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  اول درسترجمه عبارات مهم 

هاُت ُرؤْ يُِحبُّ اآلباُء َو   ندانشان را در بهترین حال ببینندپدران و مادران دوست دارند فرز َسِن حالٍ يََة أوالِدِهم يف أحْ األُمَّ

هاُت معطوف  -اآلباُء فاعل  -يُِحبُّ فعل مضارع ( باب افعال )   َسِن جارومجرور ( اسميف أحْ  -ِهم مضاف الیه  -أوالِد مضاف الیه  –يََة مفعول ُرؤْ  -األُمَّ
 حاٍل مضاف الیه –تفضیل ) 

فاِت الطّيِّبَِة وَ   َو لِذلَِک يُرِشدونَُهم دامئاً إلَی الصِّ
 األع�ِل الّصالَِحة

کارهاي  به همین خاطر همیشه آن ها را به صفات خوب و

 شایسته راهنمایی می کنند

فاِت  -زمان  ظرفدامئاً  -مفعول ُهم  -و )فعل مضارع ( باب افعال ) ( فاعلش ضمیر بارز وا يُرِشدونَ  –جارومجرور لِذلَِک   -جارومجرور إلَی الصِّ
 صفت ( اسم فاعل ) الّصالَِحة –معطوف األع�ِل  -صفت الطّيِّبَِة 

الَة َو أُمر ِباملَعروِف َو انَه َعِن املُنَکِر َو اصِرب  ﴿ يا بُنَيَّ أِقِم الصَّ
 َعلَی ما أصابََک إنَّ ذلَِک ِمن َعزِم األُموِر﴾

ي پسرکم ، نماز را به پادار ، به نیکی فرا بخوان و از کار زشت ا

یبا بازدار و در برابر آن چه که ( از مصیبت ها ) به تو می رسد ، شک

 باش که آن از کارهاي مهم است

الَة  -فعل امر أِقِم  -منادا ( مضاف + مضاف الیه ) بُنَيَّ  َعِن املُنَکِر  -فعل امر انَه  -جرور ( اسم مفعول ) جارومِباملَعروِف  -فعل امر أُمر  -مفعول الصَّ
ذلَِک  -حرف مشبهه بالفعل إنَّ  -مفعول َک -فعل ماضی ( باب افعال)  أصابَ  –جارومجرور َعلَی ما  -فعل امر اصِرب  -جارومجرور ( اسم مفعول ) 

 مضاف الیه ( مفردش : امر ) األُمورِ  –جارومجرور ِمن َعزِم  -اسم انَّ 
َک لِلنّاِس َو ال مَتِش ِيف األرِض َمرَحاً إنَّ اللَه ال  ﴿وَ  ر َخدَّ ال تَُصعِّ

 يُِحبُّ کُلَّ ُمختاٍل فَخوٍر﴾

و با تکبر رویت را از مردم برنگردان و مغرورانه در زمین راه نرو ؛ 

 خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد قطعاً خداوند هیچ

ر  إنَّ  -حال َمرَحاً  -جارومجرور ِيف األرِض  -فعل نهی ال مَتِش  -جارومجرور لِلنّاِس  -مضاف الیه َک  -مفعول  دَّ خَ  –فعل نهی ( باب تفعیل ) ال تَُصعِّ
 صفت  فَخورٍ  –مضاف الیه ( اسم مفعول ) ُمختاٍل  -مفعول لَّ کُ -فعل مضارع منفی ( باب افعال ) ال يُِحبُّ  -اسم اّن اللَه  -حرف مشبهه بالفعل 

َک إنَّ أنَکَر األصواِت د يف َمشِيَک َو اغُضض ِمن َصوتِ ﴿َو اقِص 
 الَحم�ِ﴾ لََصوتُ 

در راه رفتنت میانه روي کن و صدایت را پایین بیاور که زشت 

 ترین صداها ، صداي خزان است.

أنَکَر  -حرف مشبهه بالفعل  إنَّ  –الیه مضاف َک  -جارومجرور  ِمن َصوِت  -فعل امر اغُضض  -مضاف الیه َک  -جارومجرور  يف َميشِ  -فعل امر اقِصد 
 مضاف الیه ( مفردش : ِح�ر ) الَحم�ِ  –خرب انَّ  لََصوتُ  -مضاف الیه ( مفردش : صوت ) األصواِت  -اسم اّن ( اسم تفضیل ) 

َو َعلَينا أن نَکوَن ُمشتاقَ� إلَی األع�ِل الّصالَِحِة َو ناهَ� َعِن 
دائِِد فَإنَّ ذلَِک ِمَن األُموِر  املَشاکِِل وَ املُنَکِر َو صاِبريَن َعلَی  الشَّ

 ةِ املُِهمَّ 

بر ما واجب است که به کارهاي شایسته مشتاق باشیم و ( 

دیگران را ) از کار زشت باز بداریم و در برابر مشکالت و سختی ها 

 شیم چرا که آن از کارهاي مهم استبردبار با

صفت ( اسم الّصالَِحِة  -جارومجرور إلَی األع�ِل  -خرب نکون ( اسم مفعول ) ُمشتاقَ� -منصوب ( فعل ناقصه ) مضارع أن نَکوَن  -جارومجرور َعلَينا 
 -جارومجرور َعلَی املَشاکِِل  -معطوف ( اسم فاعل ) صاِبريَن  -جارومجرور ( اسم مفعول ) َعِن املُنَکِر  -معطوف ( اسم فاعل ) ناهَ�  -فاعل ) 

دائِِد  ةِ  –خرب انَّ ( جارومجرور ) ِمَن األُموِر  -اسم انَّ  ذلَِک  -حرف مشبهه بالفعل إنَّ  -ارومجرور جَوالشَّ  صفت ( اسم فاعل )  املُِهمَّ

َو َعلَينا أن نَتَواَضَع أماَم أساتَِذتِنا َو أصِدقائِنا َو زَُمالئِنا َو ج�انِنا 
 َو أقِربائِنا َو کُلِّ َمن َحولَنا

ت که در مقابل اساتیدمان ، دوستانمان ، هم و بر ما واجب اس

ی که کالسی هایمان ، همسایگانمان ، نزدیکانمان و هرکس

 پیرامون ماست ، فروتنی کنیم

ء ِدقاأص –مضا ف الیه نا  -ة مضاف الیه ( مفردش : استاذ ) أساتِذَ  –ظرف مکان أماَم  -مضارع منصوب ( باب تفاعل ) أن نَتَواَضَع  -جارومجرور َعلَينا 
 مضاف الیه نا –حوَل ظرف مکان  –مضاف الیه َمن  -مضاف الیه نا  -و زمالء و جیران و کّل معطوف 

ِ الَجبّارِ   الِحکَمُة تَعُمُر يف قَلِب املُتَواِضعِ َوال تَعُمُر يف قَلِب املُتَکَربِّ
لب ) متواضع ماندگار می شود و در ق حکمت در دل ( انسان

 داردمتکبرِ ستمکار دوام ن
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 -جارومجرور يف قَلِب  -فعل مضارع ال تَعُمُر  -مضاف الیه ( اسم فاعل ) املُتَواِضعِ  -جارومجرور  يف قَلِب  -خرب ( فعل مضارع ) تَعُمُر  -مبتدا الِحکَمُة 
 ِ  صفت ( اسم مبالغه ) الَجبّارِ  –صفت ( اسم فاعل ) املُتََکربِّ

 داردبه راستی خداوند هیچ ( انسان ) خودپسندي را دوست ن نَفِسهِ يُِحبُّ کُلَّ ُمعَجٍب بِإنَّ اللَه ال 

 ِبنَفِس  –مضاف الیه ( اسم مفعول ) عَجٍب مُ -مفعول کُلَّ  -خرب انَّ ( فعل مضارع باب افعال )ال يُِحبُّ  -اسم اّن اللَه  -حرف مشبهه بالفعل إنَّ 
 مضاف الیه هِ  –جارومجرور 

َ  إَذن َعلَينا أن  دیگران تکبر نورزیم بنابراین بر ما الزم است که در برابر  َعلَی اآلَخرينَ ال نَتََکربَّ

َ  -جارومجرور َعلَينا   جارومجرور ( اسم تفضیل ) َعلَی اآلَخرينَ  -مضارع منصوب منفی (باب تفّعل ) أن ال نَتََکربَّ

َصوِت ليٍل َمنطقيٍّ بِ فََقد َشبََّه اللُه کَالَم َمن يَرفَُع َصوتَُه دوَن دَ 
 الِح�رِ 

خداوند سخن کسی را که صدایش را بدون ( هیچ ) دلیلی منطقی 

 د ، به صداي االغ تشبیه کرده استباال می بر

دوَن  –ُه مضاف الیه  -َصوَت مفعول  –يَرفَُع فعل مضارع  -َمن مضاف الیه  -کَالَم مفعول  -اللُه  فاعل  -قَد َشبََّه فعل ماضی نقلی ( باب تفعیل ) 
 مضاف الیه الِح�رِ  –جارومجرور ِبَصوِت  -صفت َمنطقيٍّ  -مضاف الیه َدليٍل  -ظرف 

 فَضُل األع�ِل الَکسُب الَحاللِ أ 
 زي ) از ( راه )حاللوبهترین کارها ، به دست آوردن ( ر

 است

 الحالل صفت –الکسب خرب  –االع�ل مضاف الیه  –افضل مبتدا ( اسم تفضیل ) 

 دن بهتر از عبادت هفتاد سال استساعتی اندیشی ٌ� ِمن ِعباَدِة َسبعَ� َسنَةٍ خَ  تََفکُُّر ساَعةٍ 

 َسنٍَة متییز ( معدود ) –َسبعَ� مضاف الیه  -ِمن ِعباَدِة جارومجرور  -َخٌ� خرب ( اسم تفضیل )  -ساَعٍة مضاف الیه  -تََفکُُّر مبتدا ( مصدر باب تفّعل ) 

 انََة َو ال يَجتَِنُب الخيانَةَ ِقُد األمَرشُّ النّاِس َمن ال يَعتَ 
مانت نباشد و از خیانت بدترین مردم کسی است که پایبند به ا

 دوري نکند

) عالال يَجتَنُِب فعل مضارع (باب افت -فعول انََة ماألم -فعل مضارع ( باب افتعال ) ال يَعتَِقُد  -خرب َمن  -مضاف الیه النّاِس  -مبتدا ( اسم تفضیل ) َرشُّ 
 الخيانََة مفعول –

 ترین کارها ، میانه ترین آن هاستبه طُهاَخُ� األُموِر أوسَ 

 ها مضاف الیه –أوَسُط خرب ( اسم تفضیل )  –األُموِر مضاف الیه  -َخُ� مبتدا ( اسم تفضیل ) 

 ﴾ ﴿ َربَّنا آَمنّا فَاغِفر لَنا َو ارَحمنا َو أنَت َخُ� الرّاِحم�َ 
کن که مان آوردیم ، پس بر ما ببخشاي و به ما رحم پروردگارا ، ای

 تو بهترین مهربانان هستی

مضاف الیه نا  -فعل امر  ارَحم –جار ومجرور لَنا  -فعل امر  اغِفر –آَمنّا فعل ماضی ( باب افعال صیغه متکلم مع الغیر )  -مضاف الیه نا  -منادا  رَبَّ 
 مضاف الیه ( اسم فاعل ) الرّاِحم�َ  –خرب ( اسم تفضیل ) َخُ�  -مبتدا أنَت  -

 ﴾ ﴿ قُل أعوُذ ِبرَبِّ الَفلَِق ِمن َرشِّ ما َخلََق 
ی برم ، از شرّ آن چه آفریده بگو به پروردگار سپیده دم پناه م

 است

ما  -ِمن َرشِّ جارومجرور  -مضاف الیه الَفلَِق  -ِبرَبِّ جارومجرور  -أعوذُ فعل مضارع ( ضیغه متکلم وحده )  -قُل فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انت 
 َخلََق فعل ماضی –مضاف الیه 

 شب قدر بهتر از هزار ماه است ﴾ ﴿ لَيلَُة الَقدِر َخٌ� ِمن ألِف َشهرٍ 

 َشهٍر متییز ( معدود ) –ِمن ألِف جارومجرور  -َخٌ� خرب ( اسم تفضیل )  -الَقدِر مضاف الیه  -لَيلَُة مبتدا 
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 دورو ( منافق ) استم ، ( انسان ) بدترین مرد ذو الَوجَه�ِ َرشُّ النّاِس 

 الَوجهَِ� مضاف الیه –ذو خرب  -النّاِس مضاف الیه  -َرشُّ مبتدا ( اسم تفضیل ) 

 ُکم َمن أهَدی إلَيُکم ُعيوبَُکمَخُ� إخوانِ 
ه عیب هایتان را به شما هدیه بهترین دوستان شما کسی است ک

 کند

با اسم تفضیل اشتباه  –أهَدی فعل ماضی ( باب افعال  -َمن خرب  -کُم مضاف الیه  -إخواِن مضاف الیه ( مفردش : اَخ )  –سم تفضیل ) َخُ� مبتدا ( ا
 کُم مضاف الیه –ُعيوَب مفعول ( مفردش : عیب )  -) إلَيُکم جارومجرور  یدنگیر

 پایان بدتر استهرکس شهوتش بر عقلش غلبه کند از چار ُه فَُهَو َرشٌّ ِمَن البَهائِمِ َمن َغلَبَت َشهَوتُُه َعقلَ 

خرب ( اسم َرشٌّ  -مبتدا ُهَو   -مضاف الیه  ُه -مفعول  َعقَل  -مضاف الیه ُه  -َشهَوُت فاعل  –َغلَبَت فعل رشط ( فعل ماضی )  -َمن مبتدا ( اسم رشط ) 
 جارومجرور ( مفردش : بهیمة ) ِمَن البَهائِمِ  -تفضیل ) 

 قیمت این پیراهن مردانه چقدر است؟ عُر هَذا الَقميِص الرِّجايلِّ؟کَم سِ 

 الرجالی صفت –القمیص عطف بیان  –هذا مضاف الیه  –ِسعر مبتدای موخر  –کَم خربمقدم 

 می خواهم. این قیمت ها گران است ارزان تر از این . هِذِه األسعاُر غاليَةٌ  ِمن هذاأُريُد أرَخَص 

 –االسعار عطف بیان  -هذه مبتدا  –من هذا جارومجرور  –ارخص مفعول ( اسم تفضیل )  –( باب افعال صیغه متکلم وحده ) اُرید فعل مضارع 
 غالیة خرب ( اسم فاعل )

يطاَن َو تُعاِقب دَع شامِتََک ُمهاناً تُرِض الرَّح�َن َو تُسِخِط  الشَّ
 َعُدوَّکَ 

شنده را خشنود و دشنام گوي خود را خوار رها کن تا ( خداي) بخ

 کنی و دشمنت را کیفر دهی شیطان را خشمگین

تُسِخِط  -الرَّح�َن مفعول  -تُرِض جواب امر ( مضارع مجزوم )  -ُمهاناً حال ( اسم مفعول )  -ک َمضاف الیه -شاتَِم مفعوا ( اسم فاعل )  -دَع فعل امر 
يطاَن مفعول  -معطوف ( فعل مضارع باب افعال )   َک مضاف الیه –َعُدّو مفعول  –ِقب معطوف ( فعل مضارع باب مفاعله ) تُعا -الشَّ

يطاَن مِبِثِل ما أرَضی املُؤِمُن َربَُّه مِبِثِل الِحلِم، َو ال أسخَ  َط الشَّ
مِت   الصَّ

ت (نمی خ(چیزي) مانند بردباري خشنود نسا مؤمن پروردگارش را با

ین مکرد نند سکوت خشمگسازد )، و شیطان را با ( چیزي ) ما

 (نمی کند )

 أسَخطَ  -ضاف الیه  مالِحلِم  -جارومجرور  مِبِثلِ  –مضاف الیه ُه  -مفعول  رَبَّ  –فاعل ( اسم فاعل ) املُؤِمُن  -فعل ماضی منفی ( باب افعال ) ما أرَضی 
يطانَ  –فعل ماضی ( باب افعال )  مِت  –جارومجرور مِبِثِل  -مفعول  الشَّ  مضاف الیه الصَّ

کوِت َعنهُ ُعوِقَب األحَمُق مِبِثِل اَو ال   لسُّ
برابرش ، مجازات نشد  و نادان با ( چیزي ) همانند دم فروبستن در

 (نمی شود)

کوِت مضاف الیه  -مِبِثِل جارومجرور  -األحَمُق نایب فاعل ( اسم تفضیل )  -ال ُعوِقَب فعل ماضی مجهول   َعنُه جارومجرور –السُّ

 وتی که از سخن گفتن شیواتر استچه بسا سک َن الَکالمِ بَّ ُسکوٍت أبلَُغ مِ ُر 

 ِمَن الَکالِم جارومجرور -أبلَُغ ( اسم تفضیل )  -ُسکوٍت مجرور بحرف جر  -رُبَّ حرف جر 

َب نَفَسهَمن ساَء ُخل  ش بد باشد ، خودش را عذاب می دهدهرکس اخالق ُقُه َعذَّ

َب جواب رشط ( فعل ماضی باب تفعیل )  -ُه مضاف الیه  -ُخلُق فاعل  –ماضی )  ساَء فعل رشط ( فعل -َمن مبتدا ( اسم رشط )  نَفَس مفعول  –َعذَّ
 ه مضاف الیه –

 بیفزاید داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش ن َجمَع ِعلَم النّاس إلی ِعلِمهأعلَُم النّاِس مَ 
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 ه مضاف الیه –إلی ِعلِم جارومجرور  -النّاس مضاف الیه  -ِعلَم مفعول  -َجمَع فعل ماضی  -َمن خرب  -الیه النّاِس مضاف  -أعلَُم مبتدا ( اسم تفضیل ) 

 إلَی اللِه أنَفُعُهم لِِعباِدهِ أَحبُّ ِعباِد اللِه 
ندترین آن ها براي محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند سودم

 بندگانش هستند

أنَفُع خرب ( اسم  –إلَی اللِه جارومجرور  -اللِه مضاف الیه  -ِعباِد مضاف الیه  -ید که فعل باب افعال نیست ) دقت کن –أَحبُّ مبتدا ( اسم تفضیل 
 ِه مضاف الیه –لِِعباِد جارومجرور  –ُهم مضاف الیه  -تفضیل ) 

و جاِدلُْهم ِبالَّتی هَی أحَسُن إنَّ ربَّک هَو أعلَُم مبَن َضلَّ َعن 
 َسبیلِهِ 

به روشی که بهتر است گفت و گو کن؛ به راستی و با آن ها 

 ه او گمراه شده ، آگاه تر استپروردگارت نسبت به کسی که از را

 –ربَّ اسم اّن  –إنَّ حرف مشبهه بالفعل  -أحَسُن خرب ( اسم تفضیل )  -هَی مبتدا  -ِبالَّتی جارومجرور  -ُهم مفعول  -جاِدْل فعل امر ( باب مفاعله ) 
ِه  –َعن َسبیِل جارومجرور  -َضلَّ فعل ماضی  -مبَن جارومجرور  -اعلم خرب ( اسم تفضیل ) }  –خرب اّن { هو مبتدا » هَو أعلَُم «  - ک مضاف الیه

 مضاف الیه

َن أَلَْف مَثانی َخمَسٍة واِلی تَبَدأُ األسعاُر من َخمسٍة و َسبعیَن ألفاً 
 تومانٍ 

ی شود تا هشتاد شروع مقیمت ها از هفتاد و پنج هزار ( تومان ) 

 و پنج هزار تومان

 –معطوف مَثانیَن   -جارومجرور  مَسةٍ اِلی خَ  –ألفاً متییز ( معدود )  -َسبعیَن معطوف  -من َخمسٍة جارومجرور  -األسعاُر فاعل  -تَبَدأُ فعل مضارع 
 متییز ( معطوف ) تومانٍ 

ا بُِعثُت   تا شرافت هاي اخالقی را کامل کنمرستاده شدم من فقط ف ِألمَُتَِّم َمکارَِم األخالقِ  إ�َّ

ا ( جمله حرص دارد )   -ِألمَُتَِّم مضارع منصوب ( باب تفعیل صیغه متکلم وحده )  -بُِعثُت فعل ماضی مجهول ( نایب فاعلش ضمیر بارز ُت )  -إ�َّ
 األخالِق مضاف الیه –َمکارَِم مفعول 

ن  اللُّهمَّ کَ� نَت َخلقي فََحسِّ  ُخلُقيَحسَّ
خداوندا ، همان گونه که آفرینش مرا نیکو گردانی ، خلق و خویم 

 نیز نیکو بگردان را

نَت فعل ماضی ( باب تفعیل )  -کَ� جارومجرور  -اللُّهمَّ منادا  ن فعل امر ( باب تفعیل )  -ي مضاف الیه  -َخلق مفعول  –َحسَّ  –ُخلُق مفعول  –َحسِّ
 ي مضاف الیه

