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عرنی10ـدرو1
توضيحمعنیمثاللغت

1

َرَج
ْ

خ
َ
أ

َمَرَة.  الّلُه ُیْخِرُج ِمَن األشجاِر الثَّ
خداوند از درختان میوه بیرون می آورد�

درآورد، بیرون کرد، 
اخراج کرد

 > خروج، خارج، إخراج
مقایسه با »َخَرَج: خارج شد«

2

أنَزَل
 أْنَزَل من الّسحاِب الَمَطَر.

از ابر باران نازل کرد�
فرود  آورد، نازل  

کرد
َل > َرَفَع  أنَزَل= َنزَّ

> ُنزول، ناِزل، َمْنِزل
3

ْوَجَد
َ
أ

 أوَجَد في الّسماِء الّشمَس.

خورشید را در آسمان پدید آورد�
پدید آورد، ایجاد 

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

4

َترَجَم
 تَرِجْم  ٰهِذه اْلُجْمَلَة.

این جمله را ترجمه کن�
برگرداند، 
َترِجْم # امر دوم شخص مفرد مذّکر # ترجمه کنترجمه کرد

5

َز َجَهّ
 َمن ذاّلذي جّهزه بقّوٌة ُمفتکرة؟

چه کسی است این  کسی که او را به نیرویی اندیشمند مجهز کرد؟
> جاهز؛َتجهیز؛مجّهزمجهز کرد

6

داَر
ْرِض.

َ
 الَقَمُر یَدوُر َحوَل اأْل

ماه دور زمین می چرخد�
> ُدور، دایره، دّوار، مدّورچرخید، دورزد

7

زاَن
 زاَن الّلُه الّسماَء ِبأنُجٍم.

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

8

َر
َ

ساف
ساِفَر�

ُ
حبُّ أْن أ

ُ
 أ

دوست دارم که سفر کنم�
> سفر،مسافرتسفر کرد

9َّ
ق

َ
ش

 َمن شقَّ الَبَصرفي المرء؟
چه کسی  دیده را در انسان شکافت؟

> انشقاق؛شّقهشکافت

10

َر َصَیّ
َر األرَض بعَد اغبراِر خضرة .  َصیَّ

زمین را بعد از تیرگی سرسبز گردانید�
مقایسه با »صار:گردید«گردانید

11

عّیَن
ْن َترَجَمة األحادیث.  َعیِّ

ترجمه احادیث را مشخص کن�
> تعیینمشخص کن

12

قاَل
َحٌد.

َ
 ُقْل ُهَو الّلُه أ

بگو خداوند یکتاست.
ُقْل # امر دوم شخص مذّکر # بگوگفت

13

َل َکَمّ
ْل َترَجَمَة الْیاِت.  َکمِّ

ترجمه آیات را کامل کن�
> تکمیلکامل کرد

14

َنما
ٍة؟ َجَرُة ِمْن َحبَّ  َکیَف َنَمِت الشَّ

چگونه درخت از یک دانه رشد کرد؟
رشدکرد، رشد و 

َنَمْت # سوم شخص مفرد مؤّنث # رشد کردِنمّو کرد
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15

َع
َ

َوض
 َضْع في الّداِئَرِة اْلَعَدَد اْلُمناِسَب.

در دایره عدد مناسب را قرار بده�
قرار داد، گذاشت، 

َضْع # امر دوم شخص مفرد مذّکر # قرار بدهوضع کرد

16

اغبرار
َر األرَض بعَد اغبراِر خضرة .  َصیَّ

زمین را بعد از تیرگی ؛سرسبز گردانید.
تیره 

> غباررنگی؛غبارآلودگی

17

أْنُعم
نُعُم الّلِه کثیرٌة.

َ
 أ

نعمت های خداوند زیاد هستند.
مفرد # ِنْعَمةنعمت ها

18

ْنُجم
َ
أ

ماَء فی الّلیِل ِبأْنُجٍم�  زاَن الّلُه السَّ
خداوند آسمان را در شب با ستارگانی تزیین کرد.

مفرد# َنْجمستارگان

19

الباِلغ
 ِلّلِه ِحکَمٌة باِلَغٌة�

خداوند حکمتی کامل دارد.
 باِلَغة # مؤنثکامل، بالغ

> بلوغ
20

عاُرف التَّ
عاُرُف في المدرسِة.  التَّ

آشنایی در مدرسه.
آشنایی، یکدیگر 

! در فارسی به معنی دیگری به کار می رود: به مهمان تعارف کردن.را شناختن

21

َوة
ْ

َجذ
 الَجْذَوُة ِقْطَعٌة ِمَن الّنار.

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

22

ُدَرر
 األْنُجُم َکُدَرٍر في الّسماِء.

ستارگان مانند مرواریدهایی در آسمانند.
مفرد # ُدّرمرواریدها

23

ضرة
َ

خ
َر األرَض بعَد اغبراِر خضرة �  َصیَّ

زمین را بعد از تیرگی ؛ سرسبز گردانید.
> أخضر؛خضراءسرسبز

24

ذا
 َمن ذا؟

این کیست؟
ذا = َهذا        اسم اشاره به نزدیکاین

25

ذاَک
 ذاک هو الله.

