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 (2، درس3)ترجمه، عربی زبان قرآن  .62

ٍلٖ )سزپزست «: ٍَلُّ٘ىُن اهللُ( / »2ٍ3ٍ4فمط، تٌْا )رد گشٌِٗ ّإ  :«إًّوا»

«: الّذٗيَ( / »3رسَلص، رسَل اٍ )رد گشٌِٗ«: رَسَلُِ. / »ضوا( خذاًٍذ است

اٗواى آٍردُ اًذ )رد گشٌِٗ «: آهٌََُا( / »2ٍ3ٍ4وساًٖ وِ )رد گشٌِٗ ّإ 

  (2ٍ3ٍ4ّإ 

 (1، درس1)ترجمه، عربی زبان قرآن  .62

تخار آب «: تخارُ الواء( / »2ٍ3هتزاون هٖ ضَد )رد گشٌِٗ ّإ «: ٗتزاون»

ٗتطىّل ( / »2در آسواى )رد گشٌِٗ«: فٖ السٍواء( / »2ٍ3)رد گشٌِٗ ّإ 

اس آى اتز تطى٘ل هٖ گزدد، تَجَد هٖ آٗذ )رد گشٌِٗ ّإ «: الغ٘نُ هٌَِ

تِ غَرت  3ٍ4هفزد است وِ در گشٌِٗ ّإ « الغ٘ن»؛ دلّت وٌ٘ذ وِ 2ٍ3ٍ4

« وِ»در اٌٗجا تِ هؼٌٖ «: الّذٕ»جوغ تزجوِ ضذُ است ٍ ًادرست است.( / 

د تِ ضوار هٖ آٗذ )ر«: ُٗؼذٍ )فؼل هجَْل(( / »2ٍ3است )رد گشٌِٗ ّإ 

  (3هٌطأ تاراى )رد گشٌِٗ«: هٌطأ الوطز( / »2ٍ3ٍ4گشٌِٗ

 (2درس، 1)ترجمه، عربی زبان قرآن  .62

)در اٌٗجا چَى تحث درتارٓ غ٘ز اًساى است، لذا تِ جإ  ، اٍآى«: إًّْا»

اس ضگفت «: هَي أػجة األسوان/ » .(استفادُ وزد« آى»هٖ تَاى اس « اٍ»

؛ تِ اٗي ًىتِ دلّت وٌ٘ذ 1ٍ3ِ ّإ هاّٖ ّا )رد گشٌٗ (تزٗي )ػج٘ة تزٗي

« آى اس ػج٘ة تزٗي هاّٖ ّا است»ٗؼٌٖ « إًّْا هَي أػجة األسوان»وِ 

ًادرست است، چزا وِ در  1ٍ2ٍ3در گشٌِٗ ّإ « است وِ»لذا ػثارت 

ػثارت ػزتٖ هؼادلٖ تزإ آى ٍجَد ًذارد. ّوچٌ٘ي تِ اٗي ًىتِ ّن تَجِ 

طذى آى هالن ًادرستٖ ٗه تزجوِ ضذى ٗا ً« إىّ»داضتِ تاض٘ذ وِ 

غذا دادًص )غذا دادى تِ اٍ( «: تغذٗتُْا غؼثٔ ػلٖ الَُْآ( / »گشٌِٗ ً٘ست.

سٗزا «: ألًّْا تُحةٍ( / »3تزإ ػاللوٌذاى دضَار )سخت( است )رد گشٌِٗ

( / 2ٍ3تخَرد )رد گشٌِٗ ّإ «: أى تأول»)تزإ اٌٗىِ( دٍست دارد / 

«: حٍ٘ٔ( / »1ٍ2ٍ3گشٌِٗ ّإ  غ٘ذ خَد، غ٘ذش، ضىارش )رد«: غ٘ذّا»

