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 اداره آموزش و پرورش استان لرستان

 امیراحمد عظیمی سرگروه دروس معارف اسالمی متوسطه اول

 1399-1400سال تحصیلی 

 

 
 درسنامه قرآن پایه هفتم



 درس اول، جلسه اول

 یافته و مقابل آن بنویسید.معنای هر کلمه را فعالیت اول: 

خدا)خداوند، خدای یکتا(، نشانه ها، بخشنده، آسمان ها، ماه، به، او، روشنایی، خورشید، 

 روز، جز، شب، زمین، کسی که، گروه، کتاب، آفرید، درستی، نام، مهربان

 خدااهلل، . اهلَل: 3            نام                      اسم، . اِسم: 2                   به                        . بِ: 1

 نشانه هاآیات، . ءایات: 6                                 مهربان. رَحیم: 5        بخشنده              . اَلرَّحمن: 4

 کسی که. اَلَّذی: 9                                                او. هُوَ: 8       قرآن، کتاب            . کِتاب: 7

 روشنایینور، . نور: 12                                           ماه. قَمَر: 11                       خورشید. شَمس: 10

 شب. لَیل: 15                                    جزمگر، . اِلّا: 14         آفریدخلق کرد، . خَلَقَ: 13

 زمین. اَرض: 18             آسمان ها           . سَماوات: 17                                 روز. نَهار: 16

 درستیحق، . حَقّ: 20                     گروهقَوم، . قَوم: 19

 

 از هر گروه، یکی از اعضا یک سطر از کلمات آشنا را همراه باتصحیح و تمرین: فعالیت دوم:  

 معنای آن بخواند تا اگر گروهی در تشخیص معنا اشتباه کرده است، آن را تصحیح کند.

 

 ترکیبهای زیر را معنا کنید.سوم:  تیفعال

 الکِتابِ  اتُی. ءا3                                    مِی. الرَّحمنِ الرَّح2            . بِسمِ اهللِ                     1

 آیات کتاب                     مهربان                     ی  بخشنده           نام خدا                       به  

 السَّمواتِ وَ األَرضِ  ی. ف6ِ                          وَ النَّهارِ                  لِی. الل5ّ                                 ی. هُوَالَّذ4

 زمین وآسمانها  در                             روز                            وشب             است که              کسی  او

 

 ترجمه این عبارات و آیات سورة یونس را کامل کنید.با قرآن:  انس

 است.حکمت آمیز آیات کتاب الف الم را؛ این . الرّ تِلکَ ءایاتُ الْکِتابِ الْحَکیمِ: 1

 . هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمسَ  ِضیاءً وَالْقَمَرَ نُورًا:2

 را تابان. ماهرا فروزان و  خورشیداست که قرار داد او کسی  

 (.یحق)درست به جزرا  نهایا خداوندخلق نکرد . ... ما خَلَقَ اهللُ ذلِکَ إِلّا بِالحَقِّ...: 3



 شب و روز. قطعاً در آمد و شد وَالنَّهارِ:  لِیاختِالفِ اللَّ ی. إنَّ ف4ِ

 .نیزم وآسمان ها  درخلق کرد خدا و آنچه السَّماواتِ وَاألرضِ :  ی. وَ ما خَلَقَ اهللُ ف5ِ

 که تقوا دارند. یگروه یاست برا یینشانه ها قطعاً: تَّقونَیَلِقَومٍ  اتٍی. لَا6

 :نکات

 معنا کرد. «ینشانه ها» و «اتیآ»به دو صورت توان  یرا م «اتیآ»، کلمه 3شماره  بی. در ترک1

 باشد. یم «آنچه» یبه معنا« ما»، کلمه 5شماره  هی. در آ2

 .کردمعنا « که یگروه» و« قومی که»می توان به دو صورت گرفته را  نیکه تنو ،«قومٍ»، کلمه 6شماره آیه . در 3

 

 درس اول، جلسه دوم

شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات جدول زیر را با استفاده از کلمات داده فعالیت اول: 

 را بخاطر بسپارید.

 وَعده، بیشتر، قطعاً، لیکن، رحمت، هدایت، ای، مردم

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 اِنَّ

 لِ 

 ما

 فی

 وَعد

 لکِنَّ

 اَکثَر

 قطعاً

 برای

 آنچه

 در

 وعده

 ، ولیلیکن

 بیشتر

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 هُم

 اَیُّهایا 

 ناس

 مِن

 کُم

 هُدًی، هُدی

 رَحمَة

 آنها، شان

 ای

 مردم

 از، از سوی

 شما، تان

 هدایت

 ، لطفرحمت

 

 .دیها را مانند نمونه کامل و معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 مؤمنان            یبرا: نَی: لِلمُؤمننَیلِ + المُؤمن                   خدا                            یبرا+ اهللِ: لِلّهِ:  لِ

 مردم یبرا+ النّاسِ: لِلنّاسِ :  لِ

 

 است اضافه شود، الف اول آن اسم حذف می شود. « اَل»به اسمی که دارای « لِ»هرگاه حرف نکته: 

 



 .دیها را معنا کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

 است. نیزم وآنچه در آسمان ها السَّماواتِ وَ األرضِ:  ی. ما ف1ِ

 خدا یوعده . وَعدَ اهللِ: 2

 آن ها شتریب. أَکثَرَهُم: 3

 مردم یاالنّاسُ:  هَایُّأَ ای. 4

 از پروردگارتان یو پند موعظه. مَؤعِظَةٌ مِن رَبِّکُم: 5

 مومنان ی( برای)لطفیو رحمت تیهدا: نَیلِلمُؤمِن وَ رَحمَةٌ ی. هُد6ً

 

 .دیرا کامل کن ونسیسوره  55و  44 ی هیترجمه آبا قرآن:  انس

 مقدار. چیه مردمکند به  یظلم نمقطعاً خداوند  :ئاًیالنّاسَ شَ  ظلِمُیَ. إِنَّ اهللَ ال1

 کنند. یخودشان ظلم م (به))امّا( مردم کنیلو : ظلِمونَیَ. وَلکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم 2

 است. نیزم ودر آسمانها  آنچه ستخدا یقطعاً برا دیآگاه باشالسَّماواتِ وَ االرضِ:  یفِ ما. اَال إِنَّ لِلّهِ 3

 است؛قطعاً وعده خدا حق)درست(  دیآگاه باش. اَال أنَّ وَعدَ اهللِ حَقٌ: 4

 دانند. ینم( شترشانیآنها)ب شتری)امّا( بکنیل و: علَمُونَیَ. وَلکِنَّ اَکثَرَهُم ال5

 :نکات

 .ی باشدم «یوعده »معنای اسم است و به« عدوَ»، کلمه  2شماره  بی. در ترک1 

 را اضافه می کنیم.  «ی»آنها دارند، معموالً در ترجمه  نیتنوکه  یی. اسم ها2

 است.« مقدار چیه»به معنای  «ئاًیشَ» کلمه،  1شماره  هی. در آ3

 .معنا می کنیم «خودشان»صورت به « اَنفُسهُم» کلمه،  2شماره  هی. در آ4

 .میمعنا کن «دیبدان »و « دیآگاه باش» صورت دو به میتوان یرا م« ااَل»، کلمه  4و  3 شماره  اتی. در آ5

 

 

 

 

 

 

 



 درس دوم، جلسه اول

 یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول زفعالیت اول: 

 همه، توانا، پروردگار، بگو، چیز                                      .دیخاطر بسپار کلمات را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 قُل

 اِلی

 جاءَ

 رَبّ 

 فَ 

 قَد

 بگو

 به سوی، به

 آمد برای، آمد

 پروردگار

 پس، و

 قطعاً

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 ه

 عَلی

 ها

 کُلّ 

 شَیء

 قَدیر

 او، َش، آن

 بر

 آن، َش، او

 همههر، 

 چیز

 توانا

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 شما یقطعاً آمد برا. قَد جاءَکُم: 2                      مردم                         یبگو االنَّاسُ:  هَایُّأَ  ای. قُل 1

