
 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



 .دیطالق را کامل کن یعبارت ها از سوره  نیترجمه ابا قرآن:  انس

او راه  یکند، قرار دهد برا شهیخدا را پ یهرکس تقوا ولَهُ مَخرَجًا:  جعَلیَ اهللَ  تَّقِیَ. وَ مَن 1

 .ینجات

 کند. یکه گمان نم ییدهد او را از جا یو روز: حتَسِبُیَال ثُیمِن حَ رزُقهُیَ. وَ 2

 را. یاست و یپس او کاف ،و هرکس توکل کند بر خدااهللِ فَهُوَ حَسبُهُ:  یعَلَ تَوَکَّلیَ. وَ مَن 3

 رساند. یانجام مکار و خواست خود را به  قطعاً خداوندبالِغُ اَمرِهِ:  إِنَّ اهللَ . 4

.یاندازه ا یزیهر چ یقطعاً قرار داد خدا براقَدرًا:  ءٍ ی. قَد جَعَلَ اهللُ لِکُلِّ ش5َ

 درس نهم، جلسه دوم

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

 . دیبسپار خاطر به

، مرگای، میکنی و درك م شهی، دست، اندمیدیشنی م

معناکلمه ردیفمعناکلمه ردیف
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یَد

مَوت

یَبلو

اَیّ

، جمع: اَیدیدست

 مرگ

 می آزماید

 کدام، کدام یک
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کُنّا نَسمَعُ 

اَو

نَعقِلُ 

سَعیر

می شنیدیمگوش شنوا داشتیم، 

 یا

 اندیشه و درك می کنیم

 دوزخ، آتش فروزان

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 ییبه دست اوست فرمانرواالمُلکُ:  دِهِ یَ. ب1ِ

 را یمرگ و زندگ دیآفر: وةَی. خَلَقَ المَوتَ وَ الح2َ

 شما را دیازمایتا ب: بلُوَکُمیَ. ل3ِ

 از شما کیکدام : کُمیُّ. ا4َ

 آمرزنده اریو بس ریشکست ناپذالغَفُورُ:  زُی. العَز5

میکرد یو درك م شهیاند ای. اَو نَعقِلُ: 7                                     میدیشن یاگر م. لَو کُنّا نَسمَعُ: 6

 اهل دوزخ. اَصحابِ السَّعبرِ: 9                                                              مینبود. ما کُنّا: 8



 .دیملک را کامل کن یسوره  اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 . ییکه به دست اوست فرمانروا یو برکت است کس ریپر خ: دِهِیَ بِ یتَبارَكَ الَّذ. 1

 تواناست. یزیو او بر هر چ: رٌیقَد ءٍیکُلِّ شَ  ی. وَ هُوَ عَل2َ

 را. یمرگ و زندگ دیکه آفر یکس: وةَیخَلَقَ المَوتَ وَ الحَ ی. اَلَّذ3

 دارد. یعمل بهتراز شما  کیکدام  دیازمایتا ب: اَحسَنُ عَمَلًا کُمیُّاَ بلُوَکُمیَ. ل4ِ

 آمرزنده است. اریو بس ریو او شکست ناپذالغَفُورُ:  زُی. وَ هُوَ العَز5

.میکرد یو درك م شهیاند ای میدیشن یگفتند اگر م. قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ: 6

( اهل دوزخ.انیدر)م مینبود: رِیاَصحابِ السَّع ی. ما کُنّا ف7ِ

 درس دهم، جلسه اول

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

 .دیبسپار خاطر به

، هشدار ده، داخل شد بهاندازدی م ریبه تأخ

معنا کلمه ردیفمعنا کلمه ردیف

1

2

3

اَنذِر

یَأتی

یُؤَخِّرُ

 هشدار ده

 می آید

، به تأخیر می اندازد

 مهلت می دهد به

4

5

6

دَخَلَ

التَزِد

تَبار

، وارد شد بهداخل شد به

 نیفزای، زیاد نکن

 هالکت، نابودی

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 نوح را میقطعاً ما فرستاد. إِنّا اَرسَلنا نُوحًا: 1

 که هشدارده قومت را. اَن اَنذِر قَومَکَ: 2

دردناك یعذاب شانیبرا دیآ یکه م: مٌیعَذابٌ اَل هُمیَأتِیَ. اَن 3

 قوم من یگفت اقَومِ:  ای. قالَ 4

 خدا را دیکه عبادت کن. اَنِ اعبُدُوا اهللَ: 5

 دیکن شهیاو را پ یو تقوا. وَاتَّقُوهُ: 6


