
 از خدا هست؟ ریغ یخالق چیه ایآاهللِ:  رٌی. هَل مِن خالِقٍ غ3َ

 .نیدهد به شما از آسمان و زم یم یروزمِنَ السَّماءِ وَ االَرضِ:  رزُقُکُمیَ. 4

 د؟یشو یحال منحرف م نیپس چگونه با ا ،جز او یمعبود ستینتُوفَکُونَ:  ی. آل اِلهَ اِلّا هَوَ فَأن5ّ

او را دشمن. دیریشما دشمن است پس بگ یبرا طانیقطعاً شلَکُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا:  طانَ ی. إِنَّ الش6َّ

 درس دهم، جلسه اول

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

، مرددآوردی، پددیکن تی، شهر، تبعافتگانیکنم، راه  یعبادت م

معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف
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یَسئَلُ 

 شهر

 مرد

، پیروی کنیدتبعیت کنید

 درخواست می کند
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مُهتَدونَ 

اَعبُدُ

فَطَرَ

تُرجَعونَ 

راه یافتگانهدایت شدگان، 

 عبادت می کنم

 پدید آورد

بازگردانده می شوید

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 قوم من یگفت اقَومِ:  ای. قالَ 1

 را امبرانیپ دیکن یرویپ: نَی. اتَّبِعُوا المُرسَل2

  یکند از شما پاداش یدرخواست نماَجرًا:  سئَلُکُمیَ. ال3

 شده هستند تیو آنها هدا. وَ هُم مُهتَدِونَ: 4

 و آمدند اهل شهر: نَةِی. وَ جاءَ اَهلُ المَد5

 کنم یبگو خدا را عبادت م. قُل اهللَ اَعبُدُ: 6

 فطرت خدا. فِطرَتَ اهللِ: 7

 آورد مردم را بر آن دیکه پد یکس: هایفَطَرَ النّاسَ عَلَ ی. الَّت8

دیشو یپروردگارتان بازگردانده م یسپس به سورَبِّکُم تُرجَعونَ:  ی. ثُمَّ اِل9َ



 .دیرا کامل کن سی یاز سوره  فهیشر اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 شتابان. یشهر مردنقطه  نیاز دورتر آمد و: یسعیَرَجُلٌ  نَةِی. وَ جاءَ مِن اَقصا المَد1

 را. امبرانیپ دیکن یرویقوم من پ یگفت: ا: نَیقَومِ اتَّبِعُوا المُرسَل ای. قالَ 2

.یکند از شما مزد یکه درخواست نم یاز کس دیکن یرویپاَجرًا:  سئَلُکُمیَ. اِتَّبِعُوا مَن ال3

 شده هستند. تیو آنها هدا. وَ هُم مُهتَدُونَ: 4

 مرا؟آورد  دیپدرا که  یکس عبادت نکنم و چرا من: یفَطَرَن یالَّذال اَعبُدُ  یَوَ مالِ. 5

.دیشو یبازگردانده م شیو به سوتُرجَعُونَ:  هِی. وَ اِل6َ

 درس دهم، جلسه دوم

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

می، برکت دادمیدهی ، درود، جزا ممیبشارت داد

معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف
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بشارت دادیم
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نَجزی

هُما، هِما

، پاداش می دهیمجزا می دهیم

 آن دو

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 میسالم بر ابراه: مَیاِبراه ی. ساَلمٌ عَل1َ

را کوکارانین میده یپاداش م نیچن نیا: نَیالمُحسِن ی. کَذلِکَ نَجز2ِ

 بندگان مؤمن ما: نَی. عِبادِنَا المُؤمِن3

 او را به اسحاق میو بشارت داد. وَ بَشَّرناهُ بِاِسحاقَ: 4

 از فرزندانشان  پیامبری: تِهِمایَّمِن ذُرِّ ایًّنَبِ. 5

.دیصافات را کامل کن یاز سوره  فهیشر اتیآ نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .میسالم بر ابراه: مَیاِبراه ی. ساَلمٌ عَل1َ

 را. کوکارانین میده یپاداش م نیچن نیا: نَیالمُحسِن ی. کَذلِکَ نَجز2ِ



 قطعاً او از بندگان مؤمن ما است.: نَیالمُؤمِن. اِنَّهُ مِن عِبادِنَا 3

 .کوکارانیاز ن یامبریاو را به اسحاق، پ میو بشارت داد: نَیمِنَ الصّالِح ایًّ. وَ بَشِّرناهُ بِاِسحاقَ نَب4ِ

 بر او و بر اسحاق. میو برکت داداِسحاقَ:  یوَ عَلَ هِی. وَ بارَکنا عَل5َ

( آشکارا یو)برخ کوکارین( ی)برخاز فرزندانشان و: نٌیلِنَفسِهِ مُب ظالِمٌوَ  مُحسنٌ تِهِمایَّ. وَ مِن ذُر6ّ

 بودند. ستمگربه خودشان 

«فرزندانشان» یبه معنا نجایکه در ا بکار می رود« فرزندانشان ایآنها  نسل»یبه دو معنا «تِهِمایَّذُرّ» کلمه: نکته

.می باشد

 جلسه اول ازدهم،یدرس 

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

نیو هوس، جانش هوی راه، نکن، یّتتبع

معناکلمه ردیف معنا کلمه ردیف
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 حکم کن، قضاوت کن

، پیروی نکنتبعیت نکن
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، جمع: سُبُلراه

.دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

داوود یا داوُدُ: ای. 1

تو را میقطعاً ما قرار داد. إِنّا جَعَلناکَ: 2

            نیدر زم ینیجانشاالَرضِ:  یفِ فَةًی. خَل3

یمردم به درست انیکن م یپس داورالنّاسِ بِالحَقِّ:  نَی. فَاحکُم ب4َ  

و هوس  ینکن از هو یرویو پ: یتَتَّبِعِ الهَو . وَ ال5

 کند تو را یپس گمراه م: ضِلَّکَیُ. ف6َ

 از راه خدااهللِ:  لِی. عَن سَب7


