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 مهم درس اولترجمه عبارات  

 ٰی أَن یَکونوا َخیراً ِمنهُمال یَسَخْر  قَوٌم  ِمن قَوٍم َعسَ 
اي کسانی که ایمان آوردید نباید قومی ، (دیگر) را مسخره کنند 

 ( آنها ) بهتر از خودشان باشند شاید که
 –خیراً خرب یکونوا ( اسم تفضیل )  –واو اسم یکونوا  –( فعل ناقصه ) أَن یکونوا مضارع منصوب  –ِمن قوٍم جارومجرور  –قوٌم فاعل  –ال یَسَخر فعل نهی 

 ِمنهم جارومجرور

ُم الُْفسوُق بَْعَد و ال تَلِمزوا أنُفَسُکم َو ال تَنابَزوا ِباألَلقاِب ِبئَْس االِسْ 
 اْإلِی�نِ 

 پس از لقبهاي زشت ندهید به یکدیگر و خودتان عیب نگیرید از

چه نام بدي  ( (چه) بد است آلوده شدن به گناه ( خدا ) ایمان به

 ) ایمان از ت آلوده شدن به گناه بعداس

( در اصل تتنابزون از باب ال تنابَزوا فعل نهی  –کُم مضاف الیه  –( مفردش : نفس / مونث ) أَنُفس مفعول  – و فاعلش ضمیر بارز واو ال تَلِمزوا فعل نهی
 االی�ن مضاف الیه –بَعَد ظرف  – ذَمّ  فعلِبئَس  –باأللقاب جارومجرور ( مفرد: لقب )  –تفاعل ) 

 ثمٌ الظَّنِّ إ  اْجتَِنبوا کَثیراً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض 
) گناه راستی برخی گمان ( هاپرهیزید به از بسیاري از گمان ( ها ) ب

 هستند

 إثٌم خرب إنَّ  –الظَّّن مضاف الیه  –بَعَض اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –ِمَن الظَّن جارومجرور  –کثیراً مفعول  –و فاعلش ضمیر واو اِجتنبوا فعل امر 

سوا و ال یَْغتَْب بَْعُضُکم بَْعضاً أَ یُِحبُّ أَحُدکُم أَن یَأْکَُل  َو التََجسَّ
 أَخیِه َمیْتاً فََکرِْهتُموهُ  لَْحمَ 

و جاسوسی نکنید  و غیبت یکدیگر را نکنید (نباید برخی از شما غیبت 

برخی [دیگر] را کنند) . آیا یکی از شما  ( کسی از شما ) دوست دارد 

 را در حالی که مرده است ، بخوردکه گوشت  برادرش 

سوا فعل نهی   َحدُ أ  –فعل مضارع ( باب افعال )  یُِحبُّ  –أَ حرف استفهام  –بَعضاً مفعول  –کُم مضاف الیه  –بَعُض فاعل  –فعل نهی ال یَغتَب  –ال تََجسَّ
 ُه مفعول –کَرِهتُم فعل ماضی  –َمیتاً حال  –ـه مضاف الیه  -أَخ مضاف الیه  –لَحَم مفعول  –أن یأکُل مضارع منصوب  –کُم مضاف الیه  –فاعل 

ِبکالٍم  نَبتَِعَد َعِن الُْعْجِب َو أَْن ال نَْذکَُر ُعیوَب اْآلَخرینَ  َعلَینا أَنْ 
 أَْو ِبإشارِةٍ  َخفیٍ 

ما باید ( بر ما الزم است ) از خودپسندي دوري کنیم و عیب هاي 

 پنهان یا با اشاره اي یاد نکنیمدیگران را با سخنی 

عیوَب  –أَن ال نَذکُر مضارع منصوب منفی  –َعن الُعجِب جارومجرور  -و فاعلش ضمیر مسترت نحن  أَن نَبتَِعد فعل مضارع منصوب –َعلَینا جارومجرور 
 بإشارَة جارومجرور –َخّفی صفت  –ِبکالٍم جارومجرور  -اآلخرین مضاف الیه [ اسم تفضیل ] –مفعول 

 ِمثلُهُ فيكَ ِب أَْن تَعیَب ما أَکَربُ الَْعی
چه مانند آن در دست توست را بزرگترین عیب ( آن است ) که آن 

 عیب دار کنی ( عیب بشماري )

ِمثُل  – ( جارومجرور )فیَک ( فی + ک ) خرب مقدم شبه جمله  –ول ما مفع –أَن تَعیب مضارع منصوب  –الَعیب مضاف الیه  –مبتدا ( اسم تفضیل )  اَکَربُ 
 ـُه مضاف  الیه -مبتدای مؤخر 

َس  َو  کَشِف أَرساِر النّاِس لَِفْصِحِهم، َو هَو ُمحاَولٌَة قَبیَحٌة لِ  اَلتََّجسُّ
نوِب   هَو ِمن کَبائِِر الذُّ

جاسوسی کردن و آن تالشی زشت براي کشف رازهاي مردم براي رسوا 

 ان و آن از بزرگترین گناهان استکردن آن

هم  –لَِفصح جارومجرور  –الناس مضاف الیه  –اَرسار مضاف الیه  –لَِکشِف جارومجرور  –قَبیَحٌة صفت  –)  ُمحاَولٌَه ( مصدر باب مفاعلَة –ُهَو مبتدا 
 الذنوب مضاف الیه –ِمن کَبائِر جارومجرور  –ُهَو مبتدا  –مضاف الیه 
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 رتباط میان مردم استغیبت و آن از بزرگ ترین علّت هاي قطع ا التَّواُصِل بَیَن النّاِس  َو هَی ِمن أََهمِّ أَسباِب قَطعِ   الْغیبَة

بَیَن ظرف مکان  –)  ل مضاف الیه ( مصدِر باب تفاعلالتَّواصُ  –قطعِ مضاف الیه  –أسباب مضاف الیه  –ِمن اََهّم جارومجرور ( اسم تفضیل )  –ِهَی مبتدا 
 الناس مضاف الیه –

خریَِّة ِمَن اآلَخر  از مسخره کردن دیگران نهی میکندهمانا خداوند مردم را  ینَ إِنَّ اللَه یَنَهی النّاَس َعِن السُّ

 ِمَن اآلخرین جارومجرور ( اسم تفضیل ) –عِن الُسخریة جارومجرور  –الناَس مفعول  - یَنَهی خرب إنَّ  –الله اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل 

 هانِ مِبا یَکَر ختَكَ  اَلَْغیْبَُة هَی أَْن تَْذکَُر أَخاَک َو أُ 
ه آن چه ناپسند میدارند غیبت همان است که برادرت و خواهرت را ب

 یاد کنی

 یَکرَهان فعل مضارع –مِبا جارومجرور  –کـَ مضاف الیه  –أخت معطوف  –کـَ مضاف الیه  –أَخ مفعول  –أَن تَذکَُر مضارع منصوب  –الَغیبَُة مبتدا 

 لم مردم را به علم خود بیافزاید داناترین مردم کسی است که ع ِمهاِلی ِعلْ اَْعلَُم النّاِس َمن َجمَع ِعلَم النّاِس 
 ـه مضاف الیه -إلَی ِعلم جارومجرور  –الناِس مضاف الیه  –ِعلَم مفعول  –َجمَع فعل ماضی  –َمن خرب  –الناِس مضاف الیه  –( اسم تفضیل ) اَعلَُم مبتدا 

 لِِعباِدهِ نَْفُعُهم أََحبُّ ِعباِد اللِه إلَی اللِه أَ 
مندترین آن ها براي محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند سود

 بندگانش است 

لِعباد جارومجرور  –ُهم مضاف الیه  –أَنَفُع خرب ( اسم تفضیل )  –إلَی الله جارومجرور  –اللِه مضاف الیه  –ِعباِد مضاف الیه  –أََحبُّ مبتدا ( اسم تفضیل ) 
 ـه مضاف الیه -

 لَُم مِبَن َضلَّ َعن َسبیلِهِ جاِدلُهم ِبالَّتی هَی اَْحَسُن اِنَّ َربََّک ُهَو اَعْ َو 
و با آن ها به روشی که بهتر است گفتوگو کن ؛ به راستی پروردگارت 

 ز راه او گمراه شده آگاه تر است نسبت به کسی که ا

رَّب اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –أَحَسن خرب ( اسم تفضیل )  –ِهَی مبتدا  –ِبالَّتی جارومجرور  –ُهم مفعول  –و فاعلش ضمیر انَت جاِدل فعل امر 
 ـه مضاف الیه -َعن سبیل جارومجرور  –َضلَّ فعل ماضی ( باب نیست )  –مِبَن جارومجرور  –أعلَم خرب ( اسم تفضیل )  –ُهَو مبتدا  –کـَ مضاف الیه   -

مَسٍة و مَثانیَن أَلَْف بدأُ األسعاُر ِمن َخمَسٍة و سبعیَن ألفاً إلی خَ تَ 
 تومانٍ 

شود تا هشتاد و  قیمت ها از هفتاد و پنج هزار ( تومان ) شروع می

 پنج هزار تومان 

 مثانین معطوف – جارومجروراِلَی خمسٍة  –( معدود ) الَفاً متییز  –ِمن  خمسٍة جارومجرور  –االسعاُر فاعل  –تَبدأُ فعل مضارع 

 بیست هزار [تومان]، به من بده بعد از تخفیف دویست و  ْرشیِن أَلفاً أعطینیي بَعَد التَّخفیِض ِمئَتَیِن َو عِ 

اَلفاً متییز  –معطوف  عرشین – ِمئَتَین ( مفعول ) –اَلتَخفیض مضاف الیه ( مصدر باب تفعیل )  –بَعَد ظرف  –ی مغعول  –ن نون وقایه  –أَعطی فعل امر 
 ( معدود )

ا بُِعثُْت ِألُ   مَتَِّم َمکارَِم اْألَخالقِ إِ�َّ
فقط فرستاده شدم ( مبعوث شدم ) تا صفات برتر اخالقی را کامل 

 کنم

 األخالق مضاف الیه –َمکارم مفعول  –تفعیل )  بابِالمَُتِّم مضارع منصوب (  –و نایب فاعلش ضمیر ( ُت ) بُِعثُت فعل ماضی مجهول 

 به اندازه توانش تکلیف نمی کند خدا به کسی جز ُف اللُه نََفساً إّال ُوْسَعهاال یَُکلِّ 
 ها مضاف الیه –ُوسَع مستثنی  –نَفساً مفعول  –اللُه فاعل  – ) باب تفعیل( ال یَُکلَُّف مضارع منفی 

ْن ُخلنَت اَللُّهمَّ کَ� َحسَّ   قيَخلْقي ، فََحسِّ
انیدي، پس اخالق مرا خدایا همان گونه که آفرینش مرا نیکو گرد

 نیکو گردان
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نَت فعل ماضی ( باب تفعیل )  –کَ� جارومجرور  –اَللُّهمَّ منادا  ن فعل امر ( باب تف –ی مضاف الیه  –َخلق مفعول  –َحسَّ ی  –ق مفعول ُخل -عیل )َحسِّ
 مضاف الیه

 

 دوم مهم درس ترجمه عبارات 

ِة األْ   دادند می وش فرازنگ اول دانش آموزان به سخن معلم شیمی گ در لَی کاَن الطَُّالُب یَْستَِمعوَن إلَی کَالِم ُمَدرِِّس الْکیمیاءِ و ِيف الِْحصَّ

ة جارومجرور  یَستَِمعون خرب کاَن  ( فعل مضارع باب  –( اسم فاعل ) کاَن  سمالطُّالب ا –کان فعل ناقصه  –) األُولی صفت ( اسم تفضیل  –فی الِحصَّ
 الکیمیاء مضاف الیه –ُمّدرِِس مضاف الیه ( اسم فاعل )  –اِلَی کالم جارومجرور  –افتعال ) 

 وکِِه لیُل األََدِب ، یَُرضُّ الطُّالب بُِسلَو کاَن بَینَُهم طالٌِب ُمشاِغٌب قَ 
ش به دانش ادبی بود که با رفتارو میان آنها دانش آموز اخاللگرِ بی 

 آموزان زیان می رساند 

قلیُل  –ُمشاِغٌب صفت ( اسم فاعل )  –طالٌب اسم مؤخر کاَن ( اسم فاعل )  –مقّدم کاَن [ بیَن ظرف + ُهم مضاف الیه ]  خرببَینَُهم  –کاَن فعل ناقصه 
ُ فعل مضارع  –األدب مضاف الیه  –صفت   ـه مضاف الیه -( ُسلوک جمع نیست ) ُسلوک جارومجرور بِ  –الطُّالب مفعول  –یَرضُّ

لَی إَفُة َو تارًَة یَْهِمُس َو یَتََکلَُّم َمَع الَّذي َخلْ  یَلْتَِفُت تارًَة الَی الَْوراءِ 
بّورَِة الَّذي یَْجلُِس َجنْبَُه حیَن یَکْتُُب   املَُعلُِّم َعلَی السَّ

یک بار به پشت ، روي  بر می گردانْد و با کس که پشت سرش است 

(بود) صحبت می کرد و یک بار با کسی که کنارش می نشست ، 

که معلّم روي تخته سیاه می آهسته سخن می گفت هنگامی 

 نوشت 

الّذی مضاف الیه  –َمَع ظرف  - یَتََکلَُّم فعل مضارع ( باب تفّعل ) –إلَی الوراء جارومجرور  –و فاعلش ضمیر مسترت هو ُت فعل مضارع ( باب افتعال ) فیَلتَ 
حیَن ظرف زمان  –ـه مضاف الیه  -َجنَب ظرف  –یَجلُِس فعل مضارع  –إلَی الّذی جارومجرور  –یَهِمُس فعل مضارع  –ـه مضاف الیه  -َخلَف ظرف مکان  –

بورِة جارومجرورعَ  –املعلِّم فاعل ( اسم فاعل )  –یَکتُُب فعل مضارع  –  لَی السِّ

ِةالثّانیَِة کاَن الطّالُِب یَسأَُل ُمَعلِّمَ   ِعلِْم اْألَحیاِء تََعنٌّتاً  َو يف الِحصَّ
ز معلّم زیست شناسی و در زنگ دوم این دانش آموز براي مچ گیري ا

 سوال می کرد 

ِة جارومجرور  ِعلِم مضاف  –( اسم فاعل )  عولمف ُمَعلّمَ  –یَسأَُل خرب کاَن  –الطالُب اسم مکان  –کان فعل ناقصه  –الثانیة صفت ( اسم فاعل )  –فی الِحصَّ
 تََعنُّت ( مصدر باب تفّعل ) –اآلحیاء مضاف الیه  –الیه 

رِس َجیِّ   را ندهد در امتحان مردود می شود هر کس به درس خوب گوش ف داً یَرُْسْب يف االِْمِتحاِن َمْن الیَْستَِمْع ألَی الدَّ

فی االمتحان  –یَرُسب جواب رشط  –َجیّداً مفعول مطلق  –إلی الّدرس جارومجرور  –ال یَستَِمع فعل رشط ( باب افتعال )  –َمن مبتدا ( ادات رشط ) 
 جارومجرور ( مصدر باب افتعال )

 الُْمشاِغُب ميلُكَ تَنَبَُّه زَ أَماَم الطُُّالِب فََسوَف یَ  ئکْن تَْقَرأْ إنشاإ 
دي اخاللگرت انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی هم شاگراگر 

 آگاه خواهد 
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ُه جواب رشط ( مستقبل فََسوَف یَتَنَبَّ  –( اسم فاعل ) الطُّّالب مضاف الیه  –أماَم ظرف  –کـَ مضاف الیه  –إنشاء مفعول  –فعل رشط تَقرأ  –ط إن حرف رش 
 املُشاِغب صفت ( اسم فاعل ) –کـَ مضاف الیه  –زمیُل فاعل  –)  باب تفعّل 

 َمْن یَلْتَزِْم ِبها یَنَْجْح  طّالِِب يف َمحَرضِ الُْمَعلِِّم آداٌب للِ 
ه آنها پایبند باشد دانش آموز پیش معلم آدابی دارد هرکس ب

 موفق می شود 

لم مضاف الیه ( اسم فاعل )  –مکان )  َمحَرضِ جارومجرور ( اسمفَی  –) لِلطالب خرب مقّدم شبه جمله ( جارومجرور  َمن مبتدا  –آداٌب مبتدای مؤخر  –املُعَّ
 یَنَجح جواب رشط –ِبها جارومجرور  –یَلتَزِم فعل رشط ( فعل مضارع باب افتعال )  –( ادات رشط ) 

  یَکوَن رَسوالًلُْمَعلُِّم أَْن قُْم لِلَُمَعلِِّم َوفِِّه التَّبْجیال کاَد ا
)  است براي معلم برخیز و احترامش را کامل به جا بیاور نزدیک بود (

 که معلّم پیامبر باشد

 –أن یکون فعل مضارع منصوب  –املِعلّم اسم کاَد  –کاَد فعل ناقصه  –التَبجیال مفعول  –َوفِِّه فعل امر  –لِلُمَعلِّم جارومجرور ( اسم فاعل )  –قُم فعل امر 
  خرب یکونرسوالً

 ؟ أََعلِْمَت أََرشَف أَْو أََجلَّ ِمَن الَّذي یَبْني َو یُنِشُئ أَنُفساً َو ُعقوالً
فس ها و عقل ها را میسازد نآیا شریف تر یا گران قدرتر از کسی که 

 و پرورش می دهد، شناختی (می شناسی) ؟

یُنِشُئ  –یَبنی فعل مضارع  –ِمن الَّذی جارومجرور  –أَجلَّ معطوف ( اسم تفضیل )  –أَرشَف مفعول ( اسم تفضیل )  –َعلِمَت فعل ماضی  –استفهام أَ حرف 
 معطوف( مفردش : عقل ) عقوالً  –)  ( مفردش : نَفس / مونثأنُفساً مفعول  –) باب افعال ( فعل مضارع  

 ال یَنُْقُص ِمن أَجِر الْعاِملِ َمن َعلََّم ِعل�ً، فَلَُه أَجُر َمن َعِمَل بِِه ، 
هرکس علمی را یاد دهد ، پس پاداش کسی را دارد که به آن عمل 

 ، از پاداش عمل کننده کم نمیشود ) عمل کند کرده است (

ُه خرب مقّدم شبه جمله ) جارومجرور + ( أجر مبتدای ل( { جواب رشط » لَُه أَجر «  –ِعل�ً مفعول  –باب تفعیل )  َعلََّم فعل رشط ( ماضی –َمن مبتدا 
 العاِمِل مضاف الیه ( اسم فاعل ) –ِمن أجر جارومجرور  –ال یَنُقُص فعل مضارع منفی  –ِبِه جارومجرور  –َعِمَل فعل ماضی  –َمن مضاف الیه  – }مؤخر )

 ] برخیز اگرچه فرمانده باشی از جایت براي پدر و معلّمت [ َو إِْن کُنَْت أَمیراً لِّمِكَ مُعََو بيكَ ِألَ مَجْلِسِكَ ْن عَ ْم قُ 

