّولَ = َب َّدلَ  :تبدیل کرد

فایة = زبالَة :زباله
نُ َ

ُح ْج َرة = ُغ ْر َفة :اتاق

َف ِرح :خوشحال ،شادمان ≠ حزین :ناراحت ،غمگین

ضوء :نور ≠ ظَالم :تاریکی
َذ ّم :نکوهش ≠ َمدح :ستایش

مضيء :نورانی ≠ م ِ
ظلم :تاریک
ُ
ُ

ُمطَهِّر :پاککننده ≠ ُمل َِّوث :آلودهکننده

طیع = َی ْق ِد ُر :میتواند
َی ْستَ ُ

إحسان :نیکی کردن ≠ إساءَة :بدی کردن
ْ

َم ْملوءُ :پر ≠ فارغ :خالی
ِ
ل = ِا ْستَ ْخ َد َم :بهکار گرفت
ا ْستَ ْع َم َ
َد َّل = ْأر َش َد :راهنمایی کرد
ِسلْم :صلح ≠ َح ْرب :جنگ

ِمن فضلك = َرجاءً :لطفاً ،خواهشاً

سائل :مایع ≠ ِ
ِ
جامد :جامد

جاهز = ِ
ِ
حاضر :حاضر ،آماده
ضر :زیان
َن ْفع :سود ≠ ّ

َن ِس َي :فراموش کرد ≠ تَذَ َّک َر :به یاد آورد
یُ ْسر :آسانی ≠ ُع ْسر :سختی

ُحسن :خوبی ،نیکی ≠ قُ ْبح :زشتی
عداوة :دشمنی ≠ صداقة :دوستی

ّ
جمع مکسر
َمصابیح :جمع ِمصباح :چراغ

ُص َور :جمع صورة :عکس

أضواء :جمع َضوء :نور

ُم ُدن :جمع مدینَة :شهر

ُغ َدد :جمع ُغ َّدة :غده

طُیور :جمع طائرة :پرنده

أعشاب :جمع ُع ْشب :گیاه
ْ

أ ْذناب :جمع َذ َنبُ :دم

متشابهات
ث :میفرستد
َذ َنب :دم َ /ذ ْنب :گناه
ث :فرستاده میشود َ /ی ْب َع ُ
َینْ َب ِع ُ
ِح ْرباء :آفتابپرست َ /ح ْرب :جنگ
ِقطّ  :گربه َ /بطّ  :اردک
صار :شد ،گردید
تَ َأثَّر ِبـ :تحت تأثیر قرار گرفت  /تأثّر علی :بر ... .تأثیر گذاشت
سار :حرکت کرد  /به راه افتادَ ،
َ
ُح ّر :آزاده َ /ح ّر :گرما
ِب ّر :نیکی َ /ب ّر :خشکی

ُع ْسر : :سختی  /یُ ْسر :آسانی

إضاءَة :نورانی کردن  /إضاعة :تباه کردن

َخلْق :آفرینشُ ،خلُق  /رفتار ،اخالق
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عدو ًا لها :دلفینها (سنگ ماهی  کوسه ماهی  )را دشمنی برای خودشان میپندارند.
 -10تحسب الدالفین سمك القرش ّ
ُ
الحادة و تقتلها:
نوفها
أ
ب
تضربها
و
حولها
بسرعة
ع
تتجم
 -11فإذا وقع نظرها علی سمکة القرش
ّ
ّ
هرگاه نگاهشان به کوسه ماهی بیفتد ،به سرعت پیرامونش جمع میشوند و با (دندانهای بزرگشان  بینیهای تیزشان  )آن را میزنند
و میکشند.
تعالي نقرأ هذا الخبر فی اإلنترنت( :بیا  بیا با هم  )این خبر را در اینترنت بخوانیم.
-12
ْ
شدت به اعماق کشاند.
به
را
مردی
آب
جریان)

(موج
ة:
بشد
األعماق
ال
رج
الماء
ار
تی
سحب
-13
ً
ّ
ّ
ّ
بقوة( :در این هنگام  ناگهان  )چیزی مرا با نیرو (به باال برد  پایین آورد )
األعلی
إلی
بغتة
شيء
 -14رفعني
ّ
 -15و ّلما عزمت أن أشکر منقذي ما وجدت أحداً :و هنگامی که خواستم از (نجات دهندهام  یاورم  )تش ّکر کنم ،کسی را پیدا نکردم.
 -16ولکنّي رأیت دلفیناً کبیر ًا یقفز قربي فيالماء بفرح :ولی من دلفین بزرگی را دیدم که با خوشحالی نزدیکم در آب (میپرید  میخندید .)
معرفی کن  -4حافظهای  -5دو برابر  -6راهنمایی کنند  -7نقش  -8گروهی  -9آواز
پاسخ -1 :ساحل  -2دریاها  -3این دوست را به ما ّ
میخوانند ،گریه میکنند ،سوت میزنند  -10کوسه ماهی  -11بینیهای تیزشان  -12بیا  -13جریان  -14ناگهان ،باال برد  -15نجات
دهندهام  -16میپرید.

﴿رب اجعلني مقیم الصالة﴾:
-1
ّ
پروردگارا مرا (برپادارنده  اهمیت دهنده به  )نماز قرار بده.
 -2مع مشرف خدمات الفندق:
همراه (مدیر  مدیر داخلی )خدمات هتل.
 -3عفواً؛ من هو مسؤول تنظیف ال ُغ َرف و الحفاظ علیها؟! ببخشید ،مسئول (مرتّب کردن  تمیز کردن  )اتاقها و نگهداری از آنها
چه کسی است؟!
ُ
 -4فيالغرفة األولی سریر مکسور و في الغرفة الثانیة شرشف ناقص و في الغرفة الثالثة المک ِّیف ال یعمل:
در اتاق ّاول( ،میز  تخت )شکستهای هست ،در اتاق دوم (ملحفه  بالشت )کم است و در اتاق سوم (شوفاژ  کولر  )کار نمیکند.
کل شيء بسرعة:
 -5نعتذر منکم .سنصلِّح ّ
از شما عذرخواهی میکنیم .همه چیز را به سرعت (تعمیر خواهیمکرد  عوض خواهیم کرد.)
﴿ -6و أدخلناهم فيرحمتنا إ ّنهم من الصالحین﴾ :آنها را در رحمتمان (وارد میکنیم  وارد کردیم)؛ زیرا آنها از درستکاران هستند.
﴿ -7و أدخلني برحمتك فيعبادك الصالحین﴾:
مرا با رحمتت در (بندگانت که شایستهاند بندگان درستکارت  )وارد کن.
﴿ -8و یقول الکافر یا لیتنيکنت تُراباً﴾ :کافر میگوید (کاش من از جنس خاک شوم  ایکاش من خاک بودم )
 -9إذا مات اإلنسان انقطع عمله ّإل من ثالث :صدقة جاریة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له:
هرگاه انسان بمیرد ،عملش جز از سه چیز قطع میشود :صدقءه جاری یا دانشی که (با آن سود برساند  از آن سود برده شود  )یا
فرزند صالحی که برای او (طلب مغفرت کند دعا کند.)
پاسخ:
 -1برپادارنده  -2مدیر داخلی  -3تمیز کردن  -4تخت ،ملحفه ،کولر  -5تعمیر خواهیمکرد  -6واردکردیم  -7بندگان درستکارت )8
ای کاش من خاک بودم  -9از آن سود برده شود ،دعا کند
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حوار
ٌ
(مع مشرف خدمات الفندق)

