
 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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ف
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ف

معنا کلمه
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3

کانوا

اَسحار

یَستَغفِرونَ 

 بودند

 سَحَر جمع ،سَحَرها

  ،کنند می استغفار

خواهند می آمرزش
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6

اَموال

سائِل

مَحروم

مال جمع ،ثروت

کننده درخواست نیازمند،

نیازمندمحروم، 



 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 قطعاً افراد با تقوا: نَی. إِنَّ المُتَّق1

 چشمه سارهادر بهشت ها و : ونٍیُجَنّاتٍ وَ عُ ی. ف2ِ

 قطعاً آنها بودند. اِنَّهُم کانُوا: 3

 کنند یآنها استغفار م: ستَغفِرونَیَ. هُم 4

 شانیو در مال هااَموالِهِم:  ی. وَ ف5ِ

درخواست کننده و محروم یبرا. لِلسّائِلِ وَ المَحرُومِ: 6

 است یینشانه ها نیو در زم: اتٌیضِ ءاراأل ی. وَ ف7ِ

 و در خودتاناَنفُسِکُم:  ی. وَ ف8ِ

 .دیرا کامل کن اتیذار یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 قطعاً افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.: ونٍیُجَنّاتٍ وَ عُ یفِ نَی. إنَّ المُتَّق1

 .رندیگ یدهد، م یبه آنها م پروردگارشان آنچه: رَبُّهُمما ءاتاهُم  نَی. ءاخِذ2

 .کوکارین نیقطعاً آنها بودند قبل از ا: نَیقَبلَ ذلِکَ مُحسِن. اِنَّهُم کانُوا 3

شب را در  شتری)و بدندیخواب یاز شب را م یآنها فقط کم :هجَعُونَیَما  لِیمِنَ اللَّ الًی. کانُوا قَل4

 دعا و نماز بودند(.

 کنند. یو در سحرگاهان آنها استغفار م: ستَغفِرونَیَ . وَ بِاالَسحارِ هُم 5

درخواست کننده و  یبرااست  یسهم و در اموالشانلِلسّائِلِ وَ المَحرومِ: حَقٌّ اَموالِهِم  یفِ. وَ 6

 .ازمندین

 است. نیقیاهل  یبرا یینشانه ها نیو در زم: نَیلِلمُؤقِن اتٌیاالَرضِ ءا ی. وَ ف7ِ

 د؟ینیب ینم ایپس آو در خودتان، اَنفُسِکُم اَ فَالتُبصِرُونَ:  ی. وَ ف8ِ



 درس پنجم، جلسه دوم   

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

 .بسپارید خاطر به

کردیم آسان خاندان، پند،  

معنا کلمه ردیفمعنا کلمه ردیف

1

2

3

یَسَّرنا

ذِکر

ءال

کردیم آسان

 یاد ،پند

خاندان آل،

4

5

6

مُدَّکِر

نُذُر

اَخَذنا

 پندگیرنده

هشداردهندگان هشدارها،

 گرفتیم کردیم، مجازات

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

قرآن را میو قطعاً آسان کردالقُرآنَ:  سَّرنَایَ. وَ لَقَد 1

 پند یبرا. لِلذِّکرِ: 2

 قطعاً آمدو . وَ لَقَد جاءَ: 3

 خاندان فرعون. ءالَ فِرعَونَ: 4

 ما را یکردند نشانه ها بیتکذ: اتِنای. کَذَّبُوا بِا5

 آن را  یهمه . کُلِّها: 6

 آنها را میپس مجازات کرد. فَاَخَذناهُم: 7

 .دیقمر را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 پند. یقرآن را برا میقطعاً آسان کردو القُرانَ لِلذِّکرِ:  سَّرنَایَ. وَ لَقَد 1

 ؟هست یا رندهیپندگ چیه ایپس آمُدَّکِرٍ:  مِن. فَهَل 2

 خاندان فرعون هشدارها. یو قطعاً آمد برا. وَ لَقَد جاءَ ءالَ فِرعَونَ النُّذُرُ: 3

 ما را. ینشانه ها یکردند همه  بیتکذکُلِّها:  اتِنای. کَذَّبُوا بِا4

عزتمند و مقتدر  یها را آن گونه که فردآن میپس مجازات کردمُقتَدِرٍ:  زٍیاَخذَ عَز فَاَخَذناهُم. 5

 کند. یمجازات م