مضاف الیه کـَ  –ُمَعلِّم معطوف  ( اسم فاعل )  –کـَ مضاف الیه  –ِالَب جارومجرور  –کـَ مضاف الیه  –َعن َمجلِس جارومجرور  ( اسم مکان )  –قُم فعل امر 
 امیراً خرب کُنت –َت اسم کُنَت  –کُنَت فعل ناقصه  –

 ي تشخیص حق از باطل قرار می دهد اگر از خدا پروا کنید، برایتان نیرو اللَه یَْجَعْل لَُکم فُرقاناً  إْن تَتَّقوا

 فُرقاناً مفعول –جارومجرور  لَُکم –یَجَعل جواب رشط  –الله مفعول  –تَتَّقوا فعل رشط ( باب افتعال )  –إن حرف شزط 

 

 سوممهم درس ترجمه عبارات 

ُمخرُِج اِنَّ اللَه فالُِق الَْحبِّ و النََّوی یُْخرُِج الَحیَّ ِمَن الَْمیِِّت و 
 املَیِِّت ِمَن الَحیَّ 

بی گمان خداوند شکافنده دانه و هسته است ، زنده را از مرده بیرون 

 ه مرده از زنده است می آورد و بیرون آورند
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الَحَّی  –) باب افعال ( یُخرِج فعل مضارع  –النّوی معطوف  –الَحّب مضاف الیه  –فالُق خرب إنَّ ( اسم فاعل )  –الله اسِم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل 
 جارومجرورِمَن الَحّی  –املَیِّت مضاف الیه  –ُمخرِج ( اسم فاعل )  –ِمَن املَیت جارومجرور  –مفعول 

 َو هَي قُدرَُة اللِه  بیَعِة تُثْبُِت َحقیَقًة واِحَدةً ظَواِهُر الطَّ 
را ثابت می کند و آن قدرت پدیده هاي طبیعت یک حقیقت 

 خداست

هی  –واحدًة صفت ( اسم فاعل )  –حقیقًة مفعول  - تُثِبُت خرب ( فعل مضارع باب افعال ) –الطبیعة مضاف الیه  –ظواهر مبتدا ( مفردش : ظاهرة ) 
 الله مضاف الیه –قدرة خرب  -مبتدا 

تَنمو أمَثارُها َعلَی اَلِْعنَُب الَْربازیيلُّ َشَجرٌَة تَنْبُُت يف الَْربازیِل َو 
 ِجْذِعها

هایش بر روي تنه  انگور برزیلی درختی است در برزیل می روید و میوه

 اش رشد می کند 

ها مضاف  –أمَثار فاعل  –تَنمو فعل مضارع  –فی الربازیل جارومجرور  –جمله وصفیه ( فعل مضارع ) تَنبُت  –شجرٌة خرب  –الَربازیلی صفت  –الِعنب مبتدا 
 ها مضاف الیه –علی جزع جارومجرور  –الیه 

 ش می یابد تقریبا به سه هزار و پانصد سال افزایعمرش   اً یَزیُد ُعمرُها َعلَی ثَالثَِة آالِف َو َخمِسِمئَِة َسنٍَة تَقریب

 تقریباً مفعول مطلق –َعلی ثالثة جارومجرور  –ها مضاف الیه  –ُعمر فاعل  –یزیُد فعل مضارع 

َجرَُة الْخانَِقُة تَبَدأ َحیاتَها ِباْالِلِْتفاِف َحوَل ِجذِع َشَجرٍَة َو  اَلشَّ
 ها ثُمَّ تَْخنُُقها تَدریجیّاً ُغصونِ 

درخت خفه کننده زندگی اش را با در هم پیچیدن در اطراف (دور) تنه 

سپس آن را به تدریج خفه  یک درخت و شاخه هاي آن آغاز میکند

 می کند 

 - افتعال ) ِباالِلتفاف جارومجرور ( مصدر باب –ها مضاف الیه  –حیاَة مفعول  -خرب ( فعل مضارع ) أتَبَد –خانقة صفت ( اسم فاعل ) ال –الشجرة مبتدا 
تَدریجیاً مفعول مطلق  - ها مفعول –تخنُُق فعل مضارع  –ها مضاف الیه  –ُغصون معطوف  –شجرٍة مضاف الیه  –ِجذع مضاف الیه  –َحوَل ظرف مکان 

 یابین

  و يف ُجُزِر الُْمحیِط الْهادئوائیٌَّة تَنمَجرَُة الُْخبِْز َشَجرٌَة اْستشَ 
درخت نان درختی استوایی است که در جزایر اقیانوس آرام رشد می 

 کند 

( اسم  املحیط مضاف الیه –فی ُجُزر جارومجرور  –تَنمو جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –استوائیٌة صفت  –شجرٌة خرب  –الُخبز مضاف الیه  –شجرة مبتدا 
 الهادی صفت ( اسم فاعل ) –فاعل ) 

 ِه اْألمَثاِر نِهایَِة أَغصانِها کَالُْخبِز. یَأْکُُل النّاُس لَبَّ ٰهذِ  تَْحِمُل أمَثاراً يف
،  دارد در انتهاي شاخه هایش میوه هایی مانند نان حمل می کند (

 ردم از مغز این میوه ها میخورند) م می دهد

یأکُل فعل  –کَالُخبز ( جارومجرور )  –ها مضاف الیه  –غصن ) أغصان مضاف الیه ( مفردش :  –فی نهایة جارومجرور  –امثاراً مفعول  –تحمل فعل مضارع 
 االمثار عطف بیان –هذه مضاف الیه  –لُبَّ مفعول  –الناُس فاعل  –مضارع 

یَْستَخِدُمَها الُْمزارِعوَن کَسیاٍج َحوَل الَْمزاِرِع  النِّفِط َشَجرَةٌ  َشَجرَةُ 
 َمحاصیلِِهم ِمَن الَْحیَواناِت لِِح�یَِة 

درخت نفتدرختی است که کشاورزان آن را مانند پرچینی در اطراف 

التشان از حیوانات (دور) مزرعه ها براي حمایت (محافظت) محصو

 کمک می گیرند 
 –اسم فاعل )  املُزارعون فاعل ( –ها مفعول  –یَستَخِدم جمله وصفیه ( فعل مضارع باب استفعال )  –َشَجرٌَة خرب  –النِّفط مضاف الیه  –شجرٌة مبتدا 

ِهم  –َمحاصیل مضاف الیه ( مفردش : محصول )  –لِح�یَة جارومجرور  –املزارع مضاف الیه ( مفردش: مزرعة )  –حوَل ظرف مکان  –کَسیاجٍ جارومجرور 
 ِمن الحیوانات جارومجرور –مضاف الیه 
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َجرَِة کَریَهٌة   می کنند زیرا بوي این درخت ناپسند است که حیوانات از آن فرار  تَهْرُُب ِمنَْها الَْحیَواناُت ِألَنَّ رائَِحَة ٰهِذِه الشَّ

الحیوانات  –ِمنها جارومجرور  –تَهرُُب جمله وصفیه  –کریَهٌة خرب أنَّ  –الشجرة عطف بیان  –هذه مضاف الیه  –رائَحة اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل 
 فاعل

بُذورُها َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّیوِت، ال یَُسبُِّب اْشتِعالُها ُخروَج تَْحتَوي 
ثَةٍ أَیِّ غازاٍت مُ   لَوِّ

 ) برافروخته شدنشان ( که ( دانه هایش مقداري از روغن ها دربردارند،

گازهاي آلوده ) از  وعی ) باعث خارج شدن هیچ یک (ن سوختن آن ها

 کننده را نمی شوند 

ال یَُسبُِّب فعل  –ِمن الزُّیوت جارومجرور  –علی مقدار جارومجور  –ها مضاف الیه  –بُذور فاعل ( مفردش : بذر )  –تَحتَوی فعل مضارع باب افتعال 
ثٍَة صفت (  –غازاٍت مضاف الیه  –أّی مضاف الیه  –خروج مفعول  –ها مضاف الیه  –اشتعال فاعل ( مصدر افتعال )  –) باب تفعیل ( مضارع منفی  ُملَوِّ

 اسم فاعل )

رَِة َو قَد تَبلُُغ ِمَن الْ  ُعمِر أَلَفْي َشَجرَُة الْبَلّوِط هَي ِمَن اْألَشجاِر الُْمَعمَّ
 َسنٍَة 

هی عمرش به دو[هزار] سال درخت بلوط از درختان کهن سال استو گا

 می رسد 

رَة صفت ( اسم مفعول )  –ِمَن االشجار جارومجرور  –البَلوط مضاف الیه  –شجرة مبتدا  (  ألفی مفعول –ِمَن العمر جارومجرور  –تبلُُغ فعل مضارع  –املَُعمَّ
 ( معدود ) َسنٍَة متییز – در اصل الَفیِن ) 

لیَمِة تَحَت الرتُّ  یَدفنُ  نجاُب بَْعَض َجوزاِت البَلّوِط السَّ اِب َو قَْد السِّ
 یَنَسی َمکانِها 

گاهی  بلوط را زیر خاك دفن می کند و نجاب برخی از دانه هاي سالم

 جاي آنها را فراموش میکند 

لمیة صفت  –البَلوط مضاف الیه  –َجوزات مضاف الیه  –مفعول  بَعَض  –السنجاب فاعل  –یَدفُن فعل مضارع  اب مضاف الیه  –تَحَت ظرف مکان  –السَّ الرتُّ
 ها مضاف الیه –َمکان مفعول  –یَنسی فعل مضارع  –

نَِة الْقاِدَمِة تَنمو َو يف   لوط رشد میکند و یک درخت می شود و در سال آینده از آن دانه ي ب الَْجوزَُة َو تَصیُر َشَجرًَة  تِلكَالسَّ

نة جارومجرور   تَصیرُ  شجرًة خرب –) یصیُر  –تَصیُر فعل ناقصه (صاَر  –الجوزة عطف بیان  –تلَک فاعل  –تَنمو فعل مضارع  –القادمة صفت  –فی السَّ

 أََحلَّ َو ال أَطیََب اِْزَرعوا َو اْغرِسوا ، ... َو اللِه ما َعِمَل النّاُس َعَمالً
 ِمنُه 

و کشاورزي کنید و نهال بکارید ، ... بخدا سوگند مردم کاري را حالل تر 

 خوب تر از آن انجام نداده اند 

أَحلَّ صفت (  –عمالً مفعول  –الناس فاعل  –ما َعِمَل فعل ماضی منفی  –مجرور به ( واو ) قسم  اللهِ  –و ، واو ِقسم  –اغرِسوا فعل امر  –اِزرَعوا فعل امر 
 منُه جارومجرور –أطیَب معطوف ( اسم تفضیل )  –اسم تفضیل ) 

 سوالً فََعَصی فرعوُن الرَّسول اَرَسلْنا اِلی ِفرَعوَن َر 
رعون از آن پیامبر نافرمانی به سوي فرعون پیامبري فرستادیم ولی ف

 کرد 

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

 است بهترهزار عابد بهره گرفته می شود از  علم او دانشمندي که از لِْمِه ، خیٌر ِمن اَلِف عاِبٍد عالٌِم یُنْتََفُع ِبعِ 
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ِمن  –خیٌر خرب ( اسم تفضیل )  –ـه مضاف الیه  -ِبعلِم جارومجرور  –یُنتََفُع جمله وصفیه ( فعل مضارع مجهول باب افتعال )  –عالٌِم مبتدا ( اسم فاعل ) 
 ( معدود ) عاِبٍد متییز ( اسم فاعل ) –الِف جارومجرور 

لَْت ُمنَظََّمُة الْیونِسکو َمسِجَد  قامِئَِة  اْإلِماِم َو قُبََّة قابوٍس يفَسجَّ
 الُرتاِث الْعالَمیِّ 

را در لیست سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد قابوس (کاووس) 

 میراث جهانی ثبت کرد 

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

 را از دولت هاي جهان جذب می کند قبر کوروش گردشگرانی یّاحاً ِمْن ُدَوِل الْعالَِم قَْربُ کورُش یَْجِذُب سُ 

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

 برویم براي دیدن مسابقه فوتبال  بیا به ورزشگاه ِة ُمباراِة کُرَِة الَْقَدِم تَعاَل نَْذَهْب إلَی الَْملَْعِب لُِمشاَهدَ 
ُمباراة  –لِمشاهدة جارومجرور ( مصدر باب مفاعلة )  –إلی املَلَعب جارومجرور ( اسم مکان )  –نَذَهب فعل مضارع ( جواب امر )  –تَعاَل فعل امر 

 الیهالَقَدم مضاف  –کُرة مضاف الیه  –مضاف الیه 

 دو تیم دو هفته پیش برابر شدند  قاِن تَعادَال قَبَل أُسبوَعیِن اَلَْفری

 ثنی )اُسبوَعین مضاف الیه ( م –زمان  قبَل ظرف –تعاَدال خرب ( فعل ماضی باب تفاعل )  –ثنی ) الفریقان مبتدا ( م

 ْمتَلَِئ ِبالُْمتََفرِّجیَن هاِب الَْملَْعِب قَبَْل أْن یَ کِالُه� قَویّاِن ، َعلَینا ِبذ
ل از اینکه از هر دوي آنها قوي هستند. باید به ورزشگاه برویم قب

 چیان پر شود اتماش

اسم (  املَلَعب مضاف الیه – )جارومجرورمبتدای موخر (بَذهاب  – ) جارومجرورخرب مقدم ( َعلینا  –ثنی ) قَویّان خرب ( م –� مضاف الیه هُ  –کِال مبتدا 
 ) اسم فاعل(  ِباملتفرجین جارومجرور –ب ( باب افتعال ) أَن یَمتَلی مضارع منصو  –قَبَل ظرف زمان  –مکان ) 

ُل َهَدفاً اُنظُْر؛ جاَء أََحُد ُمهاِجمي فَریِق ال داقَِة. َسیَُسجِّ  کرد هداگلی ثبت خو تیم صداقت آمد. مهاجمانیکی از نگاه کن؛ صِّ

 –اسم فاعل )  –ُمهاجمی مضاف الیه ( در اصل : ُمهاجمین  –اََحد فاعل  –جاَء فعل ماضی  –و فاعلش ضمیر مسترت انت ( باب نیست ) اُنظُر فعل امر 
ُل فعل مستقبل ( باب تفعیل )   –الصداقة مضاف الیه  –فریق مضاف الیه   َهَدفاً مفعول -َسیَُسجِّ

 گل را به خاطر آفساید قبول نکرداما داور  بَِسبَِب تََسلُّلٍ الَْهَدَف  لِٰکنَّ الَْحَکَم ما قَِبَل 

تََسلُّل مضاف الیه ( مصدر  –ِبَسبَب جارومجرور  –الهدف مفعول  –ما قَبل خرب لکنَّ ( فعل ماضی منفی )  –الحکم اسِم لّکن  –لکنَّ حرف مشبهة بالفعل 
 باب تفّعل )

 الَفریِق اً حارُِس َمرَمی هذا ْعِجبُني ِجدّ یُ 
( واقعاً از دروازه بان این ان این تیم مرا شگت زده می کند دروازه ب

 )شم می آید تیم خو

 –َمرَمی مضاف الیه ( اسم مکان )  –حارُس فاعل ( اسم فاعل )  –ِجّداً مفعول مطلق  –ی مفعول  –ن ، نون وقایه  –) باب افعال (  یُعِجُب فعل مضارع
 الفریق عطف بیان –هذا مضاف الیه 

ْل هَ َمْن یُ   ی می رود هرکس یک گل بزند به نهای َدفاً یَذَهْب إلَی النَّهائیِّ َسجِّ
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ل فعل رش  –َمن مبتدا ( ادات رشط )   نهائی جارومجرورلااِلَی  –یَذَهب جواب رشط  –فعول اً مفهد –ط ( فعل مضارع باب تفعیل ) یَُسجِّ

(ص): أَیُّ الْ�ِل َخیٌر؟ُسِئَل   قاَل: َزرٌع َزرََعُه صاِحبُُه  النَّبيُّ
) بهتر  دارایی : کدام مال ( ) پرسیده شد (ص) سؤال شد ( از پیامبر

 )  کشاورزي کرد است ؟ فرمود: کشتی که آن را صاحبش کاشت (

َزَرَع فعل  –قاَل فعل ماضی  –خیٌر خرب ( اسم تفضیل )  –املاِل مضاف الیه  –اَیُّ مبتدا ( اسم استفهام )  –النبی نائب فاعل  –ُسِئل فعل ماضی مجهول 
 ه مضاف الیه –صاِحب فاعل ( اسم فاعل )  –ه مفعول  –ماضی 

 

 چهارم مهم درس ترجمه عبارات 

َُّقوا  اللَه َو قولوا قَوالً َسدیداً  اِت
 ید و سخنی درست و استوار بگوییدنکاز خدا پروا 

 َسدیداً صفت –قوالً مفعول  –و فاعلش ضمیر بارز واو قولوا فعل امر  –الله مفعول  –اِتقوا فعل امر ( باب افتعال ) 

 بر گوینده واجب است که با لجبازي با مخاطبان گفت و گو یَِجُب َعلَی الُْمتََکلِِّم أَن ال یُجاِدَل املخاطبیَن  بِتََعنٍُّت 

 ( مباحثه ) نکند
 –املُخاطبین مفعول ( اسم مفعول )  –أن ال یجاِدَل مضارع منصوب منفی ( باب مفاَعلة )  –َعلَی املتکلم جارومجرور ( اسم فاعل )  –فعل مضارع یَِجُب 

 ِبتَعنٍُّت جارومجرور ( مصدر تفعل )

ِبالَّتی اِدلُْهم ِبالِْحکَمِة َو الَْموِعظَِة الَْحَسنَِة َو جبَّكَ أُدُْع إلَی َسبیِل رَ 

 ِهَي أَحَسنُ 
 با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به 

 اي ) که نیکوتر است گفت و گو کن( شیوه 

فعل جاِدل  –الحسنِة صفت  –الحکمة جارومجرور بِ  –کـَ مضاف الیه  –مضاف الیه  رَبّ  –إلی سبیل جارومجرور  –و فاعلش ضمیر مسترت انت اُدع فعل امر 
 ) اَحَسن خرب ( اسم تفضیل –ِهی مبتدا  –ِبالّتی جارومجرور  –هم مفعول  –امر ( باب مفاعلة ) 

) تا  باشدعمل کننده  باید به چیزي که می گوید عمل کند ( قوُل َحتّی یَُغیَِّر ُسلوکَهُمو یَِجُب أَْن یَکوَن عاِمالً مِبا یَ 

 رفتارشان را تغییر دهد
ر مضارع منصوب ( باب تفعیل یَُغیّ  یَحتّ  –مِبا جارومجرور  –( اسم فاعل ) عاِمالً خرب یکون  –اَن یَکون مضارع منصوب ( فعل ناقصه )  –یَِجُب فعل مضارع 

 هم مضاف الیه –سلوک مفعول ( دقت کنید جمع نیست )  –) 

