


  ترجمه آّل

« باشد به معنایمعرفهآن زو اگر بعد ا» هر«باشد؛ به معناینکرهاگر» ُکّل« کلمه بعد از

 :است" هر یک"داشت، به معنایتنوینو اگر خود ُکّل» همه

دانش آموزیهر): اسم نکره+ کل( طالٍبُکلُّ

دانش آموزانهمه): اسم معرفه+ کل(الطُّّلاِبُکلُّ

از دانش آموزانهر یک): کل خود نکره(ِمَن الّطالِبکلٌّ

تمرين

  :َعيِّن األصحَّ و األدقَّ

َليَس اکتساب العلم فی اإلسالم إال فریضة، فيجُب علی المسلميَن أن یأخذوه ِمن کّل«

»مکاٍن

لذا مسلمانان باید آن ها را از هر. کسب علم در اسالم فقط یک فریضه ی واجب است )١

.مکانی برگيرند

ه یلذا بر مسلمانان است آموختن آن ها در هم. یادگيری در اسالم فقط یک واجب است )٢

.اماکن

که بر مسلمانان است بر گرفتن آن از همه ی. دانش تنها در دین اسالم یک فریضه است )٣

.اماکن

گرفتن علم و دانش فقط در اسالم فریضه است و بر مسلمين است که این واجب را از )۴



.همه جا بگيرند

به صورت صحيحفقط در این گزینه) هر مکانی: کّل مکان(ترکيب اضافی» ١«پاسخ گزینه ی

 .ترجمه شده است

اسم موصول خاص

: ترجمه می شود» که« به معنای نکره فارسیبعد از اسم معرفهاسمهای موصول خاص،

  .می کوشدکهانسانی ... یجتهدالذیاالنسان

.به ما نعمت دادکهسپاس خدایی: انعمناالذیشکرا اهللا

هناك

: است) وجود دارد، هست(اسم مرفوعی بياید به معنی) هناک(اگر بعد از 

 .دانش آموزانی وجود دارد: هناک طالب

تمرين

»!هناک اسئلٌة کثيرٌة ببال اإلنسان عندما یقُف أمام البحر، أَليَس کذلک؟«: َعيِّن األصحَّ و األدقَّ

برابر دریا ایستاده باشد، آیاسؤال های فراوانی زمانی به ذهن انسان می رسد که در)١

!چنين نيست؟

به هنگام ایستادن انسان در برابر دریا پرسش های فراوانی به ذهنش می رسد، آیا این)٢

!چنين نيست؟

سؤال های فراوانی وجود دارد که به ذهن انسان خطور می کند آن گاه که در مقابل دریا)٣

!بایستد، آیا چنين نيست؟

یادی هستند که به ذهن انسان می آیند به خصوص هنگام توقف درآن جا پرسش های ز)۴



!مقابل دریا، آیا این گونه نيست؟

وجود(نقش خبر مقّدم را دارد و باید به صورت» هناک«با توجه به این که» ٣«پاسخ گزینه ی

 .صحيح می باشد» ٣«ترجمه شود، گزینه ی) داشتن

الي نفي جنس

» نيست.. هيچ«نکره و مبنی بر فتح می آید به معنایالی نفی جنس که قبل از اسم

  :است

 .نيستخيریهيچدر دوستی انسان چند چهره :ال خير فی ود امری متلون

)٨۶سراسری تجربی:(الخطأَعيِّن

کسی که راحتی را بخواهد به عظمت دست: النجاَح ِلَمن یطلُب الراحُة، َفهو ال یبلغ المجَد )١

.نخواهد یافت

در مطالعه درس هایمان باید به راهنمایی: ِلَنهُتمَّ فی مطالعة دروسنا بإرشادات معلِّمنا )٢

.های معلم خود توجه کنيم

بسياری از فقراء از فقر و تهيدستی: إنَّ کثيرًا ِمن العلماء َقد تعلَّموا اشياء عدیدة ِمن الفقراء )٣

.چيزهای زیادی آموخته اند

انسان در زندگی خودطعم دردهای بسياری را: ی حياته طعم المکثيرةَیَتَجرَُّع اإلنسان ف )۴

