
 

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

عربی زبان قرآن رشتة ادبيات و علوم انسانی است. درس این جزوه مربوط به***   

در این جزوه مطالب زیر بررسی شده است:***   

                        های مهم* ترجمة عبارت                      های مهم و کاربردی      فعل* ترجمة 

 

و جمع کلمات د* مفر                                      های مهمترجمة ترکيب*   

 

حرکات ط* ضب                         اعراب و تحليل صرفی کلمات مهم *  

 

 * تهيه کننده: دکتر ابراهيم احمدی

دهم (       پایه:1آن )زبان قر عربى  

اّول درس  

ا، َنممْت: رشد كرد، روييد     ي مْنمو: رشد مى *** رويد        كند، مىَنم  

بگرد ِاْْبمْث عن: جستجو كن، حتقيق کن، به دنبال... ***  

(عال، متعد  ابب إف ِمن كند )مزيد ثالثيآورد، خارج مىرِج: بريون مىأخرمجم: بريون آورد، خارج كرد / يُ  ***  

ُرُج: خارج مى *** ، الزم(            ثالثي شود )جمردخمرمجم: خارج شد، يم  

()مزيد ثالثي،  آوردپديد می كند،اجياد مى آورد،ىيُوِجُد: به وجود مپديد آورد  /: به وجود آورد، اجياد كرد، أومجمدم  *** متعد   

همِمرٌة: خرب     هايش ريزان است.أنُعُمه منهمرٌة: نعمت       املُنهمِمرة: صفت   هاى ريزانش أنعُمه املُنهِمرة: نعمت *** ُمن ْ  

همِمرة: فقط به صورت اسم فاعل به كار مى رود.                        ُمْنهممرة: اسم مفعول / غلطتوج ه: ُمن ْ  

: ريزان *** : ريزان كرد / غلط ِاهنمممرم شد / مزيد ثالثي من ابب انفعال، الزم                        ِاهْنمممرم  

(، متعد  ثالثي زانم )يمزيُن(: زينت داد، زينت خبشيد، مزي ن كرد، آراسته كرد )جمرد ***  

ت مزميَّنم )ي مت مزميَُّن(: مزي ن شد، آراسته شد )مزيد ثالثي، الزم( ***  
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: انزل  *** ، الزم(   ثالثي شود )جمر ديمنِزُل: انزل مى  اپينی آمدد، شد، فرود آمن مزملم  

: انزل كرد / يُنِزُل: انزل مى *** (إفعال، متعد   ابب ثالثي من كند )مزيدأنزملم  

غلط صمريَّم: شد، گشت، گرديد /            )از افعال انقصه نيست( گرداند: میگردانيد / ُيصمريِ ُ   گرداند،  :صمريَّم  ***  

ِضرًة: ز  ، خمضرًة: مفعول        .گردانيدمنی را بعد از تريه رنگی )غبار آلودگی( سرسبز  صمريَّم األرضم بعدم اغرِباٍر خم األرضم  

 صمريَّم: فعل ماض، للغائب، مزيد ثالثي بزايدة حرف واحد )من ابب تفعيل، مصدره: تصيري(، متعد  

گردد )از افعال انقصه است(د، میشو يمصرُي: مىصارم: شد، گشت، گرديد /   ***  

كردجمهَّزمه: او را جمهز   ***  

: فعل ماض، للغائب، مزيد ثالثي بزايدة حرف واحد )من ابب تفعيل، مصدره: جتهيز(، متعد   / فعل و فاعل و  ، معلومجمهَّزم
«ه»مفعوله ضمري   

«اسم»رمي: صفة و موصوفه الک      امسك الكرمي: اسم شريفت ***شمقَّ )يمُشقُّ(: شكافت        ***  

روند:کلمات زیر فقط به صورت اسم فاعل به کار مى ***  

ِمرة: اسم فاعل       ابب افتعال   منفاعل تمِعرة: اسم ُمسْ  هم ابب افتعال منُمنتمِشرة: اسم فاعل    ابب انفعال        منُمن ْ  

هاى زیر توجّه کنيد:فعل ةبه ترجم ***  

: برافروخته شد : ريزان شد                             ِاْست معمرم : پخش شد، پراکنده شد، متشر شد           ِاهْنمممرم ِانتمشمرم  

: الزم *** ، ِانْ تمشمرم ، ِاهْنمممرم ِاْست معمرم  

نقش مضاف إليه دارد.« ذو»و « ذات»اسم بعد از  ***          ذو + مضاف إليه   ذات + مضاف إليه      ***  

        )دانش کامل( ذو حكمة ابلغة: داراى دانش كاملى  /هاى تر و اتزه    لنضرة: داراى شاخها ذات الغصونِ 

النضرة، ابلغة: صفة                حكمة: مضاف إليه و جمرورالغصون،   

ر معر ف أبل )حروفه األصلية: غ ص ن(، معرب / مضاف إليه و جمرو مذكر،  ،)مفرده: غصن( الُغصون: اسم، مجع مكس ر
 ابلكسرة

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

تركيب وصفي / مرواريدهای پخش شده  الدُّرمر املنتشرة: ***  

نتمِشرة: اسم، مفرد مؤن ث، اسم فاعل )فعله: انتشر على وزن افتعل، مصدره: انتشار، حروفه األصلي ة: ن ش ر(، معر ف  مُ ال
 أبل، معرب / صفة

توجّه کنيد:« اآلخرین»به ضبط حرکات  ***  

اآلِخرينم: درست          لسان: مفعول           ِصدٍق: مضاف إليه و جمرور «:   ٍق يف اآلِخرينم دْ صِ  وم اْجعمْل يل لسانم »   

اآلِخرينم: اسم، مجع سامل للمذكر )مفرده: آِخر(، اسم فاعل من جمرد ثالثي )فعله: أخر(، معر ف أبل، معرب / جمرور ْبرف 
) جمرور ابلياء(  اجلر 

توج ه كنيد.« اللوِن األبيضِ  الغالية ذاتِ  اجلميلةِ  ن األحجارِ ُر مِ الدُّرم » عبارت به ***  

«اللون»األبيض: صفة و موصوفه «      ذات»اللون: مضاف إليه و مضافه   «  األحجار»صفة للموصوف  اجلميلة، الغالية:  

توجه كنيد:« مرتاکم و ُُمتلفة»به ضبط حرکات  ***  

اِكم: اسم فاعل ِمن ابب تفاُعل       ُُمْتمِلفمة: اسم فاعل ِمن ابب افتعال        ُمرتم  

غلط ُمرتاكمم، ُُمتلمفة /  

اكمم: مرتاكم مى *** شود / مزيد ثالثي من ابب تفاعل، الزمشود، انباشته مىتمراكممم: مرتاكم شد، انباشته شد  / يمرتم  

  هاى زانن / غلطسائي ة: لباساملالبس الن          زاننه   هاىاس(: لبياملمالبس النسائي ة )تركيب وصف ***

هاى زاننه / غلط مالبس النساء: لباس               هاى زاننمالبس الن ساء )تركيب اضايف(: لباس ***  

 درس دوم

:«ي متمفكَّرونم يف خلق السموات و األرض» ***  

زم، معلوم، معرب / فعل و فاعلي مت مفمكَّرونم: فعل مضارع، للغائبنی، مزيد ثالثي بزايدة حرفنی )من ابب تفعُّل(، ال  

غلطيَتَفَكِّرونَ: درست           يَتَفَكَّرونَ: توجه کنيد:          « يتفک رون»به ضبط حرکات  ***  

الد وام املدرسي  )تركيب وصفى(: ساعت كار مدرسه     ***  

/ مزيد ثالثي، متعد   كنديُ ْفرُِغ: خاىل مى  خاىل كرد: غم أفرم    / جمر د ثالثي، الزم  شودي مْفرُُغ: خاىل مى   ف مرمغم: خاىل شد ***   
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كندُيْطفئ: خاموش مى ***   : إطفاء: خاموش كردن(ه، مصدر ابب إفعال، متعد   من أْطفمأم: خاموش كرد )مزيد ثالثي ***  

بندديُ ْغِلُق: مى         ( ابب إفعال، متعد   ي منأْغلمقم: بست )مزيد ثالث ***  

صف صبحگاه، صف صبحگاهی       (: ياحي  )تركيب وصفااِلصطفاف الصب ***  

)مزيد ثالثي من ابب مفاعلة، متعد ( مارمسم )ُُياِرُس(: مترين كرد، اجنام داد ***  

: أتسيسات عمومى              )تركيب وصفي( املرافق العام ة ***  

)اسم فاعل از ابب ُمفاعملمة( ميهن، همِطن: شهروندُموا ***   ن مفمعم: سود رساند ***  انتمفمعم )يمنتِفُع(: سود برد   ***  

کند(اندازد )پراتب میمىها را يمرِمي النُّفاايت: آشغال ***            مفرده: عممودها  أْعِمدمة )مجع مكس ر(: ستون ***  

:  *** داد   اقرتاح: پيشنهاد   پيشنهادِاْقرتممحم:  *** / چقدر زيباست! لم: چه زيباست!ما أمْجم  *** مالک شد     ِامتملمكم  

ُدُث(:  *** : سخن            متعد   /پديد آورد أحدمث: اجياد كرد،  ***  / الزم رخ داد، اتفاق افتادحمدمثم )َيم گفتحمدَّثم  

يت ب : مى آورمد    جاء ب : آورد               جاء: آمد     *** جاء ب    = أتى ب       أتى: آمد        أتى ب : آورد               َيم  

انگيزدبرمیيُثرُي: برانگيخت        أاثرم: ***   

های مهم و کاربردی درس سوم*** فعل  

: ابور کرد، أتييد کرد/  ابب تفعيل   من مزيد ثالثي / کندکند، أتييد می: ابور مییُصَدِّقُصمدَّقم  

: راست گفت / يمْصُدُق: راست می جمر د ثالثي / گويدصمدمقم  

، متعد  ابب تمفاُعل من مزيد ثالثي / افتدساقمطم: افتاد / ي متمساقمُط: میتم   

، متعد  ابب تفعيل من مزيد ثالثي /کندانمد، انمگذاری میمسمَّی: انميد، انمگذاری کرد / ُيسممِ ي: می  

، متعد  ابب تفعيل من مزيد ثالثي / کند(کند)شگفت زده میحريان مییُحَیِّرُ: حمريَّم: حريان کرد)شگفت زده کرد( /   

ابب تفعُّل، الزم مزيد ثالثي من شود /شود، شگفت زده میىزده شد               ي متمحمريَُّ: حريان محتممريَّم: حريان شد، شگفت  

: رخ داد ، الزميجمر د ثالث / افتد()اتفاق می دهد)اتفاق افتاد( / َيمُْدُث: رخ می حمدمثم  

: اجياد کرد ، متعد  ابب إفعال من مزيد ثالثي / کندکرد( / َُيِْدُث: اجياد می)أتسيس   أحدمثم  
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تمِفُل: جشن می ابب ِافِتعال من مزيد ثالثي / گريدِاحت مفملم: جشن گرفت / َيم  

: کشيد / يمْسحمُب: می د  ، متعجمر د ثالثي / کشدسمحمبم  

ه میشود، مِانت مبمهم: بيدار شد، متوج ه )آگاه( شد / يمنتمِبُه: بيدار می ، الزمابب ِافِتعال من مزيد ثالثي / شودتوج   

: درس خواند / يمْدُرُس: درس می يجمر د ثالث / خوانددمرمسم  

، متعد  ابب ِافِتعال من مزيد ثالثي / کندِاست ملممم: درايفت کرد / يمستمِلُم: درايفت می  

رتمُِق: می : سوخت، آتش گرفت / َيم ، الزمابب ِافِتعال من ثالثي مزيد / گريدسوزد، آتش میِاحرتممقم  

: سوزاند / َُيِرُق: می ، متعد  ابب إفعال من مزيد ثالثي / سوزانمدأحرمقم  

ابب استفعال، متعد   ي منمزيد ثالث/  پس گرفت  اسرتجمعم )يمسرتِجُع(:  

، معلومابب تفعُّل، الزم ي منمزيد ثالث /آموخته شد َتممرَّجم )ي متمخمرَُّج(: دانش  

فمِتُح(: ابز شد )مزيد ثالثِانْ فمتمحم  (، معلومابب انفعال، الزم ي من)ي من ْ  

تمِقُل(: منتقل شد، جابهِانْ ت م  ، الزم، معلومي من ابب افتعالمزيد ثالث /جا شد قملم )ي من ْ  

)اسم تفضيل( در اين ترکيب نقش صفت دارد.« آخمر»ديگر، مکان ديگری )ترکيب وصفی( /  مكاٍن آخمر: مكاىن  

فيف(همصدر  فعله: جف ف، ابب تفعيل، من)اسم مفعول ك شده، خشك خشجُممفَّفة:  : جتم  

تمِبُه(: بيدار شد  (، الزم، معلومن ب ه)األصلية  هابب افتعال، حروف ي منمزيد ثالث /ِانت مبمهم )ي من ْ  

شود  / جمرد ثالثي، الزميميأُس: اناميد مى   اناميد شد  : ي مْئسم   

چهارمهای مهم و کاربردی درس فعل***   

: دشنام می : دشنام داد                 يمُسبُّ دهد                   ال تمُسب وا: دشنام ندهيد* سمبَّ  

ابب إفعال من مزيد ثالثي / دهد: شريک قرار میُيشِرك        * أشرمك: شريک قرار داد    

: مهزيستی کرد       ، الزمابب تمفاُعل من يمزيد ثالث / کندي متمعايمُش: مهزيستی می           * تمعايمشم  

: شناخت ايفت، آشنا شد  ، الزمابب تمفاُعل من مزيد ثالثي / شودکند، آشنا میي متمعارمُف: شناخت پيدا می   * تمعارمفم  
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م، الز ابب ت مفمعُّل من مزيد ثالثي / شودشود، آشکار میگر میگر شد، آشکار شد      ي متمجمل ی: جلوه* جتممل ی: جلوه  

: پراکنده کرد                     يُ فمرِ ُق: پراکنده می ، متعد  ابب تفعيل من مزيد ثالثي / کند* ف مرَّقم  

: تالش کرد         ابب ُمفاعملةمن  مزيد ثالثي / کندَُياِوُل: تالش می             * حاوملم  

، متعد  ابب تفعيل من مزيد ثالثي / دکنيُ فمر ُِح: شاد می             * ف مرَّحم: شاد کرد             

، الزمجمر د ثالثي / شودىيمفرمُح: خوشحال م                  * فمرِحم: خوشحال شد  

: نشان ، متعد  ابب إفعال من مزيد ثالثي / دنشانم جُيِلُس: می   د، نشانيد )متعدى( * أجلمسم  

: نشست ، الزميجمر د ثالث / نشيندىجيمِْلُس: م     )الزم(           * جملمسم  

: مهنشيىن كرد  متعد  مزيد ثالثي من ابب مفاعلة،  /جالمسم  

  ، متعد  ابب إفعال من مزيد ثالثي / کند* يُفرُِغ: خالی می   ، الزم      يجمر د ثالث /شود * يمفرُُغ: خالی می

، الزمابب تفاُعل ي منمزيد ثالث / * تمقاعمدم: ابزنشسته شد        ، الزم        يجمر د ثالث /* ق معمدم: نشست   

  ، متعد  ابب تفعيل من مزيد ثالثي / * ق مبَّلم: بوسيد              ، متعد  ثالثي جمرد /* قمِبلم: قبول کرد 

، متعد (* ت مقمب لم )ي مت مقمبَُّل(: قبول كرد، پذيرفت )مزيد ثالثي، من ابب تفع ل                            أقْ بملم على: روى آورد*   

خوابدانَم: خوابيد   يَناُم: مى*   

إفعال، حروف اصلى )ن ت ج(، متعد  ابب  ي منمزيد ثالث /أنْ تمجم )يُ ْنِتُج(: توليد كرد *   

هاى زير توجّه كنيد:*** به فعل   

ُرُج، يمْدُخُل، ي مْنِزُل، جيمِْلُس: جمرد ثالثي دون حرف زائد، الزم، معلوم  يمْذهمُب، يم

ُيْرُِج، يُْدِخُل، يُ ْنِزُل، جُيِْلُس: مزيد ثالثي بزايدة حرف واحد زائد )من ابب إفعال(يُْذِهُب،    

پنجمدرس   

: فرستاده شد*  بمِعُث: فرستاده مى  ، برانگيخته شدِانبعمثم )مزيد ثالثي، ابب انفعال، الزم، معلوم(  شود، برانگيخته میشودي من ْ  

ُل: تبديل مى  ن کرد، دگرگو ، تغيري دادحموَّل: تبديل كرد*  )مزيد ثالثي، ابب تفعيل،  کند، دگرگون میدهد، تغيري مىكندَُيموِ 
(متعد    
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: تبديل شد، تغيري كرد*  )مزيد ثالثي، ابب تفعُّل، الزم، معلوم( ، دگرگون شدحتمموَّلم  

جويد(كند(، يمستعنی )ايرى مىبرد، استفاده مىتواند(، يمستفيد )هبره مىيمستطيع )مى*   

 يمستطيع، يمستفيد، يمستعنی: مزيد ثالثي ِمن ابب استفعال

(د )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد  أفْ رمزم )يُ ْفِرُز(: ترشح كر *   

ای / مايعی اپک کننده مايع اپک کننده: )تركيب وصفي(* سائالً ُمطمهِ راً   

مُطَهَّراً: غلط رست          دمُطَهِّرأً: :              توجه كنيد« سائاًل مطهراً »* به ضبط حرکات   

ت )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم(ِالتأممم )يملتمئُم(: هببود ايف*   

گياهان دارويی )پزشکی(  األعشاب الط بي ة:*   

  ِابت معمدم )يمبتمِعد(: دور شد، دورى كرد )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم(* 

(ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم شد )مزيد ِاْقرتممبم )ي مْقرتمُِب(: نزديک*   

