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 به نام خدا

 
 پيشگفتار

 
( تقــدي  5يــاد مدنــدد مدـدي اازرهــان كـ  اا ــمار      اي از آثــار زهـد   مجموعـ  

هام دارد و مشتمل ار سـ  كتـاب امـوزش    « آموزش قرآن» ود،  خواهندهان هرامي مي
 قرآن و دو جلد راهنماي آن اراي خودآموزان است.
هاي حقيقـي ديـد دا ـت و در     روان  اد مدندد اازرهان اعتقاد عميقي ا  آموز 

ورزيد و معتقد اود در عيد آهك  خـدا و ديـد    تقال آن ا  هسل جوان، اسيار اهتمام مياه
خدا ازلي و اليتّغير است، طرز ايان و ارائ  آن و هيز اجراي احكام آن، اايد اـر حسـ    
زمان و مكان و ا  تناس  ر د افكار و تحوالت زهدهي اجتماعي و احتياجات مـردم،  

داري از حالت ركـود و جمـود و    دا ت   ود و ديد ز  هگ تطبيق داد   د ، و زهد  و تا
سواد، ايرون آيد و مدر كدنگـي و دا  اطـ ن از ردـر      اهتساب ا  طبقات واماهد  و اي

تااناك آن زدود   ود. ار ايد اساد هظرات پيشندادي خود را اـ  وـورت طرحـي اـا     
در « وعـ  حكمـت  مجم»ارائ  داد ك  طـي سـ   ـمار  در    « آموزش تعالي  ديني»عنوان 
منتشر  د و اارها ا  وورت كتاب جيبي تجديد راپ هرديد. ايـد اثـر در    1441سال 

 ( تقدي  خواهندهان ارجمند  د  است.9مجموع  آثار  
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مدندد اازرهان ار ايد ااور اود ك  تعالي  ديني ايش از هر ريز يـ  امـر دروهـي    
تـريد و سر ــارتريد   خواهـد عميــق  اسـت و اــا دل و جـان اهســان سـروكار دارد و مــي   

هاي  خصيت او را ايدار كندو در جدت و ح خود و خير اجتمـا  و كمـال،    سرماي 
مورد هظر است و مقدم ار تعلـي  و  « تعلي »ايش از « ترايت»ا  كار اهدازد. او معتقد اود 

« علـوم »و « اخـ   »، «ايمـان »الزم است تا س  هـد  اساسـي   « اعتقاد و ع ق »ترايت، 
 را اا هد  :« ارهام  ترايت و تعلي  ديني»ار ايد اساد   توام هردد.
 ـ ماهود كردن و آ نا و ع قمند ساختد جواهان ا  ديد و اولياء ديد،1

ـ تلفيق و ايان اخ قيات و كماالت فطـري  اهسـاهي اـا اسـتفاد  از تعليمـات و      7
 دستورهاي ديني،

اسي، رسـتاخيز و  ـ توضيح و اثبات اوول ديد،  امل؛ خدا ناسي، پيغمبر ن4
  ناسي، امام

ـ تعلي  و تمريد قرآن و احكام فقدي اا توج  ا  معني و منظـور آيـات قـرآن    1
 و پذيرش احكام.

ارائ  دا ت ك  ايـد اثـر هيـز در     1441درد در همان سال  43تدويد همود و در قال  
 مندان  د  است. ( تقدي  ع ق 9مجموع  آثار  

اي آهك  مسـلماهي و عبـادت خـدا را اـ  عنـوان يـ        مدندد اازرهان معتقد اود ا  ج
سيست  موروثي و اجدادي فردي، هشـان دهـي ، ادتـر اسـت اـا توجـ  اـ  احتياجـات و         
اات ئات و  رايط روز، ديد خدا را ا  عنوان ي  داروي مورد هياز اهسان، و مكتـ  و  

هـا و حـل    مسل  اجتماعي  مفيد اراي دهياي متمدن امروز و يگاهـ  را  رفـگ هرفتـاري   
مسائل اشر، پيشنداد همائي  و منظور اولي از تعليمات ديني و ترويج اس م را، اوـ ح  
هفــود و تكميــل مكــارم اخ قــي و تزكيــ  و تلقــيد ملكــات عاليــ  دروهــي در مــردم  

داهســت، هـ  لفــاآي و آداب و عـادات آــاهري. او معتقـد اــود در اهتخـاب ســب       مـي 
كننـد  و   ات، ادتريد را  تاسي ا  خود قرآن اسـت. يعنـي اـ  جـاي منطـق خسـت       تعليم

كدن  فلسفي و استداللي خشِ  لفظي و تصنعي  قدي ، همان روي  فطري  وحـي الدـي   
ا  اهبيـاء سـلو و اسـلوب ااتكـاري قـرآن را   كـ  اروپائيـان در قـرون معاوـر اـ  آن           
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مبنـاي مشـاهد  و تجراـ  و توجـ  اـ        هـذارد  و اـر  « متدولوژي»اهد و هامش را  ارد  پي
العـاد  اـ  علـ  و تمـدن ادهنـد(، اتخـا         اهـد جدـش و ترقـي فـو      واقعيات، موفق  د 

 .همائي 
در هميد راستا اود ك  او خود ايد سـب  و روش را اـ  كـار هرفـت و اـر اسـاد آن       

« آمـوزش قـرآن  »مبادرت ا  تـاليو و تـدويد كتـاب     1441ااور و ايد اعتقاد، از سال 
را ارائ  كردو كـاري را  « روش تاز  و آسان اراي قرائت و ترجم  آيات قرآن»مود و ه

اـ  اهجـام   « ارهام  ترايت و تعلي  ديني»مطرح ساخت  و در « آموزش تعالي  ديني»ك  در 
ك  جلد اول و جلد دوم آن  هـر يـ  در   « آموزش قرآن»رساهد  اود، اا تاليو كتاب 

ا  اتمـام رسـاهد و پـروژ  خـود را كامـل       1441سال درد تدي   د  است، تا  15قال  
 كرد.

رينـــي كتـــاب آمـــوزش قـــرآن ميســـر هبـــود،  از آهجــا كـــ  در آن دوران، حـــرو  
اـ  طـول اهجاميـد و در ايـد      1413ها تـا سـال    هويسي، كنترل، كليش  و راپ آن خوش

 سال توسط  ركت اهتشار، كتاب اول و كتاب دوم آموزش قرآن منتشر  د.
هويسي  د  است. قسمت تعلـي  كتـاب    سط آقاي  رر تيمورتاش خوشكتاب اول تو

دوم توسـط آقـاي عبــاد منظـوري و قســمت تمـريد آن توسـط آقــاي احمـد هجفــي       
ــ  خــط آقــاي  ــرر     ــا پــنج  ا زهجــاهي هو ــت   ــد . در كتــاب ســوم، از درد اول ت
تيمورتاش و از درد  ش  تا هشت   آخـريد درد( اـ  خـط آقـاي حسـيني  ـيرازي       

هنماي كتاب اول، هماهند خود كتاب، هـر درد دو قسـمت دارد. در قسـمت    است. را
هـا اـ  خـط     تعلي ، اخش آيات ا  خط آقاي مدندد مصطفي كتيرايي و اخش ترجم 

 ديد دكتر مصطفي رمران، در زمان داهشجويي  ايد دو ازرهوار هگا ـت   ـد  اسـت    
اا ـد. تمـام    مـي  ولي قسمت تمريد ايد راهنما، تماما اـ  خـط آقـاي عبـاد منظـوري     

 راهنماي كتاب دوم ا  خط آقاي  رر تيمورتاش است.
 ـاهي،   كتاب سوم، زمـاهي كـ  مدنـدد اازرهـان و يـاران همـرزمش در زهـدان سـت         

هويسي و آماد  راپ هرديـد و اـدون    هذراهيدهد، خوش دوران محكوميت خود را مي
ركت سـدامي  توسـط  ـ  « ا  اهتمام محمـد مدـدي جعفـري   » كر هام مؤلو و اا عنوان 
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هـاي اول و دوم، اـ  وـورت     منتشر  د و اارها همـرا  اـا كتـاب    1414اهتشار، در سال 
ي  جلدي و يا س  جلدي، تجديـد رـاپ هرديـد و اكنـون تمـام ايـد مجموعـ  سـ          
جلدي، همرا  اا راهنماهاي آن مورد اازايني، او ح و ويرايش هدـايي اسـتاد ارجمنـد    

رار هرفتـ  كـ  وـميماه  از ايشـان تشـكر و      جناب آقاي دكتر محمدمددي جعفـري قـ  
 همائي . قدرداهي مي

انياد فرهنگـي مدنـدد مدـدي اازرهـان مفتخـر اسـت در دهمـيد سـالگرد فقـدان آن          
يــاد، مجموعــض حاضــر را كــ  در ارهيرهـدآ ســ  جلــد آمــوزش قــرآن و دو جلــد   زهـد  

و  رينـي  ـد    ( و هيز لغات آموزش قرآن است، ا  وـورت حـرو   7( و  1راهنماي  
تر اسـت، تقـدي  همايـد. اميـد اسـت اـا ارائـض ايـد          ااقلمي ك  اراي خودآموزان مناس 

ياد مدنـدد اازرهـان تـاميد  ـد  و وسـيل        مجموع  آثار، هد  مؤلو ارجمند، زهد 
مندان قرار هيـرد   مناس  و آساهي اراي قرائت درست و ترجم  قرآن، در اختيار ع ق 

 اا د. روحش  اد و راهش پر رهرو ااد. و مزيد مغفرت و رحمت اراي مؤلو آن
 
 

 انياد فرهنگي مدندد مددي اازرهان
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 پيشگفتار

 
( تقهه ي  5يههام مدسهه د مده ي اازرهههاش اه  اا ههمار      اي از آثههار زهه    مجموعه  

هام مارم و مشتمل ار سه  اتهاا امهوزش    « آموزش قرآش» وم،  خواهس هاش هرامي مي
 قرآش و مو جل  راهسماي آش اراي خومآموزاش است.
هاي حقيقهي ميهد ما هت و مر      رواش  ام مدس د اازرهاش اعتقام عميقي ا  آموز

ورزي  و معتق  اوم مر عيد آهك  خه ا و ميهد    اهتقال آش ا  هسل جواش، اسيار اهتمام مي
خ ا ازلي و اليتّغير است، طرز اياش و ارائ  آش و هيز اجراي احكام آش، ااي  اهر حسه    
 زماش و مكاش و ا  تساس  ر   افكار و تحوالت زه هي اجتماعي و احتياجات مهرمم، 

ماري از حالت راهوم و جمهوم و    ما ت   وم و ميد تطبيق مام     ، و زه   و تاز  هگ 
سوام، ايروش آي  و مدر ادسگهي و ما  اطه ش از ردهر      اهتساا ا  طبقات واماه   و اي

ك آش زموم   وم. ار ايد اساد هظرات پيشسدامي خوم را اه  وهورت طرحهي اها     اتااس
مر « مجموعه  حكمهت  »  مام ا  طهي سه   همار  مر    ارائ« آموزش تعالي  ميسي»عسواش 
مستشر    و اارها ا  وورت اتاا جيبي تج ي  راپ هرمي . ايهد اثهر مر    8331سال 

 ( تق ي  خواهس هاش ارجمس      است.9مجموع  آثار  
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مروههي  ميسي ايش از هر ريز يه  امهر    مدس د اازرهاش ار ايد ااور اوم ا  تعالي 
تهريد و سر ههارتريد   خواهه  عميههق  سهرواار مارم و مههي  اسهت و اهها مل و جهاش اهسههاش  

هاي  خصيت او را اي ار اس و مر جدت و ح خوم و خير اجتمها  و امهال،    سرماي 
مورم هظر است و مق م ار تعلهي  و  « تعلي »ايش از « ترايت»ا  اار اه ازم. او معتق  اوم 

« علهوم »و « اخه   » ،«ايمهاش »الزم است تا س  هه   اساسهي   « اعتقام و ع ق »ترايت، 
 را اا ه   :« ارهام  ترايت و تعلي  ميسي»توام هرمم. ار ايد اساد  

 ميد و اولياء ميد،  ه ماهود ارمش و آ سا و ع قمس  ساختد جواهاش ا8

ه تلفيق و اياش اخ قيات و اماالت فطهري  اهسهاهي اها اسهتفام  از تعليمهات و      2
 مستورهاي ميسي،

يد،  امل؛ خ ا ساسي، پيغمبر ساسي، رسهتاخيز و  ه توضيح و اثبات اوول م3
  ساسي، امام

ه تعلي  و تمريد قرآش و احكام فقدي اا توج  ا  معسي و مسظهور آيهات قهرآش    4
 و پذيرش احكام.

ارائ  ما ت ا  ايهد اثهر هيهز مر     8331مرد مر هماش سال  33ت ويد هموم و مر قال  
 مس اش     است. ( تق ي  ع ق 9مجموع  آثار  

مدس د اازرهاش معتق  اوم ا  جاي آهك  مسهلماهي و عبهامت خه ا را اه  عسهواش يه        
سيست  موروثي و اج امي فرمي، هشهاش مههي ، ادتهر اسهت اها توجه  اه  احتياجهات و         
اات ئات و  رايط روز، ميد خ ا را ا  عسواش ي  ماروي مورم هياز اهساش، و مكته  و  

هها و حهل    روز و يگاهه  را  رفهگ هرفتهاري   مسل  اجتماعي  مفي  اراي مهياي متم ش ام
مسائل اشر، پيشسدام همائي  و مسظور اولي از تعليمات ميسي و ترويج اس م را، اوه ح  
هفههود و تكميههل مكههارم اخ قههي و تزايهه  و تلقههيد ملكههات عاليهه  مروهههي مر مههرمم  

ماهسههت، هه  لفههاآي و آماا و عهامات آههاهري. او معتقه  اههوم مر اهتخهاا سههب       مهي 
اسسه   و   ات، ادتريد را  تاسي ا  خوم قرآش اسهت. يعسهي اه  جهاي مسطهق خسهت       تعليم

ادس  فلسفي و است اللي خشِ  لفظي و تصسعي  ق ي ، هماش روي  فطري  وحهي الدهي   
ا  اهبيهاء سهلو و اسهلوا ااتكهاري قهرآش را   اه  اروپائيهاش مر قهروش معاوهر اه  آش           
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ههذارم  و اهر مبسهاي مشهاه   و تجراه  و توجه  اه         « لوژيومت »اه  و هامش را  ارم  پي
العهام  اه  عله  و تمه ش ا هسه (، اتخها         اهه  جدهش و ترقهي فهو      واقعيات، موفق    

 .همائي 
مر هميد راستا اوم ا  او خوم ايد سهب  و روش را اه  اهار هرفهت و اهر اسهاد آش       

« آمهوزش قهرآش  »اا مبامرت ا  تهاليو و ته ويد اته    8334ااور و ايد اعتقام، از سال 
را ارائ  ارمو اهاري را  « روش تاز  و آساش اراي قرائت و ترجم  آيات قرآش»هموم و 
اه  اهجهام   « ارهام  ترايت و تعلي  ميسي»مطرح ساخت  و مر « آموزش تعالي  ميسي»ا  مر 

ا  جل  اول و جل  موم آش  ههر يه  مر   « آموزش قرآش»رساه   اوم، اا تاليو اتاا 
ا  اتمهام رسهاه  و پهروژ  خهوم را اامهل       8331تدي      است، تا سال مرد  85قال  
 ارم.

ريسهههي اتهههاا آمهههوزش قهههرآش ميسهههر هبهههوم،  از آهجهها اههه  مر آش موراش، حهههرو  
اه  طهول اهجاميه  و مر ايهد      8343ها تها سهال    هويسي، استرل، اليش  و راپ آش خوش

 ر   .سال توسط  رات اهتشار، اتاا اول و اتاا موم آموزش قرآش مستش
هويسي     است. قسمت تعلهي  اتهاا    اتاا اول توسط آقاي  رر تيمورتاش خوش

موم توسهط آقهاي عبههاد مسظهوري و قسههمت تمهريد آش توسهط آقههاي احمه  هجفههي       
سههوم، از مرد اول تهها پههسج  اهه  خههط آقههاي  ههرر    اتههاازهجههاهي هو ههت   هه  . مر  

 هيرازي   يستيمورتاش و از مرد  ش  تا هشت   آخهريد مرد( اه  خهط آقهاي حسهي     
است. راهسماي اتاا اول، هماهس  خوم اتاا، ههر مرد مو قسهمت مارم. مر قسهمت    

هها اه  خهط     تعلي ، اخش آيات ا  خط آقاي مدس د مصطفي اتيرايي و اخش ترجم 
 دي  ماتر مصطفي رمراش، مر زماش ماهشجويي  ايد مو ازرهوار هگا هت   ه   اسهت    

اا ه . تمهام    آقهاي عبهاد مسظهوري مهي     ولي قسمت تمريد ايد راهسما، تماما اه  خهط  
 مورتاش است.يراهسماي اتاا موم ا  خط آقاي  رر ت

 هاهي،   سوم، زمهاهي اه  مدسه د اازرههاش و يهاراش همهرزمش مر زهه اش سهت          اتاا
هويسي و آمام  راپ هرميه  و اه وش    هذراهي ه ، خوش موراش محكوميت خوم را مي

توسهط  هرات سهدامي    « ده ي جعفهري  ا  اهتمام محمه  م »لو و اا عسواش ؤ ار هام م



 آموزش قرآش
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اه  وهورت    ههاي اول و موم،  اتهاا مستشر    و اارها همهرا  اها    8343اهتشار، مر سال 
و ااسهوش تمهام ايهد مجموعه  سه        ي  جل ي و يا س  جل ي، تج يه  رهاپ هرميه    

جل ي، همرا  اا راهسماهاي آش مورم اازايسي، او ح و ويرايش هدهايي اسهتام ارجمسه     
  از ايشهاش تشهكر و   وهميماه محم مد ي جعفهري قهرار هرفته  اه       جساا آقاي ماتر

 .همائي  ق رماهي مي
اسيام فرهسگهي مدسه د مده ي اازرههاش مفتخهر اسهت مر مهمهيد سهالگرم فقه اش آش          

سهه  جلهه  آمههوزش قههرآش و مو جلهه   ةحاضههر را اهه  مر ارهيرهه   ةيههام، مجموعهه زهه   
ريسهي  ه   و    ورت حهرو  ( و هيز لغات آموزش قرآش است، ا  وه 2( و  8راهسماي  

ايهد   ةتر اسهت، تقه ي  همايه . اميه  اسهت اها ارائه        ااقلمي ا  اراي خومآموزاش مساس 
يام مدسه د اازرههاش تهاميد  ه   و وسهيل        لو ارجمس ، زه  ؤمجموع  آثار، ه   م

مس اش قرار هيهرم   مساس  و آساهي اراي قرائت مرست و ترجم  قرآش، مر اختيار ع ق 
 لو آش اا  . روحش  ام و راهش پر رهرو اام.رحمت اراي مؤو مزي  مغفرت و 

 
 

 اسيام فرهسگي مدس د مد ي اازرهاش
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 به نام خدا

 
 پيشگفتار

 
( تقهه ي  5يههام مدسهه د مده ي اازرهههاش اه  اا ههمار      اي از آثههار زهه    مجموعه  

مهوزش  آهام مارم و مشتمل ار سه  اتها    « آموزش قرآش» وم،  خواهس هاش هرامي مي
 قرآش و مو جل  راهسماي آش اراي خومآموزاش است.

ههاي ققيقهي ميها ما هت و مر        ام مدس د اازرهاش اعتقام عميقي ا  آموز رواش
ورزي  و معتق  اوم مر عيا آهك  خه ا و ميها    اهتقال آش ا  هسل جواش، اسيار اهتمام مي

خ ا ازلي و اليتّغير است، طرز اياش و ارائ  آش و هيز اجراي اقكام آش، ااي  اهر قسه    
 زماش و مكاش و ا  تساس  ر   افكار و تحوالت زه هي اجتماعي و اقتياجات مهرمم، 

ماري از قالت راهوم و جمهوم و    ما ت   وم و ميا تطبيق مام     ، و زه   و تاز  هگ 
سوام، ايروش آي  و مدر ادسگهي و ما  اطه ش از ردهر      اهتسا  ا  طبقات واماه   و اي

ك آش زموم   وم. ار ايا اساد هظرات پيشسدامي خوم را اه  وهورت طرقهي اها     اتااس
مر « مجموعه  قكمهت  »  مام ا  طهي سه   همار  مر    ارائ« آموزش تعالي  ميسي»عسواش 
مستشر    و اارها ا  وورت اتا  جيبي تج ي  راپ هرمي . ايها اثهر مر    8331سال 

 ( تق ي  خواهس هاش ارجمس      است.9مجموع  آثار  
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 طرز تدريس يا خود آموزي كتاب
 «آموزش قرآن»

 
اين كتاب ممكن است به صورت  كسسو د  ت موساتد يوستيد وور    يوا        -1

ابتوسايي  باوو س بوه صورت   ور        6كساني كه  اتاي سرا  فاتسي كافي ) ت حوس    
 يهج     عراب   ي ورين  آمرز از آن استفا ه نماي س. البته  ر آمرزان الزم است قبس به ِا

 كر ن كلما  آو ايي  اوته باو س.
 تد   طوورتي اسووت كووه  ت آايووان آن     11جلووس ا ك كتوواب م ووتم  بوور     -2
يرح س   كل ه ذكرهاي نماز بوه انمومام آيوا      ةحمس   سرت ةمباتك ةآمرز سرت  انش

نويسدد    فهمد، مي خواند، مي  مي   تاآيه 15 زيا ي از كسم اهلل مج س ) ت حس  
 ربي يا  گرفته است.ضم ا مقساتي ع

باووس. هور  تد م وتم  بور         سبد انتخابي، سبد عملوي   آور يمورين موي     -3
ت ا ك يمرين   قسمت   م يعل م. بس ات ضر تي   مف وس اسوت كوه    سماست ق قسمت
 چ سان م ك  ن ست. ،اين عم  البته ها كامس اجرا گر     يمرين
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 بهوواي  يموورين لوويعربووي بووه فاتسووي  ال ام سووت   ة)يرجموو الفف هوواي  يموورين

بسوته بوه ن ور     ،عمو  بوه آن   ها ا ت اتيست   )برگر انسن فاتسي به عربي  براي  بستان

 باوس. آمرز مي آمرزگات   فرصت  انش

كمكوي   ةيد ج   ،به م  رت يسه   عم  آمرزگاتان محترم   براي  ر آمرزان

.  هوس  هواي قسومت يمورين هور  تد تا موي      جساگانه يه ه وسه است كه جراب سؤاك

ك  وس   سو د بوراي     هوا تا حو  موي     ر آمرزان ابتسا به كروش   فكور  ور  يمورين   

 اطم  ان   يصح ح به ج  ه كمكي مراجعه  راه س كر .

ور . ايون كلموا     يازه ع ران مي ةكلم 8الي  1 ت سر صفحه يعل م هر  تسي  -4

ن  يود    ت زبوان فاتسوي متوسا ك      انس كه غالبًا هاي آن طرتي انتخاب وسه   اوتقاق

به زبان   ذهن هر كد است يا كلما    اصورا   اصوي از عربوي اسوت كوه مورت        

هاي متفرق، كام  يوا   آيا    جملهاستعماك زيا   اتنس. آنگاه  ت متن  تد يد عسه 

هواي كلموا  سور صوفحه   كلموا   ت د گ ووته        اوتقاق وام ناقص، از قرآن كه 

ها با ان اء فاتسي است  لوي   يرجمه باوس انتخاب گر يسه    ت ذي  يرجمه وسه است.

