
 حرف اّول اصلِی فعل فاُء الفعل، حرف دوم اصلی عيُن الفعل و حرف سوم اصلی الُم الفعل نام دارد؛ 

مثال:  يَْذَهُب = يَْفَعُل    

         يــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــب
      حرف مضارع      فاُء الفعل     عيُن الفعل       الُم الفعل

َ ( بود، يعنی عين الفعل فتحه دارد، يا الف است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، عالمت فتحه )ـ 

يعنی مضارِع آن يَْذَهـُب است.   ذََهَب ـَ :    

يعنی مضارِع آن يَنـاُم است. نـاَم ـَ :    

ُ ( بود، يعنی عين الفعل ضّمه دارد، يا واو است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، عالمت ضّمه )ـ 

يعنی مضارِع آن ، يَْكتُـُب است.   كَتََب ـُ :    

يعنی مضارِع آن يَقـوُل است. قـاَل ـُ :    

ِ ( بود، يعنی عين الفعل كسره دارد، يا ي است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، عالمت کسره )ـ 

يعنی مضارِع آن يَْجلِـُس است.   َجلََس ـِ :   

سـاَر ـِ :                 يعنی مضارِع آن يَسيـُر است. 

توّجــه: 

 کلمات پايۀ دوازدهم تکرار نشده است.

 مضارع، مصدر و امر بيشتر فعل ها نوشته شده است.

 برخی از مصدرها سماعی هستند، لذا فقط مصدرهايی در واژه نامه ذکر شده که در کتاب درسی به 

کار رفته اند.

 مصدر يا امر برخی فعل های دارای تغييراِت دشوار، نوشته نشده است؛ مگر اينکه در کتاب درسی به 

کار رفته باشد.

 فقط کلمه هايی از پايه های هفتم تا يازدهم تکرار شده که در اين کتاب به کار رفته است.

 خوب است بدانيـم كه در فرهنگ های لغت عربی1:  

1- در امتحانات و كنكور از اين صفحه سؤال طرح نـمی شود.

اَلْـُمـْعـَجـُم
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1

اَْلَب )أَبو، أَبا، أَبـي( : پدر »جمع: اَْلباء«

اَْلِ بْن : پرس ، فرزند »جمع: اَْلَبْناء ، اَلْبَنوَن«

اِلتِّجاه : جهت 

اِتََّصَل ِبـ : با ... تـامس گرفت 

 )مضارع: يَتَِّصُل/ امر: اِتَِّصْل/ مصدر: اِتِّصال(

أَتَٰی ـِ : آمد  )مضارع: يَـأْتـي( = جاَء ـِ   

أَثاَر : بر انگيخت 

 )مضارع: يُثيـُر/ مصدر: إثارَة(

اِثْناَعَشَ : دوازده

اِثْنـاِن ، اِثَنيـِن : دو

اَْلثَنيـِن ، يَوُم اْلثَنيـِن : دوشنبه 

أَجاَب َعْن : به ... پاسخ داد 

 )مضارع: يُجيُب/ امر: أَِجْب/ مصدر: إجابَة(   

اَْلَْجر : پاداش »جمع: اَْلُجور«

أََحـُد ، إْحدٰی : يکی از ، کسی

 أََحُد اْلَوالِد: يکی از پرسان

 إِْحَدی الْبَناِت: يکی از دخرتان

 ال أََحَد ِفـي الْبَيِت: هيچ کسی در خانه نيست.

اَْلََحد ، يَوُم اْلََحِد : يکشنبه

أََحَدَعَشَ : يازده 

اَْلْحدٰی : يکی از  

 »إِْحَدی الْبَناِت: يکی از دخرتان«

اَْلَْحَسن : بهرت ، بهرتين  

 أَْحَسُن الّناِس: بهرتين مردم  

أَْحَسَن : خوبی کرد ، خوب انجام داد 

 )مضارع: يُْحِسُن/ امر: أَْحِسْن/ مصدر: إْحسان(  

اِْختاَر : برگزيد 

 )مضارع: يَْختاُر/ مصدر: اِْختيار( 

اِْخَتَبـَر : آزمود 

 )مضارع: يَْختَِبـُر/ امر: اِْختَِبـْر/ مصدر: اِْخِتبار(

أََخَذ ـُ : گرفت ، برداشت ، بُرد 

 )مضارع: يَأُْخـُذ/ امر: ُخذْ(

 أََخَذ الْوالُِد ِطْفلَُه َمَعَه: پدر کودکش را همراه خودش 

بُرد.

 أََخَذ الَْولَُد الِْکتاَب ِمْن َصديِقِه: 

 آن پرس کتاب را از دوستش گرفت.

 أََخْذُت الِْکتاَب ِمْن فَوِق الَرِض: 

 کتاب را از روی زمین برداشتم.

أَْخَرَج : در آورد 

 )مضارع: يُْخرُِج/ امر: أَْخرِْج/ مصدر: إْخراج(

اَْلُْخرٰی : ديگر

اَْلَْخَض : سبز

اَْلَداء : به جا آوردن  

الِة: به جا آوردن نـامز    أَداُء الصَّ

اَْلَداة : ابزار  »جمع: اَْلََدوات«  

أَداَر : چرخانْد ، اداره کرد 

 )مضارع: يُديُر/ مصدر: إدارَة( 

أَْدَخَل : وارد کرد  ≠ أَْخرََج  

 )مضارع: يُْدِخُل/ امر: أَْدِخْل/ مصدر: إْدخال( 

أَّدٰی : ايفا کرد ، ُمنجر شد ، ادا کرد 

)مضارع: يُؤَّدي( 
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 أَّدٰی َصالتَـُه: نـامزش را ادا کرد. 

 أَّدٰی َدْورَُه َجيِّداً: نقشش را خوب بازی کرد. 

 أَدَّی الَْمرَُض إلَی الَْوفاِة: بيامری به مرگ منجر شد. 

