
  

  

  



  



  

  

  
  تقديم به:

  
آموزاني كه همانند داركوب با تكرار، پشتكار و  دانش

  درميارن! ودرس و كتاب ر تهسماجت، 



  آفرين       حكيم سخن در زبان آفرين به نام خداوند جان

  مقدمۀ مؤلفان

 ای دارد و آن رويكـرد ترجمـه ،»نامۀ عربی هشتم واژه«كتابی كه در دست داريد تحت عنوان 

فهـم لغـت و ترجمـۀ عبـارت و  ،م نمرۀ درس عربیوسه دليل اين است كه بيش از دو هم ب

  متن است.

  شامل چهار موضوع است:  ،كتاب اين هر درس

  نامه، ترجمۀ متن، مترادف و متضاد و قواعد. واژه

در حـد  اسـت و در كنـار آن، نامه، واژۀ عربی و ترجمۀ آن به فارسـی مقصود از واژه نامه: واژه

  است. و تجزيۀ كلمه صورت گرفته شناسی واژه كتاب درسیمطالب 

كاربرد واژۀ عربـی و  ،روی آن و در صفحۀ فرد و روبه صفحات زوج آمده شماره و در اواژگان ب

  است. بيان شدهعربی و فارسی  جملۀفارسی در دو 

گذاری  شماره تقطيع شده و هر يک نامه، متن عربی هر درس واژه بخش پس از ترجمۀ متن:

  آمده است.  نيز با شماره شده و ترجمۀ آن

هـای متـرادف و  واژه ،برای آشنايی بيشتر با لغـات و افـزايش دايـرۀ لغـات مترادف و متضاد:

  آمده است.در حد نياز  كلماتمتضاد 

  در پايان هر درس قواعد و نكات مهم گرامری هر درس بيان شده است. قواعد:

بتوانيد هم واژه و جمله است،  ٥٠٠كه شامل بيش از اين است كه با اين مجموعه  ديدگاه ما

  های كتاب يک جمله بسازيد! امتحانات برآييد و هم بتوانيد با واژه از پسِ 

  كنيم: از همكارانی كه در چاپ و توليد اين كتاب ما را كمک كردند قدردانی می ،در پايان

نگار كتاب،  نوروزی، واژه، سركار خانم حميده واحد تايپ و طراحیجناب آقای مبين، مسئول 

واحـد  در ، جناب آقـای انصـاری و خـاتمیدر واحد توليد سركار خانم مرادی و همكارانشان

مبتكران كه حق بزرگی بر نشـر  انتشارات محترم فروش، جناب آقای يحيی دهقانی مديريت

  و آموزش دارند.

بتـوانيم در راه  كنيم به خاطر توفيقی كه نصيب حال مـا كـرد كـه سگزاری میاز خداوند سپا

  برداريم. هر چند اندک آموزش فرزندان ايران عزيز، گامی



  شناسی! راهنمای بخش واژه

بـر ايـن اسـاس،  .دهند عبارت را تشكيل می و يک جمله اين، واژگان هستند كه دانيد كه می

به ما كمک زيادی خواهد كـرد.  فهم متنترجمه و  در ،شناخت يک واژه و تشخيص نوع آن

  در زبان عربی، كلمه (واژه) بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف

  .باشداسم، فعل و حرف كه سه ضلع آن  توان مثلثی را فرض كرد می

گر ضلع    :بيان شده استاين مطالب  ،را در نظر بگيريم، در مورد تجزيۀ آن »اسم«ا

  كند: مفرد، مثنی، جمع ه تعدادی میالف) اين اسم داللت بر چ

  ب) اين اسم چه جنسيتی دارد: مذكر، مؤنث

  كند يا نه: مصدر، غيرمصدر میكاری ج) اين اسم داللت بر انجام دادن 

  د) ...

گر ضلع    :بيان شده است، اين مطالب ۀ آنرا در نظر بگيريم، در مورد تجزي »فعل«ا

ی مثبت، ماضی منفی، مضارع، امر، نهی، نفـی، داللت بر چه زمانی دارد: ماض الف) اين فعل

  ماضی استمراری

 ايب، حاضر، متكلم، مفـرد، مثّنـی،ب) انجام دهندۀ فعل چند نفرند و چه جنسيتی دارند: غ

  جمع

  ج) ...