 خداوند به کسی جز ( به اندازه ) توانایی اش تکلیف نمی کند لُه نَفساً إالّ ُوسَعها﴾﴿ال يَُکلُِّف ال

 ها مضاف الیه –ُوسَع مستثنی  –إالّ ( ادات استثناء )  -نَفساً مفعول  -اللُه فاعل  -ال يَُکلُِّف فعل مضارع منفی ( باب تفعیل ) 

 

  دوم درسترجمه عبارات مهم 

 یدممن روزگار را از دوري تو ( مانند ) قیامت د ِمن َهجرَِک القياَمهإ�ِّ َرأيُت َدهراً 

 مفعول القياَمه –مضاف الیه َک  -جارومجرور  ِمن َهجرِ  -مفعول َدهراً  -خرب اّن أيُت ر  -اسم اّن ي  -حرف مشبهه بالفعل  إنّ 

 اي ما نشانه نیست؟( آیا ) این اشک هاي چشم من بر لَنَا الَعالَمه؟ َست ُدموُع َعيني هذالَي

 الَعالَمه خرب لیست –لَنَا جارومجرور  –هذا صفت  –ي مضاف الیه  -َع� مضاف الیه  –ُدموُع اسم لیست  -لَيَست فعل ناقصه 

 بیازماید ، دچار پشیمانی می شود هرکس آزموده را َمن َجرََّب املَُجرَّب َحلَّت ِبِه النَّداَمه
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) باب نیست –فعل ماضی َحلَّت فعل رشط ( -اسم مفعول )  املَُجرَّب مفعول ( -َب فعل رشط ( فعل ماضی باب تفعیل ) َجرَّ  -َمن مبتدا ( اسم رشط ) 
 النَّداَمه فاعل –رور جِبِه جاروم -

الَمه  ی به او آرامش و امنیت وجود دارددر دوري از او عذاب و در نزدیک يف بُعِدها َعذاٌب يف قُرِبَها السَّ

 –مضاف الیه َها  -يف قُرِب خربمقدم شبه جمله ( جارومجرور )  -َعذاٌب مبتدای مؤخر  -ها مضاف الیه  -خربمقدم شبه جمله ( جارومجرور )  يف بُعدِ 
الَمه  مبتدای مؤخر السَّ

 گند ، عشقی را بدون سرزنش ندیدیمبه خدا سو َو الله ما َرأينا ُحبّاً بِال َمالَمه

 ِبال َمالَمه جارومجرور -ُحبّاً مفعول  -ما رَأينا فعل ماضی منفی   -ور به حرف واو قسم اللِه مجر  –َو ( واو قسم ) 

 آن جامی از کرامت و بزرگی بنوشد تا این که از َحتَّی يَذوَق ِمنُه کَأساً ِمَن الَکراَمه

 ومجرورِمَن الَکراَمه جار  -کَأساً مفعول  -ِمنُه جارومجرور  –َحتَّی يَذوَق فعل مضارع منصوب 

 که در بیابان ها تشنه اند، بپرس از آب انبارها درباره سوارانی َسِل املَصانَِع َرکباً تَهيُم ِيف الَفلَواِت 

 ة )ِيف الَفلَواِت جارومجرور ( مفردش : فال  -یَهیم )  –تَهيُم جمله وصفیه ( فعل مضارع ) ( هاَم  -َرکباً مفعول دوم  -املَصانَِع مفعول  -َسِل فعل امر 

 َو إن َهَجرَت َسواٌء َعشيَّتي َو َغدايت
صبحگاهم ( شب و روزم ) و اگر ( مرا ) ترك کنی ، شامگاه و 

 یکسان است

َغداة  –ي مضاف الیه  -خربمقدم  ةَعشيَّ  –َسواٌء مبتدای مؤخر  -ط جواب رش » َسواٌء َعشيَّتي «  -َهَجرَت فعل رشط فعل ماضی  -إن حرف رشط 
 الیهی مضاف  –معطوف 

 و قلبم می گوید قطهاً تو می آیی زمان گذشت َمَضی الزَّماُن َو قَلبي يَقوُل إنََّک آيت

آيت خرب اّن ( اسم  –َک اسم اّن  -إنَّ حرف مشبهه بالفعل  –يَقوُل خرب ( فعل مضارع )  -ي مضاف الیه  -قَلب مبتدا  –الزَّماُن فاعل  -َمَضی فعل ماضی 
 فاعل )

 اریکی ها جست و جو می شودو گاهی چشمه زندگی در ت َعُ� الَحياِة ِيف الظُّلُ�ِت  َوقَد تَُفتَُّش 

 ِيف الظُّلُ�ِت جارومجرور -الَحياِة مضاف الیه  -)  مجازی مونث َعُ� فاعل ( -)  تَُفتَُّش فعل مضارع ( باب تفعیل

 فََکم مُتَرُِّر َعييش َو أنَت حاِمُل َشهدٍ 
ام را تلخ می کنی در حالی که تو حمل کنندهء پس چه قدر زندگی 

 سل به همراه داري ) عسل هستی ( ع

ُر فعل مضارع ( باب تفعیل )   مضاف الیه َشهدٍ  –خرب ( اسم فاعل ) حاِمُل  -مبتدا أنَت  -مضاف الیه ي  -مفعول َعيش –مُتَرِّ

 ، بوي عشق را می یابی م را ببوییاگر خاك قبر َوَجدَت رائَحَة الُودِّ إن َشَممَت رُفايت

ی مضاف  –رُفاة مفعول  –َشَممَت فعل رشط ( فعل ماضی )  -إن حرف رشط  -الُودِّ مضاف الیه  -رائَحَة مفعول  -َوَجدَت جواب رشط ( فعل ماضی ) 
 الیه

 َوَصفُت کُلَّ َمليٍح کَ� تُِحبُّ َو تَرَضی
می پسندي دوست داري و هر ( زیباروي ) بانمکی را آن طور که تو 

 ، وصف کردم

 تَرَضی فعل مضارع –تُِحبُّ فعل مضارع ( باب افعال )  –کَ� جارومجرور  -َمليحٍ مضاف الیه  -کُلَّ مفعول  -َوَصفُت فعل ماضی 

( هم ) از تو می ترسم و ( هم به تو ) امیدوارم و ( از تو ) کمک  أخاُف ِمنَک َو أرجو َو أستَغيُث َو أدنو
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 به تو ) نزدیک می شومخواهم و (  می

أستَغيُث فعل مضارع ( باب  -أرجو فعل مضارع ( صیغه متکلم وحده )  -ِمنَک جارومجرور  -أخاُف فعل ماضی ( باب افعال صیغه متکلم وحده ) 
 أدنو فعل مضارع ( صیغه متکلم وحده ) –استفعال صیغه متکلم وحده ) 

 همان گونه که دشمنانم می خواهند مرا ترك کردند یارانم أِحبَّتي َهَجرو� کَ� تَشاُء ُعدايت

 –تَشاُء فعل مضارع  -کَ� جارومجرور  -ي مفعول  -ن نون وقایه  –َهَجروا خرب ( فعل ماضی )  –ي مضاف الیه  -أِحبَّة مبتدا ( مفردش : حبیب ) 
 ي مضاف الیه –ُعداة فاعل ( مفردش : عادی ) 

 نه ها با صداي بلند می گریندو اگر نزد پرندگان شکایت کنم، در ال يف الوُکَناِت  َو إن َشَکوُت إلَی الطَّ�ِ نُحنَ 

 نُحَن فعل ماضی ( صیغه جمع مونث غایب ) { با نحُن اشتباه نگیرید }  -إلَی الطَّ�ِ جارومجرور  -َشکَوُت فعل رشط ( فعل ماضی )  -إن حرف رشط 
 يف الوُکَناِت جارومجرور -یَنوُح )  –( ناَح 

اِب يَُقرُِّب َعلَيَک البَعيدَ  َو  إيّاَک َو ُمصاَدقََة الَکّذاَب فَإنَُّه کَالرسَّ
ُد َعلَيَک الَقريَب   يُبَعِّ

از دوستی با ( انسان ) بسار دروغگو بپرهیز ؛ چرا که او همانند 

ازد و نزدیک را از تو دور می سراب است ؛ دور را به تو نزدیک می س

 کند

اِب خرب اّن ( جارومجرور )   -ُه اسم اّن  –إنَّ حرف مشبهه بالفعل  –الَکّذاَب ( اسم مبالغه )  -باب مفاعله ) ُمصاَدقََة ( مصدر  فعل يَُقرُِّب -کَالرسَّ
ُد  -مفعول البَعيَد  -جارومجرور َعلَيَک  -مضارع ( باب تفعیل )   عولمف الَقريَب  –جارومجرور َعلَيَک  -فعل مضارع ( باب تفعیل )  يُبَعِّ

دوُق َمن نََصَحَک يف َعيِبَک َو َحِفظََک يف غَ  ديُق الصَّ يِبَک َو الصَّ
 آثََرَک َعلَی نَفِسهِ 

دوست راستگو کسی است که در عیبت تو را نصیحت می کند ، و 

ند و تو را بر خودش ترجیح می در نبودنت از تو محافظت می ک

 دهد

ديُق مبتدا  دوُق صفت ( اسم مبالغه  -الصَّ َحِفَظ فعل ماضی  –َک مضاف الیه  -يف َعيِب جارومجرور  -َک مفعول  -نََصَح فعل ماضی  –َمن خرب  -) الصَّ
 ِه مضاف الیه –َعلَی نَفِس جارومجررو  -َک مفعول  -آثََر فعل ماضی ( باب افعال )  –َک مفعول  -يف َغيِب جارومجرور  -َک مفعول -

َمرّاٍت فَلَم يَُقل فيَک َرشّاً  َمن َغِضَب َعلَيَک ِمن إخوانَِک ثَالثَ 
 لِنَفِسَک َصديقاً  فَاتَِّخذهُ 

هرکس از دوستانت سه بار از تو عصبانی شد و ( چیز ) بدي به تو 

 ه عنوان ) دوست براي خودت برگزیننگفت، او را ( ب

َمرّاٍت متییز  -َک مضاف الیه  -ارومجرور ( مفردش : اَخ ) ِمن إخواِن ج -َعلَيَک جارومجرور -َغِضَب فعل رشط ( فعل ماضی )  -َمن مبتدا ( اسم رشط ) 
 ورلِنَفِس جارومجر  –ُه مفعول  –) اتَِّخذ جواب رشط ( فعل امر باب افتعال  –َرشّاً مفعول  –فيَک جارومجرور  -لَم يَُقل ( مضارع مجزوم ) -( معدود ) 

 َصديقاً مفعول دوم –َک مضاف الیه -

 

  سوم سدرترجمه عبارات مهم 

 و هیچ جنبنده اي در زمین نیست و نه هیچ پرنده اي که با بال

نیز}  گروه هایی مانند هایش پرواز می کند مگر آن که { آن ها 

 شما هستند

م﴾﴿َو ما ِمْن دابٍَّة ِفی اْألَرِض َو ال طائٍِر یَطیُر ِبَجناَحیِْه إّال أَُمٌم أَمثالُکُ   

 -مضاف الیه ِه  -جار و مجرور  ِبَجناَحیْ  –جمله وصفیه ( فعل مضارع ) یَطیُر  -( اسم فاعل ) طائٍِر معطوف  -رِض جارومجرور ِفی اْألَ  -ِمْن دابٍَّة جارومجرور 
 مضاف الیه کُم –صفت  أَمثاُل  –مستثنی أَُمٌم  -ادات استثناء إّال 

پرندهء طنّان ( مرغ مگس ، مرغ مگس خوار) به سمت باال و پایین 

 از می کندت و چپ و جلو و عقب پرو، راس

ِل و إلَی �میِن و الشِّ یاألَْعلَی و األَسَفِل و إلی ال یَطیُر الطائُر الطَّناُن إِلَی
الَخلِْف  األماِم و  
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 -تفضیل )  األَسَفِل معطوف ( اسم -إِلَی األَْعلَی جارومجرور ( اسم تفضیل )  -الطَّناُن صفت ( اسم مبالغه )  -الطائُر فاعل ( اسم فاعل )  -یَطیُر فعل مضارع 
�ِل معطوف  -إلی الَمیِن جارومجرور   الَخلِْف معطوف –إلَی األماِم جارومجرور  -الشِّ

قف سریع او، تعجب را برمی انگیزدبه حرکت درآمدن و تو َب و انِْطالقُُه و تََوقُُّفُه ال  یعاِن یُثیراِن التََّعجُّ رسَّ  

یعاِن صفت ( مثنی )  -ُه مضاف الیه  -تََوقُُّف معطوف ( مصدر باب تفّعل )  –لیه ُه مضاف ا –اِنِْطالُق مبتدا ( مصدر باب انفعال )  یُثیراِن خرب ( فعل  -الرسَّ
َب مفعول ( مصدر باب تفّعل ) –مضارع باب افعال )   التََّعجُّ

 رکت بال هایش صداییطَنّان نامیده شده، زیرا به خاطر سرعت ح

 ایجاد می کند
َی طَنّاناً ، ِألَ  ِب ُرسَعِة َحرَکَِة َجناَحیْهِ نَُّه یُْحِدُث طَنیناً بَِسبَ ُسمِّ  

َی فعل ماضی مجهول  ِبَسبَِب  -طَنیناً مفعول  -یُْحِدُث خرب اّن ( فعل مضارع باب افعال )  -ُه اسم اّن  -أَنَّ حرف مشبهه بالفعل  –طَنّاناً مفعول  -ُسمِّ
 ِه مضاف الیه –َجناَحْی مضاف الیه  –لیه َحرَکَِة مضاف ا -ُرسَعِة مضاف الیه  -جارومجرور 

نی بال هایش را ببینی، نمی توانیاگر تالش ک ُرؤیََة َجناَحیِْه، ال تَْقِدرْ إْن تُحاِوْل    

جواب رشط ( فعل ال تَْقِدْر  -ِه مضاف الیه  –َجناَحْی مضاف الیه  –ُرؤیََة مفعول -تُحاِوْل فعل رشط ( فعل مضارع مجزوم باب مفاعله )  -إْن حرف رشط 
 مضارع مجزوم منفی )

 هشتاد بار در ثانیه آیا می دانی چرا؟ زیرا بال هایش را تقریباً

 حرکت می دهد

یَِة قریباً فی الثّانیَن َمرًَّة تَ ننَّه یَُحرُِّک َجناَحیِه مَثالِ�ذا؟ ِألَ  أَ تَْدری
 الواِحَدةِ 

مفعول  َجناَحی –خرب اّن ( فعل مضارع باب تفعیل ) یَُحرُِّک  -اسم اّن ه  -حرف مشبهه بالفعل  أَنَّ  –ی ) یدر  –تَْدری فعل مضارع ( دری  –أَ ( حرف استفهام ) 
 صفت ( اسم فاعل ) الواِحَدةِ  –جارومجرور ( اسم فاعل ) فی الثّانیَِة  -مفعول مطلق تَقریباً  -متییز ( معدود ) َمرًَّة  -مضاف الیه ِه  -( مثنی ) 

رداکردن دندان هایش د بی در تمیزتمساح روش عجی ٌة َغريبٌَة يف تَنظيِف أسنانِهِ التِّمساِح طَريقَ    

 ِه مضاف الیه –أسناِن مضاف الیه ( مفردش : سّن )  –يف تَنظيِف جارومجرور ( مصدر باب تفعیل )  -َغريبٌَة صفت  -طَريَقٌة خرب  -التِّمساحِ مبتدا 

احل استراحت می کندی خورد ، در سپس از آن که غذایش را م اَمُه يَسَرتيُح َعلَی الّشاِطئِ فَبَعَد أن يَتَناَوَل طَع   

َعلَی الّشاِطِئ جارومجرور ( اسم  -يَسَرتيُح فعل مضارع باب استفعال  -ُه مضاف الیه  -طَعاَم مفعول  –أن يَتَناَوَل مضارع منصوب ( باب تفاعل )  -بَعَد ظرف 
 فاعل )

 ِر بَقايَا الطَّعاِم ِمن فَِمهِ بِنَق ويَبَدأ ی مانده هاي غذا از دهانش می کندو شروع به نوك زدن باق

 ِه مضاف الیه –ِمن فَِم جارومجرور  -الطَّعاِم مضاف الیه  -بَقايَا مضاف الیه  -ِبنَقِر جارومجرور  -فعل مضارع  يَبَدأ

 هنگامی که چیز تیزي به کرم خاکی برخورد می کند و آن را به دو

دو بدون سر است و دیگري بدون نیمه تقسیم می کند، یکی از آن 

 دم

َمها إلَی نِصَفِ�، أَحُدُه� بِ  دوَدُة األرِض  ال إذا أصابَها َيشٌء قاِطٌع َو قَسَّ
 َرأٍس َو اآلَخُر ِبال َذيلٍ 

َم فعل  –قاِطٌع صفت ( اسم فاعل )  -َيشٌء فاعل  -ها مفعول  -عال أصاَب فعل ماضی باب اف –إذا ظرف زمان  -)  األرِض مضاف الیه ( مونث–ا دوَدُة مبتد قَسَّ
 معطوف اآلَخُر  -) جارومجرور خرب شبه جمله ( ِبال رَأٍس  -ُه� مضاف الیه  -أَحُد مبتدا  –إلَی نِصَفِ� جارومجرور  -ها مضاف الیه  -ماضی ( باب تفعیل ) 

 رور )معطوف ( جارومج ِبال ذَيلٍ  -( اسم تفضیل ) 

دو ،  پس این دو نیمه رشد می کنند تا آن که هرکدام از آن

 {تبدیل به } کرمی کامل شود
 واِحٍد ِمنُه� دودًة کاِملَةً  فَإنَّ هَذيِن النِّصَفِ� يَنُمواِن لِيَکوَن کُلُّ 
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واِحٍد مضاف الیه ( اسم  -کُلُّ فاعل  -کوَن مضارع منصوب ( فعل ناقصه ) لِيَ  -يَنُمواِن خرب اّن  -النِّصَفِ� عطف بیان  -هَذيِن اسم اّن  -إنَّ حرف مشبهه بالفعل 
 کاِملًَة صفت ( اسم فاعل ) –دودًة خرب لیکون  -ِمنُه� جارومجرور  -فاعل ) 

ماهی پرنده گونه اي از ماهیان است که با حرکت دادن دم قوي 

 اش از آب می پرد و بر فراز سطح آب پرواز می کند،

َمکُ  نَوٌع ِمَن األس�ِک يَقِفُز ِمَن املاِء ِبَحرَکٍَة ِمن َذيلِِه الَقويِّ  الطّائِرُ  السَّ
 َو يَطُ� فَوَق َسطحِ املاِء،

َمُک مبتدا  ِبَحرَکٍَة  - ِمَن املاِء جارومجرور -يَقِفُز جمله وصفیه ( فعل مضارع )  -ِمَن األس�ِک جارومجرور  -نَوٌع خرب  -الطّائُِر صفت ( اسم فاعل )  –السَّ
 مضاف الیه املاءِ  –مضاف الیه َسطحِ  -ظرف مکان فَوَق  -فعل مضارع طُ� یَ  -صفت الَقويِّ  -ِه مضاف الیه  -ِمن ذَيِل جارومجرور  -جارومجرور 

می کنند می  طوري که باله هاي بزرگش را که مانند دو بال عمل

 ) کشد ( دراز می کند
ُل کََجناَح�ِ ب�ََة الَّتي تَعمَ َحيُث َ�ُدُّ زَعانَِفُه الکَ   

تَعَمُل فعل  -الَّتي صفت ( اسم موصول )  -الَکب�ََة صفت  -ُه مضاف الیه  -زَعانَِف مفعول ( مفردش : زعنفه )  –َ�ُدُّ فعل مضارع ( باب نیست )  -َحيُث ظرف 
 کََجناَحِ� جارومجرور –مضارع 

سپس به سمت آب  این ماهی چهل و پنج ثانیه پرواز می کنند

 ین می آید و وارد آن می شودپای
َمُک َخمساً َو أربَعَ� ثانِيًَة ثُمَّ يَنِز  ُخُل فيهِ ُل إلَی املاِء َو يَد يَطُ� هَذا السَّ  

َمُک عطف بیان  -هَذا فاعل  -يَطُ� فعل مضارع   جارومجرور فيهِ  –فعل مضارع يَدُخُل  -ور إلَی املاء جارومجر  -فعل مضارع يَنزُِل  -ثانِيًَة متییز ( معدود )  -السَّ

داقل ده بار دارکوب پرنده اي است که تنه درخت را با منقارش ح

 در ثانیه نوك می زند

َجرَِة مِبِنقارِِه َعَرش َمرّاٍت ِيف الثّانيَِة  نَّقاُر الَخَشِب  طائٌِر يَنُقُر ِجذَع الشَّ
 ی األقَّل َعلَ 

