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ی  :  اهداف  یادگتر

متر  درس را درست بخواند ، بفهمد و   -2. واژه های جدید درس را از عرنر به فاریس ترجمه کند  -1
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   :انتظارات پس از مطالعه

درست اسم های معرفه و نکره ، لغات و  ترجمه درس ، قواعد ، شناخت و ترجمه  :  تسلط به  
شان بر ترجمه فعل مضارع  ن ( و تأثتر
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 ، ِل ، ِلَک
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 : های کوتاه  به زبان ساده و رصی    ح    نکات مهم درس در قالب جمله
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 :ترجمه درس 
 
 

 الّدرس الّرابع

حَمُن َعلََّم القُرآَن َخلََق  ﴿  ﴾ اإلنساَن َعلََّمهُ البَيانَ الرَّ

 .خدای بخشنده، قرآن را آموزش داد، انسان را آفريد، سخن گفتن را به او آموخت                            

 تأثير زبان فارسی روی زبان عربی    تَأثيُر اللُّغَِة الفاِرسيَِّة َعلَی اللُّغَِة العََربيَّةِ 

َکثيالُمفرداُت        فاِرسيَّةٌ  ألفاظٌ  العََربيَِّة  إلَی  نُِقلَت  فَقَد  الجاِهلّيِ،  العَصِر  ُمنذُ  العََربيَّةَ  اللُّغَةَ  َدَخلَِت  بَِسبَِب الفاِرسيَّةُ  َرةٌ 

لَّتي ما کانَت ِعنَد العََرِب التِّجاَرِة َو ُدخوِل اإليرانيّيَن في الِعراِق َو اليََمِن؛ َو کانَت تِلَک الُمفَرداُت تَرتَبِطُ بِبَعِض البَضائِعِ ا

يباجِ   . َو اشتَدَّ النَّقُل ِمَن الفاِرسيَِّة إلَی العََربيَِّة بَعَد انِضماِم إيران إلَی الدَّولَِة اإلسالميَّةِ . َکالِمسِک َو الّدِ

ورود تجارت و  کلمات فارسی زيادی به خاطر  پس    واژگان فارسی از عصر جاهليت وارد زبان عربی شدند،     

از کاالها مربوط می شود که عربآ  ايرانيان به عراق و يمن وارد زبان عربی شده است،   هان کلمات به بعضی 

 .ايران به دولت اسالمی شدت گرفت بعداز پيوستنو اين انتقال .نداشتند مثل ُمشک و ابريشم

ِة حيَن شاَرَک اإليرانيّوَن في قياِم الدَّولَِة العَبّاسيَِّة َعلَی يَِد أمثاِل َو فِي العَصِر العَبّاسّيِ ازداَد نُفوذُ اللُّغَِة الفاِرسيَّ      

َو کاَن اِلبِن الُمقَفَّعِ َدوٌر َعظيٌم في هذَا التَّأثيِر، فَقَد نَقََل َعَدداً ِمَن الکُتُِب الفاِرسيَِّة .  أبي ُمسِلٍم الُخراسانّي َو آِل بَرَمک

 .َو ِللفيروزآبادّيِ ُمعَجٌم َمشهوٌر بِاسِم القاموِس يَُضمُّ ُمفَرداٍت َکثيَرةً بِاللُّغَِة العََربيَّةِ . ليلَة َو ِدمنَةإلَی العََربِيَِّة، ِمثُل کَ 

مثل ابومسلم به دست کسانی    دولت عباسی  يیو در عصر عباسی نفوذ زبان فارسی هنگامی که ايرانيان در برپا     

و ابن مقفع در اين تأثير نقش بزرگی داشت،پس تعدادی از کتاب .افزايش يافت  شرکت نمودندخراسانی آل برمک  

فيروز آبادی لغت نامه معروفی به نام قاموس دارد و . های فارسی مثل کليله و دمنه را به عربی ترجمه کرده است

 .استگرفته عربی در بر زبان که واژگان بسياری را به 

التّونجيُّ ِکتاباً يَُضمُّ   َو قَد بَيََّن عُلَماُء اللُّغَِة العََربيَِّة َو الفاِرسيَِّة أبعاَد هذَا التَّأثيِر في ِدراساتِِهم، فَقَد ألََّف الدُّکتورُ  