گاه به كات بر ه وسه به سهرلت قابو  يطب وب بوا اصو       با عسئم    طرط تابطي كه گاه

 باوس. عربي مي

 ت  ت د ابتساي كتاب، كلما    آيا  كرياه   سا ه است   به يستيج بر طورك  

 ور .   اوكاك اف   ه مي

يد آنهوا تا   كلما  سر صفحه معمرال احت اج به يرجمه نسات . آمرزگات قبس يد

آرسوس   بعوس ضومن قرائوت آيوا        ك س   مع اي هر يود تا موي   از واگر ان سؤاك مي

 .نمايس ها جلب مي اوتقاق به يرجه واگر ان تا

جا  ات  آمرزگاتان محترم    ر آمرزان ع ي  نه از اوكاك  اص   ا وتس    -1

زبان عربي با فاتسي  ح ت  اوته باوو س   نوه از طورالني ووسن  ت د  سو          زيا 
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ها   يصريف آيا  از يد طر   قاهراد ب فت س. يكرات كلما    اوتق آ ر كتاب به

العوا ه آسووان   عموو  قرائوت   فهوم آيوا  تا فورق     ،هوا از طور   يگور       فورت يمورين  

  سوخت صور    نحور يعلو م      نمايس   بس ن آنكه الزم باوس قبس قراعس سوا تگي  مي

 ا ه ور ،  ران سگان به طرت طب عي   يستيجي با نكوا    م وكس  جملوه ب وسي       

هوايي  ت موتن    گواه يو كرا  مختصور   اوواته     ورنس. البتوه گواه    نرد ميأافعاك عربي م

هاي مف سي ن و    يرانس تاه مايي كتاب به قراعس زبان به عم  آمسه است   آمرزگات مي

 ب مايس.

به ا ا كر ن حر   عربي از مخورج   قراعوس قرائوت   يجريوس ع وايتي ن وسه        -6

است. البته اهم ت ايون قسومت   لوي كمتور از  رانوسن   فهم وسن اسوت. بوه عوس ه          

 ،يلفو    يجريوس   ة ت بات ،آمرزگات ممكن است آد از طي وسن آ ج وش  تد ا ك

 بسهس.يعل مايي به طرت وفاهي 

آ  ر ي   سوهرلت عمو    لوي ب  وتر      سرعت  ت جلسهاي   م   سرم كتاب -7

وور      هاي آ ر قرآن فرا گرفته موي  ور .  ت آايان جلس   م يعسا  زيا ي از سرته مي

تسوس   آنقوست كلموه       آمرز به حوسي موي  آمرز يا  ر  ن جلس سرم يرقي  انش ت آايا

  جمعوه تا بخرانوس   بفهموس     ةوور  سورت   گ ر  كه مرفب موي  آيه   جمله ب سي يا  مي

ب ريسس   ن   يمام قرآن تا بخرانس. آد از آن  يگر احت اجي بوه كتواب   يعلو م معلوم     

آمرز  ت سون   )   انش ات    قت  ت آن  نبر ه   هر كد با  ست گرفتن قرآن يرجمه

 راهس يرانست مع ي يمام آيوا  قورآن تا آو ش  ور      سالگي، يع ي قب  از بلرغ   14

 يا  بگ ر .

سوعا   فهوم صوح ح       ف وب چ و ن يحصو     مخصرصواً    از  سا نس  راهان م ير

 آ ر ي   اجراي كتاب  ر  تا نص ب همه بفرمايس.
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 درس اول
 

 ها بچه

آيد، خدايي كه ما و پدر  خوشحال باشيم كه امروز اسم خدا در زبان ما مي

 و مادر ما و همة مردم دنيا را آفريده است.

 خدا از هر كس بزرگتر و پيش ما عزيزتر است.

خواهيم قرآن را كه كتاب خدا است ياد بگيريم. بخووانيم و بهممويم توا     مي

 بر خود چه گهته و براي ما چه دستور داده است.بدانيم خدا به پيغم

عمل به دستور خدا بكنيم تا پيش او سر بلند و محبوب باشيم، و در دو دنيا 

 خوشبخت شويم.
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 يا   ها  اسم   اسم   بزرگ   و  بزرگتر   خدا

 

 اي خدا           خدا         خدا

 

 خدايا   خدا)قسم به خدا( به       قسم به خدا

 

 خداي بزرگ   خدا بزرگ است  خداوند بزرگتر است   بزرگتر
 

 خدا به  و  نام خدا به      اسم خدا به      اسم خدا

 اميد خدا( به  و نام خدا )به                
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 درس دوم

 

 تمرين و پرسشقسمت اول، 

 

 اين كلمات را پاي تخته بنويسيد و معني كنيد: الف(

 

 

 :۱اين كلمات را به زبان عربي بگوييد ب(

 

 داوندُخ -5   اي  -4  اي علي -3  دااي ُخ -2  داُخ -1

 )از هر كس و از هر چيز(۲ خدا بزرگتر است -8    بزرگتر -7 بزرگ -6

 اميد خدا. نام خدا و به به -11 قسم به خدا -11           نام خدا به -9

 

                                                
نمايد با تكرار و تذكار زياد كلمات و معاني را در حافظه اطفال وارد سازد و  . آموزگار سعي مي۱

 كردن لغات و تمرين خارج از كالس باشد. آنها را مانوس نمايد بدون آنكه احتياج به از بر

وجود « است»آموزان نشان خواهد داد كه در عربي كلمه  . آموزگار در خالل دروس اول به دانش۲
 باشد. ندارد و جزو جمله مي
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 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 دنيا، جهان    ارباب، آقا    تربيت   براي  سپاس و تشكر
 صاحب               

 

 تر پسنديده     ستوده   پسنديده  سپاس و تشكر  سپاس و تشكر
 

 و براي خدا سپاس است         سپاس و تشكر براي خداست.

 جهان    خدا شايسته سپاس است    خداوند شايسته تشكر
 

 ها روردگار جهانپ     پروردگار عالم   پروردگار، صاحب اختيار
 جهاندار      )تربيت كننده(

 

 ها كر براي خداوند پروردگار جهانشسپاس و 
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 درس سوم
 

 تمرين و پرسشقسمت اول، 

 

 بنويسيد و معني كنيد: ،بخوانيد

 

 

 

 به عربي بگوييد: ب(

 

 براي خدا -4 ها    پروردگار جهان -3  پروردگار عالم  -2   پروردگار -1

 حمد و سپاس براي خدا است -6      ها نبراي پروردگار جها -5

به  اهاخ خداواهد پروردگهار      -8اي خدائي كه  ااسته   سه اسس هته ي      -7

 ر و باالتر از هرچيز و هر كس استخداواد بزرگ  -9      ها جهان



 11 
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 درس چهارم

 

 تمرين و پرسشقسمت اول، 

 

 معني كنيد و بنويسيد: الف(

 



 52 



 

 52 



 52 

 

 

 ب( به عربي بگوييد:

 

 پروردگار من خدا است -2   ربانمه ةبه نام خداوند بخشند -1

 پروردگار من بخشنده است -4     پروردگار تو خدا است- 3

 پروردگار همة دنيا -6    پروردگار تو مهربان است -5

  )رحو  نون   به من مهرباني و خووبي بنون    -8    بخشندهاي خداي  -7

 )رح  نن براي من  خداوندا به من خوبي بنن -11     پروردگارا رح  نن -9

 ها. سپاس براي خداي جهان -12  اي خداي من و پروردگار من -11

 

 

 قسمت دوم، تعليم

 

 :كلمات و مشتقات الف(

گواه و شاهد  اند اي نه فرستاده نامه   فرستادن   مگر  نيست  نه
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 خدايي بجز خداي بزرگ نيست       خدايي نيست مگر خدا   گواهي و شهادت دادن

 

 :تركيب و ترجمه (ب
 

اسالم و  ةاساس توحيد يعني ينتا پرستي و پاي  

 باشد. مسلماني مي
قابل ستايش و اطاعت  توضيح آن اين است نه ما هيچ نس و هيچ چيز را

غير از خدا نسي را بندگي  داني . ما ينتاپرستي  و به بجز خدا نمي
 نني . محبت و اطاعت ما فقط بايد براي خدا و در راه خدا باشد. نمي
 

 «برپيغم»فرستاده   خدا هقوتي نيست مگر ب      خدا همگر ب

 

 و نيست محمد    محمد فرستاده خدا است    فرستاده خدا
 

 حق فرستادي به     پيغمبري فرستاد    مگر فرستاده خدا
 



 03 

 بيناي حاضر )گواه     پيغمبران را فرستاد   )پيغمبران فرستادگان

 

 خدا گواهي داد  شاهدي گواهي داد    خداوند گواه،   گواه بينا
 .بينا و آگاه است    گاهو آ
 

 شهادت بده   شهادت دادند به خدا   دهي  شهادت نمي  ده  شهادت مي

 

 تورا نفرستادي  مگر ايننه شاهد باشي       تو را شاهد فرستادي 
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 درس پنجم
 

  تمرينقسمت اول، 
 

 معني كنيد و بنويسيد: ،بخوانيد الف(

 

1- 

 



 03 



 

 03 

 عربي بگوييد:ه ب ب(

 

 فرستادة خدا -2    غير از خداي بزرگ خداي ديگري نيست -1

 محمد نيست مگر فرستادة خدا -4   محمد فرستادة خدا است -3

 پيغمبري نفرستاديم -7   پيغمبري فرستاديم -6  خدا فرستاد -5

 خداي بخشنده گواهي داد -11  دهيم گواهي مي -9  دگواهي دا -8

 تو را شاهد فرستاديم -12     پروردگار من گواهي داد -11

 م مگر به حقده شهادت نمي -14       تو را نفرستاديم مگر به حق -13

 
 قسمت دوم، تعليم

 

 :كلمات و مشتقات الف(

 

  عبادت كننده  بندگي و پرستش     اينكه   اينكه
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را تو       تو    او   او   بنده

 :تركيب و ترجمه (ب

 

  

    اينكه خدايي بجز خدا نيست دهم به شهادت مي

  

 خدا است ةاينكه محمد فرستاد دهم به  گواهي مي
 

 ي،اولو  .گويند يعني دو شهادت يا دو گوواهي  اين دو جمله را شهادتين مي

گواهي بر پيغمبري حضرت محمود   ،گواهي بر يگانگي خداست. و دومي

 ،ابن عبداهلل. كسوي كوه از روي تحقيوق و يقوين ايون دو شوهادت را بدهود       

 مسلمان است.

 

     

 علي  غالم   خدا   ةبند  اينكه پيغمبري بر حق است. هشهادت دادند ب

 



 

 00 

 كنم خدا را بندگي مي   بندگان خدا   خدا است ةبند    محمد

 بندگان خداي بخشنده   و پروردگار خود را بندگي كن  بندگي نكنيد مگر خدا را

 

 

 استبراي او حمد و سپاس    او است ةاو و فرستاد ةدهم كه محمد بند شهادت مي

 

 مهربان ةاوست خداي بخشند  او خدا است  شريكي براي او نيست

 

 تو خدايي            خدا شهادت داد به اينكه او، نيست خدايي بجز او

 

 كنيم مگر او را بندگي نمي كنيم تنها تو را بندگي مي  خودت خدايي  دهم كه تو  شهادت مي



 

 33 

 درس ششم

 
  قسمت اول، تمرين

 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(

 

1- 2- 
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:برگردانيد  از فارسي به عربيب( 

  به اينكه بجز خدا خدايي نيست.م ده گواهي مي -1

  .م كه محمد پيغمبر خدا استده مي گواهي-2

  .م كه محمد بندة او و فرستادة او استده گواهي مي -3

 بندة او ، بندة تو ، بندة من -4

  .بندگان من، بندگان تو، بندگان او -5

  (را )بندگي كنيد خداخدا را بندگي كنيد  -6

  (را )بندگي نكنيد شيطان شيطان را بندگي نكنيد -7

  كنيم مگر خدا( )بندگي نميكنيم  ميجز خدا كسي را بندگي ن -8

 او پروردگار من است   -11   خدا راكنيم بندگان  بندگي نمي -9

 كنيم. تنها تو را بندگي مي -12     اي( )تو فرستادهتو پيغمبري  -11
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 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

    حكومت     مالك   كمك جستن     يار
 مالكيت    صاحب   ياري خواستن   كمك 

 دين   روز در آن      روز    پادشاه
 پاداش   چنان روز

 

 :تركيب و ترجمه (ب

 

 جويم به خدا ياري مي   از او ياري خواست     او ياري كننده است

 (بملط از خدا كمك مي)                



 33 

 او مالك است   او را كمك كرده است     به ياري خدا
 

 پادشاه بر حق است« خدا»او   حكومت براي خدا است    صاحب حكومت
 

 فرشتگان را فرستادم       فرشته          فرشتگان
 

 رشتگان او رافگيرم  شهادت ميه م خدا را و بگير ه شهادت ميب    اند  فرشتگان خدا ياران من
 

   آخرت    روز       جمعه    روز
    

        

 پاداش  روز  صاحب       پاداش     روز
 

 به حق از آن خداست حكومت و پادشاهي در آن روز       امروز مال خدا است
 

      براي من دين من
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 درس هفتم
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

 شود: حمد كه در نماز خوانده مي ةقسمتي از سور
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 :۱برگردانيد از فارسي به عربي ب(

 
   جويم به خدا( )كمك ميلبم ط از خدا ياري مي -1

 طلبيم. از خدا ياري مي -2

  جوييم يم و تنها از تو كمك ميپرست تنها تو را مي -3

 پادشاهي حق يااري كنناد    -5  حكومت و پادشاهي براي خدا است -4

  ، پادشا  حق استخداونداو  -6

 )براي او است ملك و براي او است حمد(حكومت و سپاسگزاري حق او است  -7

 جزا و پاداش روز -11    روز قيامت -9    روز جمعه -8

 دين من براي خدا است. -13   وز بندگير -12   روز شهادت -11

 

 

 

 
                                                

ها قواعاد رارو و    ها و تمرين آموزگار به هيچ وجه سعي نخواهد كرد ضمن تعليم .۱

ب شاد   ها طوري انتخا هاي تمرين ي زبان عربي را ياد بدهد. پرسشنحو و ارول كل

گااوش شاااگردان در اماار همااين شااته باشااد و اساات كااه تكاارار كلمااات درو  گ 

آماوزد، رتتاه    ها مانند كودكي كه زبان مادري را از را  تقلياد ماي   تمرين تكرارهاي

ممارسات و اناس   رتته با اسامي و اتعال آشنا شود. پس از آنكه به اين ترتيب مادتي  

 شود. پيدا شد در جلدهاي دوم و سوم كتاب قواعد ررو و نحو نيز تعليم داد  مي
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  قسمت دوم، تعليم
 

 كلمات و مشتقات الف(
 

 راهنمايي    كساني كه   كسي كه    موجودات

 چيزي كه    ها هستي

 

 
 است ،   بود ،   شدبا مي    راست     را      راهنما

 

 

 تركيب و ترجمه (ب

     

    استخدا  ةمحمد ترستاد      خداوند مهربان است

 

  بندگان خدا بودند   مگر پيغمبري       محمد نيست



 04 

 

 باش  براي خدا اي بند                 پرستيدند مي   را جن  

 

 گوا  باشد     پيغمبر    و            براي من يار باش

 

  ِ 
 كسي كه براي او پادشاهي است            باشد   خدا   براي و دين 

 

 پروردگار من كه شريك براي او نيست    خدايي نيست     كه غير از او يآنچنان خداي

 

 خدا هدايت كرد    اي راهنما   كساني كه خدا را بندگي مي كنند

 

                                                

هااي   كلي هر گونه خدايي است كه بشر بپرستد )مانند بت و معبود طور هب. 1

 خداوند يكتاي آتريدگار جهان است. اهللولي ديگر( 



 

 04 

 هدايت براي مردم جهان      هدايت كرد حمد براي خدايي كه

 

 و دين حق ترستاد  راهنمايي او كسي است كه پيغمبر خود را به

 

 را       پروردگارم        استوار  را  راست 
 



 24 

 درس هشتم

 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
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 :برگردانيد  از فارسي به عربي (ب
 

    .باشباشد،  يم بود، -1

 )يا هست(.محمد فرستادة او بود  -2

   او است. ةمحمد بندة او و فرستاد -3

 خدا باش.)مطيع( فرمانبردار  -4

 من( )باش هادي برايهنماي من باش را -5

 خداوند رسول خود را هدايت كرد. -6

 )رسولي كه هدايت كرديم او را(.پيغمبري كه او را هدايت كرديم  -7

 راه خدايي كه ما را راهنمايي فرمود. -8

 ها استقامت كنيد. براي پروردگار جهان -9

 كنند. راه كساني كه بندگي خدا را مي -11

 است است.راه من كه ر -11
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 عليمقسمت دوم، ت
 

 :كلمات و مشتقات الف(

 

 
 مصلحت   اصالح  درستكار  ما       آنها       آنها      بر    گوينده     گفتار

 درست كردن   شايسته               وعده
 كالم

 

 :تركيب و ترجمه (ب

 

 

 اي گفت گوينده    گفت  انسان     خدا گفت   گفتار او كه حق است

 

 بگو او خدا است   كه گفتند پروردگار ما خدا است كساني    مريم گفت

 مگر حق     بر خدا   گوييدن      مال خداست     بگو مشرق و مغرب

 



 

 24 

 گواه و شاهد بودآنها        بر             تاس راست       يراه  بر        پروردگار تو       و

 

 

 خدا  صالح  بندگان     بر    و بر ما   سالم  بر ما   سالم

 

 ما براي ما است كارهاي      فرستاديم بر آنها     خدا ةفرستاد   بر    سالم

 

 كرد حمد براي خدايي كه ما را رهبري  ي نمارهبر   به راه راست   ما را

 

 بودند   درستكار     خدا اصالح كرد   خدايا اصالح كن براي من

 

 كند كار آنها را درست نمي خدا          درستكار من  بندگان
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 نهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(

 

1-         
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 :برگردانيد از فارسي به عربي (ب

 

 زهرا گفت. -4  مؤمنين گفتند. -3  پيغمبر گفت. -2 گفت. دمحمّ -1

  بگو پروردگار من خدا است. -6       پيغمبر خدا گفت. -5

   ي نيست.او خداي از بگو پروردگار من كسي است كه غير -7

پروردگار آنها خداي بخشنده و مهربان  -9 است. ّحقگفتار آنها  -8

 است.

 .سالم بر ما و بر بندگان درستكار خدا -11    آنها را فرستاديم. -11

 .بندگان صالح من -14   سالم خدا بر آنها. -13    سالم خدا بر من. -12
 

 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 
 پس        كننده          كار   چه   در  نعمت دادن     خواسته ،نعمت
 آنچه              خوبي ،دارائي

 

 :تركيب و ترجمه (ب
 

  
                                                

 است. سان مثل مال و جاه و سالمت و امنيت و ساير چيزهاي خوبي كه احتياج و آرزوي ان.1



 64 

 است خدا به او نعمت داده     هاي دنيا نعمت     نعمت خدا

 نعمت و خير دادي آنها  هراه كساني كه ب    نعمت داديم   انسان هب
 

 اصالح كند آخرتم   مرا در دنيايم وآنچه    بودند   كه در آن  و نعمتي 
 

 كرديم عمل مي   و چه خوب است پاداش مردان كار   يكار شايسته خوب
 

 و كارهاي شايسته انجام دادند  آورند مي كساني كه كارهاي شايسته به جا
 

 
 پرستيد پرستم آنچه را كه شما مي نمي     ر استكنيد بيناي حاض خداوند به آنچه ميو 

 

        
 

 پس براي او پادشاهي و براي او حمد است      پس بگو پروردگارا مرحمت بنما
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 اي كند كار شايسته كار  بايد پس                اند پس آنها در آن شريك
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 دهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(

 

         

   

      

   

 

     

     



 05 

 

 ۱:برگردانيد  از فارسي به عربي (ب

 

 خداوند به او نعمت داد. -1

  نعمت من براي تو است. -2

  خداوند به بندگان صالح خود نعمت رسانده است. -3

 در رحمت خدا بود. -4

 .اي مت دادهبه آنها در دنيا و آخرتشان نع -5

  و آخرت )در دنيا و آخرت(.دنيا در كار  ياري بجوييد از خدا -6

  كنيد آگاه بينا )شهيد( است. خداوند به آنچه كه مي -7

 كنيم. خدا را به آنچه به ما ارزاني داشته است شكر مي -8

  براي خدا به آنچه نعمت رسانده است بر ما()حمد  

                                                

تواند براي كمك به شاگردان ابتدا  فارسي به عربي آموزگار ميهاي  در ترجمه .۱

گذارند( بخواهد و بعد  فارسي را با ترتيب عربي )كه فعل را قبل از فاعل مي ةجمل

ها را سؤال كرده آخر سر تمام جمله بندي را بخواهد و آنقدر  كلمه به كلمه ترجمه

 كامل صحيح را ادا كند. ةتكرار نمايد تا شاگرد جمل



 

 05 

  كار شايسته بكنيد. -11    كنند. در امر دنيا كار مي -9

 س خدا را سزاوار است )براي خدا است(.اپس بگو كه سپ -11

 در كتاب خدا. -13     خدا باش. ةپس بند -12

 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

  

 قطعًا خاندان            درود      نماز      گمراهي     خشم

 به تحقيق       دودمان        دعاي رحمت       

 

 :تركيب و ترجمه (ب
 

   
 مورد غضب و خشم شده بود  دكر خشم    پس خدا بر او  بر او    خدا     خشم كرد

 

      

 از مردم مورد خشم  غير     )كسي كه( مورد خشم واقع شده

 «غضب شدگان بر آنهااز غير »         «غضب بر او شده»



 05 

 گمراه شد گمراهي دوري       در گمراهي قديم خودت
 

 نه آنها كه مورد خشم قرار گرفتند  كه به آنها نعمت رساندي راه و روش كساني

 شدگان اي رهنماي گمراه     شدگان و نه گمراه

 

 

 پس نماز خواند    نماز   ميانه )ظهر(           صرنماز ع

 

 درود    خداوند    بر او        كمك بجوييد به صبر و پايداري و به نماز
 

 درود بفرستيد بر او           و رحمت   درود  ادبر آنها ب
 

  خدايا درود برسان بر محمد و خاندان محمد خداوند بر او درود فرستاد

 به تحقيق پيغمبراني را فرستاديم   قطعًا گمراه كرد   دوخاندان داو      كار كنيد



 

 05 

 

 قبل از تو گفته شده است    براي پيغمبران          مگر آنچه محققًا         براي تو    شود  گفته نمي
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 يازدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

1- 

2-

 )قصص يعني قصه و سرگذشت(
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:برگردانيد  از فارسي به عربيب( 

 اي. تو غضب شده -2       شم خدا بر تو.خ -1

 (.گمراهي)در تو گمراهي -4       مغضوب نباش  -3

 )گمراه شد، گمراهي دوري(. گمراهي دوري افتادبه  -5

 اي راهنماي گمراه شدگان. -7      )قوم(.ملت گمراه   -6

 )درود بفرستيد(.نماز بخوانيد  -8

  خاندان ابراهيم. ،درود خدا بر او و بر دودمان او -9

  تحقيق خدا پيغمبر فرستاد.به  -11

 او كرده است.پس مسلمًا خداوند رحمت به  -11

 

را از اول تا آخر بخوانيد، بنويسيد و حمد(  ة)سورالكتاب   ةسور (ج

 ۱معني كنيد.