گر ضلع    :بيان شده استرا در نظر بگيريم، در مورد تجزيۀ آن، اين مطالب  »حرف«ا

  ، حرف استفهام، ...الف) نام اين حرف چيست: حرف ربط (عطف)

  ب) معنای اين حرف چيست و ...

  

  

  برايتان آرزوی موفقيت داريم.  

  علی جعفری ندوشن ـ خديجه عليپور  



  
  فهرست

  

  صفحه  عنوان 
  
  
  
  
  
  
  

فِّ الّسابِعِ درس اول:    ٧  .....................................................................  ُمراجََعُ↨ ُدروِس الصَّ

ُ↨ الࠩلغِ↨ الَْعَربّي↨ِ درس دوم:    ٣١  .................................................................................  أَهَّميَّ

  ٥١  ...........................................................................لُْمْستَْقبَلِ ِمْهنَتَُک في ادرس سوم: 

ْجرِبَُ↨ الَْجديَدةُ درس چهارم:    ٧٣  ..................................................................................  التَّ

داقَ↨ درس پنجم:   ٩٧  ..................................................................................................  اَلصَّ

َفرِ  درس ششم:   ١١٥  ............................................................................................  في السَّ

  ١٣٥  ....................................................................  )واِسَع↨ٌ  ... أَْرُض اللّـهِ (درس هفتم: 

عْتِماُد َعلَی النَّْفسِ درس هشتم:    ١٥٣  .......................................................................  اَْالِ

↨ُ درس نهم:  ْفَرُة الِْعلِْميَّ   ١٧١  .......................................................................................  اَلسَّ

  ١٨٩  ....................................................................................................  مُ اَلِْحكَ درس دهم: 



  

  

  

  

  

  

  

فِّ الّسابِعِ    مُراَجَعُ‗ ُدروِس الصَّ



  

  

  

 نامۀ عربی هشتم واژه  8  

فِّ الّساِبعِ    واژگان/  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  دوره  راجََع↨مُ   ١
دارد مؤنث  »ـ↨«چون آخر كلمه 

  است.

ِ سّ ال  ٢   هفت »:سبع↨«و » سبع«  هفتم  عاب

ْ أَ   ٣   آمد گويی عبارتی است برای خوش  خوش آمديد  الً هْ سَ  الً وَ ه

  هشت »:ثماني↨«و » ثمانی«  هشتم  نامِ ثّ ال  ٤

  سال تحصيلی  ↨ُ يَّ راسِ الدِّ  ↨ُ نَ لسَّ اَ   ٥
هر دو كلمه مؤنث هستند چون 

  .دارد» ـ↨«آخرشان 

  مبارک  ُمباَرَك↨  ٦
مؤنث  دارد» ـ↨«آخر كلمه  چون

  است.

  توانا  رقادِ   ٧
، مفرد دهندۀ كار (اسم فاعل) انجام

  مذكر

٨   َ   اسم، مفرد مؤنث  ساده  ↨سيطَ ب

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ     9 درس اّول: ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

  حاِن.تِ مْ ٌة لِْالِ فيدَ روِس مُ الدࠩ  ‗ُ عَ راجَ مُ   ۱
ها بـرای امتحـان مفيـد  درس دورۀ

  است.

ْ أْ رَ قَ   ٢ ِ  عَ ابِ السّ تاَب كِ ُت ال   را با دّقت خواندم. هفتمكتاب   ٍ↨.ِدقَّ ب

  .آمديد خوشبه كالس هشتم   ِن.امِ فِّ الثّ في الصَّ  الً هْ سَ  الً وَ هْ أَ   ٣

  .نِ امِ الثّ مامِ ِد اْإل قَ رْ َة مَ يارَ ِحࠩب زِ أُ   ٤
را دوسـت  هشـتمزيارت مرقد امام 

  دارم.