آن همان خداست.
ذاَک = َذِلَک     اسم اشاره به دورآن

26

ذاَت
َمَرِة. َجَرُة ذات الثَّ  الشَّ

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

27

َرَرة
َّ

الش
َرَرِة� ماِء ِمثُل الشَّ مُس في السَّ  الشَّ

خورشید در آسمان مانند پاره آتش است.
زبانٔه آتش، 

َجْذَوةاخگر

28

ضیاء
ْمِس.  ضیاُء الَقَمِر ِمَن الشَّ

روشنایی ماه از خورشید است.
روشنایی

29

الُغصون
 ذات الُغصون الّنضرة.

دارای شاخه های تر و تازه.
جمع ُغصن# ُغصونشاخه ها
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30

الَغْیم
ماِء َینِزُل ِمنُه اْلَمَطُر.  الَغیُم ُبخاٌر ُمَتراِکٌم ِفي السَّ

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

31

الفراغ
ِل الَفراَغ�  َکمِّ

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

32

القاَعة
 رأْیُت َصدیقي في قاَعِة الَمدَرَسِة.
دوستم را در سالن مدرسه دیدم.

قاَعِة المطار = سالن فرودگاهسالن

33

الُمْسَتِعَرة
مِس ُمْسَتِعٌر�  ضیاُء الشَّ

نور خورشید فروزان است.
فروزان

34

 الَمطار
ّیاَرُة في المطاِر�  الطَّ

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

بعضی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به هواپیما طّیارة می گویند .
35

ُمفتکرة
 َمن ذاّلذي جّهزه بقّوٌة ُمفتکرة؟

چه کسی او را به نیرویی اندیشمند مجهز کرد؟
اندیشمند

36

ُمْنَهِمَرة
 أْنُعُم الّلِه ُمْنَهِمَرٌة�

نعمت های خداوند ریزان هستند.
ریزان

37

ِضَرة الُنّ
بیِع. وراُق األشجاِر َنِضَرٌة في الرَّ

َ
 أ

برگ های درختان در بهار تر و تازه هستند.
تروتازه

38

ُه
ّ
إن شاَء الل

اگر خدا بخواهد یا 
اگر خدا خواست

39

متأّسفانهَمَع األَسِف

40

ُمستعینًا
کُتب ُمفرَد األسماء ُمستعینًا ِبمعجم الّدرِس.

ُ
 أ

مفرد اسم ها را به کمک فرهنگ لغِت درس، بنویس.
به کمِک
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متأّسفانهَمَع األَسِف

40

ُمستعینًا
کُتب ُمفرَد األسماء ُمستعینًا ِبمعجم الّدرِس.

ُ
 أ

مفرد اسم ها را به کمک فرهنگ لغِت درس، بنویس.
به کمِک
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قترادف

کامل :کامل  = بالغ 
ذو :دارای  = ذات 

شررة :پارهآتش  = جذوة 
سحاب :ابر  = یم 

َ
غ

ناَم :خوابید  = َد 
َ

َرق
ُمجّد :تالشگر  = ُمجتهد 

ضیاء :روشنایی  = نور 
غیرمسموح :غیرمجاز  = ممنوع 

َجَعَل :قرارداد  = َع 
َ

َوض
اجعْل :قراربده  = ْع 

َ
ض

ش عن :جستجوکرد تَّ
َ

ف  =  عن 
َ

َبَحث

قتضاد

غالي :گران 	≠ رخیص :ارزان	
شراء :خرید 	≠ َبیع :فروش	
سرور :شادی 	≠ ُحزن :ناراحتی	

مسرور :خوشحال 	≠ َحزین :ناراحت	
ناِجح :پیروز 	≠ راِسب :مردود	
نهایة :پایان 	≠ بدایة :آغاز	
جمیل :زیبا 	≠ قبیح :زشت	

یمین :راست 	≠ یسار :چپ	
قریب :نزدیک 	≠ بعید :دور	
مسموح :مجاز 	≠ ممنوع :غیرمجاز	
أمٍس :دیروز 	≠ غدًا :فردا	
ظلمة :تاریکی 	≠ ضیاء :نور	

ناقص 	≠ بالغ:کامل	
اختتام 	≠ افتتاح 	

عدّو :دشمن 	≠ صدیق :دوست	
یضّر :ضررمیزند 	≠ ینفع :سودمیرساند	
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جمعقکسرها

نُجم
َ
أ 	← َنجم:ستاره

أنُعم 	← ِنعمة:نعمت
ُدَرر 	← ُدّر:مروارید

غیوم 	← یم:ابر
َ

غ
صون؛أغصان

ُ
غ 	← صن:شاخه

ُ
غ

أبحاث 	← َبحث:پژوهش
أحجار 	← َحَجر:سنگ
ألوان 	← لون:رنگ

أصدقاء 	← صدیق:دوست
ة ،أدّلء

ّ
أدل 	← دلیل:راهنما

عقاِرب 	← عقربة:عقربه
أبواب 	← باب:در

ِصَیغ 	← صیغة:صیغه
نصوص 	← نّص:متن

س ، نفوس
ُ

أنف 	← نفس:خود
أّیام 	← یوم:روز

َمالبس 	← َملَبس:لباس

تعریفوادهها

الّدَرر:ِمناألحجاِرالجمیلةذاتالّلوناألبیض.
مس :َجذوُتهامستعرةوِبهاحرارةمنتشرة.

