
 

 

 

 آشنایی اجمالی با سوره های قرآن پایه هشتم

 

تعداد  نام های سوره ردیف

 آیات

 چند مورد از محورهای سوره گروه بندی محل نزول

شرحی از صفات مؤمنان،  متفرقات مکه 118 مؤمنون 1

سرگذشت هایی از حضرت نوح 

 و موسی)ع(، قیامت

بیان حدود الهی، طرح مسأله  متفرقات مدینه 64 نور 2

حجاب، نکات و عفت عمومی، 

بیان ادب، نظم و انضباط 

 اجتماعی و حکومتی 

نزول تدریجی قرآن و فلسفه  متفرقات مکه 77 فرقان 3

آن، سرگذشت هایی از 

پیامبران، نشانه های بندگان 

 ویژه خدا

پیامبر، سرگذشت هایی از ده  مقطّعات)طسم( مکه 227 شعراء/طسم/جامعه 4

نزول قرآن کریم توسط 

جبرئیل، سخنی در مورد 

 شاعران خوب و بد

فراز هایی از سرگذشت حضرت  مقطّعات)طس( مکه 93 نمل/طس/سلیمان 5

 موسی، سلیمان، خداشناسی

قصص/موسی و  6

 فرعون

سرگذشت موسی، قارون،  مقطّعات)طسم( مکه 88

بشارت به رسول خدا در مورد 

 بازگشت به مکه

داستانهایی از پیامبران، ذکر  مقطّعات)الم( مکه 69 عنکبوت 7

نماز، مثل عنکبوت در تشبیه 

 عقاید کفار به تار عنکبوت

خبر غیبی قرآن در پیروزی  مقطّعات)الم( مکه 60 روم 8

رومیان بر فارسیان، نمونه 

هابی از آیات الهی در 



 

 

آفرینش روز و شب، همسران و 

 ... 

بیان مواعظ لقمان به فرزندش،  مقطّعات)الم( مکه 34 لقمان 9

ذکر نشانه هایی از قدرت 

 خداوند

شرح جنگ های احزاب و بنی  مخاطبات مدینه 73 احزاب 10

قریظه، حکم حجاب و فلسفه 

 آن

سرگذشت داود و سلیمان،  حامدات مکه 54 سبأ 11

 داستان قوم سبأ و سرنوشت آن

آسمان و خلقت زمین و  حامدات مکه 45 فاطر 12

 فرشتگان، توحید و معاد

سرگذشت پیامبران شهر  مقطّعات)یس( مکه 83 یس/قلب قرآن 13

 انطاکیه، توحید و معاد

سرگذشت هایی از پیامبران،  اَقسام مکه 182 صافات 14

 جلوه هایی از مسائل معاد

بحث و اجتجاج با مشرکان،  مقطّعات)ص( مکه 88 ص 15

و داستانهایی از داود، سلیمان 

 ایوب

بحث و احتجاج با مشرکان  متفرقات مکه 75 زُمر 16

 قریش، قیامت

غافر/مؤمن/سوره  17

 الطّول/حم اولی

شرح مجرای مؤمن آل فرعون،  مقطعّات)حم( مکه 85

سرگذشت هایی از پیامبران، 

 توحید

 

 

 

 

 



 

 

هشتم  پایه قرآن فضیلت تالوت سوره های

هرکس سوره مؤمنون را قرائت نماید فرشتگان الهی »پیامبراکرم)ص( می فرماید:  * مؤمنون:

او را به راحتی و آسایش در روز قیامت و دستیابی به آنچه مایه چشم روشنی آنها هنگام نزول 

(.175،ص7مجمع البیان،ج)«فرشته مرگ باشد، بشارت می دهند

را قرائت کند خداوند به تعداد مردان و  هرکس سوره نور»پیامبراکرم)ص( می فرماید: * نور: 

(.216،ص7مجمع البیان،ج)«زنان مؤمن در گذشته و در آینده به او ده حسنه عنایت می کند

هرکه سوره فرقان را قرائت نماید، در روز قیامت در »پیامبراکرم)ص( می فرماید: * فرقان: 

شکی ندارد که آنان که در  حالی مبعوث می شود که به آمدن در قیامت ایمان داشته و هیچ

(.7،278مجمع البیان،ج)«قبرند، مبعوث می شوند و بدون حسابرسی وارد بهشت می شود

هر کس سوره شعراء را قرائت کند، خداوند به تعداد »پیامبراکرم)ص( می فرماید: * شعراء: 

ه تصدیق یا تمام کسانی که حضرت نوح همچنین پیامبران الهی هود، شعیب، صالح و ابراهیم را ک

تکذیب کرده اند و نیز به تعداد تکذیب کنندگان عیسی)ع( و تصدیق کنندگان حضرت محمد)ص( 

(.318،ص7مجمع البیان، ج)«ده حسنه به او عطا خواهد کرد

اگر کسی سوره های طواسین)نمل،قصص، شعراء( را در »امام صادق)ع( می فرماید: * نمل: 

لهی است که در جوار الهی خواهد بود و در دنیا هیچ شب جمعه قرائت کند از جمله اولیای ا

ناراحتی به او نخواهد رسید و خداوند در آخرت چندان از نعمت های بهشتی به او عطا می کند 

(.109ثواب االعمال،ص)«که راضی شود

اگر کسی سوره قصص را قرائت کند ده برابر تعداد »* قصص: پیامبراکرم)ص( می فرماید: 

موسی)ع( را تصدیق یا تکذیب کرده اند به او حسنه داده می شود و تمامی  کسانی که حضرت

فرشتگان آسمان و زمین در روز قیامت به سود او شهادت می دهند که او راستگو و درستکار بوده 

(.412،ص7مجمع البیان،ج)«است

ن و هرکس سوره عنکبوت را بخواند به تعداد همه مؤمنا» رسول خدا می فرماید:* عنکبوت: 

(.5،ص8مجمع البیان،ج)«همه منافقان ده حسنه به او عطا می شود

هرکس سوره روم را بخواند ده برابر تمامی فرشتگانی که »پیامبراکرم)ص( می فرماید: * روم: 

خداوند را در زمین و آسمان تسبیح گفته اند حسنه به او داده می شود و هر آنچه که در روز یا 

(.42،ص8مجمع البیان،ج)«به دست می آوردشبش از دست داده دوباره 



 

 

هرکه این سوره را قرائت کند در روز قیامت لقمان رفیق »پیامبراکرم)ص( می فرماید: * لقمان: 

و همراه او خواهد بود و ده برابر تعداد کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کرده اند به او 

