
اول  درس 3عربی معنی واژگان و نکات قواعدی 



اة لغ 

آورد ، حاضر کرد: أْحَضَر 
«اَلصََّنم : مفرد» بتها : َاْْلَصنام 

روی بیاور: َأِقْم َوْجَهَك 
(  یُقیُم : مضارع/ أقَامَ : ماضی) 

دشروع به پچ پچ کردن: َبَدؤوا يَ َتهاَمسوَن 
(یتَـَهاَمُس : مضارع/ هتَاَمسَ : ماضی) 

دوری کردن: اَلتََّجنُّب 
(یـََتَجنَُّب : مضارع/ ََتَنَّبَ : ماضی) 

سوزاْند: َحرََّق 
یکتاپرست: َاْْلَنيف 
بیهوده و پوچ: اَلسُّدٰی 

روش و کردار ، سرگذشت: اَلّسريَة 
مراسم: اَلشَّعاِئر 
س ِّلمْ الَ ≠الَنز ِّاع = کشمکش : اَلصِّراع 
آوخيت: َعلََّق 
«  اْلُفؤوس : مجع» ترب : اَْلَفأْس 
« ْرابن اْلقُ : مفرد» قرابنی ها : اَْلَقرابني 
« اأَلکتاف : عمج» شانه : اَْلک ْتف اَْلَکِتف ، 
شکست: َكسََّر 

حرف + نباش : نْ ال َتکُ » هرگز نباش : ال َتکوَننَّ 
:مضارع /کان: ماضی )« أتکید ـَنَّ 

(یکون
کنده کاری ها ، نگاره ها: اَلنُّقوش 

«اَلنـَّْقش : مفرد» 

راه و روش: َطريَقة
متدن ها: اْلَْضارات
توجه: اْهِتمام 
نشان می دهد: علی َتُدلُّ 
کشمکش: ِصراع 
جنات دهد: يُنِقَذ 

چ پچ کردندشروع به پ: بدؤوا يَ َتهاَمسوَن 
آهننی: َمرصوص 
دشنام می دهند: َيُسّيوا 
آنچه می آید: ما يَلی 
می بینی: َتراُهم 
مس: ِِناس 
بیماری: داء 

رمرو



ْر       مثال ل َینصُ . دقیقاً به ابتدای آن افزوده شده استل ِ ممکنه زمانی به فعلی بر خبورید که 
عل میتونه ماضی التزامی ای ترمجه کنید حاال متناسب خود فامرالتزامی برای ترمجه این فعل ها می ابیست فعل را به صورت 

نید  فعل دقت کجمزوم بودن تشخیص این نوع فعل ها هم خیلی راحته فقط کافیه به . مضارع آن ابشد
ابید شکر کنیم= ُکْر ل َنشْ شکر می کنیم = َنْشُکُر :     مثال

.آخر و ای اعراب آخر هر فعل« ن»حذف فعل یعنی جمزوم کردن 
.افعال قابل حذف نیست12آخر صیغه « ن»دقت کنید که ** 

.نیدآن اضافه کبه ابتدای فعل مضارع « سوَف » ای« س َ » برای ساخنت فعل مستقبل فقط کافیه 
قرار خواهد داد= َعُل َعُل ای سوف یَْ َسَیجْ قرار میدهد = َعُل یَْ 

.استفاده می کنیم( اب)از کلمه فاعل و مفعوٌل به میان ( مفاعلة)در ترمجه ابب 
(مسلماانن اب کفار جهاد کردند.    )ُمسل موَن اْلُکفِّارَ جاَهَد الْ :  مانند

، دقت ( نی ، مجعمفرد ، مث)و صیغه ی فعل ، تعداد فاعل ( ماضی ، مضارع ، امر)، به نوع های فعليه مجلهدر ترمجه 
.ترمجه می کنیمفاعل را در اّول مجله و فعل را در آخر مجله می کنیم و 

.(دانش آموزان از کالس خارج شدند.       )َخرََج الطُّالُب م َن الصَّفِّ  

 :یادآوری



، به درستی که، قطعاً، مهاان» می کند و به معنای أتکیدپس از خود را مجله : إنَّ 
:؛ مثالاست«بی گمان 

120:اَلتَّوبَة أْجَر اْلُمْحِسننَي﴾ هللَا ال ُيضيعُ إنَّ ... ﴿
.نیکوکاران را تباه منی کنداپداشخدا گمانبی

:ثالاست و دو مجله را به هم پیوند می دهد؛ م« که »  به معنای :َأنَّ 
َقَرَة الَ ﴾ء ٍ َقديرٌ هللا َعلی ُکلَّ َشيْ َأنَّ قاَل أْعَلُم ...﴿ 259: ب ْ