بَةَ َسّماهُ  باِت الفاِرسيَِّة في اللُّغَِة ا» الَکِلماِت الفاِرسيَّةَ الُمعَرَّ  «.لعََربيَِّة ُمعَجَم الُمعَرَّ

تأليف را    دکتر تونجی کتابی  پس  ودانشمندان عربی و فارسی ابعاد اين تأثير را در پژوهش های خود بيان کرده اند،

 .ناميده است« معجم معربات فارسی در عربی»که کلمات فارسی عربی شده را در بر دارد وآن رااست کرده 

ا الَکِلماُت الفاِرسيَّةُ الَّتي َدَخلَِت اللُّغَةَ العََربيَّةَ فَقَد تَغَيََّرت أصواتُها َو أوزانُها، َو نََطقََها العَ       َرُب َوفقاً ِِللِسنَتِِهم،  أمَّ

 :قريبٍَة ِمن َمخاِرِجها؛ ِمثلُ الَّتي ال توَجُد في لُغَتِِهم إلَی حروٍف «  ، ژگ، چ، پ» فَقَد بَدَّلُوا الُحروَف الفاِرسيَّةَ 

 ... َشرَشف َو  : چادرشب       ِمهَرجان:  مهرگان             فِرَدوس، :  پرديس

زبان   است،وعربهابراساس  تغيير کردهزبان عربی وارد شده اند صداها و وزن هايشان  به    اما کلمات فارسی که  

که در زبانشان نيست به حروف نزديک به مخارج را  «،ژ گ،چ،پ»،پس حروف فارسیتلفُّظ می کنندخودشان آنرا 

 :مثل آنها تبديل کرده اند؛

 ......َشرَشف و ---- ُدرَشب چا       ِمهَرجان ----ِمهرگان        فرَدوس، ِ----پَرديس



 

 

    .الفاِرسيَّةِ «  گنج»ِمن َکِلَمِة    ﴾ ...يَکنِزوَن الذََّهَب َو الِفضَّةَ  ...﴿في آيَِة  «يَکنِزونَ »َو اشتَقّوا ِمنها َکِلماٌت أُخَری، ِمثلُ      

 .فارسی است«گنج»از کلمهکه ...  در آيه«يَکنِزونَ »و کلمات ديگری از آنها بر گرفته اند،مثل

لُها َغنيَّةً فِي اِلُسلوِب َو البَياِن، َو ال نَستَطيُع َعلَينا أن نَعلََم أنَّ تَباُدَل الُمفَرداِت بَيَن اللُّغاِت في العالَِم أمٌر َطبيعيٌّ يَجعَ      

َر ِمن تَأثيِرها بَعَد اإلسالِم،  أن نَِجَد لُغَةً بِدوِن َکِلماٍت دخيلٍَة؛ کاَن تَأثيُر اللُّغِة الفاِرسيَِّة َعلَی اللُّغَِة العََربيَِّة قَبَل اإلسالِم أکثَ 

ينّيِ َو أّمابَعَد ظُهوِر اإلسالِم فَقَِد ازدادَ   . ِت الُمفَرداُت العََربيَّةُ في اللُّغَِة الفاِرسيَِّة بَِسبَِب العاِمِل الّدِ

 که آنهارا در شيوه ها و بيان غنی میاست  دادوستد کلمات در بين زبان ها در جهان امری طبيعی  که  دانيم  ب  بايد 

را پيدا کنيم ؛تأثير زبان فارسی بر زبان عربی قبل از اسالم  ی وارداتینمی توانيم زبانی بدون واژه هاما ،و  سازد

بعد اسالم بوده است،اما بعد از ظهور اسالم کلمات عربی در زبان فارسی به دليل عامل دينی   تأثير آنبيشتر از

 .است افزايش يافته

 
 

                                               



 

 

 )یَْزداد   :مضارعاِزدادَ: افزایش یافت ) 

 )یَْشتَد   :مضارع(گرفت شدّت : اِْشتَد  

 )یَْشتَق   :مضارع( برگرفت : اِْشتَق  

 )یَْنَضم   اِْنَضمَّ،( پيوستن : اِْنِضمام

 )ی بَيِّن   :مضارع( کرد آشکار : بَی نَ 

 )یَتَغَيَّر   :مضارع(شد دگرگون : َغی رَ 

 شده  وارد : َدخیل

 ابریشم : ديباج

 