را دارد ٍ ًثاٗذ تِ غَرت غفت )ضىارِ سًذُ( تزجوِ « حال»سًذُ )ًمص 

 (1ضَد؛ رد گشٌِٗ

 (2درس، 1)ترجمه، عربی زبان قرآن  .62

ّواًا، تِ درستٖ وِ )تزجوِ ضذى ٗا ًطذى آى دل٘ل ًادرستٖ ٗه «: إى»

)خالع تزٗي( هزدم  اس تااخالظ تزٗي«: هَي أخلع الٌّاس»گشٌِٗ ً٘ست.( / 

است ٍ تزجوِ ضذى آى « هزدم»تِ هؼٌٖ « الٌّاس»؛ 1ٍ3ٍ4)رد گشٌِٗ ّإ 

جارٕ هٖ ضَد )رد گشٌِٗ «: تجزٕ»ًادرست است.( / « هزدهاى»تِ غَرت 

هَي ( / »1چطوِ ّإ حىوت )رد گشٌِٗ«: ٌٗات٘غُ الحىؤ( / »1ٍ3ٍ4ّإ 

 (4اس للة اٍ تز ستاًص )رد گشٌِٗ«: للثِ ػلٖ لساًِ

 (5درس، 2)ترجمه، عربی زبان قرآن   .03

تا ضخع درٍغگَ )وذّاب( هطَرت ًىي «: ال تستطز الىذّاب )فؼل ًْٖ(»

ُٗمزّب »چِ اٍ )سٗزا اٍ( هاًٌذ سزاب / «: فئًِّ وَالسٍزاب( / »2ٍ4)رد گشٌِٗ 

«: ُٗثؼذ ػل٘ه المزٗة»دٍر را تِ تَ ًشدٗه هٖ وٌذ / «: ػل٘ه الثؼ٘ذَ

    ( 1هٖ ساسد )رد گشًٌِٗشدٗه را اس تَ دٍر 

 (یبی، ترک2و  1 زبان قرآن ی)ترجمه، عرب . 03

هٖ اًذٗط٘ذم، فىز هٖ وزدم )رد گشٌِٗ : «وٌتُ أفىّز )هاؾٖ استوزارٕ(»

أى تىَى لذ »آٗا اهىاى دارد، هوىي است / «: ّل ُٗوىي» ( /1ٍ2ّإ 

 :«السٍواء ٍ األرؼ»/ ( 1ٍ4وِ خلك ضذُ تاضذ )رد گشٌِٗ ّإ «: خُلمت

 ّزچِ در آًْا است «: ولّ ها فْ٘وا»( / 1ٍ4آسواى ٍ سه٘ي )رد گشٌِٗ ّإ 

 

 تذٍى حىوت، تٖ حىوت« هَي دٍى حىؤ( / »1ٍ2ٍ4)رد گشٌِٗ ّإ 

 ترکیبی( ،2و 1)ترجمه، عربی زبان قرآن   .06

ًادرست  3در گشٌِٗ« آًجا)»ولواتٖ ٍجَد دارًذ، ّستٌذ «: ٌُّان ولوات»

در اتتذإ جولِ تز سز ٗه اسن ًىزُ ت٘اٗذ، « ٌُّان»است، چزا وِ ّزگاُ 

هٖ « ٍجَد دارد، است، ّست»ً٘ست، تلىِ تِ هؼٌٖ « آًجا»دٗگز تِ هؼٌٖ 

ألالم تؼؽ ( / »2ٍ3جارٕ هٖ ضًَذ )رد گشٌِٗ ّإ «: تجزٕ»تاضذ.( / 

( / 2ٍ3للن ّإ تؼؿٖ ضؼزا ٗا تؼؿٖ اس ضاػزاى )رد گشٌِٗ ّإ «: الطّؼزاء

وِ داللت «: تذلّ( / »1ٍ3تزإ اٍل٘ي تار، هزتثِ )رد گشٌِٗ ّإ «: ألٍٍل هزّٓ»

