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 مقدمه:
در بحث ترجمه زبان عربی به فارسی بیش از آنکه گستردگی دایره لغات تاثیر گذار باشد آگاهی از قواعد ترجمه 

نقش دارد که متاسفانه دانشجویان رشته های الهیات غالبًا از دایره لغات و حتی دستور زبان خوبی برخوردار هستند اما 

بوده است و بصورت روش مند به ترجمه نپرداخته اند در این زمینه از های که انجام داده اند بیشتر مفهومی  ترجمهچون و 

توانایی الزم جهت پاسخ گویی به سواالت بخش ترجمه برخوردار نمی باشند لذا الزم دانستم قبل از هر چیز یک مجموعه 

 خالصه و کاربردی از قواعد ترجمه فراهم نمایم و خدمت کلیه سروران گرامی تقدیم نمایم.

 «با تحلیل سواالت سالهای قبل مشخص می گردد که سواالت در سه گروه عمده طراحی می شوند د نکته:اما چن

که تقریبًا بطور مساوی تقسیم شده اند. اگر بخواهیم قاعده سی درصد را در این درس  خطایابی-3و نحو  صرف-2 ترجمه-1

خیلی  برسیم )کهش از این سه بخش به تسلط کامل اجرا نماییم، به دو شکل می توانیم به این حد برسیم یا در یک بخ

سخته( یا در هر بخش حداقل به سه سوال پاسخ دهیم )که قطعا ساده تر خواهد بود( برای رسیدن به این سطح از آمادگی 

 تسلط پیدا کنیم.حداقل های به باید در سه بخش 

آنها می پردازیم که قطعا با دانستن آنها  ترجمه: در این بخش چند قاعده کلی وجود دارد که در این خالصه به-1

می توانید به سه سوال پاسخ دهید، اما برای افزایش شانس حدود سیصد ضرب المثل نیز آماده کرده ام تا با مطالعه آنها 

 ضمن افزایش دایره لغات جدید، از پاسخ گویی به یک سوالی که در این زمینه مطرح می شود هم باز نمانید

ف و نحو کار واقعا سخت می شود چون دامنه گسترده ای دارد و به این راحتی نیست، تسلط و در خصوص صر-2

تمرکز زیادی می خواهد اما در این بخش هم با تسلط به مثال اصلی می توان به یک یا دو سوال جواب داد البته به شرط 

رجمه جواب بدم و أصال وارد این بخش آنکه در سواالت گم نشویم )من ترجیح می دهم دو سال این بخش رو از بخش ت

 نشوم(

انستن نقش و موقعیت کلمات به میزان الزم پاسخگوی سواالت طایابی در این بخش می توانید با دبخش خ-3

 باشید که در این بخش هم یک خالصه جمع و جور که ویژه کنکور سراسری است خدمت شما دوستان تقدیم می گردد

نکرده است،  تغییرما  مدرک و درجه آزمونم قواعد زبان عربی یکسان است و با توجه به نفرمایید! به جان خود )تعجب

ه دواقعًا برای خودم سوال پیش آم ألبتهمفعول مطلق همیشه همان است، ترجیحًا در همان حد دبیرستان بدانیم بس است. 

 زبان عربی و انگلیسی یاد نگرفتم(در دوره دبیرستان از دو  چیز که چرا با وجود این کتاب های خوب و کامل هیچ

 

 این بخش را به چهار بخش عمده تقسیم می نماییم: ترجمه:بخش 

 المثل های عربی ضرب-4مربوط به اسم ها  قواعد-3مربوط به أفعال  قواعد-2مربوط به حروف  قواعد-1
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 حروف: قواعد مربوط به ترجمه
ترجمه حروف به عنوان رابط بین سایر کلمات بسیار مهم است و می تواند معنای جمله را دستخوش تغییر نماید. و با توجه 

 به ظرافت اش در سواالت زیاد مورد توجه قرار می گیرد لذا بهتر است یه دقت تک تک آنها را مورد بررسی قرار دهیم. 

 «ب»حرف 
او را به =  البیت لیا بِه ذهبُت سالمت، به برو=  ِبسالم ِاذهب نوشتم، قلم با=  بالقلِم کتبُت مانند: با // بوسیله بهبه معنای 

 .خانه بردم

 بیاید آنها متعددی میجاء یا ذهب . و اگر به همراه فعل قسم خدا به=  باللِه :بکار می رود مانندقسم گاهی بـ به معنای 

 ( جاء به )او را آورد(جاَء )آمدَذهَب به )او را برد( تغییر می کند. مانند: ذهب )رفت(  آوردو  بردو معانی آن به  نماید.

  :«َقْد»حرف 

  .مانند: َقْد یذهُب )گاهی میرود( َقْد َتُقوُل )گاهی میگویی( شايد / گاهیَقْد + فعل مضارع به معنای 

 َقْد قاَل )گفته است(  تبدیل میکند مانند: یبه ماضی نقل َقْد + فعل ماضی برای تاکید است که معمواًل معنی را

  :«َلْن»حرف 

 َلْن َیذهَب )نخواهد رفت(  تبدیل میکند مانند: آينده منفیجز حروف ناصبه است ومعنی فعل را به  «َلْن»حرف  

  .استفاده میشود مانند: َلْن َتذَهَب )هرگزنخواهی رفت( «هرگز»بعضی مواقع درترجمه آن از کلمه 

ـِ»امرغايب  الم»حرف   :«ل

 )باید بنویسم(. «ِلَِْکُتْب»باید بگوید( )« ِلَیُقْل»)باید بدانیم(  «ِلَنْعَلْم»میشود مانند:  استفاده« بايد»درترجمه آن ازکلمه  

 «:َلْم » حرف 
یل تبد منفیماضی را به آن معنا  گویند و آن را مجزوم میکند که به آن فعل جحد مي مضارع می آید وفعل سر  بر «َلْم»