 )ی شاِرك   :مضارع(کرد شرکت : شاَركَ 

ب  شده  عربی : ُمعَر 

 واژگان  : ُمفَردات

 م شک  : ِمْسك

 )یَْنِطق   :مضارع( آورد زبان بر : نََطقَ 

 )یَْنق ل   :مضارع( کرد منتقل : نَقَلَ 

 اساِس  بر : لِ  َوْفقا  

 )َضمَّ  :ماضی( گيرد برمی در : يَُضم  

 

 واژه نامه : 
 
 

 َحوَل النَّّص :  
                               

 
َسئِلَةِ  َعنِ  أَِجب    ً  التّاليَةِ  اِل   ) به کمک متن( .بِالنَّّصِ  ُمستَعينا

 

داَدتِ  ِلماذَا (1 سالِم؟ ار  و ظُه بَع دَ  ال فاِرسيَّةِ  اللُّغَةِ  فِي ال عََربيَّةُ  ال ُمفَرداتُ  از   بِسبِب العاِمِل الّدينیِّ    إل 

 چرا بعد از ظهور اسالم واژه های عربی در زبان فارسی زياد شدند؟

ِ  بَع دَ - 2 تَدَّ  تاريخّيٍ  حاِدثٍ  أَّي  الّدولِة اإلسالميَّةِ بَعَد انِضماِم ايران إلی  ال عََربيَِّة؟ إلَی ال فاِرسيَّةِ  ال َکِلماتِ  نَق لُ  اش 

 بعد از کدام حادثه ای تاريخی ، انتقال کلمات فارسی به عربی شّدت گرفت؟ 

باتِ  ُمع َجمِ »  ُمَؤلِّفُ  هوَ  َمن   -3  الّدکتور التّونجی  ؟« ال عََربيَّةِ  اللُّغَةِ  فِي ال فاِرسيَّةِ  ال ُمعَرَّ

باتِ  ُمع َجمِ »نويسنده   کيست؟ « ال عََربيَّةِ  اللُّغَةِ  فِي ال فاِرسيَّةِ  ال ُمعَرَّ

 ُمنذُ العصِر الجاِهلیِّ  ال عََربيَِّة؟ اللُّغَةِ  فِي ال فاِرسيَّةُ  ال ُمفَرداتُ  َدَخلَتِ  َمتی -4

 چه وقت واژگان فارسی وارد زبان عربی شدند؟ 



 

 

5-  ِ  التِّجاَرِة َو ُدخوِل اإليرانييَّن فی الِعراِق َو اليََمنِ بَِسبَِب  ال عََربيَِّة؟ إلَی ال فاِرسيَّةُ  ال ُمفَرداتُ  نُِقلَتِ  َسبَبٍ  بِأَّي

 به کدام علتی واژگان فارسی به عربی منتقل شده اند؟ 

عَلُ  َشيءٍ  أَيُّ  -6 سُلوبِ  فِي َغنيَّةً  اللُّغَةَ  يَج   تَباُدَل الُمفرداِت بَيَن اللُّغاِت فی العالَمِ  ؟ال بَيانِ  وَ  اِل 

 چه چيزی زبان را در شيوه و بيان غنی می سازد؟ 

 

 اِعلَموا ) قواعد( : 
 
 

 النَِّکَرةُ  وَ  ال َمع ِرفَةُ 

، و گوينده برای که است اسمی  معرفه اسم اسمِ  است؛ شده شناخته خواننده يا شنونده  ،   اّما   نکره 

 :مثال است؛ «ال» داشتنِ  معرفه اسم نشانۀ ترين مهم است ناشناخته

سٌ  جاءَ  سُ  جاءَ                                    .آمد معلّمی  :ُمـــَدّرِ  .آمــد معلّم :ال ُمـَدّرِ

 .يافتم را قلم :ال قَلَمَ  َوَجد تُ                                       .يافتم را قلمی: قَلَماً  َوَجد تُ 

 

 :  راه های شناخت اسم های معرفه 

    

 اسم های معرفه انواع مختلفی که در اين کتاب با دو نوع از آنها آشنا می شويم : 

