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  آیا:َأ

  »آباء: جمع«پدر  ):َأبو، أبا، أبی(َأب 
َابتدأ َ َ ُیبتدی: مضارع(رشوع شد  :ِ ِ َ   )ابتداء: مصدر/ َ

ِابتسام ْ   لبخند :ِ
َابتعد َ َ ُیبتعد : مضارع(دور شد  :ِ ِ َ ِابتعاد: مصدر/ َ ِ(  

ْبحث: مفرد«ها  پژوهش :ْأبحاث َ«  
  شرتان :إِبل

َابن آدم َ ُ   آدمیزاد :ِ
َأبناء، بنون: معج«پرس، فرزند  :ِابن َ«  

  سفید :َأبیض
  )َیأتی: مضارع(آمد : َأتَی

َاثنا عَرش َ ْ   دوازده :ِ
ِاثناِن، اثنین َ ِ   دو :ِْ

ِاثنین َ ُیوم: ِ ِ االثنین َ َ   دوشنبه  : ِ
ْأجاب عن َ ُیجیب : مضارع(پاسخ داد به : َ   )إجابة: مصدر/ ُ
َأحب إلی َّ َ   ِترین نزد محبوب :َ

َّأحب َ ُّیحب: مضارع(دوست داشت  :َ ِ ُ(  
َاحرتق َ َ ْ ُیحرتق : مضارع(آتش گرفت  :ِ ِ َ ْ ِاحرتاق: مصدر/ َ ِ(  

َأحد عَرش َ َ   یازده :َ
َأحد    کسی، یکتا، تنها،یکی از: َ

ِأحد، یوم األحد َ َْ ُ   یکشنبه :َ
َإحدی ْ   یکی از :ِ
َأحسن   بهرت، بهرتین :َ
َأحسن ُیحسن : مضارع(خوبی کرد  :َ ِ   )إحسان: مصدر/ ُ
َأحمر ْ   رسخ :َ

َأخو، أخا،(َأخ    )َإخوة و أخوان: جمع(دوست  برادر،):َ أخیَ
ْأخت   )أخوات: جمع (خواهر :ُ
َاخرتع َ َ ْ ُیخرتع : مضارع(اخرتاع کرد  :ِ ِ َ ْ ِاخرتاع: مصدر/ َ ِ(  

َأخذ َ ُیأخذ : مضارع(ُ برد  گرفت، برداشت،:َ ُ   )َاخذ: مصدر/ ُ
   پایان:ِآخر
   دیگر:َآخر

  سبز :ْأخَرض
  به جا آوردن :َأداء
َأدوات: جمع«ابزار  :َأداة َ«  

ُأدارة المروِر ْ ُ   ادارة راهنامیی و رانندگی :َ
ْإدخال   داخل کردن :ِ

ْإذ    آنگاه:ِ
   اگر هرگاه، :ِإذا

ِأراذل   فرومایگان :َ
ِأربعاء، یوم األرِبعاء َ ْ ُ   چهارشنبه :َ

َأربعة، أربع َْ َْ   چهار :ََ
َأربعون، أربعین َ َ   چهل :َ

َأرزق   آبی :َ
ْأرض   )أراضی: جمع(زمین  :َ

  »َأسابیع: جمع«ه هفت :ْاُسبوع
َاسرتجع َ ْ َ ْ   پس گرفت :ِ
َاستلم َ َ ُیستلم : مضارع(دریافت کرد  :ِ َِ َ ِاستالم: مصدر/ ْ ِ(  

  شیر :َأسد
َأرسة   خانواده :ْ
َأسوة ْ   الگو :ُ
َأسود   سیاه :َ

ُإشاراُت المروِر ْ   های راهنامیی و رانندگی عالمت :ِ
َاشرتی َ ْ َیْشرتی : مضارع(خرید  :ِ ِاشرتاء: مصدر/ َ ِ(  

َاشت ْ ِیْشتغُل : مضارع(کارکرد  :َغَلِ َ ِاشتغال: مصدر/ َ ِ(  
  »ََشجر: مفرد«درختان  :َأشجار
َأصاب   )َإصابة: مصدر/ ُصیب ُی: مضارع(اصابت کرد  :َ

ِأصحاب المهن َ ِ ْ ُ   ها صاحبان شغل :َ
  »َصدیق: مفرد«دوستان  :ِأصدقاء

َأصف ْ   زرد :ْرَ
َأضاع ُیضیع : مضارع(تباه کرد  :ً   )َإضاعة: مصدر/ ُ

َعتذرِا َ َ ُیعتذر : مضارع(معذرت خواست  :ْ ِ َ ْ ِاعتذار: مصدر/ َ ِ(  
َاعتقد َ َ ُیعتقد : مضارع(اعتقاد داشت  :ِ ِ َ ْ ِاعتقاد: مصدر/ َ ِ(  
َاعتمد َ َ ُیعتمد : مضارع(اعتامد کرد  :ِ ِ َ ِاعتامد: مصدر/ َ ِ(  
َأعجز   ترین ناتوان :ْ

  )به من بده: ِأعطنی/ إعطاء : مصدر/ ُیعطی : مضارع(داد  :َأعطی
َأعلم    داناترین داناتر، :َ

  شایستگان :ِأفاضل
  برتر، برترین :أفَضل
َاقرتب َ َ ْ ُیْقرتب : مضارع(نزدیک شد  :ِ ِ َ ِاقرتاب: مصدر/ َ ِ(  
ِأقرباء   )قریب: مفرد(خویشاوندان  :َ

َأقّل    کمرتین کمرت، :َ
َأکرب   ترین  بزرگ تر، بزرگ :َ

ِاکْتساب   دست آوردن به :ِ
  )َیأکُُل: مضارع(خورد : أکََل
ّإال   )در ساعت خوانی(جز، مانده  به :ِ
  هان، آگاه باش :أال

ِآلة الطباعة َ ِّ ُ    دستگاه چاپ:َ
  »آالت: جمع« دستگاه :َآلة

  که  که، کسی :َّاَلذی
َاَلذین   کسانی که، که: َّ
  چين :ّالصین

ْألف   »آالف: جمع«هزار  :َ
  »َلون: مفرد«ها  رنگ :ألوان

ِإلی اللقاء ِّ   به امید دیدار :َ
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َإلی   به، به سوی، تا :ِ
ْاَلیوم   امروز، روز :َ