إْذ : آنگاه  

إذا : هرگاه ، اگر

أَراَد : خواست  = طَلََب ـُ ، شاَء ـَ

 )مضارع: يُريُد/ مصدر: إراَدة( 

اَْلَْرِبعاء ، يَوُم اْلَْرِبعاِء : چهارشنبه

أَْربَـَعـة ، أَربَع : چهار

أَْربَعوَن ، أَْربَعيـَن : چهل

أَرَْسَل : فرستاد  = بََعَث ـَ

 )مضارع: يُرِْسُل/ امر: أَرِْسْل/ مصدر: إرسال( 

أَرَْشَد : راهناميی کرد 

 )مضارع: يُرِْشُد/ امر: أَرِْشْد/ مصدر: إرْشاد( 

أَرْضٰی : راضی کرد 

 )مضارع: يُريْض/ مصدر: إرْضاء(

»    أََزلَّ : لغزانْد  »مضارع: يُزِلُّ

اِْسَتطاَع : توانست  = قََدَر ـِ

 )مضارع: يَْستَطيُع/ مصدر: اِْسِتطاَعة( 

اِْسَتغَفَر : آُمرزش خواست 

 )مضارع: يَْستَغِفُر/ امر: اِْستَْغِفْر/ مصدر: اِْسِتْغفار(

اِْسَتفاَد : بهره بُرد 

 )مضارع: يَْستَفيُد/ مصدر: اِْسِتفاَدة(

اِْسَتلََم : دريافت کرد 

 )مضارع: يَْستَلُِم/ امر: اِْستَلِْم/ مصدر: اِْسِتالم(  

اِْسَتَمَع : گوش فرا داد  

 )مضارع: يَْستَِمُع/ امر: اِْستَِمْع/ مصدر: اِْسِتامع( 

اَْلََسـد : شيـر »جمع: اَْلُُسود«  

اَْلُْسَة : خانواده

اَْلُْسـَوة : اُلگو  

اَْلَسَود : سياه

) اِْشَتدَّ : شّدت گرفت  )مضارع: يَْشتَدُّ

أَْصَبَح : شد  )مضارع: يُْصِبُح(  = صاَر

اِْعـَتـَذَر : پوزش خواست 

 )مضارع: يَْعتَِذُر/ امر: اِْعتَِذْر/ مصدر: اِْعِتذار(  

أَْعطٰی : داد  ≠ أََخَذ ـُ 

 )مضارع: يُْعطي/ مصدر: إْعطاء( 

 أَْعِطني: به من بده.

اَْلَعلٰی : باال ، باالتر 

أَْغلََق : بست  ≠ فَتََح ـَ   

 )مضارع: يُْغلُِق/ امر: أَْغلِْق/ مصدر: إْغالق( 

أَقاَم : بر پا داشت 

 )مضارع: يُقيُم/ مصدر: إقاَمة(

اَْلَْقِرباء : خويشاوندان »مفرد: اَلَْقريب«

اِكَْتَشَف : يافت ، كشف كرد  

 )مضارع: يَْكتَِشُف/ امر: اِكْتَِشْف/ مصدر: اِكِْتشاف(

أَکَـَل ـُ : خورد  

 )مضارع: يَأکُُل/ امر: کُْل/ مصدر: أَکْل(

أَل : هان ، آگاه باش

اِلَْتقٰی : ديدار کرد 

 )مضارع: يَلْتَقي/ مصدر: اِلِْتقاء(

اَْلَلِْسَنة : زبان ها  »مفرد: اَللِّسان« 

أَلََّف : نگاشت ، به هم پيوست ، همدل کرد 

 )مضارع: يُؤَلُِّف/ امر: أَلِّْف/ مصدر: تَأليف(

اَْلَلْف : هزار  »جمع: اَْلالف«  

أَلْقٰی : انداخت  

 )مضارع: يُلْقي/ مصدر: إلْقاء(  

اَْلَلَم : َدرد  »جمع: اَْلالم«

اِْمَتَلَ : پُر شد 

 )مضارع: يَـْمتَلُِئ/ امر: اِْمتَلِْئ/ مصدر: اِْمِتالء(
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اِْمَرأَة )الَْمرْأَة( : زن  »اَلنِّساء: زنان«

أَْمِس : ديروز

أَْن : که 

 أَريُد أَْن أَذَْهَب: می خواهم كه بروم. 

أَنَّ : که 

 أَْعرُِف أَنََّك َصديقي: می دانم که تو دوستمی.