 .«ننوشتندما َکَتبوا  = یکُتُبوا ننوشتند َلْم» .«نگفتیَلمْ َتُقلْ نگفتی = ما ُقْلَت » «نرفتَذَهَب نرفت = َلمْ یذهبْ  ما»مانند:  .میکند

  :«َلّما»حرف 

مانند: َلّما ذهَب )هنگامی که رفت( َلّما قال  / زمانی كههنگامی كهبیاید اسم است به معنای  فعل ماضی هرگاه قبل از

  .)هنگامی که گفت( َلّما ضربتم )هنگامی که زدید(

ز تبدیل می کند مانند: َلّما یذهبْ )هنو نقلی منفیمعنی مضارع را به  بیاید حرف جزم است و فعل مضارع از َلّما هرگاه قبل

 ای( َلّما تضربوا )هنوز نزده اید(.نرفته است( َلّما تقْل )هنوز نگفته

 : «ل»حرف  

 ( ستامحمد قلمی برای مانند: َلَك کتاٌب )کتابی داری( ِلمحمٍد قلٌم ) است / برای / ماِل داردبه معنی  اسمیا  ضمیر+ لـ 

  است مانند: کاَن لكَ کتاٌب )کتابی داشتی( کاَن ِلمحمدٍ قلٌم )محمد قلمی داشت( داشتنبه معنی  اسمیا  ضمیر كان + ل+

 زیاد باید = االمتحان فی ِلننجَح کثیرًا لنطالَعمانند: ترجمه می شود  مضارع التزامیبه صورت  ل + فعل مضارع منصوب

 . شویم قبول امتحان در تا کنیم مطالعه

ـَ + اسم يا خبر   است. زیانکاری در انسان مسلمًاُخسٍر = لفی االنسان ِاّن مثال: .شود می ترجمه يقینًا مسلمًا، معنای به ِاّنل

 است. تعجب این در مسلمًا=  لعجبًا هذا فی ّنِا

 الم تعلیل:
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ـِ الم  ر ايناينکه، بخاط برایو  است کار انجام علت بیانگر حرف این زیرا شود. می نامیده تعلیل الم مضارع فعل ناصبه ل

 ائلن خدا خشنودی به اینکه برای گذارم می احترام مادرم و پدر به = اللِه رضا إلناَل والدّی َاحتِرُم مثال: ترجمه می شود؛ كه

  شوم.

 نهی: )ال(  ال
ند: تبدیل می کند مان امر منفیدراین صورت معنی فعل را به د بیای فعل مضارع صیغه های مخاطب سر باید بر «نهی ال» 

 الَتذَهْب )نرو( الَتشِرْب)ننوش( الَتُقْل)نگو( التضربوا )نزنید(. 

ُقْل)نباید الَیذَهبْ )نباید برود( الی :استفاده می کنیم مانند «نبايد» کلمه ترجمه آن از ید درآفعل غایب ومتکلم  سر بر اگر لیو

 (.باید نرومبگوید( الأذَهْب )

  نافیه: الی

 ست.ا عامل غیر و کند می داللت آینده و حال زمان در حالتی یا کار نشدن انجام بر و گیرد می قرار مضارع سر بر منفیالی 

 نشیند نمی محمد محمُد = الَیجِلُس مثال:

 الی نفی جنس:  

دانش آموزی )هیچ « التلمیَذ فی الّصِف»استفاده میشود. مانند: « نیست......  هیچ»نفی جنس ازکلمه « ال»درترجمه 

لباسی  )هیچ «لباَس أجَمُل ِمَن العافیَِة ال»نیست( )هیچ بالیی بزرگترازحسد  «ال َبلّیَة أعَظُم ِمن الَحَسِد»درکالس نیست( 

 نیست(.زیباتراز تندرستی 

 عطف: الی
 .نادان با نه کن مشورت عاقل با بالسفیه = ال بالعاقل شاور می باشد مانند: نه بابه معنای 

 جر: الم و ناصبه الم با جازمه الزمتفاوت 
  .کنند عبادت را خانه این صاحب باید: البیِت هذا َرّب ِلَیعُبدوا(: باید) معنی به: امر الم

  .شوم موفق اینکه برای کردم تالش: ِلَِنَجَح ِإجَتهدُت(: اینکه برای تا،) معنی به: ناصبه الم

 .خداست آن از حکومت: ِللِه الملُک(: برای ـ از) معنی به: جر الم

ـِ با ناصبه ِل فرقنکته:    امر ل
 باشند می یکسان ظاهری شکل نظر از که مونث جمع های صیغه در یا و انجامد می ن حرف حذف به که هایی صیغه در

 مبمعّلمه رسالًه ِلَیکُتبوا التالمیُذ :مثال برد؛ پی آنها بودن ،منصوب مضارع یا و امر فعل به توان می که است جمله متن در تنها

 به آموزان نشدا = بمعّلمهم رسالًه لیکُتبوا الصِّف الی یذهبوَن التالمیُذ. بنویسند معلمشان به ای نامه باید آموزان دانش =

 .بنویسند معلمشان به ای نامه تا روند می کالس

 «و»حرف 
  دیدم را احمد و محمد=  احمَد و محمدًا رأیُت: مثال باشد؛ می يا و، پس، سپس، معنای به باشد عطِف حرف اگر

 کرده وعطل خورشید درحالیکه رفت علی = طالعٌه والشمُس علّی َذَهَب باشد: می ،حالیکهدر معنای به باشد حالیه واو اگر

 بود.

