
 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

1

2

3

خَلیفَة

اُحکُم

التَتَّبِع

 جانشینخلیفه، 

 حکم کن، قضاوت کن

، پیروی نکنتبعیت نکن

4

5

6

هَوی

یُضِل  

سَبیل

 هوی و هوس

 گمراه می کند

، 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



 .دیص را کامل کن یسوره  ی هیآ یترجمه با قرآن:  انس

.نیدر زم ینیتو را جانش میداوود قطعاً ما قرار داد یااالَرضِ:  یفِ فَةًیداوُدُ إِنّا جَعَلناکَ خَل ای. 1

 .یمردم به درست انیکن م یپس داورالنّاسِ بِالحَقِّ:  نَی. فَاحکُم ب2َ

 و هوس. ینکن از هو یرویو پ: ی. وَ التَتَّبِعِ الهَو3

 کند تو را از راه خدا. یپس گمراه ماهللِ:  لِ یعَن سَب ضِلَّکَیُ. ف4َ

 از راه خدا.گمراه شدند که  یقطعاً کساناهللِ:  لِیعَن سَب ضِل ونَیَ نَ ی. إِنَّ الَّذ5

 سخت است. یآنها عذاب یبرا: دٌی. لَهُم عَذابٌ شَد6

را.( امتیروز حساب)قفراموش کردند  رایزالحِسابِ:  ومَیَ. بِما نَسوا 7

 جلسه دوم ازدهم،یدرس 

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

کنندی م تیکرد ، اجتناب کردند از ، تبع تی، هدا کنندی سخن ، عبادت م

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

4

بوااِجتَنَ

یَعبُدونَ 

اَنابوا

یَستَمِعونَ 

، دوری کردند ازاجتناب کردند از

 کنند یعبادت م

 بازگشتند

گوش می دهند به

5

6

7

8

قَول

یَتَّبِعونَ 

 هَدی

اُولُوا االَلبابِ

 ، گفتارسخن

، تبعیت می کنند

 پیروی می کنند

 هدایت کرد

 خردمندان

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 کردند از طاغوت یدور. اجتَنِبُوا الطّاغُوتَ: 1

 که عبادت کنند آن را: عبُدوهایَ. اَن 2

 آنها بشارت است یبرا: ی. لَهُمُ البُشر4       خدا             یو بازگشتند به سواهللِ:  ی. وَ اَنابُوا إِل3َ

 شنوند سخن را یمالقَولَ:  ستَمِعُونَیَ. 6        پس بشارت بده بندگان مرا                . فَبَشِّر عِبادِ: 5

کرد آنها را خدا تیهدا. هَداهُمُ اهللُ: 8      را        نیکنند بهتر یم یرویپس پاَحسَنَهُ:  تَّبِعُونَ یَ. ف7َ



 .دیزمر را کامل کن یسوره  18و  17 ی هیترجمه آبا قرآن:  انس

 : عبُدوهایَ اجتَنَبُوا الطّاغُوتَ اَن  نَ ی. وَالَّذ1

 کردند از طاغوت، که عبادت کنند آن را. یکه دور یکسان و

 خدا. یو بازگشتند به سواهللِ:  ی. وَ اَنابُوا اِل2َ

 .راپس بشارت ده بندگان م . فَبَشِّر عِبادِ:4                 آنها بشارت است. یبرا: ی. لَهُم البُشر3

کنند  یم یرویپس پ ،شنوند سخن را یکه م یکساناَحسَنَهُ:  تَّبِعُونَیَالقَولَ فَ ستَمِعُونَیَ نَ ی. اَلَّذ5

 آن را. نیبهتر

 کرد خدا. تشانیهستند که هدا یآنان کسانهَداهُمُ اهللُ:  نَی. اُولئِکَ الَّذ6

 خردمندان هستند. همان آنان و. وَ اُولئِکَ هُم اُولُوا االَلبابِ: 7

 درس دوازدهم، جلسه اول

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

فریفروفرستادن، ک، بازگشت، کندی قبول کننده، قبول م ،آمرزنده

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

4

تَنزیل

غافِر

قابِل

تَوب، تَوبَة

فرو فرستادننازل کردن، 

 آمرزنده

قبول کنندهپذیرنده، 

 بازگشتتوبه، 

5

6

7

8

عِقاب

ذو، ذا، ذی

طَول

یَقبَلُ 

 ، مجازاتکیفر

 صاحب، دارای

 نعمت فراوان

، می پذیردقبول می کند

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 نازل کردن کتابالکِتابِ:  لُی. تَنز1

 و دانا  ریشکست ناپذ خداوند ز سویا: مِیالعَل زِی. مِنَ اهللِ العَز2

 توبه  ی رندهیپذ. قابِلِ التَّوبِ: 4                      آمرزنده گناه       . غافِرِ الذَّنبِ: 3

 صاحب نعمت فراوانالطَّولِ:  ی. ذِ 6                     فرکنندهیسخت کالعِقابِ:  دِی. شَد5

کند( توبه را ی)قبول مردیپذ یمالتَّوبَةَ:  قبَلُیَ . 8              اوست بازگشت یبه سو: رُیالمَص هِی. اِل7َ