 

 يکی از نشانه های اسم های نکره داشتن ) ال ( می باشد. مانند:   معرفه به ال ) ذو الالم ( :-1

 الکتاُب / المدرسِة / الواِلدَ                  

 اسمی که ال بپذيرد ديگر تنوين قبول نمی کند.  : 1توجه

 و شود  می  ناميده «  َعلَم اسم»   عربی  زبان  در جايی، يا کسی مخصوص نام  يعنی( :  اسم خاص  )  معرفه به َعلَم    -2

  بيروت بغداد، مريم ، هاشم، :مانند رود ؛ می شمار به معرفه

 :  اسم نکره  

اسم   .در زبان عربی اسمی که جزء معرفه ها نباشد، نکره گوينداست؛ ناشناخته  خواننده  يا شنونده، گوينده، برای اسمی که  

 َرُجلٌ  و  َرُجلٍ  َرُجالً، :مثال دارد؛ ) ، ـٌ  ـٍ  ، ـً  ( تنوين معموالً  نکره

 .است معرفه بلکه نيست؛ نکره ولی دارد، با اينکه تنوين ُحَسينٌ  و کاِظمٌ  َعبّاٌس، :مانند َعلَم، اسم   :2توجه 

 ( ی  ،يک  / يک  / ی ) : را به سه صورت ترجمه می کنيم  نکره اسم فارسی زبان در  :3توجه 

  =     .آمد مردی يک /آمد مرد يک /آمد دی مر :َرُجلٌ  جاءَ 

 شود، می  تکرار «ال» همراه دوباره اسم همان و بيايد نکره صورت به اسمی  هرگاه معموالً    :  4  توجه

 :مثال کرد؛ ترجمه « آن»  يا « اين»  را المش و الف توان

َفراسُ  کانَتِ                              .أَفراساً  َرأَيتُ   .صاِحبِها َجنبَ  اِل 



 

 

  .بودند صاحبشان کنار ها اسب آن                 .ديدم را هايی اسب

آن   کردن معنا نکره بهو نکره است اّما نيازی    دارد تنوين خبر گاهی    .شديد آشنا خبر و مبتدا با گذشته سال  :5توجه

 :  مانند .نيست

 .است برنده ما تيم : فائِزٌ  فَريقُنا        .است گنج دانش: َکن زٌ  اَل ِعل مُ 

 .نيست کردن معنا نکره به نيازی اّما دارند؛ تنوين فائزٌ  و کنزٌ  باال مثال دو در

 

 درخشان  :اَلدُّّريّ  چراغدان  :اَل ِمش کاة .َحَسَب قواعِد الَمعرفَِة َو النَِّکَرةِ  يلَي ماتَرِجم : ختَبِر نفَسکَ اِ

 

جاَجةُ ال  ُزجاَجةٍ   في  ِمصباحُ ال  ِمصباحٌ   فيها  شکاةٍ مِ کَ   نوِرهِ   َمثَلُ   اِلرِض   وَ   السَّماواتِ   نورُ   للاُ ﴿ (1   وَکبٌ کَ   َکأنَّها  زُّ

يٌّ   ﴾ُدّرِ

چراغ در آن در آن هست ،  چراغیست که چراغدانيخداوند نو آسمانها و زمين است، مثال نور او همچون 

 .   درخشان استستاره ای  شيشه گويا آن ست، شيشه اي

 ﴾سولَ ر  ال فِرَعون   فَعََصی َرسولا  فِرَعونَ  إلَی أرَسلنا﴿ (2

 . فرستاده سرپيچی کردآن را سوی فرعون فرستادیم ، پس فرعون از فرستاده ای 

 . ِمن ألِف عابِد   َخير  ي نتَفَع  بِِعلِمِه  عاِلم   (3
 خبر ) نکره(                            

 . از هزار عابد است بهترکه از علمش سود برده شود  دانشمندی

 
 

 قواعد( : اِعلَموا )  
 

َجَمةُ   ( 1)ال ُمضاِرعِ  ال ِفع لِ  تَر 

 
:  حروفی که فقط بر سر فعل های مضارع می آيند و باعث تغيير در معنا و زمان آن می شوند  

  

