 .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

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1إِنَّ المُتَّقینَ :قطعاً افراد با تقوا
 .2فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ :در بهشت ها و چشمه سارها
 .3اِنَّهُم کانُوا :قطعاً آنها بودند
 .4هُم یَستَغفِرونَ :آنها استغفار می کنند
 .5وَ فِی اَموالِهِم :و در مال هایشان
 .6لِلسّائِلِ وَ المَحرُومِ :برای درخواست کننده و محروم
 .7وَ فِی األرضِ ءایاتٌ :و در زمین نشانه هایی است
 .8وَ فِی اَنفُسِکُم :و در خودتان

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی ذاریات را کامل کنید.
 .1إنَّ المُتَّقینَ فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ :قطعاً افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.
 .2ءاخِذینَ ما ءاتاهُم رَبُّهُم :آنچه پروردگارشان به آنها می دهد ،می گیرند.
 .3اِنَّهُم کانُوا قَبلَ ذلِکَ مُحسِنینَ :قطعاً آنها بودند قبل از این نیکوکار.
 .4کانُوا قَلیالً مِنَ اللَّیلِ ما یَهجَعُونَ :آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند(و بیشتر شب را در
دعا و نماز بودند).
 .5وَ بِاالَسحارِ هُم یَستَغفِرونَ :و در سحرگاهان آنها استغفار می کنند.
 .6وَ فِی اَموالِهِم حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ المَحرومِ :و در اموالشان سهمی است برای درخواست کننده و
نیازمند.
 .7وَ فِی االَرضِ ءایاتٌ لِلمُؤقِنینَ :و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین است.
 .8وَ فِی اَنفُسِکُم اَ فَالتُبصِرُونَ :و در خودتان ،پس آیا نمی بینید؟

درس پنجم ،جلسه دوم
فعالیت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
پند ،خاندان ،آسان کردیم
ردیف

کلمه معنا

1

یَسَّرنا آسان کردیم

ردیف کلمه

معنا

4

مُدَّکِر

پندگیرنده

2

ذِکر

پند ،یاد

5

نُذُر

هشدارها ،هشداردهندگان

3

ءال

آل ،خاندان

6

اَخَذنا

مجازات کردیم ،گرفتیم

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرآنَ :و قطعاً آسان کردیم قرآن را
 .2لِلذِّکرِ :برای پند
 .3وَ لَقَد جاءَ :و قطعاً آمد
 .4ءالَ فِرعَونَ :خاندان فرعون
 .5کَذَّبُوا بِایاتِنا :تکذیب کردند نشانه های ما را
 .6کُلِّها :همه ی آن را
 .7فَاَخَذناهُم :پس مجازات کردیم آنها را

انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی قمر را کامل کنید.
 .1وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرانَ لِلذِّکرِ :و قطعاً آسان کردیم قرآن را برای پند.
 .2فَهَل مِن مُدَّکِرٍ :پس آیا هیچ پندگیرنده ای هست؟
 .3وَ لَقَد جاءَ ءالَ فِرعَونَ النُّذُرُ :و قطعاً آمد برای خاندان فرعون هشدارها.
 .4کَذَّبُوا بِایاتِنا کُلِّها :تکذیب کردند همه ی نشانه های ما را.
 .5فَاَخَذناهُم اَخذَ عَزیزٍ مُقتَدِرٍ :پس مجازات کردیم آنها را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدر
مجازات می کند.

