
 

 به نام خدا

 ریبــه و تعــهم ترجمـات مُـــنک
 

چون  جمع( بسیار اهمیت دارد؛یعنی )مفرد و  تعداددر ترجمه توجه به اسم از لحاظ  (1

 است. نادرستاسم جمع به شکل مفرد و یا برعکس، در ترجمه کامالً  ترجمۀ

شکل باشد و باید بهمی نادرست                 صورتِ مفردبه "صَحاری"ی جمعِ مثالً:  کلمه

 باشد. "صحراها"و  "هادشت"

 

های رایج در مبحث شیوهحذف و افزودن کلمه؛ مخصوصاًدر ضمایر متصل به اسم و فعل از  (2

 طبق معادل خود در عبارت بیایند. دقیقاًترجمه است. یعنی هر اسم و کلمه، باید 

 

-ها, باید به طور دقیق با کلمهاز لحاظ غایب، مخاطب و متکلم مُنفصلو  تصلتمام ضمایر مُ (3

سازی شوند؛ یعنی ترجمه ضمایر غایب به شکل مخاطب و یا ی متناسب خود معادل

 باشد.می نادرستبرعکس 

 های فارسی( ترجمه شودباید به شکب معرفه )بدون نشانه "اَلٌ"اسم معرفه به  (4

های طبق یکی از شیوه بایدو اسم نکره )دارای تنوین         بجز عَلَم مذکّر منصرف؛ مانند علیٌّ( 

 قبل از اسم( ترجمه شود. یکنکره /  ی)

 ✓  ن مدینهٍ            مردی از یک شهر آمد. جاء رَجل ّ مِ ✍

 

 مثال:✍

 اَالهدافُ فی حیاتِک م جَمیلۀ :"

 ها در زندگانی آنها زیباست.هدف (1

 تان زیباست.اهداف شما در زندگی (2

 هدف در زندگی شما زیباست. (3

 اهداف در زندگانی شما زیباست. (4

 صحراء

 دشت

 ✓یک مرد از شهری آمد.  

 نکتـــه( 33)
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 نکته بسیار مهّم:✍

باشد، به غیر از حالت می "اسم نکره"تنوین( در عربی معادل  –های )اَل هر اسم بدون نشانه

  پذیرد!(مضاف! )چون مضاف ال و تنوین نمی

 نتیجه:

 ."ها نباشد          نکره است گانه معرفه6هر اسم از موارد  "               

 مثال:    ما جاءَ اَحَدُ           کــسی نیامد.✍

 ذَهَبَ حاکمَ اِلی قریۀِ: حاکمی به روستایی رفت.               

 ها باز کن.و اَحُلل عُقدَۀ مِن لِسانی: گره را از زبان               

 

دارند. یعنی  "اختیاری"ی آنها جنبۀ در عربی سه نوع تکیه کالم وجود دارد که ترجمه (5

 ها ندارد:آوردن و نیاوردنِ معادلِ آنها در ترجمه هیچ دخالتی در صّحت و نادرستی گزینه

 وَ( –فَــ           )پس         

 قَـد )+ماضی(           همانا        

 )جمله اسمیّه(          همانانَّ اِ        

 

 ✓مثال: جاء علی فَرَجَعَ: علی آمد و )پس( بازگشت. 

 ✓قَد ذهب المدیر : )همانا( مدیر رفته است=رفت. 

 ✓ لّهَ جمیل: )همانا( خدا زیباست.اِنَّ ال

 

 : "، تنها، مُنحــصراًفقط"موارد ترجمۀ اجباری  (6

 غیرعامل(          اِنَّ + مای کافّه: –)حرف حصر  "اِنّما"-یک

 ای گذارا است.اندیشه فقط: دنیا الدُنیا خَیال  عارضُ اِنّماال:  مث

 ضمایر منفصل منصوبی )که همواره نقش مفعول به دارند(: -دو

 پرستیم.نَعبُدُ           )فقط/تنها( تو را می ایّاکمثال:  
 م.به )محّل منصوب(
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 )ما حُذِفَ مستثنی مِنه(: "مُفَرّغ"استثنای-سه

