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مقدمه
این کتاب، یک واژه نامه معمولی نیست. با این کتاب یاد می گیرید که:

• چگونه بر واژگان کتاب های درسی خود مسلط شوید.
• و چگونه آن ها را در جمالت به کار برید.

کتاب واژگان در سه بخش اصلی تنظیم شده است:

بخش اول: فراگيری درس به درس واژگان
در ایـن بخش همٔه لغاتی که در متن یک درس و یا تمرین های آن به کار رفته 

است، همراه معانی آن ها تنظیم شده اند.
بـرای هـر لغت، جمله ای ذکر شـده کـه لغـت در آن به کار رفته اسـت و به 

یادگیری بهتر مفهوم واژه کمک می کند.
در ستون توضیحات مواردی مانند هم خانواده های یک لغت، بیان شده است 

که همگی به یادگیری بهتر و عمیق تر یک واژه کمک می کنند.
عالمت )>( نشان دهندٔه کلمات هم خانواده یا کلمات مشابه آن در زبان 

فارسی است که به یادگیری واژٔه اصلی کمک می کند.

بخش دوم: مترادف، متضاد و جمع مکسر
این بخش شامل موارد زیر است:

1. کلیه مترادف ها و متضادهای کتاب های درسی
2. کلیه جمع های مکسر و مفرد آن ها

3. تعریف واژه های مهم کتاب به زبان عربی
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بخش سوم: مهم تر از متن )پيوست ها(
در این بخش هر آنچه الزم است در پایان سال در رابطه با واژگان کتاب درسی 

بدانید جمع بندی شده است که شامل موارد زیر است:
1. فعل های هم ریشه در وزن های مختلف با معانی متفاوت.

2. کلمات متشابه در اسم ها و فعل ها که امکان اشتباه گرفتن آن ها با یکدیگر 
وجود دارد.

3. کاربرد افعال هم ریشه و کلمات شبیه به هم در جمله .
4. کاربرد بعضی کلمات با معانی متفاوت.

5. مترادف ها، متضادها و جمع های مکسر و حروف در یک نگاه
6. ارائـه کلماتـی کـه در یک گـروه جا می گیرند: گـروه ایام هفتـه، فصل ها، 

رنگ ها، حیوانات، مشاغل و ...
7. فعل هایی که با حرف اضافه خاص به کار می روند.

8. مروری بر واژگان مهم کتاب های هفتم، هشتم و نهم.

بخش چهارم: تنظيم الفبایی واژگان 
در این بخش، واژگان همٔه کتاب های درسی پایه تا کنکور به ترتیب الفبا تنظیم 
شـده اند تا اگر معنـای واژه ای را فراموش کرده ایـد و نمی دانید که مربوط به 

کدام درس است بتوانید براحتی آن را بیابید.

سهیال خاکباز، امینه کارآمد، جالل الدین افضل
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روش استفاده از کتاب

پیشنهاد می کنیم:
• ابتـدا، واژۀ عربـی را ببینیـد و روی معنـی و سـایر توضیحـات را بـا کارت 

بپوشانید. سعی کنید معنای واژه را حدس بزنید.
• سپس، جمله ای که واژه در آن به کار رفته است ببینید و توضیحات مربوط 

به واژه را بخوانید 
• و در آخرین مرحله معنای واژه را ببینید و سعی کنید آن را به خاطر بسپارید.

یادگیـری واژه، در گروه کلمات هم خانواده به مانـدگاری معنای واژه در ذهن 
بسیار کمک می کند.

حتمـًا واژه را براسـاس کاربرد آن در جمله حفظ کنیـد. این کار کمک می کند 
هـم مفهـوم واژه را بهتر دریابید و هم در موقع لزوم به سـرعت آن را در ذهن 

تداعی کنید.
لغات باید به مرور به خاطر سـپرده شـوند. روزی چند لغت جدید حفظ کنید 

و تعدادی از لغاتی که قباًل حفظ کرده اید را دوره کنید. 

تذکـر: مربع هـای کوچک کنار هر واژه در بخش اول به شـما این امکان 
را می دهد که درسـت یا نادرست بودن پاسخ خود را در حداقل 4 مرتبه 
دوره کـردن کنترل کنید و در هربـار دوره، مربع کنار کلماتی را که به یاد 

داشته اید پر کنید.
بدین ترتیب بعد از دوره کردن کلمات، با نگاه کردن به حاشیه صفحات 
ایـن بخش، می توانید به راحتی کلماتی را که هنوز در حافظه نسـپرده اید 

مشاهده کنید.
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عربی 10ـ درس 1

توضيحمعنیمثاللغت
1

َرَج
ْ

خ
َ
أ

اللُّه یُْخِرُج ِمَن األشجاِر الثََّمرََة.

خداوند از درختان میوه را بیرون می آورد�
درآورد، بیرون کرد، 

اخراج کرد
 > خروج، خارج، إخراج

مقایسه با »َخَرَج: خارج شد«
2

ْنَزَل
َ
أ

أنْزََل من الّسحاِب املَطََر.

از ابر باران نازل کرد�
 فرود آورد،

نازل کرد
َل < َرَفَع  أنَزَل= َنزَّ

> ُنزول، ناِزل، َمْنِزل
3

ْوَجَد
َ
أ

أوَجَد يف الّسامِء الّشمَس.

خورشید را در آسمان پدید آورد�
پدید آورد، ایجاد 

کرد
 > وجود، ایجاد، موجود
مقایسه با »َوَجَد: یافت«

4

َترَجَم
ترَِجْم ٰهِذه الُْجْملََة.

این جمله را ترجمه کن�
َترِجْم # امر دّوم  شخص مفرد مذّکر # ترجمه کنترجمه کرد

5

داَر
األرُض تَدوُر َحوَل الّشمِس.

زمین دور خورشید می چرخد�
 چرخید،

> َدور، دایره، دّوار، مدّوردورزد

6

زاَن
زاَن اللُّه الّسامَء ِبأنُْجٍم.

خداوند آسمان را با ستارگانی زینت داد�
زینت داد، 
> زینت، مزّین، تزیینتزیین کرد

7

َر
َ

ساف
أُحبُّ أْن أُساِفَر.

دوست دارم که سفر کنم�
> سفر، مسافرتسفر کرد

8

َنما
َجرََة تَنمو ِمْن َحبٍَّة ؟  أتَْعلَُم أّن الشَّ

آیا می دانی که درخت از دانه ای  رشد می کند؟

 رشدکرد،
َنَمْت # سّوم  شخص مفرد مؤّنث # رشد کردرشد و ِنمّو کرد

9

قاَل
قُْل ُهَو اللُّه أََحٌد.

بگو خداوند یکتاست.
ُقْل # امر دّوم  شخص مذّکر # بگوگفت
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عربی 10ـ درس 1

توضيحمعنیمثاللغت
1

َرَج
ْ

خ
َ
أ

اللُّه یُْخِرُج ِمَن األشجاِر الثََّمرََة.

خداوند از درختان میوه را بیرون می آورد�
درآورد، بیرون کرد، 

اخراج کرد
 > خروج، خارج، إخراج

مقایسه با »َخَرَج: خارج شد«
2

ْنَزَل
َ
أ

أنْزََل من الّسحاِب املَطََر.

از ابر باران نازل کرد�
 فرود آورد،

نازل کرد
َل < َرَفَع  أنَزَل= َنزَّ

> ُنزول، ناِزل، َمْنِزل
3

ْوَجَد
َ
أ

أوَجَد يف الّسامِء الّشمَس.

خورشید را در آسمان پدید آورد�
پدید آورد، ایجاد 

کرد
 > وجود، ایجاد، موجود
مقایسه با »َوَجَد: یافت«

4

َترَجَم
ترَِجْم ٰهِذه الُْجْملََة.

این جمله را ترجمه کن�
َترِجْم # امر دّوم  شخص مفرد مذّکر # ترجمه کنترجمه کرد

5

داَر
األرُض تَدوُر َحوَل الّشمِس.

زمین دور خورشید می چرخد�
 چرخید،

> َدور، دایره، دّوار، مدّوردورزد

6

زاَن
زاَن اللُّه الّسامَء ِبأنُْجٍم.

خداوند آسمان را با ستارگانی زینت داد�
زینت داد، 
> زینت، مزّین، تزیینتزیین کرد

7

َر
َ

ساف
أُحبُّ أْن أُساِفَر.

دوست دارم که سفر کنم�
> سفر، مسافرتسفر کرد

8

َنما
َجرََة تَنمو ِمْن َحبٍَّة ؟  أتَْعلَُم أّن الشَّ

آیا می دانی که درخت از دانه ای  رشد می کند؟

 رشدکرد،
َنَمْت # سّوم  شخص مفرد مؤّنث # رشد کردرشد و ِنمّو کرد

9

قاَل
قُْل ُهَو اللُّه أََحٌد.

بگو خداوند یکتاست.
ُقْل # امر دّوم  شخص مذّکر # بگوگفت
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10

َع
َ

َوض
َضْع يف الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب.

در دایره عدد مناسب قرار بده�
قرارداد، گذاشت، 

َضْع # امر دّوم  شخص مفرد مذّکر # قرار بدهوضع کرد

11

أْنُعم
أَنُعُم اللِّه کثیرٌة.

نعمت های خداوند زیاد هستند.
مفرد # ِنْعَمةنعمت ها

12

ْنُجم
َ
أ

زاَن اللُّه سامَء اللّیِل ِبأنُْجٍم.

خداوند آسمان شب را با ستارگانی تزیین کرد.
مفرد# َنْجمستارگان

13

الباِلغ
لِلِّه ِحکَمٌة بالَِغٌة.

خداوند حکمتی کامل دارد.
 باِلَغة # مؤنثکامل، بالغ

> بلوغ
14

عاُرف التَّ
التَّعارُُف يف املدرسِة.

آشنایی در مدرسه.
آشنایی، یکدیگر 

را شناختن
! تعاُرف در فارسی به معنی دیگری به کار می رود: به مهمان 

تعارف کردن.
15

َوة
ْ

َجذ
الَجْذَوُة ِقطَْعٌة ِمَن الّنار.

اخگر پاره ای از آتش است.
= َشَرَرةپارٔه آتش،  اخگر

16

ُدَرر
األنُْجُم کَُدَرٍر يف الّسامِء.

ستارگان مانند مرواریدهایی در آسمانند.
مفرد # ُدّرمرواریدها

17

ذا
ذا = َهذا اسم اشاره به نزدیکاینَمن ذا؟ این کیست؟

18

ذاَک
ذاک هواللّه.

