
درس چهارم  1معنی واژگان و نکات قواعدی عربی 



ا ةلغ 

پرهیزگارترین: أَتَقی 
نگاه داشنت: ِاحِتفاظ 

بدی کردن: إساَءة 
برابر است: ِاستَ َوی 
شریک قرار دادَ:أْشَرَك 

(ت اب دست گرف) چنگ زد : ِاعَتَصَم 
گرامی ترین: َأکَرم 
زن، ماده: أُنَثی 

نپرستیمکه: أَ ّل نَعُبَد ... که ن : أَّلا 
پراکندن: َبّث 

جلوه گر شد: جتَلای 
شناخت ايفت: َتعاَرَف 
مهزیستی داشت: َتعاَيَش 

«ِحبال : مجع» طناب : َحبل 
آزادی: ُحّرياة 
گرم و صمیمی: ََحيم 

اختالف: ِخالف 
یک پنجم: ُُخْس 

فرا خواْند، دعا کرد: َدعا 
«فرا می خوانند : َیدعوَن » 

مرد، نر: ذََکر 
شاد: َفرٌِح 
پراکنده ساخت: فَ راَق 
« قاَدة : مجع» رهرب : قاِئد 
استوار، ایستاده: قاِئم 

«لح ص: ِسْلم» ُمساملت آمیز : ِسْلمّي 
یکسان: َسواء 
عذر پذیرفت: َعَذَر 

ماندر گذر ز : َعَلی َمرِّ اْلُعصوِر 
« ُعَمالء : مجع» مزدور : َعميل 
« دارند : َلَدیِهم» نزد : لَدَی 

مهراهی کرد: ماَشی 
اب مهدیگر: َمَع بَعض 

ه غري خدابه جای خدا، ب: ِمْن دوِن اّللّهِ 
جایز است: ََيوُز 
أتکید می کند: يُ ؤَکُِّد 
دشنام داد: َسبا 



:به دو گروه تقسیم می شود« سوم شخص مفرد در فارسی » فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل 

.فعل هایی که در شکل سوم شخص مفرد فقط از سه حرف اصلی تشکیل می شود: گروه اوّل•
.فعل هایی که در شکل سوم شخص مفرد عالوه بر سه حرف اصلی، حروف زائد دارد: گروه دوم•

ای عربی ؛ در کتاب هاِسْتَخْرَجَ، اِعْتَرَفَ، اِنفَجَرَ و تَشَکَّرَبرخی فعل ها نیز بیشتر از سه حرف است؛ مانند «ِماضی سوم شخص مفرد » 
.متوسّطة اوّل تا حدودی با چنین فعل هایی آشنا شده بودید

اَْلَمصَدر َاْْلَمر اَْلُمضارع َاملْاضي

مهانند شدن: َتشابُه مهانند شو: َتشابَهْ  ودمهانند می ش: يَ َتشابَهُ  مهانند شد: َتشابَهَ 

شاد کردن: َتفريح شاد کن: فَ ّرِحْ  شاد می کند: يُ َفّرِحُ  شاد کرد: فَ راحَ 

دنمهنشينی کر : ُُماَلَسة مهنشينی کن: جاِلسْ  ندمهنشينی می ک: َُياِلسُ  مهنشينی کرد: جاَلسَ 

آوردنبريون: ِإْخراج بريون بياور: َأْخرِجْ  بريون می آورد: ُُيْرِجُ  بريون آورد: َأْخَرجَ 

:یادآوری

اکنون اب چند . آهنا بيش از سه حرف است، آشنا شديد« سوم شخص مفرِد ماضی » در درس گذشته اب چند فعل، که 
.فعل ديگر آشنا شويد



.ِاسُم إشارٍَة ِلَغرِي اْلَقريبِ ذاكَ 
اسم اشاره برای غري نزدیکآن

.َأکََبُ ِمَن اْلَبحِر َکثريا  اَْلَعميلُ 
بسیار بزرگرت از درايمزدور

.َأداٌة لَِتنظيِف اْلَسنانِ اَْلُفرشاةُ 
ان هابرای متیز کزدن دند( وسیله ای ) ابزار مسواک
.يَ ْعَمُل ِلَمصَلَحِة اْلَعدوِّ اَْلُبقَعُة 

