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 مهم درس اولترجمه عبارات  

 ن روي آور و هرگز از مشرکان نباشبا یکتاپرستی به دی »َحنیفاً َو التَکونَنَّ ِمَن الُْمْرشِکیَن اَِقْم َوْجَهَک لِلّدیِن « 

ِمَن املُرشکین  –التکونَنَّ فعل نهی ( فعل ناقصه )  –َحنیفاً حال  –لِلّدین جارومجرور  –کـَ مضاف الیه  –َوجه مفعول  –اَِقم فعل امر ( باب افعال ) 

 ( اسم فاعل ) جارومجرور

 ةِ ِعبادَ اِّال و کاَن لَُه دیٌن َو طَریَقٌة لِلْ  رِض ُشعوِب اْألَ  َب ِمنْ الَشعْ 
ین و روشی براي هیچ ملتی از ملت هاي  زمین نیست مگر اینکه د

 عبادت داشته باشد

 –لَُه خرب مقدم کاَن ( جارومجرور )  –فعل ناقصه کان  –ِمن ُشعوب خرب الی نفی جنس ( جارومجرور )  –َشعب اسم الی نفی جنس  –ال ، الی نفی جنس 

 لِلعبادة جارومجرور –طریقٌة معطوف  –دیٌن اسم مؤخر کان 

َحضاراُت الَّتی َعرَفَها نساُن ، َو الْ اْالِ  تََشَف الَّتی اکْ  اَر الَقدیَمةُ ثفَاْآل 

�َم تِ تَُؤکُِّد اهْ ِکتاباِت َو النُّقوِش َو الرّسوِم َو التَّ�ثیِل ، ِخالِل الْ  ِمنْ 

 ٰی أَنَُّه ِفطْریٌّ فی ُوجوِدهِ نساِن ِبالّدیِن َو تَُدلُّ َعلاْالِ 

آثار قدیمی اي که انسان آن ها را کشف کرده و تمدن هایی که آن 

ها را از طریق نوشته ها ، نقش و نگارها ، نقّاشی ها و مجسمه ها 

بر این که آن شناخته است ، بر توجه انسان به دین تأکید می کند و 

 ر وجود او ذاتی است ، داللت داردد

ها  –َعرَف فعل ماضی  –الّتی صفت  –الحضارات معطوف  –االنسان فاعل  –اِکتَشَف فعل ماضی باب افتعال  –الّتی صفت  –القدیمُة صفت  –اآلثار مبتدا 

اهت�م مفعول [  -تُؤکُِد خرب [ فعل مضارع باب تفعیل ] –ثیل معطوف النقوش و الرسوم و الت� –الکتابات مضاف الیه  –ِمن خالل جارومجرور  –مفعول 

فی وجود  –فطرٌی خرب إنَّ  –ه اسم أنَّ  –أن حرف مشبهه بالفعل  –تَُدلُّ فعل مضارع  –بالدین جارومجرور  –االنسان مضاف الیه  –مصدر باب افتعال 

 ه مضاف الیه –جارومجرور 

ِد اْآللَِهِة َو تَْقدیِم َولِٰکنَّ ِعباداتِِه َو  َشعائِرَُه کانَْت ُخرافیًَّة ؛ ِمثُْل تََعدُّ

 هاِب َرشِّ کَْسِب رِضاها َو تََجنُّ الَْقرابیِن لَها لِ 

اما عبادت ها و مراسمش خرافی بودند؛ مثل زیاد بودن  خدایان و 

پیشکش کردن قربانی ها براي آن ها به خاطر به  دست آوردن 

 تن از بدي آن هایتشان و دوري جسرضا

د مضاف  –خرافیًّة خرب کانت  –کانت فعل ناقصه  –ه مضاف الیه  –شعائر معطوف  –ه مضاف الیه  –عباداة اسم لکنَّ  –لِکنَّ حرف مشبهة بالفعل  تعدُّ

 –لِکسب جارومجرور  –ارومجرور لها ج –القرابین مضاف الیه  –تقدیم معطوف ( مصدر باب تفعیل )  –اآللهة مضاف الیه  –الیه ( مصدر باب تفعل ) 

 ها مضاف الیه –ّرش مضاف الیه  –ب معطوف ( مصدر باب تفّعل ) تََجنُّ  –ها مضاف الیه  –اف الیه رِضا مض

ثَنَا الُْقرآُن َعْن سیرَِة اْألُنبیاء  و ِرصاِعِهم َمَع أقَواِمِهِم  ( ع )َو قَْد َحدَّ

 الْکاِفرینَ 

قوام درگیري آن ها با ا و(ع)  و قرآن کریم از روش زندگی  پیامبران 

 کافرشان با ما سخن گفته است

ث فعل ماضی نقلی باب تفعیل  َمَع  –هم مضاف الیه  –رصاع معطوف  –االنبیاء مضاف الیه  –َعن سیرة جارومجرور  –القرآن فاعل  –نا مفعول  –قَد َحدَّ

 الکافرین صفت ( اسم فاعل ) –اقوام مضاف الیه  –ظرف 

ْوَمُه ِمْن الَّذی حاَوَل أَْن یُنِْقَذ قَ (ع)  َو لْنَْذکُْر َمثَالً إبراهیَم الَْخلیَل 

 ِعباَدِة اْألْصنامِ 

یاد کنیم که تالش کرد (ع)  و به عنوان مثال باید از ابراهیم خلیل 

 ومش را از پرستش بت ها نجات دهدق
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 -قوم مفعول  –أن ینِقُذ مضارع منصوب باب افعال  –حاَوَل فعل ماضی باب مفاعلة  –الّذی صفت  –الَخلیل صفت  –مثالً مفعول  –لِنذکُر فعل امر غایب 

 األصنام مضاف الیه –ِمن عباَدة جارومجرور  –ـه مضاف الیه 

نَِم الکبیرِ   را بر شانهء بت بزرگ آویزان کرد ابراهیم ( ع) تبر َعلََّق إبراهیُم ( ع ) الَفأَْس علی کَتِِف الصَّ

نَم مضاف الیه  –َعلی کتف جارومجرور  –الفأس مفعول  –ابراهیم فاعل  –َعلََّق فعل ماضی ( باب تفعیل )   الکبیر صفت –الصَّ

 آیا تو این [کار] را با خدایان ما کرده اي ، اي ابراهیم ؟! »أَ أَنَت فََعلَْت هذا ِبآلَِهتِنا یا إبراهیمُ «

 ابراهیم منادا –نا مضاف الیه  –ِبالهة جارومجرور  –هذا مفعول  –فََعلَت خرب  –أنَت مبتدا 

نََم الیَتََکلَُّم ، إّ�ا یَْقِصُد إبراهیُم إ « َدأَ الَْقوُم یَتَهاَمسوَن : بَ  نَّ الصَّ

 »اْإلسِتهزاَء ِبأْصناِمنا 

 بدون شک  بت حرف نمی زند ،« قوم شروع به پچ پچ کردند : 

 .»ابراهیم فقط قصد دارد بت هاي ما را مسخره کند 

نَم اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبه بالفعل  –یَتهامسون فعل مضارع باب تفاعل  –القوم فاعل  –بَداَ فعل ماضی   –ال یتکلمُّ خرب إنَّ ، فعل مضارع باب تفعل  –الصَّ

 نا مضاف الیه –بإصنام جارومجرور  –باب استفعال ) االستهزاء مفعول ( مصدر  –ابراهیُم فاعل  –یَقِصُد فعل مضارع 

 زانید و خدایان خود را یاري کنیدگفتند او را بسو »قوُه َو انُْرصوا آلَِهتَُکمقالوا َحرَّ « 

 کُم مضاف الیه –آلِهة مفعول  –انُرصوا فعل امر  –ه مفعول  –َحرِّقوا فعل امر باب تفعیل  –قالوا فعل ماضی 

 و خداوند او را از آن نجات داد پس او را در آتش افکندند ، ِر ، فَأَنَْقَذُه اللُه ِمنْهاالنّا فََقَذفوُه ِفی

 ِمنها جارومجرور –الله فاعل  –ه مفعول  –أنَقَذ فعل ماضی باب افعال  –فی النّار جارومجرور  –ه مفعول  –فعل ماضی  اقذفو 

 آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها می شود ؟ »أ یَْحَسُب اإلنساُن أْن یُْرتََک ُسَدًی « 

 ُسدًی حال –أن یرتَک مضارع منصوب مجهول  –االنسان فاعل  –یَحَسُب فعل مضارع 

 گویی خشنود ساختن همهء مردم هدفی است که به دست نمی آید! کأنَّ إرضاَء جمیعِ الناس غایٌة ال تُدَرُک!

ال تُدَرَک جمله وصفیه ( فعل  –غایٌة خِرب کأنَّ  –الناس مضاف الیه  –َجمیع مضاف الیه  –( مصدر باب افعال ) إرضاء اسِم کَأنَّ  –کَأنَّ حرف مشبهة بالفعل 

 مضارع مجهول ) ( باب افعال )

 »إنّا َجَعلْناُه قرآناً لََعلَُّکم تَْعِقلوَن « 
دیم ؛ امید است شما ی قرار دابی گمان ما قرآن را به زبان عرب

 خردورزي کنید

تَعِقلون  –کُم اسِم لَعلَّ  –لََعلَّ حرف مشبهة بالفعل  –قرآناً مفعول دّوم  –ه مفعول  –َجَعلنا خرب إنَّ ، فعل ماضی  –نا اسم إنَّ  –إّن حرف مشبهة بالفعل 

 خرب لََعلَّ ، فعل مضارع

 این ، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید »ال تَعلموَن فهذا یوُم البَعِث ولِکنَّکم کُنتُم « 

 کُنتم ال تعلمون ( ماضی استمراری ) –کُم اسِم لکنَّ  –کنَّ حرف مشبهه بالفعل ل –البعث مضاف الیه  –یوم خرب  –هذا مبتدا 
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یَن یُقاتِلوَن فی سبیلِه َصّفاً کأنَُّهْم بُنیاٌن «  إّن اللَه یُِحبُّ الذَّ

 »َمرْصوٌص 

همانا خداوند کسانی را که در راه او صف در صف پیکار می کنند ، 

 ویی آن ها ساختمانی استوار هستنددوست دارد ؛ گ

 ـه -فی سبیل جارومجرور  -یُقاتلون فعل مضارع باب مفاعلَة  –الّذی مفعول  –یُحبُّ خرب إّن ( باب افعال )  –الله اسم إنَّ  –إّن حرف مشبهة بالفعل 

 ( اسم مفعول ) صفت مرصوص –بنیاٌن خرب کانَّ  –ُهم اسم کأنَّ  –کَأنَّ حرف مشبهة بالفعل  –مضاف الیه 

 ه ما آموختی ، هیچ دانشی نداریمجز آن چه ب »ال ِعلَْم لَنا إّال ما َعلَّْمتَنا « 

 نا مفعول –َعلَّمت فعل ماضی باب تفعیل  –ما مستثنی  –لَنا خرب الی نفی جنس ( جارومجرور )  –اسِم الی نفی جنس  ،ِعلم –ال ، الی نفی جنس 

 عت نیستابی نیاز کننده تر از قن هیچ گنجی  کَنَْز أْغنَی ِمَن الَقناَعةِ ال

 ِمن القناَعة جارومجرور –تفضیل ) اَغنی خرب الی نفی جنس ( اسم  –کنَز اسِم الی نفی جنس  –ال ( الی نفی جنس ) 

 »ال تَُسبُّوا الّذین یَْدعوَن ِمْن دوِن اللِه فَیَُسبُّوا اللَه « 
[  به کسانی که غیر خدا را فرا می خوانند، دشنام ندهید چرا که آنان

