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درس ششم ،جلسه اول

ترکیبهای زیر را معنا کنید.
 -1الرَّحْمنُ :خدای مهربان

 -2عَّلَّمَّ الْقُرْآنَّ :آموخت قرآن را

 -3خَّلَّقَّ الْإِنْسَّانَّ :خلق کرد انسان را

 -4عَّلَّمَّهُ الْبَّیَّانَّ :آموخت به او سخن گفتن را

 -5الشَّمْسُ وَّ الْقَّمَّرُ :خورشيد و ماه

 -6وَّ النَّجْمُ وَّ الشَّجَّرُ :علف و درخت

 -7یَّسْجُدَّانِ :سجده میکنند

 -8رَّفَّ َّعهَّا :برافراشت آن را
أَّلاَّ تَّطْ َّغوْا :که از حد نگذرید

 -9وَّضَّعَّ الْمِیزَّانَّ :قرار داد معيار را

بِالْقِسْطِ :به عدل

وَّ أَّقِیمُوا الْوَّزْنَّ :و برپادارید وزن کردن (سنجش) را

ترجمه آیات سوره الرحمن را کامل کنید.
 -1الرَّحْمنُ  عَّلَّمَّ الْقُرْآنَّ  خَّلَّقَّ الْإِنْسَّانَّ  عَّلَّ َّمهُ الْبَّیَّانَّ
خدای مهربان ،آموخت قرآن را ،خلق کرد انسان را ،آموخت به او سخن گفتن را
 -2الشَّمْسُ وَّ الْقَّمَّرُ بِحُسْبَّانٍ :خورشيد و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.
 -3وَّ النَّجْمُ وَّ الشَّجَّرُ یَّسْجُدَّانِ :و علف و درخت سجده میکنند .
ضعَّ الْمِیزَّانَّ :و آسمان برافراشت و قرار داد معيار را.
 -4وَّ السَّمَّاءَّ رَّفَّ َّعهَّا وَّ وَّ َّ
 -5أَّلاَّ تَّطْ َّغوْا فِي الْمِیزَّانِ :که از حد نگذرید در سنجش
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 -6وَّ أَّقِیمُوا الْوَّزْنَّ بِالْقِسْطِ :و برپادارید سنجش را به عدالت
 -7وَّ لاَّ تُخْسِرُوا الْمِیزَّانَّ :و در معيار (سنجش) کم و کاست نگذارید .

درس ششم ،جلسه دوم

ترکیبهای زیر را معنا کنید.
 -1أَّفَّرَّ َّأیْتُمْ :پس آیا دیدید

 -2ءَّأَّنْ ُتمْ :آیا شما

 -3تَّزْرَّعُونَّهُ :میرویانيد آن را

 -4أَّمْ نَّ ْحنُ الزَّارِعُونَّ :یا ما میرویانيم

 -5لَّوْ نَّشَّاءُ  :اگر میخواستيم

 -6لَّجَّعَّلْنَّاهُ :قطعاً قرار دادیم آن را

 -7نَّحْنُ مَّحْرُومُونَّ :ما نيازمندیم

 -8فَّلَّوْ لاَّ تَّشْکُرُونَّ :پس چرا شکر نمیکنيد

ترجمه آیات سوره واقعه را کامل کنید.
 -1أَّفَّرَّ َّأیْتُمْ مَّا تَّحْرُثُونَّ :پس آیا میبينيد (دقت میکنيد) به آنچه میکارید؟
 -2ءَّأَّنْ ُتمْ تَّزْرَّعُونَّهُ أَّمْ نَّحْنُ الزَّارِعُونَّ :آیا شما میرویانيد آن را یا ما میرویانيم؟
 -3لَّوْ نَّشَّاءُ لَّجَّعَّ ْلنَّاهُ حُطَّاماً فَّظَّ ْلتُمْ تَّف ََّّکهُونَّ:
اگر میخواستيم قطعاً قرار میدهيم آن را هيزم خرد و خشک شده و شما ناراحت و متعجب میشوید.
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 -4إِنَّا لَّ ُمغْرَّمُونَّ :واقعاً ما زیان کردیم
 -5بَّلْ نَّحْنُ مَّحْرُومُونَّ :بلکه ما نيازمندیم.
 -6أَّفَّرَّ َّأیْتُمُ الْمَّاءَّ الَّذِی تَّشْرَّبُونَّ :پس آیا میبينيد آبی را که مینوشيد؟
 -7ءَّأَّنْ ُتمْ أَّنْزَّلْتُمُوهُ مِنَّ الْمُزْنِ أَّمْ نَّحْنُ الْمُنْزِلُونَّ :آیا شما آن را از ابر فرود فرستادید یا ما هستيم که آن را فرو
میفرستيم؟
 -8لَّوْ نَّشَّاءُ جَّ َّعلْنَّاهُ أُجَّاجاً فَّلَّوْ لاَّ تَّشْکُرُونَّ:
اگر میخواستيم قرار میدادیم آن را تلخ و شور پس چرا شکر نمیکنيد؟
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