
 درس هفتم، جلسه اول

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

 .دیرا بهخاطر بسپار

 خوب،  یکه، کارها یکسان ،آورندی م مانی، ادهدی ، بشارت و مژده مکنندی عمل م

 ، بزرگ ، آخرتکندی م تیهدا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 یَهدی

 الَّذینَ 

 یَعمَلونَ 

 صالِحات

 هدایت می کند

 کسانی که

 عمل می کنندانجام می دهند، 

 کارهای خوب

5 

6 

7 

8 

 اَنَّ

 کَبیر، کَبیرَة

 یُؤمِنونَ 

 ءاخِرَة

 که، اینکه، قطعاً 

 بزرگ

 ایمان می آورند

 ، قیامتآخرت

 

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

 را کین هایدهند کار یکه انجام مالصّالِحاتِ:  عمَلُونَ یَ  نَی. اَلَّذ2  قرآن نیقطعاً ا. إِنَّ هذَا القُرآنَ: 1

 آورند ینم مانیبه آخرت ابِاالخِرَةِ:  ؤمِنُونَیُ. ال4   (یبزرگ)پاداش بزرگ یپاداش: رًای. اَجرًا کَب3

 (یدردناک)عذاب دردناک یعذاب: مًای. عَذابًا اَل5

 

 .دیاسراء را کامل کن یاز سوره  یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 اَقوَمُ:  یَهِ  یلِلّت یهدیَ. إِنَّ هذَا القُرءانَ 1

 است. نیو ماندگارتر نیدرست تر زیکه آن چ یزیبه چکند  یم تیقرآن هدا نیا قطعاً

 الصّالِحاتِ:  عمَلُونَیَ نَ یالَّذ نَیالمُؤمِن بَشِّرُ یُ. وَ 2

 را. کینهای دهند کار  یکه انجام م یمؤمناندهد به  یبشارت م و

 بزرگ است. یپاداش شانیقطعاً برا: رًایلَهُم اَجرًا کَب أَنَّ

 آورند به آخرت. ینم مانیکه ا یو قطعاً کسانبِاالخِرَةِ:  ؤمِنُونَیُال نَی. وَ أَنَّ الَّذ3

 دردناک. یعذاب شانیبرا میآماده کرد: مًای. اَعتَدنا لَهُم عَذابًا اَل4

 یکه اسم ها یوقت رای؛ ز«که یکسان»باشد، نه  یم« که» یبه معنا« الَّذینَ»کلمه ، 2شماره  و آیه بیدر ترک: نکته

 باشند. یم« که» یبه معنا رند،یموصول بعد از اسم معرفه به الف الم قرار بگ



 درس هفتم، جلسه دوم

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

 .دیخاطر بسپار را به

 هودهیروشن، بگو، ستمگران، دشمن، پوچ و ب

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 قُل

 باطِل

 کانَ 

 بگو

 پوچ و بیهودهباطل، 

 بود، است

4 

5 

6 

 ظالِمینَ

 عَدُوّ

 مُبین

 ستمگرانظالمان، 

 دشمن

 روشنآشکار، 

 

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

 بگو آمد حق. قُل جاءَ الحَقُّ: 1

 مؤمنان یاست برا یدرمان و رحمت: نَ ی. شِفاءٌ وَ رَحمَةٌ لِلمُؤمِن2

 قطعاً لطف و رحمتش. إِنَّ فَضلَهُ: 3

 بود بر تو بزرگ: رًایکَب کَی. کانَ عَل4َ

 طانیقطعاً ش: طانَی. إِنَّ الش5َّ

 (یآشکار)دشمن آشکار یدشمن: نًای. عَدُوًّا مُب6

 

مربوطه را مقابل آن  ی هیو شماره آ دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .دیسیبنو

 53اِسراء/آشکار.   یدشنمانسان  یاست برا طانیقطعاً ش: ایًکانَ لِإلنسانِ عَدُوًا مُب طانَ ی. إِنَّ الش1َّ

 سُلطانٌ:  هِمیلَعَ لَکَ  سَ یلَ ی. إِنَّ عِباد2

 65اسراء/             .                     یتسلط چیه بر آنها( طانیش ی)اتو یبرا ستینبندگان من،  قطعاً

 66اسراء/      بود)است( به شما مهربان.                             )خدا(  قطعاً او: مًای. إِنَّهُ کانَ بِکُم رَح3

 : رًایکَب کَی. إِنَّ فَضلَهُ کانَ عَل4َ

 87اسراء/                    (.                   اری)و بس بزرگ( امبریپ ی)ا لطف و رحمت او است بر تو قطعاً

 


