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فهرست

بدانیم٢( فعل مضارع متن درسالمعجم

تمارین فن ترجمه



بودبا مادرشدریک روستا اسب کوچکی 

ه ِ  ي َقرََة  َصغري  َمَع أُم  َفرَس  کاَن 



«پرس،فرزند : ا ِبن » زادآدمی: ا ِبُن آدم 

ا  فقط: إَّنَّ

به آسانی: بُُسهولَة 

ستیز: َجَدل 

حمل کردنبُردن ، : َحمل 

«َخطیَئة: مفرد » خطاها، گناهان: َخطایا 

برگشنت: ُرجوع 

ّی  یاضة » ورزشکار: ریاض ِ «ورزش: ر ِ

دُ / شاَهَد  بیندمی/ دید: یُشاه ِ

دتشکر می کن/ تشکر کرد : یَشکُُر / َشکََر 

ق  راستگو: صاد ِ

یدراست می گو/ راست گفت: یَصُدُق / َصَدَق 

زندگی می کند/ زندگی کرد: یَعیُش / عاَش 

غرق می شود/ غرق شد : یَغَرُق / َغر َِق 

خشم: َغَضب 

اسب: َفرَس 

ة  نقره: ف ِضَّ

انجام دادن، کار: ف ِعل 

م  آینده: قاد ِ

منظور: َقصد 

گفتار: َقول 

ُب / کََذَب  دروغ می گوید/ دروغ گفت : یَکذ ِ

بنابراین: ل ِذا 

آزمایشگاه: ُمخَتََب 

ه ِ » خود: نَفس  «با خودش :  ي نَفس ِ

رساندسود می/ رساند سود: یَنَفُع / نََفَع 

«أَنهار: جمع » رودخانه: نَهر 

اَلُْمْعَجم



تجربه جدید
می زندگی ما با انسان »:مادر ِ اسب به پرسش گفت .در یک روستا اسب کوچکی با مادرش بود 

.مجاور بَبی این کیف را به روستای خواهم بنابراین ازتو می ... کنیم و به او خدمت می کنیم 

ترجمه

ادامه



َرة ِ  ُل الَحقیَبَة َو یَذَهُب إلی الَقریَة ِ املُجاو ِ ه ِ  ي .ُهَو یَحم ِ ُد نَ طَریق ِ یَخاُف الَفرَُس َویَسأَُل بََقرًَة . هراً یُشاه ِ

ُر َعلَی الُعبور ِ ؟ الَبَقرَُة تَقوُل َهل .واق َِفًة َجنَب النَّهر ِ  .لنَّهُر َعمیقاً نََعم ، لَیَس ا: أَقد ِ

اسب می ترسد و از یک گاو ماده ایستاده .راه رودی را می بیند در . می رودمجاورسوی روستای و به را می برد کیف او 
.بله این رود خانه عمیق نیست : میتوانم عبور کنم ؟ گاو می گوید آیا . پرسددر کنار رود می 

ترجمه

ادامه



نجاب  کَالَمُهام َو یَقوُل  غیُر ، أَنَت : یَسَمُع س ِ  ي املاء ِ ، هذا َتغرَُق  سَ ال ، أَیُّها الَفرَُس الصَّ

ّداً  أَتَفَهُم ؟. الرُّجوع ِ َعلَیَک ب ِ . النَّهُر َعمیق  ج ِ

نه ای اسب کوچک ، تو در آب : آن دو را می شنود و می گوید سنجابی سخنان 
آیا می فهمی؟. تو باید برگردی.غرق خواهی شد ، این رودخانه خیلی عمیق است 

ترجمه

ادامه



برمی گردد به کنم؟ پس خدایا چه کار : سخن دو حیوان را می شنود و با خودش می گویدفرزند اسب 
داستان را رشح برگشتی؟ اسب برای چه : می پرسدمادراز او . گرددحّل می راه سوی مادرش و دنبال 

کنینظر تو چیست؟ آیا می توانی عبور : مادر از پرسش می پرسد .سخنش را می شنود می دهد ومادر 
دروغ می گوید؟کسی یا نه ؟ چه کسی راست می گوید ؟و چه 

ترجمه

ادامه



گاو  راست می گوید و : از دو دقیقه گفت اّما بعد . اسب کوچک به سوالش پاسخ نداد 
از آنها نظرش را هرکدام .استگاو بزرگ است و سنجاب کوچک .هم راست می گویدسنجاب 
را می فهمد و می رود به سوی نهر سخن مادرش کوچک اسب .موضوع را فهمیدم . می گوید

