
به کار می رود.« لَ»در کلمات زیر به صورت « لِ»است، « برای»به معنای « لِ»همان طور که می دانید نکته: 

 لَنا    لَکُم                                لَکَ                           لَها                    لَهُم                            لَهُ                 

برای ما برای او             برای آنها                برای آن                   برای تو                 برای شما            

مربوطه را مقابل  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

.دیسیآن بنو

: یاالَرضَ وَ السَّمواتِ العُلَ خَلَقَ مِمَن  لًای. تَنز1

4طه/بلند را.               یآسمان ها و نیزم خلق کرد است که یکس ی)قرآن( نازل شده از سو

 : نَهُمایاالَرضِ وَ ما بَ یالسَّمواتِ وَ ما فِ یفِ ما . لَهُ 2

 6طه/است.               آن دو  انیآنچه در م و نیآنچه در زمو در آسمان ها  آنچه ستا او یبرا

 شیمحل آرامش و آسارا  نیزم تانیکه قرار داد برا یکسجَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهدًا:  ی. اَلَّذ3

 را. ییشما در آن راه ها یبراو درست کرد سُبُلًا:  هایسَلَکَ لَکُم ف وَ

53طه/                                   را.                      یفرو فرستاد از آسمان آبو  اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً: وَ

 درس دهم، جلسه اول

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

 .دیخاطر بسپار را به

، عاقبتیزکاری، پرهنی، بهتر، بهتریروز باش، بای، صبور و شکیگو حیاز، تسب شیپ

معناکلمه ردیفمعناکلمهردیف
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 ما

 عاقبت

پرهیزکاریتقوا، 



 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 )مردم(ندیگو یپس صبر کن بر آنچه م: قُولونَیَما  یعَلَ . فَاصبِر1

 پروردگارت شیبه ستا. بِحَمدِ رَبِّکَ: 2

از غروب آن پیش. قَبلَ غُروبِها: 4                             دیاز طلوع خورش پیش. قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ: 3

 پروردگارت بهتر است       یروز: رٌی. رِزقُ رَبِّکَ خ5َ

 است یزکاریپره ی( براریو عاقبت)خ: یوَالعاقِبَةُ لِلتَّقو .6

 .دیطه را کامل کن یاز سوره  یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 )مردم(.ندیگو یپس صبر کن بر آنچه م: قُولونَیَما  ی. فَاصبِر عَل1َ

 . وَ سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ غُروبِها: 2

 از غروب آن. شیو پ دیاز طلوع خورش شیپروردگارت را پ شیستاهمراه با  یگو حیتسب و

 است. دارتریو پاپروردگارت بهتر  یروزو  : ...یوَ اَبقَ رٌی. ... وَ رِزقُ رَبِّکَ خ3َ

کار صبور و  نیو در انماز  را به خانواده اتو فرمان ده : هایبِالصَّلوةِ وَاصطَبِر عَلَ هلَکَ . وَأمُر ا4َ

 باش. بایشک

 .میخواه ینم یروزاز تو : رِزقًا. ال نَسئَلُکَ 5

 به تو. میده یم یروز ما. نَحنُ نَرزُقُکَ: 6

 است. یزکاریپره ی( براریو عاقبت)خ: ی. وَالعاقِبَةُ لِلتَّقو7

 جلسه دومدرس دهم، 

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

 یپدر، روشن، دانا، گمراه                           .            دیخاطر بسپار را به

معناکلمهردیفمعنا کلمهردیف
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لَقَد
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بخشیدیم به، دادیم به

بودیم، هستیم
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اَب، اَبو، اَبا، اَبی

 کُنتُم
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 بودید، هستید

گمراهی



 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 به آن دانا میهست: نَیبِهِ عالِم. کُنّا  2                    میبه ابراه میقطعاً داد: مَیاِبراه نآی. لَقَد ءات1َ

 دیگفت قطعاً هست. قالَ لَقَد کُنتُم: 4         که گفت به پدرش              یهنگام: هِی. اِذ قالَ لِاَب3

یآشکار یدر گمراه: نٍیضاَللٍ مُب ی. ف6ِ              شما و پدرانتان                         . اَنتُم وَ ءابآؤُکُم: 5

مربوطه را مقابل  ی هیو شماره آ دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .دیسیآن بنو

 10/اءیانب                     ذِکرُکُم اَالتَعقِلونَ:                                 هِیکِتابًا ف کُمی. لَقَد اَنزَلنا اِل1َ

 شهیاند ایشماست، پس آ تی( تذکر و هدالهی)وسکه در آن یشما کتاب یبه سو مینازل کرد قطعاً

            د؟یکن ینم

 14/اءیانب                       :                                                        نَیاِنّا کُنّا ظالِم لَنایوَ ای. قالوا 2

 .میبر ما قطعاً ما ستمگر بود یوا گفتند

 30/اءیانب                   :                             ؤمِنونَیُاَ فَال  ءٍیّحَ ءٍیجَعَلنا مِنَ المآءِ کُلَّ شَ. وَ 3

 آورند؟ ینم مانیا ایپس آرا،  یزنده ا زیهر چ آباز  میقرار داد و

 33/اءیانب        وَالنَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ:                                       لَیخَلَقَ الَّ ی. وَ هُوَ الَّذ4

 و ماه را. دیاست که خلق کرد شب و روز و خورش یاو کس و

 56/اءیانب      فَطَرَهُنَّ:                                     ی. قالَ بَل رَبُّکُم رَبُّ السَّمواتِ وَ االَرضِ الَّذ5

 آورد آن ها را. دیپداست که  نیپروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمبلکه  گفت

شوند. مانند:  یدر ترجمه پس از آن حروف معنا م ،«ندیایحروف جر ب»از  پیشکه  یوقت «یکلمات پرسش»: نکته

شوند. یمعنا م« آورند ینم مانیا ایپس آ»که در ترجمه به صورت «ؤمِنونَیُاَفَال»


