
 .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

معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1
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الیُخلِفُ

ظاهِراً

تخلف نمی کند، خالف نمی کند

ظاهری
3

4

حَیاة

غافِلونَ

زندگی

، افراد بی توجهافراد غافل



را. ایدن یاز زندگ یدانند ظاهر یم :ایالد ن وةِیظاهِرًا مِنَ الحَ علَعمُونَیَ. 3

 و آنها از آخرت غافل هستند.. وَ هُم عَنِ االخِرَةِ هُم غافِلُونَ: 4

 خدا حق است. ی پس صبر کن که وعده. ... فَاصبِر اِنَّ وَعدَ اهللِ حَقٌّ: .. 5

 درس هفتم، جلسه دوم

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

دارند نیقیآموز،  ، رستگاران، حکمتکنندی اقامه م

معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف

1

2

3

تِلکَ 

حَکیم

یُقیمونَ

 این، آن

حکمت آموز

می کنند، برپا اقامه می کنند
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یُؤتونَ 

یُوقِنونَ

مُفلِحونَ 

می پردازند

یقین دارند

رستگاران

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 کتاب حکمت آموز اتیآ: مِیالکِتابِ الحَک اتُی. ءا1

  کوکارانین یبرا یو رحمت تیهدا: نَیلِلمُحسِن وَ رَحمَةٌ ی. هُد2ً

 دارند نماز را  یمبرپا الصَّلوةَ:  مُونَیقیُ. 3

دارند نیقیآنها : وقِنُونَیُ. هُم 5                                     پردازند زکات را یو مالزَّکوةَ:  ؤتُونَیُ. وَ 4

 آنها همان رستگاران هستند. اَولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ: 6

 .دیلقمان را معنا کن یسوره  5تا  1 اتیآبا قرآن:  انس

 کتاب حکمت آموز است. اتیآن آ* میالف الم م :مِیالکِتابِ الحَک اتُیتِلکَ ءا. الم* 1

  کوکارانین یبرا یو رحمت تیهدا: نَیوَ رَحمَةً لِلمُحسِن ی. هُد2ً

 پردازند زکات را. یدارند نماز را و م یکه برپا م یکسانالزَّکوةَ:  ؤتونَیُالصَّلوةَ وَ  مونَیقیُ نَی. اَلَّذ3

 دارند. نیقیآنها به آخرت  و: وقِنونَی. وَ هُم بِاألخِرَةِ هُم 4

پروردگارشان هستند و  ی ازتیآنها بر هدامِن رَبِّهِم وَ اُولئِکَ هُمُ المُفلِحونَ:  یهُدً ی. اَولئِکَ عَل5َ

 آنها همان رستگاران هستند. 