ّ
الش

القمر:کوکٌبَیدوُرحولاألرضوضیاؤهمنالّشمس.
الغیم )الّسحاب( :بخاٌرمتراکمفيالّسماءینزلمنهالَمَطر.

ررة :قطعةمنالّنار.
ّ

الش
الفستان :منالمالبسالّنسائّیةذاتاأللوانالمختلفة.
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عرنی10ـدرو2
توضيحمعنیمثاللغت

41َ
ذ

َ
اّتخ

َخذوا إلَهیِن اثَنیِن.  ال َتتَّ
دو معبود نگیرید�

> إّتخاذگرفت

42

آفرین بر توأحَسنِت

43

َبَر
َ

أخ
 أخَبَرْت ُسمّیُة الُمدیَر ِبما شاهَدْت.

سمیه آنچه را که دید به مدیر خبر داد�
خبر داد

 مصدر فعل»إخبار«
 إخبار را با أخبار اشتباه نگیرید.

أخبار جمع خبر است و إخبار به معنی خبر دادن.
44

أرَسَل
 و َلَقْد أرَسْلنا نوحًا إلی َقْوِمِه.

نوح را به سوی قومش فرستاده ایم.
> إرسال،مرسوله،رسالتفرستاد

45

أ
َ

أْطف
َف.  أطَفأْت سمّیُة الُمَکِیّ

سمیه کولر را خاموش کرد�
إطفاء حریق:خاموش کردن آتشخاموش کرد

46َ
ق

َ
أغل

َة الماِء.  أغَلَقْت فاطمُة َحَنفیَّ

فاطمه شیرآب را بست�
> ُمغَلقبست

47

َک
َ
ِامَتل

َة. ولُة َتـْمتِلُک الَمراِفَق العامَّ  الدَّ
دولت مالک تأسیسات عمومی است.

> ِملک،امتالکمالک شد

48

َع
َ

ِانَتف
 َینتِفُع الّناُس ِبالَمرافِق العاّمِة جمیعًا.

همۀ مردم از تأسیسات عمومی سود می برند�
 > انتفاع،منفعتسود برد

مقایسه با » َنَفَع: سود رساند«
49

َتعاَوَن
 َسَنَتعاَوُن جمیعًا.

همگی همیاری خواهیم کرد�
> َتعاُون،ُمعاونهمیاری  کرد

50

جاَء بِ 
 جاء أخي الِمضیاُف بالّطعاِم ِلضیوِفنا.

برادر مهمان نوازم برای مهمانانـمان خوراک آورد�
مقایسه با »جاء:آمد«آورد

51

 علی
َ

ظ
َ

حاف
حاِفُظ علی الهدوِء.

ُ
 أ

مراقب آرامش هستم�
> محافظت،حفاظنگهداری کرد

52

َرَمی
فایاِت في غیِر مکاِنها.  فاطمُة ال َترمي النُّ

فاطمه زباله ها را در غیر محّل آن ها پرت نمی کند�
> ِرمایة،َرميپرت کرد

53

ساوی
 َعَشرُة في ثالثِة ُیساوي ثالثیَن.

10ضربدر 3 مساوی است با 30
> تساوي،مساواتمساوی است با

54َ
فاق

 الّنملُة َیْحِمُل شیئًا َیفوُق َوزُنُه خمسیَن مّرًة.
مورچه چیزی را که وزنش 50 برابر خودش است حمل می کند.

برتری یافت
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عرنی10ـدرو2
توضيحمعنیمثاللغت

41َ
ذ

َ
اّتخ

َخذوا إلَهیِن اثَنیِن.  ال َتتَّ
دو معبود نگیرید�

> إّتخاذگرفت

42

آفرین بر توأحَسنِت

43

َبَر
َ

أخ
 أخَبَرْت ُسمّیُة الُمدیَر ِبما شاهَدْت.

سمیه آنچه را که دید به مدیر خبر داد�
خبر داد

 مصدر فعل»إخبار«
 إخبار را با أخبار اشتباه نگیرید.

أخبار جمع خبر است و إخبار به معنی خبر دادن.
44

أرَسَل
 و َلَقْد أرَسْلنا نوحًا إلی َقْوِمِه.

نوح را به سوی قومش فرستاده ایم.
> إرسال،مرسوله،رسالتفرستاد

45

أ
َ

أْطف
َف.  أطَفأْت سمّیُة الُمَکِیّ

سمیه کولر را خاموش کرد�
إطفاء حریق:خاموش کردن آتشخاموش کرد

46َ
ق

َ
أغل

َة الماِء.  أغَلَقْت فاطمُة َحَنفیَّ

فاطمه شیرآب را بست�
> ُمغَلقبست

47

َک
َ
ِامَتل

َة. ولُة َتـْمتِلُک الَمراِفَق العامَّ  الدَّ
دولت مالک تأسیسات عمومی است.

> ِملک،امتالکمالک شد

48

َع
َ

ِانَتف
 َینتِفُع الّناُس ِبالَمرافِق العاّمِة جمیعًا.