کمل الفراغات.
ّ
السائح

مسؤول االستقبال

عفواً؛ من هو مسؤول؟! ( 1تخدیم  تنظیف  )الغرف؟

زارعي مشرف خدمات الفندق( 2 .من هي  ما هي  )المشکلة؟
السید
ّ
ّ

في الغرف نواقص بحاجة إلی اإلزالة.

الحق معك( 4 .أتّصل  أرتبط  )بالمشرف.
( 3أستلم  أعتذر  )منكّ .

مشرف خدمات الفندق

بالخدمة یا حبیبي.

السائح
عربی انسانی 10

شکراً .لیست غرفنا نظیفة و فیها نواقص.

(عمالء ُ ع ّمال  )التنظیف .و ما المشکالت في الغرفة األولی ( 6محرار  سریر  )مکسور و في الغرفة الثانیة شرشف ناقص و في
سیأتي ُ 5
الغرفة الثالثة 7
(الم ّکیف  الذاکرة  )الیعمل.
األُخری؟!
ُ

متشه سرد

اقبلوا معذرتنا( 8 .سنصلّح  سنقدم  )کل شيء بسرعة .تسلم عیناك!
ّ
ّ
علی عیني.

پاسخ:

المکیف  -8 /سنصلّح
 -1تنظیف  -2 /ما هي  -3 /أعتذر -4 /أتّصل ُ -5 /ع ّمال  -6 /سریر -7 /
ّ

مفهوم
 1الناس علی دین ملوکهم.
مفهوم :مردم از حاکمان خود تأثیر میپذیرند.
ترجمه :روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زیان تو.
 2الدهر یومان؛ یوم لك و یوم علیك.
مفهوم :حالت غم و خوشی هیچ دوامی ندارد.
﴿ 3لکم دینکم و لي دی ِ
ترجمه :دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.
ن﴾
مفهوم :آزادی عقیده
 4شرف المرء بالعلم و األدب ال باألصل و النسب .ترجمه :شرافت انسان به علم و ادب است نه به اصل و نسب.
مفهوم :انسان باید به چیزی که خودش به دست میآورد افتخار کند ،نه چیزی که مربوط به پدر و مادرش است.
ترجمه :خداوند مرا به مدارا کردن با مردم امر کردهاست.
إن اهلل أمرني بمداراة الناس.
ّ 5
مفهوم :لزوم مدارا کردن با دیگران در زندگی
ترجمه :ادب انسان بهتر از طالیش (ثروتش) است.
 6أدب المرء خیر من ذهبه.
مفهوم :ادب مرد ِبه از دولت اوست.
ترجمه :همنشین درستکار بهتر از تنهایی است.
 7الجلیس الصالح خیر من الوحدة.
مفهوم :انتخاب همنشین درستکار در زندگی.
ترجمه :عالم بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.
 8العالم بالعمل کالشجر بالثمر.
مفهوم :لزوم مقارنت علم و عمل.
ترجمه :مردم بر دین پادشاهانشاناند.

درس هشتم

سنجش

عا ّمهپسند
المعینة:
«551551في هذه الموسوعة معلومات رائعة عن سمك القرش!» عیِّن الصحیح في ترجمة الکلمات
ّ
 1واژهنامه ـ جذّ اب ـ سنگماهی  2دایرةالمعارف ـ زیبا ـ کوسهماهی  3دانشنامه ـ جالب ـ کوسهماهی 		
قوي من الکهرباء داخل هذه األسالك!» عیِّن َّ
الصحیح للفراغ:
«552552یجري ّ ..........
3
 2ضوءٌ
ار
 1تَ ّی ٌ
«553553اُنْظر إلی هذا الدلفین الّذي  ..........إلی األعلی بفرح!»:
3
یقفز
 2یأخذ
 1یصفر
برق
ٌ

سمی :»!..........
«554554الکائنات الّتي ترضع صغارها ت ُ ّ
 2اللبونات
 1البهائم
﴿555555و ِ
ي عبادك الصالحین﴾ عیِّن َّ
الصحیح:
أدخلني برحمتك ف 
 1ما را با رحمت خود در بندگان درستکار داخل کن!
 3من را با رحمتت در بندگان درستکارت داخل کن!

4

فرهنگ لغت ـ باورنکردنی ـ سنگماهی

4

دور
ٌ

4

یُغنّي

4

الذاکرات

3

الطیور

2

من با رحمت تو در بندگان شایستهات وارد میشوم!
در بندگانت که درستکاراند من با رحمت تو وارد شدم!

4
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«556556للدالفین ُأنوف حا ّدة تقتل بها أعداءها منها سمك القرش!»:
 1دلفین را بینی تیزی است که با آن به دشمنان خود از جمله کوسه ماهی آسیب میزند!
 2برای دلفینها بینی تیزی است و با آن به دشمنان خود مثال ً سنگ ماهی حمله میکنند!
 3دلفینها دندانی تیز دارند و با آن دشمنانشان از جمله کوسه ماهی را میکشند!
 4دلفینها بینیهای تیزی دارند که با آنها دشمنانشان از جمله کوسه ماهی را میکشند!
تقدم المو ّظفین!»:
«557557تؤ ّدي األعمال
مهماً في ّ
ّ
الجماعیة دوراً ّ
2
اهمیتی است در سرعت کار کارمندان!
با
نقش
را
ذهنی
امور
کند!
ی
م
ایفا
کارمندان
پیشرفت
در
را
ی
مهم
نقش
گروهی
 1کارهای
ّ
ّ
3
 4نقش کارهای گروهی در پیشرفت کارمندان بسیار زیاد است!
مهمی در پیشبرد کارهای کارگران دارد!
تأثیر
گروهی
کارهای
ّ
الحربیة!»:
«558558هذه الرادارات تستطیع أن تُرشدنا إلی مکان سقوط الطائرات
ّ
 1اینها رادارهاییاند که ما را به جای سقوط هواپیمای جنگی راهنمایی کردهاند!
 2این رادارها میتوانند ما را به مکان سقوط هواپیماهای جنگی راهنمایی نمایند!
 3رادراها قادرند راهنمای ما به مکان سقوط این هواپیماهای جنگیباشند!
 4اینها رادارهایی هستند که با آنها به جای سقوط هواپیماهای جنگی راهنمایی میشویم!