 خدا یبه سواهللِ:  ی. إِل4َ                     پروردگارتان                       یاز سو. مِن رَبِّکُم: 3

  یزیبر هر چ: ءٍیکُلِّ شَ ی. عَل5َ

 

 .دیها را مانند نمونه کامل کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

 : بر او، بر آنهِیعَلَ+هِ :  یعَلَ                                         شیاو، به سو ی: به سوهِیإِلَ+ ه :  یإلَ

 : بر آنها هِمیعَلَ+ هِم:  یعَلَ                                        شیاو، به سو ی: به سوهایإِلَ+ ها:  یإِلَ

 : بر شماکُمیعَلَ + کُم :  یعَلَ                                تانیشما، به سو ی: به سوکُمیإِلَ + کُم :  یإِلَ

 

 .دیرا کامل کن یو عبارات قرآن اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 مردم. یبگو االنّاسُ:  هَایُّأَ  ای. قُل 1

 پروردگارتان. یشما حق از سو یبراآمد قطعاً  جاءَکُمُ الحَّقُّ مِن رَبِّکُم: قَد

 شما؛است بازگشت خدا  یبه سواهللِ مَرجِعُکُم:  ی. إِل2َ

 است.توانا  یزیاو بر هر چ و: رٌ یقَد ءٍیکُلِّ شَ یهُوَ عَلَ وَ



 :نکات

 شود. یمعنا م...«  یآمد برا» بکار رود، به صورت ریبا ضمهمراه « جاء»که  یوقت،  2شماره  بی. در ترک1

 شود. یمعنا م «یاز سو»و « از» به دو صورت« مِن» کلمه،  3شماره  بی. در ترک2

 شود. یمعنا م« هر» د،یایکه بعد از آن اسم مفرد و نکره ب یوقت« کُل» کلمه،  5شماره  بی. در ترک3

بکار می « به سوی»است، که در ترکیب ها و آیه ی باال به معنای  «یبه سو»و« به»به دو معنای « إلَی»کلمه . 4

 رود.

 

 درس دوم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول زفعالیت اول: 

 .دیخاطر بسپار را به

 عبادت کنید، گفت، برادر، خدا، پاداش

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اَخ، اَخو، اَخا، اَخی

 قالَ 

 یا

 اِله

 برادر

 گفت

 ای

 ، معبودخدا

5 

6 

7 

8 

 ی

 اُعبُدوا

 اَجر

 التَعقِلونَ 

 من، َم

 عبادت کنید

 پاداش

 اندیشه نمی کنید

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 )حضرت( هودبرادرشان. أَخاهُم هُودًا: 2                        عاد )قوم( یبه سو وعادِ:  ی. وَ إِل1َ

 راخدا  دیعبادت کن. اعبُدُوا اهللَ: 4                                               شما یخدا. اِلهُکُم: 3

 د؟یکن ینم شهیاند ایپس آ. اَفَال تَعقِلونَ: 5           قومِ من                                    یاقَومِ:  ای. 5

 

 .دیسیمربوطه را مقابل آن بنو هیو شماره آ دیرا کامل کن یعبارات قرآن نیترجمه ابا قرآن:  انس

 وَ رَبِّکُم:  یاهللِ رَبّ  یتَوَکَّلتُ عَلَ ی. إِن1ّ

 61هود/                 پروردگار شما.                                   وبر خدا، پروردگارم توکل کردم من  قطعاً

 50هود/   را.       قوم ثمود برادرشان صالح  یسوبه ( میو )فرستادثَمودَ اَخاهُم صالِحاً:  ی. وَ إِل2َ



 88هود/            را.                            خدا  دیقومِ من عبادت کن یگفت اقَومِ اعبُدُوا اهللَ:  ای. قَالَ 3

 88هود/           آورم.              یم یرو شیبه سوتوکل کردم و بر او : بُیاُن هِیتَوَکَّلتُ وَ إلَ  هِی. عَل4َ

 :نکات

 است. «حضرت صالح»قوم ثمود،  امبریو پ «حضرت هود»قوم عاد،  امبری. پ1

به  یعنی م؛یکن یمعنا م یپرسش« اَ» قبل از را« فَ»در ترجمه آن حرف ،«عقِلونیَاَفاَل»،  5شماره  بی. در ترک2

 .میکن یمعنا م« ...ایپس آ» صورت

 

 درس سوم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول زفعالیت اول: 

 .دیخاطر بسپار را به

 توکل کن، انجام می دهید، نازل کردیم، کار، نهان، عبادت کن

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 غَیب

 اَمر

 اُعبُد

 تَوَکَّل

 کَ

 نهانغیب، 

 ، فرمان کار

 عبادت کن

 کنتوکل 

 تو، َ ت

6 

7 

8 

9 

10 

 عَن

 تَعمَلونَ 

 نا

 اَنزَلنا

 لَعَلَّ 

 از

 انجام می دهیدعمل می کنید، 

 ما، مان

 نازل کردیمفرو فرستادیم، 

 تا، امید است

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 خداست یبرا. لِلّهِ: 1

 نینهان آسمان ها و زمالسَّماواتِ وَ االَرضِ:  بُی. غ2َ

 توکل کن بر او: هِی. تَوَکَّل عَل4َ                         پس عبادت کن او را                      . فَاعبُدهُ: 3

 آن را میقطعاً ما نازل کرد. إِنّا اَنزَلناهُ: 6                        دیده یاز آنچه انجام م. عَمّا تَعمَلُونَ: 5

 دیکن شهیتا شما اند. لَعَلَّکُم تَعقِلُونَ: 8                                           یعرب یقرآن: اًی. قُرءاناً عَرَب7

 

 

 



 .دیرا کامل کن میقرآن کر اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .نیزمو  آسمانها نهان استخدا  یبرا والسَّماواتِ وَ االَرضِ:  بُ یغَ. وَلِلّهِ 1

 .هاکار یشود همه  یبازگردانده ماو  یبه سو واالَمرُ کُلُّهُ:  رجَعُیُ  هِی. وَ اِل2َ

 توکل کن بر او.را و عبادت کن او  پس: هِی. فَاعبُدهُ وَ تَوَکَّل عَل3َ

 .دیده یاز آنچه انجام م غافل پروردگارت ستیو نعَمّا تَعمَلُونَ:  غافِلٍ. وَ ما رَبُّکَ بِ 4

 .دیکن شهیتا شما اند یعرب یقرآنرا آن  میقطعاً ما نازل کرد. إِنّا اَنزلناهُ قُرءاناً لَعَلَّکُم تَعقِلُونَ: 5

 :نکات

 است.« از آنچه» یبوده که به معنا« عَن + ما»در اصل « عَمّا»، کلمه  5شماره  بی. در ترک1

 باشد. یم« ما قطعاً»یکه به معنااست « إنَّ + نا»در اصل« إنّا» کلمه،  6شماره  بی. در ترک2

 شود. یمعنا م «یهمه »به صورت « کُلِّهِ» کلمه،  2شماره  هی. در آ3

 می باشد.« نیست»معنای  به« ما»کلمه ،  4شماره  هی. در آ4

 می باشد.  «دیکن شهیاند»معنای است به بکار رفته «لَعَلَّ»بعد از که « تَعقِلُونَ»، کلمه  5شماره آیه . در 5

 

 درس سوم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول زفعالیت اول: 

 .                                            دیخاطر بسپار را به

 یک، شکر نمی کنند، پدران

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 مِلَّة

 ءاباء

 ذلِکَ 

 فَضل

 دین، آیین

 ، جمع اَبپدران

 این، آن

 لطف و رحمت

5 

6 

7 

 الیَشکُرونَ 

 اَم

 واحِد

 شکر نمی کنند

 یا، آیا

 یکیگانه، 

 

 .دیرا معنا کن یها و عبارات قرآن بیترک نیادوم:  تیفعال

 ستا از لطف و رحمت خدا نیا. ذلِکَ مِن فَضلِ اهللِ: 2                             پدرانم نید: ی. مِلَّةَ ءابائ1ِ

 مردم شتریب. أَکثَرَ النَّاسِ: 4                                         مردم است  بر ما و برالنَّاسِ:  یوَ عَلَ نای. عَل3َ