در اٌٗجا جولٔ ٍغفٍِ٘ است ًِ جولٔ « تذلّ»هٖ وٌٌذ )دلّت وٌ٘ذ وِ 

استفادُ هٖ « وِ»حالٍِ٘، ٍ ّواًطَر وِ هٖ داً٘ذ در تزجؤ جولٔ ٍغفٍِ٘ اس 

« وِ»تِ جإ « ٍ»ٍ « در حالٖ وِ»وِ در آًْا  1ٍ3ضَد؛ رد گشٌِٗ ّإ 

هفاّ٘ن جذٗذٕ، «: هفاّ٘ن جذٗذٓ )تزو٘ة ٍغفٖ ًىزُ(»آهذُ است.( / 

«: لَن ٗىي ٗؼزف )هاؾٖ استوزارٕ(( / »1ٍ3هفاّ٘وٖ جذٗذ )رد گشٌِٗ ّإ 

  (1ٍ3)رد گشٌِٗ ّإ  ًوٖ ضٌاختٌذ

 (1درس، 3، عربی زبان قرآنترجمه)  .00

ٍارد ضًَذ، تِ غَرت  فؼل هاؾٖتز سز « لؼلّ»ٍ « ل٘تَ»ًىتٔ درسٖ: ّزگاُ 

فؼل تزجوِ هٖ ضَد. اهٍا اگز تز سز « هاؾٖ تؼ٘ذ»ٗا « هاؾٖ استوزارٕ»

تزجوِ هٖ ضَد، وِ چٌ٘ي « هؿارع التشاهٖ»ٍارد ضًَذ تِ غَرت  هؿارع

 درست تزجوِ ضذُ است. 4چ٘شٕ تٌْا در گشٌٗٔ

 :تزرسٖ گشٌِٗ ّإ ًادرست

دٗذُ »ٗا « دٗذمهٖ »ًادرست است ٍ درست آى « تثٌ٘ن»«: 1»ٕ  گشٌِٗ

 است.« تَدم

ٗا « ًاسل هٖ ضذ»ًادرست است ٍ درست آى « ًاسل ضَد»«: 2»ٕ  گشٌِٗ

 هٖ تاضذ.« ًاسل ضذُ تَد»

ٗا « توام هٖ ضذ»ًادرست است ٍ درست آى « توام ضَد»«: 3»ٕ  گشٌِٗ

 هٖ تاضذ.« توام ضذُ تَد»

03. 
 
 ، ترکیبی(2و1، عربی زبان قرآن ترجمه)

سادُ ًطذُ )فؼل هؿارع «: لَن َُٗلذ»ًشادُ / «: لَن َٗلَذ/ » فمط، تٌْا«: إًّوا»

تزجوِ هٖ « هاؾٖ ًملٖ هٌفٖ»ٗا « هاؾٖ سادٓ هٌفٖ»تِ غَرت « لَن»تؼذ 

 ضَد.(

 تزرسٖ گشٌِٗ ّإ ًادرست: 

ًادرست است. « آهذ»است ٍ « آٍرد»تِ هؼٌٖ « جاء تِـ»فؼل «: 2»گشٌٗٔ 

است. تزجوِ درست:  تزجوِ ًطذُ« فزاخْا»در « ّا»ّوچٌ٘ي ؾو٘ز 

 «هادر داًِ ّا را تزإ جَجِ ّإ وَچه خَد آٍرد.»

أوثز »ً٘ست. « ُٗحثٍَى»تزجؤ درستٖ تزإ « تا ووال ه٘ل«: »3»گشٌٗٔ 

اس ً٘ىَتزٗي آًچِ دٍست »تزجوِ ًطذُ است. تزجؤ درست: « هَي لثل

 «دارًذ )دٍست هٖ دارًذ(، ت٘طتز اس لثل اًفاق هٖ وٌٌذ.