همۀ مردم از تأسیسات عمومی سود می برند�
 > انتفاع،منفعتسود برد

مقایسه با » َنَفَع: سود رساند«
49

َتعاَوَن
 َسَنَتعاَوُن جمیعًا.

همگی همیاری خواهیم کرد�
> َتعاُون،ُمعاونهمیاری  کرد

50

جاَء بِ 
 جاء أخي الِمضیاُف بالّطعاِم ِلضیوِفنا.

برادر مهمان نوازم برای مهمانانـمان خوراک آورد�
مقایسه با »جاء:آمد«آورد

51

 علی
َ

ظ
َ

حاف
حاِفُظ علی الهدوِء.

ُ
 أ

مراقب آرامش هستم�
> محافظت،حفاظنگهداری کرد

52

َرَمی
فایاِت في غیِر مکاِنها.  فاطمُة ال َترمي النُّ

فاطمه زباله ها را در غیر محّل آن ها پرت نمی کند�
> ِرمایة،َرميپرت کرد

53

ساوی
 َعَشرُة في ثالثِة ُیساوي ثالثیَن.

10ضربدر 3 مساوی است با 30
> تساوي،مساواتمساوی است با

54َ
فاق

 الّنملُة َیْحِمُل شیئًا َیفوُق َوزُنُه خمسیَن مّرًة.
مورچه چیزی را که وزنش 50 برابر خودش است حمل می کند.

برتری یافت
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55َ
َرغ

َ
ف

َغ المدرسُة ِمن الطالباِت. ساِت َینتِظرَن أن تفُر  بعُض الُمدرِّ
بعضی معلمان منتظر می شوند که مدرسه از دانش آموزان خالی شود�

فراغ:جای خالیخالی شد

56

قاَم
 قاَمت ُسمّیة في الّصِف.

سمیه در کالس برخاست�
> قیام ، قائمبرخاست

57

قاَم بِ 
ِف. سُة قاَمْت ِبإطفاِء الُمَکیِّ  الُمَدرِّ

معلم به خاموش کردن کولر اقدام کرد�
اقدام کرد

58َ
ِبث

َ
ل

 َلِبَث نوٌح فیهم ألَف سنٍة إاّل َخمسین عامًا.

نوح ۹50 سال در میان آن ها ماند�
درنگ کرد

59

ماَرَس
 الطالباُت ُیماِرسَن َنشاطًا ُحّرًا.

دانش آموزان فعالیت آزادی را تمرین می کنند�
انجام داد، 
تمرین کرد

60

َنَصَح
فایاِت في غیِر مکاِنها.  فاطمُة َتنَصُح َمن َیرمي النُّ

فاطمه کسی را که زباله ها را در محل نامناسب آن ها پرت می کند، نصیحت می کند�
> نصیحت،ناصحپندداد

61

ما أجَمَل
 ما أجَمَل غابات مازندران.

جنگل های مازندران چه زیباست�
چه زیباست!

62

اِلصِطفاف الّصباحّي
 َشَکَرِت الُمدیرُة في االْصِطفاِف الّصباحيِّ َجمیَع الّطالباِت.

مدیر در صف صبحگاهی از همه دانش آموزان تشکر کرد.
صف صبحگاه

63

أْعِمَدة
ِة.  أعمدُة الکهرباِء ِمن المرافِق العامَّ

تیرهای برق از تأسیسات عمومی هستند.
 > عماد،عمودستون ها

مفرد#عمود
64

ِتراح
ْ

اق
 هذا االقتراُح َحَسٌن.

این پیشنهاد ،خوب است.
پیشنهاد

65

نبوَبة
ُ
أ

ٌة ِلفتِح تّیاِر الماِء و إغالِقِه. نبوَبِة َحَنفَیّ
ُ
 علی األ

روی لوله ، شیر آبی است برای بازکردن جریان آب و بستن آن.
جمع# أنابیبلوله

66

َبهاِئم
 إّنکم مسؤولوَن حّتی عِن الِبقاِع و الَبهاِئِم�

شما حتی در برابر زمین ها و چارپایان، مسئول هستید.
چارپایان )به جز 

مفرد#بهیمةدرندگان(

67

ِبقاع
 إّنکم مسؤولوَن حّتی عِن الِبقاِع و الَبهاِئِم.

شما حتی در برابر زمین ها و چارپایان مسئول هستید.
قطعه های 

مفرد#ُبقعةزمین

68

َتّیار
ٌة ِلفتِح تّیاِر الماِء و إغالِقِه. نبوَبِة َحَنفَیّ

ُ
 علی األ

روی لوله، شیر آبی است برای بازکردن جریان آب و بستن آن.
جریان

69

ُحُجرات
 کانْت ُحجراُت المدرسِة ُمْغَلَقًة.

اتاق های مدرسه بسته بود.
 مفرد#ُحجرةاتاق ها

= ُغرفة
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55َ
َرغ

َ
ف

َغ المدرسُة ِمن الطالباِت. ساِت َینتِظرَن أن تفُر  بعُض الُمدرِّ
بعضی معلمان منتظر می شوند که مدرسه از دانش آموزان خالی شود�

فراغ:جای خالیخالی شد

56

قاَم
 قاَمت ُسمّیة في الّصِف.