.و می بیند گاو و سنجاب را مشغول گفتگو

ترجمه

ادامه



نه ، من راست می گویم و تو دروغ : سنجاب .من راست می گویم و تو دروغ می گویی : گاو 
از آن رودخانه به آسانی عبور می کند سپس بر می گردد و به خاطر تجربه جدید اسب .گویی می 

.خوشحال می شود 

(« ص»رسول خدا). فکر کردن از هفتاد سال عبادت بهرت است ساعتی 

ترجمه



رساندمی آن زن به خانواده اش سود  این پرس کوچک با ماشینش 
بازی می کند

توجه به تصویر جمالت را ترجمه کنیدبا (2)فعل مضارع

ترجمهترجمه

غريُ  أرُسَتَهاُع ْنفَ تَ ت ِلَْك الَْمرأَُة َعُب ب َِسّياَرت ِه ِ لْ ََ ٰهَذا الَْولَُد الصَّ

ادامه



مامی رویم به خانه ی خدا ماقرآن می خوانیم

با توجه به تصویر جمالت را ترجمه کنید

ترجمهترجمه

.يت ِ اللّٰه ِ ْذَهُب إلَی بَ نَ نَحُن ْقَرأُ الُْقرآنَ نَ نَحُن 



به مقاَسۀ فعل های عربی و فارسی زَر توّجه کنيد: بدانیم

ترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضی

ُهَو َفَعَل 

َی َفَعلَت ه ِ
او انجام داد

ُهَو یَفَعُل 

َی تَفَعُل  ه ِ
می دهداو انجام

نَحُن َفَعلنا
ما انجام دادیم

نَحُن نَفَعُل 
ما انجام می دهیم

ْفَعُل نَ ُل، ْفعَ تَ ْفَعُل، یَ = فعل + َن ، َت ، َي 



فّن ترجمه

در دو جمله ی زیر چیست ؟« تَعَمُل » از کجا بدانیم معنای 

ه ِ الْب ِنُت ُل َجي داً عمَ تَ َا نَّجاُر، أنَت  الُْمخَتََب ِ عَمُل  ي ِ تَ ٰهذ ِ

ای نّجار، تو خوب کار می کنی

پاسخ

اَن دخرت در آزمایشگاه کار می کند

ادامه

نُت الْب ِ أنَت 



جمله های زیر را ترجمه کنید

ای برادرم ، آیا تو حق را می گویی؟: خواهرم می گوید به من 

.تو می نشینی روی زمین و مادرت می نشیند روی صندلی 

ترجمه

ترجمه



(کنيدبا توّجه به منت درس، جمله های درست و نادرست را معلوم )التَّمرین األَوَّل  التَّامرین

ها َحْمَل َحقی. 1 ْن َولَد ِ َهب ِ َبة  َمملوَءة  طَلََبْت أُمُّ الَْفرَس ِ م ِ .ب ِالذَّ

ْنجاُب الَبَقرَُة کَبريَة  »قالَْت أُمُّ الَْفرَس ِ . 2 «. َصغري   َو الس 

«.النَّْهر ِ تَْغَرُق  ي ِ أَنَت »قالَت الَْبَقرَُة ل ِلَْفرَس ِ . 3

قان ِ . ٤ نجاُب َو الَْبَقرَُة صاد ِ ام  ي الس  ه ِ .کَالم ِ

.ب ُِسهولَة  هَر َعََبَ الَْفرَُس النَّ . ٥

نادرستدرست



جمله های زیر را با توجه به تصویرترجمه کنید:التَّمریُن الّثاين  

این مرد قَب های شهیدان را 
می شوید

این زن قَب های شهیدان را 
می شوید

ُل ُقبوَر اََ ٰهَذا الرَُّجُل  َهداء ِ غس ِ ُل ُقبورَ .لشُّ ه ِ الَْمرأَُة تَغس ِ َهداء ِ ٰهذ ِ  الشُّ

