
  



  

  



  

  
  تقديم به:

  
تمـرين و تيزبينـي، مطالـب    ، بـا  آمـوزاني كـه   دانش

موقع، بـا جسـارت و    گذرانند و به كتاب را از نظر مي
كنند، درست مثل  سرعت پاسخ درست را شكار مي

  !يوزپلنگ
  

  



  آفرين       حكيم سخن در زبان آفرين به نام خداوند جان
  مقدمۀ مؤلفان

هم  ای دارد و آن رويكرد ترجمه ،»همننامۀ عربی  واژه«نوان كتابی كه در دست داريد تحت ع

فهم لغت و ترجمـۀ عبـارت و مـتن  ،م نمرۀ درس عربیوسبه دليل اين است كه بيش از دو 

  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، ۀ عربی و ترجمۀ آن به فارسـینامه، واژ 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 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 

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

 بتوانيد از پـسِ هم واژه و جمله است،  ٥٥٠ه شامل اين است كه با اين مجموعه ك ديدگاه ما

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

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

نگـار  واژه مليحـه محمـدی آنـدرس، سركار خـانم واحد تايپ و طراحی مدير ی مبينجناب آقا

سـركار ،فـرد  ا همكاری سركار خانم سـمانه ايمـانجناب آقای محسن ايزدی طراح جلد بكتاب، 

واحد فروش،  در ، جناب آقای انصاری و خاتمیدر واحد توليد مرادی و همكارانشاننسيم خانم 

بزرگـی بـر نشـر و  حّق  بحّق، مبتكران كه انتشارات محترم مديريت ،جناب آقای يحيی دهقانی

  دارند.ين مرز و بوم اآموزش 

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 حسن مباركی  



  
  فهرست

  

  صفحه  عنوان 
  
  
  
  
  
  
  

فِّ الّسابِِع َو الّثاِمنِ ل: درس اوّ    ٧  .....................................................  ُمراجََعُ↨ ُدروِس الصَّ

  ٥٩  ..............................................................................................  بُوُر اْآلِمنُ اَلْعُ درس دوم: 

داقَِ↨ درس سوم:    ٨٥  ........................................................................................  ِجْسُر الصَّ

بُْر ِمْفتاُح الَْفَرِج درس چهارم:    ١٠٩  .........................................................................  اَلصَّ

جاُء  درس پنجم:   ١٣١  .................................................................................................  اَلرَّ

  ١٥٥  ......................................................................................  تَغْييُر الَْحياِة  درس ششم:

  ١٧٧  ..........................................................................................  ثََمَرُة الِجدِّ درس هفتم: 

  ٢٠٣  ..........................................  َسّياَرِة اْألُجَْرِة  واٌر بَيَْن الّزائِرِ َو سائِقِ حِ درس هشتم: 

ُ درس نهم:  ِ↨ ن حَّ   ٢٢٥  ...........................................................................  صوٌص حَْوَل الصِّ

  ٢٤٥  ..................................................................................................  اَْألَمانَُ↨ درس دهم: 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

فِّ    مُراَجَعُ‗ ُدروِس الصَّ

  الّسابِِع َو الثّاِمنِ         

  

  



  

  

  

  همننامۀ عربی  هواژ  8  

 

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ  درس اّول   واژگان/  ـ ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

           شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم

  اسم، مفرد مذكر  سياه  ْسَودأَ   ١

  اسم، مفرد مذكر  داناترين  أَعْلَم  ٢

  ليوَ  اسم، جمع مكسر/ مفرد آن   دوستان، ياران  أَْولياء  ٣

  كجا  أَيْنَ   ٤
اسم استفهام / كلمه پرسشی در مورد 

  مكان، محل

  اسم، مفرد مذكر  معبود  إله  ٥

  خَواتاَاسم، مفرد مؤنث / جمع آن   خواهر  ُأْخت  ٦

  سابيعأَ اسم، مفرد مذكر / جمع آن  هفته  ُأْسبوع  ٧

   



  

  

  

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ درس اّول ـ     9  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

 

         فارسي عربي و( هكاربرد كلمه در جمل(  

َ  اَلتَّْمرُ   ١ كَِهٌ↨ ُمَقوّ   دُ وَ سْ اَْأل َ فا   ی ُمقوی است. ميوه سياهخرمای   .↨ٌ ي

جََمَع ِعلَْم ، َمْن لّناسِ اَأْعلَُم   ٢

  .الّناِس اِلی ِعلِْمهِ 

مردم، كسی است كه دانش  داناترين

  اكرم (ص) رسول مردم را به دانش خود بيافزايد.

