
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول:جلسه اول: درس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّالفع

 .دیبه خاطر بسپار

 کرد تیکرد ، وص عی، تشر دی، متفرّق نشو میکرد تی، وص میکرد یوح

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

       عَشَرَ

 وَصی

 اوَحَیَنا

 رکردمقرّ ،کرد تشریع

کرد    وصیتکرد،  سفارش

 کردیم وحی

4 

5 

 وَصَّیَّنا

  قواالتَتَفَرَّ

 

 کردیم وصیتکردیم، سفارش

 ،پراکنده نشویدنشوید قمتفرّ  

 

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

   تشریع کرد برای شمام: . شَرَعَ لَک1ُ

 آنچه را که وصیت کرد به وسیله ی آن : . ما وَصّی بِه2ِ

 وحی کردیم به تو. اَوحَینا إلَیکَ: 3

 و آنچه را که وصیت کردیم به وسیله ی آن صیّنا بِهِ: . وَ ما و4َ
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 که برپا دارید دین را ن اَقَیمُوُا الدیّنَ: . أ5َ

 و متفرق نشوید در آن قوا فیهِ: . وَ التَتَفَر6َّ

  
 سوره شوری را بنویسید.  13مت اول آیه ی معنای قسانس با قرآن: 

 تشریع کرد برای شما از دین. م مِنَ الدّینِ: شَرَعَ لَکُ .1

 آنچه را که وصیت کرد به وسیله ی آن نوح را. ا: ما وَصّی بِهِ نُوحً .2

 و آنچه وحی کردیم به تو. ذی اَوحَینا اِلَیکَ: وَالَّ .3

 : وسی وَ عیسیوَ ما وَصّینا بِهِ اِبراهیمَ وَ مُ  .4

 و آنچه را که وصیت کردیم به وسیله ی آن، ابراهیم و موسی و عیسی را.  

 که بر پا دارید دین را و متفرق نشوید در آن. قوا فیهِ...: . أن اَقیمُوا الدیّنَ وَ التَتَفر5َّ
 

 نکات: 

« لَ»به صورت « مکُ»که به علت همراه شدن با ضمیر بوده« لِ»در اصل« لَکُُُم»در« لَ»حرف  .1

 است. « رایب»مده و به معنایدرآ

 بکار می رود. « به وسیله ی»به معنای« بِ» ، کلمه 4و  2در ترکیب  .2

 بکار می رود . « آنچه را»به معنای« ما»، کلمه4و  2در ترکیب شماره  .3

 «.وحینا الِیَکوالَّذی اَ »می باشد. مانند« آنچه»ای گاهی به معن« ذیالّ»کلمه 
 

 

 

 

 
 

 :دومجلسه اول: درس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّالفع

 .دیبه خاطر بسپار
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 از، مرده، اندازه یدیآنها، پرس

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 تَ لسَاَ

 هُنَّ 

 هدَّمَ

 لَّ لَعَ

 پرسیدی از 

 ، ایشانآنها

 محل آرامش 

 تا ، شاید 

5 

6 

7 

8 

 نَتَهتَدو

 ر قَدَ

 ةبَلدَ

 یتمَ 

هدایت شوید، هدایت می شوید 

 اندازه

 سرزمین 

 مرده 

 

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 قطعاً اگر بپرسی از آنها م: وَ لَئِن سأَلَتَهُ. 1

 چه کسی خلق کرد ن خَلَقَ: مَ.2

 حتماً می گویند ولُنَّ: لَیقُ .3

 حتماً می گویند آفرید آن ها را قَهُنَّ: لَیَقُولُنَّ خَلَ.4

 قرار داد برای شما زمین را محل آرامش ا: جَعَلَ لَکُم االَرضَ مَهدً.5

 و قرار داد برای شما در آن راه هایی م فیها سُبُالً: وَ جَعَلَ لَکُ .6

 تا شما هدایت شوید کُمُ تَهتدَونَ: لَعلَّ.7

 سرزمین مرده را ا: بَلدَةً مَیتً.8

 

بهتر است به صورت مضارع معنا شود، هر  (ن، اذا و ...اِن، مَ)  فعل ماضی پس از کلمات شرطکته: ن

 چند ترجمه به صورت ماضی نیز اشکال ندارد؛ مانند:  

مؤمن  (باشید)اگر بودید : م مُؤمِنینَاِن کنُتُ                       خدا (بخواهد)اگر خواست ن شاءَ اهللُ: اِ

 (.است) ایمن بود  (شود)هر کس وارد آنجا شد ا: کانکانَ آمِنً مَن دَخَلَهُ

 یاری خدا و پیروزی  (بیاید)هنگامی که آمد اهللِ وَالفَتحُ: اِذا جاءَ نَصرُ  

  
 سوره ی زخرف را کامل کنید.  11تا  9ترجمه آیات انس با قرآن: 

اً اگر بپرسی از آن ها چه کسی خلق کرد آسمانها و قطعًن خَلَقَ السَّمواتِ وَ االَرضِ: وَ لَئِن سأَلتَهُم مَ.1

 و زمین را. 

 حتماً می گویند خلق کرد آن ها را خداوند شکست ناپذیر و دانا. لیمُ: لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العَزَیزُ العَ .2

 کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش. ا: اَلّذی جَعلَ لَکُمُ االرَضَ مَهدً. 3

 و قرار داد برای شما در آن راه هایی تا شما هدایت شوید. م تَهتَدُونَ: عَلَ لَکُم فیها سُباُلً لعَلَّکُوَ جَ. 4

 و کسی که نازل کرد از آسمان آب را به اندازه. رٍ: زَّلَ مِنَ السَّماءِ مآءً بِقدَنَوَالَّذی . 5
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 ن سرزمین مرده را. پس زنده کردیم به وسیله ی آا: ا بِهِ بَلدَةً مَیتًرنفَاَنشَ. 6

 بیرون آورده می شوید.  (در روز قیامت از قبرها)  این چنینتُخرَجُونَ: کَذلِکَ . 7

 

 نکات: 

 می باشد. « قطعاً اگر»ساخته شده است که به معنای« لِ + إن »از « لَئِن»ترکیب . 1

ترجمه راه  پرسشی است و بهترین راه تشخیص معنای آن، از« نمَ»، کلمه 2در ترکیب شماره .2

 است. کردن جمله 

 معنا می شود. « هدایت شوید»قرار گرفته، به صورت « لَّلعَ »که بعد از « تَهتَدونَ »علف.3

  معنا شود.« سرزمین مرده را »به صورت « ابلَدَةً میَتً»ترکیب .4

 

 

 

 
 

 :اولجلسه : دومدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یل کرده و سعرا با استفاده از کلمات داده شده، کام ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 ارسال کننده ان،ینزد، م راند،یم یکند، با برکت، م یزنده م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 مُبارَكَ، مُبارَکَةَ 

 رمُنِذِ

 عِند 

 لمُرسِ 

 ینبَ 

 با برکتمبارك، 

دهنده  هشداردهنده،بیم

 نزد

ده ، فرستنارسال کننده

 ، بینمیان

6 

7 

8 

9 

 یُحیی

 تییُم

 اَوَّلینَ 

 موقِنینَ 

 زنده می کند

می میراند  

پیشینیان پیشین،

 اهل یقین

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 سوگند به کتاب روشن بینِ: وَالکِتابِ المُ.1

 قطعاً ما نازل کردیم آن را ا اَنزلَناهُ: إِنّ.2

 در شبی مبارك : فِی لَیلَةٍ مبُارَکَةٍ.3
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 هشداردهنده  (هستیم) قطعاً ما بودیمرینَ: إِنّا کُنّا منُذِ.4

 ما  (جانب)فرمانی از نزدنا: اَمرًا مِن عِندِ.5

 پیامبر  (هستیم) قطعاً ما بودیملینَ: إِنّا کُنّا مرُسِ.6

 رحمتی از پروردگارت کَ: مِن ربِّرَحمَةً .7

 شنوای دانا لیمُ: السَّمَّیعُ العَ.8

 زنده می کند و می میراند   یحُیی وَ یُمیتُ: .9

 پروردگار پدران پیشین شما لینَ: رَبُّ ءابائِکمُ االَوَّ .1

  
 سوره ی دخان را کامل کنید.  8تا  1ترجمه آیات انس با قرآن: 