ّأم َّأمهات: جمع«مادر  :ُ ُ«  
ْأم   یا :َ

ْخلف: متضاد«رو  روبه :أمام َ«  
  ّامنیت :أمان

ُامرأ، امرؤ، َِ ْالمرء(ِ امرئ  ِْ َ   انسان، مرد ):ْ
َامرأة  َ ْ ْالمرأة(ِ َ   »زنان: ِنساء«زن  ):ْ
ْأمِس   دیروز :َ
َأمکَن ُیمکن : مضارع(امکان دارد  :َ ِ ْ   )إمکان: مصدر/ ُ
َآمن ُیؤمن : مضارع(ایامن آورد  :َ ِ   )إیامن: مصدر/ ُ
َأمراء: جمع« فرمانده  :أمیر ُ«  
َأمناء: جمع«دار  امانت :َأمین ُ«  

ًحقیقتا، قطعا :ِإنَّ ً  
  که :َأنَّ
   من :أنَا

  »مذکّر«تو  :َأنَت
ِأنت   »ّمؤنث«تو  :َ

  تولید :ِإنتاج
ْأنتم ُ    »مذکّر«شام  :َ
ُأنتام   »یّمثن«شام  :َ
َّأننت    »ّمؤنث«شام  :ُ

َأنْصح   اندرزگوترین :َ
ُأنفسهم َ ُ    به خودشان:َ

  سودمندتر، سودمندترین :َأنفع
َأنقذ َ ُینقذ : مضارع(نجات داد  :َ ِ ْ    ) إنقاذ:مصدر/ ُ

َانْکَرس َ ُینکرس : مضارع(شکسته شد  :ِ ِ َ ْ ِانکسار: مصدر/ َ ِ(  
ا    فقط :إمنَّ

ْأهالً و سهالً ِبکُم ََ ْ    خوش آمدید :َ
  یا :َْوأ

َورق: مفرد«ها  برگ :َأوراق َ«   
َأوسط   ترین تر، میانه میانه :َ
َأولی َّمؤنث أول«یکم، نخستین :ُ َ ِ ّ«   

  آنان :ِأولئَک
ّأی   کدام، چه:َ

ُأیتها    »ّبرای مؤنث«ای  :َّ
ًأیضا   همچنین :َ
َأین    کجا :َ
  »برای مذکّر«ای  :ُّأیها
  به وسیلة :ِبـ 

  »َأبواب: جمع«در :باب
   »ّحار: متضاد«رسد  :بارِد

  ّالبته :َِّبالتأکید
   فروشنده :ِبائع

ٍِبحاجة   نیازمند :َ

ْبحث عن َ َ َ ُیبحث : مضارع(گشت ... ِدنبال :َ َ ْ    )َبحث: مصدر/ َ
ْبحر   »ِبحار: جمع«دریا  :َ
َبد َیبدأ: مضارع(رشوع کرد، رشوع شد  : أًَ ْ َ(  

َنهایة: متضاد«رشوع  :َِبدایة ِ«  
ْبستان   »َبساتین: جمع«باغ  :ُ

َِبسهولة   به آسانی :ُ
  ساده :َبسیط

َبرص ْأبصار: جمع«دیده  :َ َ«  
ِبضائع: جمع« کاال :َبضاعة َ«  
َّبطاریة   باتری :َّ

  »َقریب: متضاد«دور  :َبعید
ًبْغتة َ   ناگهان :َ

َبقر، بقرة َ ََ   گاو :َ
  گریه کردن: ُبکاء

  ِبا کامل میل :ُِبکُلِّ رسوٍر
  بلکه :َبل
  بدون :ِبال

َبلد: مفرد«کشور، شهرها  :ِبالد َ«  
َبلد    شهر :َ
  »ما+ ِبـ «با چه چیزی  :َِبم

َابنة(ِْبنت    »َبنات: جمع«دخرت  ):ِ
ّبنفسجی َ َ   بنفش :َ

ْبیت   »ُبیوت: جمع«خانه  :َ
  »آبار: جمع«چاه  :ِْبرئ

ْبیع   »ِرشاء: متضاد«فروش  :َ
  نهم :ِتاسع
  بعدی :تالی

َّتَجلی   گر شد جلوه :َ
  »َفوق: متضاد«زیر  :ْتَحت
َتَخرج َّ ُیتخرج : مضارع(دانش آموخته شد  :َ ِّ َ َ ُّتخرج: مصدر/ َ َ َ(   

  ترک کرد :َتَرَک
ِتسعة، تسع َِ   ُنه :ْ

  تحویل دادن، سالم کردن :تَسلیم
َتَصادم   تصادف کرد :َ

  بیا :َتَعال
  خستگی :َتَعب

َتَعجب َّ ُیتعجب : مضارع(ّتعجب کرد  :َ ِّ َ َ ُّتعجب: مصدر/ َ َ َ(   
َتَعلم َّ ُتعلم َی: مضارع(یاد گرفت   :َ ِّ َ ُّتعلم: مصدر/ َ َ َ(  

  جربان کردن :تَعویض
  سیب :ّتُفاح

ْل   بفرما :َتَفضَّ
  بازنشستگی :ُتَقاعد
ُّتَقدم   پیرشفت :َ
َتَکَلم ُیتکلم : مضارع(صحبت کرد  :َّ َِّ َ ُّتکلم: مصدر/ َ َ َ(  
ْتلَک   »ّمؤنث«آن  :ِ
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ْتلمیذ   »َتالمیذ: جمع«آموز  دانش :ِ
  آمیزی رنگ: تَلوین
  »مَتاثیل: جمع «تندیس :مِتْثال

  خرما:مَتْر
َتَناول ُیتناول : مضارع(خورد  :َ َ ُتناول: مصدر/ ََ َ(  
َتَهیئة   تهیه کردن :ِ

ِثالث، ثالَثة   سوم :ِ
َثامن، ثامنة ِ   هشتم :ِ

َثانی عَرش، ثانیة عرشة َ ََ ََ َ   دوازدهم :َ
  دوم :ثانی، ثانیة

َثعلب ْ   روباه :َ
ْثقیُل السمع َّ   شنوا کم :َ

  سنگین :َثقیل
ِ یوم الثُّالثاءُثالثاء، ُ   شنبه سه :َ

َثالثة، ثالث َ   سه :َ
َثالثوَن، ثالثین َ   سی :َ

َّثم   سپس :ُ
َمثانیة، مثانی   هشت :ََ

َمثر، مثرة َ َ َ   میوه :َ
َأتی: مرتادف«آمد  :َجاء َ«  
  »جیران: جمیع«همسایه : جار

  ِنشسته :ِجالس
َجامعة   »ِجامعات: جمع«دانشگاه   :ِ
ّجهال: جمع«نادان  :ِجاهل ُ«  

َجبل   »ِجبال: جمع«کوه  :َ
ّجد   »َأجداد: جمع«پدربزرگ  :َ
َّجد ُّیجد : مضارع(کوشید  :َ ِ ّجد: مصدر/ َ ِ(  
ّجداً   بسیار:ِ