 نیز] به خداوند دشنام می دهند

) نو یَُسبُّوا ( در اصل : یَُسبّ  –الله مضاف الیه  –ِمن دون جارومجرور  –و فاعلش ضمیر بارز واو یَدعون فعل مضارع  –الّذی مفعول  –ال تَُسبّوا فعل نهی 

 الله مفعول –مجزوم فعل مضارع 

 »و ال یَحزُنْک قولُهم إّن العزََّة لِلِه جمیعاً « 
زیرا ارجمندي ، همه از آنِ و سخن آن ها نباید تو را غمگین سازد 

 خداست

 جمیعاً تأکید –لِله جارومجرور  –الغزَّة اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  –هم مضاف الیه  –قوُل فاعل  –کـَ مفعول  –نهی ال یَحزُن فعل 

ْجِن ِمن اللِّسانِ ال َشْیَء   سزاوارتر از زبان به زندان نیست هیچ چیزي أَحقُّ بالسِّ

 ِمن اللسان جارومجرور –جن جارومجرور سِبال –الی نفی جنس  ( اسم تفضیل ) قُّ خرب حَ أ  –شیء اسم الی نفی جنس  –ال ( الی نفی جنس ) 

لَیَت قَومی یَعلَمون مبا َغَفَر لی ربّی و  قیَل ادُخِل الجنَّة قاَل یا« 

 »َجعلَنی من املُکرَمین 

[ به او] گفته شد : وارد بهشا شو ؛ گفت : اي کاش قوم من بدانند 

 گرامیان قرار داد را آمرزید و ازکه پروردگارم م

یعلمون خرب  –ی مضاف الیه  –قوم اسم لیت  –لَیت حرف مشبهة بالفعل  –قال فعل ماضی  –الَجنّة مفعول  –اُدُخل فعل امر  –قیَل فعل ماضی مجهول 

ِمَن  –ی مفعول  –( نون وقایه ) ن ،  –َجَعَل فعل ماضی  –ی مضاف الیه  –رَّب فاعل  –لی جارومجرور  –َغَفَر فعل ماضی  –مِبا جارومجرور  –لیت 

 املکرَمین جارومجرور ( اسم مفعول )

 أیّها الفاخُر َجهالً ِبالنََّسب / إّ�ا النّاُس ِألُمًّ و ِألَب
تنها از یک مادر و  اي که نابخردانه به دودمان افتخار می کنی / مردم

 یک پدر هستند

 ِالَب جارومجرور –ّم جارومجرور ألِ  –الناُس مبتدا  –ِبالنََسب جارومجرور  –عل ) الفاخر صفت ( اسم فا –ها حرف تنبیه  –أیُّ منادا 

ٍة / أَْم حدیٍد أَْم نُحاٍس أَْم َذَهبهل تَراُهم ُخل  آهن ، مس یا طال آفریده شده اندآیا آنان را می بینی که از نقره ،  قوا من ِفضَّ

ة جارومجرور  –ُخلِقوا فعل ماضی مجهول  –هم مفعول  –فعل مضارع  یتَر  –َهل حرف استفهام   حدیٍد و نحاٍس و ذََهب معطوف -من ِفضَّ
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 بَْل تَراُهم ُخلِقوا ِمْن طینٍَة / َهْل ِسَوی لَْحٍم و َعظٍْم و َعَصب ؟
آفریده شده اند / آیا به جز  بلکه آنان را می بینی که از نکّه گلی

 تند ؟و استخوان و پی هس گوش

 عظم و َعَصب معطوف –لَحٍم مضاف الیه  –ِمن طینٍَة جارومجرور  –ُخلِقوا فعل ماضی مجهول  –هم مفعول  –فعل مضارع  یتَر  –َهل حرف استفهام 

ا الَفخُر لِعقلٍ   توار ، شرم ، پاکدامنی و ادب استافتخار تنها به خردي اس بثابٍت / و َحیاٍء و َعفاٍف و أد إ�َّ

 حیاء و عفاف و أدب ( معطوف ) –ثابٍت صفت  –لَِعقل خرب شبه جمله ( جارومجرور  )  –مبتدا الَفخر 

ا هَو داٌء و ال بَرَکََة فیهِ   کلُّ طَعاٍم ال یُذکَُر اسُم اللِه علیه ، فإ�َّ
هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود ، بدون شک آن یک بیماري 

 ست و هیچ خیر و برکتی در آن نیستا

داء  –ُهَو مبتدا  –َعلیه جارومجرور  –الله مضاف الیه  –اسُم نائب فاعل  –ال یُذکَُر جمله وصفیه ( مضارع منفی مجهول )  –طعاٍم مضاف الیه  –کُلُّ مبتدا 

 فیِه خرب الی نفی جنس ( جارومجرور ) –برکة اسِم الی نفی جنس  –ال ( الی نفی جنس )  –خرب 

 ا خوش اقبال و پر برکت قرار بدهامروز ر َسعیداً / َو کَثیَر الَربَکاِت اِْجَعِل الْیَْوَم 

 الربکات مضاف الیه –کثیَر معطوف  –سعیداً مفعول دوم  –الیوم مفعول  –إجَعل فعل امر 

ْدَر انِْرشاحاً / َو فَمی ِبالبََس�ِت   انی و دهانم را از لبخندها پرکنو سینه را از شادم َو اْمَأل الصَّ

در مفعول  –امَال فعل امر   َس�ت جارومجروربَ ِبال –ی مضاف الیه  –فَم معطوف  –انرشاحاً مفعول ( مصدر باب انفعال )  –الصَّ

 س هایم و انجام تکالیف یاري نماو مرا در در َو أَِعنّی فی َدروسی / َو أداِء الواِجباِت 

 الواجبات مضاف الیه –اداء معطوف  –ی مضاف الیه  –جارومجرور فی دروس  –ی مفعول  –ن ، نون وقایه  –اَِعن فعل امر 

 را با دانش هاي سودمند روشن کن و عقل و دلم َو أَنِْر َعْقلی َو قَلْبی / ِبالُْعلوِم النّاِفعاِت 

 النافعات صفت ( اسم فاعل ) – ِبالعلوم جارومجرور –ی مضاف الیه  –قَلب معطوف  –ی مضاف الیه  –َعقل مفعول  –( باب افعال ) فعل امر  أنِر

 خت و بهرهء من در زندگی قرار بدهو پیروزي را ب َو اْجَعِل التَّْوفیَق َحظّی / َو نَصیبی فی الَْحیاةِ 

 فی الحیاة جارومجرور –ی مضاف الیه  –نصیب معطوف  –ی مضاف الیه  –َحّظ مفعول دوم  –التوفیَق مفعول  –أجَعل فعل امر 

 مهء جهت ها از صلح فراگیر پر کنو دنیا را در ه الدنیا سالماً / شامالً کلَّ الِجهاِت َو امَألِ 

 الجهات مضاف الیه –شاِمالً حال  –سالًم مفعول دوم  –الدنیا مفعول  –امأل فعل امر 

 نگهداري کنبرابر بدي هاي حوادث و از من و کشورم در  َو اْحِمنی َواْحِم ِبالدی / ِمْن ُرشوِر الْحاِدثاِت 

 الحادثات مضاف الیه –ِمن ُرشور جارومجرور  –ی مضاف الیه  –ِبالد مفعول  –ی مفعول  –ن ( نون وقایه )  –اِحم فعل امر 
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 دوم مهم درسترجمه عبارات 

 

 »لِلِّه َعلَی النّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطاَع إلَیِه َسبیالً «
سوي آن راه یابند  کسانیکه بتوانند بهحج خانه [خدا]بر مردم بر 

 واجب الهی است

استطاع خرب (  –َمن مبتدا ( اسم موصول )  –البیت مضاف الیه  –ِحجُّ مبتدای مؤخر  –َعلَی الناس خرب مقدم شبه جمله ( جارومجرور )  –لِلة جارومجرور 

 سبیالً مفعول –اِلَیه جارومجرور  –فعل ماضی باب استفعال ) 

 تلویزیون نشستنداعضاي خانواده مشتاقانه جلوي  أَعضاُء اْألْرسَِة أَماَم التلِّْفاِز ُمشتاقینَ َجلََس 

 مشتاقین حال ( اسم مفعول ) –فاز مضاف الیه لالت –اماَم ظرف  –االرسة مضاف الیه  –اعضاء فاعل  –َجلَس فعل ماضی 

باً : یا أبی ، لَِم  تَبْکی َو قَْد کُنَْت ِفی فََسأََل عارٌِف والَِدُه ُمتََعجِّ

 الَْحجِّ ِفی الْعاِم الْ�ضی ؟ !

با تعجب از پدرش پرسید : پدرم ! چرا گریه می کنی در حالی که سال 

 گذشته در حج بوده اي ؟!

 تَبکی فعل مضارع –ی مضاف الیه  –أب منادا  –ُمتَعجباً حال ( اسم فاعل )  –ه مضاف الیه  –والَِد مفعول  –عارف فاعل ( اسم فاعل )  –سأَل فعل ماضی 

 املاضی صفت ( اسم فاعل ) -فی العام جارومجرور  –فی الَجّح جارومجرور  –کُنَت فعل ناقصه  – و فاعلش ضمیر مسترت انَت 

حینَ� أََری النّاَس یَْذَهبوَن إِلَی الَْحجِّ ، مَتُرُّ أمامی ِذکَْریاتی حیَن 

َک هاتَیِن الْمَ  َستَینِ دینَتَیِن ُزرُت أنَا َو اُمُّ  الُْمَقدَّ

هنگامی که مردم را می بینم که به حج می روند ، خاطراتم در برابرم 

شهر مقدس ( پاك ) را گذر می کنند هنگامی که من و مادرت این دو 

 زیارت کردیم

 –مَتُرُّ فعل مضارع  –إلَی الحج جارومجرور  –مضارع ) یَذهبون جمله حالیّه ( فعل  –الناَس مفعول  –أَری فعل مضارع ( متکلم وحده )  –حین� ظرف زمان 

 –املَدینتین عطف بیان  –هاتین مفعول ( اسم اشاره )  –ُزرت فعل ماضی  –حین ظرف  –ی مضاف الیه  –ذکریات فاعل  –ی مضاف الیه  –أمام ظرف 

 املقدستین صفت ( اسم مفعول )

َسَة  َو یَتََذکَُّر اْألَماکِنَ کُلُّ ُمْسلٍِم حیَن یَرٰی ٰهَذا الَْمْشَهَد ،  الُْمَقدَّ

 یَشتاُق إلَیها 

هر مسلمانی هنگامی که این صحنه را می بیند ، و مکان هاي 

 شود به آن ها  مشتاق و عالقمند می د ،مقدس را به یاد می آور

یَتَذکَّر فعل مضارع (  –املَشهد صفت ( اسم مکان )  –مفعول هذا  –یَری فعل مضارع  –َحیَن ظرف زمان  –ُمسلِم مضاف الیه ( اسم فاعل )  –کُلُّ مبتدا 

 الیها جارومجرور –یَشتاُق فعل مضارع باب افتعال  –املَقدسة صفت ( اسم مفعول )  –االماکن مفعول  –باب تفّعل ) 

 َو أَنا أَتََذکَُّر َجبََل النّوِر الَّذی کاَن النَّبیُّ یَتََعبَُّد فی غاِر ِحراِء الْواِقعِ 