***** 

 آن در معنای و آيند می  مضارع فعل سر بر « اينكه برای ، تا  :َحتّی  ، ِلَكي ، لِ  َكي،» و « كه :أَن  » حروف

 ترجمه«  التزامی  مضارع»فارسی به صورت  در اند، حروف اين دارای که هايی  فعل كنند؛ می ايجاد تغيير

 :مثال شوند؛ می 

كُمُ  كُمَ  َحتّی                  كند        می داوری :يَح   كند  داوری تا :يَح 

 کنند  تالش که :يُحاِولوا أَن                      کنند     می تالش :يُحاِولونَ 

 شويد  شاد تا :تَف َرحوا ِلَکي                     شويد    می شاد :تَف َرحونَ 



 

 

عَلُ  عَلَ                      دهد          می قرار :يَج   بدهد  قرار تا :ِليَج 

 بروند  تا  :يَذ َهب نَ  َکي                       روند          می :يَذ َهب نَ 

 

***** 

تغيير   فارسی زبان در « منفی آیندۀ» معادلِ  فعل مضارع می آید و معنای آن را بهنيزبر سر  «لَنْ » حرف

 :مثال ؛می دهد

 يافت  نخواهيد دست :تَنالوا لَن                يابيد    می دست :تَنالونَ 

 )تَف عَل نَ  و يَف عَل نَ  در جز به(کنند می ايجاد تغييراتی مضارع فعل انتهای در حروف  اين: نکته 

 
يتَيَنِ  رِجمِ تَ :  نَف َسكَ  اِختَبِر فَعالَ  ثُمَّ  الدَّرِس، قَواِعدِ  َحَسبَ  الَحديثَ  وَ  اْل  اِل   .الُمضاِرَعةَ  َعيِّن 

 ﴾ لَک مَشيئاا َو ه َو َشرٌّ  أن ت ِحبُّوا  َعَسی  لَک م  َخير   ه وَ  وَ  َشيئاا  تَکَرهوا  أن َعَسی﴿(1

درحاليکه برایتان  دوست بدارید  درحاليکه برایتان بهترست و شایدچيزی را  بدتان بياید  چه بسا از چيزی   

 .  بد است

 .به صورت مضارع التزامی ترجمه می شوند:   أن تُِحب وا - أن تَکَرهوا

 

از آنچه روزیتان دادیم إنفاق کنيد قبل از آنکه  ُخل ةٌ﴾َيوٌم ال َبیٌع َو ال  أن َيأتَي  ﴿أنِفقوا ِمّما َرَزقناکُم ِمن قَبِل  (2

 ..که هيچ معامله و دوستی نباشدبياید  روزی

 .مضارع التزامی ترجمه می شوندبه صورت : أن َيأتيَ  

 

عاَرَضة  قَبَل أن یَسَمَع ِمن أخالِق الجاِهِل اإلجابَة  قَبَل (3 کم  أن یَفَهَم َو الم    .بِما ال یَعلَم   َو الح 

از اخالق نادان جواب دادن است قبل از اینکه بشنود و مخالفت است قبل از اینکه بفهمد و داوری کردن  

 ./  است به آنچه نمی داند

 .به صورت مضارع التزامی ترجمه می شوند:  أن يَفَهمَ  - أن يَسَمعَ 

 مضارع منفی:  ال َيعلَمُ  

 

 

http://bayanbox.ir/info/7524882076483251975/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B6-%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B5%DB%B7-1
http://bayanbox.ir/info/7524882076483251975/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B6-%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B5%DB%B7-1


 

 

 

 التَّمارين 

 

رينُ  لُ  اَلتَّم  وَّ    ✓        َعيِِّن الجملةَ الصَّحيحةَ َو َغيَر الصَّحيحِة َحَسَب الحقيقِة. :اِل 

 ✓                             .الِمسک  ِعطٌر ی تََّخذ  ِمن نَوعٍ ِمَن الِغزالنِ  - 1

 مشک عطری است که از نوعی از آهو ها گرفته می شود.

