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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اهم فعالیت قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می حافظون یک مؤسسه علمی  

 دبستان قرآنی آیات  -1

ــال  ــتان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربیت قرآنی از س ــرو  به فعالیت نمود و در همان اولی    12در منطقه   95دبس ــهر تهران ش ش

آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. تولید و اجرای محتوای عمیق دینی، ه ها و دانشســال فعالیت با اســتقبال کم نظیر خانواد

های رشـد، آموز  دو زبان انگلیسـی ردر حد مکالمهو و عربی ردر  محیط شـاد و جاا،، تککید و توجه به اکرریت ممک  سـاحت

های نوی  آموز  و دارا بودن یری از ـشیوهگهای مادر رژیمناـستیک و ـشناو، بهرهحد فهم متون دینیو، آموز  آکادمیک ورز 

 دست دینی از ویژگیهای ای  دبستان است.محیط کاماًل یک

ط معلمان و مداری زیادی   ط تیم پژوهشـی دبسـتان آیات، توـس ده توـس ت مدل تعلیم و تربیت قرآن محور تولید ـش الزم به ذکر اـس

 است.برداری قرار گرفته در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 پیش دبستان قرآنی آیات  -2

ـسازی نوآموزان برای ی آمادهپیش دبـستان آیات رحافظونو نی  با دارا بودن دو ـشعبه در ـسطح تهران، رویکردی متتاوت در زمینه

ی پیش های  مهارتهای اطالعات محور، بر روی  آیات، به جای تمرک  بر آموزه دبسـتانورود به دبسـتان دارد. فعالیت های آموزـش

ها عبارتند از: دقت و تمرک ، سـرعت واکنش، حل مسـکله، حافظه کوتاه ماندگار ذهنی متمرک  شـده اسـت. بخشـی از ای  مهارت

ــنـیدن و فهم کالم مربی، مـهارت فهم، حتب و عـمل ـبه آـیات ـمدت و دراز ـمدت، مـهارت ـهای اجتـماعی، آموز  آدا،، مـهارت شـ

 .موضوعی و...

 های الهیاتالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایشآموزشگاه کنکور تحصی -3

وند، قدیمی ور با حافظون آـشنا ـش تری  فعالیت مجموعه آموزـشی حافظون، که موج  گردیده مؤمنی  فرهیخته در ـسرتاـسر کـش

ــت. اکنون بعد از حدود یک دهه فعالیت ــهای الهیات اس ــد و دکتری گرایش ــی ارش ــناس  خدمات حافظون در زمینه کنکور کارش

توانیم با اطمینان مدعی ـشویم که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و متیدتری  خدمات در زمینه تحـصیالت تکمیلی الهیات می

ها، محصـوالت به روز، آموز  مجازی در  دهد. تنو  خدمات، تنو  رشـتهها ارائه میمندان ای  رشـتهدر سـطح کشـور را به عالقه

 هاست. گیمن ل و... تنها بخشی از ای  ویژ 

 های آمادگی کنکوردوره  .1
  40های کنکور در ســطح کشــور اســت. تا کنون بال  بر کالســهای آمادگی کنکور ارشــد و دکتری حافظون پر طرفدارتری  کالی

ی کنکور ارـشد و دکتری الهیات توـسط حافظون برگ ار گردیده اـست. ای  کالـسها در ـسه گرایش قرآن و حدیه، فقه و مبانی دوره

گردد. همه ســاله ارشــد و دکتری برگ ار می ،فلســته و حکمت اســالمی و در ســه مقطع کارشــناســیرویژه حتا  قرآنو حقوق و

 ها هستند.های ای  کالیهای تک رقمی کنکور از خروجیبسیاری از رتبه



  نامۀ فن ترجمهتست
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 های آموزشی بسته .2
تنامهدری ورها و تـس گاه کـش گاه به دانـش ور و در دانـش ر کـش رتاـس ت به  نامه های حافظون در ـس جویان و داوطلبان دـس بی  دانـش

الاکر و در دروی عمومی مرل ادبیات عر، و زبان انگلیسـی، توان مدعی شـد در سـه رشـته فوق شـود. با اطمینان میدسـت می

ه باشـد. به روز رسـانی سـاالنه و انطباق بر کنکور هر سـال، اشـتمال بر همها کاماًل کافی و وافی نی  میبرای کسـ  باالتری  رتبه

ـشده در حدود یک پنجم های حـسا،نامه ها، تلخیصـسؤاالت کنکورها، طبقه بندی موـضوعی و پاـسخنامه کاماًل تـشریحیت تـست

ی منسجم، حاف زوائد غیرکاربردی و... تنها بندی ـشدهمنابع اـصلی، مطال  توـضیحی بیـشتر جهت تتهیم بهتر، محتوای طبقه

 افظون تنها گ ینه داوطلبان در کنکور باشد.بخشی از دالیلی است که موج  گردیده است ح

 آموزش مجازی .3
ـشد که از بخـشی از ی مکرر داوطلبان ـشهرـستانی موج  میهای حافظون دایر بوده اـست، مطالبهدر طول ای  ـسالها که کالی

ــمت ــت که به س ــال گردد. ای  مطالبه به مرور ما را بر آن داش ــان ارس ــده و برایش ــوت یا فیلم تهیه ش ــها ص تولید محتوای  کالس

الهیات تهیه شـده و جهت نشـر در سـرتاسـر کشـور  تری  اسـاتید رشـتهدیجیتال رفته و نرم اف ارهایی بسـیار با کیتیت از برجسـته

باـشد. دو ویژگی مهم نرم اف ارهای حافظون عبارت اـست از: امکان ـشنیدن و دیدن دری ها میآماده ارائه به مـشتاقان ای  رـشته

 مکرر، بهره گیری از بهتری  اساتید کشور.استاد به دفعات 

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون .4
دن برای کنکور می د، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده ـش د کند، مطالعاتش  ری ی و آزمونباـش های دائمی که مدام او را رـص

ای حافظون، های هتتگی و دورهرـسد. آزمونیرا جهت دهد، اـشکاالتش را به او گوـش د نماید، بـسیار ـضروری و حیاتی به نظر م

ــت پـیدا کنـند و بتوانـند ـبه اـندازه ـکافی دریـبه داوطلـبان کـمک می ــت تری دسـ ـها را مرور  کـند ـکه هم ـبه ـیک برـناـمه ری ی درسـ

 زنی و تنظیم وقت و دیگر شرایط خو بگیرند. نمایند و هم مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تست

   آزادهای دوره  .5
هایی با عناوینی مانند رو  تحقیق، مقاله نویســی، آمادگی های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کالیحافظون عالوه بر دوره

 نمایمصاحبه، مت  خوانی عربی، تج یه و ترکی  قرآن، تتسیر و... نی  برگ ار می

 های زبانهدور .6

o عربی 
تری  دوره آموز  زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شــامل صــرف و نحو، مکالمه، بالغت، ل ت، کامل

 القرآن و...اعرا،  

o  انگلیسی 
 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پیشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشتهها و بستهدوره

 و همچنی  زبان تخصصی الهیات

o زبان کودک 

 های انگلیسی و عربی رزبان قرآنو از مهد تا دوره راهنمائیمند زبان نظامآموز  

 پژوهشکده قرآن و حدیث  -4

 با امر آموز  و پرور  ارتباد دارد ارائه ـشده اـست که برخی از آنها تکمیل ـشده و  در ای  مرک  طرح
ً
پژوهـشی متنوعی که مـستقیما

یه قرآن کریم تحت عنوان فرهنل اهل بیتبه عنوان کتا، یا بسـته ت رمانند حاـش ی منتشـر یافته اـس و و برخی دیگر در  :های آموزـش

فهم قرآن« که رویکردی کاماًل جدید در آموز  قرآن و زبان عربی اـست. یا صـسبک حال انجام اـست رمانند طرح صـصراد مـستقیم در  

 های آموزشیوزندگی قرآنی« و دیگر طرح
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 (71  ارشد)  ترجمه از فارسی به عربی؛ بهترین ترجمه کدام است؟  

 نزدیک بود که دشمن، تمدن مسیحی را از میان بردارد. .1سؤال 

 المسیحیة. و قر، العدو أن یقضي الحضارة  ۲ و کاد العدو  یقضي علی الحضارة المسیحیة.۱

 .م الحضارة المسیحیةو اقتر، العدو أن یحّط ۴ الحضارة المسیحیة.أن  یهدم علی  و اوشک العدو 3

  ۱گزینه 

 و اوشک و کرب()کاد   در ترجمهافعال مقاربه   :١نکته فن ترجمه 
 

 . کاد و اوشک ، کرب :از عبارتند  افعال این استفاده از افعال مقاربه داللت بر نزدیکی وقوع فعل دارد. -

 .اسم شان مرفوع، خبرشان منصوب است نیاز دارند. افعال مقاربه به اسم و خبر   -

 .  باشدمضارع   باید افعال مقاربه  خبر -

 آید. می ن«أاوشک غالبا با »خبر  -

 . آیدمیهر چند گاهی با أن هم   ن است. أکاد و کرب غالبا بدون  رع بعد ازفعل مضا -
 (20أَْبَصاَره ْم )بقره  یَْخَطف   ْرق  اْلبَ  (، یََكاد  8اْلغَْیِظ )ملک  ِمنَ  تََمیَّز   تَكاد   نمونه های قرآنی:

 کاربرد دارد. . که مضارع این دوبه جز کاد و اوشک  هستند افعال مقاربه جامد  -

 چندان.  ، تقریبا   ،چیزی نمانده که ، ترجمه: نزدیک است  ها درمعادل مهمترین  -

 صورت های مختلف منفی کردن کاد:   -
 مضارع  فعل ما کاد + 
   مضارع + فعللم یکد  

   مضارع یکاد + ال نافیه + فعل
 ال یکاد + فعل مضارع 

  واژگان:

 ریشه ک  کردن ،از بی  بردن :قضی علی

ُه سوره قصص آمده است:  15در آیه  ک    و 
 
ی   ف ی   ُموس  ض  ق 

 
ْیهت  ف

 
ل  ر... و به عمر  خاتمه دادو.  ع 

 ندارد.« علیصهدم، به معنای نابود کردن است اما حرف جر 

ــتتاده  دو فـعل که برای بـیان ن دیکی از  4و   2با توجه به نـکات فوق، گ یـنه های   ــحیح نمی کردهقر، و اقتر، اسـ ــد صـ و اگر در   .باشـ

گ ینه   از آنجا که فعل مقاربه نیســتند نیازی به اســم و خبر  و دیگر شــرایط افعال مقاربه ندارند. ،مواردی از ای  دو فعل اســتتاده شــود

 از فقط الیه مســند به مســند  حصــول ن دیکی متهوم برای  لااصــحیح نیســت.   «هدمصبرای فعل  ”علی “به دلیل ذکر حرف جر   3نی  

 است.صحیح  1گ ینه بنابرای   .شود می استتاده ماکور فعلسه  همان
  منبع: آزاد

 (71  ارشد)    بعید نیست که معلمان کشورهای غربی، فضائل اخالقی را فراموش کرده باشند. .2سؤال 

 و لیس ببعید ان مدرسي البالد ال ربیة قد نسوا مکارم االخالق.1

 ال یستبعد أن یکون مدرسوا البالد ال ربیة قد نسوا مکارم االخالق.  و۲

  ان کان المعلمون في البالد ال ربیة قد نسوا مکارم االخالق. و3
ً
 لیس بعیدا

 الیستبعد  ان کان مدرسون البالد ال ربیة قد نسوا مکارم االخالق. و۴

 2گزینه 
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اـسلو، ماـضی  علت به   1، لاا گ ینه و نوعی احتمال را بیان میکنداـست ماـضی الت امی    ،ه فارـسی در ـسوالاز آنجا که  فعل جمل

 و.فرامو  کرده باشند :ن یکون  قد نسواأ.... ر .دننی  به دلیل اسلو، ماضی بعید صحیح نمی باش   4و  3 های نقلی و گ ینه

صن« خود را از دسـت باید    ،اضـافه   حالتای  اسـت که مدرسـون که جمع ماکر سـالم اسـت در   4همچنی  اشـکال دیگر گ ینه 

 .مدرسوا البالد ال ربیة :بدهد
 منبع: آزاد

  و انواع آن  یفعل ماض :٢نکته فن ترجمه  
 :یدر زبان عرب یاقسام فعل ماض

  رفت()ذهب    :بدون هیچ پیشوندی  ، یا مطلق  ساده یماض -۱
 :ماضی ساده منفی در عربی 
 لم + مضارع   ، ما نافیه + فعل ماضی 
 :. صورت های مختلف در عربیرفته است  :معادل فارسی  ، ماضی نقلی -2
 (9۱مریم )و تو را آفریده ام   :و قد خلقت کقد+ ماضی   
    طالما، کثرما، قلما+ ماضی  
 لما+ مضارع مجزوم           
 لم + مضارع مجزوم + بعد   
همین االن    :قد ذهب   نیسهت گاهی تاکید فعل ماضهی یا نزدیکی گذشهته به زمان  ال را میرسهاند.   نقلی»قد «همیشهه معادل ماضهی    :نکته 