ِتةِ   فی ِقمَّ

قع در قلّه آن عبادت اا که پیامبر (ص) در غار حراء ، وو من کوه نور ر

  می کرد ، به یاد می آورم

 –النبی اسم کاَن  –کان فعل ناقصه  –الّذی صفت  –النور مضاف الیه  –َجبل مفعول  –أتَذکَّر خرب ( فعل مضارع باب تفّعل / متکلم وحده )  –دا تأنا مب

 ـه مضاف الیه -فی ِقّمة جارومجرور  –الواقع صفت ( اسم فاعل )  –حراء مضاف الیه  –فی غار جارومجرور  –یَتََعبَُّد فعل مضارع ( باب تفّعل ) 
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َهْل َرأَیْتُ� غاَر ثَْوٍر الَّذی لََجأِ إلَیِه النَّبّی (ص) فی طَریِق ِهْجرَتِِه 

 إلَی الَْمدینَِة الُْمنَوَّرَِة ؟

غار ثور را که پیامبر (ص) در راه هجرتش به مدینهء منوره به آن آیا 

 پناه برد ، دیدید؟

فی طریق  –النّبی فاعل  –اِلَیه جارومجرور  –لَجأ فعل ماضی  –الّذی صفت  –ثوٍر مضاف الیه  –غاَر مفعول  –َرأیتُ� فعل ماضی  –َهل حرف استفهام 

 املنوَّرة صفت ( اسم مفعول ) –اِلَی املدینة جارومجرور  –الیه ه مضاف  –هجرة مضاف الیه  –جارومجرور 

زیارَِة أَنا أمََتَنّٰی أَْن أَتََرشََّف َمَع َجمیَع أَْعضاِء اْألُْرسَِة َو َمَع اْألَقِْرباء لِ 

الُْمنَوَّرَِة َمرًَّة أُخریٰ  َمکََّة الُْمَکرََّمِة َو الَْمدینَةِ   

ه همهء اعضاي خانواده و همراه من آرزو دارم یک بار دیگر همرا

 مکرمه و مدینهء منوره مشرّف شومنزدیکان براي زیارت مکهء 

اعضاء مضاف الیه  –جمیَع مضاف الیه  –َمَع ظرف  –أن أتَرشف مضارع منصوب ( باب تفّعل )  –امََتنی خرب ( مضارع باب تفّعل / متکلم وحده )  –أنا مبتدا 

املنورة صفت ( اسم  –املدینة معطوف  –مه صفت ر کامل –َمکَّة مضاف الیه  –ومجرور لزیارة جار  –االقرباء مضاف الیه  –ف َمَع ظر  –االرسة مضاف الیه  –

 اُخری صفت ( اسم تفضیل ) –مفعول ) 

 تو می دانی که پایم درد می کند ْعلَمیَن أنُّ رِْجلی تُْؤلُِمنیأنِت تَ 

تؤلُِم خرب أنَّ ( مضارع باب  –ی مضاف الیه  –رِجل اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهه بالفعل  –مفرد مؤنث مخاطب ) تَعلَمین خرب ( فعل مضارع /  –أنِت مبتدا 

 ی مفعول –ن ( نون وقایه )  –افعال ) 

 پرداختند یک گشت علمی در اینترنتاین دو دختر ، خندان به  نِ تیهاتاِن الِبنتاِن قاَمتا ِبَجْولٍَة ِعلْمیٍَّة فی اإلنرتنت ُمبتَِسمَ 

ُمبتسمتین حال ( اسم  –فی االنرتنت جارومجرور  –ِعلمیَّة صفت  –ِبحولَة جارومجرور  –قاَمتا خرب ( فعل ماضی )  –الِبنتان عطف بیان  –هاتان مبتدا 

 )فاعل

ُع املُتََفرِّجو   می کنندشان را با خوشحالی تشویق تماشاچی ها تیم پیروز َن فَریَقُهُم الفائَِز فَرِحینَ یَُشجِّ

 فرحین حال –الفائز صفت ( اسم فاعل )  –هم مضاف الیه  –فریق مفعول  –املتَفرجون فاعل ( اسم فاعل )  –ُع فعل مضارع باب تفعیل یَُشجِّ 

 گین نشوید در حالی که شما برتریدو سست نگردید و غن »َو ال تَِهنوا و ال تَْحزَنوا و أنتَُم األَْعلَْوَن « 

 ] ( مفردش : االعلی )م االعلمون : ( جمله حالیه ) [ انتم مبتدا + االعلون خرب ( اسم تفضیل )تان –ال تحزَنوا فعل نهی  –نهی ال تِهنوا فعل 

یَن «  ًة واِحَدًة فَبََعَث اللُه النَّبیّیَن َمبَرشَّ  »کان النّاُس أُمَّ
دهنده د پیامبران را مژده مردم [ ابتدا ]یک امت بودند، آن گاه خداون

 فرستاد

ین حال ( اسم  –النبیین مفعول  –الله فاعل  –بََعَث فعل ماضی  –واِحدًة صفت ( اسم فاعل )  –الَّمًة خرب کاَن  –الناس اسم کاَن  –کاَن فعل ناقصه  ُمبَرشِّ

 فاعل )

الَة َو «  إّ�ا َولیُُّکُم اللُه و رَسولُُه َو الَّذیَن آَمنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ

کاَة و ُهْم راکِعونیُ   »ؤْتوَن الزَّ

ولی و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان 

ارند و در حال رکوع زکات آورده اند ؛ همان ها که نماز را برپا می د

 می دهند

یُقیمون فعل  –الّذی صفت  –ماضی ( باب افعال )  آمنوا فعل –الّذین معطوف  –ـه مضاف الیه  -رسول معطوف  –الله خرب  –کُم مضاف الیه  –َولّی مبتدا 

راکعون خرب ( اسم  –ُهم مبتدا  –هم راکعون جمله حالیه  –الزکاة مفعول  –یؤتون فعل مضارع ( باب افعال )  –الصالة مفعول  –مضارع ( باب افعال ) 

  فاعل )
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الةِ «  ْربِ َو الصَّ  بجوییداز بردباري و نماز یاري  » و اْستَعینوا بالصَّ

الة معطوف –بالصرب جارومجرور  –اِستعینوا فعل امر ( باب استفعال )   الصَّ

 ء مرگ استهرکسی چشنده »کُلُّ نَْفٍس ذائَِقُة املَْوِت « 

 املوت مضاف الیه –ذائَقة خرب ( اسم فاعل )  –نَفٍس مضاف الیه  –کُلُّ مبتدا 

یُِّد ُمسلِمیٌّ بَِصدیِقِه  یّاراِت لَِکی یَُصلَِّح إتََّصَل السَّ ُمَصلِِّح السَّ

 َسیّارَتَُهم

آقاي مسلمی با دوستش که مکانیک خودرو است ، تماس گرفت تا 

 ماشینشان را تعمیر کند

ید فاعل  –إتََصَل فعل ماضی ( باب افتعال )  یارات مضاف  –ُمَصلِّح ( اسم فاعل )  –ـه مضاف الیه  -ِبصدیق جارومجرور  –السَّ  –الیه ( اسم مبالغه ) السَّ

 ُهم مضاف الیه –سیّارة مفعول ( اسم مبالغه )  –لَِکی یَُصلَِّح مضارع منصوب ( باب تفعیل ) 

یّ   شید و آن را به تعمیرگاه خود بردماشین آنها را با تراکتور ک راِت اَجرَّ َسیّارَتَُهم بالَْجرّارَِة و أَخَذها إلی َمْوقِِف تَْصلیِح السَّ

إلی َموِقف  –ها مفعول  –اَخَذ فعل ماضی  –بالجرارة جارومجرور ( اسم مبالغه )  –ُهم مضاف الیه  –فاعل ( اسم مبالغه )  سیارةَ  –فعل ماضی َجرَّ 

یارات مضاف الیه ( اسم مبالغه ) –تَصلیح مضاف الیه ( مصدر باب تفعیل )  –جارومجرور ( اسم مکان )   السَّ

َمکَُة تَبْلَُع ِصغارَها ِعنَْد الَخطَّر ؛   ثُمَّ تُْخرُِجها بَْعَد َزوالِههِذِه السَّ
این ماهی بچه هاي خود را هنگام خطر می بلعد ؛ سپس بعد از 

 ، آن ها را بیرون می آوردبرطرف شدن آن 

ثُم حرف عطف  –الخطّر مضاف الیه  –عند ظرف زمان  –ها مضاف الیه  –صغیر ) مفردش : صغاُر مفعول (  –تبلُُغ خرب  –السمکة عطف بیان  –هذه مبتدا 

 ـه مضاف الیه -زواِل مضاف الیه  –بعد ظرف زمان  –ها مضاف الیه  –( باب افعال ) تُخرُج فعل مضارع  –

هِم م یدِ َسَمَکُة السَّ  کار استز عجیب ترین ماهی ها در شماهی تیرانداز ا ن أْعَجِب األس�ِک فی الصَّ

هم مضاف الیه  –َسَمکة مبتدا   فی الصید جارومجرور –األس�ک مضاف الیه ( َسَمک )  –اسم تفضیل )  –من أعَجب خرب شبه جمله ( جارومجرور  –السَّ

ٍة تُْشِبُه الَهواِء ِبُقوَّ  إلی إنّها تُطْلُِق قَطَراِت املاِء ُمتَتالیًَة ِمْن فَِمها

هْمِ   إطْالَق السَّ

ت ، در پی قطره هاي آب را با قدرتی که شبیه رها کردن تیر اساو پی 

 ( پرتاب می کند )از دهانش به هوا می اندازد 

من  –ُمتتالیة حال ( اسم فاعل )  –املاء مضاف الیه  –قطراِت مفعول  –تطلُِق خرب إنَّ ( فعل مضارع باب إفعال )  –ها اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهه بالفعل 

 –الق مفعول ( مصدر باب إفعال ) طا –( باب افعال ) تُشبه فعل مضارع  –جارومجرور ِبقوة  –إلی الَهواء جارومجرور  –ها مضاف الیه  –ور فَم جارومجر 

 السهِم مضاف الیه

 می بلعدآب می افتد ، آن را زنده هنگامی که حشره روي  بْلَُعها َحیَّةً ِعنَْدما تَْسُقُط الَحَرشَُة َعلَی َسطِْح املاِء تَ 

 حیًة حال –ها مفعول  –تَبلَُغ فعل مضارع  –الس�ء مضاف الیه  –علی سطح جارومجرور  –الحرشُة فاعل  –تَسُقط فعل مضارع  –عندما ظرف زمان 

َمَکةِ ُهواُة أْس�ِک الزّ   هاي زینتی شیفتهء این ماهی هستندعالقه  مندان ماهی  ینَِة ُمْعَجبوَن ِبهِذِه السَّ

الَسَمکة عطف  –بهذه جارومجرور  –عجبون خرب ( اسم مفعول ) مُ  –الزینة صفت  –أس�ک مضاف الیه ( مفردش َسَمک )  –لهاوی ) ُهواة مبتدا ( مفردش 

 بیان

اما غذا دادن به آن برایشان سخت است ؛ زیرا آن دوست دارد که  َولِکنَّ تَْغذیَتَها َصْعبٌة َعلَیِْهم ، ِألَنَّها تُّحبُّ أن تَأکَُل الَفرائَِس الَحیَّةَ 
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 شکارهاي زنده را بخورد

خرب  بُّ تُح –ها اسم إنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –َعلَیهم جارومجرور  –صعبٌة خرب لکنَّ  –ها مضاف الیه  –تَغذیة اسم لکنَّ  –لکنَّ حرف مشبهة بالفعل 

 الَحیَّة صفت –الفرائس مفعول ( مفردش فریَسة )  –تأکَُل مضارع منصوب أن  –إنَّ ( از باب افعال ) 

 

 سوممهم درس ترجمه عبارات 

 

 دانش را با نوشتن به بند آورید قَیِّدوا الِْعلَْم ِبالِْکتابَِة !