 :«عَلی»جر حرف 

 :مانند میشود بیان است واجب /بايد  /بر با عناوین استضروری  الزم و امریترجمه به معنای  در اسم؛َعَلی + ضمیر یا + 

 برجوانان الزم است / برجوانان است احترام به والدین(  والدین به احترام) الوالدین احتراُم الشباِب َعَلی
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 )رفتن به مدرسه برما الزم است( َعَلینا الذهاُب إَلی المدرسَِةباید به خودت اعتماد کنی(  َعلیَك أْن َتعتمَد َعَلی نفسك )تو

 «ک»حرف 
 است شیر مانند احمد = سداَِلک احمُد ؛ رود مانند=  کالنهِر :مانند ، مثلبه معنای 

 «ت»حرف 
 سوگند پروردگارم به=  َتَرّبی؛  قسم بخدا=  َتاللِه مثال:بکار می رود  قسمبه معنای 

  «ُمنُذ»حرف 
  امروز از=  مانند: ُمنذُالیوِم هنگامیکه ، كه زمانی از ، ازمعنای به 

 «ُمذ»حرف 
 .ام ندیده را او یکشنبه روز از=  ااَلحد یوِم ُمذ رأیُتُه مانند: ما هنگامیکه كه، زمانی از از،معنای به 

 «َخال»حرف 
 نرفت. محمد بجز = محمٍد خال َذَهَب ما:  مثال جز ، مگر بجز،به معنای 

  «ُربَّ»حرف 
 بسا چه = قائٌم سعیٌد ُرّبما مثال:(. گیرد می قرار آن سر بر کافه مای و است زائد عمدتا حرف این) بسا چه گاهی،به معنای 

 است. ایستاده سعید

 «حاشا»رف ح
 م.زدم احمد بجز را انها همه = احمد حاشا القوَم ضربُت مثال: ،مگر بجز،به معنای 

 «ِمن»حرف 
 شد.  مریض جمعه روز از = الجمعِه یوِم ِمن َمِرَض مثال: از،به معنای 

 ِمن َافَضُل أنَت مثال: است فارسی زبان در «تر» تفضیلی به معنای صفت بیاید تفضیل اسم از بعد ِمن جر حرف اگر نکته:

  . هستی برتر علی از تو = علیٍّ

 «َعدا»حرف 
 .رفتند جعفر بجز مردم = همه جعفٍر َعدا القوُم َذَهب مانند: مگر بجز،به معنای 

 «فی»حرف 
 آمد. مردم = با القوم فی جاء ؛ است خانه در = عبدالله الدار فی مانند: عبدالله با در، به معنای

 «َعن»حرف 
 خواه رفت. آنهایی در تو که شهرهایی از = فیها أنَت ِبالٍد َعن سأرَحل مانند: ازبه معنای 

 «علی»حرف 
 شد. حمل پا چهار بر = الداّبه علی ُحِمَلمانند:  باال روی، بر،به معنای 

 «َحتی»حرف 
 خوردم. سرش تا را ماهی = رأسها حتی السمکَه أکلُتمانند:  تا به معنای
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 ترجمه افعال:قواعد مربوط به 
با توجه به تنوع معانی فعل ها در فارسی،  یکی دیگر از نکات کلیدی در ترجمه متون عربی، ترجمه فعل های میباشد که

عربی باید ضمن آنکه نحوی معنا نمودن هر نوع فعل  ان عربی کار ساده ای نیست. لذا در ترجمه متونبمعادل یابی آنها در ز

 را بخوبی بدانیم به چند نکته نیز توجه نماییم:

 ترجمه درلی و باشد جمع یا مثنی آن فاعل که هرچند شود، می آورده مفرد ،جمله آغاززبان عربی مواره در  در فعل-1

 .نوشتند ار درسهایشان آموزان دانش: ُدروَسُهم الّطاّلب َکَتَب: کرد معنی جمله آخر درمتناسب با فاعل و  باید را فعل فارسی

 
 = َعن َبَحَث: نیستحروف  آن ترجمه به نیازی فارسی ترجمه درکه  ،آیند می جر فوحر همراهدر عربی  افعال از برخی-2

ـِ َشَعَر کرد، جستجو  .آورد دست به: َعلی َحَصَل کرد، احساس:  ب

 

های عربی هر چند از ریشه یکسان باشند اما در أبواب مختلِف معانی مختلِف دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد.  فعل-3

( آموخت) داد یاد: َمَعّل دانست: َعِلَمـ  کرد سرکشی: ِإسَتکَبَر ؛ورزید تکبر: َتَکّبَر ؛داشت بزرگ: َکّبَر ؛شد بزرگ: َکُبَرمانند: 

 فهماند: َأعَلَم گرفت یاد: َتَعّلَم

 . خنداند: اضحک: روند می کار به ها فعل کردن متعدی برای تفعیل و افعال های باب -1

 کیی یعنی است طرفه یک مشارکت، مفاعله باب در که تفاوت این با مشارکت، برای تفاعل و مفاعله های باب -2

 ارکتمش تفاعل، باب در اما. کرد نگاری نامه دوستش با آموز دانش: َصدیَقُه الّتلمیُذ کاَتب: است مفعول دیگری و فاعل

 رجمهت در و( با) لفظ مفاعله باب در فاعل از پس که کنید دقت. زدند را یکدیگر مرد دو: الّرُجالِن َتضاَرب: است دوطرفه

 .کنید جهاد دین دشمنان با = الدین اعداء جاهدوا. آید می( هم با یکدیگر،) لفظ تفاعل

 پس هماندمف را درس: َفَتَفّهَم الّدرَس َفّهمُت: آید می اثر پذیرش یا مطاوعه برای تفعل و افتعال انفعال، های باب -3

 . فهمید

 کرد آمرزش طلب ازخدا مومن: اللِه ِمَن الُمؤِمُن ِإسَتغَفَر: آید می درخواست و طلب برای استفعال باب -4

: است سرهک یا و فتحه حرکت یک در تنها امر و ماضی تشخیص گاهی. نکنید اشتباه فعلها تشخیص در مزید بابهای در نکته:

 . دهید یاد: َعّلموُا دادند یاد: َعّلموُا کنید، مبارزه: جاِهُدوا کردند مبارزه: جاَهُدوا