                                                

حمد از مواردي است كه آموزگار قدري با شرح و توضيح براي  ةسور .۱

آموزان بيان خواهد كرد و مخصوصًا ربط ما بين آيات متوالي و زيبايي و  دانش

هاي اولي است كه در مكه بر  نمايد نشان دهد. از سوره ن را سعي ميعظمت آ

شود. خدا را به صفت  حضرت نازل شده است. با تشكر و خوشحالي شروع مي

تربيت جهاني و بخشندگي و مهرباني ياد كرده اقرار به مالكيت او در روز جزا 



 

 33 

 

 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 توليد            فرزندان     يكتا     يك    برپا     استنبرخ
 

 شريك گرفتن     شريك     نياز بي    به دنيا آمدن

 
 :تركيب و ترجمه (ب

 

 برپا )قيام كننده( ماِما  نماز       برپا شد  امام قيام كرد   روز رستاخيز)برپاشدن(

 داشتند پا بر      و نماز را    .اند و كساني كه آنها به شهادت خود ايستاده و محكم
 

                                                                                                               

اد با خدا نمايد و يكمرتبه التفاتي حاصل شده شخص پيمان بندگي و استمد مي

 طلبد. داري مي بندد و در عوض راهنمايي و نگاه مي
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 بر قبر او مايست  برخيز و نماز را بر پا بدار    دارند مي كساني كه نماز را برپا

 بر هيچكس )بر احدي( نماز مگذار     بگو او خداي يكتا است.   روز يكشنبه 

 او كه يكتا است    .يو آخر بعد از هر عدد   .ياول پيش از هر كس
 

 .وشريكي براي او نيست يكي است كه او  جزخدا نيست اينكه خدايي به دهم مي شهادت

 

 .و نيكويي و احسان به پدر و مادر   .روز والدت   نياز بيمانندو خداوند بي
 

 .ييده استقسم به پدر و آنچه زا          در اموال و فرزندان
 

 است نزاييده و زاييده نشده          يزايد مگر كافر نمي
 

  شرك ظلم عظيمي است          به خدا شرك  
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 گيريم هيچكس را با پروردگارمان هرگز شريك نمي      اند نجس« بت پرستان»مشركون 
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 دوازدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

1- 2-
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 :برگردانيد  از فارسي به عربي ب(

 نماز را بپادار. -1

  برخيز پس از آن بگو. -2

 دارند. كساني كه نماز را برپامي-3

   صاحب اختيار روز رستاخيز. -4

 پادار.نماز را براي خدا ب -5

 بگو خدا يك است و خدا شبيه و مانند ندارد. -6

 )نيست شريكي براي او(.شريك ندارد  -7

يگانه است و شريك ندارد.  دهم كه خدايي جز او نيست، هادت ميش -8

    است. گفتند خدا فرزند آورده -9

 فرزندي براي او نيست. -11

   است. زايد و زاييده نشده ابدًا نمي -11

 كنيم. را با خدا شريك نمي كس هيچ -12

 يگانه پرست و بت پرست. -13

 براي خدا شريك مگير. -14
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 ذكر تشهد نماز را بخوانيد و بنويسيد و معني كنيد. (ج
 

  قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

   رستگاري     بهتر     بشتابيد      همتا

 ، موفقيت  نجات        خوب           مانند
 

 

 خواستن بركت    فزاينده      فراواني

 پرحاصل     فزوني

 

 :تركيب و ترجمه (ب
 

   

 بشتابيد به نماز )بر پا براي(      .و براي او همتايي نبوده است
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 بهترين كاركنان       بهترين كار    بشتابيد به

ها    براي خدا به نام خدا  و به اميد خدا  و حمد براي خدا   و بهترين نام

    
 يافتند   نجات  مؤمنين   محققًا   بشتابيد به رستگاري و نجات   ايد  بهترين امت بوده

 

 شوند نمي ستمكاران موفق و رستگار    ارندمداومت د نمازشان   در   كسانيكه 

 .بركات او و    رحمت خدا    .حزب خدا همانا موفق شوندگانند
 

 مبارك روز          بركت بده بر ما

 سرشار است ةپس خدا فزايند       .خدا تو را بركت بدهد
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 )به يكديگر تبريك گفتند(اميه تبرك جستند  روزي كه به آن روز بني
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 سيزدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

1- 

2-
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 :برگردانيد  از فارسي به عربيب(

  براي نماز عجله كنيد. -1

 .يد )بشتابيد(براي توبه عجله كن -2

  نماز بهترين كار است. -3

  نماز رستگاري است. -4

  شوند.  كافرها رستگار نمي-5

 شود(. )رستگار نميد شو موفق نمي )ساحر(جادوگر  -6

 بركات خدا بر تو باد. -7

 

  (ج

  اذان و اقامه را بگوييد و معني كنيد. -1

 .۱ترجمه كنيدتوحيد )قل هو اهلل( را بخوانيد و بنويسيد و  ةسور -2

                                                

توحيد را كه كاملترين بياا  يگاانگي خداوناد اسات      ةشريف ةآموزگار اهميت سور .۱

مشركين اسات كاه باراي     ةگوشزد خواهد كرد. اين كلمات در مقابل عقايد جاهالن

پرساتيدند و فافات و خصوفايات انيااني را باه آنهاا        هر چيز خدايي و خالقي ماي 

يالم را پيار  لا ها كه حضرت عييي عليه و همچنين بعضي از مييحي دادند نيبت مي

همه چيز اسات   ةكه خداوند بزرگ سازنده و پديدآورند خوانند. در فورتي خدا مي
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 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(

 

بازگشت از گناه   طلب آمرزش     آمرزش

 از      ، هركسكس      شما     ، به سويبه، تا

 

 :تركيب و ترجمه (ب
 

 بزرگ است. ياي آنها آمرزش و پاداشبر

 

 

 آمرزد اينكه به او شرك ورزيده شود  خداوند نمي

 

                                                                                                               

ز  و فرزند ندارد. ميلما  خدا را شبيه به خاود و هايم موجاود ديگاري      و احتياج به

 كند. بيايد، نمي تصوّرشكه در 
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  يد او راپس آمرز          پس بيامرز  مرا     مهربا  است.   ةاو آمرزند

 ميكين   بندة   توبة  .پس خداوند آنها را هرگز نخواهد آمرزيد
 

    و مؤمنين را  و پدر و مادر مرا  پروردگارا بيامرز مرا

 را. پروردگارم  خداي   كنم مي آمرزش  طلب    شود ميروزي كه حياب بر پا 

 

 

 كنم به سوي او و توبه مي )پروردگارم(كنم از خدايم  تقاضاي بخشش مي

 

 كند اي پس اما هر كس توبه كند و كار شاييته    .ير مهربا  استخداوند  او توبه پذ
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 كيي كه راهنمايي كند قلب او را         حكومت امروز براي كييت؟   توبه كردم به سوي تو.

 

 كاري كند ازكارهاي شاييته هركس پس       وپروردگار من غيرازتو كي براي من هيت. خداي من

 

 از جانب خدا     به رسول او پيغمبري از خود آنها به جانب آنها فرستاديم.

 

 خدايا آنچه به ما از نعمت است من بهتر از اوهيتم.  هيتند. و ازآنها درستكاراني
 

 نمايم به جانب تو كنم و توبه مي طلب آمرزش مي    پس از تو است، خدايي جز تو نييت.
 

 قيامتروز  از اآل  تاخدا است. و آنچه از نعمت پيش شما است پس از

 سالم بر شما        و رحمت خدا   و بركات او
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 بگو خدا شاهد بين من و بين شما است      يك از آنا  نماز مگزار. و بر هيم
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 چهاردهم درس
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

1- 

2-
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 :برگردانيد  از فارسي به عربي ب(

 
 ما را بيامرز. اخداوند -2            مرا بيامرز. -1

 . و پدر و مادر مرامرا بيامرز اپروردگار -3

 نمايم. درگاه او توبه مي نمايم و به مي متقاضاي بخشش از پروردگار -4

  اي تو خواهم كرد.تقاضاي بخشش بر -5

  ما را پذيرفت )توبه كرد خدا بر ما(. ةخداوند توب -6 

كساني را كه توبه كردند و جبران كارهاي بد خود را  ةخداوند توب -7

 شايسته كردند(.كار )توبه كرد بر كساني كه توبه نمودند و كردند قبول نمود 

 كه خداوند بسيار توبه پذير است.حقا  -8 

 كند. آورد و كار نيك مي كند و ايمان مي خش بر كسي كه توبه ميخداوندا بب -9

 مشهد.به از تهران تا  -11       از حاال تا روز قيامت. -11 
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  از جانب خدا.اي(  )فرستادهپيغمبري  -12 

  در ميان شما پيغمبري از خودتان فرستاديم. -13 

   .است كسي كه خدا بر او غضب كرده -14

  براي خدا. كند كسي كه قيام -15 

  كس كه مرا راهنمايي كرد. حمد براي آن -16

  سالم بر شما و رحمت خدا. -17

 و خداوند ميان من و شما گواه است. -18

 بعضي از شما درستكاريد. -19

  سوي شما( رسولي از جانب خود فرستاد. هخداوند پيش شما )ب -21

  دتانشما كارهاي خو ةما كارهاي ما است و بهر  ةبهر -21

 )براي ما است اعمال ما و ...(.

 

 

 

 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 قاعده، نشيمن    ياد   يادآوري   شنوايي   گوش دادن
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  به خاك افتادن  محل سجده   ها حالت    حال   بازنشسته 

 در برابر خدا              حالت

 :تركيب و ترجمه (ب
 

 او بسيار شنوا است دهند. آنهائي كه گوش به كالم مي.دهيد پس به طرف او گوش
 

 .كتابي را شنيديم شنود. كند مي وند كسي كه ستايش او را ميخدا
 

 مرا به ياد آوريد تا شما را ياد كنم  از جانب پروردگار شما. ييادآوري و پند
 

قرآن تذكر بده. ةپس به وسيل    سي كه ياد او براي ياد كنندگان شرف استاي ك

 و براي ياد من نماز را برپا دار    شود. و در آنجا اسم او ياد مي
 

 نشستند   و   )افتادگان( از مؤمنين.و نشستگان 
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 گزاري تو و حال و وضع من در خدمت    نشينيد.مپس در سر هر راهي 

 
 خدا نيرو و توان   بگردان.  حال   به بهترين ما را  حال 

نشينم. خيزم و مي و قوت او برمي نيروي خداييبه 

 

 مسجدها براي خدا است     )شيطان(پس سجده كردند مگر ابليس
 

 سجده نكنيد مگر براي خدا.      پس فرشتگان به خاك افتادند.

 

 امام سجده كنندگان        .م به آدم سجده كنيديبه مالئكه گفت
 

 صدا     هر    شنوندة   اي         ام اي پروردگار من تو به خاك افتادهبراي 
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    .كه از سجده كنندگان نبود
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 پانزدهم درس
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

1- 2-

  

  

 

   

 



 17 
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 :برگردانيد  از فارسي به عربي ب(

   تماع كنيد براي خدا(.)اسبه صداي خدا گوش دهيد  -1

شنود خدا براي  )ميشنود  كند مي خداوند صداي كسي را كه حمد مي -2

 كند او را(. كسي كه حمد مي

  شنود. كند مي خداوند صداي كسي كه او را ياد مي -3

  ياد شما باشم. هشيد تا بياد من با هب -5        شيد.ياد خدا با هب -4

  نشينيم. خيزيم و مي دهد برمي خدا ميبا تغيير حال و نيرويي كه  -6

 .خاك افتاد هبراي خدا ب -8       در ميان آنها منشين. -7

 )سجده نكنيد براي بندگان خدا(.سجده به بندگان خدا نكنيد  -9

 فرشتگان به آدم سجده كردند. - 11

 

 قسمت دوم، تعليم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

  بهتمربلند      دانستن منزه   پيغمبران    پيغمبر     اي
 برتر     بي عيب شناختن         پيشگو    آهاي
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 به درستي كه      عالمت اطاعت    باالتر    عالي 

 همانا بدانيد كه        قنوت نماز    بهتر   بلند مرتبه

 :تركيب و ترجمه (ب
 

 پرستم پرستيد آنچه را من مي نمي   كافران    اي  بگو  انسان اي   اال

 

  
 بركات او     و   خدا      رحمت    و     پيغمبر   اي   تو   بر       مسال

 

  . 
 غيب     خبرهاي   از         گفت خدا مرا خبر داد  مبران راپيغ   و   كتاب 

 

  ِهِبَحْمِد     
 .تو كنم به سپاسگزارِي تسبيح مي   منزه است پروردگار بزرگ من و به  منزه و مقدس است خدا

 .سپاس او هستم 

 

 منزه است از اينكه فرزندي براي او باشد ام و سپاسگزار هستم. ر بلندمرتبهمنزه و پاك است پروردگا
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 ام به سوي تو گفت منزه هستي تو، توبه كرده كند براي خدا . تسبيح مي

 كند( )بيان پاكي و منزهي خدا را مي
 

   
 قنوت كنندگان مرد و زن    .بركت دهنده و بلندمرتبه است  برتر است.  بلندمرتبه   او 

 )اطاعت كنندگان( 
 

         
 رستي كه حزب خدا همانا پيروز شوندگانندد به       همانا ما براي خدا هستيم.

 

   
 هستي يراست      راه   بر   تو  ست.به درستي كه خداوند بسيار شنوا

 

 ها بودم. حقا كه من از   ظالم  براي مردم جهان. ي)پندي(رنيست آن مگر ذك
 

 ايم اي كه   به او نعمت داده نيست او مگر     بنده
 

«»
 «.الرحيم بسم اهلل الرحمن»       و آن كه آن از سليمان است درستي به
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 .مهربان هستم    ةكه من بسيار بخشند  كن بندگان مرا خبر
 

  
 مساجد براي خدا است درستي كه و به     درستي كه قوت براي خدا است. به

 تمرينهاي بعد از درس
 

 :بخوانيد، بنويسيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 

1- 

2-
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 اذكار زير را بگوييد و معني كنيد و بنويسيد: ب(

 ذكر سجود. -2    .ركوعذكر  -1

 تسبيحات اربعه. -4    ذكر سالم. -3

 : ذكر قنوت -5

 (. )مثاًل = 
 

 توانيد بخوانيد و بفهميد. حاال تمام نماز را از اذان تا سالم مي
 

 

 ٭      ٭      ٭
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 پايان كتاب اول آموزش قرآن
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 مقدمه

 

 آموزگاران محترم، به

 
قبال به آموزگار محترمي كه افتخار تدريس اين كتاب را بهه هدهدگ گرفتهه ا ه       

 خواهيم. گوييم و توفيق و پاداش هظيم او را از صاحب قرآن مي تبريك مي

به نو باوگان و آشنا  اختن آندا به كتهاب خقته  و  رنوشه     آموختن كالم خدا 

تواند در دوران همر فرهنگهي خهود    يكي از بزرگترين خدماتي ا   كه يك معقم مي

بزرگ براي روز باز پسين پهس انهداز كنهد. در     اي به جوانان و به كشور نمايد و ذخيرگ

                                                

 قرآن را آموزش داد. انسان را آفريد. .: خداي رحمن 3تا1 /. رحمان1
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ف و هوامهه  روزگههار مههتالهم كههه امههوام تاريههك منههاف  و شههدوا  از يههك هههرايههن 

گوناگون حيا  از هرف ديگر افراد بشر را چون قطعه چوبي بهه چهو و را ه  و بهه     

زنهدگي را بهه    ههدف   بنهدد و قطهب نمهاي     كشاندگ و چشم و گوش ها را ميزير و زبر 

بزرگترين احتيام بشهر و    گرداند نو ان شديد واداشته مردم را هر دم به يك هرف مي

متي يافتن آرامه  و ا هتترار ا ه . حها  چهه َ ه       م  وگرفتن َ   ضرور  هر جامعه

ي رخالق جدان  چه جايگاهي آرامتر از ايمان و چه ا هتترا  تر از توجه به باالتر و را  

 تر از تعقيما  قرآن! محكم
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 يكمدرس 
 

 قسمت اول، تمرين
 

 1 : به فارسي برگردانيدبخوانيد و  الف(
 

1 - 

 

      

                                                

ان بخواهد قبال يك مراجعه و مروري به . آموزگار محترم بهتر است از دانش آموز1

 كتاب اول بنمايند تا براي كتاب دوم آمادگي داشته باشند.
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 : برگردانيد به عربي از فارسي ب(
 

  مهربان. ةبه نام خداوند بخشند -1

 پروردگار تو مهربان است. -2

 خداست. ةمحمد فرستاد -3

 خدا گواهي داد به اينكه جز او خدايي نيست. -4

 او گفت. ةبند -5

 حكومت و سپاس براي او است. -6

 او بود. ةمحمد بنده و فرستاد -7

 خداوند رسول خود را راهنمايي كرد. -8

 مؤمنين گفتند. -9

 كنيد آگاه است. خداوند به عملي كه مي -11

 اي راهنماي گمراه شدگان. -11

 خداوند به او رحمت كرده است. مًاپس مسّل -12
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  دارند. مؤمنين نماز را بر پا مي -13

  كنيم. هيچ كس را با خدا شريك نمي -14

  بگوييد ال اله ااّل اهلل تا رستگار شويد. -15

 ن و پدر و مادرم را بيامرز.وندا مخدا -16

   .حقا كه خداوند بسيار توبه پذير است -17

 )براي ماست اعمال ما و ...(.شما كارهاي خودتان  ةما كارهاي ماست و بهر ةبهر -18

 ياد من باشيد تا به ياد شما باشم.به  -19

 .خيزم نشينم و بر مي ميست كه ا با تغيير حال و نيروي خدايي -21

 

 اتحه را بخوانيد و بنويسيد و معني كنيد.ف ةسور ج(
 

 

 قسمت دوم، تعليم

 

 كلمات و مشتقات: الف(

 

قهاي تشش رديف كلمات ذيل يا مش ايد و از اين درس از آنچه قبال خوانده

 آنها تركيب شده است:

 (1)   
 و اطمينان به چيزي داشتن( ن= قبول كردن و عقيده)ايما
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 ايمان آوردند   ايمن شد   ايمان آورد  صاحب ايمان و اعتقاد

 
 آوريد ايمان مي  آورند ايمان مي   ايمان بياوريد

(2)  
 را پوشاندن()كفر ضد ايمان است. انكار كردن و پشت كردن به دين، و حق 

 كافرها  كافر شديد   شود كافر مي  كافر شدند  كافر شد

 

(  تلفظ؛ آنها، آن اشخاص=  )   (3)
 

 (خسارت = ضرر و زيان ديدن)  (4)

 زيان بردن، زيان  برد زيان مي    زيان كاران  زيان برد
 

 ( عالمت تشبيه است ،  ) (5)

 نه چنان است   مثل اينكه  كه مثل كسي  كههمان طور  ثِلِم
 

 كه در كتاب اول ديديد( َتْن)جمع َا   (6)
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 شما دو نفر   شما )مردان(

 

 :تركيب و ترجمه ب(

 

(1) 1- 

 مؤمن ها يقينا رستگار و پيروزند

2- 

 مگر كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند

3- 
 ندا هيد پس حتما هدايت شد پس اگر ايمان آوردند به همان چه شما به آن ايمان آورده

4- 

 دارند آورند و نماز را به پا مي به خدا ايمان مي

5- 
 ورزيم پس  به او ايمان آورديم  و هرگز  به پروردگار يكتاِي خودمان   شرك  نمي

6- 

 براي آنها امنيت است

7-
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 اند پس آيا بعضي از آنها از بعضي ديگر در امان

8-  

 آوريد به خدا و رسول او ايمان مي 

9- 

 به خدا و پپيغمبرش ايمان بياوريد  ايد اي كساني كه ايمان آورده 

11-   

 نيم تحقيقا خدا ما را از خبر هاي شما آگاه ساختك هرگز شما را باور نمي

(2) 11- 
 كساني كه تكبر پيشه كردند گفتند ما به آنچه شما به آن ايمان آورده ايد كافريم

12- 

رزَوبه خدا كفر َم

13- 

 دان همحققا كساني كه گفتند همانا خدا خوِد مسيح است كافر شد  

14- 

 مسلما كساني كه كافر شدند و ظلم كردند خدا آماده نيست

 

 شان كند،  مگر به راه جهنم براي اينكه آنها را بيامرزد و نه براي اينكه راهنمايي

15- 
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شويد چرا و چگونه به خدا كافر مي

 دقيق است د گواِهيده ام ميدر حالي كه خدا بر آنچه انج

16- 

 و هر كس كه به خداي بخشنده كافر شود   

(3) 17- 

آنها براي ايشان درود هايي از جانب پروردگارشان است 

 رانندو آنها همان رستگا

18- 

 اند ها هدايت شدگان دين است و همان براي ايشان

(4) 19- 

 دان هبه تحقيق كساني كه كافر شدند زيان برد

21-  

 دنيا و آخرت را باخت

21- 

 و از زيان زده ها نباشيد

22- 
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 بگو آيا شما را به زيان برده ترين مردم از جهت اعمال خبر بدهم

23- 

 زيانكارترين هستند ا ازو آنها در آخرت همان

(5) 24- 
 آيا پس كسي كه مؤمن است مثل كسي است كه فاسق و بدكاره باشد؟

25- 

   نكبوتماننِد َمَثِل ع   

26-  

 همان طور كه در ميان شما پيغمبري را فرستاديم    

27- 

 نه چنين است حقا كه كتاب ياد آوري و پند است 

 

 پس هر كس خواست آن را به ياد آورد

28- 

 تو واقع در آن باشي   اينكه  مثل   

(6) 29- 

 ا فقيراني به سوي خدا هستيد و خداست كه غني استشم

31- 



 

 88 

 شما اگر مؤمن باشيد برتر هستيد    

 َء -11

 ؟شويد آيا شما به خداي بخشنده كافر مي        
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 دومدرس 
 

 قسمت اول، تمرين
 

 :به فارسي برگردانيدبخوانيد و  الف(
 

1- 
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   : آيه( 6 ، 4، حزب 00، جزء  101 ةسور)ۀ
  

                                                

 اهل كتاب مقصود صاحبان كتاب آسماني قبل از قرآن است مثل يهودي ها و مسيحي ها.. 1



 

 010 

 
 : برگردانيد ب( از فارسي به عربي

 

 شوند. كساني كه كافر شدند رستگار نمي به يقين -1

  به خدا ايمان بياوريد و كفر نورزيد. -2

 .به خدا و رسول او كفر نورزيد -4 كساني كه ايمان نياوردند ضرر كردند. -0

 كنند. كه خدا را بندگي مي اي كسانيستامنيت خاطر )امن( بر -5

 به خدا و رسول او ايمان بياوريد. -7      آنها زيانكارانند. -6 

 كنيد. شما شيطان را بندگي نمي -8

 اي كساني كه ايمان آورده ايد كار خوب انجام دهيد. -1

 پس هر كس خواست مؤمن شود و هر كس خواست كافر شود. -10

 ورزند زيانكار شدند. ه خداي بخشنده كفر ميبه تحقيق كساني كه ب -11

 دارند و خدا را سجده مي كنند. مؤمنين نماز به پا مي -12

 مانند كساني كه كافر شدند نباشيد.  -10

  آوريد؟ آيا شما به خدا ايمان مي -14

 مؤمن ها تماما به خدا و پيغمبر او ايمان دارند. -15
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 زيد.بگوييد هرگز به خدا كفر نخواهيم ور -16

 درست بخوانيد:ها را كه بدون اعراب نوشته شده است  اين آيات و جمله ج( 

1-   

2- 0-  

4-    

5-      6- 

    

