
 درس چهارم، جلسه اول

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

 کنمی ، عمل مکنمی نعمت، شکر م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 اَن

 اَشکُرُ

 نِعمَة

 که، اینکه

 شکر می کنم

، هر چیز خوبی که نعمت

 خدا به انسان بخشیده است

4 

5 

6 

 اَلَّتی

 اَنعَمتَ

 اَعمَلُ

 که، چیزی که، کسی که

 بخشیدی، نعمت دادی

 عمل می کنم

 

 .دیتوجه کن د،یآی م شیفعل پ یکه در معنا یجزئ رییو تغ ریز یبه الگو: دوم تیّفعال

 که عبادت کنماَن اَعبُدَ:                                           که + عبادت می کنم اَن + اَعبُدُ: 

 تا بدانندلِیَعلَموا:                                                 تا + می دانند   لِ + یَعلَمونَ: 

 کامل کنید. ک معنای این ترکیب ها رااینتمرین: 

 کنم تالوتکه اَن اَتلُوَ:                                    تالوت کنم                   + که: اَن + اَتلُو

 شکر کنندتا آن ها : شکُرونَیَ لَعَلَّهُم                        کنند یشکر مکه  یقوم یبرا: شکُرونَیَلِقَومٍ 

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت سوم: 

 پروردگاراگفت . قالَ رَبِّ: 1

 را که شکر کنم نعمت تو. اَن اَشکُرَ نِعمَتِکَ: 2

 بر من ینعمت داد: یَّ. اَنعَمتَ عَل3َ

 و بر پدر و مادرم: یَّوالِدَ ی. وَ عَل3َ

 کیکه انجام دهم کار ن. اَن اَعمَلَ صالِحًا: 5

 به رحمت تو. بِرَحمَتِکَ: 6

 

 

 



 .دیاز سوره نمل را کامل کن فهیشر اتیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 اَن اَشکُرَ نِعمَتَکَ:  یاَوزِعن . ... وَ قالَ رَب1ِّ

 را.که شکر کنم نعمت تو  به من الهام کن پروردگارا( گفت: مانی)حضرت سل و

 بر من و بر پدر و مادرم. یکه نعمت داد: یَّوالِدَ یوَ عَلَ  یَّاَنعَمتَ عَلَ ی. الّت2

 تو است. تیکه آن کار موجب رضا یکیانجام دهم کار ن نکهیا ووَ اَن اَعمَلَ صالِحًا تَرضهُ:  3

)گروه( در خودترحمت به کمک و وارد کن مرا : نَیعِبادِکَ الصّالِح یفِ  بِرَحمَتِکَ ی. وَ اَدخِلن4

 ات. ستهیشابندگان 

 

 درس چهارم، درس دوم

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

 ای، دردهندی قرار م کیبا، شر

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 بَرّ 

 بَحر

 یُرسِلُ 

 خشکی، صحرا

 دریا

 می فرستد

4 

5 

6 

 مَعَ

 تَعالی

 یُشرِکونَ 

 ، همراه بابا

 برتر است

 شریک قرار می دهند

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 کند شما را یم تیهدا: کُمیهدیَ. 1

 ایو در یخشک یها یکیدر تارظُلُماتِ البَرِّ وَ البَحرِ:  ی. ف2ِ

 فرستد بادها را    یکه م یو کس: احَیالرِّ رسِلُیُ. وَ مَن 3

 همراه با خداست؟ یمعبود ایآ. اَ ءِلهٌ مَعَ اهللِ: 4

 خداوندبرتر است اهللُ:  ی. تَعال5َ

 دهند یقرار م کیاز آنچه شر: شرِکُونَیُ. عَمّا 6

 

 

 



 .دینمل را کامل کن یاز سوره  فهیشر هیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 ایدر و یخشک یها یکیکند در تار یم تیهدا که یکس ایظُلُماتِ وَ البَحرِ:  یفِ کُمیهدیَ اَمَّن. 1

 شیپبشارت دهنده،  رافرستد بادها  یکه م یکسو رَحمَتِهِ:  یدَیَ  نَیبُشرًا بَ احَیالرِّ رسِلُ یُ . وَ مَن 2

 از رحمت خود)باران(

 ؟همراه با خداست یمعبود ایآ. اَ ءِلهٌ مَعَ اهللِ: 3

 دهند. یقرار م کیبرتر است خدا از آنچه شر: شرِکُونَیُاهللُ عَمّا  ی. تَعال4َ

 درس پنجم، جلسه اول

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

، خبرمیدهی ، قرار مانیشوایامامان، وارثان ، پ

معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

نَتلو

نَبأ

نُریدُ 

تالوت می کنیم، می 

 خوانیم

 ، جمع: اَنباءخبر

 می خواهیم

4

5

6

نَجعَلُ 

اَئِمَّة

وارثینَ

 قرار می دهیم

، جمع اِمامپیشوایان

 وارثانجانشینان، 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 بر تو   میخوان یم: کَی. نَتلُوا عَل1َ

 و فرعون یاز خبر موسوَ فِرعَونَ:  ی. مِن نَبَإ مُوس2

دارند( ایمان آورند) یم مانیکه ا یقوم یبرا: ؤمِنُونَیُ. لِقَومٍ 3

 که یبر کسان: نَیالَّذ ی. عَل4َ

    انیشوایرا پ هاآن میده یقرار م. نَجعَلَهُم اَئِمَةً: 5

 آنها را وارثان میده یقرار م: نَی. نَجعَلَهُمُ الوارث6