سمیه در کالس برخاست�
> قیام ، قائمبرخاست

57

قاَم بِ 
ِف. سُة قاَمْت ِبإطفاِء الُمَکیِّ  الُمَدرِّ

معلم به خاموش کردن کولر اقدام کرد�
اقدام کرد

58َ
ِبث

َ
ل

 َلِبَث نوٌح فیهم ألَف سنٍة إاّل َخمسین عامًا.

نوح ۹50 سال در میان آن ها ماند�
درنگ کرد

59

ماَرَس
 الطالباُت ُیماِرسَن َنشاطًا ُحّرًا.

دانش آموزان فعالیت آزادی را تمرین می کنند�
انجام داد، 
تمرین کرد

60

َنَصَح
فایاِت في غیِر مکاِنها.  فاطمُة َتنَصُح َمن َیرمي النُّ

فاطمه کسی را که زباله ها را در محل نامناسب آن ها پرت می کند، نصیحت می کند�
> نصیحت،ناصحپندداد

61

ما أجَمَل
 ما أجَمَل غابات مازندران.

جنگل های مازندران چه زیباست�
چه زیباست!

62

اِلصِطفاف الّصباحّي
 َشَکَرِت الُمدیرُة في االْصِطفاِف الّصباحيِّ َجمیَع الّطالباِت.

مدیر در صف صبحگاهی از همه دانش آموزان تشکر کرد.
صف صبحگاه

63

أْعِمَدة
ِة.  أعمدُة الکهرباِء ِمن المرافِق العامَّ

تیرهای برق از تأسیسات عمومی هستند.
 > عماد،عمودستون ها

مفرد#عمود
64

ِتراح
ْ

اق
 هذا االقتراُح َحَسٌن.

این پیشنهاد ،خوب است.
پیشنهاد

65

نبوَبة
ُ
أ

ٌة ِلفتِح تّیاِر الماِء و إغالِقِه. نبوَبِة َحَنفَیّ
ُ
 علی األ

روی لوله ، شیر آبی است برای بازکردن جریان آب و بستن آن.
جمع# أنابیبلوله

66

َبهاِئم
 إّنکم مسؤولوَن حّتی عِن الِبقاِع و الَبهاِئِم�

شما حتی در برابر زمین ها و چارپایان، مسئول هستید.
چارپایان )به جز 

مفرد#بهیمةدرندگان(

67

ِبقاع
 إّنکم مسؤولوَن حّتی عِن الِبقاِع و الَبهاِئِم.

شما حتی در برابر زمین ها و چارپایان مسئول هستید.
قطعه های 

مفرد#ُبقعةزمین

68

َتّیار
ٌة ِلفتِح تّیاِر الماِء و إغالِقِه. نبوَبِة َحَنفَیّ

ُ
 علی األ

روی لوله، شیر آبی است برای بازکردن جریان آب و بستن آن.
جریان

69

ُحُجرات
 کانْت ُحجراُت المدرسِة ُمْغَلَقًة.

اتاق های مدرسه بسته بود.
 مفرد#ُحجرةاتاق ها

= ُغرفة



22

وادگانعرنیکنکورـن:لاوشخوادهناقمدرونمدرو

70

ُحّر
 الطالباُت ُیماِرْسَن َنشاطًا ُحّرًا�

دانش آموزان فعالیت آزادی را تمرین می کنند یا مشغول فعالیت آزاد هستند.
جمع#أحرارآزاد، آزاده

71

ة ِحصَّ
 في حّصِة العلوِم االجتماعّیِة.

در زنگ علوم اجتماعی
زنگ درسی، 

قسمت

72

ِحفاظ علی
ِة واجٌب علی ُکلِّ ُمواِطَن.  الِحفاُظ علی الـَمرافِق العامَّ

نگهداری از تأسیسات عمومی بر هر شهروند واجب است.
> حفاظت،محافظتنگهداری از

73

َحنفّیة الماء
 کانت فاطمُة َتذَهُب ِلغالِق حنفّیِة الماِء�

فاطمه برای بستن شیر آب می رفت.
شیر آب

74

دوام )َمدرسيّ(
 بعَد انتهاِء الّدوام المدرسّي���

بعد از پایان ساعت کار مدرسه���
ساعت کار 

)مدرسه(

75

دورة المیاه
ِة.  دورات المیاه ِمن المرافِق العامَّ

سرویس های بهداشتی از تأسیسات عمومی اند.
سرویس 
بهداشتی

76

زائد
 َخْمَسٌة َو َسْبعوَن زائُد َخْمَسٍة َو ِعْشریَن ُیساوي ِمئًة.

هفتاد و پنج به اضافة بیست و پنج مساوی است با صد.100=75+25
> زیادی، زیادتبه عالوه

77

عندئٍذ
ِف اْلَهواِء. ُة َصوَت ُمَکیِّ  ِعنَدِئٍذ َسِمَعْت ُسَمیَّ

در آن هنگام سمیه صدای کولر را شنید.
در آن هنگام

78

الّسائح
 رأیُت ساِئحًا ِمَن اْلُکَویِت.

گردشگری از کویت را دیدم.
جهانگرد – 

گردشگر

79

ماع الَسّ
 اْلَکْلُب َیقِدُر َعَلی َسماع َصوِت الّساَعِة ِمن مساَفٍة َبعیدٍة.

