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 مهم درس اولترجمه عبارات  

 

َجر   ةِرضَ ذاِت الُغُصوِن النَّ  / ةاُنظُر لِِتلَك الشَّ
 نگاه» است « داراي شاخه هاي تر و تازه » که « به آن درخت 

 کن

 النرضة صفت -الغصون مضاف الیه ( جمع غصن ) -ذات از اسم های دائم االضافه می باشد  –لتلک جار و مجرور  –اُنظُر فعل امر 

 ة/  و کَیَف صارَت َشَجَر   ةٍ کَیَف َ�َت ِمن حبَّ 
کرد و چگونه یک درخت  رشد» دانه اي « چگونه از یک دانه » که « 

 شد 

  صارتشجرة خرب –اسم صارت هی مسترت  –صارَت از افعال ناقصه  –من حبة جارومجرور  –شه اش �و هست ) َ�َت ( فعل ماضی و ری

 ةیُخِرُج ِمنها الثََّمَر   /َفابَحث َو ُقل َمن ذاالَِّذی  
را  میوه» درخت « که از آن  کیست اینکن و بگو  تحقیقپس 

 آورد؟ میدر 

الثمرة  –منها جار و مجرور  -ذا ( ه�ن هذا ) اسم اشاره –یُخرُج ( مضارع از باب افعال )  – انت ) ابحث و قل فعل امر ( فاعلشون ضمیر مسترت
 مفعول 

مِس الَِّتی   آتش آن فروزان است، نگاه کن يکه پاره  خورشیديو به  َجذَوتُها ُمسَتِعرَه  /َوانظُر إلَی الشَّ

 مستعرة خِرب ( مفرد ) –ها مضاف الیه  –جذوة مبتدا  –التی صفت  –س جار و مجرور الی الشم –اُنظُر فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انت 

 ُمنَتِرشَه ةٌ َحـراَر   /فیها ِضیاٌء َو ِبها 
روشنایی هست و با آن گرما و حرارتی پخش » خورشید«در آن 

 شونده هست

 –حرارة مبتدای موخر  –) خرب مقدم ( شبه جمله )  رو مجروربها ( جا –ضیاء مبتدای موخر  –) خرب مقدم ( شبه جمله )  فیها ( جارو مجرور
 منترشة 

 صفت( اسم فاعل از باب افتعال ) 

َر   /َمن َذاالَِّذی أوَجَدها   َ  ةِفی الَجوِّ ِمثَل الرشَّ
این کیست که آن را همانند پاره ي آتش در آسمان پدید آورد 

 ؟
 الرشرة مضاف الیه –الجو جارومجرور فی  –ها مفعول  –اَوَجَد فعل ماضی از باب افعال 

 ایی است که نعمت هایش ریزان است همان خد» او « آن  أنُعُمُه ُمنَهِمرَه  /ذاَك ُهَو اللُه الَِّذی  
 منهمره خرب –انعم ( مفردش نعمة ) مبتدا  –الذی صفت  -الله خرب  –ذاک مبتدا 

 حب دانشی کامل و توانایی قدرتمند استصا ُمقَتِدرَه ةٍ َو ُقدَر   /   ةٍ بالِغَ  ةٍ ذو ِحکمَ 

 مقتدرة صفت ( اسم فاعل از باب افتعال ) –قدرة معطوف  –بالغة صفت ( اسم فاعل )  –حکمة مضاف الیه  – )  از اسم های دائم االضافه( ذو 

 د؟آور پدیدماه را  کسیبه شب نگاه کن پس چه  أوَجَد ِفیِه َقَمَره  /اُنظُر إلَی اللَّیِل َفَمن  

 قمرة مفعول –فیه جارومجرور  –اوَجَد فعل ماضی از باب افعال  –الی اللیل جارومجرور  –فاعلش ضمیر مسترت انت  انظر فعل امر و

َرِر املُنَتِرشَه  /َو زانَُه ِبأنُجٍم    و آن را با ستارگانی مانند مروارید هاي پراکنده زینت داد کَالدُّ

 املنترشه صفت ( اسم فاعل از باب افتعال ) –کالّدرر جارومجرور  –جم جارومجرور ( مفرِد انجم : نجم ) بان –ه مفعول  –زاَن فعل ماضی 

 و به ابر نگاه کن پس چه کسی از آن باران را نازل کرد ؟ أنَزَل ِمنُه َمطَرَه /َوانظُر إلَی الَغیِم َفَمن 
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 مطره مفعول –منه جارومجرور –انزل فعل ماضی باب افعال  – الی الغیم جارومجرور –انظر فعل امر وفاعلش ضمیر مسترت انت

 ) آیندگان قرار بده میانِ و براي من یاد نیکو در ( يل لِساَن ِصدٍق يف اْآلِخرینَ  َو اْجَعل
ور ( آَخر اسم فی االخرین جارومجر  –صدق مضاف الیه  –لسان مفعول  –لـ + ی ) جارومجرور  لی ( –اجعل فعل امر وفاعلش ضمیر مسترت انت

 تفضیل )

 ال تَفَعلون یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما
) می گویید  سخنی اي کسانی که ایمان آورده اید ، چرا چیزي (

 ) عمل نمی کنید؟ که انجام نمی دهید (

تقولون فعل مضارع و فاعلش ضمیر  –ضمیر بارز واو و فاعلش آَمنوا فعل ماضی از باب افعال  -الذین عطف بیان  –ها حرف تنبیه  –ایُّ منادا 
 التفعلون فعل مضارع منفی و فاعلش ضمیر بارز واو –ما ( موصول ) مفعول  –بارز واو 

 اً إِّ� مِبا تَعَملوَن َعلیٌم َو اْعَملوا صالِح
به راستی که من به آن چه انجام می  و کارِ نیکو انجام دهید

 دهید، آگاه هستم

تعملون فعل  –مِبا جارومجرور  –ی اسم اّن –انَّ حرف مشبهة بالفعل  –( اسم فاعل ) صالحاً مفعول  –ل امر و فاعلش ضمیر بارز واو اعملوا فع
 علیم خرب انّ  –مضارع و فاعلش ضمیر بارز واو 

ال تَنظُروا إِلَی کرَثَِة َصالتِِهم َو َصوِمِهم َو کرَثَِة الَْحجِّ ، َو لِٰکِن 
 لَی ِصدِق الَْحدیِث َو أَداِء اْألَمانَةِ انْظُروا إِ 

به بسیاريِ نمازشان و روزي شان و حج شان ننگرید ، اما به 

 ) بنگرید شان راستی سخن و به جاي آوردنِ امانت (

 –ة معطوف کرث  –صومهم معطوف  –هم مضاف الیه  –صالة مضاف الیه  –الی کرثة جارومجرور  –التنظروا فعل نهی و فاعلش ضمیر بارز واو 
اداء  –الحدیث مضاف الیه  –الی صدق جارومجرور  –انظروا فعل امر و فاعلش ضمیر بارز واو  –)  حرف عطف لکن ( –الحج مضاف الیه 

 االمانة مضاف الیه –معطوف 

�ءِ اِرَحْم َمن ِيف األَرِض یَرَحْمَك مَ   ن يف السَّ
ن به کسی که در این زمین است رحم کن تا کسی که در آسما

 است به تو رحم کند

یرحم جواب امر و فاعلش ضمیر  –( ارض مونث می باشد ) فی االرض جارومجرور  –َمن مفعول  –ارحم فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انت 
 فی الس�ء جارومجرور –َمن فاعل  –َک مفعول  –مسترت انت 

َك کَأنََّك مَتوُت ِخرَتِ إِعَمْل لُِدنیاَك کَأنََّك تَعیُش أَبَداً َو اْعَمْل آلِ 
 غداً 

براي دنیایت چنان کار کن گویی تو همیشه زندگی می کنی و 

 براي آخرتت چنان کار کن گویی فردا می میري

تعیُش خرب اّن ؛ فعل  –َک اسم اّن  –کأّن حرف مشبهة بالفعل  –ک مضاف الیه  –دنیا جارومجرور لِ  –اِعمل فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انت 
متوت خرب  –َک اسم اّن  –کأّن حرف مشبهة بالفعل  –َک مضاف الیه  –آلخرة جارومجرور  –ابداً ظرف زمان  –و فاعلش ضمیر مسترت انت مضارع 

 غداً ظرف زمان –( فعل مضارع و فاعلش ضمیر مسترت انت ) اّن 

 است ننگر  آن که گفتهبه آن چه گفته است بنگر و به  َو ال تَنظُْر إلَی َمن قاَل  أُنظُْر إلَی ما قاَل 

ر فاعلش ضمی التنظر فعل نهی و -قال فعل ماضی و فاعلش ضمیر مسترت هو  –الی ما جارومجرور  –فاعلش ضمیر مسترت انت انظر فعل امر و
 الی من جارومجرور  –مسترت انت

 األَراِذُل َهلََك اْألفاِضُل  اِذا َملَكَ 
یستگان هالك ؛ شا هر گاه فرومایگان به فرمانروایی رسیدند

 شدند
( مفردش : افضل / اسم االفاضل فاعل –هلک فعل ماضی  –( مفردش : ارذل / اسم تفضیل ) االراذل فاعل –ملک فعل ماضی  –اذا ظرف زمان 

 تفضیل )

 هر کس دشمنی کاشت ؛ زیان درو کرد َصَد الُْخرسانَ َمن َزَرَع الُْعدواَن حَ 

حصد جواب رشط ( محالًمجزوم ) و فاعلش ضمیر  –رشط ( محالًمجزوم ) و فاعلش ضمیر مسترت هو  زرع فعل –َمن مبتدا ( از ادات رشط ) 
 الخرسان مفعول –مسترت هو 

واِء ؛ َقلیلُ   ُه یَنَفُع َو کَثیرُُه َقاتٌِل اَلْکَالُم کَالدَّ
سخن مانند داروست ؛ اندکش سود می رساند و بسیارش کُشنده 

 است
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 ( اسم فاعل )خرب قاتل  -کثیر مبتدا  –ینفع خرب  –ه مضاف الیه  –قلیل مبتدا  –جارومجرور) خرب شبه جمله  کالدواء ( –الکالم مبتدا 

  وند به آنان ستم نکرد بلکه به خودشان ستم می کردندو خدا ظْلُِمونَ یَ  نُفَسُهمَمُهُم اللُه َو لِٰکن کَانُوا أَ لَ ظَ َو َما 

انفس ( مفردش نفس  –کانوا فعل ناقصه و اسمش ضمیر بارز واو  –لکن ( حرف عطف ) و  –له فاعل ال –هم مفعول  –ظلم فعل ماضی منفی ما
 فعل مضارع و فاعلش ضمیر بارز واویظلمون خرب فعل ناقصه ؛  –هم مضاف الیه  –نث ) مؤ  –

 إِنَّ طَلََب الِْعلِم َفریَضةٌ اُطلُبوا الِْعلَم َو لَو ِبالّصیِن فَ 
در چین باشد پس همانا خواستن علم علم را بجویید اگر چه 

 واجب دینی است

 –العلم مضاف الیه  –طلب اسم اّن  –اّن حرف مشبهة بالفعل  –بالصین جارومجرور  –العلم مفعول  –اطلبوا فعل امر و فاعلش ضمیر بارز واو 
 فریضة خرب انّ 

هر گاه بر دشمنت قدرت یافتی به خاطر سپاس از قدرت یافتن  دَرِة َعلَیهِ اِذا َقَدرَْت َعلی ُعُدوَِّك ؛ َفاْجَعِل الَْعفَو َعنُه ُشکراً لِلقُ 

 بر او بخشش را قرار بده (او را ببخش)

اجعل فعل امر وفاعلش  –َک مضاف الیه  –علی عدّو جارومجرور  –قدرت فعل ماضی فعل ماضی و فاعلش ضمیر بارز انت  –اذا ظرف زمان 
للقدرة  –شکرا مفعول دوم اجعل ( دقت کنید جعل از افعال دو مفعولی می باشد )  –نه جارومجرور ع –العفو مفعول  –ضمیر مسترت انت 

 علیه جارومجرور –جارومجرور 

 

 

 دوممهم درس ترجمه عبارات     

که او بعد از هفت چیز پاداش آن براي بنده جاري می شود در حالی

 ُهَو فی َقربِِه بَعد َموتِهِ  َسبٌع یجری للَعبد اَجرُهنَّ وَ  مرگش در قبرش است 

 جمله» هو فی قربه  « -هّن مضاف الیه  –اجر فاعل  –للعبد جارومجرور  –( فعل مضارع و فاهلش ضمیر مسترت هو ) یجری خرب  –سبع مبتدا 
 ه مضاف الیه –موت مضاف الیه  –بعد ظرف  –ه مضاف الیه –فی قرب جارومجرور  –هو مبتدا  –حالیه 

ا یاد دهد یا رودي را جاري کند ، یا چاهی را حفر هرکس علمی ر

کند ، یا نخلی را بکارد یا مسجدي را بنا کند یا قرآنی را به ارث 

 بگذارد

َمْن َعلََّم ِعل�ً ، أَْو أجری نَهراً ، أَْو َحَفَر ِبْرئاً ، أَْو َغرََس نَْخالً ، 
 أَْو بَنی َمْسِجداً ، أَْو َورََّث ُمْصَحفاً 

الً نَخ –نهراً مفعول  –افعال ) و فاعلش ضمیر مسترت ُهَو  عل ماضی ( باباَجری ف –تفعیل ) و فاعلش ضمیر مسترت ُهَو  عل ماضی ( بابَعلََّم ف
 ُمْصَحفاً مفعول ( اسم مفعول )–ِعل�ً َمفعول  – ) ورََّث فعل ماضی ( باب تفعیل –( اسم مکان ) مفعول َمْسِجداً مفعول 

کنده نشوید پس همانا برکت با جماعت همگی بخورید و پرا

تاس   ةِ َمَع الَج�عَ  ةَ الَربَکَ وا َجمیعاً و َالتََفرَّقوا فاِنَّ کُل 

شبهه اِنَّ حرف م –( در اصل تَتََفرّقوَن از باب تفّعل بوده ) ال تََفرَّقوا فعل نهی و فاعلش ضمیر بارز واو  –کُلوا : فعل امر و فاعلش ضمیر بارز واو  
 }  الج�عة مضاف الیه –َمَع ظرف  ( شبه جمله ) {َمَع الج�عة ، خرب إّن  –الَربَکَة اسم اِنَّ  –بالفعل 

هر کس چهل صبح براي خدا مخلص شد ( شود ) ، چشمه هاي 

ت از قلبش بر زبانش جاري می شود حکم  
ِبِه ِه ِمن َقلَمن اَخلََص لِلِّه اَربَعیَن َصباحاً ظََهرَت یَنابیُع الِحکمَ 

 َعلَی لِسانِِه 
ظََهرَت فعل  -صباحاً متییز ( معدود )  –اَربعیَن ( عدد عقول )  –لّه ( لـِ + الله ) جارومجرور ل –خلََص فعل رشط ( باب افعال ) اَ  –َمن مبتدا 

ه  –لی لسان جارومجرور ع –مضاف الیه ه  –مجرور ) ِمن قَلب ( جارو  –الحکمة ( مضاف الیه )  –ینابیع فاعل ( مفردش : ینبوع )  –ماضی 
 مضاف الیه

می گویند پس میان آنان وارد نشو هر گاه دو نفر باهم راز   � اِذا کاَن اثناِن یََتناَجیاِن فالتَدُخل بَیَنهُ  
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 طجواب رش تدُخل ال  –) تفاُعل  یَتَناجیان ( فعل مضارع باب –( فعل ناقصه ) فعل رشط کاَن  –کاَن یَتَناَجیان ( ماضی استمراری )  –اِذا ظرف زمان 
 ُه  مضاف الیه  – بیَن ظرف –( فعل نهی ) 

آن در خواستن ( روزي ) حالل استعبادت ده جز است که نه جز   اَجزاٍء فی طَلَِب الَحاللِ  جزاٍء تِسَعهُ اَ الِعباَدُه َعرشُه  

 الحالل مضاف الیه  –فی طلب خرب ( جارومجرور )  –مبتدا تِسعُة  –( مفردش : جرء ) متییز ( معدود ) اجزاء  –َعرشُة خرب  –العبادة مبتدا 

هنگامی که حقیقت را از جانب ما براي آنان آورد ، گفتند : 

یمان آوردند ، بکشید پسران کسانی را که به او ا  
بْناَء الَّذیَن آَمنوا َفلَّ� جاَءُهم ِبالَحقِّ ِمْن ِعْنِدنا قالُوا اْقُتلوا اَ 

 َمَعهُ 
ُ  –قالوا فعل ماضی  –نا مضاف الیه  –ِمْن ِعنِد جارومجرور  –ّق جارومجرور حِبال –ُهم مفعول  -جاَء فعل ماضی  –ان لَّ� ظرف زم قْتُلوا فعل امر ا

 ـُه مضاف الیه  -َمَع ظرف  –آَمنوا فعل ماضی از باب افعال  –الّذیَن مضاف الیه   -ابناَء مفعول  –و فاعلش ضمیر بارز ( واو ) 

 تی پیش از تو فرستادگانی به سوي قومشان فرستادیمو به راس

 اِت الَْبیِّنو لََقْد اَرَسلْنا ِمْن َقبْلَِک رُُسالً اِلی َقوِمِهم َفجاُؤوُهم بِ  پس دالیل آشکار برایشان آوردند 

اِلی قَوم (  –ًال مفعول ( مفردش : رسول ) رُسُ  –َک مضاف الیه  –ِمْن قَبْل جارومجرور  –) و نا فاعل  از باب افعال قَْد اَرَسلْنا ( ماضی نقلی 
 ِبالبَیّنات جارومجرور –ُهْم مفعول  –جاؤوا فعل ماضی و فاعلش ضمیر بارز ( واو )  –جارومجرور ) هم مضاف الیه 

کیست معبودي جز خداوند که براي شما روشنی می آورد ؟ آیا 

 َفال تَسَمعونَ یکُم ِبضیاٍء اَ َمْن اِلٌه َغیُر اللِه یاْت نمی شنوید ؟

بضیاٍء  –کُم مفعول  –و فاعلش ضمیر مسترت هو أتی فعل مضارع ی –ِه مضاف الیه الل –ی مؤّخر لٌه مبتداا ِ –َمْن َخرب مقّدم ( اسم استفهام )  
 التسَمعون مضارع منفی و فاعلش ضمیر بارز ( واو ) –جارومجرور 

 َفَدَخلوا َعلَیِه َفَعرََفُهم و جاَء اِخَوُة یوُسفَ  را شناخت او وارد شدند پس آن ها و برادران یوسف آمدند و بر 

َعلَیِْه ( َعلی + ـه )  –واو ضمیر بارز َدَخلوا فعل ماضی و فاعلش  –یوسف مضاف الیه  –اِخوُة فاعل ( مفردش : اَخ  )  -جاء فعل ماضی 
 ُهْم مفعول  –َعرََف فعل ماضی و فاعلش ضمیر مسترت ُهَو  –جارومجرور 

 لِْکتاَب الَّذی جاَء ِبِه موسیُقْل َمن اَنَزَل ا بگو چه کسی کتابی را که حضرت موسی آورد ، نازل کرد ؟

 الکتاَب  -اَنْزََل فعل ماضی ( باب افعال ) و فاعلش ضمیر مسترت ُهَو  –َمْن مبتدا ( اسم استفهام )  –قُْل فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت اَنَْت 
 موسی فاعل –بِِه جارومجرور  –( موصول ) الّذی صفت  –مفعول 

ن ها را به خودم همانا یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم آ

 سجده کنان دیدم 
مَس َو الَْقَمَر َرأَیُتُهم يل کَإّ� َرأَیُت أََحَد َعَرشَ کَْو  باً َوالشَّ

 ساِجدینَ 

ُهم  –الشمس و الَقَمر معطوف  -کوکَباً متییز ( معدود ) –اََحَد َعَرشَ مفعول  –فاعل  ) تُ ( و رَاَیُْت خرب اِّن  –ی اسم اِّن  –اِنَّ حرف مشبهه ِبالفعل 
 ساِجدین حال ( اسم فاعل )  –لی ( لـِ + ی ) جارومجرور  –مفعول 

همانا این برادرم است ؛ او نود و نه میش دارد و من یک میش 

 دارم 
 لَِی نَعجٌة واحدةٌ  وَ  تِسُع و تِسعون نعجةً لَُه اّن هذا اَخی 

تِسعون معطوف  -تِسُع مبتدای موخر  -شبه جمله ( جارومجرور ) لَُه خرب مقدم  –ی مضاف الیه  -اَخ خرب  –هذا مبتدا  -اّن حرف مشبهه بالفعل 
 عل )صفت ( اسم فا واحدة –مبتدای موخر  نَعجة  -شبه جمله ( جارومجرور ) لَِی خرب مقدم  –نعجًة متییز ( معدود )  -

ا هَو إلٌٰه واِحدٌ قاَل اللُه ال تَتَِّخذوا إلٰهیِن ا یگانه است خدا فرمود دو خدا به خداوندي نگیرید فقط او خدایی   ثنَیِن إ�َّ

و مبتدا ه – فتص اثنَینِ  -مفعول ( مثنی )  إلٰهینِ  –فعل نهی و فاعلش ضمیر بارز واو ( باب افتعال )  تَتَِّخذواال  –الله فاعل  –قال ( فعل ماضی ) 
 واحد صفت  –خرب  اِله –

 هر(هر کس یک نیکی بیاورد پس ده برابر مانندآن براي اوست 

 کسی کار نیکی کند پس ده برابر مثل آن براي او پاداش دارد)
 َسَنِة َفلَُه َعُرش أَمثالِها َمن جاَء ِبالْحَ 

َمثَل ) ( مفردش: متییز اَمثال –عرش مبتدا موخر  –( جارومجرور ) شبه جمله  دملَُه خرب مق –بالحسنة جارومجرور  –جاَء فعل ماضی  –َمن مبتدا   
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گرم  170ندگی می کند و وزنش بزرگ ترین عنکبوت در برزیل ز

 است 
نُها ِمَئٌة َو َسبعوَن َعنکَبوٍت ، تَعیُش ِيف الَْربازیِل َو َوز  أَکَرب 

 ِغراماً 
 –ه ها مضاف الی -وزن مبتدا  –فی الربازیل جارو مجرور  – ) فعل مضارع و فاعلش ضمیر مسترت هوتعیُش خرب (  –أَکرب مبتدا ( اسم تفضیل ) 

 غراماً متییز ( معدود ) -سبعون معطوف  -خرب ِمئَةٌ 

ن َمساَفِة أَربَعیَن الکَلَب یَقِدُر َعلَی َس�عِ َصوِت الّساَعِة مِ  قدمی بشنود  40ساعت را از فاصله سگ می تواند صداي 
 َدماً قَ 

 زقدماً متیی – مضاف الیه أَربَعینَ  -من َمسافة جارومجرور –الساعة مضاف الیه  –صوت مضاف الیه  –علی َس�ِع جارومجرور  –خرب  یَقِدرُ  –ب مبتدا لالک

 َمرَّةً  ها َخمسینَ یَفوُق َوزنتَقدُر َعلی َحمِل َيشٍء  النَّملَةُ  برابر وزن خودش را حمل کند  50ي مورچه می توند چیز

 –ها مضاف الیه  -وزن فاعل –وصفیه یَفوق ( فعل مضارع ) جمله  –شی مضاف الیه  –َعلی حمل جارومجرور  –خرب  تَقدرُ  –مبتدا  النَّملَةُ 
 مرة متییز ( معدود ) -  َخمسیَن مفعول ( عدد عقود )

 إلَی ثَالثَیَن أَو أَکرَث  َنةً الُْغراَب یَعیُش ِعرشیَن سَ  سال یا بیشتر عمر می کند  30تا  20کالغ 

 اکرث ( اسم تفضیل ) –الی ثالثین جارومجرور   -سنة متییز ( معدود )  –عرشین ظرف  –( فعل مضارع ) یعیش خرب  –الغراب مبتدا  

 لْعالَِم َحَرشاٌت ؟!َهْل تَعلَُم اَنَّ مَثانیَن ِيف الِْمَئة ِمن َموجوداِت ا در صد موجودات جهان حشره هستند ؟! 80آیا می دانی که 

فی املئة  –مثانین اسم إنَّ  -أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –تَعلَُم فعل مضارع و فاعلش ضمیر مسترت أنَت  –َهْل ( حرف است و نقش ندارد )  
 َحَرشاٌت خرب أنَّ  –العامل مضاف الیه  –ِمْن موجودات جارومجرور  –جارومجرور 

 

 

 سوممهم درس ترجمه عبارات  

ُق أْن تََری فی یَومٍ هَ  ِمَن األَیّاِم أس�کاً تَتَساَقُط ِمَن  ل تَُصدِّ
�ِء؟!  السَّ

آیا باور می کنی که در روزي از روز ها ماهی هایی را ببینی که از 

 آسمان می افتند ؟!

