
 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
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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



 .دیفتح را کامل کن یسوره  اتیآ ترجمهانس با قرآن: 

است که نازل کرد آرامش را در قلب  یاو کس :نَیقُلُوبِ المُؤمِن یف نَةَیاَنزَلَ السَّک یالَّذ. هُوَ 1

 مؤمنان. یها

 .مانشانیا بررا  مانیا دیفزایب تا: مانِهِمیا مَعَ مانًایا زدادُوایَلِ. 2

 .نیآسمان ها و زم انیخداست لشکر یو برا. وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ االَرضِ: 3

 است. یی با حکمتو خداوند دانا: مًایحَک مًای. وَ کانَ اهللُ عَل4

 .ییتا داخل کند مردان و زنان مؤمن را به بهشت هاوَ المُؤمِناتِ جَنّاتٍ:  نَیالمُؤمِن دخِلَیُ . ل5ِ

 که جاودانند در آن. ییآن رودها ریروان است از ز: هایف نَ یمِن تَحتِهَا األنهارُ خالِد ی. تَجر6

 را. شانیهایاز آن ها بدو بپوشاند : ئاتِهِمیّ عَنهُم سَ کَفِّرَیُ. وَ 7

 بزرگ. ینزد خدا رستگار نیو هست ا: مًای. وَ کانَ ذلِکَ عِندَ اهللِ فَوزًا عَظ8

  :نکات

.میکن یرا اضافه م« که»ترجمه جمله بعد از آن معرفه است و در « األنهار»، کلمه 6شماره  هی. در آ1

.بکار می رود «نیا» یبه معنا« ذلِکَ»کلمه  ،8شماره  هی. در آ2

 درس چهارم، جلسه دوم

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

 .بسپارید خاطر به

کنید اصالح برادران، زنان، باشند، می کند، مسخره نباید

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

با هم برادرند مؤمنان، فقط. اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخوَةٌ: 1

 دیپس اصالح کن. فَاَصلِحُوا: 2



 دیکن شهیخدا را پ یو تقوا. وَاتَّقُوا اهللَ: 3

 دیریتا شما مورد رحمت قرار گ. لَعَلَّکُم تُرحَمُمونَ: 4

( راگریقوم)د یمسخره کند قوم دینبا قَومٌ مِن قَومٍ:  سخَریَ. ال5

 که باشند دیشا: کُونُوایَاَن  یعَس. 6

 بهتر از آنهامِنهُنّ:  رًای. خ7َ

 ( راگریزنان)د ،یو نه زنان. وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ: 8

 .دیحجرات را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 مؤمنان فقط با هم برادرند. . اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخوَةٌ: 1

 .دو برادرتان انیم دیپس اصالح کن: کُمیاَخَوَ نَی.  فَاَصلِحُوا ب2َ

 .دیریتا شما مورد رحمت قرار گ دیکن شهیخدا را پ یو تقوا. وَاتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ: 3

 ( را.گریقوم)د ،یمسخره کند قوم دیمؤمنان نبا یاقَومٌ مِن قَومٍ:  سخَریَءامَنُوا ال  نَیالَّذ هایُّاَ ای. 4

 که باشند بهتر از آن ها. دیشامِنهُم:  رًایخَ کُونُوایَاَن  ی. عَس5

بهتر از  باشندکه  دی( را شاگریزنان)د ،ینه زنان ومِنهُنَّ ...:  رًایخَ کُنَّیَ . وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ اَن 6

آن ها.

 درس پنجم، جلسه اول

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

 .بسپارید خاطر به

ثروت نیازمند، سَحَرها، بودند، کنند، می استغفار
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