سگ بر شنیدن صدای ساعت از راهی دور، تواناست.
شنیدن

80

عب
ّ

الش
 شْعُب إیران َشعٌب ِمضیاٌف.

ملت ایران، ملتی مهمان نواز است.
ت

ّ
مل

81

مئة
 َثمانوَن ِفي اْلِمَئة ِمن َموجوداِت اْلعاَلِم َحَشراٌت.

هشتاد درصد از موجودات عالم حشرات هستند.
في المئة: درصدصد

82

متر
متاٍر�

َ
ُة أ راَفِة ِستَّ  طوُل قاَمِة الزَّ

طول قد زرافه شش متر است.

 جمع # أمتار
اگر »أمتار« بعد از یک عدد بیاید، در فارسی، »متر« نوشته می شود 

نه »مترها«.
83

َمرافق عاّمة
 المدارُس ِمن المرافِق العاّمِة�

مدارس از تأسیسات عمومی هستند.
تأسیسات 

عمومی

84

الِمضیاف
 شْعُب إیران َشعٌب ِمضیاٌف�

ملت ایران ملتی مهمان نواز است.
مهمان نواز
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85

ق / ُمغلقة
َ
ُمغل

 کاَنْت ُحجراُت المدرسِة ُمغلقًة�
اتاق های مدرسه بسته بود.

بسته

86

ف الهواء ُمکیِّ
ِف الهواِء�  َسِمَعْت ُسِمّیُة َصْوَت ُمکِیّ

سمیه صدای کولر را شنید.
کولر

87

ُمواِطن
ِة واجٌب علی ُکلِّ مواطٍن�  الِحفاُظ علی المرافِق العامَّ

نگهداری از تأسیسات عمومی بر هر شهروندی واجب است.
شهروند، 
هم میهن

88

ناقص
 َخْمَسٌة َو َسْبعوَن ناِقُص َخْمَسٍة َو ِعْشریَن ُیساوي َخمسین.

هفتاد و پنج منهای بیست و پنج مساوی است با پنجاه.50=75-25
منهای

89

َنشاط
 الطالباُت ُیماِرسَن َنشاطًا ُحّرًا.

دانش آموزان فعالیت آزادی را تمرین می کنند.
فعالیت

90

ُنفایة
فایاِت في غیِر مکاِنها.  فاطمُة ال َترمي النُّ

فاطمه زباله ها را در محل نامناسب آن ها پرت نـمی کند.
 زباله 

91

الّنملة
 الّنمَلُة َحَشَرٌة َصغیَرٌة.

مورچه حشرٔه کوچکی است.
مورچه

92

هاتف
ِة.  الهواِتُف العاّمُة ِمن المراِفِق العامَّ

تلفن های عمومی از تأسیسات عمومی هستند.
جمع   #  هواتفتلفن

93

ُهدوء
 نحُن ِبحاَجٍة إلی الهدوِء.

ما نیازمند به آرامش هستیم.
آرامش
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قترادف

أتی :آمد  = جاء 
أتی ب  :آورد  = جاءب  
م :درد

َ
أل  = َوَجع 

سنة :سال  = عام 
سنوات،سنین :سالها  = أعوام 

َعین :چشمه  = ینبوع 
َف :ایستاد

َ
َوق  = َنَهَض 

رفة :اتاق
ُ

غ  = ُحجرة 
َمسدود :بسته  = ق 

َ
ُمغل

زبالة :زباله  = نفایة 
ریف :روستا  = قریة 

قتضاد

سیئة :بدی 	≠ حسنة :خوبی	
کثرة :زیادی 	≠ ة :کمی	

ّ
قل

مساء :شب 	≠ صباح :صبح	
َصُغَر :کوچکشد 	≠ َکُبَر :بزرگشد	
عداوة :دشمنی 	≠ ِصداقة :دوستی	

أطفأ :خاموشکرد 	≠ أشَعَل :روشنکرد	
َتَح :بازکرد

َ
ف 	≠  :بست	

َ
ق

َ
أغل

امتأل :پرشد 	≠  :خالیشد	
َ

َرغ
َ

ف
َنَهَض :نشست 	≠ قاَم :برخاست	
بنات :دختران 	≠ بنین :پسران	
ناقص :ِمنها 	≠ زائد :بهاضافه	

الّطاعة :پیروی 	≠ المعصیة :نافرمانی	
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جمعقکسرها

ُسّیاح 	← سائح:گردشگر
عوب

ُ
ش 	← عب:ملت

َ
ش

سابیع
َ
أ 	← سبوع:هفته

ُ
أ

أبواب 	← باب:در
َینابیع 	← ینبوع:چشمه

أمتار 		← متر  
أقدام 	← َدم:گام

َ
ق

أجزاء 		← ُجزء  
ِعباد 	← َعبد:بنده

ِرجال 	← َرُجل:مرد
أعمدة 	← عمود:ستون
بهائم 	← بهیمة:حیوان
ِبقاع 	← ُبقعة:قطعهزمین

هواتف 	← هاتف:تلفن
أّیام 	← یوم:روز

أمثال 	← َمثل:مثال
أعوام 	← عام:سال

سنوات)جمع با »ات«( 	← سنة:سال

تعریفوادهها

الّسبت :الیوماألّولمنأّیاماألسبوع.
األحد :الیومالّثانيمنأّیاماألسبوع.

