 .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

 .7یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم :می آمرزد برای شما گناهانتان را
 .8وَ یُدخِلکُم جَنّاتٍ :و داخل می کند شما را به بهشت هایی
 .9مَساکِنَ طَیِّبَةً :خانه های پاك
 .10فِی جَنّاتِ عَدنٍ :در بهشت های جاودان
 .11ذلِکَ الفَوزُ العَظیمُ :این رستگاری بزرگی است

انس با قرآن :ترجمه آیات  10تا  12سوره ی صف را کامل کنید.
 .1یآ اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا :ای کسانی که ایمان آوردید.
 .2هَل اَدُلُکُم عَلَی تِجارَةٍ :آیا راهنمایی کنم شما را به تجارتی که؛
 .3تُنجیکُم مِن عَذابٍ اَلیمٍ :نجات می دهد شما را از عذابی دردناك.
 .4تُؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبیلِ اهللِ بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم :ایمان بیاورید به خدا و
پیامبرش و جهاد کنید در راه خدا با مال هایتان و جان هایتان.
 .5ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إن کُنتُم تَعلَمُونَ :این بهتر است برای شما اگر می دانستید.
 .6یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم وَ یُدخِلکُم جَنّاتٍ :می آمرزد برای شما گناهانتان را و داخل می کند شما را
به بهشت هایی.
 .7تَجری مِن تَحتِهَا األنهارُ :جاری است از زیر آن رودهایی.
 .8وَ مَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنّاتِ عَدنٍ :و خانه های پاك در بهشت هایی جاودان.
 .9ذلِکَ الفَوزُ العَظیمُ :این رستگاری بزرگی است.
نکته :کلمه «ذلکَ» در ترکیب ها و آیات باال به معنای «این» می باشد.

درس هشتم ،جلسه دوم
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
خرید و فروش ،وقتی که ،رستگار می شوید ،ندا داده شد
ردیف

کلمه

معنا

ردیف کلمه

معنا

1

اِذا

وقتی که

5

قُضِیَت

تمام شد

2

نُودِیَ

ندا داده شد

6

اِنتَشِروا

پراکنده شوید

3

بَیع

خرید و فروش

7

اِبتَغُوا

بجویید ،طلب کنید

4

ذلِکُم

این ،آن

8

تُفلِحونَ

رستگار می شوید ،موفّق می شوید

فعالیت دوم :این ترکیب ها را معنا کنید.
 .1یآ اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا :ای کسانی که ایمان آوردید
 .2اِذا نُودِیَ لِلصَّلوةِ :هنگامی که ندا داده شد برای نماز
 .3مِن یَومِ الجُمُعَةِ :در روز جمعه
 .4إلَی ذِکرِ اهللِ :به سوی یاد خدا
 .5ذلِکُم خَیرٌ لَکُم :این بهتر است برای شما
 .6فَإذا قُضِیَتِ الصَّلوةُ :پس هنگامی که تمام شد نماز
 .7فَانتَشِرُوا فِی األرضِ :پس پراکنده شوید در زمین
 .8وَابتَغُوا مِن فَضلِ اهللِ :و بجویید از فضل خدا
 .9وَاذکُرُوا اهللَ کَثیرًا :و یاد کنید خدا را بسیار
 .10لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ :تا شما رستگار شوید

انس با قرآن :ترجمه ی آیات  9تا  10سوره ی جمعه را کامل کنید.
 .1یآ اَیِّهَا الَّذینَ ءامَنُوا :ای کسانی که ایمان آوردید.
 .2إِذا نُودِیَ لِلصَّلوةِ مِن یَومِ الجُمُعَةِ :هنگامی که ندا داده شد برای نماز در روز جمعه.
 .3فَاسعَوا إِلَی ذِکرِ اهللِ :پس بشتابید به سوی یاد خدا.

 .4وَ ذَرُوا البَیعَ :و رها کنید خرید و فروش را.
 .5ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إِن کُنتُم تَعلَمُونَ :این بهتر است برای شما اگر می دانستید.
 .6فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلوةُ فَانتَشِرُوا فِی األرضِ :پس هنگامی که تمام شد نماز پس پراکنده شوید در
زمین.
 .7وَابتَغُوا مِن فَضلِ اهللِ وَاذکُرُوا اهللَ کَثیرًا :و بجویید از فضل خدا و یاد کنید خدا را بسیار.
 .8لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ :تا شما رستگار شوید.

درس نهم ،جلسه اول
فعالیّت اول :جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده ،کامل و سعی کنید معنای کلمات را
به خاطر بسپارید.
توکّل می کند ،اندازه ،قرار می دهد ،محل خروج
ردیف کلمه
1

معنا

یَتَّقِ(یَتَّقی) تقوا داشته باشد

ردیف کلمه

معنا

5

یَحتَسِب

گمان می کند

2

یَجعَلُ

قرار می دهد

6

یَتَوَکَّلُ

توکّل می کند

3

مَخرَج

راه نجات ،محل خروج

7

حَسبُ

کافی است

4

حَیثُ

جا ،هرکجا

8

قَدر

اندازه

فعالیت دوم :ترکیب های زیر را معنا کنید.
 .1وَ مَن یَتَّقِ اهللَ :و هرکس تقوا خدا را پیشه کند
 .2یَجعَل لَهُ مَخرَجًا :قرار دهد برای او راه نجاتی
 .3وَ یَرزُقهُ :و روزی دهد او را
 .4مِن حَیثُ الیَحتَسِبُ :از جایی که گمان نمی کند
 .5وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اهللِ :و هرکس توکل کند بر خدا
 .6فَهُوَ حَسبُهُ :پس او کافی است وی را
 .7قَد جَعَلَ اهللُ :قطعاً قرار داد خدا
 .8لِکُلِّ شَیءٍ قَدرًا :برای هر چیزی اندازه ای

