
  



  

  



  

  
  تقديم به:

  
، با چشماني باز، مطالب كتـاب را  آموزاني كه دانش

بيننــد، واژگــان و مفــاهيم را خــوب حــس  دقيــق مــي
كنند و تفاوت آنها در تيزبيني و دقت آنهاست؛  مي

  درست مثل عقاب!
  

  



  آفرين       حكيم سخن در زبان آفرين به نام خداوند جان

  مقدمۀ مؤلفان

 ای دارد و آن رويكـرد ترجمـه ،»تمفـنامۀ عربی ه واژه«د تحت عنوان كتابی كه در دست داري

فهـم لغـت و ترجمـۀ عبـارت و  ،م نمرۀ درس عربیوسهم به دليل اين است كه بيش از دو 

  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، امه، واژۀ عربی و ترجمۀ آن به فارسـین مقصود از واژه نامه: واژه

  است. و تجزيۀ كلمه صورت گرفته شناسی واژه مطالب كتاب درسی

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 از پس 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 

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

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

نگـار  ، واژهنوشـين سـليمانی، سـركار خـانم واحد تايپ و طراحیجناب آقای مبين، مسئول 

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

 حـّق  بحـّق، مبتكران كـه انتشارات محترم مديريت ،واحد فروش، جناب آقای يحيی دهقانی

  دارند.اين مرز و بوم زش بزرگی بر نشر و آمو

بتـوانيم در راه  كنيم به خاطر توفيقی كه نصيب حال مـا كـرد كـه از خداوند سپاسگزاری می

  برداريم. ،هر چند اندک آموزش فرزندان ايران عزيز، گامی



  شناسی! راهنمای بخش واژه

بـر ايـن اسـاس،  .دهنـد عبـارت را تشـكيل می و جملـه اين، واژگان هستند كه دانيد كه می

ی خواهد كـرد. به ما كمک زياد فهم متندر ترجمه و  ،شناخت يک واژه و تشخيص نوع آن

  بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف در زبان عربی، كلمۀ معنادار

  .استاسم، فعل و حرف كه سه ضلع آن  دحال مثلثی را فرض كني

گر ضلع    :بيان شده استمطالب اين  ،، در مورد تجزيۀ آندرا در نظر بگيري »اسم«ا

  كند: مفرد، مثنی، جمع الف) اين اسم داللت بر چه تعدادی می

  ب) اين اسم چه جنسيتی دارد: مذكر، مؤنث

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

  د) ...

گر ضلع    :تبيان شده اس، اين مطالب ۀ آن، در مورد تجزيدرا در نظر بگيري »فعل«ا

داللت بر چه زمانی دارد: ماضی مثبت، ماضی منفی، مضارع، امر، نهی، نفـی،  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    :ه استبيان شد، در مورد تجزيۀ آن، اين مطالب را در نظر بگيريد »حرف«ا

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

  ب) معنای اين حرف چيست و ...

  

  

  برايتان آرزوی موفقيت داريم.  

  علی جعفری ندوشن ـ خديجه عليپور  



  
  فهرست

  

  صفحه  عنوان 
  
  
  
  
  
  
  

  ٧  .........................................................  زِ قيَمُ↨ الِعلْمِ، نوُر الَْكالمِ و َكنُْز الُْكنودرس اول: 

ْ جَوادرس دوم:    ٥٣  ..........................................  َكالمِ، ُكنوُز الِْحَكمِ و َكنُْز النَّصيَح↨ِ ِهُر ال

  ٩٩  ........................................................  يَّ↨ُ داَلِْحَكُم الّناِفَعُ↨ َو الَْمواِعُظ الَْعدَ درس سوم: 

  ١٢٧  ...............................................................................  واٌر بَيَْن َولََديْنِ حِ درس چهارم: 

  ١٣٩  ...........................................................................................  الّسوقِ  يف درس پنجم:

↨ُ  درس ششم: هَبيَّ   ١٥١  ..............................................................................  اَلُْجَمالُت الذَّ

  ١٦٧  ...................................................................................  ِحواٌر في اْألُْسَرةِ درس هفتم: 

  ١٨١  ........................................................................................  في الُْحدودِ درس هشتم: 

  ١٩٣  ......................................................................................اَْألُْسَرُة الّناِجَح↨ُ درس نهم: 

  ٢٠٣  ..........................................................................................زينَُ↨ الْباِطنِ درس دهم: 