 بالکتابَة ( جارومجرور ) –الِعلَم ( مفعول )  –قَیِّدوا ( فعل امر از باب تفعیل ) 

التَّحدیَد ِفی اْختیاِر الُْکتُِب کَالتَّحدیِد ِفی اْختیاِر الطَّعاِم ، إِنَّ 

 کوُن إّال لِِطْفٍل أَْو َمریٍض کِالُه� الیَ 

همانا محدود کردن در برگزیدن کتاب ها همانند محدود کردن در 

 ها فقط براي بچه یا بیمار هستند انتخاب غذا است ، هر دوي آن

کالتحدید  –الکتب مضاف الیه  –باب افتعال )  مصدر( فی اختیار ( جارومجرور  )   –التحدید اسم إنَّ ( مصدر باب تفعیل )  –)  إنَّ ( حرف مشبهة بالفعل

 –ُه� ( مضاف الیه )  –کِال ( مبتدا )  –الطَّعام ( مضاف الیه )  –مصدر باب افتعال )  (فی اختیار ( جارومجرور )   –خرب شبه جمله ( جارومجرور ) 

 مریٍض ( معطوف ) –لِطفل مستثنی ( جارومجرور )  –الیَکون خرب ( فعل ناقصه ) 

 َمِم َعلَی َمرِّ التَّجارُِب ال تُْغنینا َعِن الُْکتُِب ، ِألَنَّ الُْکتَُب تَجارُِب اْالُ 

نینَ   آالِف السِّ

تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کند ؛ زیرا کتاب ها تجربه هاي 

 لّت ها در گذر هزاران سال هستند م

الُکتُب (  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  – جارومجرور عِن الُکتب – ( نا مفعول )/  ال تغنینا خرب ( فعل مضارع باب افعال ) –تجربة )  ش:التَّجارُب مبتدا ( مفرد

نین ( مضاف الیه ) –آالِف ( مضاف الیه )  –مرَّ ( جارومجرور ) َعلَی  –)  ةمفردش  أُمّ ( مضاف الیه األَُمم  –تجارب خرب أنَّ  –اسم أنَّ )   السَّ

نیَن ال یُْمِکُن أَن تَبْلَُغ تَجِربَُة الَْفرِد الْواِحِد   یک شخص به بیش از ده ها سال برسدممکن نیست تجربه ء  أَکرَثَ ِمن َعَرشاِت السِّ

اکرَثَ (  –الواِحِد ( صفت از نوع اسم فاعل )  –الَفرِد ( مضاف الیه )  –تَجِریة ( فاعل )  –مضارع منصوب ) أن تَبلَُغ (  –ال یُمکن ( فعل مضارع باب افعال ) 

 ) ِمن َعرشات ( جارومجرور –مفعول مطلق نیابی ) ( اسم تفضیل ) 

َة إذا ال أَظُنُّ أَنَّ ُهناَک کُتُباً ُمَکرَّرًَة ،  ِألَنّی أَْعتَِقُد أَنَّ الِْفْکرََة الْواِحدَ 

 ، أَْصبََحْت اَلَْف ِفْکرٍَة  طَرََحها أَلُْف کاتٍِب 

گمان نمی کنم که کتاب هاي تکراري وجود داشته باشد ؛ زیرا اعتقاد 

را مطرح کنند ، دارم هنگامی که هزار نویسنده یک ایده ( اندیشه ) 

 هزار ایده می شود

ُمَکرَّرة  –کُتباً ( اسم مؤخر أنَّ )  –ُهناک خرب مقدم أنَّ ( شبه جمله )  –نَّ حرف مشبهة بالفعل أ  –و فاعلش ضمیر مسترت اَنا ال أظن ( فعل مضارع منفی ) 

أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –/ صیغه متکلم وحده ) باب افتعال  ( فعل مضارعاَعتَِقُد خرب أنَّ  –ی اسم أنَّ  –أنَّ حرف مشبهة بالفعل  –صفت ( اسم مفعول ) 

 –کاتٍب متییز ( اسم فاعل )  –ألُف ( فاعل )  –ها ( مفعول )  –طََرَح ( فعل ماضی )  –إذا ( ظرف زمان )  –الواِحَدة ( صفت )  –أنَّ ) الِفکرَة ( اسم  –

 ِفکرٍة ( متییز ) –ألَف ( خرب أصبََحت )  –اَصبََحت فعل ناقصه 

َدةِ نَْفُع ِمْن ِقراَءِة الَْموضوعاِت َل أُْمتَُع َو أَ هَذا الَْعمَ  این کار لذّت بخش تر و سودمندتر از خواندن موضوعات گوناگون  الُْمتََعدِّ
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 است

املوضوعات مضاف الیه ( اسم  –ِمن قراءة جارومجرور  –أنَفع معطوف ( اسم تفضیل )  –اَمتع خرب ( اسم تفضیل )  –العمل عطف بیان  –هذا مبتدا 

 املتعددة صفت ( اسم فاعل ) –مفعول ) 

أَوصاَف  کاتٍِب قَْد َوَصَف نابلیون ِبأَوصاٍف ال تُشِبهُ  واثٌِق أَنَّ کُلَّ أَنا 

 الُْکتّاِب اْآلَخریَن 

من مطمئن هستم که هر نویسنده اي ناپلئون را با ویژگی هایی 

 هاي نویسندگان دیگر شباهت ندارد توصیف کرده است که به ویژگی

نابلیون  –َوَصف ( فعل ماضی نقلی )  قَد –کاتٍب مضاف الیه ( اسم فاعل )  –کلَّ اسم أّن  –رف مشبهة بالفعل أنَّ ح –واثٌق خرب ( اسم فاعل )  –أنا مبتدا 

 –الکتاب مضاف الیه ( مفردش : کاتب اسم فاعل )  –اوصاَف مفعول  –ال تُشِبُه جمله وصفیه ( مضارع باب افعال )  –ِبأوصاٍف جارومجرور  –فاعل 

 ل )اآلخرین صفت ( اسم تفضی

ُِّر فی نَْفِسِه تَأثیر  ُحُه قارِئُُه ؛ فَیُؤَث اً َعمیقاً یَظَْهُر فی رُبَّ کِتاٍب یَتََصفَّ

 آرائِِه 

چه بسا کتابی که خوانندهء آن ، آن را ورق می زند و در وجودش 

که در اندیشه هایش آشکار می  عمیقاً تأثیر می گذارد [ به طوري ]

 شود

یؤثُر فعل  –ـه مضاف الیه  -قارئ فاعل ( اسم فاعل )  –ـه مفعول  -یَتَصّفُح فعل مضارع ( باب تفعل )  –به حرف جر کتاٍب مجرور  –رُُب حرف جر 

 -ء جارومجرور افی آر  –یَظِهُر جمله وصفیه  –فت عمیقاً ص –تأثیراً مفعول مطلق نوعی  –ـه مضاف الیه  -فی نَفس جارومجرور  –مضارع ( باب تفعیل ) 

 هـه مضاف الی

 ةِ لِٰهذا ال نُشاِهُد فی َحیاتِِه اِالَّ النَّشاَط َعلَی َرْغِم ظُروِفِه الْقاسیَ 
زي]جز در زندگی اش با وجود شرایط سختش ، [چیبه همین دلیل 

 فعالیت و نشاط نمی بینیم 

 -ظروف مضاف الیه  –َعلی رغم جارومجرور  –النشاط مستثنی  –ـه مضاف الیه  -فی حیاة جارومجرور  –النُشاهُد فعل مضارع منفی  –لِهذا جارومجرور 

 القاسیة صفت ( اسم فاعل ) –ـه مضاف الیه 

جاالِت فی الْمَ  قَْد أَضاَف إلَی الَْمکْتَبَِة الَْعَربیَِّة أَکرَْثَ ِمْن ِمئَِة کِتاٍب 

 الُْمْختَلَِفةِ 

مینه هاي گوناگون اضافه ز کتاب در صد به کتابخانه عربی بیش از

 کرده است

کتاٍب  –ِمن ِمئة جارومجرور  –مغعول مطلق نیابی ( اسم تفضیل )  اکرَثَ  –العربیة صفت  –إلَی املکتبة جارومجرور  –قد أصاف ( فعل ماضی باب افعال ) 

 املُختلَفة صفت ( اسم فاعل ) –املجاالت جارومجرور فی  –( معدود ) متییز 

یّاِح الَّذیَن کانوا یَأتوَن إلَی ِمَرص  فََقْد تََعلََّم اْإلنِْجلیزیََّة ِمَن السُّ

 زیارَِة اْألثاِر التّاریخیَِّة لِ 

اریخی به مصر می انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار ت

 آمدند یاد گرفت 

یأتون خرب کانوا (  –کانوا فعل ناقصه  –الّذین ( صفت )  –ِمَن السیاح جارومجرور ( مفرد سیاح )  –االنجلیزیة مفعول  –تََعلََّم ماضی نقلی از باب تفعّل قَد 

 التاریخیة ( صفت ) –األثار ( مضاف الیه )  –لِزیارة ( جارومجرور )  –إلَی ِمَرص ( جارومجرور )  –فعل مضارع ) 

 رچیزي با انفاق کم می شود جز علمه نُْقُص باإلنفاِق إّال الِعلْمَ َشْیٍء یَ  کلُّ 

 م ( مستثنی )الِعل –جارومجرور ( باب افعال ) باالّنفاق  –ینُقُص خرب ( فعل مضارع )  –شیٍء ( مضاف الیه )  –کُلُّ ( مبتدا ) 

هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده شود، تنگ می شود مگر ظرف علم ،  ُه یَتَِّسُع بهالِعلِْم؛ فإنُّ  کُلُّ ِوعاٍء یَضیُق مبا ُجِعَل فیه إّال ِوعاءَ 
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 که به وسیلهء آن وسعت می یابد

ِوعاَء (  –فیه ( جارومجرور )  –َجِعَل ( فعل ماضی مجهول )  –مِبا ( جارومجرور )  –یضیُق ( خرب افعل مضارع )  –وعاٍء ( مضاف الیه )  –کُلُّ ( مبتدا ) 

 ـِه ( جارومجرور ) -ُع خرب أنَّ ( باب افتعال ) تّسیَ  –ـُه ( اسم إنَّ )  -الفعل إنَّ حرف مشبهة ب –الِعلِم ( مضاف الیه )  –مستثنی ) 

نْیا إّال لَِعٌب و لَْهوٌ «   نیا تنها یک بازیچه و سرگرمی استو زندگی د » َو ما الَحیاُة الدُّ

 لَهو ( معطوف ) –ِعب ( مستثنی ) لَ  –الَحیاة الدنیا ( ترکیب وصفی ) 

ی  ُه فَْوَق ِجباٍل ُمرتَِفعَ » بَرْناکِل « ُهناَک طائٌِر یَُسمَّ ٍة یَبْنی ُعشَّ

 بَعیداً َعِن املُْفَرتِسینَ 

نامیده می شود و النه اش را بر » برناکل « پرنده اي وجود دارد که 

 ی بلند، دور از شکارچیان می سازدفراز کوه های

(  ّش عُ  –یَبنی ( فعل مضارع )  –بَرناکِل ( نائب فاعل )  –مضارع باب تفعیل ) یَُسمی  جمله وصفیه ( فعل  –طائُِر ( مبتدای مؤخر )  –ُهناک ( خرب مقدم ) 