َجرَِة مضاف الیه  -ِجذَع مفعول  -يَنُقُر جمله وصفیه ( فعل مضارع )  -طائٌِر خرب ( اسم فاعل )  -لیه الَخَشِب مضاف ا -نَّقاُر مبتدا  ِه  -مِبِنقاِر جارومجرور  –الشَّ
 َعلَی األقَّل جارومجرور ( اسم تفضیل ) -ِيف الثّانيَِة جارومجرور  -َمرّاٍت متییز ( معدود )  -مضاف الیه 

به سبب وجود دو عضو در سرش براي این سرعت به مغز کوچکش 

 دفع ضربه ها ، آسیب نمی رساند:

غَ� ِبَسبَِب ُوجوِد ُعضَويِن يف َر  َعُة ال تَُرضُّ ِدماَغُه الصَّ أِسِه َو هِذِه الرسُّ
باِت: َ  لَِدفعِ الرضَّ

َعُة  -مبتدا هِذِه  غَ�  -مضاف الیه ُه  -مفعول  ِدماغَ  –خرب ( فعل مضارع منفی ) ال تَُرضُّ  -عطف بیان الرسُّ  -مضاف الیه ُوجوِد  -جارمجرور  ِبَسبَِب  –صفت الصَّ
باِت مضاف الیه –جارومجرور لَِدفعِ  -مضاف الیه ِه  -جارومجرور  يف رَأِس  -مضاف الیه ُعضَويِن  َ  الرضَّ

ده است اولی بافتی میان جمجمه و نوك است و دومی زبان پرن

 که درون جمجمه اش می چرخد

يَدوُر  الّذيُل نَسيٌج بََ� الُجمُجَمِة َو املِنقاِر َو الثّا� لِساُن الطّائِِر األوَّ 
 داِخَل ُجمُجَمِتهِ 

 -مبتدا ( اسم فاعل ) الثّا�  -معطوف املِنقاِر  -الُجمُجَمِة مضاف الیه  -بََ� ظرف  -نَسيٌج خرب ( دقت کنید که فعل نیست )  - ) األوَُّل مبتدا ( اسم تفضیل
 مضاف الیه هِ  –مضاف الیه  ُجمُجَمةِ  –ظرف مکان داِخَل  -فعل مضارع يَدوُر  -صفت ( اسم موصول ) الّذي  -مضاف الیه ( اسم فاعل ) الطّائِِر  -خرب ُن لِسا

سنجاب پرنده ، پرنده اي مخصوص مانند چتر دارد که هنگامی که 

 دیگر می پرد ، آن را باز می کند از درختی به درختی

نج َشَجرٍَة  اُب الطّائُِر لَُه ِغشاٌء خاصٌّ کَاملِظَلَِّة يَفتَُحُه حَ� يَقِفُز ِمنالسِّ
 إلَی َشَجرٍَة أُخرَی

نجاُب مبتدا   کَاملِظَلَّةِ  -خاصٌّ صفت ( اسم فاعل )  -غشاء مبتدای مؤخر }  –خرب { له خرب مقدم شبه جمله » لَُه ِغشاٌء «  -الطّائُِر صفت ( اسم فاعل )  -السِّ
أُخَری  –إلَی َشَجرٍَة جارومجرور  -ِمن َشَجرٍَة جارومجرور  -يَقِفُز فعل مضارع  -حَ� ظرف  -ُه مفعول  -يَفتَُح جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –جارومجرور 

 صفت ( اسم تفضیل )

َدةٍ َ� قََدماً يف قَفزٍَة واحِ ِمئٍة َو َخمسَو يَستَطيُع أن يَط�َ أکرَثَ ِمن  و پنجاه گام در یک جهش پرواز کندو می تواند بیشتر از صد   

قََدماً متییز ( معدود )  -َخمسَ� معطوف  -ِمن ِمئٍة جارومجرور  -أکرَثَ مفعول مطلق نیابی  -أن يَطَ� مضارع منصوب  -يَستَطيُع فعل مضارع ( باب استفعال ) 
 واِحَدٍة صفت ( اسم فاعل ) –يف قَفزٍَة جارومجرور  -

وز و هنگامی که شن ها پاهاي کسی را که روي آن ها راه در وسط ر

ر می رود، از شدت گرما می سوزانند، این مار دمش را در شن قرا

 می دهد سپس مانند عصا می ایستد

ِة يف ُمنتََصِف النَّهاِر َو ِعنَدما تَحرُُق الرِّماُل أقداَم َمن يَسُ� َعلَيها مِ  ن ِشدَّ
ُة َذنَبَها يف الرَّمِل ثُمَّ تَِقُف کَالَعصاالَحرِّ تََضُع هِذِه الَحيَّ   
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 -)  مونث –مفعول ( مفردش قدم  أقدامَ  -الرِّماُل فاعل  -تَحرُُق فعل مضارع  -ِعنَدما ظرف زمان  -النَّهاِر مضاف الیه   -يف ُمنتََصِف جارومجرور ( اسم مفعول ) 
ِة جارومجرور  -مجرور َعلَيها جارو  -يَسُ� فعل مضارع  -َمن مضاف الیه  ذَنََب  –الَحيَُّة عطف بیان  -هِذِه فاعل  -تََضُع فعل مضارع  -الَحرِّ مضاف الیه  -ِمن ِشدَّ

 ) ثجارومجرور ( مون کَالَعصا -تَِقُف فعل مضارع  -يف الرَّمِل جارومجرور  -ها مضاف الیه  -مفعول 

 ﴿َو َمْن یَتَوَکَّْل َعلَی اللِه فَهَو َحْسبُُه﴾ دا توکّل کند، او برایش کافی استو هرکس بر خ

ه  –حسب خرب  –جواب رشط { هو مبتدا » هَو َحْسبُُه «  -َعلَی اللِه جارومجرور  -یَتَوَکَّْل فعل رشط ( فعل مضارع باب تفعل ) -َمْن مبتدا ( اسم رشط ) 
 مضاف الیه }

 بَْل الَْکالِم، قَلَّ َخطَؤُهُ فَکََّر قَ  َمن ن گفتن بیندیشد، خطایش کم می شودهرکس پیش از سخ

ُه مضاف  –َخطَُؤ فاعل  –قَلَّ جواب رش ( فعل ماضی )  -الَْکالِم مضاف الیه  –قَبَْل ظرف  -فَکََّر فعل رشط ( فعل ماضی باب تفعیل )  -َمن مبتدا ( اسم رشط ) 
 الیه

ی هرچه از کار نیک براي خود از پیش بفرستید، آن را نزد خدا م

دیابی  
موا ِألنُفسِ   ُکم ِمن َخ�ٍ تَِجدوُه ِعنَد اللِه﴾﴿ ما تَُقدِّ

موا فعل رشط ( فعل مضارع باب تفعیل )  -ما مبتدا ( اسم رشط )  ( در تَِجدو جواب رشط  –ِمن َخ�ٍ جارومجرور  -کُم مضاف الیه  -ِألنُفِس جارومجرور  –تَُقدِّ
 اللِه مضاف الیه –ِعنَد ظرف  -ُه مفعول  -اصل تجدون ) 

ن و گام هایتا ر خدا را یاري کنید، ( او نیز ) شما را یاري می کنداگ

 را استوار می سازد
﴾ اللَه يَنُرصکُم َو يُثَبِّت أقداَمُکم إن تَنُرصوا ﴿  

 کُم –أقداَم مفعول  –يُثَبِّت معطوف  –کُم مفعول  -یَنُرص جواب رشط ( فعل مضارع )  –مفعول اللَه  -تَنُرصوا فعل رشط ( فعل مضارع )  –إن حرف رشط 
 مضاف الیه

دقبل از آن که از تماشاچیان پر شوباید به ورزشگاه برویم  هاِب إلَی املَلَعِب. قَبَل أن  َ�تَلَِئ ِمَن املُتُُفرِّج�َ  َعلَينا ِبالذَّ  

هاِب مبتدای موخر  -ِب ( زائده للتاکید ) –َعلَينا خرب مقدم شبه جمله ( جارومجرور )  أن َ�تَلَِئ  -قَبَل ظرف -املَلَعِب جارومجرور ( اسم مکان ) إلَی  -الذَّ
 ُفرِّجَ� جارومجرور ( اسم فاعل )ِمَن املُتَ  -صوب ( باب افتعال ) مضارع من

اي آن ها دندان دندان هاي کوسه ماهی همواره می افتد و ج

.هایی تازه می روي  
ديَدٌة َمکانَهاجَ  تَسُقُط أسناُن َسَمِک الِقرِش دامئاً َو تَنمو أسنانٌ   

 -فاعل أسناٌن  -تَنمو فعل مضارع  -دامئاً ظرف زمان  -الِقرِش مضاف الیه  -َسَمِک مضاف الیه  -)  فاعل ( مفردش : سّن / مونث أسنانُ  -تَسُقُط فعل مضارع 
 مضاف الیه ها –ظرف مکان ( اسم مکان )  َمکانَ  –صفت َجديَدٌة 

دندان در یک سال می روید انو در بعضی از انواعش هزار  ُف األسناِن يف َسنٍَة واِحَدةٍ َو يف بَعِض أنواِعِه تَنمو آال  

واِحَدٍة صفت ( اسم  –يف َسنٍَة جارومجرور  -األسناِن مضاف الیه  -آالُف فاعل  -تَنمو عل مضارع  -ِه مضاف الیه  -أنواِع مضاف الیه  –يف بَعِض جارومجرور 
 فاعل )

در جهان به شمار می آید ود زندهگترین موجنهنگ آبی بزر  يَُعدُّ الحوُت األزَرُق أکَربَ الکائناِت الَحيَِّة ِيف العالَمِ  

 -الکائناِت مضاف الیه –أکَربَ مفعول ( اسم تفضیل )  -األزَرُق صفت ( اسم تفضیل نیست )  -الحوُت فاعل  -يَُعدُّ فعل مضارع مجهول ( از افعال دو مفعولی ) 
 ِيف العالَِم جارومجرور -يَِّة صفت الحَ 

هنگام خوردن شکارش گریه نمی کند تمساح  التِّمساُح ال يَبکي ِعنَد أکِل فريَسِتهِ  

 مضاف الیه  هِ  -فريَسِة مضاف الیه  –أکِل مضاف الیه  -ِعنَد ظرف  -ال يَبکي خرب ( فعل مضارع منفی )  -التِّمساُح مبتدا 

 رگتر از دهانش می خورد چشمانشبلکه هنگامی که شکاري بز

مایعی را ترشح می کند، گویی آن ، اشک است. ( مایعی مانند 

 اشک ترشح می کند.)

  ُدموعٌ يونُُه سائِالً کَأنَّهُ بَل ِعنَدما يَأکُُل فَريَسًة أکَربَ ِمن فَِمِه تُفِرُز عُ 
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 –فعل مضارع ( باب افعال )  تُفِرزُ  -ِه مضاف الیه  -ومجرور ِمن فَِم جار  -ت ( اسم تفضیل ) أکَربَ صف -فَريَسًة مفعول  -يَأکُُل فعل مضارع  -ِعنَدما ظرف زمان 
 ُدموٌع خرب کأّن  –ُه اسم کأّن  -کَأنَّ حرف مشبهه بالفعل  –سائًِال مفعول ( اسم فاعل )  -ُه مضاف الیه  -)  فاعل ( مفردش : عین / مونث ُعيونُ 

 ( مفردش : دمع )

لیون ها ( ان انواع موجودات زنده در دریاهاي جهان را میدانشمند

 نوع ) برآورد  می کنند
ُر الُعلَ�ُء أنواَع الکائناِت الَحيَِّة  يف ِبحاِر العالَِم ِباملَالئ�ِ يَُقدِّ  

ُر فعل مضارع ( باب تفعیل )  يف  -الَحيَِّة صفت  -الکائناِت مضاف الیه  -ردش : نوع ) أنواَع مفعول ( مف -الُعلَ�ُء فاعل ( مفردش : عالِم / اسم فاعل )  -يَُقدِّ
 ِباملَالئِ� جارومجرور –العالَِم مضاف الیه  -ِبحاِر جارومجرور 

ر می وي تشخیص حق از باطل قرااگر از خدا پروا کنید ، برایتان نیر

 دهد
 ﴿ إن تَتَُّقوا اللَه يَجَعل لَُکم فُرقاناً ﴾

 فُرقاناً مفعول –لَُکم جارومجرور  -يَجَعل جواب رشط ( فعل مضارع )  -اللَه مفعول  -ل رشط ( باب افتعال ) تَتَُّقوا فع -إن حرف رشط 

 

  چهارم درسترجمه عبارات مهم 

ُن * َعلََّم الُقرآَن * َخلََق اإلنساَن * َعلََّمُه البَياَن ﴾﴿ الرَّحم  
ه او ن گفتن را بخداي بخشاینده ، قرآن را آموزش داد ، سخ

 آموخت
البیاَن مفعول  –ه مفعول  –َعلََّم فعل ماضی ( باب تفعیل )  –االنساَن مفعول   -َخلََق فعل ماضی  –القرآن مفعول  –َعلََّم فعل ماضی ( باب تفعیل ) 

 دوم

 دانتقال داده شکلمات فارسی زیادي به عربی  ِة ألفاٌظ فارِسيٌَّة کَث�َةٌ فََقد نُِقلَت إلَی الَعَربيَّ 
 کثیرٌة صفت –فارسیة صفت  –ألفاظ نائب فاعل  –إلی العربیة جارومجرور  –قَد نقلَت ماضی نقلی مجهول 

کانَت تِلَک املُفرَداُت تَرتَِبُط ِببَعِض البَضائِعِ الَّتي ما کانَت ِعنَد 
يباجِ ا  لَعرَِب کَاملِسِک َو الدِّ

وجود  عرب آن واژگان ، به برخی از کاالهایی مربوط می شد که نزد

 نداشت، مانند مشک و ابریشم
 –الّتی صفت  –البَضائع مضاف الیه  –ِببَعض جارومجرور  –ترتبط خرب کانت ( باب افتعال )  –املُفردات صفت  –تِلَک اسم کانت  –کانت فعل ناقصه 

 لدیباج معطوفا –کاملسک جارومجرور  –الَعرب مضاف الیه  –ِعنَد ظرف  –ما کانت ماضی منفی ( فعل ناقصه ) 

ان إلَی اشتَدَّ النَّقُل ِمَن الفارِسيَِّة إلَی الَعَربيَِّة بَعَد انِض�ِم إير 
ولَِة اإلسالميَّةِ   الدَّ

ترجمه از فارسی به پس از پیوستنِ ایران به حکومت اسالمی ، 

 عربی شدت گرفت
انض�م مضاف الیه ( مصدر باب  –بعد ظرف   -إلی العربیة جارومجرور   -ِمَن الفارسیّة جارومجرور  –ل فاعل قنلا –شتد فعل ماضی باب افتعال اِ 

 االسالمیّة صفت –إلی الدولة جارومجرور  –ایران مضاف الیه  –انفعال ) 

ِيف الَعِرص الَعبّايسِّ ازداَد نُفوُذ اللَُّغِة الفارِسيَِّة حَ� شاَرَک 
ولَةِ   الَعبّاسيَّةِ  اإليرانيّوَن يف قياِم الدَّ

عصر عباسی ، هنگامی که ایرانیان در قیام حکومت عباسی در 

 کردند، نفوذ زبان فارسی زیاد شد شرکت
 –حین ظرف زمان  –الفارسیة صفت  –اللغة مضاف الیه  –نفوذٌ فاعل  –ازداد فعل ماضی باب افتعال  –الَعباسی صفت  –فی العرص جارومجرور 

 الصابیة صفت –الدولة مضاف الیه  –فی قیام جارومجرور  –فاعل االیرانیون  –شاَرک فعل ماضی ( باب مفاعلة ) 

عِ   قفع نقش بزرگی در این تأثیر داشتابن م َدوٌر َعظيٌم يف هَذا التَّأث� کاَن ِالبِن املَُقفَّ
التاثیر عطف بیان ( مصدر  – فی هذا جارومجرور –عظیٌم صفت  –دوٌر مبتدای مؤخر کاَن  –البن جارومجرور ( خرب مقدم کاَن )  –کاَن فعل ناقصه 

 باب تفعیل )
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َ ُعلَ�ُء اللَُّغِة الَعَربيَِّة َو الفارِسيَِّة أبعاَد هَذا التَّأث�ِ يف  قَد بَ�َّ
 ِدراساتِِهم

در پژوهش  دانشمندان زبان عربی و فارسی ، ابغاد این تأثیر را

 هایشان آشکار کرده اند

التاثیر  –هذا مضاف الیه  -أبعاد مفعول –الفارسیة معطوف  –العربیة صفت  –اللغة مضاف الیه  –ُء فاعل عل� –قد بیَن فعل ماضی ( باب تفعیل ) 
 هم مضاف الیه –فی دراساة جارومجرور  –عطف بیان ( مصدر باب تفعیل ) 

ا الکَلِ�ُت الفارِسيَُّة الَّتي َدَخلَِت اللَُّغَة الَعَربيََّة فََقد تَ  َت أمَّ َغ�َّ
مِأللِسنَِتهِ  ا، َو نَطََقَها الَعرَُب َوفقاً َو أوزانُه أصواتُها  

اما کلمات فارسی که داخل زبان عربی شد، صداهایشان و وزن 

براساس زبان خودشان  هایشان تغییر یافت و عرب ها آن ها را

 تلفّظ کردند

 –باب تفعل )  /( فعل ماضی  خربفَقد تغیرت  –العربیة صفت  –اللغة مفعول  –َدَخلَت فعل ماضی  –الّتی صفت  –الفارسیة صفت  –الکل�ُت مبتدا 
 هم مضاف الیه –ِاللسنة جارومجرور  –العرب فاعل  –ها مفعول  –نَطَق فعل ماضی  –اوزان معطوف  –ها مضاف الیه  –اصواُت فاعل 

لُوا الُحروَف الفارِسيََّة  الَّتي ال توَجُد يف » گ، چ، پ « فََقد بَدَّ
 ی حروٍف قريبٍَة ِمن َمخارِِجهالَُغِتِهم إلَ 

را در زبانشان وجود ندارد، به » گ ، چ ، پ « بنابراین حرف فارسی 

 مخارج ( آواهاي ) آن تبدیل کردندحروفی نزدیک به 

لوا فعل ماضی نقلی  هم مضاف الیه – فی لُغة جارومجرور –ال توجُد فعل مضارع مجهول  –الّتی صفت  –الفارسیة صفت  –الحروف مفعول  –قَد بَدَّ
 ها مضاف الیه –ِمن مخارج جارومجرور  –قریبٍة صفت  –إلی حزوف جارومجرور  –

غاِت يف العالَِم أمٌر َعلَينا أن نَعلََم أنَّ تَبادَُل املُفرَداِت بََ� اللُّ 
 طَبيعيٌّ 

امر باید بدانیم که مبادلهءواژگان میان زبان ها در دنیا، یک 

 طبیعی است
 –اللغات مضاف الیه  –بین ظرف  –املفردات مضاف الیه  –تباُدل اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهة  بالفعل  –أن نَعلََم مضارع منصوب –رور َعلینا جارومج

 طَبیعٌی صفت –أمٌر خرب أنَّ  –فی العامل جارومجرور 

 ات وارد شده پیدا کنیما بدون کلمنمی توانیم زبانی ر ال نَستَطيُع أن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلِ�ٍت دخيلَةٍ 

 دخیلٍة صفت –کل�ٍت مضاف الیه  –بدون جارومجرور  –لَُغًة مفعول  –أن نَِجَد فعل مضارع منصوب  –ال نستطیُع فعل مضارع باب استفعال 

 ِمن کاَن تَأثُ� اللُّغِة الفارِسيَِّة َعلَی اللَُّغِة الَعَربيَِّة قَبَل اإلسالِم أکرَثَ 
 إلسالمِ تَأث�ِها بَعَد ا

شتر از تأثیر آن تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی ، پیش از اسالم بی

 پس از اسالم بود

االسالم مضاف  –قبل ظرف زمان  –العربیة صفت  –َعلَی اللغة جارومجرور  –الفارسیة صفت  –اللّغة مضاف الیه  –تأثیر اسم کاَن  –کان فعل ناقصه 
 االسالم مضاف الیه –بَعَد ظرف  –ها مضاف الیه  –من تأثیر جارومجرور ( مصدر باب تفعیل )  –کاَن اکرث خرب  –الیه ( مصدر باب افعال ) 

ُفنُ تَجرِي الرِّ   ی می روند که کشتی ها نمی خواهندبادها به سمت ياُح مِبا ال تَشتَِهي السُّ

ُفن فاعل [ مفرد : سفینة ] –ی باب افتعال ال تَشتَهی فعل مضارع منف –مِبا جارومجرور  –الّریاح فاعل  –تَجری فعل مضارع   السُّ

