
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



 .دیفرقان را کامل کن یاز سوره  ی هیترجمه دو آبا قرآن:  انس

 .بر بنده اشرا  که نازل کرد قرآن یکس است ریپرخعَبدِهِ:  ینَزَّلَ الفُرقانَ عَلَ یالَّذ تَبارَکَ. 1

 هشدار دهنده. انیجهان یتا باشد برا: راًینَذ نَ یلِلعالَم کُونَیَ. ل2ِ

 .نیزم وآسمانها  ییاوست فرمانروا یکه برا یکسلَهُ مُلکُ السَّمواتِ وَ االَرضِ:  ی. اَلَّذ3

در  یکیشر او یبرا ستیو ن یفرزندو ندارد المُلکِ:  یفِ  کٌیشَر لَهُ  کُنیَ وَلَداً وَ لَم  تَّخِذیَ . وَ لَم 4

 .ییفرمانروا

به طور کرد آن را  یریاندازه گرا، پس  یزیهر چ دیآفر: و راًیفَقَدَرَّهُ تَقد ءٍی. وَ خَلَقَ کُلَّ ش5َ

 و کامل. قیدق

 :نکات

سوم، قبل از فعل  تیدر فعال یاست؛ ول «یبرا»یبه معنا ردیقرار بگ ریکه قبل از اسم و ضم یزمان« لِ ». حرف 1 

( نون آخر فعل 2کند؛ یم لی( ضمه آخر فعل را به فتحه تبد1کند:  یم جادیدر فعل ا رییقرار گرفته که چند تغ

است.« تا» یبه معنا رجمه( در ت3که قبل از آن ساکن باشد؛  یشود بجز نون یحذف م

 .میمعنا کن« بنده اش»را بهتر است به صورت « عَبدِهِ»، کلمه  1شماره  هی. در آ2

 رود. یبکار م« تا» یبه معنا «کونَیَلِ»در کلمه « لِ». حرف 3

 درس دوم، جلسه دوم

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

بشارت، آب، پوشش، قرارداد، خواب

معناکلمه ردیفمعناکلمهردیف

1

2

3

4

5

جَعَلَ 

لِباس

نَوم

سُبات

اَرسَلَ

 قرار داد

پوششلباس، 

 خواب

آرامش و استراحت

 فرستاد

6

7

8

9

ریاح

بُشر، بُشری

ماء

طَهور

 حیبادها، جمع ر

بشارت بشارت دهنده،

 آب

 پاک، پاک کننده



 .دیسیرا بنو ریز یها بیترک یمعنادوم:  تیفعال

 است که یو او کس: ی. وَ هُوَ الَّذ1

 شما یقرار داد برا. جَعَلَ لَکُم: 2

 یشب را پوششلِباساً:  لَی. الل3َّ

( آرامش و استراحتی هیو خواب را)ما. والنَّومَ سُباتًا: 4

 داد روز راو قرار . وَ جَعَلَ النَّهارَ: 5

 فرستاد بادها را بشارت دهندهبُشراً:  احَی. اَرسَلَ الرِّ 6

 از آسمان میو فرو فرستاد. وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ: 7

 پاک یآب. ماءً طَهُوراً: 8

 .دیفرقان را کامل کن یاز سوره  فهیشر هیدو آ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .یپوششرا شما شب  یاست که قرار داد برا یکس اوو لِباساً:  لَیجَعَلَ لَکُم اللَّ ی. وَ هُوَ الَّذ1

 آرامش و استراحت( یرا )برا خواب و. وَالنَّومَ سُباتاً: 2

 .یتالش و زندگ یرا براو قرار داد روز . وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً: 3

بشارت را است که فرستاد بادها  یاو کس ورَحمَتِهِ:  یدَیَ  نَیبُشراً بَ احَیاَرسَلَ الرِّ ی. وَ هُوَ الَّذ4

 از رحمت خود)باران(. شی، پدهنده

 .پاک یفرو فرستاد از آسمان آبو  . وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً:5

 : نکات

 است. «پوشش»یبه معنا نجایکه در ا« پوشش» یگریو د« لباس» یکیدر اصل دو معنا دارد؛ « لباس». کلمه 1

 یبه معنا «حیر»کلمه  یرود؛ ول یآورند، بکار م یکه رحمت م ییبادها یبرا، «بادها» یبه معنا «احیر». کلمه 2

 رود. یعذاب آور بکار م یبادها یبرا، «باد»