)مزيد ثالثي، ابب تفع ل، الزم، معلوم( نزديک شدت مقمرَّبم )ي مت مقمرَُّب(: *   

()مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد   نزديک کرد ق مرَّبم )يُ قمرِ ُب(:*   

  متضاد است.« ت مقمرَّبم » و «ِاْقرتممبم »اب  «ابت معمدم »*** 

)مزيد ثالثي، ابب تفعيل، حروف اصلى: أ ث ر(أتثري گذاشت  أثَّرَ )يُؤثِّرُ(:*   

)مزيد ثالثي، ابب ت مفمعُّل، حروف اصلى: أ ث ر( ، أتثري پذيرفتحتت أتثري قرار گرفتأتث َّرم )ي متمأثَّر(: *   

توي(: * توي:   در بر گرفتِاحتوى )َيم ()مزيد ثالثي، ابب افتعالگريد میر بر دارد، در بر دَيم  

***  نمشمرم = ف مرَّقم    ()جمر د ثالثي، متعد  پخش کرد، پراکنده کرد ي مْنُشُر(: نمشمرم )*   

تمِشُر(:  )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم، حروف اصلى : ن ش ر( ، منتشر شدپخش شد، پراکنده شدِانْ تمشمرم )ي من ْ  

متضاد است.« عم جتمممَّ »و « اجتمع»اب « ِانتمشمرم »*** ِانتمشمرم = ت مفمرَّقم       ***   

()مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد   ، تکان دادحركت دادحَرَّكَ )یُحَرِّكُ(:  *  
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)مزيد ثالثي، ابب ت مفمعُّل، الزم( ، تکان خوردحتممرَّك )ي متمحمرَُّك(: حركت كرد*   

(د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  جربان كر عَوََّض )يُعَوِّضُ(: *   

()مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد  اداره کرد  چرخاند،أدار )يُديُر(: *   

)جمر د ثالثي، الزم(چرخيد، دور زد دارم )يمدوُر(: *   

گياهان صحرايی:  (ي)ترکيب وصف نبااتت ب مر ية*   

(، متعد  هشدار داد )مزيد ثالثي، ابب تفعيل َحذَّرَ )يُحَذِّرُ(:*   

، حروف اصلى: ن ش د(د )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد  أْنشمدم )يُ ْنِشُد(: سرو *   

(فراموش كرد )جمر د ثالثي، متعد   نمِسيم )ي مْنسى(:*   

 درس ششم

در زمنی بگرديدسريوا يف األرض: *     كرد                          سار )يمسري(: رفت، حركت*   

بة*  بة: اسم مبالغه   : مناطق جذ اب )دلراب((ي)ترکيب وصف املناطق اخلال  كند.ت مىثرت صفداللت بر ك ؛اخلال   

: صنايع دسىت)تركيب وصفي( صناعات يدوي ة*    ة: آاثر اتريی و فرهنگی       املعامل التاريية و الثقافي  *   

يالتطگذراندن تعقمضاء الُعُطالت:  *       رشد چشمگريی     : )تركيب وصفي( َنو اً مملحوظاً *   

اث العالممي*  های اتريی )ابستانی(ساختمان: )تركيب وصفي( العمارات األثري ة*            : مرياث جهاىن)تركيب وصفي( الرتُّ  

«(مشارش»: إحصاء هأْحصى )َُيْصي(: مشرد )مزيد ثالثي، ابب إفعال، مصدر *   

ىي: مناطق روستا)تركيب وصفي( املناطق الر يفي ة*  )صحراىي، بياابىن(      ى: مناطق كوير )تركيب وصفي( املناطق الصحراوي ة*   

کارت پستالبطاقة بريدية:  *   

قائمة األمساء: ليست اسامى*          (د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  سمجَّلم )ُيسمجِ ُل(: ثبت كر *   

ئ األعصاب: آرام كننده*          افتد                             ي مقمُع: واقع است، اتفاق مى*  ى اعصابمهدِ   

اسم فاعل من باب تفعیل  / مُهَدِّئ = مُسَكِّن  
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 درس هفتم

)مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد ي، حروف اصلى: ن ش أ(پديد آورد أْنشمأم )يُ ْنِشُئ(: *   

هاعمربم األانبيب: از طريق لوله*             ها      عمرْبم املُنحمدمرات: از طريق سرازيرى*   

    كشورهاى صادر كننده: )تركیب وصفي( الدُّول المُصدِّرة*                 های پوستی  بيماری األمراض اجللدية:* 

اسم فاعل من ابب تفعيل )مصدره: تصدير( المُصَدِّرة:   

ط ات إنذار*  ذيري ة*     های هشدارايستگاه: )تركيب إضايف( َمم آميز: اتبلوهاى هشدار)تركيب وصفي( لموحات حتم  

هاكشُمبيدات احلشرات: حشره*          آرايشى  (: مواد  ضايفإ)ترکيب  مواد  التجميل*   

ط ات الومقود*  : كودهاى شيمياىي(ي)ترکيب وصف األمسدة الكيمياوي ة*                   های سوختستگاهيا:  َمم  

هاكشانقالت النِ فط: نفت*            ئول پذيرش          مسمسؤول ااِلستقبال:  *  

سنگغالممنجمُم الفمحم: معدن ز *   

 درس هشتم

ومصملم )يمِصُل(: رسيد )جمرد ثالثي، الزم، معلوم(*   

               (د )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد  (: رسانأْوصملم )يُ ْوِصلُ * 

ُمواصلة: ادامه دادن، ادامه        (زيد ثالثي، ابب ُمفاعملمة، متعد  واصملم )يُواِصُل(: ادامه داد )م*       

إرضاع: شري دادن          ()مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   دادْرِضُع(: شري أْرضمعم )ي ُ *   

حروف اصلى: أ د ي( ،متعد   )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، ، ادا كرد، به جا آوردأد ى )يُؤدِ ي(: ايفا كرد*   

(، فعله: وسعالثيمموسوعة: دانشنامه، دايرة املعارف )اسم مفعول للمؤنث ِمن جمر د ث  أد ى إىل: منجر شد  *   

(: آواز خواند )مزيد ثالثي*  (، ابب تفعيل، حروف اصلى: غ ن يبزايدة حرف واحد )ن( غمىن  )يُ غمّن   

ُلُغ(: رسيد*        سوت زد )جمر د ثالثي، الزم( صمفمرم )يمْصِفُر(:*    ب ملمغم )ي مب ْ

* ِاْجتمممعم )جيمْتمِمُع(: مجع شد )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم(   
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جتمممَّعم )ي متمجممَّع(: مجع شد )مزيد ثالثي، ابب تفعُّل، الزم(* (     (: مجع كرد )جمر د ثالثي، متعد  مجممعم )جيمْممعُ *   

ت مي ار: جراين )اسم مبالغة للداللة على الصفة(* هاى تيز                       األنوف احلاد ة: بيىن*   

(ابب إفعال، متعد   له حرف زائد واحد،  )مزيد ثالثي، أنْ فمقم )يُِنِفُق(: انفاق كرد*             برابر       فمي(: دو ِضْعفمنِی )ِضعْ *   

)يمعفو(: خبشيد، گذشت کرد * عمفا    ليالً  / حتممرَّك شود(حرکت در شب گفته می: حركت داد )به  أسرى ب *   

* مُصَلِّح: تعمیركار         (تفعيل، متعد  د )مزيد ثالثي، ابب تعمري كرد، اصالح كر  صَلَّحَ )یُصَلِّحُ(:*   

يازدهم انسانى (           پايه: 2زبان قرآن ) عربى  

 درس اوّل

د، راهنماىي شد )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم(ِاهتمدى )يمهتدي(: هدايت ش*   

صدايت را اپينی بياورُاْغُضْض ِمن صوتك: *              نگردان  الُتصمعِ ْر خدَّك: اب تكرب  رويت را بر *   

*ُمْعجمب: اسم مففعول من ابب إفعال    خودپسندُمْعجمٌب بِنفِسه: *     روی کن      در راه رفتنت ميانهِاْقِصْد يف ممشِيك:  *  

ه داد هدي به ... أهدى إىل:*                             خودپسند إعجاٌب ابلنَّفس: *   

/ فعل ماض، ابب مفاعلة ْبث کرد، ستيز کردجادمل: *    فعل أمر، ابب مفاعلة /ْبث کن، ستيز کن جاِدل: *   

مزيد ثالثي، ابب إفعال(گمراه کرد )أضملَّ )ُيِضلُّ(:   *(                    يگمراه شد )جمر د ثالثضملَّ )يمِضلُّ(:    

                                 کند کند، ترك مىرها مىيمدمُع = يمرتُك / *          ، ترك کنرها کندمْع )اُتْ ُرْك(: * 

(، متعد  أْرضى )يُرضي(: خشنود ساخت، راضى كرد )مزيد ثالثي، ابب إفعال*    

رمِضيم )يمرضى(: راضى شد )جمرد ثالثي(*   

(، متعد  )مزيد ثالثي، ابب إفعال خشمگنی کردأْسخمطم )ُيْسِخُط(: *   

: كيفر شد، جمازات شد )عُ *  : ُمعاق مبمة(همصدر  ،متعد   الثي، ابب مفاعلة،مجهول، مزيد ثلل فعل ماض، مبّن  وِقبم  
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 درس دوم

(ب تفعيل، متعد  جمرَّبم )جُيمرِ ُب(: آزمايش كرد، آزمود )مزيد ثالثي، اب*   

آيد.بيازمايد، پشيمانی بر او فرود میهرکس آزموده را  :ممن جمرَّبم املُجرَّب حملَّْت به الن دامةُ *   

ْت: فرود آمد )ثالثي جمرد، الزم(           الندامُة: فاعل و مرفوعحملَّ *   

سؤال شد، پرسيده شدُسئل: * بپرس                             سمْل، ِاْسأْل:*   

ضي(:  * گردان شد         هامم )يمهيُم(: تشنه و سر *  جمر د ثالثي، الزم(گذشت )ممضى )ُيم  

(د )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد  کنگذراند، سپری می أْمضى: گذراند، سپری کرد  / ُُيْضي: می*   

(د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  جستجو كرد، ابزرسى كر  (:فَتَّشَ )یُفَتِّشُ  *  

 *  :) ًرُّ رير، متعد  همصدر  ،تلخ کرد )مزيد ثالثی، ابب تفعيلمَرَّرَ )یُمَرِّرُ(: *       )جمر د ثالثي، الزم(گذشت ممرَّ )ُيم (: متم  

ي مْرجو: اميد دارد*  رمجا: اميد داشت        *   (   مُّ(: بوييد )جمر د ثالثي، متعد  )يمشُ  شمم  *   

ِاْستمغاثم )يمْستمغيُث( = ِاْستمعانم )يمستمعنُی(: كمك خواست )مزيد ثالثي، ابب استفعال(*   

 *: ، ِاقرتممبم :      شود )الزم(يمْدنو، ي مْقُرُب، ي مْقرتمُِب: نزديك مى                 نزدیك شد دمان، ق مُربم نزدیك شدقارمبم    

(متعد   تفعيل، نزديك كرد )مزيد ثالثي، ابب بُ(:قَرَّبَ )یُقَرِّ *   

خواهند    شاءم = أرادم: خواستكمما تمشاُء ُعدايت: مهانطور كه دمشنامن مى*    

(        الُعداة )مجع مكس ر اي تكسري(: دمشنان          مفرد: عادي، عاٍد : دمشن*  * أعداء: مجع مكس ر )مفرده: عدو   

(: شيون كردانحم )يمنوحُ *   

، متعد  / جمهول : ساخته شد= ُبِّنم  ُصِنع                        ، متعد  معلوم /  صمنع = بمىن: ساخت*   

/ جمهول، متعد   شود: ساخته مىُيصنمُع = يُبىنم                        ، متعد  سازد / معلوميمْصنمُع = يمبّن: مى*   

د  عع: جمر د ثالثي، جمهول )مبّن للمجهول(، متُيصنم *   

(د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  تقليد كر قَلَّدَ )يُقَلِّدُ(: *   
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(د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  آماده كر جَهََّز )يُجَهِّزُ(: *   

 * : ، كملَّمم:  ، الزم(  )مزيد ثالثي، ابب ت مفمعُّلسخن گفت تمكملَّمم، حتممدَّثم )مزيد ثالثي، ابب تفعيل(سخن گفت حمدَّثم  

ُعُد(: دور شد )جمر د ثالثي،  )ب مُعدم *  (د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  دور كر  بَعََّد )يُبَعِّدُ(: (          الزمي مب ْ  

= ِانْ تمخمبم )مزيد ثالثي، ابب إفعال، حروف اصلى: أ ث ر( برگزيد آث مرم )يُؤِثُر(: *  ، ِاَتَّمذم ، اْختارم آث مرم  

(، متعد  )مزيد ثالثي، ابب افتعالرد گرفت، انتخاب کِاَتَّمذم )ي متَِّخُذ(:  *   

فمِتُح(: ابز شد )مزيد ثالثي، ابب انفعال، الزم(*  ِانْ فمتمحم )ي من ْ  

تمعامملم )ي متمعاممُل(: داد و ستد كرد )مزيد ثالثي، ابب تمفاُعل، الزم(*   

 درس سوم

جٍل: هيچ مردی نيست.     ما: حرف نفی* ما ِمن ر          ما: حرف نفى        ای نيست.هيچ جنبنده«: ما ِمْن داب ةٍ »*   

ت مفمكَّروا يف اخلمْلِق و ال ت مفمكَّروا يف اخلاِلق. در آفرينش بينديشيد و در آفريدگار نينديشيد.***   

مزيد ثالثي من ابب تفعُّل، الزم، معلوم ،ت مفمكَّروا: فعل أمر، للمخاطبنی  

ثي من ابب تفعُّل، الزم، معلوم ال ت مفمكَّروا: فعل مضارع للن هي، للمخاطبنی، مزيد ثال  

ُقُر(:    داىن؟   /أ تمدري: آاي مى*      / ذميل )دم(: مجعه: أذايل   /  نوك زد، کليك کردن مقمرم )ي من ْ

ذمْنب )گناه( مجعه: ُذنوب                 ذميل = ذمنمب            ذمنمب )دم(: مجعه: أْذانب   

(تراپينی، اپينی )مؤنثه: ُسفلى مبعىن: اسم تفضيل للمذكر: أسفمل*               (ثالثي، متعد  ُق(: سوزاند )جمر د حمرمقم )َيمْرُ *   

دماغ: مفعول      الصَّغري: صفة      رساند.کوچکش ضرر َنیال تمُضرُّ ِدماغمه الص غريم: اين سرعت به معز   هذه الس رعة*   

هاى شكستهجنحة املكسورة: ابلاأل* اجلناح املكسور: ابل شكسته                  *   

يُح(: اسرتاحت كرد )مزيد ثالثي، ابب استفعال، الزم(*  احم )يمسرتم ِاسرتم  

تمهي(: *  )مزيد ثالثي، ابب افتعال، حروف اصلى: ن ه  ي، الزم(به اپاين رسيد ِانْ تمهى )ي من ْ  

برابر شد )مزيد ثالثي، ابب تمفاُعل، الزم(تمعادمل )ي متمعادمل(: *   
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()مزيد ثالثي، ابب تمفعُّل، متعد  ورد آكَّرم )ي متمذمكَُّر(: به ايد آورد، به خاطر تمذم *   

يِن: مضاف إليه و جمرور ابلياء          آموزكال التلميذيِن: هر دو دانش*            ِكال: هر دو *   التلميذم  

ْتمِلُئ(: *   (، معلومالء، حروف اصلى: م ل أ، الزم: ِاْمتِ ه)مزيد ثالثي، ابب افتعال، مصدر پر شد ِاْمتمَلم )ُيم  

 * :)ُ م )ُيمَْلم : جمر د ثالثي، متعد  پر کرد )ممَلم ، متعد  / فعل ماض للمجهول پر شد(            ُمِلئم  

()مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  ثبت کرد سَجَّلَ )يُسَجِّلُ(: *   

، مصدره: إعجاب، متعد  ، ابب إفعال، ماضيد )مزيد ثالثيآورد، خوشم میآمرا در شگفت میيُ ْعِجُبّن: *  (يه: أعجمبم  

سمقمطم )يمْسُقُط(: افتاد، سقوط كرد )جمر د ثالثي، الزم(*   

:مى/  برآورد كرد         يمْدري = ي مْعلمُم (: قَدَّرَ )يُقَدِّرُ*  الزممزيد ثالثي، من ابب افتعال،  داند    ِاْختملمفم  

مزيد ثالثي، ابب تفعيل، الزم(انديشيد )فَكَّرَ )يُفَكِّرُ(: *   

ِاشت مغملم )يمشتمِغُل(: كار كرد )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم(*   

ساكت شد، سكوت كرد )جمرد ثالثي، الزم، معلوم( سمكمتم )يمْسُكُت(:*   

چهارمدرس   

ُقُل(: منتقل كرد، جان م *  (، متعد  فعوله: منقول)اسم فاعله: انقل، اسم م جا كرد )جمر د ثالثيبهقملم )ي من ْ  

(فعل ماض، جمهول، متعد  ) جا شدنُِقلم: منتقل شد، جابه*   

تمِقُل(: منتقل شد، جابهِانْ ت م *  : ن ق ل، الزم، معلوم(يةصلاأل هابب افتعال، حروفمن جا شد )مزيد ثالثي، قملم )ي من ْ  

: ش د د، الزم، معلوم(ةاألصلي   ه)مزيد ثالثي، ابب افتعال، حروفگرفت ِاْشتمدَّ )يمْشتمدُّ(: شدت    

: ض م م، الزم، معلوم(األصلية همام، حروف: انضِ هابب انفعال، مصدر من )مزيد ثالثي، پيوست ِاْنضممَّ )ي مْنضممُّ(: *   

     )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم، معلوم( ، فزوىن ايفتِازدادم )يمزداد(: زايد شد، افزايش ايفت* 

ايبدايبد، فزوىن مىمى شود، افزايشيمزداد: زايد مى  

، الزم، معلوم()جمرد ثالثي ، فزوىن ايفتكمثُ رم )يمكثُ ُر(: زايد شد، افزايش ايفت*    
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.ها را زايد كردزاد )يمزيد(: زادم هللاُ النِ عمم: خداوند نعمت*   

(د )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد  : زايد كرد، افزايش داد، افزو كمث َّرم )ُيكمثِ ُر(*    

أضافم = زادم      ()مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   )ُيضيُف(: اضافه كرد، افزود أضافم *   

رگی در اين اثرگذاری داشت، برای ابن مقفع نقش بزرگی در كانم البن املقف ع دموٌر عظيٌم يف هذا التأثري: ابن مقفع نقش بز ***  
 اين اثرگذاری بود.

