انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی ملک را کامل کنید.
 .1تَبارَكَ الَّذی بِیَدِهِ :پر خیر و برکت است کسی که به دست اوست فرمانروایی.
 .2وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ :و او بر هر چیزی تواناست.
 .3اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوةَ :کسی که آفرید مرگ و زندگی را.
 .4لِیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمَلًا :تا بیازماید کدام یک از شما عمل بهتری دارد.
 .5وَ هُوَ العَزیزُ الغَفُورُ :و او شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است.
 .6قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ :گفتند اگر می شنیدیم یا اندیشه و درك می کردیم.
 .7ما کُنّا فِی اَصحابِ السَّعیرِ :نبودیم در(میان) اهل دوزخ.

درس دهم ،جلسه اول
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
به تأخیر می اندازد ،هشدار ده ،داخل شد به
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه

معنا

1

اَنذِر

هشدار ده

4

دَخَلَ

داخل شد به ،وارد شد به

2

یَأتی

می آید

5

التَزِد

نیفزای ،زیاد نکن

3

یُؤَخِّرُ

به تأخیر می اندازد،

6

تَبار

هالکت ،نابودی

مهلت می دهد به
فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1إِنّا اَرسَلنا نُوحًا :قطعاً ما فرستادیم نوح را
 .2اَن اَنذِر قَومَکَ :که هشدارده قومت را
 .3اَن یَأتِیَهُم عَذابٌ اَلیمٌ :که می آید برایشان عذابی دردناك
 .4قالَ یا قَومِ :گفت ای قوم من
 .5اَنِ اعبُدُوا اهللَ :که عبادت کنید خدا را
 .6وَاتَّقُوهُ :و تقوای او را پیشه کنید

 .7وَ اَطیعُونِ :و اطاعت کنید مرا
 .8یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم :می آمرزد برای شما از گناهانتان
 .9وَ یُؤَخِّرکُم إِلَی اَجَلٍ مُسَمًی :و مهلت می دهد به شما تا مدتی معین
 .10لَو کُنتُم تَعلَمُونَ :اگر می دانستید
 .11رَبِّ اغفِر لِی وَ لِوالِدَیَّ :پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را
 .12وَ لِمَن دَخَلَ بَیتِیَ مُؤمِنًا :و هرکسی که داخل شد به خانه ام با ایمان
 .13وَ لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ :و مردان و زنان مؤمن را
 .14وَ التَزِدِ الظّالِمینَ اِلّا تَبارًا :و نیفزای ستمگران را مگر هالکت و نابودی

انس با قرآن :ترجمه ی آیات سوره نوح را کامل کنید.
 .1إِنّا اَرسَلنا نُوحًا إِلَی قَومِهِ :قطعاً ما فرستادیم نوح را به سوی قومش.
 .2أن اَنذِر قَومَکَ :که هشدار ده قومت را.
 .3مِن قَبلِ اَن یَأتِیَهُم عَذابٌ اَلیمٌ :قبل از اینکه بیاید برایشان عذابی دردناك.
 .4قالَ یا قَومِ إنّی لَکُم نَذیرٌ مُبینٌ :گفت ای قوم من قطعاً من برای شما هشداردهنده ای آشکار
هستم.
 .5اَن اعبُدُوا اهللَ وَاتَّقُوهُ وَ اَطیعُونِ :که عبادت کنید خدا را و تقوای خدا را پیشه کنید و پیروی
کنید مرا.
 .6یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم :می آمرزد برای شما گناهانتان را.
 .7وَ یُؤَخِّرکُم إِلَی اَجَلٍ مُسَمًی :و مهلت می دهد به شما تا مدتی معین.
 .8إِنَّ اَجَلَ اهللِ إِذا جآءَ الیُؤَخَّرُ لَو کُنتُم تَعلَمُونَ :قطعاً مهلت خداوند هنگامی که بیاید تأخیر
نمی افتد اگر می دانستید.
 .9رَبِّ اغفِر لِی وَ لِوالِدَیَّ :پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را.
 .10وَ لِمَن دَخَلَ بَیتِیَ مُؤمِنًا وَ لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ :و کسی که داخل شد به خانه ام با ایمان و
مردان و زنان مؤمن را.
 .11وَ التَزِدِ الظّالِمینَ اِلّا تَبارًا :و نیفزای ستمگران را مگر هالکت و نابودی.