عِن املفرتِسین  –رف مکان ) بَعیداً ( ظ –ُمرتَِفعة صفت ( اسم فاعل )  –جباٍل ( مضاف الیه )  –فوق ( ظرف مکان )  –ـُه ( مضاف الیه )  -مفعول ) 

 جارومجرور ( اسم فاعل )

َها املُرْتَِفعَو ِعنَْدما تَْکُربُ ِفراُخُه ، یُریُد ِمنْها أْن تَْقِفَز مِ   ْن ُعشِّ
می خواهد از و هنگامی که جوجه هایش بزرگ می شوند ، از آن ها 

 النهء بلندشان بپرند

أن تَقِفَز (  –ِمنها ( جارومجرور )  –) باب افعال یُریُد ( فعل مضارع  –ـه ( مضاف الیه )  -ِفراُح ( فاعل )  –تَکُربُ ( فعل مضارع )  –ِعنَدما ( ظرف زمان ) 

 املرتفع صفت ( اسم فاعل ) –ها ( مضاف الیه )  –ِمن ُعشِّ ( جارومجرور )  –مضارع منصوب ) 

َة َمرّاٍت ُم ِباَو تَْصطَدِ  خوِر ِعدَّ  د بار با صخره ها برخورد می کنندو چن لصُّ

 ٍت مضاف الیهامر  -عّدَة مفعول مطلق  –بالُصخور جارومجرور  –تَصطَِدُم فعل مضارع ( باب افتعال ) 

ً ُسقوُط الِفراِخ َمْشهَ   وجه ها صحنه اي بسیار ترسناك استافتادن ج ٌد ُمْرِعٌب ِجّدا

ِجّداً مفعول مطلق –ُمرِعُب ( اسم فاعل ) صفت  –َمشَهٌد ( اسم مکان )  خرب  –الِفراخ جارومجرور  –ُسقوُط مبتدا   

 آن بخشی از زندگی دشوار آن هاست زیرا ِألَنَُّه قِْسٌم ِمْن القاسیَةِ 

 ِمن القاسیة جارومجرور –ِقسٌم خرب إنَّ  –ـُه اسم إنَّ  -أنَّ حرف مشبهة بالفعل 

 

 چهارممهم درس ترجمه عبارات 

لَحرَمُ طْأَتَُه . َو الْبَیُت یَْعرِفُُه َو الِْحلُّ َو االَّذی تَْعرُِف البْطَْحاُء وَ  ٰهَذا  
 این کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می شناسد و خانه [

 خدا ] و بیرون و محدودهء احرام ، او را می شناسد.

 –ـُه مفعول  -یَعرُِف خرب  – البیُت مبتدا –ـُه مضاف الیه  -وطاة مفعول  –البطَحاُء فاعل  –تعرُِف فعل مضارع  –موصول ) الّذی خرب ( اسم  –هذا مبتدا 

 الَحرَم معطوف لُّ وحِ ال
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مُ ٰهَذا ابُْن َخیِْر ِعباِد اللِه کُلِِّهم/ ٰهَذا التَّقیُّ النَّقیُّ الطّاِهُر الَْعلَ   
اکیزه ارِ پاك پگان خداست / این ، پرهیزگاین فرزند بهترینِ همهء بند

 و بزرگ قوم است

قی خرب اوّل الت –هذا مبتدا  –ُهم مضاف الیه  –ید کُلِّ تأک –ضاف الیه مالله  –عباد مضاف الیه  –ل ) یفضتَخیر مضاف الیه ( اسم  –خرب  ابنُ  –هذا مبتدا 

العلُم خرب چهارم –هر خرب سوم االط –النقی خرب دوم  –  

 َو لَیَْس قَْولَُک : َمْن ٰهذا ؟ ِبضائِرِِه / اَلُْعرُْب تَْعرُِف َمْن أَنَْکرَْت وَ 

 الَْعَجمُ 

ت/ ، زیان رساننده بدو نیس» این کیست؟ « و [ این ] گفتهء تو که 

سی را که تو نشناختی ، می شناسندعرب و غیر عرب ک  

الیه  ِه مضاف – ) ( اسم فاعل ) جارومجرورخِرب لیَس ( ِبضائر  –هذا مبتدای مؤخر  –َمن خرب مقدم  – مضاف الیهکـَ  –قوُل اسم لیَس  –ل ناقصه لَیَس فع

الَعَجم معطوف –أنَکرَت فعل ماضی از باب افعال  –من مفعول  –تَعرُِف خرب  - -اَلُعرُب مبتدا  –  

(ع) َعلیٍّ فی یَْوٍم ِمَن اْألَیّاِم جاَء ِبِه أَبوُه إلٰی أَمیِر الُْمؤِمنیَن  منان علی (ع) آورد<را نزد امیر مدر روزي از روزها پدرش او    

یه املؤمنین مضاف ال –إلَی أمیر جارومجرور  –ُه مضاف الیه  –أبو فاعل  –ِبِه جارومجرور  –جاَء فعل ماضی  –ِمَن األیام جارومجرور –فی یوم جارومجرور 

 ( اسم فاعل )

یَکاُد یَکوُن شاِعراً َعظی�ً  ٰهَذا ابْنی  این پسر من است ، نزدیک است شاعري بزرگ شود 

َعظی�ً  –شاعراً خرب یکوُن ( اسم فاعل )  –ُهو مستَرت ) ضمیر یکوُن فعل ناقصه ( اسم یکوُن  –یکاُد فعل ناقصه  –ه یی مضاف ال –خرب  ابن –هذا مبتدا 

 صفت

مَو َمَدَحُهم َو ناَل َجوائزَهُ ثُمَّ رََحَل إلٰی ُخلَفاِء بَنی اَُمیََّة ِبالّشاِم ،   
 د وسپس به سوي خلفاي بنی امیه در شام کوچ کرد و آن ها را ستو

 جایزه هاي آن ها را به دست آورد

َل فعل ماضی باب تفعیل   –ناَل فعل ماضی  –َمَدَح فعل ماضی   -ِبالشاِم جارومجرور  –مضاف الیه  اُمیّةَ  –بَنی مضاف الیه  –ألی ُخلَفاء جارومجرور   -رَحَّ

 ُهم مضاف الیه –جوائَِز مفعول ( مفردش : جائِزة ) 

ِة لَّ� َوَصَل إلَی الَْحَجِر لَْم یَْقِدْر أْن یَْستَلَِمُه لَِکرْثَ  فَطاَف ِهشاٌم وَ 

 اْإلزِْدحامِ 

هشام طواف کرد و هنگامی که به سنگ (حجراألَسود ) رسید، 

را به خاطر زیادي جمعیت مسح کندنتوانست آن   

أن یَستَلِم  –وم ) ز جملَم یَقِدر ( مضارع  –رومجرور ) إلی الَحَجر ( جا –َوَصَل ( فعل ماضی )  –( ظرف زمان )  لَّ�  -شاٌم ( فاعل )هِ  –طاَف ( فعل ماضی ) 

االزدحام مضاف الیه ( مصدر باب افتعال ) –لَِکرثَِة ( جارومجرور )  –ـُه ( مفعول )  -)  باب افتعال منصوب( مضارع   

 فَنُِصَب لَُه ِمنَْربٌ َو َجلََس َعلَیِه یَنْظَُر إِلَی النّاِس 
اه در حالی که به مردم نگ براي او جایگاهی برپاشد و بر آن نشست

 می کرد

 ( إلَی الناِس  -ینظر جمله حالیه –َعلَیِه ( جارومجرور )  –َجلََس ( فعل ماضی )  –ِمنٌرب ( نائب فاعل )  –لَُه ( جارومجرور )  –مجهول ) نُِصَب ( ماضی فعل 

 جارومجرور )

لعاِبدیَن (ع) فَطاَف بَیْنَ� یَنْظُُر إلی الُحّجاِج ، إْذ جاَء َزیُْن ا

 ِبالبَیِْت 

د و ت ، ناگهان زین العابدین (ع) آمدر حالی که به حاجیان می نگریس

[ خدا ] را طواف کرد خانه  
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العابدیَن (  –زیُن ( فاعل )  –( فعل ماضی )  ءَ جا –اِذ ( ظرف زمان )  –إلی الُحجاج جارومجرور ( مفرد: حاّج )  –یَنظُُر ( فعل مضارع )  –بَینَ� ( ظرف ) 

بالبَیِت ( جارومجرور ) –طاف ( فعل ماضی )  –مضاف الیه ) ( اسم فاعل )   

 این کیست که مردم به او اجازه داده اند تا سنگ را مسح کند ؟ َمْن هَذا الَّذی قَْد َسَمَح النّاُس لَُه بِاْسِتالِم الَحَجِر ؟!

(  باستالم ( جارومجرور ) –لَُه ( جارومجرور )  –الناُس ( فاعل )  –( ماضی نقلی )  حَ قد َسمَ  –الذی ( صفت )  –مؤخر ) هذا ( مبتدای  –من ( خرب مقدم ) 

الَحَجر ( مضاف الیه ) –مصدر باب افتعال )   

لِنَْفِسهِ  یُؤِمُن أَحُدکُْم َحتَّی یُِحبِّ ِألخیِه ما یُِحبُّ ال   
رد کسی از شما ایمان نمی آورد مگر این که براي برادرش دوست بدا

چه را که براي خود دوست می دارد آن  

َ   -فعل منفی مضارع ) باب افعال ال یؤِمُن (   ( ـهِ  -ِألخ ( جارومجرور )  – ) باب افعال َحتَّی یُِحّب ( مضارع منصوب – کُم ( مضاف الیه ) –َحُد ( فاعل ) ا

ـه ( مضاف الیه ) -)  لِنَفس ( جارومجرور –باب افعال  از یفعل مضارع منفیُِحبُّ  -مفعول ما  –مضاف الیه )   

رَّداأکْرَْمَت اللَّئیَم مَتَ  أنَْت  إذا أنَْت أکْرَْمَت الَکریَم َملَْکتَُه / و إنْ   

(  گیريهرگاه تو [ انسان ] بزرگوار را گرامی بداري، او را در اختیار می 

گرامی بداري ، ت را اگر [ انسان ] پس واو را به دست می آوري )؛ 

 سرکشی می کند

ت ( أکرَمَ  –أنَت ( مبتدا )  –ـُه ( مفعول )  -َملََکت ( فعل ماضی )  –الَکریم ( مفعول )  –اَکرََمت خرب ( باب افعال )  –أنَت ( مبتدا )  –اِذا ( ظرف زمان ) 

مَتَرَّدا ( جواب رشط ) ( ماضی باب تفّعل ) –اللَّئیم ( مفعول )  –فعل رشط )   

نَبثَ لاِدََّعی ا ْعلَُب َشیئاً َو طَلَب / قیَل َهْل ِمْن شاِهٍد قاَل الذَّ  

به او ] گفته شد آیا شاهدي  [روباه چیزي را ادعا کرد و خواست؛

(همان ضرب المثل معروف فارسی است که می  داري؟گفت:دم!