 وَ  ٌف َعلَيِْهمْ اِهللا ال َخوْ  لياءَ وْ أَ اِنَّ (  ٣

  )يَحَزنون ال هُمْ 

خداترسی برايشان نيست  دوستانقطعاً 

  )35(نورشوند. و نه آنها اندوهگين می

  من ايرانی هستم. كجايی؟اهل تو   .نيإيرانا أَ نَت؟ أَ  يْنَ أَ  ِمنْ   ٤

آَخَر  لهاً اِ اَلَّذيَن يَْجَعلوَن َمَع اِهللا (  ٥

  )فََسوَف يَْعلَمونَ 

ديگر را  یمعبود نی كه همراه خدا،اكس

  )96(حجر.دهند، پس خواهند دانست قرار می

  .است؟ نه كريم خواهرآيا او   .؟ الَكريمٍ  ُت اُخْ  هيهَل   ٦

ُ ااُم يّ َكم يَوماً أَ   ٧   چند روز است؟ هفته روزهای  ؟بوعِ سْ ْأل

  



  

  

  

  همننامۀ عربی  هواژ  10  

 

  

           شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مؤنث  خانواده  ُأْسَرة  ٨

  اسم، مفرد مؤنث  شروع  بِدايَ↨  ٩

  بَنات اسم،مفرد مؤنث / جمع آن   دختر  بِنْت  ١٠

  ابنمفرد آناسم، جمع مذكر سالم/   پسران  بَنينَ   ١١

  اسم، مفرد مذكر  سيب  تُفاح  ١٢

  تلْميذاسم، جمع مكسر / مفرد آن   آموزان دانش  تَالميذ  ١٣

  جبل اسم، جمع مكسر/ مفرد آن  ها كوه  ِجبال  ١٤

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ درس اّول ـ     11  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

 

 

         فارسي)ه (عربي و كاربرد كلمه در جمل  

َک  هُمْ  ؟َک ْسَرتُ أُ يُْن أَ   ٨ ها آنجا  كجا هستند؟ آن ات نوادهاخ  .جالِسوَن هُنا

  اند. نشسته

را بِدايَ‗ فَْصُل   ٩  الَجديدِ  سيالْعامِ الدِّ

  َمبْروٌک.

سال تحصيلی جديد  شروعفصل 

  مبارک است.

  كيست؟ او فاطمه است. دخترْ آن   .فاِطَم↨ُ  هي ُت؟الِْبنْ َمْن تِلَک   ١٠

وارِ اَ   ١١ َو الَْبنيَن بِ لوَءٌة ُع َممْ لشَّ

  .الْبَناتِ 

  و دختران است. پسرانها پر از  خيابان

  .خوردی؟ دو سيب سيب چند  .َكلَْت؟ تُفاحَتَينِ أَ  تُفاَح‗ً َكْم   ١٢

.َخَرجوا ِمَن الصَّ  الميذُ لتَّ اَ   ١٣   از كالس خارج شدند. آموزان دانش  فِّ

ْ ا ما تِلَک َخلَْف   ١٤   چيست؟ ها كوهپشت آن  ؟ ِجبالِ ل

  



  

  

  

  همننامۀ عربی  هواژ  12  

 

  

           شناسي واژه  فارسي  عربي

ة  ١٥   اسم، مفرد مؤنث  مادربزرگ  جَدَّ

  اسم، مفرد مذكر، مصدر  نشستن  ُجلوس  ١٦

  اسم، مفرد مذكر  گرم، داغ  حارّ   ١٧

  اسم، مفرد مذكر  دوست  بيبحَ   ١٨

  اسم، مفرد مذكر  سنگ  حََجر  ١٩

  اسم، مفرد مذكر  هيزم  حَطَب  ٢٠

  حَقائب جمع آناسم، مفرد مؤنث/   كيف، چمدان  حَقيبَ↨  ٢١

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ درس اّول ـ     13  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

 

