
 .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
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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



 .دیاز سوره قصص را کانل کن فهیشر اتیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

.یو فرعون به درست یبر تو از خبر موس میخوان یموَ فِرعَونَ بِالحَقِّ:  یمِن نَبَإ مُوس کَی. نَتلُوا عَل1َ

 .(دارندمی آورند)ایمان  مانیکه ا یگروه یبرا: ؤمِنُونَیُ. لِقَومٍ 2

بر مستضعفان  میمنت گذارکه  میخواه یم واألرضِ:  یاستُضعِفُوا فِ نَ یالَّذ یاَن نَمُنَّ عَلَ دُ ی. وَ نُر3

 .نیدر زم

 یعنی)میده یو قرار م انیشوایآن ها را پ میده یو قرار م: نَیالوارث . وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُم4ُ

 (.میبه حکومت برسان نیآنها  را در زم

 درس پنجم، جلسه دوم

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

یکرد، خرابکاران، تباه یکیدوست دارد، ن

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف
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، نیکو ساختنیکی کرد
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فَساد

یُحِب  

مُفسِدینَ 

 تباهیفساد، 

 دوست دارد

خرابکارانمفسدان، 

.دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 کن یکیو ن. وَ اَحسِن: 1

قطعاً خداوندإِنَّ اهللَ: . 3                        کرد خدا به تو یکین همان طور که: کَی. کَما اَحسَنَ اهللُ اِل2َ

 دوست ندارد خربکاران را: نَیالمُفسِد حِب یُ. ال4

 را یو خداوند دوست ندارد تباهالفَسادَ:  حِب  یُ. وَاهللُ ال5

 .دیقصص را کامل کن یاز سوره  اتیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 یخانه ، خداوند و طلب کن در آنچه داده است به تو: الدّارَ اآلخِرَةَءاتاکَ اهللُ  مای. وَابتَغِ ف1

 را. آخرت

 .ایاز دنخود را  یو فراموش نکن بهره : ایمِنَ الد ن بَکَ ی. وَالتَنسَ نَص2



کرد خداوند به تو. یکیکن همان طور که ن یکینو  :کَی. وَ اَحسِن کَما اَحسَنَ اهللُ اِل3َ

 .نیدر زم را یتباهو هرگز طلب نکن االَرضِ:  یالتَبغِ الفَسادَ فِ. وَ 4

قطعاً خدا دوست ندارد خرابکاران را.: نَیالمُفسِد حِب یُ. إِنَّ اهللَ ال5

 درس ششم، جلسه اول

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

کندی جهاد و تالش م، ازینی ، بمیآورد مانیا

معناکلمه ردیف معناکلمه ردیف
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 گمان کرد
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جهاد و تالش کرد
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یُجاهِدُ 

نَفس

غَنِیّ

 جهاد و تالش می کند

خود، جان، جمع: اَنفُس

 بی نیاز

.دیها را مانند نمونه کامل کن بیترک نیادوم:  تیفعال

اَنفُسَهُم: خودشاناَنفُس + هُم:            خودش   نَفسَهُ: + ه :  نَفس

اَنفُسَنا: خودماناَنفُسَ + نا:    ها : نَفسَها: خودش              + نَفس

 : خودم ینَفس:  ی+  نَفس

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکسوم:  تیفعال

 گمان کردند مردم ایآ. اَحَسِبَ النّاسُ: 1

میآورد مانیا ندیبگو)اینکه( که ءامَنّا:  قُولُوایَ. اَن 2

 هرکس تالش کند)تالش کرد(. مَن جاهَدَ: 3

 خودش یکند برا یتالش ملِنَفسِهِ:  جاهِدُ یُ. 4

 است ازین یقطعاً خدا ب: یٌ. إِنَّ اهللَ لَغَن5ِ

 انیاز جهان: نَیالعالَم. عَنِ 6