 رفت
 + ماضی ساده   “می  “پیشوند   :در فارسی  ، یاستمرار یماض -3

 میرفت  :کان یذهب         کان + مضارع هم صیغه :در عربی
 لو + فعل شرط و جواب شرط 

 گاهی به جای فعل کان ممکن است از افعال دیگری همچون اصبح استفاده شود.   :نکته
   :در  الت منفی

 ما+ ماضی کان +مضارع    
 لم + مضارع مجزوم کان + مضارع       

   کان + ال + مضارع
وا  الَِّذینَ  یَك نِ  لَمْ   :. نمونه قرآنیآیدمیاسم فاعل یا اسم مفعول    ، گاهی در این اسلوب به جای فعل مضارع  :نکته ْشِرِكینَ   اْلِكتَابِ   أَْهلِ   ِمنْ  َكفَر   َواْلم 

ْنفَِكِّینَ   ( ۱بینه /  )  اْلبَیِِّنَة    تَأْتِیَه م    َ تَّى م 
 رفته بود :معادل فارسی  .ماضی بعید -۴

 کان + قد + ماضی    
ه مسهبوق به ماضهی دیگری کدر مواردی کان + ماضهی بدون قد هم داللت بر ماضهی بعید میکند. همچنین قد + ماضهی به شهرطی    :نکته

 باشد افاده ماضی بعید میکند.  
   : الت منفی ماضی بعید

 ما نافیه + کان + ماضی  
  ،با مفاهیمی همچون شهههک و تردید  .کندمی  داللت  گذشهههته زمان در   التی آمدن  دپدی  یا کاری وقوع  ا تمال و  امکان بر:  یماضهههل التزام-5

 صفت مفعولی فعل + باش :ا تمال و دوست داشتن و امید همراه است.  در فارسی  ، آرزو تمنی
 ماضی+    قد+   یکونَ  ان/   یکونلیت / لعل / ربما / ی تمل و مفاهیمی از این قبیل +  :در عربی  التزامی  ماضی  اسلوب

 (گاهی در این اسلوب قد  ذف میشود بدون ایجاد تغییری در معنا)  .شاید رفته باشد  :ی تمل ان یکوَن قد ذهب
 برای منفی کردن ماضی التزامی از » ال یکون « استفاده میشود. 
 شفا  یا  مباد  خشنود همچون  یشودم  استفاده  نهههه  یا  مهههه  از  دعایی  افعال  کردن  منفی برای  فارسی در  .دارد  دعایی  معنای ماضی  فعل گاهی-6

 ماضی فعل+    ال :  میشود  استفاده  اسلوب این از عربی در  و  ندهاد
 مباد  خشنود او از  خدا  :عنه هللا  رضی ال

 :درباره تغییر زمان ماضی چند نکته مهم

 خدا او را ر مت کناد :معنای  ال و استقبال میدهد: ر مه هللا  در مقام دعا یا نفرینماضی  فعل  -

 تا زنده ام می آموزم  :اتعلِّم ما دمت   یِّا    :معنای مضارع میدهد  فعل ماضی بعد از مای مصدریه زمانیه -

 اگر خدا بخواهد فردا میایم :ان شاء هللا اذهب غدا    :مضارع استادوات شرط به معنای  فعل ماضی بعد از  -

 به جانم سوگند پیمانم را نخواهم شکست :و  یاتی ال نکثت  عهدی  :ماضی بعد از قسم منفی معنای مستقبل میدهدفعل  -

   :نمونه قرآنیدر برخی جمالت برای بیان وقوع یک امر  تمی در آینده از فعل ماضی که م قق الوقوع است استفاده میشود.   -
 (68زمر )  الصُّورِ   فِل َون ِفخَ 

اسههراء  )  َزه وق ا َكانَ   اْلبَاِطلَ  إِنَّ   :ماضههی عالوه بر داللت بر گذشههته داللت بر اسههتمرار وقوع در  ال و آینده نیز میکندگاهی فعل  -
َ   إِنَّ  :(  و یا عباراتی از صفات خدا سخن میگوید8۱ ا َكانَ  َللاَّ ا َعِلیم   خداوند علیم و  کیم بوده و هست و خواهد بود.   :َ ِكیم 

کی   –قیل   –قالوا    :در آغاز قصهه ها بر مفهوم  ال داللت میکند فعل ماضهی معموال - آورده اند   .َ َکوا: نقل اسهت که -زعموا –  
 میگویند که....  ، که
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 (71ارشد)    قاالتی منتشر کرد که انعکاس آنها در جهان سیاست پیچید.در روزنامه ها م .3سؤال 

 نشر في الجرائد احادیه دوي صداها في عالم السیاسة. و1

 نشر في الجرائد مقاالت تردد في عالم السیاسة ضجیجها. و۲

 نشر في الجرائد مقاالت دار انعکای صوتها في عالم السیاسة. و3

 نشر في الجرائد مقاالت التوی انعکاسها في عالم السیاسة. و۴

 1گزینه 

  واژگان:

ــدن   :دّوی    ،وید   ــ  الطنی  افکندن /   -منعکس ش ــر / انعکای  :دیص ــر کردن   :نش ــجیجال  /ترویج کردن -منتش   همهمه و فریاد  :ض

  منعکس شدن صدا :دترّد  /پیچیدن به هم تا، خوردن، به هم :التوی/

   .گان استژ پاسخ ای  سوال مبتنی بر دانست  وا

 صحیح است. 1تنها گ ینه  ،واژگان به معنایبا توجه 
 منبع: آزاد 

 

 (71  ارشد)    گردد.هر جا افقهای عقل گسترش یابد، تمدن نیز شکوفا می  .4سؤال 

 و اینما تتراوح آفاق العقل ت دهر الحضارة.۲ العقل ت دهر الحضارة.و في کل مکان تتباعد آفاق ۱

 .و اینما تتسع آفاق العقل ت دهر الحضارة۴ و اینما اتسعت آفاق العقل ازدهرت الحضارة.۳

 4گزینه 

 

  در ترجمه  شرطاسلوب فعل   :٣نکته فن ترجمه  
   :ادات شرط
،  مهما،  ما، من،  : اسم شرط  . كیف و كیفما إذا،   یثما، أنِّى،  أین،  أیِّان،  متِّى،  أيِّ

ا  إذما،   إن،  :  رف شرط  . لو و أمِّ
 ان این اذما م بإن و ما و مهما     ایٍِّّ متی ایِّ واجزِ  : ابن مالک میگوید

 و  یثما أنی و  رف اذما    کإن و باقی االدوات اسما                        
 : مثال

 إن تنصروا هللا، ینصرکم )اگر(   إن،  إذما   
 و َمن یَتَِّق هللا، یجعل له مخرجا   ( کسی که -سهرک(  َمن 

، تجدوه عند هللا  (هر آنچه  – هرچه(  ما،      و ما تقدموا ِِلنفسکم من خیرٍّ

ْؤِمنِینَ  لَكَ  نَْ ن   فََما  بَِها ِلتَْسَ َرنَا   آیَةٍّ  ِمنْ  بِهِ  تَأْتِنَا َمْهَما َوقَال وا     (هر گونه –هر چه  )مهما                                                    بِم 
 أیِّا  ما تدعوا، فله االسماء ال سنی                  (هر چه -هر کس -هرکدام) أیِّ  
 کیفما ت عاِمِل الناس، عاملوک  ( هر گونه  -)هرطور  کیفما  
 َمتی ما تلَق َمن تهوی، َدعِ الدنیا و أهِمْلها (  هر گاه -)هر وقت  َمتی،  أیِّاَن   
 أینما تکونوا، یدرککم الموت  هرجا(-هر کجا ) أینما، أنِّی ما،  یثما   

 مضارع ترجمه میشود ، ماضی یا مضارع باشد ،اگر بعد از این ادوات شرط فعل شرط و جواب آن :نکته
 

 

 

   :ادوات شرط غیر جازم 
تََصِدِّع ا َخاِشع ا لََرأَْیتَه   َجَبلٍّ   َعلَى اْلق ْرآنَ  َهذَا أَْنَزْلنَا  رف شرط مختص ماضی لَوْ   :لو ِ  َخْشَیةِ   ِمنْ  م   (2۱ شر  )َللاَّ

 ترجمه میشود. اگر لو پس از فعل مضارع بیاید به ماضی 
ِ  َنْصر   َجاءَ   إِذَا   .در جایی استعمال میشود که وقوع فعلی در آینده  تمی باشد :اذا  ( ۱نصر / )َواْلفَتْح   َللاَّ

 ( )إن که از ادوات شرط جازمه است چه بر سر ماضی بیاید چه بر سر مضارع داللت بر وقوع ا تمالی دارد
 جزم نمیدهد اما معنای شرطیه زمانیه دارد.   .آیدمی لما بر سر  فعل ماضی          

  واژگان:



   ترجمه عربینامه تست  
  

 13   . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

 شکوفا شدن، رشد کردن :ازدهر / در ت ییر بودن .در نوسان بودن :گستر  یافت / تراوح:سعاتّ 

جمله جوا، شرد نی  که در اینجا  ت دهر  میباشد  باید به صورت  ،با توجه به نکات فوق و نی  متهوم جمله که شرطیه ی مضار   است

ار  بیاید تر   عقل  افقهای جا هرهمچنی  جمله ـشرد  یعنی ر  .مـض ار  اـست پس گ   ویابد گـس عت ماـضی    3ینه نی  مـض که فعل اتـس

حال با  .نی  نادرست است 1ای  رو گ ینه  میباشد  از  اینما “هر جا  “ای  جمله شرطیه معادل    در نکته دیگر اینکه .درست استآمده نا

 .صحیح است 4گ ینه سع و تتراوح توجه به آنچه گتته شد و  معنای تتّ 
 منبع: آزاد

 

 (71ارشد)    این حقوقهای عالی، تا زمانی که زنده اند به ایشان تقدیم می شود. .5سؤال 

 و هاه الحقوق العالیة تعطی لهم مازالوا علی قید الحیاة.1

 هاه الشهریات العالیة تمنح لهم طالما کانوا علی قید الحیاة. و۲

 هاه المرتبات العالیة تمنح لهم طالما کانوا علی قید الحیاة. و3

 .هاه الشهریات الباهضة تمنح لهم طالموا علی قید الحیاة و۴

 3گزینه 

  کثُرما  ، قلّما  ، طالما :۴نکته فن ترجمه  
افزوده    هیو تنها بر جمله فعل  از فاعلند  ازین  یذکر شهههوند فعل جامد م سهههوب شهههده و ب “ما کافه   “هر گاه  با   “و کث ر   قلِّ   ، طال “مانند    یافعال
 قابل صرف نیستند و تنها یک صیغه دارند. .  شوندیم
 (”ماضی نقلی “ 2ارجاع به نکته فن ترجمه  )فعل ماضی پس از طالما و قلما و کثرما، ماضی نقلی ترجمه میشود.   

 کمتر آن کار را کرده ام  :ذلک  فعلت  قلِّما  
 او را در دانشگاه بسیار دیده ایم.    :فی الجامعةشاهدناه  کث َرما 
قت ا  طالما    .از مدتها قبل مشتاق دیدارش بوده ام  :لی لقائهتشوِّ

 :معادل های فارسی
 کهخیلی وقت است   -دیرزمانی است که -از دیرباز  –مدتهاست   –از مدتها قبل    :طالما
 (در گذشته)کمتر   :قلِّما

 (در گذشته)بسیار   :کث َرما

  واژگان: 

   به معنای سنگی  و مشقت آور   : هضة ماهانه/  البا   : حقوق / الشهریة : المرّتبة  

 دادن، تقدیم کردن  : اعطی تقدیم کردن، عطا کردن/  :   ح من  

  . نادرست است   4گ ینه    آید می   ی و به صی ه واحد   از آنجا که طالما صرف نمیشود 
 منبع: آزاد 

 

 (71  ارشد)   سیراب کنیم.  سرچشمه های پاک آن عقلهای خود راخوب است با جانی تشنه به علم روی آوریم و از   .6سؤال 

 و یحس  بنا أن نقبل علی العلم بنتس ظمکی و نروی عقولنا بمنابعه النقیة.1

 یحس  بنا أن نتوجه علی العلم بنتس ظمای و نسقی عقولنا بمنابعه النقیة. و۲

 یجدر بنا أن نتوجه علی العلم بنتس عطشان و نروی عقولنا بمنابعه النقیة. و3

 .ینب ي أن نقبل علی العلم بنتس عطشی و نستسقی عقولنا بمنابعه النقیة و۴

 1گزینه 

  ترجمهنث در  ؤاهمیت مذکر و م: ۵نکته فن ترجمه  
  قیقی

 ( و.. اب  ، دیک  ، رجل  :انسان یا  یوان نر را گویند  :مذکر  قیقی) 
 امِّ و...(  ، دجاجة   ، امرأة :گویند را ماده   یوان یا انسانمؤنث  قیقی: )
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    )مذکر، مؤنث(جنس  
 مجازی

 ماء(  ، کتاب  ، قلم :مذکر مجازی)
  دیقة(  ، شمس ، ید  :مؤنث مجازی)
 