 

: أذاق ؛نامید: سمی ؛داد قرار: جعل ؛بخشید: أعطی ؛یافت: وجد ؛داد یاد: علم ؛داد روزی: رزق) مفعولی دو افعال ترجمه در -4

 به را اول به مفعول معمواًل...( ساخت وارد: أدخل ؛پنداشت: حسب ؛داد قرض: أقرض ؛پوشاند: کسی ؛داد نشان: أری ؛چشاند

 را هایی بهشت مرد و زن مومنان به خداوند = جنات والمومنات المؤمنون الله وعد: ، مانندکنیم می ترجمه متمم صورت

 .دادم قرار امین خویش اسرار بر را تو: اسراری علی امینًا جعلُتکداد؛  وعده
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 فرمول ساخت معادل كلیه زمان های أفعال در فارسی به عربی
 فعل ماضی 

  ماضی ساده مثبت:

 کرد( َرَمی )انداخت( )هدایتَهدی  گفت(( قاَل ))نوشت مانند: َکَتَببر زمان گذشته داللت دارد 

 : ماضی ساده منفی

 َلْم نگفت()ما قاَل  )ننوشت(َیکتْب  یا َلْم( )ننوشت= ماضی منفی مانند: ما َکَتَب  مضارع(+ فعل  ماضی یا لم+ فعل )ما فرمول:

 (.)نگفتَیُقْل 

 : مثبت ماضی نقلی

ُقْلُتم  ْدام( َق)نوشتهَقْد أکُتُب  است( )گفتهاست( َقْد قاَل  )رفتهَذَهَب  مانند: َقْد+ فعل ماضی = ماضی نقلی  َقْد فرمول: 

 (.اید)گفته

 منفی: ماضی نقلی
 است: موجود راه سه عربی زبان در نقلی ماضی ساختن منفی برای

 .ام نرفته هنوز=  أذهب لّمامانند:  مجزوم مضارع فعل+لّما( الِف

 .ام نرفته هنوز=  بعُد أذهب لممانند:  بعُد+مجزوم مضارع فعل+لم( ب

  .است نرفته هنوز=  بعُد َذهَب مامانند:  َبعُد +منفی ماضیج( 

 :مثبت بعیدماضی  

ُت )گفته بود( ُکنُت َقْد ُقل قاَل )گفتهبود( کاَن َقْد  )رفتهکاَن َقْد َذَهَب  مانند:+ َقْد + فعل ماضی = ماضی بعید  کاَن فرمول: 

 بودم( ُکنُتم َقْد ُقلُتم )گفته بودید( کانوا َقْد َضرُبوا )زده بودند(.

 :منفی بعیدماضی 
 است: موجود راه دو عربی زبان در بعید ماضی ساختن منفی برای

  بود نرفته=  ذهَب یکن لممانند:  ماضی فعل+  منفی کانالِف(

 بود نرفته=  یذهْب لم کانمانند:  منفی ماضی فعل+  کانب( 

  :مثبت ماضی استمراری

 )می گفت( ُکنُت َاُقوُل )می گفتم(  کاَن + فعل مضارع = ماضی استمراری مانند: کاَن َیذَهُب )می رفت( کاَن َیقوُل :فرمول 

 منفی: ماضی استمراری
 است: موجود راه سه عربی زبان در استمراری ماضی ساختن منفی برای

 رفتم نمی = أذهُب کنُت ما ؛ مانند:مضارع فعل+کان+ماالِف( 

 رفتم نمی = أذَهُب أکن لم؛ مانند: مضارع فعل+مجزوم مضارع+لم ب(

 رفتم نمی = أذهُب ال کنُت؛ مانند: مضارع فعل+ال+کانج( 

 التزامی مثبت:  ماضی
 .باشد رفته شاید=  ذهب قد یکون رّبما :مانند ،ماضی فعل+  قد+ یکونفرمول:  

 : نفیالتزامی م ماضی
 .باشد نرفته کاش اى=  ذهَب قد یکون ال لیته: مانند ،ماضی فعل+  قد+  یکون ال فرمول: 
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 :مستمر ماضی

کل گرفته است به سه ش انجام دیگری کار با همزمان مستمر صورت به گذشته در که دارد کاری بر داللتکه  مستمر ماضی

 ساخته می شود:

 تداش کودک شدم اتاق داخل هنگامیکه=  الغرفه دخلُت عندما ضاحکًه الطفله کانتمانند:؛ فاعل اسم+کان(الِف

 خندید.می

 .نوشتم می داشتم شد وارد وقتی=  دخَل لّما أکتُب : کنتمانند +... (بینما) لّما+استمراری ماضی( ب

 دستم دوستم که افتادم می داشتم=  ِبَیدی أمَسَک َصدیقی فإذا أسقُط کدُت مانند: +... فاذا +مضارع فعل +کاد (ج

 گرفت. را

 

 فعل مضارع

  :مضارع ساده مثبت

رود(؛ یقوُلوَن )می گویند(؛ َیْذَهُب )می  شود. مانند:این نوع مضارع در عربی معادل مضارع اخباری در فارسی ترجمه می 

 َتعلُم )می دانی(؛ تشربوَن )می نوشید( 

: دهد یم معنا اكنون بیاید( ل) با اگر. و رود می گاهی = َیذهُب َقد: آید می گاهیمعنای بیاید قد با اگر مضارع فعل نکته:

  رود. داردمی رود، می اکنون = ِلَیذَهب

 منفی:  ساده مضارع

فرمول: ما + فعل مضارع / ال + فعل مضارع مانند: ما یذهُب )نمی رود( ال تقوُل )نمی گویی( الزم به ذکراست که برای منفی 

 بیشتر فعل ماضی را منفی میکند.  «ما»استفاده میشود. حرف  «ال»کردن مضارع، بیشتر از حرف 