 فقطلَما( + اِلَّا             –لَم  –لَیسَ  –کن  –ما  –) ادات منفی ساز: ال         

 :"اِلّا الحَقَّال تق ل "مثال:  

 هیچ مگو جز حقیقت. )غ( (1

 مگو جز حقیقت را. )غ( (2

 بگو. )غ( فقطحقیقت را  (3

 ✓حقیقت را بگو.  فقط (4

 یادآوری:

+ آیندۀ  فقط"بیاید؛ در ترجمه از قاعدۀ  "اِلّا"اگر بعد از ادات منفی ساز در ادامۀ جمله حرف 

 شود.استفاده می "مثبت

 ."خواهیم افزودبر شما  فقطعذاب را "           "عذاباً اِلّانزیدَک م  فَلَن"مثال:           

 

 یادآوری:

شیء و  –کلّ  –بعض  –جمیع  –الناس  – هرگاه میان ادات منفی ساز و حرف اِستثناء کلماتِ )احدُ

 کرد:ی )فقط( در ترجمه استفاده باشد و نباید از کلمه...( بیاید، آن جمله استثنای )تامّ( می

 ✓. "جز علی کسی نیامد  "ما جاء احدُ اِالّ علیاً           

 ✓. "فقط علی آمد": فقطدر عبارت: جاءَ علی  "فقط"یحضور کلمه-چهار 

 

 در عربی: "ک ــلّ"موارد ترجمۀ  (7

 یاسم مفرد          )هر(: کّل یومٍ = هر روز +                   

 + اسم جمع          )همه، تمام(: کّل االیام = همه روزها        لّ  ک      

 آموزان+ حرف مِن           )هر یک(: کّل مِن التالمیذ = هریک از دانش                   

 

 

 + اسم موصول ) مَن(          هرکس                                                                 

 :"ک ــلّ"موارد اختصاصی ترجمه ✍

 + اسم موصول )ما(          هربار ، هرچه                                                                 

 )آغاز جمله(

 آموزانالتالمیذ: هر یک از دانش مِنَکّل  
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 ."در مسیر نابودی است هرکس"ک لّ مَن علیها فانٍ:                  

 مثال:

 دوستم را دیدم، ... هربارک لّما رأیتُ صدیقی، سلَّمتُ علیه:                  

شود؛ ولی فعل هرگز ترجمه می "مضارع التزامی"مَصدر، در وسط عبارت به شکل فعلِ  (8

 سازی شود.به شکل مصدر معادل نباید

 : )باب اِفعال("عَنِ الضّاللۀ اِبعادَناارادَ االمامُ "مثال: 

 سنتّیما را از گمراهی. )غ(          ترجمه دور کردن امام خواست          

 .          مضارع التزامیدور سازدامام خواست تا ما را از گمراهی          

 عَزَم السکّاکی اَلَّذهابَ اِالی المدارس:"مثال: 

 سوی مدارس. )غ(           ترجمه سنتّیبه رفتنسکاکی تصمیم گرفت به          

 مضارع التزامی.          برودسکاکی تصمیم گرفت تا به مدارس          

 

واقع  "ال"اسمی دارای  ما قبلشانو یا بقیّه موارد آنها؛ اگر  "الّذی ، الّتی"اسم موصولِ  (9

 شود:

 پذیرند،رد( میــاوالً          نقش صفتِ )مف

 ثانیاً          از لحاظ ترجمه معادل حرف ربط )کــه( هستند.

 

 یُدّرسُ جَیَّــداً: الّذیمعّلمَ المثال: رأیتُ 

 داد.به خوبی درس می کهمعلّمی را دیدم        

 

 یادآوری:

ی زیر همواره به صورت گانه6های مونص سالم( موارد های غیر انسان )مکهّر / جمعبرای جمع

 آید:می "مفرد مونث"

 ، ضمیر، اسم موصول، اسم اشاره، خبر مفرد(صفت)فعل، 

 فی المَکتَبهِ. رأیت هاقد  الّتی المفیدۀَ الک ت بَمثال: اشتریتُ هذه 
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 اصلی خود ترجمه شود: نقشهر کلمه در زبان عربی باید دقیقاً طبق  (13

