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أَتمنَّی )تَمنَّیـ  یََتَمنَّی(: آرزو دارم

إتّهام: تهمت زدن

آتِی: آمدنی )کسی که می آيد(

أثاَر )أثاَر - یُثیُر(: برانگیخت

اآلثار )مفرد: األَثر(: آثار

أَثَقل: سنگین تر، سنگین ترین

إثم = َذنب: گناه، معصیت

أَثمار )مفرد: ثََمَر(: ميوه ها

االِثْنین: دوتا

أجــاَب )أجاَب ـ یُجیُب(: پاســخ داد، 

جواب داد

إجابات: پاسخ ها، جواب ها

اإلجابة: پاسخ، جواب

أَِجْب: پاسخ بده

اِجتماُع: جمع شدن

االِجتنــاب: پرهیز کــردن، خودداری 

کردن، دوری جستن

ـِ یَْجَتِنُب(: بپرهیزید،  اِجَتِنبوا )اِْجَتَنَبـ 

دوری کنید

اِجتهاد: تالش کردن

اِجَتَهْدَت )اِْجَتَهدـ  یَْجَتِهُد(: تالش کنی

األجر: پاداش

أَجری )أَجَری ـ يُجِری(: جاری کرد

أَ )حرف استفهام(: آیا

اِبَْتَعَد )اِبَْتَعَدـ  یَْبَتِعُد(: دوری نمود

أَبْحاث: پژوهش ها، تحقیقات

اِبَْحْث عن)بََحَث-َ یَبَحُث(: جستجو کن

أبَداً: هرگز

ُل(: تبدیل می کنم،  َلـ  یُبــدِّ ُل )بَدَّ اُبَــدِّ

عوض می کنم

إبریَسم: ابریشم

إبریق: آبریز

أبعاد )مفرد: بُعد(: شکل ها، ویژگی ها

إِبلیس: ابلیس، شیطان

ع: ابن ُمَقّفع اِبن الُمَقفَّ

أَبْیض: سفید

آِت )آتَیـ  یُْؤتِی(: بیاور، بده، عطا کن

إِتّجاهات: جهت ها

اإلتّحاد: مّتحد شدن، اتّحاد داشتن

أَتََذکَُّر: به یاد می آورم

االِتِّصاالت: تماس ها

اِتََّصَل )اِتََّصَلـ  یَتَِّصُل(: تماس گرفت

اِتََّصلُوا )اِتََّصلـ  یَتَِّصُل(: تماس گرفتند

أَتَْقی: پرهیزگارتر، پرهیزگارترین

ــُم(: تمام می کنم،  َم ـ یُتمِّ ــُم )تَمَّ أُتَمِّ

کامل می کنم
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أَحِسـْن )أَحَسَن - یُحِسـُن(: نیكی كن، 

كن خوبی 

أْحَسن: نیکوتر، نیکوترین، بهتر، بهترین

أَحِسْن: نیکی کن

أَْحَسْنَت )أَحَسَن ـ یُحِسُن(: آفرین )برتو(

أَْحَسنُتم )أَْحَسَنـ  یَْحِسُن(: نیکی کنید

أَْحَضروا )أَْحَضَرـ  یُْحِضُر(:

حاضر کردند، آوردند

أَحّق: سزاوارتر، شایسته تر

: حالل تر أََحلَّ

األَحالم )مفرد: الُحلْم(: رؤیاها

(: بگشا أُحلُْل )َحلَّ -ُ يَُحلُّ

أْحَمر: قرمز، سرخ

اِْحِمنی )َحَمی ـِ يحِمی / ]اِْحِم + نون 

وقايه + ی[(: پشتیبانم باش

أَحیاء )مفرد: حّی(: زندگان

 أَحیـــاءٌ مائیَّـــة )ترکيـــب وصفـــی(: 

موجودات آبی

أَحیاناً: گاهی

أَخاُف )خاَف ـَ یَخاُف(: می ترسم

اِختاَر: انتخاب کرد

اِخَتِبروا )اِخَتَبَرـ  یََختبُر(: بیازمایید

اِختیار: برگزیدن، انتخاب کردن

أََجّل: گرانقدرتر

اإِلجالل: بزرگداشت، گرامیداشت

اِجلِبی )َجلََب -ِ یَجلُِب(: بیاور

اِجلِْس )َجلَسـ  ِیجلُِس(: بنشین

ِ یجلُِس(: بنشینید اِجلِْسَن )َجلََسـ 

األَحادیث: حدیث ها، سخنان پیامبر)ص( 

و امامان )ع(

(: دوست دارم أُِحبُّ )أََحبَّ ـ یُِحبُّ

أَحّب: دوست داشتنی تر )ترین(

أَحباٌل صوتّیة: تارهای صوتی

أَِحبَّتی: دوستانم

اِحترام: احترام گذاشتن

اِحِتفاظ: نگاه داشتن

اِحتفال: جشن

اِْحتیاطّی: یدكی

اِحتیال: فریبکاری

األَحجار: سنگ ها

أََحُد اآلثار الَقدیمة: یکی از اثرهای قدیمی

أَحَد َعَشَر: یازده

أََحد: یک، یکی

األََحد: یک شنبه

أَحد: یگانه، یكتا

إِحسان: نیکی کردن
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أَدوات: ابزارها، وسیله ها

األدویة )مفرد: الدواء(: داروها

األَدیان: دین ها 

أَدیب: ادیب، مرد ادب و فرهنگ

یْــَت )أَدَّی ـ یُــؤدِّی(: انجام دادی،   أَدَّ

ادا نمودی

إذ )قيد زمان(: زمانی که، هنگامی که

إذ جاَء )جاَء ـِ یجیُء(: ناگهان آمد

ُ یکُثُر(: هرگاه زیاد شود. إذا کَُثَر )کَُثَرـ 

ـُ یَموُت(: هرگاه بمیرند إذا ماتوا )ماَت 

إذا: هرگاه، اگر، هنگامی که

ـُ یذکُُر(: ذکر کنید، یاد کنید اُْذکُروا )َذکََر 

إَذن: بنابراین

أَذناب: ُدم ها

آراء: نظرات، دیدگاه ها

أَراَد )أَراَدـ  یُریُد(: خواست، اراده کرد

األَراِذل: پست ترین ها، فرومایگان

أَربََعة: چهار

أَربعین: چهل

اِرتفاع: بلندی

اِرِجعی )َرَجَع ـِ یرِجُع(: بازگرد

أَرُجو )َرَجا ـُ یرُجو(: امیدوارم

اِرَحْم )َرِحَم ـَ یَْرَحُم(: رحم کن

أََخَذ إلَی )أََخَذ ـُ یأُْخُذ(: بُرد

أَِخَر: دیر کرد

آَخر: دیگر

اآلخرِة: آخرت

األُخری: دیگر

اآلَخرین: دیگران

أَخلََص)أَخلََصـ  يُخلُِص(: مخلص شد

إْخوان )مفرد: أخ(: برادران

أََخواَی: دو برادرم

إْخَوة )مفرد: أخ(: برادرها

أَداِء األمانَة )ترکيب اضافی(: امانتداری

أداء: انجام دادن

األدب الفارسّی: ادبّیات فارسی

األََدب: ادب

األدب: ادبّیات

اُْدُخــل )َدَخــَل ـُ یدُخُل(: داخل شــو، 

وارد شو

اُْدُع )َدَعا -ُ یَدُعو(: بخوان، دعوت کن

ِعــی(: ادعا کرد،  َعــی ـ یَدَّ اِدَّعــی )إِدَّ

مّدعی شد

عا(: دعاها األَدعَیة )مفرد: الدُّ

اِْدَفْع)َدَفَع -َ یَدَفُع(: پاسخ بده، دفع کن 

أَدنو )َدنَا ـُ یَْدنُو(: نزدیک می شوم
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أُستاذ: استاد

إسَتبَرَق: ِسَتبَرگ

یَْســـَتِبُق(:  ـ  )إِســـَتَبَق  اِســـَتِبُقوا 

ــد ــبقت بگیریـ ــد، سـ ــی بگیریـ پیشـ

اِْســتَجابوا )اِســتجاَب ـ یَســَتجیُب(: 

بــرآورده کردنــد

اِســتخدَمت )اســتخدَم ـ یســتخِدُم(: 

ــت ــه کار گرف ب

یَْســَتْخِرُج(:  ـ  )اِســَتْخَرَج  اِســَتْخِرْج 

اســتخراج کــن

اِسَترَجَع )اِسترَجَع ـ یسترِجُع(: پس گرفت

اِْسَتطاَع )استطاَعـ  یَْسَتطیُع(: توانست

اِْسَتطاُعوا )استطاَع – یستطیُع(: توانستند

اِسَتطعُتم )اِسَتطاَع ـ یَسَتطیُع(: توانستید

اِستعیُنوا )اِْستعاَن ـ یَستعیُن(: یاری بجویید

االِستغفار: آمرزش خواستن

اِستغفاراً صادقاً: آمرزش صادقانه

یســتغِفُر(:  ـ  )اِْســَتْغَفَر  اِســتغِفْر 

بخــواه آمــرزش 

اِسَتْغَفَر )اِسَتْغَفَرـ  یَْسَتْغِفُر(:

آمرزش خواست

یَْســَتغِفُر(:  ـ  )اِســَتْغَفر  اِســتغَفروا 

خواســتند آمــرزش 

اِسَتْغِفروا: طلب آمرزش کنید

أَْرَحم: رحم کننده ترین

أرَخَص: ارزان تر

األُردیَّة: اُردو

أَرَسَل )أَرَسَل ـ یُرِسُل(: فرستاد، ارسال کرد

أَرسلنا )أَرسلـ  یُرِسُل(: فرستادیم

أَرَسلُوا )أرَسَلـ  یُرِسُل(: فرستادند

یَرُسـُم(: نقاشـی کـن/  اُْرُسم)رَسـَم -ُ 

رسـم کـن

األرض: زمین

إرضاَء: خشنود ساختن، راضی کردن

أُریُد )أَراَد ـ یُریُد(: می خواهم

اِْزداَد )اِزداَد ـ یَزداُد(: افزایش یافت

اِزداَدت )ازداَد - یزداُد(: زیاد شد

االِزِدحام: شلوغی، ازدحام

اِزَرعوا )َزَرَع ـَ یَزَرُع(: کشاورزی کنید

أَزرق: آبی

أَزهار )مفرد: َزْهره(: شکوفه ها

أَزوَر )زاَر ـَ یُزوُر(: زیارت کنم

اإلساَءة: بدی کردن

اِسأَلُوا: بپرسید، بخواهید

أَساِور: دستبندها

أَسباب: سبب ها، دلیل ها

األُسبُوع: هفته
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شو،  ساكن  یَْسکُُن(:  ـُ  )َسکََن  اُْسكُن 

زندگی كن

اإِلسالم: اسالم

أَسلَْمنا )أَسلََم - یُسلُِم(: اسالم آوردیم

األُسلوب: ساختار

ااألَسماء: نام ها، اسم ها

أَسماک: ماهی ها

أَسود: سیاه

األَسئلة: سؤال ها، پرسش ها

أشاَر )أَشاَر - یُشیُر(: اشاره كرد

أَشاَرْت )أَشاَر - یُشیُر(: اشاره كرد

أُشاِهُد: مشاهده می کنم، می بینم

اِشتاَق )اِشتاقـ  یَشتاُق(: مشتاق شد

گرفت،  شدت   :) یَشَتدُّ ـ  )اِشتدَّ  اِْشَتدَّ 

زیاد شد

أَشَتری: می خرم

اِْشَتَریُت )اِشتریـ  یَشتِری(: خریدم

اِْشِتعال: سوختن، برافروخته شدن

اِْشَتَغَل )اِشَتَغلـ  یَشَتِغُل(: کار کرد

(: برگرفتند اِشَتّقوا )اِشَتقَّ - یَشَتقُّ

األشجار: درختان

: سخت تر أَشدُّ

اِْشَرح )َشَرَح -َ يَشَرُح(: بگشای

یَْســتغیُث(:  ـ  )اِْســتغاَث  أَْســَتغیُث 

می خواهــم کمــک 

 اِْســـَتْقَبلُوا )إِْســـتقَبَل ـ یَْســـَتْقِبُل(: 

بـــه پیشـــواز رفتنـــد، اســـتقبال كردنـــد

و  پایدار   :) یَْسَتِقرُّ ـ  )إِستَقرَّ  ْت  اِْسَتَقرَّ

ثابت شد، مستقر شد

اِســتکبَر )اِســتکَبَر ـ یســتکِبُر(: تکبــر 

ــد ــن گردی ــد، خودبزرگ بی ورزی

اِْسَتلِْم )اِْستلََم - یَْسَتلُِم(: دریافت کن

أَسَتلُِم )اِسَتلََم - یَسَتلُِم(: دریافت می کنم

اِستلَمنا )اِسَتلََمـ  یَْستلُِم(: دریافت کردیم

االِستماع: گوش دادن

اْستَمَع )اِسَتَمع – یستِمُع(: گوش کرد

اِْسَتِمُعوا )اِْسَتَمَع ـ یَْسَتِمُع(: گوش بسپارید

اِسِتهزاءَ: ریشخند کردن، به مسخره گرفتن

اإِلستوائّیة: اُستوایی

أَسرار: رازها

األُْسَرة: خانواده

أَسری ِبـ )أَْسَری ـ یُسِری(: حرکت داد

ُس(: تأسیس کرد،  س - یَُؤسِّ َس )أَسَّ أَسَّ

ایجاد کرد

األَسعار: قیمت ها

اسم   / اضافی  )ترکيب  الَجبل  أسفل 

بدون »ال« + اسم »ال«دار(: پایین کوه
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أَعَجِب: عجیب ترین، شگفت انگیزترین

أَعداء: دشمنان

األَعراب )مفرد: العرب(: بادیه نشین ها

األَعشاب الطّبّیة: گیاهان دارویی

إعصار: گردباد

أَْعِط )أَْعطَی ـ یُعِطی(: بده

أَعطَــی )أَْعطَــی ـ یُعِطی(: بخشــید، 

تقدیم کرد

أَعلَُم )َعلَِمـ  یعلَُم(: می دانم

أعلَُم: آگاه ترین، دانا

األَْعلَْون: باالترین ها، بلندمرتبه ترین ها

األَعلَی: باالتر، بلندمرتبه

األعمال: کارها

أَِعنِّــی )اَعــاَن ـ یُعیــُن( )أِعن + نون 

وقاية + ی(: یاری ام کن

أعوُذ )عاَذ ـُ یَُعوُذ(: پناه می برم

األَعیاد )مفرد: العید(: عیدها

أَْعُین )مفرد: عين(: چشمان

ـ یَْغَتِنُم(: غنیمت شمردند اِْغَتَنُموا )اْغَتَنم 

االغراق: زیاده روی کردن

اِغِرسوا )َغَرَسـ  یَغِرُس(: نهال بکارید

ِ یْغِفُر(: بیامرز، ببخش اِْغِفر )َغَفرـ 

إِْغالق: بستن

أَشَرف: شریف تر، شریف ترین

ُ یَشُعُر(: احساس می کنم أَشُعُر )َشَعَرـ 

أَْشَعلوا )أَْشَعَلـ  یُْشِعُل(: شعله ور کردند

أْشَهر: مشهورترین

أَصَبحُتم )أَصبح - یُصِبُح(: ُشدید

ِ یصِبُر(: صبر کن اِْصِبْر )َصَبرـ 

األَصِدقاء: دوستان

أَصَفر: زرد

أَْصلََح )أَْصلََح ـ یُصلُِح(: اصالح کرد

نم(: بت ها األَصناِم )مفرد: الصَّ

أَصوات )مفرد: صوت(: صداها، آواها

إِضاَفًة إلی )اسم +حرف جر(: عالوه بر، 

افزون بر

أْضعف: ناتوان ترین

إطار: تایر، چارچوب

أَطاَع )أَطاَع ـ یُطیُع(: پیروی کرد

أَطَعَم )أَطَْعَم - یُطِْعُم(: خوراك داد

األطفال: کودکان

اإلطّالع: آگاهی یافتن

أَطَْول: طوالنی ترین، قدبلندترین

أَطَیب: پاک تر، خوب تر

اِْعَتَذروا: عذرخواهی كردند

اِْعَتِصُموا )اِعَتَصَمـ  یعتِصُم(: چنگ زنید
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األقوال )مفرد: القول(: گفته ها، سخن ها

أَقوام )مفرد ــ قوم(: قوم ها، گروه ها

أَقوی: قوی تر، نیرومندتر

األَقویاء )مفرد: القوّی(: نیرومندان

أَقيُموا )أَقاَم - يُقيُم(: به پا دارید

أَکبر: بزرگ ترین

اُکُتْب )کََتَب -ُ یکُتُب(: بنویس

ُ یکُتُب(: می نویسم أکُْتُب )کَتَبـ 

اِکَتَســَبْت )اِکَتَســَب ــــِ یکتِســُب(: 

به دست آورد

ـ یکَتِشُف(: یافت،  )اِکَْتَشَف  اِکَْتَشَف 

کشف کرد

أکَثر: بیشتر

أَکَْرم : گرامی تر، گرامی ترین

أَکَْرَم: گرامی داشت

أَکَرْمَت )أَکَرَم ـ یُکِرُم(: گرامی داشتی

ُ یأْکُُل(: خوردید أکَلُْتم )أَکََلـ 

آل: خاندان

إاّل: به جز)حرف، ِمن أَداة االستثناء(

اأَلزهار: گل ها

آالف )مفرد أَلْف(: هزارها، هزاران

اَلِْبحار: دریاها

آلَة العقل: ابزار عقل

األَفاِضل: برترین ها، شایستگان

اِفتتاح: گشایش

اِْفَتحی )َفَتح -َ یَفَتُح(: باز کن

اَُفتُِّش )َفتََّشـ  یُفتُِّش(: جستجو می کنم

أَفراس )مفرد: َفَرس(: اسب ها

أَْفِرغ )أَفَرَغ - يُفِرُغ(: عطا کن، فروریز

اإلفریقیُّون: آفریقایی ها

ــی(:  ــب إضاف ــال )ترکي ــُل األَعم أَفَض

ــا ــن كاره برتری

أَْفَضَل: برتر

أَفَضُل: برتر، برترین

أفضل: بهتر

أَفالم )مفرد: ِفلم(: فیلم ها

أَفواه )مفرد: َفم(: دهان ها

اِْقِتراب: نزدیک شدن

اِقتَرَب )اِْقَتَرَبـ  یَْقَتِرُب(: نزدیک شد

أَقدام: پاها، گام ها

أقدُم: قدیمی ترین

 اِقرأ )َقَرأَ ـَ یَْقرأُ(: بخوان

أَقَرأُ )َقَرأَ - یَْقَرأُ(: می خوانم

األَقرباء )مفرد: القریب(: بستگان

أََقّل: کم تر

أَِقم )أَقام ـ یُقیُم(: روی آور، به پا دار
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إِلَی اللِّقاِء: به امید دیدار