أَناَر : نورانی کرد  

 )مضارع: يُنيـُر/ مصدر: إنارَة( 

اَْلنِْجليزيَّة : زبان انگليسی

أَنَْزَل : نازل کرد 

 )مضارع: يُْنزُِل/ امر: أَنْزِْل/ مصدر: إنْزال( 

اِنَْسَحَب : عقبنشينی کرد 

 )مضارع: يَْنَسِحُب/ امر: اِنَْسِحْب/ مصدر: اِنِْسحاب(

أَنَقَذ : نجات داد

 )مضارع: يُْنِقُذ/ امر: أَنِْقْذ/ مصدر: إنْقاذ(

ام : فقط   إنَـّ

أَْورََث : به ارث گذاشت )مضارع: يورُِث(

اَلْـأُولٰی : يکم ، نخستني  »مؤنِّث اَْلَوَّل«

 اَلْفائِزَُة اْلُولـٰی: برندۀ اّول

 اَلّساَحُة اْلُولـٰی: ميدان اّول

أَّي؟ : کدام ، چه؟

اَْلتـي ، آٍت : آينده ، درحال آمدن 

اَْلِخر : پايان  = اَلنِّهايَة

اَْلَخر ، اَْلُْخرٰی : ديگر

آَمَن : ايـامن آورد

 )مضارع: يُؤِْمُن/ امر: آِمْن/ مصدر: إيـامن( 

ب

ِبـ : به وسيلۀ ، با  

 ِبـالَْقلَِم اْلَسَوِد: با خودکار مشکی

ِبالتَّـأکيِد : البتّه

اَلْـبالِغ : کامل 

ِبحاَجٍة : نيازمند

اَلْـَبْحث : پژوهش  »جمع: اَْلَبْحاث«

بََحَث َعْن ـَ : دنباِل ... گشت 

 )مضارع: يَبَْحُث/ امر: اِبَْحْث/ مصدر: بَْحث(

بََدأَ ـَ : رشوع کرد ، رشوع شد 

 )مضارع: يَبَْدأُ/ امر: اِبَْدأْ(

اَلْـِبدايَة : رشوع  ≠ اَلنِّهايَـة

اَلْـَبـّر : خشکی ، صحرا

اَلْـِبـّر : نيکی  = اَْلْحسان

اَلْـَبـرناَمج : برنامه ، نرم افزار 

 »جمع: اَلْـبَـراِمج«

اَلْـِبضاَعة : کاال  »جمع: اَلْـبَضائِع« 

اَلْـِبطاَقة : کارت ، بليت

خوِل: کارت ورود  ِبطاقَُة الدُّ

 ِبطاقَُة الطّائِرِة: بليت هواپيام

بََعَث ـَ : فرستاد  = أَرَْسَل

 )مضارع: يَبَْعُث/ امر: اِبَْعْث( 

بَعض ... بَعض : يکديگر

بَْغـَتـًة : ناگهان  = فَْجأًَة 

بَْل : بلکه

اَلْـِبالد : کشور ، شهرها  »مفرد: اَلْـبَلَد«

اَلْـَبلَد : شهر »جمع: اَلْـِبالد« 

بَلََغ ـُ : رسيد  = َوَصَل ـِ

 )مضارع: يَبْلُُغ/ مصدر: بُلوغ( 

ِبـَم؟ : با چه چيزی؟  »ِبـ + ما«

 ِبَم تُساِفُر؟ با چه وسيله ای سفر می کنی؟

اَلْـِبناء : ساخنت ، ساختامن 

اَلْـِبْنت )ااَِلبَْنة( : دخرت  »جمع: اَلْبَنات«
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بَنٰی ـِ : ساخت  

 )مضارع: يَبْني/ مصدر: ِبناء( 

اَلْـَبهيَمة : چارپا )غري از درندگان( »جمع: اَلْـبَهائِم« 

اَلْـِبْئـر : چاه »جمع: اَْلبار« 

اء اَلْـَبـْيـع : فروش  ≠ اَلشِّ

بَيَّـَن : آشکار کرد 

 )مضارع: يُبَيِّـُن/ امر: بَيِّـْن/ مصدر: تبيني(

ت

اَلـّتالـي : بعدی  

تََبيَّـَن : آشکار شد ، آشکار کرد 

 )مضارع: يَتَبَيَّـُن/ امر: تَبَيَّـْن/ مصدر: تَبَيُّـن (

َج : دانش آموخته شد  تََخـرَّ

 )مضارع: يَتََخرَُّج/ امر: تََخرَّْج/ مصدر: تََخرُّج(  

تََذکََّر : به ياد آورْد 

 )مضارع: يَتََذکَُّر/ امر: تََذکَّْر/ مصدر: تََذکُّر( 

تَرَجَم : ترجمه کرد

 )مضارع: يُـرَتِْجُم/ امر: تَرِْجْم/ مصدر: تَرَْجَمة( 

تِْسَعـة ، تِسع : نُـه

تَعارَفوا : يکديگر را شناختند 

 )مضارع: يَتَعارَفوَن/ مصدر: تَعارُف(  

تَعاَل : بيا  

 تَعاَل نَْذَهْب: بيا برويم.

تََعلََّم : يادگرفت 

 )مضارع: يَتََعلَُّم/ امر: تََعلَّْم/ مصدر: تََعلُّم(  

اَلـتُّّفاح : سيب  

 »واحد آن: اَلتُّّفاَحة/ جمع: اَلتُّّفاحات«

َم : پيشفت کرد  تََقدَّ

م(  ْم/ مصدر: تََقدُّ ُم/ امر: تََقدَّ  )مضارع: يَتََقدَّ

تَقاَعَد : بازنشسته شد 

 )مضارع: يَتَقاَعُد/ امر: تَقاَعْد/ مصدر: تَقاُعد( 

تَکَلََّم : صحبت کرد 

 )مضارع: يَتََکلَُّم/ امر: تََکلَّْم/ مصدر: تََکلُّم( 

َث، کَلََّم  = َحدَّ

ث

اَلـثَّـْعـلَب : روباه »جمع: اَلثَّعالِب«  

اَلـثَّقاَفة : فرهنگ  

اَلـثَّـقـيل : سنگني  ≠ اَلَْخفيف   

اَلثُّالثاء ، يَوُم الثُّالثاِء : سهشنبه

ثَـالثـوَن ، ثاَلثيـَن : سی  

ج

جاَء ـِ : آمد )مضارع: يَجيُء(  =  أَتـٰی ـِ

جاَء ِبـ ـِ : آورد )مضارع: يَجيُء ِبـ(  =  أَتـٰی ِبـ  ـِ

 جاَء ِبالَْحقيبَِة: کيف را آورد.

اَلْـجار : همسايه  »جمع: اَلْـجريان«

جالََس : همنشينی کرد  

 )مضارع: يُجالُِس/ امر: جالِْس/ مصدر: ُمجالََسة( 

/ مصدر: ِجّد(   َجـدَّ ـِ : کوشيد  )مضارع: يَـِجـدُّ

ِجّداً : بسيار

اَلْـِجدار : ديوار

) َجرَّ ـُ : کشيد  )مضارع: يَُجرُّ

َجَعَل ـَ : قرار داد   =  َوَضَع ـَ

 )مضارع: يَْجَعُل/ امر: اِْجَعْل/ مصدر: َجْعل( 

َجلََب ـِ : آورد 

 )مضارع: يَْجلُِب/ امر: اِْجلِْب/ مصدر: َجلْب(  

اَلْـَجامل : زيبايی  ≠ اَلْـُقبْح

اَلْـَجميل : زيبا  ≠ اَلْـَقبيح 

اَلْـُجْنـدّي : رسباز »جمع: اَلْـُجنود«
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اَلْـَجـّو : هوا