آن همان خداست.
ذاَک = َذِلَک اسم اشاره به دورآن

19

ذاَت
َجرَُة ذات الثََّمرَِة. الشَّ

درخت دارای میوه است.
! با ذات به معنی اصل و گوهر یک چیز اشتباه نگیرید.داراِی
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10

َع
َ

َوض
َضْع يف الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب.

در دایره عدد مناسب قرار بده�
قرارداد، گذاشت، 

َضْع # امر دّوم  شخص مفرد مذّکر # قرار بدهوضع کرد

11

أْنُعم
أَنُعُم اللِّه کثیرٌة.

نعمت های خداوند زیاد هستند.
مفرد # ِنْعَمةنعمت ها

12

ْنُجم
َ
أ

زاَن اللُّه سامَء اللّیِل ِبأنُْجٍم.

خداوند آسمان شب را با ستارگانی تزیین کرد.
مفرد# َنْجمستارگان

13

الباِلغ
لِلِّه ِحکَمٌة بالَِغٌة.

خداوند حکمتی کامل دارد.
 باِلَغة # مؤنثکامل، بالغ

> بلوغ
14

عاُرف التَّ
التَّعارُُف يف املدرسِة.

آشنایی در مدرسه.
آشنایی، یکدیگر 

را شناختن
! تعاُرف در فارسی به معنی دیگری به کار می رود: به مهمان 

تعارف کردن.
15

َوة
ْ

َجذ
الَجْذَوُة ِقطَْعٌة ِمَن الّنار.

اخگر پاره ای از آتش است.
= َشَرَرةپارٔه آتش،  اخگر

16

ُدَرر
األنُْجُم کَُدَرٍر يف الّسامِء.

ستارگان مانند مرواریدهایی در آسمانند.
مفرد # ُدّرمرواریدها

17

ذا
ذا = َهذا اسم اشاره به نزدیکاینَمن ذا؟ این کیست؟

18

ذاَک
ذاک هواللّه.

آن همان خداست.
ذاَک = َذِلَک اسم اشاره به دورآن

19

ذاَت
َجرَُة ذات الثََّمرَِة. الشَّ

درخت دارای میوه است.
! با ذات به معنی اصل و گوهر یک چیز اشتباه نگیرید.داراِی
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20

َرَرة
َّ

الش
رَِة. َ امِء ِمثُل الشَّ مُس يف السَّ الشَّ

خورشید در آسمان مانند پاره آتش است.
زبانٔه آتش، 

َجْذَوةاخگر

21

ضیاء
ْمِس. ضیاُء الَقَمِر ِمَن الشَّ

روشنایی ماه از خورشید است.
> ضوء، ُمضيءروشنایی، نور

22

الُغصون
ذات الُغصوِن الّنرضِة.

دارای شاخه های تروتازه.
جمع ُغصن# ُغصونشاخه ها

23

الَغْیم
امِء ینزُِل ِمنُه الَْمطَُر.  الَغیُم بُخاٌر ُمَتاکٌِم يِف السَّ

ابر بخار متراکمی در آسمان است که از آن باران می بارد.
= َسحابابر

24

الفراغ
ِل الَفراَغ. کَمِّ

جای خالی را کامل کن.
! با َفراق به معنی »از هم جدا شدن« اشتباه نکنید.جای خالی

25

القاَعة
رأیُْت َصدیقي يف قاَعِة املَدرََسِة.

دوستم را در سالن مدرسه دیدم.
قاَعِة المطار = سالن فرودگاهسالن

26

الُمْسَتِعَرة
مِس ُمْستَِعٌر. ضیاُء الشَّ

نور خورشید فروزان است.
فروزان

27

 الَمطار
الطَّیّارَُة يف املطاِر.

هواپیما در فرودگاه است.
 > طائر، َطّیاَرة )هواپیما(فرودگاه

بعضی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به هواپیما طّیارة می گویند.
28

ُمْنَهِمَرة
أنُْعُم اللِّه ُمْنَهِمرٌَة.

نعمت های خداوند ریزان هستند.
ریزان

29

الّنِضَرة
بیعِ. أَوراُق األشجاِر نرَِضَة يف الرَّ

برگ های درختان در بهار تروتازه هستند.
تروتازه
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20

َرَرة
َّ

الش
رَِة. َ امِء ِمثُل الشَّ مُس يف السَّ الشَّ

خورشید در آسمان مانند پاره آتش است.
زبانٔه آتش، 

َجْذَوةاخگر

21

ضیاء
ْمِس. ضیاُء الَقَمِر ِمَن الشَّ

روشنایی ماه از خورشید است.
> ضوء، ُمضيءروشنایی، نور

22

الُغصون
ذات الُغصوِن الّنرضِة.

دارای شاخه های تروتازه.
جمع ُغصن# ُغصونشاخه ها

23

الَغْیم
امِء ینزُِل ِمنُه الَْمطَُر.  الَغیُم بُخاٌر ُمَتاکٌِم يِف السَّ

ابر بخار متراکمی در آسمان است که از آن باران می بارد.
= َسحابابر

24

الفراغ
ِل الَفراَغ. کَمِّ

جای خالی را کامل کن.
! با َفراق به معنی »از هم جدا شدن« اشتباه نکنید.جای خالی

25

القاَعة
رأیُْت َصدیقي يف قاَعِة املَدرََسِة.

دوستم را در سالن مدرسه دیدم.
قاَعِة المطار = سالن فرودگاهسالن

26

الُمْسَتِعَرة
مِس ُمْستَِعٌر. ضیاُء الشَّ

نور خورشید فروزان است.
فروزان

27

 الَمطار
الطَّیّارَُة يف املطاِر.

هواپیما در فرودگاه است.
 > طائر، َطّیاَرة )هواپیما(فرودگاه

بعضی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به هواپیما طّیارة می گویند.
28

ُمْنَهِمَرة
أنُْعُم اللِّه ُمْنَهِمرٌَة.

نعمت های خداوند ریزان هستند.
ریزان

29

الّنِضَرة
بیعِ. أَوراُق األشجاِر نرَِضَة يف الرَّ

برگ های درختان در بهار تروتازه هستند.
تروتازه
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عربی 11ـ درس 3

توضيحمعنیمثاللغت
450

شیر
ُ
اشاره شدأ

451

ْعَجَب
َ
أ

یُعِجبُني حارُِس املَرَمي.

دروازه بان مرا شگفت زده می کند. )از دروازه بان خوشم می آید�(

به شگفتی واداشت، 
شگفت زده کرد

 >عجب، عجیب، اعجاب، تعّجب، متعّجب
یْعِجُبني: مرا در شگفت می آوَرد، خوشم می آید

452َ َ
إْمَتل

هاِب إلَی الَْملَْعِب قَبَْل أَْن یَْمتَلُئ ِمَن الُْمتََفرِّجیَن. َعلَیَنا ِبالذَّ

باید به ورزشگاه برویم قبل از این که از تماشاچیان ُپر شود.
ْن یمَتِلَئ: که پر شودپرشد

َ
أ

453

َر کَّ
َ

َتذ
أَتََذکَُّر ٰذلِک الیَْوَم.

آن روز را به یاد می آورم�
به یادآورد

ر ! دقت کنید معنی این کلمه و هم خانواده هایش  > تذکر، ِذکر، متذکِّ
در فارسی کمی متفاوت است ولی با اندکی دقت متوجه تفاوت معنایی آن ها 
می شوید. ! این کلمه را با ُمذّکر )مربوط به جنس مرد( اشتباه نگیرید. 

454

َتعاَدَل
اَلَْفریقاِن تَعاَدال قَبالً.

دو تیم قباًل با هم مساوی کردند�
برابرشد، 

مساوی شد

 > َعدل، عادل، معادل، معادله
! معنی تعادل و هم خانواده هایش در فارسی کمی متفاوت است ولی 

با اندکی دقت می توانید ریشٔه معنی فارسی را بفهمید.
455َ

َنق
َ

خ
جرَةُّ الْخانَِقُة تَْخُنُق َشَجرًَة أُْخرٰی تَدریجیّاً. الَشَّ

درخت خفه کننده، به تدریج، درخت دیگری را خفه می کند�
خاِنق: اسم فاعل )خفه کننده(خفه کرد

456

َب َسبَّ
ثٍَة. ال یَُسبُِّب اْشِتعاُل َشَجرَِة النِّْفِط ُخروَج غازاٍت ُملَوِّ

سوختن درخت نفت باعث خار ج شدن گا زهای آلود ه کننده نمی شود�
> سبب، مسّببسبب شد

457

َل َسجَّ
ل )قطعی، ثبت شده(، ِسِجل )شناسنامه، پدربزرگ ها و ثبت کردتَسجیُل الَهَدِف = گل زدن )در فوتبال( > ُمَسجَّ

مادربزرگ ها ممکن است هنوز هم به شناسنامه بگویند سجل(
458

َنَبَت
الِْعَنُب الَبازیيّل تَْنبُُت يف الَْبازیِل.

انگور برزیلی در برزیل می روید�
رویید

نبات،نباتات ! نبات در این جا با نباتی که با آن چای نبات درست 
می کنیم فرق دارد! نبات در فارسی هم به معنی گیاه و هم به معنی 

نوعی شیرینی است.
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عربی 11ـ درس 3

توضيحمعنیمثاللغت
450

شیر
ُ
اشاره شدأ

451

ْعَجَب
َ
أ

یُعِجبُني حارُِس املَرَمي.

دروازه بان مرا شگفت زده می کند. )از دروازه بان خوشم می آید�(

به شگفتی واداشت، 
شگفت زده کرد

 >عجب، عجیب، اعجاب، تعّجب، متعّجب
یْعِجُبني: مرا در شگفت می آوَرد، خوشم می آید

452َ َ
إْمَتل

هاِب إلَی الَْملَْعِب قَبَْل أَْن یَْمتَلُئ ِمَن الُْمتََفرِّجیَن. َعلَیَنا ِبالذَّ

باید به ورزشگاه برویم قبل از این که از تماشاچیان ُپر شود.
ْن یمَتِلَئ: که پر شودپرشد

َ
أ

453

َر کَّ
َ

َتذ
أَتََذکَُّر ٰذلِک الیَْوَم.

آن روز را به یاد می آورم�
به یادآورد

ر ! دقت کنید معنی این کلمه و هم خانواده هایش  > تذکر، ِذکر، متذکِّ
در فارسی کمی متفاوت است ولی با اندکی دقت متوجه تفاوت معنایی آن ها 
می شوید. ! این کلمه را با ُمذّکر )مربوط به جنس مرد( اشتباه نگیرید. 

454

َتعاَدَل
اَلَْفریقاِن تَعاَدال قَبالً.

