
مربوطه را مقابل آن  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یعبارات قرآن نیترجمه ابا قرآن:  انس 

 .دیسیبنو

(حضرت یعنی)؛ پدرانم نیاز دکردم  یرویو پ: عقوبَیَوَ اِسحاقَ وَ  مَیابراه ی. وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ ءابائ1

 .   عقوبی واسحاق  و میابراه

 .میخدا قرار ده کیرا شر یزیچ چیکه ما ه ستیسزاوار ن: ءٍیکانَ لَنا اَن نَشرِکَ بِاهللِ مِن شَ ما

 است.بر مردم  واز لطف و رحمت خدا بر ما  نیاالنَّاسِ:  یوَ عَلَ نایمِن فَضلِ اهللِ عَلَ ذلِکَ

38/وسفی                   کنند.                یمردم شکر نم شتریب کنیل و: شکُرُونَیَ اَکثَرَ النّاسِ ال وَلکِنَّ

56/وسفی                         را.    کوکارانینپاداش  میبر ینم نیو از ب: نَیاَجرَ المُحسِن عُ ی. وَ النُض2

57/وسفی                 :                                          تَّقونَیَءامَنوا وَ کانُوا  نَ یلِلَّذ رٌی. وَ لَاَجرُ اآلخِرَةِ خ3َ

 داشتند. یآوردند و تقوا م مانیکه ا یکسان یبرابهتر است پاداش آخرت قطعاً  و

 :نکات

 است. «کتای ای گانهی»ی به معنا« الواحد» کلمه،  5شماره  بی. در ترک1

زاید است و « مِن»زیرا شود؛  یمعنا م «چیه»، به صورت «ءٍ یمِن شَ» بیدر ترک« مِن»، کلمه 1شماره آیه . در 2

 آمده است.  تأکیدبرای 

 بکار می رود.« تقوا می داشتند»به معنای  «تَّقونیَ کانوا» بی، ترک3شماره آیه . در 3

 درس چهارم، جلسه اول

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

 .دیخاطر بسپار را به

، بسیار آمرزنده، گفتند، آیا، گناهان، نادان، شمااین، تو، نیکوکار
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 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