  دیوار :ِجدار
َّجدة   مادربزرگ :َ
َجدل   ستیز :َ
َجرح َّ ُیجرح : مضارع(زخمی کرد  :َ َِّ   )َتجریح: مصدر/ ُ
  پاداش، کیفر :َجزاء
َجزر   هویج :َ
ْجرس   »ُجسور: جمع«ُپل  :ِ
َجعَل َیجعُل: مضارع(قرار داد  :َ ْ َوضع: مرتادف«) َ َ َ«  
َجلب َ ُیجلب: مضارع(آورد  :َ ِ ْ َ(  
َجلس َ ُیجلس : مضارع(نشست : َ ِ ْ   )ُجلوس: مصدر/ َ

ِجلیس السوء ّ ُ   ِهمنشین بد :َ
ْقبح: متضاد«زیبایی  :َجامل ُ«  
َجمع ُ یجمع :مضارع(جمع کرد  :ََ َ ْ ْجمع: مصدر/ َ َ(  

  »َقبیح: متضاد«زیبا  :َجمیل
  کنار :ْنبَج

َّجنة   بهشت :َ
ّجندی ْ   »ُجنود: جمع«رسباز  :ُ

ْعلم: متضاد«نادانی  :َجهل ِ«  
ّجو   هوا :َ

ُجوال، الهاتف الجوال ْ ّْ َّ َُ   تلفن همراه :ِ
ِّجیداً    به خوبی خوب، :َ

ِحوائج: جمع«نیاز  :َحاجة َ«  
َحادی عَرش، حادیة عْرشة َ ََ ََ َ   یازدهم :َ

  »ِبارد: متضاد«گرم  :ّحار
  »َحواسیب: جمع«انه رای :حاسوب

َحافلة   »ِحافالت: جمع«اتوبوس  :ِ
َحاول ُیحاول : مضارع(تالش کرد  :َ ِ َمحاولة: مصدر/ ُ َ ُ(  
ّحب َّحبة/ ُحبوب : جمع«دانه  :َ   »یک دانه: َ
ّحب   دوست داشنت  :ُ

َحبوب مسکِّنة َ ُ   ّهای مسکن قرص :ُ
ّعدو: متضاد/ َصدیق : مرتادف« یار  دوست، :َحبیب َ«  
َحجر   »َأحجار: جمع«سنگ  :َ
ّحداد   آهنگر :َ

  »َبساتین: مرتادف«ها  باغ :ِحدائق
َحدث َ ُیحدث: مضارع(اتفاق افتاد : َ ُ ْ َ(  
  مرز، مرزها :ُحدود

ِحدیقة الحیوانات َ َ َْ   باغ وحش :َُ
َحدیقة ِحدائق: جمع«باغ  :َ َ«  

َحذر َّ ُیحذر : مضارع(هشدار داد  :َ ِّ َ   )َتحذیر: مصدر/ ُ
ْحرب   جنگ: َ
َحرس ُیحرس: مضارع(رد، نگهبانی داد نگهداری ک: َ ُ ْ َ(  
َّحرَک ُیحرک : مضارع(تحریک کرد  :َ ِّ َ   )َتحریک: مصدر/ ُ
ِحزَن ُیحزن : مضارع(غمگین شد : َ َ ْ ْحزن: مصدر/ َ َفرح: متضاد«) ُ ِ َ«  

ِمرسور و فرح: متضاد«غمگین  :َحزین َ َ«  
  شمشیر: ُحسام
َحسب ِ ُیحسب: مضارع(پنداشت  :َ ِ ْ َ(  

ِحسن الخلق ُ ُْ ُ ْ   اخالقی خوش:ُ
ِحسن العهد ْ َ ُْ ُ    پیامنی خوش :ْ

ْحسن ْقبح، سوء: متضاد«خوبی  :ُ ُ«  
َحسن، حسنة َ ََ   خوب :َ

َحصد َ ُیحصد: مضارع(درو کرد  :َ ُ ْ َ(  
َحطب   هیزم :َ

َحفر َ ُیحفر : مضارع(کَند  :َ ِ ْ    )َحْفر: مصدر/ َ
َحفظ ِ ُیحَفظ : مضارع(حفظ کرد :َ ْ   )ِحفظ: مصدر/ َ

ِحفلة الزواج َّ ُ َ ْ   جشن عروسی :َ
ْحفلة المیالد َ ْ   ّجشن تولد :َ

َحقیبة ِحقائب: جمع«کیف، چمدان  :َ َ«  
ّحلوانی ْ   فروش شیرینی :َ
  شیر :َحلیب
َحاممة   کبوتر :َ
ْحمل    حمل کردن ُبردن، :َ
  وگو  گفت :ِحوار
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ْحول   اطراف :َ
ّحی   »أحیاء: جمع«زنده  :َ

  رشم :َحیاء
  »َموت: متضاد«زندگی  :َحیاة
  »ِخواتم: جمع«انگشرت  :خاتَم
ُیخاف : مضارع(ترسید :َخاف   )َخوف: مصدر/ َ

َخامس عَرش، خامسة عْرشة َ ََ ََ َ ِ   پانزدهم:َِ
َخامس، خامسة ِ   پنجم :ِ

  ترسیده، ترسان :ِخائف
  نانوا :ّخباز
  نان :ُخبز
َخدم َ ُمضارع یخدم (خدمت کرد  :َ ِ ْ َخدمة: مصدر/ َ ْ ِ(  
َخرج َ ُیخرج : مضارع(بیرون رفت  :َ ُ ْ   )ُخروج: مصدر/ َ

  یزپای :َخریف
ِخزائن: جمع«گنجینه  :ِخزانَة َ«  

ْخرسان   زیان :ُ
  »ْأخشاب: جمع«چوب  :َخَشب

َخطأ   »أخطاء: جمع«خطا  :َ
َخطیئة   »َخطایا: جمع«گناه، خطا  :َ
ْخلف   »َامام: متضاد/ َوراء : مرتادف«پشت  :َ
َخلق َ ُیخلق : مضارع(آفرید  :َ ُ ْ ْخلق: مصدر/ َ َ(  

ْخمسة، خمس َْ   پنج :ََ
َ یوم الخ خمیس، ْ ُ   پنجشنبه :میِسَ

ْخوف    ترس، ترسیدن :َ
ْخیر    خوبی بهرت، بهرتین، :َ
ُیدور : مضارع(چرخید  :َدار َدوران: مصدر/ َ َ(   

  دود :ُدخان
َدخَل ُمضارع، یدخُل (داخل شد  :َ ْ   )ُدخول: مصدر/ َ

َدراسة   درس خواندن :ِ
ّدراسی   تحصیلی :ِ

َدرس َ ُیدرس : مضارع(درس خواند  :َ ُ ْ   )ِدراسة: مصدر/ َ
َّدر ُیدرس : مضارع(درس داد  :َسَ ِّ َ   )تدریس: مصدر/ ُ

