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  معناي مفرد  جمع  مفرد  معناي مفرد  جمع  مفرد

  پژوهش  أبحاث  بحث  دستگاه  آالت  آلة

  هفته  أسابيع  أسبوع  ابزار  أدوات  أداة

  دانش آموز  تالميذ  تلميذ  فرمانده  أمراء  أمير

  پل   جسور  جِسر  مجسمه  تماثيل  تمثال

  گناه  خطايا  خطيئة  خطا  أخطاء  خطأ

  نوشيدني  أشربة  شراب  باد  رياح  ريح

  پيراهن زنانه  فساتين  فستان  سختي  صعاب  صعب

گروه. تيم  أفرَقة  فريق  دشمن  عداءأ  عدو  

خزَن  صندلي  كُراسي  كُرسيخازن  مانبار  م  

  چاپخانه  مطابع  مطبعة  پياده  مشاة  ماشي

  هم كالسي  زمالء  زميل  باران  مطارأ  مطَر

  زنده  حياءأ  حي  پنجره  نوافذ  نافذَة

  گرگ  ذئاب  ذئب  شكوفه.گل  زهارأ  زهر

  خيابان  شوارع  شارع  نامه  رسائل  رسالة

  روزنامه  صحف  صحيفة  ماه  شُهور  شَهر

  هتل  فَنادق  ندقفُ  عكس  صور  صورة

  ماهي  أسماك  سمك  غذا  أطعمة  طَعام

صافير  صفورعين  گنجشك  عچشم .چشمه  عيون  ع  

  آهو  النغز  غَزالة  اتاق  غُرف  غُرفة

  كاروان  قَوافل  قافلة  جوجه  فراخ  فَرخ

  پند  عبر  عبرة  بنده  عباد  عبد
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  معناي مفرد  جمع  مفرد  معناي مفرد  جمع  مفرد

  برادر  خوانإ -إخوة   خأ  در  بوابأ  باب

  برگ  وراقأ  ورق  پرچم  عالمأ  علَم 

  آب  مياه  ماء  سنگ  حجارأ  حجر

  رستوران  مطاعم  مطعم  بيمار  مرضي  مريض

  يار  ولياءأ  ولي   روز  يام أ  يوم

  ميوه  فواكه  فاكهة  دانشجو  بطالّ  طالب

  رنگ  وانأل  لون  گنج  كنوز  كنز

  چراغ  مصابيح  مصباح  دوست  صدقاءأ  صديق

  ورزشگاه  مالعب  ملعب  كليد  مفاتيح  مفتاح

  شايسته . برتر  فاضلأ  أفضل  شغل  مهن  مهنة

  پا  قدامأ  قدم  ماه  قمارأ  قمر

  خود  نفسأ  نفس  خويشاوند  قرباءأ  قريب

  فرزند. پسر   والدأ  ولد  رود  نهارأ  نهر

  ديده  بصارأ  بصر  باغ  بساتين  بستان

  كوه  جبال  جبل  شهر. كشور  بالد  بلد

  سرباز   جنود  جندي  همسايه  جيران  جار 

باغ  حدائق  حديقه  قرص . دانه  حبوب  حب  

  اشك  دموع  دمع  كيف  حقائب  حقيبة

  دندان  أسنان  سنّ  مرد  رجال  رجل

  نياز  حوائج  حاجة  درخت  شجارأ  شجر

  پدر  آباء  أب  روزنامه  صحف  صحيفة
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  معناي مفرد  جمع  مفرد  معناي مفرد  جمع  مفرد

  گناه  ذنوب  ذنب  گنجينه  خَزائن  خزانة

  شهر  مدن  مدينة  جايزه  جوائز  جائزة

  دقيقه  دقائق  دقيقة  واجب ديني  فرائض  فريضة

مهمان  ضيوف  ضيف  كالس  صفوف  صف  

  خدا  آلهة  إله  چوب  أخشاب  خشب

  رنگ  ألوان  لون  داستان  قصص  قصة

  صدا  أصوات  صوت  كار . دستور   أمور  أمر

  كتاب  كُتُب  كتاب  وسيله  أشياء  شيئ

  دست  أيدي  يد  امانتدار  أمناء  أمين
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