(.74،ص8مجمع البیان،ج)«حسنه داده می شود

هرکس سوره احزاب را قرائت کند و به خانواده اش »رسول اکرم)ص( می فرماید: اب: * احز

(.115،ص8مجمع البیان،ج)«آموزش دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود

هرکس که سوره سبأ را قرائت کند همه پیامبران الهی روز »رسول اکرم)ص( می فرماید: * سبأ: 

(.76،ص7مجمع البیان،ج)«او مصافحه می کنندقیامت با او رفیق و همراه بوده و با 

هرکس سوره فاطر را قرائت کند در روز قیامت سه در »رسول اکرم)ص( می فرماید: * فاطر: 

مجمع )«از درهای بهشتی او را صدا می زند که از هر کدام از این سه در که خواست وارد شود

(.230،ص8البیان،ج

را قرائت نماید مانند آن است که ده بار « یس»سوره هرکس»: فرماید می خدا رسول* یس: 

 (.256،ص5الدرالمنثور،ج)«قرآن را ختم نماید

هرکس سوره صافات را بخواند خداوند به تعداد همه »پیامبراکرم)ص( می فرماید: * صافات:  

جنیان و شیطان ها به او ده حسنه عنایت می کند و شیطان ها را از او دور می کند و از شرک 

شده و دو فرشته حافظ او، در روز قیامت به سود او شهادت می دهند که به پیامبران الهی مبرّی 

(.8،293مجمع البیان،ج)«ایمان دارد

 وزن با برابر خداوند نماید هرکس سوره صاد را قرائت» پیامبراکرم)ص( می فرماید: * ص: 

را از اینکه بر گناهان کوچک که به تسخیر داود درآورد حسنه به او عطا می کند و او  هایی کوه

(.340،ص8مجمع البیان،ج)«و بزرگ اصرار بورزد، مصون می دارد

هرکس سوره زمر را قرائت کند در روز قیامت امیدش »رسول اکرم)ص( می فرماید:* زُمر: 

قطع نشده و خداوند ثواب خائفان از خدا که از او بیم دارند را به قاری این سوره عطا می 

(8،381بیان،جمجمع ال)«کند

هرکس سوره غافر را قرائت کند روح همه پیامبران و »پیامبراکرم)ص( می فرماید: * غافر: 

مجمع )«صدیقان و مؤمنان بر او درود فرستاده و نزد خداوند برایش طلب آمرزش می کنند

 (.                       422،ص8البیان،ج

 



 

 

 درس اول، جلسه اول

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

 هودهیزکات، فروتن، انجام دهنده، ب                  .دیخاطر بسپار به را کلمات

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 اَفلَحَ 

 خاشِع

 لَغو

 رستگار شد)شدند(

 ، متواضعفروتن

 ، سخن و کار بیهودهبیهوده

4 

5 

6 

 مُعرِض

 زَکاة

 فاعل

 روی گردان

 زکات

 انجام دهنده

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 قطعاً رستگار شدند مؤمنان. قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: 1

 در نمازشانصاَلتِهِم:  ی. ف2ِ

 هودهیاز کار ب. عَنِ اللَّغوِ: 3

 زکات یبرا. لِلزَّکوةِ: 4

گاهی کلمه ای که در یک عبارت قرآنی به صورت جمع آمده، بهتر است در فارسی مفرد معنا معنا شود؛ نکته: 

 )فروتن( هستند.   خاشع: در نمازشان خاشِعونَمانند: فی صَالتِهِم 

 .دیرا معنا کن ریز یعبارت هاتمرین: 

 .هستندگردان  یرو هودهیاز کار ب. عَنِ اللَّغوِ مُعرضونَ: 1

 .هستند کوکاریکه ن یکسان وهُم مُحسِنونَ:  نَی. وَالَّذ2

 

 .دیسوره مؤمنون را کامل کن 5تا  1 اتیترجمه آبا قرآن:  انس

 قطعاً رستگار شدند مؤمنان.. قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: 1

 هستند.که در نمازشان فروتن  یکسانصَالتِهِم خاشِعُونَ:  یفِ 1هُم نَی. اَلَّذ2

 گردان هستند یرو هودهیکه از کار ب یو کسانعَن اللَّغوِ مُعرِضُونَ:  2هُم نَی. وَالَّذ3

 .دهند یزکات مکه  یکسانو : لِلزَّکوةِ فاعِلُونَ 3هُم نَی. وَالَّذ4

 .پاکدامن هستندکه  یکسانو : لِفروجِهِم حافِظُونَ 4هُم نَی. وَالَّذ5

 کنیم.می معنا ن آن راو برای تأکید بکار رفته  «هُم»کلمه  :5تا  1:تهنک



 

 

درس اول، جلسه دوم 

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

 ، دانستدهندی انجام م ،دانا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 یُسَبِّحُ 

 مَن

 طیر

 عَلِمَ

 سبیح می کندت

 هرکس، کسی که، چه کسی

 پرنده، پرندگان

 ، )در اینجا( می دانددانا

5 

6 

7 

 عَلیم

 یَفعَلونَ 

 مَصیر

 دانا

 انجام می دهند

 بازگشت)بازگشتن(

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 او  یکند برا یم حیتسبلَهُ:  سَبِّحُیُ. 1

 است  نیهرکس که در آسمانها و زمالسَّمواتِ وَ االَرضِ:  یفِ 1. مَن2

 دهند یبه آنچه انجام م: فعَلُونَیَ. بِما 4         و خدا دانا است                    : مٌی. وَاللّهُ عَل3

 خداست بازگشت یو به سو: رُیاهللِ المَص ی. وَ إِل6َ         چهار پرنده                   : 2رِی. اَربَعَةً مِنَ الط5َّ

 

 .دیاز سوره نور را کامل کن فهیشر هیترجمه دو آانس با قرآن: 

 السَّمواتِ وَ االَرضِ: یمَن فِ لَهُ سَبِّحُیُ اهللَ  3. اَ لَم تَرَ أَن1َّ

 است. نیزم وهرکس که در آسمانها  کند یم حیرا تسبکه خدا  یدیند ایآ 

 کنند. یکه در آسمان پرواز م یدر حال پرندگان زیو نصافّاتٍ:  رُی. وَالط2َّ

 دانند. یخود را م حیو تسب شیایموجودات راه ن نیا یهمه : حَهُیعَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسب. کُلٌّ قَد 3