أُّم: مادر

أّما: ولی

امرکننــده، بســیار  أَّمــاَرة: بســیار 

ن دهنــده فرما

محل هـا،  المـکان(:  )مفـرد:  األَماکـَن 

مکان هـا

أَمام: روبه رو

أمان: امنیت، پناه

أَمتار )مفرد: متر(: مترها

االِمتحان: آزمون، امتحان

أَمَتع: لذت بخش تر

اِمتالك: داشتن

أمثال: نمونه ها

وصفــی(: )ترکيــب  طبیعــیٌّ   أمــٌر 

دیدٔه طبیعی، كاری طبیعی

أمر: دستور، فرمان

اِمرأة: زن

أُِمْرُت )أََمَر ـُ یَأُْمُر(: فرمان داده شدم، 

مأمور شدم

أْمِس )قيد زمان(: دیروز

أَْمَسَک )أَمسَک ـ يُمِسُک(: به دست 

گرفت و نگه داشت

االِلْتفات: توّجه کردن

االِلِتفاف: در هم پیچیدن

اِلِتقاط ُصَوٍر )ترکيب اضافی(: عکس گرفتن

اَلثَّلج: برف

اَلثََّمرة: میوه

أَلِْحْقنی )أَلَحَقـ  یُلِحُق(: مرا پیوند بده

ألِسَنة )مفرد: لِسان(: زبان ها

ألظّالم: ستمگر

أَلََّف )أَلََّف ـ یَُؤلُِّف(: تألیف کرد

ألَّــَف )أَلَّــَف - یَُؤلِّــُف(: همدل کرد، 

به هم پیوند داد

أَلِْف َشهر: هزار ماه

أَلْف: هزار

ألفاظ )مفرد: لفظ(: لفظ ها

أَلفاِن: دو هزار

أَلَْقی )أَلقی - یُلقی(: برگزار كرد

ألَم: درد

أَلمانیا: آلمان

اَلُمضیَئة: نورانی

إله: خدا، معبود

اآللِهة )مفرد: ااِللٰه(: خدایان

األَلوان: رنگ ها

اَلِوقایَة: پیشگیری
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َ یَْفَهُم(: که بفهمی أَْن تَْفَهَم )َفِهَمـ 

أن تقِفَز )َقَفَز ـ یَقِفُز(: که بپرد

أَن تکَرُهوا )کَِرَهـ  یکرُه(: خوش ندارید

مضـارع  ← )أَن+مضارع تَیـأَس  أن 

التزامی(: كه ناامید شوی

إأن ال نَْجَرَح: زخم نزنیم

ُ یذکُُر(: که ذکر نکنیم،  أن ال نَذکَُر )َذکََرـ 

که بیان نکنیم

ــُل(:  ـ ــَل ـ یتدخَّ ـ ــَل )تدخَّ ـ أن ال یََتَدخَّ

کـــه وارد نشـــود

أن ال یََتکَلََّم )تکلََّم ـ یتکلَُّم(: که سخن نگوید

َ یخاُف(: که نترسند أن ال یخاُفوا )خاَفـ 

یَْعِصــی(:  ـِ  )َعَصــی  یَعصــی  ال   أَْن 

که نافرمانی نکند

َ یَْقطَُع(: که قطع نکند أَْن ال یَْقطََع )َقطََعـ 

أَْن ال یَقطَـَع کَالَمـُه )فعـل و فاعـل و 

مفعـول(: کـه سـخنش را قطـع نکنـد

ــَذَب ـِ یکــِذُب(:  ــوا )کَ ب أن ال یَكِْذ

كــه دروغ نگوینــد

أَْن ال یَْهُرَب )َهَرَب ـُ یَْهُرُب(: که فرار نکند

ـ یبَتِعُد(: که دوری کنیم أن نَْبَتِعَد )اِبَتَعد 

أن نَِجَد )َوَجَد ـِ یَِجُد(: كه بیابیم

َـ یذَهُب(: که برویم أَْن نَْذَهب )َذَهَبـ 

األَمطار: باران ها

اِمَل )َمَلَ ـَ یَمَلُ(: پرکن

آَمَن )آَمَن - یُؤِمُن(: ایمن كرد، ایمان آورد

آَمّنا )آَمن - یُؤِمُن(: ایمان آوردیم

آَمُنوا )آَمَن ـ یُؤِمُن(: ایمان آوردند

أَمواٌت: مردگان

أمیر: فرمانده، فرمانروا

بالفعل(:  المشّبهُة  الحروف  )ِمن  إنَّ 

قطعاً، به درستی که، بی شک، همانا

أَْن أَجلَِس: كه بنشینم

ُ یکُتُب(: که بنویسم أَْن أَکُتَب )کََتَبـ 

أَن تبلَُغ )بَلََغ ـُ یبلُُغ(: که برسد

یََتفاَهــُم(:  ـ  )تَفاَهــَم  تََتفاَهــَم   أَْن 

که یکدیگر را بفهمند

(: كه حل كنید أن تَِحلّوا )َحلَّ ـِ یَِحلُّ

أَْن تُدیَر )أَداَر ـ یُدیُر(: که بچرخاند

أَن تُرِسَل )أَرَسَل ـ یُرِسُل(: که بفرستد

أَْن تُْرِشَدنا: که ما را هدایت کند

مضــارع(:  )أَن+فعــل  تَْشــَحنی   أَن 

که شارژ کنی

یَظلِـــُم(: ـِ  )ظَلَـــم  تُظلَـــَم   أَن 

که مورد ستم قرارگیری

یَعیـــُب(:  ـِ  )عـــاَب  تَعیـــَب   أن 

که عیب جویی کنی
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َ یَعمُل(: که عمل کند أن یَْعَمَل )َعِمَلـ 

ـِ یَغیُب(: كه غیبت كنند أن یَغیبوا )غاَب 

أن یَفَهَم: که بفهمد

أن یُكَْتَب )کََتَب ـُ یکُتُب(: كه نوشته شود

: که باشند أن یَکُنَّ

أَن یکوَن: که باشد

أَْن یکونوا )کاَن ـُ یکوُن(: که باشند

أن یَْمَتلَِئ )اِمَتَلـ  یَمتلُِئ(: پر بشود

أَْن یَنَجُحـوا )نََجـَح - ینَجـُح(: كـه موّفق 

شـوند، كـه پیـروز شـوند

أن یُنِقَذ )أَنَْقَذـ  یُنِقُذ(: که نجات دهد

ـــه  ـــُل(: کـــه ب ـــَل ـ یَُؤجِّ ـــَل )أَجَّ أن یَُؤجِّ

ـــدازد ـــر بین تاخی

اآلَن: اکنون، االن، حاال

إِن: اگر، چنانچه

: که أَنَّ

أَْن: که، تا این که 

: همانا، به درستی که، بی گمان إنَّ

أنا: من

إناَرة: روشن کردن

أَنَْبَت )أَنَْبَتـ  یُنِبُت(: رویانید

األَنبیاَء )مفرد: النّبي(: پیامبران

إِنتاج: تولید، تولید کردن

أَن یَأتُوا بـِ )أَتَی ـِ یَأتِی(: که بیایند

أن یأتَِی )أَتَی ـِ یَأتِی(: که بیاید

أن یَأْکَُل )أَکََل ـُ یأکُُل(: که بخورد

ُل(: که تغییر دهند َلـ  یُبدِّ لوا )بَدَّ أن یَُبدِّ

ُ یَْتُرُک(: که رها شود،  أَن یُتَرَک )ترَکـ 

ترک شود

ــُش(:  ــَش ـ یََتعایَ ــوا )تَعایَ أَْن یََتعایَُش

ــد ــه همزیســتی کنن ک

أَن یَِجَد )َوَجَد ـِ یَِجُد(: که بیابد

أن یَجلَِس: كه بنشیند

أن یُجیَب )أَجاَب ـ یُجیُب(: كه پاسخ دهد

أن یُجیـَب أصِدقـاُؤَك: كـه دوسـتانت 

دهند پاسـخ 

أَْن یُحاِولوا: كه تالش كنند

أَن یُْحَســـَن )أَْحَســـَن - یُحِســـُن(: 

ــود ــی شـ ــه نیكـ كـ

أَْن یخُرَج: که خارج شود 

أَْن یَْســَتفیَد )إِســتفاَد ـ یَْســَتفیُد(: 

ــد ــتفاده کن ــه اس ک

أن یَُسلَِّم )َسلََّم ـ یُسلُِّم(: که سالم کند

أن یَسَمَع: که بشنود

یُشـــکُِّل(:   - )شـــکََّل  یَُشـــكِّلوا  أن 

كـــه تشـــكیل دهنـــد
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أَنُْعم: نعمت ها

اإِلنفاق: انفاق کردن، بخشیدن

اِنفَتــَح )اِنفَتــَحـ  یَنَفِتــُح(: باز شــد، 

گشوده شد

اِنَفَجَر: منفجر شد، تركید

أَنُفس: جان ها

أنُْفس: خود

أَنُفِسِهم )ترکيب اضافی(: خودشان

أنَفُع: سودمندتر، سودمندترین

أَنِْفُقوا )أَنَفَقـ  یُنِفُق(: انفاق كنید

اإلنقاذ: نجات دادن

أَنَْقَذ )أَنَْقَذ ـ یُنِقُذ(: نجات داد

أَنِقْذ: نجات بده

اِنقطاع: بریده شدن

إِنَقطََع: قطع گردید

ـ یُنِکـــُر(: نشـــناختی،  أَنکَـــْرَت )أَنکَـــَر 

انـــکار کـــردی

اِنِکسار: شکسته شدن

اِنکََسر )اِنکََسرـ  یَْنکَِسُر(: شکسته شد

: حرف + مای کافه(: فقط إنَّما )إنَّ

أَنوار: نورها

أُنُوف: بینی ها

إِنّی )إِنَّ + ی(: قطعاً من، همانا من

اِنَْتَبهـوا )اِنتَبـَه ـ یَنَتِبـُه(: آگاه شـدند، 

متوجـه شـدند

اِنَْتَصر )انتَصرـ  ینَتِصُر(: پیروز شد

اِنتِظروا )اِنَتظَرـ ینتِظُر(: منتظر باشید

أُنثى: زن، ماده

اإلنِجلیزیَّة: انگلیسی، التین

أَنُْجم: ستارگان

أَنــَزل )أنــَزَل ـ یُنــِزُل(: نــازل کرد/ 

فروفرستاد

أُنِزَل )أنزَل ـ یُنِزُل(: نازل شد

اإلنسان: انسان

یَْنَســِحُب(:  ـ  )اِنَْســَحَب  اِنَْســَحَب 

عقب نشینی کرد

إنشاء: انشاء، ایجاد کردن

أَنَْشَد )أَنَْشَدـ  یُنِشُد(: سرود، سرایید

اِنشراح: شادمانی، گشادگی

األُنشودة: سروده

أَنصار: یاران

اُنُصْر: یاری کن

أُنُْصرنا )نََصَر ـُ ینُصُر(: ما را یاری كن

ُ یَْنُصُر(: یاری کنید اُنُصروا )نََصَرـ 

اِنِضمام: پیوستن

ُ یَْنظُُر(: نگاه کن، بنگر اُنظُر )نَظََرـ 
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أَّی: کدام، کدامین، کدام یک، چه

آیات: نشانه ها، آیه ها

إیجاد: به وجود آوردن

اإلیرانیُّون: ایرانیان

أَیضاً: هم چنین

ة: امامان، پیشوایان أَئِمَّ

الباب: در

بابوج )نوعی کفش(: پاپوش

باَرَك اللُه فیك: آفرین به تو

بَأَس: اشکال

الباطُل: باطل

باِكستان: پاكستان

باکیة: گریان

ِبالّتأکید: قطعاً

بالَِغة: كامل

بائِع: فروشنده

ٍف: با تلخیص ِبتصرُّ

ِبحاجٍة: نیازمند

العالمّیة )ترکيــب وصفی(:  مکتبــة 

مکتب جهانی، مدرسۀ جهانی

بَحر: دریا

َ یَْبَدأُ(: آغاز کرد، شروع نمود بََدأَ )بََدأـَ 

ِبدایة: آغاز، ابتدا

(: اهتمام ورزید،  اِهَتمَّ )اِهَتمَّ - یَهَتمُّ

توجه داشت

اِهتمام: توجه کردن

أْهَدی )أَْهَدی ـ یُهِدی(: هدیه کرد

األَهرام )مفرد: ِهَرم(: ِهَرم ها

أهل: خانواده

أَهّم: مهم ترین

أَواِمر )مفرد: أَمر(: دستورها، فرامین

أَْوَجَد )أَْوَجَد ـ یُوِجــُد(: پدید آورد، 

ایجاد کرد

أَوراق: برگه ها

أُوروبا: اروپا

أَوزان )مفرد: وزن(: وزن ها

أْوَسط: میانه تر، میانه ترین

أوصاف )مفــرد: وصف(: ویژگی ها، 

مشخصات

أَْوَصت )أَوصی - یُوِصی(: وصیت كرد

أَْوَصَل )أَوَصَل ـ یُوِصُل(: رساند

أَْوُفوا )أَوَفی - یُوِفی(: وفا کنید

األَّول: نخست

األُولی: اّول، نخست

األُولی: نخست، اول

أولئَک: آنان
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بََعــَث )بََعــَث -َ یَبَعــُث(: فرســتاد، 

مبعوث کرد

بُِعـَث )بََعـث -َ یَبَعُث(: مبعوث شـد، 

برانگیخته شـد

الَبعث: رستاخیز، برانگیختن

بُِعْثُت )بََعَث -َ یَْبَعُث(: مبعوث شدم، 

برانگیخته شدم

بَُعَد )بَُعَد ـُ یَْبُعُد(: دور شد

بَعَد: پس از، بعد از

بُْعد: دوری

بَعَض: بعضی، برخی

الَبعید: دور

بَْغَتًة: ناگهان

الَْبْغی: ستم

الِبقاع )مفرد: بُقعة(: زمین ها، اراضی

الَبکتیریا: باکتری

ِبـــکالٍم جمیـــٍل )ترکيـــب وصفـــی(: 

بـــا ســـخنی زیبـــا

ِبکالٍم َخفٍی ّ: با سخنی پنهانی

ِ یَبکی(: گریست، گریه کرد بکی )بَکَیـ 

بَْل )حرف عطف / ربط(: بلکه

ِبال َعَمٍل: بی عمل، بدون عمل

ِبال َهَدف: بدون گل

ُل(: تعویض کن َل ـ یُبدِّ ْل )بَدَّ بَدِّ

بَدیع: نو

بُُذور: بذرها

الِبّر: نیکی

بَراِمج )مفرد: بَرناِمج(: برنامه ها

بََرکات: برکت ها

برکة: برکت

بَرناَمج: برنامه

الَبّریَّة: خشکی، بیابانی

بریطانیا: انگلستان، بریتانیا

بُستان: بوستان

ِبسرعِة: سریع

الَبَسمات: لبخندها

ِبسیرتِه: با کردارش

الَبضائِع )مفرد: البضعة(: كاالها

الَْبّط: اردک

بَّط: بَت: اردك

الَبطّاریّة: باتری

ِبطاقات: بلیط ها، کارت ها 

ــحِن )ترکیــب اضافی(:  ِبطاَقــة الشَّ

کارت شارژ 

الِبطاَقتاِن: دو بلیط، دو کارت

البطحاُء: سرزمین و دشت مکّه
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تاریخ: تاریک

التالِی: بَعد، بَعدی

التالیة: زیر، بعدی

ُ یَأُمُر(: دستور می دهید تَأْمُروَن )أَمَرـ 

تَباُدل: جابه جا کردن، دادوستد

تباَدلُتم )تباَدَلـ  یََتباَدُل(: عوض کردید

تباَرَک )تباَرَکـ  یتباَرُک(: تبرک یافت، 

خجسته شد

التَّبجیل: بزرگداشت

تَبَدأُ )بََدأَ _َ یَبدأُ(: آغاز می کند

ِ یبکی(: گریه می کند تَبِکی )بَکَیـ 

تَُبیُِّن )بَیََّنـ  یَُبیُِّن(: روشن می كند

تََتباَدلوَن: عوض می کنید

ُع(: جمع می شود َعـ  یََتَجمَّ ُع )تََجمَّ تََتَجمَّ

ـــُن(:  یَتَحسَّ  - ـــَن  )تََحسَّ ـــُن  تََتَحسَّ

می شـــود خـــوب 

یتساَقُط(: پی در  ـ  تََتساَقُط )تساقَط 

پی می افتد

تَتَّقوا )اِتََّقی ـ یَتَِّقی(: پروا کنید، تقوا 

پیشه کنید

تَتویج: تاجگذاری

تُثِبُت: ثابت می کند

تُثیُر)أَثاَرـ  یُثیَر(: برمی انگیزاند

ِبالد )مفرد: بلد(: کشور، سرزمین

ِبناء: ساختن

البنــُت الَفِرحــة )ترکيــب وصفی(: 

دختر شاد

بَُنون: فرزندان

بَنی)بنی-ِ یَبِنی(: ساخت

بَهائم )مفرد: بهیمة(: چارپایان

بَهیَمة: چارپا

الُبوَمة: جغد

الَبیان: گفتن، سخن گفتن

ِبئراً: چاه

ِبئَس: )چه( بد است

بَیع: فروختن

بَین: میان

)ترکيب  مکان+ضمير(  )ظرف  بَیَننا 

اضافی(: میاِن ما

بیوت: خانه ها

ُ یتوُب(: بازگشت، توبه کرد تاَب )تاَبـ 

تأثیر: اثر گذاشتن

تأجیل: به تأخیر انداختن

الّتأخیر: دیر

تارة: یک بار، یک مرتبه

الّتارُک: ترک کننده، رهاکننده
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ُ یَخُنُق(: خفه می کند تَخُنُق )َخَنَقـ 

تُْدِخْل )أَْدَخَل ـ یُْدِخُل(: وارد کنی

تَدُعو )َدَعا ـُ یدُعو(: دعوت می كند

(: داللت می کند تَُدلُّ )دلَّ ــُ یَُدلُّ

الّتَدیُّن: دینداری

َ یذَهُب(: می روید تَذَهبوَن )َذَهَبـ 

التُّراب: خاک

التُّراث: میراث

تَرِجْم )تَْرَجمـ  یَُتْرِجُم(: ترجمه کن

تَرَجَمة: برگردان، ترجمه

تُرِسلوَن )أَرَسَل - یُرِسُل(: می فرستید

تُْرِضُع )أَرَضَع ـ یُرِضُع(: شیر می دهد

تَرَضی )رِضَی ـَ یَرَضی(: راضی هستی

الُتركّیة: تُركی

تَری )َرأََی ـَ یَری(: می بینی

تَْزَرْع )َزَرَع ـَ یَْزَرُع(: بکاری

تُساِعُد )ساَعَد - یُساِعُد(: كمك می كند

تتستطیع )استطاَع ـ یَستطیُع(: می تواند

یَســَتعِمُل(:   ـ  )اِســَتعَمل  تَســَتعمُل 

استفاده می كند

تِسَعة: نُه

تِْسعیَن: نََود

ُ یَســُقُط(: می افتد،  تَســُقُط )َســَقَطـ 

سقوط می کند

تجارب )مفرد: تجربة(: تجربه ها

التجارة: دادوستد، تجارت

ِ یَِجُد(: می یابید تَِجدوا )َوَجَدـ 

تَجِری )َجَری ـِ یجِری(: جاری می شود 

س: جاسوسی کردن التََّجسُّ

تَجلُِس: می نشینی

ع: جمع شدن الَتَجمُّ

تجنُّب: دوری گزیدن، دوری کردن

(: دوست می دارید ـ یُِحبُّ تُِحّبوَن )أََحبَّ 

تَحَت التُّراب )ترکيب اضافی(: زیِر خاک

تَحَت: زیر

تَْحَتوی )إِحَتَویـ  یَحَتِوی(: دربردارد

تَْحُدث )َحَدَثـ  یحُدُث(: اتفاق می افتد

التَّحدید: محدود کردن

تَْحریك: حرکت دادن

ُ یَْحُصُد(: درو می کنی تَْحُصْد )َحَصَدـ 

تَحِمُل: حمل می کند، می بَرد

ُل(: تبدیل می کند َلـ  یُحوِّ ُل )َحوَّ تَُحوِّ

َ یَخاُف(: می ترسی تَخاُف )خاَفـ 

تَخَتلُِف )اِخَتلََف ـِ یَختلُِف(: فرق می کند، 

تفاوت دارد

الَتخفیض: تخفیف

تََخلَُّصوا )تخلََّص ـ یتخلَُّص(: رهایی یافتند
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(: گمان می کنی )ظنَّ -ُ یَظُنُّ تَظُنُّ