 تعليم ،قسمت دوم

 

 الف( كلمات و مشتقات
 

(1) 

 (توصيه= سفارش كردن چيزي به كسي. ،)وصيت= سفارش هايي براي بعد از مرگ
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 به يكديگر توصيه كردندكند     وصيت يا سفارش مي   وصيت كرد

پايداري كردن، انتظار كشيدن و تحّمِل همراه با اميد و قبول صبر= ) (2)

 سختي(

 صبر كردند    صبر كن   صبر كننده   صبر كرد
 

(3) 

 ( فرود آمدن ،نزول= پايين آمدن  )

 ، كم كردنپايين فرستادن  منزل دهنده كند نازل مي فرو فرستاد فرو فرستاد فرود آمد

 ان()در اصطالح مرابحه كار                     نازل كرد

(4)    
 ( نصر= ياري، كمك )

 ياري كننده    كند ياري مي     ياري كرد

 

 ياري گرفتن    ياري گرفت    ياران، پيروان
 

 سپس، بعد از آن(ثم= )  (5)
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با هم خوگرفتن  به معناِي ،)كلمه انسان از انس (6)

 آيد( مي

 نس گرفتناُ       انسان    ، مردمانسانها

 :تركيب و ترجمه  ب(
 

 (1) 

 و ابراهيم به آن چيز وصيت كرد    وصيت براي پدر و مادر

  

 كند فرزندانتان توصيه مي ةخداوند شما را دربار 

 ت سفارش كردزكاو مرا به نماز و  

  كنند مي سفارش(پس از وصيتي كه به آن توصيه)

 پدر و مادرش به نيكويي سفارش كرديم ةانسان را دربار  

(2) 

 مگر كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند
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 به صبر سفارش كردند يكديگر را يكديگر را به حق سفارش كردند و و  

 

 پس صبر كن و صبر تو نيست مگر به خدا 

 ايد صابر باشيد و پايداري كنيد آوردهاي كساني كه ايمان  

 و حتما اگر پايداري كرديد اين عمل براي صبر كنندگان بهتر است    

(3) 

 باركي فرود آور و تو بهترين منزل دهندگان هستي پروردگارا مرا در منزلگاه م

 پروردگارا حقا كه من به آنچه فرستادي به سويم از خير و نعمت، فقير و محتاجم   

 آن را و به حق نازل شد و به حق نازل كريم    

 و به تحقيق كتاب را بر شما فرو فرستاديم

پيغمبر به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده است ايمان دارد



 

 019 

 

مؤمنان تماما به خدا و فرشتگان او و كتاب ها و پيغمبران او ايمان دارندو 

 

 را نازل كرديم )قرآن(ما هستيم كه ذكر 

 

 رف خدانازل كردن كتاب از ط 

 ند فرشتگان و روح در آن)شب( به اذن پروردگارشان از هر امرييآ فرود مي   

 د مگر بعد از اوو تورات و انجيل نازل نش

(4) 

 و براي آنها هيچ ياراني نيست

  

 كند خواهد ياري مي به ياري خدا هر كه را مي

 

 چه كساني ياران و پيروان من به سوي خدا هستند

   

 كند اگر خدا را ياري كنيد شما را ياري مي
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 ابراهيم يهودي نبود و نه نصراني

 و ما را بر قوم كافرها ياري نما

 كند و حتما خدا هر كس او را ياري كند ياري مي

(5) 

سپس از كساني باشد كه ايمان آوردند و يكديگر

 توصيه نمودند. را به مقاومت سفارش كردند و به مهرباني و خدمت

 كساني كه گفتند پروردگار ما خداست و پس از آن استقامت كردند

(6) 

 اي مردم پروردگار خود را بندگي كنيد

 

 شود ان گفت او را چه ميو انس

 مسلما انسان به يقين در زيان است
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 پادشاه مردم خداي مردم
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 سومدرس 
 

 قسمت اول، تمرين

 

 :به فارسي برگردانيدبخوانيد و الف( 
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 501 

 

 

 

  

 

 

 
                                                

 حواريون گفتند. ،ايمان آوردند)ع( كه اول بار به حضرت عيسي . آن دوازده نفري 1

نام حضرت يعقوب است و مقصود  اسرائيل يعني فرزندان اسرائيل كه . بني2

 باشند. ها مي يهودي



 501 

 

 ) حرف نخواهم زد(

 

 (: هآي 1 ،  ،4، حزب 10، جزء101 ةسور ) عصر ةسور

 

 
 

                                                

گويند و به جمع  ر هستيد ولي در عربي فقيران ميگوييم شما فقي . در فارسي ما مي1

 شود. گفته مي
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 :برگردانيد از فارسي به عربي ب(

  .اي مردم به خدا ايمان آورده و او را بندگي كنيد -1

  .مرا به نماز خواندن سفارش كرد -2

  .كند خداوند شما را به صبر و پايداري سفارش مي -1

  كتاب نازل كرديم. نبه يقين ما پيغمبران را فرستاديم و بر آنا -4

  همان طور كه مؤمنين صبركردند، صبر كن. -5

 كسي كه او را ياري نيست. ةاي ياري كنند -6

  محققا خداوند مؤمنان را ياري كرد. -7

  خداوند ياري خود را بر كساني كه ايمان آوردند فرو فرستاد. -8

 ها ياري شده ايد.شما  -9

  ايم. ما در تهران منزل كرده -10

 فرستاد.را خداوند بر موسي تورات  -11

  شوند. دم به خدا كافر ميربعضي از م -12

   اگر مردم خدا را ياري كنند خدا آنها را ياري خواهد كرد. -11

   همانا كساني كه كافر شدند و صبر نكردند همانا زيان كارانند. -14

 كند. از پايداران هستيد و خدا شما را ياري ميشما  -15

 خدايا بر ما صبر و ياري فرو فرست. -16

 .1كتاب را نازل كرد، كتاب نازل شد، خدا كتاب را نازل كرد -17
                                                

دهد كه در عربي فاعل هميشه مرفوع است و مفعول منصوب.  . آموزگار محترم توضيح مي1

 مفعوِل مجهول نيز مرفوع است.
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 خدا رسول فرستاد، رسول صبر كرد، رسول فرستاده شد. -18

رسول را ياري كرد، مردم ايمان آوردند، خدا مردم را هدايت كرد.  -19

 به انسان وصيت كرد، محمد گفت، خدا گفت، خدا را عبادت كنيد.  -20

 آورم. نعمت ما را به ياد آوريد،  نعمت شما را به ياد مي -21

 

 قسمت دوم تعليم
 

 :مشتقاتو كلمات  الف(
 

)فتح= گشودن، پيروز شدن، گشايش و  (1)

 پيروزي(

 پيروز، گشاينده  طلب پيروزي و گشايش كرد  بگشا  د، فاتح شدوگش
 

(2) 

 آمدند   آورده شد   آورد   آمد
 

ي= نظر و أر  )رؤيت= ديدن  ،  (3)

 ديد(

 بينند مي   بيني مي         بيند مي  ديد
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 ديدي   ديدم  سازند ، ظاهر ميدهند نشان مي بينم مي

(4) 

 داخل شدم داخل كن اخل شود   شوند داخل مي    شود داخل مي داخل شد

 جود اينذلك=  با و مع ،  ذالك= اين ،   ) مع= با (5)

) 
 

 ( علم= دانايي، دانستن، دانش ) (6)

 داند مي       ، ياد دادتعليم داد    دانست

 

 دانم مي    بسيار دانا     داناتر    دانند مي
 

 تركيب و ترجمه: ب(
 

(1) 

 حقا كه براي تو فتح كرديم فتح كردني  و براي او فتحي بگشا



 551 

 كردند اند طلب پيروزي مي قبال چنين بودند كه بر كساني كه كافر شده

 گشايد بين ما به حق سپس مي ندبار و كاالي خود را باز كرد

  

 ديبراي مردم از رحمت و خير بگشا آنچه خداوند

 

 زماني كه ياري خدا و پيروزي آمد

(2) 

 پس به تحقيق شما را پيروزي آمد كرديد اگر طلب پيروزي 

 شود ما را كه به خدا و به آنچه از حق برايمان آمده است ايمان نياوريم و چه مي  

و در آن روز جهنم آورده شود ، در چنان روز

 شود و ديگر براي او، چه موقع تذكر است.  انسان متذكر مي

(3) 

 بيني پس مردم را مي         او را احدي نديده است
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 به تحقيق ديديم   بينيد بينم كه شما نمي همانا من چيزي را مي

 كنند كساني كه ريا و ظاهر سازي مي   براي آنكه كارهايشان به آنها نشان داده شود      

 اگر بر هدايت باشد. گويي(  ) چه ميبيني چه مي       

(4)  

 شوند و مردم را ديدي فوج فوج وارد دين خدا مي 

 به سالمتي و امنيت داخل آنجا بشويد   كفر داخل شدند هو به تحقيق ب

و كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند

 ها داخلشان خواهيم كرد حتما در جزو صالح

 پس داخل در ميان بندگان من بشو    

 اي داخل شدند امت و دسته كند هر كس را بخواهد در رحمت خود داخل مي    



 551 

 و آنها را در رحمت خودمان داخل كرديم حتما آنها از شايستگان بودند    

(5)   

 اين كتاب است        خدا با پايداران است همانا كه

 اي از آنها با تو به پا خيزند پس بايد طائفه       اين است دين استوار

(6) 

 دانند ظاهري از زندگي دنيا را مي

 آنچه ندانست ياد داد انسان را    كسيكه با قلم تعليم داد 

 شناسي آيا براي او، هم نامي مي

 دهد گويند جز اين نيست كه بشري به او تعليم مي دانيم كه آنها مي و مسلما مي 

 توانستيد بدانيد به شما آموخت همان طور كه آنچه را نمي 

 دانند باز هم به زودي مي نه چنين است به زودي خواهند دانست 
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     بگو آيا شما داناتريد يا خدا 

  

 داند دهيد در حالي كه خدا مي ياد ميدينتان چيز  ةآيا خدا را دربار 
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 چهارمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
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هاي( )خانه
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(:آيه 10،  ، 4، حزب 01، جزء 111 ةسورنصر)  ةسور
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 از فارسي به عربي برگردانيد : ب(

 .پيروزي براي پايداران است -2    .روزي براي شما آمدياري خدا و پي -1

 .او ايمان آورند ةآمدند تا به خدا و فرستاد -0

 .هاي خود را گشودند خانه -4

 .گشايد اگر خدا را ياري كنيد فتحي براي شما مي -5

 .پيغمبري كه به او ايمان آورديم براي ما آمد -6

 .دكردن مردم را ديدند كه خدا را ياري مي -7

 .بعد از پايداري پيروزي آمد -9       آيا پيروزي را ديديد؟ -8

 .كتاب را آورد -11                      .صبر كن تا پيروزي برايت بيايد -11

 .مردم آورده شدند تا شهادت بدهند كه او خداي يگانه است -12

 .پدر و مادرت را آوردم -10

  .شوند دين خدا ميآيا مردم را ديدي كه فوج فوج وارد  -14

 .همانا خداوند با ماست -16      .همانا كه خداوند با پايداران است -15

 .ياري با كسانيست كه ايمان آوردند و صبر كردند -17

  .با كساني كه كافر شدند مباش -18

 .اين است ياري از جانب خدا و پيروزي -19

 .خدا داخل شوهمراه مؤمنين در دين  -21
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 .شوند بيني كه داخل ايران مي را مي آيا آنها -21

 .بدانكه خداوند است كه بسيار داناست -22

 .ديدم و دانستم -24      .بدانيد كه خداوند با نيكوكاران است -20

  .دانيم كه آنها داخل مسجد شدند ما مي -25

 .ي پيش من آمدداني ِك دهم كه تو مي گواهي مي -26

.دانند كه ياري از جانب خداست نميبه يقين كساني كه كافر شدند  -27

 

 :عرابِا ِنودب نحو و قرائِت تمريِن ج(
 

 اخل كرددعلي را    ،     علي داخل شد -1

 حسين را ديد   ،      حسين ديد -2

 )آورده شد( محمد را آوردند   ،      محمد آمد -0

 كند خدا ياري مي   ،   كنند خدا را ياري مي -4

 داند كتاب را مي   ،      خدا داناست -5

 داند؟ آيا حسين مي   ،   داند انسان هرگز نمي

 ،دهد به من تعليم مي   ،    به انسان تعليم داد -6

 خداوند رسول را تعليم داد.   ،   دهد به تو تعليم مي

7- 

8- 

9- 
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11- 11- 

12- 

 قسمت دوم، تعليم

 

 كلمات و مشتقات: الف(
 

 لق= پديد آوردن و آفريدن()َخ (1)

 خلق شد     خلق كننده زياد   كني خلق مي     خلق كننده     كند خلق مي ردخلق ك 

)حسن= خوبي، نيكي، خوب  احسان=  (2)

نيكوكاري(

 نيكويي كننده       خوب است، خوب شد   نيكي كن  نيكي كرد

(3) 

 )صدر= سينه، باال   جمع آن صدور.   صدور= به خارج فرستادن( 

آيد بيرون مي

(4) 
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 خارج شو     خارج كرد    خارج شد

 

 محل يا موقع خروج   شويد اخراج مي   رود بيرون مي

 = چيز ،  اشياء = چيزها( ) (5)
 

 ايتاء= آوردن، دادن، آمدن(   .) آتيه= آينده (6)

 داديم    آورد   داده شده است    دهند بده، بياور مي   بدهيد    آمد

 

 :ترجمه  تركيب و (ب
 

(1)  

 و خداوند شما و اعمالتان را خلق كرده است 

 آيا ما در خلقت تازه اي هستيم؟

 

 است كند و خلق نشده حمد براي خدايي كه خلق مي

 ه استخلق نشد )شهرها(در بالد  آنكه مانند  )شهري(آن 
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 كنيد يا مائيم كه خالقيم؟ آيا شما او را خلق مي

 

 آيا پس كسي بسيار داناست ِي هبدان كه پروردگار تو، او خلق كنند

 ؟شويد كند، آيا پس متذكر نمي كند، مثل كسي است كه خلق نمي كه خلق مي

 
شتاب زدگي خلق شده است زود باشد كه آيات خود انسان از عجل و 

 را به شما ارائه دهم

(2) 

 و انسان را نسبت به پدر و مادرش سفارش به نيكوكاري كرديم

  

 و نيكويي كرده استو نيكوئي كن همان طور كه خدا به ت

 و به بندگان من بگو آن گفتاري را كه بهتر است بگويند

 در عمل بهتر باشد كه يسك سپ
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 ايي نيست، براي او نامهاِي نيكو استخدا ، جز او خد

به يقين آنها پيش از اين نيكوكار بودند

(3) 

آيند در آن روز مردم بيرون مي        در سينه هاي مردم  

 (4) 

 پروردگارا ما را از آنجا بيرون بياور 

 پس بر قوم خود در زينت خود خارج شد 

 

 گفت پس از آنجا خارج شو 

 خود خارج كنيد آباديگفتند آنها را از 

شويم مگر آنكه آنها از آنجا خارج شوند و ما هرگز داخل آن )قلعه( نمي 

 پس اگر از آنجا خارج شوند، پس ما داخل خواهيم شد.
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و گفتند ايمان آورديم در صورتي كه محققا با كفر داخل  

 شدند و محققا با همان خارج شدند.

 

 شويد اين طور بيرون آورده مي 

(5) 

 كه آفرينش هر چيز را نيكو كرد  كسي 

  

 كنيم پرستيم و چيزي را با او شريك نمي جز خدا نمي 

او است كه اول است و آخر و ظاهر است و باطن 

 و او به هر چيزي بسيار داناست 

 
 يم در حالي كه چيزي نبوددآورد كه ما او را قبال خلق كر آيا انسان به ياد نمي

(6) 

 ها را آمدتا آنكه ياري ما آن

شود دهد و هر كس به او حكمت داده مي حكمت را به هر كس خواهد مي
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 داده شده است. )به او( فراواني ةپس محققا فايد

 
 پروردگارا به ما در دنيا نيكي و خير برسان و در آخرت )نيز( خوبي)برسان( 

 موسي را كتاب داديم )آورديم( ًاو محقق

 آورد خدا شما را مي      را بدهيد داريد و  نماز را به پا 

يدردا و خدا گفت همانا من با شما هستم اگر نماز را به پا  

 
 د.يوربيا يد و به فرستادگان من ايمانزپردابرا  و 

 آيا خبر كساني كه پيش از شما بودند براي شما نيامد

آوري چرا فرشتگان را براي ما نمي

به آنها داده شده استو تا بدانند كساني كه دانش  
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 اينكه آن حق است از طرف پروردگار تو پس به آن ايمان بياور. 
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 پنجمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(

 

1- 
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 :برگردانيد  فارسي به عربياز ب( 
 

 لق كرد.خدا مردم را َخ -1

 لق شد.م َخعاَل -2

 داند. كند مي كند و آنچه مي خواهد خلق مي خدا آنچه مي -3

 انسان ناتوان خلق شده است. -4

 د.زدگي( آفريده شده اي )شتاب لجَعَاز  شما -5

 بندگي كنيد. ،را كه شما و پدر و مادر شما را آفريده است پروردگار خودتان -6

 كنند. همانا مردم اعمال خود را خلق مي -7

 خوبي كند. شماه لق خوبي كنيد تا خالق بَخه ب -8

 شوند. و آنها پيروز مي ها نيكوكارند مومن -9

 ديدم بهترين آنها پايدارترين آنهاست. -11

 تو چيست. ةدر سين دانم مي -11

 كند. اين قريه غالت صادر مي -12

 در سينه هاي آنها مرض است. -13

 روند. آن مردم فوج فوج بيرون مياز -14

 مردم گروه گروه خارج شدند. -15
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 شوند. براي طلب ياري خدا خارج مي ،از منازلشان -16

 از كفر خارج شويد و داخل دين خدا گرديد. -17

 خود خارج سازيد. ةكفر را از سين -18

 خود خارج سازيد. ةپس گفت آنها را از قري -19

 )بلده( شما شويم آنها را از آنجا بيرون كن. خواهي ما داخل شهر اگر مي -21

 نيكو آفريد. خدا همه چيز را به آفرينِش -21

 كند. هيچ چيز ياري نميه آنها را ب -22

 داخل نشده است. يمن چيز ةدر سين -23

 )بياور(. اري خود و پيروزي را براي ما برسانخدايا ي -24

 او حكومت و دانش داده شده است.ه ب -25

 بپردازيد. اتكز خدا را بندگي كنيد ، نماز بپا داريد و ؛اي مردم -26

 مردم نيكوئي كن و حق خلق را بده.ه ب -27

 درستي كه من خبري براي شما آورده ام.ه ب -28

 او ةا به فرستاداز خد  ،    در كتاب خدا:  291

 براي حسين   ،      با مردم   

 ها سوي پروردگار جهانه ب  ،   از تهران تا شيراز   

 صبر بجوئيده استعانت ب  ،  خدا ايمان آوردمه ب   

 بندگان خدا  ،      دين خدا   

                                                

 مرينتبودن مضاف اليه را به شاگردان  . آموزگار محترم، در اين شماره مجرور1

 دهد. مي
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 ياران رسول  ،     زيان آخرت   

 .پيغمبرانش ايمان بياوريدبه به خدا و فرشتگان او و    

 

 تعليم ،قسمت دوم

 

 كلمات و مشتقات : الف(
 

 ايمان و اطالع حتمي به چيزي داشتن(= )يقين   (1)

 يقين كردم   صاحب يقين        كند   قين ميي   رد  ك يقين
 

 شود.( د داده ميكيفري كه در مقابل كار ب ،درد و سختي عذاب= )  (2)

 كنم عذاب مي   ، در عذابعذاب شده عذاب كننده    كند  عذاب مي   عذاب كرد 
 

 ، چيز تازه( حكايت و خبر تازهحديث = )     (3)

 تازه كنم   كند   حديث مي        حكايت كرد    داد  روي

 تازه دهم        كند روايت مي               حادث شد
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 و َاْنُفسسس     جمس  آن         روح   خسود، جسان، شسسخ ،  نفسسس = )    (4)

 (وس ُفُن

   : بد و بدي( سوء = )   (5)

 بدي و كار بد   بدي كرد  بد است  
 

) بيسان= شسرح و ااهسار و روشسن كسردن يس  م لسب يسا           (6)

 چيزي(

 روشندليل   روشن شد      روشن كننده    واضح  ،روشن    روشن  بيان كرد   

 مدرك روشن          جدا شد      معرف            آشكار     روشن كرد

 

 :تركيب و ترجمه ب(

 

(1) 

 ديديد سپس به چشم يقين و عينا آن را مي     دانستيد مي ،يقين نه چنين است اگر به علِم

3- 
 ترين رحم داران هستي يقين كردم به اينكه تو خودت رحم كننده 

 و تا از يقين داران باشد.



 

 633 

 آورده ام. يو از براي تو از شهر سبا خبر يقين

(2) 

 هر كه را بخواهد عذاب مي كند و هر كه را بخواهد ل ف مي كند.

 كس مانند عذاب او عذاب نمي كند. پس در آن روز هيچ

 كه كافر شدند پس آنها را عذاب سختي خواهم داد. پس اما كساني 

 پس آنها در عذاب مشترك هستند.

 و ما معذب نخواهيم بود. اتريمو گفتند ما از جهت اموال و اوالد دار

(3) 

 در آن روز خبرهاي خود را حكايت مي كند.

 موسي برايت آمده است؟ ةآيا قص  

 .نعمت پروردگارت پس حكايت كن ه و اما ب   
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 اي تو ياد آن را رتا آنكه تازه كنم ب

ند تازه اي از پروردگارشسان بسراي آنهسا نمسي آيسد      پهيچ ذكر و 

  مگر اينكه آن را مي شنوند

(4) 

،خودمانه الم كرديم ب ا،گفتند پروردگار)آن دو نفر(

 پس اگر ما را نبخشي و رحم ننمائي حتما از زيانكاران خواهيم بود.

17- 

 خودهاتان را بيرون نكنيد.          ئنهماي نفس م  

 ياد آوره و پروردگارت را در دلت ب 

  

كسسي مالس  چيسزي نيسست و امسر و       كس براي روزي كه هيچ

 ن روز براي خدا است.آاختيار در 

                                                

صسفت آن و   ، لسذا نسث اسست  ؤدر عربي م نفس ةدهد كه كلم آموزگار محترم توضيح مي .1

 نث آمده است.ؤم ةبه صيغ ،خ اب
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 آنچه در درون هاي شماست.به پروردگار شما داناتر است    

  

چيزي به مردم سستم نمسي كنسد ولكسن     در هيچ كه خداوند  نبدا

 .كنند خودشان ستم ميه مردم ب

(5)  

 

كسساني كسه از روي    بسر خداسست توبسه پسذيريِ     ،ق   و يقينه ب

 ناداني بدي مي كنند.

 و كساني كه كارهاي بد كردند

كس و هرسود خود او است ه هر كس عمل شايسته اي بكند پس ب

 ر نيست.و پروردگار تو بر بندگان ستمگزيان او است  بد بكند پس به

خودتان خوبي كرده ايد و اگسر بسدي كنيسد    ه اگر خوبي كنيد ب 

 پس براي نفس خودتان است.
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 حساب است. براي آنها بدِي 

 سوي تو آمده بدكار ب ،به تحقيق ،اي نيكوئي كننده 

(6) 

 به او حرف زدن را آموخت  ،نسان را آفريدا
 

 پس كافر شدند.آوردند  براي آنان مييغمبرانشان دالئل روشن  اين از آن جهت است كه پ 

 تسو  بر كننده براي هر چيزي و راهنمائي و رحمت و كتاب را با بيان روشن

 فرستاديم.   فرو

 برايتان بيان مي كند. ،به تحقيق رسول ما براي شما آمد ،اي اهل كتاب

 اين همان زيان آشكار است.     دنيا و آخرت ةزيان برد

 به تحقيق روشن كرديم آيات را براي مردمي كه يقين مي كنند.