559559عیِّن الخطأ:
ربك األکرم الّذي علّم بالقلم﴾ :بخوان و پروردگارت گرامیتر است ،همان که به وسیلءه قلم یاد داد!
﴿ 1اقرأ و ّ
﴿ 2له ما في السماوات و ما في األرض﴾ :آنچه در آسمانها و زمین است ،از آن اوست!
﴿ 3و إذا سألك عبادي عنّي فإ ّني قریب﴾ :اگر بندگانم دربارءه من بپرسند ،قطعاً من (به آنان) نزدیکم!
4
﴿رب اجعلنيمقیم الصالة﴾ :پروردگارا ،مرا برپادارندءه نماز قرار بده!
ّ
«560560راننده ما را به کنار ساحل دریا رساند!»:
 1أوصلنا السائق إلی جنب شاطئ البحر!
3
سیارة األُجرة بلغتنا إلی شاطئ البحر!
ّ

2
4

البحیرة!
السائق وصلنا إلی جنب ساحل ُ
بلغنا مع السائق إلی جنب ساحل البحار!

«إن اهلل أمرني بمداراة الناس!» عیِّن األقرب إلی المفهوم:
ّ 561561
 1تا که هشیاری و با خویش مدارا میکن  /چونکه سرمست شدی هر چه که بادا بادا
 2ایمن ز دشمنیم که با دشمنیم دوست  /بنیان زندگی به مدارا گذاشتهایم
ِ
نصیحت تو میپیچد روی  /گو به شمشیر که عاشق به مدارا نرود
 3هر که ما را به
 4خردمند را چون مدارا کنی  /هنرهای خویش را آشکارا کنی
﴿562562لکم دینکم و لي دی ِ
ي المفهوم:
ن﴾ عیِّن الخطا ف 
 1عیسی به دین خود ،موسی به دین خود!
		
﴿ 3ال إکراه فيالدین ﴾...

2
4

من اگر خوبم و گر بد تو برو خود را باش  /هرکسی آن ِد َر َود عاقبت کار که کِشت
سجاده و دلق نیست
عبادت به جز خدمت خلق نیست  /به تسبیح و ّ

الجارة:
563563عیِّن کلّها من الحروف
ّ
2
 3إلی ـ ِم ْن ـ َع ْن
أن
ـ
کـ
ـ
ـ
ف
َ 1م ْن ـ ِبـ ـ َعلَی
َ
ّ
َ
الجر المناسب:
ي الماء!» انتخب الحرف
«564564السمکة  ..........الحیوانات الّتي تعیش ف 
ّ
َ 3علَی
 2إلی
ِ 1م ْن
ِ ......«565565
ل مشکلة!» عیِّن َّ
الصحیح للفراغ:
ل لِک ّ
أحد أصدقائي طریق ح ّ
 3علی
ِ 2بـ
ِ 1لـ
جاراً في العبارة؟
«566566التائب إلی اهلل کمن ال ذنب له!» کم حرفاً ّ
 2ثالثة
 1اثنان
«الجار و المجرور»:
567567عیِّن عبارة فیها
ّ
 1من هو مسؤول تنظیف الغرف؟!

2

أدب المرء خیر من ذهبه!

«الجار و المجرور»:
568568عیِّن ما لیس فیه
ّ
إن الدلفین صدیق اإلنسان في البحار!
ّ 1
3
قویة لحفظ کثیر من المعلومات!
ذاکرة
لإلنسان
ّ

150

569569عیِّن َّ
الصحیح عن استخدام «نون الوقایة»:
 2زمیلني
 1تصدی ُقني
570570عیِّن الخطأ في استخدام «نون الوقایة»:
2
َ 1عنّي

َر َفعني

«571571علی  ..........أن ال یعبدوا ّإل اهلل!» عیِّن َّ
الصحیح للفراغ:
 1المؤم ِ
2
المؤمنون
ن
َ

3

واحد

3

تحب الدالفین اإلنسان ح ّقاً؟!		
هل ّ

2

تحبون﴾
﴿ّ ...
حتی تنفقوا ّ
مما ّ
إ ّنما یت ّقی اهلل عباده الصالحون!

4

4

إن ـ َو ـ ِلـ
ّ

4

ِبـ

4

کـ
َ

4

أربعة
4

حسن السؤال نصف العلم!

3

َص ّدقني

4

کتابني
ُ

3

أساورني

4

ِمنّي

3

ِ
المؤمنان

4

المؤمنین
َ

سفر میکنیم )4 .در چمدان چیست؟ مسواک ،لباسهایم و حوله.
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پشت صحنه

ترجمءه عبارت« :همانند برادران همزیستی کنید و همانند کاالها
302302
داد و ستد کنید ».برریس گزینهها )1 :چه بسا برادری که مادر او را نزاییده
است( .منظورش این است که گاهی یک نفر (دوست) از برادر خود آدم
بهتر و صمیمیتر میشود )2 ).دقیقاً مفهوم عبارت سؤال است .دقیقاً! )3
ارزش انسان به کاری است که آن را نیکو انجام دهد( .مفهومش مش ّخص
است )4 ).در نکوهش کسی که فقط به فکر خودش است ،به کار میرود.
ترجمءه عبارت سؤال« :در (پذیرش) دین هیچ اجباری نیست».
303303
ترجمءه گزینهها )1 :مؤمن بر کافر ،هیچ برتری ندارد )2 .تشویق به یکپارچگی
 )3تاکید به آزادی بیان  )4دعوت به پذیرش دین
نزدیکترین مفهوم را گزینءه « »3رسانده.
ترجمءه عبارت سؤال« :برادرت (دوستت) را با نیکی کردن به او،
304304
سرزنش کن ».برریس گزینهها )1 :به مفهوم عبارت سؤال خیلی خیلی نزدیک
است!  )2این گزینه خیلی دور است از مفهوم عبارت سؤال! گفته درست
است که سرزنش بد نیست ،ولی حد و مرز دارد )3 .در ستایش دوست
خوب و البته ویژگیاش (یاری رساندن در سختیها) به کار میرود )4 .به
خوبیکردن اشاره کرده ّاما مفهومش از مفهوم عبارت سؤال دور است!