تَعاَدال: برابر شدند، به تساوی رسیدند

تَعاَرَف )تعاَرَفـ  یتعاَرُف(: با یکدیگر 

آشنا شدند

التَّعاُرف: آشنایی

تَعاَل: بیا

تَعالَوا: بیایید

تعالَی )تعالَی ـ یَتعالَی(: بلندمرتبه است

الَتعایُش: همزیستی کردن

تعایُشاً: زندگی کردن

ُب(: تعجب کردند،  َب ـ یََتَعجَّ ُبوا )تََعجَّ تََعجَّ

شگفت زده شدند

(: به شمار می آید  تَُعدُّ )َعدَّ ـُ یَُعدُّ

ِد: گوناگونی، متعدد بودن تعدُّ

ِ یعرُف(: می شناسد تَعِرُف )َعَرَفـ 

ف َعلَـی )اسـم + حـرف جـر(:  التَّعـرُّ

شـناختن

ِ یعِرُف(: شناخته بشوید تُعَرفوا )َعَرَفـ 

تُعطَی )أَْعطَی - یُعِطی(: داده می شود، 

بخشیده می شود

تُعِطی )أْعطَی ـ یُعطی(: می دهد، می بخشد

تََعلَّـَم )تََعلَّـَم ـ یتعلَّـُم(: یـاد گرفـت، 

آموخـت

تََسلُّل: آفساید، نفوذ

َ یَسلَُم(: سالم بمانی تَسلَْم )َسلَِمـ 

تَسلَُم َعیُنُك: چشمت بی بال، چشمت 

سالم باشد

ی(: نامیده می شود ی - یُسمِّ تَُسّمی )َسمَّ

تَسمیة: نام گذاری، نام نهادن

َ یَشاُء(: می خواهد تَشاُء )شاءـ 

می بینی،  یُشاِهُد(:  ـ  )شاَهَد  تُشاِهُد 

مشاهده می کنی

تَشتری )اِْشَتریـ  یَْشتِری(: می خرد

ُف(: افتخار یافتیم َف ـ یََتَشرَّ ْفنا )تََشرَّ تََشرَّ

تُصِبُح )أَصَبَح ـ یُصبُح(: می گردد، می شود

َق(: باور می کنی َقـ  یَُصدِّ ُق)َصدَّ تَُصدِّ

تَصدیق: باور کردن

تَْصطَِدُم )اِصطََدَم ـ یصطِدُم(: برخورد می کند

ُ یَْصُفُر(: سوت می زند تَْصُفُر )َصَفرـ 

تَْصلیح: تعمیر

ِ یَصیُر(: می گردد، می شود تصیُر )صاَرـ 

:) یَضطَــرُّ ـ  )اِضطَــرَّ   تُْضطَــرُّ 

ناگزیر می شوی، مجبور می شوی

تَْضَمُن: ضمانت می كنی

تُطالِْع: مطالعه کنی

آزاد می  کند،  یُطلُِق(:  ـ  )أطلََق  تُطلُِق 

پرتاب می  کند
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م: پیشرفت الَتَقدُّ

ُم(: پیش بفرستید َمـ  یُقدِّ موا )قدَّ تَُقدِّ

تقدیر: تقدیر كردن، قدرشناسی كردن

تَقــِذُف )َقَذَف ـِ یقــِذُف(: می اندازد، 

پرتاب می کند

َ یَْقَرأُ(: بخوانی تَْقَرأ )َقَرأـَ 

َ یقَرأُ(: می خوانند تَْقَرآِن )َقَرأـَ 

ُب(: نزدیک شد َبـ  یََتَقرَّ َب )تََقرَّ تََقرَّ

تقسیٌم َعلَی: تقسیم بر )÷(

تََقُع )َوَقَع ـَ یََقُع(: واقع است

ُ یقوُل(: می گویید تَقولوَن )قاَلـ 

: پرهیزگار التَّقیُّ

ُ یکُتُب(: می نویسید تَكُتبَن )کََتَبـ 

ُ یکُبُر(: بزرگ می شود تَتکُبُر )کَُبَرـ 

تکتِسُبوا )اِکَتَسَبـ  یکتِسُب(: به دست 

می آورید

داشته  ناپسند  یکَرُه(:  ـَ  )کِرَه  تُکَرُہ 

می شود، بد دانسته می شود

تَکَلَّــَم )تکلَّــَم ـ یتکلَّــُم(: حرف زد، 

سخن گفت

تَکَلَّْم )تکلََّمـ  یتکلَُّم(: سخن بگو

الَتکَلُّم: سخن گفتن، حرف زدن

تَکَلَّموا )تَکَلََّمـ  یََتکَلُِّم(: سخن بگویید

تََعلُّم: یادگیری، یاد گرفتن

تَتَعلَّْمنا )تََعلَّــم ـ یتعلَُّم(: آموختیم، 

یاد گرفتیم

تَْعلَمیَن: می دانی

تَعلیم: آموزش دادن، یاد دادن

تعُمُر )َعَمَر ـُ یعُمُر(: زندگی می کند، 

ماندگار می شود

التَّعنُُّت: مچ گیری

ُض(: جبران می کند َضـ  یُعوِّ ُض )َعوَّ تَُعوِّ

تغذیة: غذا خوردن

َ یَْغَسُل(: شسته می شود تُْغَسُل )َغَسلـ 

تَُغّنی )َغنَّیـ  یُغنِّی(: آواز می خواند

الّتفاُهم: فهم دوطرفه، فهم مشترك

بازرســی  بَســیٌط:  تَفتیــٌش )تَفتیٌش 

ساده(: بازرس

َ یَفَرُح(: شاد می شوید  تَفَرحوَن )َفِرَحـ 

تُْفِرُز )أَْفَرَز ـ  یُْفِرُز(: ترشح می کند

تَْفُرُغ )َفَرَغ-ُ یَْفُرُغ(: خالی می شود

تَْفَشُل )َفِشل ـَ یفَشُل(: شكست می خوری

ُل(: بفرما َلـ  یََتَفضَّ ل )تََفضَّ تَفضَّ

ُل(: برتری دارد َلـ  یَُفضِّ ُل )َفضَّ تَُفضِّ

َ یَْفَعُل(: انجام دهید تَْفَعلوا )َفَعَلـ 

التفکُّر: اندیشیدن، فکر کردن
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تَنظیف: تمیز کردن

الَتَنفُّس: تنفس کردن/ نفس کشیدن

تُنِفُقوا )أَنَْفَقـ  یُْنِفُق(: انفاق کنید

تَنُقُل: منتقل می كند

ُ یَنُمو(: رشد می کند تَْنُمو )نَماـ 

تَّنور: تنور

تَهُرُب )َهَرَب ـُ یهُرُب(: فرار می کند 

التَُّهم )مفرد: الٌتهمتة(: تُهمت ها

ِ یهیُم(: تشنه می شود تَهیُم )هاَمـ 

تَّواب: بسیار توبه پذیر

الَتواُصل: رابطه

الّتواُضع: فروتنی

یافت می شود،  یَِجُد(:  ـ  )َوَجَد  تُوَجُد 

وجود دارد

تُؤدِّی )أَدَّی ـ یَُؤدِّی(: ایفا می کند

تُوَضُع )َوَضَع - یََضُع(: واقع می شود، 

قرار می گیرد

الّتوضیحات: توضیحات

التَّوفیق: توفیق، موفقیت

تَُؤکُِّد )أَکََّدـ  یَُؤکُِّد(: تأکید می کند

تُؤلُِم )آلََم ـ یُؤلُِم(: به درد می آورد

الَّتی: که

تَّیار: جریان

تکلیماً: سخن گفتن

التِّلفاز: تلویزیون

(: کامل شود تَمَّ )تمَّ ـُ یَتمُّ

التَّماثیل: پیکره ها، مجسمه ها، تندیس ها

تَمارین: تمرین ها

الِتمثال: مجّسمه

(: می گذرد ُـ یَُمرُّ ـ  تَُمرُّ )َمرَّ

تَْمر: خرما

ُد(: نافرمانی نمود دـ  یَتمرَّ َد )تَمرَّ تَمرَّ

ُر(: تلخ می کنی َرـ  یُمرِّ ُر )َمرَّ تَُمرِّ

تُْمِطُر )أَمطََر ـ یُمِطُر(: می بارد / می باراند

تَملُِك )َملکـ  یملُِک(: دارد

تَمنَّی )تمنَّیـ  یتمّنی(: آرزو کرد

تُناِسب )ناَسبـ  یُناِسُب(: مناسب است

تَنالُوَن: دست می یابید

تَناُول: خوردن

ُ ینُبُت(: می روید تَنُبُت )نَبَتـ 

تَْنَسوَن )نَِسَی ـَ یَنسی(: فراموش می کنید

تنُشُر )نََشَرـ  یَْنُشُر(: پخش می کند

َ یْنَصُح(: نصیحت می کند تَنَصُح )نََصَحـ 

تَْنَصُحنا: ما را نصیحت می کند

تَنُصروا )نََصَر ـُ یَْنُصُر(: نصرت دهید، 

یاری کنید
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ِجّداً: بسیار، واقعاً

الِجدار: دیوار

َجدیر: شایسته

جدیٌر: شایسته، الیق

الِجذع: تنه )درخت(

َجْذَوة: شرارۀ آتش

(: کشاند، به دنبال کشاند ُ یَُجرُّ ـ  جرَّ )َجرَّ

الجّرارة: تراکتور

ُب(: آزمایش کرد َب ـ یَُجرِّ َب )َجرَّ َجرَّ

ُجْرح: زخم

جزءاً: یک جزء/ بخشی 

ُجُزر: جزیره ها

ُجسور: پُل ها

َ یجَعُل(: قرار دادیم َجَعلْنا )َجَعَلـ 

الَجفاِف: خشکی، خشک شدن

ُجاّلب: گالب

الِجلد: پوست

ِ یجلُِس(: نشست َجلََس )َجلََسـ 

ُجلَّنار: گلنار

الَجماِرك: گمرک ها

َجماِعیَّة: گروهی

َجَمَع: جمع کرد

الُجَمل )مفرد: الجملة(: جمله ها

َ یَیأَُس(: ناامید می شوی تَیأُس )یَِئَسـ 

ثاِبت: استوار، ثابت

ثَبِّْت )ثَبََّت - يَُثبُِّت(: استوار کن

ثَْعلَب: روباه

ثَقاَفة: فرهنگ

الثَّقافّی: فرهنگی

ثاَلثَة: سه

ثَلِجیَّة: یخی

ثلوج: برف ها

جاَءبـِ )جاَء ـ یجیُء(: آورد، بیاورد

جـاِدْل )جـاَدَل ـ یُجـاِدُل(: جـدال کن، 

سـتیز کن

َجاریَة: جاری، روان

الجاّف: خشک

جالََس )جالََس ـ یُجالُِس(: همنشینی کرد

الجاِمَعة: دانشگاه

جاِهزون: مهّیا، آماده 

الجاِهل: نادان

الَجّبار: بسیار ستمکار

الِجبال: کوه ها

َجَبل: کوه

ُجْبَنة: پنیر

(: تالش کرد َجدَّ )َجدَّ -ِ یَِجدُّ
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ِجْئُت)جاَء -ِ يجیُء(: آمدم

َجیِّداً: به خوبی

ُجیوش: سپاهیان

الحاّج: حاجی، کسی که قصد زیارت 

خانهٔ خدا کند 

الحادَّة: تیز

الحاِدث: حادثه، ُرخداد

حاِرُس َمرمی: دروازه بان

حاِرس: نگهبان

الحاُسوب: رایانه

الحافالت: اتوبوس ها

حال: حالت، احوال

حامداً: حامد

حاِمل: دارنده

حاَوَل )حاَوَل ـ یُحاِوُل(: تالش کرد

الَحّب: دانه

ُحّب: دوست داشتن

َحبَّة: دانه

َحبل: ریسمان، طناب

(: ُقرص ها ُحبوب )مفرد: َحبَّ

وصفی(:  )ترکيب  الُمَسکَِّنة  الُحبوَب 

قرص های آرام بخش

َحتَّی أری )رأی ـَ یََری(: تا ببینم

جمیعاً: همگی، با هم

َجمیَل الَمظَهر: آراسته

ُجناح: گناه

َجناحیِن: دو بال

َجْنب: کنار

الَجّنة: باغ، بهشت

ُجْندّی: گُندی

ُجنود )مفرد: ُجند(: سربازان

ِ یَْجنی(: چیدیم َجْنینا )َجنیـ 

الجهات: جهت ها، سمت ها

ِجهاز: دستگاه

َ یجَهُل(: ندانستند َجِهلوا )َجِهَلـ 

ُجهود )مفرد: َجهد(: تالش ها

الَجّو: آب و هوا

الَجوازات: گذرنامه ها

جواسیس: جاسوس ها

الَجّوال: تلفن همراه

َجْوزات: دانه های گردو، بلوط و مانند آن

َجْوَشن: زره

جوع: گرسنگی

َجولـــٍة علمیَّـــٍة )ترکيـــب وصفـــی(: 

گـــردش علمـــی

َجوَهر: گوهر
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الِحرباء: آفتاب پرست

َحَرج: حالت بحرانی، سختی، رنج

ُق(: بسوزانید َقـ  یُحرِّ قوا )َحرَّ َحرِّ

ُم(: حرام کرد  َم ـَ یُحرِّ م )َحرَّ َحرَّ

الُحروف )مفرد: الحرف(: حرف ها

ُحّریّة الَعقیدة: آزادی عقیده

الُحّریَّة: آزادی

الِحسابّیة: ریاضیاتی

الُحسام: شمشیر

َحْسُب: بس، کافی

َحَسَب: طبِق، برَحسب 

الحَسُد: حسادت

ُن(: نیکو گردان ِ یَُحسِّ َنـ  ْن )َحسَّ َحسِّ

الُخلُــق )ترکيــب اضافــی(:  ُحســن 

خوش اخالقی

ُحْسُن: خوب بودن

الَحَسن: خوب، نیکو

الحسناِت: خوبی ها

الَحَسَنة: خوبی، نیکی

ْنَت: نیکو گردانیدی، خوب کردی َحسَّ

َحَشراٌت: حشره ها

ة: زنگ درسی، ساعت درسی ِحصَّ

ة: قسمت، زنگ الِحصَّ

َحّتی تَْبَتِعَد )اِبَتَعَدـ  یَبَتِعُد(: تا دور شود

حّتی تُنِفقوا )أَنَفَق ـ یُنِفُق(: تا انفاق کنید

َحّتی یَحكَُم: تــا داوری كند )مضارع 

التزامی(

حّتی یَخرَج ِمن الِغالف: تا از پوشش 

خارج شود.

َحّتی یَذوَق )ذاَق ـُ یَُذوُق(: که بچشد

حّتی یستلَِم )اِسَتلََمـ  یستلُِم(: تا لمس 

کند، تا دست بکشد

َحّتی یَُغیَِّر: تا تغییر دهد

ُ یفُرُغ(: تا فارغ شود،  َحّتی یَْفُرَغ )َفرَغـ 

تا آسوده شود

َحّتی یَلَْتِئَم )اِلَتَئَمـ  یَلَتِئُم(: تا بهبود یابد

(: حــج گــزارد،  َحــجَّ )َحــجَّ ـُ یَُحــجُّ

ــود ــج نم ــد ح قص

حّج: قصد کردن، حج رفتن

الُحّجاج: حاجیان، حج گزاران

ُحُجرات: اتاق ها

الحدید: آهن

َحدیَقة: باغ

ِحراء: کوه حراء

الحرب المفروضة: جنگ تحمیلی

الَحْرب: جنگ
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الحمُد: ستایش، سپاس

الُحمق: نادانی

َحَمَل )َحَمَل ـِ یحِمُل(: بُرد، حمل کرد

ی: تب ُحمَّ

َحمیم: گرم و صمیمی

َحنیف: یکتاپرستی

الّدینــّی )ترکیــب وصفی(:  الِحــوار 

گفتگوی دینی

ِحوار: گفت و گو

الُحوت: نهنگ

حوَل )ظرف المکان(: پیرامون، اطراف

: بشتاب َحیَّ

َحّی: زنده

َحیاء: شرم

الحیاة الدنیا )ترکيب وصفی(: زندگی دنیا

الحیاة: زندگی

حیاتها القاسیة: زندگی سختشان

َحیََّرْت )َحیَّرـ  یُحیُِّر(: حیران کرد

حیَن )قيد زمان(: زمانی كه، هنگامی كه

حینما )قيد زمان(: وقتی که

الَحَیوانـات اللَّبونَة )ترکيـب وصفی(: 

حیوانات پسـتاندار 

خاتَم: انگشتر

الَحضارات: تمدن ها

َحضَرة: جناب

َحْضَرتُــک )ترکيــب اضافی: اســم + 

ضمير(: شما، جنابعالی

ُ یحُضر(: حاضر شدند َحَضُروا )َحَضَرـ 

اضافی(:  ترکيب   / ی   + )َحّظ  َحظِّی 

بخت

َحَفَر )َحَفر -ِ يَحِفُر(: حفر کرد، کَند

َحْفالت: جشن ها

الحق: حق

َحّقاً: واقعاً

الحقائِب )مفرد: الحقیبة(: كیف ها

َحقائِب: چمدان ها

َحقائِق: حقیقت ها

َحقیَبة: چمدان

َحقیَقًة: یک حقیقت

الَحکَم: داور

الحکمة: حکمت

(: حل کرد حلَّ )َحلَّ ـ یَُحلُّ

(: فرود آمد َحلَّْت )َحلَّ ـِ یَِحلُّ

الِحلم: صبر و بردباری

َحلیب: شیر

ِحمایَة: حمایت، پشتیبانی
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َخفّی: پنهان، پوشیده

ِخالف: اختالف

ِخالل: در میان، ضمن

ُخلَّة: دوستی

َخلَْف: پشت سر

ُخلفاء )مفرد: خلیفه(: خلیفه ها

ُ یَْخلُُق(: آفرید َخلََق )َخلََقـ 

الُخلُــق الَحَســن )ترکيــب وصفی(: 