اَلْـَجيِّد : خوب ، به خوبی

اَلْـَجْيش : ارتش »جمع: اَلْـُجيوش«

ح

اَلْـحاَجـة : نياز  »جمع: اَلْـَحوائِج«

اَلْـحاّر : گرم   ≠ اَلْـبارِد 

اَلْـحاِفلَة : اتوبوس  »جمع: اَلْـحاِفالت«

حاَوَل : تالش کرد 

 )مضارع: يُحاِوُل/ امر: حاِوْل/ مصدر: ُمحاَولَة(  

اَلْـُحّب : دوست داشنت 

اَلْـَحبيب : دوست ، يار 

ديق ≠ اَلْـَعدّو  »جمع: اَْلَِحبَّة و اَْلَِحبّاء«  = اَلصَّ

َحَدَث ـُ : اتّفاق افتاد 

 )مضارع: يَْحُدُث/ مصدر: ُحدوث(  

َث : سخن گفت  = تََکلََّم  َحدَّ

ْث/ مصدر: تَْحديث(   ُث/ امر: َحدِّ  )مضارع: يَُحدِّ

اَلْـُحدود : مرز 

اَلَْحديث : سخن ، نو

اَلَْحديد : آهن 

اَلْـَحديَقـة : باغ  »جمع: اَلْـَحدائِق / = اَلْـبُستان«

اَلْـِحْرباء : آفتاب پرست

اَلَْحِرج : بحرانی

اَلْـُحّريَّـة : آزادی  »اَلُْحّر: آزاد«

َحزَِن ـَ : غمگني شد  ≠ فَرَِح ـَ

 )مضارع: يَْحزَُن/ مصدر: ُحزْن(  

اَلْـَحزين : غمگني  ≠ اَلْـَمرْسور و اَلْـَفرِح

َحِسَب ـَ : پنداشت 

 )مضارع: يَْحَسُب/ امر: اِْحَسْب(     

َحَصَل َعلٰی : به دست آورْد 

 )مضارع: يَْحُصُل/ امر: اُْحُصْل/ مصدر: ُحصول( 

اَلْـَحامَمـة : کبوتر

اَلْـِحوار : گفت وگو  »جمع: اَلِْحوارات«

َحْول : اطراف

اَلْـَحّي : زنده  »جمع: اَْلَحياء«  ≠ اَلْـَميِّت

اَلْـَحياة : زندگی  ≠ اَلْـَموت

خ

اَلْـخاتَم : انگشتـر  »جمع: اَلْـَخواتِم«  

خاَف ـَ : ترسيد  

 )مضارع: يَخاُف/ مصدر: َخْوف(  

َخرََّب : ويران کرد  

 )مضارع: يَُخرُِّب/ امر: َخرِّْب/ مصدر: تَخريب(  

اَلْـَخَشب : چوب  »جمع: اَْلَْخشاب«

َخلْف : پشت  = َوراء  ≠ أَمام

َخْمـَسة ، َخْمس : پنج

اَلَْخميس ، يَوُم الَْخميِس : پنجشنبه

اَلْـَخْوف : ترس ، ترسيدن

َخْيـر : بهتـر ، بهتـرين  

 َخيْـٌر ِمَن اْلَخريَن : بهتـر از ديگران 

 َخيْـُر الّناِس: بهتـرين مردم

اَلْـَخْيـر : خوبی ، خيـر

 اَلْخرُي يف ما َوقََع: خري در آن است که واقع شود.

د

دارٰی : مدارا كرد 

 )مضارع: يُداري/ مصدر: ُمداراة(   

راَسـة : درس خواندن ، بررسی و پژوهش   اَلـدِّ

َدرََس ـُ : درس خواند 

 )مضارع: يَْدرُُس/ امر: اُْدرُْس/ مصدر: ِدراَسة و َدرْس(  
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َدرََّس : درس داد 

 )مضارع: يَُدرُِّس/ امر: َدرِّْس/ مصدر: تَدريس(

َدعا ـُ : فرا خوانْد ، دعا کرد ، دعوت کرد 

 )مضارع: يَدعو/ امر: اُدُْع/ مصدر: ُدعاء و َدْعَوة( 

 أَدعوَك إلَی الَْخيـراِت: تو را به کارهای خري فرا 

می خوانم.

 َدعانـي إلَی الّضيافَِة: مرا به مهامنی دعوت کرد.

 َدعا والِدي لـي: پدرم برايم دعا کرد.  

م : خون اَلـدَّ

ْور : نقش   اَلـدَّ

 لَِعبُْت َدوري َجيِّداً: نقشم را خوب بازی کردم.

َول« ْولَة : کشور ، حکومت »جمع: اَلـدُّ اَلـدَّ

 َدولَُة الُْکَويِت: کشور کويت

دوَن : بدوِن

 دوَن أَن يَتََکلََّم: بیآنکه سخن بگويد.  

ذ

ذات : داراِی   

 ذاُت الُْغصوِن النَِّضَة: دارای شاخه های تر و تازه

کْرٰی : خاطره »جمع: اَلـذِّکَْريات« اَلـذِّ

نَب : ُدم »جمع: اَْلَذناب« اَلـذَّ

نوب«  = اَْلثْم نْب : گناه  »جمع: اَلذُّ اَلـذَّ

ذو : داراِی  

ِة: دارای نريو  ذو الْـقوَّ

َهب : طال اَلـذَّ

ر

اَلـرَّأْس : رس »جمع: اَلـرُّؤوس« 

َرأٰی ـَ : ديد 

 )مضارع: يَرٰی/ مصدر: ُرؤيَة(

اَلـرَّأْي : نظر ، فكر »جمع: اَْلراء«

اَلـرّائِـَحـة : بو »جمع: اَلـرَّوائِح« 

رُبَّ : چهبسا

بيع : بهار اَلـرَّ

َرجاًء : لطفاً  

َرَجَع ـِ : برگشت 

 )مضارع: يَرِْجُع/ امر: اِرِْجْع/ مصدر: رُجوع(  

اَلـرِّسالَة : نامه  »جمع: اَلـرَّسائِل«

اَلرَّْسم : نّقاشی 

َرِکَب ـَ : سوار شد  ≠ نَزََل ـِ

 )مضارع: يَرْکَُب/ امر: اِْرکَْب/ مصدر: ُرکوب(  

اَلـرُّّمان : انار »واحد آن: اَلرُّّمانَة/ جمع: اَلـرُّّمانات«

 رَمٰی ـِ : پرت کرد

   )مضارع: يَرْمي/ مصدر: رَْمي(

اَلـّرياَضـة : ورزش  »اَلـّرياضـّي : ورزشکار«

اَلـّريـح : باد  »جمع: اَلـّرياح«

ز

اَلـزُّجاج ، اَلـزُّجاَجـة : شيشه

اَلـزَّميل : همشاگردی ، همکار »جمع: اَلـزَُّمالء«

يْت : روغن »جمع: اَلـزُّيوت« اَلـزَّ

س

اَلـّساَحة : حياط ، ميدان

اَلـّساِدس ، اَلـّساِدَسة : ششم

ساَعـَد : کمک کرد 

 )مضارع: يُساِعُد/ امر: ساِعْد/ مصدر: ُمساَعَدة(  

َسأََل ـَ : پرسيد ، درخواست کرد 

 )مضارع: يَْسأَُل/ مصدر: ُسؤال(  ≠ أَجاَب

 َسأََل الُْمحتاُج الّناَس: نيازمند از مردم درخواست کرد.
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 َسأََل الُْمَعلُِّم التَّالميَذ: معلّم از دانش آموزان سؤال کرد.