دو تیم قباًل با هم مساوی کردند�
برابرشد، 

مساوی شد

 > َعدل، عادل، معادل، معادله
! معنی تعادل و هم خانواده هایش در فارسی کمی متفاوت است ولی 

با اندکی دقت می توانید ریشٔه معنی فارسی را بفهمید.
455َ

َنق
َ

خ
جرَةُّ الْخانَِقُة تَْخُنُق َشَجرًَة أُْخرٰی تَدریجیّاً. الَشَّ

درخت خفه کننده، به تدریج، درخت دیگری را خفه می کند�
خاِنق: اسم فاعل )خفه کننده(خفه کرد

456

َب َسبَّ
ثٍَة. ال یَُسبُِّب اْشِتعاُل َشَجرَِة النِّْفِط ُخروَج غازاٍت ُملَوِّ

سوختن درخت نفت باعث خار ج شدن گا زهای آلود ه کننده نمی شود�
> سبب، مسّببسبب شد

457

َل َسجَّ
ل )قطعی، ثبت شده(، ِسِجل )شناسنامه، پدربزرگ ها و ثبت کردتَسجیُل الَهَدِف = گل زدن )در فوتبال( > ُمَسجَّ

مادربزرگ ها ممکن است هنوز هم به شناسنامه بگویند سجل(
458

َنَبَت
الِْعَنُب الَبازیيّل تَْنبُُت يف الَْبازیِل.

انگور برزیلی در برزیل می روید�
رویید

نبات،نباتات ! نبات در این جا با نباتی که با آن چای نبات درست 
می کنیم فرق دارد! نبات در فارسی هم به معنی گیاه و هم به معنی 

نوعی شیرینی است.
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459

َوَصَف
نَِصُف بَعَض الظَّواِهِر الطَّبیعیِّة.

بعضی از پدیده های طبیعی را توصیف می کنیم�
توصیف کرد

 > وصف، صفت، موصوف، واصف
 ! دقت کنید این کلمه را با »ِنْصف« اشتباه نگیرید.

َنِصُف # اول شخص جمع # توصیف می کنیم
460

َحّل
َ
أ

ما َعِمَل الّناُس َعَمالً أحلَّ َو ال أَطیَب ِمَن الزِّراَعِة.

مردم کاری حاللتر و خوب تر از کشاورزی انجام نداده اند.
حالل تر، 

این کلمه اسم تفضیل است.حالل ترین

461

اشتعال
ثٍَة. ال یَسبُِّب اْشِتعاُل َشَجرَِة النِّْفِط ُخروَج غازاٍت ُملَوِّ

سوختن درخت نفت باعث خار ج شدن گا زهای آلود ه کننده نمی شود.
برافروخته 

> شعلهشدن؛ سوختن

462

ْطیب
َ
أ

ما َعِمَل الّناُس َعَمالً أحلَّ َو ال أَطیَب ِمَن الزِّراَعِة.

مردم کاری حاللتر و خوب تر از کشاورزی انجام نداده اند.
خوب تر، 

خوب ترین
ْفَضل

َ
ْحَسن، أ

َ
 = أ

این کلمه اسم تفضیل است.
463

َتفاف
ْ
ِال

جرَُة الْخانَِقُة حیاتَها ِبااللِْتفاِف َحوَل ِجذِع َشَجرٍَة أُْخری. تَبَدأُ الَشَّ

درخت خفه کننده زندگی ا ش را با پیچیدن دور تنة درختی دیگر آغاز می کند.
در هم پیچیدن، 

دور چیزی پیچیدن
 > لفاف

! التفاف والتفات را با هم اشتباه نگیرید.
464

ُبذور
تَْحتَوي بُذوُر َشَجرَِة النِّْفِط َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّیوِت.

دانه های درخت نفت؛ مقادیری روغن دارد�
مفرد: َبْذردانه ها

465

ل
ُّ
َسل َالتَّ

الَْحَکُم ما قَِبَل الَْهَدَف بسبب تََسلٍُّل.

داور گل را به دلیل آفساید قبول نکرد.
آفساید

466

ع
ْ

ِجذ
تَْنمو أَثاُر ِعَنِب البازیيّل َعلَی ِجْذِعها.

میوه های انگور برزیلی روی تنٔه آن می روید.
جمع: ُجذوعتنه

467

ُجُزر
تَنمو َشَجرَُة الُخبِْز يف ُجُزِر الُْمحیِط الْهاِدِئ.

درخت نان در جزایر اقیانوس آرام می روید.
 = َجزاِئرجزیره ها، جزایر

مفرد: جزیَرة
468

َجْوَزة
اِب. نجاُب بَْعَض َجْوزاِت الْبَلّوِط تَحَت التُّ یْدِفُن السِّ

سنجاب بعضی از دانه های بلوط را زیر خاک دفن می کند.
دانٔه گردو، بلوط 

جمع: َجْوزاتو مانند آن
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459

َوَصَف
نَِصُف بَعَض الظَّواِهِر الطَّبیعیِّة.

بعضی از پدیده های طبیعی را توصیف می کنیم�
توصیف کرد

 > وصف، صفت، موصوف، واصف
 ! دقت کنید این کلمه را با »ِنْصف« اشتباه نگیرید.

َنِصُف # اول شخص جمع # توصیف می کنیم
460

َحّل
َ
أ

ما َعِمَل الّناُس َعَمالً أحلَّ َو ال أَطیَب ِمَن الزِّراَعِة.

مردم کاری حاللتر و خوب تر از کشاورزی انجام نداده اند.
حالل تر، 

این کلمه اسم تفضیل است.حالل ترین

461

اشتعال
ثٍَة. ال یَسبُِّب اْشِتعاُل َشَجرَِة النِّْفِط ُخروَج غازاٍت ُملَوِّ

سوختن درخت نفت باعث خار ج شدن گا زهای آلود ه کننده نمی شود.
برافروخته 

> شعلهشدن؛ سوختن

462

ْطیب
َ
أ

ما َعِمَل الّناُس َعَمالً أحلَّ َو ال أَطیَب ِمَن الزِّراَعِة.

مردم کاری حاللتر و خوب تر از کشاورزی انجام نداده اند.
خوب تر، 

خوب ترین
ْفَضل

َ
ْحَسن، أ

َ
 = أ

این کلمه اسم تفضیل است.
463

َتفاف
ْ
ِال

جرَُة الْخانَِقُة حیاتَها ِبااللِْتفاِف َحوَل ِجذِع َشَجرٍَة أُْخری. تَبَدأُ الَشَّ

درخت خفه کننده زندگی ا ش را با پیچیدن دور تنة درختی دیگر آغاز می کند.
در هم پیچیدن، 

دور چیزی پیچیدن
 > لفاف

! التفاف والتفات را با هم اشتباه نگیرید.
464

ُبذور
تَْحتَوي بُذوُر َشَجرَِة النِّْفِط َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّیوِت.

دانه های درخت نفت؛ مقادیری روغن دارد�
مفرد: َبْذردانه ها

465

ل
ُّ
َسل َالتَّ

الَْحَکُم ما قَِبَل الَْهَدَف بسبب تََسلٍُّل.

داور گل را به دلیل آفساید قبول نکرد.
آفساید

466

ع
ْ

ِجذ
تَْنمو أَثاُر ِعَنِب البازیيّل َعلَی ِجْذِعها.

میوه های انگور برزیلی روی تنٔه آن می روید.
جمع: ُجذوعتنه

467

ُجُزر
تَنمو َشَجرَُة الُخبِْز يف ُجُزِر الُْمحیِط الْهاِدِئ.

درخت نان در جزایر اقیانوس آرام می روید.
 = َجزاِئرجزیره ها، جزایر

مفرد: جزیَرة
468

َجْوَزة
اِب. نجاُب بَْعَض َجْوزاِت الْبَلّوِط تَحَت التُّ یْدِفُن السِّ

سنجاب بعضی از دانه های بلوط را زیر خاک دفن می کند.
دانٔه گردو، بلوط 

جمع: َجْوزاتو مانند آن
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469

الَحَکم
الَْحَکُم ما قَِبَل الَْهَدَف بسبب تََسلٍُّل.

داور گل را به دلیل آفساید قبول نکرد.
>ُحکم،حاکم، حکومت، َمحکمهداور

470

خاِنق
َجرَِة الخانَِقِة يف َجزیرَِة ِقشم. یوَجُد نَوٌع ِمن الشَّ

گونه ای از درخت خفه کننده در جزیرٔه قشم پیدا می شود.
خفه کننده

 اسم فاعل از فعل َخَنَق
خاِنَقة مؤنث خاِنق است. چون َشَجَرة مؤنَّث است، خاِنَقة هم مؤنث 

آمده است.
471

ُدّرّي
کَأنَّها کَوکٌَب ُدّرّي.

گویا ستاره ای درخشان است.
درخشان

472

سیاج
اِستَخَدَم الَفاّلُح َشَجرََة النِّفِط کَسیاٍج َحوَل َمْزَرَعِتِه.

کشاورز از درخت نفت مانند پرچینی دور مزرعه اش استفاده کرد.
پرچین

473

غاز
ثٍَة. ال یَسبُِّب اْشِتعاُل َشَجرَِة النِّْفِط ُخروَج غازاٍت ُملَوِّ

سوختن درخت نفت باعث خار ج شدن گازهای آلوده کننده نمی شود.
جمع: غازاتگاز

474

ْرس
َ

غ
ما ِمْن ُمسلٍِم یْغرُِس َغرْساً إاّل کاَن له أجٌر َعظیٌم.

هیچ مسلمانی نیست که نهالی را بکارد مگر آنکه اجری عظیم داشته باشد.
> غرس کردن در فارسی هم به کار می رود و معنی آن »نهال کاشتن« نهال

است.
475

صن
ُ

غ
َتحِمْل هذه الشجرُة أثمارها فی نهایة أغصانها.

این درخت، میوه هایش را در انتهای شاخه هایش حمل می کند.
جمع: أغصان ـ ُغصونشاخه

476

فاِلق
إنَّ اللَّه فالُِق الَْحبِّ َو النََّوی.

بی گمان خدا شکافندٔه دانه و هسته است.
شکافنده

 اسم فاعل از فعل َفَلَق
کلمٔه َفَلق به معنی »سپیده دم« از همین ریشه است، یعنی شکافندٔه 

شب.
477

کال
أَّي الَْفریَقیِن أَقَوی؟ کاِلُهام قَویاِن.

کدام یک از دو تیم قوی تر هستند؟ هردوی آن ها قوی هستند.
ِکال ُهما = هردوی آن هاهر دو

478

ّب
ُ
ل

یأکُُل الّناُس لُبَّ بَْعِض األَْثاِر.

