
 درس هشتم، جلسه اول

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

 نکن یرویکن، پ تی، تبعامبریآگاه، پ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
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 نَبِیّ 

 النَّبِیّ 

 اِتَّقِ

 التُطِع

 پیامبر

 پیامبراکرم)ص(

 تقوا پیشه کن

 پیروی نکناطاعت نکن، 
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 اِتَّبِع

 خَبیر

 وَکیل

 ، پیروی کنتبعیت کن

 خبر، با آگاه

 مدافع و پشتیبان

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 ()صامبراکرمیپ یا: ی النَّبِ هَای  اَ آی. 1

 کن شهیخدا را پ یتقوا. اتَّقِ اهللِ: 2

 و اطاعت نکن کافران و منافقان را: نَیوَ المُنافِق نَی. وَ التُطِعِ الکافِر3

 میحک یدانا: مًایحَک مًای. عَل4

 شود به تو یم یکن به آنچه وح یرویو پ: کَیاِلَ یوحیُ. وَاتَّبِع ما 5

 و توکل کن بر خدااهللِ:  ی. وَ تَوَکَّل عَل6َ

 

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

 کن. شهیخدا را پ یتقوا اکرم)ص(امبریپ یااتَّقِ اهللَ:  ی  النَّب هَای  اَ آی. 1

 و اطاعت نکن از کافران و منافقان.: نَیوَ المُنافِق نَی. وَ التُطِعِ الکافِر2

 است. میحک یدانا وندقطعاً خدا: مًایحَک مًای. إِنَّ اهللَ کانَ عَل3

 از پروردگارت.به تو  شود یم یکن به آنچه وح یرویو پمِن رَبِّکَ:  کَیاِلَ یوحیُ. وَاتَّبِع ما 4

 آگاه است. د،یده یقطعاً خدا به آنچه انجام م: رًایبِما تَعمَلُونَ خَب. إِنَّ اهللَ کانَ 5

 .وندو توکل کن بر خدااهللِ:  ی. وَ تَوَکَّل عَل6َ

 بودن.مدافع  یاست خدا برا یو کاف: لًایوَکبِاللّهِ  ی. وَ کَف7َ

 



 درس هشتم، جلسه دوم

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

 دهنده، چراغ کننده، گواه، بشارت دعوت

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
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 اَرسَلنا

 شاهِد

 مُبَشِّر

 فرستادیم

 گواهشاهد، 

 ، مژده دهندهبشارت دهنده
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 داعی

 سِراج

 مُنیر

 بَشِّر

 دعوت کننده

 چراغ

 روشنی بخش

 بشارت بده

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 تو را میقطعاً ما فرستاد. إِنّا اَرسَلناکَ: 1

 گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده: رًای. شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذ2

 خدا به فرمانش یو دعوت کننده به سواهللِ بِإذنِهِ:  یاِلَ ایً. وَ داع3

 بخش یروشن یو چراغ: رًای. وَ سِراجًا مُن4

 را بشارت بده مؤمنان: نَیبَشِّرِ المُؤمِن. 5

 بزرگ یرحمت: رًای. فَضلًا کَب6

 

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

 : رًایإِنّا اَرسَلناکَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذ ی  النَّبِ هَای  اَ آی. 1

 .تو را گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده میقطعاً ما فرستاد امبریپ یا

 : رًایاهللِ بِإذنِهِ وَ سِراجًا مُن یاِلَ ایً. وَ داع2ِ

 بخش. یروشن یخدا به فرمانش و چراغ یدعوت کننده به سو و

 : رًایبِاَنَّ لَهُم مِنَ اهللِ فَضلًا کَب نَی. وَ بَشِّرِ المُؤمِن3

 بزرگ است. یخدا رحمت یآنها از سو یبرا نکهیبشارت بده مؤمنان را به ا و

 وَدَع آذاهُم: نَیوَالمُنافِق نَی. وَ التُطِعِ الکافِر3

 آن ها. تیو بگذر از آزار و اذنکن از کافران و منافقان  یرویپ و



 .وندو توکل کن بر خدااهللِ:  ی. وَ تَوَکَّل عَل4َ

)بودن(.مدافع یاست برا یو کاف: لًایوَکبِاهللِ  ی. وَ کَف5َ

 درس نهم، جلسه اول

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

شودی ، نازل مداندی ، مشودی خارج م

معناکلمهردیف معناکلمه ردیف
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یَعلَمُ

یَلِجُ

یَخرُجُ 

 می داند

 فرو می رود

خارج می شود
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یَنزِلُ 

یَعرُجُ 

یُولِجُ

 می شود نازل

 باال می رود

داخل می کند

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

نیرود در زم یداند آنچه فرو م یماالَرضِ:  یفِ  لِجُیَما  علَمُیَ. 1

 شود از آن یو آنچه خارج ممِنها:  خرُجُیَ. وَ ما 2

 شود از آسمان یو آنچه نازل ممِنَ السَّماءِ:  نزِلُیَ. وَ ما 3

 رود در آن یو آنچه باال م: هایف عرُجُیَ. وَ ما 4

 کند شب را در روز یداخل مالنَّهارِ:  یفِ لَیالَّ ولِجُی. 5

 کند روز را در شب یو داخل م: لِیالَّ یالنَّهارَ فِ ولِجُی. وَ 6

 آمرزنده است اریو او مهربان و بسالغَفُورُ:  مُی. وَ هُوَ الرَّح7

 .دیسبأ را کامل کن یاز سوره  فهیشر اتیآ نیا یترجمه با قرآن:  انس

 االَرضِ: یالسَّمواتِ وَ ما فِ یلَهُ ما فِ  ی. اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذ1

است. نیاوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زم یاست که برا ییخدا یبرا شیو ستا سپاس

 در آخرت. شیاوست ستا یو برااالخِرَةِ:  ی. وَ لَهُ الحَمدُ ف2ِ

 و آگاه است. میو او حک: رُیالخَب مُیهُوَ الحَک. وَ 3

 .نیرود در زم یداند آنچه فرو م یماالَرضِ:  یفِ لِجُیَما  علَمُیَ. 4