بِْت : شنبه ْبت ، يَوُم السَّ اَلسَّ

ِستَّـة ، ِسّت : شش

َسـَتـَر ـُ : پوشاند ، پنهان کرد  = كَتََم ـُ 

 )مضارع: يَْستُـُر/ امر: اُْسـتُـْر(  

اويل« ْوال : شلوار  »جمع: اَلـرسَّ اَلـسِّ

َمة
ٰ
ْعر : قيمت »جمع: اَْلَْسعار«  =اَلْقی اَلـسِّ

الم  ≠ اَلَْحرْب لْم : صلح  = اَلسَّ اَلـسِّ

اموات« امء : آسامن »جمع: اَلسَّ اَلـسَّ

َسِمَع ـَ : شنيد  

 )مضارع: يَْسَمُع/ امر: اِْسَمْع/ مصدر: َسْمع(  

َمکات« َمکَة : يک ماهی »جمع: اَلـسَّ اَلـسَّ

َمـك : ماهی »جمع: اَْلَْسامك« اَلـسَّ

َسّمٰی : ناميد

 )مضارع: يَُسّمي/ مصدر: تَْسميَة(

اَلـّسوء : بدی ، بد  ≠ اَلُْحْسن

اَلـّسوق : بازار  »جمع: اَْلَسواق«

ْعب ، دشت  ْهل : آسان  ≠ اَلـصَّ اَلـسَّ

هول«  »جمع: اَلسُّ

عوبَة هولَـة : آسانی  ≠ اَلصُّ اَلسُّ

يَِّئة : بدی ، گناه  ≠ اَلَْحَسَنة اَلـسَّ

ش

شاَء ـَ : خواست )مضارع: يَشاُء(  = أَراَد

باب«   اَلـّشاّب : جوان »جمع: اَلـشَّ

شاَهَد : ديد  = رَأَیٰ ـَ

 )مضارع: يُشاِهُد/ امر: شاِهْد/ مصدر: ُمشاَهَدة(

اَلـّشاي : چای

باب : جوانان »مفرد: اَلـّشـاّب« ، روزگار جوانی اَلـشَّ

اء : خريدن  ≠ اَلْـبَيْع اَلـشِّ

َشَِب ـَ : نوشيد 

 )مضارع: يَْشَُب/ امر: ارِْشَْب/ مصدر: رُشْب(  

ـرْطّي : مأمور پليس   اَلـشُّ

طَة : ادارۀ پليس اَلـشُّ

عوب« ْعب : ملّت  »جمع: اَلـشُّ اَلـشَّ

ْعُب اْليرانـيُّ : ملّت ايران  اَلـشَّ

عوُب الُْمْسلَِمُة: ملّت های مسلامن      اَلشُّ

َشَعَر ِبـ ـُ : احساِس ...کرد  

 )مضارع: يَْشُعُر/ امر: اُْشُعْر/ مصدر: ُشعور(  

هاَدة : مدرک  اَلـشَّ

هور و اَْلَْشُهر« ْهر : ماه  »جمع: اَلـشُّ اَلـشَّ

ص

صاَر ـِ : شد )مضارع: يَصرُي( = أَْصبََح

ُحف«   حيَفـة : روزنامه  »جمع: اَلـصُّ اَلـصَّ

دور« ْدر : سينه  »جمع: اَلـصُّ اَلـصَّ

ديق : دوست  »جمع: اَْلْصِدقاء«  ≠ اَلَْعدّو اَلـصَّ

َصِعَد ـَ : باال رفت  ≠ نَزََل ـِ

 )مضارع: يَْصَعُد/ امر: اِْصَعْد/ مصدر: ُصعود(  

فوف« ّف : کالس »جمع: اَلـصُّ اَلـصَّ

َصَنَع ـَ : ساخت  

 )مضارع: يَْصَنُع/ امر: اِْصَنْع/ مصدر: ُصْنع(

ْوم اَلـّصيام : روزه  = اَلصَّ

ْيف : تابستان اَلـصَّ

اَلّصـيـن : چـيـن

ض

َضْع : بگذار  )ماضی: َوَضَع ـَ / مضارع: يََضُع/ امر: 