« هاؾٖ استوزارٕ»تِ غَرت « ٌُٗػت»ٍ « ُٗلمٖ»فؼل دٍ «: 4»گشٌٗٔ 

اؾافٖ است ٍ هؼادلٖ در « تا سىَت»تزجوِ ضذُ اًذ وِ ًادرست است. 

ٌّگاهٖ وِ سخٌزاى، سخٌزاًٖ هٖ »ػثارت ػزتٖ ًذارد. تزجؤ درست: 

 «وٌذ، حاؾزاى تِ اٍ گَش هٖ دٌّذ.

 (4، درس 3تعریب، عربی زبان قرآن)  .03

 َح٘ذ َّ الحَ٘اى اللّثَى ال«: رٕ استتٌْا حَ٘اى پستاًذا»

 تزرسٖ گشٌِٗ ّإ ًادرست: 

« ٍ َّ لادرٌ»ًادرست است. « الخفّاش الّذٕ..: خفاضٖ وِ..«: »1»گشٌٗٔ 

در حالٖ »ساختار حال جولٔ اسوٍِ٘ است، در حالٖ وِ در غَرت سؤال 
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 استفادُ ًطذُ است. « وِ

غَرت سؤال چٌ٘ي هٌفٖ است، در حالٖ وِ در « ال ٗمذر«: »2»گشٌٗٔ 

ٍ ًادرست « حَ٘اى تٌْا پستاًذار»ٗؼٌٖ « الحَ٘اى الَح٘ذ اللّثَى»ً٘ست. 

 است. 

ساختار جولٔ حالٍِ٘ است ٍ ًادرست است « ٍ َّ لادرٌ«: »4»گشٌٗٔ 

 در غَرت سؤال ٍجَد ًذارد. « ل٘س: ً٘ست»( ّوچٌ٘ي 1)ّوچَى گشٌِٗ

  
 مطلب: منت درک ترمجۀ

ٌّگاهٖ وِ تِ هٌاطك گزهس٘ز هٖ رٍٗن، گاّٖ هٌاظز دلزتا ٍ جذّاتٖ »

را اس دٍر هٖ تٌ٘٘ن ٍ تؼذ اس اٌٗىِ تِ آى )هٌاطك( ًشدٗه هٖ ضَٗن، 

درختاى سٗثإ ًخل را هٖ تٌ٘٘ن. )ّواًطَر وِ هٖ داً٘ن( اٗي درخت 

اّوٍ٘ت ٍ ارسش هادٕ سٗادٕ دارد، تِ گًَِ إ وِ ًَػٖ اس آى درخت 

هٌاطك پاِٗ ٍ اساسٖ را تزإ هؼ٘طت ٍ سًذگٖ تس٘ارٕ اس  در تزخٖ اس

ساوٌاى تطى٘ل هٖ دّذ. ّوچٌ٘ي )آى درخت( در تزخٖ اس هٌاطك 

غذإ اغلٖ هحسَب هٖ ضَد ٍ لسوتٖ اس هَُ٘ ّإ آى خطه هٖ 

 ضَد ٍ تِ هٌاطمٖ دٗگز ارسال هٖ گزدد. 

ًَع اس آى  1500درخت ًخل اًَاع هختلفٖ دارد؛ طَرٕ وِ حذٍد 

ت هٖ ضَد وِ ّز وذام تاّن فزق دارًذ. اس اًَاع آى درخت خزها ٗاف

است وِ اس هْن تزٗي آى تِ ضوار هٖ رٍد )ٍ اس دٗگز اًَاع آى( ًخل 

رٍغي است وِ در ساخت غاتَى ٍ هَاد آراٗطٖ تِ وار گزفتِ هٖ 

 ضَد.

هتز هٖ رسذ ٍ تٌِ اش تس٘ار ستز است، چزا 22ارتفاع درخت ًخل تِ 

رت است اس تماٗإ ضاخِ ًخل وِ ٌّگام رضذ سٗاد وِ آى )تٌِ( ػثا

 «درخت، هٖ رٗشد ٗا لطغ هٖ ضَد.