ُق فعل مضارع ( باب تفعیل ) و فاعلش ضمیر مسترت أنَت  –َهْل ( حرف است و نقشی ندارد )  َ  –تَُصدِّ فی یوٍم  –ْن تَری مضارع منصوب ا
ِمَن الس�ء  –تَتَساقط ( فعل مضارع باب تفاعل ) جمله وصفیّه  –أس�کاً مفعول ( مفردش : َسَمک )  –ِمَن األیام جارومجرور  –جارومجرور 

 جارومجرور

�ِء َشیٌء طَبیعیٌّ  اِنَّ نُزوَل الَْمطَِر َو الثَّلْجِ   و برف از آسمان چیزي طبیعی است  رانقطعاً پایین آمدن با ِمَن السَّ

 صفت طَبیعیٌّ  –خرب اِّن  َشیء –ِمَن الس�ء جارومجرور  –معطوف  الثَّلْجِ  –مضاف الیه  الَْمطَر –نزول اسِم إّن  –حرف مشبهة بالفعل  اِنَّ 

َمِک؟! کانَّ  �َء مُتِْطُر  َولِکْن أَ یُْمِکُن أَْن نََری َمطََر السَّ السَّ
 أَس�کاً 

ویی آسمان لی آیا ممکن است که باران ماهی را ببینیم؟! گو

 ماهی هایی را می بارد 

حرف مشبهة  نَّ کاَ  –السمک مضاف الیه  –َمطَر مفعول  –أَن نَری مضارع منصوب فاعلش ضمیر مسترت نَحُن  –فعل مضارع ( باب افعال )  ْمِکنُ یُ 
 ( مفردش : َسَمک ) اس�کاً مفعول –فعل مضارع باب افعال )  ( نَّ کاَ خرب  مُتِْطر – کانَّ الس�َء اسِم  –بالفعل 

َمِك یَُسّمی النّاُس ٰهِذِه الظّاِهرََة   می نامند پدیده طبیعی را بارانِ ماهی  نمردم ای الطَّبیعیََّة َمطََر السَّ

مک مضاف الیه –َمطَر مفعول  –صفت  الطبیعیّة –الظاهرة صفت  –هذه مفعول  –الناُس مبتدا  –فعل مضارع ( باب تفعیل )  یَُسّمی  السَّ
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لًَة َف� َوَجدوا لَها َحیَّرَْت هِذِه الظّاِهرَُة الّناَس َسَنواٍت طَوی
 َجواباً 

جوابی آن ن کرد و براي این پدیده سال هایی طوالنی مردم را حیرا

 نیافتند 

ما َوَجَدوا ماضی منفی و  –طویلٍَة صفت  –َسنَواٍت ظرف زمان  –ُس مفعول النا –الظاهرُة صفت  –هذه فاعل  –فعل ماضی ( باب تفعیل )  َحیَّرَتْ 
 َجواباً مفعول –لَها جارومجرور  –فاعلش ضمیر بارز ( واو ) 

َنِة أَحیاناً تَحُدُث ِهِذِه الظّاِهرَُة َمرَّتَ   ه گاهی دو بار در سال رخ می دهد این دید یِن فی السَّ

نَةِ  –( اسم مثنی )  َمرَّتَینِ  –الظاهرة صفت  –فاعل  هِذهِ  –( فعل مضارع )  تَحُدثُ   ظرف زمان أَحیاناً  –جارو مجرور  فی السَّ

َفُیالِحُظ الّناُس َغیَمًة َسوداَء َعظیَمًة َو َرعداً َو بَرقاً َو ریاحاً 
ِة ساَعَتیِن أَو أَکرَثَ َقویًَّة َو َمطَراً َشدیداً لِ   ُمدَّ

و رعد و برقی و بادهایی نیرومند  پس مردم تکّه ابري سیاه بزرگ

ش تر مالحظه می کنند و بارانی شدید را به مدت دو ساعت یا بی

 )  می بینند (

َرعد و برق و ریاح و َمطَر  –عظیمًة صفت  –سوداَء صفت ( مذکرش : اَسَود )  –مفعول  َغیَمةً  –الناُس فاعل  –فعل مضارع ( باب مفاعلة )  یُالِحظُ 
ة جارومجرور  –شدیداً صفت  –صفت  قویّةً  –معطوف   اکرَث معطوف ( اسم تفضیل ) –ساَعتیِن مضاف الیه  –لُِمدَّ

 وَ  تُْصِبُح اْألرُض َمفروَشًة ِباْألَس�ِك َفَیأُخُذَها الّناُس لِطَبِخها
 تَناُولِها

زمین با ماهی ها پوشیده می شود پس مردم آن ها را براي 

 )  بر می دارند پختنشان و خوردنشان می گیرند (

ها  –یَأُخُذ فعل مضارع  –ِباألس�ک ( جارومجرور )  –َمفروشًة خِرب تُصِبُح ( اسم مفعول )  –األرُض اسِم تُصبُِح  –اقصه ( باب افعال ) نتُصبح فعل 
 ها مضاف الیه –تناُول معطوف ( مصدِر باب تفاعل )  –خ جارومجرور لِطَبْ  –الناس فاعل  –مفعول 

 ت راز آن پدیده عجیب تالش کردند دانشمندان براي شناخ �ُء َمعرَِفَة ِرسِّ تِلَك الظّاِهرَِة الَْعجیبَةِ ُعللَحاَوَل ا

 - الظاهرة صفت –تلَک مضاف الیه  –ِرسّ مضاف الیه  –َمعرِفَة مفعول  –العل�ء فاعل ( مفردش : عالِم )  –حاَوَل فعل ماضی ( باب مفاعلة ) 
 الَعجیبَِة صفت

أْرَسلوا َفریقاً لِزیاَرِة الَْمکاِن َو التََّعرُِّف َعلَی اْْألَس�ِك الَّتی فَ 
دیدِة  تََتساَقُط َعلَی اْألَرِض بََعدَ   ٰهِذِه اَْألمطاِر الشَّ

و تیمی (گروهی) را براي دیدنِ مکان و شناختنِ ماهی هایی که 

 ید روي زمین می افتند، فرستادند بعد از این باران هایی شد

 –املکان مضاف الیه ( اسم مکان )  –لِزیارة ( جارومجرور )  –فریقاً مفعول  –فعل ماضی ( باب افعال ) و فاعلش ضمیر بارز ( واو )  رَْسلواأ
لَی عَ  - تتساقَُط فعل مضارع ( باب تفاعل ) و فاعلش ضمیر مسترت هیَ  –الّتی صفت ( موصول )  –جارومجرور  اْْألَس�كَعلَی  –معطوف  التََّعرُّف

دیدة صفت –األمطار ( عطف بیان ) ( مفردش : َمطَر )  –هِذِه مضاف الیه  –بَعَد ظرف زمان  –االرض جارومجرور   الشَّ

ٍة َو  �ِء ِبُقوَّ یَحُدُث إعصاٌر َشدیٌد َفیَسَحُب اْألَس�َك إلَی السَّ
لَی عَ  َتُه تَتَساَقطُ یَأُخُذها إلَی َمکاٍن بَعیٍد ، ِعنَدما یَفِقُد ُرسعَ 

 اْألَرِض 

گردباد شدیدي اتّفاق می افتد پس با نیرویی ماهی ها را به 

سمت آسمان می کشد و آن ها را به جاي دوري می برد ، 

 روي زمین می افتندهنگامی که سرعتش را از دست می دهد 

 –اِلَی الس�ء جارومجرور  –مفعول  اْألَس�َك  –َو فعل مضارع و فاعلش ضمیر مسترت هُ  یَسَحُب  –شیٌد صفت  –اِعصار فاعل  –فعل مضارع  یَحُدثُ 
یَفِقُد فعل مضارع و فاعلش  –ِعنَدما ظرف زمان  –بعیٍد صفت  –اِلی مکان جارومجرور  –ها مفعول  –یَأُخُذ فعل مضارع  –بقوٍة جارومجرور 

 َعلَی االرض ( جارو مجرور ) – تَتَساقَُط فعل مضارع ( باب تفاعل ) –ُه مفعول  –مفعول  ُرسَعة –ضمیر مسترت ُهَو 

�ِء ماًء َفأَْخَرَج ِبِه مِ   َن الثََّمراِت ِرزْقاً لَکُم َو أَنَْزَل ِمَن السَّ
و از آسمان آبی را نازل کرد (فروفرستاد) و به وسیله آن از میوه 

 زق و روزي براي شما بیرون آورد ) ر ي گوناگون ها (

ِمَن الثمرات  –بِِه جارومجرور  -اَخَرَج فعل ماضی ( باب افعال )  –ماَء مفعول  –ِمَن املاء جارومجرور  –زََل فعل ماضی ( باب افعال ) اَنْ 
 لَکُم جارومجرور  –ِرزقاً مفعول  –جارومجرور 
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  َمَعکُم ِمن الُْمنتَِظریَن ّ� إا الَْغیُب لِلِه َفانتَِظروا �َّ إ َفُقْل 
نتظر باشید به پس بگو غیب و نهان فقط ویژه خداست پس م

 که من همراه با شما از منتظرانمراستی 

فعل امر و فاعلش ضمیر بارز واو ( باب افتعال  ااِنتِظرو  –لِلِه ( لـِ + الله ) جارو مجرور  –الغیُب مبتدا  –فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انت  قُْل 
 ( اسم فاعل ) ِمَن املنتَظرین ( جارومجرور ) -َع ظرف + کُم مضاف الیه ) أَنَّ ( مَ َمَعُکم خِرب  – ی اسم أَنّ  –أنَّ حرف مشبهة ِبالفعل  -) 

نوَب إالَّ اللُه ؟َفاْسَتغَفروا لُِذنوِبِهم َو مَ   ن یَْغِفُر الذُّ
پس براي گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که 

 گناهان را می آمرزد ؟

یَغِفُر فعل  –هم مضاف الیه  –( مفردش : ذَنب ) لُِذنوب ( جارومجرور )  –ضمیر بارز ( واو ) اِستَغَفروا فعل ماضی ( باب استفعال ) و فاعلش 
 الّله مستثنی –الّذنوَب مفعول  –مضارع 

 د شکیبا باش  و از آن ها دور شوو بر آن چه می گوین لَی ما یَقولوَن َو اْهُجرُْهم ْصِربْ عَ اَو 

ُجر فعل امر و فاعلش ضمیر اُه –یَقولون فعل مضارع و فاعلش ضمیر بارز واو  –َعلی ما جارومجرور  –أنَت فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت  اِصِربْ 
 مفعول ُهمْ  –مسترت أنَت 

 پس هر گاه بمیرند بیدار می شوندمردم خفتگان اند  اٌم ؛ َفإذا ماتوا انْتََبهوا اَلّناُس نی

 اِنتَبَهوا جواب –توا فعل رشط ( فعل ماضی ) و فاعلش ضمیر بارز واو ما –اِذا ظرف زمان  –فاعل ) ( مفردش : نائم / اسم نیاٌم خرب  –الناس مبتدا 
 رشط ( فعل ماضی ) ( باب افتعال ) و فاعلش ضمیر بارز واو

 َعِن الِْبقاعِ َو الَبهائِم اِنّکُم َمسؤولوَن َحتّی
 اي زمین و چارپایان مسئولبه راستی شما حتّی در باربر قطعه ه

 هستید

 ( مفردش : بهیمة ) البَهائم معطوف –جارومجرور  الِْبقاعِ َعِن  –ولون خرب إنَّ ( اسم مفعول ) َمسؤ  –اسِم إنَّ  کُمْ  –اِّن حرف مشِبهٌة ِبالفعل 

 َحقُّ و اِسَتغِفر لَِذنِبكَ  َد اللهِ َفاْصِربْ اِنَّ َوع
است و براي گناهت طلب  پس شکیبا باش همانا وعده خدا حقّ

 آمرزش کن

 اِستغفر فعل امر و فاعلش –حقٌّ خرب إنَّ  –الله مضاف الیه  –َد اِسم إنَّ َوعْ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت أنت  اِصِربْ 
 کـَ مضاف الیه –لَِذنب جارومجرور  –ضمیر مسترت انت 

 قطع شده است و تو امید من هستی خدایا امیدم از مردم                                                   ائیَو اَنَت َرج قاِلٰهی َقْد اِنَقطََع َرجائی َعِن الَْخل

أنَت  –َعِن الخلق جارومجرور  –ی مضاف الیه  –رَجاء فاعل  –اِنَقطََع ( ماضی نقلی ) ( باب انفعال )  قَدْ  –ی مضاف الیه  –اِله منادی مضاف 
 ی مضاف الیه –رَجاء خرب  –مبتدا 

                                              ا َعُدّوی َو َعُدّوکُم أولیاءَ یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا ال تَتَِّخذو 
ن و دشمن خودتان را اي کسانی که ایمان آوردید ، دشمنِ م

                                                                                         دوست نگیرید

فعل نَهی ال تَتِّخذوا  -آَمنوا ( فعل ماضی ) ( باب افعال) و فاعلش ضمیر بارز واو  -موصول )  /( عطف بیان  نالّذی –ها حرف تنبیه  –اَیُّ منادی 
 اولیاء مفعول دّوم –اف الیه مض کُمْ  –َعُدّو معطوف  –ی مضاف الیه  –َعُدّو مفعول  –( باب افتعال ) و فاعلش ضمیر بارز واو 

                                      ش نفرستادیم و ما هیچ پیامبري را جز به زبان مردم                                                                                                ن رَسوٍل اِّال ِبلساِن َقوِمهِ َو ما أَْرَسلْنا مِ 

 م مضاف الیهقَوْ  –ِبلسان مستثنی ( جارومجرور )  –رسوٍل جارومجرور  ِمنْ  –فعل ماضی منفی و فاعلش ضمیر بارز ( نا ) ( باب افعال )  ما أَرَْسلْنا
 ـِه مضاف الیه  –

�ءَ  یالَیَت                                             ردببا باران زیاد ما بر آسمان امروز ایکاش الَْیوَم! هَذا کَثیراً  َعلَینا مَتِْطرُ  السَّ

هذا الیوَم ( ظرف +  –کثیراً مفعول مطلق  –نا ( َعلی + نا ) جارومجرور َعلَیْ  –متطُر خِرب لیِت  –س�ء اسِم لیَت لا –لَیَت حرف مشبهٌة ِبالفعل 
 عطف بیان )

www.konkur.in

forum.konkur.in



هادي پوالدي – عربیجزوه    

  

 

 

 درس چهارمترجمه عبارات 

ی َمرِّ الُْعصوِر قامِئًَة َعلَی أَساِس لََقد کانَت رِسالَُة اْإلسالِم َعلَ 
 نِطِق َو اْجِتناِب اْإلساَءةِ الْمَ 

و دوري از بدي  رسالت اسالم در گذر زمان قطعاً بر اساس منطق

 استوار بوده است 

الُعصور مضاف الیه  –رَّ جارومجرور َعلی مَ  –اإلسالم مضاف الیه ( مصدر باب افعال )  –رِسالُة اِسم کانَت  –ناقصه ( ماضی نقلی )  لفع کانَْت  قَدْ 
االِساَءة مضاف الیه ( مصدر باب  –اِجتناب معطوف ( مصدِر باب افتعال )  –املنطق مضاف الیه  –َعلی اساِس جارومجرور  –قامئًة خِرب کانت  –

 افعال )

یِّئَ َو ال تَس  ُة اِدَفْع ِبالَّتي هَي أحَسنُ تَوي الَْحَسنَُة َو َال السَّ
 است» روش«ترین بدي برابر نیست با آن چه که به و نیکی و

 {بدي را} دور کن 

یِّئَة –فاعل الحَسنٌَة  –ال تستوی مضارع منفی  َسن اَحْ  –ِهَی مبتدا  –ِبالّتی جارومجرور  –فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت اَنَت  فَعْ اِدْ  –معطوف  السَّ
 خرب ( اسم تفضیل )

ِت الُْمرشِکیَن َو یَُسّبوا َمعبودامیَن  أَّال آَن یَأُمُر الُْمسلِ إنَّ الُْقر 
 الْکُّفارِ 

ان همانا قرآن به مسلمانان دستور می دهد که به خدای

 مشرکان و کافران دشنام ندهند 

 و ( مضارع منصوب منفی )+ ال ) یَُسبّوا  اَّال ( اَنْ  –املسلمین مفعول  –( فعل مضارع )یَأُمُر خرب إنَّ  –القرآن اسِم إّن  –اّن حرف مشبهة بالفعل 
 ( مفردش : کافر ، اسم فاعل ) الُکّفار معطوف –فاعل )  ماملُرشکین مضاف الیه ( اس –ت مفعول ( اسم مفعول ) َمعبودا -فاعلش ضمیر مسترت واو 

 ن دوِن اللِه َفَیُسّبوا اللهَو ال تَُسبّوا الَّذیَن یَدعوَن مِ 
د پس آنان شنام ندهیبه کسانی که به جاي خدا می خوانند ،  د

 خدا را دشنام می دهند 

 –الله مضاف الیه  -دون جارومجرور ِمنْ  –یَدعوَن فعل مضارع و فاعلش ضمیر بارز واو  –الّذیَن مفعول  –ال تَُسبّوا فعل نهی و فاعلش ضمیر واو 
 الله مفعول –یَُسبّوا فعل مضارع [ در اصل یَُسبُّون ] 

لَوا إلَی کَلَِمٍة َسواٍء بَیَننا َو بیَنکُم أَّال ُقل یا أَهَل الِکتاِب تَعا
 َه َو ال نُْرشَِك ِبِه َشیئاً نَعُبَد إالَّ الل

بگو اي اهل کتاب بیایید به سوي سخنی که میان ما و میان 

 شما یکسان است و {آن این است} که جز خدا نپرستیم و

 چیزي را با او شریک قرار ندهیم 

 -إلَی کلَمٍة جارومجرور  –تَعالَوا فعل امر و فاعلش ضمیر بارز واو  –الکتاب مضاف الیه  – اَهَل منادی –َت ر مسترت أَنْ و فاعلش ضمی ل امرعف قُْل 
 ال –الله مستثنی  –َد ( مضارع منصوب منفی ) بُ + ال ] نَعْ  اَّال [ اَنْ  –کُم مضاف الیه  – عطوفبیَن م –نا مضاف الیه  –بیَن ظرف  – صفتسواٍء 

 َشیئاً مفعول  – )ِبِه ( جارو مجرور –( مضارع منصوب منفی )  رشکَ نُ 

َو َعلَی کُلِّ الّناِس أَن یَتعایَشوا َمَع بَعِضِهم تَعایُشاً ِسلْمیّاً ، َمَع 
 هِ اْحِتفاِظ کُلٍّ ِمنُهم ِبَعقائِدِ 

ه و تمام مردم با حفظ عقاید هم (هر یک از آن ها) باید یکدیگر ب

 ستی کنند طور مسالمت آمیز همزی

 –هم مضاف الیه  –ض مضاف الیه بَعْ  –َمَع ظرف  –یتَعایَشوا مضارع منصوب ( باب تفاعل )  اَنْ  –الناس مضاف الیه  –علی کُلِّ جارومجرور 
 –لِّ مضاف الیه کُ –ِتفاِظ مضاف الیه ( مصدر باب افتعال ) احْ  –َمَع ظرف  –میّاً صفت ِسلْ  –اً مفعول مطلق نوعی ( مصدر باب تفاعل ) تَعایش

 ـه مضاف الیه - ( مفردش : عقیدة ) ِبعقائد جارومجرور –ُهم جارو مجرور ِمنْ 

 ه آن چه نزدشان است ، شاد مانند هر گروهی ب ِحزٍب مِبا لََدیِهم َفرِحون کُلُّ 

 فَرِحون خرب   -م ( لدی + هم ) ( ظرف + مضاف الیه ) لََدیه –مِبا جارومجرور  –ِحزٍب مضاف الیه  –کُلُّ مبتدا 
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عوِب الْکَثیرَِة ، تَختَلِ   ِيف فُ اَلِبالُد اإلسالمیَُّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ
 لُغاتِها َو أَلْوانِها

کشور هاي اسالمی مجموعه اي از ملّت هاي بسیار هستند که در 

 ن و رنگ هایشان اختالف دارند زبان هایشا

عوِب جارومجرور ( مفرد شعب )  –َمجموَعٌة خرب ( اسم مفعول )  –صفت  اإلسالمیّة –اَلِبالُد مبتدا ( مفردش بَلَد )   –الکثیرة صفت  –ِمَن الشُّ
 الیه فها مضا –( مفردش : لون ) لوان معطوف أ  - ها مضاف الیه –ِفی لُغات جارومجرور  –تَختَلُِف ( باب إفتعال ) 

اً ،  َوَجَعلْناکُم ُشعوب یا أیُّها الّناُس إنَّا َخلَْقناکُم ِمْن ِذکٍَر َو أُنَثی
 أَکرََمکُم ِعند اللِه أَتقاکُمَو َقبائَِل لَِتعاَرفوا إِنَّ 

اي مردم همانا ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم . و شما را 

ملّت ها و قبیله هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید بی شک 

 شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست گرامی ترین 

 –کٍر جارومجرور ذ  ِمنْ  –کم مفعول  –ل نا فاع –َخلَقنا خرب إنَّ  -ه بالفعل + اسم إنَّ ) هإنّا ( إنَّ + نا ) ( حرف مشب –النّاس عطف بیان  –دا منا أیُّ 
وا لِتَعارف -قبائَِل معطوف ( مفردش قبیلة ) –ُشعوباً مفعول ( مفردش ِشعب )  -کم مفعول )  –فعل ماضی ( نا فاعل  کمَجَعلنا –أُنثی معطوف 

 قیأت –اللِه مضاف الیه  –ِعند ظرف  –کُم مضاف الیه  –( اسم تفضیل ) اسم إنَّ  أکرَمَ  -ه بالفعل هإنَّ حرف مشب – ) مضارع منصوب ( باب تفاُعل
 کُم مضاف الیه - خرب إنَّ ( اسم تفضیل )

 اوند چنگ بزنید و پراکنده نشوید ان خدو همگی به ریسم ِه َجمیعاً َو ال تََفرَّقواَو اْعَتِصموا ِبَحْبِل الل

  ل )قوا فعل نهی ( باب تفعُّ ال تََفرَّ  –َجمیعاً حال  –ِبحبل اللِه جارومجرور  –فتعال ) و فاعلش ضمیر بارز واو تَِصموا فعل امر ( باب ااعْ 

ِة اْإلسالم  ر شکل هاي زیادي جلوه گر می شود د اتّحاد امت اسالمی یَِّة ِيف ُصَوٍر کَثیرَةٍ یََتَجلَّی اتِّحاُد اْألُمَّ

ل )  ِة مضاف الیه  –اتّحاد فاعل  –یَتََجلَّی فعل مضارع ( باب تفعُّ  تکَثیرٍَة صف –( مفردش: صورة ) فی ُصَوٍر جارومجرور  –اإلسالمیَّة صفت  –األُمَّ