وف اصلي، ض م م، متعد ى()جمرد ثالثي، حر در برگرفت ضممَّ )يمُضمُّ(: *   

()مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد   ، تبينی كردآشكار كرد، بيان كردبَيَّن )يُبَيِّنُ(: *   

ُ(: آشكار شد، بيان شد*  )مزيد ثالثي، ابب تفع ل، الزم، معلوم( ، تبينی شدت مبمنیَّم )ي مت مبمنیَّ  

 درس پنجم

كي: حكايت مى*  ( شود )جمهول، جمرد ثالثي،(    َُيكى: حكايت مىكند )معلوم، جمرد ثالثي، متعد  َيم متعد   

َتمملَّصم )ي متمخلَُّص(: رها شد/ جنات ايفت، رهاىي ايفت )معلوم، الزم، مزيد ثالثي، ابب ت مفمعُّل(*   

 *) أنْ قمذم )يُ ْنِقُذ(: جنات داد )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   

(جنات داد )مزيد ثالثي، اب(: خَلَّصَ )يُخَلِّصُ*  ب تفعيل، متعد   

مرتادف نيست.« َتمملَّصم »اب « أنقمذم »توج ه:   

م:  *          الن جدة = املساعدة، اإلعانة*               ها، گذشت روزها، گذشت زمانگذشت زمانمرور األاي 

(کَرَّرَ )يُكَرِّرُ(: *  تكرار كرد )مزيد ثالثي، ابب تفعيل، متعد   

ُر ب (*  : واَنود كرد، تظاهر كرد )مزيد ثالثي، ابب تفاعل، الزم(تمظاهمرم ب  )ي متمظاهم  

أْسرمعم )ُيْسرُِع(: شتافت )مزيد ثالثي، ابب إفعال، الزم(                أسرمعم = عمِجلم *   

رفت )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم( ِارْت مفمعم املموُج: موج ابال رفت.  املوج: فاعل  / ارت مفمعم )يمرتمِفُع(: ابال*   
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زير توجّه كنيد: هاىعبارت *** به ترجمه  

شدنزديک بود غرق بشود، چيزی َنانده بود غرق بشود، داشت غرق میي مْغرمُق: * كاد   

أ يُنادي: شروع به صدا زدن كرد. أخمذم يُنادي/*  / شروع كرد كه صدا كند بمدم  

ِاْلت مفمتم )ي مْلتمِفُت(: توجه كرد )مزيد ثالثي، ابب افتعال، الزم(*   

گر شد )مزيد ثالثي، ابب تمفعُّل، الزم(جلوهجتممل ى )ي متمجملَّى(: *   

: کوچک شد .كمرُبمْت ِخيانًة: خيانت بزرگی است  )جمرد ثالثي، الزم، معلوم( /كمرُبم )يمْكرُبُ(: بزرگ شد *   / صمُغرم  

شيئًا: مفعول        کسی چيزی را پنهان نکرد.   ما: حرف نفی    أحد: فاعلما أْضممرم أحمٌد شيئاً:  ***   

 : (  أضممرم = سمرتمم، كمتممم، أخفى /  من مزيد ثالثي،پنهان کرد )أضممرم   پنهان کردابب إفعال، متعد 

متضاد است.« أْظهمرم »اب « أضممرم *** »  

(پنهان شد )ِاختفى: *  مزيد ثالثي، ابب افِتعال، الزم(    أخفى: پنهان کرد )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   

إخفاء: پنهان کردن، ُمفی کردنپنهان شدن، ُمفی شدن                       ِاخِتفاء:  *  

 *) أْنكمرم )يُ ْنِكُر(: انكار كرد، دروغ دانست )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   

كل ما: هرگاه*  نمة: ابنگ، صدا              طمنطم * هاى زابن               ف ملمتات اللسان: لغزش*   

شود(شود. )َنااين مىيمْظهمُر الِكذُب: دروغ آشكار مى *ملر ة الثالثة: ابر سوم، سومنی ابر         ا*   

)ليس له حرف زائد(، الزم، معلوم / فعل و فاعله  جمرد ثالثي ،)للغائب( للمفرد املدك ر الغائب يمْظهمُر: فعل مضارع،* 
«الكذب»  

حرف زائد: اهلمزة، متعد  ُيْظِهُر: مزيد ثالثي من ابب إفعال، له *   

غلط / إرضاء الن اِس: راضى ساخنت مردم، خشنود ساخنت مردم      إرضاء: راضى شدن، خشنود شدن*   

گردمكنم، دنبال ... میأُف متِ ُش عن = أْبمُث عن: جستجو مى*   

(كنال ُيْشِبُع: سري َنى* شود )جمرد ثالثي، الزم(             ال يمْشبمُع: سري َنى*  د )مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   

(أْعِط: بده، ببخش )*  أمر، مزيد ثالثي، ابب إفعال، متعد   
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« س م ح»حروفه األصلية  ،)من ابب مفاعلة( مزيد ثالثي للمفرد املؤنث املخاطب )للمخاطبة(، ساَِمي: ببخش )فعل أمر،* 
(، متعد  و حرفه الزائد: األلف  

(کند، پر میشارژ میيمشحمُن: *  کند )مضارع، جمر د ثالثي، متعد   

(* ال تمغرتم وا: فريب خنوريد                 *  ال تشتِشر: مشورت نكن )مزيد ثالثي، ابب استفعال، متعد   

آوردآيد، عيدی مرا به شگفت میيُ ْعِجُبّن عيٌد: از عيدی خوشم می*   

نون وقاية     ي: مفعول   عيٌد: فاعل ، متعد     ن:مزيد ثالثي، ابب إفعال يُ ْعِجُب: مضارع، للغائب،  

: مى آورد( يم كشد )حرف حرف مى: حرف حرف را مىالكالمم  ُجرُّ  يم  الكالمُ *  (ُجرُّ كشد )جمر د ثالثي، متعد   

 درس ششم

: رحم كنيد )دلسوزى كنيد( بر ارمجندى كه خوار شده است.*  وا عزيزًا ذملَّ ِارَحم  

وا: فعل أمر، جمر د ثالثي،  عزيزًا: مفعول                  متعد            ِاْرَحم  

: فعل م مجلة وصفيةاض، جمرد ثالثي / فعل و فاعل و ذملَّ  

أضاع: تباه كرد، از بنی برد*                 ، از بنی رفت، گم شدضاع: تباه شد*   

: فعل ماض، جمرد ثالثي، متعد  *  : اسري كرد               أسمرم امسمرم  

اسريان             األسرى: مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: أسري( األسرى:*   

: آزاد مىكانم ي مُفكُّ األسرى: اسريان را آزاد مى*   كندكند، ابز مىكند، رها مىكرد.    ي مُفكُّ  

: فعل مضارع، جمرد ثالثي، متعد    ي مُفكُّ

السالمم: مفعول   ضارع، جمرد ثالثي، متعد  يمنُشُر: فعل م      .کردپخش میكانم يمنُشُر الس المم: صلح را *    

   ، الزم   السالُم: فاعلابب افتعال(من ) يمنتمِشُر: مضارع، مزيد ثالثي    .   شودْنتمِشُر السالُم: صلح پخش میي م * 

رگردانده ابشد. / کسی ای نزد او نيامد که او را اناميد برگردانمد./ بما أاته أحٌد يف حاجة ف مرمدَّه خائباً: هيچ کس اب خواسته* 
أحٌد: فاعل  خائبًا: حالای نزد او نيامد که او را اناميد برگردانمد.  برای خواسته  

داشت.       مكارم األخالق: تركيب اضاىفهای اخالق را دوست میبزرگواریكانم َيُِبُّ ممكاِرمم األخالق: *    
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ممكارِم: اسم مكان نيست.ة( / مفعول        ممكارِم:اسم، مؤن ث، مجع مكسر أو تكسري )مفرده: ممْكُرمم   

األخالق: مجع مكس ر )مفرده: ُخْلق، ُخُلق(*   

أطلمقمها: او را آزاد كرد. / رها كرد          أطلمقم: فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب إفعال(، متعد  *   

متضاد هستند. «أسمرم » اب :فمكَّ » و« أطلمقم »*            ، أْعتمقم                 أطلمقم = فمكَّ *   

د(رْ آوم آمد. )مرا به شگفت میهايی را ديدم که از آهنا خوشم میرمأيُت ِخصااًل ِمن هذا الر جل ُتعِجُبّن: از اين مرد ويژگی*   

ة وصفي ةإفعال، متعد  / فعل و فاعل و مجلتُ ْعِجُب: فعل مضارع، للمفرد املؤنث الغائب، مزيد ثالثي من ابب   

لرجُل: آن مرد اسالم آورد. )مسلمان شد(     أسلممم: فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب إفعال(، الزمأْسلمم ذلك ا  

پيوسته، مهچنانال تمزال: *   

: فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب افتعال(، جمهول، متعد  *  : خوار شد، کوچک شد                ُاْحُتِقرم ُاْحُتِقرم  

: الى نفىطور كه دوست ندارى به تو ظلم شودلمُم: ظلم نكن مهان ال تمظِْلْم كما ال حتُِبُّ أن ُتظْ *  . ال تمظِلْم: الى هنى/ ال حتُِبُّ  

پس ابيد بدانند             ف مْليمعلمموا: *   

افوا منها: بر آانن الزم است که از آن نرتسند. / ابيد از آن نرتسند. / نبايد از آن برتسند.*  ابيست كه / مى عليهم أن ال يم
 از آن نرتسند.

ک رااينه دارم. / برای من مدرکی در رااينه است. / مدرکی در رااينه دارم.يل شهادٌة يف احلاسوب: مدر *   

زْنك قوهُلم: سخنشان تو را انراحت نكند. )نبايد انراحت كند(*  ال: الى هنى       ال َيم  

زن: فعل مضارع للنهي، للغائب، كل حروفه أصلي ة و ليس له ح «ك»و مفعوله « قول»رف زائد / فعل و فاعله ال َيم  

هايشان را به آهنا خواهد داد.   سوف يُؤتيهم أجورهم: مزد*   

ابب إفعال(، متعد ، حروفه األصلي ة )أ ت ي(من ، مزيد ثالثي ))ماضيه: آتى( يُؤيت: فعل مضارع  

معلوم        ملم يُولمد: مضارع، جمهول مل يمِلْد: مضارع،     ملم يمِلد و ملم يُولمد: نزاده و زاده نشده است.*   

خمري، أوسمط: اسم تفضيل           ترين آهناست.خمرُي األموِر أوسمطُها: هبرتين كارها ميانه*   

مرفوع ، فعله: جمرد ثالثي، معرب / خرب و«(وسط»أوسمط: اسم، مفرد مذكر، اسم تفضيل )حروفه األصلية   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 درس هفتم

/ اسلوب حصر عى: انسان چيزی جز آنچه تالش کرده است، ندارد.ليس لإلنسان إال  ما سم *   

كانوا ُمعموَّقنیم: معلول بودند             *    

/ خرب الفعل الناقص و منصوب ابلياء ابب تفعيل، نكرة، معربِمن  «عموَّقم »)فعله:  اسم مفعولاسم،  ُمعموَّقنیم:  

شدند.رو مىروبه كانوا يُواِجهونم ممشاكل كثرية: اب مشكالت زايدى*    

، مزيد ثالثي من ابب مفاعلة )حرفه الزائد: األلف(، معرب، متعد  / )للغائبنی( : فعل مضارع، للجمع املذكر الغائبواِجهونم يُ 
 فعل و فاعل و اجلملة فعلي ة

ابلفتحة نصوب/ مفعول و م ، نكرة، معربممشاِكل: اسم، مجع مكس ر أو تكسري، اسم فاعل ِمن ابب إفعال )مصدره: إشكال(  

به تبی دچار شد که او را کودکی انبينا، انشنوا و الل گردانيد.ُأصيبمْت ْبم ى صمريَّمْْتا طفلةم عممياء صمم اء بمكماء: *   

ها / طفلة: مفعول                  ، متعد  ُأصيبمْت: فعل ماض، للغائبة، مبّن للمجهول  

مجلة وصفي ةفعل و فاعل و ابب تفعيل )مصدره: تصيري(، متعد  /  صمريَّمْت: فعل ماض، للغائبة، مزيد ثالثي ِمن  

گشت، گرديد / از افعال انقصه است.صمريَّم: از افعال انقصه نيست.                  صار: شد،    

عممياء، صمم اء، بمكماء: صفة للموصوف طفلة*   

ْعمى، أصمم ، أْبكمم: مفرد مذك رأ* عممياء، صمم اء، بمكماء: مفرد مؤن ث                         *   

ُعْمي، ُصم ، ُبْكم: مجع مكسر*   

أرسملمها واِلداها: پدر و مادرش او را فرستادند.  *   

/ فاعل و مرفوع ابأللف ، معربمثن ی، مذک ر اسم فاعل )فعله: ولد(، والدا: اسم،  

ةم َماضمراتٍ *  ول و منصوبعد ة: مفع       : چندين سخنرانی ايراد کرد.ألقمْت عد   

/ مضاف إليه و  )فعله: حاضر(، نكرة، معرب ابب ُمفاعملمة ، مصدر ِمن)مفرده: َماضرة( : اسم، مجع سامل للمؤنثَُماضمرات
 جمرور

اضمرمة: مفعولَمُ       ألقى َماضمرمًة: سخنراىن كرد، سخنراىن ايراد كرد       *   
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أحِزمة: كمربندها         أحزِممة: مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: ِحزام(      *   

: دچار فلج مغزی بود.*  الشَّلم املغزي : فلج مغزى       كانم ُمصاابً ابلشَّلم املغزي   

، نكره، معرب / خرب الفعل الناقص و منصوبمن مزيد ثالثي ُمصاابً: اسم، مفرد مذكر، اسم مفعول  

كانم هللاُ عليمًا. خداوند داان است.*    

«است»من األفعال الناقصة مبعّن  ، جمرد ثالثي، حروفه األصلي ة ثالثة،كان: فعل ماض، للغائب  

پايه: دوازدهم             (3عربى زبان قرآن )  

 درس اول

دهد.قيمةُ كل  امرئ ما َُيِسُنه: ارزش هر انساىن به آن چيزی است که آن را به خوبی اجنام می***   

ما: خرب ا. نوع اسم        «كل  »يه و مضافه امرئ: مضاف إل/  «قيمة»قيمُة: مبتدأ و مرفوع / كل : مضاف إليه و مضافه   

« ه»، معلوم / فعل و فاعل و مفعوله ضمري ابب إفعال(من ) بزايدة حرف واحد َُيِسُن: مضارع، مزيد ثالثي  

اء = املمرمض / بيمارى            * متضاد  است. «الصِ حَّة»و  «الشِ فاء»اب  «الداء» *الد   

ى: مجع مكسر )مفرده: املمريض(     ال ممرضى: بيماران* ال ممرض      کنیگمان می  /تمزعمم = تمُظن   *  

در تو درهم پيچيده است./ پيچيده شده است.تر جهان بزرگ: العاملمُ األكربمُ فيك اْنطمومى ***   

(، الزم، معلوم / فعل و ، له حرفان زائدان: ا نابب انفعالمن اْنطمومى: فعل ماض، مفرد مذكر غائب )للغائب(، مزيد ثالثي )
            «العاملمُ »عله فا

ة و مرفوع ابلتبعيةصف معر ف أبل، معرب /اسم تفضيل )مؤنثه على وزن فُعلى، فعله: كرب(، اسم، مفرد، مذكر،  األكرُب:  

         *** به ضبط حرکات توجه کنيد:

طموى: درست       انِطوى: غلط           العاملم )جهان(: درست        العامل: غلطانْ   

فُز: فعل أمر        فازم: فعل ماض    يمفوُز: فعل مضارع          فُ ْز بعلٍم: علم را به دست بياور / اب علم رستگار شو* **  

اًل:  ال تمطُْلبْ ***  اًل: مفعول و منصوب                   جايگزينی برای آن خنواه. به بمدم ال: ال الناهية            بمدم  

ا: فقط / تنها  از يک پدر و مادرند.      )تنها( فقطم  و ألب: مردم الن اُس أِل  إَن ا***      إَن 
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ا: ِمن أداة احلصر، للتأكيد  إَن 

  به خردى استوار است. )تنها( فقط الفخُر ِلعقٍل اثبِ ٍت: افتخار إَن ا*** 

«عقل»جمرور ابلتبعية من موصوفه  و صفة اسم، مفرد، مذكر، اسم فاعل من جمرد ثالثي )فعله: ثبت(، نكرة، معرب / اثِبت:  

أنقش مبتدا دارد.     الناُس / الفخر: مبتد« إَن ا»توج ه: اسم بعد از   

اب: خاک     ِگل، سرشت          الطنی، الطينة:  ***  الرتُّ  

هاِعظام: استخوان                          عمْظم: استخوان  ***   
 

به مجع كلمات زير توج ه كنيد:** *  

ْظم: ِعظام                         أمعظمم: أعاِظمعم   

کند.گمان خداوند اپداش نيکوکاران را تباه َنیبی«: إنَّ هللام ال ُيضيُع أجرم املُحسننیم »***   