  لفظی و معنوی  :برای مؤنثتقسیم بندی دیگر  
  
 :یمؤنث لفظ

 الف تأنیث ممدوده( ،الف تأنیث مقصوره ،تاء تأنیث)اسم های مختوم به یکی از عالمات تأنیث 
 زکریاء -ص راء  –سلمی  –زهراء  - مزة –مثال: فاطمة 

 :ی معنو  مؤنث
 هند، زینب  ، ، ارضنیا خت، شام، عَ   م، یَمر  مانند:.ندارد  ثیلفظ آن عالمت تأن  یکه در واقع مؤنث است ول  ایکلمه
  ی کلمهات، »مؤنهث لفظ  نی(. بهه انهدا  ی)مؤنهث معنو  دارنهد  ثیهتهأن  ای( و هم معنهنهدا  ید )مؤنهث لفظنهدار  ثیههم عالمهت تهأن  ، کلمهات مؤنهث  برخی
 مة. مانند: فاطندگوییم  «یمعنو

 قیاسی اند: یمؤنث معنو ریمورد ز ۴ یاست؛ ول یسماع  ، یمعنو  هایشناخت مؤنث
 ، زینبمیَعلَم مؤنث: مر .۱
 باردار()شیر ده(،  امل): ا مِّ، ا خت، م رِضعیا جنس ماده خاص زنان  یاسام .2
 شیطهران، قر  ران، ینام شهرها و قبائل: ا .3
 ، ا ذ ننیجل، عرِ   د، یاعضاء زوج بدن:    بیشتر  یاسام. ۴

 هستند.رغم زوج بودن مذکر علی (آرنج)و ِمرفق   « )گونه( » اجب« )ابرو( و »خدِّ   :استثناء
 :برخی موارد مؤنث معنوی سماعی

 نار و.... -کأس  -قوس -قدم  -ف لک -چشمه()عین   -عصا -شمس -سنِّ  -سقر -ریح -دار – رب   -جهنم  -ج یم -بئر  -اصبع -ارض
 طریق و... –نفس   –سبیل   –سوق    -سماء :هم مذکر هم مؤنث()برخی اسماء دو وجهی

 

  واژگان:

 روی آوردن    :أقبل علی

 روی آوردن به ،رفت  ،روانه شدن  :الی ،نحو  توّجه

 سیرا، کردن   :اإلرواء... .اروی

 آ، طلبیدن  :استسقی

به کار ”الی “آورده ـصحیح نمی باـشد. همچنی  فعل توّجه با   وعطـشیراز آنجا که ـصتت نتس را ماکر    3گ ینه  ،با توجه به نکات فوق 

 1ه ها به ج  گ ینه با توجه به ای  نکات  ـسایر گ ین .رواء گتته میـشودإ ،در عربی  ـشدن ـسیرا،  به و نکته دیگر اینکه “علی “میرود نه با  

 .دصحیح نمی باش 
 منبع: آزاد

 

 (71  ارشد)    .اگر بگوئیم که فرهنگ در آن بی ارزش است، از حقیقت چندان به دور نیفتاده ایم .7سؤال 

 و إن قلنا ان الرقافة فیها بدون القیمة لما ابتعدنا م  الحقیقة کریرا.1

 و لو قلنا ان الرقافة فیها القیمة لها، لما وقعنا بعیدا ع  الحقیقة جدا. ۲

 یمة لها، ال سقطنا بعیدی  ع  الحقیقة جدا.و لو قلنا ان الرقافه فیها الق3

 .و ال نکاد نعدو الحقیقة اذا قلنا إن الرقافة فیها عدیمة القیمة4

 4گزینه 

 

  در عربی “رگا“معادل های   :6نکته فن ترجمه   

   .ه استتشرط در گذش  ءبر انتفا  و دالِّ   ات شرط غیر جازم است که بر دو فعل ماضی وارد می شوداز ادو  امتناعیه(:)شرطیه  لو 
 بیانگر این است که چون فعل شرط اتفاق نیفتاده، جواب شرط نیز به وقوع نپیوسته است.  
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 اگر درس میخواندی موفق می شدی.    :لو درسَت نج تَ 
 اگر وفا میکرد کفایت می کرد( :لو یفی کفی).است  ماضی معنای  به شود  وارد مضارع  بر اگر لو
 اگر درس بخوانی موفق می شوی  :أن تدرس تنجح  :معنای جمله را به آینده م تمل تبدیل میکند و جازمه است. مثال :إن

 اذا جاء نصر هللا و الفتح :در جایی به کار می رود که وقوع فعل در آینده  تمی باشد. مثال :اذا: ادات شرط غیر جازم
 بیانگر آن است که وقوع قیامت و اتفاقات آن  تمی است.    ذکر است وجود اذا در آیات مربوط به قیامت  شایان

 لوال: اگر نه

  واژگان:

 فرا تر رفت  .تجاوز کردن :بی ارز   /  عدا یعدو  :عدیمة القیمة

 وافعال مقاربهر 1ارجا  به نکته ف  ترجمه 

ــت  ”میگتتیم اگر”معنای  به قلنا   لو   ،فوق  نکات به توجه با ــوال  در حالیکه  در  .اس ــت  آمده “  بگوییم اگر  ”س  و  دوم گ ینه به توجه  با.اس

 هر که اـست جازم غیر ـشرد ادوات از و  آیدمی  ماـضی فعل ـسر بر که  اـست امتناعیهـشرطیه یا   لو  اینجا  در  لو   گتت  باید  آمده لو  که  ـسوم

 از “قسـمت دوم سـوال یعنی جمله    .ندارد وجود شـرد تحقق  امکان  هرگ  که به ای  معناسـت رود  کار به شـرطیه جمله ابتدای  در گاه

ــوق مـیدـهد ـکه در نکـته ف  ترجـمه   “  ایم  نیتـتاده دور ـبه  چـندان  حقیـقت ـــمت ترجـمه دقیق ای  جمـله ـبا افـعال مـقارـبه سـ  1ـما را ـبه سـ

 توضیح داده شده است.
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)  فلسفه همین که وارد آموزشگاه های دینی ایران شد سخت شکوفا گردید.   .8سؤال 

 و عندما دخلت التلستة معاهد دینیة ایران ازدهرت ازدهارا شدیدا.1

 مهما دخلت التلستة معاهد ایران العلمیة ازدهرت ازدهارا. و۲

 ما إن دخلت التلستة معاهد ایران الدینیة حتی ازدهرت ازدهارا. و3

 و لم تکد التلستة تدخل المعاهد الدینیة ایران حتی ازدهرت کریرا.4

 3گزینه 

  همچنان/ پیوسته  /کههمین/   که..  .نه هنوز/   که این  محض  به:  7  فن ترجمهنکته 

 (کههمین/   .. که.هنوز نه /)به م ض این که  :همزمان  فعل دو  ت قق  ساختار معادل
به م ض اینکه وارد   :لا. مثباشهههند  و یا هم زمان با هم رخ داده ای کم  کار میرود که دو کار با فاصهههلهاین  روف ربط مرکب در مواردی به  

 .منزل شدم تلفن زنگ زد
 ..  + حتی + ماضی.ما إن + ماضی -١

 .وارد دانشگاه شدم، شروع به نوشتن پایان نامه ام کردم )همین که(  ما إن دخلت الجامعة  تی اخذت اکتب أطرو تی؛ به م ض اینکه •
 .ن شنِّ اِلعداء الهجوم الی بالدنا  تی ذهب الشبِّان الی الجبهات؛ همین که دشمنان به کشور ما  مله کردند، جوانان به جبهه ها رفتندإما  •
ج  تی صهفِّق له الجمیع؛ به م ض اینکه رئیس دا • نشهکده وارد جشهن فارا الت صهیلی شهد، همه برای او ما ان دخلت عمید الکلیة  فل التخرِّ

 .کف زدند
 ... + حتی + ماضی.ما کاد/ لم یکد + مضارع .٢

 .لم یکد ا مد یدخل الکلیة  تی التقی بمریم؛ ا مد هنوز وارد دانشکده نشده بود که به مریم برخورد •
 .کشدشود، به اجبار از کار رساله دست میه به پاریس وارد میالیکاد یبلغ  باریَس  تی ی صرَف عن الرسالة صرفا  عنیفا ؛ به م ض اینک •

 هنوز در جمالت ساده مثبت:  

/ ما برح + نهاد و گزاره:   -۱  مازال/ ما فتئ/ ماانفکِّ
س العربیة؛ علی هنوز درس عربی می •  خواند.  ما زال علٌی دارسا/ یدر 

 ما برح / ال یبرح اإلعالم  یصنع الفکر عند بعض الناس؛ تبلیغات هنوز سازنده فکر برخی از مردم است.  •

 کند. ؛ او هنوز از کشور خود دفاع میال یزال یدافع/ مدافعا عن بلده •

 هنوز در دانشکده ما استاد است.  لم یزل علٌی استاذة فی کلیتنا؛ علی  •

 انت لم تزل صدیقی؛  تو هنوز دوست من هستی.  •
/ بقی + نهاد و گزاره: -2  ظلَّ

 • ظل االستاذ واقفا فی الصف؛ استاد هنوز در کالس ایستاده است.

 فی الجیش؛ برادم هنوز در ارتش سرباز است.   بقی اخی جندیا   •
 در جمالت منفی ساده:  

 (مضاف الیه آن م ذوف است. مبنی بر ضم و م ال منصوبظرفی است که )  :بعد   •
 هر چند گاهی در جمالت مثبت هم به معنای هنوز به کار می رود()

 اتکلم بالعربیة بعد (  لم)لم+ فعل مضارع  •
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ا + مضارع مجزوم •  لمِّ
 معادل های همیشه و همچنان و پیوسته:

 ابدا   و  دائما   -۱
   ظل -بقی  -فتئ ما –  انفک ما – برح  ما – زال  ما  :ناقصه  افعال -2
،   مابرح،  مازال،   افعال  :  مانند.  باشد  آمده(  نهی  دعا، ) نفی  شبه یا نفی  ادات آنها از  قبل که  هستند  پیوسته و  همیشه قید معادل زمانی  مافتئ  ماانفکِّ

 .باد تو  پیشاهنگ  پیوسته داری  پیش در  که  کارهایی تمام در  توفیق  علیه؛   تقدم ما کلِِّ   فی  رائدک  التوفیق    الیزال
 

  فعلی مختص قیود این  شود،  ذکر  «کان» ناقصه افعال این از  قبل که زمانی البته . است مربوطه متن و سیاق به  منوط جمله  فعل زمان تشخیص
 . بود  کوچک  هنوز  صغیرا ؛  الیزال کان: مثال. است داده روی گذشته  زمان در که هستند

 

  اضافی  -وصفیترکیب : 8  نکته فن ترجمه

 در یک ترکیب اضافی ممکن است مضاف دارای صفت باشد یا مضاف الیه دارای صفت باشد:
صههفِت مضههاف باید پس از  ، صههفتی که به مضههاف تعلق دارد میتواند بین مضههاف و مضههاف الیه قرار بگیرد. اما در عربی  ، در زبان فارسههی

 مضاف الیه بیاید چون بین آن دو پیوندی م کم است گویی یک کلمه اند. مثال= درختان بلند خیابان: اشجار الشارع الباسقة
 معرض الکتب العربیة  :گاهی هم ممکن است صفت به مضاف الیه تعلق داشته باشد. نمایشگاه کتابهای عربی

 استفاده از قرائن دیگربقت صفت و موصوف و نشانه های ن وی مطا  :مالک تشخیص
 مقاالت  المجالِت السیاسیة    :مقاالت سیاسی مجالت
 مقاالت  المجالِت السیاسیةِ   :مقاالت مجالت سیاسی

 بدون اعراب باشد هر دو ترجمه م تمل است.  ، روشن است اگر دو عبارت فوق
روشهن اسهت باسهقة به معنای    :شهجرة ال دیقة الباسهقة  .مه از عبارت داشهته باشهیمدر برخی ترکیبها قرائن معنوی به ما کمک میکند تنها یک ترج

 صفت شجرة است و نمیتواند صفت  دیقة باشد.  ، بلند
 :بنابراین معادل یابی مضاف موصوف در عربی به دو روش صورت میگیرد

 ص(.مدل م. م)  صفت  + الیهمضاف  موصوف(+ )مضاف. ١
 العربیة  الخلیج  دول  خلیج؛  عربی  هایدولت

  قوق هسته ای ایران؛  قوق ایران النوویة
 اتومبیل زیبای م مد: سیارة م مد الجمیلة

 (م.ص.م  مدل)  الیهمضاف  + صفت  + مضاف. ٢
 ابتدا موصوف و صفت ذکر شده و سپس مضاف الیه به همراه  رف جر )لهِ، من، فی، باء( آورده میشود.  