.           برادرش و وسفی با: هِیوَ اَخ وسُفَیُ. ب1ِ

 ؟یهست وسفیتو همان قطعاً  ایآ: وسُفُیُ. اَ ءِنَّکَ لَاَنتَ 2

 من استبرادر  نیا: ی. هذا اَخ3

 .کوکارانیپاداش ن: نَیالمُحسِن. اَجرَ 4

 پدر ما یگفتند ااَبانا:  ای. قالوا 5

آمرزنده و مهربان است. اریاو بس: مُی. هُوَ الغَفورُ الرَّح6

.دیها را مانند نمونه کامل کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

           انی: راستگونَی: صادِق نَ یراستگو + : صادق

 کوکارانی: ننَیمُحسِن: نَی+  کوکارین: مُحسِن

      : مؤمنان       نَیمُؤمِن :نَی+ مؤمن: مُؤمِن

 )دانشمندان(انی: دانانَیعالِم: نَی+ دانا : عالِم

 : کافران نَ یکافر: نَی+  کافر: کافِر

.دیها را مانند نمونه کامل و ترجمه کن بیترک نیاچهارم:  تیفعال

             نندگانیخالِقونَ: آفر+ ونَ:  نندهیآفر: خالِق

 مُسلِمونَ: مسلمانان+ ونَ:  مسلمان: مُسلِم

مُهاجِرونَ: هجرت کنندگان            + ونَ: هجرت کننده : مُهاجِر

 ظالِمونَ: ستمگران+ ونَ: ستمگر :ظالِم

 ونَ: کافرانکافر + ونَ: کافر: کافِر

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

 إذ اَنتُم جاهِلُونَ: هِیوَ اَخ وسُفَیُ. قالَ هَل عَلِمتُم ما فَعَلتُم ب1ِ

د؟یبودشما جاهل که  یهنگام برادرشو  وسفیبا  دیچه کرد دیدانست ایگفت: آ 

؟یهست وسفی همان قطعاً تو ایگفتند: آ: وسُفُیُ لَاَنتَ. قالُوا ءَ اِنَّکَ 2



 من است.برادر  نیاهستم و  وسفیمن  گفت:: یوَ هذا اَخ وسُفُیُاَنا  قالَ

را.  کوکارانیپاداش نبرد  ینم نیاز بپس قطعاً خداوند : نَیاَجرَ المُحسِن عُیضیُاهللَ ال فَإنَّ

 :نکات

  .شود یمعنا نمآمده است و  دیتأک یبرا« لَأَنتَ»، کلمه 2شماره  بی. در ترک1

 .  می کنیممعنا « آمرزنده اریبس»را به صورت « الغفور» کلمه، 6در ترکیب شماره . 2

است. یکلمه پرسش رایباشد؛ ز یم« چه» یبه معنا« ما»، کلمه 1. در انس با قرآن شماره 3

 درس چهارم، جلسه دوم

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

مانیای ، ب های کیدلها ، سخت ، تار    .خاطر بسپارید را به
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این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.دوم:  تیفعال

 کتابی که نازل کردیم آن را. کِتابٌ اَنزَلناهُ: 1

 تو یبه سو: کَی. اِل2َ

 ها یکیاز تار. مِنَ الظُّلُماتِ: 3

 نور یبه سوالنُّورِ:  ی. اِل4َ

 بر کافران یوا: نَیلِلکافِر لٌی. و5َ

 سخت یاز عذاب: دٍ ی. مِن عَذابٍ شَد6



مربوطه را مقابل آن  یترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه با قرآن:  انس

بنویسید.

وَ هُوَ الواحِدُ القَهّارُ: ءٍی.  قُل اهللُ خالِقُ کُلِّ شَ 1

16رعد/              مقتدر است.                           او یگانه ی است و هر چیزی  نندهیآفربگو: خدا  

. اَال بِذِکرِ اهللِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ:2

 26رعد/           دل ها.                                          آرام می گیرد  خدا( با یاد دیبدانید)آگاه باش 

 لِتُخرِجَ النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ: کَیاِل. الر کِتابٌ اَنزَلناهُ 3

 از تاریکی ها.را مردم تا خارج کنی  به سوی تو رانازل کردیم آن ی که کتابالم را،  الف

 :دِ یالحَم زِ یصِراطِ العَز یالنُّورِ بِاِذنِ رَبِّهِم اِلَ  یاِلَ

1ابراهیم/        ستوده.       عزتمند)خداوند( راه به سوی اجازه ی پروردگارشان  بهسوی نور  به

گردد. یبر م کتاببه  ریضم نیباشد؛ چون ا یم« آن را» یبه معنا نجایدر ا« هُ »ضمیر  «انزلناه» بیدر ترک: نکته

 درس پنجم، جلسه اول

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

 ، شنواشیو ستا سپاس ،یدانی، پدر و مادرم، روز، ممانیدعا، نماز، آسمان، باا .دیخاطر بسپار را به
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 با ایمانمؤمن، 

قرآنی را معنا کنید. یاین ترکیب ها و عبارت هادوم:  تیفعال

دعا یشنونده الدُّعاءِ:  عُی. سَم2سپاس و ستایش برای خداست.   . اَلحَمدهلُلِ: 1

 پدر و مادرم را: یَّ. لِوالِد4َ  نماز  یبرپا کننده الصَّلوةِ :  مَی. مُق3

از نسل )فرزندان( من: یتیَّ. مِن ذُر6ّ  مؤمنان را             : نَی. لِلمُؤمِن5

 در آسمانالسَّماءِ:  ی. ف7ِ