 ردید و از دستورم نافرمانی کردیدخرمایم را خو أکَلتُم مَتري َو َعَصيتُم أمري
 ی مضاف الیه –أمر مفعول  –َعصیتُم فعل ماضی  –ی مضاف الیه  –مَتر مفعول  –أَکلتُم فعل ماضی 

 الَکالِم ما قَلَّ َو دَلَّ  َخ�ُ 
 آن است که کم باشد و راهنمایی کند  بهترین سخن

 ( کوتاه و گویا باشد )

 دَلَّ فعل ماضی –قَلَّ فعل ماضی  –ما خرب [ اسم موصول ]  –الکالم مضاف الیه  –خیُر مبتدا [ اسم تفضیل ] 

 ر در آن چیزي است که رخ داده استخی الَخُ� يف ما َوقَعَ 
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 َوقَع فعل ماضی –رب شبه جمله ( جارومجرور ) فی ما خ –الخیُر مبتدا [ اسم تفضیل نیست ] 

 ﴿ أرَسلْنا إلی ِفرَعوَن رَسوالً فََعَصی فرعوُن الرَّسوَل﴾
عون از {آن} به سوي فرعون پیامبري فرستادیم ، { ولی } فر

 پیامبر نافرمانی کرد

 الرسول مفعول –فرعون فاعل  –ل ماضی َعصی فع –رسوالً مفعول  –اِلی فرعون جارومجرور  –اَرَسلنا فعل ماضی ( باب افعال ) 

 ده می شود از هزار عابد بهتر استدانشمندي که از علم او سود بر عالٌِم يُنتََفُع ِبِعلِمِه َخٌ� ِمن ألِف عابِدٍ 

 –خیٌر خرب ( اسم تفضیل )  –لیه ـه مضاف ا -ِبعلِم جارومجرور  –یُنتََفُع جمله وصفیه ( فعل مضارع مجهول باب افتعال )  –عالٌِم مبتدا ( اسم فاعل ) 
 عاِبٍد متییز ( اسم فاعل ) –ِمن الِف جارومجرور 

لَت ُمنَظََّمُة اليونِسکو َمسِجَد اإلماِم َو قُبََّة قابوٍس  يف قامئَِة َسجَّ
اِث العالَميِّ   الرتُّ

فهرست میراث  سازمان یونسکو، مسجد امام و گنبد قابوس را در

 جهانی ثبت کرده است

قُبََة  –االم مضاف الیه  –َمسِجَد مفعول ( اسم مکان )  –الیونِسکو مضاف الیه  –ُمنَظَّمُة فاعل ( اسم مفعول )  –لَت فعل ماضی ( باب تفعیل ) َسجَّ 
 العالَمی صفت –الُرتاث مضاف الیه  –فی قامئة جارومجرور  –قابوٍس مضاف الیه –معطوف 

 نی را از کشورهاي جهان جذب میکندآرامگاه کوروش جهانگردا العالَمِ  ُب ُسيّاحاً ِمن ُدَولِ قَُرب کورُش يَجذِ 

ِمن ُدَول جارومجرور ( مفردش : دولة )  –ُسیّاحاً مفعول ( مفردش : سائِح/ اسم فاعل )  –یَجِذُب خرب ( فعل مضارع )  –کورش مضاف الیه  –قرب مبتدا 
 العالَم مضاف الیه –

اً َو ُهَو َخیٌْر لَُکم و َعَسی أَْن تُِحبّوا ﴿ َو َعَسی أَْن  تَکرَهوا َشیئ
 َشیئاً َو ُهَو َرشٌّ لَُکم ﴾

چه بسا از چیزي بدتان بیاید و آن براي شما خوب باشد و چه بسا 

 ست بدارید و آن براي شما بد باشدچیزي را دو

شیئاً  –أن تُِحبّوا مضارع منصوب ( باب افعال )  –)( اسم تفضیل  لَُکم جارومجرور –َخیٌر خرب  –ُهَو مبتدا  –َشیئاً مفعول  –أن تکرهوا مضارع منصوب 
 لَُکم جارومجرور –ٌرش خرب ( اسم تفضیل )  –ُهَو مبتدا  –مفعول 

﴿... أَنِفقوا ِمّ� َرزَقناکُم ِمن قَبَْل أَْن یَأتَی یَوُم ال بَیٌْع فیِه َو ال 
 ُخلٌَّة َو ال َشفاعٌة ﴾

یم انفاق کنید ، قبل از این که روزي از آن چه به شما روزي داده ا

ر آن است و نه دوستی و نه بیاید که نه فروشی ( داد و ستدي ) د

 شفاعتی
 –مضارع منصوب  أن یأتی –ِمن قبل جارومجرور  –کُم مفعول  –َرزَقنا فعل ماضی –ِمّ� ( ِمن + ما ) جارومجرور  –اَنِفقوا فعل امر ( باب افعال ) 

 معطوف» ُخلٌَّة و شفاعٌة «  –فیه جمله وصفیه [ الی نفی خرب  + بیٌع اسِم ال + فیه خرب ال ]  عٌ البی –یوٌم فاعل 

من أخالِق الجاِهِل اإلجابُة قَبَل أَْن یَْسَمَع و املُعارََضُة قَبَْل أَْن 
 َهَم و الُحْکُم مبا ال یَْعلَمُ یَفْ 

می نود پاسخ شن { این است که } قبل از آن که باز اخالق نادا

د چیزي که دهد و پیش از آن که بفهمد مخالفت می کند و در مور

 نمی داند داوري می کند

یَسَمَع مضارع  أن –قبل ظرف  - )مصدر باب افعال(االجابة مبتدای مؤخر  –) اسم فاعلالجاِهِل مضاف الیه ( –) ارومجرورجن اخالِق خرب مقدم ، شبه جمله (مِ 

 ال یَعلَُم مضارع منفی –مِبا جارومجرور  –الحکُم معطوف  –صوب أن یفهم مضارع من –)مصدر باب مفاعله(معطوف  املعارضةُ  –منصوب 

 نید تا خداوند میان ما داوري کندپس صبر ک ﴿فَاصِربوا َحتَّی يَحُکَم اللُه بَينَنا﴾
 نا مضاف الیه –بَیَن ظرف  –الله فاعل  –َحتّی یَحُکم مضارع منصوب  –اِصِربوا فعل امر 

لوا کَال   ی خواهند کالم خدا را تغییر دهندم َم اللِه﴾﴿ يُريدوَن أن يُبَدِّ

 الله مضاف الیه –کالَم مفعول  –لوا مضارع منصوب ( باب تفعیل ) أن یُبَدّ  –یریدوَن فعل مضارع 

 را در تنگنا قرار دهدخداوند نمی خواهد شما  ﴿ما يُريُد اللُه لِيَجَعَل َعلَيُکم ِمن َحرٍَج﴾
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 ِمن َحرَجٍ جارومجرور –علیکم جارومجرور  –لِیَجَعَل مضارع منصوب  –ل الله فاع –ما یُریُد مضارع منفی 

 ستتان رفته است ، اندوهگین نشوید... تا بر آن چه از د ﴿ . .. لَِکيال تَحزَنوا َعلَی ما فاتَُکم﴾
 کُم مفعول –فاَت فعل ماضی  –َعلی ما جارومجرور  –لَِکی ال تحزنوا مضارع منصوب منفی 

 از آن چه دوست دارید انفاق کنید به نیکی نخواهید رسید مگر وا الِربَّ َحتَّی تُنِفقوا ِمّ� تُِحبّوَن﴾﴿ لَن تَنالُ 
ِمّ� ( ِمن + ما ) جارومجرور  –َحتّی تُنِفقوا مضارع منصوب ( باب افعال )  –الّرب مفعول  –لَن تنالوا مضارع منصوب ( مستقبل منفی )( باب مفاعلة ) 

 عل مضارع ( باب افعال )تُِحبّوَن ف –

 

  پنجم درسترجمه عبارات مهم 

 ﴿ يا أيَُّها الّذيَن آَمنوا اتَُّقوا اللَه َو کونوا َمَع الّصاِدقَ� ﴾
اي کسانی که ایمان آورده اید ، از خدا پروا کنید و همراه 

 راستگویان باشید

 کونوا فعل امر  –الله مفعول  –اتّقوا فعل امر ( باب افتعال )  –( باب افعال )  آمنوا فعل ماضی –الّذین عطف بیان  –ها حرف تنبیه  –اّی منادا 

 الصادقین مضاف الیه ( اسم فاعل ) –مع ظرف  –( فعل ناقصه ) 

يُحَکی أنَّ رَُجالً کاَن کَثَ� املَعايص َو الُعيوِب فَنَِدَم َعلَی أع�لِِه 
يِّئِة َو حاوَ   طاعَ َل أن يُصلَِحها فََ� استَ السَّ

حکایت می شود که مردي بسار گناهکار و پر عیب بود ،{ تا این 

آن ها را اصالح کند  که } از کارهاي بدش پشیمان شد و تالش کرد

 ولی نتوانست

 –صیة ) املعاصی ( مضاف الیه ) ( مفردش : مع –کثیر اسم کاَن  –کان فعل ناقصه  –رجال اسم اّن  –اّن حرف مشبهه بالفعل  –فعل مضارع مجهول 

اَن یُصلَح مضارع  –حاول فعل ماضی ( باب مفاعله )  –السیئة صفت  –ه مضاف الیه  –علی اع�ل جارومجرور  –ندم فعل ماضی  –العیوب معطوف 

 ما استطاع فعل ماضی منفی ( باب استفعال ) –ها مفعول  -منصوب ( باب افعال ) 

 او را از انجام گناهان باز دارد پندي خواست که واز ا املَعايصنَُعُه َعِن ارتِکاِب طَلََب ِمنُه َموِعظًَة متَ 

عن ارتکاب جارومجرور ( مصدر باب  –ه مفعول  –متنع جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –موعظة مفعول  –منه جارومجرور  –طلب فعل ماضی 

 املعاصی مضاف الیه ( مفردش : معصیة ) –ه مفعول  –افتعال ) 

دِق َو فَنََصَحُه ِبالِتزا  أَخَذ ِمنُه َعهداً َعلَی ذلَِک ِم الصِّ
ود و در مورد آن از او او را به پایبندي به راستگویی نصیحت نم

 قولی گرفت

دِق مضاف الیه  -ِبالِتزاِم جارومجرور  -ُه مفعول  -نََصَح فعل ماضی ( ن مال خودش است با متکلم مع الغیر اشتباه نگیرید )   -أَخَذ فعل ماضی  -الصِّ

 َعلَی ذلَِک جارومجرور -َعهداً مفعول  -ِمنُه جارومجرور 

 نََع َعنُه لَِوفائِِه ِبالَعهدِ فَُکلَّ� أراَد الرَُّجُل أن يَرتَِکَب َذنباً امتَ 
 و هر گاه { آن } مرد خواست که مرتکب گناهی شود ، به خاطر

 وفاي به عهدش از آن خودداري کرد

 -امتَنََع فعل ماضی باب افتعال  -ذَنباً مفعول  -أن يَرتَِکَب مضارع منصوب ( باب افتعال )  -الرَُّجُل فاعل  -( باب افعال )  أراَد فعل ماضی -کُلَّ� ظرف 
 ِبالَعهِد جارومجرور –ِه مضاف الیه  -لَِوفاِئ جارومجرور  –َعنُه جارومجرور 

دقِ يوبِ َو مِبُروِر األيّاِم تََخلََّص ِمن َرشِّ ُذنوِبِه َو عُ   ِه ِاللِتزاِمِه ِبالصِّ
گناهان  و با گذشت روزها به خاطر پایبندي اش به راستگویی از شرّ

 و عیب هاي خود نجات یافت

اف ِه مض -ذُنوِب مضاف الیه  –ِمن َرشِّ جارومجرور ( اسم تفضیل نیست )  -تََخلََّص فعل ماضی ( باب تفّعل )  -األيّاِم مضاف الیه  -مِبُروِر جارومجرور 

دِق جارومجرور –ِه مضاف الیه  -( مصدر باب افتعال ) ِاللِتزاِم جارومجرور  –ِه مضاف الیه  -ُعيوِب معطوف  –الیه   ِبالصِّ

به او  دوستانش به سوي او شتافتند تا نجاتش دهند و هنگامی که َوَصلوا إلَيِه َضِحَک َعلَيِهم فَأَرسَع أصحابُُه إلَيِه لِيُنِقذوُه َو ِعنَدما
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 ندید رسیدند ، به آن ها خ

/ در اصل لِيُنِقذو مضارع منصوب ( باب افعال –إلَيِه جارومجرور  -ُه مضاف الیه  -أصحاُب فاعل ( مفردش : صاحب )  –أَرسَع فعل ماضی باب افعال 

 َعلَيِهم جارومجرور –َضِحَک فعل ماضی  -إلَيِه جارومجرور  -َوَصلوا فعل ماضی  -ِعنَدما ظرف  - مفعولُه  -)  ینقذون بوده است

 ال رفت و نزدیک بود جوان غرق شوددر بارِ ( مرتبهء ) چهارم موج با ملَوُج َو کاَد الّشابُّ يَغرَُق اِبَعِة ارتََفَع اِيف املَرَِّة الّر 

( اسم فاعل ) الّشابُّ اسم کاد  -کاَد فعل ناقصه  -املَوُج فاعل  -ارتََفَع فعل ماضی ( باب افتعال )  -الرّابَِعِة صفت ( اسم فاعل )  -ِيف املَرَِّة جارومجرور 

 يَغرَُق خرب کاد ( فعل مضارع ) –

 نّوا أنَُّه يَکِذُب ِمن َجديدٍ فَأَخَذ يُنادي أصحابَُه َو لِکنَُّهم ظَ 
پس شروع به صدا کردن دوستانش کرد ولی آن ها گمان کردند که 

 اره دروغ می گویداو دوب
لِکنَّ  –ُه مضاف الیه  -أصحاَب مفعول  –ینادی فعل مضارع باب مفاعله )  –ضی أَخَذ يُنادي ( اخذ + فعل مضارع = رشوع به .... ) { اخذ فعل ما

 ِمن َجديٍد جارومجرور -يَکِذُب خرب اّن  -ُه اسم اّن  –أنَّ حرف مشبهه بالفعل  –ظَنّوا خرب لکّن  -ُهم اسم لکّن  -حرف مشبهه بالفعل 

 اِس َو أنَقَذُه يِه أَحُد النّ فَلَم يَلتَِفتوا إلَيِه َحتَّی أَرسَع إلَ 
به سویش شتافت  پس به او توجه نکردند تا این که یکی از مردم

 و او را نجات داد
 –النّاِس مضاف الیه  -أَحُد فاعل  -إلَيِه جارومجرور  -أَرسَع فعل ماضی ( باب افعال )  -إلَيِه جارومجرور  -لَم يَلتَِفتوا مضارع مجزوم ( باب افتعال ) 

 ُه مفعول–( باب افعال ) أنَقَذ فعل ماضی 

لَن أکِذَب بَعَد اليَوِم شاَهدُت نَتيَجَة َعَميل فَِکذيب کاَد يَقتُلُني فَ 
 أبَداً 

نتیجه کارم را دیدم ، نزدیک بود دروغ گفتنم مرا بکشد، پس از 

 دروغ نخواهم گفت امروز هرگز

يَقتُُل فعل  –کاَد فعل ناقصه  -ي مضاف الیه  -کِذب مبتدا  –ي مضاف الیه  -یه َعَمل مضاف ال –نَتيَجَة مفعول  -شاَهدُت فعل ماضی ( باب مفاعله ) 

 أبَداً ظرف –اليَوِم مضاف الیه  -بَعَد ظرف  -لَن أکِذَب مضارع منصوب ( متکلم وحده )  -ي مفعول  -ن نون وقایه  –مضارع 

دُق َمَع اللِه يَ   تََجلَّی ِبإخالِص األع�ِل لَهُ الصِّ
یدن اعمال براي او آشکار می خداوند در خالص گردان راستگویی با

 گردد

دُق مبتدا   جارومجرور لَهُ  –مضاف الیه األع�ِل  -جارومجرور ِبإخالِص  -خرب ( فعل مضارع باب تفعل ) يَتََجلَّی  -مضاف الیه اللِه  -ظرف َمَع  -الصِّ

َث أخاَک َحديثاً ُهَو لَکَ  ٌق َو أنَت لَُه ُمَصدِّ  کَُربَت خيانًَة أن تَُحدِّ
 کاِذٌب 

خیانتی بزرگ است که به برادرت سخمی را بگویی ، او سخنت را 

 ر حالی که تو به او دروغ می گوییباور کند د

َث مضارع منصوب ( باب تفعیل )  -خيانًَة متییز  -کَُربَت فعل ماضی  لََک  -ُهَو مبتدا  –َحديثاً مفعول  -َک مضاف الیه  -أخا مفعول  –أن تَُحدِّ

ٌق خرب ( اسم فاعل )  -جارومجرور   کاِذٌب خرب ( اسم فاعل ) –لَُه جارومجرور  -أنَت مبتدا  -ُمَصدِّ

 َوجِههِ ما أضَمَر أَحٌد َشيئاً إالّ ظََهَر يف فَلَتاِت لِسانِِه َو َصَفحاِت 
انش و همه کسی چیزي را پنهان نکرد مگر این که در لغزش هاي زب

 جاي چهره اش آشکار گشت

ِه  -لِساِن مضاف الیه  –يف فَلَتاِت جارومجرور  -ظََهَر فعل ماضی  -إالّ ادات استثناء  -َشيئاً مفعول  -أَحٌد فاعل  -ما أضَمَر فعل ماضی ( باب افعال ) 

 ِه مضاف الیه –َوجِه مضاف الیه  –َصَفحاِت معطوف  -مضاف الیه 

َو کَرثَِة الَحجِّ و املَعروِف َو  ال تَنظُروا إلَی کَرثَِة َصالتِِهم َو َصوِمِهم
دِق الَحديِث َو أداِء طَنطَنَِتِهم ِباللّيِل َو لِکِن انظُروا إلَی ِص 

 األمانَةِ 

به بسیاري نماز و روزه و زیادي حج و کارهاي نیک و بانگ شبانهء 

 ستگویی و امانتداري {شان} بنگریدآن ها نگاه نکنید بلکه به را
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مضاف الَحجِّ  -معطوف َو کرَثَِة  -مضاف الیه ِهم  -معطوف  َصومِ  –مضاف الیه ِهم  -مضاف الیه  َصالةِ  –جارومجرور إلَی کرَثَِة  -فعل نهی ال تَنظُروا 

ُ  -جارومجرور ِباللّيِل  -مضاف الیه ِهم  -معطوف  طَنطَنَةِ  –معطوف املَعروِف  -الیه   -اف الیه مضالَحديِث  -جارومجرور إلَی ِصدِق  -فعل امر نظُروا ا

 مضاف الیه األمانَةِ  –معطوف أداِء 

اللُُهمَّ إ�ِّ أعوُذ ِبَک ِمن نَفٍس ال تَشبَُع َو ِمن قَلٍب ال يَخَشُع َو 
 َو ِمن ُدعاٍء ال يُسَمعُ ِمن ِعلٍم ال يَنَفُع َو ِمن صالٍة ال تُرفَُع 

خدایا از نفسی که سیر نشود و از قلبی که فروتنی نکند و از علمی 

شنیده  د نرساند و از نمازي که باال برده نشود و از دعایی کهکه سو

 نشود ، به تو پناه می برم
ال تَشبَُع  -ِمن نَفٍس جارومجرور  -ِبَک جارومجرور  -أعوذُ خرب اّن ( فعل مضارع / متکلم وحده )  -ي اسم اّن  -إّن حرف مشبهه بالفعل  –اللُُهمَّ منادا 

ال يَنَفُع جمله  -ومجرور ِمن ِعلٍم جار  -ال يَخَشُع جمله وصفیه ( فعل مضارع منفی )  -ِمن قَلٍب جارومجرور  -جمله وصفیه ( فعل مضارع منفی ) 
ال يُسَمُع جمله  -ِمن ُدعاٍء جارومجرور  -ال تُرفَُع جمله وصفیه ( فعل مضارع مجهول منفی )  -ِمن صالٍة جارومجرور  -وصفیه ( فعل مضارع منفی ) 

 وصفیه ( فعل مضارع مجهول منفی )

 یلت را از طریق اینترنت شارژ کنیانی اعتبار مالی موبامی تو صيَد َجّوالِِک َعَرب اإلنِرتنِتتَستَطيعَ� أن تَشَحني َر 

أن تَشَحني مضارع منصوب ( دقت کنید که ن مال خود فعل است و نون وقایه نداریم ) ( صیغه مفرد  -تَستَطيعَ� فعل مضارع ( باب استفعال ) 
 اإلنِرتنِت مضاف الیه –َعَرب ظرف  -یه ِک مضاف ال -َجّواِل مضاف الیه ( اسم مبالغه )  –رَصيَد مفعول  -مونث مخاطب ) 

حُن فَتَذهَ  ُب ِعنَد الزّائِرَُة تُريُد أن تَتَِّصَل لِکن ال يَعَمُل الشَّ
 ُمَوظَِّف االتِّصاالِت 

