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)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
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 .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



 شود از آن. یو آنچه خارج ممِنها:  خرُجُیَ. وَ ما 5

 .کند از آسمان یو آنچه نازل ممِنَ السَّماءِ:  نزِلُیَ. وَ ما 6

 .رود در آن یباال مو آنچه : هایف عرُجُیَ. وَ ما 7

آمرزنده است.بسیارو او مهربان و الغَفُورُ:  مُی. وَ هُوَ الرَّح8

 درس نهم، جلسه دوم

.دیخاطر بسپار کلمات را به یمعنا دیکن یرا کامل کرده و سع ریجدول ز: ت اولیّفعال
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معنا کلمه ردیف معناکلمه ردیف
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 تردیدشک، 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 است؟ دیترد خدا)وجود( در ایآشَکٌ:  اهللِ ی. اَ ف1ِ

 نیآسمان ها و زم ی دآورندهیپد. فاطِرِ السَّمواتِ وَ االَرضِ: 2

 دیکن ادیمردم  یا النّاسُ اذکُرُوا: هُای اَ آی. 3

 نعمت خداوند بر شما : کُمی. نِعمَتَ اهللِ عَل4َ

 از خدا هست؟ ریغ یخالق چیه ایآاهللِ:  رُی. هَل مِن خالِقٍ غ5َ

 دهد به شما)شما را( یم یروز: رزُقُکُمیَ. 6

 او را دیریپس بگ. فَاتَّخِذُوهُ: 7

 .دیفاطر را کامل کن یاز سوره  فهیشر اتیآ یا یترجمه با قرآن:  انس

 . اَلحَمدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّمواتِ وَ االَرضِ: 1

 است. نیآسمان ها و زم ی دآورندهیاست که پد ییخدا یبرا شیو ستا سپاس

نعمت خداوند بر شما. دیکن ادیمردم  یا: کُمیالنّاسُ اذکُرُوا نِعمَتَ اهللِ عَلَ هَای اَ آی. 2



 از خدا هست؟ ریغ یخالق چیه ایآاهللِ:  رٌی. هَل مِن خالِقٍ غ3َ

 .نیدهد به شما از آسمان و زم یم یروزمِنَ السَّماءِ وَ االَرضِ:  رزُقُکُمیَ. 4

 د؟یشو یحال منحرف م نیپس چگونه با ا ،جز او یمعبود ستینتُوفَکُونَ:  ی. آل اِلهَ اِلّا هَوَ فَأن5ّ

او را دشمن. دیریشما دشمن است پس بگ یبرا طانیقطعاً شلَکُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا:  طانَ ی. إِنَّ الش6َّ

 درس دهم، جلسه اول

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

، مرددآوردی، پددیکن تی، شهر، تبعافتگانیکنم، راه  یعبادت م
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بازگردانده می شوید

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 قوم من یگفت اقَومِ:  ای. قالَ 1

 را امبرانیپ دیکن یرویپ: نَی. اتَّبِعُوا المُرسَل2

  یکند از شما پاداش یدرخواست نماَجرًا:  سئَلُکُمیَ. ال3

 شده هستند تیو آنها هدا. وَ هُم مُهتَدِونَ: 4

 و آمدند اهل شهر: نَةِی. وَ جاءَ اَهلُ المَد5

 کنم یبگو خدا را عبادت م. قُل اهللَ اَعبُدُ: 6

 فطرت خدا. فِطرَتَ اهللِ: 7

 آورد مردم را بر آن دیکه پد یکس: هایفَطَرَ النّاسَ عَلَ ی. الَّت8

دیشو یپروردگارتان بازگردانده م یسپس به سورَبِّکُم تُرجَعونَ:  ی. ثُمَّ اِل9َ