 فرستاديم (با مدرك)سوي تو آيات روشن ه و حتما ب 
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 نافرمانان.ورزند مگر  و به آنها كفر نمي 

.همانا براي تو ما فتح آشكاري را گشوديم

 .كه تو به كردند و اصالح نمودند و بيان كردند كساني
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 مششدرس 
 

  قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
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 531 

 

 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي ب(

 

 بود. ناز اهل يقي -1

 او و كتابها و فرشتگان او يقين داريد؟ ةبه خدا و فرستاد آيا شما -2

 از كفر خارج شده اي.يقين كردم كه تو  -3

 كند خداوند مردم را براي عذاب خلق نمي -4

 كند براي آنكه عذابشان بكند.( )خلق نمي

 او را در دنيا و آخرت عذاب كرديم همانا كه او از ستمكاران بود. -5

 رسانند. خودشان عذاب ميه كافرها ب -6

 ما را بعد از آنكه هدايت كردي عذاب منما. -7
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 خود را بگويد. ةخبرهاي تازبه احمد بگو  -8

 از سليمان براي ما حكايت كن. -9

 محققا براي شما بهترين حديث را آورده ام . -11

 به خودهايتان بگوئيد كه ما ظالم بوديم. -11

 ياد خودت بياور.ه آنچه را به تو آموختم ب -12

 كند. كس به كسي خبري حديث نمي در آن روز هيچ -13

 چيست. در دلهاي شماداند  خدا بهتر مي -14

 كند. خود ياري ميه كند ب محققا كسي كه خدا را ياري مي -15

 كرديد.( كرديد ) بد است آنچه بوديد مي بدكاري مي -16

 شود. ها موجب عذاب مي كه بدي بدان -17

 قومي كه به خود ظلم كردند. ِلَثبد است َم -18

 انسان از باطن خود كامال آگاه )بصير( است. -19

 كنند. كساني كه به خدا ايمان دارند كارهاي بد نمي مًاَلَسُم -21

 ام. كتاب روشن برايت آورده -22  كند. ها را بيرون مي خوبي ،ها بدي -21

 طور آشكار بيان كرد.ه به تحقيق خدا براي مردم نشانه هاي خود را ب -23

 طور آشكار از ايمان جدا شد.ه كفر ب محققًا -24

كاه يقاين داشاته     ست و براي كسااني ا )روشن( اي مردم بيانبر )كتاب(اين  -25

 راهنمائي و موعظه است. ،باشند

 شما قبال در گمراهي آشكاري بوديد. -26
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كاه باراي    آن ماهي كه در آن قرآن نازل شاد در حاالي   شهر رمضان ، -27

 مردم راهنمائي و دالئل آشكاري از هدايت است.

 پروردگارا براي ما پيروزي مسلم و آشكاري بگشا. -28

 همانا عذاب خدا زيان آشكاري است. -29

 

 

 تعليم، قسمت دوم
 

 : كلمات و مشتقات الف(
 

 گويند( نشانه و دليل ، جمع آن آيات ، جمله هاي قرآن را هم آيه ميآيه = )        (1)
 

 چونكه(،  كه وقتي،  كه زمانياذ يا اذا = )    (2)
 

ضي = اجمع آن ارو       زمينارض =)     (3)

 زمينها(
 

 ) ثقل = سنگيني ، وزن(    (4)

 سنگيني ها       همسنگ       سنگين كرد    سنگين شد

 به سنگيني          سنگين است
 

 لرزش ، تكان شديد(زلزله = )  (5)
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 تعليم و الهام خدائي به پيغمبران و يا اشاره( ،گفتگو وحي = )    (6)

 كنيم وحي مي      وحي كردم    كند وحي مي    وحي شده است    وحي كرد

(7) 

 پناه بردم     خواستار پناه هستم     برم پناه مي
 

 

 و ترجمه : تركيب ب(

 

(1) 

 دهد. و به شما آيات و نشانه هاي خود را ارائه مي

2- 

  .تاب شده اند هرگونه آيه و نشانه اي بياوريكه صاحب ك و اگر براي كساني

و پيغمبر ايشان به آنها گفت همانا نشانه سلطنت او آن اسات كاه   

 .آيد تابوتي براي شما مي

 .گيرند كند به اميد آنكه پند و آيات خود را براي مردم روشن و تشريح مي
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كاس   در آن نشانه هاي روشني است )از جملاه( محال مقاام اباراهيم و هار     

 شد.با ايمن مي داخل آن )خانه كعبه( شود

(2) 

.قوم خود گفته و چون موسي ب 

 يقين شما در آن صورت حتما زيانكار خواهيد بود.ه ب

 .و چون كساني كه كافر شدند تو را ببينند

9- 

 .ياد آوريد زماني را كه شما اندك بوديده پس ب

(3) 

 و گفتند آيا وقتي در زمين گم شديم

 

 ؟آئيم آيا ما در آفرينش جديدي در مي

 .يدستدان كي است ، اگر مي بگو زمين و كساني كه در آن هستند از آِن

(4) 
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 .زميني كه در آن بركت داده ايم

 به زمين سنگيني كرده و چسبيده ايد ؟

 بيند كس به وزن ذره اي كار خيري بكند آن را مي پس هر

 

 بيند. كس به وزن ذره اي كار بد بكند آن را مي و هر

(5) 

 زمانيكه زمين بلرزه در آيد لرزش خود را

 
 .و زمين بارهاي خود را بيرون بريزد

 .ساعت )قيامت( چيز بزرگي است ةلهمانا زلز

 ... دكه با او ايمان آوردند گفتن جا كه رسول و كسانيو به تزلزل در آمدند تا آن

(6) 

 .اينكه پروردگار تو برايش وحي كرده استه ب
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بگو جز اين نيست كه من بشري مثل شما هستم

 ي يگانه است.يشود و جز اين نيست كه خداي شما خدا به من وحي مي

اگر راهنمائي شوم پس به آن چيزي است كه پروردگارم به من 

 كند. وحي مي

 .ميكن غيب است كه به تو آن را وحي مياينها از خبرهاي 

(7) 

 .برم به پروردگار مردم بگو پناه مي

  

 .كه او بسيار شنونده است پناه بجوي و بدانبه خدا پس 

و پروردگار شما موسي گفت همانا من پناه بردم به پروردگارم

 .آورد روز حساب ايمان نميه از هر متكبري كه ب



 541 

اي برم به خد درستي كه من از دست تو پناه ميه گفت ب

 .بخشنده
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 هفتمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
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زنهاي  وو   )و
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 برگردانيد : ب( از فارسي به عربي

 كند. و خدووند آييت خود رو برو  شمي روشن مي -1

 ه وم.به تحقيق آيه و  وز پروردگيرتين برو  شمي آورد -2

 و در آن نشينه هيئي برو  آنهي كه يقين كنند هست. -3

 در وجود خود شمي نشينه هي  آشكير وست. -4

 آيي نشينه هي  خدو رو ديديد؟ -5

 زميني كه خدو شمي رو يير  كند. -6

 و چون كتيب برو  مي آمد به آن ويمين آورديم. -7

 وست.دونند كه آن حق  مي ،دنچون عذوب خدو رو مردم ببين -8

 زمين رو خلق كرد. -9

 د.يوز زمين خود آنهي رو خيرج سيز -11

 .نيكي كن ولو به وزن يك ذره و  -11

 ظلم مكنيد. به وزن ذره و هم خودتين ه ب -12

 كند. بر آنهي عذوب خدو سنگيني مي -13

 به تحقيق به فرستيدگين خود وحي كرد. -14

 كتيب روشني كه بر پيغمبر وحي شده وست. -15
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 و پروردگير تو بر ونسين نيكوكير  رو وحي كرد. -16

 وين چنين وز خبرهي  غيب وست كه بر من وحي شده وست. -17

 بر من وحي شد كه عذوب خدو به سو  شمي مي آيد. -18

 م.يآنهي خوبيهي رو وحي كرد بر -19

 كردند. هي   خود رو حكييت مي برو  مي فشيرهي  )سنگيني -21

 شوند. ه در مي آيد حشروت وز آن خيرج ميزلزله وقتي زمين ب -21

 برم. وز غضب)خشم  صبور به خدو پنيه مي -22

 هميني وز دست شمي به پروردگيرم پنيه بردم. -23

 م.يكن خودمين وز تو طلب پنيه ميِ   وز خطيهي )خطييي  -24

 بندگين صيلح وز وو طلب پنيه كردند. -25

 

 :عراب و تمرين صرف و نحوقرائت بدون ِا ج(
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 خيرج كن.     ،     كند خيرج مي     ،      خيرج كرد -15

 .خيرج شو     ،     شود خيرج مي     ،      خيرج شده -16

 .فرود آ      ،        آيد فرود مي     ،        فرود آمد -17

 .فرو فرست     ،      فرستد فرو مي     ،      فرو فرستيد -18

 .دوخل شو     ،      شود دوخل مي    ،         شددوخل  -19

 .حكييت كن     ،    كند حكييت مي    ،   حكييت كرد -21

 .بييفرين       ،     آفريند مي    ،         آفريد -21
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 .بگشي      ،     گشييد مي     ،     گشود -22

 .بيي      ،      مي آيد     ،     آمد -23

 .ويمين بييور      ،      آورد ويمين مي     ،     ويمين آورد -24

 .صبركن     ،          كند صبر مي    ،         صبركرد -25

 .يير  كن      ،       كند يير  مي     ،       يير  كرد -26

 .كيفر شو       ،        شود كيفر مي   ،          كيفر شد -27

 .بخووه       ،            خووهد مي     ،          خووست -28
 

 تعليم –قسمت دوم 
 

 :اتكلمات و مشتق الف(
 

   جمع آن لييلي  ، شب =ليل و ليله )     (1)

 خاق  آدم نگارون   روحياه و و = )وساوو        (2)

باي  وز وعتادول ساختگير     ،كه در آدوب مذهبي و تصميم هي مردد و كسي متزلزِل

 بيشد. 

رو  ،شود شود و پنهين مي كسي يي چيز  كه ظيهر مي= )خّني     (3)

 پوشيند  دهد و رو مي نشين مي

(4)  

 روستگو  تصديق كننده كند تصديق مي  روست دونست روست گفت
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 تصديق كرد

)جان = مخلوقهاي  مخصوصاي كاه وز ماي مخفاي هساتند و باي ماي             (5)

 آيد  ميهم  جن به معني  پوشيندن  ةورتبيطي ندورند. كلم

  جهنم ، آت  زييد=  )     (6)

   زدن=  )  (7)

 ب( تركيب و ترجمه:

(1)  
 .پس برو  وو سجده كن و شب دروز  تسبيح  نميرو وز شب   قسمتي )و 

  .شبهي و روزهيئي در حيل ومنيت

 

 شب بييورد. غير وز خدو كه برو  شميپروردگير  كيست 

(2) 

 .پس شيطين برو  آنهي وسوسه كرد 

  .ندوزد در سينه هي  مردمو كسي كه وسوسه مي 

(3) 

وز شر وسوو  خني 
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(4)  

 بگو روست گفت خدو 

8- 

و كسي كه روستي آورده بيشد و تصديق كند آن رو

  .هي رستگيرونند پس همين

  

  .خدو كه حق وست و كيست روستگوتر وز خدو در گفتير ةوعد

 

 وگر روستگو هستيد    كلمه و  وز خدو  ةتصديق كنند    

 
  .روستينند و كسيني كه به خدو و فرستيدگين  ويمين آوردند آنهي همين    

مرو دوخل كن دوخل كردني روست ،و بگو پروردگير من

 .بيرون آوردني روست ،و بيرون آور

(5) 

 هي رو  جن و خلق كرد         وز جن و مردم
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 ونسين و جن روخلق نكردم مگر برو  آنكه مرو بندگي كنند.    

 و چون گفتيم به فرشتگين برو  آدم سجده كنيد پس سجده كردند  

  .كه وز جن بود )شيطين مگر وبليس 

 .و نيستي تو به نعمت پروردگيرت ديوونه

 ستو  گويند در وو ديوونگي و جن زدگي يي آنكه مي   

 

 .بلكه حق رو برويشين آورده وست

(6) 

 پس هميني آنهي سوخته شدگين به آت  جهنم وند.  

 
 .بينيد و ميسپس حتمي آت  ر  

(7) 

ورزند يقيني كسيني كه نزد پروردگير تو هستند تكبر نمي
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 نمييند.  كنند و بروي  سجده مي وز بندگي وو و وو رو تسبيح مي

23-  
 .و نزد آنهي وست توروت

 

 .و آنچه نزد خدو وست بهتر وست
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 هشتمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
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اگاه و پناهگاه(ر)س
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آيه( 6،  ،1حزب ، 03جزء  ،111 ة)سور ناس ةسور
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 :برگردانيد از فارسي به عربي ب(

 

 و شب است تا در آن استراحت كنند )فرود آيند(  او از آيات  -1

 ع شب از آنجا خارج شويد.قگفت مو -2

 ام و شبهاي امني بود )آمنين بوديم(.براي ما اّي -0

 شب عيد رسيد)آمد(. -1

 نفس آنها برايشان وسوسه كرد. -5

  كنند. شيطانها بر مردم وسوسه مي -6

 خداوند با آنهاست. ،آنها راستگويند -7

 به ما راست گفت. ،پيغمبر ما -8

 بزرگوارمان را تصديق كرديم. رسوِل -9

 كيست كه از من براي شما راستگوتر باشد. -13

آورند و روز جززا را تصزديق    آنها كساني هستند كه به خدا ايمان مي -11

 كنند. مي

 استگوئي خودشان مي افتند.ياد ره روزي كه راستگويان ب -12

 .برم به خداي جن و انس پناه مي -11   جن را بندگي نكنيد. -10

 .برم از آتش جهنم پناه به خدا مي -16     عذاب آتش را ديدم.  -15

 نزد رسول خدا بودند. -18   از آنچه نزدتان است احسان كنيد. -17

 وم( ما بود.)قةپيش طائف -23     و خزينه هاي آن پيش ماست. -19
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 در پيش آنها كتاب روشني را ديدم. -21

 :تمرين صرف و نحو ج(

 خارج كردند.   ،  خارج شدند -1

 فرو فرستادند.   ،  فرود آمدند  -2

 .آفريدند    ،   حكايت كردند   ،  داخل شدند -0

 .ايمان آوردند    ،       گشودند -1

 .واستندخ      ،       ياري كردند  ،   صبر كردند -5

  .كتاب نازل شد -7                        .1حسن خارج شد -6

 اخبار شما حكايت شد. -9             ايمان در دل او داخل شد. -8

 قالع )قلعه ها( گشوده شدند. -11                    آسمان خلق شد. -13

 قوم ياري شد. -12

 

 تعليم ،قسمت دوم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 )كثير = زياد(  (1)

 ، برهم انباشتنفزوني جستن  ستخوازياد   زياد كرد  دزياد ش

                                                

 مرفوع بودن مفعولي كه فاعلش مجهول باشد.. فعل مجهول و 1
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 ( روزنهار =   )    (2)
 

  مونث آن است(    ، تلفظ؛ هاذا  ، = اين   )   (3)
 

)حيات = زندگي( (4)

 دار جان    كنم زنده مي زنده كردن  كند زنده مي  زنده كرد
 

 لعب = بازي(  ،سرگرم كننده  ي )لهو = مشغوليات بيهوده  (5)

 ازي كنندهب      بازي كرد  كننده سرگرم    خود مشغول كرده استه ب
 

 ( ديدارزيارت =  )   (6) 

 زيارت كردم    ديدار كننده      ديدار كرد
 

 )موت = مرگ(   (7)

 ميراند مي   ديبمير      ميرد  مي   داْنمير       رد ُم
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 :تركيب و ترجمه ب(

 

(1) 

 .زيادي از آنها بدكارانند ةو عد               .و بيشتر آنها كافرانند

 

 .پس شما را زياد كرد در آنجا       .و بيشتر از جهت اموال و اوالد

 .جستم از فايده و منفعت دانستم حتما فزوني مي و اگر )چنين( بودم كه غيب مي

(2) 7- 

  .شب و روز  ن(دآم)پشت سر هم اختالف               .شب و روز را خلق كرد

  .شب و روز دو نشانه هستند 

(3) 

 گار شما استهمانا خداوند پروردگار من و پرورد

 

 .بندگي كنيد اين است راه راست پس او را
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ين           ست ا من ا گار  ين پرورد فت ا گ

 .بزرگرت است

كسزي خواسزت آن را بزه يزاد     درستي كه اين يزادآوري اسزت پزس هزر     ه ب

 .گيرد آورد و پند مي مي

   .كند حقا كه اين قرآن به آنچه استوارتر است رهبري مي

(4) 

  .و گفتند آن نيست مگر زندگي دنياي ما

.مردم را زنده كرده است ةو هركس او را زنده كند پس مثل اين است كه هم

  .دانستند حتما آن زندگي كامل است اگر طوري بودند كه مي

 شود از دليل روشن زنده 

(5) 

 جز اين نيست كه زندگي دنيا سرگرمي و بازي و آرايش 
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 و فزوني جوئي در دارائيها و فرزندان است.  و فخر فروشي

  .و چون تجارت و مشغوليت جالبي را ديدند

 .ي خود مشغول بودندزباه شنيدند و ب مگر آنكه آن را مي

.خود مشغول داشته استه جوئي ب  هشما را زياد        .دلهاي آنها سرگرم و گرفته است

اي كسانيكه ايمان آورده ايد اموال شما  

.شما را از ياد خدا به خود مشغول ندارد ،و اوالد شما

 )حديث(    -20 (6)

 ما را ديدار كند ي كه زيارت كننده كسي

 مثل كسي است كه ما را زيارت كرده است. 

(7) 

.آورد زنده را از مرده بيرون مي

 .خستينآن نيست مگر مرگ ن
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   .پس گفت به آنها بميريد سپس زنده شان كرد

 شود.   ميرد در آنجا و نه زنده مي سپس نه مي

28- 

ميريد آن مي درو  كنيد گفت در آنجا زندگي مي

 .شويد و از آن بيرون آورده مي

29- 

.پس مبادا شما بميريد مگر آنكه مسلمان باشيد

03-

.ميرانيم كنيم و مي همانا كه ما خود زنده مي

01-

ميرد و سالم بر او روزي كه زائيده شد و روزي كه مي

 .شود وزي كه زنده برانگيخته ميو ر

02-

كه مقهور و مغلوب باشيد مرگ در زندگي شما است
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علي عليه سالم ( ة) از خطب

 آن مرگ شماست كه قاهر و غالب باشيدو زندگي در 
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 نهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
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آخرت( ة) خان

 

 )خورشيد(
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ذشدت اداا ا   قرآن در اين آيات چگونگي قيامت و زنده شددن مردادان  دز از ا    .1

خارج شدن شما از خاك و زنده شدنتان در روز قيامت مثد   . فرمايد اشاره نموده مي

ادت و  ا بي اياه  ز از اذشتن زمستان و آمدن ب دار و بداران   ةزنده شدن زمين مرد

جدان  ادازد و ذدذاهاي بي   جان خارج مدي  ها مواد و اجسام بي هزند كه از براي خدائي

 كند اين كار مشك  نيست. را تبدي  به اعضاي جاندار مي
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 :برگردانيد فارسي به عربياز  ب(
 

 ج شدند.بيشتر آن ا خار -2     زيادي از مردم را ديدم. ةعد -1

   خدا روز را براي ما آورد. -4   شما را زياد كند.)حسنات( خدا اعمال خوب  -3

 روز( براي علم خارج شو. درروز كه شد ) -5

 روز ب تر از شب اات. -7   خيزند. چون روز بيايد مردم برمي -6

 اين كتاب روشني اات كه بر  يغمبر وحي شده اات. -8

 شما فتح كرده اات. اين زميني اات كه خدا براي -9

 او را در روز زنده كرد. -11  آشكاريست. زياِن ،دانستيم كه اين -11

 بيند. شنود و مي او زنده ايست كه مي -12

 كند. زنده مي آن و بدانيد كه خدا زمين را بعد از مرِگ -13

 نيكوكاري نمائيد. ،خود ِيدر مدت زنداي دنياي -14

 آن ا را زنده ديدم. -15

 كند ايمان بياوريد. يزي كه شما را زنده ميبه چ -16

 هاشم با حكومت بازي كرد. -18   با دين خود بازي نكنيد. -17

 هاي بچگانه و بازي شدند. از كساني نباشيد كه داخ  ارارمي -19
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 زنداي دنياات. ةهاي شما شيفت دل -21

 خود ارارم كرده اات.ه شما را ب ،تفاخر -21

 خود مشغول دارد.ه ما را از ياد خدا بمبادا زنداي دنيا ش -22

 ش يد شداان را ديدار كرد . -24       در و مادرش را ديدار كرد. -23

 ميرند و دانشمندان زنده اند. مردم مي -26  ميرد. او زنده ايست كه نمي -25

 بيند. مرا مي  ،ميرد  ز هر كز مي -27

 اپز او را ميراند و داخ  آتش كرد. -28

 

 ها( طرز تلفظ حروف و اداي كلمات جمله)د( تجويد 
 از حلق: «ع»و   «ح»تمرين تلفظ 
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 تعليم ،قسمت دوم

 

 :الف( كلمات و مشتقات
 

 (  اواتَامدآامان ، جمع آن اماء = )   (1)
 

 هنوز نه( ،، ااهي هم معناي منفي دارد  كه زماني= )   (2)
 

 )فع  = كردن ، كار، عم (   (3)

 كردي       كننده    كند مي    كرد

 

 بكنيد    كني مي   كنند مي 
 

(4)  
 )واعت = اشوداي و مساحت زياد، احاطه، فراواني ، فراخي(
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 واعت دهنده ،واعت دار    باز بودن ،اشوداي  واعت دارد

 احاطه دار      فراواني   احاطه دارد
 

 (، درآيندهزوديه باوف = ) (5)
 

 = چگونگي ( ،= چگونه؟  )  (6)
 

 (،  جمع آن قبور  )قبر = اور    (7)

 اوراتان ،قبرها     اورها    خاك كرده ب

 

 :تركيب و ترجمه ب(
 

(1) 

 در جو آامان      و از آامان فرو فراتاديم.

 هر آينه آفريدن آامان ا و زمين بزراتر اات از آفرينش مردم 

 دانند. بيشتر مردم نميو اكن 
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 آامان ا و زمين  ةطور به ابراهيم نشان داديم مااكيت و ادار و اين

 

 و تا آنكه از يقين داران باشد.را 

 ،انگيني كرده اات در آامان ا و زمين

 

 (ي)ناا ان به شما نمي آيد مگر 

 و آامان ا و زمين و آنچه را ما بين آن ا اات د رحال بازي خلق نكرديم.

(2) 

 دش هر زمان كه امتي داخ  مي       و چون متاع خود را باز كردند.  

  ز چون شب بر او تاريكي انداخت          و زماني كه عذاب را ديدند.

 و هنوز براي شما آنچه براي كساني كه  يش از شما بوده اند نيامده اات.