براین نزد زائر می خواهد تماس بگیرد ولی شارژ کار نمی کند، بنا

 کارمند مخابرات می رود
حُن فاعل  -ال يَعَمُل مضارع منفی  -أن تَتَِّصَل مضارع منصوب ( باب تفعل )  -باب افعال )  –ضارع تُريُد خرب ( فعل م -الزّائِرَُة مبتدا  تَذَهُب فعل  -الشَّ

 االتِّصاالِت مضاف الیه –ُمَوظَِّف مضاف الیه ( اسم مفعول )  -ِعنَد ظرف  -مضارع 

ُل لَِک الِبطاقَةَ ساِمحيني؛ أنِت َعلَی الحَ  . أُبَدِّ  شماست. کارت را برایت عوض می کنمش ، حق با مرا ببخ قِّ

 -َعلَی الَحقِّ خرب شبه جمله ( جارومجرور )  -أنِت مبتدا  -ي مفعول  –ن نون وقایه  –صیغه مفرد مونث مخاطب )  –ساِمحي فعل امر ( باب مفاعله 

ُل   مفعول البِطاقَةَ  –جارومجرور لَِک  -فعل مضارع باب تفعیل ( صیغه متکلم وحده ) أُبَدِّ

اِب يَُقرُِّب َعلَيَک البَعيدَ  ُد  ال تَستَِرشِ الَکّذاَب فَإنَُّه کَالرسَّ َو يُبَعِّ
 الَقريَب َعليَک 

با دروغگو مشورت نکن زیرا او مانند سراب است، دور را به تو 

 یک و نزدیک را از تو دور می سازدنزد

اب خرب إنَّ ( جارومجرور )  –ه اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –الکَّذاب مفعول ( اسم مبالغه ) –ال تَستَِرش فعل نهی   یَُقرُّب فعل مضارع –کَالرسَّ

ُد مضارع ( باب تفعیل )  –البَعید مفعول  –علَیَک جارومجرور  –( باب تفعیل )   الَقریب مفعول –یُبَعِّ

 يَبلُُغُه الکاِذُب ِباحِتيالِهِ يَبلُُغ الّصاِدُق ِبِصدِقِه ما ال 
ریبکاري استگو با راستگویی اش به چیزي می رسد که دروغگو با فر

 اش به آن نمی رسد

 –ـه مفعول  -ال یبلُغ فعل مضارع منفی  –ما مفعول  –ـه مضاف الیه  -ِبصدق جارومجرور  –الصادُق فاعل ( اسم فاعل )  –یَبلُُغ فعل مضارع 

 ـه مضاف الیه -( مصدر باب افتعال ) ِباحتیال ( جارومجرور )  –الکاذُب فاعل ( اسم فاعل ) 

ث ا  ه شنیده اي براي  مردم بازگو نکنهر آن چه را ک لنّاَس ِبکُلِّ ما َسِمعَت ِبهِ ال تَُحدِّ

ُث فعل نهی ( باب تفعیل )   ِبِه جارومجرور –َسِمعت فعل ماضی  –ما مضاف الیه  –ِبُکّل جارومجرور  –الناَس مفعول  –ال تَُحدِّ

بَت بَيتاً َجنَب الّشاِطِئ اَعَصَفت رِ   را در کنار ساحلِ دریا خراب کرد بادهاي شدیدي وزید که خانه اي لبَحرِ ياٌح َشديَدٌة َخرَّ

بَت جمله وصفیه ( فعل ماضی باب تفعیل )  –شدیدٌة صفت  –ریاٌح فاعل  –َعَصفت فعل ماضی  شاِطی  –َجنَب ظرف مکان  –بیتاً مفعول  –َخرَّ

 البحر مضاف الیه –فاعل )  مضاف الیه ( اسم
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  ششم درسترجمه عبارات مهم 

 َو عالِ�ً ضاَع بََ� ُجّهالٍ  اِرَحموا َعزيزاً َذلَّ َو َغنيّاً افتََقرَ 
دلسوزي کنید بر ارجمندي که خوار شده ، و دارایی که ندار شده و 

 ی که میان نادان ها تباه شده استدانای

) اسم فاعلعالِ�ً معطوف ( -( فعل ماضی )  افتََقَر جمله وصفیه -َغنيّاً معطوف  -ذَلَّ جمله وصفیه ( فعل ماضی )  -عول َعزيزاً مف -اِرَحموا فعل امر 

 ُجّهاٍل مضاف الیه ( مفردش: جاهل / اسم فاعل ) –بََ� ظرف -ضاَع جمله وصفیه ( فعل ماضی )  -

حَفُظ الجاَر َو يَحِمي إنَّ أيب کاَن َسيَِّد قَوِمِه يَُفکُّ األسَ� َو يَ 
األهَل َو الِعرَض َو يَُفرُِّج َعِن املَکروِب َو يُطِعُم املِسکَ� َو يَنُرشُ 

الَم َو يُعُ� ا هرالسَّ عيَف َعلَی َشدائِِد الدَّ  لضَّ

پدرم سرور قومش بود، اسیر را آزاد می کرد، همسایه را نگاه می 

نمود ، غمگین را  داشت، از خانواده و ناموس ( آبرو ) حمایت می

  برطرف می کرد ، به درمانده غذا می داد، امنیت را می گستراند

 در نامالیمات روزگار یاري می مرد( پخش می کرد ) و ناتوان را 

ُفکُّ فعل مضارع ( باب يَ  -ِه مضاف الیه  -قَوِم مضاف الیه  –َسيَِّد خرب کاَن  -کاَن فعل ناقصه  -ي مضاف الیه  -أب اسم اّن  –إنَّ حرف مشبهه بالفعل 

يَُفرُِّج فعل مضارع ( باب  -الِعرَض معطوف  -االهَل مفعول  –يَحِمي فعل مضارع  -الجاَر مفعول  -يَحَفُظ فعل مضارع  -األسَ� مفعول  -نیست ) 

الَم مفعول  -عل مضارع يَنُرشُ ف -املِسکَ� مفعول  -يُطِعُم فعل مضارع ( باب افعال )  -َعِن املَکروِب جارومجرور  -تفعیل )  يُعُ� فعل مضارع (  -السَّ

عيَف مفعول  -باب افعال )  هر مضاف الیه –َعلَی َشدائِِد جارومجرور  -الضَّ  الدَّ

 َحٌد يف حاَجٍة فَرَدَُّه خائباً َو ما أتاُه أ 
یامد که او را ناامید و کسی ( هیچ کس ) نزد او براي نیازي ن

 برگَردانَد

 خائباً حال ( اسم فاعل ) –ُه مفعول  -رَدَّ فعل ماضی  –يف حاَجٍة جارومجرور  -أَحٌد فاعل  -ُه مفعول  -منفی  ما أتی فعل ماضی

 کاَن يُِحبُّ َمکارَِم األخالقِ  اُترُکوها فَإنَّ أباها
واري هاي اخالقی را دوست می او را رها کنید چرا که پدرش بزرگ

 داشت

 -يُِحبُّ خرب کان ( فعل مضارع / باب افعال )  -کاَن فعل ناقصه -ها مضاف الیه  -أبا مفعول  –حرف مشبهه بالفعل  إنَّ  -ها مفعول  -اُترُکو فعل امر 

 األخالِق مضاف الیه –َمکارَِم مفعول 

 الرَُّجِل تُعِجبُني اإ�ِّ َرأيُت ِخصاالً ِمن هذَ 
تی وا داشت ( از من ویژگی هایی از این مرد دیدم که مرا به شگف

 ) ن ها خوشم آمدآ

جمله وصفیه ( فعل مضارع  تُعِجُب  –عطف بیان الرَُّجِل  -جارومجرور  اِمن هذَ  -مفعول ِخصاالً  -خرب اّن رَأيُت  -اسم انَّ ي  -حرف مشبهه بالفعل  إنِّ 

 مفعول ي –نون وقایه  ن–باب افعال ) 

کاً فَال تَزاُل يف ِعزِّ فَإذا يَکوُن نَبيّاً فَلِلّسابِِق فَضلُُه َو إذا يَکوُن َملِ 

 ُملِکهِ 

پس اگر پیامبر باشد، سبقت گیرنده { در ایمان به او } داراي 

ر { سایهء } عزت فضیلت است و اگر پادشاه باشد پیوسته د

 پادشاهی اش هستی

جواب رشط { لِلّساِبِق خربمقدم شبه » فَضلُُه  لِلّساِبقِ «  -نَبيّاً خرب یکون  -يَکوُن فعل رشط ( فعل ناقصه )  -إذا ظرف زمان ( ادات رشط غیرجازم ) 

ال تَزاُل جواب  -َملِکاً خرب یکون  -يَکوُن فعل رشط ( فعل ناقصه )  -إذا ظرف زمان  -ُه مضاف الیه }  –فَضُل مبتدای موخر  –جمله ( جارومجرور ) 

 الیهِه مضاف  –ُملِک مضاف الیه  –يف ِعزِّ جارومجرور  -رشط ( فعل مضارع منفی ) 
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وا ما بِأنُفِسِهم﴾ ُ ما ِبَقوٍم َحتَّی يَُغ�ِّ  ﴿إنَّ اللَه ال يَُغ�ِّ
ر آن که قطعاً خداوند چیزي را در قومی عوض نمی کند مگ

 خودشان آن را تغییر دهند

 َحتی یُغیّروا مضارع منصوب  –ومجرور بقوٍم جار  –ما مفعول  –الله اسم إنَّ ( ال یغیّر خبز إنَّ ( فعل مضارع باب تفعیل )  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل 
 هم مضاف الیه –ِبأَنفس جارومجرور  –ما مفعول  –( باب تفعیل ) 

کَ� تُِحبُّ أن يُحَسَن  ال تَظلِم کَ� ال تُِحبُّ أن تُظلََم َو أحِسن

 إلَيکَ 

ستم نکن همان گونه که دوست نداري مورد ستم واقع شوي و 

 ه تو نیکی شودطور که دوست داري بنیکی کن همان 

أحِسن فعل امر ( باب افعال )  –أن تُظلََم مضارع منصوب مجهول  –ال تُِحبُّ فعل مضارع منفی ( باب افعال )  –کَ� جارومجرور  –ال تَظلِم فعل نهی 
 إلَیَک جارومجرور –مجهول و  أن یُحَسَن مضارع منصوب –فعال تُِحبُّ فعل مضارع باب ا -کَ� جارومجرور –

 فرستاده شد تا مردم را هدایت کندپیامبر  النّاَس  َث النَّبيُّ (ص) لِيَهِديَ بُعِ 

 الناَس مفعول –لِیَهدی فعل مضارع منصوب  –النَّبی نائب فاعل  –بُِعَث فعل ماضی مجهول 

 نان تنها باید بر خدا توکّل کنندمؤم ﴿َعلَی الله فَليَتَوَکَِّل املُؤِمنوَن ﴾

 ( اسم فاعل ) املومنون فاعل –فَلیَتَوکّل امر غایب ( باب تفّعل )  – َعلَی الله جارومجرور

 ﴿ قالَِت األعراُب آَمنّا قُل لَم تُؤِمنوا َو لِکن قولوا أسلَمنا﴾
بادیه نشینان گفتند: ایمان می آوریم؛ بگو: ایمان نیاورده اید،  

 : اسالم آوردیم ( مسلمان شدیم ) بلکه بگویید 
 –قولوا فعل امر  –لَم تُومنوا مضارع مجزوم ( باب افعال )  –قُل فعل امر  –آمنّا فعل ماضی ( باب افعال )  – االعراب فاعل –قالَت فعل ماضی 

 اَسلَمنا فعل ماضی باب افعال

 را براي هرکس بخواهد می گستراند؟آیا ندانسته اند که خدا روزي  لَم يَعلَموا أنَّ اللَه يَبُسُط الرِّزَق لَِمن يَشاُء﴾وَ ﴿ أ 

 یشاء فعل مضارع –لَِمن جارومجرور  –الرزَق مفعول  –یَبُسُط خرب أنَّ  –الله اسم أّن  –حرف مشبهة بالفعل  أنّ  –لَم یَعلَموا : فعل مضارع مجزوم 

َمُد * لَم يَلِد َو لَم يولَد * َو لَم يَُکن  قُل ُهَو اللُه أَحٌد * اللُه الصَّ

 لَُه کُُفواً أَحٌد ﴾

نشده و است ، خدا بی نیاز است ، نزاده و زاده بگو: او خداوند یکت

 کسی برایش همتا نبوده است

لَم یُکن  –لَم یلد مضارع مجهول مجزوم  –لَم یلد مضارع مجزوم –الحمد خرب  –الله مبتدا  –اَحٌد خرب  –الله مبتدای دوم  –ُهَو مبتدا  –قُل فعل امر 
 اََحٌد اسم مؤخِر مل یَُکن –واً خرب مقدم مل یَُکن کف-لَُه جارومجرور  –مضارع مجزوم ( فعل ناقصه ) 

﴿ فَليَعبُدوا رَبَّ هَذا البَيِت الَّذي أطَعَمُهم ِمن جوٍع َو آَمنَُهم 

 ِمن َخوٍف ﴾

پس پروردگار این خانه را باید بپرستند، همان که در گرسنگی 

 د و از بیم { دشمن } ایمنشان کردخوراکشان دا

ِمن جوٍع  -هم مفعول  –اطَعَم فعل ماضی ( باب افعال )  –الّذی صفت  –البیت عطف بیان  –هذا مضاف الیه  –بَّ مفعول َر  –لِیعبُدوا امر غایب 
 ِمن َخوف جارومجرور -هم مفعول  –آَمَن فعل ماضی باب افعال  –جارومجرور 

 مؤمن کم حرف و پرکار است قَليُل الُکالِم کَثُ� الَعَملِ املُؤِمُن 

 العلم مضاف الیه –کثیُر خرب دوم  –الکالم مضاف الیه  –قلیُل خرب  –بتدا ( اسم فاعل ) املومن م

َجِر بِال مَثَرٍ  العالُِم ِبال  مل ، همانند درخت بدون میوه استدانشمند بدون ع َعَمٍل کَالشَّ

 مثٍر جارومجرور ِبال –کَالشجر خرب مشبه جمله ( جارومجرور )  –ِبال َعَمل جارومجرور  –العاملُ مبتدا 
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 کَ� أَمَر� ِبأداِء الَفرائِض  أَمَر� َريبِّ مِبُداراِة النّاِس 
پروردگارم مرا همان گونه که به انجام واجبات فرمان داده، به 

 با مردم { نیز } فرمان داده است مدارا کردن

اداء معطوف  –کَ� جارو مجرور  –الناس مضاف الیه  –اراة جارومجرور مِبد –ی مضاف الیه  –رَّب فاعل  –ی مفعول  –ن ، نون وقایه  –اََمَر فعل امر 
 الفرائض مضاف الیه –

هُر يَو   به سود تو و روزي به زیان تو استروزگار دو روز است ، روزي  ماِن يَوٌم لََک َو يوٌم َعلَيکَ الدَّ

 لَک و علیَک جارومجرور –یومان خرب  –الّدهر مبتدا 

 بهترین کارها ، میانه ترین آن هاست طُهاَخُ� األُموِر أَوسَ 

 ها مضاف الیه –أوسُط خرب ( اسم تفضیل )  –األمور مضاف الیه  –خیُر مبتدا 

 

  هفتم درسترجمه عبارات مهم 

 را جز آنچه تالش کرده است ندارد انسان چیزي ﴿ لَيَس لِإلنساِن إالّ ما َسَعی ﴾

 َسَعی فعل ماضی –ما مستثنی  -إالّ ادات استثناء  -ر لِإلنساِن جارومجرو  -لَيَس فعل ناقصه 

 یزي بخواهد و تالش کند ، می یابدهرکس چ َمن طَلََب َشيئاً َو َجدَّ َوَجدَ 

 جواب رشط ( فعل ماضی ) َوَجدَ  -َجدَّ معطوف ( فعل ماضی )  -َشيئاً مفعول  -طَلََب فعل رشط ( فعل ماضی )  -َمن مبتدا ( اسم رشط ) 

خِص الَّذي يَتَوَکَُّل َعلَی اللِه َو ال مُ  شِکلََة قاِدرٌَة َعلَی هز�َِة الشَّ
 ُد َعلَی نَفِسِه َو قُُدراتِهِ يَعتَمِ 

هیچ مشکلی قادر له شکست دادنِ شخصی که بر خداوند توکل می 

و توانایی کند و به خود و توانایی هایش تکیه می کند، و به خود 

 هایش تکیه میکند، نیست

خِص مضاف الیه  -َعلَی هز�َِة جارومجرور  -اسم فاعل )  (خرب الی نفی جنس  قاِدرَةٌ  -جنس ُمشِکلََة اسم الی نفی  -ی نفی جنس ) ال ( ال  الَّذي  -الشَّ
ِه  –َعلَی نَفِس جارومجرور  -يَعتَِمُد فعل مضارع ( باب افتعال )  -َعلَی اللِه جارومجرور  -يَتَوَکَُّل فعل مضارع ( باب تفّعل )  -صفت ( اسم موصول ) 

 ِه مضاف الیه –قُُدراِت معطوف   -مضاف الیه 

 ، شگفتی دیگران را برانگیخته اندبسیاري از افراد موفق  اِجحَ� أثاروا إعجاَب اآلَخرينَ کَثٌ� ِمَن النّ 

اآلَخريَن مضاف  –إعجاَب مفعول ( مصدر باب افعال )  -افعال )  أثاروا خرب ( فعل ماضی باب -ِمَن النّاِجحَ� جارومجرور ( اسم فاعل )  -کَثٌ� مبتدا 
 الیه ( اسم تفضیل )

نَِة الِعرشيَن ِمن ُعمرِِه  ُهَو أشَهُر کاتٍِب لِِقَصِص األطفاِل يف السَّ

 يطاً ثُمَّ صاَر بائَِع الُکتُِب کاَن عاِمالً بَس
وي مشهورترین نویسندهء داستان هاي کودکان است؛ در سنّ 

 رگر ساده اي بود سپس کتابفروش شدسالگی اش کا بیست

نَِة  -األطفاِل مضاف الیه  -لِِقَصِص جارومجرور ( مفردش : قصة )  -کاتٍِب مضاف الیه ( اسم فاعل ) -أشَهُر خرب ( اسم تفضیل )  -ُهَو مبتدا  يف السَّ
صاَر  -بَسيطاً صفت  -عاِمالً خرب کان  -کاَن فعل ناقصه  -ِه مضاف الیه  - ِمن ُعمِر جارومجروز -الِعرشيَن صفت ( عدد عقود / ترتیبی )  -جارومجرور 

 الُکتُِب مضاف الیه ( مفردش : الکتاب ) –بائَِع خرب صار ( اسم فاعل )  -فعل ناقصه 

هيل� کيلِر ِعنَدما بَلََغت ِمَن الُعمِر تِسَعَة َعَرشَ َشهراً أُصيبَت 
َتها ِطفلًَة  ی َص�َّ  اَء َصّ�َء بَک�ءَ َعميِبُحمَّ

هلن کلر هنگامی که به نوزده ماهگی رسید، دچار تبی شد که وي را 

 کودکی کور، ناشنوا و الل گردانید
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فعل ماضی أُصيبَت   -متییز ( معدود )  َشهراً  –مفعول تِسَعَة َعَرشَ  -جارومجرور ِمَن الُعمِر  -فعل ماضی بَلََغت  -ظرف زمان ِعنَدما  -هيل� کيلِر مبتدا 
ی  -یُصیُب )  -مجهول ( باب افعال ) ( اصاَب  َت –جارومجرور ِبُحمَّ  -مفعول دوم ِطفلًَة  -مفعول ها  -جمله وصفیه ( فعل ماضی باب تفعیل )  َص�َّ

 صفت بَک�ءَ  –صفت َصّ�َء  -صفت َعمياَء 

َسٍة اجتِ�عيٍَّة لِلُمَعوَّق�َ   ه اجتماعی معلوالن فرستادندسمؤسو مادرش او را به یک  پدر فَأرَسلَها والِداها إلَی ُمؤَسِّ

َسٍة جارومجرور  -ها مضاف الیه  -والِدا فاعل ( در اصل والدان / مثنی و مضاف )  –ها مفعول  -أرَسَل فعل ماضی ( باب افعال )  اجتِ�عيٍَّة  -إلَی ُمؤَسِّ
 لِلُمَعوَّقَ� جارومجرور ( اسم مفعول ) –صفت 

أن تَُعلَِّمها ُحروَف الِهجاِء َو التََّکلَُّم » هيل�« ُمَعلَِّمُة  اِستَطاَعت
مِّ   َعن طَريِق اللَّمِس َو الشَّ

