
  درس هشتم، جلسه اول

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

 نتی، زکن، نازل کرد، بهتر ایّغار، مه                                      .دیخاطر بسپار را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اَنزَلَ 

 جَعَلنا

 زینَة

 اَحسَن

 ، فرو فرستادنازل کرد

 قرار دادیم

 ، زیباییزینت

 بهتربهترین، 

5 

6 

7 

8 

 اِذا

 کَهف

 آتِ

 لَدُن

 وقتی که، هنگامی که

 غار

 به، بده بهببخش 

 نزد

 

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

 است که ییخدا یبرا شیسپاس و ستا: ی. اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذ1

                                 میقطعاً ما قرار داد. إنّا جَعَلنا: 3  نازل کرد بر بنده اش کتاب راعَبدِهِ الکِتابَ:  ی. اَنزَلَ عَلَ 2

                  آن یبرا ینتیزلَها:  نَةًی. ز5                                است نیزم یآنچه بر رواالَرضِ:  ی. ما عَل4َ

 پس گفتند: پروردگار ما)پروردگارا(. فَقالُوا رَبَّنا: 7                               غار یبه سوالکَهفِ:  ی. إِل6َ 

 ببخش به ما از نزدت)نزد خودت(. ءاتِنا مِن لَدُنکَ: 8

 

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

 لَهُ عِوَجًا:  جعَلیَعَبدِهِ الکِتابَ وَ لَم  یاَنزَلَ عَلَ ی. اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذ1

 یگونه نادرست چیو در آن هاست که نازل کرد بر بنده اش کتاب را  ییخدا یبرا شیو ستا سپاس

 قرار نداد. یو ناراست

 آن. یبرا ینتیاست ز نیزم یآنچه بر رو میقطعاً ما قرار داد لَها: نَةً یاالَرضِ ز ی. إِنّا جَعَلنا ما عَلَ 2

 را دارند.عمل  نیبهتراز آنها،  کیکه کدام  راآنها  مییازمایتا بعَمَالً:  اَحسَنُ  هُمیُّاَ م. لِنَبلُوَه3ُ

 به غار.پناه گرفتند جوانان که  یهنگامالکَهفِ:  یالفِتنَةُ إِلَ ی. اِذ اَو4َ

 .یپس گفتند: پروردگارا ببخش به ما از نزد خودت رحمت. فَقالُوا رَبَّنا ءاتِنا مِن لَدُنکَ رَحمَةً ...: 5

 :نکات

 .است« اش» یبه معنا «هِ»، ضمیر «عَبدِهِ» بی. در ترک1

 موصول است و پس از آن حرف جر آمده است. یما رایاست؛ ز «آنچه»یبه معنا« ما»کلمه ، 2شماره  آیه . در2



 درس هشتم، جلسه دوم

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

                      .دیبسپارر خاط را به

 کندی ، کوچک، سجده کردند، عمل کردند، ظلم نممیگفت

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 یَقولونَ 

 صَغیرَةصَغیر، 

 وَجَدوا

 عَمِلوا

 می گویند

 کوچک

 یافتند

 ، انجام دادندعمل کردند

5 

6 

7 

8 

 الیَظلِمُ

 اَحَد

 قُلنا

 سَجَدوا

 ، ستم نمی کندظلم نمی کند

 کسی، یکتا، یگانه

 گفتیم

 سجده کردند

 

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

 آنچه را انجام دادند افتندیو  . وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا:1

 کند پروردگارت یظلم نمرَبُّکَ:  ظلِمُیَ. ال2

 به فرشتگان)مالئکه( میکه گفت یو هنگام. وَ إذ قُلنا لِلمَالئِکَةِ: 3

 سیپس سجده کردند جز ابل: سَی. فَسَجَدُوا اِلّا اِبل4

                  عمل                              یکارنامه  نیا. هذَا الکِتابِ: 5

 خلق کرد تو را. خَلَقَکَ: 6

 

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

 .دیسیآن بنو

 خَلَقَکَ مِن تُرابٍ:  ی. اَ کَفَرتَ بِالَّذ1

 37کهف/                     خاک؟                             که خلق کرد تو را از  یبه کس یکافر شد ایآ

 39کهف/               .                         خدا از مگر یتوان و قدرت چیه ستین . ال قُوَّةَ اِلّا بِاللّهِ:2

 عمل؟ یکارنامه  نیا ستیبر ما چ یوا یا ندیگو یمو مالِ هذَا الکِتابِ:  لَتَنایوَ ای قُولُونَیَ. وَ 3

جز آن که به حساب  بزرگ و کوچک زیچ چیجا نمانده است هاِلّا اَحصها:  رَةً یکَبال وَ  رَةًیصَغ غادِرُیُ ال

 آمده است آن.



 آنچه را انجام دادند)عمل کردند( حاضر. افتندی ووَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرًا:  وَ

49کهف/                .            یکس چیبه هکند پروردگارت  یو ظلم نم :اَحَدًارَبُّکَ  ظلِمُیَال  وَ

 :نکات

 است.« که یکس» یبه معن «یالَّذ»، کلمه 1شماره آیه . در 1

آمده  دیتأک یزائده است و برا «ال»چون  م؛یکن یرا معنا نم« ال» حرف «رةًیال کَب» بی، در ترک3شماره آیه . در 2

 است.

شود. یمعنا م «یکس چیه»یمنف یدر جمله « اَحدًا». کلمه 3

 درس نهم، جلسه اول

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

     .دیخاطر بسپار را به

، مالقاتشودی م یانسان، کار، پرستش، وح

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

4

اَنَا

یوحی

لِقاء

عَمَل

 من

وحی می شود

، دیدارمالقات

 کارعمل، 

5

6

7

8

صالِح

عِبادَة

بَشَر

اِنَّما، 

اَنَّما

 خوب، شایسته

پرستشعبادت، 

 انسانبشر، 

 فقط

ترکیب ها و عبارات « اِنَّما»با دقت در محل درست و نادرست ترجمه ی کلمه ی دوم:  تیفعال

قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید. 

اِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ: ترجمه نادرست: فقط ولیّ شما خداست.

ترجمه ی درست: ولیّ شما فقط خداست.   

 مانند شما هستم  یبگو من فقط بشرکُم: قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُ .1

 شود به من یم یوح: یَّاِلَ یوحَیُ. 2

 کتاستی( گانهی)یشما فقط خدا یخدا. اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ: 3

یا ستهیکار شا. عَمَلًا صالِحًا: 5                                           پروردگارش دارید. لِقآءَ رَبِّهِ: 4


