
 .دیملک را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 . ییکه به دست اوست فرمانروا یو برکت است کس ریپر خ: دِهِیَ بِ یتَبارَكَ الَّذ. 1

 تواناست. یزیو او بر هر چ: رٌیقَد ءٍیکُلِّ شَ  ی. وَ هُوَ عَل2َ

 را. یمرگ و زندگ دیکه آفر یکس: وةَیخَلَقَ المَوتَ وَ الحَ ی. اَلَّذ3

 دارد. یعمل بهتراز شما  کیکدام  دیازمایتا ب: اَحسَنُ عَمَلًا کُمیُّاَ بلُوَکُمیَ. ل4ِ

 آمرزنده است. اریو بس ریو او شکست ناپذالغَفُورُ:  زُی. وَ هُوَ العَز5

.میکرد یو درك م شهیاند ای میدیشن یگفتند اگر م. قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ: 6

( اهل دوزخ.انیدر)م مینبود: رِیاَصحابِ السَّع ی. ما کُنّا ف7ِ

 درس دهم، جلسه اول

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

 .دیبسپار خاطر به

، هشدار ده، داخل شد بهاندازدی م ریبه تأخ

معنا کلمه ردیفمعنا کلمه ردیف

1

2

3

اَنذِر

یَأتی

یُؤَخِّرُ

 هشدار ده

 می آید

، به تأخیر می اندازد

 مهلت می دهد به

4

5

6

دَخَلَ

التَزِد

تَبار

، وارد شد بهداخل شد به

 نیفزای، زیاد نکن

 هالکت، نابودی

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 نوح را میقطعاً ما فرستاد. إِنّا اَرسَلنا نُوحًا: 1

 که هشدارده قومت را. اَن اَنذِر قَومَکَ: 2

دردناك یعذاب شانیبرا دیآ یکه م: مٌیعَذابٌ اَل هُمیَأتِیَ. اَن 3

 قوم من یگفت اقَومِ:  ای. قالَ 4

 خدا را دیکه عبادت کن. اَنِ اعبُدُوا اهللَ: 5

 دیکن شهیاو را پ یو تقوا. وَاتَّقُوهُ: 6



 مرا         دیو اطاعت کن: عُونِی. وَ اَط7

 شما از گناهانتان یآمرزد برا یملَکُم مِن ذُنُوبِکُم:  غفِریَ. 8

  نیمع یدهد به شما تا مدت یو مهلت م: یاَجَلٍ مُسَمً یإِلَ ؤَخِّرکُمیُ. وَ 9

 دیدانست یاگر م. لَو کُنتُم تَعلَمُونَ: 10

 مرا و پدر و مادرم را امرزیپروردگارا ب: یَّوَ لِوالِدَ  ی. رَبِّ اغفِر ل11ِ

 مانیکه داخل شد به خانه ام با ا یو هرکسمُؤمِنًا:  یَ تِی. وَ لِمَن دَخَلَ ب12َ

 و مردان و زنان مؤمن راوَ المُؤمِناتِ:  نَی. وَ لِلمُؤمِن13

یستمگران را مگر هالکت و نابود یفزایو ناِلّا تَبارًا:  نَ ی. وَ التَزِدِ الظّالِم14

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

 قومش. ینوح را به سو میقطعاً ما فرستادقَومِهِ:  ی. إِنّا اَرسَلنا نُوحًا إِلَ 1

 که هشدار ده قومت را.. أن اَنذِر قَومَکَ: 2

 دردناك. یعذاب شانیبرا دیایب نکهیقبل از ا: مٌیعَذابٌ اَل هُمیَأتِیَ. مِن قَبلِ اَن 3

آشکار  یشما هشداردهنده ا یقوم من قطعاً من برا یا گفت: نٌ یمُب رٌیلَکُم نَذ یقَومِ إنّ ای. قالَ 4

 هستم.

 یرویو پ دیکن شهیخدا را پ یخدا را و تقوا دیکه عبادت کن: عُونِی. اَن اعبُدُوا اهللَ وَاتَّقُوهُ وَ اَط5

 مرا.   دیکن

 شما گناهانتان را. یآمرزد برا یملَکُم مِن ذُنُوبِکُم:  غفِریَ. 6

 .نیمع یدهد به شما تا مدت یمو مهلت : یاَجَلٍ مُسَمً یإِلَ  ؤَخِّرکُمیُ. وَ 7

 ریتأخ دیایکه ب یمهلت خداوند هنگام قطعاًلَو کُنتُم تَعلَمُونَ:  ؤَخَّرُیُال. إِنَّ اَجَلَ اهللِ إِذا جآءَ 8

 .دیدانست یاگر م افتد ینم

 مرا و پدر و مادرم را. امرزیپروردگارا ب: یَّ وَ لِوالِدَ ی. رَبِّ اغفِر لِ 9

و  مانیکه داخل شد به خانه ام با ا یکس ووَ المُؤمِناتِ:  نَیمُؤمِنًا وَ لِلمُؤمِن یَتِی. وَ لِمَن دَخَلَ ب10َ

 مردان و زنان مؤمن را.