ساَحٍة واِسَعٍة ملُسلِموَن ُخْمُس ُسکّاِن الْعالَِم ، یَعیشوَن يف مِ ا
 رِض ِمَن اْألَ 

پهناوري مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند که در سطح 

 از  زمین زندگی می کنند 

یعیشوَن فعل مضارع و فاعلش ضمیر  –العالَِم مضاف الیه  - ُسّکان مضاف الیه ( مفردش ساکن ) –خمُس خرب  –اَملسلِمون مبتدا ( اسم فاعل ) 
 ِمن األرض جارومجرور -( اسم فاعل )  اِسَعٍة صفتو  –رور جفی ِمساَحِة جاروم –واو 

إذا قاَل أََحٌد کَالماً یَُفرُِّق الُْمسلِمیَن ، َفاْعلَموا أَنُّه جاِهٌل أَْو 
 الِف بَیَن ُصفوِف الُْمسلِمیَن عالٌِم یُحاِوُل بَثَّ الْخِ 

هر گاه کسی سخنی بگوید که مسلمانان را پراکنده می کند ، 

ت یا دانایی است که به پراکندنِ پس بدانید که او یا نادان اس

 ین صف هاي مسلمانان تالش می کند اختالف در ب

ا اِعلمو  –املسلمین مفعول ( اسم فاعل )  –یفرُق جمله وصفیه ( مضارع باب تفعیل )  –کالماً مفعول  –اََحد فاعل  –ماضیقاَل فعل  –إذا ظرف 
یُحاوُل جمله وصفیه (  –عالٌِم معطوف  –جاِهٌل خرب اِنَّ ( اسم فاعل )  –ـُه اسم اِنَّ  -فعل أَنَّ حرف مشبهه بال –فعل امر و فاعلش ضمیر بارز واو 

املسلمین مضاف الیه (  –صفوف مضاف الیه ( مفردش صف )  –بین ظرف  –مضاف الیه الِخالِف  –) مفعول (مصدربَثَّ  –مضارع باب مفاعلة ) 
 اسم فاعل )

 َقِة ، َفُهَو َعمیُل الَْعدوِّ إلَی التَّفِر  َمن َرأَی ِمنکُم أََحداً یَدعو
د ، خوان هر کس از شما کسی را ببیند که به پراکنده شدن فرا می

 پس او مزدورِ دشمن است 

( مصدر باب إلَی التفرقة جارومجرور  –یدعو جمله وصفیه  –اََحداً مفعول  –منکم جارومجرور  – ( فعل ماضی ) َرأَی فعل رشط –َمن مبتدا 
 الَعدوِّ مضاف الیه –عمیل خرب  –هو مبتدا  –فهو عمیل جواب رشط  –عیل ، دقت کنید وزن دیگر تفعیل ، تَفِعلَة می باشد ) تف

قًة َو یلْیَوِم الْواِحِد إّال أََقلَّ ِمن ثَالثیَن َدقنَّ الزَّراَفَة ال تَناُم يف ااِ 
 َعلَی ثَالِث َمراِحَل 

 م تر از سی دقیقه و در سهزرافه در یک روز نمی خوابد مگر ک

 مرحله 
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ی اَقَلَّ مستثن –الواِحد صفت ( اسم فاعل )  –فی الیوم جارومجرور  –ال تَنام خرب إنَّ ( مضارع منفی )  –الزرافَة اسم إنَّ  – بالفعل إنَّ حرف مشبهه
 ( معدود )مراحل متییز  – علی ثالث جارومجرور – ( معدود ) دقیقة متییز –ِمن ثالثین جارومجرور  –)  ل( اسم تفضی

 ْسَتخَدَمْت نُقوداً َوَرقیَةً أَوَُّل دولٍَة يف الْعالَِم اِ  الّصین
کاغذي (اسکناس)  چین اولین دولتی در جهان است که پول هاي

 را به کار گرفت 

قوداً نُ  –باب استفعال ) ماضی جمله وصفیه (  اِستخدمت –م جارومجرور فی العالَ  –دولٍَة مضاف الیه  –خرب ( اسم تفضیل )  اَوَّل –الصین مبتدا 
 ورقیة صفت  –مفعول ( مفردش نقد ) 

ظُّلُ�ِت إلَی َو لََقد أَرَسلْنا موسی ِبآیتِنا أْن أْخِرج َقوَمَك ِمَن ال
                النُّوِر 

و موسی را با آیات (و معزجات) خود فرستادیم (به او دستور 

 شنی ها خارج کن کی ها به سوي رودادیم) که قومت را از تاری

قوم  –اَخرج فعل امر ( باب افعال )  –نا مضاف الیه  –بآیة جارومجرور  –موسی مفعول  –نا فاعل  –باب افعال )  –و لََقد اَرسلنا ( ماضی نقلی 
 إلی النور جارومجرور –من الظل�ت جارومجرور ( مفرد ظلمت )  –کـ مضاف الیه  –مفعول 

کینَة َو الَوقاَر َو تواَضعوا لَِمْن  تََعلَّموا الِعلَم َو تََعلَّموا لَُه السَّ
       و لَِمْن تَُعلِّمونَه تََتَعلَّموَن ِمنهُ 

علم را بیاموزید و براي آن آرامش و متانت را بیاموزید و فروتن 

و به کسی که به او  باشید نسبت به کسی که از او می آموزید

 یاد می دهید 

ار الوق –السکینة مفعول  –لَُه جارومجرور  –اعلش واو تعلموا فعل امر و ف –الِعلم مفعول  –ل ) و فاعلش ضمیر واو عل امر ( باب تفعّ موا فتعلّ 
 –لِمن جارومجرور  –ِمنُه جارومجرور  –ل ) تتعلَّمون فعل مضارع ( باب تفعّ  –لِمن جارومجرور  –تواضعوا فعل امر ( باب تفاعل )  –معطوف 

 ـه مفعول -مون فعل مضارع ( باب تفعیل ) تُعلّ 

 إن شاَرکَتهُ َعَك ، َو َتُه نَفِر إْن  جالَساَمَثُل املُؤمِن کََمَثِل الَعطّ 
  نََفَعكَ 

مثَل مؤمن مانند مثَل عطّار است اگر با او هم نشینی کنی به 

 ارکت کنی به تو سود رسانَد تو سود رسانَد و اگر با او مش

 –إنَّ حرف رشط  –( اسم مبالغه ) ار مضاف الیه الَعطّ  –خرب شبه جمله (جارومجرور ) کََمثَل  –املومن مضاف الیه ( اسم فاعل )  –َمثَل مبتدا 
شاَرکَت فعل رشط ( فعل  –أنَّ حرف رشط  –نََفَع جواب رشط  –ـه مفعول  -)  فاعلش ضمیر تَ  -ماضی باب مفاعلة  جالَست فعل رشط ( فعل 

   کـ مفعول  –نََفَع جواب رشط  –ـه مفعول  -)  فاعلش ضمیر تَ  -لة  ماضی باب مفاع

�ِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه   ِمَن الثََّمراِت ِرزقاً لَکُمَو أَنَزَل ِمَن السَّ
و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را بیرون 

 د آورد تا براي شما روزي باش

ِمَن الثمرات  –جارومجرور  ِبه –أخرج فعل ماضی ( باب افعال )  –مفعول  ماءً  –ِمَن الس�ء جارومجرور  –)  أنزَل فعل ماضی ( باب افعال
 لَکُم جارومجرور –مفعول  ِرزقاً  –جارومجرور 

 َحٌق َو استَغِفْر لَِذنِْبكَ  َفاْصِربْ إنَّ َوْعَد اللهِ 
ق است و براي گناهت آمرزش پس صبر کن همانا وعده خدا ح

 اه بخو

 –لَِذنِب جارومجرور  –استغفر فعل امر ( باب استفعال )  –خرب إنَّ  –الله مضاف الیه  –وعَد اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهه بالفعل  –اِصرب فعل امر 
 کـَ مضاف الیه 

َنِة الدِّ                     تحصیلی با یکدیگر آشنا می شوند ل هم شاگردي ها در شروع سا  راسیَّةِّ اَلزَُّمالُء یََتعاَرفوَن َمَع بَعٍض يف ِبدایَِة السَّ

نة مضاف الیه  –فی بدایة جارومجرور  –بَعٍض مضاف الیه  –َمَع ظرف  –باب تفاعل ) مضارع یتعارفون خرب (  –اَلزمالء مبتدا   الدراسیَّة –السَّ
 صفت

                                                       ْألَجانِِب تَعاَرشوا کَاْإلخواِن َو اِعَملوا کَا
مانند برادران با هم معاشرت کنید و مانند بیگانگان با هم داد 

 و ستد کنید

 جانب جارومجرور کَاال  -فعل امر و فاعلش ضمیر واووا لماِع –کاالخوان جارومجرور  –تعارشوا فعل امر ( باب تفاعل ) و فاعلش ضمیر واو 
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 مپنجدرس ترجمه عبارات 

ِق الُْمحیط لَیالً ، شاَهدوا اَلَْغّواصوَن الَّذیَن َذَهبوا إلَی أَع�
َدٍة الّتي یَنبَِعُث ئمِ  اِت الَْمصابیحِ الْکَْهَربائیَِّة ذاَت ألواٍن ُمَتَعدِّ

 ا ِمَن اْألَس�ِك الُْمضیَئِة َضوُؤه

غواصانی که در شب به اعماق اقیانوس رفتند ، صد ها چراغ 

هاي گوناگون (رنگارنگ) دیدند که نورشان از  برقی داراي رنگ

 ماهی هاي نورانی فرستاده می شود

محیط  – جارومجرور الی اع�ق  –ذهبوا ( فعل ماضی و فاعلش حرف واو )  –الذین صفت ( اسم موصول )  –( اسم مبالغه )  الَغّواصون : مبتدا
( املصابیح مضاف الیه  –( مفردش مئة )  مئات مفعول –) باب مفاعلهفعل ماضی شاهدوا (  –لیالً ( ظرف زمان )  – مضاف الیه ( اسم فاعل )

 ( موصول )صفت التی  –متعددة صفت ( اسم فاعل )  –( مفردش : لون ) ألوان مضاف الیه  –ذات صفت  –کهربائیة صفت  –مفردش : ِمصباح ) 
 ( اسم فاعل ) مضئیة صفت –جارومجرور ( مفردش سمک ) االَس�ک من  – ها مضاف الیه –َضوؤ فاعل  –انفعال )  باب یَنبَِعث فعل مضارع ( –

يضٍء یَستَطیُع فیِه الَْغّواصوَن الَم الَْبحِر إلَی نَهاٍر مُ َو تَُحوُِّل ظ
 ٍر يف أَضواِء هِذِه األَس�ِك الِْتقاَط صوَ 

و تاریکی دریا را به روزي نورانی تبدیل می کنند که غواصان می 

 ر هاي این ماهی ها عکس بگیرندنوتوانند در 

یستطیع جمله  – ( اسم فاعل ) ُمضیء صفت –إلی نَهار جارومجرور  –البحر مضاف الیه  –ظالم مفعول  –تحول فعل مضارع ( باب تفعیل ) 
 صَوٍر مضاف –افتعال ) الِتقاط مفعول ( مصدر باب –الغواصون فاعل ( اسم مبالغه )  –یه جارومجرور ف –باب استفعال ) فعل مضارع وصفیه ( 

 سمک ) :اس�ک عطف بیان ( مفردش –هذه مضاف الیه  –( مفردش : ضوء ) فی أضواء جارومجرور  –)  الیه ( مفردش صورة

اِکَْتِشَف الُْعلَ�ُء أَنَّ هِذِه اْألَضواَء تَنََبِعُث ِمن نَوعٍ ِمَن 
 �كِ اْألَس حَت ُعیوِن تِلْكَ الَْبکتیریا الُْمضیَئِة الَّتي تَعیُش تَ 

دانشمندان کشف کردند که این نور ها از نوعی باکتري نورانی 

 م هاي آن ماهی ها زندگی می کنندفرستاده می شود که زیر چش

 –أضواء عطف بیان  –هذه اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهه بالفعل  –( مفردش : عالِم / اسم فاعل ) عل�ء فاعل  –اکتشف فعل ماضی ( باب افتعال ) 
ُش یتع –التی صفت  –( اسم فاعل ) املضیئة صفت  –من البکتیریا جارومجرور   -من نوٍع جارومجرور  –باب انفعال ) مضارع نبعث خرب أنَّ ( تَ 

 اس�ک عطف بیان –تلک مضاف الیه  –)  / مونث عیون مضاف الیه ( مفردش عین –تحت ظرف مکان  –ضارع مفعل 

يٌّ دائٌِم ، ِألَنَُّه َمملوٌء ِبُغَدٍد تُْفِرُز إنَّ لِساَن الِْقطِّ ِسالٌح ِطبّ 
راً ،  َفیَلْ  َة َمّراٍت َحّتیعسائِالً ُمطَهِّ  یَلتَِئمَ  ُق الِْقطُّ ُجْرَحُه ِعدَّ

همانا زبان گربه اسلحه پزشکی همیشگی است ، زیرا آن پر از 

غددي است که مایع پاك کننده اي را ترشح می کند ، پس گربه 

 هبود یابد بار می لیسد تا بزخمش را چندین 
 مملوء –ـه اسم أنَّ  -أنَّ حرف مشبهه بالفعل  –) (اسم فاعلدائم صفت  –صفت  طبیّ  –سالح خرب أنَّ  –اسم أنَّ لسان  –نَّ حرف مشبهه بالفعل إ 

مطهراً صفت ( اسم  –مفعول ( اسم فاعل )سائالً  –باب افعال ) فعل مضارع تُفِرُز جمله وصفیه (  –بُِغدد جارومجرور  –) (اسم مفعول خرب أنَّ 
حتی یلتئم مضارع منصوب  -مرات مضاف الیه  –عدة مفعول مطلق  –ـه مضاف الیه  -ُجرح مفعول  –قِط فاعل  –) یلعق (فعل مضارع–)  فاعل

 ( باب افتعال ) 

إنَّ بَعَض الطُّیوِر َو الَْحَیواناِت تَْعرُِف ِبَغریزَتِها اْألعشاَب 
َن مِ  َة َو تَعلَُم کَیَف تَستَعِمُل الُْعشَب الُْمناِسَب لِلِْوقایَةِ الطِّّبیَّ 

 اْألمراِض الُْمخَتلَِفةِ 

همانا بعضی پرندگان و حیوانات با غریزه شان گیاهان دارویی را 

می شناسند و می دانند که چگونه گیاه مناسب را براي پیشگیري 

 یماري هاي گوناگون به کار گیرند از ب

ها مضاف  –جارومجرور  یزةِبَغر –( فعل مضارع ) تَعرف خرب إنَّ  –حیوانات معطوف  –طیور مضاف الیه  –بعض اسم إنَّ  –هه بالفعل إنَّ مشب
تستعمل فعل مضارع ( باب استفعال  –کَیَف حال ( اسم استفهام )  –تعلم فعل مضارع  –یة صفت طبّ  –أعشاب مفعول ( مفردش عشب )  –الیه 

 مختلفة صفت ( اسم فاعل ) –للوقایة جارومجرور  –مناسب صفت ( اسم فاعل )  –عول الُعشب مف –) 

َو َقد َدلَّْت ٰهِذِه الَْحَیواناُت اْإلنساَن َعلَی الَْخواصِّ الطِّّبیَِّة 
 ِمَن النَّباتاِت الَربیَِّة  لِکَثیرٍ 

یاهان و این حیوانات انسان را براي خواص دارویی بسیاري از گ

 اهنمایی کرده اند صحرایی ر
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 –الطبیَّة صفت  –َعلَی الخواصَّ جارومجرور  –اإلنساَن مفعول  –الَحیوانات عطف بیان  –هذه فاعل  –)  / باب نیست ماضی نقلی( قد َدلَّت 
 الَربیة صفت –ِمَن النباتات جارومجرور  –لِکثیٍر جارومجرور 

ٍة ِبها ، اِنَّ أَغلََب الَْحَیواناِت إضاَفًة إلَی اْمِتالکِ  ها لِلَُغٍة خاصَّ
ًة تَسَتطیُع ِمْن ِخاللِ   ها أن تََتفاَهَم َمَع بَعِضهامَتْلُِك لَُغًة عامَّ

همانا بیش تر حیوانات عالوه بر داشتن زبانی ویژه خودش ، زبانی 

وانند با همدیگر به تفاهم عمومی دارند که از طریق آن می ت

 برسند 
إلی امتالک جارومجرور ( مصدر باب  –إضافَة مفعول مطلق  –الحیوانات مضاف الیه  –اسم إنَّ ( اسم تفضیل ) غلَب ا –ه بالفعل هإنَّ حرف مشب

ة صفت  –لِلَُغٍة جارومجرور  –ها مضاف الیه  –افتعال )  تستطیع  –عاّمًة صفت  –لَُغًة مفعول  –ک فعل مضارع متل –ِبها جارومجرور  –خاصَّ
بعض مضاف الیه  –َمَع ظرف  –أن تتفاهم مضارع منصوب (باب تفاعل )  –من خالل جارومجرور  –ستفعال ) باب افعل مضارع (  جمله وصفیه

 ها مضاف الیه  –

ُر ِبِه بَقیََّة الَْحیَواناِت َحتَّی تَبَتِعَد َرس  عاً یَفلِلُْغراِب َصوٌت یَُحذِّ
 َعْن ِمنطََقِة الَْخطَرِ 

انات هشدار می دهد پس کالغ صدایی دارد که با آن به بقیه حیو

 با سرعت از منطقه خطر دور شوند  تا

الحیوانات  –بقیة مفعول  –بِِه جارومجرور  –ُر ( فعل مضارع ) ( باب تفعیل ) یُحذِّ  –ی مؤخر صوٌت مبتدا –للُغراب خرب مقدم ( جارومجرور ) 
 الَخطَر مضاف الیه –ن منطقة جارومجرور عَ  –رسیعاً حال  –( باب افتعال ) َحتّی تَبتَِعَد مضارع منصوب  –مضاف الیه 

لِلَْبطِّ ِخزاناٌت طَبیعیٌَّة ِبالُْقرِب ِمْن أَذناِبها تَحَتوي َزیتاً خاّصاً 
 ها َفال تََتأَثَُّر ِبالْ�ِء یَنَتِرشُ َعلَی أَجسادِ 

اردك انبار هایی طبیعی نزدیک دم هایش دارد که در بردارنده 

یش (بدنش) پخش می شود روغن خاصی است که بر روي اعضا

 پس تحت تاثیر آب قرار نمی گیرد 

ها  - جارومجرور ( مفردش : ذَنَب ) ذنابِمن أ  –ِبالُقرب جارومجرور  –طبیعیَّة صفت  –ی مؤخر ِخزانات مبتدا –لِلبّط خرب مقّدم ( جارومجرور ) 
 –تعال ) باب اففعل مضارع یَنترش جمله وصفیه (  –خاّصاً صفت  –ل َزیتاً مفعو  –باب افتعال ) فعل مضارع تَحتوی جمله وصفیه (  –مضاف الیه 

 ِباملاء جارومجرور –باب تفعل )  ال تتأثر ( مضارع منفی –ها مضاف الیه  –( مفردش : جسد ) علی اجساد جارومجرور 

تَستَطیُع الِْحرباُء أَْن تُدیَر َعیَنیها يف اتِّجاهاٍت ُمخَتلَِفٍة دوَن أَْن 
 يف َوقٍت َرأَْسها َو هَي تَسَتطیُع أَْن تََری ِيف اتِّجاَهیِن  تَُحرِّكَ 

 واِحٍد 

آفتاب پرست می تواند که چشمانش را در جهت هاي مختلفی 

و او می تواند که در  اند بدون این که سرش را حرکت دهدبچرخ

 یک زمان دو جهت را ببیند

 – ) / مونث ( در اصل : عینینِ َعینَی مفعول  –أن تُدیر مضارع منصوب ( باب افعال )  –الِحرباء فاعل  –تَستطیُع فعل مضارع ( باب استفعال ) 
ها مضاف  –رَأس مفعول  –أَن تَُحّرک مضارع منصوب ( باب تفعیل )  –مختلفٍة صفت ( اسم فاعل )  –فی اتّجاهات جارومجرور  –ها مضاف الیه 

فی وقٍت جارومجرور  –فی اِتجاهین جارومجرور  –أن تَری ( مضارع منصوب )  –فعال ) باب استفعل مضارع تستطیع خرب (  –ِهَی مبتدا  –الیه 
 ( اسم فاعل ) واِحٍد صفت –

ُض ٰهذا تیُن الْبوَمِة ، َفإِنَّها ثابال تَتََحرَُّك عَ  ٌة ، َو لِٰکنَّها تَُعوِّ
ها سَ النَّقَص ِبَتحریِک َرأِسها يف کُلِّ ناحیٍَة َو تَسَتطیُع أَْن تُدیَر َرأ 

 ًة دوَن أْن تُحرَِّك ِجسَمهادائِرًَة کاِملَ 

چشم جغد حرکت نمی کند زیرا آن ثابت است ، اما او این 

و می  کمبود را با حرکت دادن سرش در هر طرفی جبران می کند .

