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 أَحَلّ: حالل تر، حالل ترین

اِشْتِعال: برافروخته شدن، سوختن )اِشْتَعَلَ، 

 یَشْتَعِلُ( 

 أفْضَل أَحْسَن،= ترین خوب، أَطْیَب: خوب تر

 /، خوشش آمدددر شگفت آورْ أَعجَبَ:

 یُعجِبُ/مصدر:إعجاب مضارع:

شگفت مي مرا در  خوشم مي آید، عجِبُنِي:یُ

 آورد

 «مفرد: غُصْن»أغْصان، غُصون: شاخه ها 

 اف: در هم پیچیدن )اِلْتَفَّ، یَلْتَفُّ(فلْتِإِ

پرشد مضارع:یَمتَلِئُ/امر:اِمتَلِئ/مصدر  اِمتَلَأَ:

 اِمتالء

 «مفرد: بَذْر»بُذور: دانه ها 

 برابر شد تَعادَلَ:

 تَذَکَّرَ:به یاد آورد)أتَذَکَّرُ:به یاد مي آورم(

 آفساید تَسَلُّل:

 «جمع: جُذوع»جِذْع: تنه 

 «مفرد: جَزیرة»جُزُر: جزیره ها 

 جَوزَة: دانه گردو ، بلوط و مانند آن

 دروازه بان حارِسُ المَرمي:

 حَکَم:داور 

 خَنَقَ: خفه کرد )مضارع: یَخْنُقُ(

 خانِقْ: خفه کننده

 درخشان دُرّيّ:

 سَبَّبَ: سبب شد )مضارع: یُسَبِّبُ(

سَجَّلَ:ثبت 

 کرد/مضارع:یُسَجِّلُ/مصدر:تَسجیل

 سَیُسَجِّلُ:ثبت خواهد کرد

 سیاج: پرچین

 غاز: گاز

 غَرس:نهال

 فالِق: شکافنده

قائِمَةُ التُّراثِ العالَمِيّ:لیست میراث 

 جهاني

 کاِل:هردو

 : مغز میوهلُبُّ

 ما ....مِن:هیچ....نیست

 مسابقه مُباراة:

  مُتَفَرِّج:تماشاچي 

 مَحاصیل: محصوالت

وس اقیان: اَْلُمحیُط اْْلاِدي ُ 

 آرام

 مَرمَي:دروازه

مُزارِع: کشاورز= زارِع، 

 فَلّاح

 مِشکاة:چراغدان

 مُعَمَّر: کهن سال 

 ث: آلوده کنندهمُلَوِّ

 مُواصَفات: ویژگي ها

نَبَتَ: رویید )مضارع: 

 یَنّْبَتُ(

 نَصِفُ: توصیف مي کنیم

 نَوَي: هسته

 هَدَف:گل
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 تقسیم مي شود:ا نباشد به دو گروه یاسم از نظر این که براي شخص، شناخته شده باشد 

 عليٌّ. -مُدّرساسمي است که نزد گوینده و شنونده یا خواننده شناخته شده است. مانند: اَلْ اسم معرفه: -1

اسمي است که نزد گوینده، شنونده یا خواننده ناشناخته است. زیرا بر فرد، مکان یا چیز نامشخّص  اسم نکره: -2

 داللت دارد.

 

 داشته باشد معرفه است. "ـال"اول اسم عام  راسم عام: اگ -1

  المدرسة – الرّجل –الکتاب                            

 داشته باشد، نکره است.                   اسم عام: اگر آخر اسم عام حرکت تنوین  -2

  مدرسةٌ – رجلٌ –کتابٌ                             

 اسم نکره به سه صورت ترجمه مي شود.

 

 

 

ةنّکرلعرفة و امال  

 مثال

 مثال

 اسم + ي       )رَجُلٌ : مردي( -1

 مرد(یک + اسم       ) رَجُلٌ : یک  -2

 یک+ اسم + ي     )رجلٌ : یک مردي( -3

 یک دانش آموزي را دیدم./ یک دانش آموز را دیدم / دانش آموزي را دیدم ←طالِباً  یْتُأَرَ

ً  ٌ  
ٍ 
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م اس»اسم عَلَم )اسم خاص( : یعني نام مخصوص کسي یا جایي؛ که در فارسي به آن اسم خاص و در عربي به آن  -1

