
 

 
 

 اداره آموزش و پرورش استان لرستان
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 درسنامه قرآن پایه هشتم



 درس اول، جلسه اول

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

 هودهیزکات، فروتن، انجام دهنده، ب                  .دیخاطر بسپار به را کلمات

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 اَفلَحَ 

 خاشِع

 لَغو

 رستگار شد)شدند(

 ، متواضعفروتن

 ، سخن و کار بیهودهبیهوده

4 

5 

6 

 مُعرِض

 زَکاة

 فاعل

 روی گردان

 زکات

 انجام دهنده

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 قطعاً رستگار شدند مؤمنان. قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: 1

 در نمازشانصاَلتِهِم:  ی. ف2ِ

 هودهیاز کار ب. عَنِ اللَّغوِ: 3

 زکات یبرا. لِلزَّکوةِ: 4

گاهی کلمه ای که در یک عبارت قرآنی به صورت جمع آمده، بهتر است در فارسی مفرد معنا معنا شود؛ نکته: 

 )فروتن( هستند.   خاشع: در نمازشان خاشِعونَمانند: فی صَالتِهِم 

 .دیرا معنا کن ریز یعبارت هاتمرین: 

 .هستندگردان  یرو هودهیاز کار ب. عَنِ اللَّغوِ مُعرضونَ: 1

 .هستند کوکاریکه ن یکسان وهُم مُحسِنونَ:  نَی. وَالَّذ2

 

 .دیسوره مؤمنون را کامل کن 5تا  1 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 قطعاً رستگار شدند مؤمنان.. قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: 1

 هستند.که در نمازشان فروتن  یکسانصَالتِهِم خاشِعُونَ:  یهُم فِ نَی. اَلَّذ2

 گردان هستند یرو هودهیکه از کار ب یو کسانهُم عَن اللَّغوِ مُعرِضُونَ:  نَی. وَالَّذ3

 .دهند یزکات مکه  یکسانو : لِلزَّکوةِ فاعِلُونَهُم  نَی. وَالَّذ4

 .پاکدامن هستندکه  یکسانو : لِفروجِهِم حافِظُونَهُم  نَی. وَالَّذ5

 کنیم.معنا نبهتر است را  «هُم»کلمه  ، 5تا  2آیات شماره  در: تهنک



 درس اول، جلسه دوم

 .دیخاطر بسپار کلمات را به یمعنا دیکن یرا کامل کرده و سع ریجدول ز: ت اولیّفعال

 ، دانستدهندی انجام م ،دانا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 یُسَبِّحُ 

 مَن

 طیر

 عَلِمَ

 سبیح می کندت

 هرکس، کسی که، چه کسی

 پرنده، پرندگان

 )در اینجا( می داند، دانا

5 

6 

7 

 عَلیم

 یَفعَلونَ 

 مَصیر

 دانا

 انجام می دهند

 بازگشت)بازگشتن(

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 او  یکند برا یم حیتسبلَهُ:  سَبِّحُیُ. 1

 است  نیهرکس که در آسمانها و زمالسَّمواتِ وَ االَرضِ:  ی. مَن ف2ِ

 دهند یبه آنچه انجام م: فعَلُونَیَ. بِما 4                   و خدا دانا است                    : مٌی. وَاللّهُ عَل3

 خداست بازگشت یو به سو: رُیاهللِ المَص ی. وَ إِل6َ         چهار پرنده                     : رِی. اَربَعَةً مِنَ الط5َّ

 

 .دیاز سوره نور را کامل کن فهیشر هیترجمه دو آانس با قرآن: 

 السَّمواتِ وَ االَرضِ: یمَن فِ لَهُ  سَبِّحُیُ . اَ لَم تَرَ أَنَّ اهللَ 1

 است. نیزم وهرکس که در آسمانها  کند یم حیرا تسبکه خدا  یدیند ایآ 

 کنند. یکه در آسمان پرواز م یدر حال پرندگان زیو نصافّاتٍ:  رُی. وَالط2َّ

 دانند. یخود را م حیو تسب شیایموجودات راه ن نیا یهمه : حَهُیصَالتَهُ وَ تَسب . کُلٌّ قَد عَلِم3َ

 دهند. یانجام م به آنچهاست خداوند دانا : و فعَلُونَیَ بِما مٌی.  وَاهللُ عَل4

 : رُیاهللِ المَص ی. وَ لِلّهِ مُلکُ السَّمواتِ وَ االَرضِ وَ إِل5َ

 است.خدا  یبازگشت به سواست و  نیزم وآسمانها  ییخدا فرمانروا یبرا و

 : نکات

 باشد. یم« هرکس» یبه معنا «مَن»، کلمه  2شماره  بی. در ترک1



چون با عدد همراه شده است به صورت  یاست؛ ول« پرندگان» یبه معنا «ریالطَّ»، کلمه  5شماره  بی. در ترک2

 .میکن یمعنا م« پرنده»مفرد 

 «.قطعاً»است نه « که» یچون وسط جمله و پس از فعل آمده به معنا« أَنَّ »، کلمه  1شماره  هی. در آ3

 درس دوم، جلسه اول

.دیخاطر بسپار کلمات را به یمعنا دیکن یرا کامل کرده و سع ریجدول ز: ت اولفعالیّ

، فرزند، همتا، فروفرستادانیقرآن، جهان

معنا کلمه ردیفمعنا کلمه ردیف

1

2

3

4

نَزَّلَ

فُرقان

یَکونُ

عالَمینَ 

 فرو فرستادنازل کرد، 

قرآنوسیلة تشخیص حق از باطل، یکی از نام های 

می باشد

، مردمجهانیان

5

6

7

8

نَذیر

وَلَد

شَریک

قَدَّرَ 

 هشداردهنده

 فرزند

 همتاشریک، 

اندازه گیری کرد

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 بر بنده اش    عَبدِهِ:  ی. عَلَ 2                    نازل کرد قرآن را              . نَزَّلَ الفُرقانَ: 1

  ییدر فرمانروا یکیشرالمُلکِ:  یفِ کٌی. شَر4                                 انیجهان یبرا: نَی. لِلعالَم3

 کرد آن را یریپس اندازه گ. فَقَدَّرَهُ: 6                                                    یزیهر چ: ءٍی. کُلَّ شَ 5

معنا « تا»؛ هرگاه این حرف قبل از فعل بیاید به صورت «برای»یعنی « لِ»همان طور که می دانید سوم:  تیفعال

  می شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می شود؛ مانند:

)تا باشد(لِیَکونَ:     )می باشد(                      لِ + یَکونُ 

اینک ترجمه ی این ترکیب ها را کامل کنید. 

تا بداند: علَمَیَ لِ  داند              یم: علَمُیَ+  لِ

بدانند تا: علَمُوایَ لِ                  دانند                             یم: علَمُونَیَ+  لِ

دیکن شهیتا اندلِتَعقِلُوا:                                    دیکن یم شهیاند+ تَعقِلُونَ:  لِ

دیاوریب مانیتا الِتُؤمِنوا:                              (دیآور یم مانیا)+ تُؤمِنونَ:  لِ


