
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



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

 ها وهیم یو از همه . وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ: 2      درختان خرما و انگور   وَ االَعنابَ:  لَی. وَ النَّخ1

کنندی که فکر م یگروه یبرا :تَفَکَّرونَیَ. ِقَومٍ 4    است  یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَذلِکَ لَا ی. اِنَّ ف3ِ

 کنند یم شهیکه تعقل و اند یگروه یبرا: عقِلونَیَ. لِقَومٍ 5

 نحل را کامل کنید. ةسور12 تا11 ترجمه آیاتبا قرآن:  انس

 وَ األعنابَ: لَ یوَالنَّخ تُونَ یوَ الزَّ الزَّرعَ بِهِلَکُم  نبِتُ یُ. 1

 را.انگور و درختان خرما و  تونیز و زراعت، با آب بارانشما  یبرا اندیرو یم

 ها؛ وهیم یاز همه  و. وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ: 2

 :تَفَکَّرونَیَلِقَومٍ  ةًیَذلِکَ لَآ ی. إِنَّ ف3ِ

 کنند. یکه فکر م یگروه یبرااست  یدر آن نشانه ا قطعاً

را. ماه و دیخورش و روز وشب خدمت شما قرار داد  در ووَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ:  لَی. وَسَخَّرَلَکُمُ ال4َّ

 هستند؛ به فرمانش رام ستارگان: و بِأمرِهِ. وَالنُّجُومُ مُسخَّراتٌ 5

کنند. یم شهیکه تعقل و اند یگروه یبرااست  ییقطعاً در آن نشانه ها: عقِلونَیَلِقَومٍ  اتٍیذَلِکَ لَا ی. إِنَّ ف6ِ

 : نکات

«همه» یبه معنا« کُلّ»کلمه  د،یایب ریجمع، اسم جمع و ضمکلمه ی ، «کُلّ»بعد از هرگاه ، 2شماره  بی. در ترک1

 باشد.  یم

 شود. یباشد و معنا نم یم دیتأک یآمده است برا «ةیآ» یکه بر رو« لَ» ، حرف3شماره  بی. در ترک2

باشد که بعد از اسم نکره حتماً در ترجمه  یم هیآن جمله وصف د،یایب یدار(، فعل نی. هرگاه بعد از اسم نکره)تنو3

.«کنند یم شهیکه تعقل و اند یگروه یبرا»به معنای  «عقِلونَیَلِقَومٍ ». مانند: میکن یرا اضافه م« که» حرف



 درس ششم، جلسه دوم

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

 .دیخاطر بسپار را به

ها کرد ، درمان ، خانه یها ، درخت ، وح زنبور عسل ، کوه

معناکلمه ردیف معناکلمهردیف

1

2

3

4

اَوحی

نَحل

جِبال

بُیوت

 وحی کرد

 زنبور عسل

کوه هاجمع جَبَل، 

خانه هاجمع بَیت، 

5

6

7

8

شَجَر، شَجَرَة

مُختَلِف

اَلوان

شِفاء

 درخت

 گوناگون

هاجمع َلون، رنگ 

 درمان 

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

 کرد پروردگارت یوحرَبُّکَ:  ی. وَ اَوح1َ

 به زنبور عسلالنَّحلِ:  ی. إل2َ

 از کوه ها. مِنَ الجِبالِ: 3

 از درخت. مِنَ الشَّجَرِ: 4

 شیرنگ ها است گوناگوناَلوانُهُ:  مُختَلِفٌ. 5

 است مردم یبرا یدر آن درمانشَفاءٌ لِلنَّاسِ:  هِی. ف6ِ

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

 .دیسیآن بنو

77نحل/ . نیزمو آسمان ها  نهان استخدا  یبراالسَّمواتِ وَاالَرضِ: و  بُیغَ. وَ لِلّهِ 1

77نحل/ توانا است.  یزیقطعاً خداوند بر هر چ: رٌیقَد ءٍیکُلِّ شَ  یإِنَّ اهللَ عَلَ. 2

 سَکَنًا:  وتِکُمیُ. وَاهللُ جَعَلَ لَکُم مِن ب3ُ

80نحل/  محل سکونت و آرامش.  تانیشما از خانه ها یبراداد  قرارخداوند  و

90نحل/.            یکیعدالت و نکند به  یامر مقطعاً خداوند بِالعَدلِ وَ اإلحسانِ:  أمُرُیَ. إِنَّ اهللَ 4

شود. یمعنا م« هر»به صورت را « کُلّ» ،نکره ای بیایداسم مفرد و ، «کُلّ»کلمههرگاه بعد از : نکته