 ✓                          .قِطعَة  ق ماٍش توَضع  َعلَی السَّریرِ الشَّرَشف   - 2

 .مالفه، تّکه پارچه ايست که بر روی تخت گذاشته می شود

                        .العََرب  یَنِطقوَن الَکِلماِت الدَّخيلَةَ ِطبَق أصِلها  - 3

 آورند.عرب ها کلمات وارد شده را بر طبق اصلش بر زبان می 

بَِة ذات  األ صوِل الفاِرسيَّةِ  - 4 عَرَّ   ✓  .في الل غَِة العََربيَِّة ِمئات  الَکِلماِت الم 

 در زبان عربی صدها کلمه عربی شده دارای ريشه فارسی وجود دارد. 

بَةَ  - 5 عَرَّ م  الَکِلماِت الت رکيَّةَ الم   ألََّف الد کتور  التّونجي  ِکتاباً یَض 

                                                            .في الل غَِة العََربيَّةِ  

 دکتر تونجی کتابی را نگاشت که کلمات فارسی عربی شده را در بر می گرفت.

 

 العََربيَِّة. َعيِِّن الِعباَرةَ الفاِرسيَّةَ الُمناِسبَةَ ِللِعباَرِة :الثّاني اَلتَّمرينُ 

یاح  بِما ال تَشتَِهي الس ف   1  .ر چه پيش آید خوش آیدــه                              .ن  ـــتَجِري الّرِ

 . کم گوی و گزیده گوی چون درّ                               .البَعيد  َعِن العَيِن، بَعيدٌ َعِن القَلبِ  2

 . ی زغوره حلوا سازیـر صبر کنــگ                              .ريـأَکلت م تَمري َو َعَصيت م أم 3

 . دان شکستـــورد و نمکـــنمک خ                             . َخير  الَکالِم ما قَلَّ َو دَلَّ  4

بر  ِمفتاح  الفََرجِ  5  . رود هر آنکه از دیده برفتــاز دل ب                          . الصَّ

 بََرد کشتی آنجا که خواهدخدای وگرجامه برتن دََرد ناخدای       .           َوقَعَ الَخير  في ما  6

 

َورِ  :الثّاِلثُ  اَلتَّمرينُ   . )طبق عکسهای کتاب( أِجب َعِن اِلسئلَِة التّاِليَِة َحَسَب الصُّ

 بالحافلة    بَِم يَذَهُب الطُّاّلُب إلَی الَمدَرَسِة؟ 1

 مدرسه می روند؟ با اتوبوسدانش آموزان با چه چيزی به 

ــ في أّيِ باِلٍد تَقَُع هِذِه اِله 2  فی ِمصرَ  راُم؟ــ



 

 

 اين اهرام در کدام کشور قرار دارد؟ در مصر 

تاِء؟ 3  باِردٌ  َکيَف الَجوُّ فِي أرَدبيل فِي الّشِ

 هوای اردبيل در زمستان چگونه است؟  سرد 

 ِلسيبَِويه  ِلَمن هذَا التِّمثاِل؟ 4

 اين مجسمه از آن کيست؟ از آن سيبويه 

 نَعَم ، اُشاِهُد الَوجهَ  َهل تُشاِهُد َوجهاً فِي الّصوَرِة؟ 5

 .آيا چهره ای را در تصوير می بينيد؟ بله ، چهره را می بينم

ــ ُد فَ ــماذا تُشاهِ  6  (بَيتاً ) اُشاِهُد ِجسراً  وَق النَّهِر؟ـــ

 .را می بينم( خانه ای ) باالی رودخانه چه می بينی ؟ پُلی 

 :الّرابِعُ  اَلتَّمرينُ 

 .   ألف: َعيِّن التَّرجمةَ الصَّحيحةَ َحَسَب قواِعِد المعرفِة و النَِّکَرِة 

 .صدای عجيب را شنيدم                       .نيدمصدای عجيبی را ش. َسِمعُت َصوتاً َعجيباً  1

 .به روستا رسيدم                         .به روستايی رسيدم .   إلَی القَريَةِ َوَصلُت  2

 .نگاه به گذشته                                   .نگاهی به گذشته     .  نَظَرةٌ إلَی الماضي 3

 بندگاِن درستکار                        بندگانی درستکار         الِعباُد الّصالحونَ  4

واُر العَتيُق   5  دستبندی کهنه             ه ــــد کهنـبنـدست         الّسِ

 ن ــــخ زّريــتاري                                  ين   تاريخی زرّ     التّاريُخ الذََّهبيُّ     6