 نقش مهم ایران  :الدور الهام الیران
 مقاالت سیاسی مجالت  :المقاالت السیاسیة للمجالت

تَّ دة: دبیر کل سازمان ملل مت د  اِلمین  العام لال َمم الم 
ْوتََمر الثامن  للفکر ا  إلسالمی )مؤتمر الفکر االسالمی الثامن(: هشتمین کنفرانس اندیشه ی اسالمیالم 

 ......: دومین سالگرد ترور عالمه.الذکری السنویة الثانیة الغتیال العالمة
 نیمه دوم همان ماه؛ النصف الثانی من الشهر نفسه

 موسسه عالی پرستاری و مامایی؛ المعهد العالی للتمریض و الوالدة
 قم شهر  علمیهِ   وزه  اسالمیِ   تبلیغات دفتر  قم؛   بمدینة  العلمیة  ال وزة  فی  اإلسالمی عالماإل  مکتب
 اند. روف جری که همراه با مضاف الیه به کار میروند، معادل کسره در فارسی  :نکته
 

ترکی  مـضاف و مـضاف    ۴در گ ینه   و اـسلو، ـصحیح رعایت نـشده اـست. مورد نظر  نیـست  7با توجه به نکته  ـشماره     2و   1  گ ینه های

  بدون صال« آمده که صحیح نمی باشد.نی  کلمه دینیة  1ده است. گ ینه الیه و صتت درست بیان نش
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)    اگر بگوییم که نادانی شاگردان شاید نتیجه نادانی معلمان باشد. نباشدشاید خطا   .9سؤال 

 و لعلی ال أخطیء اذا قلت أن جهل التالمیا ربما کان نتیجة جهل المعلمی .1

 لعل لیس م  الخطک أن أقول أن جهل التالمیا نتیجة جهل المعلمی . و۲

 جة جهل المعلمی .لعله أن ال یکون خطک إذا قلت ان جهل التالمیا نتی و3

 لعل أني ال أخطیء اذا قلت إن جهل التالمیا نتیجة جهل المعلمی . و۴

 1گزینه 

  حروف مشبهة بالفعلتوجه به معنا و عملکرد    :9نکته فن ترجمه  
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  ،مرفوع باقی میگذارند روف مشهبهة بالفعل  روفی هسهتند که بر سهر جمله اسهمیه میایند و عالوه بر اینکه اسهم را منصهوب میکنند و خبر را 
 در معنای جمله هم تغییراتی ایجاد میکنند:

 للتأکید()همانا به درستی که  :إنِّ 
 لالتصال بین جملتین()که   :أنِّ 
 للتشبیه()مثل اینکه / گویا   :کأنِّ 

: ولی / ولیکن    یرفع االبهام و الشک()لکنِّ
 ت قق م ال( –لل سرة    -للتمنی)کاش    :لیت

: شاید   ی()لعلِّ  للترجِّ
 در{ اِنْ . }اسهت  بوده( مشهدد نون  با) اِنَّ { , اِنْ , }  اصهل در كه  اسهت آن  ی  دهنده  نشهان باشهد  الم(  سهاکن  نون با) ازاِنْ   بعد  هرگاه :إن مخففه از مثقله

َخفَّفه اِنْ ,   الت  این ثَقَّله از م   ۶3)..ارضههکم من  یخِرجاک م ان  یریدان لَسهها ران  هذان اِنْ :  مثال. باشههد می  آن ی مز لقه  الم  هم الم  آن و دارد  نام  م 
 (طه
 

 ص  حرف برای ـصحیح  «خبر  و  اـسمص  ذکر
ّ

  خبر و اسم به توجه با .است اهمیت حائ  صحیح پاسخ به رـسیدن برای الؤ سـ  ای  در «لعل
ّ

لعل

  صــحیحی خبر و اســم از ها  گ ینه دیگر  شــده بیان ال یر  مع متکلم،ســؤالمت    در چند هر اســت  وحده متکلم به  ظران که در گ ینه ها

 .نیستند برخوردار
 آزاد منبع:

 (71  ارشد)  . آورد بار  زودی به  و  کرد نفوذ اجتماع در  کم کم دین متعالی دیشه ان .10سؤال 

 و أخات فکرة المتعالیة الدی  تد، في المجتمع وسرعان ما أثمرت1

 أخات فکرة الدی  المتعالیة تد، في المجتمع و سرعان ما أثمرت. و۲

 و أخات فکرة الدی  المتعالیة تنتا في المجتمع و سرعت ما أثمرت.3

 أخات التکرة الدینیة المتعالیة تنتا في المجتمع و سرعت ما أثمرت. و۴

 2 گزینه 

  و ترجمه آن  :  سرعان ما١0نکته فن ترجمه  

 مفهوم به زودی با اسلوب » سرعان ما « بیان میشود.در برخی جمالت  
 .سرعان اسم فعل به معنای ماضی است

 

    افعال شروعتوجه به معنا و عملکرد  : ١١نکته فن ترجمه  

 در و  میگیرند قرار  جمله  اصهلی فعل از  پیش که میشهود  گفته فعلهایی  به عربی  زبان در  کمکی  افعال.  هسهتند  کمکی  فعلهای  جمله از  شهروع  افعال
 .میکنند  ایجاد  تغییری آن زمان  یا معنا

  « دار» ب ن از  مضهارع  فعل) ملموس  مضهارع  صهورت  به  میتوان  نیسهتند  ارادی که  فعلهایی در  غالبا   را  مضهارع فعل و  «أخذ» کمکی فعل  ترکیب
 :کرد ترجمه(  مینویسد  دارد میروم،   دارم:  مانند  اخباری،   مضارع+  
 .میشود  بیدار دارد  کودک:  یَستیقظ    الطفل    أخذ
 .میشود  بیهوش دارد  بیمار: الَوعی عن  یغیب  المریض    أخذ
 :کنیم  ترجمه  مصدر،   صورت به را  اصلی فعل و  کرده  استفاده کردن شروع  معادل از  است بهتر  میشوند  م سوب  ارادی که  فعلهایی در
 .کرد  دوستش  به  ای نامه  نوشتن  به  شروع  دانشجو:  لصدیقه  رسالة    یَکتب    الطالب    أخذ
 .کرد  سخنرانی  به شروع  استاد، :  م  اَضرة  ی لقی  اِلستاذ    أخذ

َرعَ »  ، «َجعَلَ »  ، «بَدأ»  فعلهای أ»  ، «َطفَقَ »  ، «شهههَ ی ، (رفت)  «راحَ »  فعلهای.  دارند  «أخذ» همچون  کاربردی نیز  «أنشهههَ  از اگر  نیز( رفت)  َمضهههَ
 :دارند  «أخذ»  همانند کاربردی روند کار  به کمکی فعل  صورت  به و  شوند خارج خود  اصلی معنای
ه   راح  .کرد  خیابانها در گردش  به  شروع:  الشوارع فی  یَتَنَزَّ

 .کرد من کار در کردن فکر  به  شروع: أمری فی ی فکِّر  َمَضی
ماضهی اسهت لذا فعل مضهارع پس از آن از نظر زمانی مورد توجه قرار نمی گیرد و چنانکه اشهاره شهد به صهورت   ، زمان فعل شهروع •

 مصدر ترجمه می شود.

  واژگان:

  نتوذ کردن در چی ی به آرامی :دّ، فی

 واضافی -وصتی ترکی ر 8 ترجمه ف  نکته به ارجا 
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اسـت و نی  عنایت به تعبیر صـحیح صبه زودی به بار آوردن«.  اضـافی -وصـتیبه پاسـخ ای  سـؤال توجه به ترکی  صـحیح  رسـیدنراز 

ـصحیح اـست و با توجه به اـسلو، ـسرعان ما   3و  2لاا فقط گ ینه  .فکرة الدی  المتعالیةندیـشه متعالی دی « عبارت اـست از  معادل صا

که از معنای اصــلی خود   و نشــانه  ا  فعل مضــار  پس از آن اســت مله از افعال شــرو  اســتاخا در ای  ج .رد میشــودنی    3گ ینه 

 بیان شده است. “کم کم  “خارج شده و در مت  سوال با تعبیر 
 منبع: آزاد

 (71ارشد)  بهترین ترجمه کدام است؟    :ترجمه از عربی به فارسی 

  .11سؤال 
ّ

 العرب قبائل متبدیة ال یربطها قانون. کان جل

 و اعرا،، به صورت قبائل پراکنده ای در آمدند که هیچ قانونی آنان را به هم پیوند نمی داد.1

 و قبائل بادیه نشی ، اعرا، اصیلی بودند که ت  به هیچ قانونی نمی سپردند.2

 داد. اکرر اعرا، قبائل بادیه نشینی بودند که هیچ قانونی آنان را به هم پیوند نمی و3

 و اکرر اعرا، قبائل بادیه نشینی بودند که با هیچ قانونی پیوند نداشتند.4

 3گزینه 

 وفعل ماضی ر 2ارجا  به نکته ف  ترجمه 

 واژگان:

  /   صحرا نشی  :المتبدیة .در صحرا زیست  :تبّدی 
ّ

 بیشتر ،اکرر :جل

 4ضــم  آنکه در گ ینه   .اســلو، ماضــی اســتمراری رعایت شــده 3تنها در گ ینه   ،اکرر نیامده  2و   1در گ ینه  ،با توجه به نکات فوق 

 .کلمه قانون متعول در  نظر گرفته شده حال آنکه نقش فاعلی دارد
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)   لکم من محام یعرف مداخل الشرع و مخارجه. .12سؤال 

 چه بسیار وکیل که از کش و قوسهای قانون آگاه است. و1

 شما پشتیبانی دارید که از زیر و بم شر  آگاه است. و۲

 شما چندی  محل حمایت دارید که در آنها زیر و بم شر  شناخته می شود. و3

 چند حمایت کننده از کش و قوی قانون آگاه است؟ و۴

 1گزینه 

  (کذا  کأیّن،  کم، : کنایات عدد )١٢نکته فن ترجمه  

 کذا  کأیِّن،   کم،  :از  عبارتند  عدد  کنایات
 خبریه و استفهامیه  :انواع کم
ِ  بِإِْذنِ   َكثِیَرة    فِئَة    َغلَبَتْ   قَِلیلَةٍّ   فِئَةٍّ  ِمنْ  َكمْ   :افادۀ تکثیر می کند و عمدتا  اسم پس از آن با ِمن بیانیه می آید  :کم خبریه ابِِرینَ  َمعَ   َوَللاَّ   َللاَّ  الصَّ

 کم کتابا  لک؟  :پس از آن اسم منصوب به عنوان تمییز می آید  :کم استفهامیه
ِّ  ِمن َکاَیِِّن  وَ   :همیشه پس از آن اسم مجرور به من بیانیه می آید.چه بسیار :کأیِّن  َکثیرٌ  ِربِِّیِّونَ  َمعَه  قاتَلَ   نَبِیٍّ
 عندی کذا و کذا کتابا    :منصوب می آیدتمییز کذا همیشه به صورت مفرد و  .چنین و چنان  :کذا

   واژگان:

 وحمایت کردن :وکیل رحمی یحمی :الُمحامی

ی چه بســـیارو. م  محام: جار و االم: حرف تاکید. کم: مبتدا رخبریة به معنکه از ای  قرار اســـت ؛ با توجه نکات فوق و ترکی  جمله 

ــت  در گ ینه های    1تنها گ ینه لاا مرفو ، خبر...« محأل  .م  بیانیةو. جمله صیعرف مداخلرمجرور   ــح اس ــت. واض ــحیح اس   4و   3ص

 .پرسشی نه است خبریه اینجا در کم نو حالیکه  در ترجمه شده است. ”کم پرسشی“به صورت    ”کم“
 منبع: آزاد
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 (71  ارشد)    خوف المستبد من نقمة رعیته أکثر من خوفهم بأسه. .13سؤال 

 تری مستبد از خشم مردم، بر تری ایشان از قهر او اف وده است. و1

 تری مستبد از خشم مردم بیش از تری وی از قدرت و دالوری ایشان است. و۲

 مستبد از خشم مردم بیشتر می ترسد تا از دالوری ایشان. و3

 مرد مستبد از خشم مردم بیشتر می ترسد تا مردم از قهر و قدرت او. و۴

 4گزینه 

  : عمل مصدر در عربی و ترجمه آن ١٣ته فن ترجمه  نک

اگر فعل آنها الزم باشههد فاعل و اگر متعدی باشههد    .مصههادر در زبان عربی در صههورتی که شههرایط را دارا باشههند همانند فعل خود عمل میکنند
 عالوه بر فاعل مفعول نیز میگیرند.  

