
 .دیواقعه را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 د؟یکار یم آنچه به دیدقت کرد ایپس آتَحرُثُونَ:  ما تُمی. اَفَرَا1َ

 م؟یانیرو یما م ایآن را  دیانیرو یشما م ایآ. ءَاَنتُم تَزرَعُونَهُ اَم نَحنُ الزّارِعُونَ: 2

خرد و خشک  زمیآن را ه میده یقرار م میاگر بخواهحُطامًا فَظَلتُم تَفَکَّهُونَ:  لَو نَشاءُ لَجَعَلناهُ. 3

 .دیشو یشده و شما ناراحت و متعجب م

 .میکرد انی(: واقعاً ما زدیگفت یو)م. إِنّا لَمُغرَمُونَ: 4

 .میازمندیبلکه ما ن. بَل نَحنُ مَحرُومُونَ: 5

 د؟ینوش یکه م یبه آب دیدقت کرد ایپس آتَشرَبُونَ:  یالماءَ الَّذ تُمُی. اَفَرَا6َ

 میما هست ای دیآن را از ابر فرو فرستادشما  ایآ . ءَاَنتُم اَنزَلتُمُوهُ مِنَ المُزنِ اَم نَحنُ المُنزِلُونَ:7

 م؟یفرست یکه آن را فرو م

پس چرا  تلخ و شورآن را  هیمد یقرار م میاگر بخواهفَلَو التَشکُرُونَ: اُجاجًا . لَو نَشاءُ جَعَلناهُ 8

 د؟یکن یشکر نم

 ات: نک

.«رویانیممی »و « زراعت کننده»را می توانیم به دو صورت معنا کنیم: « الزّارِعُونَ»، کلمه 2. در ترکیب شماره 1

 دقت»یفوق به معنا یرود، در عبارت ها یبکار م «دیدید»و  «دیدقت کرد»یکه به دو معنا «تُمیرَأَ» کلمه. 2

 .است «دیکرد

 درس هفتم، جلسه اول

 کلمات را یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سع ریجدول ز: اول تیّفعال

 .دیبسپار خاطر به

، قدرتمند، آهنها دهی، فاامبرانیپ، کندی م یاری

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2
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رُسُل

بَیِّنات

 یَقومَ ... بِ 

حَدید

 ، جمع رَسولپیامبران

 دالیل روشن، جمع بَیِّنَة

رفتار کند ... به، به پا دارد

 آهن

5

6

7

8

بَأس

مَنافِع

یَنصُرُ 

قَوِیّ

 سختی

 فایده ها

 یاری می کند

قدرتمندقوی، 



 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 را امبرانمانیپ میفرستاد. اَرسَلنا رُسُلَنا: 1

 روشن لیبا دال: ناتِیِّ. بِالب2َ

 همراه آنها میو نازل کرد. وَ اَنزَلنا مَعَهُم: 3

تا به پا دارند مردم عدالت راالنّاسُ بِالقِسطِ:  قومَیَ. ل4ِ

 آهن را میو نازل کرد: دَی. وَ اَنزَلنا الحَد5

 اریبس یسخت: دٌی. بَأسٌ شَد6

 مردم یبرا ییها دهیفا. مَنافِعُ لِلنّاسِ: 7

 تا مشخص کند خدااهللُ:  علَمَیَ . ل8ِ

 کند او را یم یاری: نصُرُهُیَ. 9

 و عزتمند یقو: زٌیعَز یٌّ. قَو10ِ

 .دیرا کامل کن دیسوره حد 25 هیترجمه آبا قرآن:  انس

 روشن. لیرا با دال امبرانمانیپ میقطعاً فرستاد: ناتِیِّاَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَ . لَقَد1

 سنجش( را. لهی)وساریهمراه آنها کتاب و مع میو نازل کرد: زانَی. وَ اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ الم2

 تا به پا دارند مردم عدالت را. النَّاسُ بِالقِسطِ:  قُومَیَ. ل3ِ

و  اریبس یآهن را که در آن سخت میو نازل کردبَأسٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ:  هِیف دَیالحَد . وَ اَنزَلنَا4