 حا میم. حم: .1

 سوگند به کتاب روشن. بینِ: لمُوَالکِتابِ ا.2

 قطعاً ما نازل کردیم آن را در شبی مبارك. ةٍ: ارکَ اَنزَلناهُ فیِ لَیلَةٍ مُب اإِنّ.3

 هشداردهنده.  (هستیم)قطعاقطعاً ما بودیمرینَ: إِنّا کُنّا مُنذِ.4

 جدا و تعیین تکلیف می شود.  (سایر کارها)هر کار مهمی از (شب) در آنکیمٍ: فیها یُفرقُ کُلُّ امَرٍ حَ .5

 فرمانی از نزد ما، قطعاً ما بودیم فرستنده.  لینَ:أَمرًا مِنِ عِندِنا اِنّا کُنّا مرُسِ.6

 رحمتی از پروردگارت، قطعاً او شنوای داناست. لیمُ: رَحمَةً مِن ربِّکَ إِنهُّ هُو السَّمیعُ العَ.7

 پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است. ما: ا بَینَهُاالَرضِ وَ مرَبِّ السَّمواتِ وَ  .8

 . (اگر یقین دارید) اگر اهل یقین باشیدنَ: نیإن کُنتُم مُوقِ.9

 نیست معبودی جز او که زنده می کند و می میراند. ا هُوَ یُحیی وَ  یمُیتُ: ال اِلَهَ اِلّ.10

 پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما. لینَ: م وَ رَبُّ ءابائِکُمُ االَوَّرَبُّکُ.11

  
  

 نکات:  

که مضاف الیه است، معنای آن در آخر جمله آورده « مکُ»، کلمه«لینَ مُ االوَّرَ بُّ ءابائِکُ»در ترکیب .1

 «. پروردگار پدران پیشین شما»می شود؛ یعنی

 است . « آنچه»، به معنای«ما بیَنَهما»در ترکیب « ما»کلمه .2

فه را اضا« که»که معرفه است، حال آمده است که در ترجمه آن « هُوَ»، بعد از10در آیه شماره .3

 می کنیم. 

 بکار می رود.« اگر»، به معنای«إن»، کلمه 9در آیه شماره .  4
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 :دومجلسه : دومدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 بد، مرگ یها، کارها رتیکنند، بص یحکم م ،یزندگ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

4 

بَصائِر 

سَیِّئات 

سَواء 

 حیامَ

 ، بینش هابصیرت ها

 ة، بدی ها، جمع سَیّئَکارهای بد

 یکسان، مساوی

 زندگی

5 

6 

7 

8 

 ماتمَ

 ساءَ 

 یَحکُمونَ 

 ویتَستَ

 مرگ

 چه بد است

 ، قضاوت می کنندحکم می کنند
 مساوی است

 

 .  دیسیا بنور ریز یها بیترک یمعنادوم:  تیفعال

 مردم است  یها برا نشیب( ی هیکتاب ما) نیاهذا بَصائِرُ لِلنّاسِ: .1

 دارند  نیقیکه  یگروه یبرا :ؤقِنُونَیُلقِومٍ  .2

 که  یگمان کردند کسان ایآ: نَیم حَسِبَ الَّذَّ . ا3َ

 آن ها را  میده یکه قرار مم: . اَن نَجعَلَه4ُ

 آوردند   مانیکه ا یمانند کساننوا: ءامَ نَیذ.کَال5َّ

  کین یو انجام دادند کارهاوا الصّالِحاتِ: وَ عَمِلُ  .6

 شان و مرگشان     یاست زندگ کسانیم: وَ مَماتهُ ماهُیحسَواءً مَ .7

 کنند  یچه بد است آنچه حکم م: حکمُوُنَیَسآءَ ما  .8

  امتیدر روز ق تانانیکند م یخداوند حکم م: امَةِیالقِ  ومَیَ  منَکُیبَ حکُمُیَاهلَلُ  .9

  یو بد یکین ستین کسانی: ئَةُیِّالحَسَنَةُ وَ ال السَّ یووَ ال تَستَ .10

 

 . دیرا کامل کن هیجاث یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 یرحمت و تیمردم است و هدا یها برا نشیب (ی هیکتاب ما) نیاوَ رحَمَةٌ:  یًدُهذا بصَائِرُ لِلنّاسِ وَ ه .1

 است. 

 دارند.  نیقیکه  یگروه یبرا: وقِنُونَیُقَومٍ لِ .2
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 بد را.  یکارها انجام دادندکه  یگمان کردند کسان ایآ: ئاتِیِّالسَّ اجتَرَجُوُا نَیم حَسِبَ الَّذَّ اَ .3

 وا الصّالِحاتِ:  ءامنُوا وَ عَمِلُ نَیذکَالَّ من نَجعَلهُأَ .4

 . ستهیشا یوردند و انجام دادند کارهاآ مانیکه ا یآنها را مانند کسان میده یقرار م که

شان و مرگشان، چه بد است آنچه  یاست زندگ کسانی: حکُمونَیَوَ مَماتُهُمُ سآءَ ما  ماهُیحسَوآءً مَ.5

 کنند.  یحکم م

 

 : نکات

 یفوق به معنا اتیها و آ بیکه در ترک «ای»یگریو د «ایآ» یکیدر اصل دو معنا دارد: « اَمَ »کلمه  .1

 رود.  یار مبک «ایآ»

 آمده است.  دیتأک یو برا «دهیزا یال» رایز م؛یکن یدوم را معنا نم« ال»، حرف 10شماره  بیدر ترک.2

 باشد.   یم «که»ی، به معنا«اَن»، کلمه 4شماره  بیدر ترک .3

چه »و « کنند یچه بد است آنچه حکم م»به دو صورت میتوان یرا م «حکُمونَیَءَ ما سآ » بیترک .4

 معنا کرد.« کنند یم بد حکم
 

 
 

 :اولجلسه : سومدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 

 شوند یم نیدادند، اندوهگ یجاودان، ترس، انجام م اران،یپاداش، 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

4 

 لاَجَ

 مُسَمًّی

 خَوف

 یَحزَنون

 سرآمد، مدّت

 مشخص، معیّن

 ترس

 اندوهگین می شوند،

 غمگین می شوند 

5 

6 

7 

8 

 اَصحاب

 خالِدینَ 

 جَزاء

 کانوایَعمَلون

 یاراناهل، 

 جاودان

 پاداش

 انجام می داند،

 عمل می کردند 
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 معنای این ترکیب ها را بنویسید. فعالیت دوم: 

 ه بین آن دو است  و آنچوَ ما بَینَهُمُا: . 1

 مدت معین مًّی: اَجَلٍ مسَ. 2

 است   (خدای یکتا) گفتند پروردگار ما اهللنا اهللُ: قالُوا رَبُّ. 3

 پس نه ترسی بر آنها م: ال خَوفٌ عَلَیهِفَ. 4

 و نه آنها اندوهگین می شوند م یَحزَنُونَ: وَ ال هُ. 5

 تند آنها اهل بهشت هسةِ: اَولئِکَ اَصحابُ الجنَّ. 6

 جاودان هستند در آن           دینَ فیها: خالِ. 7

 پاداشی به خاطر آنچه انجام می دادند وا یَعمَلُونَ: جَزآءً بِما کانُ. 8

  
 ترجمه آیات سوره ی احقاب را کامل کنید. انس با قرآن: 

خلق نکردیم آسمان ها و زمین را مُسَمًّی: ا بِالحَقِّ وَ اَجَلٍ  االَرضَ وَ ما بَینهَمُا اِلّا السَّمواتِ وَما خَلَقنَ. 1

 . و آنچه میان آن دو است مگر به حق و مدتی معین

و کسانی که نسبت به هشداری که داده شده اند، بی توجهی وا مُعرِضُونَ: ا اُنذرِ نَ کَفَروا عمَّذیوَالَّ. 2

 کردند. 