 

 )درک مطلب، ترکیبی(  .02

درخت ًخل را ّن اس دٍر ٍ ّن اس ًشدٗه جذّاب »آهذُ است وِ  2در گشٌٗٔ

 وِ تز اساس هتي درست است. « هٖ تٌ٘٘ن.

 تزرسٖ ساٗز گشٌِٗ ّا:

آًجا فزستادُ هٖ ضَد، خطه هٖ خزها در هٌاطمٖ وِ تِ «: »1»گشٌٗٔ 

تز اساس هتي ًادرست است، چزا وِ در هتي آهذُ است وِ خطه « ضَد.

 هٖ ضَد ٍ تِ هٌاطك دٗگزٕ فزستادُ هٖ ضَد. 

اگز خزها اساس ٍ پاِٗ إ تزإ سًذگٖ تاضذ، تِ هٌاطك دٗگز «: »3»گشٌٗٔ 

 تز اساس هتي ًادرست است. « فزستادُ ًوٖ ضَد.

س ساوٌاى هٌاطك غحزائٖ تٌْا هٖ تَاًٌذ خزها تزخٖ ا«: 4»گشٌٗٔ 

  در هتي تِ چٌ٘ي چ٘شٕ اضارُ ًطذُ است. « تخَرًذ.

 )درک مطلب، ترکیبی(  .02

در غَرت سؤال آهذُ است وِ گشٌٗٔ غح٘ح را درتارٓ درخت ًخل 

هْن تزٗي اًَاع آى ًخل خزها ٍ ًخل »آهذُ است:  4هطخع وي. در گشٌِٗ

 وِ تز اساس هتي درست است. « رٍغي است.

 تزرسٖ ساٗز گشٌِٗ ّا: 

ارتفاع آى تِ ت٘ست ٍ ّفت هٖ رسذ، ٍلٖ ضاخِ ّاٗص طَل ٍ »«: 1»گشٌٗٔ 

 ًادرست است. « د.ستزٕ ت٘طتزٕ دار

ًَع هٖ رسذ، اهٍا هَُ٘  1500اًَاع آى هتؼذٍد است وِ تِ «: »2»گشٌٗٔ 

 ًادرست است.« ّاٗص اس ٗه ًَع است.

ّ٘چ هٌطمِ إ تز رٍٕ سه٘ي ً٘ست وِ در آى )درخت( خزها «: »3»گشٌٗٔ 

  ًادرست است.« ٍجَد دارد ٍ تِ ػٌَاى هادٍُ إ غذاٖٗ ضٌاختِ هٖ ضَد.

 مطلب، ترکیبی()درک   .02

 را هطخع وي: اس فَاٗذ درخت ًخل اٗي است وِ... خطا

هادٓ غذاٖٗ هف٘ذٕ است وِ در هٌاطك »آهذُ است وِ  2در گشٌٗٔ

 ستزاسا« رضذ هٖ وٌذ ٍ هَ٘ٓ آى غذائٖ اغلٖ تِ ضوار هٖ رٍد. سزدس٘ز

 ، ًِ در هٌاطك سزدس٘ز!ذهتي درخت ًخل در هٌاطك گزهس٘ز رضذ هٖ وٌ

 ٌِ ّا: تزرسٖ ساٗز گشٗ

در هٌاطك گزهس٘زٕ وِ در آى درختاى سثشٕ را ًوٖ تٌ٘٘ن، «: »1»گشٌٗٔ 

 «هٌاظز آى )درخت ًخل( تس٘ار سٗثا است.

اس هَ٘ٓ آى هَادٕ ساختِ هٖ ضَد وِ در سٌٗت ٍ آراٗص «: »3»گشٌٗٔ 

 «هزدم استؼوال هٖ ضَد.