 مردم. یاست برا ییها دهیفا

کند او را  یم یاری را که یکسو تا مشخص کند خدا، : بِیبِالغَوَ رُسُلَهُ  نصُرُهُیَ مَناهللُ  علَمَیَ. وَ ل5ِ

 است. نهاناو(  دیکه)خدا از د یدر حالرا  امبرانشیپو 

قطعاً خداوند قدرتمند و عزتمند است.: زٌیعَز یٌّ. إِنَّ اهللَ قَو6ِ



درس هفتم، جلسه دوم

 یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سع ریجدول ز: اول تیّفعال

 .دیبسپار خاطر به کلمات را

، شخص، رستگار، آتش، فردادیاست، نباش یمساو

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف

1
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4

نَفس

غَد

التَکونوا

نَسوا

 ، انسانشخص

 فردا

 نباشید

فراموش کردند

5

6

7

8

فاسِق

یَستَوی

نار

ز فائِ

نافرمان، گناهکار، 

 منحرف

 مساوی است

 آتش

 ، موفّقرستگار

.دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 دیکن شهیخدا را پ یتقوا. اتَّقُوا اهللَ: 1

 فردا یبرا. لِغَدٍ: 2

 که یمانند کسان دیو نباش: نَی. وَ التَکُونُوا کَالَّذ3

 فراموش کردند خدا را. نَسُوا اهللَ: 4

آنها همان گناهکاران هستند. اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ: 5

 ستین یمساو: یستَویَ. ال6

 اهل آتش. اَصحابُ النّارِ: 7

 بهشتو اهل . وَ اَصحابُ الجَنَّةِ: 8

 آنها رستگارند. هُمُ الفائِزُونَ: 9

 .دیحشر را کامل کن یسوره  20تا  18 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 .دیکن شهیخدا را پ یتقو دیآورد مانیکه ا یکسان یاءامَنُوا اتَّقُوا اهللَ:  نَیالَّذ هَایُّ اَ آی. 1

فردا. یبرافرستد  یم شیرا که از پ آنچه یانساندقت کند هر  دیو با: لِغَدٍ ما قَدَّمَت نَفسٌ. وَلتَنظُر 2



 .دیکن شهیخدا را پ یو تقوا. وَاتَّقُوا اهللَ: 3

 .دیده یقطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام مبِما تَعمَلُونَ:  رٌی. إِنَّ اهللَ خَب4

که فراموش کردند خدا  یمانند کسان دینباش و: فَاَنساهُم اَنفُسَهُمنَسُوا اهللَ  نَی. وَ التَکُونُوا کَالَّذ5

 خودشان برد. ادیپس خدا خود آن ها را از را 

 آنها همان گناهکاران هستند.. اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ: 6

 اهل آتش و اهل بهشت. ستندین یمساواَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَّةِ:  یستَویَ. ال7

 اهل بهشت همان رستگاران هستند.. اَصحابُ الجَنَّةِ هُمُ الفائِزُونَ: 8

 درس هشتم، جلسه اول

کلمات را یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سع ریجدول ز: اول تیّفعال

        .دیبسپار خاطر به

، گناهاندهدی ، نجات مدیآوری م مانیها، ا ، خانهدیکنی جهاد و تالش م

معناکلمه ردیف معناکلمهردیف

1

2

3

4

تُنجی

تُؤمِنونَ 

تُجاهِدونَ 

کُنتُم تَعلَمونَ 

 نجات می دهد

 ایمان می آورید

جهاد و تالش می کنید

 می دانستید 

5

6

7

8

یَغفِر

ذُنُوب

مَساکِن

عَدن

می آمرزد، می پوشاند

 ، جمع ذَنبگناهان

 ، جمع مَسکَنخانه ها

 جاودان

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 دهد شما را  یکه نجات م یتجارت: کُمیتِجارَةٍ تُنج .1

امبرشیبه خدا و پ دیاوریب مانیا. تُؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ: 2

 در راه خدا دیجهاد کناهللِ:  لِیسَب ی. تُجاهِدُونَ ف3ِ

  تانیبا اموالتان و جان ها. بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم: 4

 شما         یبهتر است برالَکُم:  رٌی. خ5َ

  دیدانست یاگر م. إن کُنتُم تَعلَمُونَ: 6