 می گویید آنچه را عمل نمی کنید چرا لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلونَ 

 و فاعلش ضمیر بارز واو ال تفعلون مضارع منفی –ما مفعول  –تقولوَن فعل مضارع 

همان طور که باید سخنش به اندازه ي گوش هاي شنوندگان نرم لَِکي  یِّناً َعلَی قَدِر ُعقوِل الُْمستَمِعینَ کَ� یَِجُب أَْن یَکوَن کَالُمُه لَ 
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 کند و دوستی شان را به دست آوردباشد تا آنها را قانع  َعُهم َو یَکِْسَب َمَودَّتَُهمیُْقنِ 

عقول  –َعلی قدر جارومجرور  –لَیِّناً خرب یکون  –ه مضاف الیه  –ون یککالُم اسم  –یکوَن مضارع منصوب أن  –یَجُب فعل مضارع  –کَ� جارومجرور 

 –َمَودَّة مفعول  –َب مضارع منصوب یَکس –هم مفعول  –( باب افعال ) لَِکی یُقنَِع مضارع منصوب  –املُستَِمعین مضاف الیه ( اسم فاعل )  –مضاف الیه 

 هم مضاف الیه

 ُعقولِِهمالنّاَس َعلَی قَْدِر کَلََّم 
 سخن بگوبا مردم به اندازه ي عقل هایشان 

 هم مضاف الیه –ُعقول مضاف الیه  –قدر جارومجرور َعلی  –مفعول  الناَس  –و فاعلش ضمیر مسترت انت کَلَّم فعل امر 

ْد لِساعَ   لیَن الَْکالمِ نَكَ وِّ
 زبانت را به نرمی سخن عادت بده

 الکالم مضاف الیه –لیَن مفعول  –کـَ مضاف الیه  –لِساَن مفعول  –د فعل امر ( باب تفعیل ) َعوِّ 

 ِبِه ِعلْمٌ لَكَ ْقُف ما لَیَس َو ال تَ 
 که در ان علمی نداري، پیروي نکنو نسبت به چیزي 

ِبِه  –جارومجرور )  لََک خرب مقدم لیَس ( –لَیَس فعل ناقصه  –ما مفعول  –( در اصل تقفو هست که واو حذف شده است  ) ال تَقُف فعل نهی 

 ِعلٌم اسِم مؤخر لیَس  –جارومجرور 

َل يف موضوٍع یُ َعلَیِه  خودش را در معرض تهمت بر اوست که در موضوعی دخالت نکند که  ُض نَْفَسُه لِلتُّهَمِ َعرِّ أَْن ال یَتََدخَّ

 ها بگذارد
َل مضارع منصوب منفی ( باب تفّعل –َعلَیِه جارومجرور  خَّ یَُعرُّض جمله وصفیه ( مضارع باب  – فی موضوٍع جارومجرور ( اسم مفعول ) –)  أن ال یَتَدَّ

 م جارومجرور ( مفردش : تُهمة )لِلتُّهَ  –ه مضاف الیه  –نَفَس مفعول  –تفعیل ) 

زیر زبانش  استی انسانسخن بگویید تا شناخته شوید، پس به ر َمرَْء َمخبوٌء تَْحَت لِسانِهِ ْعرَفوا فَِإنَّ الْ تََکلَّمو تُ 

 پنهان است

تحَت  –مخبوٌء خرب إنَّ ( اسم مفعول )  –املرء اسِم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –مضارع مجهول ) / تُعرَفوا ( جواب امر  –ل ) تََکلَّموا فعل امر ( باب تفعّ 

 ه مضاف الیه –لِسان مضاف الیه  –ظرف مکان 

 برایت مشکالت [به بار] می آورد بسا سخنی که چه الَْمشاکَِل لَكَ الٍم یَجلُِب رُبَّ کَ

 املَشاکِل مفعول –لََک جارومجرور  –یَجلُِب فعل مضارع  –کالٍم مجرور به حرف جر  –رُبَّ حرف َجّر 

 َکلَّْم تَسلَْم ِمْن الزَّلَلِ فَکِّْر ثُمَّ تَ 
 گو تا از جاي لغزنده سالم بمانیبیندیش سپس سخن ب
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 ِمَن الزَّلل جارومجرور –تَسلَم جواب امر –تََکلَّم فعل امر ( باب تفّعل )  –تفعیل ) فَکِّر فعل امر ( باب 

تي فیَها اْحِت�ُل یَِجُب َعلَی اْإلِنساِن االِجِتناُب َعْن ِذکِْر اْألَقواِل الَّ 

 الِْکْذِب 
بر انسان واجب است ( انسان باید ) که از یاد کردن ( گفتن ) سخن 

 ، بپرهیزد احتمال دروغ استآن ها هایی که در 

فیها خرب –الّتی صفت  –األقوال مضاف الیه  –َعن ِذکِر جارومجرور  –االِجتناُب فاعل ( مصدر باب افتعال )  –َعلَی االنسان جارومجرور  –یَِحُب فعل مضارع 

 الیهالِکذب مضاف  –احت�ُل مبتدای مؤخر ( مصدر باب افتعال )  –مقدم شبه جمله ( جارومجرور ) 

 ِمْن لِسانِهِ  طوبَی لَِمْن الیَخاُف النّاَس 
 نش نمی ترسندخوشا به حال کسی که مردم از زبا

 ه مضاف الیه –ِمن لساِن جارومجرور  –الناَس مفعول  –الیخاُف فعل مضارع منفی  –لَِمن جارومجرور 

 ُر الَْکالِم ما قُلَّ َو دَلَّ َخی
 است که کم باشد و راهنمایی کند بهترین سخن آن

 َدلَّ فعل ماضی –کَلَّ فعل ماضی  –ماخرب  –الکالم مضاف الیه  –خیُر مبتدا 

َوقََف رَُجٌل َجمیَل الَْمظَهِر أَماَم ُسقراط یَفتَِخُر مِبَالِبِسِه َو مِبَظَهرِِه 

 ُه ُسقراط: تََکلَّم َحتَّی أَراکَ فَقاَل لَ 

مقابل سقراط ایستاد در حالی که به  ) شیک پوش مردي خوش ظاهر (

پس سقراط به او گفت:  باس هایش و ظاهرش افتخار می کرد.ل

 ا تو را ببینمسخن بگو ت
مِبالِبس  –یَفتَِخر جمله وصفیه ( فعل مضارع باب افتعال )  –ُسقراط مضاف الیه  –اماَم ظرف مکان  –املَظهر مضاف الیه  –رَُجٌل فاعل  –َوقََف فعل ماضی 

 –ل امر _ باب تفّعل ) تکلَّم فع –سقراط فاعل  –لَُه جارومجرور  –قاَل فعل ماضی  –ه مضاف الیه  –مِبظهر جارومجرور  –ـه مضاف الیه  -جارومجرور 

 َک مفعول – ( صیغه متکلم وحده )) ( باب افعالمنصوب فعل مضارع  یَحتّی اَر 

ی با او به بی گمان از بدترین بندگان خدا کسی است که هم نشین ُمجالََستُُه لُِفحِشهِ ُه ن َرشِّ ِعباِد اللِه َمن تُْکَر إنَّ مِ 

 ته می شودشتش ، ناپسند داشخاطر گفتار و کردار ز
 –هول باب افعال ُه فعل مضارع مجتُکر  –َمن خرب إنَّ  –ضاف الیه الله م –عباِد مضاف الیه  –ِمن َرشّ جارومجرور ( اسم تفضیل )  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل 

 ه مضاف الیه –فُحش جارومجرور  -ه مضاف الیه  –( مصدر باب مفاعله ) ُمجالََسُة نایب فاعل 

) مردم کسی است که در آن چه به  با تقوا ترین پرهیزگارترین ( َو َعلَیهِ  أتَقی النّاِس َمن قاَل الَْحقَّ يف ما لَهُ 

 حق را گفت ( بگوید ) زیانش است ،سودش و به 
 َعلَیه جارومجرور –لَُه جارومجرور  –فی ما جارومجرور  –الَحقَّ مفعول  –قاَل فعل ماضی  –َمن خرب  –الناس مضاف الیه  –أتَقی مبتدا ( اسم تفضیل ) 

ً قُ   ل الَْحقَّ َو إْن کاَن ُمرّا
 حق را بگو اگرچه تلخ باشد

 ُمرّاً خرب کان –کان فعل ناقصه  –الَحقَّ مفعول  –قُل فعل امر و فاعلش ضمیر مسترت أنَت 
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 نی ، نگوآن چه را نمی دانی نگو، بلکه همه آنچه را هم می دا ْل کُلَّ ما تَعلَمُ ْل ما ال تَْعلَُم ، بَْل ال تَقُ ال تَقُ 

 تَعلَُم فعل مضارع –ما مضاف الیه  –کُلَّ مفعول  –ال تَُقل فعل نهی  –ال تَعلَُم فعل مضارع منفی  –ما مفعول  –و فاعلش ضمیر انت ال تَُقل فعل نهی 

) وستایی سفر کردم که عکسش  را روزهاي کوچکی ام (کودکی امبه ر َهْدُت صورَتَها أَیّاَم ِصَغريسافَرُْت إلَی قَریٍَة شا

 یده بودمد
أیّاَم –ها مضاف الیه  –صورَة مفعول  –شاَهدُت جمله وصفیه ( فعل ماضی باب مفاعلة )  –إلَی قَریٍَة جارومجرور  –سافَرُت فعل ماضی ( باب مفاعلة ) 

 ی مضاف الیه –ِصَغر مضاف الیه  –ظرف زمان 

بَْت بَیتاً َجنَب شاِطئَعَصَفْت ریاُح َشدیدَ   الْبَحرِ  ٌة َخرَّ
، خراب کرد (  وزید که خانه اي را در کنار ساحل دریا باد هاي شدیدي

 ) خراب کرده بود.

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

 

 پنجممهم درس ترجمه عبارات  

و بسیار کافر است هدایت بی گمان خداوند کسی را که دروغ گو  یَْهدی َمْن ُهَو کاِذٌب کَّفار اِنَّ اللَه ال 

 نمی کند 

 مبالغه )کَّفار خرب دوم( اسم  –کاِذٌب خرب ( اسم فاعل )  –ُهَو مبتدا  –َمن مفعول  –ال یَهدی خرب ( فعل مضارع منفی )  –إّن حرف مشبهة بالفعل 

 دروغ کلید هر بدي اي است  لِْکْذُب ِمفتاٌح لُِکلِّ َرشٍّ اَ 

 َرشٍّ مضاف الیه ( اسم تفضیل نیست ) –لُِکِل جارومجرور  –ِمفتاٌح خرب  –الِکذب مبتدا 

نیا َو اْآلِخرَِة قاً یَجَمُع يلَعلِّْمني ُخل ) دنیا و آخرت  خیر ترینِ () که خوب  بیاموز به من اخالقی را یاد بده (  َخیَر الدُّ

 را برایم جمع کند 

 –الّدنیا مضاف الیه  –خیَر مفعول  –لی جارومجرور  –یَجَمُع جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –ق مفعول ُخل –ن ، نون وقایه  –ب تفعیل ) فعل امر ( با َعلّم
 االِخرَة معطوف ( اسم فاعل )

الَْمقاِل ِبِصْدِق َمقالِِه َو نََدبََك َخیُر إخوانَِك َمن َدعاَك إلَی ِصدِق 
 ِل اْألَع�ِل ِبُحسِن أع�لِِه إلَی أَفضَ 

 ) کسی است که با راستی گفتارش ( دوستانت بهترین برادرانت (

) دعوت کرد و تو را  راستگویی ) تو را به راستی گفتار ( راستگوییش

 ار ها فراخواند ) به بهترین ک نیکو کاري هایش با خوبی کارهایشان (
املقال  –إلی ِصدق جارومجرور  –کـَ مفعول  –َدعا فعل ماضی  –َمن خرب  –کـَ مضاف الیه  –)إخوان مضاف الیه ( جمع مکرس  –خیُر مبتدا ( اسم تفضیل ) 

األع�ل  –ضل جارومجرور ( اسم تفضیل ) إلَی اف –کـَ مفعول  –نََدَب فعل ماضی  –ه مضاف الیه  –َمقال مضاف الیه  –ِبِصدق جارومجرور  –مضاف الیه 
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 ه مضاف الیه –اع�ل مضاف الیه  –ِبُحسن جارومجرور  –مضاف الیه 

تَْهرَْب إَذْن فَُکْن صاِدقاً َمَع نَْفِسَك َو َمَع اْآلخریَن يف الَْحیاِة ، َو ال 
 ِمَن الْواِقعِ أَبداً 

هرگز از  بنابر این در زندگی با خودت و با دیگران صادق باش و

 واقعیت فرار نکن 
َمَع ظرف  –َک مضاف الیه  –( مونث ) نَفس مضاف الیه  –َمَع ظرف  –( اسم فاعل ) کُن صاِدقاً خرب  –و اسمش ضمیر مسترت انَت کُن فعل امر ( ناقصه ) 

 ابداً ظرف زمان –ِمَن الواقع جارومجرور  –سترت انَت و فاعلش ضمیر مال تَهرَب فعل نهی  –فی الحیاة جارومجرور  –اآلخرین مضاف الیه ( اسم تفضیل )  –

ی هاي بسیاري رو به پس اگر از واقعیت فرار کنی با مشکالت و سخت َمشاکَِل َو ُصعوباٍت کَثیرًَة  فَإْن َهَربَْت ِمَن الْواِقعِ فََسْوَف تُواِجهُ 

 رو خواهی شد 

 –مشاکِل مفعول  –باب مفاعلة )  –فَسوف تواِجُه جواب رشط ( مستقبل  –( اسم فاعل ) ِمَن الواقع جارومجرور  –َهَربَت فعل ماضی  –إن حرف رشط 
 کثیرة صفت –صعوباِت معطوف 

َة َمرّاٍت، َو بَعَد ذَو تُْضطَرُّ إلَی الِْکذْ  لَِك یَتَبَیَُّن کِْذبَُك ِب ِعدَّ
 َخریَن، فَتَْفَشُل يف َحیاتِک لِآلْ 

بعد ازآن دروغت براي دیگران  زیر می شوي وگو چندبار به دروغ نا

 پس در زندگی ات شکست می خوري شود آشکار می

مضارع ( باب تفعل )  یَتَبَیَُّن فعل –ذلک مضاف الیه  –بَعَد ظرف  –ات مضاف الیه َمّر  –إلی الکذب جارومجرور  –تُضطَرُّ فعل مضارع مجهول باب افتعال 
 ک مضاف الیه –فی حیاة جارومجرور  –تفشل فعل مضارع  –لِآلخرین جارومجرور ( اسم تفضیل )  –کـَ مضاف الیه  –کِذُب فاعل  –

 إطاراِت َسیارتِنَا انَْفَجَر  فَاتََّصلوا بـاْألُستاِذ هاتِفیّاً َو قالوا لَُه : أََحدُ 
هاي  به او گفتند: یکی از تایرپس تلفنی با استاد تماس گرفتند و 

 )  پنچر شد خودروي ما ترکید (

 –اََحُد مبتدا  –لَُه جارومجرور  –قالوا فعل ماضی  –هاتفیاً حال  –جارومجرور  ذباألستا –و فاعلش ضمیر بارز واو فعل ماضی باب افتعال ) اِتَّصلوا ( 
 انفجر خرب ( فعل ماضی باب انفعال ) –نا مضاف الیه  –سیارة مضاف الیه  –إطارات مضاف الیه 

 ٌة تَنُقلُنا إلَی الْجاِمَعِة اَر ، و ال توَجُد َسیّ  لَیَس لَنا إطاٌر اْحتیاطيٌّ 
به دانشگاه  نداریم و خودرویی پیدا نمی شود که ما راچرخ هاي یدکی 

 منتقل کند 

تَنُقُل  –( اسم فاعل ) ارٌة نایب فاعل سیّ  –ی مجهول فال توجُد فعل ن –احتیاطٌی صفت  –اِطاٌر اسم مؤخر لیَس  –لَنا خرب مقدم لَیَس  –لَیَس فعل ناقصه 
 الجاِمَعة جارومجرورإلَی  –نا مفعول  –جمله وصفیه ( فعل مضارع ) 

ِد الُْحضوَر يف اإلْمِتحا لَْن نَستَطیعَ   مشخص شده در امتحان حضور یابیم  نخواهیم توانست در زمان ِن يف الَْوقِت الُْمَحدَّ

د صفت ( اسم  –( مصدر باب افتعال ) فی االمتحان جارومجرور  –مفعول الحضور  –باب استفعال ) / لَن تَستطیع مضارع منصوب ( مستقبل منفی  املَُحدَّ
 مفعول )

َل لَُهُم االِْمِتحوافََق اْالُ  ِة أ ستاُذ أْن یُؤَجِّ ه براي آن ها به استاد موافقت کرد که امتحان را به مدت یک هفت سبوٍع واِحٍد اَن لُِمدَّ

 تاخیر بیاندازد 

 –االمتحان مفعول ( مصدر باب افتعال )  –لَُهم جارومجرور  –أن یؤَجَل مضارع منصوب ( باب تفعیل )  –فاعل  ذاالستا –فعل ماضی ( باب مفاعلة ) فَق وا
ِة جارومجرور   واِحٍد صفت ( اسم فاعل ) –اُسبوٍع مضاف الیه  –لُِمدَّ
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جویان به خاطر آن خوشحال شدند، زیرا نقشه شان براي به تاخیر دانش تَأجیِل االِْمِتحاِن نََجَحْت لَِك ، ِألَنَّ ُخطَّتَُهم لِ الطُّّالُب ِبذ  فَرِحَ 

   ) نقشه شان گرفت نداختن موفق شد (ا

تاجیل جارومجرور ( لِ  –ُهم مضاف الیه  –ة اسم أنَّ ُخطَّ  –أنَّ حرف مشبهه بالفعل  –ِبذلَک جارومجرور  –الطّالُب فاعل ( اسم فاعل )  –فَِرَح فعل ماضی 
 نََجَحت خرب أّن ( فعل ماضی )  – ( مصدر باب افتعال )االمتحاِن مضاف الیه  –مصدر باب تفعیل ) 

وایٍَة ِمن قاَعِة طَلََب اْألُستاُذ ِمنُهم أَن یَجلَِس کُلُّ واِحٍد ِمنُهم يف ز 
 االِْمِتحاِن 

گوشه اي از سالن  استاد از آنان خواست که هر یک از آنان در

 امتحان بنشیند 

فی  –منهم جارومجرور  –( اسم فاعل ) واِحٍد مضاف الیه  –کُلُّ فاعل  –أن یَجلَس مضارع منصوب  –ِمنهم جارومجرور  –االستاد فاعل  –طَلَب فعل ماضی 
 االمتحان مضاف الیه ( مصدر باب افتعال ) –من قاَعِة جارومجرور  –زوایٍة جارومجرور 