 .یستمگران را مگر هالکت و نابود یفزایو ناِلّا تَبارًا:  نَی. وَ التَزِدِ الظّالِم11



 درس دهم، جلسه دوم

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

 .دیبسپار خاطر به

، کمادکنی، اندك، ری، بگمی، نیطوالن

معنامعنا ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

4

5

قُم

قَلیل

نِصف

رَتِّل

ثَقیل

 برخیز، به پا خیز

 اندك، کم

 نیمنصف، 

 آرام و با دقت بخوان

بار، با ارزشسنگین، گران 

6

7

8

9

سَبح

طَویل

اُذکُر

اِتَّخِذ

 کار و تالش

، بسیارطوالنی

 یاد کن

، قرار بدهبگیر

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 شب را زیبرخ: لَی. قُم ال1َّ

 یمگر اندک: لًای. اِلّا قَل2

 از آن یمین. نِصفَهُ: 3

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

 سخن ارزشمند: لًای. قَولًا ثَق5

 تو در روز یقطعاً براالنَّهارِ:  ی. إِنَّ لَکَ ف6ِ

 اریکار و تالش بس: لًای. سَبحًا طَو7

 کن نام پروردگارت را ادیو . وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ: 8

 پروردگار مشرق و مغرب   . رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ: 9

(بانیپس قرار بده او را مدافع)پشت: لًایوَک . فَاتَّخِذه10ُ

 .دیمزمل را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

.یدر شب مگر اندک زیبرخ*  دهیچیجامه به خود پ یا: لًایإِلّا قَل لَی* قُم الَّ المُزَّمِّلُ هَایُّ اَ آی. 1

 از آن کم کن. یاندک ای از آن را ینصف: لًایاَوِ انقُص مِنهُ قَل نِصفَهُ. 2



 قرآن را آرام و با دقت بخوان. کامالًو  یفزایبر آن ب ای: لًایتَرتوَ رَتِّلِ القُرءانَ  هِیاَو زِد عَلَ. 3

 را. یبر تو سخن ارزشمند کرد مینازل خواهقطعاً ما : لًایقَولًا ثَق کَ یعَلَ یسَنُلقِ. إِنّا 4

قطعاً عبادت در شب استوارتر، خالصانه تر و از : لًایاَشَدُّ وَطًا وَ اَقوَمُ ق یَ هِ لِ ی. إِنَّ ناشِئَةَ الَّ 5

 لغزش دورتر است.

 است. اریتو در روز کار و تالش بس یقطعاً برا: لًایالنَّهارِ سَبحًا طَو ی. إِنَّ لَکَ ف6ِ

 و تنها به او دل ببند.کن نام پروردگارت را  ادیو : لًایتَبت هِیوَ تَبَتَّل اِلَ. وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ 7

 جز او. یمعبود ستیپروردگار مشرق و مغرب که ن. رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ آل اِلهَ اِلّا هُوَ: 8

(.بانیپس قرار بده او را مدافع)پشت: لًای. فَاتَّخِذهُ وَک9

 جلسه اول ازدهم،یدرس 

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

 .دیبسپار خاطر به

می، از چه، قرار ندادیزندگ

معناکلمه ردیفمعناکلمه ردیف

1

2

3

4

عَمَّ )عَن + ما(

 کَلّا

 ثُمَّ

 لَم نَجعَل

 از چه

هرگز چنین نیست

 سپس، باز هم

 قرار ندادیم

5

6

7

8

مِهاد

اَزواج

سُبات

مَعاش

 محل آرامش و استراحت

گونه ها و شکل ها)ی مختلف(، جمع زَوج

 آسایش و آرامش

 زندگیو کار،  بکس

قبل از فعل مضارع بیاید، فعل « سَوفَ»یا « سَ»همانطور که در درس عربی آموخته اید، هرگاه دوم:  تیفعال

خواهد دانستسَیَعلَمُ:  می داند مضارع به صورت آینده معنا می شود، مانند: یَعلَمُ: 

خواهند دانست ست،ین نیهرگز چن: علَمُونَیَ. کَلّا س2َ   بزرگ یخبر: مِی. النَّبَإِ العَظ1

 را نیزم میقرار نداد ایآ. اَ لَم نَجعَلِ األرضِ: 3

 شما را میدیآفر. خَلَقناکُم: 4

 گفتند را که نوشت آنچه میخواه. سَنَکتُبُ ما قالُوا: 5

 دانست دیپس خواه. فَسَوفَ تَعلَمُونَ: 6

را یآسان ،یقرار خواهد داد خداوند بعد از سخت: سرًایُ اهللُ بَعدَ عُسرٍ  جعَلُیَ. س7َ


