
 .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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.دیسیها را بنو بیترک نیا یمعنادوم:  تیفعال

است  آن دو نیو آنچه ب: نَهُمای. وَ ما ب1َ

نیمدت مع: ی. اَجَلٍ مُسَم2ًّ

( است کتای یگفتند پروردگار ما اهلل)خدا. قالُوا رَبُّنا اهللُ: 3

بر آنها یترس هپس ن: هِمی. فَال خَوفٌ عَل4َ

شوند یم نیو نه آنها اندوهگ: حزَنُونَیَ. وَ ال هُم 5

آنها اهل بهشت هستند. اَولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ: 6

 جاودان هستند در آن          : هایف نَی. خالِد7

دادند یبه خاطر آنچه انجام م یپاداش: عمَلُونَیَ. جَزآءً بِما کانُوا 8 

 .دیاحقاب را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

آسمان ها و  مینکرد خلق: یاِلّا بِالحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّ نَهُمای. ما خَلَقنَا السَّمواتِ وَ االَرضَ وَ ما ب1َ

 .نیمع یآن دو است مگر به حق و مدت انیرا و آنچه م نیزم

 یکه داده شده اند، ب ینسبت به هشدار که یکسان وکَفَروا عَمّا اُنذِرُوا مُعرِضُونَ:  نَ ی. وَالَّذ2

 کردند. یتوجه

 که گفتند پروردگار ما اهلل است. یقطعاً کسانقالُوا رَبُّنا اهللُ:  نَی. إِنَّ الَّذ3

 سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند. . ثُمَّ استَقامُوا: 4

 شوند. یم نیبر آنها است و نه آنها غمگ یپس نه ترس: حزَنُونَیَوَ ال هُم  هِمی. فَال خَوفٌ عَل5َ

 جاودان هستند در آن.آنها اهل بهشتند و : هایف نَی. اُولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ خالِد6

 دادند. یاست به خاطر آنچه انجام م یپاداش: عمَلُونَیَ. جَزآءً بِما کانُوا 7

 : نکات

 «.کردند یم عمل» یا« دادند یانجام م»توان به دو صورت معنا کرد:  یمرا  «عمَلُونَیَ کانوا» بی. ترک1

است و به  یمنف« ما»است که  نیا یبکار رود، نشان دهنده « اِلّا» همراه با یا هیدر آ یوقت« ما». کلمه2

 .بکار می رود «نه»یمعنا



 درس سوم، جلسه دوم

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

 .بسپارید خاطر به

کارها شد، نازل کردند، تبعیت

معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف
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شد نازل

کردند پیروی ،کردند تبعیت 

شد نازل

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 که کافر شدند  یکسانکَفَروا:  نَی. اَلَّذ1

 نابود کرد اعمالشان را. اَضَلَّ اَعمالَهُم: 3         و مانع شدند از راه خدااهللِ:  لِیصَدُّوا عَن سَب. وَ 2

 به آنچه نازل شد بر محمد)ص(مُحَمَّدٍ:  ی. بِما نُزِّلَ عَل4َ

 و آن حق از جانب پروردگارشان است. وَ هُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم: 5

 کردند حق را یرویپ. اتَّبَعُوا الحَقَّ: 6

 شما از پروردگارتان یبه آنچه نازل شد به سو دیکن یرویپمِن رَبِّکُم:  کُمی. اتَّبِعُوا مآ اُنزِلَ اِل7َ

 )قرآن( که نازل شد همراه اویکردند از نور یرویو پاُنزِلَ مَعَهُ:  ی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ8

 .دیسوره محمد را کامل کن اتیترجمه آبا قرآن:  انس

که کافر شدند و مانع شدند از راه  یکسان واهللِ اَضَلَّ اَعمالَهُم:  لِیکَفَروا وَ صَدُّوا َعن سَب نَی. اَلَّذ1

 خدا، نابود کرد اعمالشان را.

.ستهیشا یآوردند و انجام دادند کارها مانیکه ا یو کسانءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ:  نَی. وَالَّذ2

 آوردند به آنچه نازل شد بر محمد)ص(. مانیو امُحَمَّدٍ:  یبِما نُزّلَ عَلَ . وَ ءامَنُوا 3

 پروردگارشان است.  یو آن حق از سو. وَ هُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم: 4

 از آن ها گناهانشان را. پوشاند: ئاتِهِمیِّ . کَفَّرَ عَنهُم س5َ

 .دیو حال و روزشان را بهبود بخش. وَ اَصلَحَ بالَهُم: 6



 کردند باطل را. یرویپ دند،یکه کفر ورز یکسان رایز کَفَروا اتَّبَعُوا الباطِلَ: نَیالَّذ ذلِکَ بِاَنَّ. 7

کردند از  یرویآوردند، پ مانیکه ا یو قطعاً کسانءامَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَبِّهِم:  نَی. وَ أَنَّ الَّذ8

 پروردگارشان است. یحق)که( از سو

 کند. یم انیحال و وضعشان را ب مردم یبرا خدا نیچن نیااَمثالَهُم:  لِلنّاسِاهللُ  ضرِبُیَ  ذلِکَ. ک9َ

 به «هُوَ»؛زیرا «او»بکار می رود نه « آن»به معنای « هُوَ»، کلمه  4شماره  هیو آ 5شماره  بیدر ترک: نکته

 .گردد یبرم «قرآن»

 درس چهارم، جلسه اول

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

.بسپارید خاطر به

زیر رودها، رستگاری، لشکریان، بزرگ، است، روان

معناکلمه ردیفمعنا کلمه ردیف
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 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 کهاست  یاو کس: ی. هُوَ الَّذ1

 نازل کرد آرامش را: نَةَی. اَنزَلَ السَّک2

 نیآسمان ها و زم انیلشکر. جُنُودُ السَّمواتِ وَ األَرضِ: 3

 یی با حکمت دانا: مًایحَک مًای. عَل4

تا داخل کند مردان و زنان مومن راوَ المُؤمِناتِ:  نَیالمُؤمِن دخِلَیُ . ل5ِ

 ییآن رودها ریاست از ز یجارمِن تَحتِهَا األنهارُ:  ی. تَجر6

 جاودان هستند در آن: هایف نَی. خالِد7

 بزرگ یرستگار: مًای. فَوزًا عَظ8