اي امتحان را میان آنان پخش تا آن ها را پراکنده کند، سپس برگه ه َعلَیِهم أَوراَق االِمِتحانِ  لِیَُفرِّقَُهم ، ثُمَّ َوزَّعَ 

 کرد

 االمتحان مضاف الیه –اوراق مفعول  –َعلَیِهم جارومجرور  –َوزََّع فعل ماضی ( باب تفعیل )  –لِیَُفرَِق مضارع منصوب ( باب تفعیل ) 

آیا ضمانت می کنی ( تضمین می دهی ) که دوستانت همانند  َهل تَْضَمُن أَن یُجیَب أَصِدقاُؤَك ِمثَْل إجابَِتَك ؟

 پاسخ تو ، جواب دهند ؟
 –مضاف الیه کـَ  –اصِدقاء فاعل  –أن یُجیَب مضارع منصوب ( باب افعال )  –و فاعلش ضمیر مسترت انَت تَضَمُن فعل مضارع ( ن مال خود فعل است ) 

 کـَ مضاف الیه –اِجابَة مضاف الیه 

 ِجَل الطُّالُب َو نَِدموا َو اْعتََذروا ِمْن ِفْعلِِهم. نََصَحُهُم اْألُستاُذ وَ خَ 
 قاَل: َمن یَکِذْب الیَنَْجْح 

جویان شرمنده شدند و پشیمان شدند و از کارشان پوزش دانش

ر کس دروغ بگوید، موفّق : هند، استاد آنان را پند داد و گفتخواست

 نمی شود 
نََصَح فعل ماضی  –هم مضاف الیه  –فعِل جارومجرور ِمن  –اعتذروا فعل ماضی ( باب افتعال )  –نَِدموا فعل ماضی  –الطالُب فاعل  –َخِجَل فعل ماضی 

 ال ینَجح ( جواب رشط ) –یکذب فعل رشط  –َمن مبتدا  ( ادات رشط )  –قال فعل ماضی  –االستفاد فاعل  –ُهم مفعول  –

 ان پیمان بستند که دروغ نگویند شددانشجویان با استا اتاَذُهم َعلی أَن ال یَکِذبو سعاَهَد الطُّالُب أُ 

 منفیأن ال یکذبوا مضارع منصوب  –هم مضاف الیه  –اُستاذ مفعول  –( مفردش: طالب / اسم فاعل ) الطالب فاعل  –عاَهَد فعل ماضی ( باب مفاعلة ) 

فتیم که هرگز آن را نخواهیم رگیمانی به او گفتند: درسی را یاد با پش نا َدرساً لَن نَنْساُه أَبَداً مْ قالوا لَُه ناِمدیَن؛ تََعلَّ 

 کرد 

نَنسی جمله وصفیه ( مضارع  نلَ  –درساً مفعول  –باب تفّعل )  –تََعلَّمنا ( فعل ماضی  –نامدیَن حال ( اسم فاعل )  –لَُه جارومجرور  –قالوا فعل ماضی 
 ابداً ظرف زمان –ُه مفعول  –منصوب ) 

َو َعَسی اَْن تَکرَهوا َشیئاً َو ُهَو َخیٌْر لَکم و َعَسی اَْن تُِحبّوا َشیئاً و 
 ُهَو َرشٌّ لَُکمْ 

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

 د باشد ت بدارید و آن براي شما بچیزي را دوس
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شیئاً  –أن تُِحبّوا مضارع منصوب ( باب افعال )  –)لَُکم جارومجرور ( اسم تفضیل  –َخیٌر خرب  –ُهَو مبتدا  –َشیئاً مفعول  –أن تکرهوا مضارع منصوب 
 لَُکم جارومجرور –ٌرش خرب ( اسم تفضیل )  –ُهَو مبتدا  –مفعول 

یِه و ال ُخلٌَّة و ال یَأتَی یَوٌم البَیٌع فاَنِْفقوا ِمّ� َرزقناکُم ِمْن قَبِْل اَْن 
 َشفاَعٌة 

از آنچه به شما روزي داده ایم انفاق کنید قبل از این که روزي بیاید 

ستی اي و نه است و نه دوکه نه فروشی ( داد و ستدي ) در آن 

 شفاعتی 

یوٌم  –مضارع منصوب  أن یأتی –ِمن قبل جارومجرور  –کُم مفعول  –فعل ماضی َرزَقنا –ِمّ� ( ِمن + ما ) جارومجرور  –اَنِفقوا فعل امر ( باب افعال ) 
 معطوف» شفاعٌة  ُخلٌَّة و«  –]  ( جارومجرور ) اسِم ال + فیه خرب ال فیه جمله وصفیه [ الی نفی خرب  + بیعٌ  عٌ البی –فاعل 

َم قَبَْل اَْن یَْفهَ  َل اَْن یَْسَمَع َو املُعارََضةُ قَب جابَةُ ِمْن اَخالِق الجاِهِل االِ 
 َو الُحْکُم مبا ال یَْعلَُم 

ق نادان ( این است که ) قبل از آن که بشنود پاسخ می دهد و از اخال

چیزي که نمی داند  پیش از آن که بفهمد مخالفت می کند و در مورد

 داوري می کند 

 َ  –صوب أن یَسَمَع مضارع من –قبل ظرف  -االجابة مبتدای مؤخر   –( اسم فاعل ) الجاِهِل مضاف الیه  –خالِق خرب مقدم ، شبه جمله ( جارومجرور ) ِمن ا
 ال یَعلَُم مضارع منفی –مِبا جارومجرور  –ُم معطوف الُحک –أن یفهم مضارع منصوب  –معطوف  املعارضةُ 

 نوع است فروش این داروها بدون نسخه مم وٍح مَمسْ  االَدِویة ِبدوِن َوْصَفٍة َغیرُ  اِنَّ بَیَْع هذه

 –وصفٍة مضاف الیه  –ِبدون جارومجرور  –االدویة عطف بیان  –هذه مضاف الیه  –بَیَع اسم إنَّ [ دقت کنید که فعل نیست ]  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل 
 مسموحٍ مضاف الیه ( اسم مفعول )

ِصْدِق ُهم ِعنَْد بِصیاِمِهم َو لِٰکن اْختَِربو  ال تَْغَرتّوا بَِصالتِِهم َو ال
 لَْحدیِث َو أَداِء اْألَمانَِة ا

با نمازشان و نه با روزه شان فریب نخورید ولی آنان را هنگام راستی 

 ستگویی) و امانت داري بیازمایید گفتار (را
ُهم  -( باب افتعال )   امراختربوا فعل  –هم مضاف الیه  –ِم جارومجرور ِبصیا –هم مضاف الیه  –ِبصالِة جارومجرور  –ال تَغَرتوا فعل نهی ( باب افتعال ) 

 األمانَة مضاف الیه - اداِء معطوف –الحدیث مضاف الیه  –ِصدِق مضاف الیه  –ِعنَد ظرف زمان  –مفعول 

اِب یَُقرُِّب َعلَیَْك ا ُد َعلَیَْك  لْبَعیدَ ال تَْستَِرشِ الَْکّذاَب فَإنَُّه کَالرسَّ َو یُبَعِّ
 القریَب 

ا بسیار دروغگو مشورت نکن پس به راستی او مانند سراب، دور را ب

 ند و نزدیک را از تو دور می کند به تو نزدیک می ک
اب خرب إنَّ اکَ –ه اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –الَکّذاب مفعول ( اسم مبالغه ) –و فاعلش ضمیر مسترت انَت ال تَستَِرش فعل نهی  ( جارومجرور )  لرسَّ

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

غگو با فریبکاریش به راستگو با راستگوییش به چیزي می رسد که درو بلُُغُه الْکاِذُب ِباْحتیالِِه یَبلُُغ الّصاِدُق ِبِصْدِقِه ما ال یَ 

 آن نمی رسد 
الکاذُب  –ـه مفعول  -بلُغ فعل مضارع منفی ال ی –ما مفعول  –ـه مضاف الیه  -ِبصدق جارومجرور  –الصادُق فاعل ( اسم فاعل )  –یَبلُُغ فعل مضارع 

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

ِث الال تُحَ   ردم سخن نگو درباره ي هر چه شنیدي با م نّاَس ِبکُلِّ ما َسِمْعَت ِبِه دِّ

 ِبِه جارومجرور –َسِمعت فعل ماضی  –ما مضاف الیه  –ِبکُّل جارومجرور  –الناَس مفعول  –ال تَُحِدُث فعل نهی 

 کنید تا خدا میان ما داوري  کند پس صبر  َحتَّی یَحُکَم اللُه بَینَنا  فَأْصِربواٰ 
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 نا مضاف الیه –بَیَن ظرف  –الله فاعل  –َحتّی یَحُکم مضارع منصوب  –و فاعلش ضمیر بارز واو اِصِربوا فعل امر 

لوا کَالَم اللِه  یُریدونَ   که گفتار  خداوند را تغیر دهند  می خواهند أَْن یُبَدِّ

 الله مضاف الیه –کالَم مفعول  –أن یُبَدلوا مضارع منصوب ( باب تفعیل )  –و فاعلش ضمیر بارز واو یریدوَن فعل مضارع 

 براي شما حالت بحرانی قرار دهد  خدا نمی خواهد تا ْجَعَل َعلَیُْكم ِمْن َحرٍَج یَ ما یُریُد اللُه لِ 

 ِمن َحرَجٍ جارومجرور –علیکم جارومجرور  –یَجَعَل مضارع منصوب لِ  –الله فاعل  –ما یُریُد مضارع منفی 

 چه از دست شما رفت غمگین نباشید تا بر آن  یْال تَحزَنوا َعلَی ما فاتَُکم لِکَ 

 کُم مفعول –فاَت فعل ماضی  –َعلی ما جارومجرور  –لَِکی ال تحزنوا مضارع منصوب منفی 

آنچه دوست می دارید، هرگز به نیکی دست نخواهید یافت تا از  تَّی تُنِفقوا ِمّ� تُِحبّوَن لَن تَنالُوا الِْربَّ حَ 

 انفاق کنید 
 –ِمّ� ( ِمن + ما ) جارومجرور  –َحتّی تُنِفقوا مضارع منصوب ( باب افعال )  –الّرب مفعول  –لَن تنالوا مضارع منصوب ( مستقبل منفی )( باب مفاعلة ) 

 تُِحبّوَن فعل مضارع ( باب افعال )

 

 ششم مهم درس ترجمه عبارات 

 هر زبان ( جدیدي ) یک انسان استانسان با ( دانستن )  نساُن بُِکلِّ لِساٍن اِنسانٌ االِ 

 انساٌن خرب –لِساٍن مضاف الیه  –ِبُکّل جارومجرور  –االنسان مبتدا 

کتورَُة (  رترین خاور شناسان شمرده می شودماري شیمل از مشهودکتر آنه  ) ِمن أَشَهِر الُْمستَرشِقینَ  له ماري شیمِ آن تَُعدُّ الدُّ

 املُسترشقین مضاف الیه ( اسم فاعل ) –ِمن أَشِهَر جارومجرور ( اسم تفضیل )  –الّدکتورَة نائب فاعل  –دُّ مضارع مجهول تُعَ 

 ُمعَجبَةً  وَ  قِ ِبالرشَّ  کُلِّ� يَرْتَِبطُ  إلَی ُمشتاقَةً  طُفولَِتها ُمنذُ  کانَْت 
 ِبإيران

 مشتاق ( از زمان کودکی اش به هر چیزي که به شرق ارتباط داشت ،

 ) و شیفته ایران بود بود

یرتبُط فعل مضارع ( باب  –ما مضاف الیه  –إلی کُل جارومجرور  –مشتاقًَة خرب کانت  –ها مضاف الیه  –طفولَة مجرور به حرف جّر  –کانَت فعل ناقصه 
 یران جارومجرورِبا –بًَة معطوف ( اسم مفعول ) ُمعجَ  –ور ِبالرشق جارومجر  –افتعال ) 

 الَْعَربيَّةِ  اللَُّغةِ  ِبِدراَسةِ  بََدأَتْ  ح�َ  عاماً  َعَرش  َخمَسةَ  ُعمرُها کانَ 
ن عربی کرد سنّش پانزده سال هنگامی که شروع به درس خواندن زبا

 بود

ِبدراَسة  –بََدأت فعل ماضی  –حین ظرف زمان  –( معدود ) عاماً متییز  –خرب کاَن عرش خمَسة  –ها مضاف الیه  –ر اسم کاَن ُعم –کاَن فعل ناقصه 
 العربیّة صفت –اللّغة مضاف الیه  –جارومجرور 
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کتورا َعلَی َشهاَدةِ  َحَصلَْت  راساِت  وَ  الَْفلَْسَفةِ  يف ةالدُّ اْإلسالميَِّة  الدِّ
 ُعمرِها ِمن َعرشةَ  التّاِسَعةَ  يف َوهيَ 

دکترا را در فلسفه و پژوهش هاي اسالمی به دست آورد در مدرك 

 لی که در سن نوزده سالگی اش بودحا

هی ....  وَ  –االسالمیّة صفت  –الدراسات معطوف  –فی الفلسفة جارومجرور  –الّدکتوراه مضاف الیه  –َعلی شهاَدة جارومجرور  –َحَصلت فعل ماضی 
 ها مضاف الیه –ِمن ُعمر جارومجرور  –خرب شبه جمله  –ة ( جارومجرور ) فی التاِسعَ  –ِهی مبتدا  –جمله حالیّه 

کيَّةَ  اللَُّغةَ  تََعلََّمِت   فت و در دانشگاه آنکارا درس دادزبان ترکی را یاد گر أَنَقرَة جاِمَعةِ  يف َدرََّسْت  وَ  الرتُّ

 أنَقرَة مضاف الیه –فی جاِمَعة جارومجرور  –َدرَّست فعل ماضی ( باب تفعیل )  –الرتکیة صفت  –اللّغة مفعول  –تََعلَّمت فعل ماضی ( باب تفّعل ) 

َولِ  جاِمعاِت  يف َشأنَها رَفَعَ  الَْعَمُل  ٰهَذا  َعلَی ، فََحَصلَْت  سالميَّةِ االْ  الدُّ
 الْجامعاِت االِسالمیَّةِ  فَخريٍَّة ِمنَ  ُدکتوراه

این کارش مقامش را در دانشگاه هاي دولت هاي اسالمی باال برد ، 

 از دانشگاه هاي اسالمی کسب نمودپس دکتراي افتخاري را 

ول مضاف الیه ( مفردش :  –جارومجرور  تفی جامعا –ها مضاف الیه  –مفعول َشأن  –رَفََع خرب ( فعل ماضی )  –العمل عطف بیان  –هذا مبتدا  الدُّ
 االسالمیّة صفت –عات جارومجرور ِمَن  الجام –فخریّة صفت  –َعلی ُدکتوراة جارومجرور  –َحَصلَت فعل ماضی  –االسالمیّة صفت  –الدولة ) 

 نمودرا به زبان فارسی ایراد می سخنرانی هایی  الْفارِسيَّةِ  ِباللَُّغةِ  رضاٍت حا قيلتُ  کانَْت 

 الفارسیّة صفت –ِباللغة جارومجرور  –محارضات مفعول  –کانَت تُلقی ( ماضی استمراری ) 

 سال در دانشگاه هاروارد درس دادهمچنین نزدیک به بیست و پنج  هارفارد جاِمعةِ  يف عاماً  ِعْرشينَ  وَ  َخمَسةً  يُقارُِب  ما کَٰذلَِك  َدرََّسْت 

 هارفارد مضاف الیه –جامعِة جارومجرور  یف –ُب فعل مضارع ( باب مفاعلة ) یُقار  –ما مفعول  –کذلک جارومجرور  –َدرَّست فعل ماضی ( باب تفعیل ) 

 الّدينيِّ  لِلِْحوارِ  فَريقاً  يشکلِّوا أَن زَُمالَءها شيِمل أَْوَصْت  َوفاتِها قَبَل 
 الثَّقايفِّ  وَ 

شیمل قبل از وفاتش به همکارانش سفارش کرد که گروهی براي 

 و گوي دینی و فرهنگی تشکیل دهندگفت 

أن یُشّکلوا  –ها مضاف الیه  –مفعول  ءزُمال  –شیِمل فاعل  –اب افعال ) أوصت فعل ماضی ( ب –ها مضاف الیه  –َوفاة مضاف الیه  –قبَل ظرف زمان 
 الثقافی معطوف –الدینّی صفت  –لِلحوار جارومجرور  –فریقاً مفعول  –مضارع منصوب ( باب تفعیل ) 

داقَةِ  ُجسورِ  َمدَّ  ( اْألعلَی َهَدفُهُ  کانَ   وَ  أُوروبّا بَ�َ  التَّفاُهمِ  وَ  الصَّ
 ) الَْحضاراِت  بَ�َ  ( اإلِتِّحادَ  سالميِّ ) واالْ  الْعالَمِ 

) پل هاي دوستی و تفاهم  گسترش کشیدنِ ( ) هدف بلندش ( که (

 ) باشد ( همبستگی میان تمدن ها ) و ( میان اروپا و جهان اسالم

 ) می باشد

مضاف  الصداقة –مضاف الیه ُجسور  –َمدِّ خرب کاَن [ فعل نیست ]  –االَعلی صفت ( اسم تفضیل )  –ـه مضاف الیه  -هدف اسم کاَن  –کان فعل ناقصه 
 –رف بین ظ –االتّحاد معطوف ( مصدر باب افتعال )  –االسالمّی صفت  –العالَم معطوف  –ا مضاف الیه وبّ اور  –بیَن ظرف  –التفاهم معطوف  –الیه 

 الَحضارات مضاف الیه

 فَإذا نيامٌ  اُس اَلنّ  قَربِها : ( َعلَی الَْحديثُ  ٰهَذا يُکْتََب  أَنْ  أَوَصْت  هيَ 
 )انْتَبَهوا  ماتُوا

مردم  او سفارش کرد که این احادیث بر روي قبرش نوشته شود : (

 )  شوندخفتگانند پس هر گاه بمیرند ، بیدار می 
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 –َعلی قرب جارومجرور  –الحدیث عطف بیان  –هذا نائب فاعل  – أن یکتُب مضارع منصوب مجهول  –) أوَصت خرب ( فعل ماضی باب افعال  –هی مبتدا 
 اِنتَهوا ( جواب رشط ) فعل ماضی ( باب افتعال ) –ماتوا فعل رشط ( فعل ماضی )  –اذا ظرف زمان  –نیاٌم خرب  –الناس مبتدا  –ها مضاف الیه 

 میَُغیِّروا ما ِباَنُفِسهِ اِنَّ اللَه الیَُغیُِّر ما ِبَقوٍم َحتّی 
آن که خودشان  قطعاً خداوند چیزي را در قومی عوض نمی کند مگر

 آن را تغییر دهند

َحتی یُغیروا مضارع منصوب ( باب  –بقوٍم جارومجرور  –ما مفعول  –إنَّ ( فعل مضارع باب تفعیل )  ال یغیّر خرب -الله اسم إنَّ  –ل إنَّ حرف مشبهة بالفع
 هم مضاف الیه –ِبأَنفس جارومجرور  –ما مفعول  –تفعیل ) 