 د پروردگار ما اهلل است. قطعاً کسانی که گفتننا اهللُ: إِنَّ الَّذَّینَ قالُوا رَبُّ . 3

 . قرار گرفته و از آن منحرف نشدند سپس در راه حقوا: ثُمَّ استَقامُ . 4

 پس نه ترسی بر آنها است و نه آنها غمگین می شوند. م یَحزَنُونَ: ال هُم وَ ال خَوفٌ عَلَیهِفَ. 5

 هستند در آن. آنها اهل بهشتند و جاودان دینَ فیها: اُولئِکَ اصَحابُ الجنَّةِ خالِ. 6

 پاداشی است به خاطر آنچه انجام می دادند. وا یَعمَلُونَ: جَزآءً بِمِا کانُ. 7

 

 نکات:  

 «. عمل می کردند»یا « انجام می دادند»را می توان به دو صورت معنا کرد: « کانوا یَعمَلُونَ »ترکیب . 1

منفی است « ما»هنده ی این است که بکار رود، نشان د« ااِلّ»وقتی در آیه ای همراه با « ما»کلمه. 2

 بکار می رود. « نه»و به معنای
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 :دومجلسه : سومدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 کردند، نازل شد، کارها تیتبع

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 

 صَدّوّا

 اَضَلَّ  

 عمالاَ

 مانع شدند

 محو و نابود کرد، گمراه کرد

 کارهااعمال، 

4 

5 

6 

 

 لَزِّنُ

 عِوااِتَّبَ 

 لَاُنز

 نازل شد

، پیروی کردند تبعیت کردند

 نازل شد

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 کسانی که کافر شدند  روا: ذینَ کَفَاَلَّ. 1

 و مانع شدند از راه خدا  اهللِ: بیلِ ا عَن سَوَ صَدُّو. 2

 نابود کرد اعمالشان را  م: . اَضلَّ اَعمالَه3ُ

  (ص) به آنچه نازل شد بر محمد: لَی مُحمَدٍّزِّلَ عَبِمِا نُ. 4

 و آن حق از جانب پروردگارشان است م: وَ هُوَ الحَقُّ مِن رَبهِّ. 5

 را پیروی کردند حق وا الحَقَّ: اتَّبَعُ. 6

 پیروی کنید به آنچه نازل شد به سوی شما از پروردگارتان م: اُنزلِ اِلَیکُم مِنِ رَبِّکُ وا مآاتَّبِعُ. 7

 که نازل شد همراه او  (قرآن) و پیروی کردند از نوریعَهُ: بَعُوا النُّورَ الَّذَّی اُنزلِ مَوَاتَّ. 8

  
 ترجمه آیات سوره محمد را کامل کنید. انس با قرآن: 

و کسانی که کافر شدند و مانع شدند از راه م: اَلَّذینَ کَفَرَوا وَ صَدُّوا َعَن سَبیلِ اهللِ اَضلَّ اَعمالَهُ. 1

 خدا، نابود کرد اعمالشان را. 

 و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای شایسته. وا الصّالِحاتِ: وَالَّذینَ ءامَنُوا وَ عَمِلُ. 2

 (.ص) و ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمدمَّدٍ: بِما نُزّلَ عَلیَ محَوَ ءامَنُوا . 3

 . و آن حق از سوی پروردگارشان است م:وَ هُوَ الحَقُّ مِنِ رَبِّهِ. 4

 پوشاند از آن ها گناهانشان را. م: کَفَّرَ عَنهُم سَیئِّاتِهِ. 5

 و حال و روزشان را بهبود بخشید. م: وَ اَصلَحَ بالَهُ. 6

 کسانی که کفر ورزیدند، پیروی کردند باطل را.  زیرا وا الباطِلَ:الَّذینَ کَفَروا اتَّبَعُ ذلِکَ بِاَنَّ .7
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 (که) و قطعاً کسانی که ایمان آوردند، پیروی کردند ازحقم:  أَنَّ الَّذینَ ءامَنُوا اتَّبَعُوُا الحَقَّ مِن رَبِّهِوَ. 8

 از سوی پروردگارشان است. 

 حال و وضعشان را بیان می کند.  برای مردم خدا این چنینم: اَمثالَهُ لِلنّاسِ اهللُ یضَربِ ذلکِکَ. 9

 

؛زیرا «او»بکار می رود نه « آن»به معنای « هُوَ»، کلمه  4و آیه شماره  5در ترکیب شماره نکته: 

 برمی گردد. « قرآن»به « هُوَ»

 

 
 

 :اولجلسه : چهارمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 ریرودها، ز ،یرستگار ان،یروان است، بزرگ، لشکر

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

4 

 سَکینَة

 نودِ جُ 

 یُدخلُ  

 جریتَ 

 آرامش 

ند ، جمع جُلشکریان

 وارد می کند

 روان است 

5 

6 

7 

8 

 

 حتتَ

 نهار اَ 

 وز فَ

 ظیمعَ

 زیر 

 رودها 

 رستگاری ،موفقیت

 بزرگ

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 او کسی است که هُوَ الَّذَّی:  .1

 نازل کرد آرامش را کینَةَ: اَنزَلَ السَّ .2

 لشکریان آسمان ها و زمین جُنُودُ السَّمواتِ وَ األَرضِ:  .3

 دانایی با حکمت  : احَکیمً اعَلیمً .4

 تا داخل کند مردان و زنان مومن را نینَ وَ المؤُمِناتِ: لِیدُخِلَ المُؤمِ .5

 جاری است از زیر آن رودهایی ا األنهارُ: تَجری مِن تَحتهِ .6

 جاودان هستند در آن خالِدِینَ فیها:  .7

 رستگاری بزرگ ا: فَوزًا عَظیمً .8
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 فتح را کامل کنید.  ترجمه آیات سوره یانس با قرآن: 

 او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلبهای مؤمنان. فی قُلُوبِ المُؤمِنِینَ:  هُوَ الَّذی اَنزلَ السَّکینةَ.1

 ایمانشان.  بربیفزاید ایمان را  تام: ایمانِهِ مَعَا لِیَزدادُوا ایمانً. 2

 لشکریان آسمان ها و زمین.  و برای خداستوَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ االَرضِ: .3

 و خداوند دانایی با حکمت است. کیمًاً: وَ کانَ اهللُ عَلیمًا حَ.4

 تا داخل کند مردان و زنان مؤمن را به بهشت هایی. نینَ وَ المؤُمِناتِ جَنّاتٍ: یدُخِلَ المُؤمِلِ .5

 یی که جاودانند در آن. روان است از زیر آن رودهانَ فیها: یدتَجری مِن تَحتهِا األنهارُ خالِ.6

 و بپوشاند از آن ها بدیهایشان را. م: ئّاتِهِیم سَوَ یُکَفِّرَ عَنهُ.7

 و هست این نزد خدا رستگاری بزرگ. ا: کانَ ذلِکَ عِندَ اهللِ فوَزًا عَظیمًوَ .8

 

 نکات:  

 ا اضافه می کنیم. ر« که »معرفه است و در ترجمه جمله بعد از آن « األنهار »، کلمه 6در آیه شماره . 1

  بکار می رود.« این »به معنای « ذلِکَ»، کلمه 8در آیه شماره . 2

 

 

 
 

 :دومجلسه : چهارمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 دیاصالح کن باشند، زنان، برادران، یمسخره کند، م دینبا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اِخوَة

اَصلِحوا  

 نَتُرحَمَو

 رسخَیَال

 برادران

 دیاصالح کن
 دیریگ یمورد رحمت قرار م

 مسخره کند دینبا

5 

6 

7 

 

  یسعَ

 کونوایَ  کونونَ،یَ

 ساءنِ

  دیشا

، باشند باشند یم

 زنان
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 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 مؤمنان، فقط با هم برادرند ا المُؤمِنُونَ اِخوَةٌ: اِنَّمَ .1

  دیپس اصالح کنوا: فَاَصلِحُ .2

  دیکن شهیخدا را پ یو تقواوَاتَّقُوُا اهللَ:  .3

  دیریتا شما مورد رحمت قرار گونَ: م تُرحَمُ لَعَلَّکُ .4

 را  (گرید) قوم یمسخره کند قوم دینبا ن قَومٍ: قوَمٌ مِ سخَرَیَال .5

 که باشند  دیشا: واکُونُین اَ یسعَ .6

 بهتر از آنها منِهُنّ:  ارًیخَ .7

 را  (گرید) زنان ،یو نه زنانن نسِاءٍ: وَ ال نسِاءٌ مِ .8

            

 . دیحجرات را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 . مؤمنان فقط با هم برادرندخوَةٌ: ا المُؤمِنُونَ اِ اِنَّمَ .1

 . دو برادرتان انیم دیپس اصالح کن: مکُ یاَخَوَ  نَیوا بَفَاَصلِحُ .2

 . دیریتا شما مورد رحمت قرار گ دیکن شهیخدا را پ یو تقوام تُرحمَوُنَ: وَاتقُّوا اهللَ لَعَلکُّ .3

 را.  (گرید) مقو ،یمسخره کند قوم دیمؤمنان نبا یاقَومٌ مِنِ قَومٍ:  سخَریَ وا ال ءامَنُ  نَیذالَّ هایُّاَ ای .4

 که باشند بهتر از آن ها.  دیشام: منِهُ ارًیخَ  واکُونُ یَ اَنَ  یسعَ .5

بهتر از آن  باشندکه  دیرا شا (گرید) زنان ،ی... و نه زنانمِنهُنَّ : ارًیخَ کُنَّیَن وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ اَ .6

 ها.
 