  ٢١٥  .......................................................................  ْخالُص في الَْعَملِ اَْإل درس يازدهم: 

َ درس دوازدهم:    ٢٢٧  ............................................................  لْوانُ  اَْألَيّاُم َو الُْفصوُل َو اْأل



  

  

  

  

  

  

  

  قيَمُ‗ الِْعلْمِ 

  نوُر الَْكالمِ 

  َكنُْز الُْكنوزِ 

  



  

  

  

  تمفنامۀ عربی ه واژه  8  

  واژگان/  ـ قيَمُة الِْعلْمِ  درس اّول

  شناسي واژه  فارسي  عربي

ْ أَ   ١   ديخوش آمد  الً هْ سَ  وَ الً ه
آمد  خوش یبرا است كه یاصطالح

  رود. به كار می يیگو

  فوفصُ  جمع آن   كالس  َصّف   ٢

  است. یپرسش كلمۀ  چگونه  َكيَْف   ٣

گر  نْ إِ   ٤   آيد.  یه ميّ شرط جملۀ اين كلمهبعد از   ا

   ، مفرد مذكریفعل ماض  خواست(بخواهد)  شاءَ   ٥

  نام خداوند  خدا  اهللا  ٦

  نيا  هذا  ٧
اسم اشاره به نزديک است و  واژهن يا

  رود. یمذكر به كار م یها اسمپيش از 

  اين  هِ هذِ   ٨
اسم اشاره به نزديک است و  واژهن يا

  رود. یمؤنث به كار م یها اسم پيش از

   



  

  

  

 9 درس اّول ـ قيَمُة الِْعلِْم   

  

  

  )فارسي عربي و( هكاربرد كلمه در جمل

١   ً ِل. في َأهْالً َو َسهْال فِّ اْألَوَّ   به كالس اول. خوش آمديد  الصَّ

فِّ  رِضا في  ٢ ِل. الصَّ   اول است. كالسرضا در   اْألَوَّ

  است؟ چطورحالتان   حالُُكْم؟ َكيَْف   ٣

گر  شاَءاُهللا. ِانْ   ٤   خدا بخواهد. ا

  كه برود. خواستبهزاد   بهزاُد أَْن يَْذهََب. شاءَ   ٥

ْكبَُر. اَهللاُ   ٦   ترين است. بزرگ خدا  أَ

  كتاب است. اين  كِتاٌب. هذا  ٧

  مدرسه است. اين  َمْدَرَسٌ↨.  هِذهِ   ٨

   



  

  

  

  تمفنامۀ عربی ه واژه  10  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اُولی اسم، مفرد مذكر / مؤنث آن   نخستين، اول  أّول  ٩

  اسم، مفرد مؤنث  عكس، تصوير  ُصوَرة  ١٠

  اسم، مفرد مؤنث  بايز  ↨لَ يمجَ   ١١

  اسم، مفرد مذكر  نامه  هواژ  ُمْعَجم  ١٢

  اسم، مفرد مونث  ارزش  ↨مَ يق  ١٣

  اسم، مفرد مذكر  دانشمند  عالِم  ١٤

  اسم، مفرد مذكر  جهان  عالَم  ١٥

١٦   ِ   بدون  الب
ل شده ي+ ال) تشك بـِ از دو حرف (

  .است

  



  

  

  

 11 درس اّول ـ قيَمُة الِْعلِْم   

  
 

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

  دشوار است. اولتمرين   َصْعٌب. اْألَّوُل اَلتَّمريُن   ٩

َجرِة. ُصوَرةُ هِذِه   ١٠   درخت است. عكساين   الشَّ

  است. زيبايیاين عكس   .َجميلَ‗ٌ هِذِه ُصوَرٌة   ١١

  را خريدم. نامه واژه  .الُْمعَْجمَ اِْشتََريُْت   ١٢

رْ ُعنْ   ١٣ ِل واُن الدَّ   علم است. ارزشعنوان درس اول   الِْعلمِ. قيم‗ُ ِس اْألَوَّ

  بِال َعَمٍل َمْذُموٌم. اَلْعالِمُ   ١٤
عمل نكوهش شده  بدون دانشمند

  است.