 

َعيِّن    َحَسَب قواِعِد المعرفِة و النَِّکَرِة ثُمَّ  التّاليَةَ  .  و النَِّکَرةَ   المعرفةَ ب: تَرجِم الُجَمَل  بَِخّطٍ إليِه  أُشيَر            في ما 

 جهانی  ميراث ليست :ال عالَمّيِ  التُّراثِ  قائَِمةُ  شد         اشاره :أُشيرَ 

لَت ُمنَظََّمةُ اليونِسکو َمسِجَد اإلماِم َو قُبَّةَ   العالَمّيِ  التُّراثِ في قائَمِة  قابوٍس َسجَّ

 « ال»معرفه به : التُّراثِ                                   (      َعلَم)معرفه :  قابوٍس  

 . سازمان يونسکو مسجد امام  و گنبـد قابــوس را در ليست ميراث جهانی ثبت کرد

 

 .  سُيّاّحاً  يَجِذبُ  َسنَنَدج في آباد خسُرو ِعماَرة

 سُيّاحاً : نکره                                           (َعلَم)معرفه سنندج: 

 ساختمان خسروآباد در سنندج گردشگرانی را جذب ميکند.

 

   .فِي الصَّحراءِ  َجنَّةٌ  ِکرمانحديقَةُ شاهزاَده قُرَب 

 نکره : َجنَّةٌ (                                        َعلَم ) معرفه : کرمان 

 .باغ شازده در نزديکی کرمان بهشتی در بيابان است

 



 

 

   .أَحُد اْلثاِر القَديَمةِ  ماَزنَدران في ُمحافََظةِ  کُردکاُلَمعبَُد 

 معرفه به علم : مازندران                                     (َعلَم)معرفه  : کُردکاُل 

 .عبادتگاه کردکاُل در استان مازندران يکی از آثار باستانی است

 

 َعّيِن الکلمةَ الصَّحيحةَ َحَسَب الفعِل الماضي. :ال خاِمسُ  لتَّمرينُ ا

 

الفعُل 

 الماضي

 الفاعل اسُم  الَمصَدر  فعُل األمر   الفعُل الُمضارع 

 وافَقَ 
وافِق التَّوفيق  ✓وافِق ✓ی وافِق    ✓الم 

وافَفَة َوفِّق ی َوفِّق   َوفِّق  ✓الم   الم 

بَ   تَقَرَّ
ب   ب  ی قَّرِ ب قَّرِ ب  ✓التَّقَر  قَّرِ  الم 

ب   ب ✓یَتَقَرَّ ب التَّقریب  ✓تَقَرَّ تَقَّرِ  ✓الم 

 تَعاَرفَ 
ف   عاَرفَة ✓تَعاَرف یَتَعَرَّ تَعاِرف الم   ✓الم 

ف اِعِرف ✓یَتَعاَرف   ف  ✓التَّعار  عَّرِ  الم 

 اِشتَغَلَ 
شتَِغل ِشغال ناالِ  ✓اِشتَِغل  یَنَشِغل    ✓الم 

نَشِغل  ✓غالتااِلشِ  اِنَشِغل  ✓یَشتَِغل    الم 

 اِنفَتَحَ 
تَفَتِّح  ااِلستِفتاح  ✓اِنفَتِح یَفتَتِح    الم 

نفَتِح ✓ااِلنِفتاح تَفَتَّح  ✓یَنفَتِح    ✓الم 

 اِستَرَجعَ 
ستَرِجع ااِلرتِجاع  ✓اِستَرِجع ✓یَستَرِجع    ✓الم 

ع  ✓ااِلستِرجاع راِجع یَرتَِجع   َرّجِ  الم 

لَ   نَزَّ
ل الن زول  اِنِزل  ی نِزل   نَّزِ  ✓الم 

ل   ل ✓ی نَّزِ  النّاِزل  ✓التَّنزیل ✓نَّزِ

 األکَرم  ✓اإلکرام ✓أکِرم ✓ی کِرم   أکَرمَ 



 

 

م   م ی َکّرِ کِرم التَّکریم  َکّرِ  ✓الم 

 

 تَرِجم اْلياِت ثُمَّ َعيِِّن الَمطلوَب ِمنَک. :الّساِدسُ  اَلتَّمرينُ 

 