ٗن، در )ساخت( هَادٕ وِ تزإ ًظافت تِ آى ً٘اس دارهَ٘ٓ آى «: »4»گشٌٗٔ 

 «تِ وار گزفتِ هٖ ضَد.

 )درک مطلب، ترکیبی(  .02

  را هطخع وي: تٌٔ درخت تس٘ار ستز است سٗزا... خطا

ًخل در آفزٌٗطص اٌٗگًَِ است ٍ آى چ٘شٕ »آهذُ است وِ  4در گشٌٗٔ

وِ هٖ رٗشد، تالٖ هاًذُ  تٌِ ّاٖٗاست ٍ آى چ٘شٕ است وِ اس تماٗإ 

 اٗإ ضاخِ ّا است ًِ تٌِ ّا!در هتي آهذُ است وِ ًخل اس تم« است.

 تزرسٖ ساٗز گشٌِٗ ّا: 

تا سز ضاخِ ٍ اًتْإ آى تفاٍت دارد، لذا تٌْا سز ضاخِ لطغ «: »1»گشٌٗٔ 

 «هٖ ضَد.

ٌّگاهٖ وِ ضاخِ خطه هٖ ضَد، تٌْا سز ضاخِ اس تٌِ جذا «: »2»گشٌٗٔ 

 «هٖ ضَد.

آى  جإوطاٍرساى گاّٖ ضاخٔ لذٗوٖ را لطغ هٖ وٌٌذ ٍ «: »3»گشٌٗٔ 

  «تالٖ هٖ هاًذ.

 ، ترکیبی(تجسیه و ترکیب فعل)  .33

 هَارد ًادرست ساٗز گشٌِٗ ّا: 

 حزٍفِ األغلٍ٘ٔ: ى ش ّـ( «: »1»گشٌٗٔ 

 هجَْل «: 3»گشٌٗٔ 

 «للوتىلّن ٍحذُ«: »4»گشٌٗٔ 

 ، ترکیبی(تجسیۀ و ترکیب فعل)  .33

 هَارد ًادرست ساٗز گشٌِٗ ّا: 

 «هؼلَم«: »1»گشٌٗٔ 

ًائة »ًذارد تلىِ « فاػل»)فؼل هجَْل « فاػلِ»ٍ « للوخاطة«: »2»گشٌٗٔ 

 دارد.(« فاػل

 «فاػلِ»ٍ « للوخاطة«: »4»گشٌٗٔ 

 ، ترکیبی(تجسیه و ترکیب اسم)  .36

 هَارد ًادرست ساٗز گشٌِٗ ّا: 

 «هَي ٍسى اًفؼال«: »1»گشٌٗٔ 

 «ػلٖ ٍسى اًفؼل«: »3»گشٌٗٔ 

 «جوغ هىسٍز أٍ تىس٘ز«: »4»گشٌٗٔ 

 ، ترکیبی(ضبظ حرکات)  .30

 هُػَلِّح: تؼو٘زوار»ًادرست است ٍ تاٗذ « )اسن هفؼَل( هُػلَّح» 4در گشٌٗٔ

 ًادرست است ٍ «لىٖ ُٗػَلَّحَ: تا تؼو٘ز ضَد»ّوچٌ٘ي  .تاضذ« )اسن فاػل(

 تاضذ.« لىٖ ُٗػَلِّحَ: تا تؼو٘ز وٌذ»تاٗذ 
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 ، ترکیبی(واشگان)  .33

 الَطأٓ: هحل )= هىاى لزار گزفتي پاّا ّواى... »آهذُ است وِ  2در گشٌٗٔ

 وِ چٌ٘ي چ٘شٕ درست است. « لزار دادى پا( است.

 تزرسٖ ساٗز گشٌِٗ ّا: 

 =اگز آسواى تاراى ًثارد پس هَاجِ هٖ ضَٗن تا... )«: »1»گشٌٗٔ 
 خطه( ًادرست است ٍ تاٗذ )الجفاف: خطىٖ( لزار هٖ گزفت.

