
 .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
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قابِل

تَوب، تَوبَة

فرو فرستادننازل کردن، 

 آمرزنده

قبول کنندهپذیرنده، 

 بازگشتتوبه، 
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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



 .دیغافر را کامل کن یسوره  3تا  1 ی هیآ یترجمه با قرآن:  انس

 میحا م. حم* 1

و دانا است. ریخداوند شکست ناپذ یفرو فرستادن کتاب از سو :مِیالعَل زِیالکِتابِ مِنَ اهللِ العَز لُی. تَنز2

 توبه است. ی رندهیگناه و پذ یآمرزنده . غافِرِ الذَّنبِ وَ قابِلِ التَّوبِ: 3

 و صاحب نعمت فراوان است.)کننده( فریسخت کالطَّولِ:  یالعِقابِ ذِ دِی. شَد4

 جز او. یمعبود ستین. آل اِلهَ اِلّا هُوَ: 5

 اوست بازگشت. یبه سو: رُیالمَص هِی. اِل6َ

 درس دوازدهم، جلسه دوم

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

ها، بَنا پاک، صورت یشکل داد، غذاها

معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف
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جایگاه امن
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صَوَّرَ

صُوَر

طَیِّبات

تَبارَکَ

 شکل داد

، جمع صورَةصورت ها

 غذاهای پاک

 برقرار و پر خیر است

 .دیرا معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 مرا دیبخوان: ی. ادعُون1

 تا پاسخ دهم به شما. اَستَجِب لَکُم: 2

 شکل داد شما را. صَوَّرَکُم: 3

 شما را یساخت صورت ها کویپس ن. فَأَحسَنَ صُوَرَکُم: 4

پاک یداد به شما از غذاها یو روز: باتِیِّ. وَ رَزَقَکُم مِنَ الط5َّ

 است خداوند ریپس برقرار و پرخ. فَتَبارَکَ اهللُ: 6



 .دیغافر را کامل کن یسوره  اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 مرا تا پاسخ دهم به شما. دیو گفت پروردگارتان بخواناَستَجِب لَکُم ...:  ی. وَ قالَ رَب کُم ادعُون1

 نیشما زم یاست که قرار داد برا یکس خدا قَرارًا وَ السَّماءَ بِناءً: جَعَلَ لَکُمُ االَرضَ ی. اَهللُ الَّذ2

 امن و آسمان را سرپناه. گاهیرا جا

ساخت صورت  کویشکل داد شما را پس ن و: باتِیِّ. وَ صَوَّرَکُم فَأحسَنَ صُوَرَکُم وَ رَزَقَکُم مِنَ الط3َّ

 پاک. یداد به شما از غذاها یرا و روز تانیها

 پروردگار شما. استخدا  نیا. ذلِکُ اهللُ رَب کُم: 4

.انیاست خداوند، پروردگار جهان ریپس برقرار و پر خ: نَی. فَتَبارَکَ اهللُ رَب  العالَم5