 

 

 

 
 

 :اولجلسه : پنجم درس

 

کلمات را  یمعنا دیکن یتفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعرا با اس ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
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 ثروت ازمند،یکنند، بودند، سَحَرها، ن یاستغفار م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 

 کانوا

 سحار اَ 

 نَ ستَغفِرِویَ

 بودند

ر ، جمع سحَرهاسَحَ

،  کنند یاستغفار م

 خواهند یآمرزش م

4 

5 

6 

 

اَموال 

سائِل 

 حروممَ

 ، جمع مال ثروت

درخواست کننده  ازمند،ین

 ازمندین ،محروم

 
 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 قطعاً افراد با تقوا قینَ: إِنَّ المُتَّ. 1

 : در بهشت ها و چشمه سارها فِی جَنّاتٍ وَ عُیوُنٍ. 2

 قطعاً آنها بودند وا: اِنَّهُم کانُ. 3

 آنها استغفار می کنند م یَستغَفِرونَ: هُ .4

 و در مال هایشان م: وَ فِی اَموالِهِ. 5

 برای درخواست کننده و محروم وَ المَحروُمِ:  لِلسّائلِ. 6

 و در زمین نشانه هایی است وَ فِی األرضِ ءایاتٌ: . 7

 و در خودتان م: وَ فِی اَنفُسِکُ. 8

  
 اریات را کامل کنید. ترجمه آیات سوره ی ذانس با قرآن: 

 قطعاً افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند. جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ: إنَّ المُتَّقینَ فِی . 1

 به آنها می دهد، می گیرند.  پروردگارشان آنچه: رَبُّهُمُم اخِذینَ ما ءاتاهُء. 2

 ل از این نیکوکار. قطعاً آنها بودند قبنینَ: بلَ ذلِکَ محُسِوا قَاِنَّهُم کانُ. 3

و بیشتر شب را در دعا ) آنها فقط کمی از شب را می خوابیدندلیالً مِنَ اللَّیلِ ما یَهجَعُونَ: کانُوُا قَ. 4

 . (و نماز بودند

 و در سحرگاهان آنها استغفار می کنند. م  یسَتَغفرِونَ: وَ بِاالَسحارِ هُ. 5

 است برای درخواست کننده و نیازمند.  سهمی و در اموالشانمَحرومِ: لِلسّائِلِ وَ ال حَقٌّم فِی اَموالِهِوَ . 6

 و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین است. نینَ: وَ فِی االَرضِ ءایاتٌ لِلمؤُقِ. 7

 و در خودتان ،پس آیا نمی بینید؟ تُبصِروُنَ:  فَالم اَوَ فِی اَنفُسِکُ. 8
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 :دومجلسه : پنجمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریل زجدو اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 

 پند، خاندان، آسان کردیم

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

 

 رناسَّیَ

 کرذِ

 ءال 

  میآسان کرد

 ادی، پند

 خاندانآل،  

4 

5 

6 

 

 مُدَّکِرِ

 رنُذُ 

 ذنااَخَ 

  رندهیپندگ

هشداردهندگان  ها،هشدار

 میگرفت م،یمجازات کرد

 

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 و قطعاً آسان کردیم قرآن را ا القرُآنَ: وَ لَقَد یَسرَّنَ. 1

 برای پند لِلذِّکرِ: . 2

 و قطعاً آمد د جاءَ: وَ لَقَ. 3

 خاندان فرعون ءالَ فِرعَونَ: . 4

 یب کردند نشانه های ما را تکذنا: ذَّبُوا بِایاتِکَ. 5

 همه ی آن را  ها: کُلِّ. 6

 پس مجازات کردیم آنها را م: فَاَخَذناهُ. 7

  
 ترجمه آیات سوره ی قمر را کامل کنید. انس با قرآن: 

 و قطعاً آسان کردیم قرآن را برای پند. ا القرُانَ للِذکِّرِ: وَ لقَد یَسرَّنَ. 1

 پندگیرنده ای هست؟  هیچ پس آیامدَّکِرٍ: مِنِ ل فَهَ. 2

 و قطعاً آمد برای خاندان فرعون هشدارها. د جاءَ ءالَ فِرعَونَ النُّذُرُ: وَ لَقَ. 3

 تکذیب کردند همه ی نشانه های ما را. نا کُلِّهِّا: ذَّبُوا بِایاتِکَ. 4

دی عزتمند و مقتدر آنها را آن گونه که فر پس مجازات کردیمزیزٍ مقُتَدِرٍ: اَخذاَخذَ عَ مفَاَخَذناهُ .5

 مجازات می کند. 
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 :اولجلسه : ششمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 سجده می کند، ترازو، یاد داد، طغیان نکنید، سخن

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 

  عَلَّمَ

  انیبَ

 جم نَ

 دُسجُیَ

 ، آموختداد ادی

 ، سخن گفتن سخن 

بدون ساقه   اهیگ علف،

 کند یسجده م

5 

6 

7 

8 

 

 رَفَعَ 

 وَضَعَ 

  زانیم

 التَطغَوَا

 برافراشت

 قرارداد، نهاد  

  اری، معترازو 

 ،دینکن انیطغ 

 دیاز حد نگذر  
 

 

 

 ترکیب های زیر را معنا کنید. فعالیت دوم: 

 آموخت قرآن را . عَلَّمَ القُرءانَ: 2خدای مهربان                                            نُ: . اَلرَّحم1

 آموخت به او سخن گفتن را . عَلَّمَهُ البَیانَ: 4خلق کرد انسان را                           اإلنسانَ:  . خَلق3َ

 گیاه و درخت . وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ: 6                 خورشید و ماه             . الشَّمسُ وَ القَمَرُ: 5

 برافراشت آن را ها: . رَفَع8َ                                 سجده می کنند    . یَسجدُانِ: 7

 تا از حد نگذرید وا: . اَلّا تَطغَ 10    قرار داد معیار را                           . وَضَعَ المیزانَ: 9

 به عدل . بِالقسِطِ: 12            و برپا دارید ترازو را           وا الوَزنَ: وَ اَقیمُ .11

  
 ترجمه آیات سوره الرحمن را کامل کنید. انس با قرآن: 

 القرُءانَ * خَلَقَ اإلنسانَ * عَلَّمَهُ البَیانَ:  الرحَّنُ * عَلمَّ. 1

 را *آموخت به او سخن گفتن را.  خدای مهربان* آموخت قرآن را * خلق کرد انسان

 . خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستندالشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ: . 2

 و گیاه و درخت سجده می کنند. وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ یَسجُدانِ: . 3

 ر را. و آسمان را بر افراشت و قرار داد معیاها وَ وَضَعَ المیزانَ: وَالسَّماءَ رَفَعَ. 4

 که از حد نگذرید در معیار. وا فِی المیزانِ: اَلّا تَطغَ. 5

 و برپا دارید ترازو را به عدالت. وا الوَزنَ بِالقِسطِ: وَ اَقیمُ . 6

 کاست نگذازید.و کم (کردن و سنجیدن وزن)  معیار : و درالمیزانَوا وَ ال تُخسرِ. 7
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 نکات: 

به کار رفته و  تأکیدذکر شده است، برای « رَفعَ»ه همراه ک« ها»، ضمیر 4در انس با قرآن شماره . 1

 می توانیم آن را معنا نکنیم. 