َضْع(
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ط

اَلـطّاَزج : تازه  

اَلـطّائِر : پرنده »جمع: اَلـطُّيور«

اَلطْائِرَة : هواپيام  »جمع: اَلـطّائِرات«

طََبَخ ـُ : پخت  

 )مضارع: يَطْبُُخ/ امر: اُطْبُْخ/ مصدر: طَبْخ(  

طََبَع ـَ : چاپ کرد  

 )مضارع: يَطْبَُع/ امر: اِطْبَْع/ مصدر: طَبْع(    

طَرََد ـُ : با تندی راند 

 )مضارع: يَطْرُُد/ امر: اُطْرُْد/ مصدر: طَرْد(   

طَرََق ـُ : کوبيد 

 )مضارع: يَطْرُُق/ امر: اُطْرُْق/ مصدر: طَرْق(  

اَلـطَّعام : خوراک »جمع: اَْلَطِْعَمـة«

طَلََب ـُ : درخواست کرد  

 )مضارع: يَطْلُُب/ امر: اُطْلُْب/ مصدر: طَلَب(  

اَلـطَّيـر : پرنده ، پرندگان

ظ

اَلـظاِهرَة : پديده  »جمع: اَلظَّواِهر«

ظَنَّ ـُ : گـامن کرد  

/ مصدر: ظَّن(   )مضارع: يَـظُنُّ

ع

اَلْـعالَم : جهان

اَلْـعام : سال 

َنة     »جمع: اَْلَْعوام« = اَلـسَّ

اَلْـَعباَءة : چادر

داقَـة اَلْـَعداَوة : دشمنی  ≠ اَلصَّ

ة : چند اَلْـِعدَّ

اَلْـَعدّو : دشمن »جمع: اَْلَْعداء«  

داقَـة اَلْـُعْدوان : دشمنی  ≠ اَلصَّ

َعرََف ـِ : شناخت ، دانست  

 )مضارع: يَْعرُِف/ مصدر: ِعرْفان و َمْعرِفَة(  

َعرََّف َعلٰی : معرّفی کرد  

 )مضارع: يَُعرُِّف/ امر: َعرِّْف/ مصدر: تَعريف(

اَلْـُعّش : النه »جمع: اَْلَْعشاش«

اَلْـُعْشُب اَلْـطِّّبيُّ : گياه دارويی 

 »جمع: اَْلَعشاُب الطِّبّيَُّة«

اَلْـُعْصفور : گنجشک »جمع: اَلَْعصافيـر«

َعْفواً : ببخشید

اَلْـَعلَم : پرچم  »جمع: اَْلَعالم«

َعلَِم ـَ : دانست 

 )مضارع: يَْعلَُم/ امر: اِْعلَْم / مصدر: ِعلْم(  

َعلََّم : ياد داد  

 )مضارع: يَُعلُِّم/ امر: َعلِّْم/ مصدر: تَْعليم(  

َعلَيَك ِبـ : بر تو الزم است ، تو باید

بْـِر: بايد صرب کنيد    َعلَيُکم ِبالصَّ

اَلْـِعامرَة : ساختامن  = اَلْـِبناء

َعِمَل ـَ : انجام داد ، کار کرد 

 )مضارع: يَْعَمُل/ امر: اِْعَمْل/ مصدر: َعَمل(  

َعْن : دربارۀ ، از

 اِْسأَْل َعْنـُه: دربارۀ او بپرس

 ِمْن ِبدايَِة شاِرعِ خاَوران إلٰی نِهايَِتـِه: 

 از آغاز خيابان خاوران تا انتهايش

اَلْـِعَنب : انگور

ِعـْنـَد : هنگام ، نزد ، داشنت 

 ِعندي: دارم 

 ِعنَد الْحاَجة: هنگام نياز

 ِعنَد َصديقـي: نزد دوستم
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ِعنَدما : وقتیکه = حيَنام

ِعنَدئٍِذ : در اين هنگام 

اَلْـَعـيـْن : چشم ، چشمه  »جمع: اَلُْعيون«

َعيَّـَن : مشّخص کرد 

 )مضارع: يَُعيِّـُن/ امر: َعيِّـْن/ مصدر: تَْعيـيـن(

 
غ

اَلْـغابَة : جنگل

اَلْـغالـي : گران  ≠ اَلـرَّخيص

اَلْـغايَـة : پايان ، هدف

َغداً : فردا

اَلْـُغراب : کالغ

اَلْـُغْصن : شاخه »جمع: اَلْـُغصون و اَْلَغصان«

َغِضَب ـَ : خشمگني شد 

 )مضارع: يَْغَضُب/ امر: اِْغَضْب/ مصدر: َغَضب(  

َغَفَر ـِ : آمرزيد  

 )مضارع: يَْغِفُر/ امر: اِْغِفْر / مصدر: ُغْفران و َمْغِفرَة(

ف

اَلْـفاِرغ : خالی  ≠ اَلَْمْملوء ، اَلَْملـيء

اَلْـفائِز : بَرنده

َفَتَح ـَ : باز کرد  ≠ أَْغلََق

 )مضارع: يَْفتَُح/ امر: اِفْتَْح/ مصدر: فَتْح(  

َفـْجـأًَة : ناگهان  = بَْغتَـًة

َفَحَص ـَ : معاینه کرد 

 )مضارع: يَْفَحُص/ امر: اِفَْحْص/ مصدر: فَْحص(  

اَلْـَفراغ : جای خالی  »جمع: اَلَْفراغات« 

َفِرَح ـَ : خوشحال شد ≠ َحزَِن ـَ  

 )مضارع: يَْفرَُح/ امر: اِفْرَْح/ مصدر: فَرَح( 

اَلْـَفِرُح : شاد  ≠ اَلْـَحزين

اَلْـَفْرخ : جوجه  

 »جمع: اَلْـِفراخ و اَْلَفراخ«

اَلْـُفْستان : پرياهِن زنانه  

 »جمع: اَلْـَفساتيـن«

ـة : نقره   اَلْـِفـضَّ

 »اَلْـِفّضـّي: نقره ای«

َفَقَد ـِ : از دست داد 

 )مضارع: يَْفِقُد/ مصدر: ِفْقدان(  

اَلْـِفلْم : فيلم »جمع: اَْلَفالم« 

اَلْـُفنُدق : هتل »جمع: اَلْـَفناِدق«

ق

قاَم ـُ : برخاست 

 )مضارع: يَقوُم/ امر: قُْم/ مصدر: قيام( 

َقِبَل ـَ : پذيرفت  

 )مضارع: يَْقبَُل/ امر: اِقْبَْل/ مصدر: قَبول(  

َقْد : بر رس فعل مضارع به معنای گاهی ، شايد. 

بر رس ماضی برای نزديک ساخنت زمان فعل به حال.

کاَن + قَْد + فعل ماضی = معادل ماضی بعيد.