  بسيار زيباست. جهان  جَميٌل ِجّداً. اَلْعالَمُ   ١٥

َ  اَلْعالِمُ   ١٦ َجرِ بِالثََمرٍ.بِال   َعَمٍل َكالشَّ
عمل مانند درخت  بدون دانشمند

  ميوه است. بی

  



  

  

  

  تمفنامۀ عربی ه واژه  12  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  أَْشجار جمع آن   درخت  َشَجر  ١٧

  اسم، مفرد مذكر  ميوه  ثََمر  ١٨

  اسم، مفرد مذكر  خوب، نيكو  حُْسن  ١٩

  اسم، مفرد مذكر، مصدر  پرسش  ُسؤال  ٢٠

  اسم، مفرد مؤنث، مصدر  با ینيهمنش  ↨جالَسَ مُ   ٢١

  دانشمندان  ماءُعلَ   ٢٢
» عالِم«(مفرد آن  ميلعَ  مفرد آن 

  نيست)

  اسم، مفرد مؤنث  ینيواجب د  ↨ضَ يرفَ   ٢٣

  اسم، مفرد مؤنث  ، آسيبآفت  ↨آفَ   ٢٤

  



  

  

  

 13 درس اّول ـ قيَمُة الِْعلِْم   

  

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

ْ  َشَجرُ   ١٧ ي   زيتون زيباست. درخت  توِن جَميٌل.الزَّ

  دانش عمل است. ميوۀ  الِْعلْمِ َعَمٌل. ثََمرُ   ١٨

  زيباست. خوباخالق   الُخلِْق جَميٌل. ُحْسنُ   ١٩

  نصف دانش است. پرسيدنخوب   نِْصُف الِْعلْمِ. الࠩسؤالِ حُْسُن   ٢٠

  الُْعلَماِء ِعباَدٌة. مُجالََس‗ُ   ٢١
با دانشنمدان عبادت  همنشينی

  است.

ُ  الُْعلَماءُ   ٢٢ ِ↨.ِسراُج اْأل   چراغ امت هستند. دانشمندان  مَّ

  است. واجبطلب دانش   .َفريَض‗ٌ طَلَُب الِْعلْمِ   ٢٣

  دانش فراموشی است. آسيب  الِْعلْمِ النِّْسياِن. آَف‗ُ   ٢٤

  



  

  

  

  تمفنامۀ عربی ه واژه  14  

  

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مذكر، مصدر  فراموشی  نِْسيان  ٢٥

  رِجال جمع آن   مرد  َرُجل  ٢٦

  اسم، مفرد مؤنث  زن  ، اِْمَرأَةأَةرْ مَ   ٢٧

  اسم، مفرد مذكر  پزشک  طَبيب  ٢٨

  اسم، مفرد مؤنث  موّفق ناِجَح↨  ٢٩

  آن  ذلَِک   ٣٠
اسم اشاره به دور است و اين واژه 

  رود. های مذكر به كار می پيش از اسم

ْ تِ   ۳۱   آن  َک ل
 پيش ازاسم اشاره است و اين واژه 

  .رود یمؤنث به كار م یها اسم

  اسم، مفرد مذكر  شاعر  رشاعِ   ٣٢

  



  

  

  

 15 درس اّول ـ قيَمُة الِْعلِْم   

  

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

٢٥   ْ ــــهْ اَْإل ــــࠩل السَّ وِ َو نســــاُن َمَح

  .النِّْسيانِ 

 فراموشیانسان محل اشتباه و 

  است.

ُجُل هَذا   ٢٦   معلم است. مرداين   ُمَعلٌِّم. الرَّ

بٌَ↨. ِامَْرَأةٌ هِذِه   ٢٧   با حجابی است. زناين   ُمَحجَّ

ُجُل   ٢٨   است. پزشکاين مرد   .طَبيٌب هَذا الرَّ

  است. قموفّ آن پزشک   .ناِجَح‗ٌ تِلَْک الطَّبيبَُ↨   ٢٩

  شاعر سعدی است. آن  الّشاِعُر َسْعدّي. ذلَِک   ٣٠

  شاعر پروين (اعتصامی) است. آن  الّشاِعَرُة بَرويُن. تِلَْک   ٣١

. الّشاِعرُ هَذا   ٣٢   ، شاعر ايرانی است.شاعراين   شاِعٌر إيرانيٌّ
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  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مؤنث  انگيز شگفت  َعجيبَ↨  ٣٣

