
بیرستانکارگاه ترجمه عربی دوم د  
 

 )غلط ھای در ترجمه را تصحیح کنید(   :َصّحح الخطاَء فی الترجمة -

                                      

   )7:تصحیح اشتباھات درترجمه ص(                                                     

سخن گفته )(سخن نمی گویی←سخن نگفتی()دست ھایشان←دست ھا)(تعجب می کنم←تعجب کردم)(بلبلی←بلبل(
 )برای ایشان←برای شما)(این مردم←این ھا مردمی ھستند که)(بلبل←بلبلی)(شاھین←شاھینی)(می گویم سخن←ام

  

درروزی از .ِمن حالی وحالک أتََعّجبُ  أنا:لصّقرِ ل ُبلُبلٌ  فی یَوٍم ِمن األیّاِم قالَ - 1
 کردم تعجبتو حا لمن از حا ل خویش و:گفت شاھینیبھ بلبل روزھا

  

 نگفتی د با اینکه سخنکردن حمل دست ھا اشراف تورا بر.یَحِملَُک األشراُف َعلی أیدیھم َمَع أنَّک التَنِطقُ  -2

  

 شکار می کنم شما زیرا برای داشتند مرا گرامی این ھا مردمی ھستند که.ُھمننی ألنّنی أصیُد لَ ُیکرمو ھؤالِء الناسُ - 3

  

 )23:تصحیح اشتباھات درترجمه ص(

نزد )(برادرش را←اورا)(برادرمسلمانش←برادر مسلمان)(برآنان←برپیامبر)(صحابه اش←صحابه(
حاضران یا پس ←وحاضران)(او را کنار خود نشاند←نشست)ص(کشاورزنزد پیامبر()درجای خود←خود

 )شگت زده شدند←دشگت زده ش)(حاضران

 

ھمراه بعضی از صحابه در مجلس نشسته )ص(پیامبر بزرگوار.مجلسٍ  في أصحابهِ  جالٌس َمَع بَعضِ )ص(الکریُم  نانبیُّ -1
 است

  

 .یکی از حاضران برادر مسلمان را به آن قیافه می بیند.الَھیئة ھذه یالمسلَم َعل أخاه أحُد الحاضرینَ  شاَھدَ - 2

  

حَ  -3 وقتی اورادیدنزد خود برای )ص(پیامبر.َ◌أجلََسُه إلی جانبه له فی مکانه النبیُّ حیَن شاَھَدُه تََفسَّ
 اوجابازکردوکشاورزنزدپیامبر نشست

  

 حاضران از آن امرشگفت زده شد.األمرِ  ھذا ِمن تََعّجبَّ الحاضرونَ - 4
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مردی سیاه پوست بر یاران پیامبرواردشدوحاضران .المسلمَ  اهُ الحاضریَن أخ أَحدُ  َعلَی أصحاب النبّیِ َوشاَھدَ  ذو وجٍه أْسَمرَ  َدَخلَ  -5
 برادر مسلمان را دیدند

  

 )36:تصحیح اشتباھات درترجمه ص(                                                

رھا درس ومدرسه را←ازمدرسه بیرون رفت)(پیشرفتی دردرسش مشاھده نکرد←آنچه مشاھده کرد پیشرفت در درسش بود(
عالم )(بازگشت←آمد()ازاین صخره ھستم←از آن صخره ھستی)(من←تو)(ایجاد کرده است←ایجاد می کند)(راه←راھش)(کرد

 )زمان←شھر)(بزرگترین←ترین

  

 .در آغاز کار آنچه مشاھده کرد پیشرفت در درس بود.هفی درس َقّدماً تَ  ما شاَھدَ فی بدایة األمر -1

  

 .قطرات آب چگونه سوراخ در صخره ایجاد می کند.فی الصّخرةِ  ثَْقباً  قطراتِ الماءِ  حَدثَتْ أ َکْیفَ - 2

  

 آیا تو سخت تر از آن صخره ھستی؟.الصخرةِ  ھذهِ  أصلَُب ِمن أنا َھل -3

  

 .خود شد شھر دانشمندان عالمترین و از آمد خانه به.هِ َعصر ُعلماءِ  أعظمِ  وأصبَح ِمن بیته إلی َرَجعَ - 4

  

 .چرا قطرات آب در آن صخره سوراخی ایجاد می کند!بنگرید.الصخرةِ  ھذه َقطراُت الماِء ثَقباً فی أحدثَتْ  َکیفَ !اُنظرْ - 5

  

 )62:اشتباھات درترجمه ص(

پاسخ االغ←االغ گفت)(االغ بیچاره وقتی او را دید←اُالغ وقتی بیچارگی خود را دید)(آن←گرگ)(می خوردند←خورده بودند(
این جزای )(اوراباپایشزد←اورازد)(درد شدیدی←درد)(خار بزرگی به پایم رفته است←پایم بر خار بزرگی قرار گرفته است)(داد

 )این جزای من است←توست

  

 .که علف خورده بودند  گرگی درمزرعه دو االغ فربھی را.الُعشبَ  أُکالنِ فی المزرعِة ِحماریِن سمینیِن یَ  جائعٌ  َرأَی ذئبٌ  -1

  

 .االغ وقتی بیچارگی خود را دید تظاُھر به لنگی کرد..تظاَھَر بِالعرجِ  الِحمار الِمسکیُن◌ُ  هُ لّما شاَھدَ  -2

  