 قَْد يَْذَهُب: شايد برود

 قَْد ذََهَب: رفته است

 کاَن قَْد ذََهَب: رفته بود

َقَدَر ـِ : توانست  

 )مضارع: يَْقِدُر/ مصدر: قُْدرَة( 

َم : تقديم كرد   َقدَّ

ْم(   ُم/ امر: قَدِّ  )مضارع: يَُقدِّ

َقـَرأَ ـَ : خوانْـد  

 )مضارع: يَْقرَأُ/ امر: اِقْرَأْ/ مصدر: ِقراَءة(  

اَلْـَقصيـر : کوتاه  ≠ اَلْـطَّويل

َقَفَز ـِ : پريد ، جهش کرد 
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   )مضارع: يَْقِفُز/ امر: اِقِْفْز(  

اَلْـِقلَّـة : کمی  ≠ اَلْـَکثْـرَة  

ُقْم : برخيز  قاَم ، يَقوُم  

اَلْـَقميص : پرياهن

اَلْـَقْول : گفتار  »جمع: اَْلَقْوال«

ک

کَـأَنَّ : گويی ، انگار

کََتَب ـُ : نوشت  

 )مضارع: يَْکتُُب/ امر: اُکْتُْب/ مصدر: کِتابَة(  

کََتَب َعلٰی ـُ : واجب کرد 

کَـُثـَر ـُ : زياد شد  

 )مضارع: يَـْکـثُـُر / مصدر: کَثـرَة(  

اَلْـکَـثيـر : بسیار  ≠ اَلْـَقليل

اَلْـکُريّْس : صندلی  »جمع: اَلْـَکرايّس«

ِکال : هر دو

کَْم؟ : چند ، چقدر؟

کَام : هامنگونه که

َل : کامل کرد  کَمَّ

ْل/ مصدر: تَکميل(   ُل/ امر: کَمِّ  )مضارع: يَُکمِّ

ل

لِـ : بر رس اسم به معنای »داشنت«  

 لـي: دارم  

 لَيَس لـي: ندارم

 کاَن لـي: داشتم 

 گاهی لِـ به لَـ تبديل میشود؛ مانند لَـُه، لَـَك

لِـ : بر رس فعل مضارع به معنای »بايد«

 لِـيَْذَهْب: بايد برود  

لِـ : بر رس فعل مضارع به معنای »تا اينکه«

 لِـيَْذَهَب: تا برود

ال : بررس فعل مضارع به معنای »نبايد«

 ال يَْذَهْب: نبايد برود  

اَلاّلِعب : بازيکن

ِلَنَّ : زيرا

اَلـلَّْحم : گوشت  »جمع: اَللُّحوم«

لَدٰی : نزد  

 لََديْـِهم: نزدشان ، دارند 

لَِعَب ـَ : بازی کرد

 )مضارع: يَلَْعُب/ امر: اِلَْعْب/ مصدر: لَِعب(  

اَلـلُّـَغـة : زبان  

 اَللَُّغُة الْفارِسيَُّة: زبان فارسی

لَـَقْد : قطعاً  

لِٰکنَّ ، لِٰکْن : ولی

لِـَم؟ : چرا؟  )لِـ + ما(  

لَْم : بر رس فعل مضارع حرف نفی است؛ 

 لَْم يَْذَهْب: نرفت يا نرفته است. 

لَاّم : بر رس فعل ماضی به معنای »هنگامی که«

   لاَّم ذََهَب: هنگامی که رفت.

لِـَمْن : ماِل چه کسی ، مال چه کسانی؟ ، برای كسی 

كه

 لَِمْن ٰهذَا الَْقلَُم؟ : اين خودکار ماِل کيست؟

لَْن : حرف نشانۀ آيندۀ منفی  

 لَْن يَْذَهَب: نخواهد رفت

لَْو : اگر

 لَْو جاَءنـي َلَکْرَْمتُـُه: 

 اگر نزدم می آمد، او را گرامی می داشتم.

اَلـلَّـْوَحـة : تابلو

اَلـلَّْون : رنگ  »جمع: اَْلَلْوان«
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م

مـا : آنچه ، هرچه  

 ما تَزَْرْع تَْحُصْد: هرچه بکاری درو میکنی.  

ما : حرف نفی ماضی 

 ما ذََهَب: نرفت.

ما أَجَمَل : چه زيباست!

ما ِمْن : هيچ ... نيست. 

ٍء: چيزی نيست.  ما ِمْن َشْ

ماَت ـُ : ُمرد  

 )مضارع: يَـموُت/ مصدر: َمْوت(  

اَلْـاميش  : پياده  »جمع: اَلْـُمشاة« 

َمتٰی؟ : چه وقت؟

اَلْـُمجالََسـة : همنشينی

اَلْـُمحاَفظَة : استان ، نگهداری

ْعي  اَلْـُمحاَولَـة : تالش = ااَِلْجِتهاد ، اَلسَّ

اَلْـَمْرأَة )اِمَرأَة(  : زن

اَلْـُمراِفق : همراه

اَلْـَمـرَّة : بار ، دفعه

اَلْـَمساء : شب ، بعد از ظهر

اَلْـُمساَعَدة : کمک

َمـَع : همراِه ، با

َمَع اْلََسِف : متأّسفانه 

الَمـِة : بهسالمت َمـَع السَّ

َمَع بَعٍض : با يکديگر

َمعاً : با هم

اَلْـَمکْـَتَبـة : کتابخانه  

 »جمع: اَلْـَمْکتَبات و اَلْـَمکاتِب«

َملَـأَ ـَ : پُر کرد  

 )مضارع: يَـْمَلُ / امر: اِْمَلْ(  

اَلْـِملَّف : پرونده 

اَلْـَملِك : پادشاه  »جمع: اَلْـُملوك« 

َملََك ـِ : مالک شد ، فرمانروايی کرد  

 )مضارع: يَـملُِك/ مصدر: ُملْك(

اَلَْملـيء : پُر  ≠ اَلْفاِرغ 

ُمْنُذ : از هنگاِم 

اَلْـِمْنَضَدة : ميز

اَلْـَمْيت : ُمرده   »جمع: اَْلَْموات، اَلَْمْوتٰی«  ≠ اَلَْحـّي

ن

نـادٰی : صدا زد 

 )مضارع: يُنادي/ مصدر: ُمناداة( 

اَلـّنار : آتش »جمع: اَلّنيـران«

اَلـّناِفـَذة : پنجره  »جمع: اَلـنَّواِفذ«

اَلـنَّبات : گياه  »جمع: اَلنَّباتات«  

نََجَح ـَ : موفّق شد

 )مضارع: يَْنَجُح/ امر: اِنَْجْح/ مصدر: نَجاح(  

نَْحو : سمِت

اَلنََّدم : پشيامنی = اَلنَّداَمة

نَـَزَل ـِ : پايني آمد  ≠ َصِعَد ـَ

 )مضارع: يَْنزُِل/ امر: اِنْزِْل/ مصدر: نُزول( 

اَلـنَّّص : متـن  »جمع: اَلنُّصوص«

نََصَ ـُ : ياری کرد 

/ مصدر: نَْص(   / امر: اُنُْصْ  )مضارع: يَْنُصُ

نَظََر ـُ : نگاه کرد 

 )مضارع: يَْنظُُر/ امر: اُنْظُْر/ مصدر: نَظَر(  

اَلـنَّْفس : خود  

 قاَل يف نَْفِسِه: با خودش گفت.