اإلثَنین :الیومالّثالثمنأّیاماألسبوع.
الثاء :الیومالّرابعمنأّیاماألسبوع.

ّ
الث

األربعاء :الیومالخامسمنأّیاماألسبوع.
میس :الیومالّسادسمنأّیاماألسبوع.

َ
الخ

الُجمعة :الیومالّسابعمنأّیاماألسبوع.
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عرنی10ـدرو3
توضيحمعنیمثاللغت

94

أثاَر
حاب.  الّریاُح ُتثیُر الَسّ

بادها ابر را برمی انگیزند�
برانگیخت

95

َل
َ

اْحَتف
 یَحتِفُل الّناُس بهذا الیوِم سنوّیًا.

مردم ساالنه این روز را جشن می گیرند.
َحْفلة به معنی جشن از همین ریشه است.جشن گرفت

96

اْسَتْرَجَع
 ال تسَترِجعوا.
پس نگیرید�

! با ارجاع و رجوع هم ریشه است ولی با فارسی کمی تفاوت دارد.پس گرفت

97

اْسَتَمَع
 نحُن َنستِمُع إلی القرآِن.

ما به قرآن گوش فرا می دهیم �
= َسِمَعگوش  فرا داد

98

َم
َ
اْسَتل

 أنا و زمیلي ِاسَتَلْمنا َرسائَل.
من و همکارم نامه هایی را دریافت کردیم�

!  با َسِلَم به معنی سالم ماند مقایسه کنید.دریافت کرد

99

َتَغَل
ْ

اش
 َنشتِغُل في مزرعِتنا الکبیرِة.

در کشتزار بزرگمان کار می کنیم.
> شغل، شاغل، مشغول، اشتغالکارکرد

100

ْصَبَح
َ
أ

 ُتصبُح األرُض َمفروشًة باألسماِک.
زمین با ماهی ها پوشیده می شود.

= صاَرشد

101

َر
َ

اْعَتذ
 ُهنَّ اْعَتَذرَن ِمنک.

آن ها از تو پوزش خواستند�
با َعَذَر )عذر پذیرفت – درس ۴( مقایسه کنید.پوزش خواست

102

اْمَتَنَع
 َمَنَع الّطبیُب المریَض عِن العمِل فامَتَنَع�

پزشک بیمار را از کار منع کرد، پس خودداری کرد�
> منع، مانع، ممنوع، ُممتنعخودداری کرد

103

ْمَطَر
َ
أ

 کأّن الّسماَء ُتمِطُر أسماکًا.
گویا آسمان ماهیانی می بارد�

بارید، 
باران بارید

104َ
اْنَبَعث

 َینبعُث ضوٌء ِمن األسماِک الُمضیئِة.

نوری از ماهی های نورانی فرستاده می شود �
فرستاده  شد، 

با َبَعَث )فرستاد، مبعوث کرد( مقایسه کنید.مبعوث شد

105

اْنَتَبَه
 الّناُس نیاٌم فإذا ماتوا اْنَتَبهوا�

مردم خواب هستند، وقتی بمیرند، بیدار می شوند�
بیدارشد، 

متنبه شد، آگاه شد

ه  > تنبیه، متنبِّ
»تنبیه« در فارسی هم به معنی »آگاه کردن« است ولی در معنای 

»کتک زدن« هم به کار می رود!
106

َتَح
َ

اْنف
 ِانفَتَح الباُب.

در باز شد�
با َفَتَح )باز کرد( مقایسه کنید.بازشد

107

َطَع
َ

اْنق
 ِانقَطع الَکهُرباُء.

برق قطع شد�
با َقَطَع )قطع کرد( مقایسه کنید.بریده شد
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97

اْسَتَمَع
 نحُن َنستِمُع إلی القرآِن.

ما به قرآن گوش فرا می دهیم �
= َسِمَعگوش  فرا داد

98

َم
َ
اْسَتل

 أنا و زمیلي ِاسَتَلْمنا َرسائَل.
من و همکارم نامه هایی را دریافت کردیم�

!  با َسِلَم به معنی سالم ماند مقایسه کنید.دریافت کرد

99

َتَغَل
ْ

اش
 َنشتِغُل في مزرعِتنا الکبیرِة.

در کشتزار بزرگمان کار می کنیم.
> شغل، شاغل، مشغول، اشتغالکارکرد

100

ْصَبَح
َ
أ

 ُتصبُح األرُض َمفروشًة باألسماِک.
زمین با ماهی ها پوشیده می شود.

= صاَرشد

101

َر
َ

اْعَتذ
 ُهنَّ اْعَتَذرَن ِمنک.

آن ها از تو پوزش خواستند�
با َعَذَر )عذر پذیرفت – درس ۴( مقایسه کنید.پوزش خواست

102

اْمَتَنَع
 َمَنَع الّطبیُب المریَض عِن العمِل فامَتَنَع�

پزشک بیمار را از کار منع کرد، پس خودداری کرد�
> منع، مانع، ممنوع، ُممتنعخودداری کرد

103

ْمَطَر
َ
أ

 کأّن الّسماَء ُتمِطُر أسماکًا.
گویا آسمان ماهیانی می بارد�

بارید، 
باران بارید

104َ
اْنَبَعث

 َینبعُث ضوٌء ِمن األسماِک الُمضیئِة.