 :مثبت مضارع التزامی 
 است: موجود راه سه عربی زبان در مضارع التزامی ساختن برای

 «ُرّبما َیذهُب = شاید برود»ُرّبما + فعل مضارع مانند: الِف(  

 «َلیَت التلمیَذ یذهُب = کاش دانش آموز برود» :لیت +اسمش + فعل مضارع مانندب( 

 . «برود که=  یذهَب َأْن»: مانند منصوب؛ مضارع فعل ـ لکی+ کيـ  حتيـ  ادوات ناصبه َأْنج( 

 .موفق می شود( درس بخواندینجْح )هرکس  یدُرْس َمْن: مانند شود می ترجمه التزامی صورت به نیز شرط فعل نکته:

ستِقّر فی َلیَت الّسالَم َی» :اگر فعل مضارع باشد به صورت مضارع التزامی ترجمه میشود مانند «َلَعّلَلیَت و »خبر و 

 )شاید سخن چینی بذرکینه بکارد(« النمیمََة َتزرُع الضغیَنََةَلَعّل » (.جهان استقراریابد)کاش صلح در « العالم

...  لّناسا َرَأیَت و الَفتُح َو َنصرُاللِه جاَء ِإذا، شود می ترجمه التزامی مضارع بیاید، ماضی فعل سر بر إذا و إذ اگرو  

 یبین می را مردم بیاید خدا پیروزی و یاری که هنگامی

 َتُفز ّدنیاال ِفی اآلماَل َقّصر: شود می ترجمه التزامی مضارع صورت به( نهی یا امر) طلبی های فعل از بعد مجزوم فعل نکته:

 کن حکومت بینداز تفرقه = َتُسد َفّرق. شوی پیروز تا کن کوتاه دنیا در را ها آرزو =

 : انکاری مضارع
 است نشده شنیده هرگز = َیسَمع َلم است؛ نرفته = یذَهب َلّما ؛نرفت = َیذَهب لم: مجزوم مضارع فعل+  َلّما( یا) َلمفرمول: 

 :انکاری استفهام مضارع
 .بیند می خدا که ای ندانسته آیا = یری الله أن َتعَلم أَلم :مجزوم مضارع+  َلم+  َأفرمول: 
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 حادثه دو یانم ارتباط برقراری برای فارسی زبان در که بیافتد اتفاق دیگر ای ازحادثه پس بالفاصله حادثه یک است ممکن گاه نکته:

 این جمالت اینگون بیان می شوند: عربیدر  برای اما. شود می استفاده «كه... نه هنوز» یا...« اينکه محض به» مرکب حروف از

 خارج خانه از هنوز=  ُتمِطُر السماُء بدأت (اذ) حتی البیت من خرجُت إن ما؛ ماضی فعل( + اذ+) حتی. + .. ماضی فعل+  إن+  ماالِف( 

 کرد. باریدن به شروع آسمان که بودم نشده

 تمطر السماُء بدأت( اذ) حتی البیت من أخرُج( کدت ما) اکد لم ؛ماضی فعل( + اذ) حتی.. + . مضارع فعل(+ ماکاد) کاد مضارع+  لمب( 

 برابر در مجرم هنوز=  الحاضرون تعّجب( اذ) حتی القاضی أماَم فاه المجرُم یفتِح لمماض؛  فعل( + اذ) حتی....  مضارع فعل+  مج( ل

 .کردند تعجب حاضرین که بود نکرده باز دهان قاضی

  امر: فعل

  برو = إذهب ، مانند:مجزوم مضارع؛ فرمول: حاضر مرالِف( ا

 .جوییم دوری سستی و تنبلی از باید = الّتکاسل عن ِلنبتعد ، مانند:مجزوم مضارع+ ل ؛ فرمول:الم با غائب امرب( 

 مستقبل )آينده( مثبت:فعل 

مستقبل مانند: َسیذهُب )خواهد رفت( سوَف یذهُب )خواهد رفت( سَأُقوُل )خواهم « = سوف + فعل مضارع س/» :فرمول 

 .گفت( سوَف نضرُب )خواهیم زد(

 مستقبل )آينده( منفی:

وا )هرگز )نخواهیم گفت( َلْن یضرب َلنْ + فعل مضارع = مستقبل منفی مانند: َلنْ تذهبَ )هرگز نخواهی رفت( َلنْ َنقوَل فرمول:

 نخواهند زد( 

 های مجهول: فعل 

  ماضی مجهول:

 .دش شنیده= ُسِمَع  ؛نوشته شد= ُکِتَب  ؛زده شد= استفاده میشود مانند: ُضِرَب  شددرترجمه ماضی مجهول از کلمه  

 مضارع مجهول:

 .نوشته میشود=  ُیْکَتُب ؛زده میشود= استفاده میکنیم مانند: ُیْضَرُب  شود ميکلمه  ترجمه مضارع مجهول از در 

  افعال مقاربه:

 أوشَك ؛نزدیك بود باران ببارد=  َینزُل المطُر کاد: مانند دارند داللتقرب  و نزديکی بر «اوشَك ـ َکُرَبـ  کاَد» افعال قرب:

  .نزدیك بود گناهکار ازگناهش توبه کند=  الُمذنُب َأْن َیُتوَب ِمْن َذنِبِه

 ستا امید=  یشفی َأْن المریُض َعَسی: مانند ،دارند داللت آرزو و امید بر «إخَلوَلَقـ  َحَریـ  َعَسی» افعال رجا يا امید:

  .کند یاری را ما خداوند است امید=  َینُصرنا أْن اللُه َعَسی ؛یابد شفا مریض

 الشاعرُ  َشَرَع :مانند دارند داللت نمودن شروعبر «إبَتَدَأـ  َأْنَشَأـ  إْنَبَریـ  َطِفَقـ  َأَخَذ ـ َجَعَلـ  َشَرَعـ َبَدَأ»افعال شروع: 