نَْفُس : هامن  

 نَْفُس الَْمكاِن: هامن جا
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نََفَع ـَ : سود رساند 

 )مضارع: يَْنَفُع/ امر: اِنَْفْع/ مصدر: نَْفع(  

اَلـنَّـَفـَقـة : هزينه  

و

واَجَه : روبه رو شد 

 )مضارع: يُواِجُه/ امر: واِجْه/ مصدر: مواَجَهة(

َوَجَد ـِ : پيدا کرد

 )مضارع: يَِجُد/ مصدر: ُوجود(

اَلْـَوْجـه : چهره  »جمع: اَلْـُوجوه«

َوراَء : پشت  ≠ أَمام

    اَلَْورْد : گُل »جمع: اَلُْورود«

َوَصَف ـِ : وصف کرد ، تجويز كرد 

 )مضارع: يَِصُف/ مصدر: َوْصف(

َوَصَل ـِ : رسيد  

 )مضارع: يَِصُل/ مصدر: ُوصول(

َوَضَع ـَ : گذاشت  = َجَعَل ـَ

   )مضارع: يََضُع/ امر: َضْع/ مصدر: َوْضع(

َوَقَف ـِ : ايستاد  

 )مضارع: يَِقُف/ مصدر: ُوقوف(

اَلْـَولَـد : پرس ، فرزند  »جمع: اَلْـأَْوالد«

َولََد ـِ : زاييد )مضارع: يَلُِد/ مصدر: ِوالَدة( 

هـ

َهرََب ـُ : فرار کرد  

 )مضارع: يَْهرُُب/ امر: اُْهرُْب(   

ُهنا : اينجا

ُهناَك : آنجا ، وجود دارد

ی

اَلْـَيـد : دست  

 »جمع: اَْلَيدي / جمع الجمع: اَْلَيادي«

يوَجُد : وجود دارد  

اَلَْیْوم : امروز ، روز »جمع: اَْلَيّام«

أَيَُّها اْلَِحبّاُء،

نَْستَوِدُعـُکُم اللَّه،

َو نَرْجو لَُکْم َحياًة َمليئًَة ِبالنَّجاِح

الَمِة، َمَع السَّ

في أَماِن اللِّه.



اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب   عربی زبان قرآن 3  ـ کد 112206

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
لرستانمهستی رايگان30کردستانطهمورث سلیمانی1

ايالممحمد حیدری31خراسان رضویفاطمه زهرا گندم کار2

خوزستانايمان ديدار32گلستانعلی يازرلو3

ايالمغضبان علي پور33آذربايجان شرقييعقوبعلی آقاعلی پور4

اردبیلحسین قلیزاده34آذربايجان شرقيسیما برزگر5

چهارمحال و بختیاريآذر صمدی طاقانکی35البرزمعصومه پويا6

آذربايجان غربيلیال اسدبرقی36گیالنفريده ناطق خشنود7

کهگیلويه و بويراحمدسید امیر فضیلت جو37گیالنسیده زهرا حسینی طالمی8

شهرتهرانمريم ايرواني پور38گلستانيوسف فاضل9

اصفهانحسین منصوری39سمنانمعصومه فرمانیان10

قزوينعبداهلل اخالصی40خراسان جنوبيطیبه احمدپور11

مازندرانمجید بیگلری41مازندرانفیروزه حسینی12

يزدعلی اکبر علی کريمی42اصفهانفاطمه گلی ملک آبادی13

شهرتهرانجواد حمیدي43خراسان رضویمصطفی سپهريان14

زنجانعلی احمدی44شهرستان های تهرانمحمد طرزی15

شهرستان های تهرانمعصومه ملکي45فارسزهره راستی16

بوشهرغالمرضا يرشی46کرمانشاهخسرو گروسی17

همدان اعظم دريادل موحد47کردستانزهره آذری18

يزدکبری برزگر48خراسان رضوینسیم فرهنگ19

البرزمصطفی بیات49فارسطیبه عباسی20

آذربايجان غربيفريبا دانشگر50خوزستانمرجان کرد21

کرمانسید مرتضی صباغ جعفری51سیستان و بلوچستانرسول َخّمر22

خراسان جنوبيزهرا علی آبادی52کرمانشاهفاطمه رامشی23

هرمزگاناکبر میرکی پور53چهارمحال و بختیاریابراهیم علی دوستی شهرکی24

بوشهربشرا ربیعی54شهر تهرانآمنه آقايی نعمتی25

زنجانمحمد رضا سلمانی55گلستانفاطمه نظری 26

همداناسماعیل يارمحمدی56شهر تهرانزينب السادات شاه صاحبي27

هرمزگان فرزانه بهمن زاده57کرماناسماعیل رسايی28

58سمنانمصطفی احمدپناه29

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول آموزش و پرورش و برنامه د رسی ملی، مشارکت 
معلمان را به عنوان سیاست اجرايی مهم دنبال می نمايد. برای تحقق اين امر با بهره مندی هوشمندانه از فرصت های فناوری های نوين در 
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب های نونگاشت راه اندازی شد تا با دريافت نظارت معلمان درباره کتاب های درسی 
نونگاشت کیفیت تولیدات سازمان را بهبود بخشیده و محتوای کتاب های درسی را در اولین چاپ سپاری با کمترين اشکال به دانش آموزان 
و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب فرايند اعتبارسنجی همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی، گروه های آموزشی، 
نقش  اجرا،  و  در هماهنگی  اعتبارسنجی سازمان  پروژه  دبیرخانه  دفاتر،  تألیف  استان ها، شورای هماهنگی  در  دروس  راهبری  دبیرخانه 
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش  اعتبارسنجی،  فرايند  به تالش همکاران شرکت کننده در  نهادن  ارج  را داشتند. ضمن  سازنده ای 

مضاعفی را در اين زمینه داشته و با  ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای اين کتاب ياری کرده اند به شرح زير اعالم می نمايد.