 گانهیخداوند . اهللُ الواحِدُ: 5



مربوطه را مقابل آن  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یعبارات قرآن نیترجمه ابا قرآن:  انس 

 .دیسیبنو

(حضرت یعنی)؛ پدرانم نیاز دکردم  یرویو پ: عقوبَیَوَ اِسحاقَ وَ  مَیابراه ی. وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ ءابائ1

 .   عقوبی واسحاق  و میابراه

 .میخدا قرار ده کیرا شر یزیچ چیکه ما ه ستیسزاوار ن: ءٍیکانَ لَنا اَن نَشرِکَ بِاهللِ مِن شَ ما

 است.بر مردم  واز لطف و رحمت خدا بر ما  نیاالنَّاسِ:  یوَ عَلَ نایمِن فَضلِ اهللِ عَلَ ذلِکَ

 38/وسفی                   کنند.                یمردم شکر نم شتریب کنیل و: شکُرُونَیَ اَکثَرَ النّاسِ ال وَلکِنَّ

 56/وسفی                         را.    کوکارانینپاداش  میبر ینم نیو از ب: نَیاَجرَ المُحسِن عُ ی. وَ النُض2

 57/وسفی                 :                                          تَّقونَیَءامَنوا وَ کانُوا  نَ یلِلَّذ رٌی. وَ لَاَجرُ اآلخِرَةِ خ3َ

 داشتند. یآوردند و تقوا م مانیکه ا یکسان یبرابهتر است پاداش آخرت قطعاً  و

 :نکات

 است. «کتای ای گانهی»ی به معنا« الواحد» کلمه،  5شماره  بی. در ترک1

زاید است و « مِن»زیرا شود؛  یمعنا م «چیه»، به صورت «ءٍ یمِن شَ» بیدر ترک« مِن»، کلمه 1شماره آیه . در 2

 آمده است.  تأکیدبرای 

 بکار می رود.« تقوا می داشتند»به معنای  «تَّقونیَ کانوا» بی، ترک3شماره آیه . در 3

 

 درس چهارم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز :فعالیت اول

 .دیخاطر بسپار را به

 ، بسیار آمرزنده، گفتند، آیا، گناهان، نادان، شمااین، تو، نیکوکار

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 اَ، هَل

 اَنتُم

 جاهِل

 اَنتَ

 هذا

 آیا

 شما

 ، بی خردنادان

 تو

 این

6 

7 

8 

9 

 مُحسِن

 غَفور

 قالوا

 لَ 

 نیکوکار

 بسیار آمرزنده

 گفتند

 قطعاً

 



 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 .           برادرش و وسفی با: هِیوَ اَخ وسُفَیُ. ب1ِ

 ؟یهست وسفیتو همان قطعاً  ایآ: وسُفُیُ. اَ ءِنَّکَ لَاَنتَ 2

 من استبرادر  نیا: ی. هذا اَخ3

 .کوکارانیپاداش ن: نَیالمُحسِن. اَجرَ 4

 پدر ما یگفتند ااَبانا:  ای. قالوا 5

 آمرزنده و مهربان است. اریاو بس: مُی. هُوَ الغَفورُ الرَّح6

 

 .دیها را مانند نمونه کامل کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

            انی: راستگونَی: صادِق نَ یراستگو + : صادق

 کوکارانی: ننَیمُحسِن: نَی+  کوکارین: مُحسِن

                 : مؤمنان       نَیمُؤمِن :نَی+ مؤمن: مُؤمِن

 )دانشمندان(انی: دانانَیعالِم: نَی+ دانا : عالِم

 : کافران نَ یکافر: نَی+  کافر: کافِر

                                                

 .دیها را مانند نمونه کامل و ترجمه کن بیترک نیاچهارم:  تیفعال

                              نندگانیخالِقونَ: آفر+ ونَ:  نندهیآفر: خالِق

 مُسلِمونَ: مسلمانان+ ونَ:  مسلمان: مُسلِم

 مُهاجِرونَ: هجرت کنندگان               + ونَ: هجرت کننده : مُهاجِر

 ظالِمونَ: ستمگران+ ونَ: ستمگر :ظالِم

 ونَ: کافرانکافر + ونَ: کافر: کافِر

 

 .دیرا کامل کن یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 إذ اَنتُم جاهِلُونَ: هِیوَ اَخ وسُفَیُ. قالَ هَل عَلِمتُم ما فَعَلتُم ب1ِ

 د؟یبودشما جاهل که  یهنگام برادرشو  وسفیبا  دیچه کرد دیدانست ایگفت: آ 

 ؟یهست وسفی همان قطعاً تو ایگفتند: آ: وسُفُیُ لَاَنتَ. قالُوا ءَ اِنَّکَ 2



 من است.برادر  نیاهستم و  وسفیمن  گفت:: یوَ هذا اَخ وسُفُیُاَنا  قالَ

 را.  کوکارانیپاداش نبرد  ینم نیاز بپس قطعاً خداوند : نَیاَجرَ المُحسِن عُیضیُاهللَ ال فَإنَّ

 :نکات

  .شود یمعنا نمآمده است و  دیتأک یبرا« لَأَنتَ»، کلمه 2شماره  بی. در ترک1

 .  می کنیممعنا « آمرزنده اریبس»را به صورت « الغفور» کلمه، 6در ترکیب شماره . 2

 است. یکلمه پرسش رایباشد؛ ز یم« چه» یبه معنا« ما»، کلمه 1. در انس با قرآن شماره 3

 

 درس چهارم، جلسه دوم

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات : اول تیفعال

 مانیای ، ب های کیدلها ، سخت ، تار                                   .خاطر بسپارید را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 قُلُوب

 ظُلُمات

 کافِر

 اِذن

 دلهاقلب ها، 

 تاریکی ها

 بی ایمانکافر، 

 جازها

5 

6 

7 

8 

 صِراط

 عَزیز

 وَیل

 شَدید

 راه

 عزتمند، شکست ناپذیر

 وای بر

 سخت

 

 

 این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.دوم:  تیفعال

 کتابی که نازل کردیم آن را. کِتابٌ اَنزَلناهُ: 1

 تو یبه سو: کَی. اِل2َ

 ها یکیاز تار. مِنَ الظُّلُماتِ: 3

 نور یبه سوالنُّورِ:  ی. اِل4َ

 بر کافران یوا: نَیلِلکافِر لٌی. و5َ

 سخت یاز عذاب: دٍ ی. مِن عَذابٍ شَد6

 

 



مربوطه را مقابل آن  یترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه با قرآن:  انس

 بنویسید.

 وَ هُوَ الواحِدُ القَهّارُ: ءٍی.  قُل اهللُ خالِقُ کُلِّ شَ 1

 16رعد/              مقتدر است.                           او یگانه ی است و هر چیزی  نندهیآفربگو: خدا  

 . اَال بِذِکرِ اهللِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ:2

  26رعد/           دل ها.                                          آرام می گیرد  خدا( با یاد دیبدانید)آگاه باش 

 لِتُخرِجَ النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ: کَیاِل. الر کِتابٌ اَنزَلناهُ 3

 از تاریکی ها.را مردم تا خارج کنی  به سوی تو رانازل کردیم آن ی که کتابالم را،  الف

 :دِ یالحَم زِ یصِراطِ العَز یالنُّورِ بِاِذنِ رَبِّهِم اِلَ  یاِلَ

 1ابراهیم/        ستوده.       عزتمند)خداوند( راه به سوی اجازه ی پروردگارشان  بهسوی نور  به

 گردد. یبر م کتاببه  ریضم نیباشد؛ چون ا یم« آن را» یبه معنا نجایدر ا« هُ »ضمیر  «انزلناه» بیدر ترک: نکته

 

 درس پنجم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 ، شنواشیو ستا سپاس ،یدانی، پدر و مادرم، روز، ممانیدعا، نماز، آسمان، باا .دیخاطر بسپار را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 سَماء