 دهند. یانجام م به آنچهاست خداوند دانا : و فعَلُونَیَ بِما مٌی.  وَاهللُ عَل4

 : رُیاهللِ المَص ی. وَ لِلّهِ مُلکُ السَّمواتِ وَ االَرضِ وَ إِل5َ

 است.خدا  یبازگشت به سواست و  نیزم وآسمانها  ییخدا فرمانروا یبرا و

 : نکات

 .بکار می رود« هرکس» یبه معنا «مَن»کلمه .  1



 

 

 یمعنا م« پرنده»چون با عدد همراه شده است به صورت مفرد  یاست؛ ول« پرندگان» یبه معنا «ریالطَّ». کلمه 2

 .میکن

 «.قطعاً»است نه « که» یچون وسط جمله و پس از فعل آمده به معنا« أَنَّ ». کلمه 3

 

 درس دوم، جلسه اول

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

 ، فرزند، همتا، فروفرستادانیقرآن، جهان

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 نَزَّلَ

 فُرقان

 یَکونُ

 عالَمینَ 

 فرو فرستادنازل کرد، 

 قرآنوسیلة تشخیص حق از باطل، یکی از نام های 

 می باشد

 ، مردمجهانیان

5 

6 

7 

8 

 نَذیر

 وَلَد

 شَریک

 قَدَّرَ 

 هشداردهنده

 فرزند

 همتاشریک، 

 اندازه گیری کرد

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 بر بنده اش    عَبدِهِ:  ی. عَلَ 2                    نازل کرد قرآن را              . نَزَّلَ الفُرقانَ: 1

                                 ییدر فرمانروا یکیشرالمُلکِ:  یفِ کٌی. شَر4                                 انیجهان یبرا: نَی. لِلعالَم3

 کرد آن را یریپس اندازه گ. فَقَدَّرَهُ: 6                                                    یزیهر چ: ءٍی. کُلَّ شَ 5

 

سوم: همان طور که می دانید »لِ« یعنی »برای«؛ هرگاه این حرف قبل از فعل بیاید به صورت »تا« معنا  تیفعال

  می شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می شود؛ مانند:

 )تا باشد(لِیَکونَ:     )می باشد(                      لِ + یَکونُ 

 اینک ترجمه ی این ترکیب ها را کامل کنید. 

 تا بداند: علَمَیَ لِ                   داند                                   یم: علَمُیَ+  لِ

 بدانند تا: علَمُوایَ لِ                  دانند                             یم: علَمُونَیَ+  لِ

 دیکن شهیتا اندلِتَعقِلُوا:                                    دیکن یم شهیاند+ تَعقِلُونَ:  لِ

 دیاوریب مانیتا الِتُؤمِنوا:                              (دیآور یم مانیا)+ تُؤمِنونَ:  لِ

 



 

 

 .دیفرقان را کامل کن یاز سوره  ی هیترجمه دو آبا قرآن:  انس

 .بر بنده اشرا  که نازل کرد قرآن یکس است ریپرخ: 1عَبدِهِ ینَزَّلَ الفُرقانَ عَلَ یالَّذ تَبارَکَ. 1

 هشدار دهنده. انیجهان یتا باشد برا: راًینَذ نَیلِلعالَم 2کُونَیَ. ل2ِ

 .نیزم وآسمانها  ییاوست فرمانروا یکه برا یکسلَهُ مُلکُ السَّمواتِ وَ االَرضِ:  ی. اَلَّذ3

در  یکیشر او یبرا ستیو ن یفرزندو ندارد المُلکِ:  یفِ  کٌیشَر لَهُ  کُنیَ وَلَداً وَ لَم  تَّخِذیَ . وَ لَم 4

 .ییفرمانروا

به طور کرد آن را  یریاندازه گرا، پس  یزیهر چ دیآفر: و راًیفَقَدَرَّهُ تَقد ءٍی. وَ خَلَقَ کُلَّ ش5َ

 و کامل. قیدق

 :نکات

 .میمعنا کن« بنده اش»را بهتر است به صورت « عَبدِهِ». کلمه 1

قبل از فعل قرار وقتی که  یاست؛ ول «یبرا»یبه معنا ردیقرار بگ ریکه قبل از اسم و ضم یزمان« لِ». حرف 1 

 است.« تا» یبه معنا گیرد

 

 درس دوم، جلسه دوم

 .دیبسپارخاطر  کلمات را به یمعنا دیکن یرا کامل کرده و سع ریجدول ز: ت اولفعالیّ

 بشارت، آب، پوشش، قرارداد، خواب

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

 جَعَلَ 

 لِباس

 نَوم

 سُبات

 اَرسَلَ

 قرار داد

 پوششلباس، 

 خواب

 آرامش و استراحت

 فرستاد

6 

7 

8 

9 

 ریاح

 بُشر، بُشری

 ماء

 طَهور

 حیبادها، جمع ر

 بشارت بشارت دهنده،

 آب

 پاک، پاک کننده

 

 .دیسیرا بنو ریز یها بیترک یمعنادوم:  تیفعال

 است که یو او کس: ی. وَ هُوَ الَّذ1

 شما یقرار داد برا. جَعَلَ لَکُم: 2



 

 

 یشب را پوششلِباساً:  لَی. الل3َّ

 ( آرامش و استراحتی هیو خواب را)ما. والنَّومَ سُباتًا: 4

 و قرار داد روز را. وَ جَعَلَ النَّهارَ: 5

 فرستاد بادها را بشارت دهندهبُشراً:  احَی. اَرسَلَ الرِّ 6

 از آسمان میو فرو فرستاد. وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ: 7

 پاک یآب. ماءً طَهُوراً: 8

 

 .دیفرقان را کامل کن یاز سوره  فهیشر هیدو آ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 .یپوششرا شما شب  یاست که قرار داد برا یکس اوو : 1لِباساً لَیجَعَلَ لَکُم اللَّ ی. وَ هُوَ الَّذ1

 آرامش و استراحت( یرا )برا خواب و. وَالنَّومَ سُباتاً: 2

 .یتالش و زندگ یرا براو قرار داد روز . وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً: 3

بشارت  رااست که فرستاد بادها  یاو کس ورَحمَتِهِ:  یدَ یَ نَ یبُشراً بَ  2احَیاَرسَلَ الرِّ  ی. وَ هُوَ الَّذ4

 از رحمت خود)باران(. شی، پدهنده

 .پاک یاز آسمان آب یمفرو فرستادو  . وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً:5

 : نکات

 است. «پوشش»یبه معنا نجایکه در ا« پوشش» یگریو د« لباس» یکیدر اصل دو معنا دارد؛ « لباس». کلمه 1