اخالق خوب

ُخلُق: اخالق، ُخلق و خو

الَخلْق: آفریدگان

َخلق: آفرینش، خلقت

َخلَْقَت )َخلََق -ُ یَخلُُق(: آفریدی

ُ یَخلُُق(: آفریده شدند ُخلُِقوا )َخلََقـ 

الَخلوة: خلوت، تنهایی

الخلیل: )ابراهيم خليل( دوست

ُخْمس: یک پنجم

َخْمسیَن: پنجاه 

الَخميس: پنج شنبه

َخواّص: خاصیت ها

الَخوف: ترس

ِخیاَم )مفرد: خیمة(: خیمه ها، چادرها

الخیانة: خیانت

خاسراً: زیان دیده

خطاب  یُخاِطُب(:  ـ  )خاطَب  خاطََب 

کرد، مورد خطاب قرار داد

خاَف )خاَف ـَ یخاُف(: بترسد

الخاِمَسة: پنجم

الخانَِقة: خفه کننده

الُخبز: نان

خبیر: مطّلع، کارشناس، آگاه

َ یخَجُل(: خجالت کشید،  َخِجَل )َخِجلـ 

شرمنده شد

ُخرافیَّة: افسانه آمیز، خرافی

بَْت: خراب کرد، ویران کرد َخرَّ

بیرون رفت،  ـُـ یخُرُج(:  )َخَرَج  َخَرَج 

خارج شد

ُخروج: خارج شدن

الَخريف: پاییز

الَخَشب: چوب

َخَشبّی: چوبی

خشیة: پروا، هراس

الَخطأ: خطا، اشتباه

ـــا،  ـــة(: خطاه ـــرد: َخطیئ ـــا )مف الَخطای

اشـــتباه ها

ُخطَّة: نقشه، برنامه
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الُدكتوَرة: خانم دكتر

: داللت کرد َدلَّ

(: راهنمایی کرد َدلَّْت )دلَّ -ُ یَُدلُّ

لیل: راهنما الدَّ

ُدموع )مفرد: دمع(: اشک ها

َدنا )َدنا ـُ یدنُو(: نزدیک شد

الُدنیا )ُدنیٰی(: دنیا

الَدهر: روزگار

َدوام: زمان کار، ساعت کار

َدْور: نقش

الَدَوران: گردش، پیچیده شدن

الُدَول: حکومت ها، دولت ها

الَدولة: دولت، حکومت

الدیباج: ابریشم، دیبا

ین الحنیف: دین راستین الدِّ

ین: دین الدِّ

ینیَّة: دینی الدِّ

ذا )همان »هذا« است.(: این

ذاَب )ذاَب ـُ یَُذوُب(: ذوب شد

ذاِت: دارای

ذاک )ذلک(: آن

ذاَک )همان »ذلک« است(: آن

ذاِکَرة: حافظه

َخیَّــَر )َخیَّــَر ـ یُخیِّــُر(: اختیــار داد، 

حــق انتخــاب داد

خیٌر: بهتر

الَخیرات: کارهای نیک

داٌء: بیماری

الدار: خانه

ُدبُّ الباندا: خرس پاندا

َدجاج: مرغ

ُدخول: ورود، وارد شدن

َدخیلة: وارد شده

راساِت اإلسالمّیة )ترکيب وصفی(:  الدِّ

پژوهش های اسالمی

الّدراسات: پژوهش ها، تحقیقات

ِدراَسة: فرا گرفتن، درس، تحقیق

َرر: مرواریدها الدُّ

دَرَس )درَس ـُ یــدُرُس(: درس خواند، 

تحصیل نمود

ُدّری: درخشان

ُدْستور )َدستور(: قانون

َدعا )َدعا ـُ یَْدُعو(: دعوت كرد، خواند

الُدعاء: دعا، نیایش

ُدكتوراه َفخریّة: دكترای افتخاری

ُدكتوراه: دكترا، ُدكتری
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رائَِحة: بو، رایحه

رائع: جالب

َربِّ )َرّب + ی(: پروردگار من

َربُّ : پروردگارا

: چه بسا ُربَّ

ُربَّما: چه بسا، شاید

ربَّنا: ای پروردگار ما

َرجاًء: لطفاً

جالّی: مردانه الرِّ

َرَجَع )رَجَع ـِ یرِجُع(: بازگشت

ِ یرِجُع(: بازگشتیم َرَجْعنا )َرَجَعـ 

ِرْجل: پا

َرَحَل )َرَحَل ـَ یرَحُل(: کوچ کرد

حمان: بخشایشگر، بخشاینده الرَّ

حمة: رحمت، مهربانی الرَّ

الرحیم: مهربان

َرِخیصة: ارزان

ُرّز: برنج

زق: رزق، روزی الرِّ

َرَزْقنا )َرَزَق ـُ یرُزُق(: روزی دادیم

رسالة: پیام، نامه

رسائل )مفرد: رسالة(: نامه ها

سول: پیامبر، فرستاده  الرَّ

ذائَِقة: چشنده

ُذباباً: مگس

َذخیرة: اندوخته

ِذکر: گفتن، بیان کردن

َذکَر: مرد، نر

ِذکْر: یاد

کَریات: خاطرات الذِّ

م: بدگویی کردن الذَّ

نَب: ُدم، دنبال الذَّ

َذنْب: گناه

نوب: گناهان الذُّ

هاب: رفتن الذَّ

الَذَهب: طال

َذَهبيَّة: طالیی

ذوالَوْجَهْین )ترکيب اضافی(: دورو

الّذی: كسی كه

الَّذین: کسانی که

راِجع )راَجَع ـ یُراِجُع(: مراجعه کن

الراِحمین: رحم کنندگان

راِزق: روزی دهنده

الّراسب: مردود

راضیة: خشنود، راضی

َرأَیُْت: دیدم
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ُزجاَجتان: دو شیشه، شیشه ها

ُزْرُت )زاَر ـُ یــزوُر(: زیــارت کــردم، 

دیدار کردم

َزَرَع )َزَرَع ـَ یزَرُع(: کاشت

ُزکام: سرماخوردگی شدید

الَزلَل: جای لغزنده

الزُّمالء: همکالسی ها، همشاگردی ها

َزْمَهریر: بسیار سرد

میل: همکار، همشاگردی الزَّ

َزَهَق )َزَهَق ـَ یَْزَهُق(: نابود شد

ّوار: زائران الزُّ

َزیْت: روغن

الُزیوت: روغن ها

ساَء )ساَء ـَ یَسوء(: بد شد

ساتِر: پوشاننده

َسأَتَِّصُل )اِتََّصَلـ  یَتَِّصُل(: تماس می گیرم

ُ یَْتلُو(: خواهم خواند َسأَتْلو )تاَلـ 

ساحات: میدان ها

ســاَر )ســاَر ـ یَســیُر(: حركــت كرد، 

رهسپار شد

الّساعة: ساعت

ساَفْرَت )ساَفَرـ  یُساِفُر(: سفر کردی

َسأَکُتُب )فعل مستقبل(: خواهم نوشت

سوم: تصاویر، عکس ها الرُّ

َرصید: شارژ

َرَعی )َرَعی ـَ یرَعی(: چرید

ُرفات: استخوان پوسیده

ُ یرُفــُض(: قبول نکرد،  َرَفــَض )َرَفَضـ 

نپذیرفت

َرَفَع )َرَفَع ـَ یرَفُع(: باال بُرد

َرَقَد )َرَقَد-َ یرَقُد(: خوابید، بستری شد

َرَقم: شماره

کب: سواران الرَّ

َرکْباً: كاروان شتر، اسب سواران

الم: نماد صلح َرمُز السَّ

َرمی الَجَمرات: پرتاب سنگریزه ها

َرْمی: پرتاب کردن

َرْوح: رحمت

َرْوَزنَة: روزنه

یاح )مفرد: الّریح(: بادها الرِّ

یاضّی: ورزش الرِّ

زاَن )زاَن-ِ یَزیُن(: زینت داد، آراست

زاویَة: گوشه

زائٌِد: به اضافه )+(

ُزبَْدة: کره

ُزجاَجة: شیشه
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ِسراج: چراغ

ُسراِدق: سراپرده

الَسراویل: شلوارها

َسرَمد )بی آغاز و پايان(: سرآمد

ِسْروال: شلوار

َسریر: تخت

ِسعُر: قیمت

َسَعی )َســَعی ـَ یَْســَعی(: تالش کرد، 

سعی نمود، راه رفت

الَسْعُی: تالش کردن، کوشیدن، دویدن

َسعیداً: خوشبخت

الُسُفن: کشتی ها

َسفینة: كشتی

سقوط: افتادن

ُسكّان: ساكنین

ُ یَْسکُُت(: ساکت شد َسکََت )َسکََتـ 

کَّر: قند، شکر السُّ

الّسکوُت: سکوت، خاموشی

َسکیَنة: آرامش

َسْل/ اِسأَْل )سأََل ـَ یَْسأَُل(: بپرس

سالح: اسلحه

َسالم: سخن آرام، ُصلح

سالماً: آشتی، صلح

َ یَْسأَُل(: پرسیدند َسأَلُوا )َسأََلـ 

ساِمحینی )ساَمَحـ  یُساِمُح(: مرا ببخش

ساِمع: شنوا، شنونده

الّسائِح: گردشگر، مسافر

سائِل: مایع

السائِلیَن: پرسش کنندگان

ُسبحانََك )ترکيب اضافی(: منزَّهی تو، 

پاکی تو 

َسبعین: هفتاد

بُّورة: تخته سیاه، تختۀ کالس السَّ

َسبیل: راه، روش

ِستَّة: شش

ِسّتون: شصت

ّجاد: بسیار سجده کننده السَّ

ُل(: ثبت کرد َلـ  یَُسجِّ لَْت )َسجَّ َسجَّ

جن: زندان السِّ

ِسّجیل: سنگ ِگل

َسَحَب )َسَحَب -َ یَسَحُب(: كشید

خریَّة: مسخره کردن السُّ

َسَخط )اَلَْغَضُب الکثیُر(: سخت

ُسدًی: بیهوده، پوچ

َسدید: درست و استوار

الَسراب: سراب، تصویر پوچ
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نة(: سال ها نین )مفرد: السَّ السِّ

َ یَْسَهُر(: بیدار ماند َسِهَرْت )َسِهَرـ 

هل: دشت، صحرا السَّ

َسهالً: به آسانی

ُسوء الظّن )ترکيب اضافی(: بدبینی

ِسواٍء: یکسان

وار: دستبند السِّ

ُسؤال: پرسش، سؤال

َسوداء: سیاه

 ← ُم )سوف + مضارع سوَف أَُفهِّ

مستقبل(: خواهم فهماند

یُواِجــُه(:  ـ  )واَجــَه  تُواِجــُه   َســْوَف 

روبه رو خواهی شد

ُج(: یتخـرَّ ـ  َج  )تَخـرَّ ُج  نََتخـرَّ  سـوف 

دانش آموخته خواهیم شد

َسوَف یََتَنّبُه )تنبَّه ـ یتنبَُّه(: آگاه خواهد شد

سوف یَُعلُِّم: آموزش خواهد داد

وق: بازار السُّ

ِسَوی: به جز

سیاج: پرچین

َسّیارة: اتومبیل

سیِّدة: سرکار خانم، خانم

سیرة: روش و کردار، سرگذشت

لْم: صلح السِّ

لْمّی: مسالمت آمیز السِّ

ُسلوک: شیوه، رفتار

لیمة: سالم السَّ

ماِء: آسمان السَّ

َسماع: شنیدن

ماوات: آسمان ها السَّ

َســَمک الِْقــرش )ترکيــب اضافــی(: 

کوسه ماهی

ـمُک الَمدُفـون: ماهـی مخفـی /  السَّ

پنهـان شـده

هم: ماهی تیرانداز سمکُة السَّ

نامیــد،  ی(:  یُســمِّ  - ی  )َســمَّ َســّمی 

نام گذاری كرد

ِسٍن َّعریضٍة: لب های پهن

ِسّن: نوک، لبه

اسم  وصفی:  )ترکيب  الماضیة  نة  السَّ

»ال« دار + اسم »ال« دار(: سال گذشته
َسَنة: سال

ِسْنجاب: َسنجاب

َسُنَصلُِّح )َصلََّح ـ یُصلُِّح(: تعمیر خواهیم کرد

َسَنوات: سال ها

َسَنویّاً: ساالنه
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َشٌر: بدترین

ِشراء: خریدن

الَشراب: شربت، نوشیدن

َرَرة: پارۀ آتش، اخگر الشَّ

َشرَشف: َملحفه، چادرشب

َشَرٌف: شرافت

ْفُتمونا: به ما افتخار دادید َشرَّ

َشریَحة: سیم کارت

ریفة: شریف الشَّ

َشعائر )مفرد: شعار(: مراسم

عب: ملّت الشَّ

ُشعراء )مفرد: شاعر(: شاعران

عوب: ملت ها الشُّ

ُشکراً َجزیالً )مفعول مطلق + صفة(: 

سپاس فراوان، بسیار ممنون

ُ یَْشِکُو(: شکایت کردم َشکَوُت )َشکَیـ 

ّم: بوییدن الشَّ

كتوراه: مدرك ُدكترا شهاَدة الدُّ

َشهاَدة: مدرك، گواهی 

َشْهد: عسل

َشهر: ماه

ُشهرًة: شهرت، معروف شدن

وری: شور و مشورت الشُّ

ِسـیُروا )سـاَر ـِ یَسـیُر(: حرکـت کنید، 

سـیر كنید

ُل(: ثبت خواهد کرد ل ـ یَُسجِّ ُل )َسجَّ َسُیَسجِّ

ـَـ یسأُل(: پرسیده شد ُسئَل )َسأََلـ 

سیما: ُرخسار، چهره

َسَینَسِحُب: عقب نشینی خواهد کرد

َسَینکِسُر: خواهد شکست

یِّئة: بد، ناپسند السَّ

شاَء )شاَء ـَ یَشاُء(: خواست

الّشاّب: جوان

شاَرَك )شاَرَک - یُشاِرُک(: شركت كرد

شاَشة: )صفحة تلویزیون(: شیشه

الّشاطئ: ساحل

َشأن: مقام، جایگاه

شاَهْدُت )شاَهَدـ  یُشاِهُد(: دیدم

شاَهْدنا: دیدیم

شـاَهُدوا )شـاَهَد ـ یُشـاِهُد(: دیدنـد، 

مشـاهده کردنـد

جوانـی،  الشـاّب(:  )مفـرد:  الَشـباب 

جوانـان

تاء: زمستان الشِّ

کویا: درخت سکویا َشَجَرُة السِّ

َشخَصیِن: دو نفر
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َصعبٌة: سخت

ُصعوبات: سختی ها 

ُصعود: صعود کردن، باال رفتن

ِصغار )مفرد: صغیر(: کودکان

غیر: کوچک الصَّ

فا: تخته سنگ الصَّ

ِصفات: صفات، ویژگی ها

َصَفروا )َصَفر ـ یصُفر(: سوت زدند

َق: دست زد َصفَّ

َصلیب: چلیپا

الِصناَعة: صنعت

َصْنج: چنگ، سنج

َ یصَنُع(: ساختم َصَنْعُت )َصَنَعـ 

َنَم: بت الصَّ

وصفــی(: )ترکيــب  َعجیبــاً   َصوتــاً 

صدای عجبیی، صدایی عجیب

َور )مفرد: صورة(: شکل ها، تصاویر الصُّ

ِصیام: روزه، روزه گرفتن

یانَة: تعمیرات، نگهداری الصِّ

ید: شکار کردن الصَّ

الَصیَدلّیة: داروخانه

ضائر: زیان رساننده

(: ضرر کرد، زیان کرد َضرَّ )َضرَّ ـُ یَُضرُّ

َشْیء: شیء، چیز

شیئاً: چیزی

صاِبر: شکیبا / صبرکننده

صادٌق: راستگو

ِ یصیُر(: شد، گشت، گردید صاَر )صاَرـ 

صالِة: سالن

الصالِح: درستکار، شایسته

صبَّار: بسیار شکیبا و بردبار

بُر: صبر، شکیبایی الصَّ

َصَبـْرَت )َصَبـَر ـِ یَْصِبـُر(: صبـر کردی، 

شـکیبا باشی

ُحف )مفرد: الصحیفة(: روزنامه ها الصُّ

َصَحفّی: روزنامه نگار

داع: سردرد الصُّ

َصداَقة: دوستی، دوستی کردن

در: سینه الصَّ

َصدری )ترکيب اضافی(: سینه ام

ِصــدِق الَحدیــث )ترکيــب اضافی(: 

سخن و گفتار راست

ِصْدق: راستگویی

راط: راه، مسیر الصِّ

ِصراع: درگیری، کشمکش

َصْعب: سخت
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طَعاَم الواِحد )ترکیب اضافی( )اســم 

بــدون »أل«+اســم»أل«دار(: غــذای 

یک نفر

الطُفولة: كودكی

ُ یطلُُب(: خواست اطَلََب )طَلََبـ 

الطّواف: چرخیدن )طواف خانهٔ خدا(

طول: طول

طَّیار: خلبان

طَیر: پرنده

الطََیراِن: پرواز کردن

الطّین: ِگل

طینة )طين(: ِگل، سرشت

الطُّیُور: پرندگان

الظالُمون: ستمگران

الظّاِهَرة: پدیده

ظُروفه القاسیة )ترکيب وصفی اضافی(: 

شرایط سخت او

ظاَلم: تاریکی

ظَّن: گمان

(: پنداشتند ُ یَظُنُّ ـ  ظَنُّوا )ظنَّ

ظََهَر: آشکار شد

ظُهور: پیدایش

ظَواهر: پدیده ها

ُضِرَب )َضَرَب ـ یضِرُب(: زده شد

َضْع )َوَضَع -َ یََضُع(: قرار بده

ِضْعَفی )ِضْعَفْیِن(: دو برابر

ضعیفاً: ناتوان

م )ترکیِب اضافی: اسم بدون  َضْغط الدَّ

»ال« + اسم »ال« دار(: فشار خون
(: گمراه شد َضلَّ )َضلَّ ـِ یَِضلُّ

َضوء: نور

ِضیاء: روشنایی

طاَزج: تازه

الطّاَعة: اطاعت کردن

طاَف )طاَف ـُ یطوُف(: طواف کرد

الطالِب: دانش آموز

الطالباُت: دانش آموزان، دانشجویان

الطالبة: دانش آموز، دانشجو

طائر: پرنده

الطّائِرة: هواپیما

طَْبخ: پختن

ِطّبی: پزشکی

الطَبیب: پزشک

طَــَرَح )طََرَح ـ یطــَرُح(: مطرح کرد، 

طرح نمود

طَْرد: دور کردن
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الُعجب: خودپسندی

ُعداة: دشمنان

الَعداَوة: دشمنی

ة کُتّٰاٍب: تعدادی نویسنده ِعدَّ

ة مّرات: چندبار ِعدَّ

ة: تعدادی، چندین ِعدَّ

العددیَّة: چند، عددی

ــی(:  ــب اضاف ــات )ترکي ــَدُم االِلتف َع

ــردن ــه نک توّج

َعَدُم النَّوِم )ترکيب وصفی(: نخوابيدن

َعَدُم ُوجود )ترکيــب اضافی(: وجود 

نداشتن

الَعُدّو: دشمن

الُعدوان: دشمنی

َب: عذاب داد َعذَّ

الُعْرب َو الَعَجم: عرب و غیرعرب

عربّیاً: عربی

الَعَربیَّة: عربی

ـِ یعِرُف(: شناخت، دانست َعَرَف )َعَرف 

عّزة النَّفس: ارجمندی خویش

ِ یَعِزُم(: تصمیم گرفتم َعَزْمُت )َعَزَمـ 

َعسی: امید است

: النه ُعشَّ

عاَش )عاَش ـِ یعیُش(: زندگی کرد، زیست

عاصمة: پایتخت

العاقل: خردمند، عاقل

العالَــَم الَغربــیَّ الَمســیحیَّ )ترکيب 

وصفی(: جهان غربی مسیحی

العالَم: جهان

االعالِم: دانشمند

العالَمّی: جهانی

العالَمین: جهانیان

العام: سال

العاِمل: عمل کننده، انجام دهنده

عاَهَد )عاَهدـ  یُعاِهُد(: پیمان بست

ِعباد )مفرد: عبد(: بندگان

الِعبــاُد الّصالحــوَن )ترکيب وصفی(: 

