
 جلسه اول ازدهم،یدرس 

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

، رفت ، ندا کرد ی، اندوه و ناراحت مینجات داد    .دیخاطر بسپار را به

معناکلمه ردیفمعناکلمه ردیف
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اندوه و ناراحتیغم، 

 این چنین

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

 پس گمان کرد. فَظَنَّ: 2                                                             که رفت یهنگام. اِذ ذَهَبَ: 1

 ها یکیپس صدا زد در تارالظُّلُماتِ:  یفِ ی. فَناد3َ

است خدا بیع یپاک و ب. سُبحانَ اهللَ: 5                               جز تو یمعبود ستین. آل اِلهَ اِلّا اَنتَ: 4

 است او بیع یپاک و ب. سُبحانَهُ: 6

            یتو سرپرست ما هست ،یهست بیع یپاک و ب: نایُّ . سُبحانَک اَنتَ وَل7ِ

 یاو را از اندوه و ناراحت مینجات دادمِنَ الغَمِّ:  ناهُی. نَج8َ

 .دیرا کامل کن اءیانب یاز سوره  یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .یبا خشم و ناراحتکه رفت  یهنگام ونسیو حضرت اِذ ذَهَبَ مُغاضِبًا:  وَ ذَا النّونِ. 1

 .میریگ یکه ما هرگز بر او سخت نمپس گمان کرد : هِی. فَظَنَّ اَن لَن نَقدِرَ عَل2َ

 جز تو. یمعبود ستیها که ن یکیپس ندا کرد در تارالظُّلُماتِ اَن آل اِلهَ اِلّا اَنتَ:  یفِ ی. فَناد3َ

 از ستمگران بودم.قطعاً من  ،یهست بیع یپاک و ب: نَیکُنتُ مِنَ الظّالِم ی. سُبحانَکَ اِن4ّ

.یناراحت  او را از اندوه و مینجات دادو  میرفتیاو را پذ یدعا پسمِنَ الغَمِّ:  ناهُیوَ نَجَّ . فَاستَجَبنا لَه5ُ

 را.مؤمنان  میده ینجات م نیچن نیا و: نَیالمُؤمِن ی. وَ کَذلِکَ نُنجِ 6

 : نکات

 باشد. یم «میریگ یهرگز تنگ نم» یبه معنا« لَن نَقدِرَ» بی. ترک1

باشد. یم «که» یبه معنا ،«اَنَّ»مخفف « اَن»، کلمه 3. در انس با قرآن شماره 2



 جلسه دوم ازدهم،یدرس 

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

 .دیخاطر بسپار را به

، خوبییدهنده، فرمانروا ی، روزکردند بیتکذ آوردند، کافر شدند، آن روز، مانیپرنعمت، ا

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

خداست  یآن روز برا ییفرمانروالِلّهِ:  ؤمَئِذٍیَ. اَلمُلکُ 1

 آوردند مانیکه ا یپس کسان ءامَنوا: نَ ی. فَالَّذ2

         پر نعمت یدر بهشت ها :مِیجَنّاتِ النَّع ی. ف4ِ  انجام دادند ستهیشا یو کارها. وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ: 3

 ما را اتیکردند آ بیو تکذ: اتِنای. وَ کَذَّبوا بِا6               که کافر شدند یو کسانکَفَروا:  نَی. وَالَّذ5

           در راه خدااهللِ:  لِیسَب ی. ف8ِ                           خوارکننده  یعذاب: نٌی. عَذابٌ مُه7

دهنده یروز نیبهتر: نَیالرّازِق رُی. خ10َ                                   ییکوین یروز. رِزقًا حَسَنًا:  9 

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

 .دیسیمقابل آن بنو

 االَرضِ: یوَ مَن فِ السَّمواتِ  یفِلَهُ مَن  سجُدُیَ. اَلَم تَرَ اَنَّ اهللَ 1

 است. نیهرکس در زمو  در آسمانهاکنند هرکس که  یرا سجده مکه خدا  ینیب ینم ایآ

18حج/         مِنَ النّاسِ:                     رٌ یوَ القَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُّ وَ کَث وَالشَّمسُ

از مردم.            یاریبسو جنبندگان و درخت  وکوه ها  وستارگان  و ماه و دیخورش زین و

 آوردند. مانیکه ا یاز کسانکند  یدفاع مقطعاً خداوند ءامَنوا:  نَیعَنِ الَّذ دافِعُیُ. اِنَّ اهللَ 2



38حج/    

 39حج/         است.                 آنها توانا  یاریو قطعاً خداوند بر : رٌینَصرِهِم لَقَد ی. وَ اِنَّ اهللَ عَل3َ

 . انجام دادند ستهیشا یآوردند و کارها مانیکه ا یپس کسانءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ:  نَی. فَالَّذ4

 50حج/                             است.   یارزشمند یروزآمرزش و آنها  یبرا: مٌیمَغفِرَةٌ وَ رِزقٌ کَر لَهُم

 شود.   یمعنا م «یدیند» یعنی یمنف ی، فعل جحد است که به صورت ماض«لَم تَرَ». فعل 1 :نکات

ها در برابر  دهیباشد و چون اشاره به سجده همه پد یاسم موصول م« مَن»، کلمه 1. در انس با قرآن شماره 2

 رود. یبکار م« هرکه ایهرکس » یخدا اشاره دارد، به معنا

 درس دوازدهم، جلسه اول

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

 .دیخاطر بسپار را به

، سرپرست اوری،  دیکن ، سجده دی، رکوع کن دی، بپرداز دیپا دار به

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

 .  دیو سجده کن دیرکوع کن. ارکَعُوا وَاسجُدُا: 1

پروردگارتان را دیو عبادت کن. وَاعبُدُوا رَبَّکُم: 2 

 دیانجام ده کیو کار ن: ری. وَافعَلُوا الخ3َ

 نماز را دیبرپا دار الصَّلوةَ:  مُوای. اَق4

 زکات را دیو بپرداز. وَ ءاتُوا الزَّکوةَ: 5

 سرپرست شماستاو . هُوَ مَوالکُم: 6

است یپس چه خوب سرپرست: ی. فَنِعمَ المَول7َ

 است یاوریو چه خوب : رُی. وَ نِعمَ النَّص8