الُب یکُتُبوَن الط َأَخَذ؛ ماه شروع به گرفتن کرد=  َبَدَأ القمُر َیخِسُِف؛ شد ای قصیده سرودن به شروع شاعر=  قصیدًة ُیْنِشُد

  .دانشجویان شروع به نوشتن مقاله های ادبی کردند = أدبّیَةمقاالٍت 

نها آ معنی شروع کردن از شوند دیگر جز افعال شروع نمی باشند و استعمال مضارع افعال شروع اگر به صورت :نکته مهم

 .علی کتابش را می گیرد= فهمیده نمی شود مانند: یأُخُذ َعّلی کتاُبُه 

د قلمش احم= مانند: َأَخذَ احمُد قلَمُه من صدیقِه  ،نیامده باشد دیگر جز افعال شروع نخواهند بود فعل مضارعاگر بعد ازآنها 

  .دوستش گرفت را از

  

http://rostamiani.ir/
http://rostamiani.ir/


 علی رستمیانیگردآوری:   نکات کلیدی در ترجمه متون عربی به فارسی

9 
 

 اسم اشاره:

ُأولئَك الرجاُل  ؛این مردان= هوالء الرجال  :ماننداست  آنو اينمعنی باشند به  اسم ال دارهمراه  «اولئك»و« هوالء»هرگاه 

 .اینها مرد هستند= هوالء رجاٌل  :میباشند مانند آنها و اينهاباشند به معنی  اسم بدون الولی اگر همراه  ؛آن مردان= 

 هذانِ  داشته باشد، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه میشود مانند: «ال»اسمی بیاید که  اسم اشاره مثنی قبل از اگر و

باشد، اسم اشاره به صورت صیغه خود ترجمه « ال» شود که بدون اسمی ذکر ولی اگرقبل از ،ورزاین دوکشا= الفالحاِن 

  .اینها دو کشاورزند= میشود مانند: هذاِن فالحاِن 

 موصول، استفهام، شرط: 

 َمْن موصول:  

 پند دهد.  ها اوراعاقل کسی است که تجربه=  التجارُبَمْن َوَعَظْتُه  العاقُلمی باشد، مانند:  كسی كه / كسانی كهبه معنی  

 َمْن شرط:

هرکس داخل =  ُأُتّهمَدَخَل مداخَل الّسوء  َمْن؛ هرکس برود می روم=  أذَهْبَیذهْب  ْنمی باشد، مانند: َم هركسبه معنی  

 .نهای بد شود مورد تهمت قرارگیردمکا

 َمْن استفهام: 

 چه کسی این سخن را گفت؟=  الکالَم؟قاَل هذا  َمْن؛ تو کی هستی=  أنَت؟ َمْنمی باشد، مانند:  كسی؟چه به معنی  

  .است «؟»سؤال درآخر جمله عالمت  پرسش را مطرح می کند و َمْن استفهام معمواًل در اول جمله می آید و سوال و

 پس ماساِلموال باید ابتدا  ِمن فیها کان ما نهبوا و المدینه االعداُء دخل :مانند ِمن.... ما/ ِمن....  َمندر جمالت ترکیب شده از  نکته:

 .کردند غارت بود آن در که را اموالی و شدند شهر وارد دشمنان .کنید ترجمه را عبارت آنگاه داده قرار"َمن" یا" ما"جای به را" ِمن" از

، از گروهی ؛از برخی نظیر تعبیراتی از باید بلکه. کرد ترجمه لفظ به لفظ را جمله نباید ما...ِمن /َمن......ِمنو در جمالت ترکیبی 
 برای را دخو خانواده آموزان دانش از برخی=  االقاِرِب ِلزیاَره أسَرَته َیصَحُب َمن التالمیِذ َن. مانند: ِمگرفت کمک (اشیا برای) مقداری

 می ترجمه جمع صورت به همیشه ((َمن...ِمن)) (( وِمن...َمن))أسلوب  دو در َمن از پس واقع فعلو  .کنند می همراهی خویشان دیدار

 .کرد یادداشت دادند جواب درس که را کسانی اسم استاد=  الَدرِس ِمَن أجاب َمن اسَم االستاُذ َسَجَل. باشد مفرد هرچند شود

 ما موصول:

 .کن اقإنفداری درراه خدا  ردر اختیاآنچه را که =  اللِهما عنَدَك فی سبیل  َأنِفْقمانند:  چیزی كه / چیزهايی كهبه معنی  

 ما شرط: 

 .مهرچیزی بگویی می شنو = َأْسَمْع َتُقْل ما؛ هرچه انفاق کنی میابی=  َتِجْد ماُتْنِفْق مانند: هرچه / هرچیزی به معنی 

  ما استفهام:

  دیدی؟درعکس چه چیزی =  الّصورة؟رأیَت فی  ما؛ چیست؟این =  ؟هذا مامانند:  چه چیزی؟به معنی 

 ما تعجب: 

درفصل  ش بارانریز=  !نُزوَل المطِر فی فصل الربیع ما أکثر ؛بهارچه زیباست = !الربیَعأجَملَ  مامانند:  چقدر/ چهبه معنی  

  بهار چه زیاد است!