َدفع َ ُیدفع : مضارع(دور کرد، پرداخت  :َ َ ْ ْدفع: مصدر/ َ َ(  
َّأدلة: جمع«راهنام  :َدلیل ِ َ«  
ْدمع   »ُدموع: جمع«اشک  :َ
ْدهر   روزگار :َ
  ساعت کار :َدوام

َدوران   چرخیدن :َ
  رفته :ِذاهب

َذکَر ُیذکُر : مضارع(یاد کرد  :َ ْ َ نسی:متضاد«) کْرِذ: مصدر/ َ ِ َ«  
  »مذکر«آن  :ذلَک
  »ُذنوب: جمع«گناه  :َذنْب

َذهب َ ُیذهب : مضارع(رفت  :َ َ ْ   )َذهاب/ َ
ٌذهب َ   طال :َ
  »ِذئاب: جمع«گرگ  :ِذئب

  چهارم :َراِبع، راِبعة
  کننده رحم :ِراحم
  رس :َرأس

  مردود :ِراسب
  بسرتی :ِراقد
َرأی َیری : مضارع(دید  :َ َرؤیة و رأی: مصدر/ َ ُ«  
ْرأی   نظر، فکر :َ

َرائحة   بو :ِ
َّرب   چه بسا :ُ

  بهار :َربیع
ًرجاء   ًلطفا :َ
َرجع َ ُیرجع : مضارع(برگشت  :َ ِ ْ   )ُرجوع: مصدر/ َ
ُرجل   »ِرجال: جمع«مرد  :َ

  برگشنت:ُرجوع
َرحم ِ ُیرحم : مضارع(رحم کرد :َ ََ ْرحم: مصدر/ ْ َ(  

َرخیص، رخیصة َ   ارزان :َ
ّرز   برنج :ُ

  »ِائلَرس: جمع«نامه  :َرِسالة
َرسم َ ُیرسم : مضارع(نّقاشی کرد  :َ َُ ْرسم: مصدر/ ْ َ(  
  رضایت :رِضا
َرفع َ ُیرفع: مضارع( برداشت  ُباال برد، :َ َ ْ َ(  
َرقد َ ُیرقد: مضارع(بسرتی شد، خوابید  :َ ُ ْ َ(  

َرکب ِ ُیرکَب : مضارع(سوار شد  :َ ْ   )ُرکوب: مصدر/ َ
ّرمان   انار :ُ

  ورزش :ریاَضة
  ورزشکار: ّریاضی

  »ریاح: جمیع«باد  :ریح
ّرئیسی   اصلي :َ

ُیزید : مضارع( زیاد شد  زیاد کرد، :َزاد   )َزیادة: مصدر/ َ
َزوجة   »شوهر: َزوج«همرس  :َ
  کشاورزی :ِّزراعی

َزرع َ ُیزرع : مضارع(کاشت  :َ َ ْ َزراعة: مصدر/ َ ِ(  
َجمع زمالء«شاگردی  هم :َزمیل ُ«  
ْزهر   ُشکوفه، گل: َ

َزهرة   »هارأز: جمع«ُ یک گل  یک شکوفه، :َ
ٍزجاجة عطر ْ ُِ َ   شیشة عطر:ُ

َسخاء، سخاوة َ   بخشندگی :َ
  »َرساویل: جمع«شلوار  :ِْرسوال
َسفرة ْ   سفر :َ

َّسفرة علمیة ِ َ   گردش علمی :َ
َسفینة َسُفن و سفائن: جمع«کشتی  :َ ُ«  
ُیسکت : مضارع(ساکت شد  :َسکََت ُ ْ   )ُسکوت: مصدر/ َ

َسلم ِ ُیسلم : مضارع(سامل ماند  :َ ََ َسالم: مصدر/ ْ   )ةَ
َسلم َّ ُیسلم : مضارع(سالم کرد : َ ُِّ   )تسلیم: مصدر/ َ
  »َساموات: جمع«آسامن  :َسامء
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ّساموی ُیسمح: مضارع(آسامنی  :َ َ ْ َ(  
ِسمح لـ َ َ   اجازه داد: َ

َسمع ِ ُیسمع: مضارع(شنید  :َ َ ْ ْسمع: مصدر/ َ َ(  
َسمکَة َسمکات: جمع«(یک ماهی  :َ َ«  
َسمک   » أسامک :جمع«ماهی  :َ

  »أسنان: عجم«دندان  :ِسن
َسنة َسنوات، سنون و سنین: جمع«سال  :َ ِ َِ َ«  
  بدی، بد :سوء

  »أسواق: جمع«بازار  :سوق
ْسهل   آسان :َ

َسیارة ّ   خودرو :َ
ِسیارة األجرة َ ْ ُ ْ ٌ َ ّ   تاکسی :َ

ِّسید   آقا :َ
َسیدة ِّ   خانم :َ
َ سوف َسـ ، ْ   نشانة آینده :َ

  هفتم :َساِبع، ساِبعة
  کننده َسجده :ِساجد
  انحیاط، مید :َساحة

َسادس، سادسة ِ   ششم :ِ
َساعد ُیساعد : مضارع(کمک کرد  :َ ِ َمساعدة: مصدر/ ُ َ ُ(  
َسافر ُیسأل : مضارع(سفر کرد  :َ َ ْ َمسافرة: مصدر/ َ َ ُ(  
َسأل َ َسؤال و مسألة: مصدر: مضارع(پرسید  :َ َ َ(  

  گردشگر :ِسائح
  راننده :ِسائق

ِسبت، یوم السبت ْ َّ ُْ َ   شنبه: َ
ْسبعة، سبع َْ   هفت :ََ

َسبعین ْ ْ، سبعوَنَ   هفتاد :َ
ِستة، سّت   شش :َِّ

َسرت َ ُیسرت: مضارع(پوشاند، پنهان کرد  :َ ُ ْ َ(  
َسجد َ ُیسجد : مضارع(سجده کرد  :َ ُ ْ   )ُسجود: مصدر/ َ

  ابر :َسحاب
  »َشباب: جمع«جوان  :ّشاب
  »َِشوارع: جمع«خیابان  :شاِرع
َشاهد ُیشاهد : مضارع(دید  :َ ِ َمشاهدة: مصدر/ ُ َ ُ(  
  چای :شای

  »ُشاب: مفرد« جوانان  دورة جوانی، :َشباب
َشبکَة   تور :َ
  زمستان :ِشتاء
َشجر   »أْشجار: جمع«درخت  :َ