 هللا: لفظ اجلاللة، معر ف ابلعلمي ة، معرب / اسم احلرف املشبَّه ابلفعل و منصوب

«      أجر»و مفعوله  «إنَّ »/ فعل و فاعل و خرب  ، معربابب إفعال(، متعد  من ) مضارع، للغائب، مزيد ثالثي ال ُيضيُع:  

ننیم: اسم، مجع سامل للمذك ر، اسم فاعل )فعله: أحسن( معرَّف أبل، معرب / مضاف إليه و جمرور ابلياءسِ  ُمحال  

که، چهزيرا، برای اين أِلنَّ:***   

شود. نمى مردم، هدفی است که به دست آورده ةگویی خشنود ساختن هم. رمكُ غايٌة ال ُتدْ  الن اسِ  مجيعِ كأنَّ إرضاءم ***  

 آید()به دست نمى

 مجيع: مضاف إليه           الن اس: مضاف إليه

إرضاء: راضى شدن، خشنود شدن / غلط              ن، خشنود ساخنت )مصدر ابب إفعال(د: راضى كر إرضاء  

ة، معرب / خرب احلرف املشب ه ابلفعل و مرفوعغايٌة: اسم، مفرد، مؤن ث، نكر   

مجلة وصفي ة/ فعل و فاعله َمذوف و  ، معرب، متعد  ال ُتْدرمك: فعل مضارع، للغائبة، مبّن للمجهول  
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دم گمان خدا دارای خبشش بر مردم است، ولی بيشرت مر إنَّ هللام لمذو فضٍل على الن اس و لكنَّ أكث مرم الن اِس ال يمشُكرونم. بی*** 
 کنند.سپاسگزاری َنی

  و منصوب« لكن  »أكثر: اسم    و مرفوع /  لكن : احلرف املشب ه ابلفعل « إن  »خرب ذو:  / ابلفتحة و منصوب «إن  »هللام: اسم 

و / فعل و فاعل، و اجلملة فعلي ة  ، معربال يمشكرونم: فعل مضارع، للجمع املذكر الغائب )للغائبنی(، جمرد ثالثي، متعد ، معلوم
«لكن  »خرب   

گويد: ای کاش من خاک بودم.و کافر می«: و يمقوُل الكاِفُر اي ليتّن ُكنُت تُراابً »***   

ن: نون الوقاية   ي: اسم احلرف املشب ه ابلفعلر: فاعل و مرفوع    ليت: احلرف املشبَّه ابلفعل  فِ الكا  

 كنُت: فعل انقص     تراابً: خرب الفعل الناقص و منصوب

وم البعث: اين روز رستاخيز است. هذا: مبتدأ      يوم: خرب       البمعث: مضاف إليه و جمرورهذا ي***   

      دانستيدكنتم ال تمعلمونم: َنى***  

فعل مضارع، للجمع املذكر املخاطب )للمخاطبنی(، جمرد ثالثي، معلوم، معرب، متعد  / فعل و فاعل و خرب الفعل  :ال تمعلمونم 
 الناقص

/ مزيد ثالثي )من ابب مفاعلة، مصدره: مقاتلة( .کنندکنند، جهاد میجنگند، مبارزه می: میتِلونم يُقا***   

  ، متعد  جمرد ثالثي / كشندي مْق تُلونم: مى*** 

ممرصوص: اسم مفعول، نكرة، معرب / صفة و مرفوع         : ساختماىن استوار/ ساختمان استوارىبنياٌن ممرصوصٌ ***   

  اسم مبالغة للداللة على الوسيلة / گريی: آمبيوهالعمص ارة*** 

      يَ مُتَرَدِّدٌ في ش راء  الْب ضاعَة .كأنَّ المُشتَر  *** 

يم: اسم، مفرد، مذك ر، اسم فاعل )ِمن ابب افتعال(، معرب، معر ف أبل / اسم احلرف املشبَّه ابلفعل و منصوب  املُشرتم

عل )ِمن ابب ت مفمعُّل(، معرب، نكرة / خرب احلرف املشبَّه ابلفعل و مرفوعاسم، مفرد، مذك ر، اسم فا مُتَرَدِّدٌ:  

 ال: ال النافية للجنس .)هيچ دانشی برای ما نيست(ای، هيچ دانشی ندارمي ما عملَّمتمنا: جز آنچه به ما آموختهال ِعْلمم لمنا إال  *** 

ابشد / برابر است   يمستموي: مساوى است، مساوى مى***   
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ِاْسِتواء: درست        ُاْسُتواء: غلط      ابب افتعال، مصدره: ِاسِتواء(، الزممن ي: فعل مضارع، مزيد ثالثي )يمستو   

زنْ ***  زْن: فعل مضارع للن هي     انراحتت نكند /گفتارشان تو را انراحت نکند. / نبايد انراحت کند.ك قموهُلم:  ال َيم ال َيم  

ٌة: غذاه***  شود.اىي از آن ساخته مىُتْصنمُع منه أطِعمم  

/ فعل و فاعله َمذوف ، معربُتصنمع: فعل مضارع، للغائبة، مبّن للمجهول، جمرد ثالثي، متعد    

 أْطِعمة: اسم، مجع مكسَّر أو تكسري)مفرده: طعام(، مذك ر، نكرة، معرب / انئب فاعل و مرفوع

: حس در آن جارى مجيم ***  شود )جارى است(.ىري فيه احلسُّ  

ري «احلس  »/ فعل و فاعله  ، معرب: فعل مضارع، جمرد ثالثي، الزم، معلومجيم  

، معربابب إفعال(، متعد  من كند / فعل مضارع، مزيد ثالثي )جُيِري: جارى مى  

ُُمتِلط: اسم فاعل / صفة        گل، خاک آميخته اب آب است.الط نُی تُراٌب ُُمْتمِلٌط اِبملاء:  ***   

تمِلُط ابملاء: اب آب آميخته مى       ُملوط شد /اب آب آميخته شد. ِاْخ ت ملمطم ابملاء:***  شود/ ُملوط مى شود.يم  

ْتمِلُط(: مزيد ثالثي )ابب افتعال(، الزم ، معلوماخت ملمطم )يم  

ُزْنك ال ذينم ُيسارعونم يف الكفر: ای پيامرب، کسانی که در کفر شتاب می***  انراحت نکنند ورزند تو را اي أي ها الر سول ال َيم
 )نبايد تو را انراحت کنند(.

ُزْن: فعل مضارع للن هي       ك: مفعول          ال ذينم: فاعلگروه منادايی      ال أي ها الر سول:   َيم  

، معرب، مزيد ثالثي )ابب مفاعلة، مصدره: ُمسارعة(، الزم، معلوم(للغائبنیللجمع املذكر الغائب ) ُيسارِعونم: فعل مضارع،  

تمِمُع * ** شوند.مجع َنیخصلتاِن يف مؤِمٍن: دو خصلت در يک مؤمن ال جتم  

/  ، معرب، مزيد ثالثي )ابب افتعال، مصدره: اجِتماع(، الزم، معلوم(للغائبةللمفرد املؤنث الغائب ) : فعل مضارع،تمِمعُ ال جتم 
الُمؤِمن: اسم فاعل من ابب إفع           مرفوع ابأللف «خصلتان»فعل و فاعله   

/ من ابب تفع ل، الزم جتمممَّعم: مجع شد         شودِاجتمممعم: مجع شد       جيمْتمِمُع: مجع مى  

: قلبال مُتيتوا ***  القلوُب: فاعل       .مريندَنىها القلوُب: قلبال متموُت            القلوب: مفعول.  َنريانيد ها راالقلوبم  

شوديمْكثُ ُر: زايد مى   كمثُ رم املاُء: آب زايد شد.   ***    
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: فعل ماض، جمرد ثالثي، الزم، معلوم / فعل و فاعله ***   كمثُ رم = ازدادم          يمْكثُ ُر = يمزداد                    «املاء»كمثُ رم  

مر، ِمن األفعال الناقصةسخن ابشيد.         كونوا: فعل أ كونوا نُ ق اد الكالم: انقدان***    

، معرب / خرب الفعل الناقص و منصوب)فعله: نقد( (، اسم فاعل، مذكر) مفرده: انقد ع مكسَّرنُ ق اد: اسم، مج  

ن مق اد: اسم مبالغة***   

: نشست / جمرد ثالثي، الزم جم ***  : نشان /لمسم : مهشيىن كردأْجلمسم مزيد ثالثي، متعد   /د، نشانيد / مزيد ثالثي، متعد  / جالمسم  

لُس: جمرد ثالثي، الز ***   نشاند                  نشيند    جُيِْلُس: مزيد ثالثي )من ابب إفعال(، متعد  / مىم / مىجيم

عملَّمم: ايد داد، آموزش داد، آموخت / ابب تفعيل، متعد   ***   

ت مفمعُّل، متعد  ايد گرفت، آموخت / ابب ت معملَّمم: ***   

ُقِطعم: قطع شد، بريده شد / جمرد ثالثي، جمهول، متعد   /متعد   قمطمعم: قطع كرد، بريد / جمرد ثالثي، معلوم،***   

رجاء: فاعل   ابب انفعال(، الزم، معلوم        ِانْ قمطمعم رجائي: اميدم قطع شد.من ِانْ قمطمعم: قطع شد، بريده شد / مزيد ثالثي )  

: احلركة يف الليلاش را حركت داد               اإلسراءأْسرى ب : حركت داد     أْسرى بعبده: بنده***   

/ صفة )على وزن أفعل( اسم تفضيل للمذك ر :األقصى       املمسِجد األقصى: ***   

وگو کرد، ستيز کرد / فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب مفاعلة(، متعد  گفتْبث كرد،  جادمل: ***   

د  ، مزيد ثالثي )ابب مفاعلة(، متعگو کن، ستيز کن / فعل أمروْبث كن، گفتجاِدل: ***   

م ارٌة ابلس وء...»***  مشارم؛ زيرا نفس، بسيار دستور دهنده به بدی َنیگناه و نفسم را بی«: و ما أُب مرِ ُئ نفسي إنَّ الن فسم ألم
 است.

«نفس»/ فعل و فاعل و مفعوله  ، معربأُب مرِ ُئ: فعل مضارع، للمتكل م وحده، مزيد ثالثي )ابب تفعيل(، متعد ، معلوم  

ل م : حرف للتأكيد            ما : حرف النفي  

 ، حروفه األصلي ة )أ م ر( / خرب احلرف املشب ه ابلفعل و مرفوع)بسيار امر كننده( أم ارة: اسم مبالغة للداللة على كثرة الصفة***  

 اند.در َنازشان فروتن اند؛ مهاانن کهرستگار شدهبه راستی که مؤمنان «: قد أفلمحم اْلمؤمنونم ال ذينم هم يف صالْتم خاِشعونم »*** 

شود.أفلمحمّن: غلط / نون وقايه اب فعل الزم مهراه َنى       أفلمحم: رستگار کرد / غلط  حم: رستگار شد / درست          أفلم   
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يُ ْفِلُحّن: غلط   کند / غلطرستگار میيُ ْفِلُح:       / درست شوديُ ْفِلُح: رستگار می   

« املؤمنون»فعل و فاعله  /ابب إفعال(، الزم، معلوم من مزيد ثالثي ) فعل ماض، للغائب،قد أفْ لمحم:   

 املؤمنونم: اسم، مجع سامل للمذكر، معر ف أبل، اسم فاعل ِمن ابب إفعال )مصدره: إُيان(، معرب / فاعل و مرفوع ابلواو

خرب و مرفوع ابلواو عرب /، مجع سامل للمذكر، اسم فاعل )فعله: جمرد ثالثي(، نكرة، ماسم هم: مبتدأ   خاِشعونم:  

فوظاً »** * عمْلنا الس ماءم سمقفاً َمم و آمسان را سقفی نگه داشته شده قرار دادمي.«: و جم  

ابلفتحة (، معر ف أبل، معرب / مفعول و منصوبنثؤ و هو مجع سامل للم الس ماء: اسم، مفرد مؤن ث )مجعه: مساوات  

 سقفاً: مفعول و منصوب   

فوظاً: اسم مفعول  ابلتبعي ة (، نكرة، معرب/ صفة و منصوب، اسم فاعله: حافظِمن جمر د ثالثي )فعله: حفظ َمم  

: سؤال كرد / معلوم***  ُسئلم املديُر: از مدير سؤال شد. / جمهول                         سمألم  

ند.حمضمرم السُّي اُح يف قاعة املمطار: گردشگران )جهانگردان( در سالن فرودگاه حاضر شد***   

 حمضمرم )َيمُْضُر(: حاضر شد / جمرد ثالثي، الزم    أْحضمرم )َُيِْضُر(: حاضر كرد، آورد / مزيد ثالثي، متعد  

ابلضم ة السُّي اح: اسم، مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: سائح(، اسم فاعل، معر ف أبل، معرب / فاعل و مرفوع  

)فعله: طارم ، يمطرُي( املمطار: اسم مكان  

  املُزارُِع: كشاورز آرزو كرد.ىن  متمم *** 

: آرزو كرد، آرزو داشت / فعل ماض، مزيد ثالثي ) : آرزو مىمن متمىن  كند، آرزو داردابب ت مفمعُّل(     ي متممىن   

نون وقايه نيست.« يمتمىن  »و « متىن  »تو جه: نون در   

ال   ُمزارِع: اسم فاعل       ال  ممزارِع: اسم مكان    د.زارع )كشتزارها( توج ه كنيال مم زارِع )كشاورز( و *** به ضبط حركات ال مُ   

بعد از ادات پرسشی، الی نفی اي انفيه است.« ال»          علم = تمدريتم    داىن؟أ ال تمعلمُم: آاي َنى***   

( اسم فاعل از ابب إفعال هستند.، ُمفيدهاىي مانند )ُمدير، جُميب، ُمريد، ُمقيماسمتوج ه:   
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 درس دوّم

شد.های هفتگانه به من داده میاگر سرزمنیلو أُعطيُت األقاليمم السبعةم: ***   

مزيد ثالثي )ابب إفعال(، جمهول، متعد  / فعل و فاعله َمذوف للمتكل م وحده، اُعطيُت: فعل ماض،  

«األقاليم»: ِمن األعداد األصلي ة / صفة و موصوفه السبعةم   

کنيم.گمان ما اپداش کسی را که نيکوکاری کرده است تباه َنیبی «:عمممالً  إان  ال ُنضيُع أجرم ممن أحسمنم »***   

 إن : احلرف املشب ه ابلفعل  ان: اسم احلرف املشبه ابلفعل   أجر: مفعول     ممن: مضاف إليه 

عماًل: مفعول   ، معلوممزيد ثالثي )ابب إفعال( للغائب، أحسن: فعل ماض،   

/ پسران بيان: مجع مكسرصِ       صيب  )پسر( = ولد***   

كانم قد أقامم: براپ کرده بود، أتسيس کرده بود***    

                            به اين ماده امهيت داد. )توج ه كرد(:  هذه املاد ةِاْهتممَّ ب *** 

ًا:***    اش کار کرد.سازی هروی هبين /اش کار کرد. سازیتالشگرانه )اب جديت( برای هبينه عمِملم على تمطويرها جمُِد 

ًا: اسم فاعل  و منصوب ، نكره، معرب / حالمن مزيد ثالثي جمُِد   

ارِبمه:***  اً صغرياً لُِيجِريم فيه جتم هايش را در آن اجرا کند.ات آزمايش آزمايشگاه کوچکی را ساخت بمىن ُُمتمربم  

/ فعل و  ، معربيعادل املضارع االلتزامي الفارسي ،، متعد  )ماضيه: أجرى( ابب إفعاللُِيجري: فعل مضارع، مزيد ثالثي من 
ُمتربًا: مفعول           صغريًا: صفة       «جتارب»فاعل و مفعوله   

ري: فعل    ، معربجمر د ثالثي، الزم، معلوم للغائب، مضارع،جيم

ارب: اسم، مجع مكسر )مفرده: جتربة(، مؤن ث، معرب / مفعول و منصوب ابلفتحة  جتم

اُرب: غلط« جتارب»ركات به ضبط ح***  اِرب: درست                      جتم توج ه كنيد:          جتم  

ترش ويران شد.آزمايشگاه منفجر شد و بر سر برادر کوچک انفمجمرم املُْختمربم و اهْنمدممم على رأِس أخيه األصغمر:***    

، اهندممم: مزيد ثالثي )ابب انفعال(، الزم، معلوم  ِانفمجمرم

، معرفة أبل، معرب / صفة )حروفه األصلي ة: صغر( غر: اسم تفضيل للمذكراألص  
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اين حادثه اراده او را ضعيف نکرد.    عزممه: ثة ملم ُتْضِعفْ هذه احلادِ ***   

 مل ُتضِعف )ابب إفعال(: ضعيف نكرد، ضعيف نكرده است

عرب / فعل و فاعلمل ُتْضِعف: فعل مضارع، للغائبة، مزيد ثالثي )من ابب إفعال(، متعد ، م  

 احلاِدثة: اسم، اسم فاعل للمؤنث )من جمرد ثالثي، فعله: حدث(، معر ف أبل، معرب 

دهدواصمل: ادامه داد    ُيواِصُل: ادامه مى         كارش را اب پشتکار ادامه داد.    واصملم عمملمه دؤوابً:***   

زائد: األلف(، متعد   حرف واحدله  : مواصلة،من ابب مفاعلة )مصدره فعل ماض، للغائب، مزيد ثالثي :واصمل  

حال و منصوب اسم، مفرد، مذكر، نكرة، معرب /  دؤوابً:   

به  )تنها( شود. / اين ماده فقطاين ماده جز به اراده )خواست( انسان منفجر َنى هذه املاد ة ال تمنفمِجُر إال  إبرادة اإلنسان:*** 
/ اسلوب حصر شود.اراده انسان منفجر مى  