درس دهم ،جلسه دوم
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
طوالنی ،نیم ،بگیر ،اندك ،یادکن ،کم
ردیف کلمه

معنا

ردیف معنا

معنا

1

قُم

برخیز ،به پا خیز

6

سَبح

کار و تالش

2

قَلیل

اندك ،کم

7

طَویل

طوالنی ،بسیار

3

نِصف

نصف ،نیم

8

اُذکُر

یاد کن

4

رَتِّل

آرام و با دقت بخوان

9

اِتَّخِذ

بگیر ،قرار بده

5

ثَقیل

سنگین ،گران بار ،با ارزش

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1قُم الَّیلَ :برخیز شب را
 .2اِلّا قَلیلًا :مگر اندکی
 .3نِصفَهُ :نیمی از آن
 .4وَ رَتِّلِ القُرءانَ :و آرام و با دقت بخوان قرآن را
 .5قَولًا ثَقیلًا :سخن ارزشمند
 .6إِنَّ لَکَ فِی النَّهارِ :قطعاً برای تو در روز
 .7سَبحًا طَویلًا :کار و تالش بسیار
 .8وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ :و یاد کن نام پروردگارت را
 .9رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ :پروردگار مشرق و مغرب
 .10فَاتَّخِذهُ وَکیلًا :پس قرار بده او را مدافع(پشتیبان)

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی مزمل را کامل کنید.
 .1یآ اَیُّهَا المُزَّمِّلُ * قُم الَّیلَ إِلّا قَلیلًا :ای جامه به خود پیچیده * برخیز در شب مگر اندکی.
 .2نِصفَهُ اَوِ انقُص مِنهُ قَلیلًا :نصفی از آن را یا اندکی از آن کم کن.

 .3اَو زِد عَلَیهِ وَ رَتِّلِ القُرءانَ تَرتیلًا :یا بر آن بیفزای و کامالً قرآن را آرام و با دقت بخوان.
 .4إِنّا سَنُلقِی عَلَیکَ قَولًا ثَقیلًا :قطعاً ما نازل خواهیم کرد بر تو سخن ارزشمندی را.
 .5إِنَّ ناشِئَةَ الَّیلِ هِیَ اَشَدُّ وَطًا وَ اَقوَمُ قیلًا :قطعاً عبادت در شب استوارتر ،خالصانه تر و از
لغزش دورتر است.
 .6إِنَّ لَکَ فِی النَّهارِ سَبحًا طَویلًا :قطعاً برای تو در روز کار و تالش بسیار است.
 .7وَاذکُرِ اسمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّل اِلَیهِ تَبتیلًا :و یاد کن نام پروردگارت را و تنها به او دل ببند.
 .8رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ آل اِلهَ اِلّا هُوَ :پروردگار مشرق و مغرب که نیست معبودی جز او.
 .9فَاتَّخِذهُ وَکیلًا :پس قرار بده او را مدافع(پشتیبان).

درس یازدهم ،جلسه اول
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
زندگی ،از چه ،قرار ندادیم
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه

معنا

1

عَمَّ (عَن  +ما)

از چه

5

مِهاد

محل آرامش و استراحت

2

کَلّا

هرگز چنین نیست

6

اَزواج

گونه ها و شکل ها(ی مختلف) ،جمع زَوج

3

ثُمَّ

سپس ،باز هم

7

سُبات

آسایش و آرامش

4

لَم نَجعَل

قرار ندادیم

8

مَعاش

کسب و کار ،زندگی

فعالیت دوم :همانطور که در درس عربی آموخته اید ،هرگاه «سَ» یا «سَوفَ» قبل از فعل مضارع بیاید ،فعل
مضارع به صورت آینده معنا می شود ،مانند :یَعلَمُ :می داند

 .1النَّبَإِ العَظیمِ :خبری بزرگ

سَیَعلَمُ :خواهد دانست

 .2کَلّا سَیَعلَمُونَ :هرگز چنین نیست ،خواهند دانست

 .3اَ لَم نَجعَلِ األرضِ :آیا قرار ندادیم زمین را
 .4خَلَقناکُم :آفریدیم شما را
 .5سَنَکتُبُ ما قالُوا :خواهیم نوشت آنچه را که گفتند
 .6فَسَوفَ تَعلَمُونَ :پس خواهید دانست
 .7سَیَجعَلُ اهللُ بَعدَ عُسرٍ یُسرًا :قرار خواهد داد خداوند بعد از سختی ،آسانی را

