
 تکنیک های ترجمه عربی کنکور
م بر سر مضارع بیاید معموال به صورت ماضی منفی)گذشته منفی( و گاهی ماضی منفی نقلی اگر ل

 :ترجمه می شود
 نجتهُد)تالش می کنیم(

 لم نجتهْد)تالش نکردیم= تالش نکرده ایم(

به کار رود به معنی)برخواستن( نیست بلکه به معنی « ب  »گر همراه حرف جر ا« یقومُ  -قام  »فعل 
 .به کاری پرداختن( می باشد -)اقدام کردن

 .هو یقوم بأداء واجبه: او به انجام وظیفه اش می پردازد

 :ر مضارع بیاید به صورت آینده منفی ترجمه می شوداگر لن بر س
 نجتهُد: تالش می کنیم

: تالش نخواهیم کرد  .لن نجتهد 

 .لم مضارع را مجزوم و لن مضارع را منصوب می کند

 :ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی استمراری در عربی معموال به شکل زیر ساخته می شوند

 ماضی بعیدکان+ماضی=
ت صوت الجرس مع   :کانت الطالبة س 
 .دانش آموز صدای زنگ را شنیده بود

 کان+قد+ماضی=ماضی بعید
 ُکنُت قد جلسُت: نشسته بودم

 کان+مضارع= ماضی استمراری
 .هم کانوا یتقّدمون: آنها پیشرفت می کردند



 قد+ماضی= ماضی نقلی
 قد ذهبنا: رفته ایم

 :اگر خبر لیت و لعّل، مضارع باشد به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود

 .لیت هؤالء الطالبات ُیطالعن  دروسهنّ 
 .کاش این دانش آموزان، درسهایشان را مطالعه بکنند

اگر جمله وصفیه به صورت فعل مضارع باشد و فعل جمله ماقبل، ماضی باشد، مضارع به صورت 
 :ماضی استمراری ترجمه می شود

تبکی جمله وصفیه است چون به اسم نکره ی طالبة بر می گردد و )د خلت فی الصّف طالبة تبکي
 :نیز می باشد« که»دارای معنی 

 .موزی که گریه می کرد وارد کالس شددانش آ ترجمه

اگر پس از اسمهای اشاره، اسم دارای ال بیاید، اشاره مفرد ترجمه می شود، در غیر این صورت به 
 :صیغه خودش ترجمه خواهد شد

 .ئما: این ها کشاورزانی هستند که همیشه کار می کنندهؤالء فاّلحون یعملون دا
 .هؤالء الفاّلحون یعملون دائما: این کشاورزان، همیشه کار می کنند

 .مدر ترجمه فعل های مجهول از فعل های کمکی )شدن( استفاده می کنی
ی  : او فراموش شده است  .هو قد ُنس 
: ما یاری نخواهیم شد د   .نحن لن ُنساع 

را معموال  ترجمه جمالت منفی دارای مستثنی که مستثنی منه در آن نیامده است، فعل منفی در
 :مثبت و با استفاده از کلمات )فقط و تنها( ترجمه می کنیم

 .ی النجاح إاّل المجتهدون  لن یحصل عل
 .فقط تالشگران به موفقیت دست خواهند یافت

در ترجمه اسم هایی که یکجا هم مضاف الیه دارند و هم صفت، باید دقت کنید که مضاف الیه در 
 :آیدفارسی قبل از صفت می 

 :أخالق الطالب الحسنة



 اخالق خوب دانش آموز
 اخالق دانش آموز خوب

الحسنة صفت برای اخالق است نه الطالب. صفت برای جمع جمله اول درست است چون 
 .غیرعاقل، مفرد مؤنث می آید

 «۹۵تیر  -ولی برجی»

 کانال تلگرام کنکوریو   