آورديُ ْقِبُل على: روى مى       روى آورد أقبملم على:***   

    توج ه كنيد: «القو ات املُسمل حة»به ضبط حركات *** 

القُوّات المُسَلِّحَة / غلط              ابب تفعيل( منالُقو ات املُسملَّحمة / املُسملَّحة: اسم مفعول )  

يناميُت: ***  متضاد است.« جتمممَّعم »و « ِاجتمع»اب « انتشر»*** . پخش شدديناميت ِانْ تمشمرم الد   

: فعل ماض، مزيد ثالثي يناميت»الزم، معلوم / فعل و فاعله  حروفه األصلية )ن ش ر( ابب افتعال(،من ) بزايدة حرفنی انتمشمرم  «الد 

 : : پخش کرد، م پخش شد، منتشر شد، پراکنده شدِانتمشمرم نتشر کرد، پراکنده کرد / متعد  / الزم                    نمشمرم  

پرداخت، اجنام داد، عمل کرداقدام كرد، قامم ب : ***   

املمصاِنع )املمصنمع(، املمعاِمل )املمْعممل(: اسم مكان      اهها کارخانه و کارگده عمشمرات املمصانع و املمعاِمل:***   

ِعشريِن ُدولمة: غلط  : درست      توج ه كنيد:   ِعشرينم دمْولمة« ةعشرين دول»به ضبط حركات ***   

اين ماده كارهاى دشوارش )كارهاى دشوار خود( را در   يف حفر األنفاق و شمقِ  القمنموات: هذه املاد ة سمهَّلمت أعمالمه الصَّعبةم *** 
  .ها آسان كردها و شكافنت كاانلكندن تونل

متضاد است.« صمعَّبم »اب « سمهَّلم *** »  
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: مجع مكسر اي تكسري   )مفرده: ن مفمق( ، أنفاق()مفرده: عمل أعمال  

الصعبة: صفة      سامل للمؤن ث )مفرده: القناة(                القنوات: مجع  

صفة اسم فاعل للمؤنث )فعله: صلح(/ صاحلة:       هاى قابل كشاورزىدشت ُسهوِل صاحِلٍة ِللز ِراعة:***   

                            «احلروب»فت.   ازدادت: فعل ماض، للغائبة، الزم، معلوم / فعل و فاعله ها افزايش ايجنگ ِازدادمت احلُروُب:*** 

ايبدايبد، فزوىن مىشود، افزايش مى، فزوىن ايفت         يمزداُد = يمكثُ ُر / زايد مىِازدادم = كمثُ رم / زايد شد، افزايش ايفت  

اجنام شد، كامل شد فعل ماض / َتمَّ:***                آابد شدن / غلط إعمار:            إعمار: آابد كردن***       

هاى فرانسوى هنگام مرگ برادر يكى از روزانمه خمر عنواانً خمطمًأ:ت إحدى الصُُّحف الفرنسية عند موت أخيه اآلنمشمرم *** 
 ديگرش عنوان اشتباهی را منتشر کرد.

«عنواانً »و مفعوله  «إحدى»ثي، متعد ، معلوم / فعل و فاعله نمشمرمت: فعل ماض، للغائبة، جمرد ثال  

ااُلخرى(: معرفة، معرب / صفة            خطأ: صفة :اآلخمر: اسم تفضيل للمذكر )مؤنثه  

 آِخر: اسم فاعل للمذك ر               آِخرة: اسم فاعل للمؤن ث

ة / روزانمهها              مفرد: الص حيفالصُُّحف: مجع مكسر/ روزانمه  

        متضاد است.« الرَّجاء»اب « خيبة األممل»***    كرد. شمعمرم خبميبمِة األممل: احساس اناميدى  *** 

و منصوب حال اسم، مفرد، مذك ر، معرب، نكرة / حزيناً:         اندوهگنی ماند.بمِقيم حمزيناً: ***   

شود...اين جايزه به کسی داده میه اجلائزة ِلممن: مُتْنمُح هذ      داد، اعطا کرد ممنمحم = أعطى:***   

«هذه»مُتْنمُح: فعل مضارع، للغائبة، جمرد ثالثي، مبّن للمجهول، متعد  / فعل و انئب فاعله   

شود...     تُعطمى = مُتنمح / مضارع جمهولها به کسی داده میتُ ْعطمى اجلوائُز ِلممن: جايزه  

، جمديرأهٌل = أحمق                  است. هو أهٌل ِلذلك: او شايسته آن***   

االت َُممدَّدة: زمينه***  نكرة، معرب / صفة(، هاى مشخصى / َُممدَّدة: اسم مفعول ِمن ابب تفعيل )فعله: حمدَّدم جمم  

شودمىيُبىن = ُيصنمع / ساخته د  ساز ته شد   يمبّن = يمصنمُع / مىُبِّنم = ُصِنعم / ساخ  / ساخت بمىن = صمنمعم ***   

 ُيصنمُع: فعل مضارع، للغائب، جمرد ثالثي، مبّن للمجهول، متعد ، معرب / فعل و فاعله َمذوف و اجلملة فعلي ة 
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: سبب شد / الزم / ابب ت مفمعُّل    ***  : سبب شد / متعد  / ابب تفعيل***      تمسمبَّبم           سمبَّبم

يناميِت أتثرٌي: اخ***  رتاع ديناميت أتثريى نداشت. / براى اخرتاع ديناميت أتثريى نبود.ملم يمُكن الخرِتاع الد   

و مرفوع « أتثري»/ من األفعال الناقصة، امسه  ، معربمل يمكن: فعل مضارع، للغائب، جمرد ثالثي  

فةمعرفة، معرب / صممضى(،  اسم فاعل )فعله: اسم، مفرد، مؤنث، املاضية:ی گذشته       ها: سالالسنوات املاضية***   

ْخرتممعات احلديثة: اخرتاعات نوين )جديد(  مُ ل ا***   

(، مصدره: اخرتاع)فعله: اخرتعن ث، اسم مفعول ِمن ابب افتعال املُخرتممعات: اسم، مجع سامل للمؤ   

هاى زير توجّه كنيد:ترجمة عبارت به***  

پسر خوشحال را ديدم. پسِر خوشحالی را ديدم. / پسری خوشحال را ديدم. / يک رأيُت ولداً مسرورًا: *   

پسِر خوشحال را ديدم.         مسرورًا، املسرور: صفتأيُت الولدم املسرورم: ر *   

پسر را خوشحال ديدم.      مسرورًا: حالرأيُت الولدم مسرورًا: *   

(: مصدر ابب إفعال، اجنام دادنإجناز )اجنام** أسلوب: مفرد        أساليب: مجع مكس ر          **   

، ممْدخمل، ُممْرمج: اسم مكان                  **  َمممر   

قة: غلططِ ممناِطق: اسم مكان نيست       مفرد: ِمْنطمقمة               ممنْ **   

ِمنطمقمة ُمْرتمِفعمة: تركيب وصفى             ُمْرتمِفع: اسم فاعل       ُمْرت مفمع: غلط**   

ألف: مفعول         راٍم.    الطُّن  وزٌن يُعاِدُل ألفم كيلو غُ ***   

                فعل و فاعل و مجلة وصفي ة / ، معربيُعاِدُل: فعل مضارع، مزيد ثالثي )ابب مفاعلة، مصدره: معادلة(، متعد  

     تر تر، حقريپستأهومن = أحقمر / اسم تفضيل / ** 

هومُن ِمن ومرقٍة ...   ***  إنَّ ُدنياكم عندي ألم  

تفضيل للمؤن ث )مذكره: أدىن(، معرب / اسم احلرف املشب ه ابلفعل و منصوب ُدنيا: اسم   

، نكرة، معرب / خرب احلرف املشب ه ابلفعل و مرفوعتر()مبعىن: پست أهوُن: اسم تفضيل للمذكر  

        / جويد، شکست قمضممم = كمسمرم ***   قُ ْبح الزَّلمل: زشىت لغزش         الزَّلمل: مفرد     *** 
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جويد )يمطُلب املساعدة(خواهد، ايرى مىِاْستمعانم: ايرى خواست )طملمبم املساعدة(            يمستعنُی: ايرى مى***   

، ساعمدم / ايرى كرد***  متضاد است. ماند()مى «ي مْبقى»اب  شود()انبود مى «يمفىن»***                    أعانم = نمصمرم  

شودمیگاهی انميده قد ُيسمَّى:  ***   

        وبت از آن زائل شود. )از بنی رود(طهرچند ر و إن زالمت عنه الر طوبُة:  ***

  و مرفوع« الرطوبة»زالمت: فعل ماض، للغائبة، جمرد ثالثي، الزم / فعل و فاعله 

برد / متعد  بنی مى يُزيُل: از                   الزم /رود از بنی مى شود،زائل مى يمزوُل: زالم )يمزوُل(: الزم  ***   

وجود: غلطمُ وجود: اسم مفعول ِمن جمر د ثالثي )فعله: وجد(      مم    :به ضبط حركات توجه كنيد***   

ارِجمة: هلجها***  ارجة: صفت هاى عاميانه عرىب       للهجات العربية الد  ارِجة: اسم فاعل للمؤنثالد         العربية، الد   

وجّه كنيد:هاى زير تفعل ةبه ترجم***   

كنديمصيُد )مضارع معلوم(: صيد مى      شود               ُيصاُد )مضارع جمهول(: صيد مى  

گويديمقوُل )مضارع معلوم(: می     شود                 يُقاُل )مضارع جمهول(: گفته می  

کندچار میُيصيُب )مضارع معلوم(: د                  شوددچار می ُيصاُب )مضارع جمهول(:  

قالم )ماضی معلوم(: گفت      هول(: گفته شد، گفته شده است  قيلم )ماضی جم  

ممواد  الت جميل )تركيب اضاىف(: مواد  آرايشى *    : مجع مکس ر، أحواتحيتان *   هننگ، ماهی بزرگوت: احلُ  *  

ان، كلماتى مانند ) *** فرد مذكر هستند.جمرماين، حميموان، مميمدان، ُعدوان، ُخسران( مطمريم  

ان: اسم، مفرد، مذكر، مصدر ِمن جمر د ثالثي، معرب       * ان: اسم مثىن نيست.*  طمريم طمريم  

صوتي ة: صفت      ليسْت هلا أحباٌل صموتي ٌة: اترهاى صوتى ندارد. / براى او اترهاى صوتى نيست. ***  

و مرفوع «أحبال»ألفعال الناقصة و امسه ، للغائبة، جمرد ثالثي / ِمن ا)مبعىن املضارع( ليست: فعل ماض  
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هاى زير توجّه كنيد:*** به ترجمة عبارت  

فمرِحًة: ميذةم شاهمدُت التل *  

آموزی را خوشحال دیدم.( دانش۲آموزِ خوشحال را دیدم.                        ( دانش۱  

ا خوشحال دیدم.آموز ر( دانش۴آموزِ خوشحالی را دیدم.                       ( دانش۳  

:شاهمدُت تلميذًة فمرِحةً  *  

آموزی را خوشحال دیدم.( دانش۲آموزِ خوشحال را دیدم.                       ( دانش۱  

آموز را خوشحال دیدم.( دانش۴آموزِ خوشحالی را دیدم.                      ( دانش۳  

شاهدُت التلميذةم الفمرِحمةم: *  

آموز را خوشحال دیدم.( دانش۲ال را دیدم.                 آموز خوشح( یك دانش۱  

آموزِ خوشحال را دیدم.     ( دانش۴آموز خوشحالی را دیدم.                     ( دانش۳  

رى:ُاخْ  أقول يف نفسي: اي ليتّن أذهب مرةً  *  

تم: کاش بار دیگر بروم.گف( با خودم می۲گویم: ای کاش من یك بار دیگر بروم.         ( با خود می۱  

ُع املُتفر ِجونم فريقمهم الفائزم فمرِحنیم: * ُيشمجِ   

کنند.شان را تشویق می( تماشاگران با خوشحالی تيم برنده۱  

.کنند( تماشاگران تيمشان را که برنده است، با خوشحالی تشویق می۲  

«:ِاستمعينوا ابلصرب و الص الة» *  

( از بردباری و نماز یاری بجویيد.   ۲   ری کنيد.       ( با صبر و نماز یکدیگر را یا۱  

  بنيت الصغريُة: *

( دختر کوچکم۳ ترم                   ( دختر کوچك۲( دخترم کوچك است.                 ۱  
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ملم تكتب ي شيئاً: *  

نوشتی.چيزی نمی (۳نویسی.                  ( چيزی نمی۲ای.                  ( چيزی را ننوشته۱  

عُت عمن املواد  الس كَّري ة:ُم نِ  *  

( از مواد قندی بازداشته شدم.۲ ( از مواد قندی خودداری کردم.                  ۱  

ِاْمت منمعُت عن املواد  السك ري ة: *  

( از مواد قندی خودداری کردم.۲( از مواد قندی منع شدم.                           ۱  

ع عن اخلروج:نِ متلن ن م  *  

( از خارج شدن منع نخواهيم شد.۲( از خارج شدن خودداری نخواهيم کرد.         ۱  

قد امتنمعم عن النَّوم: كان احلارسُ  *  

( نگهبان از خوابيدن خودداری کرده بود.۲کرد.          ( نگهبان از خوابيدن خودداری می۱  

كانوا يُعاِملوننا جيِ دًا: *  

کردند. ( به خوبی با ما رفتار می۳ .      ند( به خوبی با ما رفتار کرده بود۲کردیم.      می( به خوبی رفتار ۱  

: مفعول             القدماء: صفة            : ه القدماءم قد يمذُكر اأُلستاُذ تالميذم  * تالميذم  

ردانش را در گذشته یاد کند.( شاید استاد شاگ۲کند.          اش را یاد میاستاد شاگردان قدیمی ( قطعا۱ً  

کند.اش را گاهی یاد می( استاد شاگردان قدیمی۳  

: مفعول              احلي ةم: صفة                 : احلي ةم  سم هي أتكل الفرائ * الفرائسم  

خورد.( او شکارها را زنده می۲خورد.                          ( او شکارهای زنده می۱  

: مفعول              حي ًة: حال و منصوب                  :حي ةً  فرائسم هي أتكل ال * الفرائسم  

خورد.( او شکارهای زنده می۳خورد.     ( او شکارها را زنده می۲خورد.      ای می( او شکارهای زنده۱  
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وحيدًا: حال و منصوب                             ُقْم به ومحيدًا: *  

( به تنهایی به آن اقدام کن.۲و برخيز.                                     ( تنها با ا۱  

املُحِسُن: فاعل و مرفوع           حي ًا: حال و منصوب                     حي اً: املُحِسنُ ي مْبقى  *    

رد.گذا( نيکوکار را زنده باقی می۲       ماند.               نيکوکار زنده باقی می(  ۱  

  أقوى الن اس ممن عمفا عمدوَّه ُمقتمِدرًا. ***

: مفعول    ممن: خرب از نوع اسمالن اِس: مضاف إليه    )فعله: قوي(، معرب / مبتدأ   أقوى: اسم تفضيل للمذك ر عدو   

ل و منصوبحانكره، معرب / مفرد، مذكر، اسم فاعل من ابب افتعال )فعله: اقتدر، مصدره: اقتدار(،  ُمْقتمِدرًا: اسم،  

: حال و منصوبالعداوُة: فاعل ومرفوع           سريعةً               تمذهمُب العداوُة سريعًة: ***   

ممن معمه عن األكل: او را از خوردن منع كرد. )ابزداشت(  ممنمعم: فعل ماض، جمرد ثالثي، متعد *  

   فعل ماض، مزيد ثالثي من ابب افتعال، الزم ِاْمت منمعم عن األكل: از خوردن خوددارى كرد.       ِاْمت منمعم: *

 درس سوم

نْ فمض وا ِمن حموِلكم » *** گمان از بودی(، بیاگر تندخو و سنگدل بودی )می«: لو ُكنتم فمظ اً غليظم القلِب الم

شدند.اطرافت پراکنده می  

: ِمن األفعال الناقصة       * لو: اگر          فمظ اً: خرب الفعل الناقص كنتم  

يوم: مضاف إليه **روزى / یك روز                     ذاتم يوٍم: ***  

سپس به طرف پدرش رفت.  ُثُ  راحم حنوم والده:  ***  

حنو = إىل                راحم = ذمهمبم             بعد، در آن هنگام  سپس، پس ازآن، آنگاه،ُثُ :     

    رو شدأقبَلَ على: روى آورد     قابَلَ: روبه   )يُقَبِّلُ(: بوسيد َقبَّلَ  پدر او را بوسيد.         ق مبَّلمه األُب: ***

رسول خدا انراحت شد.      ِانزمعمجم رسوُل هللا:  ***  

الزم، معلوم  له حرفان زائدان: ا ن(، انزعمجم: فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب انفعال،    انزمعمجم = حمزنم    
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اشتباه نشود.« ملم »اب « ملم » ***    گذاری؟چرا ميان کودکانت فرق می الك؟ملم تُ فمرِ ُق بنیم أطف ***  

:ْت ِلرسول هللا )ص( أخٌت ِمنم الرَّضاعة امسُها الشَّيماءُ كانم  ***  

براى رسول خدا )ص( خواهرى شريى بود(رسول خدا )ص( خواهرى شريى )رضاعى( داشت كه امسش شيما بود. )   

مرفوع      امسها الشيماء: مجلة وصفية      اسم: مبتدأ          الشيماء: خرب أخٌت: اسم الفعل الناقص و  

)ص( صغرياً و ُتالِعُبه: كانت الشيماُء حتمُْضُن النيبَّ ***   

کرد. / شيما پيامرب )ص( را در خردسالی گرفت و اب او ابزی میشيما پيامرب )ص( را در حالی که خردسال بود در آغوش می
کرد.گرفت و اب او ابزی میدر آغوش می  

ضُ  /الشيماُء: اسم الفعل الناقص و مرفوع   / مرجع احلال: النيب  )ص( صغريًا: حال /فعل و فاعل و خرب الفعل الناقص  ن:حتم  

(، متعد ، معلوم / فعل و فاعل ، حرفه الزائد: األلفمزيد ثالثي )ابب مفاعلة للغائبة، ب: فعل مضارع،ُتالعِ   

َممدًا: مفعول     ، متعد  ابب إفعال(من  أْبِق: فعل أمر، مزيد ثالثي ).        َممد را برای ما نگه دارَمم دًا:  أْبِق لمنا ***  

حىت أراه ايفعاً: ات او را جوان كم سن وسال ببينم.   ايِفعاً: اسم فاعل، نكره، معرب / حال و منصوب ***  

ُم:  *** م»اض، للغائبة، جمرد ثالثي، الزم، معلوم / فعل و فاعله روزها گذشت./ ممرَّت: فعل مممرَّت األاي  «األاي   

   ست مسلماانندري شد. / شيما به عنوان اسري به شيما به دست مسلماانن اس ومق معمت الشَّيماُء أسريًة بيد املسلمنیم: ***

      أسريًة: حال                     افتاد. 

