انس با قرآن :ترجمه آیات  9تا  11سوره ی زخرف را کامل کنید.
 .1وَ لَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمواتِ وَ االَرضِ :و قطع ًا اگر بپرسی از آن ها چه کسی خلق کرد
آسمانها و زمین را.
 .2لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العَزیزُ العَلیمُ :حتماً می گویند خلق کرد آن ها را خداوند شکست ناپذیر و دانا.

 .3اَلّذی جَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهدًا :کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش.
 .4وَ جَعَلَ لَکُم فیها سُبُالً لَعَلَّکُم تَهتَدُونَ :و قرار داد برای شما در آن راه هایی تا شما هدایت شوید.

 .5وَالَّذی نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ مآءً بِقَدَرٍ :و کسی که نازل کرد از آسمان آب را به اندازه.
 .6فَاَنشَرنا بِهِ بَلدَةً مَیتًا :پس زنده کردیم به وسیله ی آن سرزمین مرده را.
 .7کَذلِکَ تُخرَجُونَ :این چنین(در روز قیامت از قبرها) بیرون آورده می شوید.
نکات:
 .1ترکیب «لَئِن» از «لِ  +إن» ساخته شده است که به معنای«قطعاً اگر» می باشد.
 .2در ترکیب شماره  ،2کلمه «مَن» پرسشی است و بهترین راه تشخیص معنای آن ،از راه ترجمه کردن جمله
است.
 .3فعل«تَهتَدونَ» که بعد از «لَعَلَّ» قرار گرفته ،به صورت «هدایت شوید» معنا می شود.
 .4ترکیب «بَلدَةً مَیتًا» به صورت «سرزمین مرده را » معنا شود.

درس دوم ،جلسه اول
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
زنده می کند ،با برکت ،می میراند ،نزد ،میان ،ارسال کننده
ردیف

کلمه

معنا

معنا

ردیف

کلمه

6

یُحیی

زنده می کند

1

مُبارَك ،مُبارَکَة مبارك ،با برکت

2

مُنذِر

هشدار دهنده ،بیم دهنده

7

یُمیتُ

می میراند

3

عِند

نزد

8

اَوَّلینَ

پیشین ،پیشینیان

4

مُرسِل

ارسال کننده ،فرستنده 9

موقِنینَ

اهل یقین

5

بَین

میان ،بین

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1وَالکِتابِ المُبینِ :سوگند به کتاب روشن
 .2إِنّا اَنزَلناهُ :قطعاً ما نازل کردیم آن را
 .3فِی لَیلَةٍ مُبارَکَةٍ :در شبی مبارك
 .4إِنّا کُنّا مُنذِرینَ :قطعاً ما بودیم(هستیم) هشداردهنده
 .5اَمرًا مِن عِندِنا :فرمانی از نزد(جانب) ما
 .6إِنّا کُنّا مُرسِلینَ :قطعاً ما بودیم(هستیم) پیامبر
 .7رَحمَةً مِن رِبِّکَ :رحمتی از پروردگارت
 .8السَّمیعُ العَلیمُ :شنوای دانا
 .9یُحیی وَ یُمیتُ :زنده می کند و می میراند
 .10رَبُّ ءابائِکُمُ االَوَّلینَ :پروردگار پدران پیشین شما

انس با قرآن :ترجمه آیات  1تا  8سوره ی دخان را کامل کنید.
 .1حم :حا میم.
 .2وَالکِتابِ المُبینِ :سوگند به کتاب روشن.
 .3إِنّا اَنزَلناهُ فِی لَیلَةٍ مُبارَکَةٍ :قطعاً ما نازل کردیم آن را در شبی مبارك.
 .4إِنّا کُنّا مُنذِرینَ :قطعاً ما بودیم(هستیم) هشداردهنده.
 .5فیها یُفرَقُ کُلُّ اَمرٍ حَکیمٍ :در آن(شب) هر کار مهمی از(سایر کارها) جدا و تعیین تکلیف می شود.

 .6أَمرًا مِن عِندِنا اِنّا کُنّا مُرسِلینَ :فرمانی از نزد ما ،قطعاً ما بودیم فرستنده.
 .7رَحمَةً مِن رَبِّکَ إِنَّهُ هُو السَّمیعُ العَلیمُ :رحمتی از پروردگارت ،قطعاً او شنوای داناست.
 .8رَبِّ السَّمواتِ وَ االَرضِ وَ ما بَینَهُما :پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است.
 .9إن کُنتُم مُوقِنینَ :اگر اهل یقین باشید(اگر یقین دارید).
 .10ال اِلَهَ اِلّا هُوَ یُحیی وَ یُمیتُ :نیست معبودی جز او که زنده می کند و می میراند.
 .11رَبُّکُم وَ رَبُّ ءابائِکُمُ االَوَّلینَ :پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما.