 حَمد

 سَمیع

 مُقیم

 صاَلة

 آسمان

 سپاس و ستایش

 شنوا

 برپاکننده

 نماز

6 

7 

8 

9 

10 

 ذُرّیَّة

 دُعاء

 یَوم

 والِدَیَّ 

 مُؤمِن

 فرزند، نسل

 ، درخواستدعا

 روز

 پدر و مادرم

 با ایمانمؤمن، 

 

 قرآنی را معنا کنید. یاین ترکیب ها و عبارت هادوم:  تیفعال

 دعا یشنونده الدُّعاءِ:  عُی. سَم2سپاس و ستایش برای خداست.                     . اَلحَمدهلُلِ: 1

 پدر و مادرم را: یَّ. لِوالِد4َ              نماز                       یبرپا کننده الصَّلوةِ :  مَی. مُق3

 از نسل )فرزندان( من: یتیَّ. مِن ذُر6ّ                 مؤمنان را                                      : نَی. لِلمُؤمِن5

 در آسمانالسَّماءِ:  ی. ف7ِ



 قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید. یترجمه این عبارت هابا قرآن:  انس

 وَ اِسحاقَ: لَیالکِبَرِ اِسماع یعَلَ یلِ وَهَبَ  ی. اَلحَمدُاهللِ الَّذ1

 را. اسحاق و اسماعیلدر کهنسالی  منبه بخشید که  استو ستایش برای خدایی  سپاس

 است.قطعاً پروردگار من شنونده ی دعا الدُّعاءِ:  عُیلَسَم ی. اِنَّ رَب2ّ

 مرا. فرزندان و نیزبرپاکننده ی نماز قرار بده مرا پروردگارا  :یتیَّذُرّ وَ مِنالصَّلوةِ  مَیمُق یاجعَلن رَبِّ .3

 را.دعای من و بپذیر  پروردگارا. رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاءٍ : 4

 الحِسابُ: قُومُیَ ومَیَ نَیوَ لِلمُؤمِن یَّوَ لِوالِدَ ی. رَبَّنا اغفِرلِ 5

 که برپا می شود حساب)روز قیامت(. مادرم را و مؤمنان را روزیو  پدربیامرز مرا و  پروردگارا

 :نکات

بهتر است آن را به  نجایرود که در ا یبکار م« نسل»یا « فرزند»به دو معنای  «ذُرِّیَة»، کلمه 6. در ترکیب شماره 1

 .میمعنا کن« فرزندان» ای «نسل»یعنیصورت اسم جمع 

 .«یبرا» یباشد، نه به معنا یم« را» یدر تمام موارد به معنا« لِی»در ترکیب « لِ »حرف ، 5شماره آیه . در 2

 

 درس پنجم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 .دیاوریخاطر ب را به

 فریک ها، ها، بهشت بندگان، افراد با تقوا، چشمه

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 عِباد

 مُتَّقین

 جَنّات

 بندگان، جمع عَبد

 افراد با تقوا

 ، جمع جَنّةبهشت ها

4 

5 

6 

 عُیون

 عَذاب

 اَلیم

 ، جمع عَینچشمه ها

 کیفرعذاب، 

 دردناک

 

 این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.دوم:  تیفعال

 قطعاً افراد با تقوا: نَی. اِنَّ المُتَّق2                   قطعاً بندگان من                                   : ی. اِنَّ عِباد1

 عذاب دردناک: مُی. العَذابُ االَل4                    در بهشت ها و چشمه ها       : ونٍیُجَنّاتٍ وَ عُ ی. ف3ِ

 

 



 را مانند نمونه کامل کنید. جدولفعالیت سوم: 

 معنا جمع معنا مفرد

 بهشت ها، باغ ها جَنّات بهشت، باغ جَنَّة

 نشانه ها، آیات ءایات نشانه، آیه ءایَة

 میوه ها ثَمَرات میوه ثَمَرَة

 زنان مؤمن مُؤمنات زن مؤمن مُؤمِنَة

)ات(  و اضافه کردن)ة(  است، پس از حذف) ة(  که آخر آنها یمعموالً کلمات: میریگ یم جهینت

 شوند. یجمع بسته م

 

 ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را مقابل آن بنویسید.با قرآن:  انس

 :ونٍیُعُجَنّاتٍ وَ  یفِ نَ ی. اِنَّ المُتَّق1

 45حجر/   سارها هستند.                         چشمه وقطعاً افراد باتقوا)پرهیزکاران( در بهشت ها  

 46حجر/       شوید با سالمتی و امنیت.                              آنداخل : نَ یبِساَلمٍ ءامِن ها. اُدخُلُو2

 3نحل/ به درستی.              را زمین وخلق کرد آسمان ها . خَلَقَ السَّمواتِ وَ االَرضَ بِالحَقِّ: 3

 معنا کرد. «یدرست»و « حق»به دو صورت  میتوان یرا م« الحَقّ»، کلمه 3شماره آیه در : هتنک

 

 درس ششم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز :اول تیفعال

 .دیرا بهخاطر بسپار

 کنندی م شهیل و اندتعقّ  ها، کشت، وهی، درختان خرما، ستارگان، متونی، زکنندی فکر م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 زَرع

 زَیتون

 نَخیل

 اَعناب

 کِشتزراعت، 

 زیتون

 درختان خرماجمع نخل، 

 جمع عِنَب، درختان انگور

5 

6 

7 

8 

 ثَمَرات

 یَتَفَکَّرونَ 

 نُجوم

 یَعقِلونَ

 میوه هاجمع ثََمرة، 

 فکر می کنند

 ستارگانجمع نَجم، 

 تعقّل و اندیشه می کنند

 

 



 این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.دوم:  تیفعال

 ها وهیم یو از همه . وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ: 2      درختان خرما و انگور   وَ االَعنابَ:  لَی. وَ النَّخ1

 کنندی که فکر م یگروه یبرا :تَفَکَّرونَیَ. ِقَومٍ 4    است  یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَذلِکَ لَا ی. اِنَّ ف3ِ

 کنند یم شهیکه تعقل و اند یگروه یبرا: عقِلونَیَ. لِقَومٍ 5

 

 نحل را کامل کنید. ةسور12 تا11 ترجمه آیاتبا قرآن:  انس

 وَ األعنابَ: لَ یوَالنَّخ تُونَ یوَ الزَّ الزَّرعَ بِهِلَکُم  نبِتُ یُ. 1

 را.انگور و درختان خرما و  تونیز و زراعت، با آب بارانشما  یبرا اندیرو یم

 ها؛ وهیم یاز همه  و. وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ: 2

 :تَفَکَّرونَیَلِقَومٍ  ةًیَذلِکَ لَآ ی. إِنَّ ف3ِ

 کنند. یکه فکر م یگروه یبرااست  یدر آن نشانه ا قطعاً

 را. ماه و دیخورش و روز وشب خدمت شما قرار داد  در ووَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ:  لَی. وَسَخَّرَلَکُمُ ال4َّ

 هستند؛ به فرمانش رام ستارگان: و بِأمرِهِ. وَالنُّجُومُ مُسخَّراتٌ 5

 کنند. یم شهیکه تعقل و اند یگروه یبرااست  ییقطعاً در آن نشانه ها: عقِلونَیَلِقَومٍ  اتٍیذَلِکَ لَا ی. إِنَّ ف6ِ

 : نکات

« همه» یبه معنا« کُلّ»کلمه  د،یایب ریجمع، اسم جمع و ضمکلمه ی ، «کُلّ»بعد از هرگاه ، 2شماره  بی. در ترک1

 باشد.  یم

 شود. یباشد و معنا نم یم دیتأک یآمده است برا «ةیآ» یکه بر رو« لَ» ، حرف3شماره  بی. در ترک2

باشد که بعد از اسم نکره حتماً در ترجمه  یم هیآن جمله وصف د،یایب یدار(، فعل نی. هرگاه بعد از اسم نکره)تنو3

 .«کنند یم شهیکه تعقل و اند یگروه یبرا»به معنای  «عقِلونَیَلِقَومٍ ». مانند: میکن یرا اضافه م« که» حرف

 

 

 

 

 

 

 