.می چشد

به ،که مضارع منفی است» الیبلغ«فعلدر این گزینه عالوه بر این که» ١«پاسخ گزینه ی

ی نفی جنس نيز در ترجمه ی جمله»ال«. اشتباه به صورت مستقل منفی ترجمه شده است



هيچ موفقيتی برای«: ح این جمله بدین صورت استلحاظ نشده، بنابر این ترجمه ی صحي

  ».راحتی را می خواهد نيست، پس او به عظمت نمی رسدآهکسی

مفعول مطلق

»قطعًا ، بی شک، حتمًا، مسلمًا«در ترجمه مفعول مطلق تاکيدی از قيدهای تاکيدی نظير  

: استفاده می کنيم

. نازل فرمودخداوند قرآن را بی شک: نّزل اهللا القرآن تنزیًال

   :اما در مفعول مطلق نوعی به دو صورت است

 :استفاده می شود" به نيکی، بسيار، به سختی"آمده باشد، از قيودصفتاگر به همراه

  .به نيکی صبر کن: جميًالفاصبر صبرًا

  :استفاده می کنيم" چون و مانندهم" بياید از قيودمضاف اليهیاما اگر

  .عمل کن همچون عمل کسی که می داند... : من یعلمعمَلإعمل

تمرين

 :ةفی الّترجمالخطأَعيِّن

قطعًا انسان در روز قيامت مورد محاسبه قرار می :ُیحاسب اإلنساُن یوَم القيامِة حسابًا )١

.گيرد

.همواره مانند سرباز به وطن خدمت می کنم: أخِذُم الوطَن خدمَة الجندی دائمًا )٢



.مانند داور مسابقه را مشاهده نمودم: شاهدُت المسابقة مشاهدَة الَحکم )٣

  .مردم در ساختن مسجد مشارکت می نمایند: ُیشاِرُک الّناس فی بناء المسجِد مشارکٌة )۴

جمله دارای مفعول مطلق تأکيدی است، بنابراین در ترجمه ی آن باید از» ۴«پاسخ گزینه ی

: به عنوان مثال می توان این جمله را بدین صورت ترجمه کرد. دفيد تأکيد مناسب استفاده شو

».قطعًا مردم در ساختن مسجد مشارکت می کنند«

استثناي مفرغ

باید به صورت) می آید... ال ، ليس و ماکه جمله به صورت منفی با(در استثنای مفرغ 

  : را آورد " فقط" مثبت ترجمه کرد و در ترجمه آن لفظ

.فقط سعيد حاضر شد: سعيدما حضر اال

  .خال من غير اهللا الیخفق اال لهإن قلبًا: قلبی که از غير خدا خالی شد فقط برای او می تپد

فعل مضارع بعد ازمی آید و) شاید، اميد است(به معنیلعلو) ای کاش(معنیبهليت

  : ترجمه می شودمضارع التزامیليت به صورت

  .جای گيرددوستی بين مردمای کاش: المودة تستقر بين الناسليت

  .نزدیک باشدقيامتشاید: الساعة قریبلعّل

  :مسلمانان جهان مظلومان را عليه ستمگران یاری کنندای کاش



.ُمسِلمی العاِلم َینُصروَن الَمظلوميَن ضدَّ الُمسَتکِبریَنَليَت

اسلوب تعجب

به همراه صفت مورد تعجب استفاده می»چقدر–چه«در ترجمه اسلوب تعجب از کلمات

: شود

.چقدر دور است – مومن ازغيبت چه: ةالمومن عن الغيبماابعد

تمييز

آن را به صورت یک کلمهمی آید، گاهی می تواناسم تفضيلپس ازتمييزدر جمالتی که 

: ترجمه کرد

.او خوش اخالق تر است = نظر اخالق نيکوتر استاو از: اخالقًااحسنهو

 :مفعول ترجمه کردگاهی تمييز را می توان به صورت مبتدا و یا فاعل و یا

.او از من بيشتر استصبر= َصبرًاِهَی اکثَر ِمّنی

.دانش آموز نيکو شداخالق= خلقًاطابت الطالبة

.شکافتيمرازمينچشمه های= عيونًافجرنا االرض

: تمييز را ترجمه می کنيم " ... از, از جنبه, از لحاظ" وگاهی نيز با آوردن تغييراتی از قبيل

  .قلبم از ایمان پر شد= ملی قلبی ایمانا

.خدا از لحاظ گواه و شاهد بودن کافی است= کفی باهللا شهيدًا