 فاعل          التجاربُمثال: العاقِل  مَن وَعَظَتــهُ 

 = به او پند دهد. او را پند دهد هاتجربهعاقل کسی است که        

 فاعل          العلماءُمِن عبادِه  اللَّهَیَخشَی  اِنّمامثال: 

 

 

 ترسند.دانشمندان از او می فقطاز میان بندگانِ خداوند        

 
 فعلی: 2نحوۀ ترجمۀ جُمالت مرکّب یا   (11

 

 +                                +                                                _الف

 رَجُالً قَد رَجَع مِن مَعرکۀِ اَلحَربِ: رأیتُ                                  

  .برگشته بودکه از میدان جنگ  دیدمرا  مردی                             

 

 +                                +                                                  _ب

 سمعتُ نداءً یَدعُونی اِلی الخَیرِ:                                      

 .خواندفرا میکه مرا بسوی نیکی  شنیدمرا  صدایی                        

 

 +                                +                                                   _ج

 ا فتّشُ عَن کتابٍ یُساعِدُنی فی فَنَّ الخطابه:                             

 .یاری کندمرا در فّن سخنرانی  تا گردممیبه دنبال کتابی                    

 
صورت آید ولی در ترجمه بهمی ماضی( = ظرف زمان            یک فعل اذای )بعد از کلمه (12

 باشد:می "التزامیمضارع "فعلِ 

 ،برسدکه یاری و پیروزی خداوند نَصر  اللَّهِ و الفتح: هنگامی جاءمثال: اذا 

، پس به بپوشاندها شما را که فتنهعلیک م الفتن  فَعَلیک م بالقرآنِ: هنگامی التَبَستاِذا         

 قرآن پناه ببرید.

 .،..بخواهداالنسان ...: اگر انسان  ارادَاِذا         

 استمراری ماضی  ماضی مضارع  ماضی

 میالتزا مضارع مضارع مضارع مضارع    

 بعید ماضی  ماضی ماضی ماضی

 مفعول  به
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 بایدبیاید؛ آن اسم اشارۀ جمع  "ال"؛ اسمی همراه با جمعهرگاه بعد از اسم اشارۀ  (13

  ترجمه شود. "مفرد"به شکل 

 آن مردان    /   رجال             این مردان ـالّمثال: هوالءِ 

 آموزاناین دانش    /    آموزانتالمیذ             آن دانشالـاولئک 

واقع شود، آن اسم اشاره، طبق  البدون ولی اگر بعد از اسم اشاره )جمع یا مفرد( اسمی 

  شود:معنای خود ترجمه می

 مردانی هستند ... هااین           ماصَدَقَوا ...: رجال  هوالءِمثال: 

 

 

تلکَ( اسمی مقدّس و قابل احترام بیاید, آن اسم اشارۀ  –)ذلکَ  دوراگر بعد از اسم اشارۀ  (14

 شود.ترجمه می نزدیکدر معنای  دور

 

 "نیست یکتابی است که در آن هیچ شکّ این"الکتابُ الرَیبَ فیهِ:  ذلکَمثال: 

 

 "است دین استوار این"الدّین  القیّمُ:  ذلکَمثال: 

 

ها را به حقیقت بر آیات خداست که آن "این "آیاتُ اللَّهِ نَتلوُها علیکَ بالحَق:  تلکَمثال: 

 خوانیم.تو می

 

 

 الی نفی جنس )در مبحث نواسخ( به شکل کلمۀ:  (15

 دارد. اِجباری+ ی نکره + نیست ( ترجمۀ  هیچ) 

 .نداردتقریباً معادلی در عربی  "هیچ"به غیر از الی نفی جنس کلمۀ 

 مثال: ال شیءَ اَضَـرُّ مِنَ الجَهلِ:

 ".نیستزیان بارتر از نادانی  یچیز هیچ"

 مثال: ال لباسَ اَجمَل  مِنَ العافیهِ:

 .نیستزیباتر از تندرستی  یلباس هیچ

 

 

 خبر معرفه

 خبر معرفه

 نکره
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 یادآوری:

 است: اختیاریهای زیر ترجمۀ کلمۀ )هیچ( در مثال

 ال شکَّ: شکی نیست.    /     ال بَأسَ: مشکلی نیست.