.خدا بر هر چیزی تواانستکهگفت میدامن  

:است؛ مثال« مانند»و « گویی»به معنای :َکَأنَّ 
ُنَّ ﴿ 58: اَلرَّمٰحن ﴾اْلياقوُت َو اْلَمْرجانُ َکَأَّنَّ

.ایقوت و مرجان اندمانندآانن 
.إرضاَء مَجيِع الّناِس غايٌَة ال تُْدَركُ َکَأنَّ 

.خشنود ساخنت مهه مردم، هدفی است که به دست منی آیدگویی

«اْْلُروُف اْلُمَشبَّهُة اِبْلِفْعِل  » 
«ٰلِکنَّ ، لَْيَت ، َلَعلَّ إنَّ ، َأنَّ ، َکَأنَّ ،» : اب معانی دقیق حروف پرکاربرد آشنا شوید*

ن اهبام مجله ی قبل و برای کامل کردن پیام و برطرف کرد« ولی»به معنای : لِکنَّ 
:از خودش است؛ مثال

َقرَ ﴾َر الّناِس الَيْشُکرونَ َأکث َ َوٰلِکنَّ إنَّ هللَا َلذو فَضل ٍ َعَلی النّاِس ... ﴿ 243: َة الَب ْ
.منی كنندبیشرت مردم سپاسگزاریولیگمان خدا دارای خبشش بر مردم است، بی  

هم به کار می « یتای لَ »و بیانگر آرزوست و به صورت « کاش»به معنای : ْيتَ لَ 
:رود؛ مثال

َتينایَو يَقوُل اْلکاِفُر ﴿ 40: َبأ اَلن َّ ُکْنُت تُرااًب﴾ لَي ْ
!من خاک بودمکاشای: کافر می گویدو  

:؛ مثال«امید است»و « شاید»یعنی : َعلَّ لَ 
3: اَلزُّخُرف  ﴾ ُکم تَ ْعِقلونَ َلَعلَّ ﴿إّّن َجَعْلناُه ُقرآّنً َعَربّيًا 

.یدما قرآن را به زابن عربی قرار دادمي امید است مشا خردورزی کنگمانبی

:ترمجه می شود؛ مثال« مضارع التزامی»به صورت « لَْيتَ »و «َلَعلَّ »مجله دارایمضارع در فعل 
!کندسفرشاید َحید !یُساف رُ ََحیداً َلَعلَّ 
!شودپريوزدوستم در مسابقه کاش !  ِف  اْلُمسابـََقة  یـَْنَجحُ َصدیقي لَْیَت 
َتين  !ببینمشهرهای کشورم را ۀکاش هم!مَجیَع ُمُدن  ب الديأُشاه دُ لَیـْ



ترمجه کرد؛ « ماضی استمراری»در منت میتوان جايگاهشاب توجه به «لَْيتَ »فعل ماضی را در مجله ی دارای 
!کاش انصر از تنبلی دوری می کرد! لَْيَت ّنِصرًا ابْ تَ َعَد َعِن الَْکَسلِ : مثال

.ابید به سیاق عبارت توجِّه کردَلَعلَّ ولَْيَت در ترمجه ی صحیح  فعل بعد از : تذکر مهم
.ن مبدأ ومقصد ابشدسلیقه ی مرتجم مهراه توامنندی های زابنی مانند شناخت ویژگی های زابابیدواب ذوقواستعلموهنر،ترمجه

.آشنا شده اید« ال»اتکنون اب سه معنای حرف 
.دمانند أ أنَت م ن ُُبنورد؟ ال، أاَن م ن بريَجن« أ»و « َهلْ »در اپسخ به : « نه»الی معنای -1
.منی رود: مانند الَیْذَهبُ : نفی مضارع الی-2
.نرو: الَتْذَهبْ مانند: الی َّنی -3
.دنباید برو : مانند الَیْذَهبْ : بر سر فعل مضارع اّول و سوم شخص « نبايد»معنایو به-4
.این درس اب معنای دیگری برای ال آشنا می شویددر

«ِجْن ِِ اَل الّنافَيُة ِللْ » 

شود؛ وارد می«  اسم»انمیده و بر سر  الی نفی جن ِ و می ابشد « نيست.... هيچ »معنای چهارم 
:مثال
32: اَْلبَـَقرَة ﴾...ال ِعْلَم لَنا إاّل ما َعلَّْمَتنا .... ﴿