         ه (عربي و فارسي)كاربرد كلمه در جمل  

تُ  أَيْنَ   ١٥   كجاست؟ او در كربال است. تمادربزرگ  .َكربالءهي في ؟ َک َجدَّ

  .كنم ياد می ننشستپروردگارم را هنگام   .يسُجلوِعنَْد  بيُكُر رَ ذْ أَ   ١٦

يْ اَ   ١٧   است. گرمی تابستان فصل  .حارٌّ  ُف فْصٌل لصَّ

ْ اَ   ١٨  ندارد. دوستیغريب كسی است كه    َحبيٌب.ريُب َمْن لَيَس لَُه غَ ل
  امام علي(ع)

قْ  في اَلِْعلْمُ   ١٩ َغرِ َكالنَّ  فيِش الصِّ

  .الَْحَجرِ 

در كودكی مانند  ]آموختن[ دانش

  امام علي (ع). است. سنگنقش در 

٢٠   ْ ْ اِنَّ ال ُكُل ال ناِت، َكما َحسَ َحَسَد يَأ

ُكُل النّ  ْ اُر تَأ   . َحطََب ال

خـورد.  ها را می قطعاً حسادت خوبی

را  هيــزمگونــه كــه آتــش  همان

  )(صرسول اكرم خورد. می

  مدرسه است. كيف ،اين  الَْمْدَرَسِ↨. ‗ُ قيبَ حَ هِذِه   ٢١

 



  

  

  

  همننامۀ عربی  هواژ  14  

 

           شناسي واژه  فارسي  عربي

  نيازها  حَوائِج  ٢٢
 اسم، جمع مكسر/ مفرد آن

  حاجَ↨

  اسم، مفرد مذكر  پاييز  َخريف  ٢٣

  ها گناهان، اشتباه  َخطايا  ٢٤
اسم، جمع مكسر/ مفرد آن

َ خَ    ↨طيئ

  اسم، مفرد مذكر  ترس  َخْوف  ٢٥

  اسم، مفرد مؤنث، مصدر  خواندن تحصيل، درس  ِدراَس↨  ٢٦

  اسم، مفرد مذكر  تحصيلی  سيِدرا  ٢٧

  اسم، مفرد مذكر  دارو  َدواء  ٢٨

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ درس اّول ـ     15  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

 

  

         ه (عربي و فارسي)كاربرد كلمه در جمل  

الّناِس اِلَيُْكْم نِْعَمٌ↨  وائجَ حَ اِنَّ   ٢٢

  ِمَن اِهللا.

مردم به شما، نعمتی  نيازهای قطعاً 

  امام علي(ع) خداوند است. ]سوی[از 

ْ اَ   ٢٣ راِق وْ فَْصُل ُسقوِط أَ  ريُف خَ ل

َ ا   .جارِ شْ ْال

  فصل افتادن برگهای درختان است. ،پاييز

زبانش  ]از[زاد در  آدمی گناهانبيشتر   لِسانِِه.  فيابِْن آَدَم  طايَاخَ ْكثَُر أَ   ٢٤

  )(صرسول اكرم است.

ْ ی نَ ما َمعْ   ٢٥   چيست؟ ترسمعنای   ِف؟وْ خَ ال

راَس‗ِ ُئ فَْصُل يَبْتَدِ   ٢٦ ْ  وَ  الدِّ   شود. و خواندن شروع می تحصيلفصل   .ِقراَءةِ ال

رااِبْتََدأَ الْعاُم   ٢٧   جديد شروع شد. تحصيلیسال   .الَْجديدُ  سيالدِّ

٢٨   ْ واءِ كَ  َكـالمُ اَل ُه يَنَْفـُع و ، قَليلُـالدَّ

  ٌل.ُه قاتِ َكثيرُ 

رساند  ست، اندكش سود میدارومانند  ،سخن

  رسول اكرم(ص) و بسيارش كشنده است.



  

  

  

  همننامۀ عربی  هواژ  16  

 

  

           شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مذكر  روزگار َدهْر  ٢٩

   ذَنْباسم، جمع مكسر/ مفرد آن   گناهان  ُذنوب  ٣٠

  اسم، مفرد مذكر  طال  َذهَب  ٣١

  اسم، مفرد مذكر  بهار  َربيع  ٣٢

  اسم، مفرد مؤنث  ورزش  رياَض↨  ٣٣

گردی هم  َزميل  ٣٤   شا
 اسم، مفرد مذكر/ جمع آن 

  ُزَمالء

  حياط، ميدان  ↨ساحَ   ٣٥
اسم، مفرد مؤنث/ جمع آن 

  ساحات

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ درس اّول ـ     17  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

 

         ه (عربي و فارسي)كاربرد كلمه در جمل  

هْ اَ   ٢٩ َ يَوْ  ماِن؛ يَوٌم لََک وَ يَوْ  رُ لدَّ دو روز است، روزی به سود  زگارور  َک.يْ ٌم عَل

  )(صامام علي تو و روزی به زيان تو.