واضعوا :فروتنی کنید» را فقط میتوانیم
305305
برریس گزینهها« )1 :تَ َ
فاعلوا»)« ،تَتَ َعلَّمون» هم بر
ت
«
وزن
(بر
آوریم
حساب
به
«تفاعل»
باب
از
َ
َ
ْت»
ت» بر وزن
فعل» است! )2
«فاعل َ
َ
«شار ْک َ
وزن «تَتَ َف َّعلون» و از باب «تَ ّ
َ
ماضی مفرد مذ ّکر مخاطب از باب «مفاعلة» است! َ « 3ن ْع ُبد» ثالثی مجرد و
«نُ ْش ِرك» بر وزن «نُ ْف ِعل» مضارع متکلّم مع الغیر از باب «إفعال» است! )4
ل» ثالثی مجرد است!
فاعل» ازباب «تَ ُ
فاعل» و «تَ ْج َع ُ
«تَتَساقَطُ » بر وزن «تَتَ ُ
ِ
باب
لین»
306306
زین» (ریشه :ن ،هـ  ،ز) بر وزن «تَ ْفتَع َ
«تَنت ِه َ
ِ
«تفعل» ُ « /
َّ
ب» بر وزن
کات
أ
باب
لوا»
ع
ف
ت
«
وزن
بر
هوا»
ق
ف
ت
«
/
افتعال
َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ِ
«مفاعلة»
ل»
« ُأفاع ُ
باب ُ
ِ
ِ
ثالثی مزید،
ل»
307307
برریس گزینهها« )1 :تَنْ َعق ُد» بر وزن «تَنْ َفع ُ
ثالثی مزید ،باب «تفاعل» )2
فاعال»
ت
«
/
انفعال
باب
َ
عادال» بر وزن «تَ َ
َ
ِ
«حاسبوا» بر وزن ِ
ثالثی
ثالثی مزید ،باب ُمفاعلة َ /یأتي
«فاعلوا»
ثالثی مزید،
ِّل»
مجرد « )3قال»
مجرد« ،یُ َف ِّر ُق» بر وزن «یُ َفع ُ
ثالثی ّ
ّ
باب «تفعیل»ِ ،
ثالثی مجرد «ِ )4ا ْص ِ
مجرد،
ثالثی
»
ر
ب
َموا»
ل
ع
«ا
ْ
ْ
ّ
ّ
ِ ِ
ِ ِ
ثالثی مزید ،باب «استفعال»
ل»
«ا ْستَ ْغفر» بر وزن «ا ْستَ ْفع ْ
308308

متعدی است! برریس
باید دنبال فعل ثالثی مزیدی باشیم که
ّ

گزینهها« )1 :ت ُ ِ
دخل :وارد کنی» بر وزن «ت ُ ْف ِعل» مضارع باب «إفعال» است.
متعدیاند .از ترجمهاش هم که پیداست.
گفتم که اغلب فعلهای این باب
ّ
«ِ )2ا ْستَ ِمعوا» فعل امر از باب «افتعال» است درستّ ،اما مفعول نمیگیرد.
کلمات بعد از «إلی ،فيِ ،بـ  ،من ،عن ،علی» و اینها را مفعول نگیرید (پس
متعدی است ّاما این
«القرآن» مفعولش نیست«ِ )3 ).ا ْفتَحي :باز کن» فعل
ّ
مجرد است .میبینید؟ وزن هیچ کدام از بابها را ندارد)4 .
فعل ثالثی
ّ
«ینْ َص ُح»
ا
ام
است
مفعولش
«المسؤولین»
و
ی
متعد
فعل
دهد»
ی
م
پند
«ینْ َص ُح:
ّ
ّ َ
َ
مجرد است! آقا وزن بابها را خوب به خاطر بسپارید!
ثالثی
ّ

174

متعدی
«ی ْستَ ْخ ِرج :استخراج میکنند» فعل
309309
ّ
برریس گزینههاَ )1 :
ِ
ِ
متعدی و
و «النفط» مفعولش است! « )2ا ْستَخدما :به کار بگیرید» فعل
ّ
متعدی و «مکاناً»
ْت :وارد شدی» فعل
ّ
«د َخل َ
«الحاسوب» مفعولش است! َ )3
عرف :معرفی کنی» فعل متعدی و «نفس» مفعولش است.
مفعولش است« ،ت ُ ّ
«انزعجت :ناراحت شدم» فعل از
اند،
م
الز
همگی
«انفعال»
 )4فعلهای باب
ُ
متعدی را در درس  ،5کاملِ
باب انفعال و الزم است .تذک ّر :بحث الزم و
ّ
کامل توضیح میدهم و آنجا خواهید فهمید داستان کامال ً از چه قرار است.
متعدی کمی سرگردانید! فقط
حدس میزنم هنوز در تفکیک فعلهای الزم و
ّ
خواستم بگویم چیز خاصی نیست .نگران نشوید.

