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

 میاندی، رواینبود، آ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 اَ

 کَم

 اَنبَتنا

 آیا

 چقدر، چه بسیار

 رویاندیم

4 

5 

6 

 زَوج

 ما

 ما کانَ 

 نوع، گونه

 نه، نیست

 ، نیستنبود

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 میاندیرو اریچه بس. کَم اَنبَتنا: 1

 یاز هر نوع ارزشمند: مٍی. مِن کُلِّ زَوجٍ کَر2

 است یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَذلِکَ لَآ یإِنَّ فِ. 3

 مهربان ریشکست ناپذ: مُیالرَّح زُی. العَز4

 

 دو نکته: 

 گاهی فعل مفرد با توجه به سایر اجزای جمله به صورت جمع معنا می شود؛ مانند:. 1

 30حِجر/                                                                         فرشتگان پس سجده کردندالماَلئِکَةُ:  فَسَجَدَ

نیز می آید؛ اما الزم نیست در فارسی این « لِ»شروع می شود حرف تأکید « اِنَّ »معموالً در جمله هایی که با . 2

 حرف را نیز معنا کنیم. مانند: 

  65حج/قطعاً خدا نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان است.           اِنَّ اهللَ بِالنّاسِ لَرَئوفٌ رَحیمٌ: 

 

 این عبارات را معنا کنید.تمرین: 

 آن ها.             شتریب )نبودند(ستندین واَکثَرَهُم:  ما کانَ . وَ 1

 .است یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَ آلَذلِکَ  یفِ إِنَّ. 2

 

 



 .دیشعراء را کامل کن یاز سوره  اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .نیزمنگاه و دقت نکردند به  ایآ واالَرضِ:  یإِلَ  روایَوَ لَم اَ . 1

 .دیو مف ارزشمند( اهی)گدر آن از هر نوع میاندیرو اریچه بس: مٍیرمِن کُلِّ زَوجٍ کَ  های. کَم اَنبَتنا ف2

 است. یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَذلِکَ لَآ ی. إِنَّ ف3ِ

 آنها مؤمن. شتری)نبودند( بستندیو ن: نَیوَ ما کانَ اَکثَرَهُم مُؤمِن. 4

 )عزتمند( و مهربان است.ریقطعاً پروردگارت شکست ناپذ و: مُیالرَّح زُی. وَ إِنَّ رَبِّکَ لَهُوَ العَز5

 :نکات

معنا  «ی»بدون  میتوان یاز آنها را، م یکیداشته باشند، در ترجمه  نی. هرگاه دو اسم همراه هم بکار روند و تنو1 

 «.ارزشمند ینوع» ای «ینوع ارزشمند: »«مٍیزوجٍ کَر» بیمانند: ترک م،یکن

 .میکن یاست و آن را معنا نم دیالم تأکبکار رفته،  «ةیَا»که همراه « لَ»، حرف 3شماره  تی. در فعال2

معنا « دقت نکردند» یمنف یماضمضارع جحد است که در ترجمه به صورت  ،«روایَ لَم »، فعل 1شماره  هی. در آ3

 شود. یم

 یفصل م ریضم« هُوَ»و کلمه شود  یمعنا نمآمده و  دیتأک یآن برا« لَ » حرف، «لَهُوَ»، کلمه 5شماره  هی. در آ4

 .میمعنا نکنباشد که بهتر است آن را 

 

 درس سوم، جلسه دوم

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

 کرد بیتکذ د،یمورد اعتماد، تقوا داشته باش امبران،یپ امبر،یپ د،یکن یرویپ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

 

3 

 

4 

 کَذَّبَ، کَذَّبَت

 مُرسَلینَ 

 

 تَتَّقونَ 

 

 رَسول

 ، انکار کردتکذیب کرد

 پیامبران

 

 تقوا پیشه می کنید،

 تقوا دارید 

 ، فرستادهپیامبر

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 اَمین

 

 اِتَّقوا

 

 اَطیعوا

 

 اِن

 راستگو و درستکار،

 مورد اعتماد 

 تقوا پیشه کنید،

 تقوا داشته باشید 

 پیروی کنیداطاعت کنید، 

 

 اگر، نه، نیست

 



 دوم: تیفعال

 «را پیشه کنیدخدا تقوای : اهللَاِتَّقوا »در عباراتی مانند « اِتَّقوا»به محل ترجمه ی کلمه ی بعد از الف.  

 توجه کنید. اینک این دو عبارت را ترجمه کنید. 

 دیکن شهیاو را پ یو تقوا. وَاتَّقوهُ: 2                     دیکن شهیپروردگارتان را پ یتقوا. اِتَّقوا رَبَّکُم: 1

اطاعت َاطیعونِ = اَطیعونی = اَطیعوا + ن + ی: »کسره می آید؛ مانند: « ی»گاهی به جای ضمیر ب. 

 «.مراکنید 

 اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.  

 دیکن شهیمرا پ یو تقوا. واتَّقونِ: 4                      مرا                            دیپس عبادت کن. فَاعبُدونِ: 3

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکسوم:  تیفعال

 که گفت به آن ها برادرشان هود.  یهنگام. اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هُودٌ: 1

 شما یمن برالَکُم: قطعاً  ی. إِنّ 3                                             د؟یکن ینم شهیتقوا پ ایآ. اَال تَتَّقونَ: 2

 راستگو و درستکار هستم. یامبریپ: نٌی. رَسولٌ اَم4

 مرا دیو اطاعت کن: عونِی. وَ َاط6                                .   دیکن شهیخدا را پ یپس تقوا. فَاتَّقوا اهللَ: 5

 

 .دیشعراء را کامل کن یاز سوره  اتیآ نیابا قرآن:  انس

 را. امبرانیکردند)قوم( عاد پ بیتکذ: نَی. کَذَّبَت عادٌ المُرسَل1

 شهیتقوا پ ایکه گفت به آن ها برادشان هود که: آ یهنگام. اِذ قالَ لَهُم اَخُوهُم هُودٌ اَال تَتَّقونَ: 2

 د؟یکن ینم

 راستگو و درستکار هستم. یامبریشما پ یقطعاً من برا: نٌیلَکُم رَسولٌ اَم ی. اِن3ّ

 مرا. دیو اطاعت کن دیکن شهیخدا را پ یپس تقوا: عونِی. فَاتَّقوا اهللَ وَ اَط4

 را. یمزد چیه)رسالت خود( آن برو درخواست ندارم از شما : مِن اَجرٍ هِیعَلَ. وَ ما اَسئَلُکُم 5

 .انیپاداش من مگر بر پروردگار جهان ستین: نَیرَبِّ العالَم یإلّا عَلَ یَ. إن اَجر6

( ، که در ترجمه به عونِیمانند: )اَط رد،یگ یقرار م «کسره»یدر آخر کلمه ا ،«ی»ریضم یبه جا ی. گاه1: نکات

 رود. یبکار م« من را» یمعنا

 باشد. یم «ستین نه،»یبکار رود به معنا« إلّا»در جمله همراه با  یوقت« إن». کلمه 2