ند بدون این که بدنش را تواند که سرش را به طول کامل بچرخا

 حرکت دهد

ِکنَّ حرف مشبهة ل –ها اسم إنَّ  –إنَّ حروف مشبهة بالفعل  –البومة مضاف الیه  –)  ُن فاعل ( مونثَعی –ل ) تفعّ ال تَتََحرَُّک مضارع منفی ( باب 
( مصدر باب بتحریک جارومجرور  –النقص عطف بیان  –هذا مفعول  –باب تفعیل ) فعل مضارع ِکنَّ ( تَُعّوض خرب ل –ِکنَّ ها اسم ل –بالفعل 

أن تُدیر  –تستطیُع فعل مضارع ( باب استفعال )  –ناحیٍة مضاف الیه  –فی کّل جارومجرور  –ها مضاف الیه  –ه رأس مضاف الی –تفعیل ) 
ضارع مأن تَُحرِّک (  – ( اسم فاعل ) کاملَة صفت –رة مفعول مطلق نوعی دائ –ها مضاف الیه  –رأس مفعول  –مضارع منصوب ( باب افعال ) 

 ها مضاف الیه –مفعول ِجسم  –منصوب ) ( باب تفعیل ) 
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 طََب اَلَْحَسُد یاْکُُل الَحَسناِت کَ� تَاْکُُل النّاُر الحَ 
حسادت خوبی ها را می خورد همان طور که آتش خیزم را می 

 خورد 

ب الحطَ  –)  عل ( مؤنثفا النّار –تَأکُُل فعل مضارع  –کَ� جارومجرور  –الَحسنات مفعول  –یَأکل خرب و فاعلش ضمیر مسترت هو  –الَحَسُد مبتدا 
 مفعول

 خداوند براي بندگان چیزي باالتر از عقل را تقسیم نکرده است َن الَعقلِ ما َقَسَم اللُه لِلِعباِد َشیئاً أفَضَل مِ 

 ِمَن العقل جارومجرور –اَفَضَل صفت ( اسم تفضیل )  –َشیئاً مفعول  –لِلعباد جارومجرور  –الله فاعل  –قََسَم ماضی منفی ما

 خواب با علم بهتر از نماز با نادانی است یٌر ِمْن َصالٍة َعلَٰی َجْهلٍ نوٌم علی ِعلٍْم خَ 

 َعلی َجهٍل جارومجرور  –ِمن َصالٍة جارومجرور  –خیٌر خرب ( اسم تفضیل )  –َعلی ِعلم جارو مجرور  –نوٌم مبتدا 

�واِت َو اْالَرَض ِبقاِدرٍ لَْیَس الَّذی َخلََق ااَوَ  اَْن یَْخلَُق  لَیٰ عَ  لسَّ
 ِمْثلَُهم

آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست مانند آن 

 ها را بیافریند

بقادٍر خرب لیَس ( شبه جمله  –)  ( مونثاالرض معطوف  –الس�وات مفعول  –َخلََق فعل ماضی  –الّذی اسم لَیَس ( موصول )  –لَیَس فعل ناقصه 
 ُهم مضاف الیه –ِمثَل مفعول  –أن یخلَُق مضارع منصوب  –ل ) ( اسم فاع) ( جارومجرور ) 

 چه دستور می دهید؟ می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند ، یُریُد اَْن یُْخرَِجکُْم ِمْن اَْرِضکُْم ،  َف�ذا تَأُمروَن ؟

( ِمن اَرِض جارومجرور  –کُم مفعول  –منصوب )( باب افعال ) أن یُخرَِج ( مضارع  –یُریُد فعل مضارع و فاعلش ضمیر مسترت هو ( باب افعال ) 
 تَأمروَن فعل مضارع و فاعلش ضمیر بارز واو  –کُم مضاف الیه  –) مونث 

 لََک ما لَیَس لِی ِبِه ِعلْمٌ رَبِّ ، اِنّی اَعوُذ ِبَک ، اَْن اَْساَ 
 گاهیپروردگارا ، از این که از تو چیزي بخواهم که نسبت به آن آ

 ارم ، به تو پناه می برم ند

أَن اَسأََل  –ِبَک جارومجرور  –اَعوذُ فعل مضارع ( متکلم وحده ) و فاعلش ضمیر مسترت أنا  –ی اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –رَّب منادا 
ِبِه  –جارومجرور ) خرب مقدم لیَس  لی ( لـِ + ی ) ( –لَیَس فعل ناقصه  –ما مفعول دوم  –کـَ مفعول اول  –لم وحده ) کمضارع منصوب ( مت

 ِعلٌم اسم مؤخر لَیَس  –جارومجرور 

  همانا ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهایمان را بیامرزد ْغِفَر لَنا َربُّنا َخطایانااِنّا نَطَْمُع اَْن یَ 

لَنا جارومجرور  –أَن یغفر مضارع منصوب  –یر مسترت نحُن نَطَمُع فعل مضارع و فاعلش ضم –إنّا ( إّن + نا ) [ حرف مشبهة بالفعل + اسم إنَّ ] 
 نا مضاف الیه –َخطایا مفعول ( مفردش : خطیئة )  –نا مضاف الیه  –رَبُّ فاعل  –

 ال َرضّاً إِّال ما شاَء اللهُ ال أَْملُِك لَِنْفيس نَفعاً َو 
نیستم ، مگر آنچه را خدا من مالک سود و زیانی براي خویش 

 بخواهد 

ّرضاً  –نَفعاً مفعول  –ی مضاف الیه  –( مونث ) لِنفس جارومجرور  - اَملُِک مضارع منفی ( صیغه متکلم وحده ) و فاعلش ضمیر مسترت أناال
 الله فاعل –شاَء فعل ماضی  –( اسم موصول ) ما ُمستثنی  –معطوف 

                                                                   واهد احتی را براي شما می خخداوند آسانی و ر یُریُد اللُه ِبکُُم الیُْرسَ 

 الیَُرس مفعول –ِبُکم جارومجرور  –الله فاعل  –یُریُد فعل مضارع ( باب افعال ) 

مِّ أإل  قِ أکَربُ الُْحم  بزرگ ترین نادانی زیاده روي در ستایش و سرزنش است  غراُق ِيف الَْمدحِ َو الذَّ
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م معطوف  –فی املدح جارومجرور  –اإلغراق خرب ( مصدر باب افعال )  –الُحمق مضاف الیه  – اسم تفضیل ) مبتدا (اکرب   الذَّ

 أتَأُْمروَن الّناَس ِبالِْربِّ َو تَنَسوَن أنُفَسکُم ؟
آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می 

 کنید؟

تَنَسوَن فعل مضارع  و  –ِبالّرب جارومجرور  –الناس مفعول  –تأمرون فعل مضارع و فاعلش ضمیر بارز واو  - أ حرف استفهام ( نقشی ندارد )
 کُم مضاف الیه –) مونث /  س مفعول ( مفردش : نَفسانف –فاعلش ضمیر واو 

                                                             اندازه توانش تکلیف نمی کند  خداوند کسی را جز به هاُف اللُه نَفساً إّال ُوسعَ ال یُکَلِّ 

 ها مضاف الیه –سع مستثنی ( مستثنی منه : نَفس ) وُ  –نَفساً مفعول  –الله فاعل  –ف فعل مضارع ( باب تفعیل ) ال یُکلّ 

  ی اللِه ، أَنَفُعُهم لِِعباِدهأََحبُّ ِعباِد اللِه إلَ 
مندترین آن ا نزد خداوند ، سوددوست داشتنی ترین بندگان خد

 ها براي بندگانش است 

ُهم  –اَنَفع خرب ( اسم تفضیل )  –اِلی الله جارومجرور  –الله مضاف الیه  –ِعباد مضاف الیه ( مفردش : َعبد )  –اََحّب مبتدا ( اسم تفضیل ) 
 ه مضاف الیه –( مفردش : عبد ) لِعباد جارومجرور  –مضاف الیه 

                                                                                       از روي محبت به آن ها عبادت استنگاه فرزند به پدرومادرش  باَدٌة لَِد إلَی والَِدیه ُحبّاً لَُه� عِ نَظَُر الْوَ 

 ِعباَدٌة خرب –لَُه� جارومجرور  –ـه مضاف الیه  -جارومجرور اِلی والدیِن  –الَولَد مضاف الیه  –نَظَر مبتدا ( دقت کن : فعل نیست ) 

 زشتیِ اصل و نَسب را می پوشاند نیکویی ادب (مودب بودن) النََّسِب  ِب یَسُرتُ ُقبحَ دَ ُحسُن اْألَ 

 النََسب مضاف الیه –قُبَح مفعول  – ( فعل مضارع )یَسُرتُ خرب  –األَدب مضاف الیه  –ُحسُن مبتدا 

 نی عاقل از دوستی نادان بهتر استدشم ِل َخیٌر ِمن َصداَقِة الْجاِهلِ الْعاقِ  َعداَوةُ 

 الجاهل مضاف الیه ( اسم فاعل ) –ِمن صداقة جارومجرور  –َخیٌر خرب ( اسم تفضیل )  –العاِقل مضاف الیه ( اسم فاعل )  –َعداَوة مبتدا 

 

 ششمدرس ترجمه عبارات 

ُع لِذي الَقرنَیِن يف ِبالِدِه ، ساَر ِبُجیوِشِه لَ�َّ اْسَتَقرَِّت األَوضا 
 الَْعظیَمِة نَْحَو الَْمناِطِق الَْغربیَِّة ِمَن اْألَْرِض 

زمانی که اوضاع براي ذوالقَرنَین در کشورش استقرار یافت، با 

 طق غربی از زمین حرکت کرد ارتش هاي بزرگش سمت منا

ساَر فعل  –ه مضاف الیه  –فی ِبالد جارومجرور  –لِذی جارومجرور  –االوضاع فاعل  –باب استفعال ) اِستََقرَّت ( فعل ماضی  –لَّ� ظرف زمان 
ِمَن االرض  –الَغربیَّة صفت  –ناطق مضاف الیه امل –نَحو ظرف مکان  –العظیمة صفت  –ـه مضاف الیه  -ِبُجیوش جارومجرور  –ماضی 

 جارومحرور

بوَن ِبِه يف   َمسیرِِه ِبَسَبِب َعدالَِتِه ، َو  یَطْلَبونَ َفکاَن الّناُس یَُرحِّ
 یَْحکَُم َو یُدیَر ُشؤونَُهم  ِمْنُه أَنْ 

پس مردم به او در مسیرش به علت عدالتش خوشامد می 

ان را گفتند ، و از او می خواستند که حکمرانی کند و کارهایش

 اداره کند 
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بوَن خرب –الناُس اسم کاَن  –کاَن فعل ناقصه   –فی مسیر جارومجرور  –ِبِه جارومجرور  -کاَن [ فعل مضارع باب تفعیل و فاعلش ضمیر واو ] یُرَحِّ
أَن یحُکَم مضارع منصوب  –ِمنُه جارومجرور  –بون فعل مضارع و فاعلش ضمیر واو یَطلُ  –َعدالَة مضاف الیه  –ِبَسبَب جارومجرور  –ه مضاف الیه 

 ُهم مضاف الیه –ُشؤون مفعول ( مفردش : شأن )  – یُدیُر فعل مضارع منصوب ( باب افعال ) –

 میاُهها ذاُت رائَِحٍة کَریَهٍة عاٌت نقِ ستَ َوَصَل إِلَی َمناِطَق فیها مُ 
به مناطقی رسید که در آن مرداب هایی بود که آب هایش داراي 

 اپسندي بود بوي زشت و ن

 – )جارومجرور(فیها خرب مقدم ،  –( جمله وصفیه )  » یها ُمستنِقعاتف«  – اِلی َمناِطق جارومجرور ( مفردش : منطقه ) -َوَصل فعل ماضی
 –رائحة مضاف الیه  –خرب  ذات –ها مضاف الیه  –میاه مبتدا ( مفردش : ماء )  –]  میاُهها ذات رائَحٍة [ جمله وصفیه –ُمستَنِقعات مبتدای مؤخر 

 کَریَهٍة صفت 

رَُه يف ُمحاَربَِة الُْمرشِکیَن َفخاطََبُه اللُه يف َشأنِِهم َو َخیَّ 
 ْو إِْصالِحِهم َو ِهدایَِتِهمالْفاِسدیَن ِمْنُهم أَ 

پس خداوند او را در کارشان مورد خطاب قرار داد و او را در 

هدایتشان  جنگیدن با مشرکان فاسد از میان آن ها یا اصالح و

 اختیار داد 

ه  –َخیََّر فعل ماضی ( باب تفعیل )  –هم مضاف الیه  –فی شأن جارومجرور  –الله فاعل  –ـه مفعول  -خاطََب فعل ماضی ( باب مفاَعلَة ) 
ِمنهم  –الفاسدین صفت ( اسم فاعل )  –املُرشکین مضاف الیه (  اسم فاعل )  –فی محاَربَة جارومجرور ( مصدر باب مفاَعلة )  –مفعول 

 هم مضاف الیه –هدایة معطوف  –ف الیه هم مضا –( مصدر باب افعال ) اِصالح معطوف  –جارومجرور 

 َن ِمنُهم َو َدبََّر ُشؤونَهمَحکََمُهم ِبالَْعدالَِة َو أَْصلََح الْفاِسدی
با عدالت براي آنها حکم کند و فاسدین را از آنها اصالح کند و 

 کارهایشان را تدبیر نماید

ِمنهم جارومجرور  – ( اسم فاعل )  الفاسدین مفعول –فعل ماضی ( باب افعال ) ح اَصل –ِبالَعدالة جارومجرور  –ُهم مفعول  –َحَکَم فعل ماضی 
 ُهم مضاف الیه –( مفردش : شأن ) شؤون مفعول  –َدبَّر فعل ماضی ( باب تفعیل )  –

یٍق بَیَن َجبَلَیِن َحتَّی َوَصَل إِلَی َقوٍم یَسکُنوَن ُقرَْب َمض
 ُمرتَفعیِن 

ه اي بین دو کوه زندگی می تنگتا اینکه به قومی رسید نزدیک 

 کردند 

 (َمضیٍق مضاف الیه  –قُرَب ظرف مکان  –جمله وصفیه ) و فاعلش ضمیر واو فعل مضارع ، یَسُکنون (  –اِلی قوٍم جارومجرور  –َوَصَل فعل ماضی 
 ُمرتفعین صفت ( اسم مفعول ) –جبَلَین مضاف الیه  –بَیَن ظرف مکان  –اسم مکان ) 

بونَ   اموالمان را به تو تاراج می برندخانه هاي ما را ویران می کنند و  بُیوتَنا َو یَنَهبون أموالَنا یَُخرِّ

 یَنَهبون مضارع و فاعلش ضمیر واو –نا مضاف الیه  – ( مفردش : بیت ) بُیوَت مفعول –یَُخِربون فعل مضارع ( باب تفعیل ) و فاعلش ضمیر واو 
 نا مضاف الیه – ( مفردش : مال )اَموال مفعول  -

 این تنگه را با سدي بزرگ ببندي از تو می خواهیم  ٰهذا الَْمضیِق ِبسد� َعظیمٍ  إِغالَق نَرجو ِمنَك 

( املضیق صفت  –هذا مضاف الیه  –اِغالق مفعول ( مصدر باب افعال )  –منک جارومجرور  –نَرجو فعل مضارع و فاعلش ضمیر مسترت نَحُن 
 عظیم صفت –جارومجرور  ِبسدًّ  –اسم مکان ) 

َك نُساِعدُ  َحتَّی ال یَستَطیَع الَعدوُّ أَن یَهُجَم َعلَینا ِمنُه ، َو نَحنُ 
 يف َعَملَِك ٰهذا

در این کارت به تو تا دشمن نتواند از آن به ما حمله کند و ما 

 کمک می کنیم

ُن نَح –منُه جارومجرور  –َعلَینا جارومجرور  –ن یَهُجم مضارع منصوب أَ  –العدّو فاعل  –حتّی ال یستطیع مضارع منصوب منفی ( باب استفعال ) 
 هذا صفت –کـَ مضاف الیه  –فی َعِمَل جارومجرور  –کـَ مفعول  -و فاعلش ضمیر مسترت نحن  نُساِعُد فعل مضارع ( باب مفاعلة ) –مبتدا 

دِّ أَطلُُب ِمنکُم أَْن تُساعِ   ه مرا در ساختن این سد کمک کنیدی خواهم کاز شما م دو� يف ِبناِء ٰهّذا السَّ
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و فاعلش ضمیر أن تُساِعدوا مضارع منصوب ( باب مفاعلة )  –ِمنُکم جارومجرور  –و فاعلش ضمیر مسترت انا اَطلُُب فعل مضارع ( متکلم وحده ) 
 بیان الّسّد عطف –هذا مضاف الیه  –فی بناء جارومجرور  –ی مفعول  –[ ن نون وقایه ]  –بارز واو 

 ا مس ذوب شد و میان آهن وارد شد و آتش را روشن کردند ت  حاُس  و َدَخَل بَیَن الَْحدیدِ َعلُوا الّناَر َحتَّی ذاَب النّ َو أَش

 –ضی َدَخَل فعل ما –حاس فاعل النّ  –ذاَب فعل ماضی  –)  الناَر مفعول ( مؤنث –و فاعلش ضمیر بارز واو َو أشَعلوا فعل ماضی ( باب افعال ) 
 الحدید مضاف الیه –بَیَن ظرف مکان 

 نِْصتوا لََعلَّکُْم تُرَحُموَن َو اِذا ُقرَئ الُْقرآُن َفاْسَتِمعوا لَُه َو اَ 
ه آن گوش فرا دهید و و هنگامی که قرآن خوانده می شود ب

 ساکت باشید 
 –ارومجرور جلَُه  –و فاعلش ضمیر بارز واو ) مر (باب افتعالاِستَِمعوا فل ا –القرآن نائب فاعل  –قُرئ فعل ماضی مجهول  –اِذا ظرف زمان 

و نایب تُرَحمون ( فعل مضارع مجهول )  –لََعلَّ  کُم اسم –لََعلَّ حرف مشبهة بالفعل  –و فاعلش ضمیر بارز واو اَنِصتوا فعل امر ( باب افعال ) 
 فاعلش ضمیر واو

 آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ اَفال یَْنظُروَن اِلی االِِبِل کَیَف ُخلَِقْت ؟

 ُخلَِقت فعل ماضی مجهول –کیَف حال ( اسم استفهام )  –إلی االِِبِل جارومجرور  –ال یَنظرون مضارع منفی و فاعلش ضمیر واو 

 ران با چهره شان شناخته می شوند گناهکا ْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسی�ُهم یُ 

 ُهم مضاف الیه –ِبسی� جارومجرور  –ل ) املُجرمون نائب فاعل (اسم فاع –مجهول یُعرَُف فعل مضارع 

وَن اِّال ِعباَد اللِه املُْخلَصیَن لَ مَ َو ما تُْجَزوَن اِّال ما کُْنُتْم تَعْ 
 َمْعلومٌ  اُولِئَک لَُهْم ِرزٌق 

و پاداش داده نمی شوید مگر به آنچه انجام می دادید جز 

 که آنها روزي مشخصی دارند داوند بندگان مخلص خ

املخلصین ( صفت )  –اللِه مضاف الیه  –کُنتُم تَعملون ( ماضی استمراری )  – ( اسم موصول ) ما ُمستثنی –ما تجزَوَن فعل مضارع منفی مجهول 
معلوم صفت ( اسم  –ای موخر } رزق مبتد –( لهم رزق : خِرب جمله اسمیه ) { لَهم خرب مقدم (جارومجرور ) –اولئک مبتدا  –( اسم مفعول ) 

 مفعول )

 وردگار بزرگت را به پاکی یاد کن پس نام پر لَْعظیمِ َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّک ا

 العظیم صفت –کـَ مضاف الیه  –مضاف الیه  رَّب  –باِسم جارومجرور  –فََسبِّح فعل امر ( باب تفعیل ) 

ْصلََح َفأنَُّه اَب ِمْن بَْعِدِه َو أ َمْن َعِمَل ِمْنکُم ُسوءاً ِبَجهالٍَة ثُمَّ ت
 َغفوٌر َرحیمٌ 

هر کس از شما از روي نادانی کار بدي کند آن گاه پس از آن 

وي بسیار آمرزنده و  توبه کند و (عمل خود را) اصالح کند پس

 مهربان است 

تاَب فعل  –ثُمَّ حرف عطف  –ِبَجهالٍَة جارومجرور  – سوءاً مفعول –ِمنکم جارومجرور  –َعِمَل فعل رشط ( ماضی )  –َمن مبتدا ( ادات رشط ) 
اِنَّ حرف  –جمله اسمیه )  –( جواب رشط » اِنَُّه غفوٌر «  –لََح فعل ماضی ( باب افعال ) اَص –ه مضاف الیه  –ِمن بَعِد جارومجرور  –ماضی 

 رحیٌم خرب دوم إنَّ  –غفوٌر خرب إنَّ  –ه اسم اِنَّ  –مشبهة بالفعل 

 مرد را براي میعادگاه ما برگزید و موسی از میان قوم خود هفتاد ُه َسبعیَن َرُجالً لِمیقاتِنااَر ُموسی َقومَ َو اْخت

 –لِمیقات جارومجرور  –( معدود ) رَُجالً متییز  –َسبعیَن مفعول  –ـه مضاف الیه  -قوَم مفعول  –موسی فاعل  –اِختاَر فعل ماضی ( باب افتعال ) 
 نا مضاف الیه

 یَربَُّنا الَّذي أْعطَٰی کُلَّ َيشٍء َخلَْقُه ثّمَّ َهدَ 
اده سپس پروردگار ما کسی است که به هر چیزي آفرینشش را د

 (آن را) هدایت کرده است 

 -لَق مفعول دوم خَ  –َشیٍء مضاف الیه  –کلَّ مفعول  –اَعطی فعل ماضی ( باب افعال )  –اَلّذی خرب  –نا مضاف الیه  –( منادا نیست ) رَبُّ مبتدا 
 دی فعل ماضیه –ثُمَّ حرف عطف  - ـه مضاف الیه
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یا أیَُّها الّناُس ُرضَِب َمَثٌل َفاْسَتِمعوا لَُه إنَّ الَّذیَن تَْدعوَن ِمْن 
 اللِه لَْن یَْخلُقوا ُذباباً  دون

اي مردم مثالی زده شد پس بدان گوش فرا دهید همانا کسانی 

 (حتی) مگسی را نخواهند آفرید گز را که جز خدا می خوانید هر

إنَّ حرف  –لَُه جارومجرور  –اِستَِمعوا فعل امر و فاعلش ضمیر واو  –َمثٌَل نائب فاعل  –ُرضَِب فعل ماضی مجهول  –الناس عطف بیان  –اَیُّ منادا 
 ذُباباً  –( آینده منفی ) لَن یَخلقوا مضارع منصوب  –الله مضاف الیه  –ِمن دون جارومجرور  –تَدعوَن خرب إنَّ  –الّذین اسِم إنَّ  –مشبهة بالفعل 

 مفعول 

 ِمتُّ لََسوَف أُْخَرُج َحّیاً  َو یَقوُل اْإلنساُن أَ إذا ما
(از قبر) بیرون  و انسان می گوید آیا وقتی مردم ، به راستی زنده

 آورده خواهم شد 

سوف اُخَرُج فعل مستقبل َمجهول و نائب  –ِمتُّ فعل ماضی ( متکلم وحده )  – ما زائد –إذا ظرف زمان  –ُن فاعل ااالنس –یَقوُل فعل مضارع 
 َحیّاً حال –فاعلش ضمیر مسترت أنا 

 َد اللَه ُمخلِصاً لَُه الّدینَ ّ� أُِمرُْت أَْن أَْعبُ إُقْل 
بگو همانا من مأمور شدم که خدا را در حالی که دین را براي او 

 بپرستم  خالص گردانیده ام 

 أن –و نایب فاعلش : ضمیر بارز ُت اُِمرُت فعل ماضی مجهول  –ی اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –ل فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انَت قُ 
 ) الدین ( مفعول –لَُه جارومجرور  –ُمخلِصاً حال ( اسم فاعل )  –الله مفعول  –أعبَُد فعل مضارع منصوب و فاعلش ضمیر مسترت أنا 

 

 هفتمدرس ترجمه عبارات 

لفیِن الَّذي أنَقَذ إِنساناً ْألُرسَِة فِ ا یُشاِهُد أَعضاءُ  لْ�ً رائِعاً َعِن الدُّ
 َو أَْوَصلَُه إلَی الّشاِطي ِمَن الَْغَرقِ 

اعضاي خانواده فیلمی جالب درباره دلفینی می بینند که انسانی 

 را از غرق شدن نجات داد و او را به ساحل رساند

َعن  –( اسم فاعل )  ترائِعاً صف –ِفل�ً مفعول  –االُرسِة مضاف الیه  –اعضاُء فاعل ( مفردش : عضو )  –ِهُد فعل مضارع ( باب مفاعلَة ) یُشا
لفین جارومجرور  (  فعل ماضیاَوَصَل  –ِمَن الَغرِق جارومجرور  –إنساناً مفعول  –اَنَقَذ فعل ماضی ( باب افعال )  –الّذی صفت ( موصول )  –الدُّ

 ( اسم فاعل )إلی الشاطئ جارومجرور  –ـه مفعول  - باب افعال )

 ْمَع اإلِنساِن َعْرشَ َمّراٍت لَُه ذاِکرٌَة َقِویٌَّة َو َسْمُعُه یَفوُق سَ 
رابر شنوایایی انسان حافظه اي قوي دارد و شنوایی اش ده ب

 برتري دارد 

 االنسان مضاف الیه –َسمَع مفعول  –یَفوق خرب  –َسمُع مبتدا  –قَویٌَّة صفت  –کِرٌَة مبتدای مؤخر ذا –شبه جمله ( جارومجرور )  لَُه خرب مقدم ،

َوزنَُه یَبلُُغ ِضْعَفي َوزِن اْإلنساِن تَقریباً َو هَو ِمَن الَْحَیواناِت 
 بونَِة الَّتي تُرِضُع ِصغارَها اللَّ 

حیوانات وزنش تقریباً به دو برابر وزنِ انسان می رسد او از 

 است که به بچه هایش شیر می دهد  پستانداري

االنسان  –َوزن مضاف الیه  –در اصل : ِضعَفین )  –ِضعَفی مفعول ( مثنی و مضاف  –( فعل مضارع ) یَبلُُغ خرب  –مضاف الیه ـه  -وزن مبتدا 
 تُرِضُع فعل مضارع ( باب افعال –اللّبونة صفت  –جارومجرور ) ِمَن الحیوانات خرب شبه جمله (  –ُهَو مبتدا  –تقریباً مفعول مطلق  –مضاف الیه 