  )53(زمر آمرزد. را می گناهان مةهقطعاً خداوند   )ميعاً جَ  الࠩذنوَب اِنَّ اَهللا يَغِْفُر (  ٣٠

ْ َدُب اَ أَ   ٣١  ]ثروت[ طالیادب مرد بهتر از   .هِ َذهَبَ  ٌر ِمنْ ِء، َخيْ َمرْ ل

  اوست.

بيعُ اَ   ٣٢   ، فصل زندگی جديد است.اربه  ُل الَْحياِة الَْجديَدِة.فَصْ  لرَّ

يَلَْعُب فيها  رياَض‗ٌ ُكَرُة الَقَدمِ   ٣٣

  باً.حََد َعَشَر العِ أَ 

است كه در آن  ورزشی ،فوتبال

  كنند. نفر بازی می يازده

  در كالس نهم است. ام شاگردی مه  .اِسعِ فِّ التّ الصَّ  في يزميل  ٣٤

  است؟ اندميچه چيزی در اين   الّساَحِ‗؟ِذِه ه فيماذا   ٣٥
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           شناسي واژه  فارسي  عربي

  سنواتاسم، مفرد مؤنث / جمع آن  سال  َسنَ↨  ٣٦

  اسم، مفرد مذكر  ابر  َسحاب  ٣٧

  اسم، مفرد مذكر  زمستان  ِشتاء  ٣٨

  اسم، مفرد مذكر  خريدن  ِشراء  ٣٩

  ُشهور اسم، مفرد مذكر/ جمع آن   ماه  َشْهر  ٤٠

  اسم، مفرد مؤنث  تندرستی  ِصحَّ↨  ٤١

  َصْعباسم، جمع مكسر/ مفرد آن   ها سختی  ِصعاب  ٤٢

  



  

  

  

فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ درس اّول ـ     19  ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

 

         ه (عربي و فارسي)كاربرد كلمه در جمل  

نَ‗ِ الفُصوُل   ٣٦   چهار تا است. السهای  فصل  ْربََعٌ↨.أَ  سَّ

حاِب الُن لَوْ   ٣٧   ، سفيد است.برارنگ   ُض.بيَ أَ  سَّ

تاُء اَ   ٣٨   فصل سردی است. ،زمستان  فَْصُل الْبُروَدِة.لشِّ

ِ  اِلَی الّسوقِ اُر َذهََب النَّجّ   ٣٩  راءِ شِ ل

 ْ ِ ال   .لِ وسائ

وسايل به بازار  يدنخرنجار برای 

  رفت.

َة الشࠩ (  ٤٠ ْ اهوِر ِعنْدَ اِنَّ ِعدَّ نا ِهللا اِث

  ).راً َشهْ َعَشَر 

 دوازده نزد خداوند ها قطعاً تعداد ماه

  )36(توبه  است. ماه

ُ‗  ،َمْجهولَتانِ  َمتانِ نِعْ   ٤١ حَّ َو الصِّ

 َ   .مانُ اْأل

و  تندرستی :است دو نعمت ناشناخته

  رسول اكرم (ص) امنيت.

را  يمها سختیاز پروردگارم حل   .يبِصعاحَلَّ  بيُل رَ أَْسأَ   ٤٢

  كنم. درخواست می
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           شناسي واژه  فارسي  عربي

  اسم، مفرد مذكر، مصدر  كوچكی  ِصَغر  ٤٣

  اسم، مفرد مذكر  تابستان  َصيْف  ٤٤

  ُضيوف اسم، مفرد مذكر/ جمع آن   مهمان  َضيْف  ٤٥

  اسم، مفرد مذكر  پرنده  طائِر  ٤٦

  مفرد مذكراسم،   راه  طَريق  ٤٧

  اسم، مفرد مذكر  سال   عام  ٤٨

  تركيب وصفی: موصوف + صفت  سال تحصيلی  سيدرا عام  ٤٩
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