نوری از ماهی های نورانی فرستاده می شود �
فرستاده  شد، 

با َبَعَث )فرستاد، مبعوث کرد( مقایسه کنید.مبعوث شد

105

اْنَتَبَه
 الّناُس نیاٌم فإذا ماتوا اْنَتَبهوا�

مردم خواب هستند، وقتی بمیرند، بیدار می شوند�
بیدارشد، 

متنبه شد، آگاه شد

ه  > تنبیه، متنبِّ
»تنبیه« در فارسی هم به معنی »آگاه کردن« است ولی در معنای 

»کتک زدن« هم به کار می رود!
106

َتَح
َ

اْنف
 ِانفَتَح الباُب.

در باز شد�
با َفَتَح )باز کرد( مقایسه کنید.بازشد

107

َطَع
َ

اْنق
 ِانقَطع الَکهُرباُء.

برق قطع شد�
با َقَطَع )قطع کرد( مقایسه کنید.بریده شد
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108

َبَسَط
حاَب في الَسماِء.  اللُه َیْبُسُط السَّ

خداوند ابر را در آسمان می گستراند�
> مبسوطگستراند

109

َبُعَد
 األسماُک ُمتعّلقٌة بمیاه الُمحیِط األطلسّي اّلذي یَبُعُد مسافَة ِمائَتي کیلومتر عن محّل سقوِط األسماِک.

ماهی ها متعلق به آب های اقیانوس اطلس هستند که 200 کیلومتر از محل سقوط ماهیان دور است�
> بعیددور شد، دوربود

110

َط
َ

تساق
ُق أن َتری أسماکًا تتساقُط ِمن الّسماء؟  هل ُتصدِّ

آیا باور می کنی که ماهیانی را ببینی که  پی  در  پی از آسمان می افتند؟
> سقوطپی درپی افتاد

111

َج رَّ
َ

َتخ
نا من المدرسِة َبعَد سَنَتیَن. ُج ُکلُّ  َنَتَخرَّ

همٔه ما بعد از دوسال، از مدرسه فار غ التحصیل می شویم�
دانش آموخته 

 شد
! در فارسی اصاًل به چنین معنایی به کار نمی رود. احتمال سؤال از 

این کلمه زیاد است.
112

َف َعلی رَّ َتعَّ
َف هذا الفریُق َعلٰی الحقیقة.  َتَعرَّ

این گروه حقیقت را شناخت�
 = َعَرَفشناخت

ُف َعلٰی = شناختِن َعرُّ # التَّ
113

َم
َّ
َتَعل

َم� ها َفَتَعَلّ َم الّلُه النساَن األسماَء ُکلَّ  َعلَّ

خداوند به انسان همۀ اسم ها را یاد داد، پس یادگرفت�
یادگرفت، 

آموخت
َم )یاد داد –درس ۴(  مقایسه کنید با َعلَّ

# تعلیم و تعّلم = یاددادن و یادگرفتن
114

َم
َّ
َتَکل

ْم مَع الّناِس.  َتَکلَّ
با مردم سخن بگو�

> کالم، کلمهسخن گفت

115

َر َحیَّ
ْت هذه الّظاهرُة الّناَس سنواٍت طویلًة.  حَیرَّ

این پدیده سال های طوالنی مردم را حیران کر د.
> حیرت، متحّیر، حیرانحیران کرد

116

َرأی
 َهْل َترٰی َشیئًا عجیبًا؟ آیا چیز عجیبی می بینی؟

ُق أن َتری أسماکًا ....؟ آیا باور می کنی که ماهیانی را ببینی .....؟ هل ُتصدِّ
َتری # دوم شخص مفرد مذّکر # می بینیدید

117

َسَحَب
 َیسَحُب العصاُر األسماَک إلی الّسماء.

گردباد ماهی ها را به طرف آسمان می کشد�
کشید

118

َسّمٰی
مِک.  ُیسّمي الّناُس هذه الّظاهرَة مطَر السَّ
مردم این پدیده را باران ماهی می نامند.

نامید، 
> اسم، تسمیة، ُمسّمیاسم گذاشت

119

َف رَّ
َ

ش
فُتمونا.  َشَرّ

ما را مشّرف فرمودید�
افتخارداد، 

مشرف  فرمود

120َ
ق َصدَّ

ُق کالَمَک. َصدِّ
ُ
 ال أ

حرفت را باور نمی کنم�
باورکرد

! »تصدیق کردن« در فارسی یعنی »تأیید کردن« که با معنی عربی 
 متفاوت است.

مقایسه کنید با َصَدَق = راست گفت
121َ

لَحظ
 یاُلحُظ الّناُس َغیمًة سوداَء عظیمًة.

مردم ابر سیاه بزرگی را مالحظه می کنند.
مالحظه کرد

122

َف
ّ
کل

ُف اللُه نفسًا إاّل ُوسَعها.  ال ُیکلِّ
خداوند به کسی جز به اندازه توانش تکلیف نمی دهد.

تکلیف داد