بندگان شایسته

العباد: بندگان

الِعباَدة: عبادت کردن، پرستیدن

عبــاِدك الصالحیــن )ترکيــب وصفی 

اضافی(: بندگان شایسته ات

َعْبَر: از راه، از طریق

الَعَتبات: درگاه ها، بارگاه ها

الَعتیق: کهنه

َعجائِب: شگفتی ها
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َعقارب: عقربه های ساعت، عقربه ها

ُعقدًة: گره

ُعقول: عقل ها، ِخردها

َعاّلم: بسیار دانا

َعالمات: نشانه ها

ـ یُعلُِّق(: آویزان کرد، آویخت َعلََّق )َعلََّق 

َعلََّم )َعلََّم - یَُعلُِّم(: آموخت، آموزش داد

َعلِّْم )َعلََّم ـ یَُعلُِّم(: یاد بده

َعلََّم )علََّمـ  یُعلُِّم(: یاد بدهد 

اضافــی(: )ترکيــب  األَحیــاء  ِعلــم 

زیست شناسی

َعلِّْم: آموزش بده

الَعلَم: بزرگ تر قوم، پرچم

العلم: علم، دانش

الُعلماء )مفرد: العلیم(: دانشمندان

َعلَّْمَت )َعلََّمـ  یُعلُِّم(: آموختی

َعلِْمــَت )َعلِــَم ـَ یعلَــُم(: دانســتی،

فهمیدی

َعلِّْمنی )َعلِّم+نون وقایه+ی(: به من 

یاد بده

علمیَّة: علمی

الُعلــوم النافعات )ترکيــب وصفی(: 

علوم سودمند

الَعشاء: شام

الُعشَب: گیاه

َعْشُر: ده

نین )ترکيب اضافی(: ده ها سال َعَشرات السِّ

َعَشرُة: َده

ــها الُمرتَِفــع )ترکيــب اضافــی،  ُعشَّ

وصفی(: النۀ بلندش

َعشیَّة: آغاز شب

َعَصب: پی

ِ یَِصُف(: وزید َعَصَفت )َعَصفـ 

الُعصــور )مفــرد: العصــر(: زمان ها، 

دوره ها

ِ یَعِصی(: سرپیچی کرد َعصی )َعَصیـ 

یَْعِصـــی(: ـِ  )َعَصـــی   َعَصْیُتـــم 

نافرمانی کردید

عطاُء: بخشش

ِعطر: َعطر

َعطیَّة: عطیه، هدیه

َعظم: استخوان

َعظََمة: بزرگی

ُ یعُفو(: بخشید َعفا )َعَفاـ 

عفواً: ببخشید

َعْفواً: ببخشید، معذرت می خواهم



59

فهرست الفبایی

الَعیش: زندگی كردن

َعیِّن )َعیََّنـ  یُعیُِّن(: تعیین کن

الَعین: چشم

ُعیوب: عیب ها

عیون: چشم ها 

الغابات: جنگل ها

الْغابة: جنگل

الغار: غار، پناهگاه

غازات: گازها

غاِفر: آمرزنده، بخشنده

غالِباً: بیشتر مواقع، بیشتر زمان ها

الغالُِبون: چیره شدگان

الغالِیة: ارزشمند، گران

غایة: هدف

َغداً )قيد زمان(: فردا

َغداة: آغاز روز

ُغَدد: غده ها

الُغراب: كالغ

َغَرَس )َغَرَس -ِ يغِرُس(: کاشت

َغْرس: نهال

َغرق: غرق شدن

الَغریب: عجیب

الِغزالن )مفرد: الغزال(: آهوها

الُعلوم: علم ها، دانش ها

َعلَی أساِس )جار و مجرور(: براساس

َعلَی َعینی: به روی چشمم

َعلَی َقدِر: به مقدار، به میزان

َعلَی َمرِّ الُْعصور: در گذر زمان

َعلیٌم: آگاه، دانا

الُعّمال )مفرد: العاِمل(: کارگران

ــی(:  ــب وصف ــح )ترکي ــِل الّصالِ الَعَم

کار شایســته

َ یعَمُل(: انجام دادند َعِملُوا )َعِمَلـ 

الَعَملّیات: عملیات 

َعمیل: مزدور

الَعناصر: عنصرها

الِعَنب: انگور

ــدیدة(:  ــرد: الش ــدائد )مف ــَد الشَّ ِعْن

ســختی ها هنــگام 

عند: نزد

عندکُم )قيد مکان+ضمير(: دارید

هنگامی که،  زمان(:  )ظرف  ِعنَدما 

زمانی که، وقتی که

ِعندی )عند + ی(: نزد من

الَعْهد: پیمان

ُد(: عادت بده َد ـ یَُعوِّ ْد )َعوَّ َعوِّ
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فالِق: شکافنده

الفائز: بَرنده، پیروز، رستگار

َفّتاحة: دربازکن

فتح: گشودن

َفتََّش )َفتََّشـ  یُفتُِّش(: جستجو کرد

ُفْحش: گفتار و کردار زشت

الَفْحص: معاینه

َفخریّة: افتخاری

(: گریخت، فرار کرد  َفرَّ )َفرَّ ـِ یَِفرُّ

ِفراخ )مفرد: فرخ(: جوجه ها

الَفراغ: جای خالی

شکارها،  الفریسة(:  )مفرد:  الفرائس 

شکارشده ها

الَحیَّة )ترکيب وصفی: اسم  الفرائس 

»ال« دار + اسم »ال« دار(: طعمه ها و 
شکارهای زنده

الَفرائض )مفرد: الفریضة(: واجبات

الَفَرج: گشایش

َفِرَح )َفِرَح ـ یَفَرُح(: شاد شد

َفرحیَن: شاد، خوشحال

الُفرصة: فرصت

ُفرقان: جداکنندۀ حق از باطل

الَفَرنسیَّة: فرانسوی

الُغصون: شاخه ها

نهاده  برهم   :) یَغضُّ ـَ  )َغضَّ  ت  ُغضَّ

شد، بسته شد

الَغّفار: بسیار آمرزنده

ِ یغِفُر(: آمرزید، بخشید َغَفر )َغَفرـ 

غفوٌر: بسیار آمرزنده

َغال )َغال ـُ یَْغلُو(: گران شد

ِغالف: پوشش

ِ یَْغلُِب(: چیره شد َغلََبْت )َغلََبـ 

َغنّیة: سرشار، بی نیاز

َغنَّیُتم: آواز خواندید

الَغّواصون: غواصان

َغیُر َمسموحٍ: ممنوع، غیرمجاز

الَغیم: ابر

غیمًة: ابر

الُغیوب: غیب ها

فاَت )فاَت ـُ یَُفوُت(: از دست رفت

الفارسیَّة: فارسی

فأْساً: تَبری

الفاسدین: تبهکاران

ِ یصِبُر(: صبر کنید َفاْصِبروا )َصَبرـ 

ِ یفیُض(: لبریز شد فاَضْت )فاَضـ 

الفاعل: کنندۀ کار، انجام دهنده
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الَفلَوات: بیابان ها

فلَْیبَدأْ )بََدأَ ـَ یبَدأُ(: پس باید آغاز کند

َفلْیتوکَّْل )توکََّل - یتوکَُّل(: پس باید توکل کند

← مضارع  أمر+  )الم  َفلَْیعُبُدوا 

ماضی التزامی(: باید بپرستند

َ یعلَُم(: پس باید بدانند َفلَیعلَُموا )َعلَِمـ 

َ یعَمــل(: پس باید  َفلَْیعَمــْل )َعِمــلـ 

انجام دهد

َفم: دهان

َفهم: فهمیدن

ُم(: فهماندیم َمـ  یُفهِّ َفهَّمنا )َفهَّ

الَفواحش: کارهای زشت

َفوق: باالی

فوالذ: پوالد

فی أَماِن اللِه: در پناه خدا، خداحافظ

ِفی َمجاٍل ُمَعیٍَّن )ترکیب وصفی: 

)اسم بدون »ال« + اسم بدون »ال«((: 

در زمین های معین

ِفی َمحَضِر: در خدمِت، در حضور

فی نَفِسه: در خودش

یِف: در پایان تابستان فی نهایة الصَّ

ِق )َوَقی -ِ يَقی(: نگه دار، حفظ کن

قادر: توانمند

َفریَضة: واجب، تکلیف

فریَق: تیم، گروه

َفریق: گروه

الَفریقان: دو تیم

الُفستان: پیراهن زنانه

ُفسُتق: پسته

الُفُسوق: آلوده شدن به گناه

َفضائل: شایستگی ها، برتری ها

ة: نقره الِفضَّ

َفْضح: رسوایی

فضل: بخشش

يَّة: نقره ای ِفضِّ

: فطری ِفطریٌّ

الَفطور: صبحانه

ِفعل: كار

فَفَقُر: فقر، نیاز

َفکََّر )فکََّر - یُفکُِّر(: فکر کرد، اندیشید

َفکِّْر )َفکََّرـ  یُفکُِّر(: فکر کن، اندیشه کن

فکٌر قادٌر )ترکيب وصفی: اسم بدون 

»ال« + اسم بدون »ال«(: اندیشه ای توانا
ِفکریَّاً: فکری

الَفلَِق: سپیده دم

ِفلْم: فیلم
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ـــِزی(:  ـــزی ـ یُخ ــَت )أَخ ــد أَْخزیْـ قـ

خـــوار ســـاخته ای

ـ یُضیُف(: افزوده است قد أَضاَف )أَضاَف 

َقد ألََّف )أَلََّف - یَُؤلُِّف(: تألیف كرده 

است، نگاشته است

قد أَنَْقَذ )أَنَْقَذـ  یُنِقُذ(: نجات داده است

ُل(: عوض كردند،  َل - یُبدِّ لوا )بَدَّ قد بَدَّ

تبدیل كردند

← ماضی  َقــد بَیَّــَن )قد+ ماضــی 

نقلی(: آشكار كرده است

قد تعلََّم )تََعلََّمـ  یتعلَُّم(: آموخته است، 

یاد گرفته است

َقد تََغیََّرْت )تََغیََّر - یتَغیَُّر(: تغییر كرده 

است، دگرگون شده است

یُفتِّـــُش(:  ـ  )فتَّـــَش  تَُفتَّـــُش  َقـــْد 

می شـــود جســـتجو  گاهـــی 

ُث(: بیان کرده  َثـ  یُحدِّ ثَنا )حدَّ قد َحدَّ

است، سخن گفته است

ُم(: حرام کرده است ـ یَُحرِّ َم  َم )َحرَّ قد َحرَّ

یَْســـَمُح(:  ـَ  )َســـَمَح  َســـَمَح  قـــد 

اســـت داده  اجـــازه 

َقْد َعلََّم )َعلََّم ـ یُعلُِّم(: یاد داده است، 

آموزش داده است

← ماضی  قـد َفِهْمـَت )قـد + ماضی

القاِدَمة: پیِشرو، آینده

قاّرات: قاره ها

القاِرئ: خواننده

القاسیة : سخت، بی رحم

القاطعة: بُرنده

قاَعة: سالن

القاِفلَة: کاروان

قال )قال ـ یقوُل(: گفت

ُ یقوُل(: گفتند قالُوا )قاَلـ 

قاَمتا بـِ )قاَم ـُ یقوُم(: اقدام نمودند

َقائِد: رهبر

قائَِمــُة التُّــراِث العالَمــّی: فهرســت 

میراث جهانی

قائَِمة: استوار، ایستاده

قائَِمة: لیست، فهرست

َقبائل: قبیله ها

ُقبَّة: گُنبد

ُقبح: زشتی

َقبر: قبر، مزار

الَقبیَحة: زشت، ناپسند

ُقبیل: کمی پیشتر، اندکی قبل

َقـــْد أْحَســـَن )أَْحَســـَن ـ یُْحِســـُن(: 

ــت ــرده اسـ ــی کـ نیکـ
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ُقرَب: نزدیک، در نزدیکِی

ُر(: قرار گذاشت َر ـ یُقرِّ َر )َقرَّ َقرَّ

َقرنَیِن: دوشاخ 

ُقِرَئ )َقَرأَ ـَ یَْقَرأُ(: خوانده شد

الَقریب: نزدیک

القریَة: روستا

ِقشر: پوست

ِقّصة: قصه، داستان

َقصیر: کوتاه

َقصیَرة: كوتاه

الَقضیَّة: قضیه، داستان

الِقّط )الِقطّة(: گربه

ِقطعة: تکّه، قطعه

ُقطْن: پنبه

ُقل )قاَل - یقوُل(: بگو

: کم است،کم شد قَقلَّ

القلب: دل، قلب

الِقلَّة: کم بودن، تنگدستی

َقلَم: قلم، مداد

َقلیل األَدب )ترکيب إضافی(: بی ادب

اسم،  اضافی:  )ترکیب  الكاَلم  َقلیُل 

بدون »ال« + اسم »ال« دار(: كم حرف

ُقْم )قاَم ـُ یقوُم(: برخیز

نقلی(: فهمیده ای

← ماضـی  قـد قـال )قـد + ماضـی

نقلی(: فرموده است، گفته است

ماضـی  ← َقـد کُِتـَب )قـد + ماضـی 

نقلی(: نوشته شده است

َقد نُِقلَْت )نََقَل ـُ یَْنُقُل(: منتقل شده است

←ماضی  قـد َوَصـَف )قـد + ماضـی 

نقلـی(: توصیـف کـرده اسـت، بیـان 

نموده است

ُ یبلُُغ(: گاهی می رسد َقد یَبلُُغ )بَلََغـ 

ـ یذکُُر(: گاهی یاد می کند ُ قد یَذکُُر )َذکََرـ 

َقد یَکوُن: گاهی می باشد

یَنَســـی(:  ـَ  )نَِســـَی  یَنســـی  قـــد 

می کنـــد فرامـــوش  گاهـــی 

َقدر: اندازه

ُقدَرة: توانایی

الَقَدم: گام

ُم(: پیش فرستاد َم - یُقدِّ َمْت )َقدَّ َقدَّ

قدیر: توانا، قادر

ِ یقِذُف(: انداختند َقَذفوا )َقَذَفـ 

الَقرابین )مفرد: القربان(: قربانی ها

قرأُت )َقَرأَ ـُ یَْقَرأُ(: خواندم

الُقرآن: قرآن
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ماضی استمراری(: دعوت می كرد

كانَــْت تَرتَِبــُط )ماضی اســتمراری(: 

مربوط می شد 

كانَت تُلِْقی )ماضی استمراری( )أَلقیـ  

یُلِقی(: می انداخت، برگزار می كرد

الِكَبر: بزرگسالی

كَثیُرالَعَمل )ترکیب إضافی: اسم بدون 

»ال« + »ال« دار( / پُركار
كَثیَرة: بسیار

الِكْذب: دروغ

َكذلَِك )جار و مجرور(: هم چنین، نیز

كَّفار: بسیار كافر و ناسپاس

كُُفواً: همتا

أُخــری: كلمه هایــی دیگر،  كلمــات 

كلمه های دیگری

َكلیلَة و ِدمَنة: كتاب كلیله و دمنه

كُْن )كاَن ـُ یكوُن(: باش

مضارع  ← كَْی تَیأَس )کی+مضارع 

التزامی(: كه ناامید شوی

كَی یَذَهبَن: تا بروند

یُمِکــُن(:  - )أَمکــن  یُمِكــُن   كیــَف 

چگونه امكان دارد

كَیَف: چگونه

ُقماش: پارچه

ة: قله ِقمَّ

الَقمیص: پیراهن

ِقنا: ما را نگاه دار

َقول: گفته، سخن

ُ یقوُل(: بگویید ُقولُوا )قاَلـ 

الکاِفرون )ترکيــب وصفی(:  القــوُم 

گروه کافران

قوٍم: جار و  )إلَی  نین  ُمتمدِّ غیِر  قوم 

مجرور، غیِر: صفة(: قوم بی تمدن

القوِم: قوم

القوّی: نیرومند

قیام: برپا كردن

قیٌد: بنِد، ثبت و ضبط

آورید،  بند  به  یَُقیُِّد(:  ـ  )َقیََّد  قیُِّدوا 

ثبت کنید

قیَل )قاَل ـُ یقوُل(: گفته شد

الِقَیم )مفرد: القیمة(: ارزش ها

كاِذب: دروغگو

َجر: مانند درخت كَالشَّ

اســتمراری(:  )ماضــی  یَُســوُق  كاَن 

رانندگی می كرد

 ← مضـارع  + )کان  تَدُعـو  كانَـت 
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: گویا، گویی، انگار، مثل این که کَأَنَّ

کانَت )کاَن ـُ یکوُن(: بود

استمراری(:  )ماضی  یَســَمعوَن  کانوا 

می شنیدند

کانــوا یَکُتبــوَن )ماضی اســتمراری(: 

می نوشتند

ِکبار )مفرد: کبیر(: بزرگان

کَبائِر: گناهان بزرگ

ِکَبر: بزرگسالی

الکبیر: بزرگ

الکُّتــاب اآلَخرین )ترکيــب وصفی(: 

نویسندگان دیگر

الِکتابات: نوشته ها، آثار مکتوب

الکتابُة: نوشتن

کتابه الکریم )ترکيب اضافی وصفی(: 

کتاب شریفش

کُِتَب: نوشته شده است

کَِتف: شانه، دوش

کَثیر: بسیار

کثیراً: زیاد

الکّذاب: بسیار دروغگو

کَذلـَک )کَــ + ذلـَک: جـار و مجرور(: 

همان طـور هم چنیـن، 

َک: مثِل، مانند

کاتب: نویسنده

کاتِم: پنهان کننده، پوشاننده

کاَد )کاَد ـَ یکاُد(: نزدیک است

کَأس: جام، کاسه

الَکأس: فنجان، جام

الکاِفر: کاِفر، ناسپاس

الکافرین: کافران

کالیفورنیا: شهر کالیفورنیا

کاَن )کاَن ـُ یکوُن(: بود

ــُب(:  ــَب ـ یُرحِّ بــون )َرحَّ کاَن . یُرحِّ

می گفتنــد خوشــآمد 

کان + یََتکَلَُّم )ماضی استمراری(: 

)تَکَلََّمـ  یََتکَلَُّم(: حرف می زد

کاَن ِعندی = کان لِی: داشتم

کاَن یأُمُر )أََمَر ـُ یأَُمُر(: فرمان می داد

یحکُــُم(: ـُ  )َحکَــم  یَْحکُــُم   کاَن 

حکومت می کرد

کان یَسأُل )ماضی استمراری( )َسأََل ـَ 

یَْسأَُل(: می پرسید، سؤال می کرد

 + )کان  یسُتُر(  ـُ  )َسَتر  یَْسُتُر  کاَن 

مضارع( پنهان کردند

کاَن یَلَعبوَن )لَِعَب ـَ یلَعُب(: بازی می کردند
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کَمـا )حـرف جـر + »مـا«ی موصول(: 

همانگونـه کـه، همان طـور که

ُل(: کامل کرد لـ  یُکَمِّ َل )کَمَّ کَمَّ

کُن )کاَن ـُ یکوُن(: باش

کُنُت )کاَن ـُ یکوُن(: بودم

ُکْنــُت أکُْتــُب )ماضــی اســتمراری(: 

می نوشتم

ُکْنــُت ال أَعــِرُف )َعــَرَف ـِ یعــِرُف(: 