٥   ْ ِل ْصـفـي فَ  ‗ُ يَّ راسِ ُ‗ الدِّ نَ السَّ  أُ دَ تُب

 ْ   ريِف.خَ ال

در فصل پـاييز آغـاز  تحصيلی سال

  شود. می

ْ يَّ راسِ ُ↨ الدِّ نَ لسَّ اَ   ٦   .است مبارکسال تحصيلی جديد   .‗ٌ كَ رَ ابمُ ُة ديدَ جَ ُ↨ ال

  است. تواناخدا بر هر كاری قطعاً   ٍء.َشيْ  ی ُكلِّ لَ عَ  رٌ قادِ اَهللا إنَّ   ٧

ْ  هِ هذِ   ٨ َ ُ↨ لَ مْ جُ ال   است. سادهاين جمله بسيار   ّداً.جِ  ‗ٌ سيطَ ب

  



  

  

  

 نامۀ عربی هشتم واژه  10  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مذكر  درخت  َشَجر  ٩

  اسم، مفرد مؤنث  نشينی هم  ُمجالََس↨  ١٠

  اسم، مفرد مذكر  خشنودی  ضارِ   ١١

  دهفتا  عينَ بْ سَ   ١٢
ــا  ــی جاه ــبعونَ «در بعض ــم » س ه

  درست است.

  اسم، مفرد مذكر  آدمی  ءرْ مَ   ١٣

  اسم، مفرد مذكر  نشين هم  ليسجَ   ١٤

  اسم، مفرد مذكر  قرآن  فحَ ُمصْ   ١٥

  اسم، مفرد مذكر  چهره  هجْ وَ   ١٦

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ     11 درس اّول: ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

  بِال ثََمرٍ. رِ جَ شَّ لاَلْعالُِم بِال َعَمٍل َكا  ٩
 درخـتانند دانشمند بدون عمل م

  بر است. بی

َ مُ   ١٠   الُْعلَماِء ِعباَدٌة. ‗ُ سَ جال
بـا دانشـمندان عبـادت  نشينی هم

  است.

ْ  اَض رِ اِهللا في  اَض رِ   ۱۱ ِ ال ْ وال   .نِ َدي
پدر و  خشنودیخدا در  خشنودی

  مادر است.

ــفَ تَ   ١٢ ــٍ↨ خَ ُر ســاعَ ࠩك ــْن عِ يْ ــادَ ٌر ِم ِة ب

  .↨ً نَ سَ  عينَ بْ سَ 

انديشــيدن از عبــادت  يــک ســاعت

  تر است.سال به هفتاد

ْ ُب دَ أَ   ١٣   ٌر ِمْن َذهِبِه.َخيْ  ءِ رْ مَ ال
ــیادب  ــش  آدم ــروتش(از طالي ) ث

  بهتر است.

ْ اَ   ١٤   بد بهتر است. نشين همتنهايی از   وِء.السّ  ليسِ جَ ٌر ِمْن يْ ُة خَ دَ حْ وَ ل

ْ ُر في ظَ لنَّ اَ   ١٥   عبادت است. قرآننگاه كردن به   ٌة.بادَ عِ  فِ حَ ُمصْ ال

ْ  هِ جْ وَ ُر في ظَ لنَّ اَ   ١٦ ِ اوال ْ ل   ٌة.بادَ عِ  نِ َدي
پــدر و مــادر  چهــرۀنگريســتن بــه 

  عبادت است.
  



  

  

  

 نامۀ عربی هشتم واژه  12  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  فعل ماضی، مفرد مذكر غايب  سالم ماند  َسلِمَ   ١٧

  اسم، مفرد مؤنث  مدارا كردن  ُمداراة  ١٨

  با، همراه  َمعَ   ١٩
اين واژه اسم است و بـه اسـم بعـد از 

  شود. خود مضاف می

  ذكر غايبفعل ماضی، مفرد م  فرمانروا شد  َملََک   ٢٠

  فعل ماضی، مفرد مذكر غايب  كرد ودر  حََصدَ   ٢١

  موفق  ناِجح  ٢٢
، مفـرد (اسـم فاعـل) دهندۀ كـار انجام

  مذكر

٢٣   ِ   برنده  زفائ
، مفـرد دهندۀ كـار (اسـم فاعـل) انجام

  مذكر

٢٤   ِ   فروشنده  عبائ
، مفـرد دهندۀ كـار (اسـم فاعـل) انجام

  مذكر
  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ     13 درس اّول: ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

الّنـاُس ِمـْن  َسـِلمَ َمـْن  اَلُْمْسلِمُ   ١٧

  لِسانِِه َو يَِده.