 ها مضاف الیه –ِصغار ( مفعول )  –) 

الفیُن َدوراً ُمهِ تَُؤدّ  لْمِ ي الدَّ  همی در جنگ و صلح ایفا می کنند دلفین ها نقش م ّ�ً ِيف الَْحرِب َو السِّ

حرب جارومجرور ( الفی  –ُمِه�ً صفت ( اسم فاعل )  –دوراً مفعول  –ردش : ُدلفین ) الّدالفیُن فاعل ( مف –تؤّدی فعل مضارع ( باب تفعیل ) 
  الّسلم معطوف –) مؤنث 

الِفیَن تَُؤّدي َحَرکاٍت َج�عیَّ ر   ًة ، َفَهْل تََتکَلَُّم َمعاً أَیُْت الدَّ
نند؛ پس آیا با دلفین ها را دیدم که حرکات گروهی اجرا می ک

 هم صحبت می کنند 
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 – َحرکاٍت مفعول –تؤّدی جمله حالیّه ( فعل مضارع باب تفعیل )  –( مفردش : دلفین ) الّدالفین مفعول  –أیُت فعل ماضی و فاعلش ضمیر ُت َر 
 َمعاً حال  –)  تَتََکلَّم فعل مضارع ( باب تفّعل –ج�عیّة صفت 

 أْن ها تَْسَتطیعُ َقَرأُت يف َموسوَعٍة ِعلْمیٍَّة أَنَّ الُْعلَ�َء یَُؤکِّدوَن أَنَّ 
 اْسِتخداِم أَصواٍت ُمَعیَّنَةٍ تََتکَلََّم بِ 

نامه اي علمی خواندم که دانشمندان تاکید می کنند که دانشدر 

 ارگیري صداهاي مشخّصی صحبت کنند آن ها می توانند با به ک

إنَّ (  خربیؤکِّدوَن  – ( مفردش : عامل ) العل�ء اسم إنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –ِعلمیّة صفت  –ٍة جارومجرور عفی موسو  –قَرأت فعل ماضی 
ارع مضفعل أنَّ تتکلَّم  –) باب استفعال  تستطیُع خرب أنَّ ( فعل مضارع –ها اِسم أنَّ  – ة بالفعلأنَّ حرف مشبه –ارع باب تفعیل ) فعل مض

 ُمَعیَّنٍَة صفت ( اسم مفعول ) –ت مضاف الیه اصوا – ( مصدر باب استفعال ) باستخدام جارومجرور –منصوب ( باب تفّعل ) 

ضَحُك َو تَ  صُفرُ َو أنَّها تَُغنّي کَالطُّیوِر ، َو تَبِکي کَاْألَطفاِل ، َو تَ 
 کَاْإلِنسانِ 

و همانا آن ها مانند پرندگان آواز می خوانند و مانند کودکان 

 می کنند و مانند انسان می خندند گریه 

کَاالطفال  –تَبکی فعل مضارع  –کَالطّیور جارومجرور  –تَُغنّی خرب أنَّ ( فعل مضارع باب تفعیل )  –ها اسم أنَّ  – بالفعل أنَّ حرف مشبهه
 کَاالنساِن جارومجرور –تَضَحُک فعل مضارع  –تَصُفُر فعل مضارع  –جارومجرور 

تَحَسُب الّدالفیُن َسَمَك الِْقرِْش َعدّواً لَها ، َفإِذا َوَقَع نَظَرُها 
ُع ِبُرسَعٍة َحولَها، َو  ها ِرضبُها  ِبأُنوفِ تَ َعلَی َسَمکِة الِْقرِْش تََتَجمَّ

ِة َو تَْقتُلُها  الْحادَّ

دلفین ها کوسه ماهی را به دشمن خود می پندارند، پس هر گاه 

نگاهشان به کوسه ماهی افتاد به سرعت دورش جمع می شوند 

 ا می کُشند یزشان می زنند و او ر، و آن را با بینی هاي ت

َوقََع فعل  –اِذا ظرف زمان  –لَها جارومجرور  –َعُدواً مفعول دوم  –القرش مضاف الیه  –َسَمَک مفعول  –الّدالفین ( فاعل )  –تَحَسُب فعل مضارع 
ُع فعل مضارع باب تف –القرش مضاف الیه  –َعلی َسَمکة جارومجرور  –ها مضاف الیه  –نَظَر فاعل  –ماضی   –بِرسَعٍة جارومجرور  –ّعل تَتََجمَّ

 ها مفعول  –تَقتُُل فعل مضارع  –الحاّدة صفت  –ها مضاف الیه  –بِأنوف جارومجرور  –ها مضاف الیه  - حوَل ظرف مکان

ٍة إَرَفَعني َيشٌء بَغتًَة   را به ساحل برد باال برد، سپس م ناگهان چیزي با نیرویی مرا ، ثّمَّ أَخَذ� إلَی الّشاِطیِ لَی اْألَعلَی ِبقوَّ

 –جرور بقوٍة جاروم –اِلَی االَعلی جارومجرور ( اسم تفضیل )  –بَغتًَة ظرف زمان  –شٌی فاعل  –ی مفعول  –[ ن نون وقایة]  –رَفََع فعل ماضی 
 اِلَی الشاطئ جارومجرور ( اسم فاعل ) –ی مفعول  –[ ن نون وقایه ]  –اََخَذ فعل ماضی 

 َر ُمنِقذي ، ما َوَجدُت أََحداً شکُْن أَ أَ ْمُت َعَز َولَّ� 
دهنده تشکّر کنم، کسی را و هنگامی که تصمیم گرفتم از نجات 

 نیافتم 

فعل  ماَوَجدُت  –ی مضاف الیه  –عل ) ُمنِقذ مفعول ( اسم فا –اَن اَشُکَر مضارع منصوب ( متکلم وحده )  –َعزَمُت فعل ماضی  –لَّ� ظرف زمان 
 عول اَحداً مف –منفی ماضی 

 که نزدیک در آب با شادي می پرید ولی من دلفین بزرگی را دیدم  ُز ُقريب ِيف الْ�ِء ِبَفَرحٍ َولِٰکّني َرأیُت ُدلفیناً کَبیراً یَقفِ 

 - ارع )فعل مض یَقِفُز جمله وصفیه ( –کبیراً صفت  –ُدلفیناً مفعول  –رایُت خرب لکنَّ ( فعل ماضی )  –ی اسم لکّن  –ِکنَّ حرف مشبهة ِبالفعل ل
 ِبَفرحٍ جارومجرور  –فی املاء جارومجرور  –ی مضاف الیه  –قُرب ظرف مکان 

راِم اِلی ُسبحاَن الَّذی أََرسی ِبَعبِدِه لَیالً ِمَن الَْمسِجِد الْحَ 
 الَْمسِجِد االَقَصی

پاك و منزه است کسی که در یک شب بنده اش را از 

 داد  م به سوي مسجد االَقصی حرکتمسجدالحرا

ِمَن املَسِجد جارومجرور ( اسم  –لیالً ظرف زمان  –ـه مضاف الیه  -ِبَعبِد جارومجرور  –اَرسی فعل ماضی ( باب افعال )  –ُسبحاَن مفعول مطلق 
 ( اسم تفضیل ) قصی صفتاالَ  –اِلی املسجد جارومجرور  –ت الحرام صف –مکان ) 

َة ْو بَعَض یَْوٍم قاَل بَْل لَِبْثَت ِمائَ قاَل کَْم لَِبْثَت قاَل لَِبْثُت یَْوماً اَ 
 ظُْر اِلی طَعاِمَک و َرشاِبَک عاٍم فانْ 

گفت : چقدر درنگ کردي؟ گفت : یک روز یا بخشی از یک روز ؛ 

به غذایت و  گفت : نه ، بلکه صد سال درنگ کردي ، پس

 نوشیدنی ات نگاه کن 
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و فاعلش ضمیر اُنظُر فعل امر  – ( معدود ) عاٍم متییز –یوٍم مضاف الیه  –بَعض معطوف  –ن یوماً ظرف زما –لَِبثَت فعل ماضی  –فعل ماضی  قال
 ک مضاف الیه –رشاب معطوف  –ک مضاف الیه  –اِلی طعام جارومجرور  –مسترت انت 

 ِق َفاِنَّ َربّی بََعثَنی ِبهاَعلَیکُم مِبَکارِِم اْالَخال 
مرا  دگارمچرا که پرورباید به صفات برتر اخالقی پایبند باشید 

 بخاطر آن فرستاده است 

 –رَّب اسم اِّن  –اِّن حرف مشبهة بِالفعل  –االَخالِق مضاف الیه  –) جارومجرور مبتدا ( مِبکارم  –) جارومجرور خرب مقدم ( َعلَیُکم ( َعلی + کُم ) 
 جرورِبها جاروم –ی مفعول  –[ ن نون وقایه ]  –بََعَث خرب إنَّ  –ی مضاف الیه 

ْهُر یَومانِ   سود توست و یک روز به زیانت  روزگار دو روز است ، یک روز به ، یَْوٌم لََک و یْوٌم َعلَیکَ  اَلدَّ

 لََک و َعلَیک ( جارومجرور ) –یَوماِن خرب ( مثنی )  –اَلّدهُر مبتدا 

 ُم الَّذی َعلََّم ِبالَْقلَمِ ْالَکَْر اِْقَراْ َو َربَُّک ا
ت ؛ همان که به وسیله قلم ارت گرامی ترین اسبخوان و پروردگ

 آموخت 

فت الّذی ص –[َربّک االکرم : جمله حالیّه ]  –االَکرُم خرب ( اسم تفضیل )  –ک مضاف الیه  –رَّب مبتدا  –اِقرا فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت انت 
 الَقلم جارومجرورب –َم فعل ماضی ( باب تفعیل ) َعلَّ  –

 اهی توبه اي دارد مگر بد اخالقی هر گن قِ تَوبٌَة اِّال سوَء الُْخل لِکُلِّ َذنٍْب 

 ق مضاف الیهالُخل –سوَء مستثنی  –تدای مؤخر مب تَوبَة –ذَنٍب مضاف الیه  -) مله ( جارومجرورلُِکلِّ خرب مقدم شبه ج

یِّ   ئاِت وَو ُهَو الَّذی یَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعباِدِه و یَْعفو َعِن السَّ
 یَْعلَُم ما تَفَعلونَ 

او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدي ها در 

 را که انجام می دهید ، می داند  میگذرد و آنچه

َعن السیئات  –یَُعفو فعل مضارع  –ه مضاف الیه  –َعن عباِد جارومجرور  –ة مفعول التوب –ُل فعل مضارع بیَق –الّذی خرب  –ُهَو مبتدا 
 ( واو ) تَفَعلوَن فعل مضارع و فاعلش ضمیر بارز –ما مفعول  –یَعلَم فعل مضارع  –مجرور جارو 

 ِعبادی َعّنی َفاِنّی َقریٌب  َو اِذا َسأَلَکَ 
، قطعاً من [ به آنان ]  و اگر بندگانم از تو درباره من بپرسند

 نزدیکم 

( اِنّی = اِّن + ی ) ( حرف  -ی = َعن + نی ) ( جارومجرور ) َعنّ  ( –فردش : َعبد ) ِعباد فاعل ( م –َک مفعول  –سأل فعل ماضی  –اِذا ظرف زمان 
 قریٌب خرب إنَّ  –مشبهة بالفعل + اسم إنَّ ) 

 نی َو َعلِّْمنی ما یَْنَفُعنیاَللُّهمَّ انَْفْعنی مِبا َعلَّْمتَ 
خدایا با آنچه به من آموختی به من سود برسان و آن چه را که 

 می رساند به من بیاموز ه من سود ب
ی  –ن نون وقایه  –َعلَّمَت فعل ماضی ( باب تفعیل )  –ی مفعول  –ن نون وقایه  –و فاعلش ضمیر مسترت انت اِنَفع فعل امر  –اَللهمَّ منادا 

 ن نون –َفُع فعل مضارع نیَ  –ما مفعول دوم  –ی مفعول  –ه ن نون وقای –( باب تفعیل ) و فاعلش ضمیر مسترت انت َعلِّم فعل امر  –مفعول 
 ی مفعول –وقایه 

 َمرَنی ِبإِقاَمِة الَْفرائِِض اِنَّ اللَه اََمرنی مِبُداراِة الّناِس کَ� اَ 
خداوند مرا به مدارا کردن با مردم فرمان داد همان طور که به 

 پا داشتن واجبات فرمان داده است بر

َ  –الله اسم أنَّ  –اِنَّ حرف مشبهة ِبالفعل  الناس  –مبداراة جارومجرور  –ی مفعول  –ن نون وقایه  –و فاعلش ضمیر مسترت هو َمر فعل ماضی ا
الفرائِض مضاف  –ِباِقامة جارومجرور  –ی مفعول  –ن نون وقایه  –و فاعلش ضمیر مسترت هو اََمَر فعل ماضی  –کَ� جارومجرور  –مضاف الیه 

 ) الیه ( مفردش : فریضه

 جریانی در آب اقیانوس ایجاد شد  بادهاي شدیدي وزید و َدَث تَّیاٌر يف ماِء الُْمحیِط دیَدٌة َو حَ َعَصَفْت ریاٌح شَ 
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 املُحیط مضاف الیه ( اسم فاعل ) –فی ماء جارومجرور  –تیّاٌر فاعل  –َحَدث فعل ماضی  –شدیدٌة صفت  –ریاٌح فاعل  –َعَصَفت فعل ماضی 

ُر رََة ِألنََّك کثیطُُرِق تَقویَِة الّذاکِ  أنَصُحَك ِبِقراَءِة ِکتاٍب َحوَل   
 النَّسیانِ 

هاي تقویت حافظه نصیحت تو را به خواندن کتابی درباره راه

 کار هستی زیرا تو بسیار فراموش کنم؛(سفارش) می

طُرُِق مضاف الیه ( مفردش  –رف مکان َل ظَحو  –کتاٍب مضاف الیه  –رومجرور قراءِة جابِ  –فعول مکـَ  –ضارع ( صیغه متکلم وحده ) اَنَصُح فعل م
 النسیان مضاف الیه –کثیُر خرب إنَّ  –کـ اسم إنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –الذاکرة مضاف الیه  –تقویة مضاف الیه  –طریِق )  :

 ا ات وارد نمصف بندگان شایسته مرا به رحمت خویش در مِتَك  يف ِعباِدَك الّصالِحینَ َو أْدِخلني ِبَرحْ 

 –کـَ مضاف الیه  –فی عباِد جارومجرور  –کـَ مضاف الیه  –ِبرََحمِة جارومجرور  –ی مفعول  –ن نون وقایه  –اَدِخل فعل امر ( باب افعال ) 
 ( اسم فاعل ) الصالحین صفت

 کاش خاك بودم گوید : ايکافر میو  کافُر یا لَیَتنی کُنُت تُراباً ویَقوُل الْ 

 فعل کُنُت  –کُنُت تراباً ( خرب لیت )  –ی اسِم لیَت  –ن نون وقایه  –لیَت حرف مشبهة بالفعل  –( اسم فاعل )  الکاِفر فاعل –یقوُل فعل مضارع 
 تراباً خربِ کُنُت  –ُت اسِم کُنُت  –ناقصه 

 ، أَو ِمْن ثَالٍث : َصَدَقٍة جاریَةٍ ّال إ َت اإلنساُن انَْقطََع َعَملُهُ إذا ما
 ، أو َولٍَد صالَحٍ یَدعو لَهُ هِ ِعلٍم یُنَتَفُع بِ 

(زمانی که انسان مرد کارش جز به سه نوع قطع شده است؛ 

 فرزند شود یامند میه [کسی]از آن بهرهصدقه جاري یا دانشی ک

 ند ککاري که براي او دعا می درست

ُه مضاف الیه  –َعمُل فاعل  –) فعل ماضی (باب انفعال ) ( جواب رشط  عاِنَقطَ  –النسان فاعل ا –ماَت ( فعل رشط ) فعل ماضی  –اِذا ظرف زمان 
 صالحٍ صفت –ِبِه جارومجرور  –یُنتََفُع جمله وصفیه ( فعل مضارع باب افتعال و مجهول )  –جاریٍَة صفت  –ِمن ثالٍث مستثنی ( جارومجرور )  –

 لَُه جارومجرور   –یَدعو جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –

 هشتمدرس ترجمه عبارات 

 را از دوري تو مانند قیامت دیدممن بدون شک روزگار  إنّی َرأَیُت َدْهراً ِمْن َهْجرِك الْقياَمه

 القیامة مفعول دوم –کـ مضاف الیه  –ِمن َهجر جارومجرور  –َدهراً مفعول  –رأیُت خرب إنَّ  –ی اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة ِبالفعل 

 هاي این دو چشمم نشانه براي ما نیست؟[آیا] اشک ؟لَعالمةالَنا  اٰهذلَْيَسْت ُدموُع عیني 

العالمة  –لَنا جارومجرور  –هذا صفت  –ی مضاف الیه  –)  َعیِن مضاف الیه ( مونث –ُدموُع اسِم لیَست ( مفردش : َدمع )  –لَیَست فعل ناقصه 
 خرب لََسیت

 شودبیازماید دچار پشیمانی می موده راهرکس آز َجرَّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمهَمْن َجرََّب الْمُ 

باب  –( اسم مفعول ) َحلَّت جواب رشط ( فعل ماضی  –املَُجرَّب مفعول  –جرََّب فعل رشط ( فعل ماضی باب تفعیل ) –ادات رشط )  َمن مبتدا (
 النّدامُة فاعل –ِبِه جارومجرور  –نیست ) 

الَمهفی بُْعِده  ر نزدیکی او سالمتی و آرامش استري او رنج و عذاب و ددر دو ا َعذاب فی قُرِبَها السَّ

ها  –فی قُرب ( جارومجرور ) خرب مقدم شبه جمله  –َعذاٌب مبتدای مؤخر  –ها مضاف الیه  –فی بُعِد خرب مقّدم شبه جمله ( جارومجرور ) 
 ة مبتدای مؤّخرالّسالم –مضاف الیه 
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 ایمد عشقی را بدون سرزنش ندیدها سوگنبه خد ماَرأَیْنا ُحّباً ِبال َمالَمهَوالله  

 بالمالمه جارومجرور – ُحبّاً مفعول –و ضمیر نا فاعل ما َرأَینا ( فعل ماضی منفی )  –اللِه مجرور به حرف َجّر قَسم  –و ( واِو قَسم ) 

 ] بچشدتا از آن(با دادن جامی) جامی از بزرگواري [عشق َحتَّی یَذوَق ِمنُْه کَأْساً ِمَن الکَراَمه

 ِمَن الکرامة جارومجرور –کَأساً مفعول  –ِمنُه جارومجرور  –و فاعلش ضمیر مسترت هو َحتی یَذوق مضارع منصوب 

 ا تشنه اند بپرساز آب انبارها دربارة سوارانی که در بیابان ه کْباً تَهيُم ِفی ا لَْفلَواِت َسِل  املَصانَِع َر 

 فی الَفلَوات جارومجرور –تَهیُم جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –باً مفعول دوم َرک –املَصانِع مفعول  – َسل فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت أنتَ 

 واگر مرا ترك کنی ، شب و روزم مساوى است َجرَْت َسواء َعشيَّتي و َغدايتَو إْن هَ 

 ی مضاف الیه –َغداة معطوف  –لیه ی مضاف ا –َعشیّة مبتدای مؤخر  –َسواء خرب مقدم  –َهَجرَت فعل ماضی  –إن حرف رشط 

 ذشت و دلم مى گوید که تو مى آیىزمان گ َمَيض الزَّماُن َو َقلبي یَقول إنََّك آيت

نَّ جز إ آتی  –کـَ اسِم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة ِبالفعل  –یقوُل خرب ( فعل مضارع )  –ی مضاف الیه  –قَلب مبتدا  –الزمان ُ فاعل  –َمَضی فعل ماضی 
 م فاعل )( اس

 حیات درتاریکى ها جستجو مى شود وگاهى چشمۀ َعُ� الَْحياِة فی الظُّلُ�ِت َو َقْد تَُفتَُّش 

 فی الظل�ت جارومجرور –الحیاة مضاف الیه  –) نایب فاعل ( مؤنث عیُن  –باب تفعیل ) مجهول و ُش ( مضارع تَُفتَّ 

ُر عَ   يشی َو أَنَت حاِمُل َشْهدَفکَْم مُتَرِّ
 رزندگیم را تلخ مى کنى درحالى که تو این همه شهد وچقد

 شیرینى داري
ُر ( فعل مضارع باب تفعیل )   - ( انت حاِمُل ) ( جمله حالیّه ) –و ، واِو حالیه  –ی مضاف الیه  –َعیش مفعول  –و فاعلش ضمیر مسترت انت مُتَرِّ

 شهد مضاف الیه –حاِمل خرب ( اسم فاعل )  –أنَت مبتدا 

 اگرخاك قبرم را ببویى ، بوى عشق را مى یابى الُْودِّ إْن َشَمْمَت ُرفايت َت رائَِحةَ َوَجدْ 

مت فعل رشط (فعل َشمَ  –إنَّ حرف رشط  –مضاف الیه  دِّ الو  –رائحَة مفعول  – و فاعلش ضمیر بارز ( َت ) َوَجدَت جواب رشط ( فعل ماضی )
 مضاف الیهی  –رُفاة مفعول  –و فاعلش ضمیر بارز َت ) ماضی

  تُِحبُّ َو تَرَْيض َوَصْفُت کُلَّ َمليحٍ کَ�
مانطور که دوست دارى و هر زیبا روى  با نمکی را وصف کردم ه

 مى پسندى
عل تَرَضی ف – و فاعلش ضمیرمسترت انت تُِحبُّ فعل مضارع باب افعال –کَ� جارومجرور  –َملیحٍ مضاف الیه  –کُلَّ مفعول  –َوَصفُت فعل ماضی 

 ضارعم

 أَْرجو َو أَْسَتغيُث َو أَدنو أَخاُف ِمنَك وَ 
ى خواهم و به تو ازتو مى ترسم و به توامید دارم و از توکمک م

 نزدیکى مى جویم

 اَستَغیُث فعل مضارع باب –اَرجو فعل مضارع ( متکلم وحده )  –ِمنَک جارومجرور  – { باب نیست }اَخاُف فعل مضارع ( متکلم وحده )
 )وحده صیغه متکلّم ( فعل مضارع متکلم وحده ) اَدنو  استفعال (

 دوستانم مرا ترك کردند همان طورکه دشمنانم مى خواهند و� کَ� تَشاُء ُعدايتأَِحبَّتی َهَجر 

تَشاُء فعل  –رور کَ� جارومج –ی مفعول  –ن نون وقایه  –و فاعلش ضمیر بارز واو ( فعل ماضی )  َهَجروا خرب –ی مضاف الیه  -اَِحبّة مبتدا 
 ی مضاف الیه –ُعداة فاعل  –مضارع 

 ی الْوُکَناِت َو إْن َشکَْوُت إلَی الطَّ�ِ نُْحَن فِ 
ها مى گریند و ناله  واگر به نزد پرندگان  شکایت  ببرم ، درالنه

 سر مى دهند
ماضی [ با نَحُن اشتباه نگیرید ] ( صیغه جمع مؤنث نُحَن فعل  –اِلَی الطَّیر جارومجرور  –َشکَوت فعل رشط ( فعل ماضی )  –إن حرف رشط 

 غایب )
 فی الوکنات جارومجرور
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 هت را از طریق اینترنت شارژ کنیتوانی موجودي تلفن همرامی الِِك َعْربَ اإلنِرتنتَجوّ  تَستَطیعیَن أن تَشَحني رَصیدَ 

ل رَصید مفعو  -شَحنی مضارع منصوب [ صیغه مفرد مؤنث مخاطب ]أن تَ  –تَستَطعیَن فعل مضارع باب استفعال [ صیغه مفرد مؤنث مخاطب ] 
 نرتنت مضاف الیهاال  –َعَرب ظرف مکان  –کـِ مضاف الیه  –( اسم مبالغه ) َجّوال مضاف الیه  –

