
 .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



 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 سوگند به کتاب روشن: نِی. وَالکِتابِ المُب1

 آن را میقطعاً ما نازل کرد. إِنّا اَنزَلناهُ: 2

 مبارك یدر شبمُبارَکَةٍ:  لَةٍیلَ ی. ف3ِ

( هشداردهندهمی)هستمیقطعاً ما بود: نَی. إِنّا کُنّا مُنذِر4

 از نزد)جانب( ما یفرمان. اَمرًا مِن عِندِنا: 5

 امبری( پمی)هستمیقطعاً ما بود: نَی. إِنّا کُنّا مُرسِل6

 از پروردگارت یرحمت. رَحمَةً مِن رِبِّکَ: 7

 دانا یشنوا: مُیالعَل عُی. السَّم8

   راندیم یکند و م یزنده م: تُیمیُوَ  ییحیُ. 9

 شما نیشیپروردگار پدران پ: نَی. رَبُّ ءابائِکُمُ االَوَّل10

 .دیدخان را کامل کن یسوره  8تا  1 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 .میحا م. حم: 1

 سوگند به کتاب روشن.: نِی. وَالکِتابِ المُب2

 مبارك. یآن را در شب میقطعاً ما نازل کردمُبارَکَةٍ:  لَةٍیلَ ی. إِنّا اَنزَلناهُ ف3ِ

 ( هشداردهنده.می)هستمیقطعاً ما بود: نَی. إِنّا کُنّا مُنذِر4

شود. یم فیتکل نییکارها( جدا و تع ریاز)سا یدر آن)شب( هر کار مهم: مٍیکُلُّ اَمرٍ حَک فرَقُ یُ های. ف5

 فرستنده. میاز نزد ما، قطعاً ما بود یفرمان: نَی. أَمرًا مِن عِندِنا اِنّا کُنّا مُرسِل6

 داناست. یاز پروردگارت، قطعاً او شنوا یرحمت: مُیالعَل عُی. رَحمَةً مِن رَبِّکَ إِنَّهُ هُو السَّم7

 آن دو است. انیو آنچه م نیپروردگار آسمان ها و زم: نَهُمای. رَبِّ السَّمواتِ وَ االَرضِ وَ ما ب8َ

 (.دیدار نیقی)اگر دیباش نیقیاگر اهل : نَی. إن کُنتُم مُوقِن9

 .راندیم یکند و م یجز او که زنده م یمعبود ستین: تُیمیُ وَ  ییحیُ. ال اِلَهَ اِلّا هُوَ 10

 شما. نیشیپروردگار شما و پروردگار پدران پ: نَی. رَبُّکُم وَ رَبُّ ءابائِکُمُ االَوَّل11



 : نکات

شود؛  یآن در آخر جمله آورده م یاست، معنا هیکه مضاف ال« کُم»کلمه ،«نَیءابائِکُمُ االَوَّل رَبُّ » بی. در ترک1

 «.شما نیشیپدران پ پروردگار»یعنی

 است.  «آنچه»ی، به معنا «نَهمایبَ ما» بیدر ترک« ما» . کلمه2

 .میکن یرا اضافه م« که» که معرفه است، حال آمده است که در ترجمه آن« هُوَ»، بعد از10شماره  هی. در آ3

 .بکار می رود «اگر»ی، به معنا«إن» ، کلمه9شماره  هی. در آ4

 درس دوم، جلسه دوم

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

 .بسپارید خاطر

مرگ بد، کارهای ها، بصیرت کنند، می حکم زندگی،

معناکلمهردیفمعناکلمهردیف
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مَمات

ساءَ

یَحکُمونَ

تَستَوی

مرگ

است بد چه

کنند می قضاوت ،کنند می حکم

است مساوی

. دیسیرا بنو ریز یها بیترک یمعنادوم:  تیفعال

 مردم است یها برا نشی( بی هی)کتاب مانیا. هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ: 1

که یگمان کردند کسان ایآ: نَی. اَم حَسِبَ الَّذ3     دارند نیقیکه  یگروه یبرا: ؤقِنُونَیُ. لِقومٍ 2

آن ها را میده یکه قرار م. اَن نَجعَلَهُم: 4

آوردند  مانیکه ا یمانند کسانءامَنوا:  نَی.کَالَّذ5

کین یو انجام دادند کارها. وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ: 6

شان و مرگشان   یاست زندگ کسانیوَ مَماتُهُم:  اهُمی. سَواءً مَح7

 کنند یچه بد است آنچه حکم م: حکُمُونَیَ. سآءَ ما 8 

امتیدر روز ق انتانیکند م یخداوند حکم م: امَةِیالقِ ومَیَ نَکُمیبَ حکُمُیَ. اَهللُ 9

یو بد یکین ستین کسانی: ئَةُیِّالحَسَنَةُ وَ ال السَّ ی. وَ ال تَستَو10



 .دیرا کامل کن هیجاثسوره ی  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

و  تیمردم است و هدا یها برا نشی( بی هی)کتاب مانیاوَ رَحمَةٌ:  ی. هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدً 1

 است. یرحمت

 دارند. نیقیکه  یگروه یبرا: وقِنُونَیُ. لِقَومٍ 2

 .رابد  یکارها انجام دادندکه  یگمان کردند کسان ایآ: ئاتِیِّالسَّ اجتَرَجُوا نَی. اَم حَسِبَ الَّذ3

 ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ:  نَی. أَن نَجعَلَهُم کَالَّذ4

 .ستهیشا یآوردند و انجام دادند کارها مانیکه ا یآنها را مانند کسان میده یقرار م که

شان و مرگشان، چه بد است آنچه  یاست زندگ کسانی: حکُمونَیَوَ مَماتُهُم سآءَ ما  اهُمی. سَوآءً مَح5

 کنند. یحکم م

 :نکات

بکار  «ایآ» یفوق به معنا اتیها و آ بیکه در ترک «ای»یگریو د «ایآ» یکیدو معنا دارد: در اصل « اَم» . کلمه1

 رود. یم

 آمده است. دیتأک یو برا «دهیزا یال» رایز م؛یکن یمعنا نم دوم را« ال»، حرف 10شماره  بی. در ترک2

 . می باشد «که»ی، به معنا«اَن» ، کلمه4شماره  بی. در ترک3

 یچه بد حکم م»و « کنند یچه بد است آنچه حکم م»به دو صورت میتوان یرا م «حکُمونَیَما  سآءَ » بی. ترک4

معنا کرد.« کنند

 درس سوم، جلسه اول

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

 .بسپارید خاطر

شوند می اندوهگین دادند، می انجام ترس، جاودان، یاران، پاداش،

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف
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 ترس
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اَصحاب

خالِدینَ 

جَزاء
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یاران اهل،

جاودان

 پاداش

،دادند می انجام
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