  ِجبال جمع آن   كوه  جَبَل  ٣٤

  اسم، مفرد مذكر  بلند  ُمْرتَِفع  ٣٥

  اسم، مفرد مؤنث  تابلو  لَْوحَ↨  ٣٦

  تَْمرين مفرد آن   ها تمرين  تَمارين  ٣٧

  أَْوالد جمع آن   فرزند، پسر  َولَد  ٣٨

  بَنات جمع آن   دختر  بِنْت  ٣٩

  طالِب  ٤٠
آموز،  دانش

  دانشجو
  طُّالب، طَلَبَ↨ جمع آن 

  



  

  

  

 17 درس اّول ـ قيَمُة الِْعلِْم   

  

  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

َجَرُة   ٣٣   است. انگيز شگفتاين درخت   .َعجيَب‗ٌ هِذِه الشَّ

  زيبايی است. كوهاين   جَميٌل. َجَبٌل هذا   ٣٤

  است. بلندآن كوه   .مُرتَِفعٌ ذلَِک الَْجبَُل   ٣٥

  زيباست. تابلوآن   جَميلٌَ↨. اللَّْوَح‗ُ تِلَْک   ٣٦

  مال من است. ها تمريناين   لي. التَّمارينُ هِذِه   ٣٧

  در اين مدرسه است. پسراين   في هِذِه الَْمْدَرسِ↨. الَْولَدُ هَذا   ٣٨

  در آن مدرسه است. دختراين   في تِلَْک الَْمْدَرَسِ↨. الِبنُْت هِذِه   ٣٩

  دانشمندی است. آموز دانشآن،   عالٌِم. طالٌِب ذلَِک   ٤٠
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  شناسي واژه  فارسي  عربي

۴۱   َ   اسم، مفرد مؤنث  خوشمزه  ةذَ يذل

  اسم، مفرد مذكر  دوم  يانالثّ   ٤٢

  اسم، مفرد مذكر  سوم  الثالثّ   ٤٣

  .ديآ یبعد از آن اسم م است و حرف  در  يف  ٤٤

  .ديآ یاسم م د از آنعب است و حرف  مانند، مثل  ـكَ   ٤٥

  اسم، مفرد مذكر، مصدر  واستنخ  طَلَب  ٤٦

  اسم، مفرد مذكر  گبزر  بيركَ   ٤٧

   



  

  

  

 19 درس اّول ـ قيَمُة الِْعلِْم   

  
  

  كاربرد كلمه در جمله (عربي و فارسي)

َجرِة   ٤١   است. خوشمزهميوۀ اين درخت   .لَذيَذةٌ ثََمَرُة هِذِه الشَّ

  است. دوماين، تمرين   .الثّانيهَذا التَّمريُن   ٤٢

  است. سومآن، تمرين   .الثّالُِث ذلَِک التَّمريُن   ٤٣

  كتابخانه است. دردانشنمد   الَْمْكتَبَِ↨.  فيالْعالُِم   ٤٤

  .لَْجَبلِ َكا هَذا الطّالُِب قَويٌّ   ٤٥
 كوه نيرومند مانندآموز  اين دانش

  ست.ا

لـْـمِ واجــٌب َعلـَـی ُكــلِّ الْعِ  طَلَــُب   ٤٦

  .ُمْسلِمٍ َو ُمْسلَِم↨ٍ 

علم بر هر مرد و زن  خواستن

  جب است.امسلمان و

َجَرِة   ٤٧   .لذيذٌ  الَْكبيَرةِ ثََمُر هِذِه الشَّ
خوشمزه  بزرگميوۀ اين درخت 

  است.
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  واژگان/  المِ کَنوُر الْ ل ـ اوّ درس 

  شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد، مذكر  سخن  َكالم  ۴۸

٤٩   ِ   نَِعم / جمع آن  اسم، مفرد مؤنث  نعمت  ↨مَ عْ ن

  هولجْ مَ   ٥٠
 ،ناشناخته

  گمنام
  اسم، مفرد مذكر

  اسم، مفرد مؤنث  یتندرست  ↨حَّ صِ   ٥١

  اسم، مفرد مذكر، مصدر  تيامن  مانأَ   ٥٢

  مذكراسم، مفرد   یخشنود  ضارِ   ٥٣

٥٤   ِ   اسم، مفرد مذكر  پدر  دوال

  اسم، مفرد مذكر  ادب  بدَ أَ   ٥٥