: دمم!)روباه گفتند : شاهدت کیه ؟ گفت گوید : به  

ور ( ِمن شاِهٍد جارومجر  –َهل حرف استفهام  –قیَل فعل ماضی مجهول  –طَلَب فعل  –شیئاً مفعول  –الثعلُب فاعل  –ماضی باب افتعال )  فعل اِدََّعی (

الّذنََب مفعول –قال فعل ماضی  –اسم فاعل )   

 ُمدَّ رِْجلََک َعلَی قَْدِر کِسائَِک!
 یتمی گوییم : پاپایت را به اندازهء جامه ات دراز کن ! ( در فارسی 

)را به اندازهء گلیمت دراز کن   

َک مضاف الیه –کِساء مضاف الیه  –َعلی قَدِر جارومجرور  –َک مضاف الیه  –رِجل مفعول  –دَّ فعل امر م  

دائِِد یُْعرَُف اإلخوانُ  ِعنْدَ  الشَّ م سختی ها دوستان شناخته می شوندهنگا   

دائد مضاف الیه  –ِعنَد ظرف زمان  مفردش : أَخ ) –اِخوان نائب فاعل  ( جمع مکرس  –یُعرَُف فعل مضارع مجهول  –الشَّ  

فاإّن الزَّْرَع یَنْبُُت فی السَّ  ْهِل و ال یَنْبُُت فی الصَّ دمی روید و بر تخته سنگ نمی روی به درستی که کشت در دشت   
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فا جاروم –الیَنبُُت فعل مضارع منفی  –فی الّسهل جارومجرور  –) یَنبُُت خرب ( فعل مضارع  –الّزرع اسم إنَّ  –إنَّ حرف مشبهة بالفعل  جرورفی الصَّ  

َل تعلیم ِسِه قَبْ َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنّاِس إماماً، فَلْیَبَْدأْ ِبتَْعلیِم نَفْ 

 َغیرِهِ 

دیگري ،  هرکس خود را پیشواي مردم قرار دهد، باید پیش از آموزش

 آموزش خودش را آغاز کند

ر فعل ام ألِیبد –إماماً مفعول دوم  –رور لِلناس جارومج –ـه مضاف الیه  -نَفَس مفعول  –نََصَب فعل رشط ( فعل ماضی )  –مبتدا ( ادات رشط ) َمن 

غیِر  - )  تَعلیم مضاف الیه ( مصدر باب تفعیل –قبل ظرف  –ـه مضاف الیه  -نفس مضاف الیه  –ِبتعلیم جارومجرور ( مصدر باب تفعیل )  –غائب 

ه مضاف الیه –مضاف الیه   

ِه قَبَْل تَأدیِبِه بِلِسانِهِ َو لْیَُکْن تأدیبُُه بِسیرَتِ   
د بای و ( اشداش پیش از زبانش با کردارش بو باید ادب آموزشی 

) ادب آموزي او با کردارش پیش از ادب آموزي با زبانش باشد.  

 –قَبَل ( ظرف زمان )  –ـه ( مضاف الیه )  -بسیرِة ( جارومجرور )   –یکن ) ( مصدر باب تفعیل ) ( اسم لِ تأدیب  –) ( فعل ناقصه ) یَُکن ( فعل امر غائب لِ 

 ـه ( مضاف الیه ) -ِبلِسان ( جارومجرور )  –ـه ( مضاف الیه )  -تأدیب ( مضاف الیه ) 

مِبهِ ُمؤَدَ ْن ُمَعلِِّم النّاِس َو معلُّم نفِسِه َو ُمؤَدِّبُها أَحقُّ باإلجالِل مِ   
آموزگار و ادب آموزندهء خویشتن از آموزگار و ادب آموزندهء 

دمان در گرامیداشت شایسته تر استمر  

ل باإلجال –َحقُّ ( خرب ) أَ  –ها ( مضاف الیه )  –اسم مفعول ) معطوف  ُمؤدَّب ( –ـه ( مضاف الیه )  -نفس ( مضاف الیه )  –معلُّم ( مبتدا )( اسم فاعل ) 

ِهم ( مضاف الیه ) –ُمؤدَّب ( معطوف ) ( اسم مفعول )  –الناِس ( مضاف الیه )  –( اسم فاعل )  َعلِِّم جارومجرورِمن مُ  –) باب افعال  در( مصخرب  

اللِه ِألداِء َمناِسِک الَحجَّ  الُحّجاُج یَطوفوَن َمرّاٍت َحْوَل بَیِْت   
خانه خدا طواف ، پیرامون حج گزاران چندین بار براي انجام آداب حج

 می کنند

(  َمناِسک –داء ( جارومجرور ) إلِ  –الله ( مضاف الیه )  –بَیَت ( مضاف الیه )  –َحوَل ( ظرف مکان )  –یَطوفون خرب ( فعل مضارع )  –الُحّجاج ( مبتدا ) 

الَحجَّ ( مضاف الیه ) –مضاف الیه )   

املدینةِ یُْت حاِدثاً فی ساحِة ، رأَ  بَیْنَ� کُنُْت أَمشی ، حادثه اي را در میدان شهر دیدمدر حالی که قدم می زدم    

املدینة (  –فی ساِحة ( جارومجرور )  - اً ( مفعول )ثحادِ  –َرأیُت ( فعل ماضی ) –ه ) متکلم الوحد / صیغهکُنُت أمشی ( ماضی استمراری  –بَینَ� ( ظرف ) 

 مضاف الیه )

طیُّ َالْشتَدَّ  اُم أماَم املَلَْعِب الّریاضیِّ االزِدحلَو ال الرشُّ دغی در مقابل ورزشگاه بیشتر می شاگر پلیس نبود قطعاً شلو   

ت )الریاضیَّ ( صف –) اسم مکان  (امللَعب مضاف الیه  –أماَم ( ظرف مکان )  –مصدر باب افتعال )  (ازدحاُم  فاعل  –شتَدَّ ( فعل ماضی باب افتعال ) اِ   

َمُک املَ  َمِک فیالسَّ ُه ِعنَْد یَْسُرتُ نَْفسَ  ،إفریقیا دفوُن نوٌع ِمَن السَّ

 الَجفاِف فی ِغالٍف ِمَن املَوادِّ املُخاطیَِّة الَّتی تَْخرُُج ِمْن فَِمِه وَ 

َسُه تَْحَت الطّینِ یَْدِفُن نَفَ   

ماهی مدفون ( دفن شده ) ، نوعی ماهی در آفریقاست که خودش را 

ی از مواد مخاطی که از دهانش بیرون م هنگام خشکسالی در پوششی

کند و خودش را زیر گل دفن می کندآید ، پنهان می   

 –یَسُرتُ جمله وصفیه ( فعل مضارع )  –ریقا جارومجرور ففی إ –ِمَن الَسمک جارومجرور  – نوٌع خرب –املدفون صفت ( اسم مفعول )  –السمک مبتدا 

تَخرُج  –الّتی صفت  –املخاطیة صفت  –ِمَن املواد جارومجرور  –فی غالٍف جارومجرور  –الجفاف مضاف الیه  –ِعنَد ظرف  –ـه مضاف الیه  -نَفَس نفعول 

 الطین مضاف الیه –ظرف  تَحَت  –ـه مضاف الیه  -فَس مفعول نَ  –یَدِفُن مضارع  –ـه مضاف الیه  -ِمن فَم جارومجرور  –فعل مضارع 
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  درس اوللغات مهم 

 أصنام : بت ها ( مفرد : َصَنم ) َاْحَضَر : حاضر کرد ( َأْحَضَر / ُحيِْضُر ) آهلة : خدايان ( مفرد : إله )

َأِعّنی : ( َأِعْن + ن + ی ) مرا ياری کن 
 ( فعل امر از ( أعاَن / يُعُني ) )

 اَِقْم َوْجَهَک : روی بياور اَِقْم : به پا دار (فعل امر از ( اَقاَم / يُقيُم ) )

 اِکَتَشَف : کشف کرد األُنشودة : سرود ( مجع : األناشيد )

 أَنِر : روشن کن 
 )فعل امر از ( َآناَر ، يُنُري ) (

ِامحِْنی : ( ِاْحِم + ن + ی ) مرا محايت کن ( فعل 
 َحيْمی ) )امر از ( َمحی / 

 َتَديُّن : دينداری

 َحنيف : يکتاپرست

َجتَنُّب : دوری کرد ( مصدر از ( َجتَنََّب / يـََتَجنَُّب )  اِالنشراح : شادمانی
( 

 الَبَسمات : لبخند ها

 بـَْعث : برانگيخنت ، رستاخيز ( مفرد : الَبْسَمة )

 َحضاَرة : متّدن
 اُحلظوظ ):خبت ، شانس، نصيب (مجع : اَحلظّ 

 ُسدًی : بيهوده ، باطل ، بی هدف

 َشعائِر : مراسم ، شعارها داء : بيماری

 هَتاَمَس : پچ پچ کرد

 ( هَتاَمَس / يـََتهاَمُس )

ُث ) َث / ُحيُدِّ  َحرِّقوا : بسوزانيد َحدََّث : صحبت کرد ( َحدَّ

 ُسجون )ِسْجن : زندان ( مجع :  ( فعل امر از ( َحرََّق / ُحيَرُِّق )

 عافية : سالمتی سرية : روش ، شيوه ی زندگی السَّالم : آشتی ، صلح

 ِصراع : کشمکش ، مبارزه

 ( مصدر از ( َصارََع ، ُيصارُِع ) )

 َعْظم : استخوان طني : ِگل

 َقرابني : قربانی ها ( مجع : ُقربان ) فَأس : ترب

 قيَل : گفته شد َعلََّق : آويزان کرد ( َعلََّق / يـَُعلُِّق )

 ( فعل جمهول از ( قاَل / يَقوُل ) )

 َقَذفوا : انداختند ( َقَذَف / يـَْقِذُف )

ُر ) َر / ُيَکسِّ جيب : اجابت کننده ، پاسخ دهنده َکسََّر : شکست ( َکسَّ
ُ
 امل

 نُقوش : کنده کاری ها ، نگاره ها َکِتف : شانه ، کتف ( مجع ، اَکتاف ) ُمَدوَّنَة : وبالگ

 مرصوص : استوار ، حمکم َمْفَسَدة : عامل تباهی و فساد مفرد : نقش ) (

 ) ) ( فعل �ی از ( کاَن / َيکوُن ) نَّ +  ال َتُکنْ الَتکوَننَّ : هرگز نباش ( 
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  دومدرس لغات مهم 

 اََمتَّنٰی : آرزو دارم ( َمتَّنٰی / يـََتَمّنٰی )
 َيْسَتعُني )اْسَتعينوا : کمک بگرييد ( ِاْسَتعاَن / 

 ِاشتاَق : مشتاق شد ( ِاْشتاَق / َيْشتاُق )

 بـَُنیَّ : پسرکم أُّماه : مادرجان ، ای مادرم

َلُع ) بـُنَـيَّة : دخرتکم  التّلفاز : تلويزيون بـََلَع : بلعيد ( بـََلَع / يـَبـْ

 َحجَّ : طواف کرد ( َحجَّ / َحيُجُّ ) يـََتساَقُط )َتساَقَط : افتاد ( َتساَقَط /  َمتُرُّ : می گذرد ( َمرَّ ، َميُرُّ )

 ُتؤِملُ : به درد می آورد /  تُؤِلْمنی رِْجلی : پامي درد می کند ( اََملَ / يُؤِملُ ) اجلرّارة : تراکتور

 ُزْرُت : ديدم ( زاَر / يَزوُر ) َجْوَلة : گردش خيام : چادرها ( مفرد : خيمة )

 ِقمَّة : قّله ( مجع : ِقَمم ) ها ( مفرد : َدْمع ) ُدموع : اشک الفم : دهان

 َجلأ إلی : پناه برد ( َجلأ / يـَْلَجأ ) الفرائس : شکارها ( مفرد : الفريسه ) َکما : مهان طور که

 َمشَهد : صحنه ، منظره 
 ( مجع : َمشاِهد )

 الهَتِنوا : سست نشويد

 ( فعل �ی از ( َوَهَن / يَِهُن ) )

 : خراب شدهُمَعطََّلة 

 يُؤتوَن : می دهند ( آتی / يُؤتی )