 گفته مي شود. « عَلَم

 م بوده و همیشه معرفه هستند. نام کوچک اشخاص، نام شهرها و کشورها جزء اسم عَلَ

 یرانإ – مریم – يٌّعل  

 

 باز هم معرفه هستند و هیچگاه نکره نمی شوند.اسم عَلَم حتّي با داشتن تنوین ) ـًـٍــٌ(  

 قَلَماَلْ –الطّالِب  -الکتابمانند:  به الـ است.  فرَّعَمُداشته باشد، « الـ»به الـ : هر اسمی که  فرَّعَمُ 

 

 و تنوین )ـًـٍـٌ(  با هم بر سر یک اسم نمی آیند. الـ

 

 

 ؛ مضاف نیز اسمِ معرفه محسوب مي شود.  «(علم»یا اسم « الـ»به  مُعَرَّفاگر مضاف الیه، اسم معرفه باشد ) -

 

  الطالبِ کتابُ

 

 بیشتر بدانیم

 به الـ مضاف الیه مُعَرَّف مضاف   ٴمعرفه
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 عَليٍّ  کتابُ

 

 اگر مضاف الیه، اسم نکره باشد، مضاف نیز اسم نکره محسوب مي شود  -

 طالبٍ  ُهبـُکتا

 

.( یا اسم اشاره )هذا، هذه ...( اضافه شود نیز اسم معرفه مي شود. چون ضمیر و ...ـه )اسمي که به ضمیر متصل   -

 الطالب هذا کتابُ –کتابُهِ اسم اشاره نیز از انواع اسم هاي معرفه هستند. 

 

 مضاف الیه –اسم عَلَم  -معرفه معرفه مضاف  

 نکره - مضاف الیه نکره -مضاف 



ُق الحیواناِت َتدریجّیًا إذا اْقَتَرَبْت منها!": در برخی از جنگل ها ...........1 "َتْنمو في َبعِض اْلغاباِت أشجاٌر َتْنَتِشُر منها روائُح کریهٌة َتْخُن

درختانی نمایان هستند که از خود بوهای ناخوشایندی را پخش می کنند تا حیواناتی را که به آن نزدیک شده اند، به تدریج (1

خفه کند!

درختانی رشد می کنند که از آن بوهای بدی پخش می شود که جانوران را هنگامی که به آن نزدیک شوند، به تدریج خفه (2

می کند!

درختانی رشد می کنند که از خود بادهای بدبویی را پخش می کنند تا حیوانات هنگامی که به تدریج به آن نزدیک می شوند، (3

خفه شوند؟

نمونه ای از درختان وجود دارد که با گازهای ناخوشایندی که از آن پخش می شود، جانوران هنگام نزدیک شدن به آن به (4

تدریج خفه می شوند؟

"یستطیع اإلنسان أن یکتشف مجهوالت بواسطة المعّدات الحدیثة و یزید علمه!":2

انسان می تواند ناشناخته هایی را به واسطۀ تجهیزات جدید کشف کند و علم خود را افزایش دهد! (1

انسان توانایی کشف ناشناخته ها به وسیلۀ تجهیزات جدید و توانایی افزایش علم را دارد! (2

مردم می توانند مجهوالتی را به وسیلۀ دستگاه های تازه بر خود کشف کنند و علمشان را افزایش دهند! (3

این مردم می توانند ناشناخته ای را از روی تجهیزات جدید کشف کنند تا علمشان افزایش یابد! (4

!": سازمان یونسکو ..........3 راِث اْلعاَلميِّ َمُة اْلیوِنسکو مسجَد العتیِق اّلذي َیَقُع في محافظِة فارس في قاِئَمِة التُّ َلْت ُمَنظَّ "قدَسجَّ

مسجدی باستانی در استان فارس را که در فهرست میراث جهانی قرار گرفته بود، به ثبت رسانده است! (1

مسجد عتیق را که در استان فارس واقع شده است، به عنوان میراثی جهانی به ثبت رسانده است! (2

مسجد عتیق را که در استان فارس قرار دارد، در فهرست میراث جهانی ثبت کرده است! (3

مسجد کهنه ای را که در محافظت فارسی زبانان قرار دارد، در فهرست میراث جهانی ثبت کرده است! (4

ن الخطأ فی الّترجمِة:4 عیِّ

ٌة َتختِلُف َعن باقی أْشجاِر العاَلم،: انگور برزیلی درختی است که با بقیۀ درختان جهان تفاوت دارد، َالعِنُب الِبرازیلیُّ َشَجَر (1