  تُِحبُّ اَْن یُْحَسَن اِلَیکَ کَ� التُِحبُّ اَْن تُظْلََم َو اَْحِسْن کَ� التَظلِمْ 
مورد ستم واقع شوي و نیکی کن  نداريست وستم نکن همانا که د

 نا که دوست داري به تو نیکی شوداهم

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

 رستاده شد تا مردم را هدایت کندپیامبر ف َث النَّبیُّ لِیَْهدَی النّاَس بُعِ 

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

 کنند خداتوکّل بر باید تنها مؤمنان ل الُْمؤِْمنونَ فَلْيَتَوَکّ للهِ ا َعلَی

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

 قولوا  أْسلَْمنا َولِٰکنْ  تُْؤِمنوا لَمْ  قُْل  آَمنّا األعراب قالَِت 
 بلکه اید ، نیاورده ایمان آوردیم بگو گفتند : ایمان نشینان بادیه

 آوردیم اسالم بگویید :

اَسلَمنا  –قولوا فعل امر  –م تُومنوا مضارع مجزوم ( باب افعال ) لَ  –قُل فعل امر  –آمنّا فعل ماضی ( باب افعال )  –االعراب فاعل  –قالَت فعل ماضی 
 فعل ماضی باب افعال

 گسترانَد می بخواهد، کس هر براي را روزي خدا که اند ندانسته آیا يَشاءُ  لَِمنْ  الرِّزَْق  يَبُْسطُ  اللهَ  أنَّ  مل يَْعلَمواأوَ 

 اء فعل مضارعیش –لَِمن جارومجرور  –عول الرزَق مف –یَبُسُط خرب أنَّ  –الله اسم أّن  –أن حرف مشبهة بالفعل  –م یَعلَموا : فعل مضارع مجزوم لَ 

َمدُ  اللهُ   *أحد اللهُ  ُهوَ  قُْل   لَهُ  يَُکنْ  لَمْ  وَ  * يولَدْ  لَمْ  وَ  يَلِدْ  لَمْ  *  الصَّ
 أَحدٌ  کُُفواً 

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

 است نبوده همتا برایش کسی

لَم یلد مضارع  –لَم یلد مضارع مجزوم –مد خرب صال –الله مبتدا  –اَحٌد خرب  –م الله مبتدای دو  –ُهَو مبتدا  –و فاعلش ضمیر مسترت انَت قُل فعل امر 
 مل یَُکن مؤخرِ اََحٌد اسم  – کفواً خرب مقدم مل یَکُن-لَُه جارومجرور  –لَم یکُن مضارع مجزوم ( فعل ناقصه )  –مجهول مجزوم 

م ِمن ُجوع و آَمنَهم ِمن الْبَيِْت الّذی أطَعَمهُ  هَذا رَبَّ  فَلْيَْعبُدوا
 َخوف

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

 کرد ایمنشان ( دشمن ) بیم از و داد خوراکشان

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

 مؤمن کم حرف و پر کار است الَْعَملِ  کَثیرُ  الَْکالمِ  قَلیُل  اَلْمؤِمنُ 

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

َجرِ  الَعَملٍ بِ  اَلْعالِمُ   ی عمل مانند درخت بدون میوه است دانشمند ب ِبالمَثَرٍ  کَالشَّ

 ِبال مثٍر جارومجرور –شبه جمله ( جارومجرور ) کَالشجر خرب  –َعَمل جارومجرور  ِبال –( اسم فاعل ) العاملُ مبتدا 

 الفرائِض  أداءِ  كَ� الناِّس  مبداراةی َربّ  أَمَر�
پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم دستور داد، همان گونه که مرا 

 به انجام واجبات دینی دستور داد 

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

ْهرُ ا  ، روزي به سودت و روزي به زیانت روزگار دو روز است َعلیك ومٌ یَ  وَ  لَك  مٌ و یَ  یَوماِن ، لدَّ

 لَک و علیَک جارومجرور –( مثنی ) یومان خرب  –الّدهر مبتدا 

 رین کار ها میانه ترینِ آن هاستبهت أْوَسطُها اْألُمورِ  َخْ�ُ 

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

 

 هفتم  مهم درسترجمه عبارات 

 اْإلنساَن * َعلََّمُه الْبَیانَ الرَّْحٰمُن * َعلََّم الُْقرآَن * َخلََق 

فرید * سخن خداي بخشاینده * قرآن را آموزش داد * انسان را آ

 گفتن را به او آموخت 

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

 ِة ألفاٌظ فارِسیٌَّة کَثیرَُة فََقْد نُِقلَت إلَی الَْعَربیَّ 
 ی بسیاري به عربی منتقل شده است پس کلمات فارس

 کثیرٌة صفت –فارسیة صفت  –ألفاظ نائب فاعل  –جارومجرور إلی العربیة  –قَد نقلَت ماضی نقلی مجهول 

بَعِض الْبَضائِعِ الَّتي ما کانَت ِعنَد لُْمفرَداُت تَرتَِبُط بِ لَك اکانَْت تِ 
 َعرَِب کَالِْمسِک َو الّدیباج الْ 

برخی کاالهایی که عرب نداشت ، مانند مشک و  هآن واژگان ب

 شد  ابریشم مربوط می

ما  –الّتی صفت  –البَضائع مضاف الیه  –ِببَعض جارومجرور  –ترتبط خرب کانت ( باب افتعال )  –املُفردات صفت  –تِلَک اسم کانت  – کانت فعل ناقصه
 الدیباج معطوف –کاملسک جارومجرور  –الَعرب مضاف الیه  –ِعنَد ظرف  –کانت ماضی منفی ( فعل ناقصه ) 

لت اسالمی ود هانتقال از فارسی به عربی بعد از پیوستن ایران بی الَْعَربیَِّة بَعَد انِْض�ِم إیران إلَی اْشتدَّ النَّقُل ِمَن الْفارسیَِّة إلَ 
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ولَِة اْإلسالمیَِّة   شدت گرفت  الدَّ

مضاف الیه ( مصدر باب انفعال ) انض�م  –بعد ظرف   -إلی العربیة جارومجرور   -ارسیّة جارومجرور ِمَن الف –فاعل  ُل قلنا –فعل ماضی باب افتعال  اِشتدّ 
 االسالمیّة صفت –إلی الدولة جارومجرور  –ایران مضاف الیه  –

يف الَْعِرص الَْعبّايسِّ ازْداَد نُفوُذ اللَُّغِة الْفارِسیَِّة حیَن شارََك اَْإلیرانیّوَن 
ولَة الَْعباسیَِّة  يف  قیاِم الدَّ

 عباسی نفوذ زبان فارسی افزایش یافت ، هنگامی که ایرانیان ۂدر دور

 در قیام دولت عباسی شرکت کردند 

شاَرک  –حین ظرف زمان  –الفارسیة صفت  –اللغة مضاف الیه  –فاعل  نفوذُ  –ازداد فعل ماضی باب افتعال  –الَعباسی صفت  –فی العرص جارومجرور 
 یة صفتساعبال –الدولة مضاف الیه  –فی قیام جارومجرور  –االیرانیون فاعل  –فعل ماضی ( باب مفاعلة ) 

عِ دَ   وٌر َعظیٌم يف هَذا التَّأثیِر کاَن ِالبِْن الُْمَقفَّ
 نقش بزرگی در این تأثیرات داشت  ابن مقفّع

التاثیر عطف بیان ( مصدر باب  –فی هذا جارومجرور  –ٌم صفت یعظ –مؤخر کاَن  دوٌر مبتدای –بن جارومجرور ( خرب مقدم کاَن ) ال  –کاَن فعل ناقصه 
 تفعیل )

هَذا التَّأثیِر يف قَْد بَیََّن ُعلَ�ُء اللَُّغِة الَْعَربیِة َو الْفارسیَّة أَبعاَد 
 ِدراساتِِهم 

را در پژوهش هایشان دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تأثیر 

 آشکار کردند 

 -أبعاد مفعول –الفارسیة معطوف  –العربیة صفت  –اللغة مضاف الیه  – ( مفردش : عالِم / اسم فاعل ) عل�ُء فاعل –( باب تفعیل ) َن فعل ماضی قد بیّ 
 هم مضاف الیه –ساة جارومجرور افی در  –التاثیر عطف بیان ( مصدر باب تفعیل )  –هذا مضاف الیه 

ا الْکَلِ�ُت الْفارسیٌَّة الَّتي َدَخلَِت اللَُّغَة الَْعَربیََّة فََقْد تََغیََّر  ْت أَمَّ

 ُب َوفْقاً ِألَلِسنَِتِهم َقَها الَْعَر أَوزانُها َو نَطَ  أصواتُها وَ 

) پس  داخل شد اما کلمات فارسی اي که به زبان عربی وارد شد (

بر قطعا صداهایش و وزن هایش تغییر کرده است و عربها آنها را 

 اساس زبان خودشان تلفظ کردند 

 –باب تفعل )  ( فعل ماضیخرب رت فَقد تغیّ  –یة صفت العرب –اللغة مفعول  –َدَخلَت فعل ماضی  –الّتی صفت  –الفارسیة صفت  –الکل�ُت مبتدا 
 هم مضاف الیه –ِاللسنة جارومجرور  –العرب فاعل  –ها مفعول  –نَطَق فعل ماضی  –اوزان معطوف  –ها مضاف الیه  –اصواُت فاعل 

لُوا الُْحروَف الْفارسیََّة (گ ، چ ، پ) الّتی ال توَجُد فی  فََقْد بَدَّ
 وٍف قَریبٍَة ِمن َمخارِِجها لَُغِتِهم إلی ُحر 

بنابرین حروف فارسی ( گ ، چ ، پ ) را که در زبان هایشان یافت 

 نزدیک از مخرج هایشان عوض کردند نمی شود به حروف

لوا فعل ماضی نقل هم –جارومجرور فی لُغة  –ال توجُد فعل مضارع مجهول  –الّتی صفت  –الفارسیة صفت  –الحروف مفعول  –( باب تفعیل ) ی قَد بَدَّ
 ها مضاف الیه –ِمن مخارج جارومجرور  –قریبٍة صفت  –وف جارومجرور ر إلی ح –مضاف الیه 

اِت يف الْعالَِم أَمٌر َعلَینا أَن نَعلََم أَنَّ تَبادَُل الُْمفرَداِت  بَیَن اللُّغ
 طَبیعٌي 

) واژگان  عوض کردن ) بدانیم که داد و ستد ( باید بر ماست که (

 امري طبیعی است میان زبان ها در جهان 

فی  –مضاف الیه اللغات  –بین ظرف  –املفردات مضاف الیه  –تباُدل اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهة  بالفعل  –أن نَعلََم مضارع منصوب –َعلینا جارومجرور 
 طَبیعٌی صفت –أمٌر خرب أنَّ  –العامل جارومجرور 

 یلٍَة ال نَستَطیُع أن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلِ�ٍت َدخل
 را بدون کلماتی وارد شده بیابیم نمی توانیم زبانی 

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

سالم از تاثیرش پس از تاثیر زبان فارسی بر زبان عربی پیش از  اِمن  کاَن تَأثیُر اللَُّغِة الْفارِسیَِّة َعلَی اللَُّغِة الَْعَربیَِّة قَبَل اْإلسالِم أکرَثَ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 اسالم بود  تَأثیرِها بَعَد اْإلسالِم 

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

�ِء ماًء اَنْزََل مِ   فَتُْصبُِح األَرُض ُمْخَرضًَّة ن السَّ
 رو فرستاد پس زمین سرسبز می شود از آسمان آبی رو ف

مخرضَة خرب تُصبح [  –( مونث ) االرُض اسم تُصبح  –تُصبُِح فعل ناقصه باب افعال  –ماَء مفعول  –ِمَن الس�ء جارومجرور  –أنزََل فعل ماضی باب افعال 
 اسم مفعول ]

 اللُه اَْعلَُم مِبا یَکتُمون  یَقولوَن ِبأَفواِهِهم ما لَیَْس فی قُلوبِِهم وَ 

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

 آنچه پنهان می کنند داناتر است  به

اعلم  –الله مبتدا  –هم مضاف الیه  –قلوب جارومجرور  فی –لَیس فعل ناقصه  –ما مفعول  –هم مضاف الیه  –بأفواه جارومجرور  –یقولوَن فعل مضارع 
 و فاعلش ضمیر بارز واو یکتمون فعل مضارع –مِبا جارومجرور  –خرب ( اسم تفضیل ) 

کاِة َو کاَن یَأُمُر أَ  الِة و الزَّ  ْهلَُه ِبالصَّ
 را به نماز و زکات فرمان می داد و خانواده اش 

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

 إِنَّ الَْعهَْد کاَن َمسئوالً  َو اَوفوا ِبالَْعهْدِ 
 که قطعاً از پیمان سوال می شود  و به پیمان ( خود ) وفا کنید

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

 و إْخَوتِِه آیاٌت للّسائِلیَن  لََقْد کاَن فی یوُسَف 

پرسشگران نشانه هایی  حقیقتاً در ( داستان ) یوسف و برادرانش براي

 وجود دارد 

 ]جارومجرور [ اسم فاعلللسائلین  - آیاٌت اسِم مؤخر کانَ  –ـه مضاف الیه  -معطوف إخوة  –فی یوسف خرب مقدم کاَن [ جارومجرور ]  –کاَن فعل ناقصه 

َو اذْکُروا نِْعَمَت اللِه َعلَیُْکم اِْذ کُنْتُم أعداًء فَأَلََّف بَیَْن قُلوِبُکم 
 أَْصبَحتُم بِِنعَمِتِه أخواناً فَ 

 و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که دشمنان ( یکدیگر )

جاد کرد و به لطف او برادر بودید پس او میان دل هاي شما پیوند ای

 شدید 

 اعداءً  –و ضمیر تُم اسم کنتم کُنتم فعل ناقصه  –اِذ ظرف زمان  –علیُکم جارومجرور  –الله مضاف الیه  –مفعول  نعمَت  –( باب نیست ) اُذکُروا فعل امر 
ِبنعمة  –( ماضی باب افعال ) اصبحتُم فعل ناقصه  –کُم مضاف الیه  –قلوب مضاف الیه  –بیَن ظرف  –اَلّف فعل ماضی [ باب تفعیل ]  –خرب کنتم 

 أصبحتُمخرب  اً اِخوان –ـه مضاف الیه  -جارومجرور 

 أَعرُِف َشیئاً َعنِ کُنُت ساکِتاً َو ما قُلُْت کَلَِمًة ، ِألَّ� کُنُت ال 
 الَْموضوِع 

ا چیزي درباره موضوع نمی ساکت بودم و کلمه اي نگفتم ، زیر

 دانستم 

کُنُت ال أعرف فعل  –ی اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –کلمًة مفعول  –ما قُلُت فعل ماضی منفی  –( اسم فاعل ) ساکتاً خرب کُنُت  –کُنُت فعل ناقصه 
 َعِن املوضوع جارومجرور [ اسم مفعول ] –شیئاً مفعول  –ماضی استمراری منفی 

 لٍَم يف َصدري َو ِعنْدي ُصداٌع أَشُعُر ِبأَ 
 احساس درد می کنم و سر درد دارم در سینه ام 
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 –جمله [ ظرف + مضاف الیه ]  عندی خرب مقدم شبه –ی مضاف الیه  –ر جارومجرور فی صد –ِبألٍَم جارومجرور  –أشُعُر فعل مضارع [ متکلم وحده ] 
 ُصداع مبتدای مؤخر

کَِّر ؟ ِم ِعنَدَك أَْم  َمرَُض السُّ  أَ َضْغُط الدَّ
 آیا فشار خون داري یا بیماري قند؟

م مضاف الیه  –َضغُظ مبتدا  کَّر [ معطوف ] –ِعنَدَک خرب شبه جمله [ ظرف + مضاف الیه ]  –الدَّ  َمرََض السُّ

 َفًة َوصدیَدٌة ، أَکتُُب لََك شَ  یِبُزکاٍم ، َو ِعنَدَك ُحمَّ أَنَت ُمصاٌب 

داري ، برایت  تو به سرماخوردگی شدیدي دچار شدي ، و تب شدیدي

 نسخه اي می نویسم 

 –مبتدای مؤخر ( مؤنث ) ُحّمی  –عندَک خرب مقدم شبه جمله [ ظرف + مضاف الیه ]  –ِبُزکام جارومجرور  –ُمصاٌب خرب ( اسم مفعول )  –أنَت مبتدا 
 وصفًة مفعول –لََک جارومجرور  –اکتُُب فعل مضارع [ متکلم وحده ]  –شدیدٌة صفت 

ا  َب َو الُْحبوَب الُْمَسکِّنََة أَکتُُب لََك الرشَّ
 ) می نویسم تسکین دهنده برایت شربت و قرص هاي مسکّن (

 املُسکنه صفت [ اسم فاعل ] –الُحبوب معطوف  –الرشاَب مفعول  –لََک جارومجرور  –أکتُب فعل مضارع [ متکلم وحده ] 

یَْدلیَِّة الَّتي يف   نِهایَِة َمَمرِّ الُْمستَوَصِف اِستَلِِم اْألَدویََة يف الصَّ
اهروي درمانگاه است ، دارو ها را در داروخانه اي که در انتهاي ر

 دریافت کن 
َمَمرِّ مضاف  –فی نهایة جارومجرور  –الّتی صفت  –فی الصیدلیة جارومجرور  –األدویة مفعول  –و فاعلش ضمیر مسترت انَت إستَلِم فعل امر باب افتعال 

 املُستوَصف مضاف الیه –الیه [ اسم مکان ] 

 که کشتی ها نمی خواهند می ورزند باد ها به طرفی  ُفُن تَشتَِهي السّ ال  ّریاُح مِباتَجرِي ال

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

 ردید و از دستورم سر پیچی کردید خرمایم را خو تُم مَتْري َو َعَصیْتُم أَمري أَکَلْ 

 ی مضاف الیه –أمر مفعول  –َعصیتُم فعل ماضی  –مضاف الیه ی  –مَتر مفعول  –و فاعلش ضمیر بارز ( تُم ) أَکلتُم فعل ماضی 

 ِم ما قَلَّ َو دَلَّ الَْکال  یْرُ خ
 است که کم باشد و راهنمایی کند  بهترین سخن آن

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

 اَلَْخیُْر يف ما َوقََع 
 خیر در چیزي است که اتفاق افتاد 

 و فاعلش ضمیر مسترت هوَ  َوقَع فعل ماضی –فی ما خرب شبه جمله ( جارومجرور )  –الخیُر مبتدا [ اسم تفضیل نیست ] 

 نَُّه کاَن َغّفاراً إ َربَُّکم  اِْستَْغِفروا
 هید همانا او بسیار آمرزنده است از پروردگارتان آمرزش بخوا

 اسم مبالغه ] [غّفاراً خرب کان  –کان فعل ناقصه  –ـه اسم إنَّ  -إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –کُم مضاف الیه  –رَبَّ مفعول  –فعل امر باب استفعال  ااِستغفرو 

 ْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسی�ُهم یُ 
 با چهره هایشان شناخته می شوند  مجرمان
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 ُهم مضاف الیه –جارومجرور  ِبسی� –ئب فاعل [ اسم فاعل ] املُجرمون نا –یُعرُف فعل مضارع مجهول 

 ِن الِْبقاِع َو الْبَهائِم إنَُّکم َمسؤولوَن َحتَّی عَ 
 حتی درباره زمین ها و چارپایان  همانا شما مسئول هستید

 ( مفردش: بهیمة ) البهائم معطوف –( مفردش: بقعة ) َعن الِبقاع جارومجرور  –مسئولون خرب إنَّ ( اسم مفعول )  –کُم اسم أنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل 

 ِه ِعلٌْم قاَل رَبِّ إّ� أَعوُذ ِبَك أَْن أَْسأَلَُك ما لَیَْس يل بِ 

زي بخواهم که از تو چیگفت : پروردگارا ، من به تو پناه می برم که 

 به آن دانشی ندارم 

أن أسأَل مضارع منصوب (  –ِبَک جارومجرور  –اعوذُ فعل مضارع ( متکلم وحده )  –ی اسم إنَّ  –إّن حرف مشبهة بالفعل  –رَبَّ منادا  –قاَل فعل ماضی 
 ِعلٌم اسِم لیَس  –جارومجرور  ِبهِ  –لی جارومجرور  –لیس فعل ناقصه  –ما مفعول دوم  –کـَ مفعول  –متکلم وحده ) 

ٍء َعلی�ً  َو اْسأَلوا الله ِمْن فَْضلِِه إنَّ   اللَه ِبُکلِّ َيشْ
 هید؛ زیرا خدا به هر چیزي داناستو از خدا بخشش او را بخوا

ِبُکّل  –اللَه اسم إنَّ  –بالفعل  إنَّ حرف مشبهة –ـه مضاف الیه  -ِمن فَضل جارومجرور  –الله مفعول  –و فاعلش ضمیر بارز واو اسألوا فعل امر 
 علی�ً خرب إنَّ  –شیء مضاف الیه  –جارومجرور 

َمْت یَداُه َو یَقوُل الْک  اِفُر یالَیتَني کُنُْت تُراباً یَْوَم یَنْظُُر الَْمرُْء ما قَدَّ
 روزي که آدمی آن چه را با دستانش پیش فرستاده است می نگرد و

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

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

بَعَد اللَِّعِب صاروا کاَن اْألَطفاُل یَلَْعبوَن ِبالُْکرَِة َعلَی الّشاِطْی َو 
 نَشیطینَ 

ردند و پس از بازي با نشاط کودکان در کنار ساحل با توپ بازي می ک

 شدند 

 –بَعَد ظرف  –( اسم فاعل ) َعلَی الشاطی جارومجرور  –ِبالُکرة جارومجرور  –یلعبون خرب کان  –( مفردش : ِطفل ) االطفال اسم کاَن  –کاَن فعل ناقصه 
 نشیطین خرب صاروا –صاروا فعل ناقصه  –اللِعب مضاف الیه 
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  درس اوللغات مهم 

 

 تَواُصل : ارتباط ُعْجب : خودپسندی
 )تَواَصَل  / مضارع : یَتَواَصُل  ( ماضی :

 إِتََّقی : پروا کردن ( مضارع : یَتَّقی )
ا »اتّقوا اللَه: از خدا پروا کنید«  َعَسی : شاید = ُرمبَّ

َب : عذاب داد  عذَّ
ْب / مصدر:  ُب / امر: َعذِّ ( مضارع: یَُعضِّ

 تَعذیب )

 مَتََّم : کامل کرد
ُم / امر: مَتِّْم / مصدر : ( مضارع : یُتَمِّ

 مجاَدلَة )

 ریشخند کردناِسِتهزاء : 
 )ْهزَأَ  /  مضارع: یَْستَْهِزیٔ ( ماضی: اِْستَ 

 جاَدَل: گفت و گو کرد، ستیز کرد َغلَبَت : چیره شده
( مضارع: یُجاِدُل / امر: جاِدْل / مصدر: 

 ُمجاَدلَة )

 إثم : گناه = َذنْب

 اُدُْع : فرا بخوان فُسوق : آلوده شدن به گناه

 حرام کردَحرََّم:  فَْضح : رسوا کردن
ن / مصدر: ( مضارع: یَُحرِّ  ُم / امر: َحسِّ

 )تَحسین

اِغتاَب: غیبت کردن ( مضارع : 
ال یَْغتَْب : نباید غیبت « یَْغتاُب )

 »کند
 فَلَق : سپیده دم

ُن /   َن: نیکو گردانید ( مضارع : یََحسَّ َحسَّ
ْن /  مصدر : تَحسین )  امر : َحسِّ

 کاَن، یَکوُن )ه باشند ( أْن یَُکنَّ : ک
 أَْن یَکونوا : که باشند ( کاَن، یَکوُن ) 

: بشتاب  أَْهَدی : هدیه کرد َحیَّ
ُض /  َض: تخفیف داد ( مضارع : یَُخفِّ َخفَّ

ْض / مصدر : تَخفیض )  امر: َخفِّ
 بَْعض ... بَْعض : یکدیگر

 ِبئَْس : بد است

 کَرَِه : ناپسند داشت
امر : اِکْرَْه / مصدر : ( مضارع : یَْکرَُه / 

 )کَراَهة

 تاَب: توبه کرد ( مضارع: یَتوُب ) ظاِهر≠ َخفّی : پنهان 
 ( لَْم یَتُْب : توبه نکرد )

 ارکزَمیل : هم

 ساَء : بد شد ( مضارع : یَسوُء ) لَْحم : گوشت ( جمع: لُحوم )

َس : جاسوسی کرد  تََجسَّ
ش /  ُس / امر: تََجسَّ (مضارع: یَتََجسَّ

ْس )  مصدر: تََجسُّ

ُب / امر:  َب: لقب داد ( مضارع: یُلَقِّ لَقَّ
ْب )  لَقِّ

 َسِخَر ِمْن: مسخره کرد
 ( مضارع: یَْسَخُر / مصدر: ُسْخریَّة )

 کَبائِر : گناهان بزرگ ( مفرد : کَبیرَة )

 َمتَْجر: مغازه «ال یَْسَخْر: نباید مسخره کند» لََمَز: عیب گرفت
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 ِسْعر : قیمت ( جمع: أَْسعار ) َمیْت: مرده (جمع : أَْموات، َمْوتَی ) 
تَْخفیض : تخفیف دادن ( در داد و 

 ستد)

تَنابُز ِباأللْقاِب : به یکدیگر لقب  َضلَّ : گمراه شد ( مضارع: یَِضلُّ )  ُمهتَدی : هدایت شده
 های زشت دادن

(ماضی : تَنابََز / مضارع: یَتَنابَُز 
 : تَنابُز)/مصدر 

 تَْسمَیة : نام دادن ، نامیدن
ی  / مضارع: یُُسّمی )  ( ماضی : َسمِّ

 عاَب : عیب جویی کرد، عیب دار کرد
 ( مضارع: یَعیُب / مصدر َعْیب )

 میزان : ترازو ( جمع : َموازین )
تَّواب : بسیارتوبه پذیر ، بسیار توبه 

 کننده
 نَوعیِّة : نوع ، جنس

 أثَقْل : سنگین تر بَنَْفَسجّی : بنفش َمْحِمْل : کجاوه

 َمْخزَن : انبار َمْصنَع : کارخانه َمطْبَخ : آشپزخانه

 َمطْبََعة : چایخانه َمطَْعْم : رستوران َملَْعب : ورزشگاه

 
:  نََهی : بازداشت ، نهی کرد ( مضارع

 )یَنَهی
 َمنْزِل : خانه

 

  دومدرس لغات مهم 

 أََجّل : گران قدر تَبْجیل : بزرگداشت زیست شناسیِعلُْم اْألَحیاِء : 

 تََعنُّت : مچ گیری فَکََّر : اندیشید ( مضارع : یَُفکُِّر )
 اِرتَبََط : ارتباط داشت

( مضارع : یَرْتَِبُط / امر : اِرْتَِبْط / مصدر 
 : اِرْتِباط )

فُرقان : جدا کننده ی حق از 
 باطل

 یَتَنَبَُّه ) = اِنْتَبَهَ تَنَبََّه : آگاه شد ( مضارع : 

 )مضارع : یَْجَهُل / مصدر : َجْهلَجِهَل : ندانست (  کُْن : باش ( کاَن، یَکوُن )

 ثَبََّت : استوار ساخت قُْم : برخیز ( قاَم ، یَقوُم )
 ( مضارع : یُثَبُِّت / امر : ثَبِّْت / مصدر : تَثبیت )

 اِْستََمَع : گوش فرا خواند 
: اِْستَِمْع / ( مضارع : یَْستَِمُع / امر 
َم : تقدیم کرد ، پیش فرستاد ) مصدر : اِْسِت�ع  قَدَّ

موا : هر چه را از پیش  ما تََقدِّ ة: زنگ درسی، قسمت  َحْسب : بس ، کافی ِحصَّ
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 أَتََذکَُّر : به یاد می آورم َحتَّی یَغرَِس : تا بکارد ُمباراة : مسابقه ( جمع : ُمباَریات )

 أََحّل : حالل تر ، حالل ترین َخنََق : خفه کرد ( مضارع : یَْخنُُق ) ُمتََفرِّج : متاشاچی

 برافر.وخته شدن ، سوخنتاِشِتعال :  خانِق : خفه کننده َمحاصیل : محصوالت
 ُدّرّي : درخشان َمرَمی : دروازه ( اِْشتََعَل ، یَْشتَِعُل )

أطْیَب : خوب ، خوب ترین = أَحَسَن ،  َسبََّب : سبب شد ( مضارع : یَُسبُِّب ) اَلُْمحیُط الْهادئُ : اقیانوس آرام

 بفرستید
 اِلِْتفات : روی برگرداندن کاَد : نزدیک بود که ( مضارع : یَکاُد )

 َخِجَل : رشمنده شد ( مضارع : یَْخَجُل ) شلوغ کننده و اخاللگر ُمشاِغب :
 اِلْتََفَت : روی برگرداند

 خاطََب : خطاب کرد َمیّت : مرده ( مضارع : یَلْتَِفُت / امر : اِلْتَِفْت )

وافََق : موافقت کرد ( مضارع : 
 یُواِفُق )

 نگاشت ، همدلی کرد ، گرد آوردأَلََّف :  َسبََق : پیشی گرفت ( مضارع : یَسِبُق )
(مضارع: یَُؤلُِّف / امر: ألِّف / مصدر: 

 َسبّورَة : تخته سیاه و إْن : اگرچه تألیف)

 اَْألَْجر : پاداش َسالم : سخن آرام )ی : کامل کرد ( مضارع : یَُوّيف َوفَّ 

َوفِِّه التَّبجیَل : احرتامش را کامل «
 به جا بیاور

 فرمانده أمیر : ُسلوک : رفتار

 أنَْشأَ : ساخت ( مضارع : یُنِْشُئ ) َعَصی : رسپیچی کرد ( مضارع : یَْعيص )

 َهَمَس : آهسته سخن گفت ،
 پچ پچ کرد ( مضارع : یَْهِمُس )

 َرضَّ : زیان رسانْد
 ( مضارع : یَُرضُّ /  مصدر : َرضّ )

 تارًَة : یک بار = َمرَّةً 

 یَْهرُُب )َهرََب : فرار کرد ( مضارع : 

 أَْهَدٰی : هدیه کرد
( مضارع : یُْهدی / مصدر : اِْهداء 

( 

 اِنَْسَحَب : عقب نشینی کرد
( مضارع : یَْنَسِحُب / امر : اِنَْسِحْب / مصدر : 

 اِنِْسحاْب)

 اِلْتَزََم : پایبند شد
( مضارع : یَلْتَزُِم / امر : اِلتَزِْم / مصدر : 

 اِلِتزام)
 : بشتاب َحیَّ  قصیر : کوتاه

 تَوَکََّل : توکل کرد
( مضارع : یَتَوَکَُّل / امر : تَوَکَّْل / 

 مصدر : تَوَکُّْل )

 تََقرََّب : نزدیکی جست
َل : بزرگ داشت ( مضارع : یَتََقرَُّب / امر : تََقرَّْب / مصدر : تََقرُّْب )  بَجَّ

ل ) ُل / امر : بَجِّ  ( مضارع : تَُبجِّ
 فَلَْق : سپیده دم
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 أَفَضَل 

 أَْغصان ، ُغصون : شاخه ها ( مفرد : ُغْصن ) اَلّساعة : قیامت ٌمزاِرع : کشاورز = زاِرع ، فَّالح

ُل : ثبت خواهد کرد ِمشکاة : چراغدان  اِلِْتفاف : درهم پیچیدن ( اِلْتَفَّ ، یَلْتَفُّ ) َسیَُسجِّ

ر : کهن سال  أَْن یَمتَلَِئ : که پر شد سیاج : پرچین ُمَعمَّ

 ها ( مفرد : بَْذر )بُذور : دانه  َعَصی : نافرمانی کرد ُملَوِّث : آلوده کننده

 تََسلُّل : آفساید ، نفوذ کردن َغرْس : نهال ُمواَصفات : ویژگی ها

 تعاَدَل : برابر شد غاز : گاز ما ِمْن : هیچ ... نیست

 ِجذع : تنه ( جمع : ُجذوع ) کِال : هردو نَبََت : رویید ( مضارع : یَنُْبُت )

 ُجُزر : جزیره ها ( مفرد: َجزیرَة ) فالق : شکافنده نَِصُف : توصیف می کنیم

 َجْوزَة : دانه ی گردو ، بلوط و مانند آن فَسیلَة : نهال ( جمع : فسائِل ) نََوی : هسته

 َحیُْث : طوری که ، جایی که لِتَغرِس : باید بکارد َهَدف : گل

یُْعِجبْني : مرا در شگفت آورد ، خوشم 
 می آید ( أَْعَجَب ، یُْعِجُب )

اَکْرََم : گرامی داشت ( مضارع : یُْکرُِم 
 / امر : اَکْرِْم / مصدر : إکْرام )

 َحَکم : داور

 حارُِس الَْمرَمی : دروازه بان

 لُّب : مغز میوه أمثار : میوه ها ( مفرد : مَثَر ) ُسیّاح : گردشگران ( مفرد : سائِح )

 ُملَْعب : زمین بازی ، ورزشگاه
 ( جمع : َمالِعب ) 

 فَسیلَة : نهال ( خرما ) 
 ( جمع : فَسائِل )

اِث الْعالَمیِّ : لیست میراث جهانی  قامِئُة الرتُّ

 ُمنَظََّمة : سازمان

 کُرَُة الَْقَدم : فوتبال

 

  چهارمدرس لغات مهم 

 یَُعرُِّض : در معرض می گذارد1
(ماضی : َعرََّض / امر : َعرِّْض / 

 مصدر : تَعریض )

 اُدُْع : فرا بخوان ( َدعا ، یَْدعو ) پنجم ُخْمس : یک

 دَْع : رها کن
( ماضی : َودََع / مضارع : یََدُع / امر : 

 دَْع )

 أکْرََم : گرامی تر ، گرامی ترین

 إکراه : اجبار
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  پنجمدرس لغات مهم 

 راَجَع : مراجمعه کرد
امر : راِجْع / ( مضارع : یُراِجُع / 

 مصدر : ُمراَجَعة )

َث : سخن گفت = تَکلَّمَ   َحدَّ
ث /  ُث / امر : َحدِّ ( مضارع : یَُحدِّ

 مصدر : تَْحدیث )

رَ  َل : به تاخیر انداخت = أَخَّ  أجَّ
ُل  ْل / مصدر :  ( مضارع : یُؤَجِّ / امر : أجِّ

 )تَأجیل

 َمْقَعد : صندلی  ( جمع : َمقاِعد )

ة : چند  ِعدَّ
: رشمنده شد ( مضارع :  َخِجَل 

 )یَْخَجُل 
 أدویة : دارو ها

ُر ) َر : قرار گذاشت ( مضارع : یَُقرِّ  قَرَّ
ُخطِّة : نقشه ، برنامه ( جمع : 

 ُخطَط)
 اِْستَشاَر : مشورت کرد

 ( مضارع : یَستَشیُر / مصدر : اِسِتشارَة )

ویَِة : یکسان ذا : این = هذا ال تَْشبَُع : سیر �ی شود  ِبالسَّ

 بَرناَمج : برنامه ( جمع : بَراِمج ) : جای لغزنده زَلَل ال تُرفَُع : باال برده �ی شود

َث ،  ْث : سخن نگو ( َحدَّ ال تَُحدِّ
ُث )  یَُحدِّ

َل : که دخالت نکنند َسدید : درست و استوار  أْن ال یَتََدخَّ

  خوشا به حالِ لِ : طوبَی  ال تَْقُف : پیروی نکن ( قَفا ، یَْقفو )

أَقْنََع ، لَِکي یُقِنَع : تا قانِع کند ( 
 یُْقِنُع )

ُل /  کردار زشت فُْحش : گفتار و َل : دخالت کرد ( مضارع : یَتَّدخَّ تََدخَّ
ل ) ْل / مصدر : تََدخُّ  امر : تََدخَّ

 َخِشن≠ لَیِّن : نرم  ُخشونَة≠ لیْن : نرمی 

 تَُهم : تهمت ها ( مفرد : تُهَمة ) کرَْثَة≠  ِقلَّة : کمی  َمخبوء : پنهان = خفيّ 

َث ، تََکلَّمَ  ُمستَهزئ : ریشخند کننده  کَلََّم : سخن گفت = َحدَّ
(مضارع : یَُکلُِّم / امر : کَلِّْم / مصدر : 

 تَکلیم )

 َخَشَع : فروتنی کرد
مضارع : یَْخَشُع / امر: اِْخَشْع / مصدر : 

 ُمّر : تلخ ُخشوع )

 َخطیب : سخ�ان ( جمع : ُخطَباء ) یَنَْفُد )نََفَد : پایان پذیرفت ( مضارع :  یَُجرُّ : میِکشد

 قَفا : پیروی کرد
( مضارع : یَْقفو /  امر : اِقِْف : 

 پیروی کن )

َد : عادت داد  َعوَّ
ْد /  مصدر :  ُد / امر : َعوِّ ( مضارع  : یَُعوِّ

 تَْعوید )

یَء : به آن چیز رسید و بدان  اَْدَرَک الشَّ
مصدر : إْدراک پیوست ( مضارع : یُْدرُِک / 
 / امر : أَْدرِْک )

 ُحسام : شمشیر ِقلَّة : کمی
َودََع : رها کرد ( مضارع : یََدُع / امر : دَْع 

( 

 ماِدح : ستایش کننده یَْمشی : راه می رود ( ماضی : َمشٰی ) ُمساواة : برابری
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 ُخلَّة : دوستی = َصداقَة ِقط ، ِقطَّة : گربه

