
 

 اداره آموزش و پرورش استان لرستان

 امیراحمد عظیمی سرگروه دروس معارف اسالمی متوسطه اول

 1399-1400سال تحصیلی 

 

 
 درسنامه قرآن پایه هفتم



 درس اول، جلسه اول

 یافته و مقابل آن بنویسید.معنای هر کلمه را فعالیت اول: 

خدا)خداوند، خدای یکتا(، نشانه ها، بخشنده، آسمان ها، ماه، به، او، روشنایی، خورشید، 

 روز، جز، شب، زمین، کسی که، گروه، کتاب، آفرید، درستی، نام، مهربان

 خدااهلل، . اهلَل: 3            نام                      اسم، . اِسم: 2                   به                        . بِ: 1

 نشانه هاآیات، . ءایات: 6                                 مهربان. رَحیم: 5        بخشنده              . اَلرَّحمن: 4

 کسی که. اَلَّذی: 9                                                او. هُوَ: 8       قرآن، کتاب            . کِتاب: 7

 روشنایینور، . نور: 12                                           ماه. قَمَر: 11                       خورشید. شَمس: 10

 شب. لَیل: 15                                    جزمگر، . اِلّا: 14         آفریدخلق کرد، . خَلَقَ: 13

 زمین. اَرض: 18             آسمان ها           . سَماوات: 17                                 روز. نَهار: 16

 درستیحق، . حَقّ: 20                     گروهقَوم، . قَوم: 19

 

 از هر گروه، یکی از اعضا یک سطر از کلمات آشنا را همراه باتصحیح و تمرین: فعالیت دوم:  

 معنای آن بخواند تا اگر گروهی در تشخیص معنا اشتباه کرده است، آن را تصحیح کند.

 

 ترکیبهای زیر را معنا کنید.سوم:  تیفعال

 الکِتابِ  اتُی. ءا3                                    مِی. الرَّحمنِ الرَّح2            . بِسمِ اهللِ                     1

 آیات کتاب                     مهربان                     ی  بخشنده           نام خدا                       به  

 السَّمواتِ وَ األَرضِ  ی. ف6ِ                          وَ النَّهارِ                  لِی. الل5ّ                                 ی. هُوَالَّذ4

 زمین وآسمانها  در                             روز                            وشب             است که              کسی  او

 

 ترجمه این عبارات و آیات سورة یونس را کامل کنید.با قرآن:  انس

 است.حکمت آمیز آیات کتاب الف الم را؛ این . الرّ تِلکَ ءایاتُ الْکِتابِ الْحَکیمِ: 1

 . هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمسَ  ِضیاءً وَالْقَمَرَ نُورًا:2

 را تابان. ماهرا فروزان و  خورشیداست که قرار داد او کسی  

 (.یحق)درست به جزرا  نهایا خداوندخلق نکرد . ... ما خَلَقَ اهللُ ذلِکَ إِلّا بِالحَقِّ...: 3



 شب و روز. قطعاً در آمد و شد وَالنَّهارِ:  لِیاختِالفِ اللَّ ی. إنَّ ف4ِ

 .نیزم وآسمان ها  درخلق کرد خدا و آنچه السَّماواتِ وَاألرضِ :  ی. وَ ما خَلَقَ اهللُ ف5ِ

 که تقوا دارند. یگروه یاست برا یینشانه ها قطعاً: تَّقونَیَلِقَومٍ  اتٍی. لَا6

 :نکات

 معنا کرد. «ینشانه ها» و «اتیآ»به دو صورت توان  یرا م «اتیآ»، کلمه 3شماره  بی. در ترک1

 باشد. یم «آنچه» یبه معنا« ما»، کلمه 5شماره  هی. در آ2

 .کردمعنا « که یگروه» و« قومی که»می توان به دو صورت گرفته را  نیکه تنو ،«قومٍ»، کلمه 6شماره آیه . در 3

 

 درس اول، جلسه دوم

شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات جدول زیر را با استفاده از کلمات داده فعالیت اول: 

 را بخاطر بسپارید.

 وَعده، بیشتر، قطعاً، لیکن، رحمت، هدایت، ای، مردم

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
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7 

 اِنَّ

 لِ 

 ما

 فی

 وَعد

 لکِنَّ

 اَکثَر

 قطعاً

 برای

 آنچه

 در

 وعده

 ، ولیلیکن

 بیشتر

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 هُم

 اَیُّهایا 

 ناس

 مِن

 کُم

 هُدًی، هُدی

 رَحمَة

 آنها، شان

 ای

 مردم

 از، از سوی

 شما، تان

 هدایت

 ، لطفرحمت

 

 .دیها را مانند نمونه کامل و معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 مؤمنان            یبرا: نَی: لِلمُؤمننَیلِ + المُؤمن                   خدا                            یبرا+ اهللِ: لِلّهِ:  لِ

 مردم یبرا+ النّاسِ: لِلنّاسِ :  لِ

 

 است اضافه شود، الف اول آن اسم حذف می شود. « اَل»به اسمی که دارای « لِ»هرگاه حرف نکته: 

 



 .دیها را معنا کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

 است. نیزم وآنچه در آسمان ها السَّماواتِ وَ األرضِ:  ی. ما ف1ِ

 خدا یوعده . وَعدَ اهللِ: 2

 آن ها شتریب. أَکثَرَهُم: 3

 مردم یاالنّاسُ:  هَایُّأَ ای. 4

 از پروردگارتان یو پند موعظه. مَؤعِظَةٌ مِن رَبِّکُم: 5

 مومنان ی( برای)لطفیو رحمت تیهدا: نَیلِلمُؤمِن وَ رَحمَةٌ ی. هُد6ً

 

 .دیرا کامل کن ونسیسوره  55و  44 ی هیترجمه آبا قرآن:  انس

 مقدار. چیه مردمکند به  یظلم نمقطعاً خداوند  :ئاًیالنّاسَ شَ  ظلِمُیَ. إِنَّ اهللَ ال1

 کنند. یخودشان ظلم م (به))امّا( مردم کنیلو : ظلِمونَیَ. وَلکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم 2

 است. نیزم ودر آسمانها  آنچه ستخدا یقطعاً برا دیآگاه باشالسَّماواتِ وَ االرضِ:  یفِ ما. اَال إِنَّ لِلّهِ 3

 است؛قطعاً وعده خدا حق)درست(  دیآگاه باش. اَال أنَّ وَعدَ اهللِ حَقٌ: 4

 دانند. ینم( شترشانیآنها)ب شتری)امّا( بکنیل و: علَمُونَیَ. وَلکِنَّ اَکثَرَهُم ال5

 :نکات

 .ی باشدم «یوعده »معنای اسم است و به« عدوَ»، کلمه  2شماره  بی. در ترک1 

 را اضافه می کنیم.  «ی»آنها دارند، معموالً در ترجمه  نیتنوکه  یی. اسم ها2

 است.« مقدار چیه»به معنای  «ئاًیشَ» کلمه،  1شماره  هی. در آ3

 .معنا می کنیم «خودشان»صورت به « اَنفُسهُم» کلمه،  2شماره  هی. در آ4

 .میمعنا کن «دیبدان »و « دیآگاه باش» صورت دو به میتوان یرا م« ااَل»، کلمه  4و  3 شماره  اتی. در آ5

 

 

 

 

 

 

 