مردم مغز برخی میوه ها را می خورند.
> ُلب در فارسی به معنی هسته و اصل یک چیز هم به کار می رود؛ مغز میوه

مثاًل در اصطالح لّب مطلب فالن بود.
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عربی 12ـ درس 1

توضيحمعنیمثاللغت
611

َر
َ

أحض
الّناُس أْحرضوا إبراهیَم )ع( لِلُمحاکمِة.

مردم ابراهیم )ع( را برای محاکمه حاضر کردند�
 > َمحضر؛ حضورآورد، حاضر کرد

مقایسه با »َحَضَر: حاضر شد«
612

أعاَن
أِعّني يف درويس.

در درس هایم مرا یاری کن�
أعّنی: مرا یاری کنیاری کرد

613

أقاَم
أِقْم َوجَهَک لِلّدیِن حنیفاً.

به دین روی بیاور در حالی که یکتاپرست هستی )با یکتاپرستی به دین روی بیاور�(
أِقْم َوْجَهک: 

روی بیاور

614

أناَر
أنِْر َعقيل و قلبي.

عقل و قلبم را روشن کن�
> ُمنیر؛ إنارةروشن کرد

615

َتِبَع
َیتبُع الحیواُن هذه الفریسة.

حیوان، این شکار را تعقیب می کند.
> تابع، متبوعتعقیب کرد

616

تَهاَمَس
القوُم بََدؤوا یتهامسوَن.

قوم شروع به پچ پچ کردند�
پچ پچ کرد

617َ
ق َحرَّ

قالوا َحرِّقوه.

گفتند: او را بسوزانید�
> حریق؛ محروقسوزاْند

618

َل َحمَّ
لْنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه. َربَّنا و التَُحمِّ

ای پروردگار ما، و آنچه را هیچ طاقتی برای ما بر آن نیست به ما تحمیل مکن�
تحمیل کر د

619

َحمی
اْحِمني و اْحِم بالدي ِمن شور الحادثاِت.

من و کشورم را از بدی های حوادث نگهداری کن�
 > حمایة؛ حامینگهداری کرد

اْحِمنی: از من نگهداری کن
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عربی 12ـ درس 1

توضيحمعنیمثاللغت
611

َر
َ

أحض
الّناُس أْحرضوا إبراهیَم )ع( لِلُمحاکمِة.

مردم ابراهیم )ع( را برای محاکمه حاضر کردند�
 > َمحضر؛ حضورآورد، حاضر کرد

مقایسه با »َحَضَر: حاضر شد«
612

أعاَن
أِعّني يف درويس.

در درس هایم مرا یاری کن�
أعّنی: مرا یاری کنیاری کرد

613

أقاَم
أِقْم َوجَهَک لِلّدیِن حنیفاً.

به دین روی بیاور در حالی که یکتاپرست هستی )با یکتاپرستی به دین روی بیاور�(
أِقْم َوْجَهک: 

روی بیاور

614

أناَر
أنِْر َعقيل و قلبي.

عقل و قلبم را روشن کن�
> ُمنیر؛ إنارةروشن کرد

615

َتِبَع
َیتبُع الحیواُن هذه الفریسة.

حیوان، این شکار را تعقیب می کند.
> تابع، متبوعتعقیب کرد

616

تَهاَمَس
القوُم بََدؤوا یتهامسوَن.

قوم شروع به پچ پچ کردند�
پچ پچ کرد

617َ
ق َحرَّ

قالوا َحرِّقوه.

گفتند: او را بسوزانید�
> حریق؛ محروقسوزاْند

618

َل َحمَّ
لْنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه. َربَّنا و التَُحمِّ

ای پروردگار ما، و آنچه را هیچ طاقتی برای ما بر آن نیست به ما تحمیل مکن�
تحمیل کر د

619

َحمی
اْحِمني و اْحِم بالدي ِمن شور الحادثاِت.

من و کشورم را از بدی های حوادث نگهداری کن�
 > حمایة؛ حامینگهداری کرد

اْحِمنی: از من نگهداری کن
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620

ذوا
ُ

خ
ُخُذوا الحّق من اهل الباطل.
حق را از اهل باطل بگیرید�

أمر از: أَخَذبگیرید

621

َل
َ

َعق
إنّا َجَعلناُه قرآناً عربیّاً لعلَّکم تعِقلوَن.

بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، امید است که خردورزی کنید�
خردورزی کرد

622َ
ق

ّ
َعل

َنِم الکبیِر. َعلََّق إبراهیُم )ع( الفأَس علی کتِف الصَّ

ابراهیم )ع( تبر را بر شانه بت بزرگ آویخت.
> تعلیق؛ ُمعّلقآویخت

623

قاَل
قیَل اْدُخِل الجنََّة.

گفته شد به بهشت وارد شو.
قیَل: فعل مجهول »گفته شد«گفت

624

کاَن
التکونَنَّ ِمَن املشکین.    هرگز از مشرکان نباش� 

کونوا نُّقاد الکالم.            نقدکننده سخن باشید�
بود

 ال َتُکْن: نباش
: هرگز نباش )فعل+ن تأکید( ال َتکوَننَّ

کونوا: باشید )امر(
625

َر َکسَّ
َ إبراهیُم )ع( جمیَع األصنام. کَسَّ

ابراهیم )ع( همه بتها را شکست.
> ُمکّسرشکست

626

ما یلي
اِمأل الفراَغ يف ما یيَل.

جای خالی را با آنچه می آید پر کن.
آنچه می آید

627

أْسَوأ
ال سوَء أسَوُء من الکذب.

هیچ بدی بدتر از دروغگویی نیست.
بدتر، بدترین

628

ااِلنِشراح
ْدَر انِْشاحاً. امألْ الصَّ

سینه را از شادمانی پر کن.
= ُسرور؛ َفَرحشادمانی

629

نشوَدة
ُ
َاأل

قَرأُت أُنشودًة من اإلمام عيّل )ع( 

رسوده ای از امام علی )ع( خواندم.
ناشیدسرود

ْ
جمع: َاأل
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620

ذوا
ُ

خ
ُخُذوا الحّق من اهل الباطل.
حق را از اهل باطل بگیرید�

أمر از: أَخَذبگیرید

621

َل
َ

َعق
إنّا َجَعلناُه قرآناً عربیّاً لعلَّکم تعِقلوَن.

بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، امید است که خردورزی کنید�
خردورزی کرد

622َ
ق

ّ
َعل

َنِم الکبیِر. َعلََّق إبراهیُم )ع( الفأَس علی کتِف الصَّ

ابراهیم )ع( تبر را بر شانه بت بزرگ آویخت.
> تعلیق؛ ُمعّلقآویخت

623

قاَل
قیَل اْدُخِل الجنََّة.

گفته شد به بهشت وارد شو.
قیَل: فعل مجهول »گفته شد«گفت

624

کاَن
التکونَنَّ ِمَن املشکین.    هرگز از مشرکان نباش� 

کونوا نُّقاد الکالم.            نقدکننده سخن باشید�
بود

 ال َتُکْن: نباش
: هرگز نباش )فعل+ن تأکید( ال َتکوَننَّ

کونوا: باشید )امر(
625

َر َکسَّ
َ إبراهیُم )ع( جمیَع األصنام. کَسَّ

ابراهیم )ع( همه بتها را شکست.
> ُمکّسرشکست

626

ما یلي
اِمأل الفراَغ يف ما یيَل.

جای خالی را با آنچه می آید پر کن.
آنچه می آید

627

أْسَوأ
ال سوَء أسَوُء من الکذب.

هیچ بدی بدتر از دروغگویی نیست.
بدتر، بدترین

628

ااِلنِشراح
ْدَر انِْشاحاً. امألْ الصَّ

سینه را از شادمانی پر کن.
= ُسرور؛ َفَرحشادمانی

629

نشوَدة
ُ
َاأل

قَرأُت أُنشودًة من اإلمام عيّل )ع( 

رسوده ای از امام علی )ع( خواندم.
ناشیدسرود

ْ
جمع: َاأل
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عربي 10 ـ درس 6

مترادفها
شاطیء : کناره؛ ساحل  = ساحل 

جوار : کنار  = َجنب 
أنشأ : پدید آورد  =  

َ
ق

َ
ل

َ
خ

واقف : ایستاده  = قائم 
بدایة : آغاز  = ابتداء 

بیح : زشت
َ

ق  = کریه 
إلی : به سوی  = نحو 

قاعة : سالن  = صالة 
ْنب: گناه

َ
ذ  = إثم 

َد: هدایت کرد
َ

أرش  = َهدی 

متضادها
َرَسَب : مردود شد 	≠ َنَجَح : پیروز شد	

شّر : بدی؛ بدتر 	≠ یر : خوبی؛ خوب تر	
َ

خ
جالس : نشسته 	≠ قائم : ایستاده	

َع : باال برد
َ

َرف 	≠ أنَزل : پایین آورد	
 : راست می گوید

ُ
َیصدق 	≠ َیکِذُب :دروغ می گوید	

یک : به ضرر تو
َ
َعل 	≠ َک : به نفع تو	

َ
ل

ْتح : باز کردن
َ

ف 	≠ إغالق : بستن	
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ِبل : پذیرفت
َ

ق 	≠ َض : نپذیرفت	
َ

َرف
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جمعمکسرها
مفاتیح 	← ِمفتاح:کلید 

َرف
ُ

غ 	← رفة:اتاق 
ُ

غ
ِجبال 	← َجَبل:کوه 

یوف
ُ

ض 	← یف:مهمان 
َ

ض
ُجیوش 	← َجیش:ارتش 

َمواعد 	← َموِعد:وقت 
أفرقة 	← فریق:تیم 
أضواء 	← وء:نور 

َ
ض

أدویة 	← دواء:دارو 
رمال 	← َرمل: ماسه 

أحزاب 	← ِحزب:گروه 
ِبحار 	← َبحر:دریا 

تعریفواژگان
یِف َو إظهاِر اْلَفَرِح ِبه.. هاِب َنحَو الضَّ االستقبال:ِبَمعَنی الذَّ

فاِع َعِن اْلَوَطِن. الَجیش: َمجموَعٌة َکبیَرٌة ِمَن اْلُجنوِد ِللدِّ
ُمسَتقنع: َمکاٌن َیجَتِمُع فیِه اْلماُء َزمانًا َطویاًل. 