نمی دانستم

ُ یکوُن(: بودید کُنُتم )کاَنـ 

استمراری(:  تَْعلَُمون )ماضی  کُنتم ال 

نمی دانستید

الکَْهُرباء: برق

کَوکَب: ستاره

کَیَف؟: چگونه؟

الکیمیاء: شیمی

ال أُراِجـُع )راَجـَع - یُراجـع(: مراجعـه 

نمی كنـم، مـرور نمی کنـم

ُق(: باور نمی کنم ـ یُصدِّ َق  ُق )َصدَّ ال أَُصدِّ

ال أُْعطیــَک )أَعطَی ـ یُعطــی(: به تو 

نمی دهم

ال بَأَس: اشکالی ندارد، هیچ اشکالی ندارد

ال تََتأَثَُّر ِبـ: تحت تأثیر قرار نمی گیرد، 

تأثیر نمی پذیرد

الکراَمة: بزرگواری

کَُرِة الَْقَدم: فوتبال

الکَُرة: توپ

الکُرسّی: صندلی

َ یکَرُە(: ناپسند داشته اید کَِرْهُتم )کَِرَەـ 

کَِرْهُتُموُه )کَِرَہ ـَ یَکَْرُہ(: آن را ناپسند 

می دارید

الکَریم: شریف، ارزنده

کریَهة: بد، زشت

ِکساء: جامه، لباس

الکسُب: به دست آوردن

کََسَبْت )کََسَبـ  یکِسُب(: کسب کرد

ُر(: شکست َرـ  یُکسِّ َر )کَسَّ کَسَّ

الکُّفار: کافران

: هر کُلَّ

ِکال: هر دو 

الکَالم: سخن، سخن گفتن

ِکالهما )کال + هما(: هر دوی آن ها

کَلََّم )کَلََّمـ  یُکلُِّم(: سخن گفت

کَلِّْم: سخن بگو

کُلُوا )أَکََل -ُ يَأکُُل(: بخورید

ًة: چندبار کَم َمرَّ

کَم: چقدر



67

فهرست الفبایی

ال تَستوی )اِسَتوی ـ یَستوی(: برابر نیست 

ال تَشَبُع: سیر نمی شود

ال تَشَتِهی: نمی خواهد، میل ندارد

یُطِعــُم(:  ـ  )أَطعــَم  تُطِعمــوا  ال 
طعــام ندهیــد، غــذا ندهیــد

ِ یظلُِم(: ستم نكن ال تَظلِْم )ظَلََمـ 

ـَـ یعلَُم(: نمی داند ال تعلَُم )َعلَِمـ 

َ یعلَُم(: نمی دانی ال تَْعلَُم )َعلَِمـ 

ال تَعیُبوا: عیبجویی نکنید

(: فریب نخورید ـ  یَغَترُّ ال تَغَتّروا )اِغَترَّ

یغَضـــُب(:  ـَ  )َغِضـــَب  تغَضـــب  ال 
نبـــاش خشـــمگین 

َق ـ يَتفرَُّق(: پراکنده نشوید ال تََفرَّقوا )تََفرَّ

یْفَعـــُل(: ـَ  )َفَعـــَل  تَفَعلـــوَن  ال 

انجـــام نمی دهید

ال تَْقَتِربُوا: نزدیک نشوید

ال تَْقُف )َقفا ـُ یَقُفو(: پیروی نکن

ال تَُقْل: نگو

ُ یکُتُب(: ننویس ال تَکُتْب )کََتَبـ 

ال تکِذب )کََذَب ـِ یکِذُب(: دروغ نگو 

ال تکونَّنَّ )کاَن -ُ یکون(: )هرگز( نباش

ُب(: لقب ندهید َبـ  یُلَقِّ ُبوا )لَقَّ ال تُلَقِّ

یَلِْمـــُز(: ـِ  )لَمـــَز  تلِمـــُزوا   ال 
عیبجویی نکنید، عیب نگیرید

ال تمتِنُعوا )اِمَتَنَع ـ یمتِنُع(: خودداری نکنید

ال تََتباَدلوا: عوض نکنید

ُك(: حرکت  یتحرَّ ـ  َك  )تَحرَّ ُك  تََتَحرَّ ال 

نمی کند

ال تَتذکَّْر )تذکََّر ـ یتذکَُّر(: به یاد نیاور

ــُس(:  ــَس ـ یََتجسَّ ُســوا )تَجسَّ ال تََجسَّ

خبرجویی نکنید، جاسوسی نکنید

ِ یجلُِس(: ننشینید ال تَجلِسوا )َجلََسـ 

ال تُجلِسی )أَْجلََس ـ یُجلِس ]ال نهی + 

← امر منفی[(: ننشان مضارع

(: دوست نداری ـ  یُِحبُّ ال تُِحبُّ )أََحبَّ

ُث(: سخن نگو ثـ  یُحدِّ ْث )َحدَّ ال تَُحدِّ

َ یحَزُن(: ناراحت نشو،  ال تَحَزْن )ِحزنـ 

اندوهگین نشو

ال تَْحَزنُـوا )َحـِزَن ـَ یَْحـَزُن(: غمگیـن 

نباشـید

ـ یُدِرُک(: درک نمی شود،  ال تُدَرُک )أَدرک 

به دست نمی آید

ال تُرِسل )أَْرَسَل – یُرِسُل(: نفرست

ال تُرِسلوا: نفرستید

ال تُرَفُع: باال برده نشود، باال نرود

ال تُساِفْر: سفر نکن

(: دشنام ندهید ُ یَُسبُّ ـ  ال تَُسبُّوا )َسبَّ

یَسَتشــیر(:  ـ  )اِستشــار  تَسَتِشــر  ال 

مشورت نکن
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ال یَْرَضٰی )َرِضَی ـَ یَْرَضی(: راضی نمی باشد

ال یُساِفُر: سفر نمی کند

ال یُســـاِفروا: نبایـــد ســـفر كننـــد، 

مســـافرت نکننـــد

ال یُسبُِّب: سبب نمی شود

ـ یَْسَتِمُع(: گوش نکند ال یَسَتِمْع )اِْسَتَمع 

ال یَْسَخْر )َسِخَر ـَ یَْسَخُر(: نباید مسخره کند

ال یُْسَمُع: شنیده نمی شود

یشـــکُُر(:  ـُ  )َشـــکََر  یشـــکُرون  ال 

سپاسگزاری نمی کنند

ال یُضیُع )أَضاَعـ  یُضیُع(: تباه نمی کند

ال یَعَتِقُد )اِْعَتَقَد ـ یَْعَتِقُد(: پایبند نمی باشد

ال یَغَتْب )اِْغتاَب ـ یَغتاُب(: نباید غیبت کند

ـِ یَْغِفُر(: آمرزیده نمی شود ال یُْغَفُر )َغَفر 

ال یَُغیُِّر )َغیََّر - یُغیُِّر(: تغییر نمی دهد

ال یُکلُِّف )کَلََّف ـِ یُکَلُِّف(: تکلیف نمی دهد

َ یَنَفُع(: سود نمی رساند ال یَْنَفُع )نََفَعـ 

ال یَنُقُص: کم نمی شود

ال یَْهدی )َهَدی ـِ یهِدی(: راهنمایی نمی کند، 

هدایت نمی کند

(: گمان نمی کنم ُ یظُنُّ ـ  الأَظُنُّ )ظنَّ

الأَعرُفه )َعَرَف ـِ یعِرُف(: او را نمی شناسم

ال بَأَس: هیچ اشکالی ندارد

َ یمَنُع(: باز ندارید ال تَْمَنعا )َمَنَعـ 

یَتنابَـــُز(: ـ  )تَنابَـــَز  تَنابَـــزوا   ال 

لقب های زشت ندهید

ال تَناُم )ناَم -َ یناُم(: نمی خوابد

ال تَنَسِحْب: عقب نشینی نکن

ال تَنکِسْر: شکسته نشو

ال تَْهُرْب )َهَرَب ـُ یهُرُب(: فرار نكن

ِـ یَِهُن(: سست نشوید ال تَِهُنوا )َوَهَنـ 

ِ یَِجُد(: یافت نمی شود ال تُوَجُد )َوَجدـ 

← امــر  ال تیــأْس )النهی+مضــارع

منفی(: ناامید نشو

ال نَْسَتطیُع )اِستطاَع - یستطیُع(: نمی توانیم

ال نُْشِرُك / أَن ال نُْشِرَك: شریک قرار 

نمی دهیم / که شریک قرار ندهیم

ال یتکلَُّم )تکلََّم ـ یتکلَُّم(: سخن نمی گوید

یُجــاِدُل(: ـ  )جــاَدَل  یُجــاِدُل   ال 

مجادله نمی کند، ستیز نمی کند

یَْجَتِنــُب(: ـ  )اِجتنــب  یَجَتِنــُب   ال 

دوری نمی کند

ال یَجوُز )جاَز -ُ یَجوُز(: جایز نیست

ُ یحُزُن(: غمگین نکند ال یَْحُزن )َحِزَنـ 

ال یَخَشُع: فروتنی نمی کند

ال یُذکَُر )َذکََر ـُ یذکُُر(: ذکر نمی شود، 

گفته نمی شود
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لُّب: مغز میوه

لَِبَث )لَِبَث -َ يَلَبُث(: اقامت کرد، ماند

َ یَلَْبُث(: درنگ كردم لَِبْثُت )لَِبَثـ 

لَِتعاَرفـــوا )تَعـــاَرَف ـ یتعـــاَرُف(: 

ــید ــر را بشناسـ ــا همدیگـ تـ

راسِة: برای ادامهٔ تحصیل،  لِتکمیل الدِّ

برای تحصیالت تکمیلی

لَْحم: گوشت

لَدی: نزد

لِذلَِك )جار و مجرور(: برای همین، به 

همین خاطر

لَِزَم )لَِزَم ـَ یلَزُم(: آویخت، رها نکرد

لِزَم الَمنام: خوابید، خواب را رها نکرد

دیدن  برای  التاریخیَّة:  اآلثار  لِزیارة 

آثار تاریخی

لِسان: زبان

لَِعٌب: بازیچه

: شاید، امید است لَعلَّ

)ترکيــب وصفــی(:  كَثیــرة  لُغــاٌت 

بســیاری زبان هــای 

لُغات: زبان ها

اللّغة الَعربیَّة ))ترکيب وصفی(: 

»ال«دار((:  اســم   + »ال«دار  )اســم 

ــی ــان عرب زب

التدُخل: وارد نشو

التُشِبُه )أَشَبَه ـ یُشِبُه(: شبیه نیست، 

شباهت ندارد

التُْغِنی )أَْغنیـ  یُْغِنی(: بی نیاز نمی کند

ُقوا )تََفرَّق ـ یََتَفرَُّق(: پراکنده نشوید التفرِّ

َم )الم ناصبه + مضارع(: تا تمام کنم،  أِلُتَمِّ

تا کامل کنم

التُوَجُد )َوَجَد - یَِجُد(: یافت نمی شود

َ یَْیأَُس(: ناامید نشوید التیأَُسوا )یَِئَسـ 

أِلشَتری )اِْشَتری - یَْشتری(: تا بخرم

العب: بازیکن

الاّلعبون: بازیکنان

النُشاِهُد: مشاهده نمی کنیم

أِلنّی )لـِ + أنَّ + ی(: زیرا من، به خاطر 

این که من

الیحتاُج )اِحتاَجـ  یحتاُج(: احتیاج ندارد

َ یعلَُم(: نمی دانند الیَْعلَُمون )َعلَِمـ 

الیُکلُِّف )کَلََّفـ  یُکَلُِّف(: اجبار نمی کند

الیُمِکُن )أَْمکنـ  یُمِکُن(: امکان ندارد، 

ممکن نیست

الینتِفُع )اِنَتَفَعـ  ینتِفُع(: سود نمی برد

الیُؤِمُن )آَمَنـ  یُؤِمن(: ایمان نمی آورد

َ ییأَُس(: ناامید نمی شود الییأَُس )یَِئَسـ 
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لَْم یَُتْب )تاَب ـُ یتوُب(: توبه نکرد

لم یُترْک )تََرَک ـُـ یَْتُرُک(: رها نکرد، 

ترک نکرد

لَْم یُجلُِسوا )لَم+یُجلِسوُن: لم

←ماضی منفی(: ننشاندند یُجلِسوا 

لَْم یَرِجْع: بازنگشت

لَم یَسَمْع: نشنید، نشنیده است 

لَـــم یُعاِمـــْل )عاَمـــَل ـ یُعاِمـــُل(: 

رفتـــار نکـــرد، معاملـــه نکـــرد

مضارع←ماضی  )لم+  یَعلَموا  لَم 

منفی(: ندانستند، ندانسته اند

← ماضی  لَم یَکُتب )لم + مضارع 

منفی(: ننوشت

نزاییــد،  یَلِــُد(:  ـِ  )َولَــَد  یَلِــد  لَــم 

اســت نزاییــده 

َ یَنَجُح(: پیروز نشد لَم یَنَجْح )نََجَحـ 

نشد،  زاییده  یَلُِد(:  ـِ  )َولََد  یُولَد  لَم 

زاییده نشده است

لّما )قيد زمان(: وقتی

لِماذا )لـِ + ماذا( )جار و مجرور(: چرا، 

برای چه؟

مال  ومجرور(:  )ِل+من()جار  لَِمن؟ 

چه کسی، برای چه کسی؟

لَُغة: زبان )تکلمی(

لِكَی أُساِفَر )لِکی+ مضارع←مضارع 

التزامی(: برای این كه سفر كنم

لِكَی تَفَرحوا: تا شاد شوید

لََک )حرف جر+ ضمیر(: داری

: ولی، ولیکن، اما للکنَّ

لِکَی یَجلَِس: تا این که بنشیند

لِکـی یُصلِّـَح )صلََّح ـ یُصلِّـُح( / )لِکی 

التزامـی(:  مضـارع   ← مضـارع  + 

تا تعمیر کند

لِکی یُقِنَع )أْقَنَعـ  یُقِنُع(: تا قانع کند

ــَزُن(:  ــِزَن ـَ یحـ ــوا )َحـ ــال تَحَزنـ لِکَْیـ

تـــا این کـــه اندوهگیـــن نشـــوید

یاَرة: برای زیارت لِلزِّ

لِلِّه: برای خداست

لِـَم )ِل + مـا(/ )جـار و مجـرور(: چرا، 

بـرای چه

لَــم أُســاِفْر )لــم+ مضــارع← ماضی 

منفی(: سفر نكردم، سفر نكرده ام

لَم تَذَهبوا: نرفتید، نرفته اید

لَم تَكُتبَن: ننوشتید، ننوشته اید

← ماضی  لَم تُؤِمنوا )لم+ مضارع 

منفی(: ایمان نیاوردید
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لِهـــذا )حـــرف جـــر + اســـم اشـــاره: جـــار 

و مجـــرور(: بـــرای همیـــن

اللَّوح: تخته

لَون: رنگ

لُِیَبیُِّنوا )بَیََّن ـ یبیُِّن(: تا روشن کنند، 

برای این که آشکار نمایند

لَیَت، یا لَیَت )من الحروف المشّبهُة 

بالفعل(: کاش، ای کاش

َ یَجَعُل(: تا قرار دهد لَِیجَعَل )َجَعَلـ 

لَیَس: نیست

یَْســَتْغِفُر(:  ـ  )اِســتغَفر  لِیســتغِفروا 

بایــد آمــرزش بخواهنــد

لَِیِصل )َوَصَل ـِ یَِصُل(: تا برسد

لَِیْعلَموا )الم امر+مضارع(: باید بدانند

ُق(: تا پراکنده کند قـ  یفرِّ َق )َفرَّ لُِیَفرِّ

مضارع   ← مضارع   + )لِـ  َقُهم  لُِیَفرِّ

التزامی(: تا آن ها را )از هم( جدا كند

لیالً: شبانه

لَیِّن: نرم

لَِینقِطْع )اِنَْقطَعـ  ینَقِطُع( / )الم جازمه 

+ مضارع← بايد + مضارع التزامی(: 

باید بریده شود

ِ یهِدی(: تا هدایت كند لَِیهِدَی )َهَدیـ 

←مستقبل  لَن أُساِفَر )لن+ مضارع 

منفی(: سفر نخواهم كرد

لَن أکُتَب )لن + مضارع← مستقبل 

منفی(: نخواهم نوشت

← مسـتقبل  لَـن تَنالُوا )لن + مضارع 

منفی(: دست نخواهید یافت

َ یناُل(: نخواهید رسید،  لَن تَنالُوا )ناَلـ 

دست نخواهید یافت

لَن نَسَتطیَع: نخواهیم توانست

لن نَمَتِنَع: خودداری نخواهیم کرد

فراموش  ینَسی(:  ـَ  )نَِسَی  نَنَسٰی  لَن 

نخواهیم كرد

لن یَجلِسَن )لن + مضارع← مستقبل 

منفی(:  نخواهند نشست

لَْن یَْخلُُقوا )َخلََق ـُ یَْخلُُق(: نخواهند آفرید

←مستقبل  لَْن یَرِجَع )لن+ مضارع 

منفی(: باز نخواهد گشت

 ← یُفهِّم ُم:لن  یَُفهِّ  + )لَن  َم  یُفهِّ لَن 

مستقبل منفی(: نخواهد فهماند

لَِنَتَوكَّْل )توکََّل - یتوکَُّل(: باید توكل كنیم

لَِنجلَِس: تا بنشینیم

لَِنرِجْع )الم امر + مضارع(: باید برگردیم

لَِنسَتِمْع )اِسَتَمع - یَْسَتِمُع(: باید گوش 

فرادهیم
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ماذا: چرا؟ برای چه؟

یُشـــاِهُد(:  ـ  )شـــاَهَد  ماشـــاهدُت 

نکـــردم مشـــاهده 

الماضی: گذشته

الماضَیَتیِن: گذشته ها

ِ یْقِسُم(: تقسیم نکرد ماَقَسَم )َقَسَمـ 

ِمائََتی: دویست 

المائل: متمایل، مشتاق، راغب

ُمباراة: مسابقه

ُمبتِسماً: خندان، با تبسم

ُمبتِسمتیِن: خندان، با تبسم

مژده دهنـــــدگان، ــــــــــریَن:  ُمبشِّ

بشارت دهندگان

َریِن: با تأخیر، دیر ُمتأَخِّ

ُمتتالیة: پی در پی

الَمتَجر: مغازه، بازار

متذکِّر: به یادآورنده

ُمَتراِکم: فشردة 

الَمتروکة: متروکه، خالی از َسکنه

الُمَتعاِرف: آشناکننده 

باً: با تعجب ُمتعجِّ

ُمتعلِّقة: مربوط

الُمَتَعلِّم: یادگیرنده، دانش آموز، ُمحّصل

اللَّئیم: فرومایه

ما أَْجَمَل )فعل تعجــب: ما+أْفَعَل(: 

چه زیباست

ما اِعتَمَد )اِعَتَمدـ  یعتِمُد(: تکیه نکرد 

/ اعتماد نکرد

ما ِبَک؟: چی شده، تو را چه شده است؟

َ یحَفُظ(: حفظ نکرد،  ما َحِفَظ )َحِفَظـ 

به خاطر نسپرد

ما َرَجَع: بازنگشت

ما ساَفرُت )ساَفَرـ  یُساِفُر(: سفر نکردم

مـــا طالَْعـــُت )طالَـــَع – یُطالِـــُع(: 