ها بنیم اإلقامة معه ُمعمزَّزمةً  *** ن مهراه او اب عز ت اي برگشت به داو را ميان مانأِو العمودة إىل قمومها ساِلمًة راضيًة:  خمريَّ
 سوی قومش اب سالمت و رضايت )خشنودی( اختيار داد.

      ُمعمزَّزة: اسم مفعول )ِمن ابب تفعيل(، نكره، معرب / حال و منصوب     خمريَّم: فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب تفعيل(، متعد       
العودة = الرجوع                    وبن جمر د ثالثي / حال و منصساملة، راضية: اسم فاعل مِ 

است.أكرهم متضاد  و خمريَّم اب أْجربمم، ألزممم ***    ِاختارم = انتمخبم / برگزيد، انتخاب کرد ***  

رَّرم  *** ، حم ، حمبمسم أعْ     أْعت مقمها: او را آزاد كرد.     أعتمقم = أطلمقم، فمكَّ سمجمنم متضاد است. و تمقم اب أسمرم  

 أعتمقم: فعل ماض، مزيد ثالثي )ابب إفعال، مصدره: إعتاق(، متعد  
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: اسالم آورد، مسلمان شد   لمممتْ إفعال، الزم          أسْ أسلمممْت: فعل ماض، مزيد ثالثي ِمن ابب  ***  

داف معمت عن: از ... دفاع كرد         داف معمْت: فعل ماض، مزيد ثالثي ِمن ابب مفاعلة، الزم ***  

ب مي َّنمْت: بيان كرد، آشكار كرد           ب مي َّنمْت: فعل ماض، مزيد ثالثي ِمن ابب تفعيل، متعد   ***  

أخالق: مجع مكس ر  مفرد: ُخْلق، ُخُلق ***  

حاً عمجوزاً يمغرُس  *** .کاشتیمگردويی هنال   كشاورز پريی را ديد کهجوٍز:  فسيلةم شاهمدم فال   

ى      يمغِرُس: مجلة وصفيةاستمرار  ى( + مضارع )ي مْغِرُس( = ماضىشاهمدم )ماض  

حاً: اسم مبالغة للداللة على صاحب احلرفة، نكره، معرب / مفعول و منصوب        عجوزًا: صفة  فمال 

 فسيلة: مفرد )مجعه: فمسائل(

ُمُل = يمرجو، ي متممىن  / اميد دارد            جا، متمىن  / اميد داشت              أمملم= رم  *** َيم  

، ق منمطم »أمملم اب ***  ُمُل اب             ت. متضاد اس «يمئسم  و خابم يُب، يمقنُط و يميأسُ »َيم متضاد است.« يم  

پرسشی + ال / الی نفی اي انفيهادات           داىن؟أ ال تمعلمُم: آاي َنى ***  

 دهد مگردهد. / معمواًل ميوه َنىمعمواًل فقط )تنها( بعد از ده سال ميوه مىال تُ ْثِمُر عادًة إال  بمعدم عمشر سنوات:  ***
/ اسلوب حصر بعد از ده سال.  

مضاف إليهعمشر: مضاف إليه            سمنوات:        ال تُ ْثِمُر: فعل مضارع، مزيد ثالثي )ابب إفعال(، الزم  

ديگران درختانی را کاشتند. غمرمسم اآلخمرونم أشجارًا:  ***  

 اآلخمرونم: اسم تفضيل للمذكر، مجع سامل للمذكر، معرفة أبل، معرب / فاعل و مرفوع ابلواو

حُ  *** فمرِحاً: حالکشاورز پري اب خوشحالی گفت.                 : العجوُز فمرِحاً  قالم الفمال   

ميوه دادن اين درخت چقدر سريع است! / چه سريع است!!: ما أْسرمعم إمثارم هذه الشجرة ***  

ما أسرعم: بر تعج ب داللت دارد.  ، مزيد ثالثي من ابب إفعال )مصدره: إسراع(       أسرمعم: فعل ماض  

ها(: مجع مكس ر أو تكسريمثار، أمثار)ميوه                      عال        (: مصدر ابب إفإمثار)ميوه دادن ***  
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سخنش انوشريوان را به شگفت آورد. / انوشريوان از سخنش خوشش آمد.أعجمبم أنوشروانم كالُمه:  ***  

 أنوشروانم: مفعول     كالُم: فاعل

ما: حرف نفي      ت.هيچ مردی نيست، هيچ کسی نيسما ِمن رجٍل:  ***  

، وم  *** ارِِم اّللِ  ، و عمنٌی ُغضَّْت عمن َمم بيِل اّللِ  عمنٌی كلُّ عمنٍی ابكيٌة يمومم القيامة إال  ثمالثم أعنُیٍ: عمنٌی سمِهرمْت يف سم
.فاضمْت ِمْن خمشيِة اّلل ِ   

: بيدار ماند       الزم     جمرد ثالثي، ماند / يمْسهمُر: بيدار مى         مستثىن منه: كل  عنٍی          مستثىن: ثالث        سمِهرم  

ْت / الزم   پر شد   فاضْت: لربيز شد،      جمهول(  ُغضَّْت: برهم هناده شد )فعل ماٍض،  فاضمْت = ِاْمتمَلم  

هر ظرفی جز ظرف دانش اب آن چه در آن قرار  ُكلُّ ِوعاٍء يمضيُق مبا ُجِعلم فيِه إال  ِوعاءم اْلِعلِم؛ فمإنَُّه ي متَِّسُع ِبِه. ***
             شود.        شود؛ زيرا به وسيله آن فراخ میداده شده، تنگ می

شودتنگ میمستثىن منه: كل  وعاء        مستثىن: وعاء          ُكلُّ: مبتدأ             يمضيُق: خرب                يمضيُق:     

ثُ رم غمال.   *** ؛ فمإنَُّه إذا كم ثُ رم إال  اأْلدمبم ان هر چيزی )مهه چيز( جز ادب هرگاه زايد شود، ارز ُكلُّ شيٍء ي مْرُخُص إذا كم
                                 شود.شود؛ زيرا آن )ادب( هرگاه زايد شود، گران میمی

شودگران میشود       ي مْغُلو:  ي مْرُخُص: ارزان مى      مستثىن منه: كلُّ شيء          مستثىن: األدب      

: ارزان شد         غمال: گرا    ي مْرُخُص / يمغلو / الزم       : زايد شد      رمُخصم / غمال              ن شد   رمُخصم كمثُرم  

ٌْو » *** نيا إال  لمِعٌب وم هلم و زندگی دنيا )زندگی دنيوی( جز ابزی و سرگرمی نيست. / و زندگی دنيا ...« و ما احلمياُة الدُّ
          اسلوب حصر /)زندگی دنيوی( فقط )تنها( ابزی و سرگرمی است.  

نيا: اسم ا  «احلياة»لتفضيل للمؤن ث )مذك ره: أدىن( / صفة و موصوفه الد   

شوند. / فقط )تنها( جز قوم کافران از رَحت خداوند اناميد َنی« ال ي مْيأمُس ِمْن رموِح اّللِ  إال  اْلقموُم الكاِفرونم »...  ***
/ اسلوب حصر شوند.قوم كافران از رَحت خداوند اناميد مى  

نم: صفةرو جه کنيد.            الکافِ تو « رموح»به ضبط حركات  *  

اسلوب استثناء /کتاب اتريی را جز منابعش خواندم. ق مرمْأُت الِكتابم الت ارييَّ إال  ممصادرمُه.  ***  
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رممصادر: اسم مكان و مفرده:   )فعله: صدر( ممْصدم  

ْمِتحاِن كِ  *** اسلوب استثناء/کتابی جز کتاب عربی مطالعه نکردممتحان  شب اتاابً إال  ِكتابم العمرمبي ِة.ما طالمْعُت لميلمةم ااْلِ  

كتاابً: مفعول   ، معلوم/ فعل و فاعل، ُمتعد ٍ )مصدره: مطالعة( ِمن ابب ُمفاعلة ، للمتكلم وحده، مزيد ثالثيطالمعُت: فعل ماضٍ    

توج ه كنيد:       ِامِتحان: درست                      ِاْمتمحان: غلط «امتحان»به ضبط حركات ***   

مفعول       حر ًا: مفعول«: ه»او را آزاد ساخت.      ُحر ًا:  جمعملمه ***  

ُر ِلتمناُوهِلا: اجلموُز  *** ای است که پوستش سفت )سخت( گردو ميوهمثممرٌة ِقشُرها ُصْلٌب و غرُي صاحٍل لَلكل و يُْكسم
أْكل= تمناُول / خوردن      شود.و غري قابل خوردن است و برای خوردنش شکسته می  

«مثرة»وصوف ة للماجلوز: مبتدأ        مثرٌة: خرب    قشر: مبتدأ   ها: مضاف إليه   ُصلٌب: خرب   قشُرها ُصلٌب: مجله وصفي  

 ُيكسمُر: فعل مضارع، مبّن  للمجهول، جمرد ثالثي، متعد  / فعل و فاعله َمذوف

و مرفوع ابأللف .       كانم: ِمن األفعال الناقصة      مجاعتاِن: اسم الفعل الناقصكانم يف املسجد مجاعتانِ  ***  

رور ابلياء  جمو  : مضاف إليهاجلماعتنیِ گروه           هر دو  ِكال اجلماعتنِی:  ***  

أمخمواِن، أخموميِن: مثىن        أخموات، بمنات: مجع سامل للمؤن ث    ومة، إْخوان: مجع مكس ر      إخْ  ***  

تمِعُد: دور مى: دور شد، دورى كرد     ِابْ ت معمدم  *** ، ي مب ْ بْ اِ كند     شود، دورى مىي مب ْ / الزم : مزيد ثالثي ِمن ابب افتعالدم عِ تم تعمدم  

الزممن ابب تفاعل، بزايدة حرفنی )ت ا(،  تمظاهمرم )ي متمظاهمُر(: واَنود كرد، تظاهر كرد / مزيد ثالثي ***  

/ مزيد ثالثي )ابب مفاعلة(      ق متملم: كشت جنگيد، جهاد کرد، مبارزه کردقاتملم )يُقاِتُل(:  ***  

ْهِلُك(: مصرف كرد / مزيد ثالثي ) *** متعد  حروفه الزائدة: اس ت،  ال(،ابب استفعمن ِاْست مْهلمكم )يمْست م  

غلط رُبم: بزرگ کرد /كم               ثالثي، الزمبزرگ شد / جمر د كمرُبم )يمْكرُبُ(:   ***  

تران بزرگان، بزرگأكاِبر = أعاِظم /  ***  

 أكاِبر: اسم، مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: أكرب(، مذكر، اسم تفضيل )فعله: كرب(، معرب 

ر، اسم تفضيل )فعله: عظم(، معربأعاِظم: اسم، مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: أعظم(، مذك    
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پنهان کردن رازش انتوان ترين مردم كسى است كه از ضعيفأْضعمُف الن اِس ممن ضمُعفم عن كتماِن ِسر ه:  ***
)انتوان است(شد.  

، حمُسنم الزم است:  «ف مُعلم »ى بر وزن فعل ماض جّه:تو ، رمُخصم ، كمرُبم، كمثُ رم / انتوان شد، بزرگ شد، زايد شد، ارزان  ضمُعفم
 شد، خوب شد

: فعل ماض، جمرد ثالثي،  / مبتدأ    ترين()مبعىن: ضعيف أضعمُف: اسم تفضيل للمذك ر الزم ممن: خرب از نوع اسم    ضمُعفم  

م ارٌة اِبلس وء»... *** لم     : حرف للتأكيدگمان نفس بسيار امرکننده به بدی است.   بی...« إنَّ الن َّْفسم ألم  

)فعله: أمر، مبعىن: بسيار امركننده(، نكرة، معرب بالغة للداللة على كثرة الصفةماسم  اسم، مفرد،أم ارة:    

أم ارٌة: خرب احلرف املشب ه ابلفعل و مرفوع / ابلفتحة املشب ه ابلفعل و منصوبم احلرف النفس: اس /عل لفابإنَّ: احلرف املشب ه     

، أقمل ، أهمم   *** ، مفرد، مذكر، اسم تفضيل على وزن أفعمل، معرباسم :، أحمق  أشمد   

چهارمدرس   

: مضاف إليه              : خربخلُق هللا: اين آفرينش خداست.            هذا: مبتدأ               خلقُ هذا  *** اّلل   

به من نشان دهيد.            أروا + نون وقاية + ي )مفعول( نشامن دهيد، أروين: ***  

، متعد  ابب إفعال(من أروا: فعل أمر، مزيد ثالثي )  

                             وجودات: مم مجيع ال ***

رد ثالثي )فعله: وجد(، معرب، معرفة / مضاف إليه و جمرورجم ول ِمنوجودات: مجع سامل للمؤن ث، اسم مفع مم ال  

نقش مضاف إليه دارد.« مجيعكل  و »اسم بعد از  ***  

به ضبط حركات توجه كنيد:    مموجودات: درست        ُموجودات: غلط ***  

ان: مفرد مذك ر***  حميموان، طمريم  

  ترکيب وصفی نکره كائنات ُاخرى:  ***

الكائنات = املموجودات               اسم فاعل ِمن جمرد ثالثي، نكرة، معرب كائنات: مجع سامل للمون ث،  
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نكرة، معرب / صفة مذكره: آخمر، ُاخرى: اسم تفضيل للمؤنث )فعله: أخر(، ***  

ر  اجلبعٍض: جمرور ْبرف   بعُض: فاعل         .    ديگر تغذيه می کنندز يکيمعيش بعُضها على بعض: ا ***  

عاشم على: تغذيه كرد       لىعاشم على = ت مغمذ ى ع  

           ايبد.التواُزُن: تعادل حتقق مى حمقَّقُ ي متم  ***

«التوازن»، معلوم / فعل و فاعله الزم له حرفان زائدان )ت ق(،)ابب تفعُّل(،  فعل مضارع، مزيد ثالثيي متمحمقَّق:   

مزيد ثالثي )ابب تفعيل(شود                ُيؤد ي: فعل مضارع، يُؤدِ ي إىل: منجر مى ***  

باب تفعيل، فعله: هدّد، مصدره: تهديد(من مُهَدِّدات: اسم فاعل مِن مزيد ثالثي ) ***  

ضي ًة:  یُسَبِّبُ  ت ملموُّث اهلواء ال ذي *** شود.های اسيدی میآلودگی هوا که موجب ابرانأمطاراً َحم  

باب تفعّل(، الزممن شد / فعل ماض، مزيد ثالثي ) تَلَوَّثَ: آلوده ت ملموُّث: آلودگی، آلوده شدن             

کند )من باب تفعيل(، متعدّ َلوََّث: آلوده کرد / يُلَوِّثُ: آلوده مى                      تملويث: آلوده كردن  

ضي ة: صفة         د  متع(، ابب تفعيلع، مزيد ثالثي )فعل مضار  يُسَبِّبُ: *** أمطارًا: مفعول           َحم  

الزم(، ل)ابب تفع  فعل مضارع، مزيد ثالثي ي متمسمبَُّب:  ***  

اإلكثار )زايده روى(: مصدر على وزن إفعال ***  

هاى كشاورزىكشاملُبيدات الز ِراعي ة )تركيب وصفى(: حشره ***  

دة الكيمياوي ة )تر  *** د(األمسدة: مجع مكسر )مفرده: السَّما  كيب وصفى(: كودهاى شيمياىي      أألمسِْ  

فاية(النفاايت: مجع سامل للمؤنث )مفرده: النُّ      صنعىت     های/ پسمانده صنعتی هاىزابله النُّفایات الصِّناعیّة: ***  

الت واُزُن: فاعل و مرفوع           گريد(شود. )اجنام میيمِتم  التواُزُن: تعادل اجنام می ***  

به ضبط حركات كلمات زير توج ه كنيد: ***  

ة: غلطلم خم (: درست               روابط ُمتمدایلمة )تركيب وصفخِ ُمتمدارواِبط   
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 ُمتداِخلمة: اسم فاعل )فعله: تمداخل، ِمن ابب تفاعل(، نكرة، معرب / صفة

 ِاخِتالل )على وزن اْفِتعال(: درست              اْختمالل: غلط

ن ثبيئة )مجعه: بيئات(: َميط زيست         بيئات: مجع سامل للمؤ  ***  

لِنقرأ هذه القص ة ِقراءًة دقيقًة: ابيد اين داستان را اب دق ت خبوانيم. ***  

     لِنقرأ: ابيد خبوانيم    لِ : الم أمر      هذه: مفعول      قراءة: مفعول مطلق للنوع   دقيقة: صفة