پایم برخاربزرگی قرار گرفته :االغ گفت.شدیدٍ  َوُاِحسُّ بِألَمٍ  َدَخْلُت فی ِرْجلی َشوکٌة َکبیرةٌ  الِحمارُ  أجابَ - 3
 .است واحساس درد می کنم
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 .گرگ گفت این جزای توست.االغ اورازد.زائیقاَل الذئُب ھذا ج. ِرجلهِ َضَربَُه الِحماُر بِ  -4

  

 او وحشی درنده است. آن جزای من است. وحٌش ُمفَتَرسٌ  أنا !جزائی ھذا- 5

 »نوبت دوم«

 )76:تصحیح اشتباھات درترجمه ص(

 ھمسایگان)(تابرای بچه ھایش روزی طلب کند←وبرای فرزندانش روزی طلب می کند)(خارج شد←خارج می شود(

 )انجام نخواھد داد←انجام نمی دھد)(ویران خواھندکرد←ویران می کنند)(ھمسایگانش←ما 

  

نجشک از النه خارج می شود ھنگامی که گ.ھاصغارِ الرّزَق لِ  لِیَطُلبَ   ھاالُعصفورُة ِمن ُعشِّ  َخَرَجت حینَ  -1
 وبرای فرزندانش روزی طلب می کند

  

  

نا َسُیھّدمونَ .لِجمعِ المحاصیِل  جیرانه طَلََب ِمن -2 ھمسایگان ما رابرای جمع محصوالت فراخوانده . ُعشَّ
 .آن ھا آشیانه ی ما را ویران می کنند.است

  

 .عمل مھمی انجام نمی دھد.عمالً ھاماً  لَن یَعملَ - 3

  

نا َسُیھّدِمونَ  ُھمإنّ  -4  .ھمانا ما النه مان را ویران خواھیم کرد.ُعشَّ

 )89:تصحیح اشتباھات درترجمه ص(

بیداری )(بفرستید←نمی فرستید)(اسالم آوردیم←اسالم می آوریم)(ایمان نیاوردید یا نیاورده اید←ایمان نمی آورید(
 )پیشی نگیرد←پیشی نگرفت )(عبادت کنند←عبادت کنید)(پروردگار←صاحب)(بیداری می کشد←میکشید

  

بگو ایمان .ایمان می آوریم:ب گفتنداعرا.أسلمنا ،ولکْن ُقولوالَم ُتؤِمنوا ُقلْ . آمنّا قالت األعرابُ  -1
 .اسالم می آوریم:نمی آوریدبلکه بگوئید

  

 .ھرکس جویای بزرگی وعلو مقام شد،شب ھا بیداری می کشید.اللیالی َسِھرَ  العلی طلبَ  َمن -2
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 !پس باید پروردگارآن خانه را عبادت کنید!البیتِ  ھذا َربَّ  ْلیَعُبدوافَ  -3

  

بزرگ را   انسان برای رسیدن به ھدف ھا تالش آن حیوان. هنُصَب أعینه للوصوِل إلی أھداف الصغیر الحیوان ھذا اإلنساُن ُجْھدَ  لِیَْجَعلْ - 4
 مورد توجه قرار دھد

  

 چه کسی برای برادرچاھی َکْند و درآن افتاد.فیھا َوَقعَ  بئراً  هِألخی َحَفرَ  َمن- 5

  

 .کسی که تالش کرد موفق شد.یَنجحْ  یَجَتِھدْ  َمن- 6

  

 .اگر تالش کرد موفق می شود.نََجحَ  َجَھدَ  إنْ  -7

  

 )103:  تصحیح اشتباھات درترجمھ ص(   

نوشتھ ←بنویسند)(دیوار مسجد←دِرمسجد)(ایجاد نشده است←ایجاد نکرده ام)(سازنده اش←صاحبش(
 )شود

 )دیدند←دیده شدند)(عصبانی شد←عصبانی می شود)(منتشرشد←منتشرکردند(

 

آن مسجد را جز برای کسب :صاحبش گفت.مسجدی در شھر ساختھ شد.االّ ِإلکتساِب الثوابِ  ھذا لَم یَُؤسَّسْ :بانیھِ  قالَ .مدینةٍ  بُنَِی مسجٌد فی -1
 .ثواب ایجاد نکرده ام

  

 .بھلول دستور داد کھ روی در مسجد بنویسند.المسجدِ  جدار َعلی یُکتَبَ  أَمَر بُھلوٌل أنْ  -2

  

ھنگامی کھ آن خبر را منتشر کردند،مردم آمدند وبھ بھلول .ابُھلوالً لِیُھَنّئو الخبُر،جاَء النّاسُ  ھذا انتَشرَ  لّما -3
 .تبریک می گویند

  

 .ھرگاه قرآن خوانده شد بھ آن گوش سپاریم.لھ استِمعواالقرآُن ف قُِریَ  إذا -4
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فی  -2
الرح ھذه إحدی
الت 

 ُأسبوعاً  أْمَضْیتُ 
در .فی الُجُزرِ 

یکی از آن 
سفرھا یک ماه 
 .درجزایر گذراندم

  

 

  

 .بھ اندازه ی رنج سربلندی ھا را بھ دست می آوری.المعالی تُکتََسبُ  بِقَدِرالَکدِّ  -5

  

 انسان را ضعیف آفرید.اإلنساُن ضعیفاً  ُخلِقَ - 6

  

 )جمالتی خارج از کرگاه ترجمھ(                                                 

 صدقھ ھایشان را با منت گذاشتن باطل نکردند.بِالَمنِّ َواألذی مْ َصدقاتِکُ  التُبِطلوا-1