 درس ششم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 .دیخاطر بسپار را به

 ها کرد ، درمان ، خانه یها ، درخت ، وح زنبور عسل ، کوه

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اَوحی

 نَحل

 جِبال

 بُیوت

 وحی کرد

 زنبور عسل

 کوه هاجمع جَبَل، 

 خانه هاجمع بَیت، 

5 

6 

7 

8 

 شَجَر، شَجَرَة

 مُختَلِف

 اَلوان

 شِفاء

 درخت

 گوناگون

 هاجمع َلون، رنگ 

 درمان 

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 کرد پروردگارت یوحرَبُّکَ:  ی. وَ اَوح1َ

 به زنبور عسلالنَّحلِ:  ی. إل2َ

 از کوه ها. مِنَ الجِبالِ: 3

 از درخت. مِنَ الشَّجَرِ: 4

 شیرنگ ها است گوناگوناَلوانُهُ:  مُختَلِفٌ. 5

 است مردم یبرا یدر آن درمانشَفاءٌ لِلنَّاسِ:  هِی. ف6ِ

 

مربوطه را مقابل  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .دیسیآن بنو

 77نحل/             .        نیزمو آسمان ها  نهان استخدا  یبراالسَّمواتِ وَاالَرضِ: و  بُیغَ. وَ لِلّهِ 1

 77نحل/        توانا است.                        یزیقطعاً خداوند بر هر چ: رٌیقَد ءٍیکُلِّ شَ  یإِنَّ اهللَ عَلَ. 2

 سَکَنًا:  وتِکُمیُ. وَاهللُ جَعَلَ لَکُم مِن ب3ُ

 80نحل/          محل سکونت و آرامش.                      تانیشما از خانه ها یبراداد  قرارخداوند  و

 90نحل/.            یکیعدالت و نکند به  یامر مقطعاً خداوند بِالعَدلِ وَ اإلحسانِ:  أمُرُیَ. إِنَّ اهللَ 4

 شود. یمعنا م« هر»به صورت را « کُلّ» ،نکره ای بیایداسم مفرد و ، «کُلّ»کلمههرگاه بعد از : نکته



 درس هفتم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 .دیرا بهخاطر بسپار

 خوب،  یکه، کارها یکسان ،آورندی م مانی، ادهدی ، بشارت و مژده مکنندی عمل م

 ، بزرگ ، آخرتکندی م تیهدا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 یَهدی

 الَّذینَ 

 یَعمَلونَ 

 صالِحات

 هدایت می کند

 کسانی که

 عمل می کنندانجام می دهند، 

 کارهای خوب

5 

6 

7 

8 

 اَنَّ

 کَبیر، کَبیرَة

 یُؤمِنونَ 

 ءاخِرَة

 که، اینکه، قطعاً 

 بزرگ

 ایمان می آورند

 ، قیامتآخرت

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 را کین هایدهند کار یکه انجام مالصّالِحاتِ:  عمَلُونَ یَ  نَی. اَلَّذ2  قرآن نیقطعاً ا. إِنَّ هذَا القُرآنَ: 1

 آورند ینم مانیبه آخرت ابِاالخِرَةِ:  ؤمِنُونَیُ. ال4   (یبزرگ)پاداش بزرگ یپاداش: رًای. اَجرًا کَب3

 (یدردناک)عذاب دردناک یعذاب: مًای. عَذابًا اَل5

 

 .دیاسراء را کامل کن یاز سوره  یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 اَقوَمُ:  یَهِ  یلِلّت یهدیَ. إِنَّ هذَا القُرءانَ 1

 است. نیو ماندگارتر نیدرست تر زیکه آن چ یزیبه چکند  یم تیقرآن هدا نیا قطعاً

 الصّالِحاتِ:  عمَلُونَیَ نَ یالَّذ نَیالمُؤمِن بَشِّرُ یُ. وَ 2

 را. کینهای دهند کار  یکه انجام م یمؤمناندهد به  یبشارت م و

 بزرگ است. یپاداش شانیقطعاً برا: رًایلَهُم اَجرًا کَب أَنَّ

 آورند به آخرت. ینم مانیکه ا یو قطعاً کسانبِاالخِرَةِ:  ؤمِنُونَیُال نَی. وَ أَنَّ الَّذ3

 دردناک. یعذاب شانیبرا میآماده کرد: مًای. اَعتَدنا لَهُم عَذابًا اَل4

 یکه اسم ها یوقت رای؛ ز«که یکسان»باشد، نه  یم« که» یبه معنا« الَّذینَ»کلمه ، 2شماره  و آیه بیدر ترک: نکته

 باشند. یم« که» یبه معنا رند،یموصول بعد از اسم معرفه به الف الم قرار بگ



 درس هفتم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز :اول تیفعال

 .دیخاطر بسپار را به

 هودهیروشن، بگو، ستمگران، دشمن، پوچ و ب

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 قُل

 باطِل

 کانَ 

 بگو

 پوچ و بیهودهباطل، 

 بود، است

4 

5 

6 

 ظالِمینَ

 عَدُوّ

 مُبین

 ستمگرانظالمان، 

 دشمن

 روشنآشکار، 

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 بگو آمد حق. قُل جاءَ الحَقُّ: 1

 مؤمنان یاست برا یدرمان و رحمت: نَ ی. شِفاءٌ وَ رَحمَةٌ لِلمُؤمِن2

 قطعاً لطف و رحمتش. إِنَّ فَضلَهُ: 3

 بود بر تو بزرگ: رًایکَب کَی. کانَ عَل4َ

 طانیقطعاً ش: طانَی. إِنَّ الش5َّ

 (یآشکار)دشمن آشکار یدشمن: نًای. عَدُوًّا مُب6

 

مربوطه را مقابل آن  ی هیو شماره آ دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .دیسیبنو

 53اِسراء/آشکار.   یدشنمانسان  یاست برا طانیقطعاً ش: ایًکانَ لِإلنسانِ عَدُوًا مُب طانَ ی. إِنَّ الش1َّ

 سُلطانٌ:  هِمیلَعَ لَکَ  سَ یلَ ی. إِنَّ عِباد2

 65اسراء/             .                     یتسلط چیه بر آنها( طانیش ی)اتو یبرا ستینبندگان من،  قطعاً

 66اسراء/      بود)است( به شما مهربان.                             )خدا(  قطعاً او: مًای. إِنَّهُ کانَ بِکُم رَح3

 : رًایکَب کَی. إِنَّ فَضلَهُ کانَ عَل4َ

 87اسراء/                    (.                   اری)و بس بزرگ( امبریپ ی)ا لطف و رحمت او است بر تو قطعاً

 



  درس هشتم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 نتی، زکن، نازل کرد، بهتر ایّغار، مه                                      .دیخاطر بسپار را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اَنزَلَ 

 جَعَلنا

 زینَة

 اَحسَن

 ، فرو فرستادنازل کرد

 قرار دادیم

 ، زیباییزینت

 بهتربهترین، 

5 

6 

7 

8 

 اِذا

 کَهف

 آتِ

 لَدُن

 وقتی که، هنگامی که

 غار

 به، بده بهببخش 

 نزد

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 است که ییخدا یبرا شیسپاس و ستا: ی. اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذ1

                                 میقطعاً ما قرار داد. إنّا جَعَلنا: 3  نازل کرد بر بنده اش کتاب راعَبدِهِ الکِتابَ:  ی. اَنزَلَ عَلَ 2

                  آن یبرا ینتیزلَها:  نَةًی. ز5                                است نیزم یآنچه بر رواالَرضِ:  ی. ما عَل4َ

 پس گفتند: پروردگار ما)پروردگارا(. فَقالُوا رَبَّنا: 7                               غار یبه سوالکَهفِ:  ی. إِل6َ 

 ببخش به ما از نزدت)نزد خودت(. ءاتِنا مِن لَدُنکَ: 8

 

 .دیکهف را کامل کن یاز سوره  یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 لَهُ عِوَجًا:  جعَلیَعَبدِهِ الکِتابَ وَ لَم  یاَنزَلَ عَلَ ی. اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذ1