حِن و تََضُع  تَشَرتی الزّائِرُة َرشیحَة الَْجّواِل َو ِبطاَقَة الشَّ
 َجّوالِهاالَرشیحَة فی 

 کارتخرد و سیمهمراه و کارت شارژ را میکارت تلفن زائر سیم

 دهدرا در تلفن همراهش قرار می

حِن مضاف الیه  –ِبطاقَة معطوف  –الَجّوال مضاف الیه  –رشیعة مفعول  –الزائرة فاعل  –تشرتی فعل مضارع باِب افتعال  ارع تََضُع فعل مض –الشَّ
 ها مضاف الیه –فی جّوال جارومجرور  –مفعول الرشیحة  –

حُن َفَتذَهَب ِعنَد أَن تَتَّصَل َو لِٰکن ال یَعَمُل ا َو تُریدُ  لشَّ
 االِتِّصاالِت  ِف ُمَوظَّ 

د پس نزد کنبگیرد اما شارژ کار نمیخواهد که تماسو می

 رودکارمند مخابرات می

حُن فاعل  –ُل مضارع منفی ال یَعمَ  – أن تَتََّصَل مضارع منصوب باب افتعال –و فاعلش ضمیر مسترت هی تُریُد فعل مضارع باب اِفعال   –الشَّ
 االتصاالت مضاف الیه –َمؤظَّف مضاف الیه [ اسم مفعول ]  –ِعنَد ظرف  –تَذهب فعل مضارع 

ُر حِر َو الطَّیَحتَّی الحُوُت ِفی البَ  یءٍ تُِم الِعلِم یَلَعُنُه کُلُّ شَ کا
�ءِ   ِفی السَّ

و پرنده در در دریا پنهان کننده ي علم را هر چیزي حتی ماهی 

 کندآسمان نفرینش می

شیٍء مضاف الیه  –کُلُّ فاعل  –ـُه مفعول  -{ صیغه جمع مونث غایب نیست } یَلَعُن فعل مضارع  –الِعلِم مضاف الیه  –کاتُِم مبتدا ( اسم فاعل ) 
 جارومجرور فی الس�ء –الطَّیُر معطوف  –فی البحر جارومجرور  –الحوُت معطوف  –َحتّی حرف عطف  –
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  درس اوللغات مهم 

ل : کامل کن  کَمِّ

ُل )( ماضی : کَمَّ   َل / مضارع : یَُکمِّ
 اُخَری : دیگر ُدَرر : مر وارید ها ( مفرد : ُدّر )

 اَْخَرَج : در آورد اِنْتَظََر : منتظر شد / مصدر : انتظار
 ری جویندهُمستَعین : یا ( مضارع : یُْخِرُج / مصدر : اِخراج )

 ( ُمستعیناً ِبـ : با کمِک )
 ذا : این  = ٰهذا

 أَن .... : که ، این که ..... ُمستَِعر : فروزان

 أَن أساِفَر : که سفر کنم ذات : دارای َمطار : فرودگاه

 ) مضارع : یَنتَِفعُ  إنْتََفَع : سود برد ( ذاَك : آن َمَع اْألََسِف : متأسفانه

 أَنُجم : ستارگان زاَن : زینت داد ت؟َمْن ذا : این کیس

رَة : اخگر ( ُمنَهِمرَة : ریزان  أَنزََل : نازل کرد ( مضارع : یُنزُِل ) ) پاره آتش َرشَ

 ناَسَب : 

 أَنُعم : نعمت ها صاَر : شد (مضارع : یَصیُر) مناسب شد ( مضارع : یُناِسُب )

 أَْوَجَد : پدید آورد ( مضارع : یُوِجُد ) شت )َضْع : بگذار ( َوَضَع : گذا نَِرضَة : تر و تازه

 َ�َْت : رشد کرد ( مؤنّث )

 ( مضارع : َ�ا / مضارع : یَنُمو )
 بالِغ : کامل ضیاء : روشنایی

 نِعَمة : نعمت ( جمع : اَنُْعم ، نَِعْم ) َصْوم : روزه

 یُخِرُج : در می آَورد
 َعیِّْن : مشّخص کن

 ع : یَُعیُِّن )( ماضی : َعیَّن / مضار 
 تَرِجْم : ترجمه کن

 ُمراَجَعة : مرور کردن ( ماضی : تَرَجَم / مضارع : یَُرتِجُم )

 تَعارُف : آشنایی با همدیگر ُغصون : شاخه ها ( مفرد : ُغْصن ) َمسموح : مجاز

 َجذَوة : پاره آتش غیَم : ابر َمطَر : باران

 عدّو : دشمن یفَراغ : جای خال ُمنْتَِرشَة : پخش شده

 َجهََّز : مجّهز کرد (مضارع : یَُجهُِّز) قاَعة : سالن ُمَوظَّف : کارمند

 داَر : چرخید (مضارع : یَدوُر : می چرخد) قُْل : بگو َهلََک : هالک شد

 لِسان ِصْدق : یاد نیکو فَطور : صبحانه فُْستان : پوشاک زنانه

 برنده ، پیروزفائِز :  َغَداً : فردا غالی : گران قیمت

 ُعْدوان : دشمنی لَْمة )ظُل�ت : تاریکی ها ( جمع : الظُّ  صارَت : شد ( صاَر ، یَصیُر )

 ِرشاء : خریدن ة : شیشهزُجاج رَقََد : خوابید ، بسرتی شد
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 رَخیص : ارزان خرسان : زیان ، رضر َحَصَد : درو کرد

 رارَة : گرماحَ  َحبَّة : دانه تَعیُش : زندگی می کنی ( یَعیُش )

 تَعارَُف : آشنا شدن بَطّاریَّة : باطری اَنُْعم : نعمت ها ( جمع : نعَمة )

 اَراِذل : انسان های پست و بی مقدار

 ( جمع : اَرَذْل )
 اَفاِضل : انسان های شایسته

 ( جمع : اَفَضْل )
 اَلوان : رنگ ها ( جمع : لَون )

 جو کناِبَْحْث : جست

 َحَث ، یَبَْحُث )( فعل امر از : بَ 

 

 درس دوملغات مهم 

 أَجر : پاداش ، دستمزد سائِح : جهانگرد ما أجمل! : چه (چقدر) زیباست!

عب : ملّت ُمصَحف : قرآن  أَْجری : جاری کرد الشَّ

 أَْخلََص : ُمخلص شد ظََهَر : ظاهر شد ، آشکار شد ، �ایان شد ِمضیاف : میه�ن نواز

 أَشّد : سخت تر َم : یاد دادَعلَّ  ناِقص : منهای

 أرَسلْنا : فرستادیم َغرََس : کاشت نَعَجة : میش

 أفِرغ : عطا کن ، عنایت کن ِغرام : گِرَم َوَجع : درد و بی�ری

 أْمَسَك : به دست گرفت ، نگه داشت َغَفَر : آمرزید َورََّث : به ارث گذاشت

 ِبرئ : چاه تری یافت ( مضارع : یَفوُق )فاَق : بر  یََرتاَحُم : به هم مهربانی می کنند

 بَعض .... بَْعضاً : یکدیگر قاَم : برخاست ( مضارع : یَقوُم ) یَتَناَجی : با هم راز می گویند

 بَنَی : ساخت قاَم بـِـ : اقدام کرد ، انجام داد ، پرداخت یَْجري : جاری است

 البَیِّنات : دالیل ، برهان ها دار ) ِق : نگه دار ( ِقنا : مارا نگه یُساوي : مساوی است

 جاَء : آمد کُلوا : بخورید یَستَغِفُر : آمرزش می خواهد

 جاء ِبـ : آورد لَِبَث : اقامت کرد و ماند یَکفي : بس است

 الِحلم : بردباری ، شکیبایی ال تََفرَّقوا : پراکنده نشوید یع : جوی های پر آب ، چشمه هایَناب

 زائِد : به اضافه ال تَتَِّخذوا : نگیرید ( مفرد : باب )ها اَبواب : در 
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 اِْختََربَ : آزمود ، امتحان کرد

 ( مضارع : یَختَِربُ / مصدر : اِْخِتبار )

 أثاَر : برانگیخت

 ( مضارع : یُثیُر / مصدر : إثارَة )

 اَلف : هزار

 اَکََل : خورد ( مضارع : یَاْکُُل )

 بََسَط : گسرتاند ( مضارع : یُبِْسُط ) عه زمین ( جمع : ِبقاع )بُْقَعة : قط َجناح : بال

تََرَک : رها کرد ، دست برداشت ، باقی  بُقَعة : قطعه زمین

 گذاشت ( مضارع : یَْرتُُک / ماضی : تَْرک )

 بَهیَمة : چارپا ( به جزء درندگان )

 ( جمع : بَهائِم )
 َجمیع : همه ، کّل 

 تَعاَوَن : همیاری کرد َجمیعاً : همه باهم ، همگی از ِحفاظ َعلی : نگهداری

 َحَسَب : بر حسب ... ، بنابَر ... ، بر طبق ... ِعنَْدئٍِذ : در این هنگام ( مضارع : یَتَعاَوُن / مصدر : تَعاُون )

 فارغ : خالی َصدر : سینه ُعقدة : گره

ة : تاسیسات عمومی  : پنهان کرد کَتَمَ  کَوکَب : ستاره َمراِفق عامَّ

 یَْستَْغِفُر : آمرزش می خواهد

 ( اْستَْغَفَر ، یَْستَْغِفُر )

 َمواِعظ : سخنان پند آموز ، اندرزها

 ( مفرد : َموِعظَة )

 مساکین : فقیران ، بیچارگان

 ( مفرد : مسکین )

 َمْوت : مرگ َوَرع : پرهیزکاری ، پارسایی نَشاط : فعالّیت

 َورََّث : به ارث گذاشت

 مضارع : یَُورُِّث / َمصدر : تَْوریث ) (

 نُفایَة : زباله ( جمع : نُفایات ) َ�ْلَة : مورچه

ْ : آسان کن  هاتِف : تلفن ( جمع : َهواتِف ) یَرسِّ

 

 درس سوم لغات مهم 

َق : تا باور کنی  أَثاَر : بر انگیخنت تَساقََط : افتاد َحتَّی تَُصدِّ

 اِحتََفَل : جشن گرفت التََّعرُُّف َعلَی : شناخنت واهر )ظاِهرَة : پدیده ( جمع : ظ

 أرَسَل : فرستاد ثَلج : برف ، یخ ، ( جمع : ثُلوج ) َعْربَ : از راهِ 

 أَصبََح : شد جاِهز : آماده ِفلْم : فیلم ( جمع : أَفالم )

 َمرَحباً ِبُکم : خوش آمدید ، دردود بر ش�
امه ( جمع : َفِر : گذرنَجواز ، َجواُز السَّ 

 )َجوازات
 اِعصار : گردباد

 أَِمریَکا الُوسطَی : آمریکای مرکزی َحَسناً : بسیار خوب الَحَظ : مالحظه کرد

 أمطََر : باران بارید َحیََّر : حیران کرد الُْمحیُط اْألَطلَسّی : اقیانوس اطلس

 أنتَبََه : بیدار شد ، متوّجه شد َسَحَب : کشید ُمراِفق : همراه

ی : نا امید َمفروش : پوشیده ، فرش شده  بََسَط : گسرتاند َسمَّ

 ِبطاقَة : کارت َسوداء : سیاه ( مونث أسَود ) ِمهرَجان : جشنواره

 بَُعَد : دور شد َسنَوّي : ساالنه نُزُول : پایین آمدن
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َق : باور کرد نیام : خفتگان  بُنَيَّ : پرسکم َصدَّ

َرشَّفتُمونا : مرشَّف فرمودید : به ما افتخار  شمه هایَنابیع : جوی های پر آب ، چ
 دادید

 تََری : میبینی ، ببینی
 ( أَن تََری : که ببینی )

 تفتیش : بازرسی ، جست و جو

 تَعارُف : آشنا شدن
 ( ماضی : تَعارََف ، مضارع : یَتَعارَُف )

 تََخرََّج : فارغ التَّحصیل شد
 ( مضارع : یَتََخرَُّج )

 طََع : قطع شد ( مضارع : یَْنَقِطُع )اِنْقَ 

 تَناُول : خوردن

َل : تحمیل کرد ، بار کرد فریق : تیم ، گروه کَاَنَّ : گویا ، مثل این که  َحمَّ
ُل )  یَْحتَِفُل : جشن می گیرد ( ماضی : اِْحتََفَل ) َمرَحباً ِبُکم : خوش آمدید ، درود بر ش� ( مضارع : یَُحمِّ

 یَمین : راست یَسار : چپ

 

 

  درس چهارملغات مهم 

مضارع :  تَعایََش : همزیستی داشت ( َسواء : یکسان
 )  یَتَعایَُش / مصدر : تَعایُش

أن یَتَعایَشوا تَعایُشاً ِسلمیاً : که همزسیتی  (
 ) مساملت آمیز کنند

 أتَقی : پرهیزگارترین

 تََفرََّق : پراکنده شد
 ر: تََفرُّق)(مضارع : یَتََفرَُّق / مصد

اِدفَْع ِبالَّتي هَي أَحَسن : با آنچه که بهرتین 
 } دور کن بدی را ) است { روش (

َه : آموخت ، فهمید َعَذَر : عذر پذیرفت (مضارع : یَعِذُر)  اِساَءة : بدی کردن تََفقَّ

: یَستَوي /  اِستََوی : برابر است (مضارع َج�رِك : گمرکات َعلَی َمرِّ الُعصوِر : در گذر زمان
َق : تا باور کنی َعمیل : مزدور (جمع : ُعَمالء) مصدر: اِسِتواء)  َحتّی تَُصدِّ

 أَرشََك : رشیک قرار داد َحبل : طناب  (جمع : ِحبال) فَْضل : برتری ، فزونی

 إعتََصَم : چنگ زد (با دست گرفت) ُحّریَّة : آزادی فَِرٌح : شاد

 فََرَغ : خالی شد ، فارغ شد
 مضارع : یَفُرُغ ) (

 أَکرَم : گرامی ترین َحمیم : گرم و صمیمی

 فَرََّق:پراکنده ساخت
 ( مضارع : یََفرُِّق / مصدر : تَفریق )

 إکراه : اجبار ِخالف : اختالف

 إن : اگر ُخْمس : یک پنجم

 أُنثَی : زن ، ماده ذَکَر: مرد ، نر قائِد: رهرب ( جمع : قاَدة )

 َدعا : فرا خواند، دعا کرد ، ایستادهقائِم : استوار 
 ( یَدعوَن : فرا می خوانند )

 أَّال نَعبَُد : که نپرستیم
 لََدي : نزد ( لََدیِهم : دارند ) ( أَْن + ال + نَعبُد )

 أّال : که نه ..... ِذکَریات)» ِذکَری : خاطره (جمع  ماَشی : همراهی کرد (مضارع : یُ�ِيش)
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  پنجمدرس لغات مهم 

 بَّث : پراکندن َسبِّ : دشنام داد ( مضارع : یَُسبُّ ) مدیگرَمَع بَعض : با ه

 تََجلَّی : جلوه گر شد ِمن فَضلك : خواهشمندم ِسلمّي : ُمساملت آمیز ( ِسلم : صلح )

 تَعارَف : شناخت یافت یَُؤکُِّد : تاکید می کند یَُجوُز : جایز است

 : به جای خدا ، به غیر خداِمن دوِن اللِه  اِْحِتفاظ : نگه داشنت اِْن : اگر

 جالََس : هم نشینی کرد
 ( مضارع : یَتََجالُِس / مصدر : ُمجالََسة )

 اِْحَرتََم : احرتام گذاشت
 ( مضارع : یَْحَرتُِم / مصدر : اِْحِرتام )

 اِْجتَنََب : دوری کرد
 ( مضارع : یَْجتَِنُب / مصدر: اِْجِتناب )

 جاَز : جایز است ( مضارع : یَجوُز ) سیِّئَة : بدی ، گناه إیجاد التَّفرَقَة : تفرقه افکنی

 َمرَّ : گذشت ، عبور کرد
 ( مضارع : یَُمرُّ )

 تَعاَرشَ : با هم معارشت کردند
 ( مضارع : یَتَعاَرشُ )

 تَشابََه : ه�نند شد ، شبیه شد
 ( مضارع : یَتَشابَُه )

 شستگیتَقاُعد : باز ن صالَة : سالن َعَجمّی : غیر عربی

 ُعصور : دوران ها ( جمع : عرص ) ِقْرش : پوست تَعاْل : بیا

ی : آرام بخشمُ   َدفََع : دور کرد ُصداع : رسدرد َهدِّ

 َولّی : دوست 

 اِبتََعَد : دور شد اِنبََعَث : فرستاده شد دوَن أَن یَُحرَِّك : بی آن که حرکت دهد

 اِتَّجاه : جهت أَنَشَد : رسود أَذناب )َذنَب : ُدم ( جمع : 

 اِحتَوی : در بر داشت ( شامل شد ) بَّرّي : خشکی ، صحرایی ، زمینی َزیت : روغن ( جمع : ُزیوت )

 سیروا : حرکت کنید
 ( ماضی : ساز / مضارع : یَسیُر )

 أعشاب ِطبّیَّة : گیاهان دارویی
 ( مفرد : ُعْشب ِطّبّي )

 دأَفَرَز : ترّشح کر 
 (مضارع : یُفِرُز / َمصدر : إفراز)

 اِستَعاَن : یاری ُجست بوم : جغد سائِل : مایع

ََّر : تحت تأثیر قرار گرفت َصدور : سینه ها  اِستَفاَد : استفاده کرد تَأَث

 إضافًَة إلَی : افزون بر تََحرََّك : حرکت ، جبنید َضوء : نور ( جمع : أَضواء )

 أعوُذ : پناه می برم زخم ُجْرح : ظَالم : تاریکی

 بَّط : اردک َحتَّی : تا (َحتَّی تَبتَِعُد : تا دور شود ) َعوََّض : جربان کرد

 أداَر : چرخانْد، اداره کرد ( مضارع : یُدیُر ) َحرََّك : حرکت داد ، جنباند ِقّط : گربه

 بهبود یافت إلتَأََم : َحوََّل : تبدیل کرد لَِعَق : لیسید ( مضارع : یَعلَُق )

 اِلِتقاط ُصَوٍر : عکس گرفنت ِحْرباء : آفتاب پرست ُميضء : نورانی

 اَلَحطَب : هیزم ِخزانَة : انبار ُمطَهِّر : پاک کننده

 إنارَة : نورانی کردن َدلَّ : راهن�یی کرد ( مضارع : یُُدلُّ ) ِوقایَة : پیشگیری

 دوَن أَن : بی آن که دارد، فرمانروایی َملََك : مالک شد ، اَْحَسنَْت : آفرین بر تو

 اِْستَطاَع : توانست باَرَک اللُه فیَک : آفرین بر تو بَْکتیریا : باکرتی

 ُحْمق : نادانی َخّالق : بسیار آفریننده طََمَع : طمع ورزید ( مضارع : یَطَْمُع )
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  ششمدرس لغات مهم 

 عاَذ : پناه برد ( مضارع : یَعوُذ ) قَید : بند نََدم : پشی�نی

 ْستَعیُن : کمک می گیردیَ 
 ( ماضی : اِْستَعاَن )

 َملََک : مالک شد ، دارد ، فرمانروایی کرد
 ( مضارع : یَْمِلُک )

 یَْحتَوی : در بر می گیرد
 ( ماضی : اِْحتََوَی )

ُر ) ِخالل : میان َذّم : نکوهش َر : هشدار داد ( مضارع : یَُحذِّ  َحذَّ

نَة : رنگی  ِمئات : صدها ( مفرد : ِمئَة ) ویی ، پزشکیِطبّیَّة : دار  ُملَوَّ

 یُْرس : آسانی

 إبِل : شرت ُجبنَة : پنیر کاَن قَْد أَعطاُه : به او داده بود

 اِْختاَر : برگزید َجیش : ارتش ( جمع : ُجیوش ) کاَن ..... یَْحُکُم : حکومت می کرد

بوَن : خوشامد می  اِستَقبََل : به پیشواز رفت َحدید : آهن گفتند کاَن .... یُرَحِّ

 اِستََقرَّ : استقرار یافت َحمیر : خران (مفرد : ِح�ر) کَریه : زشت و نا پسند

 أَْشَعَل : شعله ور کرد خاطََب : خطاب کرد ُمحاَربَة : جنگیدن

 أَْصلََح : اصالح کرد َخرََّب : ویران کرد ُمختال : خود پسند

 أَطاَع : پیروی کرد َخیََّر : اختیار داد مرداب ُمستَنَقع :

 اِغتَنََم : غنیمت شمرد َدبََّر : سامان بخشید : خرامان، رسَمستی ، خوش گذرانی َمَرح

 إِْغالق : بسنت َدجاج : مرغ َمرق : خورِشت

 أنِصتوا : سکوت کنید ذاَب : ذوب شد َمضیق : تنگه

 ویِبدايّئ : بد ُذباب : مگس نُحاس : مس

 ِبناء : ساخنت ، ساخت�ن رَفََض : نپذیرفت ، رد کرد نَْحَو : سمِت 

 بَیَن الَْحیِن َو اْآلَخِر : هر از گاهی ُزبَدة : کَرِه نََهَب : به تاراج بُرد

 تاَب : توبه کرد ساَر : رفت ُوصول : رسیدن

 فتتََخلََّص : رهایی یا الّدوام : ساعت کار ساعةُ  َهَدی : راهن�یی کرد

د : یکتاپرست  ، ، زدوخورد کرد تَصاَدَم : درگیر شد َسَکَن : زندگی کرد ُمَوحِّ
 أْعطٰی : عطا کرد ( مضارع : یُعطی ) اَنبوبَة : لوله ( جمع : اَنابیب ) تصادف کرد

 تَکریر : پاالیش َجزََی : کیفر داد ( مضارع : یجزی ) جار : همسایه

 َخّد : صورت ، گونه َدواء : دارو ( جمع : اَدویَة ) ُدَول )َدولَة : کشور ، حکومت ( جمع : 

 َدوام : ساعت کار
 ( َدوام َمدرَسّی : ساعت کار مدرسه )

 َحَکَم : حکومت کرد ، داوری کرد
 ( مضارع : یَْحُکُم )

 حارََب : جنگید
 ( مضارع : یُحارُِب / مصدر : ُمحاَربَة )

،  شؤون : کارها ، امور ( جمعِ شأن : امر
 کار )

َب : خوش آمد گفت رَجاء : امید داشت ، خواست ( مضارع : یَرُْجو )  رَجَّ

 َغداء : نهار فَطور : صبحانه
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  هفتمدرس لغات مهم  

 تَیّار : جریان تُراب : خاک ، ریزگرد َصَفَر : سوت زد ( مضارع : یَصُفُر )

 َصلََّح : تعمیر کرد ، اصالح کرد
 ( مضارع : یَُصلُِّح / مصدر : تصلیح )

 تَسلَُم عیناك : چش�نت سامل مباند
 ( چشمت بی بال )

 أَرَشَد : راهن�یی کرد
 مصدر : إرشاد )( مضارع : یُرِشُد / 

 أدَّی : ایفا کرد ، منجر شد ( مضارع : یَُؤدِّي ) تَنظیف : متیز کردن ِضْعف : برابر ( ِضعَفیِن : دو برابر )

 َعرََّف : ُمعرّفی کرد ، شناساند
 ( مضارع : یُعرُِّف / مصدر : تعریف )

 اِتََّصَل ِبــ : با ما متاس گرفت
 ال )( مضارع : یَتَِّصُل / مصدر : إتّص

 أَرَْضَع : شیر داد
 ( مضارع : یُرِضُع / مصدر : إرضاع )

 أَُری : شبانه حرکت کرد َج�عّي : گروهی طُیور : پرندگان  ( مفرد : طَیر )