َشجرة َ   »ََشجرات: جمع«یک درخت  :َ
َشجع َّ ُیَشجع : مضارع(تشویق کرد  :َ َّ   )تشجیع: مصدر/ ُ
ْبیع: متضاد«خریدن  :ِرشاء َ«  

َارشبة: جمع«نوشیدنی، رشبت  :َرشاب ِ ْ َ«  
ََرشب ُیرشب: مضارع(نوشید : ِ َ ْ   )ُْرشب: مصدر/ َ
ََرشح ُیرشح : مضارع(رشح داد  :َ َ ْ   )َْرشح: مصدر/ َ

  ادارة پلیس :َُرشطة
ُّرشطی َرشطة«پلیس  :ْ   »ادارة پلیس: ُ
  »َِرشکات: جمع«رشکت  :َِرشکَة

َشعر ِبـ  َ ُیْشعر : مضارع(کرد ... ِاحساس : َ ُ   )ُشعور: مصدر/ َ
َشقاوة   بدبختی :َ

َشکَر ُیْشکر : مضارع(ر کرد ّتشک :َ ُ   )ُْشکر: مصدر/ َ
َشکْراً جزیالً   بسیار سپاسگزارم :ُ

ّشالل   »َشّالالت: جمع«آبشار : َ
  خورشید :َشمس

ْشهر   »ُشهور: جمع«ماه  :َ
  راستگو :ِصادق

ُیصیر: مضارع(شد  :َصار َ(  
  درستکار :ِصالح

ّصباح الخیر، صباح النور َ ََ ََ   صبح به خیر :ْ
  تندرستی :ّصحة

َصحیفة ُصحف: جمع«روزنامه  :َ ُ«  
َّصحیفة جداریة ِ َ   دیواری روزنامه :َ

  رسدرد :ُصداع
َصداقة   دوستی :َ
َصدق َ ُیصدق : مضارع(راست گفت  :َ ِّ َ   )ِصدق: مصدر/ ُ

ِأصدقاء : جمع«دوست  :َصدیق   »َعدو: متضاد/ ْ
َرصخ َ ُیرصخ: مضارع(فریاد زد  :َ ُ ْ َ(  
َصعد ِ ُیصعد : مضارع(باال رفت  :َ َ ْ   )ودُصع: مصدر/ َ
  کوچکی :ِصَغر

  »کَبیر: متضاد«کوچک  :َصغیر
ّصف   »ٌصفوف: جمع«کالس  :َ
  مناز :َصالة

َصناعة   صنعت :ِ
َّصناعیة   صنعتی :ِ

َصنع َ ُیصنع : مضارع(ساخت  :َ َ ْ ْصنع: مصدر/ َ ُ(  
ِّصور متحرکَة َ َُ َ   ّهای متحرک عکس :ُ

َصور: جمع«عکس  :َصورة ُ«  
ْصوم   روزه :َ

ْصیف   تابستان :َ
  »کَبیر: تضادم«کوچک  :َصغیر
ّصف   »ُصفوف: جمع«کالس  :َ
  مناز :َصالة

َصناعة   صنعت :ِ
َّصناعیة   صنعتی :ِ

َصنع ُیصنع : مضارع(ساخت  :َ َ ْ ْصنع: مصدر/ َ ُ(  
َّصور متحرکَة َ َُ َ   ّهای متحرک عکس :ُ

َصور: جمع«عکس  :َصورة ُ«  
ْصوم   روزه :َ

ْصیف   تابستان :َ
ُیضحک: مضارع(خندید  :َِضحَک َ ْ َ(  
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ََرضب ُارعک یرضب مض(زد : َ ِ ُ   )َْرضب: مصدر/ َ
  »ُضیوف: جمع«میهامن  :َْضیف
ََرضب ُیرضب : مضارع(زد  :َ ِ ْ   )َْرضب: مصدر/ َ

ْضعف   برابر در مقدار :ِ
  میهامنی :َضیافة

َظلم َ ُیظلم : مضارع(ستم کرد  :َ َِ   )ُظلم: مصدر/ ْ
َّظن ٌیظن : مضارع(گامن کرد  :َ ُ َّظن: مصدر/ َ َ(  
َظهر َ ُظهر َی: مضارع(آشکار شد :َ َ   )ُظهور: مصدر/ ْ

  تازه :َطازج
َّطاقة کَهربائیة َ   نیروی برق :َ

  »ُطّالب :جمع« دانشجو  آموز، دانش :ِطالب
  »ُطیور: جمع«پرنده  :ِطائر

َطائرة   »ِ طائرات:جمع«هواپیام  :ِ
ُطب العیوِن ْ ُّ   پزشکی چشم :ِ

ّطباخ   آشپز :َ
َطبخ َ ُیطبخ : مضارع(پخت : َ ُ ْ ْطبخ: مصدر/ َ َ(  
َطبع َ ُیطبع: مضارع(پ کرد چا :َ َ ْ َ(  
َطرد َ ُیطرد : مضارع(با تندی راند  :َ ُ ْ ْطرد: مصدر/ َ َ(  

َطرق َ ُیطرق: مضارع(کوبید  :َ ُ ْ َ(  
َأطعمة: جمع«خوراک  :َطعام ِ ْ«  

َطفولة   کودکی :ُ
ّطالب    دانشجویان آموزان، دانش: ُ
َطلب َ ُیطلب : مضارع(درخواست کرد  :َ ُ ْ َطلب: مصدر/ َ َ(  
َطمع َ   طمع ورزید :َ

  خلبان :ّیارَط
  )َعیش: مصدر/ َیعیُش : مضارع(زندگی کرد  :َعاش

َعارش، عارشة ِ   دهم :ِ
  جهان :َعالم

ّعالمی   املللی جهانی، بین :َ
َعالمین   جهانیان :َ

ٌّعام دراسی ِ   سال تحصیلی :ٌ
  »ْأعوام: جمع«سال  :عام

ّعامل: جمع«کارگر  :ِعامل ُ«  
َعباءة   چادر :َ

ْعبد   »ِعباد: جمع«بنده  :َ
َعرب َ ُیعرب : مضارع(عبور کرد  :َ ُ ْ   )ُعبور: مصدر/ َ

َعربة ْ َعرب: جمع«پند  :ِ ِ«  
  کهنه :َعتیق
َعجز َ ْیغجز: مضارع(ناتوان شد  :َ ِ ْ َ(  

َعداوة َصداقة: متضاد« : دشمنی :َ َ«  
ّعدو ْأعداء: جمع«دشمن  :َ َ«  

ْعدوان َصداقة: متضاد«: دشمنی :ُ َ«  
َعربة َ   گاری ُواگن، :َ
َعرف ُیعرف : ارعمض(شناخت، دانست  :ََ ِ ْ َعرفان و معرفة: مصدر/ َ ِ(  

