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

فعالیت دوم :معنای این ترکیب ها را بنویسید.
 .1وَ ما بَینَهُما :و آنچه بین آن دو است
 .2اَجَلٍ مُسَمًّی :مدت معین
 .3قالُوا رَبُّنا اهللُ :گفتند پروردگار ما اهلل(خدای یکتا) است
 .4فَال خَوفٌ عَلَیهِم :پس نه ترسی بر آنها
 .5وَ ال هُم یَحزَنُونَ :و نه آنها اندوهگین می شوند
 .6اَولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ :آنها اهل بهشت هستند
 .7خالِدینَ فیها :جاودان هستند در آن
 .8جَزآءً بِما کانُوا یَعمَلُونَ :پاداشی به خاطر آنچه انجام می دادند

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی احقاب را کامل کنید.
 .1ما خَلَقنَا السَّمواتِ وَ االَرضَ وَ ما بَینَهُما اِلّا بِالحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّی :خلق نکردیم آسمان ها و
زمین را و آنچه میان آن دو است مگر به حق و مدتی معین.
 .2وَالَّذینَ کَفَروا عَمّا اُنذِرُوا مُعرِضُونَ :و کسانی که نسبت به هشداری که داده شده اند ،بی
توجهی کردند.
 .3إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنا اهللُ :قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما اهلل است.
 .4ثُمَّ استَقامُوا :سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند.
 .5فَال خَوفٌ عَلَیهِم وَ ال هُم یَحزَنُونَ :پس نه ترسی بر آنها است و نه آنها غمگین می شوند.
 .6اُولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ خالِدینَ فیها :آنها اهل بهشتند و جاودان هستند در آن.
 .7جَزآءً بِما کانُوا یَعمَلُونَ :پاداشی است به خاطر آنچه انجام می دادند.
نکات:
 .1ترکیب «کانوا یَعمَلُونَ» را می توان به دو صورت معنا کرد« :انجام می دادند» یا «عمل می کردند».
 .2کلمه«ما» وقتی در آیه ای همراه با «اِلّا» بکار رود ،نشان دهنده ی این است که «ما» منفی است و به
معنای«نه» بکار می رود.

درس سوم ،جلسه دوم
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
تبعیت کردند ،نازل شد ،کارها
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه

1

صَدّوا

مانع شدند

2

اَضَلَّ

محو و نابود کرد ،گمراه کرد 5

3

اَعمال

اعمال ،کارها

4
6

معنا

نُزِّلَ

نازل شد

اِتَّبَعوا

تبعیت کردند ،پیروی کردند

اُنزِلَ

نازل شد

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1اَلَّذینَ کَفَروا :کسانی که کافر شدند
 .2وَ صَدُّوا عَن سَبیلِ اهللِ :و مانع شدند از راه خدا

 .3اَضَلَّ اَعمالَهُم :نابود کرد اعمالشان را

 .4بِما نُزِّلَ عَلَی مُحَمَّدٍ :به آنچه نازل شد بر محمد(ص)
 .5وَ هُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم :و آن حق از جانب پروردگارشان است
 .6اتَّبَعُوا الحَقَّ :پیروی کردند حق را
 .7اتَّبِعُوا مآ اُنزِلَ اِلَیکُم مِن رَبِّکُم :پیروی کنید به آنچه نازل شد به سوی شما از پروردگارتان
 .8وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذی اُنزِلَ مَعَهُ :و پیروی کردند از نوری(قرآن) که نازل شد همراه او

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره محمد را کامل کنید.
 .1اَلَّذینَ کَفَروا وَ صَدُّوا عَن سَبیلِ اهللِ اَضَلَّ اَعمالَهُم :و کسانی که کافر شدند و مانع شدند از راه
خدا ،نابود کرد اعمالشان را.
 .2وَالَّذینَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ :و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای شایسته.
 .3وَ ءامَنُوا بِما نُزّلَ عَلَی مُحَمَّدٍ :و ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمد(ص).
 .4وَ هُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم :و آن حق از سوی پروردگارشان است.
 .5کَفَّرَ عَنهُم سَیِّئاتِهِم :پوشاند از آن ها گناهانشان را.
 .6وَ اَصلَحَ بالَهُم :و حال و روزشان را بهبود بخشید.

 .7ذلِکَ بِاَنَّ الَّذینَ کَفَروا اتَّبَعُوا الباطِلَ :زیرا کسانی که کفر ورزیدند ،پیروی کردند باطل را.
 .8وَ أَنَّ الَّذینَ ءامَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَبِّهِم :و قطعاً کسانی که ایمان آوردند ،پیروی کردند از
حق(که) از سوی پروردگارشان است.
 .9کَذلِکَ یَضرِبُ اهللُ لِلنّاسِ اَمثالَهُم :این چنین خدا برای مردم حال و وضعشان را بیان می کند.
نکته :در ترکیب شماره  5و آیه شماره  ، 4کلمه «هُوَ» به معنای «آن» بکار می رود نه «او»؛زیرا «هُوَ» به
«قرآن» برمی گردد.

درس چهارم ،جلسه اول
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
روان است ،بزرگ ،لشکریان ،رستگاری ،رودها ،زیر
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه
1

سَکینَة

آرامش

5

تَحت

زیر

2

جُنود

لشکریان ،جمع جُند

6

اَنهار

رودها

3

یُدخِلُ وارد می کند

7

فَوز

موفقیت ،رستگاری

8

عَظیم بزرگ

4

تَجری

معنا

روان است

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1هُوَ الَّذی :او کسی است که
 .2اَنزَلَ السَّکینَةَ :نازل کرد آرامش را
 .3جُنُودُ السَّمواتِ وَ األَرضِ :لشکریان آسمان ها و زمین
 .4عَلیمًا حَکیمًا :دانایی با حکمت
 .5لِیُدخِلَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ :تا داخل کند مردان و زنان مومن را
 .6تَجری مِن تَحتِهَا األنهارُ :جاری است از زیر آن رودهایی
 .7خالِدینَ فیها :جاودان هستند در آن
 .8فَوزًا عَظیمًا :رستگاری بزرگ