طریق توانست به او حروف الفبا و صحبت کردن را از » هلن«معلم 

 لمس نمودن و بویایی بیاموزد

 -ها مفعول  -أن تَُعلَِّم مضارع منصوب ( باب تفعیل )  -مضاف الیه » هيل�«  -) ُمَعلَِّمُة فاعل ( اسم فاعل  -اِستَطاَعت فعل ماضی ( باب استفعال ) 
مِّ معطوف –اللَّمِس مضاف الیه  -َعن طَريِق جارومجرور  -التََّکلَُّم معطوف ( مصدر باب تفّعل )  -الِهجاِء مضاف الیه  -ُحروَف مفعول   الشَّ

ها  ي از مدرك هاي دانشگاهی دست یافتبه تعداد عيَّةِ داِت الجامِ َحَصلَت َعلَی َعَدٍد ِمَن الشَّ

هاداِت جارومجررو  -َعلَی َعَدٍد جارومجرور  -َحَصلَت فعل ماضی   الجاِمعيَِّة صفت –ِمَن الشَّ

َة ُمحاَرضاألّفَ   ٍت َو أصبََحت أُعجوبََة َعرصِهات ِعدَّ
تی ) زمانش و چندین سخنرانی ایراد نمود و اعجوبهء ( مایهء شگف

 شد

َة مفعول  -ت فعل ماضی ( باب تفعیل ) ( دقت کنید که همزه جزو ریشه هست ) ألّفَ  أصبََحت فعل ناقصه ( باب   -ُمحاَرضاٍت مضاف الیه  –ِعدَّ
 ها مضاف الیه –َعِرص مضاف الیه  –أُعجوبََة خرب اصبحت  -افعال ) 

تَکتُُب َو  َمهتاب نبوّي بِنٌت ُولَِدت ِبدوِن يََديِن َو ُرغَم هذا فَِهيَ 
 تَرُسُم َو تَسبَحُ 

د شد و لي است که بدون { هر } دو دست متومهتاب نبوي دختر

ویسد، نقاشی می کشد و شنا می با وجود این { موضوع } ، می ن

 کند

هذا مضاف  –( مثنی و مونث )  يََديِن مضاف الیه -ِبدوِن جارومجرور  -ُولَِدت جمله وصفیه ( فعل ماضی مجهول )  -ِبنٌت خرب  -َمهتاب نبوّي مبتدا 
 تَسبَُح معطوف ( فعل مضارع ) –تَرُسُم معطوف ( فعل مضارع )  -تَکتُُب خرب ( فعل مضارع )  -ِهَي مبتدا  -الیه 

 ابی تألیف کردو کمربند مشکی در تکواندو گرفت و کت التِّکواندو َو ألََّفت کِتاباً  َو َحَصلَت َعلَی الِحزاِم األسَوِد ِيف 

–ت فعل ماضی ( باب تفعیل ) ألَّفَ  -جارومجرور ِيف التِّکواندو  -صفت ( اسم تفضیل نیست ) األسَوِد  -جارومجرور َعلَی الِحزاِم  -فعل ماضی َصلَت حَ 
 مفعول تاباً کِ 

ماغيِّ َو لَم يَُکن قادِ کاَن  لَِل الدِّ �ِ َو الَکالمِ ُمصاباً ِبالشَّ  در به حرکت و صحبت کردن نبودو قادچار فلج مفزي بود  راً َعلَی السَّ

لَِل جارومجرور  -ُمصاباً خرب کاَن ( اسم مفعول )  -کاَن فعل ناقصه  ماغيِّ صفت  -ِبالشَّ قاِدراً خرب مل  -لَم يَکُن فعل مضارع مجزوم ( فعل ناقصه )  -الدِّ
�ِ جارومجرور  -یکن ( اسم فاعل )   الَکالِم معطوف –َعلَی السَّ

األيّاِم أَخَذ کريستي ِقطَعَة طَباشَ� بَِقَدِمِه اليَُرسی َو  يف يَوٍم ِمنَ 
 ِه األربََعِة َو رََسَم َشيئاً ِهَي الُعضُو الَوحيُد املُتََحرُِّک ِمن بَِ� أطرافِ 

روزي از روزها کریستی با پاي چپش که تنها عضو متحرك از بین 

 برداشت و چیزي کشیدچهار دست و پایش بود، تکه اي گچ 

ِه مضاف  -بَِقَدِم جارومجرور  –طَباشَ� مضاف الیه  -ِقطَعَة مفعول  -کريستي فاعل  -أَخَذ فعل ماضی  -ِمَن األيّاِم جارومجرور  - يَوٍم جارومجرور يف
 املُتََحرُِّک صفت  -يُد صفت الَوح -العضو خرب  –ِهَی مبتدا  –جمله حالیه » ِهَي الُعضُو «  -اليَُرسی صفت ( دقت کنید که اسم تفضیل نیست )  -الیه 

 َشيئاً مفعول –رََسَم فعل ماضی  -األربََعِة صفت  -ِه مضاف الیه  -أطراِف مضاف الیه  –ِمن بَِ� جارومجرور  -( اسم فاعل ) 

﴿َو ال تَیأَسوا ِمن َرْوِح اللِه إنَّه ال یَیْأَُس ِمن َرْوِح اللِه إالَّ الَقْوُم 
 الکاِفروَن﴾

ان از رحمت مأیوس نشوید که تنها گروه مافر و از رحمت خدا

 خداوند مأیوس می شوند

ِمن َرْوحِ  -ال یَیْأَُس خرب اّن ( فعل مضارع منفی )  -ه اسم اّن  -إنَّ حرف مشبهه بالفعل  –اللِه مضاف الیه  -ِمن َرْوحِ جارومجرور  -ال تَیأَسوا فعل نهی 
 الکاِفروَن صفت ( اسم فاعل ) –الَقْوُم مستثنی  -ستثناء إالَّ ادات ا -اللِه مضاف الیه  -جارومجرور 

َا الَحلیُم َمْن  کسی که { چون } ناتوان شود هجوم برد، و چون قدرت یابد لَیَْس الَحلیُم َمْن َعَجَز فََهَجَم، و إذا قََدَر انْتََقَم ، إ�َّ
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قام گیرد ، بردبار نیست، بلکه بردبار کسی است که هرگاه انت ُم غالِباً َعلَی کُلِّ أَْمرِهِ إذا قََدَر َعفا و کان الِحلْ 

 ردباري بر تمام کار او غالب باشدقدرتمند شد، گذشت کند و ب

  -َهَجَم فعل ماضی ( جواب رشط )  –فعل ماضی ( فعل رشط )  َعَجَز  -اسم موخر لیس ( اسم رشط ) َمْن  -لیس  الَحلیُم خربمقدم –لَیَْس فعل ناقصه 
َا  -جواب رشط ( ماضی باب افتعال ) انْتََقَم  -فعل رشط ( فعل ماضی ) قََدَر  -مان ( ادات رشط غیرجازم ) ظرف ز إذا  الَحلیُم  -( جمله حرص دارد ) إ�َّ

فعل کان  -ی ) جواب رشط ( فعل ماضَعفا  -فعل رشط ( فعل ماضی ) قََدَر  -ظرف زمان ( اسم رشط غیرجازم ) إذا  -خرب ( اسم موصول ) َمْن  -مبتدا 
 مضاف الیه هِ  –مضاف الیه  أَْمرِ  –جارومجرور َعلَی کُلِّ  -خرب کاَن ( اسم فاعل ) غالِباً  -اسم کاَن الِحلُْم  -ناقصه 

 اید بر خدا توکل کندهرکس بخواهد قوي ترین مردم باشد ، ب اِس فَلْیَتَوَکَّل َعلَی اللهِ َمْن أَراَد أْن یَکوَن أَقَوی النّ 

أَقَوی خرب یکون ( اسم تفضیل )  –أْن یَکوَن فعل مضارع منصوب ( فعل ناقصه )  -أَراَد فعل رشط ( فعل ماضی باب افعال )  -مبتدا ( اسم رشط ) َمْن 
 َعلَی اللِه جارومجرور -لِیَتَوَکَّل جواب رشط ( فعل امر غایب مجزوم / باب تفّعل ) -النّاِس مضاف الیه  -

 ترین بدبختی ، قطع شدن امید است بزرگ ِقطاُع الرَّجاءِ ُم البَالِء انْ أَعظَ 

 الرَّجاِء مضااف الیه –انِْقطاُع خرب ( مصدر باب انفعال )  -البَالِء مضاف الیه  -أَعظَُم مبتدا ( اسم تفضیل ) 

عاُب َعلَ  َمْن تَوَکَّل  ی اللِه َذلَّْت لَُه الصِّ
( در  ی شودند، دشواري ها برایش خوار مهرکس بر خدا توکل ک

 برابرش کوچک می شود.)

لَُه  -ذَلَّْت جواب رشط ( فعل ماضی / باب نیست )  -َعلَی اللِه جارومجرور  -تَوَکَّل فعل رشط ( فعل ماضی باب تفّعل )  -َمْن مبتدا ( اسم رشط ) 
عاُب فاعل –جارومجرور   ( مفردش : صعب ) الصِّ

 واژه نامه ، ترجمه متن را بنویسممی خواهم با کمک گرفتن از  ُمستعیناً ِباملُْعَجمِ النَّصِّ أُریُد أَْن أَکْتَُب تَرَجَمَة 

ُمستعیناً حال (  -مضاف الیه  النَّصِّ  –مفعول تَرَجَمَة  -مضارع منصوب ( متکلم وحده ) أَْن أَکْتَُب  -فعل مضارع ( باب افعال / متکلم وحده ) أُریُد 
 جرورجاروم املُْعَجمِ بِ  –اسم فاعل ) 

�ِء ماًء فَتُصبُِح األرُض ُمخَرضًَّة﴾  فرو فرستاد پس زمین سرسبز می شوداز آسمان ، آبی را  ﴿ أنزََل ِمَن السَّ
مخرضَة خرب  –( مونث ) االرُض اسم تُصبح  –تُصبُِح فعل ناقصه باب افعال  –ماَء مفعول  –ِمَن الس�ء جارومجرور  –أنزََل فعل ماضی باب افعال 

 ل ]تُصبح [ اسم مفعو 

﴿ يَقولوَن ِبأفواِهِهم ما لَيَس يف قلوِبِهم َو اللُه أعلَُم مِبا 
 يَکتُموَن﴾

با دهان هایشان چیزي را می گویند که در دل هایشان نیست و 

 ه آنچه پنهان می کنند داناتر استخدا ب
 –الله مبتدا  –هم مضاف الیه  –فی قلوب جارومجرور  –لَیس فعل ناقصه  –ما مفعول  –هم مضاف الیه  –بأفواه جارومجرور  –یقولوَن فعل مضارع 

 یکتمون فعل مضارع –مِبا جارومجرور  –اعلم خرب ( اسم تفضیل ) 

کاةِ ﴿ َو کاَن يَأُمُر أ  الِة َو الزَّ  را به نماز و زکات فرمان می داد و خانواده اش ﴾ هلَُه ِبالصَّ

الة جارومجرور  –الیه  ـه مضاف -أهَل مفعول  –کاَن یأُمر فعل ماضی استمراری  کاة معطوف –بالصَّ  الزَّ

 د که قطعاً از پیمان سؤال می شودو به پیمان { خود } وفا کنی ﴾ ﴿ َو أوفوا ِبالَعهِد إنَّ الَعهَد کاَن َمسؤوالً

 مسئوالً خرب کاَن ( اسم مفعول –ناقصه کاَن فعل  –العهد اسِم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –ِبالعهد جارومجرور  –أوفوا فعل امر ( باب افعال ) 

 ﴾ ﴿ لََقد کاَن يف يوُسَف َو إخَوتِِه آياٌت لِلّسائل�َ 
نش براي پرسشگران نشانه حقیقتاً در { داستان }یوسف و برادرا

 هایی است
ؤخر کاَن للسائلین جارومجرور  [ اسم آیاٌت اسِم م –ـه مضاف الیه  -إخوة معطوف  –فی یوسف خرب مقدم کاَن [ جارومجرور ]  –کاَن فعل ناقصه 

 فاعل ]

﴿ َو اذکُروا نِعَمَة اللِه َعلَيُکم إذ کُنتُم أعداًء فَألََّف بََ� قلوِبُکم 
 ﴾ فَأصبَحتُم بِِنعَمِتِه إخواناً 

و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آن گاه که دشمنان { یکدیگر 

رد و به لطف او یجاد ک} بودید پس او میان دل هاي شما پیوند ا

 برادر شدید

اَلّف فعل ماضی [  –اعداًء خرب کنتم  –کُنتم فعل ناقصه  –اِذ ظرف زمان  –علیُکم جارومجرور  –الله مضاف الیه  –نعمُت مفعول  –اُذکُروا فعل امر 
 –ـه مضاف الیه  -ِبنعمة جارومجرور  –)  اصبحتُم فعل ناقصه ( ماضی باب افعال –کُم مضاف الیه  –قلوب مضاف الیه  –بیَن ظرف  –باب تفعیل ] 

 اِخواًن خرب أصبحتُم
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 ﴿ قاَل رَبِّ إ�ِّ أعوُذ ِبَک أن أسألََک ما لَيَس يل بِِه ِعلٌم﴾
یزي بخواهم که گفت : پروردگارا، من به تو پناه می برم که از تو چ

 به آن دانشی ندارم
أن أسأَل مضارع  –ِبَک جارومجرور  –اعوذُ فعل مضارع ( متکلم وحده )  –ی اسم إنَّ  – إّن حرف مشبهة بالفعل –رَبَّ منادا  –قاَل فعل ماضی 

 ِعلٌم اسِم لیَس  –ِبِه جارومجرور  –لی جارومجرور  –لیس فعل ناقصه  –ما مفعول دوم  –کـَ مفعول  –منصوب ( متکلم وحده ) 

 اهید زیرا خدا به هر چیزي داناستو از خدا بخشش او را بخو َعلي�ً﴾ ﴿ َو اسألُوا اللَه ِمن فَضلِِه إنَّ اللَه کاَن ِبُکلِّ َيشءٍ 
شیء مضاف  –ِبُکّل جارومجرور  –اللَه اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –ـه مضاف الیه  -ِمن فَضل جارومجرور  –الله مفعول  –اسألوا فعل امر 

 علی�ً خرب إنَّ  –الیه 

َمت يَداُه َو يَقوُل الکاِفُر يا لَيتَني کُنُت ﴿ يَوَم يَنظُُر املَرُء ما قَدَّ 
 ﴾ تُراباً 

روزي که  آدمی آن چه با دستانش پیش فرستاده است ، می نگرد 

 و کافر می گوید: کاش من خاك بودم
َمت فعل ماضی باب تفعیل  –ما مفعول  –املرُء فاعل  –یُنظُُر فعل مضارع  –یوَم ظرف زمان  ُه  –] فاعل [ مؤنث معنوی ]  یَدا [ در اصل یدان –قَدَّ

 تراباً خرب کُنُت  –کُنُت فعل ناقصه  –الکاِفر فاعل ( اسم فاعل )  –یقول فعل مضارع  –مضاف الیه 

باُب يَلَعبوَن بالُکرَِة َعلَی الّشاِطِئ وَ  بَعَد اللَِّعِب صاروا  کاَن الشَّ
 نَشيط�َ 

بازي با  کردند و پس ازجوانان در کنار ساحل با توپ ، بازي می 

 نشاط شدند
اللِعب  –بَعَد ظرف  –َعلَی الشاطی جارومجرور  –ِبالُکرة جارومجرور  –یلعبون خرب کان  –الشباب اسم کاَن ( مفردش : الشاّب )  –کاَن فعل ناقصه 

 نشیطین خرب صاروا –صاروا فعل ناقصه  –مضاف الیه 

أعرُِف َشيئاً َعِن  الکُنُت ساکِتاً َو ما قُلُت کَلَِمًة ، ِألّ� کُنُت 
 املَوضوعِ 

چیزي درباره ي موضوع نمی  ساکت بودم و کلمه اي نگفتم؛ زیرا

 دانستم
کُنُت ال أعرف ( فعل ماضی  –ی اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –کلمًة مفعول  –ما قُلُت فعل ماضی منفی  –ساکتاً خرب کُنُت  –کُنُت فعل ناقصه 

 َعِن املوضوع جارومجرور [ اسم مفعول ] –مفعول  شیئاً  –استمراری منفی )  

 

  درس اوللغات مهم 

 : راضی کرد ، خشنود کرد اَْرَضی
 يـُْرضی)(

َصوِتک : صدايت را پايني  ِمنْ  اُْغُضضْ 
 بياور ( يـَُغضُّ )

 اُْوُمر : دستور بده 
 ( َو + اُْوُمْر = َوْأُمْر )

 اَِقْم : به پا دار (يُقيُم) ( يـَْقِصُد ) اِْقِصْد : ميانه روی کن ِاَذْن : بنابراين
 اِْنَه : بازدار ( نـََهی ، يـَْنَهی ) أَْنَکر : زشت ، زشت ترين اِْقِتصاد : صرفه جويی ( يـَْقَتِصُد )

 تـَْربَوّی : پرورشی  أَْهَدی : هديه کرد ( يـُْهدی ) َاْسَخَط : خشمگني کرد ( ُيْسِخُط )
 َجّبار : ستمکاِر زورمند 

 فت خدا به معنای زورمند )( ص
تـَْعُمُر : عمر می کند ( در اين جا يعنی 

 ماندگار می شود ) ( يـَْعُمُر )
 جاَدَل: گفت و گو کرد، ستيز کرد

 (ُجياِدُل)
 َمحري : خران (مفرد : ِمحار) َختفيض : ختفيف َمتََّم: کامل کرد
: بشتاب  ُع)(َودََع / يَدَ  دَْع: رها کن َخّد : صورت ، گونه َحیَّ
 ِسْعر: قيمت ( مجع: َأْسعار) ساَء: بد شد (َيسوُء) َزميل: مهکار

 َصْمت : خاموشی ، سکوت َشبََّه : تشبيه کرد ( ُيَشبُِّه ) شاِمت : ناسزاگو
 عاَقَب : کيفر داد ( يُعاِقُب ) َعذََّب : عذاب داد( يـَُعذُِّب ) َضلَّ: گمراه شد (َيِضلُّ)
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 َفخور : فخر فروش َغَلَبت: چريه شده ( يـَْغِلُب ) مهم َعْزُم األُموِر : کارهای
 قـَيِّم : ارزمشند فُنون : هنر ها الَفَلق: سپيده دم

ُم : تقدمي می کند ، پيش می فرستد  يـَُقدِّ
 ( ماضی : َقدََّم )

َخدََّک : با تکّرب رويت را بر  الُتَصعِّرْ 
 نگردان ( ُيَصعُِّر )

ش  َمرٌَح : خرامان، سرَمستی ، خو 
 گذرانی

 الَمتِْش : راه نرو ( َميْشی ) ُخمتال : خودپسند َمْتَجر: مغازه
 النَّْفس : خود پسندیبِ  إعجابٌ  بَِنْفِسِه : خود پسند ُمْعَجبٌ  َمْشی : راه رفنت

 َميََّز : جدا کرد ، رسوا کرد ( ُميَيَِّز ) ُمْنَکر : کار زشت ميزان : ترازو ( ترازوی اعمال )
 ناهی ، ناٍه : بازدارنده ُمهان : خوار م باشَمْهالً : آرا

 لَـ : بی گمان ( حرف تأکيد ) نَوعيَّة : جنس َمنوذَج : منونه

 

  درس دوملغات مهم 

 آثـََر : ترجيح داد ( يُؤثُِر ) ِاختَََّذ : گرفت ( يـَتَِّخُذ ) تی : آينده ، در حال آمدنآ
 اَْرجو : اميد دارم ( يـَْرجو ) يک می شوم ( يَْدنو )اَدنو : نزد َأِحبَّة : ياران ( مفرد : حبيب )

 إيّاَک : بپرهيز َاْسَتغيُث : کمک می خواهم ( َيْسَتغيُث ) إناء : ظرف
 بـُْعد : دوری الِربّ : نيکی بَديع : نو

 َتشاُء : می خواهد ( شاَء ) تـَْرَضی : خشنود می شوی ( َرِضَی ) بـَعََّد : دور کرد ( يـَُبعُِّد )
 َجرََّب : آزمايش کرد ( ُجيَرُِّب ) هَتيُم : تشنه سرگردان ( هاَم ) رُِّر : تلخ می کنی ( َمرََّر )متَُ 

 َدواّب : چارپايان َحلَّْت : فرود آمد ( حتَِلُّ ) َحتَّی يَذوُق : تا بچشد ( ذاَق )
 َأْل ( َيْسَأُل )َسْل : بپرس = ِاسْ  رَْکب : کاروان شرت يا اسب سواران رُفات : استخوان پوسيده
 َشَکوُت : شکايت کردم

 َشَکوُت : اگر گاليه کنم) (ِإنْ 
 َمشَْمَت: استشمام کردی بو کردی

 ( ِاْن َمشَْمَت : اگر ببويی )
شود جو میوَقدتـَُفتَُّش : گاهی جست
 ( فـَتََّش )