 ای نیست.چاره-البُــدَّ: بناچار   ای نیست.    / لهَ: چارهال حی

 یادآوری:

 باشد.محذوف میخبر الی نفی جنس های باال کلمۀ )موجود( به عنوان در مثال

 "نیستجز خداوند  یمعبود هیچ"مثال:           ال الهَ)موجود( اِلّا اللَّهُ: 

 

 

بیاید، باید  ل جملهاوّباشد؛ اسن اسم اگر در می مکان دورکلمۀ )هُناک( اسم اشاره برای  (16

 ترجمه شود            ترجمه اجباری. "وجود دارد"به شکل فعل 

ولی اگر در وسط عبارت و یا پاسخ سوالی واقع شود؛ طبق معنای اصلی خود یعنی )آنجا( 

 شود:ترجمه می

 .وجود داردهایی برای دوست لِلصَّدیقِ: شرط شروط  هُناکَمثال: 

 

 قرار دادم. آنجا: کتاب را در هُناکَمثال: جَعَلتُ الکتابَ 

 

 .آنجاست: کتابت کجاست؟ هُناکَمثال: اَینَ کتابُکَ؟ 

 

 

 

، مخصوصاً از نوع ضمایر الیهمضافتواند نقش می صفتو  موصوفدر عربی میان  (17

الیه در پایان ترکیب وصفی )موصوف متصل بیاید؛ ولی در ترجمۀ فارسی این نقش مضاف

 گیرد:+ صفت( قرار می

  مثال: عبادکَ الصالحینَ              بندگان نیکوکارِ تو.

 کتابُنا المفیدُ                 کتاب مفیدِ ما.

 ها برادران من هستند که تالشگرند. )غ(این                                                          

 المجّدونَ نیاخواهوالءِ             

 ✓ ها برادرانِ تالشگرِ من هستند.این                                                          

 مبتدای موخر خبر مقدم

 مفعول فیه

 مفعول فیه

 صفت

 مضاف الیه

 موصوف
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 موارد ترجمه )باید( در عربی:* (18

 یک            یَجِبُ )یَلزَمُ( + اَن + مضارع منصوب )      (:

 به خوبی درس بخوانیم. بایدمثال:          یَجِبُ اَن نَدرُسَ جیّداً: 

 

 منصوب )      (:دو             عَلی + مجرور به حرف جر + اَن + مضارع 

 به شهر بروی. بایدمثال:         علیکَ اَن تَذهَبَ اِلی المدینۀ: 

 

 معادل امر غایب           سه           لِ جازمه + مضارع مجذوم )      (

 جایگاهش را بشناسد. بایدمثال:        لِیَعرَف االنسان  مقامَهُ: انسان 

 

  ترجمۀ )نباید( در عربی:*موارد            

 )اَلّا( + مضارع منصوب )      (: الیک           یَجبُ )یَلزَمُ( + اَن + 

 مثال: یَجبُ اَن ال نَسمَحَ لِلفقراءِ اَن یأتوا اِلی االستقبالِ.                 

 ."به فقیران اجازه دهیم تا به استقبال بیایند نباید"                

 عَلی + مجروز به حرف جر + اَن + ال + مضارع منصوب )      (:            دو

 بروی. نبایدمثال: علیکَ اَن ال )اَلّا( تذهَبَ           تو                 

 های غایب و متکلّم مضارع:سه           الی نهی       + صیغه

 کافران را دوست بگیرند. نبایدمثال: ال یَتّخِذ المؤمنونَ الکافرینَ اولیاءً: مؤمنان                 

 

 

 

سازی معادل "متمّم فارسی "تواند به شکل نقش مفعول به عربی در حالت ترجمه می (19

 باشد.جزئی گذرا به متمّم می3شود و فعل مذکور در این حالت معادل 

 بجنگ. کفّار: ای پیامبر با الکفَارمثال: یا ایّها النبیّ جاهِد 

 