گر( انسان)ويرانکارهای ُُمر ب   أفعال اإلنسان  المُخَرِّبَة: ***  

«أفعال»عل )فعله: خر ب، ِمن ابب تفعيل(، معرفة، معرب / صفة و موصوفه اسم فا المُخَرِّبة:  

شود / مضارع، جمرد ثالثي، جمهول، متعد               َُيكى: حكايت مى ***  

كي: حكايت مى *** متعد   ،كند / مضارع، جمرد ثالثي، معلومَيم  

شتزار بزرگی بود.كانمت له ممزرمعٌة كبرية: كشتزار بزرگی داشت. / برای او ک  ***  

)اسم الفعل « كانت»اسم مكان ِمن جمرد ثالثي )فعله: زرع(، نكرة، معرب / اسم  ،)مجعه: ممزارِع( مؤنثمفرد اسم،  ة:ممزرمعم 
 الناقص( و مرفوع

فعل مضارع، مزيد ثالثي )ِمن ابب تفعيل(، متعد  ي: یُربِّ      كردىداد، تربیت مىپرورش میُرَبِّي:  كانَ ***   

«ذات»ز         يوم: مضاف إليه و مضافه ذاتم يموٍم: روزى، يک رو  ***  

ها         فمرخ: مفرد / جوجهأفراخ، ِفراخ: مجع مكسر / جوجه ***  

/ کشاورز شروع  بَدَأ المُزارِع يُفكِّرُ. / أخَذَ المزارِع يُفَكِّرُ: کشاورز شروع به انديشيدن کرد. ***

د.که فكر کن دکر  

ُجُم على األفراخ  *** ند.كها َحله مىكبريًا: به شد ت به جوجه  هجوماً ْتم  

وع و منصوبمعرب / مفعول مطلق للن   هجومًا: اسم، مصدر )فعله: هجم(، نكرة،  
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تصميم گرفت که از آهنا رها شود. )خالص شود، جنات ايبد(ق مرَّرم املُزارُِع التخملُّصم منها: كشاورز  ***  

توان مصدر )التخلُّص( را به صورت فعل ترمجه کرد.در عبارت ابال می توجّه:  

ماض، مزيد ثالثي )ِمن ابب تفعيل(                   التخلُّص: مفعول ق مرَّر: فعل  

كشاورز ديد كه سبزجيات در كشتزار، در   أن  اخلضراوات ابملزرعة ت متمعرَُّض لَلكل و الت َّلمف. شاهمد املُزارعُ  ***
گريند.قرار میمعرض خوردن وانبودى   

ف املشب ه ابلفعل(وات: مجع سامل للمؤن ث / اسم أن  )اسم احلر اخلضرا  

است.« در»به معناى  «ب »ابملزرعة: حرف جر    

املشب ه ابلفعل« أن  »تتعر ض: مضارع، مزيد ثالثي )من ابب تفع ل(، الزم / فعل و فاعل و خرب   

: در معرض *** / ابب تفعُّل، الزم گريددر معرض قرار میي مت معمرَُّض: قرار گرفت      ت معمرَّضم  

، متعد  دهد / ابب تفعيلعرض قرار میدر ميُ عمرِ ُض:  ***  

:احملاصيُل للت لف ت متمعر ضُ عنی  اخلطأ:  ***  

گريد!( َمصوالت در معرض انبودی قرار می2دهد!    ( َمصوالت را در معرض انبودی قرار می1  

هنگامی که به شد ت موضوع را مراقبت کرد.شديدًة.  ُمراق مبمةً مل ا راقمبم األمرم  ***  

، مزيد ثالثي )ِمن ابب مفاعلة(، متعد       اضراقب: فعل م  

وع     شديدة: صفةاألمر: مفعول       مراق مبمة: مفعول مطلق للن     

موعة: *** )فعله: مجع( ِمن جمر د ثالثي اسم مفعول اسم، مفرد، مؤن ث، جمم  

هستند:مجع مكسر  كلمات زير***   

       آهوها )مفرده: الغمزال( الِغزالن:          راب(   ها )مفرده: الغُ ن: كالغها )مفرده: الفأر(          الِغرابالِفئران: موش

الصبيان: پسران )مفرده: الصيب (          ها )مفرده: الُغصن(ها )مفرده: الُغصن(      األغصان: شاخهالُغصون: شاخ   

احلمقل )مجعه: احلُقول(: كشتزار، دشت ***  
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ای کشتزار بسيار افزايش ايفته است؟هازدايداً كبريًا. چرا تعداد موش ملاذا ازداد عدُد فئراِن احلقل ***  

ايبدايبد، فزوىن مىشود، افزايش مىيمزداُد: زايد مى                ازدادم: زايد شد، افزايش ايفت، فزوىن ايفت           

يهاحلقل: مضاف إل       و جمرور ابلكسرة الفئران: مضاف إليه    «عدد»ازداد: فعل ماض، الزم، معلوم / فعل و فاعله   

وع و منصوبازدايدًا: اسم، مصدر، نكرة، معرب / مفعول مطلق للن    

كثرية: صفة     هناك بوماٌت كثرية يف ِمنطمقمتكم. جغدهاى زايدى در منطقه مشا وجود دارند.      بوماٌت: مبتدأ ***  

كنددرازى مىدست ي مت معمد ى:.                    إن ك ت معمدَّيتم على نظام الطبيعة ت معمد يم الظاملنیم  ***  

درازی کردی.گمان تو مهچون ستمگران به نظم طبيعت دستبی  

: فعل ماض، مزيد ثالثي )ِمن ابب تفعُّل(                وعتََعدِّی: اسم، مصدر / مفعول مطلق للنّ  ت معمدَّيتم  

 الظاملنیم: مضاف إليه و جمرور ابلياء

يه يا مشابهت داللت دارد.یَ( در عبارت باال بر تشبمصدر )تَعَدِّتوجّه:   

اگر حالت اينچننی ادامه ايبد. )تداوم ايبد، استمرار ايبد(إن استمممر ِت احلالُة هكذا...  ***  

«احلالة»مزيد ثالثي )من ابب استفعال(، الزم / فعل و فاعله استمممر ت: فعل ماض، مفرد مؤنث غائب )للغائبة(،   

ای گونهاى را در َميط زيست به  شاهمدًة ُمؤِلمًة. مشكالت اتزهسمُتشاِهُد مشاكل جديدة يف البيئة مُ  ***
 دردآور )دردانک( مشاهده خواهی کرد.

ممشاِكل: اسم، مجع مكسر أو تكسري، اسم فاعل ِمن مزيد ثالثي )فعله: أشكل، مصدره: إشكال(، نكرة، معرب / مفعول و 
 منصوب ابلفتحة                  جديدة: صفة

وع و منصوبمصدر )على وزن مفاعلة(، نكرة، معرب / مفعول مطلق للن   مفرد، مؤنث، ،ُمشاهمدة: اسم  

(، نكرة، معرب / صفةاسم فاعل ِمن مزيد ثالثي )من ابب إفعال، فعله: آملمم، يُؤملُِ  اسم، مفرد، مؤنث، ُمؤِلمة:  

ها مراقبت کند. که از جوجه. اينچننی کشاورز تصميم گرفت  هكذا قر رم املُزارُِع احِلفاظم على األفراخِ  ***  

ماية، الص يانةاحلِفاظ = املراقبة، احلِ   
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                 )ابر ديگر(: ترکيب وصفی نکره مر ة ُاخرى ***

«مر ة»صفة و موصوفه ُاخرى: اسم تفضيل للمؤنث )فعله: أخر(، نكرة، معرب /   

السَّماح: اجازه دادن        / زه نداد، اجازه نداده است: اجا/ مل يمسمحْ  دهديمسممُح: اجازه مى اجازه داد / حم:مسمم  ***  

  ابزگشت.اش حالت طبيعى. َميط زيست به حالتها الطبيعيةِ عادت البيئُة إىل  ***

حالتها الطبيعية: تركيب وصفى و اضاىف***   

       «البيئة»، معلوم / فعل و فاعله دت: فعل ماض، مفرد مؤنث غائب )للغائبة(، جمرد ثالثي، الزمعا

«حالة»ها: مضاف إليه و مضافه «   حالة»ية: صفة و موصوفه البيئُة: فاعل و مرفوع      الطبيع  

رود.هاى صنعىت ْتديدى براى نظام طبيعت )نظم طبيعت( به مشار مىتُ عمد  النُّفاايت الص ناعي ة ْتديداً لِنظام الطبيعة. زابله ***  

   «النفاايت»/ فعل و انئب فاعله  ، متعد  جمهول جمرد ثالثي، آيد / مضارع، للغائبة،شود، به مشار مىرود، مشرده مىتُ عمدُّ: به مشار مى

، متعد  معلوم جمرد ثالثي، مشرد / مضارع،آورد، مىي مُعدُّ: به مشار مى  

تفعُّل، الزم: داخل شد، دخالت كرد / ابب (خَّلُ دتمدمخُّل: دخالت، داخل شدن          تمدمخَّلم )ي متم  ***  

دم املُزارعُ  *** : كشاورز طبيعت را ْتديد كرد.الطبيعةم  همدَّ  

املزارُع: فاعل        الطبيعةم: مفعول             مزيد ثالثي )ِمن ابب تفعيل(، متعد  هَدَّدَ )يُهَدِّدُ(:   

آمرزش خواستم. گمانبیخداوند . از اسِتغفاراً  ِاستمغفمرُت هللام  ***  

ب / مفعول مطلق للتأكيد و استغفارًا: اسم، مفرد مذكر، مصدر )فعله: استغفر، حروفه الزائدة ثالثة: ا س ت(، نكرة، معر 
 منصوب         هللا: مفعول و منصوب ابلفتحة

از خداوند صادقانه آمرزش خواستم. ِاستغفمرُت هللام اسِتغفاراً صادقًا. ***  

صفة و منصوب ابلتبعي ة اسم فاعل، نكرة، معرب / صادقاً:     استغفارًا: مفعول مطلق للنوع و منصوب  

غفارم الصاحلنیم. از خداوند مانند درستكاران آمرزش خواستم.استغفمرُت هللام استِ  ***  
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مضاف إليه و  / عل )فعله: صلح(، معرب، معر ف أبلالصاحلنیم: مجع سامل للمذك ر، اسم فا /وع استغفارم: مفعول مطلق للن  
 جمرور ابلياء

بر تشبيه يا مشابهت داللت دارد. در عبارت باال« ارغفاست»توجّه: مصدر   

تم  *** كند.تالش مى بسيارمادر براى تربيت فرزندانش . ابِلغاً  اجِتهاداً ِهُد األمُّ لرتبية أوالدها جتم  

تمِهُد: مضارع، للغائبة، مزيد ثالثي «األم  »/ فعل و فاعله  ، معلوم)من ابب افتعال(، الزم بزايدة حرفنی جتم  

غًا: صفةوع      ابلِ (، نكرة، معرب / مفعول مطلق للن  ت : امصدر )فعله: اجتهد، له حرفان زائدان مفرد مذكر، اجتهادًا: اسم،  

گفت.سخن   قطعاً . خداوند اب موسى تمكليماً کملَّمم هللاُ موسى  ***  

«هللا»له حرف زائد واحد(، متعد ، معلوم / فعل و فاعله مزيد ثالثي )ِمن ابب تفعيل،  للغائب، كملَّمم: فعل ماض،  

فعول مطلق للتأكيد و منصوبموسى: مفعول            تكليمًا: م  

فرود آورده شدند.قطعاً و فرشتگان «: تنزيالً املالئكُة  نُزِّلَ و»...  ***  

 «             املالئكة»ْبرف زائد واحد )من ابب تفعيل(، جمهول، متعد  / فعل و انئب فاعله  فعل ماض، للغائب، مزيد ثالثي نُزِّلَ:

ن مزيد ثالثي، نكرة، معرب / مفعول مطلق للتأكيدمصدر مِ  مفرد، مذک ر، تمنزياًل: اسم،  

 است که  املمحاصيل. دشت زمنی هپناوِر سبزی )هپناور و سبزی(أنواُع فيها تُ ْزرمُع احلمقُل أرٌض واسعةٌ خضراء  ***

 شود.انواع َمصوالت در آن کشت می 

«أرض»وصفي ة أو صفة للموصوف تُ ْزرمُع: مجلة     «أرض»صفة للموصوف : واسعة، خضراء   احلقُل: مبتدأ    

و مجلة وصفي ة« أنواع»تُ ْزرمُع: فعل مضارع، مفرد مؤنث غائب )للغائبة(، جمرد ثالثي، جمهول، متعد  / فعل و انئب فاعله   

معرب، معر ف أبل / مضاف اسم مفعول )فعله: حصل(، املمحاصيل: اسم، مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: احملصول(: مذكر، 
ور ابلكسرةإليه و جمر   

جواانن             الِفتية = الشَّباب/  معر ف أبل، معرب» )مفرده: الفىت(، مذك رالِفتيمة: مجع مكسر  ***  

كند كند، اقتدا مىيمقتدي = يمتبع / پريوى مى ***املمجُفو  = املطرود / رانده اي رانده شده             ***  
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افِتعال( يمفتدي: فعل مضارع، مزيد ثالثي )ِمن ابب  

، ساِعدوينأعينوين: أعينوا + نون وقاية + ي / مرا ايرى كنيد، ايرمي كنيد    أعينوين = اُنصروين ***  

شويد، آگاه شويد     ِانْ ت مبمهوا )ماضي(: بيدار شدند، آگاه شدند    ِانتِبهوا )امر(: بيدار  يدار شد، آگاه شد  بِانت مبمهم:  ***  

: ا ت(، نون من احلروف األصلي ة، الزم، معلوم له حرفان زائدانافتعال ) انتبمه: مزيد ثالثي ِمن ابب  

: عقبِانْ  *** الزم، معلوم حروفه األصلي ة )سحب(، نشيىن كرد / مزيد ثالثي ِمن ابب انفعال )له حرفان زائدان: ا ن(،سمحمبم  

ة: ا س ت(، متعد  مزيد ثالثي من ابب استفعال )حروفه الزائدة ثالثپس گرفت  / ِاسرتجمعم:  ***  

***  : )له حرف زائد واحد: ا(، متعد  وگو کرد، ستيز کرد / مزيد ثالثي من ابب مفاعلة گفتجدل كرد،   ْبث وجادملم  

جادمل: فعل ماضوگو کن، ستيز کن / فعل أمر            جدل كن، گفت ْبث وجاِدل:  ***  

: به ايد آورد / مزيد ثالثي )بزايدة حرفنی *** : ت ك(، من ابب تفعُّل، متعد  تمذمكَّرم  

هم تناصمروا: آهنا مهيارى كردند /فعل ماض، مزيد ثالثي من ابب تفاعل )له حرفان زائدان: ت ا(، الزم، معلوم ***  

 رجاءم تناصمروا: لطفاً مهيارى كنيد            تناصمروا: أمر

متعد  )من ابب تفعيل، مصدره: تسجيل(،  واحدفعل ماض، مزيد ثالثي بزايدة حرف  / سمجَّلم: ثبت كرد، ضبط كرد ***  

تر از زابن نيست.ساِن. هيچ چيز به زندان شدن شايستهابلس جن ِمن الل ِ  أحمقُّ ال شيءم  ***  

النافية للجنس و منصوب «ال»شيء: اسم، مفرد )مجعه: أشياء(، مذكر، نكرة، معرب / اسم   

النافية للجنس و مرفوع« ال»نكرة، معرب / خرب  مفرد مذك ر،، («تر» أحمقُّ: اسم، اسم تفضيل )مبعىن  

احلياُة ُمستمِمر ة. ***  

، ِمن ابب استفعال(، نكرة، معرب / خرب و مرفوع مفرد ُمستمِمر ة: اسم، مؤنث، اسم فاعل ِمن مزيد ثالثي )فعله: استمرَّ  

و را در کودکی )در حالی که کودک پدر و مادر اهركس مَن لَم يُؤدِّبه الوالدانِ صغيراً يُؤدِّبْه الزَّمَنُ.  ***
کند.است( ادب نکنند، روزگار او را ادب می  

 ممن: ِمن أداة الشرط، ِمن أمساء الشرط
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متعد ، معلوم / فعل و فاعله من ابب تفعيل )مصدره: أتديب(، ملم يُؤدِ ب: فعل مضارع، للغائب، مزيد ثالثي )ْبرف واحد زائد(، 
«ه»و مفعوله ضمري  «الوالدانِ »  

 الوالداِن: اسم، مثىن، مذكر، اسم فاعل )فعله: ولد، مصدره: والدة(، معر ف أبل، معرب / فاعل و مرفوع ابأللف

 صغريًا: اسم، مفرد مذكر، نكرة، معرب / حال و منصوب

«الز من»يُ ؤمدِ ب: ... / فعل و فاعله   

 الزَّممُن: اسم، مفرد مذكر، معر ف أبل، معرب / فاعل و مرفوع ابلضم ة

يؤد ب: فعل الشرط           يُؤد ب: جواب الشرط مل  

اسم فاعل من مزيد ثالثي )فعله: واطن، مصدره: مواطنة(، معرفة أبل، معرب مفرد، مذكر، واِطن: اسم، مُ ال ***  

من جمر د ثالثي اسم مكان مذكر، واِطن: اسم، مجع مكسر )مفرده: مموِطن(، مم ال ***  

ن ابب تفاعلاملُتفائل: اسم فاعل مِ  ***تفاعل          ن ابب: اسم فاعل مِ املُتشائم ***  

متضاد است. «املتفائل»اب  «املتشائم»  

الط يور: مجع مكس ر     = گاهی، شايد قد + فعل مضارع   برند.گاهی برخی پرندگان پناه می:  بعض الط يور قد تملجأ ***  

كند كه ابلش شكسته است.مى رويش واَنودبهي متمظاهر أمامه أبن  جناحمه ممكسور. رو ***  

(، الزم، معلوم، اسم فاعله، ُمتمظاِهري متمظاهمر: فعل مضارع، للغائب، مزيد ثالثي بزايدة حرفنی )من ابب تفاعل  

