 .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

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی فتح را کامل کنید.
 .1هُوَ الَّذی اَنزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ المُؤمِنینَ :او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب
های مؤمنان.
 .2لِیَزدادُوا ایمانًا مَعَ ایمانِهِم :تا بیفزاید ایمان را بر ایمانشان.
 .3وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ االَرضِ :و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین.
 .4وَ کانَ اهللُ عَلیمًا حَکیمًا :و خداوند دانایی با حکمت است.
 .5لِیُدخِلَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ جَنّاتٍ :تا داخل کند مردان و زنان مؤمن را به بهشت هایی.
 .6تَجری مِن تَحتِهَا األنهارُ خالِدینَ فیها :روان است از زیر آن رودهایی که جاودانند در آن.
 .7وَ یُکَفِّرَ عَنهُم سَیّئاتِهِم :و بپوشاند از آن ها بدیهایشان را.
 .8وَ کانَ ذلِکَ عِندَ اهللِ فَوزًا عَظیمًا :و هست این نزد خدا رستگاری بزرگ.
نکات:
 .1در آیه شماره  ،6کلمه «األنهار» معرفه است و در ترجمه جمله بعد از آن «که» را اضافه می کنیم.
 .2در آیه شماره  ،8کلمه «ذلِکَ» به معنای «این» بکار می رود.

درس چهارم ،جلسه دوم
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
نباید مسخره کند ،می باشند ،زنان ،برادران ،اصالح کنید
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه
1

اِخوَة

برادران

5

عَسی

شاید

2

اَصلِحوا

اصالح کنید

6

یَکونونَ ،یَکونوا

می باشند ،باشند

3

تُرحَمونَ مورد رحمت قرار می گیرید

7

نِساء

زنان

4

الیَسخَر

معنا

نباید مسخره کند

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخوَةٌ :مؤمنان ،فقط با هم برادرند
 .2فَاَصلِحُوا :پس اصالح کنید

 .3وَاتَّقُوا اهللَ :و تقوای خدا را پیشه کنید
 .4لَعَلَّکُم تُرحَمُمونَ :تا شما مورد رحمت قرار گیرید
 .5الیَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ :نباید مسخره کند قومی قوم(دیگر) را
 .6عَسی اَن یَکُونُوا :شاید که باشند
 .7خَیرًا مِنهُنّ :بهتر از آنها
 .8وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ :و نه زنانی ،زنان(دیگر) را

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی حجرات را کامل کنید.
 .1اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخوَةٌ :مؤمنان فقط با هم برادرند.
 .2فَاَصلِحُوا بَینَ اَخَوَیکُم :پس اصالح کنید میان دو برادرتان.
 .3وَاتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ :و تقوای خدا را پیشه کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید.
 .4یا اَیُّها الَّذینَ ءامَنُوا ال یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ :ای مؤمنان نباید مسخره کند قومی ،قوم(دیگر) را.

 .5عَسی اَن یَکُونُوا خَیرًا مِنهُم :شاید که باشند بهتر از آن ها.
 .6وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ اَن َیکُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ  :...و نه زنانی ،زنان(دیگر) را شاید که باشند بهتر از
آن ها.
درس پنجم ،جلسه اول
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
استغفار می کنند ،بودند ،سَحَرها ،نیازمند ،ثروت
ردی

کلمه

معنا

ف

ردی

کلمه

معنا

ف

1

کانوا

بودند

4

اَموال

ثروت ،جمع مال

2

اَسحار

سَحَرها ،جمع سَحَر

5

سائِل

نیازمند ،درخواست کننده

3

یَستَغفِرونَ

استغفار می کنند،

6

مَحروم

محروم ،نیازمند

آمرزش می خواهند