 عادی ، عاٍد : دمشن ، جتاوزگر َضرَّ : زيان رساند ( َيُضرُّ ) َصدوق : راستگو
 َغداة : آغاز روز ، صبحگاه َعشيَّة : آغاز شب ، شامگاه َعجني : مخري

 قـَرََّب : نزديکی کرد ( يـَُقرُِّب ) َشْهد : عسل ها (مفرد : َفالة)فـََلوات : بيابان
 ُجمَرَّب : آزموده ملَْ يـَُقْل : نگفت ( قاَل / يَقوُل ) کْأس : جام ، ليوان
 ُمصاَدَقة : دوستی کردن کَمليح : بامن َحماِمد : ستايش ها

 َممزوج : آميخته ، در هم آميخته ُوّد : عشق و دوستی ُمعني : ياريگر ، ياور
ُحنَْن : با صدای بلند گريه کردند ، 

 شيون کردند ( ناَح ، يَنوُح )
 َمصانِع : انبارهای آب در بيابان
 ( معنای امروزی : کارخانه ها )

  َهَجَرَت : رها ساختی ، جدا شدی
 ( تـَْهُجُر )

 َوَصْفُت : وصف کردم (َاِصُف) ها(مفرد : وَکنة)وََکنات : النه
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  سوم درسلغات مهم 

 ِجْذع : بال أْعَجَب :به شگفت آورد ( يـُْعِجُب ) َاْسَفَل : پايني ، پايني تر
 َحتُْرُق : می سوزاند ( َحَرَق ) َبْطن : شکم ِاْمَتَألَ : پر شد ( َميَْتِلیُء )

 أََتذَکَُّر: به ياد می آورم ( َتذَکَّْرُت ) التََّسلُّل : آفسايد ْدری : می دانی ( َدَری )تَ 
 تـََفکََّر :انديشيد ( يـََتَفکَُّر ) َتصيُد : شکار می کند ( صاَد ) تعاَدَل: برابر شد ( يـََتعاَدُل )

 ثـَبََّت :استوار کرد ، به ثبت رساند
 ( يـُثَبُِّت ) 

 کت در آمدناِنِطالق : به حر 
 ( يـَْنطَِلُق ) 

 ُدوَدة ، دود : ِکرم 
 ( ُدوَدُةاَألْرِض : ِکرم خاکی )

 َاُحلوت : �نگ ، وال اَحلَکم: داور اْلَمرَمی: دروازه بان حاِرسُ 
 ِدماغ : مغز خاَطَب : خطاب کرد ( ُخياِطُب ) َحيَّة : مار ( مجع : َحيّات )

 هارِمال : ماسه  َذْيل : ُدم َجناح : بال
 طَّنان ، اَلطّائِرُالطَّّنان : مرغ مگس َزْقزاق : مرغ باران َزعاِنف : باله های ماهی

 ُطّن : ُتن ِمشال : چپ َسالم : سخن آرام ( در اين جا )
 َسجََّل: به ثبت رساند ( ُيَسجُِّل )

 َهَدفاً : گل زد ) ( َسجَّلَ 
طَنني : صدای زنگ ، بال پرنده و 

 مانند آن
ده ، پوشش جانوران و  ِغشاء : پر 

 گياهان ، مانند پوست و مو
 َفْم : دهان َفريَسة : شکار فـُْرقان : نريوی تشخيص حق از باطل

َم : پيش فرستاد ، تقدمي کرد  َقدَّ
ُم )  ( يـَُقدِّ

دابَّة :  ِمن ِمن : هيچ ... نيست ( ما ما
 هيچ جنبنده ای نيست )

  التـََفکَّروا ، التـََتَفکَّروا : انديشه نکنيد
برای آسانی تلّفظ حذف » ت « ( حرف 

 شده است )
 ُمباراة : مسابقه قـَْفَزة : پرش ِکال : هر دو

 ِمظَلَّة : چرت َمْرَمی : دروازه ُمَتَفرِّج : متاشاچی ، متاشاگر
اليني : ميليون ها

َ
 : بافت ( بافت پيوندی ) جَنسي ُمْنَتَصف : نيمه امل
 نـََقَر : نوک زد ، کليک کرد ( يـَْنُقُر ) : گل ( در اين جا )َهَدف  َشِب : دارکوباخلَ  نـَّقارُ 

 َأْحَدَث : پديد آورد ، اجياد کرد
 ( ُحيِْدُث ) 

 طاَر : پرواز کرد ( َيطُري) ِاْسَرتََح : اسرتاحت کرد ( َيْسَرتُِح )
 اِنـَْتهی : به پايان رسيد ( يـَْنتهی ) يـَُعدُّ : به مشار می رود ( َعدَّ )

 

 درس چهارممهم  لغات 

 ِاْشَتقَّ: برگرفت (َيْشَتقُّ) ِاْشَتدَّ : شّدت گرفت (َيْشَتدُّ) ِاْزداَد : افزايش يافت(يَزداُد)

ُ) اِْنِضمام : پيوسنت (اِنَضمَّ ، يـَْنَضمُّ) َ : آشکار کرد (يـَُبنيِّ  َتْشَتهی : ميل دارد ، می خواهد ( ِاْشَتَهی ) بـَنيِّ
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 َحرَج : حالت حبرانی ، گرفتاری ُخلَّة : دوستی َتَغريَُّ)تـََغريََّ : دگرگون شد(يَـ 

 ديباج : ابريشم َدخيل : وارد شده ُدّرّی : درخشان
 فاَت : از دست رفت ( يَفوُت) شاَرَك : شرکت کرد(ُيشارُِك) َرَزْقنا : روزی دادمي ( نـَْرُزُق )

اثِ  قائِمةُ  ِمْسك : ُمشک ُمعاَرَضة : خمالفت  : ليست مرياث جهانی اْلعاَلمیِّ  الرتُّ
 ناَل : به دست آورد (يَناُل ) ُمَعرَّب : عربی شده ِمْشکاة : چراغدان
 نـََقَل : منتقل کرد(يـَْنُقُل) (يـَْنِطُق) َنَطَق : بر زبان آورد ُمْفَردات : واژگان

 َيُضمُّ : در بر می گريد (َضمَّ) لِــ : بر اساس َوْفقاً 

  درس پنجملغات مهم             

 يُنادی : شروع کرد به صدا زدن َاَخَذ : در اينجا يعنی : شروع کرد ِاحتيال : فريبکاری ، کالهربداری
 (َيسَتشُري) ِاْسَتشاَر : مشورت کرد

 ( الَتْسَتِشُر : مشورت نکن )
 ِاْغَرتَّ : فريب خورد (يـَْغَرتُّ)
 ( التـَْغَرتّوا : فريب خنوريد )

 رداندَأْصَلَح : اصالح کرد ، درست گ
 ( ُيْصِلُح )

 ِاْسَتطاَع : توانست ( َيْسَتطيُع ) َاْضَمَر : پنهان کرد ( ُيْضِمُر ) َاْسرََع : شتافت ( ُيْسرُِع )
 َحَکی : حکايت کرد ( َحيْکی )
 ( ُحيَْکی : حکايت می شود )

 اِْلَتَفَت : توّجه کرد ( يـَْلَتِفُت )
 يـَْلَتِفتوا : توجه نکردند ) ( ملَْ 

بِـ : به ... وامنود کرد ، تظاهر  َتظاَهرَ 
 کرد ( يـََتظاَهَر )

 بـَعََّد : دور کرد ( يـَُبعُِّد ) بـَْرناَمج : برنامه اَْنَکَر : دروغ دانست ، انکار کرد ( يـُْنِکُر )
 اَحلقِّ : حق با مشاست علی اَْنتَ  َجرَّ : ِکشاْند ( َجيُرُّ ) َختَلََّص : رها شد ( يـََتَخلَُّص )

 ِسباَحة : شنا کردن َحدََّث : سخن گفت ( ُحيَدُِّث ) : پايبندی ، تعّهد ( اِْلَتَزَم / يـَْلَتزُِم )اِْلِتزام 
 َسَبَح : شنا کرد ( َيْسَبُح ) َرصيد : اعتبار مالی ، شارژ َخَشَع : فروتنی کرد ( َخيَْشُع )

 ساِحمينی : من را ببخش
 ( ساَمَح / ُيساِمُح )

 ْرَفُع )َرَفَع : باال بُرد ( يَـ 
 ( ال تـُْرَفُع : باال برده منی شود )

فـَْلَتُةاللِّساِن : لغزش زبان از نينديشيدن 
 ( مجع : فـََلتات )

 َشرَحية : سيم کارت َشْحن : شارژ کردن َشِبَع : سري شد ( َيْشَبُع )
 )طَْنطََنة : بانگ ( بانگ آرام نيايش  َکرََّر : تکرار کرد ( يَُکرُِّر ) صاِحب : دوست

 قـَرََّب : نزديک ساخت ( يـَُقرُِّب ) َسَبَح : شنا کرد ( َيْسَبُح ) عاَد : بازگشت ( يَعوُد )
 َکُربَ : بزرگ شد ( َيْکُربُ )

 خيانًَة : خيانت بزرگی است ) ( َکُربَتْ 
 يـَْغَرُق : نزديک بود غرق شودکادَ 

 ( َيکاُد )
 َصْفَحة : يک روی چيزی

 چهره ) الَوْجه : مهه جای ( َصَفحاتُ 
 َجنَْدة : کمک ُکلَّما : هرگاه ، هر بار

  درس ششملغات مهم 

 ِقَر : خوار شد ( َحيَْتِقُر )ْحتُ ا َاْجَود : خبشنده تر ، خبشنده ترين َاْجر : مزد
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 َاْسَری : اسريان َاْسَلَم : مسلمان شد ( ُيْسِلُم ) َاَسَر : اسري کرد ( يَْأِسُر  )
 اِفْـَتَقَر : فقري شد ( يـَْفَتِقُر ) اَْطَلَق : رها کرد ( يُْطِلُق ) يُْطِعُم ) اَْطَعَم : طعام داد (

 بـََنْينا : بنا کردمي ( بـََنی / يـَْبَنی ) اَْهل : خانواده آَمَن : اميان آورد ( يـُْؤِمُن )
 َخْصَلة : ويژگی خاِئب : نا اميد جوع : گرسنگی

 ساِبْق : پيشتاز رداند ( يـَُردُّ )َردَّ : برگ َذلَّ : خوار شد ( يَِذلُّ )
 َشدائِد : سختی ها ، گرفتاری ها َسَعة : توامنندی ( ذوَسَعة : توامنند ) َسالم : آشتی
 صاَع : تباه شد ، گم شد ( َيضيُع ) َصَمد : بی نياز َصفّی : برگزيده

 الَتزاُل : پيوسته َفکَّ : باز کرد ( يـَُفکُّ ) ِعْرض : ناموس ، آبرو
 َمْکروب : اندوهگني َمْکُرَمة : بزرگواری َضر : نام قبيلهمُ 

 آَتی : داد ( يـُْؤِتی ) يُعُني : ياری می کند ( ماضی : أَعاَن ) ُمْلک : پادشاهی
 َحيْمی : پشتيبانی می کند

 ( ماضی : َمحَی )
 َوَلَد : زاييد ( يَِلُد )

 ( َلْمَيِلْد : نزاييده است )
کروِب  َعنِ  يـََفرِّجُ 

َ
: اندوِه غمگني را امل

 می زدايد ( ماضی : فـَرََّج )

 

  درس هفتملغات مهم 

 اَطراف : دست و پا ُاصيَبت : دچار شد ( َاصاَب / ُيصيُب ) َأخرياً : سراجنام
 آيات : نشانه ها ( مفرد : آيَة ) اَلََّف : مهدل کرد ، نوشت ( يـَُؤلُِّف ) اُعجوبَة : شگفت انگيز

 ( يُوفی ) اَْوَفی : وفا کرد
 ( اَْوفوا : وفا کنيد )

 اَْلَقی : انداخت ( يـُْلقی )
 ُحماَضَرة : سخنرانی کرد ) ( اَْلَقی

 مؤّنث ←َبکْماء : الل 
 مذّکر ) ←( أَْبَکْم : الل 

 ُمحَّی : تب ِحزام : کمربند اهلجاء : حروف الفبا  حروف
 َرْوح : رمحت ُرْغَم : با وجودِ  َرّسام : نّقاش

الش کرد ، سعی کرد ،  َسَعی : ت
 کوشش کرد ( َيْسَعی )

 مؤّنث ←َصّماء : کر ، ناشنوا 
 مذّکر ) ←( َاَصّم : کر ، ناشنوا 

 مؤّنث ←َعْمياء : کور ، نابينا 
 مذّکر ←( اَْعَمی : کور ، نابينا 

 طَباشري : گچ نوشتار َشهاَدة : مدرک ِدماغّی : فلج مغزی َشَلل
 َمَعَأنَّ : با اين که ـ : دچارِ ُمصابّبِ  ُخمَْضرَّة : سرسبز 

 واَجَه : روبرو شد ( يُواِجُه ) َنظََّف : متيز کرد ، پاکيزه کرد ( يـَُنظُِّف ) ُمَعوَّق : معلول ، جانباز
 ُيْسَری : چپ َهزميَة : شکست دادن
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  دهمیازعربی جمع هاي مکسر 

 
 
 
 
 
 
 

 درس اول

 معنی مفرد مجع مکسر
 ايهفروم اَْرَذل اَراِذل
 قيمت ِسْعر أْسعار
 برتر ، شايسته تر اَْفَضل اَفاِضل
 خر ِمحار َمحري
 هنر َفنّ  فُنون

 غذاخوری ، رستوران َمطَعم َمطاِعم
 زمني ، بازی ، ورزشگاه َمْلَعب َمالِعب
 پند و اندرز َموِعظَة َمواِعظ
 منونه َمنوذَج َمناِذج
 بازدارنده ناهی ُ�اة

 

 
 
 
 
 

 دوم درس

 معنی مفرد مجع مکسر
 يار َحبيب َاِحبَّة
 اشک َدْمع ُدموع

 دمشن َعدّو ، عادی أعاِدی أعداء، ُعداة،
 چارپا ، جنبنده دابَّة َدوابّ 
 آب انبار در بيابان ، کارخانه َمْصَنع َمصانِع
 ستايش َحمِْمَدة َحماِمد

 

 
 
 
 
 

 معنی مفرد مجع مکسر
 بال ناحجَ  َاْجِنَحة
 زنده َحیّ  َاْحياء
 ُدم َذْيل اَذيال
 دندان ِسنْ  َاسنان
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 دهان َفم أفواه سوم درس
 مرده َمْيت أْموات ، َمْوَتی

 شکم َبْطن بُطون
 تنه درخت ِجْذع ُجذوع
 ماسه َرْمل رِمال

 باله ماهی َزْعَنَفة َزعاِنف

 

 
 

 درس  چهارم

 معنی مفرد مجع مکسر
 انزب ِلسان ألِسَنة
 اسب فـََرس اَْفراس
 کاال ِبضاعة َبضائِع

 

 
 

 پنجم درس

 معنی مفرد مجع مکسر
 دوست صاِحب َأْصحاب
 گناه َمْعصَية َمعاِصی
 منت َنصْ  ُنصوص

 

 
 
 

 درس ششم

 معنی مفرد مجع مکسر
 آبرو ، ناموس ِعْرض اَْعراض
 برگزيده َصفیّ  َاْصفياء
 ويژگی َخْصَلة ِخصال
 بزرگواری َمْکَرَمة َمکارِم
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 هفتم درس

 معنی مفرد مجع مکسر
 کمربند ِحزام َاْحزَِمة

 شگفت انگيز أُْعجوبَة اَعاجيب
 الل أَْبکمَ  ُبْکم
 کر ، ناشنوا َأَصمّ  ُصمّ 
 کور ، نابينا أَْعَمی ُعْمی

 

  دهمیازکلمات مترادف 

 
 
 

 اول درس

 معنی مرتادف کلمه
 زشت ، زشت ترين حَ اَقْـبَ  اَْنَکرَ 
 خوب تر ، خوب ترين َاحَسن ، اَفَضل اَْطَيب
 کامل کرد َکمَّلَ  َمتَّمَ 
 رها کن اُتْـرُکْ  دَعْ 

سکوت ، خاموشی ، دم فرو  ُسکوت َصْمت
 بسنت

 خودپسند ُمْعَجب بَِنْفِسه / فخور ُخمْتال

 

 
 
 
 
 

 دوم درس

 معنی مرتادف کلمه
 دوست َصديق ، رفيق َحبيب
 گرفت َاَخذَ  ِاختََّذَ 
 بيابان ، صحرا َصحراء َفالة
 مغازه َمْتَجر دُّکان

 ياری خواست أستعانَ  أستغاثَ 
 نزديک شد قـَُرَب /  اِقْـَرتَبَ  َدنا

 درآميخته َخملوطة َممزوجة
 ترجيح داد َرجَّحَ  آثـَرَ 
 خواست شاَء / طََلبَ  أراد
 رها کرد ، جدا شد تـَرَکَ  َهَجرَ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 

 
 

 سوم درس

 معنی مرتادف کلمه
 ُدم َذَنب َذْيل
 شکار َصيد َفريَسة
 چپ ِمشال َيسار
 می داند يـَْعَلمُ  يَْدری

 

 
 

 چهارمدرس 

 معنی مرتادف کلمه
 زياد شد َکثُرَ  ِاْزدادَ 
 دوستی َصداَقة / ُودّ  ُخلَّة
 عوض کرد ، تغري داد َغريََّ / َحوَّلَ  بَدَّلَ 

 پيوسنت ْلِتحاقاِ  اِْنِضمام

 

 
 
 

 پنجم درس

 معنی مرتادف کلمه
 شتافت َعجَّلَ  َاْسرَعَ 
 پنهان کرد َاْخَفی  َاْضَمرَ 
 سخن گفت َکلََّم / َحتَدَّثَ  َحدَّثَ 
 دوست َصديق صاِحب

 برگشت َرَجعَ  عادَ 
 کمک ، ياری ُمساَعَدة / َنْصر َجنَْدة

 

 
 
 

 ششمدرس 

 معنی مرتادف کلمه
 خوار شد َذلَّ  ِقرَ اُْحتُ 

 رها کرد َفکَّ  اَْطَلقَ 
 خانواده ُأْسرَة اَْهل

 ويژگی ميزَة َخْصَلة 
 نا اميد َمْأيوس خاِئب
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 آشتی ُصلح َسالم
 سختی ها ِصعاب َشدائِد
 اندوهگني َحمْزون َمْکروب
 کمک می کند يـَْنُصُر / ُيساِعدُ  يُعنيُ 

 

 

 هفتم درس

 معنی مرتادف کلمه
 بردبار َصبور ليمحَ 

 تالش کرد َجدَّ / ِاْجَتَهَد / حاَولَ  َسَعی
 شکست َفَشل  َهزميَة

 

  دهمیاز متضادکلمات 

 
 
 
 
 

 اول درس

 معنی متضاد معنی کلمه
 نزديک شدن تـََقرُّبْ  دور شدن اِبِْتعاد
 دسرت بده اوُمر �ی کن اِْنهَ 

 ، ارزان ترينارزان تر  أرَخص گران تر ، گران ترين أغَلی
کوچک تر ، کوچک  أصغر بزرگ تر ، بزرگ ترين أکرب

 ترين
 بيش تر ، بيشرتين أکثَر کم تر ، کم ترين أَقلّ 
 زيبا ، زيبا ترين َاْمجَل زشت ، زشت ترين اَْنَکر
 هدايت شد ِاْهَتَدیَ  گمراه شد َضلَّ 
 باال بُرد َرَفعَ  پايني آورد َغضَّ 

 فروتن ُمَتواِضع پسندخود َفخور / ُخمْتال
 دستور دهنده آِمر بازدارنده ناهی

 

 
 

 معنی متضاد معنی کلمه

 نزديک کرد قـَرَّبَ  دور کرد بـَعَّدَ 
 دمشنی َعداَوة عشق و دوستی ُودّ 
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 شامگاه َعشّية صبحگاه َغداة دوم درس
 سود رساْند نـََفعَ  زيان رساْند َضرَّ 

 

 
 
 

 سوم درس

 یمعن متضاد معنی کلمه

متام کرد ، به پايان  َخَتَم / اِنـَْتهی شروع کرد بََدأَ 
 رساند

 زندگان أحياء مردگان أموات
 فراموش کرد َنِسیَ  به ياد آورد َتذَکَّرَ 
 حرف زد َتَکلَّمَ  ساکت شد َسَکتَ 
 بزرگ سالی ِکَرب  خردسالی ِصَغر
 راست َميني چپ َيسار

 

 
 

 چهارم درس

 معنی متضاد معنی کلمه

 کم شد َقلَّ  زياد شد ِاْزدادَ 
سرپيچی کرد ،  َعَصی

 نافرمانی کرد
 اطاعت کرد أطاعَ 

 موافقت موافـََقة خمالفت ُمعاََرَضة

 