ه ضههرٌب من الذلة  :مثال نوعی ذلت و   ، و یا خوار شههمردِن خویش  .خویشههتن را خوار شههمردن نوعی ذلت و خواری اسههت  :ت قیر االنسههان نفسههَ
 .خواری است

 .دنبال آن مفعولش ذکر می گرددمصدر متعدی غالبا به فاعل خود متصل می شود و به   

  واژگان:

 دالوری و شجاعت  :خشم/ البکی  :النقمة

 و متعول پس از آن آمده است.اضافه شده  که فاعل آن است “هم  “خوف به ضمیر  ،در ای  سؤال در عبارت خوفهم

 واالستعباد ومصار  االستبداد  طبائع  :الکواکبي الرحم  عبد  کتا،ر منبع:

 (71  ارشد)    فنقاتل معك؟ قال له: او بمثلک تسد الثغور.قال: فهال ثبت  .14سؤال 

 گتت: هیچ چی  ثابت نشده ما باز همراه تو می جنگیم، گتت: با چون توئی مرزها بسته می شوند؟ و1

 گتت: آیا پایداری نمی کنی تا در کنار تو بجنگیم؟ پاسخ داد: آیا با چون توئی می توان از مرزها پاسداری کرد؟ و۲

 و ثابت قدم نیستی، ما با تو می جنگیم. گتت: دهان چون توئی را باید بست.گتت: ت و3

 گتت: ثابت قدم با  تا همراه تو بجنگیم. پاسخ داد: آری، با چون توئی دهانها را می توان بست. و۴

 2گزینه 

  ادوات عرض و تحضیض :١4نکته فن ترجمه  

 لو -اما  -اال  :مالیمت استعرض به معنای خواهش و درخواست همراه با نرمی و 
هر گاه بر افعال مضهارع وارد شهوند معنای تشهویق و اگر بر افعال ماضهی وارد شهوند معنای    (اال -لوما –لوال   -االِّ   –هالِّ ) روف ت ضهیض  
 .توبیخ را میرسانند
 (ت ضیض)آیا به پدرت ا ترام نمی گذاری؟ یعنی  به پدرت ا ترام بگذار   :هال ت ترم اباک

 توبیخ()آیا به پدرت ا ترام نگذاشتی ؟ یعنی چرا به پدرت ا ترام نگذاشتی ؟   :مت اباکهال ا تر

 واژگان:

 دهان، دندان، مرز. :ث ور« ج ث ر»

 .است مرز ،از ث ور مقصود اینجا در شود می معلوم..«  .فنقاتل ثبتص چون قرائنی به توجه با

 .را میتوان انتخا، کرد 2وم هال تنها گ ینه تهصحیح نیست و با توجه به م 4و  3با توجه به معنای ث ور گ ینه های 
 منبع: آزاد

 (71ارشد)    قال: ال ینبغي لي أن أوویه بل أبعث به الی ولیه. .15سؤال 

 گتت: شایسته نیست که پناهش دهم بلکه او را ن د موالیش خواهم فرستاد. و1

 گتت: شایسته م  نیست که او را به پناه م  فرستی، بلکه او را ن د ولی ا  بترست. و۲

 گتت: شایسته نیست که او را بازگردانم، چرا که ولی ا  او را ن د م  فرستاده است. و3

 او گو  دهم، بلکه موالیش را ن د م  بترست.گتت: شایسته نیست که به حرف  و۴
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 1گزینه 

  واژگان:

 پناه دادن :آوی

 فعل آوی از ماده صأوی« مشتق شده است به معنای پناه دادن. سپس به با، افعال رفته است. 

 .درست است 1گ ینه  فقط لاا با توجه به معادل پناه دادن واژه آوی 
 منبع: آزاد

 (71ارشد)                                                   الرواة.أن تدفعوا ما أجمع علیه  کیفما کان األمر التستطیعون  .16سؤال 

 چگونه بود که نمی توانستند در مقابل آنچه راویان علیه شما جمع کرده اند از خود دفا  کنید. و1

 هر چه باشد نمی توانید ثروتی را که راویان جمع کرده اند خرج کنید. و۲

 و چگونه است که نمی توانید آنچه را راویان جمع کرده اند رد کنید؟3

 پایرفت  آنچه راویان بر آن اتتاق دارند سر باز زنید.و هر چه باشد نمی توانید از ۴

 4گزینه 

  واژگان:

 . هر چه باشدباشدهر طور که  :کان اتتاق نظر داشت  / کیتما  :اجمع علی

ثانیا گ ینه هایی که در  .ماضـی اسـت در حالیکه ال تسـتطیعون مضـار  اسـت”نمی توانسـتند “صـحیح نیسـت چون فعل    1اوال گ ینه 

 ..« می باشدو...« به معنای صهر طور که.اند. شایان ذکر است کلمه صکیتما نادرست متهوم اجما  توجه نشده است همگیآنها به  
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)   ال یستطیع الخالص من رقابة الحکومة لرعایاها في الخارج. .17سؤال 

 و رعایای دولت در خارج از دست رقابت دولت خود خالص نمی شوند.1

 ت رقابت حکومت با اتبا  خارجی خود ممک  نیست.خالصی از دس  و۲

 نمی تواند از چنل کنترل دولت بر اتبا  خود در خارج رهائی یابد. و3

 نمی تواند از دست رقابت دولت بر اتباعی که از کشور خارج شده اند بگری د. و۴

  3گزینه 

  واژگان:

 اتبا  :ج رعیة :دولت/ الرعایا :کنترل/ الحکومة :الرقابة

  ،معنای واژه رقابة  هنی  با توجه بو صــحیح نیســت.    2لاا گ ینه   .ذکر ای  نکته الزم اســت که کلمه خالص در ای  جمله متعول اســت

 نی   روش  میشود. 3و  2و  1بطالن گ ینه  های 
 (منهج المدرسة العقلیة الحدیثة في التفسیر کتاب) متون معاصر منبع:

 (71  ارشد)   ی من الشعر.منزلة أسمثم حلت الخطابة  .18سؤال 

 و سپس خطابه در جایی ارجمندتر از شعر نشست.1 

 سپس خطابه به درجه ای که ظاهرا شبیه به شعر بود رسید. و۲

 سپس خطابه به درجه ای پایی  تر از شر ن ول کرد. و3

 سپس خطابه ظاهرا به من له شعر تلقی شد. و۴

 1گزینه 



   ترجمه عربینامه تست  
  

 21   . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

  اسم تفضیل توجه به  :١5نکته فن ترجمه  

 افعل + مضاف الیه :ترین()افعل = ِمن              صفت عالی  (:تر)صفت تفضیلی  
 در متعدی شهود  «الم»جر   رف با  هرگاه  و  اسهت،   فاعل یامعن در  یا اسهم  ضهمیر آن  شهود  متعدی  «إلى»جر   رف  با  وقتی  تفضهیل  أفعل
 .است مفعول یامعن
 

  واژگان:

 من لة
ّ

 وافعل تتضیلرسمّو به معنای علو   -ارجمند تر :نشست  / اسمی.. ...  = در جای.حل

 سمی صحیح نیست.أ واژه نی  با توجه به معنای 3گ ینه  .خبری از تتضیل و برتری نیست لاا صحیح نیستند 4و  2در گ ینه های 
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)  بلغ من اعجاب األمیر به أن قال له أنت أمیر الشعراء  .19سؤال 

 امیر بسیار مبال ه کرده به او گتت تو امیر شاعرانی.در ب رگداشت  و1

 امیر چنان شیتته او شد که گتت: تو امیر شاعرانی. و۲

 و او چنان شیتته امیر شد که گتت: تو امیر شاعرانی3

 امیر چنان تعج  کرد که به او گتت: آیا تو امیر شاعرانی؟ و۴

 2گزینه 

  (خوش آمدن)اعجاب   :١۶نکته فن ترجمه  

معموال از  رف اضهههافه    ”خوش آمدن از کسهههی یا چیزی“در زبان فارسهههی برای بیان مفهوم اسهههت.   “اعجاب   “معادل خوش آمدن در عربی 
 .کنند؛ اما در زبان عربی برای بیان این مفهوم نیازی به استفاده از ِمن نیست»از« استفاده می

 (و بدون استفاده از ِمنْ فاعل ن وی  ( + مفعول ن ویجب  )باب افعال( + فاعل معنایی )ن وه بیان مفهوم خوش آمدن: فعل اَعَجب، ی ع
 فاطمه را عربی خوشش آید( :ترجمه به شیوه کهن).  آیدمیطمه از عربی خوشش  فا  :ت عجب  فاطمةَ العربیة  

 عدد و نوع فعل اعجب تابع فاغل دستوری آن است نه فاعل معنایی  :نکته
  .توجه کنید که مفعوٌل به ن وی جمله در معنا فاعل است و فاعل ن وی جمله در معنا مفعول

 یعجب کالم  ا مَد استاذَنا(؛ استاد ما از سخن ا مد خوشش نیامد.لم یعجب استاذَنا کالم  ا مَد )= لم 
 :شوددر ترجمه براساس فاعل معنایی برگردان می

 مثال: انِّ هذا القلم اعجبهم )فاعل دستوری: قلم؛ فاعل معنایی: آنان(، انِّ هذا القلم اعجبوهم
 .ترجمه: آنان از قلم خوششان آمد

 مان نیامد.جبونا: ما از آنها خوشانهم لم ی ع
 .آیدمی مفعول مقام در  متصل  ضمیری آن از بعد  میشود ذکر  اعجب فعل از  قبل  ابتدا  معنایی فاعل  ، غائب های  صیغه در موارد از  بسیاری در

 صدیقه کالم    ی عجبها  لم  فاطمة ان:  مثال
 :بیان مفهوم اعجاب به شکل مجهول

در مقام نلئب فاعل ن وی(  )بدون همراهی با فاعل ن وی به کار میرود. در واقع فاعل معنایی به صههورت اسههم یا ضههمیر مرفوعی پس از آن 
 . آیدمی “بهِ   “ظاهر میشود و متمم با  

 + متمم  بهِ +    (نائب فاعل ن وی)فعل مجهول از اعجب یعجب + فاعل معنایی  
 ان الطالب ی عَجبون بمعلمیهم

 .. شدم.ا عجبت به.... = من خوشم آمد از/ شیفته

  واژگان:

 ، پسندیدنخو  آمدن و شیتته شدن :اعج  یعج 

 وو ترجمه آن مصدر عملر 13ارجا  به نکته ف  ترجمه 

 ..« و متعول اعجا، هم صبه« است..در ای  عبارت فاعل صبل « هو مستتر است و متعول آن صان قال
 منبع: آزاد

 (71ارشد)  المکتبة العربیة انتخب هذه الکتب التي الزلنا نرشف من معینها.  .20سؤال 

 نوشیم به بار آورده است.و کتابخانه عربی رقاهرهو ای  کتابهایی را که از چشمه آنها آ، می۱

 هنر نگار  عربی ای  کتابهایی را که هنوز جان ما را سیرا، می کند به بار آورده است. و۲
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 کتابخانه های عربی ای  کتابهایی را که جان ما را سیرا، می کنند انتشار داده است. و3

 هنر تکلیف عر،، ای  کتابها را که هنوز از آنها یاری می گیریم بوجود آورده است. و۴

 ۲گزینه 

 7ا  به نکته ف  ترجمه جار

  واژگان:

ف   ش  ُه: آ، و مانند آن را مکید  :ر   الماء  و نحو 
ً
افا ْرش   و ت 

ً
یتا شت  و ر 

ً
ْشتا : آنچه را که در ظرف بود نوشید. -ر   اإلناء 

 معادل هنوز در جمالت مربت و منتیور 7ارجا  به نکته ف  ترجمه 

 صحیح باشد و یا سوال دارای اشکال است 1گ ینه  آیدمیبه نظر   :توجه
 منبع: آزاد

 (71ارشد)    ون الغرض االبانة و التجلیة ال االلغاز و التعمیة:أرید أن یک .21سؤال 

 خواهم غرض روشنگری و شکوفائی باشد نه لتب پردازی و شعبده بازی.و می1 

 خواهم غرض، هوشیاری و بینائی مردم باشد، نه گنگی و نابینائی ایشان.می و۲

 خواهم غرض، روش  سازی و گشایش باشد، نه چیستان سازی و معما پردازی.می و3

 خواهم که قصد ما، سرفرازی و ب رگ منشی باشد نه بدبختی و کوری.می و۴

 3گزینه 

 واژگان: 

  :آشکار کردن/ التجلیة :ةاالبان
ّ
یجل

ّ
 معما پردازی :چیستان سازی/  التعمیة :گشایش/االل از :ی یجل

 .درست است 3با توجه به معنای متردات فقط  گ ینه 
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)   قالوا و ضربت الرکبان الی الشام بنعی عثمان. .22سؤال 

 گویند: سواران را برای آگاه کردن مردم از مرگ عرمان روانه شام کردند. و1

 گویند: خبر مرگ عرمان سواران عازم شام را سخت اندوهناک کرد. و۲

 گویند: سواران، برای سوگواری عرمان، در شام خیمه زدند. و3

 گویند: سواران خبر مرگ عرمان را در شام بپراکندند. و۴

 4گزینه 

   واژگان:

صبر زمی  سـیر کردن«. در قرآن آمده اسـت: صو آخرون یضـربون في ا رض   :ضـر، فی  :ضـر،: دارای معانی مختلتی اسـت از جمله

 یبت ون م  فضل الله«.