 و هنوز ايمان در دا اي شما داخ  نشده اات.
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(3) 

 آن هستم. ةگوئيد من فردا كنندو هراز براي چيزي م

 خود ظلم كرده اات.ه و هركز چنين كند  ز محققا ب

 اوئيد. كنيد مي كه ايمان آورده ايد چرا آنچه را نمي اي كساني

  

 كنيد داند چه مي و مي

و به آن ا كار خيرات را وحي كرديم.  

 اي كساني كه ايمان آورده ايد ركوع كنيد و اجود كنيد

 

و  رورداارتان را بنداي نمائيد و كار خير كنيد. اميد اات شما 

 راتگار شويد. 

(4) 

  رورداار من به هر چيز از ج ت علم احاطه دارد 
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 زمين خدا وايع اات.  

 

 دراتي كه ما واعت دهنده هستيم.ه ب  

 

 .بسيار دانا اات اي و خدا فراايرنده

 

 زود باشد كه آن ا را بسوزانيم

24- 
1

 ينه اات. ااباب رياات اشوداي ا

 ن اات بزودي خواهيد دانست. نينه چ بعدًا

 ردماويد آيا وقتي چنان ُم و انسان مي

 شوم؟  زودي زنده خارج ميه آيا حتما ب
                                                

يعندي فدراد داددي و ظرفيدت و اذشدت در مقابدد       ،اشدوداي اددينه  :بدوي حددي  ن  .1

 .ها حوادث و مشكالت و بدخواهي
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(6) 

 كند؟ چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مي 

 

 مرداان اات. ةزنده كنند )خدا با اين قدرت(اين  مسلمًا

 ؟آيا نديدي چگونه  رورداار تو با عاد عم  كرد

  

چگونه ممكن اات براي مشركين ع دي و  يماني نزد خددا و  

 نزد راول او باشد. 

(7)

نماز نخوان كز از آن ا كه مرده باشد ابدا و بر هيچ

 

 كه آن ا به خدا انامست بر قبرش هيُماو 

 

 آن ا بدكار بودند.  كه يحاادرو راول او كافر شدند و مردند و 

        تا آنكه اوراتان را زيارت كرديد
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اپز ميراند او را  ز در قبر انداخت.

 

 انگيزاند.  به يقين خدا كساني را كه در قبرها هستند برمي
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 دهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
 

1- 

3- 
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ببيند( اينكه )تا

 

            

          

 آيه(: 8  ،   ،  4حزب   ،  31جزء   ، 111 ة)سوراثرتك ةسور
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 :برگردانيد  فارسي به عربياز ب( 
 

 براي ما رزق از آسمان بفرست. -1  .شما در آسمان است)رزق( روزي  -1

 آسمان ها باز شد. -4   آسمان وسيعترين چيز است. -3

 .)ديدم آسمان را سقف محفوظ(صورت سقف نگاهداشته شده اي ديدمه آسمان را ب -5

 خداوند آسمانها و زمين را براي شما خلق كرد. -6

 طور كه هست نديده اي. هنوز آسمان را آن -7

 هنوز كتاب بر شما نازل نشده است. -8

 و چون صبر كردند كمك از جانب خدا برايشان رسيد. -9

 را براي من بيان كرد دانستم كه آنها راست مي گويند.و چون كتاب  -11

 دهم كه تو اين كار را كرده اي. گواهي مي -11

 كنم. خواهم مي و كه من هر چيز ميگم -11

 شما ديديد. ،كردند به تحقيق آنچه آنها مي -13

 پيش از مرگ كارهاي خير انجام دهيد. -15      ست.ا  بسيار دانائي ِاو پر -14

 .گويند( )مينمايند كنند ادعا مي آنچه را نمي ،جمع زيادي از آنها و -16

 وحي كرديم.را  خوبيها( انجام)و بر شما اجراي نيكي ها  -17

 .)به كارهايتان ديديم( شما را از روي كارهايتان شناختيم -18

 دانش او بر تمام چيزها احاطه دارد. -19

 حيات و زندگي بر زمين گسترده شد. -11
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 هستم. )حكيم(فرزانه ةدا گفت من توسعه دهندخ -11

 ما فراخي دانش داده شده است.ه ب -11

 .آورد( شود)مي صبر موجب ظرفيت و وسعت نظر شخص مي -13

 كنم. خواهي مي بزودي آنچه را مي -14

 كنم. بزودي آنچه را نديدي برايت حكايت مي -15

 ي شما بيايد.بزودي ياري و پيروزي دامنه داري از جانب خدا برا -16

 داند چگونه وحي خود را نازل كند. و خدا مي -17

 نديدي خدا با كافرها چه كرد؟ آيا -18

 كني در صورتي كه رحمت تو بر همه چيز گسترده است. چگونه مرا عذاب مي -19

 ضعيفي هستم. ةكه بند ب تو صبر كنم در حالياتوانم بر عذ چگونه مي -31

 سالم بر اهل گورستان. -31      .شود مي هر طور باشيد با شما عمل -31
 كه در قبرها هستند( برانگيخته شوند. و روزي كه خفتگان در قبرها )كساني -33

 

 :رفتمرين َص ج(

 .كردي ،    كردم       دانستي ،   دانستم -1

 .وسعت دادي ،  وسعت دادم   صبر كردي ،  صبر كردم -1

 .بودي ،    بودم  ديدار كردي ، ديدار كردم -3

 .زنده كردي ،  زنده كردم   زياد كردي ،  زياد كردم -4

 .يقين كردي ،  يقين كردم  حكايت كردي ، حكايت كردم -5

 .خارج كردي ،  خارج كردم   خارج شدي ،  خارج شدم -6

 داخل كردي. ،  داخل كردم   داخل شدي ،  داخل شدم -7
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 آمدم  ،  آمدي.        كردينيكي  ، كردم نيكي    آفريدي ، آفريدم -8

 تعليم ،قسمت دوم
 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 ) بشارت= مژده و خبر دادن(   (1)

 ربدهيخبده، مژده       بشارت دهنده       بشارت مي دهد   خبر داد ،مژده داد
 

 بيم دهنده ( =،       ) نذير = ترساننده   (2)
 

 ( ها جمع آن مياه = آب    ،    آب  ) ماء = (3)
 

 (تربيت اصطالحي  ،) تزكيه = پاك كردن و تصفيه  (4)

(است معناي وجين كردن علفهاي هرزهبه  تزكيه ،اصل )در

 كند پاك مي     پاك كرد    شدپاك 

 

 خالي از عيبو  پاك و صافي  سهمي از آن در راه خدا و پرداخت دارائي ةتزكي
 

 ، دادن چيزي به كسي( ش)عطا =  بخش     (5)
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 كند عطا مي                  داد   ،بخشيد 
 

 (6) 

 به بي نيازي كردن(  (ميل )ستغناء = طلب اِ ،       ي= بي نياز )

 بي نياز كن     كند بي نياز مي     بي نياز كرد  
 

 اميد است( ،شايد =  )     (7)
 

 تركيب و ترجمه: (ب
 

(1) 

 و چون فرستادگان ما با مژده )پيش( ابراهيم آمدند.

 

)فزوني و منين رامژده بده اينكه براي آنها از جانب خدا فضل ؤو م

 بزرگي است. برتري(

 و بشارت دهنده ام به رسولي كه بعد از من مي آيد اسم او احمد است.

  .منينؤدهد به م ميهمانا اين قرآن به آنچه استوارتر است رهنمائي مي كند و بشارت 
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 به آنهائي كه كارهاي شايسته مي كنند به اينكه برايشان اجر بزرگي است.

(2) 

 ا تورا گواه و مژده دهنده و بيم دهنده فرستاديم.اي پيغمبر مسلما م

 آشكارم. اي جز اين نيست كه من بيم دهنده

 .و مردم را از روزي كه عذاب برايشان مي آيد بترسان

 آن شما را بيم دهم. ةاين قرآن به من وحي شده است تا به وسيل و

 دهم. پس شما را از عذابي بيم مي

 .بلكه آن حق است از جانب پروردگارت تا قوم را بيم دهي

 .آنها را پيش از تو بيم دهنده اي نيامده است
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همانا ما آن را در شب مباركي فرو فرستاديم به درستي كه ما در 

 .حال بيم دادن بوديم

 و به تحقيق بيم ها براي آل فرعون آمده است.

(3) 

.و از آسمان آب فرو فرستاديم

زنده از آب است. ييزهر چ     ؟ديمينيافر يآيا شما را از آب

(4) 

 .و آنها را پاك مي كند و كتاب تعليمشان مي دهد

 .و هيچكس از آنها پاك نشد   .به يقين كسي كه آن را پاك كرد رستگار شد

 ؟شوي (اصالحپاك ) پس بگو آيا )ميلي( براي تو هست به اينكه

  .شخص يا روح پاك           .و اين جزاي كسي كه خود را تزكيه كند

13- 

 .سفارش كرد اتو مرا به نماز و زك
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(5) 

.مالش را مي بخشد تا پاك شود

گفت پروردگار ما كسي است كه هر چيز راصورت و تركيبب خاصبي   

 .داد و سپس هدايت نمود

(6)  

 .است نايهمانا خداوند بي نياز از جهان

 

 .و خدا آنها را از فضل خود بي نياز مي كند

          عا()ُد
 .اينكه خود را مستغني ببيند             . ا بي نياز گردانر يفقير هرخدايا 

 .كند از حق بي نياز نمي هيچ ،همانا گمان

(7) 

 از توتا قومي را كه پيش بلكه آن حق است از پروردگار تو 

 بيم دهنده اي برايشان نيامده است بيم دهي شايد راهنمائي شوند.
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 ن امر تازه اي را بياورد.آاميداست خداوند بعد از 

     

 .شايد شما تفكر كنيد            .شايد شما تعقل كنيد    
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 يازدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
 

 

 

 



 581 



 

 581 

 

 

 

 

 

 

 

 



 588 

 

 

 

 

 

ازفارسي به عربي ب(

 تو را به فتح آشكاري مژده مي دهم. -1

 كه من بي نياز از آن هستم. دهيد در حالي گفت آيا مرا به مال بشارت مي -2

 پيغمبر مژده دهنده و بيم دهنده براي آنها آمد. -3

 منين مژده است.ؤاي براي شما آورده ام كه براي م خبر تازه -4

 اگر پايداري كنيد خدا شما را به ياري خود مژده مي دهد. -5
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 ستم.جز اين نيست كه من براي شما مژده دهنده و بيم دهنده ه -6

 تو براي قوم بيم دهنده هستي. -8              شما را از آتش جهنم مي ترسانم. -7

 براي شما آب آوردم. -11      پس شمارا به عذاب خدا بيم مي دهم. -9

 هنوز آب از آسمان پائين نيامده است. -11

 زميِن پرآبي بود. -12

 زندگي را از آب خلق كرديم. -13

 ريختيم.آبي كه از آسمان  -14

 همانا كساني كه خود را پاك و اصالح مي كنند رستگار مي شوند. -15

 زود باشد كه خدا آنها را تزكيه كند. -16

 دهم به اينكه تو نماز بپا داشتي و زكات دادي. گواهي مي -17

 هيچ يك از آنها خود را اصالح و پاك نكرد. -18

 اين بخشش پروردگارت است. -19

 ه او دانش و دارائي بخشيده است.به تحقيق خدا ب -21

 دهد تا تزكيه شود. مال خود را مي -21

 خود به ما ببخش. ةخدايا از ناحي -22

 خدا به او سلطنت و حكمت بخشيده است. -23

 و خداوند از بندگان خود بي نياز است. -24

 خدايا ما را بي نياز گردان. -25

 كند. ي نياز نميميرد مال او، او را از چيزي ب زماني كه مي -26

 اميد است خدا از فضل خود به ما ببخشد. -27
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 اميد است آنها به خاطر بياورند. -28

 اميد است آسمان برآنها باران بريزد. -29

 )مضارع غايب جمع و مضارع متكلم وحده(  رفتمرين َص ج(

 .آورند ايمان مي  ،     كنند مي ،    گويند مي -1

 مژده مي دهند.  ،     ندمي دان ،   كنند ياري مي -2

 گواهي مي دهند.  ،  راهنمائي مي كنند ،    بخشند مي -3

 كنند. وحي مي  ،  تصديق مي كنند ،     ميرند مي -4

 خارج مي شوند.  ،   كنند صادر مي ،  كنند حكايت مي -5

 كنند. وصيت مي  ،    گشايند مي ، )مي آورند(مي دهند -6

 پائين مي آورند.  ،   ي آيندپائين م ،    مي خواهند -7

 كنند. راهنمائي مي  ،   كنند بندگي مي ،   بر پا مي دارند -8

 مي دانم.  ،    مي گشايم ،  گواهي مي دهم -9

 آيم. پائين مي  ،   شوم خارج مي ،    گويم مي -11

 آورم. ايمان مي  ،     ميرانم مي ،  كنم هدايت مي -11

 بيم مي دهم.  ،    ممي بخش ،  كنم بندگي مي -12

 

 از ميان زبان و دندان ( ذو  ث) تلفظ   د( تجويد
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 تعليم ،قسمت دوم 
 

 كلمات و مشتقات: الف(
 

(1)   
 ختن ، رستاخيز ، قيام ، براي پيغمبري يا ماموريتي انتخاب كردن() بعث و بعثت = برانگي

 برانگيخته شده   محل و موقع بعثت   برانگيخته شد  انگيزد برمي  برانگيخت
 

 دروغ گفتن( ،) كذب = دروغ    (2)

 تكذيب شد كند تكذيب مي گويد دروغ مي   ، تكذيب كرددروغگودانست دروغ گفت  
 

=  =  نر ،= مرد )  (3)

 ماده (
 

 = تفرقه ، پراكندگي ، اختالف( )     (4)

 پراكنده ها          پراكنده    پراكنده شد
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 = از(  )   (5)
 

ييد = كمك و نيرو دادن به كسي ،تصديق أ) يد = دست  ،  ت  (6)

) 

 و پيشتر از اوجلوتر            ييد مي كند   أت         ييد كردأت

 ) تالوت = خواندن چيزي بر مردم يا براي خود (   (7)

 خوانيم  مي   بخوان  مي خواند   خواند
 

(8) 

 هالك شد، سقوط كرد هالك مي شود   دهالك ش      
 

 تركيب و ترجمه : ب(
 

(1) 

 پس خداوند پيغمبران و فرستادگان را بر انگيخت.

 و به تحقيق ميان شما فرستاده اي را برانگيختيم.

 برانگيز. پروردگارا   و ميان آنها رسولي را
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حتما شما برانگيخته مي شويد سپس حتما آگاه خواهيد شدد بدر   

 داده ايد. آنچه انجام مي

 همانا آنها براي روز بزرگي برانگيخته مي شوند.

و روزي كدددده در هددددر ملتددددي شدددداهدي را عليدددده خودشددددان 

 انگيزانيم. برمي

پس يكي از خودتان را بااين سكه ها براي رفتن به شهر انتخداب  

 و مامور نمائيد.

8-

ميرم سالم بر من روزي كه به دنيا آمدم و روزي كه مي

 شوم. و روزي كه زنده برانگيخته مي

(2) 

همانا خداوند كسي را كه دروغگو و كدافر اسدت هددايت نمدي     

 كند.
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خددددا فرزندددد آورده اسدددت و بددده يقدددين ايشدددان از    )و گفتندددد(

 دروغگويانند.

 كردند. تكذيب پس به تحقيق حق را وقتي برايشان آمد

 اند. بلكه آنها كه كافر شدند در حال تكذيب

 و به آيات تو تكذيب كردند چگونه تكذيبي.

 يب مي كنند.ذبلكه آنها كه كافر شدند تك

بت كساني كه بدي كردند چنين باشدسپس عاق

 كه تكذيب آيات خدا را نمايند.

و ستمكارتر از كسي كه به خدا دروغ ببندد 
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 كذيب كندكيست؟وقتي برايش مي آيد تو راستي را 

 كساني كه به روز جزا تكذيب مي كنند.

 

 و حتما پيغمبراِن قبل از تو مورد تكذيب واقع شدند و 

 بردباري كردند.پس بر آنچه تكذيب شدند ، 

(3) 

 من باشد ؤو هر كس از كارهاي شايسته انجام دهد از مرد و زن، و م

 پس آنها هستند كه داخل بهشت مي شوند.

 و قسم به آنچه خدا از نر و ماده آفريده است.
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 فرزندانتان ةخداوند شما را دربار

 

 كند. ي دو زن وصيت مي براي مرد مطابق بهره

(4) 

آيندد تدا    در آن روز مردم به طور پراكنده و متفاوت بيدرون مدي  

 كارهايشان به ايشان نمايانده شود.

 

 و همانا كه كوشش شما پراكنده است.

 آن بيرون آورديم ةپس به وسيلآب ريخت  و از آسمان

مختلف. ةهائي( از نباتات پراكند ازواجي )جفت

(5) 

است. نايهمانا خداوند بي نياز از جهان

 ه است.از آنچه از حق برايت آمد
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 به يقين آنها تو را به هيچ چيز از خدا بي نياز نمي كنند.

 همانا كساني كه كافرشدند اموالشان 

 

 كند. هيچ چيز از خدا بي نياز نميو اوالدشان آنها را هرگز به 

(6) 

 دست خدا باالي دستهاي آنها است.

 تا آنكه از دستشان جزيه بدهند.

اِب مباركي است كه آن را نازل كرده ايمو اين كت

 آني كه جلوي اوست. ةتصديق كنند

 براي اوست آنچه پيشاپيش ما است.

 ييد و تقويت كرده است.أمنين تؤو به م او كسي است كه تو را به ياري خود



 

 511 

 پيشاپيِش عذابي دردناك

 پس كساني را كه ايمان آورده بودند عليه كساني كه كافر شده اند تاييد كرديم.

(7) 

 و به تحقيق در ميان شما رسولي از خودتان برانگيختيم

 

 خواند كه بر شما آيات ما را مي

 خوانيم اين است آنچه از آيات بر تو مي

 خدا كه به حق بر تو مي خوانيم. تآيا

 خوانده باشي. كتابي مي و نبودي كه 

 شود. خدا را مي شنود كه بر او خوانده مي تآيا

 به پا دار. را آنچه به تو از كتاب وحي شده است بخوان و نماز
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 ذكر  ِي پس قسم بر )فرشتگان( خواننده

(8) 

 تا آنكه آنها را هالك كنند        هالك شد.و كفايت نكند از او مالش چون 

 شما را هالك كرد پس از زيانكاران گشتيد.

                                                

 شد. دديده خواه 19در درس   -1
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 دوازدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
 

 

 

)مانع نعدا انت(ا  ننن
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 )عزديكنبودي 

ن:نآيه ن8،نن،نن4،نحزبنن03،نجزءنن99نة)(ورنزلزال ةسور

 

 

برگردانيد  فارسي به عربي ازب(

 تمروزنروزنبرتعگيختهنش ننپيغمبرنت( .ن-1

 پيغمبرينبرتعگيخ .نخ توع نتونرتنبرتينمننبهن-2

 يقيننب تعي نكهنمبعوثنش منتننشمننرتنبهنرتانرت( نرهبرينكنم.ن-0

 روزينكهن(نكنيننقبرهننبرتعگيختهنمينشوع .ن-4
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تاننشامننرتنباهنپياروزينننننن )(رندرآوردن)قنئ  نتزنمينننشمننپيدوتئينن-5

نرهبرينكن .

 كن .نخ توع ندروغگوينننرتنينرينعمينن-6

 برتنزانتينبرتينشمننآوردمنونلكننشمننمرتنتكذيبننكردي .خن-7

 تونعبودنمگرندروغنپردتِزنب كنر.ن-8

 خ تنهستمندروغنگف .نةتونوقتينگف نمننفر(تندن-9

كنا نننخ تنرتنكهنشامننرتنباهنر(اتگنرينها تي نمايننننننةتينمردم،نفر(تندن-13

 كنم.نمننروزنجزتنرتنتكذيبنعمين-11ننننننننننندروغگونع تعي .

 خودشنننخنرجنش ع نچهنمردنونچهنزن.نةتزنقرين-12

 تزنمردنونزننهرنكسينبهنخ تنتيمنننآوردنپسنبهنيقيننه تي نش انت( .ن-10

 بهنطورنپرتكن انتزنمننزلدنننخنرجنش ع .ن-14

 آعهننرتنمجتم ن)جميعن نمينبينيندرنحنلينكهندلهنشنننمتفرقنت( .ن-15

 شوع نتننتفعنلنخودنرتنبدنن(ن .ندرنآننروزنبهنطورنپرتكن انبرتعگيختهنمين-16

 تزنقومنخودنخنرجنش نتننديننخ تنرتنينرينكن .ن-17

 برتينمننتزنقولنپ رنونمندرمنحكني نكرد.ن-18

 كن .نينرينمننشمننرتنبينعينزنتزنخودتنننعمين-19

 بهند( نخودمنبهنشمننكتنبنبخدي م.ن-23

 كتنبينهستمنكهنپيشنتزنمننآم انت( .نةتص يقنكنن ن-21

 ي نكرد.يأخ توع نبننينرينخودنآعهننرتنتنون-22

 آعچهندرنتختينرمن)د(تم نبودنبرتينآعهننتحسنننكردم.ن-20
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 بهندر(تينكهنمننتزنآينتنخ تن،نپن نفرزتعهنمينخوتعيم.ن-24

 برتينمننتزنتخبنرنخودتنبخوتن.ن-25

 بگونكتنبتنننرتنبينوري ،نبرتينمننبخوتعي ،نتننتيمنننبهنشمننبينوريم.ن-26

 خبرهنينشمنشني منونتورتقنشمننرتنخوتع م.نتزن-27

 قبلنتزنآعكهنهالكنشوي نتيمنننبينوري .ن-28

 كن .نتعمنلنتو،نتونرتنهالكنمين-29

  نمبت تنونخبرن)   تمرين ج(
ن

درنعبنرتتنذيلنكهنقبالنخوتع انتي ندق نكني نمينبيني ندرنهرنيك،نخبرنتزنيكن

نننچيزيندتدانش انت( ن:صف نيننيكنخصوصي نونيننعملينبرتينكسيني

َضِعيٌفَأْكَبُر

يِمِّن

ُهووووَ ٌ 

اْلُمِبنُي اْلُخْسَراُن

َحٌدَاِإَلى  اْلُفَقَراُء

الّصَمُد

ن
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نآننشروعنمينقسم نتول نعبنرتنبن نكه ننرت نقسم ننمينشود گوين نو

دومنرتنكهنبننحروفنتونخنلينعوشتهنش انت( نونخبرنتزنصف نيننحنل نينن

نگوين .نده ،ننعسبتينمي

ن9هميدهنمرفوعن ن)تگرنت(منيننصف نبنشن . نخبرونمبتدا 

بهنفنر(ينعرتبنت( نبخوتعي نونآعهننكهنتينكنجملهنهنينذيلنرتنكهنب وننِت

نعوشتهنش انت( ،ننبهنعربينبگوئي :ن

 

نننننخ توع ندتعنترنتزنشمننت( .ن-6

نن گنننخ تنهستيم.مننبن-8نننننننسنخودنكنمالنآگنانت( .فتعسنننبرنعن-7

نخ تينبخدن انقرآننرتنتعليمندتد.ن-13نننتهلنكتنبنبهنآننتيمنننآوردع .ن-9

 جهنمنمأوتينمتكبرتننت( .ن-12ننننننندتعي .ندتع نونشمننعمينخ تنمين-11

 قسمت دوم ، تعليم
 

  :الف( كلمات و مشتقات
ن

                                                

نآموزگنرنمحترمنمقصودنتزنمرفوعنبودننرتنكهنضمهندتشتننت( نتوضيحنخوتهن ندتد.ن.1
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نخالف نين=نپرهيزگنرينونخوددترينتزنب نو)تقونن (1)

ننن
نصنحبنتقويننننبپرهيزي نننكن نپرهيزنميننپرهيزگنرينكرد

نن

نحفظنكني نننحفظنكننننعگنه تريننننپرهيزگنرتر

ن (2)

نتينونجنگ )جه ن=نكوششنننننجهندن=نكوششنهمرتانبنن(خ

نجهندنكنن اننمجنه انونكوششنكني ننن كننجهندنونتالشنميننجهندنكرد
ن

نآتش عنرن=ن)ن (3)
ن

(4) 

ن(خني،نهمرتهين،هم منبودن نعدينين،نهمن)صحب ن=نهم

نينرتنن)جم نصنحب ننننهمنديننبودنننننننننننننهم منننننننندو( ننينرن،نهمنعدينن
ن

ن ن=نپيروين)ننن (5)

 
نكنمنوينميپيرنپيروينبكني ننكن نپيروينميننپيروينكردنننپيرونش 
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نتجلاين=نعمنيانننوندرخداننننننننن (6) نو )جلاوا

نش ن 

نننن

نكن نعمنينننمينننننكن ندرخدن گينمي
ن

ن)بنغن=نبهد  ننننن (7)

 ُخل نونخلودن=ندوتمنتب ينونمنع گنرينهميدگي )نننننن (8)

نمنع گنرنهميدگينش انننمنع گنرنهميدگينمنع گنرنهميدگينكردننمنع گنرنهميدگينش 

ن

ن

 تركيب و ترجمه : ب(
 

(1)  

 عنقب نون(رتعجنمنتزنآننپرهيزكنرتننت( .