َّعز، عزة ِّ   ارجمندی :ِ

ْعزل   برکنار کردن :َ
ّعش   النه :ُ

  شام :َعشاء
َ عَرشة َعْرش،   َده :َ

َعصف ُیعصف: مضارع(وزید   :ََ ِ ْ َ(  
ْعصفور   »َعصافیر: جمع«گنجشک  :ُ

َعصیر الفاکهة ِ ْ ُ   آمبیوه :َ
َعطر َّ ُیعطر: مضارع(عطر زد  :َ ِّ َ   )یرتعط: مصدر/ ُ
ْعفواً   ببخشید :َ
َعلم   »َاعالم: جمع«پرچم  :َ
َعلم ِ   دانست :َ

َعلی الیساِر ْ َ   سمت چپ :َ
ِعلی الیمین َ ْ َ   سمت راست :َ

َعلی   ِبر، روی :َ
ِعلیک ِبـ  َ   ... تو باید  ،...بر تو الزم است  ...:َ

ِعمَل َیعمُل : مضارع( کار کرد  انجام داد،: َ ْ َعمل: مصدر/ َ َ(  
َعمدةَأ: جمع«ستون  :َعمود ِ«  

ْعن    از ،هدربار :َ
َعنب   انگور :ِ
َعند ْ    نزد، کنار، داشنت هنگام، :ِ

َعندما   وقتی که :ِ
َّعوَض   جربان کرد :َ
ْعیش   زندگی :َ
ْعین   »ُعیون: جمع«چشم، چشمه  :َ
  جنگل :َغابة
ِّغارات لیلیة، حمالت شبانه«حمله  :َغارة َ«  

ٍغالی، غالیة، غال   »َرخیص: متضاد«گران  :َ
  ن، هدفپایا :َغایة
  فردا :غداً

  ناهار :َغداء
  کالغ :ُغراب
َغرفة َغرف: جمع«اتاق  :ُ ُ«  
َغرق ِ ُیغرق : مضارع(غرق شد  :َ َ ْ َغرق: مصدر/ َ َ(  
  »ِغزالن: جمع«آهو  :َغزال
َغسَل ِیغسُل: مضارع(ُشست  :َ ْ َ(  

َغضب ِ ُیغضب : مضارع(خشمگین شد :َ َ ْ َغضب: مصدر/ َ َ(  
َغفر َ ُیغفر : مضارع(آمرزید  :َ ِ ْ َمغفرة: صدرم/ َ ِ َ(  
َغیر َّ ُیغیر: مضارع(تغییر داد  :َ ِّ َ   )َتغییر: مصدر/ ُ
  پس، و: َفـ 

  دهنده انجام :ِفاعل
َفاکهة ِفواکه: جمع«میوه  :ِ َ«  

  َبرنده :ِفائز
َفتح َ ُیْفتح : مضارع(باز کرد  :َ َ ْفتح: مصدر/ َ َ(  

ًفجأة َ ْ   ناگهان :َ
َفحص َ ُیْفحص : مضارع(معاینه کرد  :َ َ ْفحص: مصدر/ َ َ(  
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َفرح ِ ُیْفرح : مضارع(خوشحال شد  :َ َ َفرح: مصدر/ َ َ(  
  »ِفراخ: جمع«جوجه  :َفرخ
َفرس   اسب :َ

  مسواک :ُفرشاة
ِفرائض: جمع«ِواجب دینی  :َفریَضة َ«  
َأفرقة: جمع«تیم، گروه  :َفریق ِ ْ َ«  

ْفستان   »َفساتین: جمع« زنانه ِ پیراهن :ُ
ة   نقره :ِفضَّ

  صبحانه :َفطور
َفعل َیْفعُل : رعمضا(انجام داد  :َ ْفعل: مصدر/ َ ِ(  
ْفعل   »َافعال: جمع«کار، انجام دادن  :ِ
َفقد َ ُیْفقد : مضارع(از دست داد  :َ ِ   )ِفقدان: مصدر/ َ
ّفالح   کشاورز :َ

ُفندق ِفنادق: جمع«هتل  :ُ َ«  
َفِهم ُیْفهم : مضارع(فهمید  :َ ْفهم: مصدر/ ََ َ(  
ْفوق ْتحت: متضاد«ِباال، روی  :َ َ«  

  احافظخد :ِفی أماِن هللا
  ِدر، داخل :فی

  آینده :ِقادم
ِقاطع الرحم ِ َّ ُ   ُبرندة پیوند خویشان :ِ

  ُبرنده :ِقاطع
َقافلة ِقوافل: جمع«کاروان  :ِ َ«  

ِقال فی نَفسه ِ ْ   با خودش گفت :َ
ُیقول : مضارع(گفت   :َقال ْقول: مصدر/ َ َ(  
ْقبح   »َجامل: متضاد«زشتی  :ُ

ٍقبَل أسبوع ُ ْ   هفتة قبل :َ
َّقبَل ِّیَقبُل : ضارعم(بوسید  :َ   )َتقبیل: مصدر/ ُ
  )َقبول: مصدر/ َیْقِبُل (پذیرفت  :َقِبَل

  زشت :َقبیح
َقدر َ ُیْقدر : مضارع(توانست :َ ِ َقدرة: مصدر/ َ ْ ُ(  
َقدم   »أقدام: جمع«پا  :َ

َقذف َ ُیْقذف: مضارع(انداخت  :َ ِ َ(  
َقرأ َ َیْقرأ : مضارع(ْخواند  :َ َقراءة: مصدر/ َ ِ(  

ْقرب من ِ َ ُ ُیْقرب : مضارع( به نزدیک شد :َ ُ َقرب و قربة: مصدر/ َ ْ ُْ ُ(  
ْقریب من ِ ٌ ْبعید عن: متضاد«نزدیک به  :َ َ ٌ َ«  

َقریة َقری:  جمع«روستا  :َ ُ«  
َقسم َّ ُیَقسم : مضارع(تقسیم کرد  :َ   )َتْقسیم: مصدر/ ُِّ
َقسم َ ُیْقسم: مضارع(قسمت کرد :َ َِ(  
  پوست :ِقْرش

  کوتاه :َقصیر
َقطع َ ُطع َیْق: مضارع(ُبرید  :َ ْقطع: مصدر/ َ َ(  

ِیقلُّ : مضارع(کم شد  :َقلَّ َّقلة: مصدر/ َ ِ(  
  »کَثیر: متضاد«کم  :َقلیل
ْقمح   گندم :َ
َقمر   »َاقامر: جمع«ماه  :َ