 .می باشد« که از حد نگذرید»بوده که به معنای « وااَن + التَطغَ »، در اصل «اَلّاتَطغَوا»ترکیب . 2

 

 
 

 :دومجلسه : ششمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 

 کشاورز م،یخواه یم د،یکن یشکر م د،یدید د،یانیرو یم د،یآشام یم

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

 

  متُ یرَاَ

 نَ تَزرَعو

 عزارِ

  دیدقت کرد د،یدید

 دیکن یزراعت م  ،دیانیرو یم

 انندهی، روکشاورز

4 

5 

6 

 

 نَشاءُ 

تَشرَبون 

 نَ تَشکُرو

  میخواه یم

 دینوش یم ،دیآشام یم

  ،دیکن یشکر م

    دیکن یم یسپاسگزار 
 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 شما  ایآم: . ءاَنت2ُ                               دیدقت کرد ایپس آ: تُمُیرَاَ. اف1َ

  میانیرو یما م ایم نَحنُ الزاّرِعُونَ: . ا4َ                          آن را        دیانیرو یمعُونَهُ: . تَزر3َ

 آن را  میده یقطعاً قرار م. لَجَعَلناهُ: 6                                          میاگر بخواهو نَشاءُ: . ل5َ

  د؟یکن یپس چرا شکر نمو التَشکُرُونَ: . فَل8َ                              میازمندیما ن. نَحنُ مَحرُوموُنَ: 7

  

 در جمله به صورت فعل معنا شود؛ مانند: « اسم مفعول» ای« اسم فاعل»بهتر است  یگاه: نکته

 پردازند یزکات را م         زکات انجام دهندگان هستند                یبرافاعِلونَ:  لِلزَّکاةِ

  میشو ینم ختهیما برانگو                         میستیشدگان ن ختهیو ما برانگ: نَیحنُ بِمَبعوثوَ ما نَ
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 . دیواقعه را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 د؟یکار یم به آنچه دیدقت کرد ایپس آتَحرُثُونَ:  ما متُیاَفَرَاَ .1

  م؟یانیرو یما م ایآن را  دیانیرو یشما م ایآارِعُونَ: م نَحننَحنُ الزّ ءَاَنتُم تَزرَعُونَهُ اَ .2

خرد و خشک  زمیآن را ه میده یقرار م میاگر بخواه م تَفَکَّهُونَ:ا فَظَلتُحُطامً لَو نشَاءُ لَجعَلناهُ .3

 . دیشو یشده و شما ناراحت و متعجب م

 . میکرد انی: واقعاً ما ز(دیگفت یم) وونَ: إِنّا لَمُغرمُ .4

 . میازمندیبلکه ما ننَحنُ محَرُومُونَ:  لبَ .5

  د؟ینوش یکه م یبه آب دیدقت کرد ایپس آتَشرَبُونَ:  یذالماءَ الَّ تُمُیاَفَرَاَ .6

که آن  میما هست ای دیشما آن را از ابر فرو فرستاد ایآونَ: م نَحنُ المُنزلِ ءَاَنتُم اَنزَلتُمُوهُ مِنَ المُزنِ اَ .7

  م؟یفرست یرا فرو م

پس چرا شکر  تلخ و شورآن را  میده یقرار م میاگر بخواهو التَشکُرُونَ: فَلَ اجًاجاُو نَشاءُ جَعَلناهُ لَ .8

 د؟یکن ینم

 

 نکات:   

و « زراعت کننده»: میبه دو صورت معنا کن میتوان یرا م« الزّارِعُونَ »، کلمه 2شماره  بیدر ترک .1

 . «میانیرو یم»

فوق به  یرود، در عبارت ها یبکار م «دیدید»و  «دیکرد دقت »یو معناکه به د «متُیَرَأ»کلمه  .2

 است. «دیکرد دقت»یمعنا
 

 

 

 

 
 

 

 :اولجلسه : هفتم درس

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
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 ، قدرتمند، آهنها دهیفا امبران،یکند، پ یم یاری

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

4 

 

 رُسُلُ  

  ناتیِّبَ

... بِ   قومَیَ

 دیدحَ

سول جمع رَ  ،امبرانیپ

 ةنَّیروشن، جمع بَ لیدال

رفتار کند ... به، به پا دارد 

 آهن

5 

6 

7 

8 

 

 أس بَ

 ع مَنافِ

 رُ نصُ یَ

 یّ قَوِ 

  یسخت

 ها دهیفا

کند  یم یاری 

 قدرتمند ،یقو

 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 را  امبرانمانیپ میفرستادنا: رُسُلَ لناارَسَ. 1

 روشن  لیبا دال: ناتِیِّبِالبَ. 2

 همراه آنها  میو نازل کردم: اَنزَلنا مَعهُ وَ. 3

 تا به پا دارند مردم عدالت را النّاسُ بِالقسِطِ:  قومَیَلِ.4

 آهن را  مینازل کردو : دَیداَنزَلنا الحَ وَ. 5

  اریبس یسخت: دٌیدشَ بأَسٌ. 6

 مردم  یبرا ییها دهیفالِلناّسِ:  مَنافِعُ.7

 تا مشخص کند خدا اهللُ:  عَلمَیِ ل. 8

 کند او را  یم یاری: هُنصرُیَ. 9

 و عزتمند  یقو: زٌیزعَ یٌّقَوِ. 10

  

 . دیرا کامل کن دیسوره حد 25 هیترجمه آبا قرآن:  انس

 روشن.  لیرا با دال امبرانمانیپ میقطعاً فرستاد: ناتِیِّ نا بِالبَارَسَلنا رُسُلَ  لَقَدَ. 1

 را.  (سنجش لهیوس) اریهمراه آنها کتاب و مع میو نازل کرد: زانَیالکِتابَ وَ الملنا مَعَهُمُ اَنزَ وَ. 2

 . تا به پا دارند مردم عدالت راالنَّاسُ بِالقسِطِ:  قُومَیَلِ.3

 دهیو فا اریبس یآهن را که در آن سخت میو نازل کردبَأسٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ:  هِیف دَیا الحَدَ اَنزَلنَ وَ.4

 مردم.  یاست برا ییها

کند او را و  یم یاری را که یکسو تا مشخص کند خدا ،: بِیَ بِالغوَ رُسُلَهُ  هُنصرُیَ مَنَاهللُ َ علَمَیَ لِ وَ.5

 است.  نهان (او دیخدا از د) که یرا در حال امبرانشیپ

 قطعاً خداوند قدرتمند و عزتمند است. : زٌیزعَ یٌّاهللَ قَوِ إِنَّ. 6
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 :دومجلسه : هفتمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 شخص، رستگار، آتش، فردا د،یاست، نباش یمساو

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 

 نَفس  

غَد 

التَکونوا 

 نَسوا

 ، انسانشخص

 فردا  

  دینباش

 کردند فراموش

5 

6 

7 

8 

 

فاسِق 

 یستَوی

 ناَر

 فائِز 

گناهکار ،منحرف ، نافرمان

 است یمساو

 آتش  

 موفّق ،رستگار

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

  دیکن شهیخدا را پ یتقوا وا اهللَ:اتَّقُ .1

 فردا  یبرا: لِغدٍ .2

 که  یمانند کسان دیو نباش: نَیذوَ التَکُونُوُا کَالَّ .3

 فراموش کردند خدا را وا اهللَ: نَسُ .4

 آنها همان گناهکاران هستند اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ:  .5

  ستین یمساو: یوستَیَال .6

 اهل آتش اصَحابُ النّارِ:  .7

 و اهل بهشت  اَصحابُ الجَنَّةِ: وَ .8

 آنها رستگارند هُمُ الفائِزُونَ:  .9

  

 . دیحشر را کامل کن یسوره  20تا  18 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 . دیکن شهیخدا را پ یتقو دیآورد مانیکه ا یکسان یاوا اتَّقُوُا اهللَ: ءامَنُ  نَیذالَّ اهَّیاَ آی .1

 .  فردا یفرستد برا یم شیآنچه را که از پ یدقت کند هر انسان دیو با :غَدٍلِ تَ ما قَدَّمَ نَفسٌر وَلتَنظُ .2

 . دیکن شهیخدا را پ یو تقواوا اهللَ: واَتَّقُ .3

 . دیده یقطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام مبِمِا تَعمَلُونَ:  رٌیبإِنَّ اهللَ خَ .4