 (إصبِروا: فعَل األمرِ )              ﴾وا َحت ی يَحک َم هللا  بَينَنافَاصبِر...  ﴿ .1

 .پس صبر کنيد تا خداوند ميان ما داوری کند

لوا أن  ي ريدونَ  ﴿ .2  ( للّاِ :  الُمضاَف إلَیهِ )                                             ﴾َکالَم هللاِ  ي بَد ِ

 . می خواهند که سخن خدای را دگرگون نمایند

 ( للّا  :  الفاِعلَ )        ﴾. ..َحَرج   ِمن َعلَيک م  ِليَجعَلَ  هللا   ي ريد  ما ...  ﴿ .3

 ( بدهد)تنگنا قرار دهدخداوند نمی خواهد تا شما را در 

 ( فاتَ :  الِفعَل الماضيَ )                      ﴾فاتَک م ما  َعلَی تَحَزنوا  ِلَکيال . ..  ﴿ .4

 .تا به آنچه از دستتان رفت اندوهگين مباشيد

ا ت ِحب ونَ  البِر   تَنال وا  لَن ﴿ .5  ( ت ِحبّونَ  - تَّی ت نِفقواحَ  - تَنال والَن  :  الِفعَل الُمضاِرعَ )             ﴾َحت ی ت نِفقوا ِمم 

 .به نيکی نميرسيد مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنيد

 .اْلَکِلماتِ  هذهِ  َجْمعَ  ا ْکت بْ  :الس ابِع   اَلت مرين  

 

 جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد

 تَواریخ  تاریخ  آثار  أَثَر أفراس فََرس 

 د َول  دَْولَة ِعباد  َعْبد ق َری قَْریَة

س ل  َرسول  َمالِعب  َمْلعَب  أمثال ِمثْل  ر 

 أسماک  َسَمك  أسنان  ِسنّ  ک ت ب ِکتاب

ذوع  ِجذْع   أفواه  فَم  أجنَِحة َجناح  ج 

 



 

 

 

 نمونه سوالت امتحانی :

 

 

ِجِم ال ُجَمَل التّاليَةَ إلی ال فارسيِّة :   تَر 

 ﴾ِلَكْيال یَْحَزنوا َعلَى ما فاتَك م﴿

ْفَردات  تَْرتَبِط  بِبَْعِض البَضائِعِ كانَْت .  . تِْلَك الم 

 . ال نَْستَطيع  أَْن نَِجدَ ل غَةً بِدوِن َكِلماٍت دَخيلَةٍ  

جاَجة  َكأَنَّها َكْوَكٌب د ّري  ..﴿  جاَجٍة الز   ﴾.الِمْصباح  في ز 

 الشَّْرَشف  قِْطعَة  ق ماٍش توَضع  َعلَى السَّریرِ .

 

 

ِجِم  َم العَلَِم )اسم خاص( :تَر  لَةَ التّاليَةَ ثُمَّ َعيِّن اِس   الُجم 

 

سوَل.»  «وأَْرَسْلنا إلى فِْرَعْوَن َرسولا فَعَصى فِْرَعْون  الر 

 : ..................................................................................................     ترجمه جمله

 : ......................العَلَماسم 

 

َت َعِن الِفع ِل الُمضاِرعِ: ِجِم اْليَةَ التّاِليَةَ َحَسَب ما تَعَلَّم   تَر 

لَْن تَنالوا البِر  َحتّى تُْنِفقوا ِمّما َرَزْقناكُم .           

.............................................................................................. 
 

 :عیّن الَمْطلوَب ِمْنكَ 

      .أَحد  اآلثار القَدیَمةِ  باِلِدناَمْعبَد  ك ْردك ال في  -

 : ......................  اسم مكان               ...................  :اسم خاص        

       .عاِلٌم ی ْنتَفَع  بِِعْلِمِه َخْيٌر ِمْن أْلِف عابِدٍ  -

        ...................: فعل مجهول                ...................: ضیل تفاسم        



 

 

ْكم  بِما ال یَْعلَم  ِمْن أخالِق الجاِهِل  -     .الح 

 .....................اسم فاعل                ...................  :جمع مكسر       

 
. موفق باشيد   

 
 
 

 



 

 

 