برریس سایر گزینهها« )1 :یما ِرسن» بر وزن «ی ِ
فاعل َْن» از باب
310310
ُ
ُ ْ َ
فاعلَة» است .این باب یک حرف زائد دارد .ضمن اینکه این فعل مربوط
«م َ
ُ
به جمع مؤ ّنث غایب است! « )2ت ُ ْغ ِلق» بر وزن «ت ُ ْف ِعل» مضارع باب «إفعال»
«ـــ» شروع نمیشود( .فعلهای
مجردی با ُ
است .آقا هیچ فعل مضارع ثالثی ّ
ماضیش هم تک و توک) « )4ت ُ َق ّدموا» مضارع از باب «تفعیل» است .مضارع
«ـــ» شروع
«ـــ» شروع می شود؛ مضارع باب
ّ
این باب با ُ
«تفعل» با َ
ل)
میشود(َ .یتَ َف َّع ُ
ترجمه و برریس گزینهها )1 :دوستیتان باید بر اساس احترام
311311
متقابل ،یکسان باشد( .کلمءه مناسب برای جای خالی «قائمه :استوار» است).
متأسفانه باتری تلفن همراهم در طول نصف روز همراهی میکند( .کلمه
ّ )2
مناسب برای جای خالی «تَ ْف ُرغ :خالی میشود» است )3 ).خاطرات گردش
علمیمان را در یک دفتر خواهم نوشت )4 )( .مسلمانان به ریسمان
خداوند فرا میخوانند و پراکنده نمیشوند( .کلمءه مناسب برای جای خالی
عتصمون :چنگ میزنند» است).
«ی
َ
َ
«سلمیاً:
در گزینءه « »3به جای «سلیماً :سالم» باید از
312312
ّ
مسالمتآمیز» استفاده میشد« :همءه مردم باید به طور مسالمتآمیز با
یکدیگر همزیستی کنند ».ترجمءه سایر گزینهها )1 :هرگاه کسی به تو دشنام داد،
باید بزرگوارانه از او گذر کنی )2 .هر کس از شما ،کسی را دید که به تفرقه
دعوت میکند ،او مزدور دشمن است )4 .ای مسلمانان ،به پافشاری بر نقاط
اختالف بینتان جایز نیست.
ترجمءه گزینءه «« :»1رسالت اسالم در گذر زمان ها بر اساس
313313
ُخ ْمس :یک
منطق استوار بوده است ».برریس سایر گزینههاَ « )2 :خ ْمس
َذ َکر :نر ،مرد» « )4م ِ
ُمجال ََسة :همنشینی»
جال َسة
پنجم» َ « )3ذکِر
ُ

ساختار «ال  +اسم بدون «ال» فتحهدار» را داریم که معادل
314314
«هیچ  ...نیست» است! در همءه گزینهها آمده جز «« .»4أکثر من :بیش
از ،بیشتر از» (رد گزینءه «« ،)»1تختفي :پنهان (مخفی) میشوند» این فعل
مضارع و الزم است (رد گزینههای « »3و « )»4و «هناك :آنجا» (رد سایر
گزینهها؛ گزینءه « »4زیادی کلمه اضافه کرده).
حاولت :امروز تالش کردم» (رد گزینههای «»1و «»4؛
«الیوم
315315
ُ
«حاولت» فعل است)« ،أن ُأعطي :که بدهم» (رد سایر گزینهها؛ « ُأعطي»
ُ
«هدیة :هدیهای» (رد گزینۀ «« ،)»4تُقلّل :کم کند» (رد سایر
است)،
فعل
ّ
گزینهها؛ این فعل مضارع و از صیغه مفرد مؤ ّنث غایب است« ،).تعب عمله:
سختی کارش» (رد گزینۀ «.)»3
نزعجت :ناراحت شدم» فعل الزم و از صیغه متکلّم وحده
ِ«ا
316316
ُ
تسبب :سبب میشد» (رد سایر گزینهها؛
«کانت
ها)،
ه
گزین
سایر
(رد
است
ّ
«کان  +مضارع :ماضی استمراری») .با همین دو تا میشد جواب تست را
پیدا کرد! ظاهر تست ،سخت ّاما حل کردنش فقط و فقط ِق ِلق میخواست!

ترجمءه لکمات مهم« :کان یتضاربون :با یکدیگر زد و خورد
317317
َّ
ل :دخالت کرد»َ « ،ندَّ مهم :آنها را پشیمان کرد» برریس
خ
د
ت
«
کردند»،
ی
م
ََ َ
سایر گزینهها )1 :زد و خورد کردند (زد و خورد میکردند؛ «کان  +مضارع:
ل» وارد شد») ،پشیمان
«د َخ َ
ماضی استمراری») ،وارد شد (دخالت کرد؛ َ
شدند (پشیمان کرد؛ « َن ِد َم :پشیمان شد»)  )2زد و خورد کردند (مانند گزینءه
« ،)»1پدرشان (پدر؛ به «األب» ضمیری نچسبیده) ،آنها پشیمان شدند
متعدی و ضمیر «هم» مفعولش است )3 ).که
(آنها را پشیمان کرد؛ « َندَّ َم»
ّ
(پس) ،پدرشان (پدر) ،وارد شد (مانند گزینءه «.)»1

واض ْع َن» میتواند هم ماضی باشد و هم امر (قضیه فعلهای
318318
«تَ َ
مشابه)ّ ،اما چون «تتعلّمن» و «تُعلّمن» مخاطباند« ،تواضعن» هم امر است؛
با این حساب گزینءه « »3را روانءه سرنوشتش میکنیم ،از طرفی «تَ َعلَّ َم :یاد
گرفتَ ،علَّ َم :یاد داد»؛ پس گزینءه « »1هم میرود پیش گزینءه « .»3حواستان
«تواضعن» نیست (کُ ّن متواضعات:
باشد «متواضع باشید» معادل دقیق
َ
متواضع باشید) و اینکه «تتعلّمن» و «تُعلّمن» هر دو مضارعاند .پس گزینءه
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اصال ً بعدشان آمده! « )4یعمل» فعل و «العاملون» فاعل و جمع مذ ّکر سالم
است .دقّت کنید که طبق قواعد فاعل حتماً بعد از فعل میآید.
متعدی بچسبد و
ضمیر «نا» به شرطی مفعول است که به فعل
400400
ّ
اگر از فعل جدایش کنیم ،یک کلمه با معنی داشته باشیم!
برریس گزینهها« )1 :خلقنـــــا کم :شما را آفریدیم» «ضمیر «نا» فاعل است! فاعل
ــــر نا
«تأم
ُ )2
ُ

فاعل مفعول

فعل مفعول

األمارةُ :نفس ّاماره به ما دستور میدهد».
النفس
ّ
ُ

فاعل صفت

«تَ ْأ ُم ُرنا :تَ ْأ ُم ُر  +نا» وقتی «نا» را جدا کنیم از فعل ،یک کلمه با معنای مستقل داریم.
« )3أنزلنــــا ه :آن را نازل کردیم»« ،نا» فاعل است! فاعل!

فاعل مفعول

« )4سا َف ْرنا :سفر کردیم» اگر «نا» را جدا کنیم ،به کلمه با معنای مستقلی
نمیرسیم (سا َف ْر وجود خارجی ندارد).