 یبه معنا «حیر»کلمه  یرود؛ ول یآورند، بکار م یکه رحمت م ییبادها یبرا، «بادها» یبه معنا «احیر». کلمه 2

 رود. یعذاب آور بکار م یبادها یبرا، «باد»

 

 

 

 

 

 درس سوم، جلسه اول

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

 



 

 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 اَ

 کَم

 اَنبَتنا

 آیا

 چقدر، چه بسیار

 رویاندیم

4 

5 

6 

 زَوج

 ما

 ما کانَ 

 نوع، گونه

 نه، نیست

 ، نیستنبود

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 میاندیرو اریچه بس. کَم اَنبَتنا: 1

 یاز هر نوع ارزشمند: 1مٍی. مِن کُلِّ زَوجٍ کَر2

 است یقطعاً در آن نشانه ا: 2ةًیَذلِکَ لَآ یإِنَّ فِ. 3

 مهربان ریشکست ناپذ: مُیالرَّح زُی. العَز4

 نکته: 

معنا  «ی»بدون  میتوان یاز آنها را، م یکیداشته باشند، در ترجمه  نی. هرگاه دو اسم همراه هم بکار روند و تنو1

 «.ارزشمند ینوع» ای «ینوع ارزشمند: »«مٍیزوجٍ کَر» بیمانند: ترک م،یکن

 .میکن یاست و آن را معنا نم دیالم تأکبکار رفته،  «ةیَا»که همراه « لَ». حرف 2

 دو نکته: 

 گاهی فعل مفرد با توجه به سایر اجزای جمله به صورت جمع معنا می شود؛ مانند:. 1

 30حِجر/                                                                         فرشتگان پس سجده کردندالماَلئِکَةُ:  فَسَجَدَ

نیز می آید؛ اما الزم نیست در فارسی این « لِ»شروع می شود حرف تأکید « اِنَّ »معموالً در جمله هایی که با . 2

 حرف را نیز معنا کنیم. مانند: 

  65حج/قطعاً خدا نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان است.           اِنَّ اهللَ بِالنّاسِ لَرَئوفٌ رَحیمٌ: 

 

 این عبارات را معنا کنید.تمرین: 

 آن ها.             شتریب )نبودند(ستندین واَکثَرَهُم:  ما کانَ . وَ 1

 .است یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَ آلَذلِکَ  یفِ إِنَّ. 2

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

 .نیزمنگاه و دقت نکردند به  ایآ واالَرضِ:  یإِلَ 1روایَوَ لَم اَ . 1

 .دیو مف ارزشمند( اهی)گدر آن از هر نوع میاندیرو اریچه بس: مٍیرمِن کُلِّ زَوجٍ کَ  های. کَم اَنبَتنا ف2



 

 

 است. یقطعاً در آن نشانه ا: ةًیَذلِکَ لَآ ی. إِنَّ ف3ِ

 آنها مؤمن. شتری)نبودند( بستندیو ن: نَیوَ ما کانَ اَکثَرَهُم مُؤمِن .4

 )عزتمند( و مهربان است.ریقطعاً پروردگارت شکست ناپذ و: مُیالرَّح زُیالعَز 2. وَ إِنَّ رَبِّکَ لَهُو5َ

 :نکات

 شود. یممعنا « دقت نکردند» یمنف یمضارع جحد است که در ترجمه به صورت ماض ،«روایَلَم ». فعل 1

باشد که بهتر است  یفصل م ریضم« هُوَ»و کلمه شود  یمعنا نمآمده و  دیتأک یآن برا« لَ » حرف، «لَهُوَ». کلمه 2

 .میمعنا نکنآن را 

 

 درس سوم، جلسه دوم

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

 کرد بیتکذ د،یمورد اعتماد، تقوا داشته باش امبران،یپ امبر،یپ د،یکن یرویپ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

 

3 

 

4 

 کَذَّبَ، کَذَّبَت

 مُرسَلینَ 

 

 تَتَّقونَ 

 

 رَسول

 ، انکار کردتکذیب کرد

 پیامبران

 

 تقوا پیشه می کنید،

 تقوا دارید 

 ، فرستادهپیامبر

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 اَمین

 

 اِتَّقوا

 

 اَطیعوا

 

 ِان

 درستکار، راستگو و

 مورد اعتماد 

 تقوا پیشه کنید،

 تقوا داشته باشید 

 پیروی کنیداطاعت کنید، 

 

 اگر، نه، نیست

 

 

 دوم: تیفعال

 «را پیشه کنیدخدا تقوای : اهللَاِتَّقوا »در عباراتی مانند « اِتَّقوا»به محل ترجمه ی کلمه ی بعد از الف.  

 توجه کنید. اینک این دو عبارت را ترجمه کنید. 

 دیکن شهیاو را پ یو تقوا. وَاتَّقوهُ: 2                     دیکن شهیپروردگارتان را پ یتقوا. اِتَّقوا رَبَّکُم: 1

اطاعت َاطیعونِ = اَطیعونی = اَطیعوا + ن + ی: »کسره می آید؛ مانند: « ی»گاهی به جای ضمیر ب. 

 «.مراکنید 



 

 

 اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.  

 دیکن شهیمرا پ یو تقوا. واتَّقونِ: 4                      مرا                            دیپس عبادت کن. فَاعبُدونِ: 3

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکسوم:  تیفعال

 که گفت به آن ها برادرشان هود.  یهنگام. اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هُودٌ: 1

 شما یمن برالَکُم: قطعاً  ی. إِنّ 3                                             د؟یکن ینم شهیتقوا پ ایآ. اَال تَتَّقونَ: 2

 راستگو و درستکار هستم. یامبریپ: نٌی. رَسولٌ اَم4

 مرا دیو اطاعت کن: 1عونِی. وَ اَط6                               .   دیکن شهیخدا را پ یپس تقوا. فَاتَّقوا اهللَ: 5

 

 .دیشعراء را کامل کن یاز سوره  اتیآ نیابا قرآن:  انس

 را. امبرانیکردند)قوم( عاد پ بیتکذ: نَی. کَذَّبَت عادٌ المُرسَل1

 شهیتقوا پ ایشان هود که: آرکه گفت به آن ها براد یهنگام. اِذ قالَ لَهُم اَخُوهُم هُوٌد اَال تَتَّقونَ: 2