َمضیق: َمکاٌن َبیَن َجَبَلیِن.
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عربي 10 ـ درس 7

مترادفها
َهدی : هدایت کرد  = َد 

َ
أرش

َنسب : ریشه  = أصل 
أرسَل : فرستاد  =  

َ
َبَعث

فجأة : ناگهان  = َبغتة 
َکَتَم : پنهان کرد  = َسَتَر 

صد : قصد
َ

ق  = َعزم 

متضادها
َع : پرداخت کرد

َ
َدف 	≠ َم : دریافت کرد	

َ
اسَتل

کبار : بزرگان 	≠ صغار : کوچک ها	
أقّل : کمتر 	≠ أکثر : بیش تر	

حک : خندید
َ

ض 	≠ َبکی : گریست	
ضوء : نور 	≠ ظالم : تاریکی	

ُرَب : نزدیک شد
َ

ق 	≠ َبُعَد : دور شد	
أسفل : پایین تر 	≠ أعلی : باالتر	

علیک : علیه تو )به ضرر تو( 	≠ َک : برای تو )به نفع تو(	
َ
ل

الّسلم : صلح 	≠ الَحرب : جنگ	
لق : خوش اخالقی

ُ
ُحْسُن الخ 	≠ ق : بداخالقی	

ُ
سوء الخل
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جمعمکسرها
ُطیور 	← َطیر:پرنده 

أساِور 	← سوار:دستبند 
نوف

ُ
أ 	← أنف:بینی 

أشیاء 	← شیء:چیز 
أعین؛ عیون 	← َعین:چشم 

ِبحار 	← َبحر:دریا 
أصوات 	← صوت:صدا 

ُملوک 	← َمِلک:پادشاه 
َدالفین 	← ُدلفین:دلفین 

نواقص 	← ناقص: ناقص 
ُزمالء 	← زمیل:همکالسی 
عباد 	← َعبد:بنده 

شواطيء 	← شاطيء:ساحل 
ورثة 	← وارث:به ارث برنده 

أِسّرة 	← َسریر: تخت 
شراشف 	← ف : مالفه 

َ
رش

َ
ش

َمعاجم 	← ُمعجم : فرهنگ لغت 
ِجبال 	← َجَبل : کوه 
ِبحار 	← َبحر : دریا 
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تعریفواژگان
 : ُمعَجٌم کبیٌر ِجّدًا َیجَمُع کثیرًا ِمَن اْلُعلوم.

ُ
َموسوَعة

ْ
َال

ٌة ِبِجواِر اْلِبحاِر َو اْلُمحیطاِت. اِطُئ :ِمنَطَقٌة َبّریَّ
ّ

َالش
مِّ . ِس َو الشَّ َنفُّ نُف: ُعضُو التَّ

َ
َاأْل

بونة یقدُر أن یطیَر . اُش : ِمَن الحیوانات اللَّ
ّ

ف
ُ

خ
ْ
َال



بخش سوم

مهم تر از متن
)پیوست ها(

رفع شهمایشم	 
کل  تق ش نم	 
ک انیژنعدررزرفع شهمایشمسکل  تشبیمنمهمژاو لم	 
ک انیژنعدرکل  تن قع برق ف ست	 
ق یرژعه ژایکبگ  	 
ق د ژه ژایکبگ  	 
و فه یقرتیژایکبگ  	 
حیسعژایکبگ  	 
گیس نندیکل  تپیک انیژ	 
نعدررفع شن حیسعوّی	 
رصطالح ت	 
قیساینیسرد ه یس شه یهف مسهش مسبهم	 
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افعال هم ریشه
َخَرَج
أخَرَج
َج تََخرَّ

استخرَج

بیرون آمد
بیرون آورد

دانش آموخته شد
استخراج کرد

نََزَل
أنَزَل

فرود آمد
فرود آورد

َوَجَد
أوَجَد

یافت
پدید آورد

َجری
أجری

جاری است؛ جاری شد
جاری کرد

جاء
جاءبِ 

آمد
آورد

أتی
أتی بِ 
آتی

آمد
آورد

داد؛ بخشید

قاَم
قاَم بِ 
أقاَم

برخاست
پرداخت؛ اقدام کرد

برپاداشت

َذَهَب
َذَهَب ب 

رفت
ُبرد

ثََبَت
ثبََّت
أثَبَت

ثابت شد
ثابت کرد؛ استوار کرد
ثابت کرد؛ استوار کرد

َصَدَق
َق َصدَّ

راست گفت
باور کرد

َعرََف
عرََّف علی

تََعرََّف علی
تَعاَرَف

شناخت؛ دانست
معرفی کرد

شناخت
یکدیگر را شناختند

َرَجَع
راَجَع

اسَتَجَع

بازگشت
مراجعه کرد
پس گرفت

َفَتَح
انَفَتَح

باز کرد
باز شد

َغَفَر
اسَتغَفَر

آمرزید
آمرزش خواست
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َعَذَر

اعَتَذَر
عذر آورد

پوزش خواست

َقطََع

انَقطََع
ُبرید؛ قطع کرد

بریده شد؛ قطع شد

َسِمَع

اسَتمَع
شنید

گوش فرا داد

نَظََر

انَتظَر
نگاه کرد

منتظر شد

َسلَِم

أسلََم

َسلََّم

اسَتلََم

سالم ماند
اسالم آورد

سالم کرد؛ تحویل داد
دریافت کرد

عاَش

تَعایََش
زندگی کرد

همزیستی داشت

َفرََّق

تََفرََّق
پراکنده ساخت

پراکنده شد

َجلََس

أجلََس

جالََس

نشست
نشاند

همنشینی کرد

َدَخَل

أدَخَل
داخل شد
داخل کرد

کََتَب

کاتََب

تَکاتََب

نوشت
نامه نگاری کرد

به یکدیگر نامه نوشتند

َفِرَح

َح َفرَّ
خوشحال شد

شاد کرد

َقِبَل

َقبََّل

أقَبَل

اسَتقَبَل

پذیرفت
بوسید

روی آورد
به پیشواز رفت

مّر

مّرَر
گذر کرد
تلخ کرد

َفِهَم
َم َفهَّ

فهمید
فهماند

بََعَث
انَبَعَث

فرستاد
فرستاده شد

بََدأ
ابتدأ

شروع کرد؛ شروع شد
شروع شد
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َحرََّک
تََحرََّک

حرکت داد
حرکت کرد

َقرَُب ِمن
اقَتََب
تََقرََّب

نزدیک شد
نزدیک شد

نزدیکی ُجست

َوَصَل
أوَصَل

رسید
رساند

َعِمَل
عاَمَل

تَعاَمَل
اسَتعمَل

کار کرد
رفتار کرد

دادوستدکرد
به کار گرفت

َجَمَع
َع تََجمَّ
اجَتَمَع

جمع کرد
جمع شد
جمع شد

أغنی
غّنی

بی نیاز کرد
آواز خواند

نََفَع
انتَفَع بِ 

سود رساند
سود برد

َد بَعَّ
أبَعَد
بَُعَد

ابَتَعَد

دور کرد
دور کرد
دور شد
دور شد

أجاَب عن
استجاَب

پاسخ داد
برآَورد

نََص
انتَص

یاری کرد
پیروز شد

َدَرَس
َدرََّس

درس خواند
درس داد

َمأل
امتأل

پر کرد
پر شد

کََسَ

انکََسَ
شکست

شکسته شد

صار
َصیََّر

گردید
گردانید

هدی

أهدی

اهتدی

هدایت کرد
هدیه کرد

هدایت شد
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انَضمَّ

َضمَّ
پیوست

دربرگرفت

َذکََر

تََذکََّر
یاد کرد

به یاد آورد

َقِبَل

أقَبَل

َقبََّل

پذیرفت
روی آورد

بوسید

نَّبَه

تََنبَّه

انَتبَه

آگاه کرد
بیدار شد؛ آگاه شد

آگاه شد

َحرََم

َحرَّم

احَتََم

محروم کرد
حرام گردانید

احترام گذاشت

ثََبَت

ثَبََّت

أثَبَت

ثابت شد
ثابت کرد
ثابت کرد

َحِفَظ

احَتَفَظ

حافَظ علی

حفظ کرد
نگاه داشت

نگهداری کرد از

تََخلََّص

أخلََص

رهایی یافت
مخلص شد

بَّیَن

تََبیََّن

آشکار کرد
آشکار شد

َغیََّر

تََغیََّر

تغییر داد
تغییر یافت

َشِهَد

شاَهَد

شاهد بود
دید

َمَنَع

امَتَنَع

بازداشت، منع کرد
خودداری کرد

َعلَِم

َعلََّم

تَعلََّم

أعلََم

اسَتعلَم 

دانست
یاد داد

آموخت؛ یادگرفت
اعالم کرد،خبر داد

درخواست اطالعات کرد
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َوَصَل

أوَصَل

واَصَل

تَواَصَل

اتَّصَل

رسید
رساند

ادامه داد
ارتباط برقرار کرد

تماس گرفت

لَِعَب

لَِعَب ِبـ

الَعَب

بازی کرد
به بازی گرفت

با ... بازی کرد

دار

داری

أداَر

چرخید
مدارا کرد

چرخاند ـ اداره کرد
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کلمات متشابه
أتی

أتی ب 

آتی

آتی

آمد
آورد

داد؛ بخشید
آینده؛ درحال آمدن

التفات

التفاف
روی برگرداندن
درهم پیچیدن

َعیََّن

َعْین
مشخص کرد
چشم؛ چشمه

بَّیَن

تََبیََّن

بَْین

آشکار کرد
آشکار شد

میان

ُقْل )فعل امر 

از قاَل(

؛ یَقلُّ َقلَّ

بگو

کم شد

َوَعَد؛ یَعُد

عّد؛ یَعدُّ
وعده داد

برشمرد

مّر

مّرَر

مرّة

گذر کرد
تلخ کرد

بار

لَِبَس

ألَبَس

لَِبَث

پوشید
پوشاند

اقامت کرد و ماند

أحَسن

أحَسَن )امر: 

أحِسْن(

بهتر؛ بهترین
خوبی کرد )امر: 

خوبی کن(

َملَک

َملِک

َملََک

امتالک

فرشته
پادشاه

فرمانروایی کرد
مالکیت

نَِصُف

نِْصف
توصیف می کنیم

نیم؛ نصف

أَلْف

ألََّف

ألَّف

هزار
تألیف کرد

همدل کرد؛ به هم پیوست

ِذکْر

َذکَر

َذکََر

تََذکََّر

یاد
مرد

یاد کرد
به یاد آورد
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أنَشأ؛ یُنيشُء؛ 

إنشاء

إنشاء

بوجود آورد
انشا )درس انشا(

بوجود آوردن، نوشتن

ُمزارع

َمزارع

کشاورز
جمع: مزرعة؛ 

کشتزارها

َسلَِم

أسلََم

َسلََّم

اسَتلََم

الّسلم

سالم ماند
اسالم آورد

سالم کرد؛ تحویل داد
دریافت کرد

صلح

َمَع

معاً

َمع األسف

َمع الّسالمة

مع بعض

همراه؛ با
باهم

متأسفانه
به سالمت
با همدیگر

َذَهَب )فعل(

َذَهب )اسم(

رفت
طال

ساَر

صاَر

حرکت کرد
شد؛ گشت

َفِرَح )فعل(

َفِرح )اسم(

َفَرح

َفْرخ

شاد شد
شاد

شادی
جوجه

َغداً

َغداء

َغداة

ُعداة

فردا
ناهار

آغاز روز
دشمنان

تََحوََّل

َحّوَل

حاَوَل

َحْول

تغییر یافت
تغییر داد

تالش کرد
پیرامون

قائم

قامئة

ایستاده،استوار
لیست، ایستاده

ُحّب

َحّب

دوستی
دانه

أن

إِن

إّن

أّن

که
اگر

همانا 
که
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 کاربرد بعضی از افعال هم ریشه و کلمات شبیه به هم در جمله

 یا أيب َعرِّفنا علی هذا الّصدیِق.