 أعلَی : باال ، باال تر حاّد : تیز َعزََم : تصمیم گرفت ( مضارع : یَعزُِم )

َع : جمع شد  تََجمَّ
ُع / مصدر  ع )( مضارع : یَتََجمَّ  : تََجمُّ

 أَوَصَل : رسانید
 ( مضارع : یوِصُل / مصدر : إبصال )

 أنَْفَق : انفاق کرد
 ( مضارع : یُنِفُق / مصدر : أنفاق )

 أنوف : بینی ها (مفرد : أَنف) شقَدْور : ن َغنَّی : آواز خوانُد ( مضارغ : یَُغنِّي )

 َدالفین : دلفین ها : حافظهذاکِرَة  قََفَز : پرید ، جهش کرد ( مضارع : یَقِفُز )

 ِبحار: دریاها ( مفرد : بَحر ) َرسیر : تخت لَبونَة : پستاندار ( جمع : لبونات )

 بََعَث : فرستاد (مضارع : یَبَعُث ) رائع : جالب کَٰذلَِك : همین طور

 ی : گریه کرد (مضارع : یَبکي )بَک َسْمع : شنوایی ُمرشِف : مدیر داخلی

 لُُغ )ب: رسید ( مضارع : یَ بَلَغَ  َسَمَك الِْقرِْش : کوسه ماهی ت دهندهُمنِقذ : نجا

 َعفا : بخشید ( مضارع : یَعُفو ) ) واطئشاِطْي : ساحل ( جمع : ش َموسوَعة : دانش نامه

 َشمَّ : بویید ( مضارع : یَُشمُّ / مصدر : َشّم ) ان : فراموشیسینِ  اََرسی : شبانه حرکت کرد

 أنَْقَذ : نجات داد ( مضارع : یُْنِقُذ ) اَکََّد : تاکید کرد اگهانبَْغتَة : ن

 ِسوار : دستبند ( جمع : اَساِور ) َرشَشف : مالفه ( جمع : َرشاِشف ) صیانة : تعمیرات

 ُمَکیَِّف الَْهواِء : کولر َملِک : پادشاه ( جمع : ُملوک ) َهْب : ببخش ، عطا کن

 

 

 

 

 لَْحم : گوشت ُمختال : خودپسند َسبََّح : به پاکی یاد کرد

 َصخر : صخره ( جمع : ُصخور ) َعلَی اْمِتداِد : در امتداد ِع�رَة : ساخت�ن

  َعشاء : شام 

www.konkur.in

forum.konkur.in



هادي پوالدي – عربیجزوه    

  

 
 

  هشتمدرس لغات مهم 

 

 

 

 

 آيت ، آٍت : آینده ، در حال آمدن ساِمحیني : مرا ببخش رَّب : آزمودهُمجَ 

 اِستَغاَث : کمک خواست َسْل : بپرس ( اِْسأَْل ) َمحاِمد : ستایش ها

َر : تلخ کرد  أنَت َعلَی الَحقَّ : حق با ش�ست شاء : خواست ( مضارع : یَشاُء ) َمرَّ

 ناَح : باصدای بلند گریست و شیون کرد
 ضارع : یَنوُح )( م

 َشَحَن : شارژ کرد
 ( مضارع : یَشّحُن / مصدر : َشْحن )

 َشَکوُت : شکایت کردم
 ( إِْن َشَکوُت : اگر شکایت کنم )

 بَدیع : نو ( برای نخستین بار ) َرشیحة : سیم کارت َملیح : با�ک

َل : عوض کرد َممزوج : درآمیخته  ِبطاقَة : کارت بَدَّ

 بُْعد : دوری َعجین : خمیر ارهای بیابانَمصانِع : آب انب

 َجرََّب : آزمایش کرد ُعداة : دشمنان ( مفرد : عادي ) نُْحَن : باصدای بلند گریستند و شیون کردند

 َحلَّ : فرود آمد َعشیَّة : آغاز شب نَدامة : پشی�نی

 ذاَق : چشید (مضارع : یَذوُق) َغداة : آغاز روز ُوّد : عشق

 َدنا : نزدیک شد ( مضارع : یَدنُو ) ها ( مفرد : فَالة )فَلَوات : بیابان صف کرد ( مضارع : یِِصُف )َوَصَف : و 

 ها ( مفرد : َوکنة )َوکَنات : النه
 شکل دیگر آن، وکر است 

 ساَمَح : بخشید و درگذشت
 ( مضارع : یُساِمُح / مصدر : ُمساَمَحة )

 رَجا : امید داشت ( مضارع : یَرُجو )

 رُفات : استخوان پوسیده

 رَصید : شارژ قُرْب : نزدیکی هاَم : تشنه شد ( مضارع : یَهیُم )

 رَِضَی : راضی شد ( مضارع : یَرَضی ) کأْس : جام ، لیوان َهَجَر : جدایی گزید، جدا شد

 سوارانَرکْب : کاروان شرت یا اسب  شود.جو میوقَد تَُفتَُّش : گاهی جست کَرامة : بزرگواری

 إِتّصاالت : مخابرات أَِحبَّة : یاران ( مفرد : حبیب ) تَرْضٰی : می پسندی ( مضارع : یَرْضٰی )

 تَهیُم : تشنه می شود ( ماضی : هاَم ) َدهر : روزگار رَّسام : نقاش

 طَیّار : خلبان َشْهد : عسل بو کردی، َشَمْمَت : استش�م کردی 

 فتّاحة : در باز کن مة : بسیار فهمیدهفَّها کَّذاب : بسیار دروغگو

 َمضٰی : گذشت ( مضارع : یَْمضی ) نُْحَن : با صدای بلند گریه کردند نَظّارة : عینک
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  دهممترادف کلمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درس اول

 معنی مرتادف کلمه
 دمشنی َعداَوة ُعدوان
 پاره آتش َجذَوة َشَررَة
 خوابيد نامَ  َرَقد
 ابر بَسحا َغيم
 روشنايی نور ِضياء
 دوست َصديق ، رفيق َحبيب
 کوشا ، تالشگر جمُِدّ  ُجمَتِهد
موّفق ، قبول شده ،  ُمَوفَّق ، فائز ناِجح

 پريوز
 اين هذا ذا

 واجب ، تکليف واِجب فريَضة
 ميوه الفاکهة الّثمر
 صاحب ، دارا صاِحب ذات

 شد ، گرديد َاْصَبَحت صاَرت
 زبان لَُغة ِلسان
 پاره آتش َشَررة َجذَوة
 زيان ، ضرر َضَرر ُخسران

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 معنی مرتادف کلمه
 داد ، عطا کرد أعَطی ، أفرَغَ  آَتی 
 پاداش َجزاء َأْجر
 هنگامی که عندما إذا
 ساخت َصَنعَ  بَنی
 مهه ، مهگی کلّ  َمجيعاً 
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 درس دوم

 شکيبايی َصرب ِحلم
 هبرت ، برتر أفضل َلیخري ، أعْ 
 خوراک َغذاء طَعام
 مردم الّناس اخلَلق
 سال عام سنة
به ارث گذاشت ،  تـََركَ  َورَّثَ 

 برجای گذاشت
 نگه داشت َحِفظَ  َوِقي

 پند و نصيحت َنصيَحة َموِعظَة
 بزرگ کبري عظيم
 درد اَملَ  َوَجع

 ستاره َجنْم َکوَکب
 نبرادرا ِاْخوان ِاْخَوة
 پريوز ، موفق ناِجح فائز
 قرار داد َجَعلَ  َوَضعَ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 درس سوم

 معنی مرتادف کلمه
درگذر ، ببخش ، رحم   ِاغِفْر ، إرَحمْ  أُعفُ 

 کن
ديد ، نگاه کرد ،  رَأی ، َنَظر ، شاهد الَحظَ 

 مشاهده کرد
 َجشن َحَفَلة َمهرجان
 جا َحمَلّ  َمکان
 مدن ، افتادنپايني آ ُسقوط نُزول
 توانايی ُقدرَة ُوْسع
 می بينی ُتشاِهدُ  تـََری 
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می پنداری ، گمان می   َحتَْسبُ  َتُظنُّ 
 کنی

رخ می دهد ، اتفاق می  يـََقعُ  َحيُْدثُ 
 افتد

 خوردن اَْکل تَناُول
 کارکرد َعِملَ  ِاشَتَغلَ 
 گناهان َسيِّئات ُذنوب

 

 
 
 
 
 

 

 درس چهارم

 معنی مرتادف کلمه
 بدان ، آگاه باش أال إعَلمْ 
 پراکندن ، گسرتش َبسط ، أنِتشار َبثّ 
 رئيس ، رهرب قائِد َرئيس

 دوست (دوستی) ، محيم» صداقة«صديق  »الءو «َوِلّی 
 آسان َبسيط َسْهل

 خواهشمندم ، لطفا رجاءً  ِمْن َفضلك
 پروردگار ربّ  معبود
 شاد ، خوشحال مسرور فرح
 زمان زمان َعْصر
 نيکی َخري اَحلَسَنة
 بدی َشرّ  َسيَِّئة
 سخن َقول کالم
 مردم شعب ناس

 واجبات ، تکاليف َتکاليف ، َفراِئض واجبات
 

 
 
 
 
 

 معنی مرتادف کلمه
 بدن ها أجسام أجساد
 گياه نَبات ُعشب
 توانست َقِدرَ  إسَتطاعَ 
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 درس پنجم

 اندوه ُحزن ُغصَّة
 خواست أرادَ  طََلبَ 
 آرامش ُهدوء َسکون
 استادکار ، چريه دست حاِذقَ  ماِهر
 پشت َوراء َخْلف
 انسان ، شخص اإلنسان املرء
 هدايت کرد َهَدَی  َدلَّ 

 منطقه ، ناحيه ، حمدوده ِمنطََقة ناِحية 
 واقعيت واقع َحقيَقة
 زباله زُباَلة نُفايَة
 اتاق ُغْرَفة ُحْجَرة
 چشمه نيعَ  يـَْنبوع
 آماده ، حاضر حاِضر جاِهز
 نادانی َجْهل ُمحْق
 ساخنت ُصْنع َخْلق

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 درس ششم

 معنی مرتادف کلمه
 گاهی أحياناً ،  بعَض األوقات َبَني اَحلِني َو اْآلِخرِ 

 رفت َذَهبَ  سارَ 
 کار ها أُمور ُشؤون
 زشت قَبيح َکريه
 راه مسري، سبيل طريق
 زمان وقت ، زمان دَمْوعِ 

 زمان ها أوقات َمواِعد
 شادی ُسرور فـَرَحَ 

 زندگی می کند يَعيشُ  َيسُکنُ 
 مست ، به سوی إلی َحنو
 نپذيرفت َردَّ  َرَفضَ 
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 هديه ها جوائِز هدابيا
 ياری ، کمک کردن َنْصر ُمساَعَدة
 قرار داد َجَعلَ  َوَضعَ 
 صورت ، چهره َوْجه سيما
 دوری گزينيد  اِبـَْتِعدوا بواِاْجَتنِ 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 درس هفتم 

 معنی مرتادف کلمه
 ريشه ، دودمان َنَسب أصل
 راهنمايی کرد َدلَّ  أَْرَشدَ 

 ختت سرير ُکرِسي 
 توان ، نريو قـُوَّة ُقْدرَة
 ناگهان َفجأةً  بِغَتةً 
 بسيار َکثرياً  ِجّداً 

 قرآن قرآن ُمصّحف
 پسر ناِب َوَلد

 نگه می دارد َحيَفظُ  َحيُرسُ 
 وقتی که َلّما ِعْنَدما
 واضح ، معلوم ُمَشخَّص معنيَّ 
 جنات دهنده ُمنجی ُمْنِقذ
 صورت چهره سيما َوجه

 رسيد َوَصلَ  بـََلَغ ، 
 کامل کامل بالغ

 ساحل ساحل شاطئ
 فرستاد بـََعثَ  اَْرَسلَ 
 پنهان کرد َسَرتَ  َکَتمَ 
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 درس هشتم

 معنی مترادف کلمه
 خواست شاءَ  أراد

 ياری خواست ستعانَ ا ستغاثَ ا
 جو کرد ، گشتوجست فـَتَّشَ  َحبَثَ 
 بيابان َصحراء َفالة
 النه ، آشيانه وَکن وَکر
 دوستی ُودّ  ُحبّ 
 موجودی ، شارژ َشْحن َرصيد
 خبشيد َعفا ساَمحَ 
 پوشاننده ساتِر کاِمت 

 درآميخته َخملوطة جةَممزو 
 هاها ، بوستانباغ حدائق بساتني
 ساخته شده ، خلق شده َخملوق َمصنوع

 نزديک شد  قـَُربَ  َدنا

 

  دهم متضادکلمات 

 
 
 
 
 
 

 

 

 درس اول

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 آمسان َمساء زمني اَْرض
 خوشحال َمسرور غمگني َحزين
 تراس َميني چپ َيسار

 خارج نشويد ال َختُرجوا داخل نشويد ال َتدُخلوا
 گران عالّية ارزان َرخيص
 بلند طويل کوتاه َفصري
 عصر َمساء صبح َصباح
 اميدوار شد َرجا نا اميد شد يَِئسَ 
 تاريکی ِضياء ، نور روشنايی ظُلَمة
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 زيبا َمجيل زشت قَبيح
 رساند ضرر می َيُضرُّ  سود می رساند يَنَفُع  

 ديروز أمس فردا َغداً 
 زياد َکثري کم ، اندک قَليل
 روز َ�ار شب لَيل

 قبول ، برنده ناِجح ، فائز مردود راِسب
 جماز َمسموح غري جماز َممنوع
 دمشن َعدوّ  دوست َحبيب
 دروغ ِکذب راستی ِصدق

 

 
 
 

 

 

 درس دوم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 زن ( زنان ) َمْرأَة ( نساء ) نمردا رِْجال
 پسران بَنني دخرتان بَنات
 مادربزرگ َجدَّة پدربزرگ َجدّ 
از دست داد ، گم   فـََقدَ  يافت ، پيدا کرد َوَجدَ 

 کرد
 دنيا ُدنيا آخرت آِخرَة
 قبل قبل بعد بعد
 تنها وحيدة ، َاَحد مهه َمجيع
 بزرگ َکبري ، عظيم کوچک َصغري
 حرام حالل محرا حالل

 

 
 

 
 

 درس سوم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 لبخند زد ، خنديد أبَتَسَم ، َضَحك گريست َبکی
 ُمرد ماتَ  زندگی کرد عاشَ 

 سفيد أبَيض ، بَيضاء سياه أسَود ، َسودا
نازل کرد ، پايني  أنَزَل ، إسَقطَ 

 انداخت
 باال برد َرَفَع ، أسَعدَ 
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 مسدود ُمغَلق باز شده َمفتوح
 خيالی َخيالیّ  حقيقی َحقيقی

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 درس چهارم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 تفرقه ، اختالف تـَْفَرَقة احتاد ، يکپارچگی ِاّحتاد

 غلط َخطَأ درست صحيح
 پايان آِخر اول اَوَّل

 ناراحت»اشخاص« حمزونونَ  شاد»اشخاص« َفرِحونَ 
 دوری إجتناب، بُعد يکینزد قرب ، َدنا

 زن ، مؤنث أنَثی مرد،مذّکر ذََکر
 بسته مسدودة، مغلوقة باز مفتوحة
 ممنوع غري مسموحة ُجماز مسموحة

 آن جا هناك اين جا هنا
َصداَقة ،  ُخلَّة ،

 َمودَّة
 دمشنی َعداوة،ُعدوان دوستی

اَحلَسَنة ، َخري ، 
 جيِّد

السَّيَِّئة ، إساَءة ،  خوبی
 رّ شَ 

 بدی

 پراکنده شدن »تـََفرَّقَ «تـََفرُّق  مجع شدن »َجتَمَّعَ «َجتَمُّع 
 ببند ِاْغَلقْ  باز کن اِفْـَتحْ 
 کوچک تر أصغر بزرگ تر أکرب
 مجاعت مجاعة تنهايی َوحدة
 پايان �اية آغاز بداية

 

 
 
 
 
 
 

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 جنگ َحرب صلح ِسلم
 سرزنش َذمّ  ستايش َمدح

 جواب اجلواب سؤال الُسوال
 کافران کافرون مؤمنان مؤمنون
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 درس  پنجم
 آبی مائيّ  خشکی ِبّري
 دريايی حبریّ  خشکی ِبّري
 جامد جاِمد مايع سائل
 نزديک می شود تَقرتبُ  دور می شود تبَتعدُ 

 زشتی قُبح زيبايی َمجال ، ُحسن
 رکتبی ح ثابت با حرکت ُمَتَحرَّك
 کامل کاِمل ناقص ناِقص
 خري ال بله نعم
 برداشت می کند َحيَصدُ  می کارد يَزرَعُ 

 غايب غايب حاضر حاِضر
خمصوص ،  خاصّ  عمومی ، مشرتک عامَ 

 اختصاصی
 ناتوان شد َعَجزَ  توانست ِاسَتطاعَ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 درس ششم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 کفر ورزيد َفرَ کَ  پريوی کرد أطاعَ 
 جنوب ُجنوب مشال َمشال
 غرب َغرب شرق َشرق
 شهر نشني ُمتَمدِّن بدوی پيشرفته ِبداِئيّ 
 نپذيرفت َرَفضَ  پذيرفت،تاييد کرد قَِبلَ 

 برگشنت ُرجوع رفنت َذهاب
 بی اميان کاِفر يکتاپرست ُمَوحِّد
 زنده َحیّ  مرده   َمّيت
 زندگان أحياء مردگان أموات
 گرفت َاَخذَ  داد اَْعطیٰ 
َوَقَف ، َسَکَن ،  رفت سارَ 

 لَِبثَ 
ماند ، سکونت  

 گزيد
 رفت ساَر ، َذَهبَ  برگشت َرَجعَ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



هادي پوالدي – عربیجزوه    

  

 

 آهسته َخفيف حمکم َشديد
 بنده َعْبد پروردگار َربّ 

 حرکت می کنند يـََتَحرَّکونَ  ساکن می شوند َيسُکنونَ 
 

 
 
 

 

 درس هفتم

 نی متضادمع متضاد معنی کلمه کلمه
 باال رفنت ُصُعود افتادن ُسقوط
پايني تر ، پايني  َاْسَفل باال ، باالترين اَْعَلیٰ 

 ترين
 کراهت داريد ُتکرُِهونَ  دوست می داريد حتُِبِّونَ 
 پاسخ داد أجاب پرسيد َسألَ 
 ضعيف ضعيفة قوی قويّة
 بر ، روی علی ، َفوق زير حتت
 نبزرگا ِکبار کوچک ها ِصغار
 صرب َصرب عجله َعَجَلة
 ساده بسيط ، َسْهل سخت َصْعب
 می خندد َتضحكُ  گريه می کند تَبکي

 اين ها ٰهؤالء آن ها ٰلئكوأُ 
 

 
 
 

 درس هشتم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 دمشنان ُعداة دوستان أِحبَّة

 خودپسند مَتکربِّ  فروتن ُمتواضع
 بلند َطويل کوتاه َقصري
 تلخی ُمرّ  شريينی ُحلو

 کنندهقناعت قانِع کنندهاسراف ُمسِرف
 دانا ، خردمند عاِمل،عاِقل نادان ، بی خرد جاِهل
 شب ليل صبح َصباح
 شامگاه َعشیّ  صبحگاه َغداة
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  دهمعربی جمع هاي مکسر 

 
 
 
 
 

 درس اول

 معنی مفرد مجع مکسر

م ، نَِعمأَنعُ   نعمت نِعَمة 

 ستاره َجنم َأُجنم

صولفُ   فصل َفصل 

 مرواريد ُدرّ  ُدَرر

ُصون،إغصانغُ   شاخه ُغصن 

 خود ، نفس نفس أنُفس

 عدد عدد أعداد

 عقربه َعقربة َعقاِرب

 پيشوا إمام أئِمَّة
 

 
 
 
 

 درس دوم

 معنی مفرد مجع مکسر

 بيچاره ِمسکني َمساکني

 چشمه يَنبوع يَنابيع

 بنده َعبد ِعباد

واِعظمَ   پند و اندرز َموِعظَة 

جزاءاَ   جزء ، قسمت جزء 

 دقيقه َدقيقة َدقاِئق
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 مّلت َشعب ُشعوب

 گردشگر ساِئح ُسّياح

 تلفن هاِتف َهواِتف
 

  
 
 
 
 
 
 درس سوم 

 معنی مفرد مجع مکسر

 گردباد ِاعصار اَعاصري

 پديده ظاِهَرة َظواِهر

 خفته نائم نيام

پاچار  هبيَمة هبائم  

 فيلم ِفلم أفالم

 قطعه زمني بُقَعة بِقاع

 برف ، يخ ثـَْلج ثُلوج

 افراد ساکن ، مردم اَهل اَهالی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 معنی مفرد مجع مکسر

 گمرگ ُمجُرك َمجارِك

 ريسمان َحبل ِحبال

 مزدور َعميل ُعَمالء

 بيگانه أجنيب أجانب

 ايل ، طايفه قبيلة قبايل

 کافر کاِفر ُکّفار
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 درس چهارم
 پول نَقد نُقود

 مرحله مرَحلة مراِحل

 مقيم ساکن ُسّکان

 دين دين أديان

 نادان جاِهل ُجّهال

 زمان َعصر ُعصور

 گور مقَربَة َمقاِبر

 سرباز ُجنديّ  ُجنود

 عقيده َعقيَدة َعقائد

 نکته ، نقطه نقطة نِقاط

 
 
 
 
 

 درس پنجم

 معنی مفرد مجع مکسر

 ُدم َذَنب أذناب

 نور َضوء أضواء

 روغن َزيت زُيوت

 علف ، گياه ُعشب أعشاب

 سينه َصْدر ُصدور

 نيکوکار باّر،بـُّر،بـَرّ  أبرار

 ميوه َمثَر أمثار، ِمثار

 آزاده ُحرّ  أحرار

 گروه ِحزب أحزاب

 أندام ، بدن َجَسد أجساد
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 درس ششم   

 معنی مفرد مجع مکسر 

 زمان َموِعد َمواِعد

 ارتش َجيش َجيوش

 کشور ، حکومت َدوَلة ُدَول

 خر ِمحار َمحري

 اندام ، بدن ِجسم أجسام

ربخ َخرب أخبار  

جزئی از بدن يا هر چيز  ُعضو أعضاء
 ديگر

 ياری کننده،ياور َنصري،ناِصر أنصار

 ويژه خاص َخواص

 فرستاده، پيامرب َرسولِ  ُرُسل

 شهر مدينة ُمُدن

 باهوش ذَِکيّ  أذکياء

 يار، رفيق ، هم نشني صاِحب َصحابَة،أصحاب

 زمان َوقت أوقات

 بيماری َمَرض أمراض

 کاخ، قصر قصر ُقصور

 جا َمکان أماِکن

 شاعر شاِعر ُشَعراء

 سگ َکلب ِکالب
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 صدا َصوت أصوات

 کار َشأن ُشؤون

 کار أمر أمور

 جای ، حالت َوَضع أوضاع

 ناحيه َمنطَقة َمناِطق

 هديه،پيشکش هدية َهدايا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 معنی مفرد مجع مکسر

 بينی أنف أُنوف

 دريا َحبر ِحبار

 دلفني ُدلفني َدالفني

 ختت َسرير َاِسرَّة ، ُسُرر

 دستبند ِسوار أساور

 ساحل شاِطئ َشواِطئ

الفهم َشْرَشف َشراِشف  

 پرنده َطري،طائر طُيور

 پادشاه َمِلک ُملوک

 شگفت ، معجزه َعجيبة عجائب

 ختت ، صندلی ُکرِسيّ  َکراِسیّ 

 چشم ، چشمه َعني أعّني 

 راز ِسرّ  أسرار

 قاعده ، قانون قاِعدة قواِعد

 دانشمند ، دانا عاملِ  ُعَلماء
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 درس هفتم
 چيز َشيء أشياء 