 اَْطَلَق : رها کرد ( اَْطَلَق / يُْطِلُق ) ُمَصلِّح : تعمري کننده َمْوِقف : گاراژ ( مجع : َمواِقْف )

هواداران ، عالقمندان ( مفرد : اهلُواة :  يـَتَـَعبَُّد : عبادت می کند ( تـََعبََّد / يـَتَـَعبَُّد ) َمسََکُة السَّْهم : ماهی تريانداز
تتالی : پی در پی اهلاوی )

ُ
 الَسْهم : تري امل

 

 

 

 

 



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

  سومدرس لغات مهم 

 االختيار : برگزيدن ( ِاختاَر / َخيتاُر ) اِتََّسَع : فراخ شد ( اِتََّسَع / يـَتَِّسُع ) اآلالف : هزاران ( مفرد : االَلف )

 َاضاَف : افزود

 / إضاَفة ) ( َاضاَف / ُيضيفُ 

 أْغنٰی : بی نياز گردانيد

 ( أْغنٰی / يُغنی )

 اَغناه عنه : او را از آن بی نياز کرد

 الِبطاَقة : کارت

 اْحلُرّيَّة : آزادی اَْن جيََِد : بيابد ( َوَجَد / جيَُِد ) اَالْمَتع : لذت خبش تر

ُلُغ / بُلوغ ) حمدود کردن ، مشخص  لتَّحديد : ا بـََلَغ : رسيد ( بـََلَغ / يـَبـْ
ُد ) َد / ُحيَدِّ  کردن ( َحدَّ

 َتَصفََّح : ورق زد ، سريع مطالعه کرد

 الثّانويّة : دبريستان ( َتَصفََّح / يـََتَصفَُّح )

 اْخلُسر : خسران ، زيان اَجلدير : شايان ، اليق َحَصَر : حمصور کرد ( َحَصَر / َحيُْصُر )

شَية : پروا ، ترس  َرُخَص : ارزان شد ( َرُخَص / يـَْرُخُص ) : کبوتر احلمامة اخلَْ

َخفََّض : کم کرد ، تقليل داد ( َخفََّض  َسَبَح : شنا کرد ( َسَبَح / َيْسَبُح )
 / ُخيَفُِّض )

 َسِهَر : بيدار ماند ( َسِهَر / َيْسَهُر )

 الصََّحفّی : روزنامه نگار السُّياح : گردشگران

 ُغضَّ : بر هم �اد ( َغضَّ / يـََغضُّ ) السِّْعر : قيمت َيضيُق )ضاَق : تنگ شد ( ضاَق / 

 القاسی : سخت ودشوار َشبََّه : تشبيه کرد ( َشبََّه / يَُشبٌِّه ) َغال : گران شد ( َغال / يَغلو )

 الُکّتاب : نويسندگان ( مفرد : اْلکاِتب ) الظُّروف : شرايط ( مفرد : الظَّرف ) الَقْيد : بند

 فاَض : لربيز شد ، پر شد اجملاالت : زمينه ها

 ( فاَض / يَفيُض )

رِعب : ترسناک
ُ
 امل

َفکِّر : انديشمند
ُ
 نقص : کم شد ( نَقَص / يـَنـُْقَص ) امل

 هناک : وجود داد ، آن جا قـَيِّدوا : به بند آوريد ( قـَيََّد / يـَُقيُِّد ) الواثِق : مطمئن

 يُقاُل : گفته می شود

 جمهول از  (قال ، يَقوُل ) )( فعل 

 َمرََّر : تلخ کرد ، ناگوار کرد

 ( َمرََّر / ُميَرُِّر )

 َنَشأ : پرورش يافت ( َنَشأ / يـَْنَشأُ )

 الِوعاء : ظرف ( مجع : األوعّية )

 



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

   چهارمدرس لغات مهم 

 اَْنَکَر : انکار کرد ( اَْنَکَر / يـُْنِکُر ) ُحْلم )مفرد :( خواب ها: رؤياها ، أحالم َحْبل )ارهای صوتی (مفرد:ت:األحباِل الصوتيَّة

 ِادََّعٰی : اّدعا کرد ( ِادََّعٰی / يَدَّعی ) إجالل : گرامی داشنت اَنـَْبَت : رويانيد ، رشد داد ، پرورش داد

 بالغ : بسيار ِاْستَـَلَم احلََْجَر : به سنگ دست کشيد إْذ جاَء : ناگهان آمد ←إْذ : ناگهان 

َنما : در حالی که َبْطحاء : دشت مّکه  َتقّی : پرهيزگار ، باتقوا بـَيـْ

 َجفاف : خشکی جاّف : خشک َمتَرََّد : نافرمانی کرد ( َمتَرََّد / يـََتَمرَُّد )

 ِحّل : بريون از حالت احرام است َجَهَر بِـ : آشکار کرد ( َجَهَر / َجيَْهُر )

 ( مربوط به اصطالحات حّج است )

َرِغَب فی : عالقه داشت به ، متايل داشت 
 ُدبَّ الباندا : خرس پاندا ←ُدّب : خرس به ( َرِغَب / يـَْرَغُب )

 َرَعی : چريد َرَحَل : سفر کرد ( َرَحَل / يـَْرَحُل ) دارَِجة : عاميانه

 ُسور : ديوار َرمز : مناد ، مسبل ( مجع : ُرموز ) َسْهل : دشت ( در اين درس )

 َصفا : ختته سنگ ( در اين درس ) شدائِد : سختی ها ( مفرد : شديدة ) ضائِر : زيان رساننده ، آسيب زننده

 عاصمة : پايتخت ( مجع : َعواِصم ) طاَف : طواف کرد ( طاَف ، يَطوُف ) ُعْرب : عرب

 ِغالف : پوشش ، پوسته ِکساء : جامه ، لباس ِکبار : بزرگان ( مفرد : کبري )

َلزَِم : مهراه چيزی شد ، به چيزی آوخيت (  َعَلم : بزرگ قبيله ، پرجم ، شناخته شده َلزَِم اْلَمناْم : خوابيد ، خواب را رها نکرد
 َوْطأَة :گام ، قدم ، جای پا َلزَِم ، يـَْلَزُم )

 کرد ( َمَدَح / َميَْدُح )َمَدَح : ستايش   اللَّئيم : فرومايه ، پست ناَل : به دست آورد ( ناَل / يَناُل )

 ُمدَّ : بکش ، دراز کن

 ( فعل امر از ( َمدَّ ، َميُدُّ ) )

 َنَصَب : نصب کرد ، بر پا کرد

 ( َنَصَب / يـَْنُصُب )

 ُيصاُد : صيد می شود

 ( فعل جمهول از ( صاَد / َيصيُد ) )

 يـَْعُمُر : عمر می کند ، ماندگار می شود  نَقّی : پاک ، خالص
 َعَمَر / يـَْعُمُر )( 

 َيکاُد : نزديک است ( کاَد / َيکاُد ) :

 َمواّد التَّجميل : مواّد آرايشی به عنوان يک فعل کمکی مهراه افعال مضارع می آيد .



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

  ازدهمدوکلمات مترادف 

 

 

 

 

 

 

 

 درس اول

 معنی مترادف کلمه

 کمک کرد ساَعدَ  أَعانَ 

 روشن کرد َأضاءَ  أَنارَ 

 شادی الّسرور االنشراح

 رستاخيز قيامة بـَْعث

 دوری کردن ابتعاد َجتَنُّب

 صحبت کرد َکلَّمَ  َحدَّثَ 

 سوزاند َاْشَعلَ  َحرَّقَ 

 يکتاپرست ُمَوحِّد َحنيف

 بيماری َمَرض داء

 بيهوده َعَبث ُسدی

 شتافت َأْسرََع / َعجَّلَ  َسَعی

 مبارزه ِکفاح ِصراع

 سالمتی َسالمة عافية

 پرتاب کرد ، انداخت َرَمی َقَذفَ 

 حمکم َسديد َمرصوص



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 

 

 

 

 درس دوم

 غار َکْهف غار

 شکار الصَّْيد الَفريسة

 پناه برد عاذَ  َجلَأَ 

 شيفته ، مشتاق ُمْعَجب ُمشتاق

شَهد
َ
نظَر امل

َ
 صحنه ، منظره امل

ِحّب / الرّاِغب اهلاوی
ُ
 د.ستدار ، عالقمند امل

 می دهد يـُْعطی يُؤتی

 به درد می آورد ، آزار می دهد يـُْزِعجُ  يُؤملُِ 

 می بيند ُيشاِهدُ  يَزور

 می گذرد ، عبور می کند يـَْعبُـرُ  َميُرُّ 

 درس سوم

 

 

 

 زياد کرد ، افزود زادَ  أضافَ 

 لذت خبش تر األَلذَّ  األْمَتعَ 

 انتخاب کردن االنتخاب االختيار

 اطمينان الثـَِّقة اِالطمينان

 شايان ، اليق الالئق اَجلدير

 گمان کرد ، پنداشت َحِسبَ  َظنَّ 

 لربيز شد ، پر شد ِاْمَتأل فاضَ 

 ظرف الکأس الِوعاء

ُ  َيْظهرُ   آشکار می شود يـََتبَـنيَّ



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس چهارم

 گرامی داشنت تکرمي / تعظيم إْجالل

 بسيار کثري بالغ

 پرهيزگار الَورِع التَّقیّ 

 نافرمانی کرد َعَصی َمتَرَّدَ 

 آشکار کرد أْظَهرَ  َجَهَر بِـ

 سفر کرد سافـَرَ  َرَحلَ 

 متايل داشت َاَحبَّ  َرِغَب فی

 ديوار ِجدار ُسور

 دشت َحْقل َسْهل

 سختی ها اْلَمصاِعب الشَّدائِد

 بزرگان الِعظام اْلِکبار

 جامه ثـَْوب / لِباس ِکساء

 پست اَألرَذل اللَّئيم

 ستود محَِدَ  َمَدحَ 

 به دست آورد اِْکَتَسبَ  نالَ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

  دهمدواز متضادکلمات 

 

 درس اول

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه

 نزديک شدن تـََقرُّبْ  دوری کردن َجتَنُّبْ 

 خاموش کرد اَطفأ سوزاند َحرَّقَ 

 مشرک ُمشرِک يکتاپرست حنيف

 درمان ِشفاء بيماری داء

 درمان ِسْلم کشمکش ِصراع

 

 

 

 

 

 درس دوم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه

 ضعيفان ُضعفاء نريومندان أقوياء

 دخرتکم بـَُنيَّتی پسرکم بـَُنیَّ 

 باال رفت َتصاَعدَ  افتاد َتساَقط

 تعمري کرد َصلَّحَ  خراب کرد َخرَّبَ 

 شکست خورده الفاِشل چريه ، مسّلط الغالب

 تعمري شده ُمَصلَّح خراب شده  ُمَعطَّل

 حمکم شد َشدَّ  سست شد َوَهنَ 

 آرام می کند ئيـَُهدِّ  به درد می آورد يُؤملُِ 

 می خندد َيْضَحکُ  گريه می کند يبکی

 

 

 



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 

 

 درس سوم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه

 آسان تر األْسَهل سخت تر األقسیٰ 

 مضّرتر األَضرّ  سودمند تر األنـَْفع

 زشتی الُقبح زيبايی اجلمال

 خالی شد فـَرَغَ  پر شد فاضَ 

 آسان السَّهَلة سخت ودشوار القاسية

 گم کرد ، از دست داد فـََقدَ  يافت ، پيدا کرد َوَجَد 

 گران می شود يَغلو ارزان می شود يـَْرُخصُ 

 

 

 

 

 