پدر! این دوست را به ما معرفی کن.
 َعرَفُت أصدقايئ عند الّشدائد.

دوستانم را هنگام سختی ها شناختم.
 جعلناکم ُشعوباً و قبائَل لتعاَرفوا.

شما را در دسته ها و قبیله ها قراردادیم تایکدیگر را بشناسید.
 أرِسلُوا فریقاً لتعرُِّف األسامِک.

گروهی را برای شناسایی ماهی ها بفرستید.

 نقُل النِّفِط َعبَ األنابیِب أقلُّ خطراً.

انتقال نفت از طریق لوله ها کم خطرتر است.
 َعَبَ الَولَُد ِمن الّشارع َمَع أُّمه.

پسر همراه مادرش از خیابان عبور کرد.

 َذنَُب الطّاووِس جمیٌل.
ُدم طاووس زیباست.

نِْب أهوُن ِمن الّتوبة.  تَرُک الذَّ

ترک گناه از توبه آسانترست.
 رأیُت الِذئَب األبیَض يف الغابِة.

گرگ سفید را در جنگل دیدم.
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 البطُّ طائٌر یعیُش يف الَبِّ و املاِء.

اردک پرنده ای است که درخشکی و آب زندگی می کند.
 تعاونوا علی الِبِّ و الّتقوی.

با یکدیگر در کار نیک و تقوا همکاری کنید.

 ال تتحرَُّک َعیُن البومة.

چشم جغد حرکت نمی کند.
 علی َعیني.

به چشم
 فقد تُفتَُّش عین الحیاة يف الظُّلامت.

گاهی چشمه زندگی در تاریکی ها جست وجو می شود.
 َعیِّن الکلامت املُتادفة.

کلمات مترادف را مشخص کن.

 َحوََّل الّسمُک امليُضء ظالَم البحِر إلی نهاٍر ُميضٍء.

ماهی درخشان، تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل کرد.
 القمراِن االثناِن َحوَل کوکِب املّریخِ.

دو ماه دور )پیرامون( کره مریخ اند.

 ألَّف هذا العالُِم کتاباً.

این دانشمند کتابی را نوشت.
 ألَّف بین قلوبکم.

قلب هایتان را به هم پیوست.)همدل کرد(
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 َمن َفکََّر قبل الکالِم َسلَِم ِمن الخطأ.

هرکس قبل از کالم بیندیشد از خطا درامان است.
 إن تَدُخل بیتک فَسلِّم علی أهلک.

اگر داخل خانه ات شدی برخانواده ات سالم کن.
 العقُل الّسلیم يف الجسِم الّسلیِم.

عقل سالم در بدن سالم است.
 تَسلَُم عیناک.

 چشمت سالم بماند.
)چشمت بی بال(

 ِمن أیَن أسَتلُِم األدویََة؟

از کجا داروها را دریافت کنم.
لم.  الّدالفیُن تُؤّدي دوراً مهاّمً يف الحرِب و السِّ

دلفین ها نقش مهمی در جنگ و صلح ایفا می کنند.

 أدُب املرء خیٌر ِمن َذَهِبه.

ادب انسان بهتر از طالیش است. )... بهتر از ثروت اوست.(
 َذهَب الّتلمیُذ إلی املدرسِة.

دانش آموز به مدرسه رفت.

 هذا الکتاُب یُساِعُدَک َعلی ِکتابَِة إنشائَِک.

این کتاب به تو درنوشتن انشایت کمک می کند.
 هو أنشأَکُم ِمن األرِض.

او شما را از زمین پدید آورد.
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 العالُِم َحيٌّ و إن کاَن َمیِّتاً.

دانشمند زنده است گرچه مرده باشد.
 یُخِرُج الَحيَّ ِمَن املَیِِّت.

زنده را از مرده خارج می کند.

 أَحبُّ عباِد اللِّه إلی اللِّه أنَفُعهم لِِعباِدِه.
محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین آنان برای به 

بندگانش هستند.
 أُِحبُّ أن أکُتَب إنشاًء تَحَت ُعنواِن "يف َمحَضِ املُعلِّم".

دوست دارم انشایی تحت عنوان"در پیشگاه معلم" بنویسم.
 أحبَّ الّتلمیُذ دروَس الّسنِة املاضّیة.

دانش آموز درس های سال گذشته را دوست داشت.

 َفِرَح الَولُد ِمن عَملِه.
پسر از کار او شاد شد.

لفیُن ُقريب يف املاء ِبَفَرحٍ.  یَقِفُز الدُّ

دلفین با شادمانی، نزدیک من در آب می پرد.
 کلُّ حزٍب مبا لََدیهم َفرِحوَن.

هر گروهی به آنچه دارند خوشحال اند.

 ُسبحان الّذي أرسی بعبده.

پاک است کسی که بنده اش را شبانه حرکت داد.
 ذَهَب مع األرسی إلی رسول اللِّه.

همراه با اسیران به سوی رسول خدا رفت.
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متضاد ها در یک نگاه

أکرث  ≠ أقّل 

کَرثة   ≠ ِقلة  

کثیر  ≠ قلیل  

کرث  ≠ قّل 

خیر   ≠ َشّ 

رخیص  ≠ غالی 

أغلی  ≠ أرَخص 

رخیص  ≠ غالی  

غال  ≠ رُخص 

اقتاب  ≠ ابتعاد 

قریب  ≠ بعید 

بَُعَد  ≠ دنا 

بَُعَد  ≠ قَرَُب 

قُرب  ≠ بُعد 

بعید عن  ≠ قریب ِمن 

ابتعد  ≠ اقتب 

جمیل  ≠ قبیح 

جمیل  ≠ کریه 

صغیر   ≠ کبیر 

أصغر  ≠ أکب 

ِصغار  ≠ کِبار 

≠  َصُغَر کَُبَ 

طویل  ≠ قصیر 

ضعیف  ≠ قویّ 

ملّوث  ≠ مطّهر 

ُحلو  ≠ ُمرّ 

تصدیق  ≠ تکذیب 

صادق  ≠ کاذب  

ّدیق الصِّ  ≠ الکّذاب 

کََذَب  ≠ َصَدَق 

قُبح  ≠ ُحسن 

جامل  ≠ قُبح 

جاِهل  ≠ عاقل 

جهل   ≠ ِعلم 

علیک  ≠ لکَ 

الیأس  ≠ الرّجاء 

≠  یَئَس رجا 

األعداء  ≠ األحبّاء 

الُعداة  ≠ األحبّاء  

األعداء  ≠ األصدقاء 
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صداقة  ≠ عداوة 

عدّو  ≠ صدیق 

صداقة  ≠ ُعدوان  

کَرَِه  ≠ أحبَّ  

أبَغَض  ≠ أحّب 

إحسان  ≠ إساءة  

أحَسَن  ≠ أساء 

َحُسَن  ≠ ساءَ 

الَُحْسن  ≠ اَلّسوء 

حسنة  ≠ سیئة  

ضیاء  ≠ ظالم 

نور   ≠ ظلمة 

ضوء  ≠ ظلمة 

محزون  ≠ فَِرح 

فَِرَح  ≠ َحزِنَ 

حزین  ≠ مسور 

ُغّصة  ≠ فََرح 

ُحزن  ≠ فََرح 

َخِشن  ≠ لَیِّن 

خشونة  ≠ لین 

خفیف  ≠ ثقیل 

ظاهر   ≠ خفّی  

أخفی  ≠ أظَهَر  

ظهور  ≠ اختفاء 

راِسب  ≠ ناِجح  

رسب  ≠ نََجح 

ُسهولة  ≠ صعوبة 

َسهل  ≠ َصعب 

یُس  ≠ ُعس 

≠  جلَس قامَ 

إجلس  ≠ قُم 

جالِس  ≠ واقف 

اللّئیم  ≠ الکریم 

متکب  ≠ متواضع 

فقیر  ≠ غنيّ 

مساکین  ≠ فقرا 

مشک  ≠ حنیف 

ُمؤِمن  ≠ ُمشِک 

متواضع  ≠ فَخور 

أفاضل  ≠ أراذل 

أعلی  ≠ أسفل 

مشق  ≠ مغرب 

اآلخرة  ≠ الدنیا 

تحت  ≠ فوق  
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یمین  ≠  یسار  

شامل  ≠ یمین  

علی الیمین علی الیسار ≠ 

خلف  ≠ أماَم  

أمام  ≠ وراء   

عشیّة  ≠ غداة  

املايض  ≠ القادم   

نهایة  ≠ بدایة  

اِنتَهی  ≠ اِبتَدأَ  

وفات  ≠ والدة  

الحیاة  ≠ املوت  

حّي  ≠ َمیت 

احیاء  ≠ أموات   

کهولة  ≠ طفولة    

کَِب  ≠ طفولة 

شیخ  ≠ شاب  

الرِّجال  ≠ الّنساء 

الرِّجايّل  ≠ الّنسايئّ 

≠  والدة والِد 

≠  أّم أب 

زوجة  ≠ زوج  

≠  اَلَْخفيف اَلثَّقيل 

غیرُمجّفف  ≠  ُمجفُّف 

≠   عتیق بدیع  

≠  عزیز    ذلیل 

عّز  ≠ ذّل  

الَْفاِرغ  ≠ اَلَْميلء 

الفارغ  ≠ اململوء 

امتأل  ≠ فرَغ  

ضاق  ≠ اتَّسَع  

منکر  ≠ معروف 

≠  ممنوع مسموح 

غیرمسموح  ≠ مسموح 

الّسعادة  ≠ الّشقاوة 

≠  ِسلم رِصاع  

الَحرب  ≠ لم  السِّ

نََفَع  ≠ رَضَّ 

ُمرّض  ≠ نافع 

َذمّ   ≠ َمْدح 

ضحک  ≠ بکی 

ضاحک  ≠ باکي 

ذهاب  ≠ إیاب  

استهالک  ≠ انتاج  

≠  أجاَب  َسأَل   
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≠    جواب سؤال  

