انس با قرآن :ترجمه آیات سوره ی واقعه را کامل کنید.
 .1اَفَرَاَیتُم ما تَحرُثُونَ :پس آیا دقت کردید به آنچه می کارید؟
 .2ءَاَنتُم تَزرَعُونَهُ اَم نَحنُ الزّارِعُونَ :آیا شما می رویانید آن را یا ما می رویانیم؟
 .3لَو نَشاءُ لَجَعَلناهُ حُطامًا فَظَلتُم تَفَکَّهُونَ :اگر بخواهیم قرار می دهیم آن را هیزم خرد و خشک
شده و شما ناراحت و متعجب می شوید.
 .4إِنّا لَمُغرَمُونَ :و(می گفتید) :واقعاً ما زیان کردیم.
 .5بَل نَحنُ مَحرُومُونَ :بلکه ما نیازمندیم.
 .6اَفَرَاَیتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبُونَ :پس آیا دقت کردید به آبی که می نوشید؟
 .7ءَاَنتُم اَنزَلتُمُوهُ مِنَ المُزنِ اَم نَحنُ المُنزِلُونَ :آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم
که آن را فرو می فرستیم؟
 .8لَو نَشاءُ جَعَلناهُ اُجاجًا فَلَو التَشکُرُونَ :اگر بخواهیم قرار می دهیم آن را تلخ و شور پس چرا
شکر نمی کنید؟
نکات:
 .1در ترکیب شماره  ،2کلمه «الزّارِعُونَ» را می توانیم به دو صورت معنا کنیم« :زراعت کننده» و «می رویانیم».
 .2کلمه «رَأَیتُم» که به دو معنای«دقت کردید» و «دیدید» بکار می رود ،در عبارت های فوق به معنای«دقت
کردید» است.

درس هفتم ،جلسه اول
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
یاری می کند ،پیامبران ،فایده ها ،قدرتمند ،آهن
معنا

ردیف

کلمه

معنا

ردیف کلمه
1

رُسُل

پیامبران ،جمع رَسول

5

بَأس

سختی

2

بَیِّنات

دالیل روشن ،جمع بَیِّنَة

6

مَنافِع

فایده ها

3

یَقومَ  ...بِ

رفتار کند  ...به ،به پا دارد

7

یَنصُرُ

یاری می کند

4

حَدید

آهن

8

قَوِیّ

قوی ،قدرتمند

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1اَرسَلنا رُسُلَنا :فرستادیم پیامبرانمان را
 .2بِالبَیِّناتِ :با دالیل روشن
 .3وَ اَنزَلنا مَعَهُم :و نازل کردیم همراه آنها
 .4لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ :تا به پا دارند مردم عدالت را
 .5وَ اَنزَلنا الحَدیدَ :و نازل کردیم آهن را
 .6بَأسٌ شَدیدٌ :سختی بسیار
 .7مَنافِعُ لِلنّاسِ :فایده هایی برای مردم
 .8لِیَعلَمَ اهللُ :تا مشخص کند خدا
 .9یَنصُرُهُ :یاری می کند او را
 .10قَوِیٌّ عَزیزٌ :قوی و عزتمند

انس با قرآن :ترجمه آیه  25سوره حدید را کامل کنید.
 .1لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ :قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دالیل روشن.
 .2وَ اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ :و نازل کردیم همراه آنها کتاب و معیار(وسیله سنجش) را.
 .3لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ :تا به پا دارند مردم عدالت را.
 .4وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ :و نازل کردیم آهن را که در آن سختی بسیار و
فایده هایی است برای مردم.
 .5وَ لِیَعلَمَ اهللُ مَن یَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ :و تا مشخص کند خدا ،کسی را که یاری می کند او را
و پیامبرانش را در حالی که(خدا از دید او) نهان است.
 .6إِنَّ اهللَ قَوِیٌّ عَزیزٌ :قطعاً خداوند قدرتمند و عزتمند است.

درس هفتم ،جلسه دوم
فعال ی ّ ت اول  :جدول ز ی ر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سع ی کن ی د معنا ی
کلمات را به خاطر بسپار ی د .
مساو ی است ،نباش ی د  ،شخص ،رستگار ،آتش ،فردا
ردیف کلمه

معنا

ردیف کلمه

معنا
نافرمان،

1

ن َفس

شخص  ،انسان

5

فا س ِق

2

غ َد

فردا

6

ی َس ت َوی منحرف

3

ال ت َکونوا

نباشید

7

نار

مساوی است

4

ن َسوا

فراموش کردند

8

فا ئ ِز

آتش

گناهکار،

رستگار  ،مو ف ّق

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1اتَّقُوا اهللَ :تقوای خدا را پیشه کنید
 .2لِغَدٍ :برای فردا
 .3وَ التَکُونُوا کَالَّذینَ :و نباشید مانند کسانی که
 .4نَسُوا اهللَ :فراموش کردند خدا را
 .5اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ :آنها همان گناهکاران هستند
 .6الیَستَوی :مساوی نیست
 .7اَصحابُ النّارِ :اهل آتش
 .8وَ اَصحابُ الجَنَّةِ :و اهل بهشت
 .9هُمُ الفائِزُونَ :آنها رستگارند

انس با قرآن :ترجمه آیات  18تا  20سوره ی حشر را کامل کنید.
 .1یآ اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا اهللَ :ای کسانی که ایمان آوردید تقوی خدا را پیشه کنید.
 .2وَلتَنظُر نَفسٌ ما قَدَّمَت لِغَدٍ :و باید دقت کند هر انسانی آنچه را که از پیش می فرستد برای فردا.

 .3وَاتَّقُوا اهللَ :و تقوای خدا را پیشه کنید.
 .4إِنَّ اهللَ خَبیرٌ بِما تَعمَلُونَ :قطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید.
 .5وَ التَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اهللَ فَاَنساهُم اَنفُسَهُم :و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا
را پس خدا خود آن ها را از یاد خودشان برد.
 .6اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ :آنها همان گناهکاران هستند.
 .7الیَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَّةِ :مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت.
 .8اَصحابُ الجَنَّةِ هُمُ الفائِزُونَ :اهل بهشت همان رستگاران هستند.

درس هشتم ،جلسه اول
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
جهاد و تالش می کنید ،خانه ها ،ایمان می آورید ،نجات می دهد ،گناهان
ردیف

کلمه

معنا

ردیف کلمه

معنا

1

تُنجی

نجات می دهد

5

یَغفِر

می آمرزد ،می پوشاند

2

تُؤمِنونَ

ایمان می آورید

6

ذُنُوب

گناهان ،جمع ذَنب

3

تُجاهِدونَ

جهاد و تالش می کنید

7

مَساکِن

خانه ها ،جمع مَسکَن

4

کُنتُم تَعلَمونَ می دانستید

8

عَدن

جاودان

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1تِجارَةٍ تُنجیکُم :تجارتی که نجات می دهد شما را
 .2تُؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ :ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش
 .3تُجاهِدُونَ فِی سَبیلِ اهللِ :جهاد کنید در راه خدا
 .4بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم :با اموالتان و جان هایتان
 .5خَیرٌ لَکُم :بهتر است برای شما
 .6إن کُنتُم تَعلَمُونَ :اگر می دانستید