ّستٔ )= « ّواى جشئٖ است وِ آى را اس هَُ٘ هٖ خَرٗن.«: »... 3»گشٌٗٔ 

هَُ٘( ًادرست است، چزا وِ تزخٖ اس هَُ٘ ّا ّستٔ آًْا خَردُ ًوٖ ضَد 

 هَُ٘ را هٖ خَرًذ. خَد ٍ هزدم 

در ادارٓ پل٘س( « )= هٖ اٗستذ تزإ رػاٗت ػثَر ٍ هزٍر.«: »... 4»گشٌٗٔ 

 ًَضتِ ضَد. (پل٘س اٌٗجا تاٗذ )الطّزطٍٖ: هأهَر

 (ترکیبی، انواع جمعقواعد )  .33

)جوغ هذوّز سالن، جوغ  سؤال گشٌِٗ إ را هٖ خَاّذ وِ در آى ًَع جوغ

جوغ « الوساو٘ي» 2تاضذ. در گشٌٗٔ هتفاٍت هؤًّث سالن ٍ جوغ هىسٍز(

، «الوؤهٌ٘ي»است، اهٍا در ساٗز گشٌِٗ ّا تِ تزت٘ة « الوَسى٘ي»هىسٍز 

 جوغ هذوّز سالن ّستٌذ. « سلو٘يالو»ٍ « جالس٘ي»

است وِ اس اٗزادات ٍاردُ تز « الطّالة»جوغ هىسٍز « الطلّاب» 3در گشٌٗٔ

 اٗي سؤال است.

 (1، درس2قواعد اسم تفضیل، عربی زبان قرآن)  .32

در  .ً٘اهذُ تاضذاسن تفؿ٘ل »سؤال گشٌِٗ إ را هٖ خَاّذ وِ در آى 

فؼل غ٘غٔ هتىلّن ٍحذُ هؿارع است ٍ اسن « أػلن: هٖ داًن» 3گشٌٗٔ

أًجَح: »، «أتمَٖ: تا تمَاتزٗي»تفؿ٘ل ً٘ست. در ساٗز گشٌِٗ ّا تِ تزت٘ة 

 4اسن تفؿ٘ل ّستٌذ. در گشٌٗٔ« أحسَي: ً٘ىَتزٗي»ٍ « هَفك تزٗي

 اسن تفؿ٘ل ً٘ست. « األتَ٘ؽ: سف٘ذ»
 (، ترکیبی3و 2التسامی، عربی زبان قرآن قواعد مربوط به ترجمه مضارع)  .32

هؿارع »سؤال گشٌِٗ إ را هٖ خَاّذ وِ در آى فؼل هؿارع تِ غَرت 

تِ غَرت هؿارع اخثارٕ « ًغؿة»فؼل  1در گشٌٗٔ .ًطَدتزجوِ « التشاهٖ

 ً٘ست.« هؿارع التشاهٖ»)خطوگ٘ي هٖ ضَٗن( تزجوِ هٖ ضَد ٍ 

التشاهٖ تزجوِ هٖ ضَد: تِ غَرت هؿارع « أى ال ًغؿة»فؼل  1در گشٌٗٔ

تِ غَرت « لؼلّ»تؼذ « ٗؼزف»: فؼل 2در گشٌِٗ« وِ خطوگ٘ي ًطَٗن»

: فؼل هؿارع 3در گشٌِٗ« تطٌاسذ»تزجوِ هٖ ضَد: « هؿارع التشاهٖ»

غؼَد »تزجوِ هٖ ضَد: « هؿارع التشاهٖ»تِ غَرت « ل٘ت»تؼذ « أغؼذ»