ادامه



نیدجمله های زیر را با توجه به تصویرترجمه ک:التَّمریُن الّثاين  

ما برای حفظ پاکیزگی طبیعت به کوه می رویم

ْفظ ِ نَ نَ نَحُن  ظاَفة ِ الطَّبيَعة ِ ذَهُب إلَی الَْجَبل ِ ل ِح ِ



جمله های زیر را ترجمه کنید و سپس زیر فعل مضارع خط بکشید: التَّمرین الّثالث 

ه ِ -1 ا یَشکُُر ل َِنفس ِ (12لقامن.)َوَمن َشکََر َفإ َِّنَّ

يت تَطلُُب املُساَعَدَة -4 ّنا ُمساَعَدًة َو َجدَّ .َجّدي ما طَلََب م ِ

.وال ُِدنا یَعَمُل  ي املَصَنع ِ َو وال َِدتُنا تَعَمُل  ي املَکَتَبة ِ -3

أَ أَنَت تَجَمُع األَخشاَب أَم أُخُتَک تَجَمُع ؟-5



کنیدترجمه: الّراب ِع التَّمریُن 

َقَدرَت 

یَسأَُل 

نَفَتحُ 

طَرََقْت 

مُت  َفه ِ

بنا رَش ِ

عربی

توانستی

می پرسد

باز می کنیم

کوبید

فهمیدم

نوشیدیم

فارسی

ما َقَدرَت 

َسَیسأَُل 

َسوَف نَفَتحُ 

تَطرُُق 

َسأَفَهمُ 

نرَشَُب 

عربی

نتوانستی

خواهد پرسید

باز خواهیم کرد

می کوبد

خواهم فهمید

می نوشیم

فارسی



س  گزینه مناسب را انتخاب کنید: التَّمرین الخام ِ

تَذَهبینَ یَذَهُب                 إلَی املُخَتََب َِوحَدک ِ یا أُختي؟     ............ أَ أَنت ِ -1

تَعر ِفیَن تَعر ُِف               ذل َِک املَُدر ُس یا أَخي ؟        .........َهل -2

م ِ ......... أَنا -3 ُع               .  إلی ب ِالدي  ي ِ األُسبوع ِ القاد ِ رَجعُت أَرج ِ

نَذَهُب َذَهبنا               . إلی الُبستان ِ َقبَل ثاَلثَة ِ أَیّام  ........ نَحُن -4

َع إلی َ........ العاق ُِل -5 َو الَیمین ِ ثُمَّ یَعَُبُ الّشار ِ یَنظُرُ نَنظُُر .  الَیسار ِ



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

با استفاده از کلامت زیر ، جدول را کامل کنید و رمز جدول را به دست آورید:التَّمرین الّساد ِس 

م / َخّباز / َمملوء / َفَرسان / َخطایا / ُرجوع  ّیوَن /  َمَنظَّامت / تَسألیَن / ُموظَّفوَن / تَغرَُق / یَأکُُل / قاد ِ تَطرُقینَ /  ُسهولَة  ب ِ / أنهار / ریاض ِ

نانوا-1
خطاها-2
دو اسب-3
آینده-4
پُر-5

می پرسی-6
سازمان ها-7
کارمندان-8
غرق می شوی-9

می خورد-10
برگشنت-11
به آسانی-12

«مؤنّث»می کوبی-13
رودخانه ها-14
ورزشکاران-15

ا ب زخ

ةهسب ِ  َل و

د ا مق

ه ن راأَ 

ُل أ کُ  یَ 
ع ورُ  ج

ُق رَ  غَت 

نَ  یَت  لأس

ای اطخ
ا نسر ف

ءو ل م م

م تمُ  ا ظَّ  نَ 

ف ظَ  و نمُ  و

ی ور ی ض نا

ر نیقطت
رمز جدول

بهرتین کارها میانه ترین آنهاست



أَیَن بَیُتَک؟-1

َهل أَنَت  ي املَکَتَبة ِ ؟-2

َک؟-3 ماذا  ي یَد ِ

؟-4 أَ تَعر ُِف ُمدیَر املَدَرَسة ِ

کَم َصّفاً  ي َمدَرَست َِک؟-5

پاسخها اختیاری است



خیری در سخن نیست به جز با عمل

.سکوت طالست و سخن نقره

.بیرش خطاهای فرزند آدم در زبانش است 

اندکش سود می رساند و .سخن مثل داروست 
.بیشرتش کشنده است

.خشم نادان در سخنش است و خشم عاقل در کارش 

عل ِ  ال َخیَر  ي َقول  إاّل َمَع الف ِ

ة   کوُت َذَهب  َو الکالُم ف ِضَّ .السُّ

.أکََثُ َخطایَاابن ِ آَدَم  ي ل ِسان ِه ِ 

واء ِ  .ثیرُُه قات ِل  َقلیلُُه یَنَفُع َو کَ.الکَالُم کَالدَّ

ل ِ  ي َقول ِه ِ َو َغَضُب العاق ِ  .ل ِ  ي ف ِعل ِه ِ َغَضُب الجاه ِ

بخوانید و ترجمه کنید



همچنان باقیستبه پایان آمد این دفرت ، حکایت
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