 شدن به سوی رهسپارضر، الی: 

 سواران :ج: رکبان  :راک 

ی ع    :ن 
ً
انا  و ُنْعی 

ً
ّیا عت

 و ن 
ً
ْعیا   .ن 

ً
الٍن« خبر مرگ فالنی را به او داد :]نعي[ لنا و إلینا فالنا

ُ
وتت ف م  اُه بت ع   خبر مرگ او را به ما داد؛ صن 

 به معنای صحیح عبارت ن دیک تر است. ۴گ ینه 
 منبع: آزاد
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 (71  ارشد)   ثم غادر البالد الی روسیا و حل من الشعب محل الکرامة. .23سؤال 

 و سپس کشور را به سوی روسیه ترک گتت و از جان  ملت روی مورد تکریم قرار گرفت.1

 سپس کشور را به سوی روسیه ترک گتت و میان مردم در محله صکرامت« من ل گ ید. و۲

 سپس به نتع روسیه با کشور خویش غدر ورزید و در میان مردم از هرگونه تکریم محروم ماند. و3

 خیانت ورزید و مورد تکریم ملت روی قرار گرفت. سپس به کشور خویش و۴

 1گزینه 

  واژگان:

 
ّ

 .وارد شدن االبته تعبیر مجازی صحل محل الکرامة« به معنای تکریم شدن است :غادره م ادرة و غدار: ترک گتت  / حل

 صحیح است.  1با توجه به معنای متردات گ ینه 
 منبع: آزاد

 (71  ارشد)   آماله. لکنه جعل الشعب یتوسل بالدین لتحقیق .24سؤال 

 و اما ملت برای محقق ساخت  آمال خویش شرو  به بهره برداری از دی  کرد. 1

 و اما او ملت را آزاد گااشت که برای محقق ساخت  آرزوهایش به دی  متوسل شود2

 او ملت را فرو گااشت و خود، برای محقق ساخت  آرزوهایش به دی  متمسک شد. و3

 و اما او ملت را واداشت که برای محقق ساخت  آرزوهایش به دی  متوسل شود.4

  4گزینه 

  موجب شدن(  ، باعث شدن  ، وا داشتنجعل )  معانی :١7نکته فن ترجمه  

ن أن به کار س از آن فعل به صههورت مضههارع و بدوفاده میشههود.نکته قابل توجه اینکه پدر عربی از فعل جعل برای بیان مفهوم واداشههتن اسههت
 :و در ترجمه به صورت التزامی ترجمه میشود.میرود
ی أرجع  الیوَم الی البیت اسَرَع؛ مادرم مرا واداشت که امروز زودتر به خانه برگردم •  .جعلتنی امِّ
 واداشم که عملت را ترک کنی؟هل جعلتک تترک  عملَک؛ آیا تو را   •
 .استفاده از  الت منفی فعل جعل در این اسلوب، برای بیان مفاهیمی چون »مانع شدن«، »نگذاشتن« است •
  .گذارم که او امروز به خیابان برودالاجعله أنا یخرج الیوم الی الشارع؛ من نمی •
 کتاب را بخرم؟لماذا ما جعلتَنی أشتری ذلک الکتاب؛ چرا نگذاشتی که آن  •
 .لم یجعله ا مد  ینجح فی ما نوی؛  ا مد نگذاشت که او در آنچه که اراده کرده بود، موفق شود •
 .جعل رجال االسعاف ال یموت المریض؛ امدادگران مانع شدند که آن بیمار بمیرد •

 .ناصبه أن( در عربی نیست  با وجود تضمن معنای »که« در ترجمه فارسی، لزومی به وجود معادلی برای آن ) رف   نکته مهم: 
 بنابراین عبارت » جعلت ک أن تذهَب إلی الکلیة « ص یح نیست.

شههایان ذکر اسههت فعل »جعل اقسههامی دارد. گاهی به معنای قرار دادن اسههت که در این صههورت متعدی و یک مفعولی اسههت گاهی به معنی 
یفه: »و جعل الظلمات و النور«، گاهی به معنی صیر )گرداند( است  »خلق« اسهت در این صهورت نیز متعدی و یک مفعولی اسهت مانند آیه شهر

و گاهی از افعال مقاربه اسهت به معنی شهروع کرد مانند: »جعل صهدیقی    .که در این صهورت دو مفعولی اسهت  مانند: »جعل الخشهب سهریرا«
 ... « و گاهی به معنی »وا داشت« می باشد.یکتب

 :واژگان 

 آرزو :آمال ج امل

 روش  میشود.  3و   2و  1و نی  ای  نکته که شع  متعول است بطالن گ ینه های  وجه به آنچه گتته شد و معنای جعلبا ت
 منبع: آزاد

 (72  ارشد)  بهترین و درست ترین ترجمه ها کدام است؟ 

 لم تصل إلینا خطب األوائل لحفلهم قدیما بالشعر دون الخطابة. .25سؤال 

 قدیم خطبه را پست تر از شعر می پنداشتند به دست ما نرسیده است.وخطبه های پیشینیان از آنجا که از 1

 و خطبه های پیشینیان بدست ما نرسیده؛ زیرا ایشان از قدیم در محافل خود خطبه را پست تراز شعر می شمردند.۲



 نامه ترجمه عربیتست

 .باشدنمی جایز قانونا   و  شرعا   برداری کپی هرگونه  24 

 ودند.و خطبه های پیشینیان بدست ما نرسیده؛ زیرا از قدیم کسانی که شعر می سرودند بیشتر از خطبه گویان ب۳

 و خطبه های پیشینیان بدست ما نرسیده است؛ زیرا ایشان از قدیم به شعر می پرداختند نه به خطبه.۴

 4گزینه 

 

  معانی دون  :١8نکته فن ترجمه  

 :معانی کلمه دون
 «َجنَّتانِ تر. مثال: »دون قدِمک بساٌط«؛ »َو ِمْن د ونِِهما ظرف مکان منصوب به معنی: ت ت یا پایین. ۱
ْم ِمْن د ونِها ِستْرا   لَمْ   قَْومٍّ  ظرف مکان منصوب به معنی: أمام. مثال: »مشی دونَک«؛ »َوَجَدها تَْطل ع  َعلى. 2  «نَْجعَْل لَه 
 «ْوال  ظرف مکان منصوب به معنی:َخلف.مثال:»جلس الوزیر دون اِلمیر«؛ »َوَجَدِمْن د ونِِهما قَْوما  ال یَكاد وَن یَْفقَه وَن قَ . 3
َ ال یَْغِفر  أَْن ی ْشَرَك بِِه َو یَْغِفر  ما د وَن ذِلَك ِلَمْن یَشاء «؛ »وَ . ۴ عا    نَْفِسكَ   اْذك ْر َربََّك فلظرف مکان منصوب به معنی: أقلِّ ِمن: »إِنَّ َللاَّ  وَ   خیفَة   وَ  تََضرُّ

 «اْلقَْولِ  ِمنَ   اْلَجْهرِ  د ونَ 
ثال: »هذا الشهیء لک دون الناس«؛ »إختاره صهدیقا  من دون زمالئه«؛ »َو ِمَن النَّاِس َمْن یَتَِّخذ  ِمْن د وِن ظرف مکان منصهوب به معنی: سِهوی. م. ۵

ِ أَْندادا    «َللاَّ
ِ كاِشفَةٌ . ۶  «ظرف مکان منصوب به معنی: من غیر، بِال. مثال: »هذا الشیء دون أهمیَّة«؛ »لَْیَس لَها ِمْن د وِن َللاَّ
 «به معنی: قَبل. مثال: » فََجعََل ِمْن د وِن ذِلَك فَتْ ا  قَریبا    ظرف مکان منصوب. ٧
 «انِ ظرف مکان منصوب به معنی: بَین. مثال: » ال القوم دون فالن: بینه و بین من یطلبه«؛ »َو َوَجَد ِمْن د ونِِهم  اْمَرأَتَْیِن تَذ ود. 8
 ظرف مکان منصوب به معنی: فوق. »السماء دونَک. 9

معهانی مختلف دارد که توجه به آن در ترجمه بسهههههیار اهمیت دارد. در برخی جمالت به معنای نه و گاهی به معنای پسهههههت بودن  و گاهی به  دون 
 معنای به جای میباشد.

 : واژگان 

 . پرداخت کردن توجه .کردن عنایت :لـ ـ ، حتل

 تر  میباشد نه به معنای پست “نه  “کلمه صدون« در ای  عبارت به معنای 

بنابرای   نکته ای  ـسوال عبارت صلحتلهم دون الخطابة« است. در ل ت آمده است. پس عبارت صلحتلهم« یعنی ص به خاطر پرداخت  و 

 .اهتمامشان«

 که معنای  پست تر آمده صحیح نیست.  2و  1کلمه صدون« در ای  عبارت به معنی پست تر نیست. پس گ ینه  
 احمد هاشمی( :جواهر االدب)متون قدیم  منبع:

 (72  ارشد)   وأکثم أعرف الخطباء باألنساب و أکثرهم ضرب أمثال و إصابة رأي. .26سؤال 

 اکرم، خطیبان را نس  های بسیار آموخت، برایشان ضر، المرلهای بسیار زد و رأی نیکو عرضه کرد. و1

 اکرم از همه خطیبان به انسا، آشناتر بود، بیش از همه ضر، المرل می آورد و رأی استوارتر داشت. و۲

 زد و رأی نیکوتر داشت. اکرم از همه خطیبان به انسا، آشناتر بود، و برای ایشان ضر، المرلهای بسیار و3

 اکرم از همه خطیبان به انسا، آشناتر بود، و در استواری رأی بیش از همه به او ضر، المرل می زنند. و۴

 2گزینه 

  تمییز :١9  ترجمهنکته فن  

مانند:  سهن از علی از  چنین جمالتی وجد دارددر فارسهی نیز    چنانکه  جمالتی که در آنها تمییز به کار رفته نشهان از ابهام  و تاکید بیشهتر دارد.
نظر اخالق بهتر است با آمدن کلمه ی »اخالق« مفهوم عبارت واضح و روشن شد زیرا بهتر بودن  سن را در یک ویژگی مشخص نشان می 

 .و منصوب است  آیدمیدهد. یکی از موارد کاربرد تمییز این است که بعد از افعل تفضیل  
 ز عربی معادل دقیقی در فارسی ندارد.تمیی

نکته ای  سؤال خواندن کلمه صأعرف« و صأکرر« به صورت أفعل تتصیل مرفو  است به جهت قرار گرفت  در موضع خبر برای صأکرم«.  

 1ـسخ صـضر، أمرال« نی  منـصو، اـست به ـسب  تمیی  بودن برای صاکرر«. ص إـصابة رأي« نی  عطف بر صـضر، أمرال« اـست. اـشکال پا

ای  اسـت که جمله فوق که جمله ای 4و   3اشـکال پاسـخ   .ای  اسـت که توجهی به افعل تتضـیل در جمله مورد سـوال نداشـته اسـت
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 اسمیه است به صورت فعل ماضی ترجمه کرده است.
 احمد هاشمی( :جواهر االدب)متون قدیم  منبع:

 (72ارشد)   المحبة مقام القانون.یعجبنی الصدق في القول واإلخالص في العمل و أن تقوم  .27سؤال 

 و صداقت در کالم، اخالص در عمل و جایگ ی  شدن قانون توسط محبت مرا به اعجا، می افکند.۱

 مرا از آن خو  می آید که در سخ  صداقت باشد، در عمل اخالص، و نی  آنکه محبت جای قانون را بگیرد. و۲

 ه جای قانون مرا متعج  می سازد.صداقت در کالم، اخالص در عمل و نشست  محبت ب و3

 صداقت در سخ  و اخالص در عمل را دوست دارم و نی  دوست دارم در دستگاه قانون محبت برپا باشد. و۴

 2گزینه 

 اعجا،ور 16ارجا  به نکته ف  ترجمه 

  واژگان:

 جای آن را گرفت .جانشی  او شد :قام مقامه

صالصــدق«، فاعل فعل صیعجبنی« اســت و صی« متعول ص یعج «. در ای  ترکی  آنچه مورد بر اســای آنچه گتته شــد در ای  عبارت 

ود. اـشکال گ ینه  آن اـست که لوازم عطف صأن تقوم«  ۴خو  آمدن اـست، فاعل و آن که خوـشش می آید، متعول إعجا، واقع می ـش

ه قرار گرفته، رعایت نـشده اـست. با توجه به اینکه مورد توج  ۲آن گونه که در گ ینه  ،به صاإلخالص«، و عطف صاالخالص« بر صالـصدق«

 نادرسـت بودن گ ینه   1محبت فاعل فعل تقوم هسـت لاا گ ینه 
ً
نی  به دلیل نرجمه نادرسـت یعجبنی به   3نی  نادرسـت اسـت. ضـمنا

 .متهوم تعج  است
 احمد هاشمی( :جواهر االدب)متون قدیم منبع: 

 (72  ارشد)   باطال لیصیب غرضه من اإلنتقام.هناك راح شیخ اإلسالم یقیم من الحق  .28سؤال 

 و شیخ االسالم به آنجا رفت و به جای حق، در باطل فرو افتاد تا مگر به هدفش که انتقام بود برسد.۱

 و شیخ االسالم آنجا حقیقت را واژگونه جلوه داد تا به هدفش که انتقام بود برسد.2

 شیخ االسالم رفت که از حق، باطلی سازد و به هدفش که انتقام بود برسد.  و3

 و آنجا شیخ االسالم چون آسایش یافت، از حق باطلی بافت تا به هدفش که انتقام بود برسد.۴