 

 پنجم درس

 معنی متضاد معنی کلمه

 تباه کرد اَْفَسدَ  درست گرداند َاْصَلحَ 
 آشکار ساخت اَْظَهرَ  پنهان کرد َاْضَمرَ 

 دمشن َعُدوّ  دوس صاِحب

 

 

 ششم درس
 

 معنی متضاد معنی کلمه

 کوچک شد َصُغرَ  بزرگ شد َکُربَ 
 گرسنه شد جاعَ  سري شد َشِبعَ 
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 هفتم درس

 معنی متضاد معنی کلمه
 پیروزي نَجاح شکست َهزیَمة
 راست یُْمنَی چپ یُْرسَی
 آلوده کرد لَوَّثَ  تمیز کرد نَظََّف 

 

 دهمیازعربی  اصطالحات 

 معنی اصطالح یمعن اصطالح

 جادهلم بِالَّتی هی أحسنُ  گروهی گروه ديگر را َقوٌم ِمن قوم
به هبرتين شيوه با آنان ستيز  

 کن
 پرياهن مردانه القميص الرَّجالی غيبت يکديگر را نکنيد ال يَغتب بعُضکم بعضاً 

 األسعاُر غاليةٌ  گناهان بزرگ کبائر الذُّنوب
قيمت ها باالست ( گران 

 است )
 مغازهء مهکارم َمتجر زميلی قطع ارتباط التَّواصلقطع 

 خودش را شکنجه منود َعذََّب نَفَسه چقدر شد؟ مبلغ چقدر شد؟ کم صاَر املبلغ
 زيست شناسی َعلم األحياء آفرينشم را نيکو گردانيدی َحسَّنت َخلقی
 با رفتارش ِبسلوِکه دبري شيمی مدّرس الکيمياء

 توجه نکردن عدم اِآللتفات می گرددبه يک باره بر  يلتفُت تارةً 
 اجنام تکاليف مدرسه ای أَداء الواجبات املدرسيَّة اگرچه فرمانروا باشی إن کنَت أمرياً 

 إستمرَّ َعلی سلوکه
به شيوه و رفتار خود ادامه 

 داد
 در سخن گفنت جلو منی افتد ال يسبُقه بِالکالم

 فی جماالت الرتبيَِّة و الّتعليم
آموزش و  در زمينه های

 پرورش
 احرتام او را کامل نگه دار َوفِّه التَّبجيال

 پديده های طبيعت ظواهر الطَّبيعة سخن کوتاه گرديد نقَص الکالم
 از مهمرتين ويژگی ها ِمن أهمِّ مواصفات استان هرمزگان ُحمافظة هرمزجان
 و پانصد سه هزار ثالثة آالف و مخس مئة اقيانوس آرام تاُحميط اهلاِدئُ 

 جنگل های استوايی الغابات اِإلستوائية توليد نفت النِّفط جإنتا 

 بر  تنهء درخت َعلی جذِع شجرةٍ  درختان کهن سال َأشجاُر املعمَّرة

 سال آينده السَّنة القادمة دو هزار سال أَلَفی سنةٍ 

 درختی می شود تصُري شجرةً  دانه های سامل بلوط َجوزات البلوط السَّليمة

www.konkur.in

forum.konkur.in



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 اٍة فيها ِمصباحٌ َکِمشک
مانند چراغدانی که در آن 

 چراغی است
 امللعب الرِّياّضی

 ورزشگاه
 

 گلی خواهد زد َسُيَسجُِّل هدفاً  پيش از آن که پر شود قبل أَْن ميِتلءَ 
 دروازه بان حارُس مرمی مرا واقعاً شگفت زده می کند يُعِجُبنی جّدا

 اگر قيامت شود اعةإن قامت السّ  مساوی بدون گل تعاَدال ِبال هدف
 سازمان يونسکو مة الُيونسکومنظِ  تاريخ زرّين التاريخ الذََّهبیّ 

ات العاَلمی گنبد کاووس قبَّة قابوس  در فهرست مرياث جهانی فی قائمة الرتُّ
 خوشا به حال کسی که طوبی ِلمنَ  تا شيوهء آن ها عوض شود حّتی يـَُغريَِّ ُسلوَکهم
 آنچه بدان علم نداری ما ليس لک به علمٌ  ن را زمخی نکنديگرا ال َجترَح اآلخرين

 ُتکرهه لُِفحِشهِ 
به خاطر بدزبانی اش از او 

 خوششان منی آيد
 از لغرش در امانی َللِ تسَلم ِمن الزّ 

 فی ما َله أو عليه
در آنچه که به نفع او يا ضد 

 اوست
نظر

َ
 خوش چهره وسيم امل

 َبخَُّر و يتباهیيـَتَ  آنچه را منی دانی ما ال تَعَلمُ 
متکربانه به خود افتخار می  

 کند

 يُعِجبنی عيٌد.... روزهای کودکی ام أيّام ِصَغری
از عيدی خوشم می آيد  

 که...
 بنابراين راستگو باش ِإَذن َفُکن صادقاً  سخن راست ِصدق املقال
َحدَّد داستان کوتاه ِقصَّة َقصرية

ُ
 در زمان معني ِفی الوقت امل

 آن را فراموش خنواهيم کرد َلن نَنساهُ  صندلی های ماشني يّارةمقاِعُد السَّ 
 دست خنواهيد يافت َلن تَناُلوا امانت داری أَداُء اَألمانة

 تلفنی متاس گرفتند فَاتَِّصُلوا هاتفيّاً  در امتحان غيبت کنند َأن تَغيُبوا َعن اِالمتحان
 در گوشه ای از سالن زاويٍة من القاعةفی  يکی از چرخ ها پنچر شد أحُد ِإطارات اِنَفَجرَ 

 آن ها را بيازماييد ِاختِربوُهم روزه گرفت و مناز خواند صاَم َو َصلَّی

 شهادة الدُّکتوراه
مدرک دکرتا / گواهی نامه 

 دکرتا
 حتقيقات اسالمی الّدراسات اِإلسالميَّة

 تخاریدکرتای اف دُکتوراه فخريَّة آشنايی / آگاهی از آن اِالّطالع عليه

 ِبکلِّ طالقة سخنرانی می کرد کانت تُلِقی ُحماضراتٍ 
در �ايت روانی / با 

 فصاحت

 احلواُر الّدينی و الثَّقافیِّ  حدود / نزديک به ما يُقاِربُ 
گفت و گوی دينی و 

 فرهنگی
 احتاد متدن ها اِالّحتاد بني احلضارات کشيدن پل های دوستی َمدُّ ُجسور الثَّداقة
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 زمني سرسبز می گردد ُتصِبُح األرُض خمضرَّةً  واژگان فارسی الفارسيَّة فرداتُ امل
 آيا فشار خون داريد ؟ أ ضغُط الدَِّم عندکَ  عرب آن را نداشت ما کانت عند الغرب
 مرض قند مرُض الُسکَّرِ  در اين هنر نو آوری کردند أبدُعوا فی هذا الَفنّ 

 مشا سرما خورديد مصاٌب بِالزُّکام أنتَ  براساس زبانشان َوفقاً ِأللِسَنِتهم
 آنچه پيشاپيش فرستاد ما َقدَّمت تغيري ساختار کلمات تغيري بناء الکلمات
   بدون واژگان وارد شده بدون کلماٍت دخيلة

 

  یازدهممتشابهات درس اول عربی 

 م ) / أَحبَّ ( فعل ماضی ، دوست داشت )أَحبُّ ، أَحبِّ ( اسم تفضیل؛ بهرتین ، بهرت ) / أِحبُّ ( فعل مضارع ، دوست دار 
،  أنَْفُع ، أنَْفَع ، أنَْفعِ ( اسم تفضیل ؛ سودمندتر ، سودمندترین ) / أنَْفُع ( فعل مضارع ، سود می رسانم ) / أنَْفَع ( فعل ماضی

 سود رساند )
 تََعلُّم ( یاد گرفنت ) / تَْعلیم ( یاد دادن )

 ارزش ها )قَیِّم ( ارزشمند ) / قِیَم ( 
 ُمنَکر ( کار زشت ) / إکراه ( اجبار ) / أَنَْکر ( زشت تر ، زشت ترین )

 َمرَحاً ( با ناز و خودپسندی ) / فَرَحاً ( با خوشحالی ) / فَرِحاً ( خوشحال )
 فَخور ( فخر فروش ) / َغفور ( آمرزنده )

 َعزُْم االُمور ( کارهای مهم ) / َعزََم ( تصمیم گرفت )
 یر ( َخران ) / ِح�ر ( َخر ) / أحَمر ( قرمز )َحم

 َخّد ( گونه ) / َغد ( فردا )
 أَعلَی ( بلندتر ، بلندترین ) / أَْغلَی ( گرانرت ، گران ترین )

 فَلَق ( سپیده دم ) / قَلِق ( نگران ) / قَلَق (نگرانی )
 َرشّ ( بدتر ، بد ) / َشْهر ( ماه )

 ِعب ( بازیکن ) / لَِعب ( بازی کرد ) / لَِعب ( بازیچه )َملَْعب ( ورزشگاه ) / ال 
 َمطَْعم ( رستوران ) / طَعام ( خوراک ) / أطَْعَم ( خوراک داد )

 َمْصنَع ( کارخانه ) / َصنََع ( ساخت ) / َمصنوع ( ساخته شده ) / صانِع ( سازنده )
 َمطْبَخ ( آشپزخانه ) / طَبََخ ( پخت ) / طَبّاخ ( آشپز )

 َمْحِمل ( کجاوه ) / َحْمل ( بار بردن ) / َحّ�ل ( باربَر ) / ِح�ر ( خر )
 َضلَّ ( گمراه شد ) / ظَنَّ ( گ�ن کرد ، پنداشت )

 بائع ( فروشنده ) / رائع ( جالب )
 أرَخص ( ارزان تر ) / أصَفر ( زرد ) / َصَفَر ( سوت زد )

 دَْع ( رها کن ) / اُدُْع ( دعوت کن )
َب ( عذاب داد ) / عذاب ( عذاب ) / َعْذب ( گوارا )عَ   ذَّ

 ساَء ( بد شد ) / ساَر ( حرکت کرد ) / سوء ( بدی )
 َخلْق ( آفرینش ) / ُخلُق ( اخالق ) / خالِق ( آفریننده ) / َمخلوق ( آفریده شده ) / َخلَق ( آفرید )
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  یازدهمعربی  دوممتشابهات درس 

 میل ( زیبا ) / أجَمل ( زیباتر )َج�ل ( زیبایی ) / جَ 
 َممزوج ( درهم آمیخته ) َ�وذج ( �ونه )

 َجرََّب ( آزمود ) / ُمَجرَّب ( آزموده )
 َوَجَد ( یافت ) / َجدَّ ( تالش کرد ) / أوَجَد ( پدید آورد )

 َعشیّة ( شامگاه ) / َغداة ( صبحگاه ) / غداً ( فردا ) / َعشاء ( شام )
 ق ) / َورْد ( گُل )ُوّد ( عش

 نُْحَن ( شیون کردند ) / نَْحُن ( ما )
 أرْجو ( امیدوارم ) / رَجاء ( امیدواری ) / رَجا ( امید داشت ) / رجاًء ( لطفاً )

 طَیْر ( پرنده ) / طائِر ( پرنده ) / طَیّار ( خلبان ) / طائرة ( هواپی� ) / َمطار ( فرودگاه ) / َمطَر ( باران )
 ع ( سازنده ) / َمصنوع ( ساخته شده ) / َصنََع ( ساخت )صانِ 

 خالِق ( آفریدگار ) / َمْخلوق ( آفریده شده ) / َخلَق ( آفرید ) َخّالق ( بسیار آفریننده )
 عاِبد ( پرستنده ) / َمْعبود ( پرستیده شده ) / َعبََد ( پرستید )

 اِهُد ( می بیند ) / ُمشاَهَدة ( دیدن ) / َمشاِهد ( محل های دیدن )ُمشاِهد ( بیننده ) / ُمشاَهد ( دیده شده ) / یُش
 ُمقلِّد ( تقلید کننده ) / ُمَقلَّد ( تقلید شده )
 ُمرِسْل ( فرستنده ) / ُمرَْسل ( فرستاده شده )

 ُممتَِةؤ ( انتظار کشنده ) / ُمنتَظَر ( مورد انتظار )
 ( یاد گرفته شده )َمتََعلَّم ( یادگیرنده ) / ُمتََعلَّم 

 ُمْستَْخرِج ( بیرون آورنده ) / ُمْستَْخرَج ( بیرون آورده شده )
رَّب ( نزدیک شده ) / قَریب ( نزدیک ) / قُرْب ( نزدیکی )  ُمَقرِّب ( نزدیک کننده ) / ُمقَّ

 ُمنتِج ( تولید کننده ) / ُمنتَج ( تولید شده ) / إنتاج ( تولید )
 نده ) / ُمَجهَّز ( آماده شده ) / تَجهیز ( آماده کردن ) / جاِهز ( آماده )ُمَجهَّز ( آماده کن

 ضارِب (زننده ) / َمرضوب ( زده شده ) / َرضََب ( زد )
 رازِق ( روزی دهنده ) / َمرزوق ( روزی داده شده ) / َرزََق ( روزی داد ) / رزّاق ( بسیار روزی دهنده )

 سیار دروغگو ) / کِْذب ( دروغ ) / کََذَب ( دروغ گفت )کاِذب ( دروغگو ) / کَّذاب ( ب
 نَظََر ( نگاه کرد ) / ناِظر ( بیننده ) / نَظّارَة ( عینک )
 ِبّر ( نیکی ) / بَّر ( بیابان ، خشکی ) / أبرار ( نیکان )

 َصدیق ( دوست ) / َصدوق ( راستگو ) / صاِدق ( راستگو )

 

  همیازدعربی  سوممتشابهات درس 

 اَُمم ( گروه ها ) / اُّمة ( اّمت ) / أُّم ( مادر)
 قاِطع ( بُرنده ) / قَطََع ( بُرید ) / اِنَقطََع ( بریده شد )

 َذیل ( ُدم ) / َذنْب  ( گناه ) / َذنَب ( ُدم )
 أقَّل ( کم تر ) / قَلیل ( کم ) / قَلَّ ( کم شد ) / قُْل ( بگو )

 ین ) / سیّاح ( جهانگرد )نَسیج ( بافت ) / سیاج ( پرچ
 نَْقر ( نوک زدن ) / ِمنقار ( نوک )
 ِمظَلَّة ( چرت ) / ظَلَّ ( گمراه شد )

 َحّی ( زنده ) / حیَّة ( مار )/ َحیَّ ( بشتاب )
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 حیّات ( مارها ) / حیاة ( زندگی )

 

  یازدهمعربی  چهارممتشابهات درس 

 وزش دید )َعلََّم ( آموزش داد ) / تََعلََّم ( آم
 َحرَج ( حالت بحرانی ) / َخرََج ( خارج شد )

 بَیََّن ( آشکار کرد ) / بَیان ( سخن گفنت )
 اِْشتَدَّ ( شّدت گرفت ) / اِشتَقَّ ( برگرفت )
 مَتْری ( خرمایم ) / أمری ( کارم ، دستورم )

 یَُضمُّ ( در بر می گیرد ) / اِنِْض�م ( پیوسنت )
 نامید ) / َس�ء ( آس�ن )َسّ�ُه ( آن را 

 ِمشکاة ( چراغدان ) / ِمسک ( مشک ) / َسَمک ( ماهی )
 ُدّریٌّ ( درخشان ) / ُدّر ( مروارید )

 بَیْع ( فروش ) / بائع ( فروشنده ) / باَع ( فروخت )
 ُمعارََضة ( مخالفت ) / ُمساَعَدة ( کمک کردن ) / ُمعازَفَة ( آشنا شدن )

 کردن ) / َحَکْم ( داور ) / َحَکَم ( داوری کرد ) / حاکِم ( حاکِم ، فرمانروا )ُحْکم ( داوری 
 َرشَشف ( مالفه ) / ِمنَْشَفة ( حوله ) / فُرشاة ( مسواک )

 نَظْرَة ( نگاه ) / نَظََر ( نگاه کرد ) / ناِظر ( بیننده )
 و مرتّب ) ُمنظََّمة ( سازمان ) / ُمحافَظَة ( استان ) / ُمنَظَّم ( منظّم

 قامئة ( لیست ) / قاَم بـِ ( اقدام کرد ، پرداخت ) / قاِدم ( آینده )

     یازدهمعربی  پنجممتشابهات درس 
 

ق ( تأیید کننده ، باور کننده) َق ( باور کرد )/ ُمَصدَّ  ِصْدق ( راستگویی ) / صاِدق ( راستگو ) / َصَدق ( راست گفت ) / َصدَّ
 / کَ� ( ه�ن طور که ) / ملّا ( رس فعل ماضی به معنای هنگامی که ) / کِال ( هر دو )کُلَّ� ( هرگاه ) 

 َذنْب ( گناه ) / ِذئب ( گرگ ) / َذنَب ( ُدم )
 أْضَمَر ( پنهان کرد ) / ضمیر ( ضمیر ، ناخودآگاه ) / أظَْهَر ( آشکار کرد )

 ت ( بدترین صداها )أنَْکَر ( دروغ دانست ، انکار کرد ) / أنَْکَر األصوا
 عاَد ( بازگشت ) / َعْود ( بازگشنت

ة ( مادربزرگ )  نَْجَدة ( کمک ) / َوَجَد ( یافت ) / َجدَّ ( تالش کرد ) / َجّد ( پدربزرگ ) / َجدَّ
 َرشیَحة ( سیم کارت ) / َشْحن ( شارژ کردن ) / رَصید ( اعتبار مالی ، شارژ ) / ِبطاقَة ( کارت )

باَحة  ( شنا کردن ) / سابِح ( شناگر ) / َسَحَب ( کشید ) / َسخاب ( ابر ) / َمسبَح ( استخر ) السَّ
 أنظار ( نگاه ها ) / نَظََر ( نگاه کرد ) / نظّارَة ( عینک )

 َمرََح ( با ناز و خود پسندی ) / َمرَق ( خورشت ) / فَرَح ( خوشحالی ) / فَرِح ( خوشحال )
 ( صدا زد ) نََوی ( هسته ) / ناَدی
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 یازدهمعربی  ششم متشابهات درس 

 َذلَّ ( خوار شد ) / َضلَّ ( گمرا ه شد ) / ِمظَلَّة ( چرت ) / ضاَع ( تباه شد )
 اِفْتََقَر ( ندار شد ) / فقیر ( نَدار )

 أَرسَ ( اسیر کرد ) / أسیر ( اسیر ) / أْرسَی ( اسیران ) / أَرسی ( حرکت کرد )
 داند ) / ُدّر ( مروارید ) / ُدَرر ( مروارید ها ) / َدْور ( نقش )رَدَّ ( برگر 

 ُملْک ( پادشاهی ) / َملِک ( پادشاه ) / َملََک ( فرمانروا شد ) / َملَک ( فرشته ) / مالِک ( صاِحب )
 ضاَع ( تباه شد ) / أَضاَع ( تباه کرد ) / ِعرْض ( آبرو )

 َشَجر ( درخت ) / مَثَر ( میوه )

  یازدهمعربی  فتمهمتشابهات درس 

 َجدَّ ( تالش کرد ) / َوَجَد ( یافت ) / یُوَجد ( یافت می شود )
 لَْم ( ادات منفی + فعل مضارع ) / لَِم ( برای چه )

 والِد ( پدر ) / َولَد ( پرس ) / والَِدة ( مادر ) / ُولَِد ( متولّد شد )
 شیرینیجات ) / ًخَرضاوات ( سبزیجات)ُمحاَرضات ( سخ�انی ها ) / َحلَویّات ( 

 ِبنْت ( دخرت ) / بَیت ( خانه ) / بیت ( بیت شعری ) / نبات ( گیاه )
 ِحزام ( کمربند ) / َعزْم ( تصمیم ، اراده )

لَل [ الّدماغیَّ ] ( فلج مغزی ) / َشّالل ( آبشار )  الشَّ
 / صاَر ( شد ، گردید )سیر ( حرکت ) / ساَر ( حرکت کرد ) / ِرسْ ( حرکت کن ) 

 رََسَم ( نقاشی کرد ) / رَّسام ( نّقاش ) / رَْسم ( نقاشی کردن )
 شاتِم ( دشنام دهنده ) / ناِدم ( پشی�ن )

 ألََّف ( همدل کرد ، به هم پیوست ) / ألََّف ( گردآوری کرد ، نوشت )
 َض ( بی�ر شد )َمرَض ( بی�ری ) / مریض ( بی�ر ) / َمرضی ( بی�ران ) / َمِر 
 َعَجَز ( ناتوان شد ) / َهَجَم ( حمله کرد )

 ِحلْم ( بردباری ) / َحلیم ( بردبار )

 
                                                                             

 

 

 پوالدی -موفق ابشيد 
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