 نن

 سينكهنبخدشنكردنونپرهيزگنرينعمودنتص يقنبهنعيكينكرد.پسنتمننك

 

نكهنتيمنننآوردانتي نتزنخ تنبپرهيزي نحقنپرهيزگنريشنرتننتينكسنعي
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 لمنننبنشي .ري نمگرنآعكهنمسمبندتنكهنبميون

 

 تگرنرعني نتقوتنرتندرنموردنخ تنبنمنيي .

 
كن نشني نآعهاننپرهيزگانريننننطورنخ توع نآينتنخودنرتبرتينمردمنبينننمينتين

نكنن .

ن-6

نبلينتگرنصبرنپيدهنگيري نونتقوينعمنئي .

گف نهمنعننكهنمننتزند( نتونبهنخ تينبخدن انپننانماينبارمنتگارنشاخ ننننن

 پنكينهستي.

 

 برتبرنخ تنعيس  نونبرتينآعهننعگنه ترع انتينتزنخ تن)در

 

 ونآعهننرتنتزنب يهننعگنه تر

 
 كن .نونهرنكسنپرهيزگنرينخ تنرتنبنمني نبرتيشنرتانخالصندر( نمي
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 نونآعهاننكاهننندعانرككاهنخ توعا نباننكسانعينت(ا نكاهنتقاوينپيداهننننننننننهمنعن

 عيكوكنرتع .

 

 گردتع نشني نآعهننتقوينعمنين نيننذكرينبرتينتيدنننتنزانمي

(2)  

نيننعيس نكهنبرتينخودنتالشنمينكن .ونهركسنتالشنكن نپسنجزنت

ن-14

نهنيتنننجهندنكني .نونبننتموتلنونجنن

 

نونتگرن)آنندونعفر نبهنتونفدنرنآوردع نبرنتينكهنچيزينرتنبننمننشريكنكني

(3)  

ني نونهرگزنعخوتهي نكردنپسنبپرهيزي نتزنآتشنتنابننبرتيننتگرنعكرد

 نپسنشمننرتنبهنآتشنجهنمنبيمندتدم

نن

پروردگنرتننونمننرتنتزندرِدنآتشنحفظنكن

 

 ونجننرتنقبالنتزنآتشنآفري يم
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بااهنآتااشنندرنآيناا اهمنعااننكساانعينكااهنبااهنآياانتنمااننكاانفرنشاا ع ننن

 شننن(وزتعيمنمي

 

تينكسانعينكاهنتيمانننآوردانتياا نخودتانننونخانعوتدانتاانننرتنتزنننننن

 عگنه ترينكني ن جهنم)آتشن

(4)  

ندتعستن كسنعينكهنتكذيبنآينتنمننرتنكردع نونتزنآننخودنرتنبزرگترن

 

 .آعهنينرتننآتشنتع 

 

 پسنبهنينرنهمرتهشنگف 

 

 .ينپروردگنرتنبننينرتننفيلنچهنكردتناآيننع ي 

(5) 

 

ن.آعهننعيستينةونهمدهرينشمننديوتعهنعيس نونتونپيرونقبلنرونين

 ن-26
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نبلكهنب ونندتعشنونر(ي گينكسنعينرتنپيروينكردع نكهنظلمنكردع 

ن

نگمرتانكردانت( نرتنكهنخ تپسنكيس نكهنه تي نكن نكسين

ن.ونبرتينآعهننينرنكمكنكنن انتينعيس ت

نن

نروينكني نشني نشمننرتهنمنئينشوي ونمرتنپي

 

نپروردگنرتنبهنآعچهنعنزلنكردانتينتيمنننآورديم

ن

 ونر(ولنرتنپيروينكرديم.

نتينقومنمننفر(تندگنننرتنپيروينكني .ن

تننآينت نرتنپيروينكنيم.

 

نشود.نكنمنمگرنآعچهنبهنمننوحينمينپيروينعمي
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نمينكن نشنيستهنترنت( نپيروينشودنآيننپسنكسينكهنرتهنمنئينبهنحق

نيننكسينكهنرتانعمينينب نمگرنآعكهنه تي نشود.

(6) 

.ونقسمنبهنروزنوقتيندرخدن گينمينكن 

نبگونجزنتيننعيس نكهنعلمنآننعزدنخ تنت( 

ن

نمگرنتون(نگيننش نظنهرنعمينكن نآننرتنبهنوقتش

ن)عنگهنن نوته نآم نشمننرتنآننمگرندرنآ(منعهننونزمين،نعخ

(7)  

 وندتخلنبنغنش ندرنحنلينكهنتونظلمنكنن انبهنخودنبود.

 

نهمنعننكسنعينكهنتيمنننآوردع نونكنرهنينشنيستهنتعجنمندتدع 

ن
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 .برتيدنننبنغنتنپرععم نت( ن

 

ننآعهننينرتننبهد نتع 

ن.ونقرترندتديمنبرتينيكينتزنآنندوندونبنغ

ن

خلنبنغنخودنش ينعگفتينونچرتنوقتيندت

 

نعيروئينعيس نمگرنبهنخ ت.منشنءتهللن

 .تگرنمرتنمينبينينكهنتزنتوندرنمنلنونفرزع نكمترم

(8)  

 آعهننينرتننآتشنتع نونپيو(تهندرنآننهستن .

 

نونمدركيننكنفرنش ع نهمنعننكسنعينكهنتزنتهلنكتنب

 

نتع نمنع گنرندتئميندرنآن.نجهنمدرنآتشن
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نن.خ تن(لطن نتونرتنهميدگينب ترد

ن

نكرد.نبهنمنع ننهميدگيندرنزميننتمنيلنپي تونلكننتون

                                                

ن.نتزنعبنرتتنمت تولنت( .1
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 سيزدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد: الف(
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 412 



 

 412 



 412 



 

 412 

 

 )دار = خانه (

 :از فارسي به عربي ب(
 

 كساني كه كافرشدند از خدا مالحظه نمي كنند )پرهيز نمي كنند( -1

 .از عذاب خدا بترسيد -2

 آيا كسي كه پرهيزكاري مي كند مثل كسي است كه پرهيزكاري نمي كند. -3

 دداري شما را مي داند.خدا مسلما پرهيزكاري و خو -4

 شما را به پرهيزكاري خدا وصيت مي كنم. -5

 و بسياري از آنها پرهيزكاري نمي كنند. -6

 ن خدا با كساني است كه پرهيزكاري مي كنند و كساني كه پايدارند.به يقي -7

 براي دانش و تقوي تالش كنيد. -8

 شده است تالش كنيد.ده داطور كه به شما تعليم  به خدا ايمان بياوريد و همان -9

 و هركس در راه ما تالش كند او را حتما راهنمائي مي نمائيم. -11
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كنند نصيبي  نميتالش مسلما براي كساني كه جز براي زندگي و دنيا  -11

 در آخرت نيست.

و گواهي مي دهم كه تو در راه خدا تالش كردي آن طوور كوه حو      -12

 .نشويدداخل آتش  -13                   جهاد او بود.

 فرستادگان خدا مردم را از آتش بر حذر داشتند. -14

 بپرهيزيد از اينكه همدم آتش باشيد. -15

 .پس به رفيقش گفت طعاممان را بياور -16

 دانستيم كه شما از ياران بهشت هستيد. -17

 كساني را كه نمي شناسيد )نمي دانيد( پيروي نكنيد. -18

 ئي او را پيروي كردم.من كتاب خدا و راهنما -19

 مرا پيروي كنيد تا شما را به بهشت رهبري كنم. -21

 .كند( )به چيزي راهنمائي نمينيست چگونه از كسي پيروي كنم كه راه نما -21

 تو نيستند. ةآنها پيرو قبل -22

 .براي او مال و سلطنت مقرر داشتم )قرار دادم( -23

 .پروردگارا ما را از پرهيزكاران بگردان -25        .او را از فرستادگان نمود -24

 .خدايا ما را از ياران بهشت قرار بده -27            آنها داراي باغهاي وسيعي هستند. -26

و به كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام مي دهند مودده   -28

 دهد كه به بهشت داخل مي شوند. مي

 ست.)دار( ابدي ني ةزندگي دنيا خان -29

 حقا كه آنان ياران آتشند و در آن هميشه ماندگاراند. -31
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 ( ووواثر  )   ج( تعليم و تمرين نحو
 

باشود هور دوي    خبرر و  مبتدادر درس دوازدهم ديديم عبارتي كوه داراي  

وو: خواهند بود اما اگر عبارت باكلماتي مانند مرفوع آنها

متوجه شوده   بايدطوري كه در دروس گذشته ه ب ،شروع شود  و

كه اسوم   مي شود )در صورتي منصوببه عوض مرفوع بودن  مبتدا ،باشيد

باشد( . اينك به طوور نمونوه عبوارات  يول بعاوي هوا بوا اعوراب اسوت و          

كنيد و بعاي كه بدون اعرابست خودتوان   منصوب بودن مبتدا را دقت مي

 مي كنيددرست بخوانيد : سعي
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 تعليم ،قسمت دوم 
 

 :ت و مشتقاتكلما الف(
 

 (1)   

 جمع آن وجوه( . سمت ، ) وجه = رو ، صورت

 رو شوخ،صاحب آبرو   توجه كردم،روكردم  توجه كرد،روكرد
 

 ( آسان و ممكن=  )   (2)

 سهل شدهشده،آسان    ممكن شد،آسان شد  آسان كرد راحتي ،آساني 
 

 ( اشكال ،سختي  ،تنگي عسرت =  )  (3)

 مشكل ،سخت       اشكال ،سختي     سخت شد
 

 مجازات = جزا دادن( ،   )جزا = پاداش    (4)

 شويد جزا داده مي     پاداش بده        شود جزا داده مي     دهد جزا مي داد  اجز
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 دوست داشتن(، = دوستي  ) حّب  (5)

 ميل به دوستي كرد    محبت انداخته است دارد دوست مي  دوست داشت
 

 تصميم و ميل به چيزي داشتن( ،) اراده = قصد كردن   (6)

 قصد كن    كنم اراده مي  كند ميل مي، كند اراده مي ميل كرد كرد،اراده 
 

(7)   
 كناره گيري( ،دوري كردن ، هلو گرفتن كنار     اجتناب = پو)جنب و جانب = پهلو 

 گيرد خود را كنار مي      دوري گزيد      دور بدار
 

(8) 

 = شقي تر(   ،    جمع آن اشقيا .  بدجنس    ، )شقي = بدكار
 

 تركيب و ترجمه : ب(
 

(1) 

همانا كه من روي خود را متوجه كردم.

 روهاي  كساني كه كافر شدند. )سياه شد(بد شد
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 راست بدار ،استوار رابراي ديِن رو و پس 

 پس به هر طرف او را بفرستي خبر خوشي نمي آورد

 روز بر آنها نازل شده است چيزي كه اوِل  ايمان بياوريد به آن

 

نزد خدا با آبرو بود                        شويد.و در آخر روز كافر  

 (2) 

 و تو را براي روش آساني مهيا مي سازيم      پس بگو برايشان گفتار آساني   

 آنقدر كه از قرآن ميسر و ممكن باشد         اين بر خدا آسان است.

 و به تحقي  قرآن را براي يادآوري و پند آسان كرديم پس آيا پند بگيري هست.

(3) 

 ا سختي راحتي استپس همانا ب

 بر كافرها غير آسان است   ،پس آن روز سختي است
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پس او را براي سختي آماده مي سازيم.

(4) 

 آن است. ماننِد دِيب ،و پاداش بدي

 .و پروردگارشان آنها را به آنچه صبر كردند بهشت و حرير پاداش داد

 ... كس نزد او نعمتي كه به آن پاداش داده شود نيست و براي هيچ

 و هر كس عمل بدي بكند پس پاداش داده نمي شود مگر مانند آن

 بعنوان پاداش در برابر آنچه انجام مي داده اند

 يكوكاران را پاداش مي دهيم طور ن ما اين

 به احسان پاداش بده  ،و آنها را در مقابل احسان

 آيا به غير آنچه انجام داده ايد پاداش داده مي شويد؟
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 دهيم مي راو حتما به كساني كه پايداري كردند اجر و مزدشان 

 

 به بهتر از آنچه انجام مي داده اند.

ر خداونود  طوو  براي آنها در آنجا آنچه مي خواهنود هسوت ايون   

 .دپرهيزكاران را جزا مي ده

(5) 

 .او مال را شديدًا دوست داردو مسلما                    محمد دوست خدا است.

 انيد كه خداوند نيكوكاران را دوست داردبد ،و نيكوئي كنيد 

پس زود باشد كه خدا قومي را بياورد كه او آنها را دوست 

 دارند. دارد و آنها او را دوست مي مي

 اين از آن جهت است كه آنها زندگي دنيا را از آخرت بيشتر دوست داشتند

 

 و اينكه خدا قوم كافر را هدايت نمي كند.
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 كرده است. و لكن خداوند براي شما ايمان را محبوب

(6) 

 و خداوند اراده دارد به اينكه بر شما توبه بپذيرد

 قصد مي كنند كه از آتش خارج شوند

 

 است. يونده از آن نيستند و براي آنها عذابكه خارج ش در حاليو 

 روي خدا را قصد و اراده مي كنند.

همانا فرمان او هرگاه چيزي را اراده كرد اين است كه به آن 

 باشد بگويد باش پس مي (چيز)

 خواهم مگر اصالح را نمي   شود  همانا اين چيزي است كه خواسته مي

 و تو قصد نداري كه از اصالح كنندگان باشي
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(7) 

 و نبودي در طرف مغرب

دوري  )گمان بد(از بسياري از ظن  ايد اي كساني كه ايمان آورده

 كنيد.

 در پهلوي خدا

ه ( بو بر پهلوهايتان)در حال استراحت و خدا را ايستاده و نشسته

 ياد آوريد.

و بزودي پرهيزكارترين از آن دور نگاهداشته مي شود.آن 

 كسي كه مالش را مي بخشد تا پاك شود.

(8) 

  به آن نمي سوزد مگر شقي ترين )بدبخت ترين(

آن كسوي كوه بوه    . تور  و دور گيرد خوود را از آن شوخش شوقي   

 سوزد. بزرگ مي آتِش
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 چهاردهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
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 پانزدهمدرس 
 

  قسمت اول، تمرين
 

 :بخوانيد و به فارسي برگردانيدالف( 
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 :آيه(  92 ،مكيه ، 0حزب  ، 03جزء  ،29 ة)سور ةسور 

                                                

آياا ص ع اراا راص ،ااوز را از  توانااد  ر رااورص ،يراا ،   . آموزگاا ر مرمااي  ماا  2

يه ع ترليل كي ه، ، ال ع مفعول ع مرمدا ع خراي ع اعااياب   زآموزان بخواهد تج  انش

 ه  را تشخيص  هند. آن
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 :گردانيد بر از فارسي به عربي ب(

 

 خداعند از جه   كنندگ ن راض  شد ع ي ري بي آنه  ،يع ،يسم  . -2

 به قض ي خدا راض  شد . -9
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 راض  شدند به آنكه ب  اج نب ب شند. -0

 آي  خشنو ي ه ي خدا را  عس   اريد. -4

 راض  به ظلم نيس . شكه خداعند بياي بندگ ن  رسم ه ب  -5

گي انناد باياي    شوند ع از اع رع باي ما    كه به خداك ،ي م  هم ن  كس ن  -6

 آنه  اذاب شديدي اس .

 پيغمريي بياي شم  آمد ع لكن رع بيگي انديد ع اع را تكذيب كي يد. -7

  ر پ  عسيله به سوي پيعر گ رت ن ب شيد. -8

پس باه زع ي جازا   ،خشانو يه ي پيعر گا رب ب شاد     پس هي كس پ -2

 پ  سخم  بياي مي   نر شيد.  ر -23              ا ه ع راض  م  شو .

 پيهيزك ري از خدا بكنيد ع خشنو يه ي اع را بجوئيد. -22

 رسمگ ر نم  شوند. رعند  نر ل ،منه م ه كه ب ع كس ن  -29

 خ رج شد.  پس چون رعز بي اع نم ي ن شد بياي جنگ )جه  ( -20

 نم  كند. گي نور خو  را جز بي كس ن  كه جوي ي رعي اع هسمند جلوه -24

  ر  انش ع ايم ن تنگ نظيي نيس . -25

بدانيد كاه اع شام     ، ر آنچه خدا به شم  اط  كي ه اس  بخل نورزيد -26

 را ب  ني ز خواهد كي .

 كند. كند به خو  ظلم م  هي كس بخل م  -27

ع ام  آن كس كه بخل كي  ع رع بيگي اند خداعند بياي اع گشا يش   -28

 نم  آعر .

  )بخل كند( ز ،ضل خو  بي بندگ نش  ريغ نم يدنيس  كه ا خدا چنين -22
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 آنه  بدتيين مي   بو ند. -93

 ه  را بي ك ،يه  بيتيي  ا ه اس . خداعند مومن -92

 شم  بي م  بيتيي نداريد . -99

 بيتيين مي   نز  خداعند پيهيزك رتيين آنه  اس . -90

ه اع اازص  هناده ع   پيعر گ ر من اس . هم ن  ك ي  اشمه ،اين ارزان  -94

 مهيب نس .

 ع بيم  بيتيي بخشيد. )،يع  آمد( عس  م  به منزل م  عار  شد  -95

  ر كسب غش  اخل نكنيد. -97           شب آمد ع آنه  را پوش ند -96

 اذاب  كه رحم  خدا را از آنه  م  پوش ند. -98

 كشد. راض  نشويد به اينكه  اخل آتش  شويد كه زب نه م  -92

 بياي جسمجوي خوشنو ي ع ،زعن  خدا تالب كنيد. -03

 

 نث(ؤ)مذكي ع مج( تعليم و تمرين نحو 
 

 ر بعض  آي ص ع ار راص  رعس گذشمه توجه كي ه ايد كه  ر زب ن 

 ر مور   ،ولايب  بيخالف ، رس  شكل ،عل ع ضميي ي  رف  ع موُر

 ،يز م  كند. ،زن ب  مي 

 م   ر ، رس  بدعن تف عص م  گوئيم :

 ، طمه ر،   ،   سين ر، ح

 ن هيد  سمش را بييعن آعر   ،   پيعيز  سمش را بييعن آعر 
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 من اند.ؤآن زنه  م ،   اند منؤآن مي ه  م
 

  ر رورتيكه  ر ايب  چنين م  گويند:

 نيث(أت ِي ت)آمده اس   تي   آخي كلمه رف   ، ر مور  زن

 .ترديل شده اس       به               .ترديل شده اس     به    

 ترديل شده اس .    به    .         ترديل شده اس       به     

 .ترديل شده اس   به              .ترديل شده اس        به         

اض ،ه شده اس   ت ،مفي   م ضِ   ر آخِي

  اض ،ه شده اس  ي امي   ر آخِي
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مي  ع زن ي  ني ع   االعه بي اين  رايب  غيي از انس ن ع حيوان كه 

  ارند.كلم ص ع اشي ء يگي هم مذكي ع مونث  ،اند م  ه

 :ب شند، م نند م مونث  ،دنخمم م  شو ي   تمثال غ لب كلم ت  كه به 

 

 م نند : شوند نث حس ب م ؤم ،كلم ص جمع

  

 

 ، م نند :نث را  ارندؤانوان م ،م  نيزاس از پ ره اي 

 ع غييه

  ر جمله ه ي ذيل  ق  كنيد : ،طور نمونهه ب



 

 122 

نث بو ن به ايب  ؤل  متوانيد جمله ه ي ذيل را ب  توجه به ح  اينك م 

 بگوئيد :

 اي مييم بياي پيعر گ رص سجو  كن . -2

 زمين  كه  ر آن بيك   ا يم. -9

  اخل زمين مقدس شويد. -0

 ع زمين را بعد از ميگش زنده م  كند. -4

 هم ن كه زمين من گشو ه ع پهن اس . -5

 چگونه زمين را بعد از ميگش زنده م  كند. -6

 بو ند. اي مي   ام  يگ نه -7

 ع هيكس امل بدي انج    هد پس پ  اب نم  بيند مگي مط بق آن. -8

كنند از آتش بييعن آيند  ر ح ل  كه خ رج شونده از آن   قصد م  -2

 نيسمند.

 خديجه به كلم ص پيعر گ رب تصديق كي . -23

 بياي شم  آيه ه ي آشك ري را ن زل كي  . -22

 يع ،يسم  يم.هم ن  كه م  آن را  ر شب مر رك  ، -29

 اين نش نه اي بياي شم س . -20
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خو  ليزيده شو  ع ب ره ي خو  را بييعن  ةكه زمين به زلزل زم ن  -24

بييز .  ر آن رعز خريه ي خو  راحك ي  م  كند بي حسب آنچه 

 پيعر گ رص به آن عح  كي ه اس .