 3گزینه 

  (ث ّم  و...و هناکوجود داشتن ) : ٢0نکته فن ترجمه  

ة اسهتفاده می “  وجود داشهتن “در عربی معاصهر برای بیان مفهوم  شهود. کلمه »هناک« گرچه اسهم اشهاره  از اسهماء اشهاره هناک، هنالک، ثمِّ و ثمِّ
و   there isمعادل   .را می رسهاند داشهتن  اصهل وجوداسهت و در بسهیاری از ترکیبات نقش ظرف را می پذیرد اما در عبارات معاصهر بعضهأ  

there are   در انگلیسی 

 .نشود ترجمه و  نشده گرفته  نظر در آن  برای معادلی  هیچ  جمله در است ممکن  البته...(.  / مردی وجود دارد    هست مردی: رجل  هناک)
 : در  الت منفی بودن جمله لیس یا لیست قبل از آن قرار میگیرد.۱نکته  
 برای داللت بر گذشته کان یا کانت در  الت مثبت و ما کان و لم یکن در  الت منفی استفاده میشود.   :2نکته  

  واژگان:

 پرکاربرد است.وشایان ذکر است ای  واژه  از رن به هدف رسیدن. به نشانه زد :اصا، یصی  
ً
 واژگان نسبتا

 افعال شرو ور 11ارجا  به نکته ف  ترجمه 

. افاده میکندرا   رفت یا اسـتراحت کرد نیسـت، بلکه در ای  ترکی  از افعال ناقصـه اسـت و معنای صشـرو  شـدن«  کلمه صراح« به معنی

توان صراح« قبل از فعل اصــلی را ج و افعال شــرو  دانســت. بنابرای  گ ینه ســوم نی  خالی از می.اســت  یقیم آن خبر  و  شــیخ آن  اســم

کند تا به االسـالم شـرو  به برپا سـاخت  باطلی از حقیقت میورت اسـت: شـیخاشـکال نبوده و ترجمه صـحیح ای  عبارت به ای  صـ 

 جویانه خویش برسد.هدف انتقام
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 .ترجمه شده که نادرست است “آنجا  “در سایر گ ینه ها  هناک   ،با توجه به توضیحات فوق 
 (جمال الدین االفغانی و محمد عبده :العروة الوثقی )متون قدیم  منبع: 

 (72  ارشد)  فال هطلت علّی و ال بأرضي             سحائب لیس تنتظم البالدا .29سؤال 

 پس ابرهایی که بر م  و زمی  نباریدند، بر بالد دیگر هم نباریدند. و1

 آن به که ابرهایی که بر همه بالد نمی بارند، بر م  و کشت ار م  هم نبارند. و۲

 فرمانروایانی که بر م  و زمی  م  نعمتی نبخشیدند، البته کشور را به نظام نیاوردند. و3

 ابری که بر م  و زمی  م  نبارید، البته موج  نظم و آبادانی بالد نخواهد شد. و۴

 2گزینه 

 فعل ماضیور 2ارجا  به نکته ف  ترجمه 

   واژگان:

 بار  سیل آسا :هطول االمطار .باریدن :هطل

 ج سحا،: ابر :سحائ 

صال هطلت« جمله ای اـست دعا گونه: آن به که نبارند و  کلمه صـسحائ « فاعل صال هطلت« اـست. ـسایر گ ینه ها فعل هطلت را ماـضی  

،  رزمینهانتظم البالد« یعنی بر همه سـ عبارت صت  .و نه دعایی ترجمه کرده اـست که با توجه به توـضیحات فوق نادرـستی آن آـشکار اـست

 بطور منظم نبارد که ای  عبارت نعت سحائ  به معنای ابرها ست. 
 ابوالعالء معری( :شاعر)متون قدیم  منبع:

 (72  ارشد)   هناك من یعد لغة العرب من أغنی اللغات کلها. .30سؤال 

 و کسانی که زبان عر، را از نظر ل ت غنی تری  زبانها می دانند، در آنجا هستند.۱

 کسی هست که زبان عر، را غنی تری  همه زبانهای جهان می شمارند.  و۲

 و آنجا کسی است که زبان عر، را از غنی تری  زبانهای جهان ساخته است.۳

 هستند کسانی که زبان عر، را غنی تری  زبانها می شمارند. و۴

 4گزینه 

  هناکور 20ف  ترجمه به نکته  ارجا 

  واژگان:

 ربه شمار می رود  :ُیعّد 
ً
 پر کاربردواز واژگان نسبتا

 . نادرست است   3و     1کلمه صهناک« اصل وجود داشت  را میرساند و دیگر معنی صآنجا« را نمیرساند لاا گ ینه های   ، با  توجه به نکات فوق 
  منبع: آزاد

 (72شدار)   لما کانت هذه األفکار التزال متجددة کانت صور الکالم خاضعة لقوی اإلبداع. .31سؤال 

 و آن هنگام که ای  اندیشه همچنان نو بود، صور کالم تابع نیروهای ابدا  بودند.1

 کرد.و از آنجا که ای  اندیشه ها پیوسته نو میگشتند ناچار صور کالم نی  از نیروی ابدا  پیروی می۲

 کردند.هنوز ای  اندیشه ها نو بودند که صور کالم از  نیروهای ابدا  پیروی می و3

 از آنجا که ای  افکار هنوز  نوگرا بودند، ناچار کالم تابع نیروهای ابدا  بود. و۴

 2گزینه 

  : انواع لّما٢١نکته فن ترجمه  
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ا« دارای اقسههامی اسههت؛ نوع اول آنکه بر سههر فعل مضههارع در  می آید و آن را تبدیل به ماضههی نقلی منفی می نماید: »لما یکتب«:  کلمه »لمِّ
ند  هنوز ننوشهته اسهت. نوع دوم لما شهرطیه اسهت و به دنبال آن دو جمله می آید که دومی مترتب بر اولی اسهت. نوع سهوم لما اسهتثنائیه اسهت؛ مان

ا علیها  افظ«.  :آیه شریفه در سوره طارق  »و إن كل نفس لمِّ
ا بر سر ف ا ذهب  :عل ماضی مفعول فیه در نظر گرفته میشودلمِّ   هنگامی که رفت  :لمِّ

 .به معنای از آنجا که :کسر الم   بدون تشدید و  با  :ِلما
 الم تاکید+ ما نفی یا استفهام لَما:  

 :واژگان 

 نیرو :ج قوة :قوی

 تابع چی ی بودن :خضع لـ

 فعل ماضیور 2ف  ترجمه  نکته به ارجا ر 

ضمنا صلما« .آشکار میشود  2صحیح بودن گ ینه  ..« که ماضی استمراری  .زمان صکانت ال ت البه توضیحات فوق و  نی  توجه به   باتوجه

 شرطیه نیست و هرگاه بر سر فعل ماضی بیاید نافیه نیست، بلکه متعول فیه میباشد.
 منبع: آزاد

 (72  ارشد)    إنما المرء مجزی بما أسلف. .32سؤال 

 آنکه از اسالفش باقی مانده مواخاه می شود.و مرد به سب  1

 مرد بر حس  آنچه به جای می نهد، پادا  می بیند. و۲

 مرد به سب  هر گناهی که مرتک  شود مجازات می شود. و3

 مرد به سب  آنچه بیهوده تلف کرده مجازات می شود. و۴

 2گزینه 

  واژگان:

ــل صمج وی« بوده ا ــت. در اص ــم متعول اس ــده اند. کلمه صمج ی« اس ــده و درصیاء« در هم ادغام ش ــت بعد صواو« به صیاء« تبدیل ش س

 مج ی به معنی ص پادا  داده شده« است. 

  .پشت سر گاارد، پیش فرستاد  :أسلف

 صالمرء« به معنی صآدمی« است.هر چند ترجمه آن به مرد نی  صحیح است.

از ای  رو دســتیابی به پاســخ ای   .رد میشــود 2گ ینه ها به ج  گ ینه نیســت لاا ســایر نای مجازات  با توجه به نکات فوق مج ی به مع

 سوال بر مبنای دانست  متردات آن است.
 (21نامه  /)نهج البالغه منبع:

 (72  ارشد)    إن أهدیت نفسي فهی ملک، لک الحظ فیها لغیرك. .33سؤال 

 آن بهره ای نه.او حال که جان خویش را به تو هدیه کرده ام، آن ملک توست و کسی را ج  تو در 

 .اگر خویش را هدایت کرده ام، پس آن ملک توست و کسی را ج  تو در آن بهره ای نیست و۲

 اگر نتس را هدایت کرده ام، هر آینه آن پادشاه توست و بنگر که کسی ج  تو در سلطه آن نیست. و3

 ن نیست.نتس خویش را به تو هدیه کرده ام پس آن ملک توست، بنگر که کسی ج  تو در آ و۴

 1گزینه 

   واژگان:

  وهدایت کردن :هدیرهدیه دادن  :اهدی
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خهای  ورت خبری آمده   ۴نا درـست اـست، در گ ینه  ۳و    ۲صأهدیت« به معنی هدیه کردم اـست؛ نه هدایت کردم. پس پاـس جمله به ـص

ه کسی ج  تو در آن نیست، مطلبی عبارت: صبنگر ک  ۴که حالت شرد و ج ایی در آن وجود دارد. نی  در گ ینه  1است. برخالف گ ینه 

 کامال بی ربط با عبارت سؤال صال حب فیها ل یرك« است. 
 احمد هاشمی( :جواهر االدب)متون قدیم  منبع:

 (72ارشد)   فأت ما أنت أهله من العفو دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة. .34سؤال 

 اهل آنم نیستی.و پس بیا که تو اهل عتو و بخشایشی در مقابل عقوبتی که م  ۱

 آن عتوی که تو اهل آنی، از آن عقوبتی که س ای م  است بسی پست تر است. و۲

 در عوض آن عقوبت که س ای م  است، آن بخشندگی را که تو اهل آنی عرضه ک . و3

 کردی، از میان رفت.آن بخشندگی تو اهلش بودی و در مقابل عقوبتی که حق م  بود عرضه می و۴

  3گزینه 

 دون و معانی آن :18 به نکته  ارجا 

  واژگان:

کند. ضـمنا صفکت« مرک  از یک فعل صأتی« به معنی صآمد« اسـت که با حرف جر صباء« متعدی می شـود و معنی صآورد« پیدا می :فکت

 حرف صفاء« و یک فعل امر است. کلمه صما« موصول اسمی است و حرف جر صباء« از آن افتاده است.

فعل صفات«، صفات« خوانده ـشده اـست   ۴و در گ ینه   .رد میـشود  3 کلمه صدون« معنای پـست تر ندارد لاا گ ینه ،با توجه به نکات فوق 

 نی  معنای بیا صحیح نیست. 1به معنای از میان رفت  که صحیح نیست. در گ ینه 
 (أئمة األدب )الجزء األول( :الجاحظ  -احمد هاشمی  :جواهر االدب)متون قدیم  منبع:

ا ا .35سؤال  ینـکه فقر علمی در زـندگی فکری ـما ـبه نیکی ـپدـیدار ـپدـیده ـهای عـقب ـماـندگی در فرهـنگ ـما ـجای می گیرد، ـت

 (72  ارشد)    شود. می

  في حیاتنا التکریة.1
ً
 و تستقر ظاهرة التکخر في ثقافتنا حتی یظهر التقر العلمي جلیا

  في حیاتنا التکریة. و۲
ً
 تستقر ظاهرة التکخر في ثقافتنا حتی یظهر التقر العلمي علنا

  في حیاتنا التکریة. و3
ً
 تستقر ظاهرة التکخر في ثقافتنا حتی فقر العلمي یظهر  واضحا

  في حیاتنا التکریة. و۴
ً
 تستقر ظاهرة التکخر في ثقافتنا حتی التقر العلمي یظهر جلیا

 1گزینه 

  : انواع  حتی٢٢ترجمه    نکته فن

 غایت است. (عاطفه، ابتدائیه  ، جاره)در همه کاربردهای آن  ”حتی “معنای پایه 
 
  الی )=    الفجر  مطلع   تِّی  هی سهالمٌ مجرور آن اسهم ظاهر اسهت وباید آخرین جزء یا متصهل به آخرین جزء اسهم ما قبل از آن باشهد.    : تی جاره

 اکلت السمکة  تی رأسها  – (الفجر  مطلع
 

 :ابتداییه  تی  
 .  است  استینافیه  آن از  پس جمله  و  بود  خواهد  ابتدا   رف شود  ولقع  جمله  تی  از بعد اگر
  مابعد  برای  سهببی   تی،   ماقبل  ثانیا و  باشهد  داشهته   ال  به مؤول یا   قیقی   ال معنای  اوال که  میشهود  «مرفوع»   تی از بعد  زمانی  مضهارع فعل
 باشد آن

 (40هود /)ر سر اسلوب شرط اذا داخل شده است:  تی اذا جاء امرنا...  در قرآن کریم  تی ابتدائیه غالبا ب
 

 : تی عاطفه
 .عطف به شمار میرود که معطوف اسم ظاهر، مفرد و یکی از مصادیق یا افراد معطوف علیه باشد تی زمانی  رف  

