
 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
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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



 .دیرا کامل کن میمر یاز سوره  یکهف و عبارات یسوره  نیآخر یترجمه با قرآن:  انس

شود به من. یم یمثل شما هستم که وح یبگو من فقط بشر: یَّاِلَ یوحَیُ . قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم 1

 است. گانهی یشما فقط خدا یخدا. اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ: 2

 را.پروردگارش  داریددارد  دیامپس هرکس لِقاءَ رَبِّهِ:  رجوایَ. فَمَن کانَ 3

 .یا ستهیکار شاانجام دهد  دیپس باعَمَلًا صالِحًا:  عمَلیَفَل

 را.  یعبادت پروردگارش کس یبرا ردینگ کیو شربِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا:  شرِکیُال  وَ

)ع(.ای)حضرت( زکر بنده اش بهلطف پروردگارت از  یادی: ایّزَکَرِ عَبدَهُ . ذِکرُ رَحمَتِ رَبِّک4َ

 درس نهم، جلسه دوم

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

انیقرارداد، آب، م   .دیخاطر بسپار را به
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.دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 آن دو انیم: نَهُمایبَ. 1

 که قرار داد  یکسجَعَلَ:  ی. اَلَّذ2

 را  ییدر آن راه هاسُبُلًا:  های. ف3

.دیها را مانند نمونه، کامل و معنا کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

 شیاو، برا یلَهُ: برا ( + هُ :ی)برالِ

 شانیآنها، برا یلَهُم: برا( + هُم : ی)برالِ

 شیاو، برا یلَها: برا( +ها : ی)برا لِ

 تانیشما، برا یلَکُم: برا( + کُم: ی)برالِ



به کار می رود.« لَ»در کلمات زیر به صورت « لِ»است، « برای»به معنای « لِ»همان طور که می دانید نکته: 

 لَنا    لَکُم                                لَکَ                           لَها                    لَهُم                            لَهُ                 

برای ما برای او             برای آنها                برای آن                   برای تو                 برای شما            

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

.دیسیآن بنو

: یاالَرضَ وَ السَّمواتِ العُلَ خَلَقَ مِمَن  لًای. تَنز1

4طه/بلند را.               یآسمان ها و نیزم خلق کرد است که یکس ی)قرآن( نازل شده از سو

 : نَهُمایاالَرضِ وَ ما بَ یالسَّمواتِ وَ ما فِ یفِ ما . لَهُ 2

 6طه/است.               آن دو  انیآنچه در م و نیآنچه در زمو در آسمان ها  آنچه ستا او یبرا

 شیمحل آرامش و آسارا  نیزم تانیکه قرار داد برا یکسجَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهدًا:  ی. اَلَّذ3

 را. ییشما در آن راه ها یبراو درست کرد سُبُلًا:  هایسَلَکَ لَکُم ف وَ

53طه/                                   را.                      یفرو فرستاد از آسمان آبو  اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً: وَ

 درس دهم، جلسه اول

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

 .دیخاطر بسپار را به

، عاقبتیزکاری، پرهنی، بهتر، بهتریروز باش، بای، صبور و شکیگو حیاز، تسب شیپ
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