 یگونه نادرست چیو در آن هاست که نازل کرد بر بنده اش کتاب را  ییخدا یبرا شیو ستا سپاس

 قرار نداد. یو ناراست

 آن. یبرا ینتیاست ز نیزم یآنچه بر رو میقطعاً ما قرار داد لَها: نَةً یاالَرضِ ز ی. إِنّا جَعَلنا ما عَلَ 2

 را دارند.عمل  نیبهتراز آنها،  کیکه کدام  راآنها  مییازمایتا بعَمَالً:  اَحسَنُ  هُمیُّاَ م. لِنَبلُوَه3ُ

 به غار.پناه گرفتند جوانان که  یهنگامالکَهفِ:  یالفِتنَةُ إِلَ ی. اِذ اَو4َ

 .یپس گفتند: پروردگارا ببخش به ما از نزد خودت رحمت. فَقالُوا رَبَّنا ءاتِنا مِن لَدُنکَ رَحمَةً ...: 5

 :نکات

 .است« اش» یبه معنا «هِ»، ضمیر «عَبدِهِ» بی. در ترک1

 موصول است و پس از آن حرف جر آمده است. یما رایاست؛ ز «آنچه»یبه معنا« ما»کلمه ، 2شماره  آیه . در2



 درس هشتم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

                      .دیبسپارر خاط را به

 کندی ، کوچک، سجده کردند، عمل کردند، ظلم نممیگفت

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 یَقولونَ 

 صَغیرَةصَغیر، 

 وَجَدوا

 عَمِلوا

 می گویند

 کوچک

 یافتند

 ، انجام دادندعمل کردند

5 

6 

7 

8 

 الیَظلِمُ

 اَحَد

 قُلنا

 سَجَدوا

 ، ستم نمی کندظلم نمی کند

 کسی، یکتا، یگانه

 گفتیم

 سجده کردند

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 آنچه را انجام دادند افتندیو  . وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا:1

 کند پروردگارت یظلم نمرَبُّکَ:  ظلِمُیَ. ال2

 به فرشتگان)مالئکه( میکه گفت یو هنگام. وَ إذ قُلنا لِلمَالئِکَةِ: 3

 سیپس سجده کردند جز ابل: سَی. فَسَجَدُوا اِلّا اِبل4

                  عمل                              یکارنامه  نیا. هذَا الکِتابِ: 5

 خلق کرد تو را. خَلَقَکَ: 6

 

مربوطه را مقابل  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .دیسیآن بنو

 خَلَقَکَ مِن تُرابٍ:  ی. اَ کَفَرتَ بِالَّذ1

 37کهف/                     خاک؟                             که خلق کرد تو را از  یبه کس یکافر شد ایآ

 39کهف/               .                         خدا از مگر یتوان و قدرت چیه ستین . ال قُوَّةَ اِلّا بِاللّهِ:2

 عمل؟ یکارنامه  نیا ستیبر ما چ یوا یا ندیگو یمو مالِ هذَا الکِتابِ:  لَتَنایوَ ای قُولُونَیَ. وَ 3

جز آن که به حساب  بزرگ و کوچک زیچ چیجا نمانده است هاِلّا اَحصها:  رَةً یکَبال وَ  رَةًیصَغ غادِرُیُ ال

 آمده است آن.



 آنچه را انجام دادند)عمل کردند( حاضر. افتندی ووَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرًا:  وَ

 49کهف/                .            یکس چیبه هکند پروردگارت  یو ظلم نم :اَحَدًارَبُّکَ  ظلِمُیَال  وَ

 :نکات

 است.« که یکس» یبه معن «یالَّذ»، کلمه 1شماره آیه . در 1

آمده  دیتأک یزائده است و برا «ال»چون  م؛یکن یرا معنا نم« ال» حرف «رةًیال کَب» بی، در ترک3شماره آیه . در 2

 است.

 شود. یمعنا م «یکس چیه»یمنف یدر جمله « اَحدًا». کلمه 3

 

 درس نهم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

     .دیخاطر بسپار را به

 ، مالقاتشودی م یانسان، کار، پرستش، وح

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اَنَا

 یوحی

 لِقاء

 عَمَل

 من

 وحی می شود

 ، دیدارمالقات

 کارعمل، 

 

5 

6 

7 

8 

 صالِح

 عِبادَة

 بَشَر

اِنَّما، 

 اَنَّما

 خوب، شایسته

 پرستشعبادت، 

 انسانبشر، 

 فقط

 

ترکیب ها و عبارات « اِنَّما»با دقت در محل درست و نادرست ترجمه ی کلمه ی دوم:  تیفعال

 قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید. 

 اِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ: ترجمه نادرست: فقط ولیّ شما خداست.

 ترجمه ی درست: ولیّ شما فقط خداست.                    

 مانند شما هستم  یبگو من فقط بشرکُم: قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُ .1

 شود به من یم یوح: یَّاِلَ یوحَیُ. 2

 کتاستی( گانهی)یشما فقط خدا یخدا. اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ: 3

 یا ستهیکار شا. عَمَلًا صالِحًا: 5                                           پروردگارش دارید. لِقآءَ رَبِّهِ: 4



 .دیرا کامل کن میمر یاز سوره  یکهف و عبارات یسوره  نیآخر یترجمه با قرآن:  انس

 شود به من. یم یمثل شما هستم که وح یبگو من فقط بشر: یَّاِلَ یوحَیُ . قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم 1

 است. گانهی یشما فقط خدا یخدا. اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ: 2

 را.پروردگارش  داریددارد  دیامپس هرکس لِقاءَ رَبِّهِ:  رجوایَ. فَمَن کانَ 3

 .یا ستهیکار شاانجام دهد  دیپس باعَمَلًا صالِحًا:  عمَلیَفَل

 را.  یعبادت پروردگارش کس یبرا ردینگ کیو شربِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا:  شرِکیُال  وَ

 )ع(.ای)حضرت( زکر بنده اش بهلطف پروردگارت از  یادی: ایّزَکَرِ عَبدَهُ . ذِکرُ رَحمَتِ رَبِّک4َ

 

 درس نهم، جلسه دوم

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 انیقرارداد، آب، م                                    .دیخاطر بسپار را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 بَین

 هُما

 جَعَلَ 

 میان

 آن دو

 قرار داد

4 

5 

6 

 مَهد

 سُبُل

 ماء

 محل آرامش و آسایش

 راه ها، جمع سبیل

 ، بارانآب

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 آن دو انیم: نَهُمایبَ. 1

 که قرار داد  یکسجَعَلَ:  ی. اَلَّذ2

 را  ییدر آن راه هاسُبُلًا:  های. ف3

 

 .دیها را مانند نمونه، کامل و معنا کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

 شیاو، برا یلَهُ: برا ( + هُ :ی)برالِ

 شانیآنها، برا یلَهُم: برا( + هُم : ی)برالِ

 شیاو، برا یلَها: برا( +ها : ی)برا لِ

 تانیشما، برا یلَکُم: برا( + کُم: ی)برالِ



 به کار می رود.« لَ»در کلمات زیر به صورت « لِ»است، « برای»به معنای « لِ»همان طور که می دانید نکته: 

 لَنا    لَکُم                                لَکَ                           لَها                    لَهُم                            لَهُ                 

 برای ما    برای او             برای آنها                برای آن                   برای تو                 برای شما            

 

مربوطه را مقابل  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .دیسیآن بنو

 : یاالَرضَ وَ السَّمواتِ العُلَ خَلَقَ مِمَن  لًای. تَنز1

 4طه/بلند را.               یآسمان ها و نیزم خلق کرد است که یکس ی)قرآن( نازل شده از سو

 : نَهُمایاالَرضِ وَ ما بَ یالسَّمواتِ وَ ما فِ یفِ ما . لَهُ 2

 6طه/است.               آن دو  انیآنچه در م و نیآنچه در زمو در آسمان ها  آنچه ستا او یبرا

 شیمحل آرامش و آسارا  نیزم تانیکه قرار داد برا یکسجَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهدًا:  ی. اَلَّذ3