 د؟یکن ینم

 راستگو و درستکار هستم. یامبریشما پ یقطعاً من برا: نٌیلَکُم رَسولٌ اَم ی. اِن3ّ

 مرا. دیو اطاعت کن دیکن شهیخدا را پ یپس تقوا: عونِی. فَاتَّقوا اهللَ وَ اَط4

 را. یمزد چیه)رسالت خود( آن برو درخواست ندارم از شما : مِن اَجرٍ هِیعَلَ. وَ ما اَسئَلُکُم 5

 .انیپاداش من مگر بر پروردگار جهان ستین: نَیرَبِّ العالَم یإلّا عَلَ یَاَجر 2. إن6

( ، که در ترجمه به عونِیمانند: )اَط رد،یگ یقرار م «کسره»یدر آخر کلمه ا ،«ی»ریضم یبه جا ی. گاه1: نکات

 رود. یبکار م« من را» یمعنا

 باشد. یم «ستین نه،»یبکار رود به معنا« إلّا»در جمله همراه با  یوقت« إن». کلمه 2

 درس چهارم، جلسه اول

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

 کنمی ، عمل مکنمی نعمت، شکر م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

 َان

 اَشکُرُ

 که، اینکه

 شکر می کنم

4 

5 

 اَلَّتی

 اَنعَمتَ

 که، چیزی که، کسی که

 بخشیدی، نعمت دادی



 

 

، هر چیز خوبی که نعمت نِعمَة 3

 خدا به انسان بخشیده است

 عمل می کنم اَعمَلُ 6

 

 .دیتوجه کن د،یآی م شیفعل پ یکه در معنا یجزئ رییو تغ ریز یبه الگو: دوم تیّفعال

 که عبادت کنماَن اَعبُدَ:                                           که + عبادت می کنم اَن + اَعبُدُ: 

 تا بدانندلِیَعلَموا:                                                 تا + می دانند   لِ + یَعلَمونَ: 

 کامل کنید. ک معنای این ترکیب ها رااینتمرین: 

 کنم تالوتکه اَن اَتلُوَ:                                    تالوت کنم                   + که: اَن + اَتلُو

 شکر کنندتا آن ها : شکُرونَیَ لَعَلَّهُم                        کنند یشکر مکه  یقوم یبرا: شکُرونَیَلِقَومٍ 

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت سوم: 

 پروردگاراگفت . قالَ رَبِّ: 1

 را که شکر کنم نعمت تو. اَن اَشکُرَ نِعمَتِکَ: 2

 بر من ینعمت داد: یَّ. اَنعَمتَ عَل3َ

 و بر پدر و مادرم: یَّوالِدَ ی. وَ عَل3َ

 کیکه انجام دهم کار ن. اَن اَعمَلَ صالِحًا: 5

 به رحمت تو. بِرَحمَتِکَ: 6

 

 

 

 .دیاز سوره نمل را کامل کن فهیشر اتیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 اَن اَشکُرَ نِعمَتَکَ:  یاَوزِعن . ... وَ قالَ رَب1ِّ

 را.که شکر کنم نعمت تو  به من الهام کن پروردگارا( گفت: مانی)حضرت سل و

 بر من و بر پدر و مادرم. یکه نعمت داد: یَّوالِدَ یوَ عَلَ  یَّاَنعَمتَ عَلَ ی. الّت2

 تو است. تیکه آن کار موجب رضا یکیانجام دهم کار ن نکهیا ووَ اَن اَعمَلَ صالِحًا تَرضهُ:  3



 

 

)گروه( در خودترحمت به کمک و وارد کن مرا : نَیعِبادِکَ الصّالِح یفِ بِرَحمَتِکَ ی. وَ اَدخِلن4

 ات. ستهیشابندگان 

 

 درس چهارم، درس دوم

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

 ای، دردهندی قرار م کیبا، شر

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 بَرّ 

 بَحر

 یُرسِلُ 

 خشکی، صحرا

 دریا

 می فرستد

4 

5 

6 

 مَعَ

 تَعالی

 یُشرِکونَ 

 ، همراه بابا

 برتر است

 شریک قرار می دهند

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکفعالیت دوم: 

 کند شما را یم تیهدا: کُمیهدیَ. 1

 ایو در یخشک یها یکیدر تارظُلُماتِ البَرِّ وَ البَحرِ:  ی. ف2ِ

 فرستد بادها را    یکه م یو کس: احَیالرِّ رسِلُیُ. وَ مَن 3

 همراه با خداست؟ یمعبود ایآ. اَ ءِلهٌ مَعَ اهللِ: 4

 خداوندبرتر است اهللُ:  ی. تَعال5َ

 دهند یقرار م کیاز آنچه شر: شرِکُونَیُ. عَمّا 6

 

 

 

 .دینمل را کامل کن یاز سوره  فهیشر هیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 و یخشک یها یکیکند در تار یم تیهدا که یکس ایوَ البَحرِ: البَرِّ ظُلُماتِ  یفِ کُمیهدیَ اَمَّن. 1

 ایدر

 شیپبشارت دهنده،  رافرستد بادها  یکه م یکسو رَحمَتِهِ:  یدَیَ  نَیبُشرًا بَ احَیالرِّ رسِلُ یُ . وَ مَن 2

 از رحمت خود)باران(



 

 

 ؟همراه با خداست یمعبود ایآ. اَ ءِلهٌ مَعَ اهللِ: 3

 دهند. یقرار م کیبرتر است خدا از آنچه شر: شرِکُونَیُاهللُ عَمّا  ی. تَعال4َ

 

 درس پنجم، جلسه اول

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

 ، خبرمیدهی ، قرار مانیشوایامامان، وارثان ، پ

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 نَتلو

 نَبأ

 نُریدُ 

تالوت می کنیم، می 

 خوانیم

 ، جمع: اَنباءخبر

 می خواهیم

4 

5 

6 

 نَجعَلُ 

 اَئِمَّة

 وارثینَ

 قرار می دهیم

 ، جمع اِمامپیشوایان

 وارثانجانشینان، 

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 بر تو   میخوان یم: کَی. نَتلُوا عَل1َ

 و فرعون یاز خبر موسوَ فِرعَونَ:  ی. مِن نَبَإ مُوس2

 دارند(       ایمان آورند) یم مانیکه ا یقوم یبرا: ؤمِنُونَیُ. لِقَومٍ 3

 که یبر کسان: نَیالَّذ ی. عَل4َ

    انیشوایرا پ هاآن میده یقرار م. نَجعَلَهُم اَئِمَةً: 5

 آنها را وارثان میده یقرار م: نَی. نَجعَلَهُمُ الوارث6

 

 