مســلمان كســی اســت كــه مــردم از 

  .بمانند سالمدست و زبانش 

بْرِ َو   ١٨ ْ َعلَيَْک بِالصَّ   كنی. مداراتو بايد صبر و   .ُمداراةِ ال

  خواهرم به مدرسه رفتم. همراهمن   ُأْختي إلَی الَْمْدَرَسِ↨. مَعَ َذهَبُْت   ١٩

  هَلََک اْألَفاِضُل.اْألَراِذُل  مَلََک إذا   ٢٠
بــه فرمــانروايی هرگــاه فرومايگــان 

  شوند. ؛ شايستگان نابود میبرسند

۲۱   ْ ْ  َحَصدَ ُعدواَن َمْن َزَرَع ال   ُخسراَن.ال
زيان  (―اشت) هركس دشمنی بكارد

  (درو كرد). كند می درو

ْ أَ   ٢٢   هستی. موّفقت تو در كارَ   لَِک.في َعمَ  حٌ ناِج َت ن

ْ  زٌ فائِ ُب ا الّالعِ هذَ   ٢٣ َ في ال   است. برندهاين بازيكن در مسابقه   ِ↨.قَ ُمساب

ْ  عُ بائِ ُل جُ ا الرَّ هذَ   ٢٤ ِ حَ ال   ها است. چمدان فروشندۀاين مرد   ِب.قائ

  



  

  

  

 نامۀ عربی هشتم واژه  14  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  ايستاده  واِقف  ٢٥
، مفـرد دهندۀ كـار (اسـم فاعـل) انجام

  مذكر

  اسم، مفرد مذكر  شلوار  ِسروال  ٢٦

  حََجر مفرد آن   ها سنگ  أَحْجار  ٢٧

  فعل ماضی منفی (متكلّم وحده)  برنگشتم  ما َرجَْعتُ   ٢٨

  واِجبَ↨ مفرد آن   تكاليف  واِجبات  ٢٩

  فعل ماضی، مفرد مذكر غايب  شست  َغَسَل   ٣٠

ِ مَ   ٣١ ْ مَ  مفرد آن   ها لباس  سالب   سبَ ل

  ر غايبفعل ماضی، مفرد مذك  كوبيد  طََرَق   ٣٢

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ     15 درس اّول: ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

  است. ايستادهمعلم پشت ميز   َخلَف الِْمنَْضَدِة. ٌف واقِ إنَّ الُْمَعلَِّم   ٢٥

َ رْ سِ ِمْن أَيَْن اْشتََريَْت   ٢٦   را از كجا خريدی؟ تشلوار  ؟َک وال

ــِذِه   ٢٧ ــُت ه َ جََمْع ــارَ حْ اْأل ــْن  ج ِم

  شاِطئ الْبَحْرِ.

جمع  را از ساحل دريا ها سنگاين 

  كردم.

إلَی الْبَيِْت في الّسـاَعِ↨  ُت عْ جَ مارَ   ٢٨

  الّثاِمنَِ↨.
  .برنگشتمدر ساعت هشت به خانه 

  .نَّ هِ باتِ واِج َكتَبَْت الطّالِباُت   ٢٩
خـــود را  تكـــاليفآمـــوزان  دانش

  نوشتند.

  الطِّْفُل يََديِْه قَبَْل الطَّعامِ. َغَسَل   ٣٠
ــذا دو دســتش را  ــودک قبــل از غ ك

  .شست

  ِ↨.يافَ ً↨ لِلضِّ بَ ناسِ مُ َس مَالبِ نا لَِبسْ   ۳۱
ی مناسـبی هـا لباسبرای مهمـانی 

  پوشيديم.

ْ  طَرَق  وَ هُ   ٣٢ ْ باَب َو َدخَ ال   و وارد خانه شد. كوبيداو در را   َت.يْ بَ َل ال

  



  

  

  

 نامۀ عربی هشتم واژه  16  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  َصديق مفرد آن   دوستان  أَْصِدقاء  ٣٣

  ذكر غايبفعل ماضی، مفرد م  باال برد  َرفَعَ   ٣٤

  اسم، مفرد مؤنث  اتاق  ُغْرفَ↨  ٣٥

  فعل ماضی، مفرد مذكر غايب  يافت  َوجَدَ   ٣٦

  اسم، مفرد مؤنث كه معنای جمع دارد.  خانواده  ُأْسَرة  ٣٧

  اسم، مفرد مذكر  سرخ، قرمز  أَحَْمر  ٣٨

  اسم، مفرد مذكر  آبی  أَْزَرق  ٣٩

  اسم، مفرد مذكر  زرد  أَْصَفر  ٤٠

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ     17 درس اّول: ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

َ هُؤالِء   ٣٣ سـاَعَدوني فـي  قاءُ دِ صْ اْأل

ْرِس.   الدَّ

در درس به من كمـک  دوستاناين 

  كردند.