 را. ییشما در آن راه ها یبراو درست کرد سُبُلًا:  هایسَلَکَ لَکُم ف وَ

 53طه/                                   را.                      یفرو فرستاد از آسمان آبو  اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً: وَ

 

 درس دهم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 .دیخاطر بسپار را به

 ، عاقبتیزکاری، پرهنی، بهتر، بهتریروز باش، بای، صبور و شکیگو حیاز، تسب شیپ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اِصبِر

 سَبّح

 قَبل

 رِزق

 صبور و شکیبا باش

 تسبیح گوی

 پیش ازقبل از، 

 روزی

5 

6 

7 

8 

 خَیر

 نَحنُ 

 عاقِبَة

 تَقوی

 بهترخوب، 

 ما

 عاقبت

 پرهیزکاریتقوا، 

 

 

 



 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 )مردم(ندیگو یپس صبر کن بر آنچه م: قُولونَیَما  یعَلَ . فَاصبِر1

 پروردگارت شیبه ستا. بِحَمدِ رَبِّکَ: 2

 از غروب آن پیش. قَبلَ غُروبِها: 4                             دیاز طلوع خورش پیش. قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ: 3

 پروردگارت بهتر است       یروز: رٌی. رِزقُ رَبِّکَ خ5َ

 است یزکاریپره ی( براریو عاقبت)خ: یوَالعاقِبَةُ لِلتَّقو .6

 

 .دیطه را کامل کن یاز سوره  یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 )مردم(.ندیگو یپس صبر کن بر آنچه م: قُولونَیَما  ی. فَاصبِر عَل1َ

 . وَ سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ غُروبِها: 2

 از غروب آن. شیو پ دیاز طلوع خورش شیپروردگارت را پ شیستاهمراه با  یگو حیتسب و

 است. دارتریو پاپروردگارت بهتر  یروزو  : ...یوَ اَبقَ رٌی. ... وَ رِزقُ رَبِّکَ خ3َ

کار صبور و  نیو در انماز  را به خانواده اتو فرمان ده : هایبِالصَّلوةِ وَاصطَبِر عَلَ هلَکَ . وَأمُر ا4َ

 باش. بایشک

 .میخواه ینم یروزاز تو : رِزقًا. ال نَسئَلُکَ 5

 به تو. میده یم یروز ما. نَحنُ نَرزُقُکَ: 6

 است. یزکاریپره ی( براریو عاقبت)خ: ی. وَالعاقِبَةُ لِلتَّقو7

 

 جلسه دومدرس دهم، 

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 یپدر، روشن، دانا، گمراه                           .            دیخاطر بسپار را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 لَقَد

 ءاتَینا

 کُنّا

 عالِم

 قطعاً

 بخشیدیم به، دادیم به

 بودیم، هستیم

 دانا

5 

6 

7 

 اَب، اَبو، اَبا، اَبی

 کُنتُم

 ضَالل

 اءب، جمع ءاپدر

 بودید، هستید

 گمراهی

 



 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 به آن دانا میهست: نَیبِهِ عالِم. کُنّا  2                    میبه ابراه میقطعاً داد: مَیاِبراه نآی. لَقَد ءات1َ

 دیگفت قطعاً هست. قالَ لَقَد کُنتُم: 4         که گفت به پدرش              یهنگام: هِی. اِذ قالَ لِاَب3

 یآشکار یدر گمراه: نٍیضاَللٍ مُب ی. ف6ِ              شما و پدرانتان                         . اَنتُم وَ ءابآؤُکُم: 5

 

مربوطه را مقابل  ی هیو شماره آ دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .دیسیآن بنو

 10/اءیانب                     ذِکرُکُم اَالتَعقِلونَ:                                 هِیکِتابًا ف کُمی. لَقَد اَنزَلنا اِل1َ

 شهیاند ایشماست، پس آ تی( تذکر و هدالهی)وسکه در آن یشما کتاب یبه سو مینازل کرد قطعاً

                      د؟یکن ینم

 14/اءیانب                       :                                                        نَیاِنّا کُنّا ظالِم لَنایوَ ای. قالوا 2

 .میبر ما قطعاً ما ستمگر بود یوا گفتند

 30/اءیانب                   :                             ؤمِنونَیُاَ فَال  ءٍیّحَ ءٍیجَعَلنا مِنَ المآءِ کُلَّ شَ. وَ 3

 آورند؟ ینم مانیا ایپس آرا،  یزنده ا زیهر چ آباز  میقرار داد و

 33/اءیانب        وَالنَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ:                                       لَیخَلَقَ الَّ ی. وَ هُوَ الَّذ4

 و ماه را. دیاست که خلق کرد شب و روز و خورش یاو کس و

 56/اءیانب      فَطَرَهُنَّ:                                     ی. قالَ بَل رَبُّکُم رَبُّ السَّمواتِ وَ االَرضِ الَّذ5

 آورد آن ها را. دیپداست که  نیپروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمبلکه  گفت

شوند. مانند:  یدر ترجمه پس از آن حروف معنا م ،«ندیایحروف جر ب»از  پیشکه  یوقت «یکلمات پرسش»: نکته

 شوند. یمعنا م« آورند ینم مانیا ایپس آ»که در ترجمه به صورت «ؤمِنونَیُاَفَال»

 

 

 

 

 

 



 جلسه اول ازدهم،یدرس 

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز :اول تیفعال

 ، رفت ، ندا کرد ی، اندوه و ناراحت مینجات داد                 .دیخاطر بسپار را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 ذَهَبَ 

 ظَنَّ

 نادی

 سُبحانَ 

 رفت

 گمان کرد

 ، صدا زدندا کرد

 پاک و بی عیب است

5 

6 

7 

8 

 کُنتُ 

 نَجَّینا

 غَمّ

 کَذلِکَ 

 بودم، هستم

 نجات دادیم

 اندوه و ناراحتیغم، 

 این چنین

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 پس گمان کرد. فَظَنَّ: 2                                                             که رفت یهنگام. اِذ ذَهَبَ: 1

 ها یکیپس صدا زد در تارالظُّلُماتِ:  یفِ ی. فَناد3َ

 است خدا بیع یپاک و ب. سُبحانَ اهللَ: 5                               جز تو یمعبود ستین. آل اِلهَ اِلّا اَنتَ: 4

 است او بیع یپاک و ب. سُبحانَهُ: 6

                          یتو سرپرست ما هست ،یهست بیع یپاک و ب: نایُّ . سُبحانَک اَنتَ وَل7ِ

 یاو را از اندوه و ناراحت مینجات دادمِنَ الغَمِّ:  ناهُی. نَج8َ

 

 .دیرا کامل کن اءیانب یاز سوره  یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .یبا خشم و ناراحتکه رفت  یهنگام ونسیو حضرت اِذ ذَهَبَ مُغاضِبًا:  وَ ذَا النّونِ. 1

 .میریگ یکه ما هرگز بر او سخت نمپس گمان کرد : هِی. فَظَنَّ اَن لَن نَقدِرَ عَل2َ

 جز تو. یمعبود ستیها که ن یکیپس ندا کرد در تارالظُّلُماتِ اَن آل اِلهَ اِلّا اَنتَ:  یفِ ی. فَناد3َ

 از ستمگران بودم.قطعاً من  ،یهست بیع یپاک و ب: نَیکُنتُ مِنَ الظّالِم ی. سُبحانَکَ اِن4ّ

 .یناراحت  او را از اندوه و مینجات دادو  میرفتیاو را پذ یدعا پسمِنَ الغَمِّ:  ناهُیوَ نَجَّ . فَاستَجَبنا لَه5ُ

 را.مؤمنان  میده ینجات م نیچن نیا و: نَیالمُؤمِن ی. وَ کَذلِکَ نُنجِ 6

 : نکات

 باشد. یم «میریگ یهرگز تنگ نم» یبه معنا« لَن نَقدِرَ» بی. ترک1

 باشد. یم «که» یبه معنا ،«اَنَّ»مخفف « اَن»، کلمه 3. در انس با قرآن شماره 2



 جلسه دوم ازدهم،یدرس 

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 .دیخاطر بسپار را به

 ، خوبییدهنده، فرمانروا ی، روزکردند بیتکذ آوردند، کافر شدند، آن روز، مانیپرنعمت، ا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 مُلک