مطالعـــه نکـــردم

یَْفَهُم(:نفهمیدند)آن  ـَ  )َفِهَم  َفِهما  ما 

دو نفر(

ما هی: آن چیست؟

ما َوَجُدوا )َوَجَد -ِ یَِجُد(: نیافتند

ما یُریُد: نمی خواهد

ما یُقاِرُب )قاَرب - یُقاِرُب(: نزدیك به

ما یلی: آنچه می آید

ما: آنچه، چیزی

ماء: آب

ماتُوا )ماَت -ُ یَمُوُت(: مردند

ماَخلَْقَت )َخلََقـ  یخلَُق(: نیافریدی
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َمحاصیل )مفرد: محصول(: محصوالت

ُمحاَفظَة: استان

الُمحاکَمة: محاکمه، داوری کردن

َمحاِمد: ستایش ها

ُمحاَولَة: تالش کردن، کوشیدن

ُمِحّباً: دوستدار، عاشق

ُمحترٌم: مورد احترام

د: مشخص شده، ُمعّین الُمَحدَّ

ِمْحراب: مهراب

ِمحرار: دماسنج

الُمحسنین: نیکوکاران

َمحَضر: محّل حضور

الَمَحّل: محّل، جایگاه

َمحِمل: کجاوه

الُمحیط: اقیانوس

َمخارج )مفرد: َمخرج(: محل های خروج

الُمخاطَبین: شنوندگان

 َمخبوء: پنهان

الُمخَتلَِفة: متفاوت، گوناگون

ُمِخرج: بیرون آورنده، خارج کننده

ة: سرسبز ُمْخَضرَّ

ُمخلِصــاً: مخلصانــه، در حالــی كــه 

ــص كنــم خال

ُجون: تماشاگران الُمتفرِّ

الُمَتَقرِّب: نزدیک شده

الُمتکاتِبتاِن: دو نامه نگار

المتکبِّر: خودبزرگ بین

الُمَتکَلِّم: سخن گوینده، سخنگو

نین: شهرنشین، پیشرفته ُمتَمدِّ

الُمتواضع: فروتن

الِمثال: مانند، نمونه

الَمجاالت: زمینه ها، عرصه ها

الُمجالََسة: همنشینی کردن

الُمجاِورة: مجاور، نزدیک

ُمجتِهد: تالشگر/ کوشا

الُمجتهدون: تالشگران

ُمِجّد: کوشا

تین: با تالش و جدیت ُمجدَّ

الُمَجرَّب: آزمایش شونده، آزموده

الُمْجِرموَن: بدکاران، گناهکاران

َفة: خشک شده ُمَجفَّ

الَمجلِس: مجلس، محل نشستن

مجموعٌة: مجموعه ای

ُمحاَربة: جنگیدن

َمحارم: َمحرم ها، جنس مخالف

ُمحاَسبة: محاسبه کردن
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َمرحباً بکم: درود بر شما، خوش آمدید

َمرَحباً: خوش آمدی

الَمرحلة االِبتدائّیة: دورهٔ ابتدایی

وصفی(:  )ترکيب  راسیَُّة  الدِّ المرحلُة 

دورۀ تحصیلی

َمرزوق: روزی خورنده

الُمرَسل: فرستاده شده، پیامبر

مرضیًَّة: خشنود شده

ُمرِعب: وحشتناک

َمَرق: خورش

َمرَمی: دروازه

َمرَهم: پُماد

الَمریض: بیمار

الَمزاِرع )مفرد: المزرعة(: مزرعه ها

ُمزارع: کشاورز

الُمزاِرعون: کشاورزها

َمزیَّــة(: مزيت هــا،  )مفــرد:  َمزایــا 

شايستگی ها

مساَء الخير )الّنور( )ترکيب اضافی(: 

عصر به خیر

الَمساَفة: فاصله

ُمساَفَرة: سفر کردن

َمساِکن )مفرد: َمْسکن(: منزل ها، خانه ها

َمخلُوقات: آفریدگان

(: دراز کن، بکش ُمدَّ )َمدَّ ـُ یَُمدُّ

َمّد: كشیدن، گسترش

ُمداراة: مدارا کردن

َمداِرس: مدرسه ها

ة طَویلَة )ترکيب وصفی(: مدت زمان  ُمدَّ

طوالنی

َ یمــَدُح(: مــدح کرد،  َمــَدح )َمــَدَحـ 

ستایش کرد

س: تدریس کننده، معلّم، آموزگار ُمَدرِّ

َمدَرَسة: مدرسه، مکان درس خواندن 

الُمُدن: شهرها

ُمّر: تلخ

َمّر: گذر، عبور کردن

الَمرء: آدمی، انسان

َمّرات: چندبار

َمراِحل: مرحله ها

الُمراِفقیَن: همراهان

ًة أُخری )ترکيب وصفی: اسم نکرة  َمرَّ

+ اسم نکره(: یک بار دیگر

ة: یک بار، یک مرتبه َمرَّ

ُمرتَفع: بلند

تَْیِن: دوبار َمرَّ
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ُمشاَهَدة: دیدن، تماشا کردن

ُمشتاَقة: با اشتیاق

ُمشتاقین: با اشتیاق، مشتاقانه

الُمشَتَركة: مشترك

الُمشَتِغل: کارکننده

ُمشِرف: مدیر داخلی

الَمشِرق: مکان طلوع خورشید

الُمشرکین: مشرکان

ة: سختی َمَشقَّ

ِمشکاة: چراغدان

الُمشکلة: مشکل

الَمشهد: صحنه

َمْشهور: معروف، مشهور

ُمصاب: دچار

الَمصابیح: چراغ ها

مصادر )مفرد: مصدر(: منابع

الَمصانع: آب انبارهای بیابان

المصائب )مفرد: المصیبة(: بالوبدبختی

ِمصباح: چراغ

الُمْصَحف: قرآن

ُمصلِّح: تعمیرکار

المصَنع: کارخانه

الُمصیبة: بال

المساکین )مفرد: المسکین(: بیچارگان

الُمْسَترِجع: پس گیرنده

ُمستشرٌق: شرق شناس

الُمسَتشــــــِرقیَن: خاورشناســــــان،

شرق شناسان

ُمْسَتِعَرة: فروزان، روشنی بخش

ُمسَتعین: یاری جوینده

الُمستقیم: راست، درست

ُمسَتِمعوَن: گوش دهندگان، شنوندگان

الُمسَتِمعیَن: شنوندگان

ُمسَتنِقعات: مرداب ها

الُمْسَتوَصف: درمانگاه

ل: ضبط صوت ُمَسجِّ

َمسرور: شاد

الِمْسک: ُمشک

ئـــة: آرام بخـــش ـ ُمَســـکِّنة = ُمَهدِّ

تسکین دهنده

ُمسلِم: مسلمان

المسلمین: مسلمانان

َمسموح: مجاز

َمسئول: مورد سؤال، مورد بازخواست

ُمشاِغب: شلوغ کننده، اخاللگر

الَمشاِکل )مفرد: المشکل(: مشکالت
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ُمعَجبون: شگفت زده ها

ُمْعَجم: فرهنگ لغت

ُمعَجم: فرهنگ لغت، لغت نامه

بَة: ]واژه[ عربی شده الُمَعرَّ

َمعرفة: شناخت

الَمعِصية: نافرمانی کردن

ُمعطَّلَة: خراب شده

الُمَعلِّم: آموزگار، معلّم

معلومات: اطالعات

َرة: کهنسال الُمَعمَّ

ترکيـب إضافی(:  ← َمَعنـا )َمـَع + نا 

با ما، همراه با ما

ُمَعیَّن: تعیین شده، مشخص

َمعیوب: دارندۀ عیب، عیبدار

الَمغِرب: مکان غروب خورشید

ُمْغلَق: بسته، بسته شده

ِمفتاح: كلید

مفترس: دّرنده

الُمفتِرسین: درندگان

َمفتوح: باز، گشوده

َمفتوَحٌة: باز

الُمفَردات: واژگان، كلمه ها

َمفروشة: پوشیده شده

ِ یَْمِضی(: گذشت َمَضی )َمَضیـ 

الِمضیاف: مهمان نواز

َمضیق: تنگه

الَمطار: فرودگاه

َمطاِعم: رستوران ها، غذاخوری ها

َمطَر: باران

َمطَعم: رستوران

الَمطلُوب: خواسته شده، طلب شده

الُمطمئنَّة: مطمئن، آرام

ُمطَهِّر: پاک کننده

َمظاِهر )مفرد: مظهر(: نشانه ها

الَمظَهر: ظاهر، جلوه

َمَع )ظرف مکان(: با

َمَع األََسِف )ترکیب اضافی(: متأسفانه 

الَمِة )ترکیب اضافی(: به سالمت َمَع السَّ

َمَع بَْعٍض )ترکيب اضافی(: با یکدیگر

َمَع َغیِرِە: با دیگری، با فرد دیگر

َمَع نَْفِسَك )ترکيب اضافی(: با خودت

المعاِبد )مفرد: المعبد(: عبادتگاه ها

الَمعاَرَضة: مخالفت کردن

المعبد: عبادتگاه، پرستشگاه

َمعُبودات: خدایان

ُمعَجَبة بـِ : شیفتۀ
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مکسوٌر: شکسته

الُمکَیِّف: کولر

َمالِبس )مفرد: ملبس(: لباس ها

َمالِبــُس الّریاَضــة )ترکيــب اضافی(: 

لباس های ورزش

َمالِعب: ورزشگاه ها

َمالَمة: سرزنش

الَمالئکة )مفرد: الَملک(: فرشتگان

الَملعب: ورزشگاه

الِملَّف: پرونده

ِ یملُِک(: مالک می شوی ملکَْت )َملَکـ 

ع: ملّمع، درخشان الُملمَّ

ثَة: آلوده کننده ُملَوِّ

ُملوک: پادشاهان

الُملّونَة: رنگی، رنگارنگ

َملیح: با مّزه / بانمک

الُمْمَتّد: امتداد داده شده، کشیده شده

: راهرو َمَمرِّ

َمْمزوَجة: درآمیخته

َمْملوء: پر

َممنوع: غیر مجاز، ممنوع

من أَصٍل کردّی: از نژاد کُرد

ِمن جانِب )جار و مجرور(: از سوی

َمفَسدة: مایۀ تباهی

ُمفِسُدون: فسادکنندگان

رین: تفسیرکنندگان، عالمان به  الُمَفسِّ

علم تفسیر قرآن 

ُمفکِّر: متفکر، اندیشمند

الُمفید: سودمند

الَمقابر: آرامگاه ها، قبرستان ها

ُمقاباَلت: مصاحبه ها

َمقال: زمینه، سخن گفتن 

َمقال: گفتار

مقبولٌة: پذیرفته شده

ُمقَتِدَرة: قدرتمند، شایسته

ستیِن: مقدس، پاک المقدَّ

ُمقیم: برپادارنده

َمکاِرم )مفرد: مکُرمة(: بزرگواری ها

مکان: مکان، جا

الَمکَتبة: کتابخانه

المکتوبة: نوشته شده

مکّرَرة: تکراری

الُمکِرم: اکرام کننده

مة: شریف، محترم الُمکَرَّ

الُمکَرمین: گرامی شدگان

َرة: شکسته شده ُمکسَّ
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الُمنَفِتح: گشوده

ُمنِقذ: نجات دهنده

الُمنقِطع: بُریده شونده

ُمْنَهِمَرة: ریزان، جاری

رة: تابناک، منور، درخشان المنوَّ

ُمنیــِة الُمریــد )نــام کتابی اســت.(: 

آرزوی اراده کننده )دانش(

ُمنیة: آرزو

ُمهاِجمیَن: ُمهاجم ها، حمله کننده ها

ئَة: آرام بخش ُمَهدِّ

ِمهَرجان: جشن، مهرگان، جشنواره

ُمهّماً : مهم

ـــی(:  ـــب اضاف ـــل )ترکي ـــواّد التَّجمی م

ـــی ـــواد آرایش م

المواّد الُمخاطیَّة: مواد ُمخاطّی، چسبناک

ُمواَصفات: ویژگی ها

َمواِضع: مکان ها، جایگاه ها

الَمواِعظ: پندها

الُمواِفق: موافقت کننده، مواِفق

موت: مردن

د: یکتاپرست ُمَوحِّ

ُمَؤدُِّب: ادب کننده

َمَودَّة: دوستی

من دون )جار و مجرور(: به غیر از، 

به جای

ِمن ذلَِک )جار و مجرور(: از آن جمله، 

از آن

ِمن َفْضلَِك: لطفاً

ِمن َقبل )جار و مجرور(: پیش از این، قبالً

َمن هذا؟: این کیست؟

ِمن َوَرثَِةَجنَِّة النَّعیم: از وارثان بهشت 

پرنعمت

َمن یَجَتِهْد )اِْجَتَهد - یَجَتِهُد(: هر كس 

تالش كند

ُمناِدی: جارچی، پیام دهنده

الُمناِسب: مناسب

الُمنتِشرة: پخش شده

الُمنتِظرین: منتظران

الُمنتِقل: جابه جاشونده

ُمنُذ: از هنگام

َمنِزل: خانه

ل: نازل کننده الُمَنزِّ

َمنصور: یاری شده

الَمنطق: گفتار

ِمنطَقة: منطقه

ُمَنظََّمة: سازمان
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ناَم)ناَم -َ یَناُم(: خوابید

النَّباتات: گیاهان

النَّبوّی: پیامبر، نبوی

الَنبّی: پیامبر، پیغمبر

الَنجاح: پیروزی، موفقیت

َ ینَجُح(: موّفق می شوی نََجْحَت )نََجَحـ 

النُّحاس: مس

نُْحــَن )نــاَح ـُ یَُنــوُح(: بــا صــدای بلنــد 

گریســتند و شــیون کردنــد

نحُن: ما

نَْحَو: به سوی

النَّداَمة: پشیمانی

نََدَب )نََدَب ـُ یَنُدُب(: فراخواند

النََّدم: پشیمانی

ِ یرِجُع(: برمی گردیم  نَرِجُع )َرَجَعـ 

نرُجو )رجاـ  یرُجو(: امیدواریم

ُل(: فرود آورده شد َل ـ یُنزِّ َل )نَزَّ نُزِّ

َل: نازل کرد نَزَّ

نََزلَْت )نََزَل ـِ یَْنِزُل(: نازل شد

ُل(: نازل کردیم ل ـ یُنزِّ لنا )نَزَّ نَزَّ

نُزول: پیاده شدن/ پایین آمدن

نساِعُد )ساَعَدـ  یُساِعُد(: کمک می کنیم

النِّسائّی: زنانه

َمْوُسوَعة: دانشنامه/ دائرۃ المعارف

الُْمَوظَّف: کارمند

الَموِعظَة: نصیحت، پند

َموِقف: ایستگاه، گاراژ

ُمؤلِّف: نویسنده

الُمؤمن: مؤمن، با ایمان

ِمئات: صدها

َمیادین )مفرد: میدان(: میدان ها

الِمیاه: آب ها

ِمَئة: صد، یکصد

الَمیِّت: ُمرده

المیزان: ترازو، ترازوی اعمال

ِمیقات : وعده گاه

ناِجح: موفق، پیروز

ناِجحات: دختران پیروز، پیروزها

ناِدمین: پشیمان ها

الّنار: آتش

الناس: مردم

ناِصر: یاریگر/یاری کننده

النافعات: سودمند

ناِقُص: منهای، تفریق از ) ـ (

نـــاَل )نـــاَل ـَ ینـــاُل(: دســـت یافـــت، 

بـــه دســـت آورد
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نَظََّف )نَظََّف - یُنظُِّف(: تمیز کرد

نَظیَفة: پاکیزه، تمیز

نَفس: جان، شخص

النِّفط: نفت

نََفَع )نََفَع ـَ یَْنَفُع(: سود بُرد

نََفقات: هزینه ها

نُفوذ: نفوذ، راه پیدا كردن

نُّقاد )مفرد: ناِقد(: نقدکنندگان 

نِقاط: نقطهها

ـُ یَْنُقُص(: کوتاه شد،کم شد نََقَص )نََقَص 

النَّقل: برگردان، ترجمه

نُقوداً: پول

النُّقوش: نگاره ها، کنده کاری ها

النَّقی: پاک و پاکیزه

نَماِرق: بالش ها )جمع »نَرَمک«(

نََمْت )نََما -ُ یَنمو(: رشد کرد

النَّملة: مورچه

نَموَذج: نمونه

نِهایَة: پایان

النَّهائّی: پایانی، فینال

الَنهر: رود، رودخانه

نوحاً: نوح

الَنوع: جنس

النِّسائیَّة: زنانه

النََّسب: دودمان، نَسب

یَســتخِدُم(: ـ  )اِســتخدم   نَْســتخِدم 

به کار می گیریم

نَِسَی )نَِسَیـ  یَْنَسی( فراموش کرد

النِّسیان: فراموشی

نََشأَ )نََشأَ ـَ یَْنَشأُ(: رشد کرد، پرورش یافت

النَّشاط: نشاط، فعالیت

نَْشر: گسترش، اشاعه

نَشیطاً: با نشاط، فعال

نَشیطیَن: بانشاط

نَّص: متن

ُ یَنُصُب(: قرار داد، نهاد،  نََصَب )نَصَبـ 

گُماشت

َ ینَصـُب(: نصب شـد،  نُِصـَب )نََصـَبـ 

برپا شـد

نَِصُف )َوَصَف ـِ یَِصُف(: توصیف می کنیم

نِصف: نیمی از، نصف

النُّصوص )مفرد: النَّص(: متون، متن ها

النَِّضَرة: تر و تازه

نَطََق )نَطََق ـ ینِطُق(: بر زبان آورد

النَّظَر: نگاه کردن

نَظَْرٌة: نگاهی
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َهَربَْت )َهَرَب ـُ یهُرُب(: فرار كردی

ُهناَک )ظرف مکان(: آن جا

َهْنَدَسة: اندازه

ُهواة )مفرد: هاوی(: عالقه مندان

َهْوناً: به آرامی

به  قسم  قسم+اسم(:  )حرف  اللِّه  َو 

خداوند، سوگند به خدا

َو إْن: اگرچه، هرچند

ـ یذکُُر(: باید یادآوری کنیم ُ َو لْنذکُْر )ذکََرـ 

َو هم راِکُعون )جملة اسمیة و حالیة(: 

در حالی که در رکوع اند

و هم یرکَبون )جملة اسمیة و حالیة(: 

در حالی که سوار می شدند

و ُهَو جالٌس )جملة حالیة(: در حالی 

که او نشسته است

واثٌق: مطمئن، بااعتماد

الواِجبات المدَرِسّية )ترکيب وصفی(: 

تکالیف مدرسه ای

الواجبات: تکالیف

واِسَعة: گسترده، وسیع

واِضح: آشکار، روشن

واَفَق )واَفق ـ یُواِفُق(: موافقت كرد

الواِقع: واقعیت، اتفاق افتاده

النَّْوعّیات: جنس ها

نوماً: خوابی

نََوی )مفرد: نَواة(: هسته ها

النََّوی: هسته

نیام )مفرد: قائم(: خواب ها، به خواب 

رفتگان، خفتگان

هاتِفّی: تلفنی

الهاِدئ: آرام

هارفارد )دانشگاهی در آمريکا(: هاروارد 

هالٌِک: نابودشدنی، هالک شدنی

َهْب )َوَهَب ـَ یََهُب(: ببخش

الَهجر: جدایی، دوری

ِهجرة: سفر، هجرت کردن

َهْجِرِك )ترکيب اضافی(: دوری تو 

َهَجَم: حمله کرد

هجمٌة: حمله، هجوم

َهَدف: گل

َهَدُفُه األَعلَی )ترکيب وصفیـ  اضافی(: 