  پیراهن :َقمیص
ِقوافل   کاروانها :َ

  گفتار :َقول
  برخاسنت: قیام
  ارزش، قیمت :َقیمة
ِ، ـت، ـ)مذکّر(تو  :ـَک  َ  
ِ، ـت، ـ)ّمؤنث(تو  :ِـک  َ  

  نویسنده :ِکاتب
ُیکون: مضارع(بود  :کاَن َ(  
  گویی، انگار :َکَأنَّ
َکرب َصغر: متضاد«سالی  بزرگ :ِ ِ«  

  »َصغیر: متضاد«بزرگ  :کَبیر
َکَتب ُیکتب : مضارع(نوشت  :َ ُ ْ َکتابة: مصدر/ َ ِ(  
َکَتم ُیکتم : مضارع(پنهان کرد  :َ َُ   )ِکتامن: مصدر/ ْ
َکَرث ُیکرث : مضارع(زیاد شد  :ُ ُ ْ   )َکرَثَة: درمص/ َ

  »َقلیل: متضاد«بسیار  :کَثیر
َکَذب ُیکذب : مضارع(دروغ گفت :َ ِ ْ ْکذب: مصدر/ َ َصدق: متضاد«) ِ َ َ«  

ِکُرة القدم َ َ ْ ٌ   فوتبال :َ
ِکُرة المنَضدة َِ ْ ُ   تنیس روی میز :َ

  توپ :َکُرة
ّکُرسی   »ّکراسی: جمع«صندلی  :ْ
ُیکشف : مضارع(آشکار کرد  :َکََشف ِْ   )کَْشف: مصدر/ َ

  سخن :المکَ
  »ِکالب: جمع«سگ  :ْکَلب
ِـتان، ـ شام  :ْـکُم   »جمع مذکّر«ِ
  چند، چقدر :ْکَم

ِـتان، ـ شام  :ـکاُم   »ّمثنی«ِ
  گونه که هامن :کاَم

ِّیکمُل : مضارع(کامل کرد  :َّکَمَل َ   )تکمیل: مصدر/ ُ
  »ّجمع مؤنث«ِ ـ شام  ِـتان، :َّـکُن
  »کُنوز: جمع«گنج  :ْکَنز

َکَهرباء   برق :ْ
َیفکَ   چطور :ْ

  شیمی :کیمیاء
  شیمیایی :ّکیمیاوی

َگاهی لـ به لـ تبدیل می«دارد، برای  :ِلـ  َله، لک: شود؛ مانند ِ َ َُ«  
َال بأس ْ   اشکالی ندارد :َ

   حرف نفی مضارع نه، نیست، :ال
ِالشکْر علی الواجب ِ ُْ َ َ   .ّام است؛ تشکر الزم نیست وظیفه :َ

  بازیکن:ِالعب
ُیلوم : مضارع(مالمت کرد  :َالم َمالمة: مصدر/ َ َ(  
َألنَّ   زیرا :ِ

َلِبس ُ یلبس:مضارع(پوشید  :َ َ ْ َ(  
  زبان :ِلسان

ِلعب بـ َِ   به بازی گرفت :َ
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َلعب ِ ُیلعب : مضارع(بازی کرد  :َ َ ْ ِلعب: مصدر/ َ ِ(  
  زبان :ُلَغة
َلقد   ًقطعا :َ

ْلکن، لکن َِّ   ولی :ِ
َلم   )ما+ ِلـ (برای چه  :ِ
ّلام   هنگامی که  :َ

  چرا :ِلامذا
   مال چه کسانی ِمال چه کسی، :َمنِل

ُلن یخلقوا َْ َ   نخواهند آفرید :ْ
َلوحة ْ   تابلو :َ
ْلون   »ْألوان: جمع«رنگ  :َ
َلیس ْ   نیست :َ
ْلیل   »َلیالی: جمع«شب  :َ

  لیمو :َلیمون
  شود تو را چه می :ما ِبک

  آنچه :ما
  حرف نفی ماضی :ما

   چیست؟ چه، چه چیز، :ما؟
  » میاه: جمع«آب  :ماء
   چه چیز ،چه :ماذا

  »ُمشاة: جمع«پیاده  :ماشی
َمائدة   سفرة غذا :ِ

ْمربوک   مبارک :َ
  آشکار :ُمبین

َمتحف   موزه:ُْ
َمتی   چه وقت :َ

ّمثالی   منونه :ِ
َمجالسة َ   نشینی هم :ُ
َمجتِهد   کوشا :ُ

ّمجد ِ   کوشا :ُ
َّمجفف َ   خشک شده :ُ
  دیوانه :َمجنون
ْمجهول   ناشناخته، گمنام :َ

َمحافظة َ    نگهداری استان، :ُ
َمحاولة َ   تالش :ُ
َمخترب َ   آزمایشگاه :ُ
َمخزن ْ ِمخازن: جمع«انبار  :َ َ«  
  مدارا کردن :ُمداراة
ِّمدرس َ   ّمعلم :ُ
َمدینة ُمدن: جمع«شهر  :َ ُ«  

َمرأة، امرأة  ََ ِْ ْالمرأة(َ َ   زن ):ْ
َمراجعة َ   دوره :ُ

َّمرة   بار، دفعه :َ
َمرحمة َ   مهربانی :َ

ِمرُض السکَّر ُّ َ   بیامری قند :َ

ْمرَضی   »َمریض: مفرد«امران بی :َ
  گذر کردن :ُمرور

ِمزدحم َ   شلوغ :ُ
  شب، بعدازظهر :َمساء

َمساعدة َ   کمک :ُ
َمستشفی َ ْ   بیامرستان :ُ

َمستوصف ْ َ ْ   درمانگاه :ُ
ِّمسجل   دستگاه ضبط :َُ
ْمرسور   »َحزین: متضاد«خوشحال  :َ
ِمسلم ْ   مسلامن :ُ

  مجاز :َمسموح
ِمشمش   زردآلو :ِ
  »َمصابیح: جمع«چراغ  :ِمصباح

َصحفُم   قرآن :ْ
َمصنع ْ   کارخانه :َ
  رسنوشت :َمصیر
ْیمضی: مضارع(گذشت  :َمَضی َ(  

َمطبعة   »ِبعَمطا: جمع«چاپخانه  :ََ
َمطر   »ْأمطار: جمع«باران  :َ

َمطعم   غذاخوری، رستوران :َْ
ِمع السالمة َ َ   سالمتبه  :ََّ

َمع   ِهمراه، با :َ
ًمعا   باهم  :َ

ْمعجوُن أسناٍن ْ   خمیردندان: َ
ْمفتاح   »َمفاتیح: جمع«کلید  :ِ
َمکتبة َ   کتابخانه :َ
َّمکَرم   گرامی :ُ