مجرد ثالثي
مضافإلیه)3 ،
برریس سایر گزینهها )2 :صفة
401401
ّ
ِ
ل» از باب «إفعال»
مزید ثالثي (من باب «إفعال») «ت ُ ْف ِر ُز»بر وزن «ت ُ ْفع ُ
مطهراً :مایعی پاک کننده)
است!  )4مفعول
صفة (سائال ً
ّ

مفعول (موصوف) صفت

ترجمه عبارت را ببیند« :این دو شاعر بزرگ ،دو قصیده دربارءه
402402
ایوان کسری سرودهاند« ».هذان» مبتداست« ،الشاعران» چون «ال» گرفته
خبر حساب نمیشود« ،الکبیران» هم ،اول اینکه از لحاظ معنایی دوم اینکه
چون «ال» گرفته صفت «شاعران» حساب میشود .ترجمه خود گویای همه
چیز است!
برای شمارش جمالت در عربی باید حواسمان باشد که :الف)
403403
هر فعل یک جمله حساب میشود ب) هر جمله اسمیه ،یک جمله حساب
میشود« .اهلل ینزل  »............یک جملءه اسمیه« ،هو لطیف بهم» یک جملءه
 3جمله ترجمه« :خداوند آرامشش را بر
اسمیه « ،یُنْزل» یک جملءه فعلیه
دلهای مؤمنان نازل میکند و او نسبت به آنها مهربان است».
متعدی بچسبد
ضمیر «نا» در صورتی مفعول است که به فعل
404404
ّ
و اگر «نا» را از فعل جدا کنیم ،به یک کلمه با معنا برسیم .برریس گزینهها)1 :
«علِّمي» یک
«علِّمي  +نا» «نا» مفعول است؛ چون َ
«علِّمینا :به ما یاد بده»َ ،
َ
فعل مستقل و با معناست« )2 .نا» در «علینا :ما باید» به حرف چسبیده (علی
 +نا)(ِ ،لـ  +نا) پس قطعاً مفعول نیستَ « )3 .ف َعلْنا :انجام دادیم» با توجه به
ترجمه میبینید که «نا» فاعل است .ضمن اینکه اگر «نا» را جدا کنیم به
ل» میرسیم که یک کلمه معنادار مستقل نیست« )4 .ضیافتنا :مهمانی
« َف َع ْ
مان» و «أصدقائنا :دوستانمان» هر دو ترکیب اضافیاند و «نا» در هر دو
ترکیب مضافالیه است.
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برریس گزینهها )1 :ی ِ
«نا» مفعول،
ساع ُدنا :به ما کمک میکند
405405
ُ
«نا» :مضافالیه .نقش فاعل
«أبونا :پدرمان»« ،أشجارنا :درختانمان»
«نا» :فاعل ُ « /أسرتنا :خانوادهمان،
نداشت! « )2سا َف ْرنا :سفر کردیم»
«نا» مضافالیه .نقش مفعولی نداشت! « )3کتبنا:
«أقربائنا :نزدیکانمان»
«نا» مضافالیه
«نا» :فاعل « /تماریننا :تمرینهایمان»
نوشتیم»
«نا» :مفعول  /هر سه نقش را
«ی ْح َس ُبنا :ما را به حساب بیاورد»
َ /
در درس 7
داشت! « )4لَنا :به ما» («لـ» اینجا «به» ترجمه میشود)
یاد میگیرید که نقش «نا» اینجا چیست! فقط بدانید هیچکدام از «فاعل،
«نا» :مضاف الیه .فاعل و
مفعول ،مضاف الیه» نیست« .وردتنا :گل ما»
مفعول را نداشت!
برریس گزینهها« )1 :الشباب» مبتداست آقا مبتدا! بعد اصال ً این
406406
«جوانان امید آینده!»  )2در این گزینه
که در این عبارت فعل نداریم.
«در عسل
فعل میبینید؟! من که نمیبینم! پس جمله فعلیه هم نداریم.
برای مردم درمان وجود دارد )3 ».در این گزینه هم فعلی وجود ندارد
«پیاز برای پاکیزه کردن دهان سودمند است« )4 ».بعد سنوات» قیدی

است که میتواند برود آخر عبارت! در حقیقت جمله با فعل «وقعت» شروع
بعد از سالها حادثهای عجیب اتّفاق افتاد.
شده پس جمله فعلیه داریم.
صورت سؤال گفته در جای خالی کلمهای بگذاریم تا «غرس»
407407
خبر شودُ .خب! «هذه» که مبتداست .اسم بعدش اگر با «ال» بیاید نمیتوانیم
آن اسم «ال» دار را خبر حساب کنیم .از ترجمه پیداست« :هذه األشجار
غرسها  :...این درختان ... ،آنها را کاشته است ».در حقیقت «هذه األشجار»
یک گروه اسمی را تشکیل میدهندّ .اما اگر در جای خالی اسم بدون «ال»
بیاید ،خبر محسوب میشود .یکیشان را میگذاریم در جای خالی و عبارت
را ترجمه میکنیم« .هذه أشجار غرسها  :...اینها درختانی هستند  ....که
آنها را کاشته است».
408408

سؤال گفته خبری را مش ّخص کنید که نه مضاف باشد و نه

موصوف! برریس گزینهها:
« )1أولئك :مبتدا» ،چون «العقالء» «ال» گرفته خبر نیست« ،یبتعدون»
ف یا موصوف شدن
خبر است! ُخب! خبر فعل است و اصال ً فعلها مضا 
در کتشان نمیرود که نمیرود! « )2هؤالء :مبتدا»« ،زمیالت :خبر»« ،نا:
مضافالیه» « )3أولئك :مبتدا»« ،المجتهدون» چون «ال» گرفته خبر نیست،
«موفقون» خبر است که نه مضاف شده و نه موصوف! « )4هؤالء :مبتدا»،
ّ
« ُأ ّمهات :خبر»« ،فاضالت :صفت»

انواع خبر را بهتان نگفتم .فقط اینکه طبق ترجمه خبر را
409409
مش ّخص کنید و ببینید کدامشان فرق دارد .برریس گزینهها« )1 :برخی از آنها
گمان کردند « ،» ...ظنّوا» خبر و فعل است« )2 .دوستانشان در این جلسه
حاضرند« ... ».حاضرون» خبر و اسم است« )3 .دو دانشآموزان در کالس
«تحدثا» خبر و فعل است« )4 .دیگران سخن
دربارءه مسئلهای حرف زدند».
ّ
دانشآموز دیگر را صحیح پنداشتند« ».اعتبروا» خبر و فعل است.
ترجمه ،ترجمه ،ترجمه! برریس گزینهها« )1 :ورود معلّمان را به ما
410410
«م ْن» فاعل است .مفعول
بود».
نشسته
کالس
در
نزدیک
که
کسی
داد
خبر
َ
«أخبرنا» است! « )2از درختان بلند باال میرود کسی که میوءه
ضمیر «نا» در
َ
«من» فاعل است.
شیرین میخواهدَ ».
مفعولهای این عبارت