هدف بلندمرتبه اش

ِ یهــِدی(:  َهــدی / َهداُهــم )َهــَدیـ 

هدایت کرد / آنان را هدایت کرد

هذا: این

َهَرَب )َهَرَب ـُ یهُرُب(: گریخت، فرار کرد
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ِ یَِصُف(: توصیف کردم َوَصْفُت )َوَصَفـ 

ُوصول: رسیدن

َوَضَع )َوَضَع ـَ یََضُع(: قرار داد

َوطْأَة: جای پا، قدمگاه

ِوعــاَء العلــم: )ترکيب اضافی: اســم 

بدون »ال« + اسم »ال«دار(: ظرف دانش 

ِوعاء: ظرف

وفِّ )َوفَّی ـ یُوفِّی(: کامل کن

َوفات: مردن، فوت كردن

َوْفقاً لـِ : طبِق، براساِس

ُوفور: فراوان، زیاد بودن

َوفَّی )َوفَّی ـ یَُوفِّی(: کامل کرد

َوَقَع )َوقَع ـَ یََقُع(: رخ داد، به وقوع پیوست

َوَقَف )َوَقَف ـِ یَِقُف(: ایستاد

الَوکر: النۀ کبوتر، النۀ پرندگان

الُوکَنات: النه ها

ُولَِد )َولَد ـِ یَلُِد(: متولد شد

ـــی:  ـــب وصف ـــروَر )ترکي ـــَد المس الول

اســـم »ال« دار + اســـم »ال« دار(: 

پســـر خوشـــحال

َولَد: پسر

ـِ یَلُِد(: زاده شد، به دنیا آمد ُولَِدْت )َولََد 

َولّی: دوست، ولی

واقفاً: ایستاده

واقفین: ایستادگان

والِداَی: پدر و مادرم 

َوَجَد )َوَجَد ـِ یَِجُد(: یافت

َوَجْدُت )َوَجَد ـِ یَِجُد(: یافتم

ِ یَِجُد(: یافتی/ می یابی َوَجْدَت )َوَجَدـ 

الَوَجع: درد

َوجه: چهره، جلوه، نشان

َوجهاً لَِوجٍه: رو در رو

ُوجود: هستی، بودن

وحیداً: تنها، به تنهایی

الُوّد: محبت و دوستی

الَوراِء: پشت سر

ُث(: به ارث گذاشت َثـ  یَُورِّ َث )َورَّ َورَّ

َوَرثَة: وارثان

َوْرد: ورد

الَوَرع: پارسایی، ُزهد

الَوَرقة: برگه، کاغذ

ورقّیًة: کاغذی

ُع(: پخش كرد َع ـ یُوزِّ َع )وزَّ َوزَّ

الُوْسطی: مرکزی

ُوْسع: گنجایش، ظرفّیت، ُوسعت

َوْصَفة: نسخه
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ُح(: ورق می زند،  ـ یتصفَّ َح  ُح )تصفَّ یََتَصفَّ

سریع می خواند

یََتعبَُّد )تعبََّد ـ یََتعبَُّد(: پرستش نمود، 

عبادت کرد

یََتَعلَُّق )تََعلََّق - یَتَعلَُّق(: متعلق می باشد

یََتَعلَّماِن: یاد می گیرند، می آموزند

یََتَفکَّرون )تفکََّرـ  یتفکَُّر(: می اندیشند

یتقاَعـــُد(:  – )تقاَعـــَد   یتقاَعـــُد 

بازنشست می شود

یتکلَُّم )تَکَلَّم - یََتکلَُّم(: سخن می گوید

يََتناَجياِن )تناَجیـ  یتناَجی(: با هم راز 

می گویند

یََتوکَّْل )تََوکََّلـ  یتوکَُّل(: توکّل کند

یَُثبِّْت )ثَبََّتـ  یَُثبُِّت(: استوار می سازد، 

ثابت می کند

یُجاِدُل )جاَدلـ  یُجاِدُل(: ستیز می کند

یَْجَتِمُع )اِجَتَمع ـ یَجَتِمُع(: جمع می شود

یَجتِنـــُب(:  ـ  )اِْجتَنـــَب  یَجَتِنبـــوَن 

می کننـــد دوری 

یجَتِهُد )اِْجَتَهدـ  یَجَتِهُد(: تالش می کند

ـ یَجِذُب(: جذب می کند،  ـِ یَْجِذُب )جَذَبـ 

می ِکشد

ــه  ــد، بـ ــرُّ(: می کشـ ـُ یَُجـ ــرَّ  ــرُّ )جـ یَُجـ

ــی آورد ــال مـ دنبـ

َولَْیکُْن )کاَن ـُ یکوُن(: پس باید باشد

یا مجیَب )حرف ندا + منادا(: ای برآورنده

الیابانیة: ژاپنی

ـُ یأُخُذ(: می گیرد یأُخُذ )أَخذـ 

یأکُُل )أَکََل ـ یأکُُل(: می خورد

ـُ یَأُمُر(: فرمان می دهد یأُمُر )أََمَرـ 

ُ یَْبُسُط(: می گستراند یَبُسُط )بََسُطـ 

یَْبُعُد )بَُعَد -ُ یَبُعُد(: دور است، فاصله دارد

ُد(: دور می سازد َدـ  یَُبعِّ ُد )بَعَّ یَُبعِّ

ُ یَبلُُغ(: می رسد یَبلُُغ )بَلََغـ 

ُ یبلُُغ(: می رسند یَبلُْغَن )بَلََغـ 

ـِ یبنی(: می سازد، بنا می کند یَْبنی )بََنی 

یتأکَُّد ِمن: اطمینان پیدا می کند

یَْتَبَع )تََبَعـ  یَْتَبُع(: تعقیب می کند

یََتَبیَُّن )تََبیَّنـ  یتبیَُّن(: آشكار می شود

ـ یَتجلَّی(: آشکار می شود،  یََتجلّی )تجلََّی 

جلوه گر می گردد

یُتََّخُذ )اِتَّخَذ - یَتَِّخُذ(: گرفته می شود

یتذکَُّر )تذکََّر – یتذکَُّر(: به یاد می آورد

يََتراَحُم )تَراَحم ـ يَتراَحُم(: به هم مهربانی 

می کنند

یَتَِّسُع )اِتََّسَع ـ یَّتِسُع(: فراخ می شود، 

گسترده می شود
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یَُخرِّبوَن )َخرََّب ـ یُخرُِّب(: ویران می کنند، 

خراب می کنند

یُخِرُج: خارج می کند، بیرون می آورد

ُ یَخُنُق(: خفه می کند یَْخُنُق )َخَنَقـ 

ُس(: درس می دهد س-یَُدرِّ ُس )درَّ يُدرِّ

ُ یَدُعو(: فرابخواند یَْدُعَو )َدعاـ 

یَْدعوَن )َدَعا -ُ یَدُعو(: دعوت می کنند

ـِ یدِفُن(: پنهان/ دفن می کند یَدِفُن )َدَفَن 

یَدوُر )داَر -ُ یدوُر(: می چرخد

یُدیر )أَداَر ـ یُدیُر(: اداره کند

َ یذَهُب(: می روند  یَذَهبَن )َذَهَبـ 

َ یذَهُب(: می روند یَذَهُبون )َذَهَبـ 

یَرتَِبُط )اِرتََبَط ـ یرتِبُط(: مرتبط می باشد

ـُ یرُخُص(: ارزان می شود یرُخُص )َرُخَص 

ـُ یَْرُسُب(:  یَْرُسْب )جواب شرط( )رَسَب 

مردود می شود

 یُرِسُل )أَرَسَل ـ یُرِسُل(: می فرستد

یرَغُبون فی )َرِغَب ـَ یرَغُب(: متمایل 

شوند، مشتاق شوند

َ یرکَُب(: سوار می شوند یرکَُبون )َرِکَبـ 

یُریدوَن )أَراَدـ  یُریُد(: می خواهند

َ یَزَرُع(: کشاورزی می کند یَزَرُع )َزَرَعـ 

یَزیُد )زاَد ـِ یَزیُد(: زیاد است

يَْجری)َجَرَی -ِ یَجِری(: جاری می شود

َ یَْجَعُل(: قرار می دهد یَْجَعْل )َجَعَلـ 

ِ یَجلُِب(: می آورد یَجلُِب )َجلََبـ 

َ یجَمُع(: جمع می كند یَْجَمُع )َجَمَعـ 

یُحاِســـُب(: ـ  )حاَســـَب   یُحاَســـُب 

محاسبه می شود

یُحاِوُل )حاَوَلـ  یُحاِوُل(: تالش می كند

یُحاِولوَن )حاَول ـ یُحاِوُل(: تالش می كنند

(: دوست می دارد ـ  یُِحبُّ یُِحبُّ )أَحبَّ

یَْحَتِرُم )اِحَتَرم ـ یَحَتِرُم(: احترام می گذارد

یَْحَتِفُل )إِحَتَفل ـ یَحَتِفُل(: جشن می گیرد

ُر(: هشدار می دهد رـ  یُحذِّ ُر )حذَّ یَُحذِّ

ُک(: حرکت می دهد ـ یَُحرِّ ُک )َحرَّک  یُحرِّ

یَْحَســـُب(: ـَ  )َحِســـَب   یَْحَســـُب 

حساب می کند، می پندارد

یُحِسُن: نیکی می کند

ِ یحِفُر(: حفر می کنند،  یَحِفرون )َحَفَرـ 

می کََنند

ُ یحکُُم(: داوری می كند یَحكُُم )َحکََمـ 

یَُحیُِّرنی )َحیََّر ـ یُحیُِّر(: مرا به تعّجب 

وامی دارد

یَخَتلُِف )اِْخَتلََف ـ یَختلُِف(: فرق می کند، 

تفاوت دارد
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َ یَْسَمُع(: می شنود یَسَمُع )َسِمَعـ 

ی(: می نامد ـِ یُسمِّ یـ  ی )َسمَّ یُسمِّ

ی(: نامیده می شود یـ  یَُسمِّ ی )َسمَّ یَُسمَّ

ـُ یَسوُق(: رانندگی می كند،  یَُسوُق )ساَق 

ماشین را می برد

َ یشاُء(: می خواهد یَشاُء )شاَءـ 

یُشاِهُد )شاَهَدـ  یُشاِهُد(: می بینید

یُشاِهدون )شاَهَدـ  یُشاِهُد(: مشاهده 

می کنند، می بینند

یَْشتِغلون )اِشتَغَل ـ یَشتِغل(: کار می کنند

ُع(: تشویق می کند َع ـ یَُشجِّ ُع )َشجَّ یُشجِّ

ِـ یصیُد(: شکار می شود یُصاُد )صاَدـ 

یُصِبُح )أَصَبح - یُصِبُح(: می شود، می گردد

ِ یَصِفُر(: سوت می زند یَْصِفُر )َصفرـ 

َ یَْصَنُع(: ساخته می شود یُصَنع )َصَنَعـ 

ِ یصیُر(: می شود، می گردد یَصیُر )صاَرـ 

َ یَْضَحُک(: می خندید یَضَحُک )َضِحَکـ 

(: ضرر می رساند یَُضرُّ )َضرَّ ـُ یَُضرُّ

(: دربرمی گیرد ُ یَُضمُّ ـ  یَُضمُّ )َضمَّ

ِ یضیُق(: تنگ می شود یَضیُق )ضاَقـ 

یطوُفون )طاَف ـُ یطوُف(: طواف می کنند

یَظَْهُر )ظََهَر ـَ یَظَْهُر(: آشکار می شود، 

ظاهر می گردد

یُساِعْد )ساَعَدـ  یُساِعُد(: کمک می کند

یُساِعْدَک: به تو کمک می کند

یُساِعُدنی )ساَعَدـ  یُساِعُد(: کمکم کند

یُساِفروَن )ساَفَر - یُساِفُر(: سفر می كنند

یســتخِدُم(: ـ  )اِســتخدَم   یَســَتخِدُم 

 به کار می برد، استخدام می کند

یَْسُتُر )َسَتَرـ  یَْسُتُر(: می پوشاند

یَْستطیُع )اِستطاَعـ  یستطیُع(: می تواند

یَْسَتعیُن )اِستعاَن ـ یَسَتعیُن(: کمک می گیرد

طلب  می خواهد،  آمرزش  یَسَتْغِفُر: 

بخشش می کند

یَســتقِبُل(:  ـ  )اِســتقَبَل  یَســتقبالِن 

بــه پیشــواز می رونــد

یَسَتمعوَن )إِْسَتَمَع ـ یَْسَتِمُع(: گوش می کنند

یْستوی )اِْستَوی ـ یَْسِتوی(: مساوی است، 

برابر است

یَْسَحُب )َسَحَب -َ یَسَحُب(: می کشد

ُر(: آسان گردان َرـ  يَُيسِّ ْر)يَسَّ يَسِّ

یَْسکُُن )َسکََن ـُـ یَْسکُُن(: ساکن است، 

زندگی می کند

یَسکُنون )َسکَن ـُ یَْسکُُن(: زندگی می کنند

یَْسلَُم(:  یَسلَْم )جواب شرط( )َسلَِم ـَ 

سالم می ماند
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ُ یقوُل(: گفته می شود یُقاُل )قالـ 

یَْقَتِربُوَن )اِْقَتَرَب ـ یَْقَتِرُب(: نزدیک می شوند

ُ یَقُتُل(: کشته می شود یُْقَتُل )َقَتَلـ 

يَقِدُر)َقَدَر-ِ يَقِدُر(: می تواند

ُب(: نزدیک می سازد َبـ  یُقرِّ ُب )َقرَّ یَُقرِّ

یقُصُد )َقَصــَد ـُ یَْقُصــُد(: قصد دارد، 

می خواهد

یُقطَُع )َقطََع ـَ یقطَُع(: بریده می شود، 

قطع می شود

یََقـُع )َوَقـَع ـَ یََقُع(: واقع اسـت، واقع 

می شود

ِ یقِفُز( )ماضی استمراری(:  یَقِفُز )َقَفَزـ 

می پرید

ُ یقوُل(: می گوید یَقوُل )قاَلـ 

یُقیُمون )أَقاَم - یُقیُم(: برپامی دارند

ِ یکِنُز(: انباشته می کنند،  یَكِنزون )کََنَزـ 

ذخیره می کنند

ُ یَكوُن(: می باشد یَكون )كاَنـ 

یکاُد )کاَد ـَ یکاُد(: نزدیک است که 

ُ یکُتُب(: نوشته می شود یُکَتُب )کََتَبـ 

ُ یکُتُم(: پنهان می کنند یَکُْتموَن )کََتَمـ 

یَکرُهون )ِکرَه ـَ یکرُه(: خوش ندارد

یَکِفی )کَفی -ِ يَکِفی(: بس است

یُعَبُد )َعْبَد ـُ یعُبُد(: پرستش می شود، 

پرستیده می شود

یَْعَتِبـُر(: بـه حسـاب  یُْعَتَبـُر )اِعَتَبـَر - 

می شـود آورده 

یُعِجُبنی: مرا در شگفت درمی آورد، 

خوشم می آید

َمعَرض  در  ُض(:  یُعرِّ ـِ  )َعرَّض  ُض  یَُعرِّ

می گذارد/به نمایش می گذارد

ـِ یعِرُف(: شناخته می شود یُعَرُف )َعَرَف 

یُْعَرُف: شناخته می شود

ُ یَعُفو(: درمی گذرد یَْعُفو )َعَفاـ 

َ یَْعلَُم(: می داند یَْعلَْم )َعلَِمـ 

َ یعلَُم(: می دانند  یَعلَموَن )َعلَِمـ 

يَعيُش)عاَش -ِ يَعيُش(: زندگی می کند

یعیُشون )عاش ـ یعیش(: زندگی می کنند

ِ یغِرُس(: )نهال( می کارد یَْغِرُس )َغَرَسـ 

یَفَتِخُر )اِفَتَخرـ  یَفَتِخُر(: افتخار می کند 

ُق(: پراکنده می سازد َقـ  یَُفرِّ ُق )َفرَّ یَُفرِّ

یَْفِقُد )َفَقَد -ِ یَفِقُد(: از دست می دهد

يَفَقُهوا )َفِقَه -َ يَفَقُه(: )تا( بفهمند

یَُفکِّْر )فکََّرـ  یفکُِّر(: فکر کند، بیندیشد

يَُفوُق(: برتری می یابد،  يَفوُق )فاَق-ُ 

باالتر از ... است
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ُ یَْنظُُر(: نــگاه می کند،  یَْنظُــُر )نَظَــَرـ 

می نگرد

یُنِقُذ )أَنَقَذـ  یُنِقُذ(: نجات می دهد

ُ یَْنُقُص(: کم می شود یَنُقُص )نََقَصـ 

یَْنَقِطُع )اِنَقطََعـ  یَنَقِطُع(: قطع می شود

یَْنَهبوَن )نََهَبـ َ یَْنَهُب(: به غارت می برند

یَْنَهی )نََهی ـَ یَْنَهی(: نهی می کند، باز 

می دارد

ِ یَْهِمُس(: آهسته سخن  یَهِمُس )َهَمسـ 

می گوید، پچ پچ می کند

یُؤتُون )آتَی ـ یُؤتِی(: می دهند، می بخشند

یَُؤثُِّر )أَثَّرـ  یَؤثُِّر(: تأثیر می گذارد

یوَجُد )َوَجَد ـ یَِجُد(: یافت می شود

یَُؤکُِّد)أَکََّدـ  یَُؤکُِّد(: تأکید می کند

یَُؤکِّدوَن )أَکََّدـ  یَُؤکُِّد(: تأکید می کنند

یَوم )قيد زمان(: روزی

الیوم: امروز

یُالِحُظ)الَحَظ ـ یُالِحُظ(: مالحظه می کند

یلتزم )اِلتَزم-یلَتِزُم(: پایبند باشد 

یَلَْتِفــُت(: ـ  )اِلَتَفــَت   یَلَتِفــُت 

روی برمی گرداند، توجه می کند

یَلَْعُق )لَِعَق -َ یَلَعُق(: می لیسد

َ یلَعُن(: لعنت می کند یَلَعُن )لَعَنـ 

ِ یَمشی(: راه می روند یَْمشوَن )َمَشیـ 

یَمِشی(:راه می رفت  یَمشی )َمَشی ـِ 

)ماضی استمراری(

یُمِکُن: ممکن است، امکان دارد

يَنابيع: چشمه ها، جوی های پر آب

یُنادی )ناَدی ـ یُنادی(: صدا می زند

َ یَناُم(: می خوابد یناُم )ناَمـ 

ُ ینُبُت(: می روید یَْنُبُت )نََبَتـ 

یَْنَبِعُث )اِنَبَعَث ـ یَنَبِعُث(: فرستاده می شود

یَْنَتِصروَن )اِنَْتَصر ـ ینَتِصُر(: یاری می جویند

ینتِظُر )اِنَْتظََرـ  یَنَتِظُر(: منتظر می ماند

یُْنَتَفُع بـِ )اِنَْتَفَع ـ یَْنَتِفُع(: از آن سود 

برده می شود

َ ینَجُح(: موفق می شود  ینَجح )نََجَحـ 

یُنِشُئ )أَنَْشأـَ  یُنِشُئ(: می سازد

یَْنُصْر: یاری می رساند

یَنِطقــوَن )نَطَــَق ـِ یَْنِطــُق(: بر زبان 

می آورند


