
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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2
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اِرکَعُوا

اُسجُدوا

اِفعَلوا

نِعمَ

 رکوع کنید

 سجده کنید

 انجام دهید

چه خوب ... است

5

6

7

8

اَقیموا

ءاتوا

مَولی

نَصیر

به پا دارید

بپردازید

سرپرست

یاور

. 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



.دیحج را کامل کن یاز سوره  یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیا یترجمه با قرآن:  انس

 ءامَنُوا ارکَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا رَبَّکُم:  نَیالَّذ هَایُّ اَ آی. 1

پروردگارتان را. دیو عبادت کن دیو سجده کن دیرکوع کن دیآورد مانیکه ا یکسان یا

 .دیموفق و رستگار شوتا شما  دیانجام ده کیو کار نلَعَلَّکُم تُفلِحُونَ:  رَی. وَافعَلُوا الخ2َ

 نماز را و زکات را. دیبرپا دار پسالصَّلوةَ وَ ءاتُوا الزَّکوةَ:  مُوای. فَاق3

 به خدا که او سرپرست شماست. دییو تمسک بجو. وَاعتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوالکُم: 4

 است. یاوریو چه خوب  یپس چه خوب سرپرست: رُیوَ نِعمَ النَّص ی. فَنِعمَ المَول5َ

شود. یمعنا م «یمضارع التزام»به صورت  رد،یقرار گ« لَعَلَّ»بعد از  یوقت «فعل مضارع»: نکته

 دوازدهم، جلسه دومدرس 

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

 .خاطر بیاورید را به

مهربانان ، خلق کردیم ، رحم و مهربانی کن

معنا کلمه ردیفمعناکلمه ردیف
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خَلَقنا

مَلِک

کَریم

خلق کردیم، آفریدیم

 فرمانروا

 ارزشمند، گران قدر
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5

6

اِغفِر

اِرحَم

راحِمینَ

 بیامرز

رحم و مهربانی کن

 مهربانان

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

 حق یفرمانروا. المَلِکُ الحَقُّ: 2                              شما را                      دیآفر. خَلَقناکُم: 1

مهربانان نیبهتر: نَیالرّاحِم رُی. خ4َ                                          امرزیپروردگارا ب. رَبِّ اغفِر: 3



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

 .دیسیآن بنو

 .راندیم یکند و م یکه زنده ماست  یاو کس و: تُیمیُوَ  ییحیُ ی. وَ هُوَ الَّذ1

 وَ النَّهارِ اَ فَالتَعقِلُونَ:  لِیلَهُ اختِالفُ اللَّ وَ

 80مؤمنون/                                       د؟یکن ینم شهیاند ایو روز؛ پس آشب از اوست آمد و شد  و

 : نِیاطیهَمَزاتِ الشَّ بِکَ مِن. وَ قُل رَبِّ اَعُوذُ 3

 98مؤمنون/                   .                    نیاطیش یوسوسه ها به تو ازبرم  یپناه مبگو: پروردگارا  و

 : نَیالرّاحِم رُی. وَ قُل رَبِّ اغفِر وَارحَم وَ اَنتَ خ4َ

118مؤمنون/         .   یمهربانان هست نیکه تو بهتر یرحم کن در حال و امرزیبگو: پروردگارا ب و

.میکن یاستفاده م...« که  یدر حال»است و در ترجمه آن  هیجمله حال...« اَنتَ  وَ» بیترک: نکته