 .دیاز سوره قصص را کانل کن فهیشر اتیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 .یو فرعون به درست یبر تو از خبر موس میخوان یموَ فِرعَونَ بِالحَقِّ:  یمِن نَبَإ مُوس کَی. نَتلُوا عَل1َ

 .(دارندمی آورند)ایمان  مانیکه ا یگروه یبرا: ؤمِنُونَیُ. لِقَومٍ 2

بر مستضعفان  میمنت گذارکه  میخواه یم واألرضِ:  یاستُضعِفُوا فِ نَ یالَّذ یاَن نَمُنَّ عَلَ دُ ی. وَ نُر3

 .نیدر زم



 

 

آنها را  میده یو قرار م انیشوایآن ها را پ میده یو قرار م: نَیالوارث. وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ 4

 (.میبه حکومت برسان نیآنها  را در زم یعنی)وارثان

 

 درس پنجم، جلسه دوم

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

 یکرد، خرابکاران، تباه یکیدوست دارد، ن

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 اَحسِن

 کَما

 اَحسَنَ

 نیکی کن

 همان طور که

 ، نیکو ساختنیکی کرد

4 

5 

6 

 فَساد

 یُحِب  

 مُفسِدینَ 

 تباهیفساد، 

 دوست دارد

 خرابکارانمفسدان، 

 

 .دیرا معنا کن ریز یها بیترکدوم:  تیفعال

 کن یکیو ن. وَ اَحسِن: 1

 قطعاً خداوندإِنَّ اهللَ: . 3                        کرد خدا به تو یکیهمان طور که ن: کَی. کَما اَحسَنَ اهللُ اِل2َ

 بکاران راادوست ندارد خر: نَیالمُفسِد حِب یُ. ال4

 را یو خداوند دوست ندارد تباهالفَسادَ:  حِب  یُ. وَاهللُ ال5

 

 .دیقصص را کامل کن یاز سوره  اتیآ نیا ترجمهانس با قرآن: 

 یخانه ، خداوند و طلب کن در آنچه داده است به تو: الدّارَ اآلخِرَةَءاتاکَ اهللُ  مایوَابتَغِ ف .1

 را. آخرت

 .ایاز دنخود را  یو فراموش نکن بهره : ایمِنَ الد ن بَکَ ی. وَالتَنسَ نَص2

 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:  ی. وَ التَبغِ الفَسادَ ف4ِ

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 مازینی ، بمیآورد مانیا

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 حَسِبَ 

 ءامَنّا

 جاهَدَ 

 گمان کرد

 ایمان آوردیم

 جهاد و تالش کرد

4 

5 

6 

 یُجاهِدُ 

 نَفس

 غَنِیّ

 جهاد و تالش می کند

 خود، جان، جمع: اَنفُس

 بی نیاز

 

 .دیها را مانند نمونه کامل کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 اَنفُسَهُم: خودشان+ هُم:  اَنفُسَ                                                   خودش   نَفسَهُ: + ه :  نَفسَ

 اَنفُسَکُم: خودتان+ کُم:  اَنفُسَ                                                   نَفسَها: خودشها :  + نَفسَ

 اَنفُسَنا: خودماناَنفُسَ + نا:                    خودت                                نَفسَکَ: + کَ:  نَفسَ 

 : خودم ینَفس:  ی+  نَفسَ

 

 .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: نَی. عَنِ العالَم6

 

 .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 برا یتالش مفقط هرکس تالش کند پس  ولِنَفسِهِ:  جاهِدُیُ. وَ مَن جاهَدَ فَإنَّما 3



 

 

 .انیاست از جهان ازین یقطعاً خداوند ب: نَیعَنِ العالَم یٌ. إِنَّ اهللَ لَغَن4ِ

 

 درس ششم، جلسه دوم

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

 دوستان، مثَل، گرفت

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 مَثَل

 اِتَّخَذوا

 مِن دونِ 

 اَولِیاء

 ، داستانمَثَل

 گرفتند

 به جای، غیر از

 جمع وَلِیّدوستان، سرپرستان، 

5 

6 

7 

8 

 کَ

 اِتَّخَذَ، اِتَّخَذَت

 لَو

 کانوا یَعلَمونَ 

 مانند

 گرفت

 اگر، ای کاش

 می دانستند

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 که یکسان َثلمَ : 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:  تُی. لَب5َ

 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: تًای. کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ اتَّخَذَت ب2َ

 است. عنکبوت  یخانه ها، خانه  نیسست ترقطعاً العَنکَبُوتِ: و  تُیلَبَ  وتِیُاِنَّ اَوهَنَ البُ. وَ 3

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 آخرتخِرَةِ: . وَ هُم عَنِ اآل5

 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: علَمُونَیَ. وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ ال2

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

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

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

 

 درس هفتم، جلسه دوم

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

 الیُخلِفُ

 ظاهِراً

 تخلف نمی کند، خالف نمی کند

 ظاهری
3 

4 

 حَیاة

 غافِلونَ

 زندگی

 ، افراد بی توجهافراد غافل



 

 

 .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 معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 تِلکَ 

 حَکیم

 یُقیمونَ

 این، آن

 حکمت آموز

 ، برپا می کننداقامه می کنند

4 

5 

6 

 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  یبرپا مالصَّلوةَ:  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 اتُی. الم* تِلکَ ءا1

  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. 

 

 

 

 

 



 

 

 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

1 

2 

3 

4 

 نَبِیّ 

 النَّبِیّ 

 اِتَّقِ

 التُطِع

 پیامبر

 پیامبراکرم)ص(

 تقوا پیشه کن

 پیروی نکناطاعت نکن، 

5 

6 

7 

 اِتَّبِع

 خَبیر

 وَکیل

 ، پیروی کنتبعیت کن

 ، با خبرآگاه

 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 یآنچه وح ازکن  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

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

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

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

 آگاه است. د،یده یقطعاً خدا به آنچه انجام م: رًای. إِنَّ اهللَ کانَ بِما تَعمَلُونَ خَب5

 .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

1 

2 

3 

 اَرسَلنا

 شاهِد

 مُبَشِّر

 فرستادیم

 گواهشاهد، 

 ، مژده دهندهبشارت دهنده

4 

5 

6 

7 

 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: رًایشاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذ. 2

 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: نَی. بَشِّرِ المُؤمِن5

 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

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 یَعلَمُ

 یَلِجُ

 یَخرُجُ 

 می داند

 فرو می رود

 خارج می شود

4 

5 

6 

 یَنزِلُ 

 یَعرُجُ 

 یُولِجُ

 نازل می شود

 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 مُی. وَ هُوَ الحَک3

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



 