که فراموش کردند خدا را  یمانند کسان دیو نباش: ماهُم اَنفُسَهُفَاَنسنَسُوا اهللَ  نَیوا کَالَّذوَ التَکُونُ .5

  خودشان برد. ادیپس خدا خود آن ها را از 
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 آنها همان گناهکاران هستند. اوُلئِکَ هُمُ الفاسِقوُنَ:  .6

 اهل آتش و اهل بهشت.  ستندین یمساواصَحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَّةِ:  یوستَیَال .7

 اهل بهشت همان رستگاران هستند.الفائزِوُنَ:  لجَنَّةِ همُاَصحابُ ا .8
 

 
 

 

 :اولجلسه : هشتمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 دهد، گناهان ینجات م د،یآور یم مانیخانه ها، ا د،یکن یجهاد و تالش م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
1 

2 

3 

4 

 

  ینجتُ 

ن  نوتُؤمِ

 دوَ ن تُجاهِ

 تَعلَمَوَ ننَ  مکُنتُ

 دهد ینجات م

 دیآور یم مانیا 

 دیکن یجهاد و تالش م 

   دیدانست یم

5 

6 

7 

8 

 

  رغفِیَ

 وب ذُنُ

 مَساکِنِ 

 دنعَ

 پوشاند  یآمرزد، م یم

 نبمع ذَ، جگناهان

، جمع مسَکَنَ خانه ها 

 اودانج

 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

   دهد شما را یکه نجات م یتجارت: مکُینجتِجارَةٍ تُ .1

  امبرشیبه خدا و پ دیاوریب مانیاؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ: تُ .2

 در راه خدا  دیجهاد کناهللِ:  لِیسَب یتُجاهِدُونَ فِ .3

   تانیبا اموالتان و جان ها م:بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُ  .4

 شما          یبهتر است برام: لَکُ رٌیخَ 5

   دیدانست یاگر مم تعَلَمُونَ: کُنتُ إن  6

 شما گناهانتان را  یآمرزد برا یمم: لَکُم ذُنُوبَکُ  رغفِیَ .7

  ییکند شما را به بهشت ها یو داخل مجَنّاتٍ:  دُخِلکُمُیوَ   .8

 پاك   یخانه ها: بَةًیِّمَساکِنَ طَ .9
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 جاودان  یدر بهشت هاجَنّاتِ عدَنٍ:  یفِ .10

 است  یبزرگ یرستگار نیا: مُیظالفَوزُ العَ ذلِکَ  .11

  

 . دیصف را کامل کن یسوره  12تا  10 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 . دیآورد مانیکه ا یکسان یاوا: ءامَنُ نَیالَّذَّ  اهَّیَا  آی .1

 که؛  یرا به تجارت کنم شما ییراهنما ایآتِجارَةٍ:  یعَلَ اَدُلُکُمُ هَلَ  .2

 دردناك.  یدهد شما را از عذاب ینجات مممٍ:  یلمِن عذَابٍ اَ  کُمُینجتُ .3

 م:هللِ بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُا لِیسَب یِتُؤمِنونَ بِاهللِّ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ  ف .4

 . تانیو جان ها تانیدر راه خدا با مال ها دیکنو جهاد  امبرشیبه خدا و پ دیاوریب مانیا 

 . دیدانست یشما اگر م یبهتر است برا نیاونَ: لکُم إن کُنتُمُ تَعلمُ  رٌیخَ ذلِکُمُ .5

 جَنّاتٍ: مدخلِکُیُم وَ لَکُم ذُنُوبَکُ رغفِیَ .6

 . ییکند شما را به بهشت ها یشما گناهانتان را و داخل م یآمرزد برا یم 

 . ییآن رودها ریاست از ز یجارا األنهارُ: ن تَحتِهَمِ یجرتَ .7

 جاودان.  ییپاك در بهشت ها یو خانه ها جَنّاتِ عَدنٍ: یِف بَةًیِّوَ مسَاکِنَ طَ .8

 است.  یبزرگ یرستگار نیا: مُیذلِکَ الفَوزُ العَظَ  .9

 

 باشد. یم «نیا» یباال به معنا اتیها و آ بیدر ترک« ذلکَ »کلمه : نکته

 

 

 

 
 

 

 :دومجلسه : هشتمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
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 ندا داده شد د،یشو یکه، رستگار م یو فروش، وقت دیخر

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 

 ذا اِ 

  یَنُودِ

 عیَبَ

 مذلِکُ 

 که یوقت

 ندا داده شد 

 و فروش  دیخر 

 آن ن،یا

5 

6 

7 

8 

 

 تیَقُضِ

 روا اِنتَشِ 

 وا اِبتَغُ

 نَ حوتُفلِ

 تمام شد

  دیپراکنده شو 

  دیطلب کن د،ییبجو

 ،دیشو یم رستگار

 دیشو یق مموفّ 

 

 

 . دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

  دیآورد مانیکه ا یکسان یاوا: ءامَنُ نَیالَّذَّ  اهَّیَا  آی .1

 نماز  یکه ندا داده شد برا یهنگاملِلصَّلوةِ:  یِذا نوُداِ .2

 در روز جمعه  الجُمُعَةِ:  ومِیَن مِ .3

 خدا  ادی یبه سوذکِرِ اهللِ:  یإلَ .4

 شما      یبهتر است برا نیام: لَکُ رٌیم خَذلِکُ .5

 ماز که تمام شد ن یپس هنگامالصَّلوةُ:  تِیَإذا قُضِفَ .6

    نیدر زم دیپس پراکنده شواألرضِ:  یوا فِفَانتَشِرُ .7

 از فضل خدا  دییو بجووَابتَغُوُا مِنِ فَضلِ اهللِ:  .8

  اریخدا را بس دیکن ادیو : ارًیثوَاذکُرُوُا اهللَ کَ .9

  دیتا شما رستگار شوم تُفلِحُونَ: لَعَلَّکُ .10

  

 . دیجمعه را کامل کن یسوره  10تا  9 اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 . دیآورد مانیکه ا یکسان یاوا: ءامَنُ نَیذالَّ اهَّیاَ  آی. 1

 نماز در روز جمعه.  یکه ندا داده شد برا یهنگامالجُمُعَةِ:  وَمِ ی نلِلصَّلوةِ مِ یَذا نُودِ إِ 2

 خدا.  ادی یبه سو دیپس بشتابذِکرِ اهللِ:  یوا إِلَ فَاسعَ 3

 و فروش را.  دیخر دیو رها کن: عَیوَ ذَرُوُا البَ .4

 . دیدانست یشما اگر م یبهتر است برا نیام تَعلَمُونَ: م إِنِ کُنتُلَکُ رٌیم خَذلِکُ .5

در  دیکه تمام شد نماز پس پراکنده شو یپس هنگاماألرضِ:  یوا فِالصَّلوةُ فَانتَشِرُ تِیَذا قُضِفَإِ .6

 . نیزم

 . اریخدا را بس دیکن ادیاز فضل خدا و  دییو بجو: ارً یثوا اهللَ کَضلِ اهللِ واَذکُرُفَن وا مِ وَابتَغُ .7

 .دیتا شما رستگار شوم تُفلِحُونَ: لَعَلَّکُ .8
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 :اولجلسه : نهمدرس 

 

ات را کلم یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 دهد، محل خروج یکند، اندازه، قرار م یل متوکّ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 

 (یقتَّیَ ) تَّقِیَ 

 ل جعَیَ

 مَخرَجَ

 ثُ یحَ 

 قوا داشته باشدت

 دهد  یقرار م 

محل خروج  ،نجات راه

 جا، هرکجا

5 

6 

7 

8 

 

 ب حتَسِی

 لُ تَوَکَّ یَ

 بُ سحَ

 درقَ 

کند  یگمان م

کند  یل متوکّ

 است یکاف

 اندازه 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 کند  شهیو هرکس تقوا خدا را پاهللَ:  قِتَّیَن وَ مَ .1