 پرسید. از او           هُـبترسد  /   سَألَ پروردگارش: و هرکس از رَبَّهُوَ مَن خافَ          

 

 

 

 سَ

<
 

 سَ

<
 

 سَ

 سَ

 متممّ بهمفعول 
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 ترجمۀ ضمیر فَصل یا عِماد: (23

در جملۀ اسمیّه اصل بر این است که مبتدا از نوع معرفه و خبر از نوع نکره باشد، ولی 

از نقش  خبرباشد، برای تشخیص بهتر نقش  معرفههای هرگاه مبتدا و خبر هردو از اسم

آید، میان آنها، ضــمــیر منــفصــل مــرفوعــی           )متناسب با مبتدا( می صفت

 "ی آن به صورتِ قید تاکید گویند و ترجمهمی "عماد "یا  "ضمیر فَصل"که به آن 

 باشد.می جباریا               "همان

 مثال: القرآنَ الّدارو           قرآنَ شفابخش!

 شفابخش است. همانالّدارو: قرآن  –هُوَ  –القرآن                     

 اند.رستگاران همانالفائـزونَ           مؤمنان  –هُم  –مثال: المؤمنون 

 

 

 

 

 های )داشت/داشتن( در عربی:معادل✍  (21

 *کانَ + لِ + اسم            کانَ لِعَلیٍ صدیق :

 ."علی دوستی داشت"                                      

 ضمیر + اسم            عِندی کتابُ: *عِندَ +

 ."کتابی دارم"                                            

 *کانَ + عِندَ + اسم            کانَ عِندَ رَجُلٍ بقرۀٌ:

 ."مردی گاوی داشت"                                          

 

 های )نداشت/نداشتن( در عربی:معادل✍

 نفی + کانَ + لِ + اسم            ما کانَ لِرَجُلٍ اوالدٌ: *مای

 ."مرد اوالدی نداشت"                                                       

 *لَیسَ + عِنَ + ضمیر           لَیسَ عندی شیءٌ:

 ."چیــزی نـدارم"                                           

 

 

 

 خبر مبتدا
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 )بعید(: کانَ ذَهَبَ: رفته بود.           + ماضی                                         

 + قَــد            )بعید(: کانَ قَد ذَهَبَ: رفته بود.                                         

 رفت.+ مضارع            )استمراری(: کانَ یَذهبُ: می                                         

 + اسم منصوب )اً(           )بود(: کانَ عابداً: عابدی بود.                                         

 :"کانَ"دربارۀ  (22

 + لِ + اسم           )داشت(: کانَ لتلمیذٍ کتابُ.                                         

 اسم           )داشت(: کانَ عندی صدیقٌ. + عِندَ +                                         

 رفت+ ال + مضارع           )استمراری منفی(: کانَ الیَذهبُ: نمی                                         

 + ما + ماضی           )بعید منفی(: کانَ ما ذَهَبَ: نرفته بود.                                         

 

 

 

 

از آن در عبارت چند فعل هرگاه در آغاز جمله، فعل کمکی )کانَ( بیاید و پس  (23

 کنند.فعل عبارت پیروی می اصلیها از قاعدۀ واقع شود؛ تمام آن فعل مضارعیا  ماضی

 ها حرف عطف )و( آمده باشد!به شرطی که قبل از فعل

 و   یکت ب تکالَیفهُ:   هُناکَاِلی المکتبۀ   و   یَجلِسُ  یَذهَبُالتلمیذ   کانَمثال: 

           

 ."نوشتمیو تکالیفش را  نشستمیو در آنجا  رفتمیدانش آموز به کتابخانه "          

 

 

 

 اجباریشود و ترجمه نامیده می "تقلیل"حرف )قَـد( قبل از فعل مضارع حرف  (24

باشد و بصورت حرف تحقیق می ماضی)گاهی/شاید( دارد؛ در حالیکه)قَـد( قبل از فعل 

 پذیرد.می "اختیاری")همانا( ترجمه 

 .بگویدراست  شاید/  گویدمییَصدِق  الکَذوبُ: دروغگو گاهی راست  قَدمثال: 