 

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

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

 .رود در آن یو آنچه باال م: هایف عرُجُیَ. وَ ما 7

است.آمرزنده 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

 دی، ترددیکن ادی، دهدی م ی، روزنندهیآفر

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 فاطِر

 اُذکُروا

 خالِق

 پدید آورنده

 یاد کنید

 آفرینندهخالق، 

4 

5 

6 

 یَرزُقُ 

 اِتَّخِذوا

 شَکّ

 روزی می دهد

 بگیرید

 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 : کُمینِعمَتَ اهللِ عَلَ. 4

 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

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 مَدینَة

 رَجُل

 اِتَّبِعوا

 یَسئَلُ 

 شهر

 مرد

 ، پیروی کنیدتبعیت کنید

 درخواست می کند

5 

6 

7 

8 

 مُهتَدونَ 

 اَعبُدُ

 فَطَرَ

 تُرجَعونَ 

 راه یافتگانهدایت شدگان، 

 عبادت می کنم

 پدید آورد

 بازگردانده می شوید

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 را امبرانیپ دیکن یرویپ: نَیتَّبِعُوا المُرسَل. ا2ِ                                      قوم من یگفت اقَومِ:  ای. قالَ 1

  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

 الهیفطرت . فِطرَتَ اهللِ: 7

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

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

 

 .دیرا کامل کن سی یاز سوره  فهیشر اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 شتابان. یشهر مردنقطه  نیاز دورتر آمد و: یسعیَرَجُلٌ  نَةِیوَ جاءَ مِن اَقصا المَد. 1



 

 

 را. امبرانیپ دیکن یرویقوم من پ یگفت: ا: نَیقَومِ اتَّبِعُوا المُرسَل ای. قالَ 2

 .یکند از شما مزد یکه درخواست نم یاز کس دیکن یرویپاَجرًا:  سئَلُکُمیَ. اِتَّبِعُوا مَن ال3

 شده هستند. تیو آنها هدا. وَ هُم مُهتَدُونَ: 4

 مرا؟آورد  دیپدرا که  یکس عبادت نکنم و چرا من: یفَطَرَن یالَّذال اَعبُدُ  یَوَ مالِ. 5

 .دیشو یبازگردانده م شیو به سوتُرجَعُونَ:  هِی. وَ اِل6َ

 درس دهم، جلسه دوم

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

 می، برکت دادمیدهی ، درود، جزا ممیبشارت داد

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 ساَلم

 بَشَّرنا

 بارَکنا

 روددسالم، 

 بشارت دادیم

 برکت دادیم

4 

5 

 نَجزی

 هُما، هِما

 ، پاداش می دهیمجزا می دهیم

 آن دو

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 را کوکارانین میده یپاداش م: نَیالمُحسِن ینَجزِ. 2            میسالم بر ابراه: مَیاِبراه ی. ساَلمٌ عَل1َ

 او را به اسحاق میو بشارت داد. وَ بَشَّرناهُ بِاِسحاقَ: 4           بندگان مؤمن ما: 1نَی. عِبادِنَا المُؤمِن3

شایستگان پیامبری ازنَبیًّا مِنَ الصّالِحینَ:  .5

 از فرزندانشان : تِهِمایَّمِن ذُرِّ. 6 

 

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

 .میسالم بر ابراه: مَیاِبراه ی. ساَلمٌ عَل1َ

 را. کوکارانین میده یپاداش م نیچن نیا: نَیالمُحسِن ی. کَذلِکَ نَجز2ِ

 قطعاً او از بندگان مؤمن ما است.: نَیالمُؤمِن. اِنَّهُ مِن عِبادِنَا 3

 .شایستگاناز  یامبریاو را به اسحاق، پ میو بشارت داد: نَیمِنَ الصّالِح ایًّ. وَ بَشِّرناهُ بِاِسحاقَ نَب4ِ

 بر او و بر اسحاق. میو برکت داداِسحاقَ:  یوَ عَلَ هِی. وَ بارَکنا عَل5َ



 

 

( آشکارا یو)برخ کوکارین( ی)برخاز فرزندانشان و: نٌیلِنَفسِهِ مُب ظالِمٌوَ  مُحسنٌ 2تِهِمایَّ. وَ مِن ذُر6ّ

 بودند. ستمگربه خودشان 

را مفرد معنا می کنیم: یعنی به « مُؤمِنینَ»در آخر معنا می شود و ثانیاً کلمه « نا»در ترکیب اوالً ضمیر . 1: نکته

  «.بندگان مؤمن ما»می گوییم: « بندگان ما مؤمنان»جای 
می « فرزندانشان» یبه معنا نجایکه در ا بکار می رود« فرزندانشان ایآنها  نسل»یبه دو معنا «تِهِمایَّذُرّ» کلمه. 2

 .باشد

 جلسه اول ازدهم،یدرس 

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

 نیو هوس، جانش هوی راه، نکن، یّتتبع

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

 خَلیفَة

 اُحکُم

 التَتَّبِع

 جانشینخلیفه، 

 حکم کن، قضاوت کن

 ، پیروی نکنتبعیت نکن

4 

5 

6 

 هَوی

 یُضِل  

 سَبیل

 هوی و هوس

 گمراه می کند

 ، جمع: سُبُلراه

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 داوود یا داوُدُ: ای. 1

 تو را میقطعاً ما قرار داد. إِنّا جَعَلناکَ: 2

             نیدر زم ینیجانشاالَرضِ:  یفِ فَةًی. خَل3

 یمردم به درست انیکن م یپس داورالنّاسِ بِالحَقِّ:  نَی. فَاحکُم ب4َ  

 و هوس  ینکن از هو یرویو پ: ی. وَ ال تَتَّبِعِ الهَو5

 کند تو را یپس گمراه م: ضِلَّکَیُ. ف6َ

 از راه خدااهللِ:  لِی. عَن سَب7

 

 .دیص را کامل کن یسوره  ی هیآ یترجمه با قرآن:  انس

 .نیدر زم ینیتو را جانش میداوود قطعاً ما قرار داد یااالَرضِ:  یفِ فَةًیداوُدُ إِنّا جَعَلناکَ خَل ای. 1

 .یمردم به درست انیکن م یپس داورالنّاسِ بِالحَقِّ:  نَی. فَاحکُم ب2َ



 

 

 و هوس. ینکن از هو یرویو پ: ی. وَ التَتَّبِعِ الهَو3

 کند تو را از راه خدا. یپس گمراه ماهللِ:  لِ یعَن سَب ضِلَّکَیُ. ف4َ

 از راه خدا.گمراه شدند که  یقطعاً کساناهللِ:  لِیعَن سَب ضِل ونَیَ نَ ی. إِنَّ الَّذ5