 درس چهارم

 معنی متضاد متضاد معنی کلمه کلمه

 اطاعت کرد أطاعَ  نافرمانی کرد َمتَرَّدَ 

 پنهان کرد َسَرتَ  آشکار کرد َجَهَربِـ

 آسانی السُّهولَة سختی الشَّديدة

 سودمند الّناِفع زيان رساننده الّضائِر

 کوچک تر ها الصِّغار بزرگان الِکبار

 بزرگوار الَکرمي / الشَّريف پست اللَّئيم

 نکوهش کرد َذمَّ  ستايش کرد َمَدحَ 

 از دست داد فـََقدَ  به دست آورد نالَ 

 

 

 



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 

  دهمدوازعربی جمع هاي مکسر 

 

 

 

 درس اول

 معنی مفرد جمع مکسر

 سرود اُْنُشوَدة اشيداَن

 خبت َحظّ  ُحُظوظ

 بت َصَنم َاصنام

 استخوان َعْظم ِعظام

 ترب َفأسْ  ُفؤوس

 قربانی قـُْربان  َقرابني

 شانه َکِتف اَکتاف

 کنده کاری ، نگاره نـَْقش نُقوش

 

 

 درس دوم

 معنی مفرد جمع مکسر

 چادر َخْيَمة خيام

 پا رِْجل اَْرُجل

 شکار َفريَسة َفراِئس

 قّله ِقمَّة ِقَمم

 صحنه َمْشَهد مشاِهد



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 ايستگاه َموِقف َمواِقف

 عالقمند هاوی ُهواة

 

 

 درس سوم

 معنی مفرد مکسرجمع 

 شرط َظْرف ظروف

 نويسنده کاِتب ُکّتاب

 منبع َمصَدر َمصاِدر

 

 

 

 

 درس چهارم

 معنی مفرد جمع مکسر

 تار ، بند َحْبل َاْحبال

 رؤيا ُحْلم َاْحالم

 مناد ؛ مسبل َرْمز ُرموز

 سختی  َشديَدة َشدائِد

 پايتخت عاِصَمة َعواِصم

 بزرگ َکبري ِکبار

 

 

 

 



 هادي پوالدي – عربیجزوه 

 

 دهمازدوعربی  اصطالحات 

 

 معنی اصطالح معنی اصطالح
 باستان شناسی ِعلم اآلثار روي آور أِقم وجَهکَ 

وم مفاخر ، افتخارات َمآثر  نگاره ها و نقاشی ها النُّقوش َو الرُّسُّ
 تماشاخانه ، اپرا داُز التَّمثیل تندیس ها ، پیکره ها التَّ�ثیل
عائر  بیهوده رها شوند ُسدیً  أن یُرتَکَ  مراسم الشَّ

 هرگاه صدا زده شود إذا نُِدی قوم شروع به پچ پچ کردند بََدأ القوُم یتهاَمسون
 گویی آنان ساختمانی استوارند کأنَّهم بنیاٌن َمرصُوص روز رستاخیز / قیامت یوُم البعث
 لبهء پهن ِسنٍّ عریَضةً  هیچ دانشی نداریم ال ِعلَم لَنا

 از تکه گلی من طینةٍ  به جاي خدا پرستیده می شود اللهِ یُعبَُد ِمن دون 
 مایهء تباهی املَفسدة استخوان و پِی َعظْم و َعَصب

نَة َمدرَستِکَ   مَتُرُّ أمام َعینَیَّ ِذکَزیاتی وبالگ مدرسه ات مدوَّ
خاطراتم از جلوي دیدگانم 

 میگذرند
 کندپایم درد می  تُؤلِمنی رِْجلی اي دخترکم یا بُنَیَّتی

 طرفداران املُتََفرِّجون جلوي تلویزیون أَماَم التَّلفاز
 ایستاده بودند کانوا واقفین سست نشوید التَِهنُوا

یارات ماشین خراب شدهء ما سیّارتُنا ُمعطَّلَةُ   تعمیرکار ماشین ها ُمصلِّح السَّ
 به بند بکشید قَیِّدوا گاراژ تعمیر ماشین ها موقف تصلیح الّسیّارات

 من مطمئنم أنا واثٌق  محدودیت در انتخاب التحدید فی االِختیار

ح الکتاب  تَصفَّ
کتاب را سریع ورق زد و 

 مطالعه کرد
 جدیراً بالعنایة

شایستهء  قابل توجه است،
 توجه است

 شرایط سخت الظروف القاسیة روزنامه نگار الَصَحفیّ 
 دبیرستان الثانویة دورهء ابتدایی املرحلة االِبتدائیّة

 کلُّ وعاٍء یضیُق 
 تنگ/می شودپر  ظرفیهر 

 کمی پیش از قُبیل میشود

 براساس خواسته اش ِطبقاً ِإلِرادته ماهی هاي کوچک ُسمیکات
 پیروزي انقالب اسالمی اِنتصار الثورة اإلسالمیّة جنگ تحمیلی الَحرب املفروضة

 میادین جنگ ساحاِت القتال مردم بی گناه بی سالح الناُس األبریاء الُعزَّل
 آوارگان املَُرشَّدون هجوم شیران ُمهاجمة األسود
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 چه بانوي دالوري یا لَها ِمن اِمرأِة بَطلةٍ  غافلگیرانه علی حیِن غفلةٍ 
 اوضاع متشنج، بحرانی األوضاع الَحرَجة روابط فرهنگی َعالقاٌت ثقافیَّةٌ 
 رزمندگان ، جنگجویان املُقاتلونَ  گذاشتانقالب آن را به جا  َخلََّفتها الثّورةُ 

 جنگ جهانی الحرب العاملیَّة از نظر شما ِبرأیِکَ 
 ً  کشتار ، قتل عام َمجَززةٌ  ننگ نیست لیَس عارا

 اشغال شده املُحتَلَّة قصاب َجزّار
 رژیم بعثی النِّظام البعثی اشغال االِحتالل

 پندو پند گرفتن االِعتبارالِعربة و  نیروهاي اشغالگر ُجیوٌش ُمحتَلَّة
 خواب او را رها نکرد لَزَِمه املَنامُ  خوابید لَزَِم املنام
فا پایت را دراز کن ُمدَّ رِجلَکَ  هل و الصَّ  دشت و تخته سنگ السَّ

 با کمک ُمستعیناً بـِ  معلم خودش معلّم نَفِسه
 دورهء اُموي الَعرص األَُمویّ  دشت مکّه البطحاء
 بیرون احرام الِحّل  را به نادانی زدن خود التَّجاُهل

 فروپاشی ، تجزیه تحلیل ماه هاي غیر حرام األَْشهر الحلَّ 
 از دودمانم ِمن ُذریَّتی کار بر او دشوار آمد َشقَّ علیه األَمر

طان  عروس دریایی قندیل البحر خرچنگ الرسَّ
 طرفداران ، شیفتگان ُهواة نیش درد آور لَسَعٌة ُمؤلِمةٌ 

 منجالب ، جهنم هاویة طرفداران فوتبال ُهواة کرة القدم
 خشکسالی جاّف  هنگام خشکسالی عند الَجفاف

 خشکانیدن ، خشک شدن تَجفیف خشک شده ُمَجفَّف

 یَدِفُن نَفَسه
خودش را دفن می کند ، 
 خودش را پنهان می کند

 به خواب عمیقی فرو می رود یناُم نوماً عمیقاً 

 تو را آرامش بهتري أَنت خیٌر هدوءً  داراي دو چنگک ذو الکّالبتینِ 
 هیچ راه گریزي از آن نیست ال فراَر ِمنه درچیزي که به او مربوط نمیشود فی ما ال یُعنیه
 ملتی پاك نژاد شعباً طَیّب األعراقِ  در روزي توفانی فی یوم عاِصف
 از مرزهاي شبه جزیره الجزیرة َعن حدود شبه نبض دارد ) رگی داردکه میزند ( لَه ِعرٌق ینبُض 
 بیشتر از آثار علمی شان ُمعظَم آثارهم العلمیَّة تالش بسار نمودند بَذلوا وُجهداً 
 دولتش رفتنی است دولتُُه ذاهبةٌ  قیامت برپا می شود تقوُم الّساعةُ 
 پس بر یتیم قهر نکن الیَتیَم فال تَقَهر چهره هایی شاداب وجوٌه نارضةٌ 

 پا را می لغزاند یَزِلُّ القدم پس او را نران فال تَنهَرُ 

 فدارِهم و أَرِضهم شکوفهء گل هایش نَور وروِده
پس با آنان مدارا کن و ایشان را 

 راضی نما
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 اِحِمنی و احِم بالدی اي برآورندهء دعاها یا مجیب الّدعوات
مرا و کشورم را پشتیبان 

 باش
طی موفقیتزندگی سرشار از  حیاٌة َملیئٌة ِبالنَّجاح  پلیس الرشُّ

طة  آن را در چاپخانه چاپ کرد طَبََعُه فی َمطَبَعة اداره ء پلیس الرشُّ
 چیزي نیست ما ِمن شیءٍ  النه ها األَعشاش

 

  دهمازدومتشابهات درس اول عربی  

 شعائر ( مراسم ) / ُشَعراء ( شاعران ) / َشَعَر ( احساس کرد )
 مهمرتين ) / هاَم ( تشنه شد )ِاهتمام ( توّجه ) / أهّم ( 

 ناّدی ( صدا زد ) / ُمناِدی ( ضدا زننده ) / نِداء ( صدا )
 قـََتَل ( کشت ) / قاَتَل ( جنگيد ) / قاِتل ( کشنده ) / َمقتول ( کشته شده )

 أکَرَم ( گرامی داشت ) / کرمي ( خبشنده ) / ُمکَرم ( گرامی داشته شده )
 يم ( بزرگ )َعْظم ( استخوان ) / َعظ

 داء ( بيماری ) / َدواء ( دارو ) / أَدَّی ( ايفا کرد )
 َسواء ( يکسان ) / ِسَوی ( به جز )

 

 دهمازدوعربی  متشابهات درس دوم  

 عام ( سال ) / عاّم ( عمومی )
 َمرَّ ( گذشت ) / َمرََّر ( تلخ کرد )

 ِقمَّة ( قـُّله ) / ِقلَّة ( کمی ) / قليل ( کم )
 رِجل ( پا ) / َرُجل ( مرد )

 بـَْعث ( رستاخيز ) / َعَبث ( بيهوده )
 قاَم ( برخاست ) / أقاَم ( به پا داشت ) / قائم ( استوار )
 ذاَق ( چشيد ) / أذاَق ( چشاند ) / ذائقة ( چشنده )

 ُعطَلة ( تعطيلی ) / ُمَعطََّلة ( خراب شده )
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 ) / َحرارَة ( گرما ) َجرَّ ( کشيد ) / جرّارة ( تراکتور  
 

  دهمازدوعربی  سوممتشابهات درس  

 ُکّتاب ( نويسندگان ) / کاِتب ( نويسنده ) / ِکتاب ( کتاب ) / ِکتابَة ( نوشنت )
 يُوَجُد ( يافت می شود ) / أَوَجَد ، يُوِجُد ( پديد آورد ) –جيَُِد ( يافت )  –َوَجَد 

 َغنَّی ( آواز خواند ) / َغنّی ( بی نياز )أَْغَنی ( بی نياز گرداند ) / 
 َجدير ( شايسته ) / ِجدار ( ديوار ) / ِحوار ( گفت و گو )

 َنَشأَ ( پرورش يافت ) / شاَء ( خواست )
 احلُّر ( آزاده ) / احلُرّيّة ( آزادی ) / اَحلّر ( گرما )

 

 

 

 

 

 

پوالدي –موفق باشید   



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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