 ُعمق ُعمق أعماق

 باد يحرِ  رِياح

 کوچک َصغري ِصغار

 اتاق ُغرفة ُغَرف

 صفات برتر َمکَرَمة َمکارِم
 راه َطريق طُُرق 

 واجب دينی قريضة فراِئض

 عيب نقص نَواِقص

 دل قَلب قُلوب

 خلق و خو ُخْلق إخالق
 

 
 
 
 
 
 
 

 درس هشتم

 معنی مفرد مجع مکسر

 دوست حبيب َأِحبِّة

دّو ، عادیعَ  ُعداة،أعداء،أعاِدی  دمشن 

 بيابان َفالة فـََلوات

 بيت شعری بـَْيت   أبيات

 سخن ، گفتار َحديث   أحاديث

 سوار راِکب رَْکب

 دعا ُدعاء اَدِعَية

 کار و گناه زشت فاِحَشة َفواِحش

 [گناهان] بزرگ َکبرية َکبائِر

 �ان َغيب ُغُيوب
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 دهمعربی  اصطالحات 

حاصطال معنی اصطالح  معنی 
هاگفتگو  حوارات  دنبال .... گشت َحبََث ...  َعن 

 متأسفانه َمَع اَألَسف سالن ( انتظار ) فرودگاه قاعة املطار
 نزديک شد به قـَُرَب ِمن ياد نيکو ِلسان صدق
 چندبار َکم مرَّةً  برخی يا برخی ديگر بعُضهم بعضاً 

 ينابيع احلکمة
 چشمه های حکمت و

 دانش
نیّ الشَّعب اإليرا  مردم ابران 

 چقدر زيباست ما َأمجل ملتی مهمان نواز شعّب ِمضياف

ُموا صدهزار و بلکه بيشرت ِمئة َألٍف َأو يَزيدون  ما تُقدِّ
هرآنچه پيشاپيش 

 بفرستيد
 بال فروتنی َجناَح الذُّلَّ  باز کردن گره َحلُّ الُعقدةِ 

 جشنوترهء باران ماهی ِمهرجان َمَطر السََّمکِ  اقيانوس اطلس املُحيط اَألطلسی
 خوش آمديد مرحباً بکم آمريکای مرکزی أمريکا الُوسطی

 خبش گذرنامه ها ِقسم اجلَوازات گردباد تند اَألعاصري الشَّديدة
 بليط های ورودی ِبطاقات الدُّخول به ما افتخار داديد شرَّفُتمو�

 جشنوارهء فيلم ِمهرجان اَألفالم دو خواهر و دو برادرم ُأختاَی َو َأَخوایَ 
 رمحت خدا َروح هللا اميدم قطع شد ِانَقَطَع رجائی

 َعَلی َمرِّ الُعصور از ما درگذر اُعُف َعنا
در گذر عصرها / زمان 

 ها
 مزدور دمشن عميل العُدوّ  زبان ها و رنگ ها لُغات َو َألوان
 دارند لديهم آزادی عقيده ُحّريَّة العقيدة
 موارد اختالف نِقاط اِخلالف به جای خدا من دوِن هللا

 سالن بازرسی صاَلُة التَّفتيش يک پنجم ساکنان جهان مخُس سّکان العاملَ 
 دفرت خاطرات دفرت الذّکَر�ت خواهشمندم / لطفاً  ِمن فضِلکَ 
ئة  غري جماز غري َمسموحة قرص های آرام خبش ُحبوب ُمهدِّ
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ةبداية الّسنة الدراسيّ  پول های کاغذی نقود ورقّية  آغاز سال حتصيلی 
 هدايت نيافته بودمي ما ُکّنا لَِنهَتدی کار زشت او عمله السَّّيئ

 ِالتقاط الصَُّور
عکس برداری / عکس  

 گرفنت
 طال و نقره الذََّهُب و الِفضَّةُ 

 باکرتی درخشان البکتري� املُضيئة حمبوب ترين بندگان خدا أَحبُّ عباِد هللا
طّبی گياهان األعشاُب الِطبيَّة  بدون اين که حرکت کند دوَن أن ُحترِّکَ  

 عالوه بر ِإضافًة إَلی چند بار عدَّة مّرات
اهنيَ   تا هببود يابد حّتی يلتئمَ  هر دو جهت إجتِّ

 هم زمان فی وقٍت واحدٍ  جاسوس های جنگل جواسيس الغابة

 َأحياٌء مائيَّة
جانداران آبی/موجودات 

 آبی
تاکسیراننده  سائق سّيارة اُألجرة  

 آفرين بر مشا ابرَِک هللا فيکَ  اطالعاتی داريد َلَک معلومات
 مزرعهء بزرگ مهسايه ام َمزرعة جارَی الکبرية به او خبشيده بود کاَن قد َأعطاهُ 
 پنري و کره ُجبَنٌة و زُبدةٌ  سپاهيان بزرگش ُجيوُشه الَعظيمة

اجُرّز َمَع َدج دارای بوی بد و ناپسند ذات رائحٍة کريهةٍ   برنج و مرغ 

 و ال تَنابَزوا اِبأللقاب امور آن ها را سامان داد َدبَّر شؤوَ�م
به يکديگر لقب های 

 زشت ندهيد
 مگسی خنواهند آفريد َلن خيُلُقوا ُذابابً  سپاهيانش را حرکت داد ساَر ِجبيوِشهِ 
 هرازگاهی بني احلني و اآلَخر زندگی بدوی عيشًة بدائيَّةً 

 دانش نامه ای علمی َموسوِعةِ  افراد خانواده أعضاُء اُألسرةِ 
 کوسه ماهی مسک الِقرش باور آن دشوار است تصديقُه صعبٌ 
 بينی های تيزشان أُنوفُها احلادَّة آيا اين چنني نيست َأليس کذلک

 جريان آب تّياُر املاء نقش مهمی ايفا می کند تُؤّدی َدوراً مهّماً 

 َأسری بِعبِده
داد حرکت  بنده اش را  

 ( شبانه )
 صدسال درنگ منودی لَِبثَت ِمئة عامٍ 

 دين مرا از آِن من ِلَی دينِ  پايبند باشيد عليکم بِـ 
شیء َسُنَصلُِّح کلَ  مدير داخلی هتل ُمشِرف الُفندق تعمري ميکنيم هرچيز را   
 به روی چشم َعَلی عينی چشمت بی بال َتسَلُم َعيُنک
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مکاش خاک بود ليتنی کنُت تُراابً   دلی پاک قلٌب سليمٌ  
 آميخته به عربی َممزوجٌة اِبلَعَربيَّة تا انفاق کنيد َحّتی تُنِفقوا

 کارمند خمابرات موظَّت اِالّتصاالت سيم کارت تلفن مهراه شرحية اهلاتف اجلوال

 کما حتبُّ و ترَضی کارت شارژ / شارژ بطاقة الشَّحنِ 
آن گونه که تو دوست 
داری و خشنود می 

 شوی
ّباً بال ماللةحُ   شارژ منی کند اليعمل الشَّحنُ  عشق بدون سرزنش 

 حق با مشاست أنت علی احلقِّ  مرا ببخش ساحمينی
 هيزم کش / بسيارهيزم بَر محّالة احلطب چشمهء زندگی عني احلياة

 قديُفتَّشُ 
گاهی جست و جو 

 ميشود
 گناهان بزرگ کبائر اإلمث

 َکما َتشاء ُعداتی
     امن آن گونه که دمشن
 می خواهند
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  دهممتشابهات درس اول عربی 

 ذالَک ( آن ) / ذا (  اين ) / ذالَک ( آن )
 اُنظُْر ( نگاه کن ) / أنظُُر ( نگاه می کنم) / َنَظَر ( نگاه کرد ) / َنْظَرَة ( ديدگاه ) / َنِضَرة ( تر و اتزه )

ث ( حتقيق )ِاَحبْث ( بگرد ) / حبَْ   
ی ) / َضوء ( نور )ضياء ( روشناي  

 ُمسَتِعرة ( فروزان ) / ُمنَهِمَرة ( ريزان ) / ُمنتشره ( پراکنده )
َرَج ( خارج شد ) / أخَرَج ( درآورد ) / َختَرََّج ( دانش آموخته شد )خَ   

می چرخد ) –يَدوُر ( چرخيد  –ُدَرر ( مرواريد ها ) / داَر   
طّيار ( خلبان ) / َطري ( پرنده ) / ِقطار ( قطار )َمطار ( فرودگاه ) / طائرة ( هواپيما ) /   

 حرارة ( گرما ) / حاّر ( گرم )
 نـََزَل ( �زل شد ، اپيني آمد ) / أنزلَ  ( �زل کرد ، اپيني آورد )

 َجنََح ( موفق شد ) / �ِجح ( موفق )
» )مفرد : �ِصر« �ِصر ( �ری کننده ) / َمنصور ( �ری شده ) / َأْنصار ( �ری کنندگان   

َع ( شنيد ) / ساِمع ( شنونده )  َمسََح ( اجازه داد ) / َمسوح ( ُجماز ) / مسَِ
 َمجيل ( زيبا ) / َمجال ( زيبايی ) / ُمجَل ( مجله ها )

 َصّبار ( بسيار صبور ) / َصبور ( شکيبا ) / صاِبر ( شکيبا )
 

  دهمعربی  دوممتشابهات درس 

أجری ( جاری کرد ) /  أجر ( اپداش )َجری ( جاری شد ) /   
 َمجاَعة ( گروه ) / مجيع ( مهه ، مهگی )

) مهمان ها / ِمضياف ( مهمان نواز ) / ضيوف (َضيف ( مهمان )   
 َغَفَر ( آمرزيد ) / ِاستَـْغَفَر ( آمرزش خواست )

 الطََّلب ( خواسنت ) / طََلَب ( خواست ) / طاِلب ( دانش آموز )
قـَبََّل ( بوسيد )/ بًال ) / قَِبَل ( پذيرفت ) قـَْبل ( ق  

 َمطار ( فرودگاه ) / طّيار ( خلبان ) /طائرة ( هواپيما ) / َطري ( پرنده ) / ِقطار ( قطار )
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 مثانوَن فی مئٍة ( هشتاد ضرب در صد ) / مثانوَن فی املئة ( هشتاد درصد )
دق ( راستگويی ) / َصدَ  َق ( راست گفت ) / صاِدق ( راستگو ) /الصََّدقة ( صدقه ) / الصِّ  

داقة ( دوستی )َصديق ( دوست ) / ص   
ة ( گناه )يصُمصيبة ( بال و سختی ) / َمع  

 َمخس ( پنج ) / اخلامس ( پنجم ) / ُمخس ( يک پنجم ) / َمخيس ( پنج شنبه ) / َمخسَني ( پنجاه )
اثء ( سه شنبه ) / َثالثَني ( سی )ثالث ( سه ) / اثلث ( سوم ) / ثُلث ( يک سوم ) / ُثال  

 ِاثنان ( دو ) / الثّانی ( دوم ) / ِاثنني ( دوشنبه )
 َعْشَرة ( ده ) / العاِشر ( دهم ) / ِعشروَن ( بيست ) / الِعشروَن ( بيستم )
ابن ترين ) / رَِحَم ( مهرابنی کرد )/ الرَّمحة ( مهرابنی ) / تراَحَم ( به هم مهرابنی کردند ) / أرَحم ( مهر 

 راِحم ( مهرابن )
 َعِلَم ( دانست ) / َعلََّم ( �د داد ) / ِعْلم ( دانش ) / عاِمل ( دا� )

 

  دهمعربی  سوممتشابهات درس 

 است گفت ) / َصدََّق ( ابور کرد )َصَدَق ( ر 
 َسَقَط ( افتاد ) / َتساَقَط ( پی در پی افتاد ) / ُسقوط ( افتادن )

( گو� ) / أْن ( که ) / إْن ( اگر )  ) / أنَّ ( که ) / کأنّ إنَّ ( مها�  
 َحيـََّر ( شگفت زده کرد ) / َحتَيـََّر ( شگفت زده شد )

 َوَجَد ( �فت ) / أوَجَد ( پديد آورد )
 َسَحَب ( کشيد ) / َحِسَب ( گمان کرد )

 أَخَذ ( گرفت ) / آَخَذ إلی ( بُرد )
 )( مراجعه کرد ) / رُجوع ( ابزگشنت  َجَع ( پس گرفت ) / راَجعَ رََجَع ( ابزگشت ) / ِاسرتَ 

 فـََتَح ( ابز کرد ) / ِانفَتَح ( ابز شد ) / ِافتَـَتح ( ابزگشايی کرد )
 د )کر   ِاسَتخَرَج ( استخراج َخَرَج ( بريون آمد ) / أخَرَج ( بريون آورد ) / َختَرَّج ( دانش آموخته شد ) /

طع کرد ) / ِانَقَطع ( بريده شد ، قطع شد ) / تـََقطَّع ( بريد )َقَطَع ( بريد ، ق  
 َعَذَر ( ُعذر پذيرفت ) / ِاعتَذَر ( پوزش خواست )

 َغَفَر ( آمرزيد ) / ِاستَـْغَفر ( آمرزش خواست )
 َعِلَم ( دانست ) / َعلََّم ( �د داد ) / تـََعلََّم ( �د گرفت ) / استعَلَم ( کسب خرب کرد )
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َع ( شنيد ) / ِاسَتَمع ( گوش داد ) / َتَسمََّع ( گوش داد )مسَِ   
 نـََقَل ( منتقل کرد ) / ِانتَقَل ( منتقل شد )

ماند ) َر ( منتظرَنَظَر ( ديد ) / ِانتظَ   
 

  دهمعربی  چهارممتشابهات درس 

 َسبَّ ( دشنام داد ) / َسبَّب ( ابعث شد ) / السََّبب ( علت )
ها ) / قائد ( رهرب ) / قائم ( استوار )عقائد ( عقيده   

 أّال ( أْن + ال ) + فعل مضارع ( که + فعل مضارع منفی ) / إّال ( به جز ) / َأال ( آگاه ابش )
 َفرٌِح ( شاد ) / َفرَِح ( شاد شد ) / فـَرَّح ( شاد کرد )

 عاَش ( زندگی کرد ) / تَعاَيَش ( مهزيستی کرد )
عاَرَف ( اب هم آشنا شدند ) / تـََعرُّف ( شناخنت ) / ِاعتَـَرَف ( اعرتاف کرد )َعَرَف ( شناخت ) / تَ   

 فـَرََّق ( پراکنده کرد ) / تـََفرََّق ( پراکنده شد )
 َعميل ( مزدور ) / عاِمل ( کارگر ) / َعِمَل ( اجنام داد ) /تَعاَمَل ( داد و ستد کرد )

ک پنجم ) / َمخيس ( پنجاه ) / َمخيس ( پنج شنبه )مخسة ( پنج ) / خاِمس ( پنجم ) / ُمخس ( ي  
 ُعدوان ( دمشنی ) / َعداوة ( دمشنی ) / َعُدّو ( دمشن ) / أعداء ( دمشنان )

 َجَلَس ( نشست ) / أجَلَس ( نشاند ) / جاَلَس ( مهنشينی کرد )
 َفْضل ( برتری ) / تـََفضَّل ( بفرما )

کرد ) / َفراغ ( جای خالی )فرََغ ( خالی شد ) / أفرََغ ( خالی    
 َحوََّل ( تبديل کرد ) / حاَوَل ( تالش کرد ) / َحتَوََّل ( دگرگون شد ، تبديل شد )

َر ( هشدار داد )   حاَذَر ( هر يک از ديگری بر حذر  شدند ) / َحذَّ
 / َحِذَر ( بر َحَذر شد ، پرهيز کرد )

ردن ) / إقعاد ( وادار به نشسنت کردن )تَقاُعد ( ابزنشستگی ) / َتقعيد ( قاعده مند ک  
 َحُسَن ( نيکو شد ) / أحَسَن ( نيکی کرد ) / َحَسَنة ( نيکی )

 سوء ( بد ) / إساءة ( بدی کردن ) / سيِّئة ( بدی )
 نـََفَع ( سود رساند ) / ِانتَـَفَع ( سود بُرد )

 ذََکَر ( �د کرد ) / ذَُکٌر ( مرد ) / ِذکَر�ت ( خاطرات )
 أعَلم  ( دا�تر ) / َأْعَلُم ( می دامن ) / عاِمل ( دا� ) / َعليم ( دا� ) / عاَمل ( جهان )
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  دهمعربی پنجم متشابهات درس 

 َبَدأ ( شروع کرد ، شروع شد ) / ِابتَدَأ ( شروع شد )
وَّنَة ( رنگارنگ ، رنگ شده )َلون ( رنگ ) / ُمل  

فرستاده شد )بَعَث ( فرستاد ) / ِانـَْبعَث (   
 َضوء ( نور ) / ُمضیء ( نورانی ) / أضواء ( نورها ) / ِضياء ( روشنايی )

 عام ( سال ) / عاّم ( عمومی )
 بـَُعَد ، ابتَعَد ( دور شد ) / أبَعَد ( دور کرد ) / بعيد ( دور ) / بـُْعد ( دوری )

 َذَنب ( ُدم ، مجع : أذ�ب ) / َذْنب ( گناه ، مجع : ذنوب )
 زَْيت ( روغن ، مجع : زيوت ) / ُذابب ( مگس ) ( در درس بعد می خوانيد )

 أثـََّر ( أتثري گذاشت ) / أَتَثـََّر ( حتت أتثري قرار گرفت )
 َنَشَر ( پخش کرد ) / ِانتَشَر ( پخش شد )

 داَر ( چرخيد ) / أداَر ( چرخاند ، اداره کرد )
کت کرد )َحرََّک ( حرکت داد ) / َحتَّرََک ( حر   

 َحوََّل ( تبديل کرد ) / َحتَوََّل ( تبديل شد )
 ساَر ( حرکت کرد ) / سأل ( پرسيد )

 فـََرَز ( ترشح کرد ) / أفَرَز ( ترشح کرد )
 َشرََّف ( افتخار داد ) / َتَشرََّف ( مشرف شد )

 أکرب ( بزرگرت ) / کبري ( بزرگ )
 ِبّر ( نيکی ) / بـَّر ( ُخشکی )

( دوست داشتنی تر ) / َأَحبَّ ( دوست داشت ) / ُأِحبُّ ( دوست دارم )َأَحّب   
 ذاَق ( چشيد ) / أذاق ( چشاند ) / ذائق ( چشنده )

 آمنوا ( اميان آوردند ) / آِمنوا ( اميان بياوريد ) / آَمّنا ( اميان آوردمي )
 أعاَن ( کمک کرد ) / استعاَن ( کمک گرفت )
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هادي پوالدي – عربیجزوه    

  

 

 

  دهمعربی  ششممتشابهات درس 

 ِاستَـَقرَّت ( استقرار �فت ) / قـَرََّر ( تصميم گرفت ) / قـَرََّر ( قرار گذاشت )
ختاَر ( برگزيد ) / خاَر ( اب خريو برکت شد ) / اخلري ( خوبی )َخيـََّر ( اختيار داد ) / اِ   

 َخَطَب ( سخنرانی کرد ) / خاَطَب ( خطاب کرد )
( فرمانربدار شد ) / ِاستطاَع ( توانست ) أطاَع ( فرمانربداری کرد ) / طاعَ   

 قـَبََّل ( بوسيد ) / ِاستقَبَل ( استقبال کرد ) / قَِبَل ( پذيرفت ) / أقَبَل ( جلو آمد )
 َخِرَب ( ويران شد ) / َخرََّب ( ويران کرد )

 َسِعَد ( خوشبخت شد ) / ساَعَد ( کمک کرد ) / سعيد ( خوشبخت )
اَب ( ذوب کرد )( ذوب شد ) / أذ ذاب  

 أخَلَص ( خالص شد ) / َختَلََّص ( رهايی �فت )
) ( شناخت ) / َعرََّف ( شناساند ) / تَعاَرَف ( ابهم آشنا شدند َعَرف  

 َعَذَر ( عذر پذيرفت ) / ِاعَتَذَر ( معذرت خواست )
 َأشَعَل ( شعله ور کرد ) / ِاشتَـَعَل ( شعله ور شد )

ْهل ( �دانی ) / ِجبَهاَلٍة ( از روی �دانی )جاِهل ( �دان ) / جَ   
 َصَلَح ( اصالح شد ) / أصَلَح ( اصالح کرد )

 تـََفرَّق ، ِافَرتَق ( پراکنده شد ) / فـَرََّق ( پراکنده کرد )
َع ( شنيد ) / ِاسَتَمَع ( گوش داد )  مسَِ

ِمَن ( امين شد ) / آَمَن ( اميان آورد )اَ   
( فرمانربداری کرد ) أعطی ( داد ) / أطاعَ   
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هادي پوالدي – عربیجزوه    

  

 
 

  دهمعربی  هفتممتشابهات درس  

 نـََقَذ ( جنات �فت ) / َأنَقَذ ( جنات داد ) / ُمنِقذ ( جنات دهنده )
 ذَکَر ( �د کرد ) / ذاِکَرة ( حافظه ) / ُمذکَّر ( جنس مذکر )

/ تـََعرََّف ( شناخت)َعَرَف ( شناخت ) / َعرَّف ( معرفی کرد ) / تعاَرَف ( اب هم آشنا شدند )   
ساند ) / ابلغ ( کامل )بـََلَغ ( رسيد ) / أبَلَغ ( ر   

 َرَضَع ( شري خورد ) / أرَضَع ( شري داد )
 َرَشَد ( راهنمايی شد ) / أرَشَد ( راهنمايی کرد )
 َکَشَف ( منا�ن شد ) / /اِکَتشَف ( کشف کرد )

ع شد ) / َمجاعّية ( گروهی )َمجََع ( مجع کرد ) / اجتَمَع ، َجتَمََّع ( مج  
 َحِسَب ( گمان کرد ) / َسَحَب ( کشيد )

پريد ) / َقَذَف ( انداخت ) قـََفَز (  
 َوَصَل ( رسيد ) / أوَصَل ( رساند ) / ِاّتَصَل ( متاس گرفت )

 َغنَّی ( آواز خواند) / َغنّی ( ثرومتند )
 أصَلَح ( اصالح کرد ) / َصلََّح ( تعمري کرد )

ّداً ( بسيار ) / َجّيداً ( به خوبی )جِ   
 سافـََر ( مسافرت کرد ) / َسَفٌر ( سفر ) / َصَفَر ( سوت زد )

 ِعباد ( بندگان ) ( مفرد : َعْبد ) / عاِبد ( عبادت کننده ) / ِعباَدة ( عبادت )
 َحُسَن ( نيکو شد ) / أحَسن ( نيکوتر ) / ُحسن ( خوبی ) / َحسََّن : نيکو گرداند.
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هادي پوالدي – عربیجزوه    

  

 

 دهمعربی  متشابهات درس هشتم 

 ُحّب ( عشق ) / َحّب ( ُقرص ) / حبيب ( دوست )
 َأَتی ( آمد ) / آِتی ( در حال آمدن )

 ُعداة ( دمشنان )/ َغداة ( روز )
) سوارکار (وان ، شرت، اسب سوارن ) / راِکب رَْکب ( کار   

 َهَجَر ( جدا شد ) / َحَجَر ( سنگ )
( �د دهنده ) / ُمَعلَّم ( �د داده شده ) / َمتَـَعلَّم ( �د گرينده  ) / ُمتَـَعلَّم ( �د گرفته شده ) / عاِمل ( دا�  ُمَعلِّم

 ) / عاَمل ( جهان ) / َعّالم ( بسيار دا� )
 َمسََح ( اجازه داد) / ساَمَح ( خبشيد)

)َعشاء ( شام ) / ِعشاء ( نزديک شب) / َعشّية ( ابتدای شب   
 حاِمد ( ستايش کننده ) / َحممود ( ستايش شده ) / َحماِمد ( ستايش ها )

 َحنُْن ( ما ) / ُحنَْن ( شيون کرد )
 

 

 

 

 

 

 

 پوالدی  –موفق ابشيد 
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