 عند: 

ی مواقع بعض البته ؛ماشینی دارد= عنَدُه سیارٌة  ؛کتابی دارم=مانند: عندی کتاٌب دارد + اسم یا ضمیر به معنی  «ِعند»کلمه 

 رأیُت صدیقی عنَد ، مانند:موقعیتش در جمله دارد بستگی به کاربرد و ، کهمعنا میشود هنگام و كنارونزد به معنای 
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 عنَد ؛دوستم را هنگام غروب خورشید دیدم=  َرأیُت صدیقی عنَد غروِب الشمس ؛دوستم را کنار مدرسه دیدم=  المدرسَِة

 .کتابهای مفیدی دارددوستم =  صدیقی ُکُتٌب مفیدٌة

  :إّنما
إّنما  ت.اس تنها شك،قطعًا؛ يقینًا؛ مسلمًا، بی سر جمله اسمیه بیاید به معنای  براگر  ،برای تاکید وحصر جمله است

 .فقط خداوند عادل است= إّنما الله عادُل  ؛قطعًا مومنان برادران یکدیگرند= المومنون إخوٌة 

 :«و هناك هنا»كلمه 

گاهی مواقع درابتدای جمله ذکر میشوند و معمواًل به  .آنجاو هناك ظرف مکان به معنای  اينجاهنا ظرف مکان به معنای  

این صورت  ولی درغیر ؛کتابهایی وجود دارد= هناك کتٌب  ؛آرزوهایی وجود دارد= مانند: هنا آماٌل می آیند،  وجود داردمعنی 

 .معلم به اینجا آمد= جاء المعلُم هنا  ؛دانش آموزان را آنجا دیدم= رأیُت التالمیَذ هناَك  مانند: است« و آنجا اینجا»به معنای 

 :ضمیر فصل

 .تنها خداوند بی نیاز است= مانند: اللُه هو الغنّی  ،است تنها و همانضمیر فصل معمواًل برای تاکید می آید و به معنای  

 به سه صورت معنا میشود: ُكّل
 ُکّل طالٍب )هردانش آموزی( مانند:هربه معنای + اسم نکره:  ُكّل -1 

 ُکّل الطالِب )همه دانش آموزان( مانند: همهبه معنای ُكّل + اسم معرفه:  -2

 هریك ازدانش آموزان()الطالب ِمن  ُکّل مانند: هريكبه معنای + جار ومجرور:  ُكلٌّ -3

 مفعول مطلق تأكیدی: 
لّله موسی َکّلَم ا میشود مانند: استفادهشك بی  قطعًا؛؛ حتمًا؛ مسلمًابرای ترجمه مفعول مطلق تاکیدی معمواًل از قید های  

 .خداوند قرآن را، قطعًا نازل کرد= أنَزَل الّله القرآَن تنزیاًل  ،خداوند با موسی، قطعًا سخن گفت= تکلیمًا 

 صفت:  مفعول مطلق نوعی با
 طور به ،مطلق طور به ای، گونه به مانند قیدها انواع از توان می باشد، همراه مفرد صفت با مطلق مفعول هرگاه( الِف

 مطلق طور به = ًاُمطلق ُخُضوعًا ِلأَلجاِنِب َخَضَعکرد؛  رشد کشور این عجیب ای گونه به = َعِجیبًا ُنُمّوا البلُد هَذا َنَماگرفت:  کمک كامل

 گذاشت. تاثیر عربی فرهنگ در لکام طور به فارسی فرهنگ = کاِماًل َتأثیرًا الَعَرِبیِه الَثقاَفِه فی الفارسَیُه الثقافُه َأّثرت؛ شد بیگانگان تسلیم

 العدّو َنِم ِإنَتقمناکرد.  استفاده گونه آن یا چنان قید از توان می باشد، همراه جمله صفتبا  نوعی مطلق مفعول هرگاه ب(

 کرد. نخواهد فراموش را آن هرگز که گرفتیم دشمن از انتقامی چنان = َأبدأ َینساه لن انتقامًا

 مفعول مطلق نوعی با مضاف الیه: 

دنیا  یل دربخ= استفاده می شود مانند: َیعیُش البخیُل فی الدنیا َعیَش الُفقراِء  ؛ مانند؛ مثلهمچون کلماتدرترجمه آن از 

 دوستت را همچون برادرگرامی بدار.= َأْکِرْم صدیَقَك إکراَم اِلِخ  ؛چون فقرا زندگی میکند

 (الجله) له مفعول
 را ادجه خداوند = لالسالم عزًا الجهاد الله فرضاستفاده کرد، مانند:  خاطر به برای، چونهم هایی لفظ از باید له مفعول ترجمه در

 رد.ک واجب اسالم سربلندی برای

 جمالت مدح و ذم:

. است دوست بهترین کتاب، = الکتاب الصدیق نعم. آید می جمله ابتدای در ذم، یا مدح مخصوص اسم ذم، یا مدح جمالت ترجمه در

 .است خصلت بدترین دروغ، = الکذب الشیمَة بئس
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 حال مفرد:

 =ذهبْت فاطمَُة باکیًَة  ؛علیّ خندان آمد= حال مفرد را به صورت قید حالت فارسی ترجمه می کنیم مانند: جاء علّی ضاحکًا 

 لمان، بامع= َدَخَلت المعلماُت فی الصفوِف ُمبتسماٍت ؛دانش آموز شتابان آمد= جاَء التلمیُذ ُمستعجاًل  ؛فاطمه گریان آمد

 .لبخند وارد کالسها شدند

 :جمله حالیه()جمله حال 

ی ماضجمله مانند فرمول ذیل باشد معمواًل به صورت  استفاده میکنیم و اگر كه درحالی درترجمه جمله حالیه ازعبارت 
  .فارسی ترجمه میشودبعید 

سیاری مطاب بمعلم خارج شد درحالی که = مانند مثالهای ذیل: َخَرَج المعلُم َوَقْد َعّلَمنا أشیاَء کثیرًة  فرمول: ماضی + ماضی

طالب فی َنَجَح ال ؛دانش آموز نشست درحالی که درسش را نوشته بود= َجَلَس الطالُب َوَقْد َکَتَب درَسُه ؛ را به ما آموخته بود

 .دانش آموزدرامتحان کنکورموفق شد درحالی که درکارش تالش کرده بود= امتحاِن الدخول َو َقْد إجتهَد فی عمِلِه 

