
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

معناکلمه ردیفمعناکلمه ردیف

1
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4

5

سَماء

حَمد

سَمیع

مُقیم

صاَلة

 آسمان

سپاس و ستایش

 شنوا

 برپاکننده

 نماز

6

7

8

9

10

ذُرّیَّة

دُعاء

یَوم

والِدَیَّ 

مُؤمِن

 فرزند، نسل

، درخواستدعا

 روز

 پدر و مادرم

 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



 قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید. یترجمه این عبارت هابا قرآن:  انس

 وَ اِسحاقَ: لَیالکِبَرِ اِسماع یعَلَ یلِ وَهَبَ  ی. اَلحَمدُاهللِ الَّذ1

 را. اسحاق و اسماعیلدر کهنسالی  منبه بخشید که  استو ستایش برای خدایی  سپاس

 است.قطعاً پروردگار من شنونده ی دعا الدُّعاءِ:  عُیلَسَم ی. اِنَّ رَب2ّ

 مرا. فرزندان و نیزبرپاکننده ی نماز قرار بده مرا پروردگارا  :یتیَّذُرّ وَ مِنالصَّلوةِ  مَیمُق یاجعَلن رَبِّ .3

 را.دعای من و بپذیر  پروردگارا. رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاءٍ : 4

 الحِسابُ: قُومُیَ ومَیَ نَیوَ لِلمُؤمِن یَّوَ لِوالِدَ ی. رَبَّنا اغفِرلِ 5

که برپا می شود حساب)روز قیامت(. مادرم را و مؤمنان را روزیو  پدربیامرز مرا و  پروردگارا

 :نکات

بهتر است آن را به  نجایرود که در ا یبکار م« نسل»یا « فرزند»به دو معنای  «ذُرِّیَة»، کلمه 6. در ترکیب شماره 1

 .میمعنا کن« فرزندان» ای «نسل»یعنیصورت اسم جمع 

 .«یبرا» یباشد، نه به معنا یم« را» یدر تمام موارد به معنا« لِی»در ترکیب « لِ »حرف ، 5شماره آیه . در 2

 درس پنجم، جلسه دوم

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

 .دیاوریخاطر ب را به

فریک ها، ها، بهشت بندگان، افراد با تقوا، چشمه

معناکلمهردیفمعناکلمهردیف

1

2

3

عِباد

مُتَّقین

جَنّات

 بندگان، جمع عَبد

 افراد با تقوا

، جمع جَنّةبهشت ها

4

5

6

عُیون

عَذاب

اَلیم

، جمع عَینچشمه ها

 کیفرعذاب، 

 دردناک

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.دوم:  تیفعال

قطعاً افراد با تقوا: نَی. اِنَّ المُتَّق2  قطعاً بندگان من            : ی. اِنَّ عِباد1

عذاب دردناک: مُی. العَذابُ االَل4 در بهشت ها و چشمه ها : ونٍیُجَنّاتٍ وَ عُ ی. ف3ِ



را مانند نمونه کامل کنید. جدولفعالیت سوم: 

معناجمعمعنامفرد

بهشت ها، باغ هاجَنّاتبهشت، باغجَنَّة

نشانه ها، آیاتءایاتنشانه، آیهءایَة

میوه هاثَمَراتمیوهثَمَرَة

زنان مؤمنمُؤمناتزن مؤمنمُؤمِنَة

)ات(  و اضافه کردن)ة(  است، پس از حذف) ة(  که آخر آنها یمعموالً کلمات: میریگ یم جهینت

 شوند. یجمع بسته م

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

 :ونٍیُعُجَنّاتٍ وَ  یفِ نَ ی. اِنَّ المُتَّق1

45حجر/   سارها هستند.                         چشمه وقطعاً افراد باتقوا)پرهیزکاران( در بهشت ها  

46حجر/       شوید با سالمتی و امنیت.                              آنداخل : نَ یبِساَلمٍ ءامِن ها. اُدخُلُو2

 3نحل/ به درستی.              را زمین وخلق کرد آسمان ها . خَلَقَ السَّمواتِ وَ االَرضَ بِالحَقِّ: 3

معنا کرد. «یدرست»و « حق»به دو صورت  میتوان یرا م« الحَقّ»، کلمه 3شماره آیه در : هتنک

 درس ششم، جلسه اول

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

 .دیرا بهخاطر بسپار

کنندی م شهیل و اندتعقّ  ها، کشت، وهی، درختان خرما، ستارگان، متونی، زکنندی فکر م

معناکلمهردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

4

زَرع

زَیتون

نَخیل

اَعناب

 کِشتزراعت، 

 زیتون

درختان خرماجمع نخل، 

 جمع عِنَب، درختان انگور

5

6

7

8

ثَمَرات

یَتَفَکَّرونَ 

نُجوم

یَعقِلونَ

 میوه هاجمع ثََمرة، 

 فکر می کنند

 ستارگانجمع نَجم، 

تعقّل و اندیشه می کنند