 سخت است. یآنها عذاب یبرا: دٌی. لَهُم عَذابٌ شَد6

را.( امتیروز حساب)قفراموش کردند  رایزالحِسابِ:  ومَیَ. بِما نَسوا 7

 

 جلسه دوم ازدهم،یدرس 

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

 کنندی م تیکرد ، اجتناب کردند از ، تبع تی، هدا کنندی سخن ، عبادت م

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 بوااِجتَنَ

 یَعبُدونَ 

 اَنابوا

 یَستَمِعونَ 

 ، دوری کردند ازاجتناب کردند از

 کنند یعبادت م

 بازگشتند

 گوش می دهند به

5 

6 

7 

8 

 قَول

 یَتَّبِعونَ 

 

 هَدی

 اُولُوا االَلبابِ

 ، گفتارسخن

 ، تبعیت می کنند

 پیروی می کنند

 هدایت کرد

 خردمندان

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 کردند از طاغوت یدوربُوا الطّاغُوتَ: نَ. اجت1َ

 که عبادت کنند آن را: عبُدوهایَ. اَن 2

 آنها بشارت است یبرا: ی. لَهُمُ البُشر4       خدا             یو بازگشتند به سواهللِ:  ی. وَ اَنابُوا إِل3َ

 شنوند سخن را یمالقَولَ:  ستَمِعُونَیَ. 6        پس بشارت بده بندگان مرا                . فَبَشِّر عِبادِ: 5

 کرد آنها را خدا تیهدا. هَداهُمُ اهللُ: 8  را       آن نیکنند بهتر یم یرویپس پاَحسَنَهُ:  تَّبِعُونَیَ. ف7َ

 

 .دیزمر را کامل کن یسوره  18و  17 ی هیترجمه آبا قرآن:  انس

 : عبُدوهایَ اجتَنَبُوا الطّاغُوتَ اَن  نَ ی. وَالَّذ1

 کردند از طاغوت، که عبادت کنند آن را. یکه دور یکسان و



 

 

 خدا. یو بازگشتند به سواهللِ:  ی. وَ اَنابُوا اِل2َ

 .راپس بشارت ده بندگان م . فَبَشِّر عِبادِ:4                 آنها بشارت است. یبرا: ی. لَهُم البُشر3

کنند  یم یرویپس پ ،شنوند سخن را یکه م یکساناَحسَنَهُ:  تَّبِعُونَیَالقَولَ فَ ستَمِعُونَیَ نَ ی. اَلَّذ5

 آن را. نیبهتر

 کرد خدا. تشانیهستند که هدا یآنان کسانهَداهُمُ اهللُ:  نَی. اُولئِکَ الَّذ6

 خردمندان هستند. همان آنان و. وَ اُولئِکَ هُم اُولُوا االَلبابِ: 7

 درس دوازدهم، جلسه اول

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

 فری، بازگشت، فروفرستادن، ککندی قبول کننده، قبول م ،آمرزنده

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 تَنزیل

 غافِر

 قابِل

 تَوبَةتَوب، 

 فرو فرستادننازل کردن، 

 آمرزنده

 قبول کنندهپذیرنده، 

 بازگشتتوبه، 

5 

6 

7 

8 

 عِقاب

 ذو، ذا، ذی

 طَول

 یَقبَلُ 

 ، مجازاتکیفر

 صاحب، دارای

 نعمت فراوان

 ، می پذیردقبول می کند

 

 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 نازل کردن کتابالکِتابِ:  لُی. تَنز1

 دانا  ریشکست ناپذ خداوند ز سویا: مِیالعَل زِیاهللِ العَز. مِنَ 2

 توبه  ی رندهیپذ. قابِلِ التَّوبِ: 4                      آمرزنده گناه       . غافِرِ الذَّنبِ: 3

 صاحب نعمت فراوانالطَّولِ:  ی. ذِ 6                     فرکنندهیسخت کالعِقابِ:  دِی. شَد5

 کند( توبه را ی)قبول مردیپذ یمالتَّوبَةَ:  قبَلُیَ . 8              اوست بازگشت یبه سو: رُیالمَص هِی. اِل7َ

 

 .دیغافر را کامل کن یسوره  3تا  1 ی هیآ یترجمه با قرآن:  انس

 میحا م. حم* 1

 ست.دانا ریخداوند شکست ناپذ یفرو فرستادن کتاب از سو:مِیالعَل زِیالکِتابِ مِنَ اهللِ العَز لُی. تَنز2



 

 

 توبه است. ی رندهیگناه و پذ یآمرزنده . غافِرِ الذَّنبِ وَ قابِلِ التَّوبِ: 3

 و صاحب نعمت فراوان است.)کننده( فریسخت کالطَّولِ:  یالعِقابِ ذِ دِی. شَد4

 جز او. یمعبود ستین. آل اِلهَ اِلّا هُوَ: 5

 اوست بازگشت. یبه سو: رُیالمَص هِی. اِل6َ

 

 درس دوازدهم، جلسه دوم

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

 ها، بَنا پاک، صورت یشکل داد، غذاها

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

1 

2 

3 

4 

 اُدعوا

 اَستَجِب

 قَرار

 بِناء

 بخوانید

 )تا( پاسخ دهم

 جایگاه امن

 سرپناه، بَنا

5 

6 

7 

8 

 صَوَّرَ

 صُوَر

 طَیِّبات

 تَبارَکَ

 شکل داد

 ، جمع صورَةصورت ها

 غذاهای پاک

 برقرار و پر خیر است

 

 .دیرا معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 مرا دیبخوان: ی. ادعُون1

 تا پاسخ دهم به شما. اَستَجِب لَکُم: 2

 شکل داد شما را. صَوَّرَکُم: 3

 شما را یساخت صورت ها کویپس ن. فَأَحسَنَ صُوَرَکُم: 4

 پاک یداد به شما از غذاها یو روز: باتِیِّ. وَ رَزَقَکُم مِنَ الط5َّ

 است خداوند ریپس برقرار و پرخ. فَتَبارَکَ اهللُ: 6

 

 

 .دیغافر را کامل کن یسوره  اتیآ یترجمه با قرآن:  انس

 مرا تا پاسخ دهم به شما. دیو گفت پروردگارتان بخواناَستَجِب لَکُم ...:  ی. وَ قالَ رَب کُم ادعُون1


