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  قرآندرسنامه 

 همنپایه درس ششم 

 متوسطه اول

 

 مینا پاکپور نگارش : 
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 های زیر را معنا کنید.ترکیب

 آن راآموخت قر: عَّل َّمَّ الْقُرْآنَّ -2 خدای مهربان: نُالر َّحْم -1

 آموخت به او سخن گفتن را: عَّل َّمَّهُ الْبَّیَّانَّ -4 خلق کرد انسان را: خَّلَّقَّ الْإِنْسَّانَّ -3

 علف و درختوَّ الن َّجْمُ وَّ الش َّجَّرُ:  -6 خورشيد و ماهالش َّمْسُ وَّ الْقَّمَّرُ:  -5

 برافراشت آن رارَّفَّعَّهَّا:  -8 کنندسجده مییَّسْجُدَّانِ:  -7

 که از حد نگذریدأَّلا َّ تَّطْغَّوْا:   معيار راقرار داد : وَّضَّعَّ الْمِیزَّانَّ -9

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

 

 ترجمه آیات سوره الرحمن را کامل کنید.

 الْبَّیَّانَّ عَّل َّمَّهُ  الْإِنْسَّانَّ خَّلَّقَّ  الْقُرْآنَّ عَّل َّمَّ   نُالر َّحْم -1

 مهربان، آموخت قرآن را، خلق کرد انسان را، آموخت به او سخن گفتن راخدای 

 خورشيد و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.الش َّمْسُ وَّ الْقَّمَّرُ بِحُسْبَّانٍ:  -2

  . کنندو علف و درخت سجده میوَّ الن َّجْمُ وَّ الش َّجَّرُ یَّسْجُدَّانِ:  -3

 و آسمان برافراشت و قرار داد معيار را.: وَّ الس َّمَّاءَّ رَّفَّعَّهَّا وَّ وَّضَّعَّ الْمِیزَّانَّ -4

  که از حد نگذرید در سنجش: أَّلا َّ تَّطْغَّوْا فِي الْمِیزَّانِ -5

   اول، جلسه ششمدرس        
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 و برپادارید سنجش را به عدالتوَّ أَّقِیمُوا الْوَّزْنَّ بِالْقِسْطِ:  -6

 . و در معيار )سنجش( کم و کاست نگذارید: وَّ لاَّ تُخْسِرُوا الْمِیزَّانَّ  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 های زیر را معنا کنید.ترکیب

 آیا شماءَّأَّنُْتمْ:  -2 پس آیا دیدیدأَّفَّرَّأَّیْتُمْ:  -1

 رویانيمیا ما میأَّمْ نَّْحنُ الز َّارِعُونَّ:  -4 رویانيد آن رامیتَّزْرَّعُونَّهُ:  -3

 قطعاً قرار دادیم آن رالَّجَّعَّلْنَّاهُ:  -6 خواستيماگر می:  لَّوْ نَّشَّاءُ -5

 کنيدپس چرا شکر نمی: فَّلَّوْ لاَّ تَّشْکُرُونَّ -8 ما نيازمندیم: نَّحْنُ مَّحْرُومُونَّ -7

 

 ترجمه آیات سوره واقعه را کامل کنید.

 کارید؟کنيد( به آنچه میبينيد )دقت میپس آیا میأَّفَّرَّأَّیْتُمْ مَّا تَّحْرُثُونَّ:  -1

 رویانيم؟رویانيد آن را یا ما میشما میآیا ءَّأَّنُْتمْ تَّزْرَّعُونَّهُ أَّمْ نَّحْنُ الز َّارِعُونَّ:  -2

 : لَّوْ نَّشَّاءُ لَّجَّعَّْلنَّاهُ حُطَّاماً فَّظَّْلتُمْ تَّفَّک َّهُونَّ -3

 شوید.دهيم آن را هيزم خرد و خشک شده و شما ناراحت و متعجب میخواستيم قطعاً قرار میاگر می

   دوم، جلسه ششمدرس        
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 واقعاً ما زیان کردیم: إِن َّا لَُّمغْرَّمُونَّ -4

  بلکه ما نيازمندیم.: ونَّبَّلْ نَّحْنُ مَّحْرُومُ -5

 نوشيد؟بينيد آبی را که میپس آیا میأَّفَّرَّأَّیْتُمُ الْمَّاءَّ ال َّذِی تَّشْرَُّبونَّ:  -6

آیا شما آن را از ابر فرود فرستادید یا ما هستيم که آن را فرو : ءَّأَّنُْتمْ أَّنْزَّلْتُمُوهُ مِنَّ الْمُزْنِ أَّمْ نَّحْنُ الْمُنْزِلُونَّ -7

 فرستيم؟می

 : شَّاءُ جَّعَّلْنَّاهُ أُجَّاجاً فَّلَّوْ لاَّ تَّشْکُرُونَّلَّوْ نَّ -8

 کنيد؟دادیم آن را تلخ و شور پس چرا شکر نمیخواستيم قرار میاگر می

  