 منفعت داری. یدام رساند چیزی که از آنضرر می گاهییضُّر التی ترجُو نَفعَهُ:  قَد         
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( و در حالت شدطبق قاعده )صفت مفعولی +  ماضیدر حالت  مجهولهای فعل (25

های الزم و ناگذر ولی برخی فعلآیند، ( میشودمیصورت )صفت مفعولی+به           مضارع

 ها باید دقت کرد:شوند که در تشخیص آنمی های کمکی مذکور همراهبا فعل

 شود.ک تِبَ           نوشته شد.       /       یُقتَل : کشته می

 )الزم(شود.خَرَجَ           خارج شد.        /       یَدخَل : داخل می

 
 

 

 

 

 "آینده مثبت"توانند فعل مضارع را به حالتِ زمانِ زیر می کلمات و قیدهای زمان (26

 تبدیل کنند.

 غداً )فردا(  /  االسبُوع القادم )هقته بعد(  /  االسبُوع المُقبَل )هفته آینده("

 العامُّ المُقبَل )سال آینده(  /  الشَّهر  القادِم )ماه بعد( و ..."

 

 مثال:

 اِلی السَّفر فی العَّام المُقبل: اَذهَبُ

 .خواهم رفتسال بعد به سفر 

 الجملۀ مِن حَیثِ المعنی: الیُناسِبُعیّن الفعل الّذی "سوال: ✍

 االمثال  ت ستَعَمل  لبیان ما فی سریرۀِ الناسِ. )صحیح( (1

 اَخبارُ مهّمۀٌ فی المَجّالتِ. )غلط( هذا االسبُوعسَت سمَعُ  (2

سَت هذه االم (3  اکن لعالجحِ المَرضی. )صحیح(قَد ا سَـّ
 (1393خارج از کشور  –)سؤال سراسری                                                              

 
 

 

 

بعد از وزن اسم تفضیل )اَفعَل/ف علی(           اگر حرف جَّر)مِن( بیاید؛ در ترجمه از  (27

 اگر اسمی به حالت )جمع( واقع شودکنیم و عالمت )تر( یا صفت تفضیلی استفاده می

 شود.از عالمت )ترین( یا صفت عالی استفاده می          

 است. داناترصدیقهِ            علی از دوستش  نمثال: عَلیٌ اَعلَمُ مِ

 آموز است.دانش نِعلی داناتری                                                         

 التالمیذِمثال: عللی اَعلَمُ 

 آموز است.علی داناترین، دانش                                                         
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قرار گیرد، به شکل فعلِ  "کیفَ"اگر در وسط جمله و بعد از کلمۀ  مضارعفعل  (28

 شود؛ به شرطی که قبل از فعل مضارع،فعل دیگری بیاید.ترجمه می "مضارع الـتزامی"

 :نعیشُاالسالمُ کَیفَ  عَلَّمَنامثال: لَقَد 
 

 ."اسالم به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم"         

 

 

 

کلماتِ )لَیتَ: ای کاش( و )لَعَلَّ: شاید(؛ غالباً یک فعل مضارع مرفوع)       ( بعد از  (29

)بِـ + بن مضارع +            "مضارع التزامی"صورت: آید ولی در ترجمۀ فارسی بهمی

 شود.سازی میشناسه( معادل

 مثال:

 المسلمینَ یَستَیقظونَ مِنَ نومِ الغفله: لَیتَ*

 مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند. ای کاش   

 عَلَینا: ت مطِر الغیومُ  لَعَلَّ*

 .ببارندابرها بر ما  شاید   

 

 

 

 :نحوۀ ترجمۀ جمالت شرطی: )فعل شرط + جواب شرط( (33

 :یَنجَحفی حیاتِهِ  یَجتَهِد مَن✍

 

 

 شود/ خواهد شد.، موفق میتالش کنداش زندگانی هرکس در"

 فیها. وَقَعَبئراً لِأخیهِ ،  حَفَرَ مَن✍

فعل شرط  ادات شرط

 و مجذوم

 جواب شرط و مجزوم
 مضارع اخباری
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