 فَِشَل = شکست خورد : پنبهقُطْن 
 ( مضارع : یَفَشُل /  مصدر : فََشل )

 اِْغَرتَّ : فریب خورد ( مضارع : یَْغَرتُّ )

 اِْضطَرَّ : ناگزیر کرد (مضارع : یَْضطَرُّ ) کُن : باش

 تُْضطَرُّ : ناگزیر می شوی َرزََق : روزی داد لَْن : حرف نشانه آینده منفی

د : مشخص شده  اِحتیال : فریبکاری زاویة : گوشه ( جمع َزوایا ) ُمَحدَّ

 ساَق : رانندگی کرد کالم –َمقال : گفتار = قَْول 
 ( مضارع : یَسوُق /  مصدر : َسْوق )

 إطار : تایر ، چارچوب

 إطاُر اْحتیاطّي : چرخ یدکی ِمّ� : ِمْن + ما : آنچه

 ناَل : به دست آورد ، دست یافت
 مصدر : نَیْل)(مضارع : یَناُل /  

َد : دور ساخت صاَم : روزه گرفت ( مضارع : یَصوُم )  بَعَّ
ْد / مصدر : تَبعید  ُد / امر : یَعِّ (مضارع : یُبَعِّ

( 
 ُسهولَة≠ ُصعوبَة : سختی 

 ِبّر : نیکی = احسان َصلَّی : �از خواند ( مضارع : یَُصّيل ) نََدَب : فراخواند ( مضارع : یَنُدُب )

 تَبَیََّن : آشکار شد
(مضارع : یَتََبیَُّن / امر:تَبَیَّْن /مصدر : 

 تَبَیَّن)

 واَجَه : رو به رو شد َصیَدلیَّة : داروخانه
(مضارع : یُواِجُه / امر : واِجْه / مصدر : 

 مواَجَهة )
 صیام : روزه

 َحَرج : حالت بحرانی
َضِمَن : ض�نت کرد (مضارع : 

 یَْضَمُن)
 پیوستِجلْد : 

 َوزََّع : پخش کرد
(ُمضارع : یَُوزُِّع / امر : َوزِّْع / مصدر : 

 تَوزیع )

 عاَهَد : پی�ن بست
مضارع : یُعاِهُد / امر : عاِهْد / 

 مصدر : ُمعاَهَدة

یَديلُّ : جناب داروخانه دار  َحْرضَُة الصَّ

لـِ : بر رس فعل مضارع به معنای ( تا این 
 که )

ساخت ( مضارع : قَرََّب : نزدیک 
 یَُقرُِّب / امر : قَرِّْب / مصدر : تَْقریب )

 فاَت : از دست رفت
 ( مضارع : یَفوُت / مصدر : فَْوت ) 

 ِمْحرار : دماسنج

 ُمعارََضة : مخالفت

 

  ششمدرس لغات مهم 

 کُْفو : همتا َحضارَة : متدن أُرْدیَّة : اردو

أشاَر : اشاره کرد ( مضارع : یُشیُر 
 مصدر : أشارَة ) /

ال : بر رس فعل مضارع ( به جز دوم  ُدکتوراه : دکرتا
 شخص )

 فَْخریَّة : افتخاری به معنای ( نباید )

 نفیلَْم : حرف  َشکََّل : تشکیل داد أَطَْعَم : خوراک داد
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مضارع : یَطِْعم / مصدر : ( 
 )إطْعام

( مضارع : یَُشکُِّل / امر : َشکِّْل / 
 مصدر : تشکیل )

 ُمحاَرضَة : سخ�انی

 َمّد : کشیدن ، گشرتش إنِجلیزیَّة : انگلیسی

أَلَْقی : انداخت (مضارع : یُلْقي/ 
 مصدر : إلقاء )

 َمستَرشِق : خاورشناس َشهاَدة : مدرک

 ُمعَحبَة ِبــ : شیفته ( أْعَجَب ، یُْعِجُب ) َصَمد : بی نیاز

سخ�انی (کانَْت تُلْقي ُمحاَرضًَة : 
 می کرد )

َعدَّ : به ش�ر آورد،شُمرد (مضارع : 
 یَُعدُّ )

 ُمقابَلَة : مصاحبه

 ُمنُْذ : از هنگام فَرَنسیَّة : فرانسوی

 َولَد : زایید قارََب  : نزدیک شد أنَقرَة : آنکارا

أَوَصی : سفارش کرد ( مضارع : 
 یويص )

 گرسنگیَجوع :  ثقاّيف : فرهنگ ( ثَقافَة : فرهنگ )

 َحَصَل َعلَی : به دست آورد
(مضارع : یَْحُصُل / امر : اُْحَصْل / 

 مصدر : ُحصول )

 مضارع : یُقارُِب / مصدر : مقاَربَة )(
 ( ما یُقارُِب : نزدیک به )

 اَْسلََم : اسالم آورد 
(مضارع : یُْسلُِم / امر : اَْسلِْم / مصدر : 

 اِسالم )

 ِوالَدة )( مضارع : یَلُِد / مصدر : 
آَمَن : ای�ن آورد ، ایمن کرد (مضارع : 

 یُؤِمُن )
 کردن یإیالف : همدل جاِمَعة : دانشگاه رِْحلَة : کوچ

ِبُکلِّ طَالقٍَة : در نهایت روانی ، با 
 متام شیوایی

 

  هفتمدرس لغات مهم 

دیشید (مضارع : نَعَقَل:ا

 َعْقل )یَْعِقُل/مصدر:
 أَبَْدَع : نوآوری کرد مضارع : یُبَیُِّن )بَیَِّن : آشکار کرد ( 

(مضارع : یُبِْدُع / امر : أَبَْدْع / مصدر : 

 ابْداع )

 َمْخَرضّ : رس سبز

 تََغیََّر : دگرگون شد

مر : تََغیَّْر / مصدر: ( مضارع : یَتََغیَُّر / ا

 اِزْداَد : افزایش یافت )تََغیُّر
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 ( مضارع : یَزداُد / مصدر : ازدیاد ) َدخیل : وارد شده ُمصاب : دچار شده

 أَلَم : درد ( جمع : آالم ) دیباج : ابریشم ُمَعرَّب : عربی شده

 شارََك : رشکت کرد ُمفرَدات : واژگان

(مضارع : یُشارُِك / امر : شارِْك / مصدر : 

 ُمشارِکَة )

)شْ ْشتَدَّ : شّدت گرفت (مضارع : یَ اِ   تَدُّ

 برگرفت :اِْشتَقَّ  ِمسك : ُمشک

 ُزکام : رسما خوردگی شدید اِْشِتقاق ):مصدر(مضارع : یَْشتَقُّ /

 اِْشتََهَر : نامدار شد ( مضارع : یَْشتَِهُر ) َضمَّ : در بر گرفت ( مضارع : یَُضمُّ ) هنگامِ  ُمنُْذ : از

 نَطََق : بر زبان آورد

ِطُق / امر : اِنِطُق / مصدر : نْ (مضارع: یَ 

 طْق)نُ 

َن : خوب شد  تََحسَّ

ْن /مصدر یَتََحسَّ (مضارع: ُن / امر: تََحسَّ

ن ):  تََحسُّ

 اِْشتََهي : خواست

 ( مضارع : یَْشتَهي / مصدر : اِْشِتهاء )

 نََقَل : منتقل کرد

(مضارع : یَنُْقُل / امر : اُنُْقْل / مصدر : 

 نَْقل )

 یَنَْضمُّ )اِنِْض�م : پیوسنت ( اِنَضمَّ ،  َحْرضَة : جناب

ی : تب  آیة : نشانه ُحمَّ

 أَْوفَی : وفا کرد ( مضارع : یويف ) َوفْقاً لِــ : بر اساس یَُضمُّ : در بر می گیرد ( ماضی : َضمَّ )

 ِباْإلضافَِة إلَی : افزون بر اِْستَْودََع : سپرد ( مضارع : یَْستَْوِدُع ) أفْواه : دهان ها ( مفرد : فَْم )

 اِلْتََقتی : دیدار کرد

 ( مضارع : یَلْتَقی /  مصدر : اِلِْتقاء )

 نَظََّف : متیز کرد

 ( مضارع : یُنَظَِّف /  امر : نَظِّْف )

 مَتَنّی : آرزو کرد ( مضارع : یَتََمنّی )

 اَلِْسنَة : زبان ها ( مفرد : لسان )

 فََحَض : معاینه کرد 

 ( مضارع : یَْفَحُض )
 بَضائِع : کاالها ( مفرد : ِبضاَعة ) کشتی ها ( مفرد : َسفینة )ُسُفن : 

 ُمْستَوَصْف : درمانگاه
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  یازدهمکلمات مترادف 

 
 
 

 درس اول

 معنی مترادف کلمه
 ای أَيُّها يا

 اجنام ميدهد ،کار ميکند يـَْعَملُ  يَفَعلُ 
 فرد، شخص َفرد َشخص
 خوب َجيِّدٌ  َحَسنٌ 
 گناه َخطيَئةَذْنب ،  إمث

 مهربان َحنون َرحيم
ا قد + فعل مضارع  شايد َعَسی ، ُرمبَّ

 قرارداد َوَضعَ  َجَعلَ 
 تالش ِاجِتهاد ، َسْعی ُحماَوَلة
 گناهان بزرگ الذُّنوُب الَکبرية َکبائِر
 ارتباط ِارتباط َتواُصل

 َسِخَر ِمنْ  ِبإسَتهزَأَ 
ريشخند کرد ،  مسخره  

 کرد

 َلَمزَ  عابَ 
 عيب جويی کرد ، عيب
 دار کرد ، عيب گرفت

 خانه دار ، َمسَکن بـَْيت ، َمنزِل

 َلقَّبَ  تَنابـَزَ 
با لقب (بد) خواند ، 

 لقب داد
 آرامش ُهدوء َسکيَنة
 قيمت ، هبا َمثَن ِسْعر
 فرستاده شدم اُْرِسلتُ  بُِعْثتُ 
 خودپسندی غرور ُعْجب
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 کاستی ، کمبودی نَقص َعْيب
 

 
 
 
 
 
 

 درس دوم

 معنی مترادف کلمه
 رفتار، اخالق َعَمل ُسلوک
 انديشيد تََأمَّلَ  َفکَّرَ 
 اگر إنْ  َلو

 کارهای نيک َحَسنات خريات
 معّلم معّلم ُمَدّرس
 موافقت کرد، پذيرفت قَِبلَ  واَفقَ 
 بار ، دفعه مرةً  تارةً 

 تالش کرد َسَعَی ، َجَهدَ  حاَولَ 
 دانستی ، فهميدی َفِهمتَ  َعِلْمتَ 
 بزرگداشت احِرتام ، إکرام تـَْبجيل

 فرار کرد َهَربَ  فـَرَّ 
 می داند يـَْعَلمُ  يـَْعِرفُ 
 می سازد ، اجياد می کند يـُْنِشئُ  يـَْبنی

 

 
 
 
 

 درس سوم

 معنی مترادف کلمه
 دانه ، هسته بَْذر ، نَوی َحبّ 
 زندگی َعْيش َحياة
 آينده ُمسَتقَبل قاِدم

 سوخنت ، آتش گرفنت إحِرتاق إشِتعال
 دربردارد َيشَتِملُ  َحيَتوي
 مسابقه ُمسابـََقة ُمباراة
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 کشاورز زارِع ، فّالح ُمزارع
 پنهان می کند                    يَْدِفنُ  َيْسُرتُ 
 خوب تر ، خوب ترين َاحَسن ، اَفَضل اَْطَيب
 کاشت َغَرسَ  َزرََع 
 پيامرب نَبیّ  َرسول
 قيامت قياَمة ساَعة
 می شود ُتْصِبحُ  َتصريُ 
 پريوز ، برنده ناِجح فائِز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درس چهارم

 معنی مترادف کلمه
 مساوی ، يکسان َسويّة ُمساواة
 پريوی نکن ال تـَتَِّبْع  ال تـَْقفُ 
 فروتنی منی کند ال َختَْضعُ  الَختَْشعُ 
 سخن نگو تـََتَکلَّمال  ال ُحتَدِّثْ 
 به دست آورده منی شود ال ُحتَْصُل ، ال يُْکَسبُ  ال ُتْدرَکُ 

 دوستی َصداقة ، َحمَبَّة ،  ُخلَّة َمَودَّة
 پنهان خفيّ  َخمبوء
 دنباِل ... ميگردم ثُ حبَ أ اُفـَتِّشُ 
 مقام ، اندازه ، ارزش َقْدر َشأنْ 

 گاهی أحياناً  يف بعض األوقات
 هدف هدف ، ِ�ايَة غايَة
 طوری که َکما َحْيثُ 
 پريوی کرد أطاعَ  َقفا
 پنهان َخفیّ  َخمْبوء
جستوجو کرد ، دنبال ...   َحبََث َعن فـَتَّشَ 
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 گشت
 

 

 

 درس پنجم

 معنی مترادف کلمه

 عاَهدَ  قـَرَّرَ 
قرار گذاشت ، پيمان 

 بست
 نيکی إحسان ِبرّ 

 دادعوض کرد ، تغري  َغريََّ  بَدَّلَ 
 دعوت کرد ، فراخواند نََدبَ  َدعا
 ُ  آشکار می شود َيْظَهرُ  يـََتَبنيَّ
 تقسيم کرد ، پخش کرد َقسَّمَ  َوزَّعَ 
 بعد بَعد تايل
 مشخص شده ُمعنيَّ  ُحمَدَّد
 به تاخري انداخت أخَّرَ  أجَّلَ 
 پايان ، هدف ، عاقبت غايَة ، َهَدف ، نَتيَجة ِ�ايَة

 مشکالت ، سختی ها ُصعوبات َمشاِکل
 به عقب انداخنت تَأخري تَأجيل
 سالن صاَلة قَاَعة

 

 
 

 درس ششم

 معنی مترادف کلمه
 هبرت ، هبرتين َضلفأ َخري

 گفت و گو ، مصاحبه ُمقابـََلة ِحوار (ُحماَورَة)
 نگشات ، نوشت َکَتَبتْ  أَلََّفت

 به دست آورد اِْکَتَسبَ  َحَصَل علی
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 درس هفتم

 معنی مترادف کلمه
 هوا هواء جوّ 
 بر زبان آوردن،سخن گفنت نُْطق ، بَيان َتکلُّم

 معروف معروف مشهور
 با نشاط، شاد َنشيط َفرِح
 درد َوَجع أملَ 

 گذاشته می شود ُجتُْعلُ  ُتوَضعُ 
 نگارنده ، نويسنده کاِتب ُمَؤلِّف
 می خواهم أْطُلبُ  أسْالُ 
 در بر دارد َحيتوي َيُضمُّ 

 صورت َوجه سيما
 واژگان َکِلمات مفردات
 می خواهد تُريدُ  َتشَتهي
 شدت يافت ، زياد شد ِازداَد ، َکثُرَ  ِاْشَتدَّ 

 

  دهمیاز متضادکلمات 

 
 
 
 

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه
 خواهر اُخت برادر أخ
 پيوند خوردن َوْصل بريدن َقْطع

 پرياهن زنانه ُفستان پرياهن مردانه َقميص

 کودکی ، خردسالی ِصَغر طُفوَلة
 
 تـَُعدُّ 

 
 ُحتَسبُ 

به حساب آورده می شود 
 ، مشرده می شود

 پژوهش ها اَحباث ِدراسات
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 درس اول

 منهای ناقص به اضافه زائد
 دستور ميدهد يأُمرُ  �ی ميکند يَنٰهی
 ارزان تر أرَخص گران تر أغَلی
 آشکار ظاِهر،ُمبني پنهان َخفیّ 
 بيش تر أکثَر کم تر أَقلّ 
 جديد، نو َجديد، بَديع قدمي َقدمي
 حرام کرد َحّرمَ  حالل کرد أَحلَّ 

 خوش گمانی ُحسُن الّظنّ  بدگمانی الّظنّ  سوءُ 
 بگري ُخذْ  بده آتِ 

 پايني تر ، پايني ترين أْسَفل برتر ، برترين اَْفَضل
 خريدار ُمشَرتی فروشنده بائِع

 بدی کردن ِإساَءة نيکی کردن ِاحسان
 هدايت يافتگان ُمهَتدين گمراهان ضاّلني

 

 

 

 
 
 
 

 درس دوم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه

 آرام هاِدئ اخالل گرغ کننده ،شلو  ُمشاِغب
 شايستگان اَفاِضل فرومايگان اَراِذل
 مادر أُمَّ  پدر أب
 بزرگسالی ِکَرب  خردسالی ِصَغر
 برخاسنت قيام نشسنت ُجلوس
 مقابل أَمام پشت َوراء

 مردود می شود يَرسبُ  موّفق می شود يـَْنَجحُ 
 بنشني إْجِلس برخيز ُقمْ 

 اطاعت کرد أطاعَ  سرپيچی کرد َعَصی
 سخن گفت َتَکلَّمَ  ساکت شد َسَکت
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 درس سوم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه

 می گريد يَأُخذُ  می دهد يـُْعطی
 ناشناس َنِکرَة شناس ، شناخته شده َمْعرِفَة
 دفع می کند ، می راند يَْدَفعُ  جذب می کند َجيِْذبَ 
 ياد می کند يَذُکرُ  فراموش می کند يـَْنسی
 پاک کننده ُمَطهِّر آلوده کننده ُمَلوِّث
 خالی شد فـَرَغَ  پر شد إمَتَألَ 
 کوتاه ترين أْقصر طوالنی ترين أطَول
 گذشته ماضي آينده قاِدم
 ضرر رسانده می شود ُيَضرُّ  سود رسانده می شود يُنَتَفعُ 
 برو إذَهبْ  بيا َتعال
 درو کنيد اُْحُصدوا �ال بکاريد ِاْغرِسوا
 بر می گردمي نـَْرِجعُ  می رومي نَْذَهب
 بردهجوم  َهَجمَ  دفاع کرد داَفعَ 
 َتدرجيّی ، به آرام هِبدوءٍ  با سرعت َسريع

 

 
 
 
 

 درس چهارم

 معنی متضاد  متضاد معنی کلمه کلمه

 شنونده ُمْسَتِمعْ  گوينده ُمَتکلِّم
 خشن ، زبر َخِشن نرم َلنيِّ 
 پيدا ، ظاهر ، آشکار ظاهر ، مبني پنهان َخمبوءُ 
 به زيانت َعَليکَ  به سودت َلَك
 سکوت کردن ُسکوت گفنتسخن   َکالم
 بسياری َکْثرَة کمی ِقّلة

 می برد يُْذِهبُ  می آورد َجيِْلبُ 
 باور کردن تْصديق دروغ پنداشنت َتکذيب
 ساخت َبين ، َصَنعَ  ويران کرد َخرَّبَ 

 بيشرت وقت ها أکثََر األوقات در برخی وقت ها األوقات،أْحياناً  يف بعضِ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 

 
 
 
 