َتنمو أثماُرها َعَلی ِجْذِعها،: میوه هایش روی تنه اش می روید، (2

َو ِمْن أَهمِّ ُمواَصفاِتها،: و از ویژگی های مهّمش، (3

َنِة!: این است که تمام سال میوه هایی می دهد! ها ُتْعطی أْثمارًا طوَل السَّ أنَّ (4
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جّمُع و الّدوراُن حوَل شیٍء"5 أّی کلمة یناسُب العبارة التالیة؟ "التَّ

یر السَّ (2 ر المعمَّ (1

اإللتفاف (4 القمر (3

عّین الجواب اّلذي الُیناسب ُسؤاَله:6

- کیف َیستمُع الّتلمیُذ المثالّي إلی الّدرِس؟ - َیستمُع َجّیدًا! (1

مِة! - في َأيِّ مدینٍة َتَقُع الکعبة؟ - َتَقُع في مّکَة الُمعظَّ (2

- أْیَن تنمو شجرُة الُخبِز؟ - تنمو تدریجّیًا طوَل الّسنِة! (3

- ِبَم َنقدُر أْن نطیَر؟ - ِبالّطائرِة نستطیع أْن نطیَر! (4

عّین معرفًة في محلِّ المفعوِل:7

کتَب إنشاًء تحت عنوان "الّنجاح"! ُاحبُّ أْن أ (1

﴿إْن َتنصروا اهللا َینُصرُکم و ُیثّبت َأقداَمُکم﴾ (2

علیم! ربیِة و التَّ أّلف عدٌد ِمن الُعَلماِء ُکتبًا في مجاالت التَّ (3

َم ِعلمًا فله َأجُر َمْن َعِمَل به الینقُص ِمْن أجر العامِل! َمْن َعلَّ (4

8: عّین الّصحیح َعن المحلِّ اإلعرابیِّ للکلماِت اّلتی تحَتها خطٌّ

ْفِط َکِسیاٍج حّتی َتهُرَب اْلحیواناُت ِمن رائحتِ  ها اْلکریهِة!" "َالُمزاِرعوَن َیستخِدُمون َشَجرَة النِّ

َشَجرَة: المفعول (2 الُمزاِرعون: الفاعل (1

ـها: المجرور بحرف الجّر (4 اْلَحیواناُت: المبتدأ (3

فی أیِّ عبارٍة اسماِن نکرتاِن؟9

اشترَک سعیٌد فی حفلِة نجاح التالمیِذ، (1

وَ  رأی هناک صدیقه اّلذی ساَعَده فی درسه، (2

و تشّکر المدیُر عن اجتهاِد التالمیذ فی وقت االمتحاناِت، (3

و أَخَذ فی هذه الحفلة بعض الطّالب جوائز ثمینة! (4

ِن اْلجواَب اّلذی جاَءْت فیِه َمعِرفُة "َعَلم":10 َعیِّ

ُهَو َرُجٌل َسعیٌد فی اْلَحیاِة! (2 ِه َحّقًا َفُهَو َسعیٌد! َمْن آَمَن ِبَربِّ (1

َوَجدُت اْلُمِجدَّ َسعیدًا فی اْلَحیاِة! (4 یاضِة! َسعیٌد َشابٌّ ناِجٌح فی الرِّ (3

عّین معرفًة في َمَحلِّ الَمفعوِل:11

ُتوَجُد في إیران الغاباُت الجمیلُة! (2 قوا اَهللا َیْجَعْل َلُکم ُفرقانًا﴾ ﴿إْن َتتَّ (1

إْن َهرْبَت ِمَن الواِقع َفَسوَف ُتواِجُه َمشاِکَل َعدیدًة! (4 َتنموا أثماُر الِعَنِب البرازیليِّ َعلی جزِعها! (3
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عّین اسمًا نکرًة ُیَترجُم َمعرفًة:12

مٌة لَجمیِع الّزمالِء! ِم قیِّ الموعظُة الحسنُة ِمن الُمعلِّ (1

سوَل...﴾ ﴿أرَسلنا إلی ِفرعوَن َرسوًال ٭ َفَعصی ِفرعوُن الرَّ (2

ُکل ِمنه ِمسکیٌن! ذلَک الُمسلُم َیغرُس َغرسًا لیأ (3

الُیشاَهد وجٌه فی هِذِه الّصورِة اّلتی َرأیناها! (4
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