
 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



 .دینبأ را کامل کن یسوره  اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 پرسند؟ یم گریکدیاز از چه : تَساءَلُونَیَ. عَمَّ 1

 بزرگ. یاز خبر: مِی. عَنِ النَّبَإِ العَظ2

 اختالف دارند.آنها در آن  کهمُختَلِفُونَ:  هِیهُم ف یلَّذ. ا3َ

 خواهند دانست. ست،ین نیهرگز چن: علَمُونَیَ. کَلّا س4َ

 خواهند دانست. ست،ین نیسپس هرگز چن: علَمُونَیَ. ثُمَّ کَلّا س5َ

را محل آرامش و استراحت. نیزم میقرار نداد ایآ. اَلَم نَجعَلِ األَرضَ مِهادًا: 6

 (. نی)زمییاستقرار و پابرجا ی لهیوسکوه ها را  و. وَالجِبالَ أَوتادًا: 7

 شما را به گونه ها و شکل ها. میدیو آفر. وَ خَلَقناکُم اَزواجًا: 8

 و آرامش. شیآسا یبراخوابتان را  میدادو قرار : سُباتًا. وَ جَعَلنا نَومَکُم 9

 .یشب را پوشش میو قرار دادلِباسًا:  لَ ی. وَ جَعَلنَا الل10َّ

 کسب و کار. یبراروز را  میو قرار داد: مَعاشًا . وَ جَعَلنَا النَّهارَ 11

 جلسه دوم ازدهم،یدرس 

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

 .دیبسپار خاطر به

، گسترده شد، شترنندیبی خلق شد، چگونه، م

معنا کلمه ردیفمعناکلمه ردیف

1

2

3

4

یَنظُرونَ 

اِبِل

کَیفَ

خُلِقَت

قت می کنندد ،می بینند

 شتر

 چگونه

 خلق شد

5

6

7

رُفِعَت

نُصِبَت

سُطِحَت

برافراشته شد

 برپا شد

،گشترده شد

هموار شد 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 به شتراإلبِلِ:  ی. إِلَ 2                              کنند             یدقت نم ایپس آ: نظُرُونَیَ. اَفَال 1

و به آسمانالسَّماءِ:  ی. وَ إِل4َ                                      چگونه خلق شد                 خُلِقَت:  فَی. ک3َ



و به کوه هاالجِبالِ:  ی. وَ إِل6َ                                              چگونه برداشته شد رُفِعَت:  فَی. ک5َ

 نیو به زماألرضِ:  ی. وَ إِلَ 8                                    چگونه برپا شد                   نُصِبَت:  فَی. ک7َ

 چگونه گسترده شدسُطِحَت:  فَیکَ .9

 دیرا کامل کن هیسوره غاش اتیترجمه آبا قرآن:  انس

کنند به شتر که چگونه خلق شد؟ یدقت نم ایپس آخُلِقَت:  فَیاإلبِلِ کَ یإِلَ نظُرُونَیَ. اَفَال1

 و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟رُفِعَت:  فَیالسَّماءِ کَ ی. وَ إِل2َ

 و به کوه ها که چگونه برپا شد؟نُصِبَت:  فَیالجِبالِ کَ ی. وَ إِل3َ

که چگونه گسترده شد؟ نیو به زمسُطِحَت:  فَیاألرضِ کَ  ی. وَ إِل4َ