برای مصلحت دمشن کار می کندقطعه زمنی
.ِقطَعٌة ِمَن اْْلَرضِ (کلمه اضافه)اَلصُّداُع 
قطعه ای از زمنیسر درد

اَْلُمحيطُ 
اقیانوس

اِسعُ اَلتاْمريُن التّ 

اَلتَّْمریُن 

الثّاني
اَلتاْمريُن الثّاين



«!و سهلةاملشّقات الّتی حتّملتها فی طريقی إلی التقّدم، تبدو لی اآلن صغرية»( سوال اول 

!در راه به سوی کمال سختی هایی کشیدم که االن به نظرم کوچک و راحت می آید1.

!آن چه از سختی به مست تّرقی حتّمل کردم، حاال دیگر در نظرم کوچک است و ساده2.

!سان می آیندمشّقت هایی را که در راهم به سوی پیشرفت حتّمل کردم، اکنون به نظرم کوچک و آ3.

!ی رسند و سادهسختی های زايدی در راه من به مست پیشرفت و ترقی بود که اکنون به نظرم کوچک م4.



(پاسخ سوال اول
3گزینه 

فی »/ تحمّل کردم( آنها را: )«تحمَّلتُها»/ که: «الّتی»/ «المشقّة»سختی ها، جمع : «المشقّات»
/  می آیند... اکنون به نظرم: «تبدو لی اآلن»/ در راهم به سوی پیشرفت: «طریقی إلی التقدّم

.کوچک و آسان: «صغیرة و سهلة»

.نادرست اند« سختی هایی کشیدم که –در راه سوی کمال »: 1گزینه ی در
.نادرست اند« در نظزم کوچک است و ساده –دیگر –آن چه از سختی »: 2ی گزینهدر

.نادرست اند« که –بود –زیادی »: 4در گزینه ی 



:اخلطأعّیِّ ( مدو سوال 

.الن می شوند  در کشور کار می کنندساالنه دانشجواينی فارغ التحصی: «.یَتَخرُّج طاّلٌب سنواّيً و َیشتغلوَن فی البالدِ »1.

.ه شّدت حريان کردبرفی سیاه بر زمنی فرود آمد و مردم را ب: «.نَزَل علی األرِض ثلٌج أسوُد و حرّي الناس شدیداً »2.

.مهه ی چیزها اب انفاق کردن کم می شوند به جز دانش: «.کّل شیء ینقض علی اإلنفاق ااّل العلم»3.

.د نشستسگ در فاصله ی چهار قدمی از صاحب خو : «.َجَلَس الکلُب علی بُعِد أربعة أقداٍم من صاحبه»4.



(مدوپاسخ سوال 
3گزینه 

« هر چیزی با انفاق کم می شود، به جز علم »:عبارتصحیحیترجمه



من املصادر؟اخلطأ ما هو ( سوال سوم 

اِنتباه: یَنَتِهنَب ( 4تکلُّم:تتکّلمنیَ ( 3نتیجه: أنِتُج ( 2جُماَدلة: ُُیاِدلوَن ( 1

؟«تعجاَب،أحتَفلوا، تعاَرضَ »ما هی الّضماير املناسبة ْلفعال ( مچهار سوال 

أنت، أنتم، أنت( 4هو، هم، أننُتن ( 3هی، هم، هی( 2هو، هم، هو    ( 1



(مسوپاسخ سوال 
2گزینه 

.است« إفعال»می شود، یعنی از گروه دوم و از باب « إنتاج»، «أنتِجُ»مصدر 2در گزینه 

: های دیگرتشریح گزینه
.را نشان می دهد« مفاعلة»باب : 1گزینه ی 

.را نشان می دهد« تفعُّل»باب:3یگزینه
.را نشان می دهد« اِفتعال»باب : 4گزینه ی 



(مچهارپاسخ سوال 
1گزینه 

«فردسوم شخص م»و « سوم شخص جمع»، «سوم شخص مفرد»افعال صورت سوال به ترتیب 
.آمده است1هستند که ضمیر متناسب با هر کدام از آنها در گزینه ی 