األشجار برای «یتسلّق»
«الفاکهة برای «یرید»

« )3به انصاف و میزان وفادار نیست کسی که در زمین فساد میکند».
«من» فاعل است .مفعول ،کلمه«الکیل» است! « )4خداوند میشناسد کسی
را که کار خیر انجام میدهد ،هر چند پنهانی باشد« ».من» مفعول است!
ترجمه متن اول :ماهیهایی نورانی در اعماق اقیانوس وجود دارند که غواصان
میتوانند در نورهای آنها عکس بگیرندّ .اما این نورها از کجا میآیند؟!
دانشمندان کشف کردهاند که این نورها از نوعی از باکتری نورانی فرستاده
میشوند که زیر چشمهای آن ماهیها زندگی میکنند و (ماهیهای نورانی)
به وسیلءه آنها میتوانند تاریکی اقیانوس را به روزی روشن تبدیل کنند.
شاید انسان از این معجزءه دریایی استفاده کند و از آن برای نورانی کردن
شهرها یاری بجوید همانطور که باکتری در بعضی جوانب دیگر در زندگی
انسان سودمند است.

ترجمه و برریس گزینهها )1 :برای انسان ممکن نیست که از مواهب
411411
دریایی برای نورانی کردن شهرها یاری بجوید( .در متن آمده که شاید بتواند.
پس امکانش هست )2 ).دانشمندان برای منبع نورها در عمق اقیانوس جوابی پیدا
نکردهاند( .پیدا کردهاند .در متن آمده که باکتری نورانی منبعش است )3 ).دلیل
اصلی وجود نور در اعماق اقیانوس ،ماهیهای نورانی است( .نه؛ دلیل اصلیاش
باکتری نورانی است که زیر چشمهای این ماهیها زندگی می کند )4 ).عکس
گرفتن در عمق اقیانوس ،پدیده ای عجیب است( .بله؛ قطعاً عجیب است).

ترجمه عبارت سؤال« :در اعماق اقیانوس  »...........گزینءه درست را
412412
مش ّخص کن .ترجمه و برریس گزینهها )1:فقط ماهیهای نورانی زندگی میکنند.
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که این فعل مجهول است« :دوستان باوفا هنگام سختیها شناخته میشوند».
« )4این شاعر شعرهایی را دربارءه منزلت معلّم سرود ».آیا میشود «أ ْن َش َد»
را بهصورتی غیر از معلوم ترجمه کرد؟! اسلوب و معنای عبارت که این
اجازه را به ما نمیدهند.

برریس گزینهها« )1 :مواعد ،ج َم ْو ِعد :زمان ،وقت» « )2األنابیب،
500500
ُ
مکسر نداریم« .مبیدات ،حشرات»
ج األنبوب :لوله»  )3در این گزینه جمع ّ
البلَد :شهر ،کشور»
جمع سالم مؤ ّنثاندُ )4 .
«البلدان ،ج َ
ترجمه و برریس گزینهها )1 :قرمز ،سفید ،آبی ،کمتر ،کمترین (بهجز
501501
«أقل» بقیه کلمات رنگاند!)  )2نفت ،گاز ،جنگ ،سوخت (واضح است که
ّ
«ح ْرب» با بقیه کلمات همخوانی ندارد)  )3مرغ ،کبوتر ،جغد ،گنجشک 
َ
 )4اتوبوس ،ایستاده ،استوار ،هواپیما ،نفتکش («قائمة» همخوانی ندارد با
بقیهشان!)
برریس گزینهها« )1 :فُ ِتح :باز شد ≠ ُأ ْغ ِل َق :بسته شد« )2 ».بئر:
502502
چاه جمع
آبار « )3 »سوخت :مادهای مانند بنزین ،نفت و گاز» )4
نگهداری (به کارگیری و استفاده .طبیعتاً توضیح ارائه شده اشتباه است)
عون:
503503
«ی َض َ
«ی َق َ
عون :قرار میگیرند» باید از َ
در گزینءه  2به جای َ
قرار می دهند» استفادهشود« :کارگران لولهای را در چاه نفت قرار میدهند
و نفت بهوسیلءه لولهها باال میرود ».ترجمءه سایر گزینهها« )1 :پروردگارا هنگام
رویارویی با سختیها به ما بردباری و نیرو عطا کن« )3 ».زیادهروی در
مصرف نمک باعث بیماریهای بسیاری در بدن انسان میشود)4 ».
«تابلوی هشدار ما را از رفتن در آن راه بر حذر داشت».
«ی ْد ُخلون :داخل میشوند ،وارد میشوند» مضارع معلوم و «ال
504504
َ
َمون :مورد ستم قرار نمیگیرند» مضارع مجهول است .نکتءه تست همین
ل
ظ
ی
َ
ُ
توجه به معلوم و مجهول بودن فعلها!
بود! ّ
«حتی
505505
ترجمءه لکمات مهم« :إذا :هرگاه ،اگر»« ،قرئ :خوانده شود»ّ ،
رحم :تا مورد رحمت قرار گیرد ».برریس سایر گزینهها )1 :زمانی که (هرگاه،
ی
ُ َ
اگر) ،خوانده میشود («خوانده شود» دقیقتر است) ،که (تا)  )3هنگامی که
(مانند گزینءه « ،)»1میخوانند (خوانده شود؛ «قُرئَ» فعل مجهول است)
«باید» اضافی است ،او را مورد رحمت قرار دهند (مورد رحمت قرار گیرد؛
رحم» مجهول است)  )4خواندند (مانند گزینءه « ،)»3که (مانند گزینءه
«یُ َ
« ،)»1ببخشایند (مورد بخشش قرار گیرد)
«کانت :بود» فعل ماضی است و بهوسیلءه «و» بر «یواصلون»
506506
هم اثر میگذارد و باعث میشود این فعل بهصورت ماضی استمراری (ادامه
میدادند) ترجمه شود (رد سایر گزینهها)« ،شمس الصحراء» ترکیب اضافی
است و در قسمت اول عبارت عربی «في» نداریم (رد گزینههای « »2و
«« ،)»3باعث میشود» در گزینءه « »1اضافی است.
ترجمءه لکمات مهم« :لیس هناك :وجود ندارد»« ،المصادر
507507
محدودة :منابع محدود است»« ،طرق دقیقة :روشهای دقیقی»
(حدی) ،منابع محدودی دارد (منابع ،محدود
حد ّ
برریس سایر گزینههاّ )1 :
است) ،روش (روشها؛ «طرق» جمع است )2 ).نیست («وجود ندارد»
دقیقتر است ،).منابع او (منابع) ،روشهای صحیح (روشهای دقیقی) )3
ِ«لـ» ترجمه نشده است ،است (وجود ندارد)« ،ولکن» ترجمه نشده است،
روش مش ّخصی (مانند گزینءه « ،)»2این منابع (از آنها)
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ل» فعل مجهول و به معنای «فرستاده میشوند» است
508508
«ت ُ ْر َس ُ
(رد سایر گزینهها)« ،و» فقط در گزینءه « »3ترجمه شده است« .إلینا» در
گزینءه « »1ترجمه نشده« ،فـ» در «فنسمعها» بهصورت «و» ترجمه میشود و
«میشنویم» معادل دقیق «نسمع» است! این بود اشتباهات بارز سایر گزینهها!
ترجمءه لکمات مهم« :یُؤ َّکد :تاکید میشود»« ،من واجبنا :بر ما
509509
اإللهیة :نعمتهای الهی»« ،للسیر :برای حرکت»
«النعم
است»،
الزم
ّ
برریس سایر گزینهها )1 :قرآن به ما تأکید میکند (در قرآن تأکید میشود؛

