
 .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



 شما گناهانتان را یآمرزد برا یملَکُم ذُنُوبَکُم:  غفِریَ. 7

ییکند شما را به بهشت ها یو داخل مجَنّاتٍ:  دخِلکُمیُ . وَ 8

 پاك  یخانه ها: بَةًیِّ. مَساکِنَ ط9َ

 جاودان یدر بهشت هاجَنّاتِ عَدنٍ:  ی. ف10ِ

 است یبزرگ یرستگار نیا: مُیذلِکَ الفَوزُ العَظ. 11

 .دیصف را کامل کن یسوره  12تا  10 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 .دیآورد مانیکه ا یکسان یاءامَنُوا:  نَیالَّذ هَایُّ اَ آی. 1

 که؛ یرا به تجارت کنم شما ییراهنما ایآتِجارَةٍ:  یعَلَ اَدُلُکُم . هَل2

 دردناك. یدهد شما را از عذاب ینجات م: مٍ یمِن عَذابٍ اَل کُمی. تُنج3

به خدا و  دیاوریب مانیاموالِکُم وَ اَنفُسِکُم: اهللِ بِاَ لِیسَب ی. تُؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِ 4

 .تانیو جان ها تانیدر راه خدا با مال ها دیو جهاد کن امبرشیپ

 .دیدانست یشما اگر م یبهتر است برا نیا لَکُم إن کُنتُم تَعلَمُونَ: رٌیخَ ذلِکُم. 5

کند شما را  یشما گناهانتان را و داخل م یآمرزد برا یمجَنّاتٍ:  دخِلکُمیُلَکُم ذُنُوبَکُم وَ  غفِریَ. 6

 .ییبه بهشت ها

 .ییآن رودها ریاست از ز یجارمِن تَحتِهَا األنهارُ:  ی. تَجر7

 جاودان. ییپاك در بهشت ها یو خانه هاجَنّاتِ عَدنٍ:  یفِ بَةًیِّطَ . وَ مَساکِن8َ

 است. یبزرگ یرستگار نیا: مُی. ذلِکَ الفَوزُ العَظ9

می باشد.« این»در ترکیب ها و آیات باال به معنای « ذلکَ» کلمهنکته: 



 درس هشتم، جلسه دوم

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

 .دیبسپار خاطر به

، ندا داده شددیشوی که، رستگار م یو فروش، وقت دیخر

معناکلمه ردیفمعناکلمه  ردیف

1

2

3

4

اِذا

نُودِیَ

بَیع

ذلِکُم

 وقتی که

 ندا داده شد

خرید و فروش

 این، آن

5

6

7

8

قُضِیَت

اِنتَشِروا

اِبتَغُوا

تُفلِحونَ 

 تمام شد

 پراکنده شوید

 بجویید، طلب کنید

، موفّق می شویدرستگار می شوید

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 دیآورد مانیکه ا یکسان یاءامَنُوا:  نَیالَّذ هَایُّ اَ آی. 1

نماز یکه ندا داده شد برا یهنگاملِلصَّلوةِ:  یَ. اِذا نُود2ِ

 روز جمعه در الجُمُعَةِ:  ومِیَ. مِن 3

 خدا ادی یبه سوذِکرِ اهللِ:  ی. إل4َ

 شما     یبهتر است برا نیالَکُم:  رٌی. ذلِکُم خ5َ

 که تمام شد نماز یپس هنگامالصَّلوةُ:  تِیَ. فَإذا قُض6ِ

   نیدر زم دیپس پراکنده شواألرضِ:  ی. فَانتَشِرُوا ف7ِ

 از فضل خدا دییو بجو. وَابتَغُوا مِن فَضلِ اهللِ: 8

 اریخدا را بس دیکن ادیو : رًای. وَاذکُرُوا اهللَ کَث9

 دیتا شما رستگار شو. لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ: 10

 .دیجمعه را کامل کن یسوره  10تا  9 اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 .دیآورد مانیکه ا یکسان یاءامَنُوا:  نَیالَّذ هَایِّ اَ آی. 1

نماز در روز جمعه. یکه ندا داده شد برا یهنگامالجُمُعَةِ:  ومِیَ لِلصَّلوةِ مِن  یَ. إِذا نُود2ِ

 خدا. ادی یبه سو دیپس بشتابذِکرِ اهللِ:  ی. فَاسعَوا إِل3َ



 و فروش را. دیخر دیو رها کن: عَی. وَ ذَرُوا الب4َ

 .دیدانست یشما اگر م یبهتر است برا نیالَکُم إِن کُنتُم تَعلَمُونَ:  رٌی. ذلِکُم خ5َ

در  دیکه تمام شد نماز پس پراکنده شو یهنگام پساألرضِ:  یالصَّلوةُ فَانتَشِرُوا فِ تِیَ. فَإِذا قُض6ِ

 .نیزم

 .اریخدا را بس دیکن ادیاز فضل خدا و  دییو بجو: رًای. وَابتَغُوا مِن فَضلِ اهللِ وَاذکُرُوا اهللَ کَث7

 .دیتا شما رستگار شو . لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ:8

 درس نهم، جلسه اول

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

 .دیبسپار خاطر به

، محل خروجدهدی ، اندازه، قرار مکندی توکّل م

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

4

یَتَّقِ)یَتَّقی( 

یَجعَلُ 

مَخرَج

حَیثُ 

 تقوا داشته باشد

 قرار می دهد

محل خروجراه نجات، 

 جا، هرکجا

5

6

7

8

یَحتَسِب

یَتَوَکَّلُ 

حَسبُ 

قَدر

گمان می کند

توکّل می کند

 کافی است

 اندازه

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 کند شهیو هرکس تقوا خدا را پاهللَ:  تَّقِ یَ. وَ مَن 1

 یاو راه نجات یقرار دهد برالَهُ مَخرَجًا:  جعَلیَ. 2

 دهد او را یو روز: رزُقهُیَ. وَ 3

 کند یکه گمان نم ییاز جا: حتَسِبُیَال ثُی. مِن ح4َ

و هرکس توکل کند بر خدااهللِ:  یعَلَ تَوَکَّلیَ. وَ مَن 5

 را یاست و یپس او کاف. فَهُوَ حَسبُهُ: 6

 قطعاً قرار داد خدا. قَد جَعَلَ اهللُ: 7

 یاندازه ا یزیهر چ یبراقَدرًا:  ءٍی. لِکُلِّ ش8َ