≠   الحاّر البارِد 

شاء   ≠ بیع  

َحّل   ≠ َحرَّم 

أغلََق   ≠ فَتَحَ 

فَکَّ  ≠ أغلََق 

َعصی   ≠ أطاعَ 

رّد ≠  َتَ أطاع 

أناَر  ≠ أطفأ 

أشعل  ≠ أطفأ 

≠  تََکلََّم َسَکَت 

≠  نَطََق  َسَکت 

أخرج  ≠ أدخل 

رَفََع  ≠ َوَضع 

دفع  ≠ استلم 

≠  َغاَب َحرَضَ  

نَِسیَ   ≠ تََذکرَّ 

نال  ≠ فاتَ 

عارَض      ≠ وافَق  

قَِبَل    ≠ رَفََض  

أفسد  ≠ أصلح 

تعال  ≠ إِْذَهْب 

ناَم  ≠ َسِهرَ 

کتم ،ست  ≠ َجَهَرب   

≠  أَخَذ أَْعطٰی  

≠  نَزََل)فرود  رکَِب)سوار شد( 

آمد(

≠  َصِعَد)باال  نَزََل)پایین آمد(  

رفت( 

َحَصَد  ≠ َزَرَع  

فردّي  ≠ جامعّي  
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گروه بندی کلمات پرکاربرد
پزشکی

 پزشکالطّبیب
داروخانه دارالّصیديّل
 دماسنجِمحرار
 پنبهُقطن

 قرص هاُحبوب
 پمادَمرهم

 نسخهالَوصفة
داروهاأدویة

بیمارستانمستوصف
 فشارخونَضغط الّدم

رنگ ها
معنیمؤنثمذکر
سبزخضاءأخض
آبیزرقاءأزرق
سفیدبیضاءأبیض
سیاهسوداءأسود
زردصفراءأصفر
قرمزحمراءأحمر

بنفشبنفسجّیةبنفسجی

حيوانات
گربهقّط
سگکَلب
موشفأرة

گاوبقر؛ بقرة
اسبَفرَس

ماهیَسَمک؛ سمکة
کوسه ماهیسمکة القرش

گرگِذئب
روباهثَعلَب
آهوَغزال
آفتاب پرستِحرباء

مورچهمنل؛ منلة
گنجشکُعصفور
کالغُغراب
کبوترحاممة

اردکبّط؛ بطّة
جغدبوم؛ بومة
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مروری بر واژه های سال های هفتم و هشتم و نهم

افعال
اِبُن آَدم : آدمیزاد

أَبَْيض : سفید

تي(
ْ
أتََی : آمد )مضارع: َیأ

اِثْناَعرَشَ : دوازده

اِثْناِن : دو

أَجاَب : پاسخ داد 

أَجاَب َعْن : پاسخ داد به

إِجابة : پاسخ 

(: محبوب ترین  َحبُّ أََحبُّ )اأَْلَ

أَحبَّ : دوست داشت

اِْحَتََق : آتش گرفت

أََحد : یکی از، کسی

أَحَدَعرَش :یازده

إْحَدی : یکی از

إِْحسان : نیکی کردن

أَْحَسَن َعَمالً: کاری را نیکو گردانید

أَحَسن: بهتر، بهترین 

أَحْمَر : سرخ

أَْحياء : زندگان ،مفرد: َحّي 

أَخ )أَخو، أَخا، أَخي(: برادر ،جمع: 

إْخَوة 
أُْخت : خواهر ،جمع: أَخوات 

اِْخَتََع : اختراع کرد

أَخَذ : گرفت، برداشت، ُبرد

أَخشاب : چوب ها

أَخَض : سبز

إِْخوان : یاران، برادران

أَداء : به جا آوردن، انجام دادن 

إِداَرُة الُْمروِر : ادارۀ راهنمایی و 

رانندگی
إِْدخال : داخل کردن 

إِذ : آن گاه 

إِذا : هرگاه، اگر

أَراَد : خواست

أَراِذل : فرومایگان، آدم های پست

اأَلرِبعاء )یَوُم اأْلَرِبعاِء(: چهارشنبه
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أَْربََعة : چهار

أَربَعون، أَربَعنَي : چهل

أَرْض : زمین

أَْزَرق : آبی

أَزْهار: شکوفه ها، ُگل ها ،مفرد: 

َزْهر، َزْهَرة 
سابیع 

َ
أُْسبوع : هفته ،جمع: أ

اِْسَتْخَرَج : بیرون آورد

اِْسَتَْجَع : پس گرفت

اِْسَتلََم : دریافت کرد

أََسد : شیر 

أرُْسَة : خانواده

أَسنان : دندان ها ،مفرد: ِسّن 

أُْسَوة : الگو 

أَسَود : سیاه

إِشاراُت الُْمروِر : عالمت های 

راهنمایی و رانندگی
اِْشَتَی : خرید

اِشَتَغَل : کار کرد

أَشجار : درختان

أَصاَب : برخورد کرد

أَصحاُب الِْمَهن: صاحبان شغل ها 

أَصِدقاء : دوستان

أَْصَفر : زرد

أضاَع : تباه کرد

إِضاَعة : تباه کردن

أَطِْعَمة : غذاها

اِْعَتَذَر : معذرت خواست

اِعَتَقَد : اعتقاد داشت

أَْعَجز : ناتوان ترین 

أَْعطَی : داد

أَعالم : پرچم ها

أَعلَم : داناترین، داناتر

أَفاِضل : شایستگان

أَفَضل : برتر، برترین

اِْقَتََب : نزدیک شد

أَْقدام : پاها ،مفرد : َقَدم

أَقِرباء : خویشاوندان

أَقامر : ماه ها

أَکَب : بزرگ تر، بزرگ ترین

اِکِْتساب : به دست آوردن 

أَکََل : خورد )مضارع: َیأُکُل(
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إالِّ : به جز

أاَل : هان

ي : کسی که، که اَلذَّ

اَلَّذيَن : کسانی که، که

ألَْف : هزار

أَلوان : رنگ ها

إلَِی : به، به سوی، تا

إِلَی اللِّقاِء : به امید دیدار

هات  مَّ
ُ
أُّم : مادر ،جمع: أ

أَم،ْ أَو : یا

أَماَم : روبه رو

أَمان : امنّیت

أََمَر ؛ یَأُْمُر : دستور داد؛  دستور 

می دهد 
اِْمَرأ ؛الَْمرْء : انسان، مرد

أَُمراء: فرماندهان

اِْمَرأَة ؛ الَْمْرأة: زن

أمِس : دیروز

أَمکََن : امکان داشت

أَْمن : امنّیت 

أَمني : امانتدار

إنَّ : حقیقتًا ،قطعًا

أَنَّ : که

إِنِتنِت : اینترنت 

أنَا : من

أَنَت : تو،مذّکر 

أَنتام : شما، مثنی

أَنتم : شما،جمع مذّکر 

 أَننّت: شما،جمع مؤنث

اِنِْتباه : توّجه 

أَنَْصح : اندرزگوترین 

أَنُفَسُهم: به خودشان

أَنَْفع : سودمندتر، سودمندتر

أَنَقَذ : نجات داد

اِنْکََسَ : شکسته شد

ا : فقط إمنَّ

أو : یا

أَْوراق : برگ ها، مفرد: َوَرق

أَْوَسط : میانه ترین

أَوالد : پسران، فرزندان

اأَْلُولَی : یکم، نخستین

أولِٰئَك : آنان
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أَْهالً َو َسْهالً : خوش آمدید

أَي : کدام، چه

أَيضاً : همچنین

أَيَْن؟ : کجا؟

أَيُّها، أَيَُّتها : ای

آباء : پدران

آَخر : دیگر

آِخر: پایان

آفَة: آفت، آسیب 

آلَُة ِطباَعة : دستگاه چاپ 

آلَِهة : خدایان ،مفرد: إٰله 

آَمَن : ایمان آورد

آِمن : ایمن

ِب : به وسیلۀ

بواب 
َ
باب : در ،جمع: أ

بارِد : سرد

ِبالتَّأکيِد : البّته

بائِع : فروشنده

ِبحاَجٍة : نیازمند

بََحَث َعْن : دنباِل...گشت

بَْحر : دریا

بََدأَ بِ  : شروع کرد به 

بََدأَ: شروع کرد، شروع شد

ِبدايَة : شروع

بُْستان : باغ

ِبُسهولٍَة : به آسانی

بَسيط : ساده

بَضائِع : کاالها

بَطّاريَّة : باتری 

بَْعَدما : پس از اینکه

بعيد : دور

بَْغَتًة : ناگهان 

بََقرَة : گاو

بَِقَي : ماند 

بُکاء : گریه کردن، گریه 

ِبکُلِّ ُسور : با کماِل میل

بَْل : بلکه

ِبال : بدون

باِلد : کشور، شهرها

ِبَم؟ : با چه چیزی

ِبنْت : دختر ،جمع: َبنات 

بََنفَسجّي : بنفش 
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بَنیَن : پسران 

بَْيت : خانه

ِبْئ : چاه 

بَْيع : فروش 

الّتاِسع، الّتاِسَعة : نهم

تايل : بعدی 

  تَحت : زیر

تَحَت : زیر

َج : دانش آموخته شد تََخرَّ

تَرََك : ترک کرد

تِْسَعة : ُنه

تَسليم : تحویل دادن 

تَصاَدَم : تصادف کرد

تَعاَل : بیا 

تََعب : خستگی 

َب : تعّجب کرد تََعجَّ

تََعلََّم : یاد گرفت

تََعلُّم : یاد گرفتن

تَعويض : جبران کردن 

تُّفاح : سیب

ْل : بفرما  تََفضَّ

تَقاُعد : بازنشستگی

م : پیشرفت تََقدُّ

تَکَلََّم : صحبت کرد

تَکَلُّم : صحبت کردن 

تِلَك : آن،مؤّنث 

تِلْميذ : دانش آموز

تَلْوين : رنگ آمیزی 

ِتْثال : تندیس

َتْر : خرما

تَناُول : خوردن

تَناَوَل : خورد )مضارع: َیَتناَوُل(

تَهِيَئة : تهّیه

الّثالِث، الّثالَِثة : سوم

الّثاِمن، الّثاِمَنة : هشتم

، الّثانيََّة َعرْشََة :دوازدهم الّثاَن َعرَشَ

الّثان، الّثانَية : دوم

ثَْعلَب : روباه 

ثَقيل : سنگین 

ْمعِ : کْم شنوا  ثَقيُل السَّ

اَلثُّالثاء، يَوُم الثُّالثاِء : سه شنبه

ثاَلثَة : سه
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بخش چهارم

واژه  نامه الفبایی
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الف
H آیا : أَ
E أَب )أَبو، أَبا، أَبی( :پدر
J آباء: پدران
J آبار: چاه ها
F اِبَتَدأَ: شروع شد
M اِبِتداء: شروع شدن
M اِبِْتسام: لبخند، لبخندزدن
F اِبَْتَسَم: لبخندزد
M اِبِتعاد: دورشدن
F اِبَتَعَد: دور شد
J أَبحاث: پژوهش ها
J أَبصار: چشم ها، دیده ها
E إِبل: شتران
E اِبُن آَدَم: آدمیزاد
E اِبن: پسر، فرزند
J أَبناء: پسران
J أبَواب: درها