َمأل َ ُیمَأل: مضارع(ُپر کرد  :َ ْ َ(  
  ها لباس :َمالِبس
َملعب ِمالعب: جمع«زمین بازی، ورزشگاه  :َْ َ«  
ّملف َ   پرونده :ِ

ٍممر المشاة ُ َْ ُّ   گذرگاه، پیاده: َ
ّممر َ    راهرو گذرگاه، :َ

ِّممرض َ   پرستار :ُ
ْمملوء ِبـ    ُپر از: َ

ْمن   از کجا، اهل کجا :َ أینِ
ْمن   از :ِ
ْمن   چه کسی، چه کسانی، هرکس :َ

َمنَشفة ْ   حوله :ِ
َمنَضدة ْ   میز :ِ

ِمنظمة األمم المتحدة َ ِ َّ ُ َْ ِْ َ ُُ ُ َّ   سازمان ملل متحد :َ
ِّمهدئ َ   بخش آرام :ُ

َّمِهمة اداریة ِ ٌ َّ   ّمأموریت اداری :ُ
َمهنة ْ َمهن: جمع«شغل  :ِ ِ«  
ْموت   مرگ :َ

َّموظف   کارمند :َ
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ِـ  مان، ـ ما :ناـ ِ  
   پیروز ّموفق، :ِناجح
  )ُمناداة: مصدر/ ُینادی : مضارع(صدا زد  :َنادی

  آتش :نار
  مردم: ناس

َنافذة ِنوافذ: جمع«پنجره  :ِ َ«  
  »َنباتات: جمع«گیاه  :نَبات
ّموفقیت، موفق شدن :نَجاح ّّ  
َنَجح ْینجح : مضارع(ّموفق شد  :َ َ ْ   )َنجاح: مصدر/ َ
ُنَحن   ما :ْ
َنَدم ُیندم : مضارع(پشیامن شد :ِ َ ْ َندامة: مصدر/ َ َ(  
َنَزل ُینزل: مضارع(پایین آمد  :َ ِ ْ َ(  

  زنان :ِنساء
َنَسی َینسی : مضارع(فراموش کرد  :ِ    )ِنسیان: مصدر/ َ

  ّبانشاط، فعال :نَشیط
  »ُنصوص: جمع«منت  :ّنَص
َنَرص ُینرص : مضارع(یاری کرد  :َ ُ ْ ْنرص: مصدر/ َ َ(  
ٌنَظر   نگاه :َ
َنَظر ُینظر : مضارع(نگاه کرد  :َ ُ ْ َنظر: مصدر/ َ َ(  

  پاکیزه :نَظیف
ْنَعم   بله :َ

  خود، هامن :ْنَفس
َنَفع ُینَفع : مضارع(سود رساند  :َ ْ   )َنْفع: مصدر/ َ

َنَفقة   هزینه :َ
َنَقص ُینٌقص : مضارع(کم شد  :َ ْ   )َنْقص: مصدر/ َ
  ها پول، پول :نُقود
  روز :نَهار

َنهایة َبدایة: متضاد«پایان  :ِ ِ«  
ْأنهار: جمع« رودخانه  :ْنَهر َ«  
  خواب :نَوم

ْوجه   »ُوجوه: جمع«چهره  :َ
َوحدة ْ    همبستگی تنهایی،:َ

َوحدک ْ   تو به تنهایی :َ
  تنها :َوحید
َوراء   »أمام: متضاد«پشت  :َ
َوردة«ُگل  :َورد   »ُیک گل: َ
َورع   پارسایی :َ
َورق   »َاوراق: جمع«برگ  :َ

َوصفة ْ   نسخه :َ
َوصَل ِیصُل : مضارع(رسید  :َ   )ُوصول: مصدر/ َ
َوَضع ُیضع : مضارع(گذاشت  :َ َ ْوضع : مصدر/ َ َرفع: متضاد/ َ َ َ(  
َوقع َ ُیَقع: مضارع( افتاد  ّواقع شد، اتفاق افتاد، :َ َ(  

َوقف َ ُیقف : مضارع«ایستاد  :َ ِ   »ُوقوف: مصدر/ َ
َولد ْاوالد: جمع«پرس، فرزند  :َ َ«  

ّولی   »أولیاء: جمع«یار  :َ
َولو   اگرچه: َ
  تکلیف :بِواج

َواحد، واحدة ِ   یک :ِ
  وسیع :ِواسع
  ایستاده :ِواقف

  »أب: مرتادف«پدر  :ِوالد
َوالدة ّأم: مرتادف«مادر  :ِ ُ«  

ِوالدین، والدان   پدر و مادر :َِ
َوجد َ ُیجد: مضارع«پیدا کرد  :َ ِ َ«  
َوجع   »َألم« مرتادف«درد  :َ

ِـش، ـ او، ـ آن  :ُـه ِ   »مذکر«َ
ِـش ، ـ او، ـ آن  :ـها ِ   »ثمؤن«َ

  »ّمؤنث« این  دو، اینها، این :هاتاِن
  آرام :ِهادئ
ْهجر   دوری :َ
َهجم َ ُیهجم : مضارع(حمله کرد  :َ   )ُهجوم: مصدر/ َُ
َهدی   راهنامیی کرد :َ
  »مذکّر«این  :هذا

  »مذکّر«دو، اینها، این  این :هذاِن
ِهذه   »ّمؤنث«این  :ِ
َهرب َ ُ یهرب :مضارع(فرار کرد  :َ ُ ْ َ(  

  آیا :َهْل
َهلَک ُیهلک : مضارع(رد، هالک شد ُم :َ ِ ْ   )َهالک: مصدر/ َ

  »مذکّر« آنها، ایشان  :ُهم
ْـهم ِـشان، ـ آنها : ُ   »مذکّر«ِ
  آن دو، آنها :ُهام
ِـشان، ـ آن دو، ـ آنها  :ُـهام ِ   »ّمثنی«ِ
َّهن   »ّمؤنث«آنها، ایشان : ُ
َّـهن ِـشان، ـ آنها  :ُ   »ّمؤنث«ِ
  اینجا :ُهنا

  آنجا :ُهناَک
  »مذکّر«او  :َهو

  اینان :ِهؤالء
  »ّمؤنث«او  :َهی

  ِـ من :ی
  ای: یا

َیالیتنی   ای کاش من :َ
  »أیدی: جمع«دست  :َید

  چپ :َیسار
  راست :َیمین
ُیوجد   وجود دارد :َ

ْیوم   »ّأیام: جمع«روز  :َ
َیئس ِ ُییأس : مضارع(ناامید شد  :َ   )َیأس: مصدر/ َ

 



 

الدرس األول
  ُذاک هو هللا َ َ  

 ُالتعارف َّ َ 
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