 درس پنجم

 معنی متضاد  متضاد کلمهمعنی  کلمه

 موافقت موافـََقة خمالفت ُمعاََرَضة
 خريد ِشراء فروش بـَْيع
 پراکنده می کند يـَْنشرُ  مجع می کند َجيَْمعُ 
 سود برد إنـَْتَفعَ  زيان ديد َخِسرَ 
 زمان غروب مغِرب طول صبح رَفج

مَ  به تاخريانداخت َأجَّل  جلو انداخت َقدَّ
 موفق شد َجنَحَ  خوردشکست  َفِشلَ 
 خواهران أخوات برادران إْخوان
 نزديک َقريب دور بَعيد

 

 

 درس هفتم

 معنی متضاد  متضاد معنی کلمه کلمه

 باز مفتوح بسته ُمْغَلق
 پا رِْجل دست يَدْ 

 خارج شدن خروج وارد شدن ُدخول

 
 
 
 

 درس ششم

 معنی متضاد  متضاد معنی کلمه کلمه

 مجع می کند َجيَْمعُ  می گسرتاند يَبُسطُ 
 خوابيد نامَ  بيدار شد إنـَْتَبهَ 
 اميد َرجاء ترس ، بيم َخوفْ 
 کرد ، به پايان رساندمتام   َخَتمَ  شروع کرد بََدأَ 

 از دست داد فـََقدَ  به دست آورد َحَصَل َعَلی
 درس خواند َدَرسَ  درس داد َدرَّسَ 
 تابستان َصْيف زمستان شتاء
 کافر شدمي َکَفرنا اميان آوردمي آَمنّا
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 جدا شدن إنِفصال پيوسنت أنِضمام
 بپرداز ِاْدَفعْ  دريافت کن ِاسَتِلمْ 

 فرستادن إرسال دريافت کردن أستهالم
 دوستان أصدقاء دمشنان أعداء

 ايستادگان واِقفنيَ  نشستگان   جاِلسنيَ 

 آشکار می کنند َيْظِهروَن ، يـَُعرِّضونَ  پنهان می کنند َيْکُتموَن ، َيسُرتونَ 
 

 

  دهمیازعربی جمع هاي مکسر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 درس اول

 جمع مکسر مفرد معنی

 أْسعار ِسْعر  قيمت

 َکبائِر َکبرية بزرگ

 ُحلوم حلَْم گوشت

 أْموات ، َمْوَتی َمْيت مرده

 َموازين ميزان ترازو

 َمالِبس َملَبس لباس

 َتراکيب َترکيب ترکيب

 َفساتني ُفستان لباس

 ُعيوب َعيب   ِعيب

 أمساء إسم نام ، اسم
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 أسباب َسَبب عّلت

 َسراويل ِسروال شلوار

 َمتارين َمترين مترين

 

 
 
 

 درس دوم

 جمع مکسر مفرد معنی

 ُأجور أجر پاداش

 َعناصر ُعنصر عنصر

 آداب ادب ادب

 خواصّ  خاصّ  خاصّيت

 

 
 
 
 
 

 درس سوم

 جمع مکسر مفرد معنی

 بُذور بَْذر دانه

 ُجُزر َجزيرة جزيره

 َحماصيل َحمصول حمصول

 أمتار ِمرت مرت

 مزارِع َمزَرعة مزرعه

 أسِئَلة سؤال سؤال

 آالف اَلف هزار
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 أهرام َهَرم هرم  

 

 
 
 
 
 
 
 

 درس چهارم

 جمع مکسر مفرد معنی

 بَراِمج بَرناَمج برنامه

 هُتمة تـَُهم هتمت

 اَدويَة َدواء دارو

 ُخطَباء َخطيب سخنران

 أقوال قـَْول سخن

 فـَُقراء َفقري فقري

 ُعقول َعقل عقل

 َمشاِکل ُمشکل مشکل

 

 
 
 

 درس پنجم

 جمع مکسر مفرد معنی

 ُجلود ِجْلد پوست

 ُخَطط ُخطّة نقشه ، برنامه

 َزوايا زاوية گوشه

 أوراق َوَرق برگه ، کاغذ

 ُجذوع ِجْذع تَنه
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 درس ششم

 جمع مکسر مفرد معنی

 اَْکفاء ُکُفو مهتا

 َحقائق َحقيقة حقيقت

 ُجهود َجهد تالش

 ميادين ميدان ميدان

 ِقَيم قيمة ارزش

 

 
 
 
 
 

 درس هفتم

 جمع مکسر مفرد معنی

 آالم اَملَ  درد

 ُسُفن ، َسفائِن َسفيَنة کشتی

 أصول َأصل اصل

 حروف َحرف حرف

 اَوزان وزن وزن

 ألِسَنة ِلسان زبان

 أفواه َفم دهان
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 دهمیازعربی  اصطالحات 

 معنی اصطالح معنی اصطالح

 جادلهم ِبالَّتی هی أحسنُ  گروهی گروه دیگر را قَوٌم ِمن قوم
ان به بهترین شیوه با آن

 ستیز کن
یدغیبت یکدیگر را نکن ال یَغتب بعُضکم بعضاً   پیراهن مردانه القمیص الرَّجالی 

نوب  األسعاُر غالیةٌ  گناهان بزرگ کبائر الذُّ
 قیمت ها باالست ( گران

 است )
 مغازهء همکارم َمتجر زمیلی قطع ارتباط قطع التَّواصل

 کم صاَر املبلغ
چقدر شد؟ مبلغ چقدر 

 شد؟
َب نَفَسه  خودش را شکنجه نمود َعذَّ

نت َخلقی یدينیکو گردانآفرینشم را  َحسَّ  زیست شناسی َعلم األحیاء 
 با رفتارش ِبسلوکِه دبیر شیمی مدرّس الکیمیاء

 توجه نکردن عدم اِآللتفات به یک باره برمی گردد یلتفُت تارةً 
 انجام تکالیف مدرسه اي أَداء الواجبات املدرسیَّة اگرچه فرمانروا باشی إن کنَت أمیراً 

 إستمرَّ َعلی سلوکه
ه رفتار خود ادام به شیوه و

 داد
 ال یسبُقه ِبالکالم

 در سخن گفتن جلو نمی
 افتد

علیمفی مجاالت الرتبیَِّة و التّ   
در زمینه هاي آموزش و 

 پرورش
 احترام او را کامل نگه دار َوفِّه التَّبجیال

 پدیده هاي طبیعت ظواهر الطَّبیعة سخن کوتاه گردید نقَص الکالم
هرمزگاناستان  ُمحافظة هرمزجان  از مهمترین ویژگی ها ِمن أهمِّ مواصفات 
 سه هزارو پانصد ثالثة آالف و خمس مئة اقیانوس آرام تاُمحیط الهاِدئُ 

 جنگل هاي استوایی الغابات اإلِستوائیة تولید نفت إنتاچ النِّفط
رة  بر  تنهء درخت َعلی جذِع شجرةٍ  درختان کهن سال أَشجاُر املعمَّ

هزار سالدو  أَلَفی سنةٍ  نة القادمة   سال آینده السَّ
لیمة  درختی می شود تصیُر شجرةً  دانه هاي سالم بلوط َجوزات البلوط السَّ

 کَِمشکاٍة فیها ِمصباحٌ 
مانند چراغدانی که در آن 

 چراغی است
یاّضی  ورزشگاه امللعب الرِّ

ُل هدفاً  پیش از آن که پر شود قبل أَْن یمِتلءَ   گلی خواهد زد َسیَُسجِّ
دمرا واقعاً شگفت زده می کن یُعِجبُنی جّدا  دروازه بان حارُس مرمی 

 اگر قیامت شود إن قامت الّساعة مساوي بدون گل تعادَال ِبال هدف
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َهبیّ  مة الیُونسکومنظِ  تاریخ زرین التاریخ الذَّ  سازمان یونسکو 
ات العالَمی گنبد کاووس قبَّة قابوس جهانی در فهرست میراث فی قامئة الرتُّ  

 حتّی یَُغیَِّر ُسلوکَهم
تا شیوهء آن ها عوض 

 شود
 خوشا به حال کسی که طوبی لِمنَ 

 آنچه بدان علم نداري ما لیس لک به علمٌ  دیگران را زخمی نکن ال تَجرَح اآلخرین

 تُکرهه لُِفحِشهِ 
و به خاطر بدزبانی اش از ا

 خوششان نمی آید
 از لغرش در امانی تسلَم ِمن الزّشلَلِ 

 فی ما لَه أو علیه
در آنچه که به نفع او یا 

 ضد اوست
 خوش چهره وسیم املَنظر

ُر و یتباهی آنچه را نمی دانی ما ال تَعلَمُ   یَتَبَخَّ
ار می متکبرانه به خود افتخ

 کند

 یُعِجبنی عیٌد.... روزهاي کودکی ام أیّام ِصَغری
از عیدي خوشم می آید 

 که...
 بنابراین راستگو باش إَِذن فَُکن صادقاً  سخن راست ِصدق املقال
ة قَصیرة د داستان کوتاه ِقصَّ  در زمان معین ِفی الوقت املَُحدَّ

یّارة  لَن نَنساهُ  صندلی هاي ماشین مقاِعُد السَّ
آن را فراموش نخواهیم 

 کرد
 دست نخواهید یافت لَن تَنالُوا امانت داري أَداُء األَمانة

االِمتحانأَن تَغیبُوا َعن  ً  در امتحان غیبت کنند   تلفنی تماس گرفتند فَاتَِّصلُوا هاتفیّا
 در گوشه اي از سالن فی زاویٍة من القاعة یکی از چرخ ها پنچر شد أحُد إِطارات اِنَفَجرَ 

 آن ها را بیازمایید اِختِربوُهم روزه گرفت و نماز خواند صاَم َو َصلَّی

کتوراه  شهادة الدُّ
 گواهی نامه مدرك دکترا /

 دکترا
 تحقیقات اسالمی الّدراسات اإلِسالمیَّة

 دکتراي افتخاري ُدکتوراه فخریَّة آشنایی / آگاهی از آن االِطّالع علیه

 ِبکلِّ طالقة سخنرانی می کرد کانت تُلِقی ُمحارضاٍت 
در نهایت روانی / با 

 فصاحت

الثَّقافیِّ الحواُر الّدینی و  حدود / نزدیک به ما یُقارُِب   
گفت و گوي دینی و 

 فرهنگی
 اتحاد تمدن ها االِتّحاد بین الحضارات کشیدن پل هاي دوستی َمدُّ ُجسور الثَّداقة
 زمین سرسبز می گردد تُصِبُح األرُض مخرضَّةً  واژگان فارسی املُفرداُت الفارسیَّة

ِم عندکَ  عرب آن را نداشت ما کانت عند الغرب فشار خون دارید ؟آیا  أ ضغُط الدَّ  
 مرض قند مرُض الُسکَّرِ  در این هنر نو آوري کردند أبدُعوا فی هذا الَفنّ 

کام براساس زبانشان َوفقاً ِأللِسنَِتهم  شما سرما خوردید أنَت مصاٌب ِبالزُّ
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مت تغییر ساختار کلمات تغییر بناء الکل�ت ادآنچه پیشاپیش فرست ما قَدَّ  
واژگان وارد شدهبدون  بدون کل�ٍت دخیلة    

 

  دهمیازمتشابهات درس اول عربی  

 کبري ( بزرگ ) / کبرية ( گناه بزرگ ) / کبائر : گناهان بزرگ / ِکبار : بزرگان
 أْعَلی ( بلندتر ) / أْغّلی : ( گران تر )

 َحیَّ ( بشتاب ) / َحیُّ ( زنده ) / َهيَّأً ( آماده کرد )
َأْهَدی ( هديه کرد )َهَدی ( هدايت کرد ) /   

 فـََلق ( سپيده دم / فالق ( شکافنده )
 َظنَّ ( گمنت کرد ) / َضلَّ ( گمراه شد )

 ساَء ( بد شد ) / سوء ( بد ) / َسيَِّئة ( بدی )
می چرخد ) –َيدوُر ( چرخيد  –ُدَرر ( مرواريدها ) / داَر   

 َخْلق ( آفرينش ) / ُخُلق ( اخالق )
رد ) / َحُسَن ( نيکو شد )ءحَسَن ( نيکی ک  

 َبدََّل ( عوض کرد ) / تباَدَل ( ابهم عوض کردند)
 ِعباد ( بندگان ) ( مفرد : َعْبد) / عاِبد : عبادت کننده

 

 

  دهمیازعربی دوم متشابهات درس  

َع ( شنيد ) / ِاسَتَمَع ( گوش داد )  مسَِ
 َأنشأَ ( ساخت ) / إنشاء ( نوشنت )

شد ) / أفرََغ ( خالی کرد ) / َفراغ ( جای خالی ) فـَرََغ ( خالی  
 َقَدَم ( پيشی گرفت ) / َقدََّم ( پيش فرستاد ، تقدمي کرد ) / َقَدم ( مجع : أقدام ) ( اپ)
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 ثـََبَت ( أتييد شد ) / ثـَبََّت ( استوار ساخت ) / أثبَت ( اثبت کرد )
 َسِلَم ( سامل ماند ) / َسالم ( سخن آرام ، سالم )

 عاِمل ( عمل کننده ) / عاِمل ( دا� )
)( بر اساس  َحَسبَسَحَب ( کشيد ) / انَسَحَب ( عقب نشينی کرد ) / َحِسَب ( گمان کرد ) / َحْسب ( کافی ) /   
 َحُسَن ( نيکو شد ) / أحَسَن ( نيکی کرد ) / َحسََّن ( نيکو گرداند )

 َدَرس ( درس خواند ) / َدرََّس ( درس داد )
 

  دهمیازعربی  سوممتشابهات درس  

 َمزارع ( مزرعه ها ) / ُمزارِع ( کشاورز )
 َنِصُف ( توصيف می کنيم ) / ِنْصف ( نيم )

 نـََبًت ( رويد ) / بِْنت ( دخرت )
 ِالَتّف ( در هم پيچيد ) / ألََّف ( أتليف کرد ) / ِالَتَفَت ( روی برگرداند )

( فرود می آمي ، حل می کنم )َأَحّل ( حالل تر ) / َأِحلُّ   
 أطيب ( خوب تر ) / طبيب ( پزشک )

 ُمباراة ( مسابقه ) / ُمداراة ( مدارا کردن )
 واَفَق ( موافقت کرد ) / َوفََّق ( توفيق داد )
 ِاشَتَغَل ( کار کرد ) / انشَغَل ( مشغول شد )
زگرداند  )ِاسرتَجَع ( پس گرفت ) / َرَجَع ( ابزگشت ) / ِارَجتَع ( اب  
 َأکَرَم ( گرامی داشت ) / َکرََّم ( بزرگ داشت )
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  دهمیازعربی  چهارممتشابهات درس  

 ال تـَْقُف ( پريوی نکن ) / ال تَِقْف ( �يست )
 َدَخَل ( وارد شد ) / أدَخَل ( وارد کرد ) / َتَدخََّل ( مداخله کرد )

گرداند )َعرََّض ( در معرض گذاشت ) / أعَرَض ( روی    
 عاَد ( ابزگشت ) / َعوَؤَد ( عادت کرد )

 لنيِّ ( نرم ) / ِلني ( نرمی ) / َلن ( حرف منفی آينده ساز ) /  الَن ( نرم شد )
 َمواِضع ( جايگاه ها ) ( مفرد : َموِضع) / َموضوع : موضوع

 

 دهمیازعربی  پنجم متشابهات درس  

 کافران ) ( مفرد : کاِفر )َکّفار ( بسيار کافر ) / ُکّفار (  
 َهَدی ( هدايت کرد ) / أهَدی ( هديه داد )

 َمقال ( گفتار ) / قـَْول ( گفتار ، گفنت ) / قاَل ( گفت ) / َمقاَلة ( مقاله )
 قـَرََّر ( تصميم گرفت ) / قـََرَر ( قرار گذاشت )
 جلوه گر شد )أجََّل ( به أتخري انداخت ) / أَجّل ( گرانقدرتر ) / َجتَلَّی ( 
 رََجَع ( ابزگشت ) / راَجَع ( مراجعه کرد )

 أخَربَ ( خرب داد ) / ِاخَتَربَ ( آزمود ) / ُخمَترب ( آزمايشگاه )
 َوَصَل ( رسيد ) / ِاتََّصَل ( متاس گرفت ) / أْوَصَل ( رساند )

 

 دهمیازعربی  متشابهات درس ششم  

دهد ) / ( رها می کند ) / يَعوُد ( ابز می گردد ) / يـَُعوُِّد ( عادت میيـَُعدُّ ( به مشار می آورد ) / َيدَُع   
ِعدَّة ( چند ، تعداد ) / يَعوُذ ( پناه می برد ) / َيدعو ( فرا می خواند )   

ب ( شگفت زده )  ُعْجب ( خود پسندی ) / ُمعَجَبة ( شيفته ) / ُمَتعجِّ
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/ حاِضر ( حاضر )َحضارة ( متّدن ) / ُحماضرة ( سخنرانی کردن )   
 أوَصْت ( سفارش کرد ) / أوَصَلْت ( رساند )

) تـََقزََّب ( نزديکی جست ) / ِاقَرتََب = قـَُرب = قاَرَب ( نزديک شد ) / قـَرََّب ( نزديک کرد  
 َمّد ( کشيدن ) / ُمّر ( تلخ )

 َفرائض ( واجبات دينی ) / َفضائل ( بزرگی ها )
َربَ ( به مشار آورد )َعَربَ ( عبور کرد ) / ِاعتَ   

 َمظاِهر ( چشم انداز ها ( مفرد : َمظَهر )) / ظواِهر ( پديده ها ( مفرد : ظاِهرة ))
 أشاَر ( اشاره کرد ) / ِاستشاَر ( مشورت کرد )

 

  دهمیازعربی  هفتممتشابهات درس  

بـَْنيَ ( مياِن )بـَنيَّ ( آشکار کرد ) / تـََبنيََّ ( آشکار شد ) / بيان ( گفتار ) /   
 ِاشَتقَّ ( برگرفت ) / ِاشَتدَّ ( شدت گرفت )
 َأْوَفی ( وفا کرد ) / َأْوَصی ( سفارش کرد )

َم ( پيشرفت کرد )  َقدََّم ( پيش فرستاد ) / تـََقدَّ
 َضمَّ ( در برگرفت ) / َضرَّ ( ز�ن رساند ) / َضلَّ ( گمراه شد ) / َظنَّ ( گمان کرد )

اليت ) / َنشيط ( ابنشاط ، فّعال)َنشاط ( فعّ   
 نـََقَل ( منتقل کرد ) / ِانتَقَل ( منتقل شد )

 أَبعاد ( زوا� ) / بَعيد ( دور ) / بُعد ( دوری ، زاويه ) / بـَُعد ( دور شد )
 صاَر ( شد ) / ساَر ( حرکت کرد )

/ َدعا ( فراخواند )( سپرد ) / َودََع ( رها کرد )  ِاستودَعَ   
 

 

 

 پوالدی  –موفق ابشيد                                                                           
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