ارع هؿ»تِ غَرت « ل٘ت»تؼذ « ًمزأ»: فؼل هؿارع 4در گشٌِٗ« وٌن

تؼذ « ًأخذ»، ّوچٌ٘ي فؼل هؿارع «تخَاً٘ن»تزجوِ هٖ ضَد: « التشاهٖ

 «تا تگ٘زٗن»تزجوِ هٖ ضَد: « هؿارع التشاهٖ»تِ غَرت « الم»حزف 

 (1، درس 3زبان قرآن ی، عربال نفی جنسقواعد )  .32

ًفٖ جٌس را هٖ خَاّذ. ّواًطَر وِ هٖ « ال»سؤال گشٌٗٔ غح٘ح درتارٓ 

« تٌَٗي»ٍ « الـ»ًفٖ جٌس لزار هٖ گ٘زد ًثاٗذ « ال»اس وِ تؼذ  اسوٖداً٘ذ 

داضتِ تاضذ ٍ ّو٘طِ حزوت حزف آخز آى تِ غَرت فتحِ است، تا اٗي 

« ح٘اءٌ» 1گشٌِٗ درست است. در گشٌٗٔ« ال ضؼةَ» 4تَؾ٘حات تٌْا گشٌٗٔ

گزفتِ « الـ»چَى « الؼشّٓ» 2تٌَٗي گزفتِ است ٍ ًادرست است. در گشٌِٗ

تز « ال»حزف « ال أتذوّز: تِ ٗاد ًوٖ آٍرم» 3در گشٌِٗ است ًادرست است ٍ

 ًفٖ جٌس تز سز « ال»آهذُ است )ال هٌفٖ(، در حالٖ وِ  هؿارع سز فؼل

 هٖ آٗذ.« اسن»

 

 

 (4، درس3قواعد مفعول مطلق، عربی زبان قرآن) . 32

ٖ خَاّذ وِ هػذرٕ را تؼ٘٘ي وٌ٘ن وِ ًَع فؼل را سؤال گشٌِٗ إ را ه

، ٗؼٌٖ در ٍالغ گشٌِٗ إ را هٖ خَاّذ وِ در آى هفؼَل هطلك ت٘اى ًىٌذ

است « تُؿٍ٘غ»هػذر فؼل « تؿ٘٘ؼاً» 3ًَػٖ )ت٘اًٖ( ً٘اهذُ تاضذ. در گشٌٗٔ

 ً٘اهذُ است، هفؼَل هطلك « هؿاف الِ٘»ٍ « غفت»ٍ چَى تؼذ اس آى 

 

 تأو٘ذٕ است. 

 تزرسٖ ساٗز گشٌِٗ ّا: 

« جو٘الً»است ٍ چَى دارإ غفت « أٍفَا»هػذر فؼل « ٍفاءً«: »1»گشٌٗٔ 

 است، هفؼَل هطلك ًَػٖ )ت٘اًٖ( است. 

است ٍ چَى دارإ غفت « ضجٍؼٌا»هػذر فؼل « تطج٘ؼاً«: »2»گشٌٗٔ 

 است، هفؼَل هطلك ًَػٖ )ت٘اًٖ( است. « وث٘زاً»

« دل٘ماً»است ٍ چَى دارإ غفت « ٗطنٍ»هػذر فؼل « ضوٍاً«: »4»گشٌٗٔ 

  ًٖ( است.است، هفؼَل هطلك ًَػٖ )ت٘ا

 (2، درس 3زبان قرآن  ی، عربحالقواعد )  .33

ُّن » 3آهذُ تاضذ. در گشٌِٗ« حال»ى سؤال گشٌِٗ إ را هٖ خَاّذ وِ در آ

ٍ حزف )ٍ( اس  حال جولِ )جولٔ حالٍِ٘( اس ًَع جولٔ اسوٍِ٘ است« ٗتىلّوَى

 درتارٓوِ سٗاد آهذًذ در حالٖ  هْواًاىِ». تزجوِ: است« ٍاٍ حالٍِ٘»ًَع 

 «خاطزات هْواًٖ غحثت هٖ وزدًذ.
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