
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
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 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



 .دیاز سوره عنکبوت را کامل کن فهیشر اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 ءامَنّا: قُولُوایَاَن  ترَکُوایُ. اَ حَسِبَ النَّاسُ اَن 1

 .میآورد مانیا ندیبگوکه  یشوند وقت یکه به حال خود رها مگمان کردند مردم  ایآ

 شوند؟        ینم شیآزماآنها  و: فتَنُونَ یُ. وَ هُم ال2

خودش. یکند فقط برا یهرکس تالش کند پس تالش م ولِنَفسِهِ:  جاهِدُیُ. وَ مَن جاهَدَ فَإنَّما 3

 .انیاست از جهان ازین یقطعاً خداوند ب: نَیعَنِ العالَم یٌ. إِنَّ اهللَ لَغَنِ 4

 درس ششم، جلسه دوم

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

دوستان، مثَل، گرفت
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 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 که یکسان ثَلمَ : نَی. مَثَلُ الَّذ1

یاز خدا سرپرستان ریگرفتند غ: اءَی. اتَّخَذُوا مِن دُونِ اهللِ اَول2

 مانند مَثَل عنکبوت. کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ: 3

 ی راگرفت خانه ا: تًای. اتَّخَذَت ب4َ

 عنکبوت  یخانه  قطعاًالعَنکَبُوتِ:  تُیلَبَ. 5

 دانستند یاگر م: علَمُونَیَ. لَو کانُوا 6



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

.یاز خدا سرپرستان ریکه گرفتند غ یمثل کسان: اءَیاتَّخَذوا مِن دُونِ اهللِ اَول نَی. مَثَلُ الَّذ1

 .رای اگرفت خانه است که ل عنکبوت ثَ مانند مَ: تًایکَمَثَلِ العَنکَبُوتِ اتَّخَذَت بَ. 2

است. عنکبوت  یخانه ها، خانه  نیسست ترقطعاً العَنکَبُوتِ: و  تُیلَبَ  وتِیُ. وَ اِنَّ اَوهَنَ الب3ُ

دانستند. یاگر م: علَمُونَیَ. لَو کانُوا 4

 درس هفتم، جلسه اول

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

، افراد غافلی، ظاهریزندگ

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 خدا یوعده . وَعدَ اهللِ: 1

کند خداوند از وعده اش یتخلف نماهللُ وَعدَهُ:  خلِفُیُ. ال2

 مردم شتریامّا بوَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ:  3

 دانند ینم: علَمُونَیَ. ال4

 و آنها از آخرت. وَ هُم عَنِ االخِرَةِ: 5

 آنها غافل هستند. هُم غافِلُونَ: 6

 خداوند غافل ستیو ن. وَ مَا اهللُ بِغافِلٍ: 7

 دیده یاز آنچه انجام م. عَمّا تَعمَلُونَ: 8

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

کند خدا از وعده اش. یخدا، تخلف نم یوعده اهللُ وَعدَهُ:  خلِفُیُ. وَعدَ اهللِ ال 1

 دانند. یمردم نم شتریامّا ب: علَمُونَیَالنّاسِ ال. وَلکِنَّ اَکثَرَ 2
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