E أَبیض: سفید
E اِتِّجاه: جهت
F اِتََّسَع: فراخ شد
M اِتِّصال: تماس گرفتن
E اِتِّصاالت: مخابرات
F اِتََّصَل ب ِ:...: با...تماس گرفت
E أَتَقی: پرهیزگارتر، پرهیزگارترین
F اِتََّقی: ترسید، پروا کرد
F أَتَی: آمد
E آيت، آٍت: آینده، درحال آمدن
F أَثاَر: برانگیخت
M إثاَرة: برانگیختن
E إثْم: گناه
J أمْثار: میوه ها
E دوازده : اِثْناَعرَشَ
E اِثْناِن، اِثَنیِن: دو
F ... أَجاَب َعْن ...: پاسخ داد به

F فعل 
M مصدر

E اسم
J جمع مکس

H حرف
S اصطالح
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F أَجاَب: پاسخ داد
M إجابَة: پاسخ دادن
M اِجِتناب: دوری کردن
F اِجَتَنَب: دوری کرد
M اِْجتِهاد: تالش
J أَجداد: پدربزرگ ها
E أْجر: پاداش
M إْجراء: جاری کردن
F أَْجَری: جاری کرد
F َل: به تأخیر انداخت أَجَّ
E أَجّل: گران قدرتر
J أُُجور: پاداش ها
E أََحبُّ إلَی: محبوب ترین نزِد
E دوست داشت : أََحبَّ
J أحبال: تارها، طناب ها
J أَِحّبة: دوستان، یاران
M اِحِتاق: آتش گرفتن
M اِحِتام: احترام گذاشتن
F اِْحَتََق: آتش گرفت
F اِحَتََم: احترام گذاشت
M اِحِتفاظ: نگاه داشتن

M اِحِتفال: جشن گرفتن
F اِحَتَفَل: جشن گرفت
M اِحِتواء: دربرداشتن
F اِحَتَوی: در بر داشت
M اِْحتیال: فریب کاری
J أَحجار: سنگ ها
E أََحد: یکی از، کسی، یکتا، تنها
E أََحد، یوُم اأْلَحِد: یکشنبه
E یازده : أََحَدَعرَشَ
E إِْحَدی: یکی از
J أحرار: آزادگان
M إحسان: خوبی کردن
E أَحَسن: بهتر، بهترین
F أَحَسَن: خوبی کرد، خوب انجام داد
S أَحَسْنَت: آفرین بر تو
F أْحَض: آورد، حاضر کرد
E أَحّل: حالل تر، حالل ترین
J أْحالم: رؤیاها
E أَْحَمر: سرخ
S اِْحِمني: از من نگهداری کن
J أَحیاء: زندگان
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E أَخ )أَخو، أَخا، أَخی(: برادر، دوست
E أُْخت: خواهر
F اِْختاَر: برگزید
F آزمود : اِْخَتَبَ
M اِخِتاع: اختراع کردن
F اِْخَتََع: اختراع کرد
M اِختیار: برگزیدن
F أََخَذ: گرفت، برداشت، بُرد
M أَْخذ: گرفتن
E آِخر: پایان
E آَخر، أُْخَری: دیگر
M إخراج: درآوردن
F أَْخَرَج: درآورد
J أَْخشاب: چوب ها
E أَخَض: سبز
J أَخطاء: خطاها
M إخالص: مخلص شدن
F أَْخلََص: مخلص شد، پاکِی نّیت ورزید
J أََخوات: خواهران
J إخوان: برادران
J إخَوة: برادران

M أَداء: به جاآوردن
E أَداة: ابزار
F أَداَر: چرخاْند، اداره کرد
S  إداَرُة الُْمروِر: ادارٔه راهنمایی

و رانندگی
M إداَرة: چرخاندن، اداره کردن
M إِْدخال: داخل کردن
F أَدْخَل: وارد کرد
F  ،اُْدُع: دعوت کن، فرا بخوان

دعا کن
F عٰی: اّدعا کرد اِدَّ
J أَِداّلء: راهنماها
J أَِدلَّة: دلیل ها
J أََدوات: ابزارها
J أْدویَة: داروها
J أَدَّی: ایفا کرد، منجر شد، ادا کرد
S إْذ جاَء: ناگهان آمد
E إْذ: آنگاه
H إذا: هرگاه، اگر
J أَذناب: ُدم ها
F أَراد: خواست
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J أَراِذل: فرومایگان
J أَراضی: زمین ها
E أَْربََعة، أَربَع: چهار
E أَربَْعوَن، أَْربَعیَن: چهل
F اِْرتَبَط: ارتباط داشت
E أُْردیَّة: زبان اردو
E )أرذل: فرومایه تر )ترین
M إرسال: فرستادن
F أَرَسَل: فرستاد
M إرشاد: راهنمایی کردن
F أَرَشَد: راهنمایی کرد
E أَْرض: زمین
M إرضاع: شیردادن
F أَْرَضَع: شیر داد
E ازِْداَد: افزایش یافت
E أَزَرق: آبی
J أَزهار: شکوفه ها، گل ها
F أَساَء: بدی کرد
M إساَءة: بدی کردن
J أَسابیع: هفته ها
F اِْسأَْل: بپرس

J أََساِور: دستبندها
E أُْسبوع: هفته
M اِسِتجاع: پس گرفتن
F اِْسَتَْجَع: پس گرفت
F اِْستَشاَر: مشورت کرد
M اِستشارة: مشورت کردن
F اِسَتطاَع: توانست
M اِسِتطاَعة: توانستن
F اِسَتعاَن: یاری ُجست
M اِسِتعانَة: یاری جستن
F اِسَتغاَث: کمک خواست
M اِسِتغاثَة: کمک خواستن
M اِسِتغفار: آمرزش خواستن
F اِسَتغَفَر: آمرزش خواست
F اِسَتفاَد: استفاده کرد، بهره برد
M اِسِتفاَدة: استفاده کردن
M اِسِتقبال: به پیشوازرفتن
F اِسْتَقبَل: به پیشواز رفت
F استقرار یافت : اِسَتَقرَّ
M اِسِتقرار: استقراریافتن
M اِسِتالم: دریافت کردن
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S اِْستلََم الَحَجَر: سنگ را مسح کرد
F اِْستلََم: دریافت کرد
F اِْسَتَمَع: گوش فرا داد
F ریشخند کرد : اِْسَتْهَزأَ
M اِسِتواء: برابرشدن
F اِْستَوَدَع: سپرد
F اِْستَوی: برابر شد
E أََسد: شیر
M إرساء: شبانه حرکت دادن
J أرساء: اسیران
J َة: تخت ها أرَسِّ
E أرُْسَة: خانواده
F أرََسی: شبانه حرکت داد
F أْسلَم: اسالم آوْرد
F اسم: نام
F اسامء: نام ها
J أَْسامک: ماهی ها
J أَْسنان: دندان ها
J أَسواق: بازارها
E أُْسَوة: الگو
E أَسَود )مذکّر(: سیاه

E أسي: اسیر، دربند
F أَشاَر: اشاره کرد
S  إِشاراُت الُْمروِر: عالمت های

راهنمایی و رانندگی
F اِْشتاَق: مشتاق شد
F شّدت گرفت : اِْشَتدَّ
F اِْشَتَی: خرید
F اِشْتَعَل: برافروخته شد، سوخت
M اِشِتغال: کارکردن
F اِشْتَغَل: کار کرد
F برگرفت : اِْشَتقَّ
F اِْشَتَهی: خواست
J أَشجار: درختان
E أَشّد: سخت تر، سخت ترین
M إرشاک: شریک قراردادن
J بَة:  نوشیدنی ها أرَْشِ
F أرْشَک: شریک قرار داد
M إِْشعال: شعله ورکردن
F أَْشَعَل: شعله ور کرد
J أْشُهر: ماه ها
F أَصاَب: اصابت کرد، برخورد کرد
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M  ،إصابَة: اصابت کردن

دچارشدن
M إصباح: شدن
F أَصَبَح: شد
S أَصحاُب الِْمَهِن: صاحبان شغل ها
J أْصِدقاء: دوستان
E أَْصَفر: زرد
F اصفیاء: برگزیدهها
M إِْصالح: اصالح کردن
F أَْصلََح: اصالح کرد
J أصنام: بت ها
F أَضاَع: تباه کرد
M إضاَعة: تباه کردن
F أَضاَف: افزود
S إضاَفًة إلَی: افزون بر
F ناگزیر کرد : اِْضطَرَّ
J أَضواء: نورها
S إطاُر االِْحتیاطّي: چرخ یدکی
E إطار: تایر، چارچوب
F أطَاَع: پیروی کرد
M إِطاَعة: پیروی کردن

F أطَْعَم: خوراک داد
J أَطِْعَمة: خوراک ها
F أَطْلََق: رها کرد
E أطَْیب: خوب تر، خوب ترین
J أَعاصیر: گردبادها
F أَعاَن: یاری کرد
M اِعِتذار: معذرت خواستن
F  ،اِْعَتَذَر: پوزش خواست

معذرت خواست
M اِعِتصام: چنگ زدن
F اِعَتَصَم: چنگ زد، با دست گرفت
F اِعَتَقَد: اعتقاد داشت
F اِعَتَمَد: اعتماد کرد
F أَْعَجَب: در شگفت آوْرد
E أْعَجز: ناتوان تر، ناتوان ترین
J أَْعداء: دشمنان
E إعصار: گردباد
M إعطاء: دادن
S أْعِطنی: به من بده
F أَْعطَی: داد
J أَعالم: پرچم ها
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