 ترجمه میشود: ماضی استمراریاما اگر جمله مانند فرمول ذیل باشد به صورت 

لمعلُم َخَرَج ا ؛دانش آموزنشست درحالی که درسش را می نوشت= َجَلَس الطالُب یکُتُب درَسُه  :انندم فرمول: ماضی + مضارع

ْلَعُب فی الطفَل َی رأیُت ؛میکردمعلم ازکالس خارج شد درحالی که به زبان عربی صحبت = ِمَن الّصِف َیتکّلم باللغَة العربیَة 

 پیامبران آمدند درحالی که به مردم= اِلنبیاُء ُیَبشِّرون الّناس  جاَء ؛میکردکودك را دیدم درحالی که درباغ بازی = الحدیقَِة 

 .بشارت می دادند

 جمله وصفیه: 

 مجله ای را خریدم که= إشتریُت مجلًَة َقْد رأیُته فی المکتبَة ترجمه مانند:  در ماضی + ماضی = ماضی بعید :(1)فرمول 

  .رأیُت طفاًل َقْد ماَت والُده = کودکی را دیدم که پدرش مرده بود ؛درکتابخانه دیده بودم

مردی را دیدم که مرا کمك می =  رأیُت رجاًل ُیساعُدنیدرترجمه مانند:  ماضی + مضارع = ماضی استمراری :(2فرمول)

 .کودکی دیدم که بازی می کرد= رأیُت طفاًل َیلَعُب  ؛کرد

تی دنبال دوس= ُأَفّتُش َعن صدیٍق ُیساعُدنی فی أعمالی ترجمه مانند:  در التزامیمضارع + مضارع = مضارع  :(3فرمول)

 .میگردم که مرا درکارهایم کمك کند

  .استفاده شود مانند مثالهای که ذکرشد «كه»درترجمه جمله وصفیه باید ازحرف  :نکته

 :متفاوت استعربی  فارسی و در، ترتیب قرار گرفتن آنها هم مضاف الیه اسمی هم صفت داشته باشد و اگر :نکته

  .بزرگ مدرسه ما/ رهبر بزرگ ما / در اسم + صفت + مضاف الیه مانند: دوست عزیز :مثال فارسی

 اسم + مضاف الیه + صفت مانند: صدیُقنا العزیز / قائُدنا الکبیر / باُب المدرسَة الکبیر. :مثال عربی

 تمییز:  

افته و یی اسمیه یا فعلیه قرار می گیرند بهتر است نقش اصلی تمیز را در جمله  که در انتهای جملههای تمییز درالِف(  

 َحُسَن ؛بیشتر است از مناو  صبر= ترجمه شود مانند: ُهَو أکَثُر ِمّنی صبرا  مبتدا یا فاعل یا مفعولبه صورت  براساس همان

 .های زمین را شکافتیمچشمه= َفّجرنا االرًض عیونًا  ؛اخالق دانش آموزخوب شد= التلمیُذ اخالقًا 

= هیدا َکَفی بالّله ش مانند: کرداستفاده  ازجنبه ی؛  نظر؛ از لحاظ؛ ازاز کلمات  برای ترجمه تمییز از نکته: ألبته می توان

 .شد ایمان پر قلبم از= ُمِلَئ قلبی ایمانًا  ؛خدا ازلحاظ گواه وشاهد بودن کافی است
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 نگشترا یک=  فضٌَة خاتٌم عندی: شود می ترجمه وصفی ترکیب صورت به آن ماقبل کلمه با تمییز معمواًل ،جنس تمییز مورد در ب(

  .دارم ای نقره

/ تراست او خوش اخالق= ترجمه میشود مانند:َهَو أحَسنُ خلقًا  عالیصفت صفت تفضیلی یا به صورت تمییز  گاهی مواقعج ( 

  .است تو بیشتر لحاظ سن از تو بیشتر است / برادرت از سن برادرت از= اخوك أکثُر منَك سّنا ؛ است اخالق نیکوتر نظر او از

 است! کاری سوار چه=  فاِرسًا درُه لّلهمانند:  .شود می ترجمه جمله اقتضای به تعجبی های جمله برخی در تمییز نکته:

 استثنای مفرغ:

 میکنیم:درترجمه استثنای مفرغ به دو روش عمل 

 .احمد از نیامد غیر= صورت منفی ترجمه شود مانند: ما جاء إال احمُد  به-1

 .فقط احمد آمد= است مانند: ما جاء إال أحمُد  که این روش بهتر فقطتأکید صورت مثبت همراه قید  به-2

 اسم تفضیل: 

ترجمه « تر»پسوندذکر شود اسم تفضیل معمواًل به صورت صفت تفضیلی فارسی با  «ِمْن»اسم تفضیل، حرف  اگر بعد از

 .علّی از حمید داناتراست=علّی أعَلُم ِمْن حمیٍد  ؛بزرگتراستاحمد از سعید = أحمُد أکبُر ِمْن سعیٍد  مانند:میشود 

داشته  «ال»ود، یا اینکه اسم تفضیل اسم تفضیل به اسم دیگری اضافه ش ذکر نشود و «ِمْن»اگربعد از اسم تفضیل حرف  و

 رگترينبزاحمد = أحمُد أکبُر التالمیِذ  مانند:ترجمه میشود  «ترين»باشد معمواًل به صورت صفت عالی فارسی با پسوند 

  .فاطمه بزرگترین زنان است= نساٍء فاطمَُة أعَظُم  ؛داناترین مردان است علی= علّی أعَلُم رجاٍل  ،دانش آموزان است

 :نکره اسم

دانش = جاَء تلمیٌذ استفاده شود مانند:  «يك»یا قبل از آن از کلمه  و «ی»آن حرف  آخر ترجمه اسمهای نکره باید در در 

  .معلمی درمدرسه دیدم / یك معلم درمدرسه دیدم=  رأیُت معلمًا فی المدرسَِة ؛آموزی آمد / یك دانش آموزآمد
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