(برای ما نیست. )جز آنچه به ما آموخته ای، هیچ دانشی ندارمي
َز َأْغَنی ِمَن اْلَقناَعةِ  (ع)أَمرُي اْلُمؤم ننَی َعليٌّ . ا َکن ْ

.هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست



ََ َحَسَب َقواِعِد الدَّرسِ َترِجْم هاَتنِي اْْليَ َتنِي اْلَکرميََتنِي و اْلَْ (: 2)و( 1)َسَك فْ ِاْخَتِِبْ ن َ  .ادي
َِ ﴿فَ ٰهذا َيوُم  56: اَلرِّوم موَن﴾ تَ ْعلَ َوٰلِکنَُّکم ُکنُتم ال اْلبَ ْع

!اکنون روز رستاخیز است، امِّا مشا منی دانستید
ُم ب ُ ﴿إنَّ هللاَ ُيُِبُّ الَّنَي يُقاتِلوَن يف َسبيِلِه َصّفًا َکأ 4: اَلصَّفِّ ﴾ 3َمْرصوصٌ ْنياٌن َّنَّ

.اهننی اندبناییگوییکنندمیپیکار(ویکپارچهمتحدمراد)ردیفیکدراوراهدرکهداردمیدوستراکسانیخداوند
(ع)عليِّ أمرُي اْلُمؤمننی .ِجهاَد َکِجهاَد الن َّْف ِِ ال

.هیچ پیکاری مانند پیکار اب نفس نیست
(ع)أمرُي اْلُمؤمننی عليِّ .َکاْْلََدبِ ال فَ ْقَر َکاْْلَْهِل َو ال مرياَث  

.هیچ مرياثی مانند ادب نیستواندانیمانندفقریهیچ

ْ يَلي ، ُثَّ يف ما ِاْمََلِ اْلَفراَغ (: 3)ِاْخَتِِبْ نَ ْفَسَك  .فيهِ «ال»نَوَع َعنيِّ
9: اَلزَُّمر ْل َيْسَتِو  الَّذيَن يَ ْعَلموَن و الَّذيَن ال يَ ْعَلموَن ﴾هَ ...﴿

(حرف هنی)برابر هستند؟ منی دانند که می دانند و کسانی که آای کسانی
ْلنا ما ال طاَقَة لَنا ِبِه ... ﴿ 286: اْلبَـَقَرة﴾... رَبَّنا َو ال ُُتَمِّ

(حرف نفی.)ُتميل نکنپروردگارا، آنچه توانش را ندارمي برما 



«!أن نزيلهاََیُِب أن نسمح ْلصدقاَءّن أن يطرحوا علينا مشاکل حياهتم لعّلنا نستطيع»( سوال اول 

!هنا را حل مناییمواجب است از دوستامنان خبواهیم که مشکالت زندگی را برای ما بیان کنند شاید بتوانیم آ1.

!ا را از بنی بربميما به دوستان خود اجازه می دهیم که اب مطرح کردن مشکالت زندگی خود اب ما، بتوانیم آهن2.

!ا را برطرف کنیمابید به دوستان خود اجازه بدهیم مشکالت زندگی خود را اب ما مطرح کنند شاید بتوانیم آهن3.

م آهنا را زایل بر ما واجب است اجازه ی مطرح کردن مشکالت را به دوستان خود بدهیم امید است که بتوانی4.
!کنیم

92سراسری ریاضی ، 



(پاسخ سوال اول
3گزینه 

.نادرست اند« زندگی»و « بخواهیم»: 1در گزینه 
ی به معن« لعلّ»نادرست اند و « با مطرح کردن»و « می دهیم»: 2گزینه در

.در این گزینه ترجمه نشده است« شاید»
اجازه ی مطرح کردن و امید است نادرست اند و : 4گزینه در

.ترجمه نشده است« زندگیشان»



علی اْلروف املشّبهة ابلفعل ؟ التشتملأیُّ عبارة ( دوم سوال 

.ذهب رسول هللا یوماً الی املسجد فَوَجَد هناک رجاًل یتعبد1.

.لیته ُیصلِّی مثلی....أخی: قال2.

.ألحقِّ منک ابجلنةأخاکإنَّ 3.

.أخی، یتکفل معاش أهل بیتی، لکَّنه الیتعبِّد مثلی: فقال4.



(دومپاسخ سوال 
1گزینه 

.از حروف مشبهه ی به فعل است« لَیْتَ»: 2در گزینه 
.از حروف مشبهه ی به فعل است«إنَّ»: 3گزینه در

.از حروف مشبهه ی به فعل است« لکنَّ»: 4در گزینه 


