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درس اول، جلسه اول

 را کلمات معنای کنید سعی و کامل شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدول: اول فعالیت

 .بسپارید خاطر به

کرد وصیت ، کرد تشریع ، نشوید متفرّق ، کردیم وصیت ، کردیم وحی

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف
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2
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شَرَعَ

وَصّی

اَوحَینا

کردمقرّر ،کرد تشریع

 کرد وصیت ،کرد سفارش

 کردیم وحی

4

5

وَصَّینا

التَتَفَرَّقوا

کردیم وصیتکردیم، سفارش

نشوید پراکنده،نشوید متفرّق

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

آن ی لهیکرد به وس تیآنچه را که وصبِهِ:  ی. ما وَص2ّ             شما یکرد برا عیتشر. شَرَعَ لَکُم: 1

 آن ی لهیبه وس میکرد تیو آنچه را که وصبِهِ:  نایّوَص. وَ ما 4        به تو میکرد یوح: کَیإلَ نای. اَوح3َ

 در آن دیو متفرق نشو: هِی. وَ التَتَفَرَّقوا ف6               را نید دیکه برپا دار: نَیالدّ مُوای. أَن اَق5

.دیسیرا بنو یسوره شور 13 ی هیقسمت اول آ یمعنابا قرآن:  انس

.نیشما از د یکرد برا عیتشر: نِی. شَرَعَ لَکُم مِنَ الد1ّ

.آن نوح را ی لهیکرد به وس تیآنچه را که وصبِهِ نُوحًا:  ی. ما وَص2ّ

.به تو میکرد یو آنچه وح: کَیاِلَ نایاَوحَ ی. وَالَّذ3

:یسیوَ ع یوَ مُوس مَیبِهِ اِبراه نای. وَ ما وَص4ّ

 را. یسیو ع یو موس میآن، ابراه ی لهیبه وس میکرد تیو آنچه را که وص 

در آن. دیرا و متفرق نشو نید دیکه بر پا دار...: هِیوَ التَتَفَرَّقوا ف نَیالدّ مُوایاَق. أن 5

 :نکات

درآمده و به « لَ»به صورت  «کُم»ریبوده که به علت همراه شدن با ضم« لِ»در اصل« لَکُم»در« لَ» . حرف1 

 است. «یبرا»یمعنا

 بکار می رود. «ی لهیوس به»یبه معنا« بِ »کلمه،  4و  2 بی. در ترک2

 بکار می رود. « را آنچه»یمعنابه  «ما»کلمه، 4و  2. در ترکیب شماره 3

.«کیاِلَ نایاَوح یوالَّذ»باشد. مانند یم «آنچه»ی به معنا گاهی «یالّذ» . کلمه4



 درس اول، جلسه دوم

 را کلمات معنای کنید سعی و کامل شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدولاول:  فعالیت

 .بسپارید خاطر به

اندازه مرده، از، پرسیدی آنها،

ردی

ف

ردیمعناکلمه

ف

معنا کلمه
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سَاَلتَ 

هُنَّ 

مَهد

لَعَلَّ 

از پرسیدی

، ایشانآنها

آرامش محل

شاید ، تا
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تَهتَدونَ 

قَدَر

بَلدَة

مَیت

شوید می هدایت شوید، هدایت

اندازه

سرزمین

مرده

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 ز آنهاا یقطعاً اگر بپرس. وَ لَئِن سَأَلتَهُم: 1

 خلق کرد یچه کس. مَن خَلَقَ: 2

 ندیگو یحتماً م: قُولُنَّیَ. ل3َ

 آن ها را دیآفر ندیگو یحتماً مخَلَقَهُنَّ:  قُولُنَّیَ. ل4َ

را محل آرامش نیشما زم یقرار داد برا. جَعَلَ لَکُم االَرضَ مَهدًا: 5

 ییشما در آن راه ها یو قرار داد براسُبُالً:  های. وَ جَعَلَ لَکُم ف6

 دیشو تیتا شما هدا. لَعَلَّکُم تَهتَدونَ: 7

 مرده را نیسرزم: تًای. بَلدَةً م8َ

فعل ماضی پس از کلمات شرط)اِن، مَن، اذا و ...( بهتر است به صورت مضارع معنا شود، هر چند ترجمه نکته: 

 به صورت ماضی نیز اشکال ندارد؛ مانند: 

اگر بودید )باشید( مؤمناِن کُنتُم مُؤمِنینَ:                       اگر خواست )بخواهد( خدا اِن شاءَ اهللُ: 

 هر کس وارد آنجا شد )شود( ایمن بود )است(.مَن دَخَلَهُ کانَ آمِنًا: 

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



 .دیزخرف را کامل کن یسوره  11تا  9 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

خلق کرد  یاز آن ها چه کس یو قطعًا اگر بپرس. وَ لَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمواتِ وَ االَرضِ: 1

 را. نیآسمانها و زم

 و دانا. ریخلق کرد آن ها را خداوند شکست ناپذ ندیگو یحتماً م: مُیالعَل زُ یخَلَقَهُنَّ العَز قُولُنَّ یَ. ل2َ

 را محل آرامش. نیشما زم یکه قرار داد برا یکسجَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهدًا:  ی. اَلّذ3

 .دیشو تیتا شما هدا ییشما در آن راه ها یو قرار داد براسُبُالً لَعَلَّکُم تَهتَدُونَ:  هایجَعَلَ لَکُم ف . و4َ

 که نازل کرد از آسمان آب را به اندازه. یو کسنَزَّلَ مِنَ السَّماءِ مآءً بِقَدَرٍ:  ی. وَالَّذ5

 را.مرده  نیسرزمآن  ی لهیبه وس میپس زنده کرد: تًای. فَاَنشَرنا بِهِ بَلدَةً م6َ

 .دیشو یآورده م رونیاز قبرها( ب امتی)در روز قنیچن نیاتُخرَجُونَ:  ذلِکَ. ک7َ

 :نکات

 باشد. یم «اگر قطعاً»یساخته شده است که به معنا« لِ + إن»از  «لَئِن» بی. ترک1

جمله کردن ترجمه از راه  ،آنمعنای  صیراه تشخ نیاست و بهتر یپرسش« مَن»کلمه ، 2شماره  بی. در ترک2

 است.

 شود. یمعنا م «دیشو تیهدا»ورت قرار گرفته، به ص« لَعَلَّ»که بعد از « تَهتَدونَ». فعل3

شود.معنا « مرده را  نیسرزم»به صورت  «تًایمَ بَلدَةً» بی. ترک4

 درس دوم، جلسه اول

را  کلمات معنای کنید سعی و کامل شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدولاول:  فعالیت

 به خاطر بسپارید.

کننده ارسال میان، ،نزد میراند، می برکت، با کند، می زنده

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف
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مُبارَکَة مُبارَك،

 مُنذِر

 عِند

 مُرسِل

 بَین

برکت با مبارك،

دهنده بیم دهنده، هشدار

 نزد

، فرستندهکننده ارسال

 بین ،میان
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یُحیی

یُمیتُ 

اَوَّلینَ

موقِنینَ

 کند می زنده

 میراند می

پیشینیان پیشین،

 یقین اهل