 یَؤمَئِذٍ 

 ءامَنوا

 نَعیم

 کَفَروا

 فرمانروایی

 آن روز

 ایمان آوردند

 پر نعمت

 کافر شدند

6 

7 

8 

9 

10 

 کَذَّبوا بِ 

 اُولئِکَ

 مُهین

 حَسَن

 رازِق

 ، انکار کردندتکذیب کردند

 آنها

 خوار کننده

 خوبنیکو، 

 روزی دهنده

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 خداست             یآن روز برا ییفرمانروالِلّهِ:  ؤمَئِذٍیَ. اَلمُلکُ 1

 آوردند مانیکه ا یپس کسان ءامَنوا: نَ ی. فَالَّذ2

                    پر نعمت یدر بهشت ها :مِیجَنّاتِ النَّع ی. ف4ِ  انجام دادند ستهیشا یو کارها. وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ: 3

              ما را اتیکردند آ بیو تکذ: اتِنای. وَ کَذَّبوا بِا6               که کافر شدند یو کسانکَفَروا:  نَی. وَالَّذ5

           در راه خدااهللِ:  لِیسَب ی. ف8ِ                           خوارکننده  یعذاب: نٌی. عَذابٌ مُه7

 دهنده یروز نیبهتر: نَیالرّازِق رُی. خ10َ                                   ییکوین یروز. رِزقًا حَسَنًا:  9 

   

مربوطه را در  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه : با قرآن انس

 .دیسیمقابل آن بنو

 االَرضِ: یوَ مَن فِ السَّمواتِ  یفِلَهُ مَن  سجُدُیَ. اَلَم تَرَ اَنَّ اهللَ 1

 است. نیهرکس در زمو  در آسمانهاکنند هرکس که  یرا سجده مکه خدا  ینیب ینم ایآ

 18حج/         مِنَ النّاسِ:                     رٌ یوَ القَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُّ وَ کَث وَالشَّمسُ

 از مردم.            یاریبسو جنبندگان و درخت  وکوه ها  وستارگان  و ماه و دیخورش زین و

 آوردند. مانیکه ا یاز کسانکند  یدفاع مقطعاً خداوند ءامَنوا:  نَیعَنِ الَّذ دافِعُیُ. اِنَّ اهللَ 2



                                                  38حج/    

                                                              39حج/         است.                 آنها توانا  یاریو قطعاً خداوند بر : رٌینَصرِهِم لَقَد ی. وَ اِنَّ اهللَ عَل3َ

 . انجام دادند ستهیشا یآوردند و کارها مانیکه ا یپس کسانءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ:  نَی. فَالَّذ4

  50حج/                             است.   یارزشمند یروزآمرزش و آنها  یبرا: مٌیمَغفِرَةٌ وَ رِزقٌ کَر لَهُم

 شود.   یمعنا م «یدیند» یعنی یمنف ی، فعل جحد است که به صورت ماض«لَم تَرَ». فعل 1 :نکات

ها در برابر  دهیباشد و چون اشاره به سجده همه پد یاسم موصول م« مَن»، کلمه 1. در انس با قرآن شماره 2

 رود. یبکار م« هرکه ایهرکس » یخدا اشاره دارد، به معنا

 

 درس دوازدهم، جلسه اول

کلمات  یمعنا دیکن یرا با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول ز: اول تیفعال

 .دیخاطر بسپار را به

 ، سرپرست اوری،  دیکن ، سجده دی، رکوع کن دی، بپرداز دیپا دار به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اِرکَعُوا

 اُسجُدوا

 اِفعَلوا

 نِعمَ

 رکوع کنید

 سجده کنید

 انجام دهید

 چه خوب ... است

5 

6 

7 

8 

 اَقیموا

 ءاتوا

 مَولی

 نَصیر

 به پا دارید

 بپردازید

 سرپرست

 یاور

 

 . دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 .  دیو سجده کن دیرکوع کن. ارکَعُوا وَاسجُدُا: 1

 پروردگارتان را دیو عبادت کن. وَاعبُدُوا رَبَّکُم: 2 

 دیانجام ده کیو کار ن: ری. وَافعَلُوا الخ3َ

 نماز را دیبرپا دار الصَّلوةَ:  مُوای. اَق4

 زکات را دیو بپرداز. وَ ءاتُوا الزَّکوةَ: 5

 سرپرست شماستاو . هُوَ مَوالکُم: 6

 است یپس چه خوب سرپرست: ی. فَنِعمَ المَول7َ

 است یاوریو چه خوب : رُی. وَ نِعمَ النَّص8



 .دیحج را کامل کن یاز سوره  یقرآن یو عبارت ها اتیآ نیا یترجمه با قرآن:  انس

 ءامَنُوا ارکَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا رَبَّکُم:  نَیالَّذ هَایُّ اَ آی. 1

 پروردگارتان را. دیو عبادت کن دیو سجده کن دیرکوع کن دیآورد مانیکه ا یکسان یا

 .دیموفق و رستگار شوتا شما  دیانجام ده کیو کار نلَعَلَّکُم تُفلِحُونَ:  رَی. وَافعَلُوا الخ2َ

 نماز را و زکات را. دیبرپا دار پسالصَّلوةَ وَ ءاتُوا الزَّکوةَ:  مُوای. فَاق3

 به خدا که او سرپرست شماست. دییو تمسک بجو. وَاعتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوالکُم: 4

 است. یاوریو چه خوب  یپس چه خوب سرپرست: رُیوَ نِعمَ النَّص ی. فَنِعمَ المَول5َ

 شود. یمعنا م «یمضارع التزام»به صورت  رد،یقرار گ« لَعَلَّ»بعد از  یوقت «فعل مضارع»: نکته

 

 دوازدهم، جلسه دومدرس 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات : فعالیت اول

 .خاطر بیاورید را به

 مهربانان ، خلق کردیم ، رحم و مهربانی کن

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 خَلَقنا

 مَلِک

 کَریم

 خلق کردیم، آفریدیم

 فرمانروا

 ارزشمند، گران قدر

4 

5 

6 

 اِغفِر

 اِرحَم

 راحِمینَ

 بیامرز

 رحم و مهربانی کن

 مهربانان

 

 .دیرا معنا کن یقرآن یها و عبارت ها بیترک نیادوم:  تیفعال

 حق یفرمانروا. المَلِکُ الحَقُّ: 2                              شما را                      دیآفر. خَلَقناکُم: 1

 مهربانان نیبهتر: نَیالرّاحِم رُی. خ4َ                                          امرزیپروردگارا ب. رَبِّ اغفِر: 3

 

 

 

 



مربوطه را مقابل  ی هیآ یو شماره  دیرا کامل کن یقرآن یعبارت ها نیا یترجمه با قرآن:  انس

 .دیسیآن بنو

 .راندیم یکند و م یکه زنده ماست  یاو کس و: تُیمیُوَ  ییحیُ ی. وَ هُوَ الَّذ1

 وَ النَّهارِ اَ فَالتَعقِلُونَ:  لِیلَهُ اختِالفُ اللَّ وَ

 80مؤمنون/                                       د؟یکن ینم شهیاند ایو روز؛ پس آشب از اوست آمد و شد  و

 : نِیاطیهَمَزاتِ الشَّ بِکَ مِن. وَ قُل رَبِّ اَعُوذُ 3

 98مؤمنون/                   .                    نیاطیش یوسوسه ها به تو ازبرم  یپناه مبگو: پروردگارا  و

 : نَیالرّاحِم رُی. وَ قُل رَبِّ اغفِر وَارحَم وَ اَنتَ خ4َ

 118مؤمنون/         .   یمهربانان هست نیکه تو بهتر یرحم کن در حال و امرزیبگو: پروردگارا ب و

 

 .میکن یاستفاده م...« که  یدر حال»است و در ترجمه آن  هیجمله حال...« اَنتَ  وَ» بیترک: نکته

 

 