  یاو راه نجات یقرار دهد براا: لَهُ مَخرجً جعَلَیَ .2

 دهد او را  یو روز: رزقُهُیَوَ  .3

 کند  یکه گمان نم ییاز جا: حتَسبِیَال ثُین حَمِ .4

 و هرکس توکل کند بر خدا اهللِ:  یَعَل تَوَکَّلیَن وَ مَ .5

 را  یاست و یپس او کاففَهُوَ حَسبُهُ:  .6

 قطعاً قرار داد خدا اهللُ:  د جَعلَقَ 7

  یاندازه ا یزیهر چ یبراا: قدَرً ءٍیشَ  لِکلِّ 8

 

 . دیطالق را کامل کن یسوره عبارت ها از  نیترجمه ابا قرآن:  انس

 . یاو راه نجات یکند، قرار دهد برا شهیخدا را پ یو هرکس تقواا: لهُ مخَرجً جَعَلَی اهللَ قِتَّیوَ مَنَ  .1

 کند.  یکه گمان نم ییدهد او را از جا یو روز: بُحتسِیَال ثُیمِنِ حَ رزقُهُیَوَ  .2

 را.  یاست و یو هرکس توکل کند بر خدا، پس او کافحَسبُهُ: اهللِ فَهُوَ  یعَلَ  تَوَکَّلَّیَن وَ مَ .3

 رساند.  یکار و خواست خود را به انجام م قطعاً خداوندبالِغُ اَمرِهِ:  هللَإِنَّ ا .4

 .یاندازه ا یزیهر چ یقطعاً قرار داد خدا براا: ءٍ قَدرًیاهللُ لِکُلِّ شَ  قَد جَعلَ .5
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 :دومجلسه : نهمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 مرگ ا،ی م،یکن یو درك م شهیدست، اند م،یدیشن یم

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 

  دیَ 

 وتمَ

 بلویَ 

 یّ اَ 

 یدی، جمع: اَدست

 مرگ 

 دیآزما یم

 کیکدام، کدام  

5 

6 

7 

8 

 

 عُا نَسمَکُنّ

 و اَ 

  لُنَعقِ

 ریعسَ

 میدیشن یم ،میگوش شنوا داشت

  ای

 میکن یو درك م شهیاند

 دوزخ، آتش فروزان 

 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

  ییبه دست اوست فرمانرواههِ المُلکُ:  دِیَ. ب1ِ

 را  یگمرگ و زند دیآفر: وةَی. خَلَقَ المَوتَ وَ الح2َ

 شما را  دیازمایتا ب: بلُوَکُمیَ. ل3ِ

 از شما  کیکدام : کُمیُّ. ا4َ

 آمرزنده  اریو بس ریشکست ناپذالغَفُورُ:  زُی. العَز5

    میدیشن یاگر ملَو کُنّا نسَمَعُ:  6

  میکرد یو درك م شهیاند ای. اَو نَعقِلُ: 7

                                                              مینبودما کنُّا:  8

 اهل دوزخ . اَصحابِ السَّعبرِ: 9

 

 . دیملک را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 .  ییکه به دست اوست فرمانروا یو برکت است کس ریپر خ: هِدِیبِ ی. تَبارَكَ الَّذ1َّ

 ت. تواناس یزیو او بر هر چ: رٌیدقَ ءٍیَش کلِّ ی. وَ هُوَ عَلَ 2

 را.  یمرگ و زندگ دیکه آفر یکس: وةَیالمَوتَ وَ الحَخَلَقَ  یذ. اَل3َّ

 . دارد یعمل بهتراز شما  کیکدام  دیازمایتا ب: ااَحسَنُ عَمَلً مکُ یُّاَ  مبلُوَکُیَ. ل4ِ

 آمرزنده است.  اریو بس ریو او شکست ناپذالغَفُورُ:  زُی. وَ هُوَ العَزَ 5
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 . میکرد یو درك م شهیاند ای میدیشن یگفتند اگر مو نَعقِلُ: نَسمَعُ اَا کُنّ ووا لَ. قال6ُ

 اهل دوزخ. (انیم)در مینبود: رِیعاَصحابِ السَّ یِا ف. ما کُن7ّ
 

 
 

 :اولجلسه : دهمدرس 

 

ات را کلم یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 اندازد، هشدار ده، داخل شد به یم ریبه تأخ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 

 راَنذِ

  یأتیَ 

 ؤَخِّرُ یُ

 هشدار ده 

  دیآ یم

 ،اندازد یم ریتأخ به

 دهد به یمهلت م  

4 

5 

6 

 

 دَخَلَ 

 دالتَزِ 

 بارتَ 

، وارد شد به داخل شد به

 نکن  ادیز ،یفزاین

 یهالکت، نابود

 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 نوح را  میقطعاً ما فرستادا: إِنّا اَرسَلنا نُوحً .1

 که هشدارده قومت را ر قَومَکَ: اَن اَنذِ .2

 دردناك  یعذاب شانیبرا دیآ یکه م: مٌیلعَذابٌ اَ  هُمُیَأَتِ ین اَ .3

 قوم من  یگفت اقَومِ:  ایقالَ  .4

 خدا را  دیکه عبادت کننِ اعبُدُوُا اهللَ: اَ. 5

   دیکن شهیاو را پ یو تقواوَاتَّقُوهُ: . 6

 مرا         دیو اطاعت کن: عُونِیوَ اَطَ. 7

 شما از گناهانتان  یآمرزد برا یمم مِنِ ذُنوُبِکُمُ: لکُ  غفِرِیَ. 8

   نیمع یمدتدهد به شما تا  یو مهلت م: یاجَلٍ مسُمً یإِلَ خِّرکُمُؤَ یوَ  .9

  دیدانست یاگر مم تَعلَمُونَ: لَو کُنتُ .10

 مرا و پدر و مادرم را  امرزیپروردگارا ب: یَّدِوَ لوِال یرَبِّ اغفِرِ لِ .11

  مانیکه داخل شد به خانه ام با ا یو هرکسا: مُؤمنِ یَتِ یدَخَلَ بَن وَ لِمَ .12
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 و زنان مؤمن را  و مردانوَ المُؤمِناتِ:  نَینوَ لِلمُؤمِ .13

  یستمگران را مگر هالکت و نابود یفزایو نا: ننَ اِلّا تبَارً یموَ التَزِدِ الظّالِ .14

  

 . دیسوره نوح را کامل کن اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 قومش.  ینوح را به سو میقطعاً ما فرستاد: قَومهِ یَلا إِ لنا نُوحًا ارَسَإِنّ .1

 که هشدار ده قومت را. کَ: ر قَومَأن اَنذِ .2

 دردناك.  یعذاب شانیبرا دیایب نکهیقبل از ا: مٌیلعذَابٌ اَ مهُیَأتِیَن قَبلِ اَنَ مِ .3

 نٌ:یمُب رٌیذم نَلَکُ  یقَومِ إنّ ایقالَ  .4

 . آشکار هستم یشما هشداردهنده ا یقوم من قطعاً من برا یگفت ا 

 : عُونِیطاَ  اَن اعبدُوا اهللَ وَاتَّقُوهُ وَ .5

 . مرا دیکن یرویو پ دیکن شهیخدا را پ یخدا را و تقوا دیه عبادت کنک

 شما گناهانتان را.  یآمرزد برا یمن ذُنُوبِکُمُ: لَکُمُ مِ رغفِ یَ.6

 . نیمع یدهد به شما تا مدت یو مهلت م: یاجَلٍ مسُمً یَلِإ خِّرکُمُؤَیوَ  .7

 ونَ: و کُنتُمُ تَعلمُلَ خَّرُؤَ یاللَ اهللِ إِذِا جآءَ إِنَّ اجَ .8

 . دیدانست یاگر م افتد ینم ریتأخ دیایکه ب یقطعاً مهلت خداوند هنگام

 مرا و پدر و مادرم را.  امرزیپروردگارا ب: یَّوَ لِوالدِ  یِل ررَبِّ اغفِ .9

 لمُؤمِناتِ:وَ ا نَینمُؤمنِا وَ لِلمُؤمِ یَتِ یَن دَخَلَ بوَ لِمَ .10

 و مردان و زنان مؤمن را.  مانید به خانه ام با اکه داخل ش یو کس 

 .یستمگران را مگر هالکت و نابود یفزایو نا: اِلّا تبَارً نَیموَ التَزِدِ الظّالِ .11

 

 
 

 
 

 :دومجلسه : دهم درس

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیاربه خاطر بسپ
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 کم ادکن،یاندك ، ر،یبگ م،ین ،یطوالن