و منصوب املشبَّهة ابلفعل« أن  »جناح: اسم ها      جناح: ابل    أجِنحمة: مجع مكس ر / ابل  

املشبهة ابلفعل و مرفوع« أن  »، نكرة، معرب / خرب جمر د ثالثي )فعله: كسر( اسم مفعول من مفرد، مذك ر، ممكسور: اسم،  

بمع احلميمواُن املُْفرتمُِس هذه الفريسة. جانوِر درنده اين شكار را تعقيب مى *** كند(كند. )دنبال مىي مت ْ  

رفوعو م« احلميموان»يمتبمع: فعل مضارع، للغائب، جمرد ثالثي، معلوم، متعد  / فعل و فاعله   

هذه: مفعول  صفة و مرفوع ابلتبعية(، معر ف أبل، معرب/، فعله: افرتس)من ابب افتعال اسم فاعل مفرد مذك ر، املُفرتمُِس: اسم،  

تمِعُد عن العش  ابِتعاداً كثريًا. از النه بسيار دور مى *** كندشود، دورى مىشود.            يمبتمِعُد: دور مىي مب ْ  

تمِعُد: مضارع، ل .شودجمهول َنى «يمبتمِعدُ » توج ه: فعللغائب، مزيد ثالثي )من ابب افِتعال(، الزم، معلوم       ي مب ْ  
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/ درست        ابتعاد: دور كردن / غلط ، دوریكند / غلط     ابِتعاد: دور شدن، دورى كردنيمبتمِعُد: دور مى ***  

فتعال، حروفه األصلي ة: ب ع د(، نكرة، معرب / مفعول مطلق مصدر من مزيد ثالثي )على وزن ا مفرد، مذك ر، ابتعادًا: اسم،
«كثرياً »وع             ابتعادًا: موصوف و صفته للن    

 ِابِْتعاد: درست            ِابْ تمعاد: غلط

إنقاذ: جنات ايفنت / غلط  جنات دادن              جنات، إنقاذ: مصدر على وزن إفعال /  ***  

اانً يمطرُي بمغتًة  *** .               بمغتة = فجأةکندسريعًا. انگهان به سرعت پرواز می طمريم  

اانً: اسم، مفرد، مذكر، مصدر من جمر د ثالثي )فعله: طار، يمطري(، نكرة، معرب / مفعول مطلق للن   وع و منصوب طمريم  

اانً: موصوف و صفته  «سريعاً »طمريم  

شود.می يمنُقُص كلُّ شيٍء ابإلنفاق إال  العلمم. هر چيزی )مهه چيز( جز دانش اب انفاق کردن کم ***  

کل : نكرة     «        كل  »/ فعل و فاعله  ، معربيمنُقُص: مضارع، جمرد ثالثي، معلوم  

 شيء: اسم، مفرد مذكر، نكرة، معرب / مضاف إليه و جمرور

بمة األغنياِء. خبيل )انسان خبيل( در دنيا ***        يمعيش البخيُل يف الدنيا عيشم الُفقمراِء و َُياسمُب يف اآلِخرِة َُماسم
            شود.ت مهچون ثرومتندان َماسبه میکند و در آخر مانند فقريان زندگی می

نيا: اسم، مفرد، اسم تفضيل للمؤنث )مذكره: أدىن(، معر ف أبل، معرب / جمرور ْبرف اجلر    البخيُل: فاعل و مرفوع         الد 

رفة أبل، معرب / مضاف إليه و جمرور ابلكسرةمع مذك ر، الفقراء: اسم، مجع مكسر )مفرده: فقري(، /وععيش: مفعول مطلق للن    

)من ابب مفاعلة(، جمهول، متعد  / فعل و فاعله َمذوفَُياسمب: مضارع، للغائب، مزيد ثالثي بزايده حرف واحد زائد   

 اآلِخرة: اسم، مفرد مؤنث، اسم فاعل من جمرد ثالثي )فعله: أخر(، معر ف أبل، معرب / جمرور ْبرف اجلر  

وع          در على وزن مفاعلة / مفعول مطلق للن  َماسمبمة: مص  

َُماِسبمة )مصدر(: غلط اآلخمرمة، )مصدر(: درست     به ضبط حركات توجه كنيد:   اآلِخرمة، َُماسمبمة***   

 األغنياء: اسم، مذكر، مجع مكس ر أو تكسري )مفرده: الغمّن (، معر ف أبل، معرب / مضاف إليه و جمرور ابلكسرة

نموع: انئب فاعل        ها )ماهيان( وجود دارد.ای( از ماهیجمد نموٌع ِمن األمساك. نوعى )گونهيُو  ***  
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     ، معرب / فعل و فاعله َمذوفجمرد ثالثي، جمهول، متعد   للغائب، يُوجمد: مضارع،

شود     شود، ايفت میيُوجمد: وجود دارد، پيدا می  

ُد: مى ،  مضارع، جمرد ثالثي، ايبد / جيِم معلوممتعد   

توج ه كنيد: «اجلاف  »و  «اجلفاف»به كلمات  ***  

 اجلفاف: خشكساىل، خشكى  /  اجلاف  )اسم فاعل(: خشک    الرتاب اجلاف  )ترکيب وصفی(: خاک خشک

  ، ُيْضِمرُ م، يمدفن، ُيفييمسرُتُ = يمكتُ    کند.پنهان میيمسرُتُ نفسمه. خودش را )خود را(  ***

، معربر د ثالثي، معلوم، متعد  يمسرُتُ: مضارع، للغائب، جم  

وع    مصدر من جمرد ثالثي، نكرة، معرب / مفعول مطلق للن   مفرد، مذك ر، نومًا: اسم،      يمناُم نموماً عميقاً : ***  

خوابديمناُم = يمرقد / مى                      عميقاً: صفة  

  ابشد()َمتاج َنیندارد.  مانند زندگان احتياج .األحياءِ احتياجم  ...ال َيتاج  ***

وعمصدر على وزن افتعال / مفعول مطلق للن   اسم، مفرد، مذكر، احتياج:  

معرفة أبل، معرب / مضاف إليه و جمرور ابلكسرة مذك ر، ،)مفرده: حمي ( األحياء: اسم، مجع مكسر  

رُ »به مصدر  *** توجه كنيد: «ُيرِجُ »و  «جُ يم  

ُرُج: مضارع، جمرد ثالثي )مصد   (، الزم، معلومخروجره: يم

(، متعد  إخراج ُيْرُِج: مضارع، مزيد ثالثي من ابب إفعال )مصدره:  

رود         يمروُح = يمذهمبُ يمروح: مى ***  

به ضبط حركات توج ه كنيد: ***  

ِانْ تمظار، ِاْختمفاء: غلط     ِانِتظار، ِاْخِتفاء: درست  / مصدر بر وزن ِافِتعال       

ى شدن، پنهان شدن                          اخِتفاء: ُمفى كردن، پنهان کردن / غلطاخِتفاء: ُمف ***  

، معلومالزم فعل ماض، مزيد ثالثي، پنهان شد / ِاختمفى: ُمفى شد، ***  
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الصي ادونم: اسم مبالغة للداللة على صاحب احلرفة ***  

: خاک خشک را حفر می *** ابم اجلاف  فرونم الرت  اب: مفعولالرتُّ             کنند.       َيم  

فرونم: فعل مضارع، مجع مذكر غائب )للغائبنی(، جمرد ثالثي، معلوم، متعد   / فعل و فاعل ، معربَيم  

ِغالف: ***  

  كند.نفسمه: خود را )خودش را( دفن مى يمْدِفنُ  ***

، معرب، متعد  ن()حروفه األصلي ة: دف جمرد ثالثي للمفرد املذكر الغائب )للغائب(، يمدفُن: مضارع،  

پنجمدرس   

و فرزندامن را براپدارنده َناز  پروردگارا، مرا«: رمبِ  اْجعمْلّن ُمقيمم الص الة و ِمن ُذر ي يت رمبَّنا و ت مقمبَّْل دعاءِ » ***
دعامي را بپذير.قرار بده؛ پروردگارا!   

: منادى          (ضمري) ي ِاجعمْل + نون وقاية + *رمبِ   

«ي»متعد ، معلوم / فعل و فاعل و مفعوله ضمري  جمرد ثالثي، ،(للمخاطبلمفرد املذكر املخاطب )ل ِاْجعمْل: فعل أمر،  

: منادى    ان: مضاف إليه           ُمقيم: مفعول     رمبَّ

«دعاء»)من ابب تفعُّل(، متعد ، معلوم / فعل و فاعل و مفعوله  بزايدة حرفنی ت مقمبَّْل: فعل أمر، للمخاطب، مزيد ثالثي  

، ُمريد( اسم فاعل از ابب إفعال هستند.مانند )ُمقيم، ُمدير، جُميب، ُمفيد، ُمطيع هاىياسم: توج ه  

ِاجعمل اليومم سعيدًا:               اليوم، سعيدًا: مفعول ***  

             پر کن.    ِاْمَلم الص در انِشراحاً: سينه را از شادماىن  ***

الص در: مفعول       ، متعد ، معلوم / فعل و فاعل)حروفه األصلي ة: م ل أ( د ثالثي: فعل أمر، للمخاطب، جمر  ِامَلم   

راح: غلطشم ِان            )فعله: انشرح(، نكرة، معرب العانفِ مصدر من ابب  مفرد، مذك ر، راحاً: اسم،شِ ان  

الزم، معلوممزيد ثالثي من ابب انفعال، فعل ماض، للغائب، ِاْنشمرمحم: شادمان شد /  

: پر کرد        *** : پر می   ممَلم َلم ُملئم )فعل ماض للمجهول(: پر شد           جمر د ثالثي، منعد   /کند ُيم  
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***  : شودپر میئ: لِ تم  مْ من ابب افتعال، الزم          يم مزيد ثالثي، پر شد / ِاْمتمَلم  

: مرا ايرى كن         أعِ أم  *** كند  يُعنُی + نون وقاية + يايرمي مىكند، يُعيُنّن: مرا ايرى مى       ن + نون وقاية + يِعّن   

 أمِعن: فعل أمر، للمخاطب، مزيد ثالثي )من ابب إفعال(، متعد ، معلوم

، نمصمرم  أعانم )فعل ماض(: ايرى كرد  *** كنديُعنُی )مضارع(: ايرى مى ***                أعانم = ساعمدم  

عقل: مفعول       مزيد ثالثي )من ابب إفعال(، متعد ، معلوم اطب،للمخ أنِر عقلى: عقلم را نوراىن كن.  أنر: فعل أمر، ***  

: مفعول *** ِمن سوء احلمظ : بدخبتانه *             ِمن ُحسن احلمظ : خوشبختانه *      ِاجعمل التوفيقم حظ ي:   التوفيق، حمظ   

لدنيا: مفعولامَل الدنيا سمالماً شاِماًل: دنيا را از صلحی فراگري پر کن.         اِ  ***  

«سالماً »اسم فاعل من جمرد ثالثي )فعله: مشل(، نكرة، معرب / صفة للموصوف  مفرد، مذك ر، شاِماًل: اسم،  

«ي»ِاحِم + نون وقاية + ضمرياز من نگهداری کن            ي: ن َحِْ اِ  ***  

های حوادث، پيشامدهای بدبدیاثت )تركيب اضاىف(: شرور احلادِ  ***  

(               احلادِ ُشرور: مجع مك اثت: مجع سامل للمؤنث، اسم فاعل )فعله: حدث( / مضاف إليه و جمرورس ر )مفرده: شر   

: مناد  «:ا يف الدنيا حسنةً رمبَّنا آتِن» ***   ان: مفعول ان: مضاف إليه   آِت: فعل أمر من ابب إفعال     ىرب 

 حسنة: مفعول

ظوا على نمظافة الطبيعة.اي أي ها األوالُد املُؤدَّبونم، حافِ  ***  

 اي: حرف الن دا          أي ها األوالد: گروه منادايی      

املؤدَّبونم: اسم، مجع سامل للمذكر، اسم مفعول من مزيد ثالثي )فعله: أدَّب، من ابب تفعيل(، معر ف أبل، معرب / صفة و 
 مرفوع ابلواو )مرفوع ابلتبعي ة(

خاطب )للمخاطبنی(، مزيد ثالثي )من ابب مفاعلة، مصدره: َمافظة( / فعل و فاعلامل ذكراملجمع للحاِفظوا: فعل أمر،   

أخموات: مجع سامل للمؤن ث )مفرده: ُأخت( ***                    البنات: مجع سامل للمؤنث )مفرده: بنت( ***  

ثىنأخمواِن: م ****** إْخومة، إْخوان: مجع مكس ر أو تكسري )مفردمها: أخ(            
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شود.بر اسم أل دار وارد َنی« اي»ه: حرف ندا توج    

! / درستغلط                              اي رجل اي الرجل! /  

شود.   أي ها: برای مذک ر /  أي تها: برای مؤن ثبر آن وارد می« أي تها»اي « أي ها»أل دار ابشد،  ،اگر اسم ***  

أي تها البنت، أي تها الطالبة       أي ها الولد، أي ها الطالب              

شود:به دو صورت منادا واقع مى« هللا»لفظ جالله  ***  

شود.وارد َنی« اللهم  »بر « اي»؛ حرف  اي اللهم  / غلط اي هللاُ  / اللهم                        

بت به پروردگار بزرگوارت فريب اى انسان، چه چيزی تو را نس «:اي أيُّها اإلنساُن ما غمرَّك برب ك الكرميِ » ***
 داده است؟ )فريب داد(

: جارما: اسم استفهام          أي ها اإلنسان: گروه منادايی    : فعل ماضی   ك: مفعول    برب  و جمرور  غمرَّ  

«رب  »الكرمي: صفت و موصوفه         ك: مضاف إليه          

عنا ُمنادايً يُنادي لإلُي» *** «: ان...رمبَّنا إن نا مسم  

: منادى  ان: مضاف إليه  عنا: فعل و فاعل و خرب  «إن  »اسم  ة ابلفعل  ان:هإن : من احلروف املشبَّ  رب  «إن  »املشبَّهة ابلفعل  مسم  

اسم فاعل من مزيد ثالثي )من ابب مفاعلة(، نكرة، معرب / مفعول و منصوب مفرد مذك ر، ُمنادايً: اسم،  

        فعل و فاعل و مجلة وصفية / ، معلوميد ثالثي من ابب مفاعلةمز  للغائب، ي: فعل مضارع،يُنادِ 

، معر ف أبل، معربمصدر على وزن إفعال مفرد، مذك ر، ُيان: اسم،اإل  

يف األرض:  جعلنا: فعل ماض، للمتكلم مع الغري، متعد ، معلوم / فعل و فاعل    ك، خليفة: مفعول جعلناك خليفةً  ***  

:اي خريم الغاِفرينم  ***  

 خري: اسم، اسم تفضيل، معرب / منادى     

رينم: اسم، مجع سامل للمذكر، اسم فاعل من جمرد ثالثي )فعله: غفر(، معر ف أبل، معرب / مضاف إليه و جمرو ابلياءالغافِ   
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داریهر عيب ةای پوشانند اي ساتِرم كلِ  معيوٍب: ***  

 ساتر: اسم، مفرد مذكر، اسم فاعل من جمرد ثالثي )فعله: سرت(، نكرة، معرب / منادى

مفعول من جمرد ثالثي، نكرة، معرب / مضاف إليه مفرد مذكر، اسم معيوب: اسم، ضاف إليه و جمرور     مكل: اسم، نكرة /   

گناهان ةای بسيار آمرزند اي غمف ار الذنوِب: ***  

 غف ار: اسم، مفرد مذكر، اسم مبالغة للداللة على كثرة الصفة )فعله: غفر(، معرب / منادى

معر ف أبل، معرب / مضاف إليه و جمرور مذك ر، الذ نوب: اسم، مجع مكسر )مفرده: ذمْنب(،  

ای هبرتين آفرينندگان اي أحسنم اخلالقنیم: ***  

 أحسن: اسم، مفرد مذكر، اسم تفضيل )مؤنثه: ُحسىن(، معرب / منادى

 ابلياء  اخلالقنیم: اسم، مجع سامل للمذكر، اسم فاعل )فعله: خلق، اسم مفعوله: ُملوق(، معرفة أبل، معرب / مضاف إليه و جمرور

  پذيرد و. اجابت كننده كسی است كه دعا را مىأمساء هللِا احُلسىنُب ال ذي يمتقبَُّل الدعاء و هو ِمن املُجي*** 
های نيکوی خداوند است.آن از انم  

            جمرور هللا: مضاف إليه و  ِمن أمساء: جار و جمرور )خرب(      أال ذي: خرب    الدعاء: مفعول   هو: مبتديب: مبتدأ     ُمجال

«أمساء»احلُسىن: اسم، اسم تفضيل للمؤنث )فعله: حسن(، معر ف أبل، معرب / صفة و موصوفه   

كلمات زير توج ه كنيد:  مفرد به ***  

أكابر: أكرب *كبائر: كبرية                     *   ِكبار: كبري            *   
م *ظمواِهر: ظاِهرة                 *ممظاِهر: ممْظهمر            * أقدام: قمدم  
أعاِظم: أْعظمم *  ُخرباء: خمبري                 *   ُصُحف: صمحيفة      *  
ممطاِعم: ممْطعمم  *   ِعممة: طمعام              طْ أ *ِعظام: عمظم              *  
اِفل: َممِْفل *ْدِعيمة: ُدعاء            أ * حمْفالت: حمْفلمة *                  َمم  

تران                  أكابر = أعاِظم / اسم تفضيل/ بزرگان، بزرگگناهان بزرگ             كبائر:  : بزرگان               رِكبا
ها / اسم مکانها، جلوهممظاِهر: نشانه  
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