«یُؤ َّکد» فعل مجهول است) ،راهها (راه؛ «سبیل» مفرد است) ،موهبتها
(نعمتها)  )3تأکید قرآن این است که (مانند گزینءه « ،)»1کاربرد
(استفاده)« ،من» ترجمه نشده  )4تأکید شده است (تأکید میشود؛ «یُؤ ّکد»
مضارع مجهول است) ،کاربرد (مانند گزینءه «)»3

باز هم فعل مجهول! «قد ُخلِّدت :جاودان شده است» فعل
510510
ماضی مجهول است و بهخاطر «قد» بهصورت ماضی نقلی ترجمه میشود (رد
سایر گزینهها)« ،أسماء العظماء :نامهای بزرگان» در گزینههای « »2و «»3
صحیح ترجمه شده« ،میزاتهم :ویژگیهایشان» (رد سایر گزینهها)« ،کانت:
بود» فعل ماضی است (رد سایر گزینهها) و «المشت ّقات:سختیها» (رد سایر
گزینهها) .یعنی دقیقاً گزینءه درست با اختالف از بقیه درستتر است!
ِ
مقرر
511511
این تست را خیلی خیلی راحت حل کنیم .دو تا «کُت َ
بّ :
شد ،واجب شده» در آیه داریم که فقط در گزینءه « »4هر دو ترجمه و البته
بهصورت مجهول ترجمه شدهاند .نکتءه دیگر این تست کلمه «کما :همانطور
که ،همانگونه که» است!
512512

ل» فعل مجهول و به معنای «منتقل میشود» است.
«تُنْ َق ُ

(منحدرات:
«لولهها
513513
أنابیب» این کلمه جمع است ُ
حنفیات»« ،باز (میشوند) و بسته میشوند» هر
«شیرهایی
ها)،
ی
سراشیب
ّ
«ت ُ ْفتَ ُح ،ت ُ ْغل َُق»
دو فعل مضارع مجهولاند
ترجمءه عبارت سؤال« :هنگام سختیها دوستان شناخته میشوند!»
514514
برریس گزینهها )1 :دقیقاً مثل عبارت سؤال گفته که دوست واقعی در سختیها
شناخته میشود وگرنه هنگام خوشی که مگسان دور شیرینی زیادند! )2
گفته که دوست فقط ُحسن آدم را میبیند و اتّفاقاً دشمن است که میتواند
عیبهای ما را به ما گوشزد کند! بعضی وقتها دوستها در رودربایستی
میمانند و عیب و ایرادمان را به ما نمیگویند!  )3آخ آخ آخ! گفته که
آقا ما از نزدیکان خودمان بیشتر ضربه میخوردیم! کمی تا قسمتی صحیح
است!  )4گفته که اگر آدم دانایی دشمن ما باشد بهتر است که یک نادان
دوستمان باشد!

ترجمه و برریس گزینهها« )1 :مجرمان از چهرهشان شناخته
515515
میشوند( ».عبارت عربی گفته که از ظاهر افراد میشود پی به حالت
درونیشان بردّ ،اما شعر فارسی بیان کرده که در هنگام سختی و آزمون
و اینها میشود بهصورت واقعی آدمها را شناخت) « )2بهترین کارها
میانهترینشان است( ».مثل فارسی هم به میانهروی در کارها توصیه کرده!)
« )3در ِ
پس هر سختی ،البته که آسانی هست!» (واضح است که َم َثل فارسی
هم همین را میگوید!) « )4انسان نسبت به چیزی از آن منع شده ،حریص
میگردد!» (شعر فارسی هم همین را گفته!)
توجه کنیم و هم به ترجمه و سبک و سیاق
516516
هم به ظاهر فعلها ّ
عبارت « )1بخیل در طول زندگیاش چیزی از اموالش را انفاق نخواهد کرد».
«لن یُنْفق» فعل معلوم است .ترجمه دارد این را داد میزند! « )2کسانی که
به مردم رحم میکنند ،مورد رحمت قرار میگیرند( ».کسانی که مردم را
رحمون»
میبخشایند ،بخشوده میشوند) «ال َیرحمون» فعل معلوم و «ال یُ َ
«ـ» ابتدای «ال یُرحمون»
فعل مجهول است .معنی که این را میگویدُ ،
هم بیانگر این هست! « )3اموال بسیاری در ماه رمضان انفاق شد ».اصال ً
همان ابتدای فعل ماضی ( ُأ) هم برایمان کفایت میکند ،فعل مجهول باشد.
ترجمه هم که همین را به ما گفت! « )4پوشانده میشود بدیهای کسی که
بدیهای دیگران را میپوشاند« ».ت ُ ْستَر» فعل مجهول است و جور دیگری
«ی ْستُ ُر» ّاما معلوم است .فعل مضارع اگر با حرکتی
نمیشود ترجمهاش کنیمَ .
ضمه شروع شود ،مجهول نیست.
جز ّ
«موفقیت با تالش  »!......گزینءه
به به ! ترجمءه عبارت سؤال:
517517
ّ
نادرست برای جای خالی را میخواهیم .ترجمه و برریس گزینهها« )1 :به دست
آوردیم ».فعل ماضی معلوم است و اگر در جای خالی قرار بگیرد« ،النجاح»
مفعول میشود و عبارت هم ،معنی میدهد« )2 .به دست آورده میشویم»