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 

 مقُ 

  لیلقَ 

 صف نِ

  لرَتِّ

 لیقثَ

  زیبه پا خ ز،یبرخ

 کم اندك،

  مین ،نصف 

و با دقت بخوان  آرام

 گران بار، با ارزش ن،یسنگ

6 

7 

8 

9 

 

 بح سَ

 لیوطَ

 ر اُذکُ 

 ذاِتَّخِ

کار و تالش 

 اریبس ،یالنطو

 کن  ادی

 قرار بده ،ریبگ

 

 

 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 شب را  زیبرخ: لَیم الَّقُ .1

  یمگر اندک: الًیلاِلّا قَ .2

 از آن  یمیننِصفَهُ:  .3

 و آرام و با دقت بخوان قرآن را وَ رَتِّلِ القُرءانَ:  .4

 سخن ارزشمند : الًیققَولًا ثَ .5

 تو در روز  یقطعاً براالنهَّارِ:  یفِ  لکَإِنَّ .6

  اریکار و تالش بس: الًیوسَبحًا طَ .7

 کن نام پروردگارت را  ادیو واَذکُرِ اسمَ رَبِّکَ:  .8

 پروردگار مشرق و مغرب    وَ المَغرِبِ:  رَبُّ المَشرقِ .9

  (بانیپشت) پس قرار بده او را مدافع: الًیکفَاتَّخِذهُ وَ .10

  

 . دیمزمل را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 . یدر شب مگر اندک زی* برخ دهیچیجامه به خود پ یا: الًیلإِلّا قَ لَیَّ م ال* قُ المُزَّملُّ اهَّیاَ  آی .1

 از آن کم کن.  یاندک ای از آن را ینصف: الًیلنهُ قَمِ اَوِ انقُصُ نِصفَهُ .2

 قرآن را آرام و با دقت بخوان.  کامالًو  یفزایبر آن ب ای: الًیرتتَ القُرءانَ وَ رَتِّلِ هِید عَلَاَوَ زِ .3

 را.  یبر تو سخن ارزشمند کرد مینازل خواهقطعاً ما : الًیقکَ قَولًا ثَیعَلَ  یسَنُلقِا إِنّ .4

وارتر، خالصانه تر و از لغزش قطعاً عبادت در شب است :الًیا وَ اَقوَمُ قاَشدُّ وَطً یَهِ  لِیَّ لإِنَّ ناشِئَةَ ا .5

 دورتر است. 

 است.  اریتو در روز کار و تالش بس یقطعاً برا: الًیوالنهَّارِ سَبحًا طَ یفِ إِنَّ لکَ .6

 . و تنها به او دل ببندکن نام پروردگارت را  ادیو : الًیتَبت هِیل اِلَتَبتَّ وَ وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ .7
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 جز او.  یمعبود ستیپروردگار مشرق و مغرب که نا هُوَ: آل اِلهَ اِلّ قِ وَ المَغربِرِالمَشرَبُّ  .8

 .(بانیپشت) پس قرار بده او را مدافع: الًیک فَاتَّخِذهُ وَ .9

 
 

 :اولجلسه : یازدهمدرس 

 

ا کلمات ر یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار
 

 

 میاز چه، قرار نداد ،یزندگ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 

 (ن + ماعَ)عَمَّ  

 اکَلّ

 ثُمَّ  

 لم نَجعَلَ

 از چه 

 ستین نیهرگز چن

 سپس، باز هم

 میقرار نداد 

5 

6 

7 

8 

 

 هادمِ

 زواجاَ 

 بات سُ 

 عاشمَ

 محل آرامش و استراحت 
 وج، جمع زَ(مختلف ی) گونه ها و شکل ها

 و آرامش شیآسا

 یزندگ ،کسب و کار 

 

 

قبل از فعل مضارع « سَوفَ» ای« سَ»هرگاه  د،یآموخته ا یهمانطور که در درس عربدوم:  تیفعال

 خواهد دانست : علَمُیَسَ              داند یم: علَمُیَشود، مانند:  یمعنا م ندهیفعل مضارع به صورت آ د،یایب

 

 بزرگ یخبر: مِیظ. النَّبَإ الع1َ

 خواهند دانست  ست،ین نیهرگز چن: علَمُونَیَا سَ. کَل2ّ

 را  نیزم میقرار نداد ایآنَجعَلِ األرضِ: م اَلَ .3

 شما را  میدیآفرم: خَلقَناکُ .4

 نوشت آنچه را که گفتند  میخواهوا: سَنَکتُبُ ما قالُ  .5

 دانست  دیپس خواهفَسَوفَ تعَلَمُونَ:  .6

 را  یآسان ،یقرار خواهد داد خداوند بعد از سخت: اسُرًیاهللُ بَعدَ عُسرٍ  جعلُیَسَ .7
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 . دینبأ را کامل کن یسوره  اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 پرسند؟  یم گریکدیاز چه از : تَساءَلُونَیَعَمَّ  .1

 بزرگ.  یاز خبر: مِیظعَنِ النَّبإِ العَ .2

 آنها در آن اختالف دارند.  کهفُونَ: مُختَلِ هِیم فهُ یذاَلَّ .3

 خواهند دانست.  ست،ین نیهرگز چن: علَمُونَیَا سَکَلّ .4

 خواهند دانست.  ست،ین نیسپس هرگز چن: علَمُونَیَا سَثُمَّ کَلّ .5

 را محل آرامش و استراحت.  نیزم میقرار نداد ایآنَجعَلِ األَرضَ مِهادًاً: م ناَلَ .6

 .  (نیزم) ییاستقرار و پابرجا ی لهیو کوه ها را وسا: وتادًوَالجِبالَ أَ .7

 شما را به گونه ها و شکل ها.  میدیو آفرا: وَ خَلَقناکُم اَزواجً .8

 . و آرامش شیآسا یخوابتان را برا میو قرار داد: اسُباتًوَ جَعَلنا نَومکُم  .9

 . یوشششب را پ میو قرار دادا: لَ لِباسًیا اللَّ وَ جَعَلنَ .10

 .کسب و کار یروز را برا میو قرار داد: اعاشًرَ مَوَ جَعَلنَا النَّها .11

 

 
 

 :دومجلسه : یازدهمدرس 

 

کلمات را  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز اول: تیّفعال

 .دیبه خاطر بسپار

 گسترده شد، شتر نند،یب یخلق شد، چگونه، م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه دیفر

1 

2 

3 

4 

 

 نَ رونظُیَ 

 ل اِبِ 

  فَیکَ

 تخُلِقَ

کنند  یدقت م ،نندیب یم

 شتر

 چگونه 

 خلق شد 

5 

6 

7 

 

 

 رُفِعَت 

نُصِبَت 

 تسُطِحَ

برافراشته شد 

 برپا شد 

،  ترده شدسگ

 هموار شد
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 . دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 به شتر اإلبِلِ:  یَل. إ2ِ                                       کنند یدقت نم ایآپس : نظُرُونَیَال اَفَ. 1

 و به آسمانالسمَّاءِ:  ی. وَ إل4ِ                چگونه خلق شد                                 ت: خُلِقَ فَیکَ .3

 و به کوه ها الجِبالِ:  ی. وَ إِل6َ                               چگونه برداشته شد              ت: فِعَرُ فَیکَ.5

  نیو به زماألرضِ:  یَل. وَ إ8ِ                                 چگونه برپا شد                   ت: صِبَنُ فَیکَ.7

 چگونه گسترده شد ت: سُطِحَ فَیکَ.9

  

  دیرا کامل کن هیسوره غاش اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 کنند به شتر که چگونه خلق شد؟  یدقت نم ایپس آت: خُلِقَ فَیکَ لِاإلبِ  یإلِ نظُرُونَیَالاَفَ .1

 و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟ تَ: رفُعِ  فَیالسمَّاءِ کَ یوَ إِلَ  .2

 و به کوه ها که چگونه برپا شد؟ بَتَ: صِنُ فَیالجِبالِ کَ یوَ إِلَ  .3

 که چگونه گسترده شد؟ نیو به زمت: سُطحِ فَیَاألرضِ  ک یوَ إِلَ .4
 

 

 

 

 

 

 موفق باشید                                              

http://groohedinigilan.blogfa.com/  
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