نکات:
 .1در ترکیب «رَبُّ ءابائِکُمُ االَوَّلینَ» ،کلمه«کُم» که مضاف الیه است ،معنای آن در آخر جمله آورده می شود؛
یعنی«پروردگار پدران پیشین شما».
 .2کلمه «ما» در ترکیب «ما بَینَهما»  ،به معنای«آنچه» است.
 .3در آیه شماره  ،10بعد از«هُوَ» که معرفه است ،حال آمده است که در ترجمه آن «که» را اضافه می کنیم.
 .4در آیه شماره  ،9کلمه «إن» ،به معنای«اگر» بکار می رود.

درس دوم ،جلسه دوم
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را به
خاطر بسپارید.
زندگی ،حکم می کنند ،بصیرت ها ،کارهای بد ،مرگ
ردیف

کلمه

معنا

ردیف

معنا

کلمه

1

بَصائِر

بصیرت ها ،بینش ها

5

مَمات

مرگ

2

سَیِّئات

کارهای بد ،بدی ها ،جمع سَیّئَة

6

ساءَ

چه بد است

3

سَواء

یکسان ،مساوی

7

یَحکُمونَ حکم می کنند ،قضاوت می کنند

4

مَحیا

زندگی

8

تَستَوی

مساوی است

فعالیت دوم :معنای ترکیب های زیر را بنویسید.
 .1هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ :این(کتاب مایه ی) بینش ها برای مردم است
 .2لِقومٍ یُؤقِنُونَ :برای گروهی که یقین دارند  .3اَم حَسِبَ الَّذینَ :آیا گمان کردند کسانی که
 .4اَن نَجعَلَهُم :که قرار می دهیم آن ها را
.5کَالَّذینَ ءامَنوا :مانند کسانی که ایمان آوردند
 .6وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ :و انجام دادند کارهای نیک
 .7سَواءً مَحیاهُم وَ مَماتُهُم :یکسان است زندگی شان و مرگشان
 .8سآءَ ما یَحکُمُونَ :چه بد است آنچه حکم می کنند
 .9اَهللُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القِیامَةِ :خداوند حکم می کند میانتان در روز قیامت
 .10وَ ال تَستَوی الحَسَنَةُ وَ ال السَّیِّئَةُ :یکسان نیست نیکی و بدی

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی جاثیه را کامل کنید.
 .1هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدًی وَ رَحمَةٌ :این(کتاب مایه ی) بینش ها برای مردم است و هدایت و
رحمتی است.
 .2لِقَومٍ یُوقِنُونَ :برای گروهی که یقین دارند.
 .3اَم حَسِبَ الَّذینَ اجتَرَجُوا السَّیِّئاتِ :آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کارهای بد را.
 .4أَن نَجعَلَهُم کَالَّذینَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ:
که قرار می دهیم آنها را مانند کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای شایسته.
 .5سَوآءً مَحیاهُم وَ مَماتُهُم سآءَ ما یَحکُمونَ :یکسان است زندگی شان و مرگشان ،چه بد است آنچه
حکم می کنند.
نکات:
 .1کلمه «اَم» در اصل دو معنا دارد :یکی «آیا» و دیگری«یا» که در ترکیب ها و آیات فوق به معنای «آیا» بکار
می رود.
 .2در ترکیب شماره  ،10حرف «ال» دوم را معنا نمی کنیم؛ زیرا «الی زایده» و برای تأکید آمده است.
 .3در ترکیب شماره  ،4کلمه «اَن» ،به معنای«که» می باشد.
 .4ترکیب «سآءَ ما یَحکُمونَ» را می توانیم به دو صورت«چه بد است آنچه حکم می کنند» و «چه بد حکم می
کنند» معنا کرد.

درس سوم ،جلسه اول
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را به
خاطر بسپارید.
پاداش ،یاران ،جاودان ،ترس ،انجام می دادند ،اندوهگین می شوند
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه

معنا

1

اَجَل

سرآمد ،مدّت

5

اَصحاب

اهل ،یاران

2

مُسَمًّی

مشخص ،معیّن

6

خالِدینَ

جاودان

3

خَوف

ترس

7

جَزاء

پاداش

4

یَحزَنونَ اندوهگین می شوند،

8

کانوایَعمَلونَ انجام می دادند،

غمگین می شوند

عمل می کردند