  .برد باالاين بازيكن پرچم ايران را   َعلََم إيراَن. َرَفعَ هَذا الّالِعُب   ٣٤

ــي   ٣٥ ــاٌت ف ــاُء جالِس ــَک النِّس ُأولئِ

 ْ   .‗ِ فَ رْ غُ ال
  اند. نشسته اتاقآن زنان در 

  .يافتآموز كتاب جديدی  دانش  ديداً.التِّلْميُذ كِتاباً جَ  َوَجدَ   ٣٦

كيزه است. خانوادۀخانۀ   َصديقي نَظيٌف. ةِ رَ سْ أُ بَيُْت   ٣٧   دوستم پا

  است. قرمزرنگ انار   .رُ مَ أحْ لْوُن الࠩرّماِن   ٣٨

ماِء   ٣٩   است. آبیرنگ آسمان   .ُق رَ زْ أَ لَْوُن السَّ

  است. زردرنگ موز   .َفرُ صْ أَ لَْوُن الَْمْوزِ   ٤٠

  



  

  

  

 نامۀ عربی هشتم واژه  18  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مذكر  انار  ُرّمان  ٤١

  اسم، مفرد مذكر  ُگل  َوْرد  ٤٢

  اسم، مفرد مذكر  ابر  َسحاب  ٤٣

  اسم، مفرد مذكر  روش  ُأْسلوب  ٤٤

  اسم، مفرد مؤنث  فرهنگ  ثَقافَ↨  ٤٥

  خلف = وراء  پشت  َخلَْف   ٤٦

  ديروز  أَْمسِ   ٤٧
اسمی است كه برای زمان بـه كـار 

  رود (قيد زمان). می

  مفرد مذكر غايب فعل ماضی،  ناراحت شد  حَزِنَ   ٤٨

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ     19 درس اّول: ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

ْ  ِمنَ  انُ مّ لرࠩ اَ   ۴۱ ِ↨.ال كِِه الَْخريِفيَّ   های پاييزی است. از ميوه انار  َفوا

ْ لَْوُن هِذِه   ٤٢   سرخ است. گلرنگ اين   أَحَْمُر. ةِ دَ رْ وَ ال

  ست.سفيد ا ابركالغ سياه است و   أَبَْيُض. حاُب السَّ اَلُْغراُب أَْسَوُد َو   ٤٣

ــُت   ٤٤ ــأُ اِنْتََخبْ ــي  لوباً ْس ــداً ف جَدي

  التَّدريِس.

جديـد در تـدريس انتخـاب  روشی

  كردم.

  احترام بگذاری. فرهنگتو بايد به   .‗ِ فَ اقثَّ لِلَعلَيَْک بِاْالِحْتِرامِ   ٤٥

  در بود. پشتدوستم   الْباِب. َف لْ خَ َصديقي كاَن   ٤٦

  به بازار رفتم. ديروز  إلَی الّسوِق. سِ مْ أَ َذهَبُْت   ٤٧

  أَحَْمُد ِمْن َكالمِ أَخيِه. نَ زِ حَ   ٤٨
 ناراحــتاحمــد از ســخن بــرادرش 

  .شد
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  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مذكر  زشت  قَبيح  ٤٩

  اسم، مفرد مذكر  بدی  سوء  ٥٠

  اسم، مفرد مذكر  راست  يَمين  ٥١

  اسم، مفرد مؤنث  ارزان  َرخيَص↨  ٥٢

  كارخانه  َمْصنَع  ٥٣
مكـان انجـام شـدن » َمْفَعـل«بر وزن 

  كند. ان میفعل را بي

  فعل ماضی، مفرد مذكر غايب  احساس ... كرد  َشَعَر بِـ  ٥٤

  فعل ماضی، مفرد مذكر غايب  ترسيد  خاَف   ٥٥

كِه  ٥٦ كَِه↨ مفرد آن   ها ميوه  فَوا   فا
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