 اعجبنی الفتی  تی  دیث ه جاء االصدقاء  تی علیِّ 
 کالجزء )همانند جزئی از معطوف(  جزء اصدقاء

 تعجِّب ال اضرونزمانی که پس از » تی« جمله بیاید،  رف ابتداء یا استیناف میباشد. لم یتکلِّم علی   تی 
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  : میشهود آن از  پس  مضهارع فعل  نصهب  باعث که  اسهت  تقدیر در ای  ناصهبه أن  ، آن از  بعد  بیاید  تعلیل  الم و  اال،   ، الی معانی از  یکی به   تی اگر
 تقولون  ما تعلموا   تی
 

 واژگان:

 فرهنل :عق  ماندگی/الرقافة :پدیده/التکخر :الظاهرة 

ت؛ در گ ینه نکته ای  تسـت توجه به  معنای   ت.   ۴و   ۳کلمه صحتی« اـس م رالتقر العلمیو در آمده اـس ر اـس ود که بر ـس مشـاهده می ـش

زمانی صحتی« بر سـر اسـم در می آید که آن اسـم ج ء آخر اسـم ماقبل یا ملحق به ج ء آخر آن باشـد و چنی  حالتی در اینجا موجود 

 تعبیر شده است. ،علنا« که معادل صحیحی نیستاز معنای صبه نیکی پدیدار شدن« به صیظهر  ۲نیست در گ ینه 
 آزاد منبع: 

 (72ارشد)    چون می ترسید احمد شهر را ترک گفته باشد، به سوی پستخانه شتافت. .36سؤال 

 و و بما أنه کان یخاف أن یکون أحمد قد غادر المدینة، أسر  إلی دائرة البرید. ۱

 و و بما أنه کان یخاف أن قد غادر أحمد المدینة، أسر  إلی دائرة البرید.2

 و و بما أنه کان یخاف أن کان أحمد قد غادر المدینة، أسر  إلی دائرة البرید.۳

 ر المدینة أسر  إلی دائرة البرید.و بما أنه کان یخاف أن أحمد قد غاد و۴

 1گزینه 

 فعل ماضیور 2ف  ترجمه ارجا  به نکته 

  واژگان:

 پستخانه :دائرة البرید

مهمتری  نکته در ای  ســوال،  یافت  معادل عربی فعل صترک گتته باشــد« اســت. ای  فعل ماضــي الت امی اســت که در زبان عربی با 

 ۲بیان می ـشود و معادل آن در عربی صأن یکون قد غادر« می باـشد. فعل موجود در گ ینه  کان قد + فعل ماـضی ـسادهو رفعل مـضار   

ــت و  افعال موجود در گ ینه های   ــی نقلی اس ــت« که ماض ــت به معنی صترک گتته اس ــی بعیدند و به معنی ۴و   ۳رقد غادرو اس ، ماض

 صترک گتته بود«.
 منبع: آزاد

 (72ارشد)   شد.زندگی را فروگذاشت که موجب تأسف و نگرانی می این فیلسوف دل نازک، چنان جانب عملی  .37سؤال 

 یدعو  إلی ا سف و القلق.۱
ً
 و هاا التیلسوف الرقیق القل  أهمل الجان  العملي في الحیاة اهماال

 یدعو  إلی ا سف و القلق.لو هاا التیلسوف رقیق القل  أهمل الجان  ا۲
ً
 حیاة العملي إهماال

 یدعو  إلی ا سف و القلق.  و التیلسوف رقیق القل 3
ً
 أهمل الجان  الحیاة العملي اهماال

 و هاا التیلسوف الرقیق القل  أهمل الجان  العملي في الحیاة إهمال الاي یدعو  الی االسف و القلق.۴

 1گزینه 

 اضافیو -ترکی  وصتیر 8نکته ف  ترجمه ارجا  به 

  ها در ترجمهاهمیت معرفه یا نکره بودن اسم  : ٢٣نکته فن ترجمه  

 نکره ترجمه نشود و بالعکس  ، باید توجه شود اسم معرفه  .بسیار اهمیت دارد  و در ترجمه  توجه به معرفه یا نکره بودن کلمات در تعریب
 او را به عذابی دردناک بشارت بده  :أَِلیمٍّ   بِعَذَابٍّ   فَبَِشِّْره  

 

 اضافه لفظیه و معنویه: ٢4نکته فن ترجمه  

 (کتاب لعلیِّ )کتاب علیِّ    :ملننداست.   (من بیانیه یا فی  ، الم)اضافه معنویه نسبت دادن اسمی به اسم دیگر در معنای یکی از  روف جر 



 نامه ترجمه عربیتست
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 صالة فی العصر  :صالة العصر   ، خاتم من فضة      :خاتم فضة
 عامل به معمول خود  مثال:   ضارب زید اسم مشتق()  اضافه وصف  :اضافه لفظیه

 مضاف در اضافه معنویه از مضاف الیه کسب تعریف یا تخصیص می کند.
ضمیر یا اسم م لِّی    ، مضاف در اضافه معنویه الههه تعریف نمی گیرد. اما مضاف در اضافه لفظیه الههه تعریف میگیرد به شرط آنکه مضاف الیه

 الضارب  الرجلِ   :به اله  باشد

  ن:واژگا

 نگرانی :تاسف/القلق  :فروگااشت /االسف :االهمال

صجان  الحیاة العملی« یا صالجان  العملي في الحیاة« می باشـد. به بیان دیگر صـتت مضـاف که  ،تعری  عبارت جان  عملی زندگی

مـضاف آورده میـشود ولی مـضاف  در زبان فارـسی به دنبال آن می آید در زبان عربی به دنبال مـضاف الیه آورده می ـشود. یا پس از خود 

خ  ود. پس پاـس یله یک حرف جدا می ـش کال گ ینه  ۴الیه به وـس ت. اـش تباه اـس ورت نکره  ۲اـش وف«، به ـص تت صالتیلـس ت که ـص آن اـس

آمده اـست. زیرا صرقیق القل « اـضافه لتظیه اـست و در اـضافه لتظیه مـضاف از مـضاف الیه کـس  تعریف نمی کند. اـشکال دیگر پاـسخ 

ت  ۲ خ   آن اـس کال پاـس ت و حال آنکه در اضـافه معنویه مضـاف صال« نمی گیرد. اـش ت که  ۴که مضـاف رالجان و صال« گرفته اـس آن اـس

 صالاي« صتت شده است و حال آن که صالای« به دنبال معارف صتت واقع می شود.
 منبع: آزاد

 (72  ارشد)    هر چه باشد، آن دو کتابی را که تسلیم تو کردم هر دو مفید و گرانبها هستند. .38سؤال 

 مهما یک  فإن الکتابی  اللای  سلمتهما إیاك کالهما نافع قیم  و1

 و ای شی کان فإن الکتابی  اللای  سلمتك إیاهما کالهما نافعان قیمان2

 و ای شی کان فإن الکتابی  اللای  سلمتکهما کالهما نافعی  قیمی ۳

 افع قیمو مهما یک ، فإن الکتابی  اللای  سلمتك إیاهما، کالهما ن۴

 4گزینه 

 

  کلتا و   : ِکال ٢5نکته فن ترجمه  

اگر به ضهمیر اضهافه شهوند اعراب مثنی را می پذیرند و اگر بر اسهم ظاهر اضهافه شهوند به  رکات    .کال و کلتا از الفاظ مل ق به مثنی هسهتند
 اعراب میگیرند.    ، مقدر بر الف

 مثنی بیاید. کال الرجلین عالم / عالمان  ، کند و مفرد بیاید یا به اعتبار معنای این دواز لفظ تبعیت    و کلتا میتواند خبر کال)
 صاف ت الغارسین کلیهما  :نیز الزم است مؤکدی که مطابق با ضمیر کال و کلتا است مسبوق برآنها شود  در کال و کلتای تاکیدیه

  واژگان:

 باشد چه هر :فـ یک  مهما

م
ّ
 ودو متعولیردادن  .تسلیم کردن  :سل

 گرانبها  :القّیم 
 منبع: آزاد

 (72  ارشد)  سرورم، نعمتهای تو را سپاس می گذارم که مرا واداشت به راه راست هدایت شوم.   .39سؤال 

 و موالي إني أحمد نعمك التي جعلتني أن اهتدي إلی سواء السبیل.1

 سیدی انی أشکر نعمك التي جعلتني أن أهتدی الی سواء سبیل. و۲

 بیلو سیدی إنی أحمدک نعمك التي جعلتني اهتدی إلی سواء الس3 

 و سیدی إنی أشکرك علی نعمك التي جعلتني أن أهتدي الی سواء سبیل.۴

  3گزینه 



   ترجمه عربینامه تست  
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 ر 17نکته ف  ترجمه  ارجا  به
 

ل ع   وج 

حمد تنها در مورد جمیل اختیاری یعنی فضیلت های و کماالت اختیاری که با تال  و کوشش و اختیار  :تتاوت شکر و حمد واژگان:

 .و انتخا، حاصل می شود به کار می رود ولی شکر در برابر هر نو  نعمتی استعمال می شود

حمد کرد زیرا ای  امری  مرال نمی توان کسـی را به خاطر زیبایی صـورت او    .پس هر شـکری حمد اسـت ولی هر حمدی شـکر نیسـت

ــت ولی می توان او را ـمدح کرد همچنی  می توان فردی را ـبه دلـیل ـقاـمت و زیـبایی اـندام ـمدح کرد ولی نمی توان او   .اختـیاری نیسـ

 .راحمد کرد

 .نیست صحیح 4 و 2 و 1 گ ینه پس ،آیدمین «أنص همراه به «جعلص خبر
 منبع: آزاد

 (72ارشد)    او نتوانست به آرزوهای خود جامه عمل بپوشاند.شرایط سیاسی مصر چنان پیچیده شد که  .40سؤال 

 و  و قد أصبحت ظروف مصر السیاسیة معقدة بحیه انه لم یقدر علی أن یحقق آماله.۱

 وقد أصبحت ظروف سیاسیة مصر معقدة بحیه أنه لم یقدر علی أن یحقق آماله. و۲

 وقد أصبحت ظروف سیاسیة مصر معقدة بشکل أنه لم یقدر علی أن یحقق آماله. و3

 و وقد أصبحت الظروف المصر السیاسیة معقدة بحیه انه لم یک  قادرة علی تحقیق آماله.۴

 1گزینه 

 نوا  فعل ماضیوار 2  نکته ف  ترجمهارجا  به 

 اضلتیو -ترکی  وصتیر 8  نکته ف  ترجمه به ارجا 

   واژگان:

 ..شرایط :الظروف/.کند محقق را خود آرزوهای اینکه : آماله یحقق أن. آرزوها :پیچیده/اآلمال: ج امل :المعقدة

 شهر مطلق نه است مصر مملکت مصر، از مراد

أورده می شـود؛ بنابرای  صشـرایط سـیاسـی مصـر« به عربی می شـود: صظروف مصـر  همان گونه که صـتت مضـاف پس از مضـاف الیه 

ــود گ ینه های غیر از   ــیة« با همی  نکته معلوم می ش ــیاس ــکال دیگری که در گ ینه  ۱الس ــت اند. اش وجود دارد و آن   ۴همگی نادرس

ت«   ت. غیر از اینکه معادل صنتوانـس ازگار نیـس در عربی، صلم یقدر« اـست نه صلم یک  قادرة« که اینکه خبر صقادرة« با فعل صلم یک « ـس

 در معنا تتاوت ظریتی با صلم یقدر« دارد.
 منبع: آزاد

 (72  ارشد)    روزهای جمعه از األزهر دیدار می کرد و هرگز بعنوان مدرس به آنجا نرفت.وی بیشتر، .41سؤال 

 و و أکرر ما کان ی ور ا زهر یوم الجمعة، و لم یاه  إلیه قط مدرسة.۱

 کالمدری. و۲
ً
 و کان ی ور ا زهر أکررا أیام الجمعه و لم یاه  إلیه ابدا

 و کان ی ور االزهر غالبا أیام الجمعه و لم یاه  بعنوان المدری أبدا. و3

۴.
ً
 مدرسا

ً
 و و کریرا ما کان ی ور ا زهر أیام الجمعه و لم یاه  هناک قطا

  1گزینه 

  (ع وضأبدا، قّط،  )قیود زمان    :٢6نکته فن ترجمه  

وا َمِعَل أَبَدا ؛ بگو هرگز همراه من خارج نشوید   ج   .أبدا  معرب و مختص زمان آینده است. مثال: فَق ْل لَْن تَْخر 
هرگز به دروغگو اطمینان نخواهم    عوض؛   الکذوب إلی  أطمئن لن. رودمی  کاربه  قسم برای  بیشتر و  است  آینده  مختص  و( هَههِههه   بر مبنیَعوض )

 .کرد
 شود. مافعلت هذا قطُّ؛ هرگز این کار را انجام ندادم.قطِّ مبنی بر ضم بوده و برای زمان گذشته استعمال می

 «.»عوضظرف »قط« است؛ نه »أبدا« و نه   پس قید زمان در جمله ماضی منفی، 