 و ارزان   اشميم.تنعمم  كه بي  -25

 بهشم  كه  اخل آن م  شويد. -26

 پس ط يفه اي از بن  اسيائيل ايم ن آعر ند ع ط ئفه اي ك ،ي شدند. -27

 آي ص خدا كه بي تو تالعص م  شو . -28

 رعزي كه كس  بياي كس  م لك چيزي نيس . -22

  .ع به ترقيق از آي ص بزرگ پيعر گ رب  يد -93

 كه اين نيس  جز ميگ نخسمين م .  رسم ه ب -92

 .هي زم ن كه امم   اخل شد -99

  اخل بندگ ن من شو ع  اخل بهش  من شو. ،اي نفس مطمئن -90

 اي زهيا رري كن. -94
 

 تعليم ، قسمت دوم
 

 :الف( كلمات و مشتقات
 

 )كسب = به  س  آعر ن ، گيي آعر ن( (1)

 نث(ؤكسب كي )م    گيي م  آعر   كسب كي  ،گييآعر 
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  س  م  آعر )ب كوشش(ه ب         س  آعر ه ب  نث(ؤكند)م كسب م 

   ب  تالب گيي آعر        

 )،ك ع تفكيك= جدا كي ن ، منفك= جدا شده( (2)
 

  زيي(تر  = )   (3)

 

 ننده() ط هي = پ كيزه ، پ ك ك   (4)

 پ ك م  كند  پ ك كي    پ ك   شو  پ ك م   پ ك شد

 شو  پ كيزه م  اس پ كيزه 

 پ ك تي  قوي ةپ ك كنند    پ ك شده  پ ك كننده
 

(5)   

 (ء جمع آن اعلي  .ر حب اخمي ر، ارب ب  ، آق ، ع مول  =  عس  عل   )

 
 كي  عالي   منطقه ت بع يك عال     ر حب منصب  ح كم

 كي   حكوم      عل  امِل  نه  ع ر حب حق امي ،يم ندار
 

(6)    
 ب زگش  ع بيگش ( ) رجوع ع رجع  =
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  هد بيگش  م   بيگش   ا   گي   بي م     بيگش 

 بيگش  شده بيگش  كننده  مرل بيگش  مياجعه كن، گي يب

(7)    

 ع حيك  به سمم   اشمن( )جيي ن = رعان بو ن

 شو  ج ري م  رعان شد جيي ن  هنده  جيي ن مرل شو  ج ري م  رعان شد

 نث(ؤ)م  نث(ؤ)م  اجياكنند  موقع جيي ن
 

 (  جوير ر=   ،        جوينهي =   )    (8)
 

 

 :هب( تركيب و ترجم
 

 (1)  

 م ل اع ع آنچه به  س  آعر ه اس  از اع كف ي  نم  كند.

ت  خدا به هي كس بي حسب آنچه كسب كي ه اس  جزا بدهد.

                                                

 توجه شو . 4ع 0،  9ه ي  به مؤنث بو ن ع مط بق  ،عل  ر شم ره. 2
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 هم ن  كه خداعند زع  حس ب اس .

به سو  اع اس  آنچه گييب آمده ع به زي ن اع اس  آنچه به 

  س  آعر ه اس .

. ر آن رعز هي كس به آنچه كسب كي ه اس  پ  اب  ا ه م  شو 

 ظلم  ر آن رعز نيس  هم ن  كه خداعند زع  حس ب اس .

 كي ه اند. پ  اش  مط بق آنچه كسب م 

(2) 

 ع مشيكين ك ،ي شدنداز اهل كم ب كه  س ن ك

 ت  آنكه بيايش ن  ليل آشك ري بي يد. ) س  بي ار نيسمند( جدا نم  شوند

(3) 7-   

 ع از زيي اع ندا كي .
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 هي  عي آنه  ت بع )  ر زيي(  ع بنده اي از بندگ ن  رسمك ر م  بو ند.

(4) 

 بدانيد كه خداعند پ كيزگ ن ع پ كيزه كنندگ ن را  عس   ار .

 

 ك كي ن ك ملع شم  را پ ك كند پ 

 ع از آسم ن آ ب پ ك كننده اي ريخميم.

 به  رسم  كه آنه  مي م  هسمند كه خويش را پ كيزه نگ ه م   ارند.

 وب شم  آن پ كيزه تي اس  بياي قل

(5) 

 خدا آق  ع  عس  كس ن  اس  كه ايم ن آعر ند.

رعزي كه هيچ  عسم  از  عس  خو  چيزي نم  تواند ب  ني ز 

 كند ع آنه  ي ري كي ه نم  شوند.

                                                

 قيآن اخمالف مخمصي  ار .ة . ب  آي9
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 م   عس  ع سيپيس  شم   ر زندگ   ني  ع آخيص هسميم.

هم ن  كه سيپيس  من خداي  اس  كه كم ب را ن زل كي  ع 

  ران را سيپيسم  م  كند.اع  رسمك

ي ر اع هم ن را كه  عس   ار  قيار م   هيم ع اع را به جهنم 

 م  سوزانيم.

خدائ  جز اع نيس  ع ،يشمگ ن ع  كه هم ن  اع  ا خدا گواه  

 .)هم گواه   ا ند(ر حر ن  انش 

 ر حر ن ،يم ن ع امي

هم ن   عس  تي ع نز يكميين مي   به ابياهيم حمم  كس ن  هسمند 

 منين اس .ؤع خدا  عس  سيپيس  م...  ع اين پي مريكه اع را پييعي كي ند 
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پس اگي رع گي اندند پس بدانيد هم ن  خداعند آق ي شم  اس 

 خوب  ع چه ي عر خوب چه آق ي 

 از خدا هيچ  عس  سيپيس  ع نگ ه  ارنده اي نيس .)اوض(  بياي تو

(6) 

 سپس مرل ب زگش  شم  به سوي من اس .

 گ نند.همه به سوي م  بيگش  كنند

 هم ن  ب زگش  به سوي پيعر گ رص م  ب شد.

 ع ك ره  به سم  خدا بي م  گي ند.

مي ر همه چيز  س  اع ا اره ع اخه پس منزه بدان كس  را كه ب

 .شويد ه م يدانگي اس  ع به سوي اع بي
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 گي  به سوي پيعر گ رص  رح ل خشنو ي ع خشنو  شده.يب

 هم ن  كه اع بي بيگي اندنش حمم  توان  اس .

 ش يد من بيگي   به طيف مي   ش يد آنه  بدانند.

 سپس حمم  ب زگش  ايش ن به سوي جهنم اس .

(7) 

به ن   خدا موقع جيي ن آن

ع آنه  را رعان كي  )راه بي (

 ع آن به امي اع رعان م  شد )حيك  م  كي (

                                                

ه ي  و ن ، ال ي  ميجع ضميي  ر جمله. آموزگ ر مرمي   انش آموزان را به مؤنث ب2

 د.ننم ي موجه م م  02،  07،  06،  05،  04،  00،  92
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 اس .)ح كم( ع قدرص تو ج ري         پس قسم به ب  ه ي ماليم

(8) 

 ه ئ  قيار م   هدع بياي شم  جوير ره ي  ره  م  س ز . ع بياي شم  ب غ

هم ن  كس ن  كه ايم ن آعر ند ع ك ره ي ش يسمه انج    ا ند بيايش ن

 ب غ ت  اس  كه از كف آنه  جويه ئ  رعان  م  شو .

 تمرين آخر ،درس پانزدهم 
 

 )ب  ااياب ع ب  ااياب(: بخوانيد و به فارسي برگردانيدالف( 
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 :ب( از فارسي به عربي
 

 به من بگو آن رعز چه به  سم  آمده اس .  -2

 ه آنه  پ يداري كي ند ع ترصيل ازص نمو ند.هم ن  ك -9

 چيزي اس  كه كسب م  كند. (رهين)ع هيكس  ر گيعي  -0

 رحم  خدا را به  س  آعريد. -4

  س  آعر ه بو   ب  ني ز نكي .ه ميا آنچه ب -5

 به  س  آعر ن نيك  ه  بهمي از بدي ه  اس . -6

 .ذاب خو ص جدا بس زخداي  ميا از ا -8          شم از م جدا نرو يد. -7

 نم   انم زيي خ ك )زمين( چيس . -2

 ( اس . ( م  ران )بهش   ر زيي قدمه ي ) -23

 خداي   شمن ن )ااداء( م  را زيي پ ي م  قيار بده. -22

 ب غ  را  يد  كه از كف آن نهيه ي زي  ي رعان بو . -29

  ل خو  را پ ك كن. -20

 ننده آعر .ك پ ك بياي من آِب -24
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 هم ن  اگي پ كيزه ب شيد خدا شم  را  عس   ار . -25

 از آسم ن آب ،يع  آمد ت  م  را پ كيزه كند. -26

 پ ك كننده قيار  ا ه شده اس . (زمين)خ ك  ،بياي من -27

خواهد شم  را  خواهد بلكه م  خدا بياي شم  سخم  ع  شواري نم  -28

 .پ ك كند

 خو ص قيار بده.خداي  م  را از  عسم ن  -22

 خداي  ر حب ،يم ن م  را بفيس . -93

 س  ع كس ن  كه ايم ن آعر ه اند.ا هم ن  كه آق ي من خدا -92

 از اهل الم پييعي كنيد. -99

 ،يشمگ ن گفمند م  از  عسم ن شم   ر زندگ   ني  هسميم. -90

 .گونه حكوم  م  شويد )حديث نروي( هي طور ب شيد هم ن -94

 يگشمم كه اع موالي م س .به بخدا ب -95

 به خو ت ن مياجعه كنيد ت  بدانيد كه حمم  آن حق اس . -96

 گي  . هي چيزي به ارل خو  بي م  -97

 بدانيد كه ك ره  )امور( به خدا بي م  گي  . -98

 ع زع  ب شد كه به قو  خو  بيگي ي. -92

 ع خدا گف  ب زگش  همگ  شم  به سوي من اس . -03

 ه جيي ن  ار ؟ك ره  چگون -02

 از آسم ن آب پ ئين آمد ع نهيه  ج ري شد. -09

 آنچه را گذش  )ج ري شد( بياي م  حك ي  كي . -00
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 ب  را ي  تلفظ رريح حيع،  كه قرال آموخمه ايد.( طع  ص تلفظ) ج( تجويد
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 « پايان كتاب دوم آموزش قرآن »
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 درس اول
 

 قسمت اول، تمرين

 

 )دوره از كتاب دوم( بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(
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 : برگردانيد ياز فارسي به عرب ب(

 

گردانند، براي آنها عذاب  شوند و از او رو برمي كساني كه كافر مي -1

 شديدي است.

 خداوندا  ما را بعد از سختي داخل راحتي و آسايش بنما. -2

 حتما خدا قصد داشته است شما را پاكيزه كند. -3

ي در كنند نصيب براي كساني كه تالش جز براي زندگي دنيا نمي مُسَّلَمًا -4

 آخرت نيست.

 من محققا مبعوث شدم تا شما را به راه راست راهنمائي كنم. -5

كند  خدا كه شما را بر رستگاري هدايت مي ةبنابراين مردم، فرستاد -6

 تكذيب ننمائيد.

 دهد. اگر پايداري كنيد خدا شما را به ياري خود مژده مي -7

 زندگي را از آب آفريديم. -8

 زمين را براي شما خلق كرده است.خداوند آسمانها و  -9
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 دانش او بر همه چيز گسترده است. -11

كني در صورتي كه رحمت تو بر همه چيز  چگونه مرا عذاب مي -11

 گسترده است؟

در زماني كه ابراهيم به پروردگار خود گفت پروردگارا در ميان آنها  -12

 پيغمبري برانگيز.

 كند. زنده ميهمانا خدا زمين را بعد از مرِگ آن  -13

 كيست كه راستگوتر از من براي شما باشد؟ -14

 كند. و خداوند آيات خود را براي شما روشن مي -15

 انسان نسبت به ضمير خود كامال آگاه است. -16

ماه رمضان، ماهي كه در آن قرآن نازل شد در حالي كه براي مردم  -17

 راهنما و دالئل آشكار از هدايت است.

 شوند؟ را ديدي كه فوج فوج داخل دين خدا ميآيا مردم  -18

 ِاي مردم به خدا ايمان آورديد و او را بندگي كنيد. -19

 مانند كساني كه كافر شدند نباشيد. -21
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 تمرين صرف و نحوج(
 

  آيات ذيل را كه بدون ِاعراب است قرائت و تجزيه كنيد( 1ـ ج 
ها را  خبر را تشخيص داده دليل ِاعراب )يعني فاعل و مفعول و مضاف اليه و مبتدا و

 بگوئيد.(

 له عربي است(.)آيه نيست، يك جم
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  ها را به عربي بگوئيد : ها يا جمله اين فعل( 2 ـ ج

 شود. خارج مي  ،  كند خارج مي  ،   خارج كرد -16

 ايمان بياور.  ،   خارج شدند  ،    خارج شو -17

 قوم ياري شد.  ،  كتاب نازل شد  ،    خواهد مي -18

 گويند. مي  ،    انستيد  ،     دانستم -19

 دانم. مي  ،    آمدي  ،     آمدم-21

 بخشم. مي  ،  كنم بندگي مي  ،  دهند گواهي مي-21

 كنيم. اراده مي  ،   اراده كرديم  ،  ايمان آورديم -22

 عذاب كرديم.  ،  پرهيز كرديم  ،  داريم دوست مي -23

 ردگارت سجده كن.پرو اي مريم براي ، زميني كه در آن بركت داديم -24

 اي زهرا صبر كن. ،  اين نشانه براي شما است -25

 مالك چيزي نيست. براي كسي، ،)نفسي(روزي كه كسي  -26

 
 

 قسمت دوم ، تعليم
 

 كلمات و مشتقات : الف(
 

 )دعا = خواستن و خواندن به طرف خود( (1)

 
 بخوانيد،بخواهيد   خواننده     شود خوانده مي       خواند مي خواند،خواست 
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 ) نجات = رهائي يافتن( (2)

نجات داد   نجات يافتي  يابد نجات مي   نجات يافت

 نجات داد   نجات بده  ات دهندهنج  دهد نجات مي
 

 جمع آن اشرار و شرور( ؛)شر= بد ، زيان آور و بدي      (3)
 

 (بريّه = مَردُم و خّلق)     (4)
 

 ( امر به معروف و نهي از منكر )   (5)

 = فرمان دادن و وادار كردن . َنهي = ضد امر، بازداشتن.)

 (، نامطبوع= ناشناخته ْنَكرْم شده ، پذيرفته شده ، خوب ، متداول . = شناخته 

 نهي كن  كند نهي مي نهي كرد  امر شده    امر كننده    كند امر مي   امر كرد

 شناخته  شناسنده  كند معرفي مي   شناسد مي  شناساند اختشن

 ناشناخته     ناشناخته كرد    ناشناخته شد 
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 (ُسُبلسبيل = راه ، جمع آن )    (6)
 

(7)   

 ، بينا شدن و راهنمائي شدن()رشد = رسيدگي و 

 راهنمايي ، رشد دادن  رشد يابي رشد يافته   ، هدايت كردرشد داد رشد يافت
 

 )صحيفه = جزوه و نوشته. جمع آن ُصُحف و َصحاِئف(  (8)
 

 

 تركيب و ترجمه : ب(
 

(1) 1-  

 دعوت حق براي اوست.

2-  

 و دعا و خواستن كافرين نيست مگر در گمراهي  پس بخوانيد

3- 4-   

 و دعوت كننده به سوي خدا    پس پروردگارش را خواند

5- 

و اينكه مساجد براي خداست پس احدي را همراه با خدا 

 نخوانيد و نخواهيد.
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6- 

خواندند را خداي پروردگارشان شد  )باردار(پس همين كه سنگين 

 

 كه اگر به ما )فرزند( صالحي بدهي حتما از شكرگزاران خواهيم بود.

7-  

 مرا بخوانيد و چيزي را با من شريك نكنيد.

8-  

 در حالي كه او به طرف اسالم دعوت مي شود.

9-  

 گفت پروردگار من بدان كه من قوم خود را شب و روز دعوت كردم.

11- 

 كني. راست دعوت مي يو همانا كه تو آنها را به طرف راه

11-  

 آيند. سپس آنها را بخوان تا به طرف تو

(2) 12-  

 خوانم شود كه شما را به طرف نجات مي مرا چه ميمن اي قوم 

 

 خوانيد. و شما مرا به طرف آتش مي 
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13- 14- 

 و تو را به بدنت نجات داديم.    از گروه ستمكاران يرهائي يافت

15-  

 و كساني را كه ايمان آورده اند و پرهيزكاري داشتند نجات داديم.

16-  

 آورده اند و پرهيزكاري داشتند نجات داديم.و كساني را كه ايمان 

(3) 17- 

آيا شر است كه براي كسان در زمين خواسته شده است يا براي آنها 

 پيشرفت ورشد خواسته شده.

18-  

 بيند. وزن ذره اي كار شر و بد بكند آن را مي پس هركس هم

19-        21-  

 چنان روز حفظ كرد. پس خدا آنها را )از( بدِي    همانا كه بدها حتما در جهنم اند.

(4) 21- 

 

 همانا كساني از اهل كتاب و بت پرستان كه كافر شده اند
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 آنها همانا بدترين مردم اند. .پيوسته در آتش جهنم خواهند بود

(5) 22- 23- 

 به پرهيزكاري امر كرد. دهد. همانا كه خدا به عدل و احسان دستور مي

24-  
 بنمايند و حتما از شما گروهي باشند كه دعوت به خير و خوبي

 و به كارهاي پسنديده و مقبول امر كنند و از نامطبوع جلوگيري نمايند

 
 و آنها همانا پرهيزكارانند.

25-  

 استوار باش طور كه امر شده پس براي اين منظور دعوت بنما و همان

26-  

 امر كنندگان به شايستگي و نهي كنندگان از ناشايست.

27-  

 شوند نعمت خدا را مي شناسد سپس منكر آن مي

 

 بيشترشان كافرند. در حالي كه

28- 
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 ها تسليم شويم. و امر شده ايم تا به پروردگار جهان

29- 31-  

 ارد.باز د )دلخواه( يوهَو نفس را از      كنند. شوند مي و آنچه را امر مي

31-  

 دارد مي ازو ناپسند ب زننده( )كارهاي بِداز فحشا  )شخص را(همانا نماز

 32-  

 بندگي كنيم؟ نمائي ما را از اين كه آيا منع مي   خدا بزرگتر است. دو مسلما يا

33-  

آنها را ندا داد آياا شاما )دوتاا( را از     ،پس پروردگار آن دو نفر

 اين چيز نهي نكردم؟

34-  
 ود ش و چون آيات آشكار ما بر آنها خوانده مي

 
 شناسي. نامطبوع را مي )حالت(اند  كافر شده كه در صورت كساني

35- 

شديد به بدكاريست مگر آنچه  ةهمانا نفس )انسان( حتما وا دارند

 د.پروردگارم مرحمت كرده باش

36-  
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 كالم پسنديده ) شما زنها(و بگوئيد 

(6) 37-  

 نمايند. با دارائيها و جانهاي خودشان در راه خدا جهاد مي

38-   

)حق  دهد منين راهي قرار نميؤو هرگز خدا براي كافرين بر م

 دهد(. ايراد و تسلط نمي

39- 

 و بدانيد كه اين راه راست من است پس آن را پيروي كنيد.

 اورا پيروي نكنيد زيرا كه شما را از راه  )ي ديگر( و راهها

 پراكنده كند

 كند شايد شما پرهيزكاري نمائيد. چنين است براي شما آن را توصيه مي

41- 

 آيا پس راهي براي خروج نيست؟

41-  

هائي قرار داد به اميد اينكه شما  راه )زمين(راي شما در آن ب

 راهنمائي شويد.
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(7) 42- 

 

ا پيروي مرمن و آن كس كه ايمان آورده بود گفت اي قوم 

 كنيد تا شما را به راه هدايت و پيشرفت راهنمائي نمايم.

43- 

 و رشد و تكامل او را قبال داده بوديم.

44-  

 و حتما به من ايمان بياورند تا شايد نمو و رشد بيابند.

45-  

 آنها همانا رشد دهندگانند.

46- 

 ،از آيات خدا  )نمونه اي(چنين است 

 
 پس او راهنمائي شده استهر كس را خدا راهنمائي كند 

ست هدايت ورا گمراه كند پس هرگز براي او دو هركس 

 كننده اي نخواهي يافت.
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(8) 47- 

 رسولي از جانب خدا كه بر آنها نوشته هاي پاكيزه را برخواند.

48-  

 نوشته هاي نخستين است.همانا اين )مطلب( حتما در 
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 دومدرس 
 

 قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(
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 برگردانيد از فارسي به عربي ب(
 

 كند. ا را به سوي نجات دعوت ميهمانا كه پيغمبر شم -1

 شما به جهنم نيستم. ةو من دعوت كنند -2

 و او بر هر چيزي به خوبي دانا است.خوانم(  )مي كنم پروردگارم را صدا مي -3

 خوانند. از كساني پيروي كنيد كه مردم را به پايداري مي -4

 خوانند. كساني كه زندگي دنيا را دوست دارند شما را به طرف آتش مي -5

 د را به پرهيزكاري دعوت كرد.وخ پس قوم -6

 پروردگارا مرا از گروه مردم ستمكار نجات بده. -7

 پس خدا او را از شر چنان روز نجات داد. -8
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 برايم حكايت كن چگونه از مرگ نجات يافتي. -9

 ايمان و كار شايسته است. نجات در  -11

 به تحقيق براي شما راه نجات را روشن كردم.  -11

 خدا نجات دهم. مبعوث شدم تا شما را از عذاب  -12

 از بدي و زيان دنيا پرهيز كنيد.  -13

 شما چيزي رادوست داريد در حالي كه براي شما زيان آور است.  -14

 نزد خدا ستمكاران اند. بدترين مردم در  -15

 درستكاران بهترين مردم اند.  -16

 به تحقيق آنها را به نيكوئي ها فرمان داد.  -17

 خدا را بندگي كنم. م )امر شده ام( به آنكهرهمانا كه من دستور دا  -18

 كنند همانا كه بدترين مردم اند. آنها كه مردم را به بدي امر مي  -19

 بينيد؟ كنيد و خودتان را نمي آيا مردم را به حق امر مي  -21

 كنند خدا را دوست دارند. به اعمال پسنديده مي وادارآنهائي كه مردم را   -21

 كردند و نهي از منكر. چنين بودند كه امر به معروف مي  -22

 امر به معروف بكنيد و كار شايسته انجام دهيد.  -23

 .خودت را به ما معرفي كن -25   اشياء شناختم. ةخدا را به مشاهد  -24

 كنيد. شناسيد و لكن انكار مي آنها را مي -27      خدا او را به ما شناساند. -26

 در راه خدا جهاد كنيد تا رستگار شويد. -28

 دم.راه هدايت و ترقي ندي ،آن را -29
 دانستم كه آنها رشد يافته هستند. -31
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 (باب افعال و تفعيل ،تفعلون  وفعلتم )   رفتمرين َص ج(

 كنيد. نهي مي ،  كنيد امر مي   نهي كرديد ،  امر كرديد -1

 خوانيد. مي ،   خوانديد شويد راضي مي ، راضي شديد -2

 گردانيد. بر مي ،  برگردانديد  گرديد بر مي ،   برگشتيد -3

 كنيد. پاك مي ، شويد پاك مي   پاك كرديد ،  پاك بوديد -4

 آوريد. به دست مي ، آيد به دستتان مي  به دست آورديد ، به دست شما آمد -5

 كنيد. جستجو مي ،  جستجو كرديد   كنيد بخل مي ،  بخل كرديد -6

 كنيد. اراده مي ،  اراده كرديد  شويد راضي مي ،  راضي شديد -7

 دهيد. پاداش مي ،  اداش داديدپ  داريد دوست مي ، اشتيددوست د -8

 كنيد. تالش مي ،  تالش كرديد   دهيد قرار مي ،   قرار داديد -9

 كنيد. پيروي مي ،  شويد پيرو مي   پيروي كرديد ،  پيرو شديد -11

 .دانيد دروغ مي ، گوئيد دروغ مي   دروغ دانستيد ،  دروغ گفتيد -11

 شويد. برانگيخته مي ،  انگيزيد بر مي  برانگيخته شديد ،  برانگيختيد -12

 دهيد. مژده مي ،  مژده داديد   كنيد عطا مي ،  عطا كرديد -13

 .كنيد( )عمل ميدهيد انجام مي، انجام داديد    كنيد مي ،   كرديد -14

 ميريد. مي ،    مرديد   كنيد زنده مي ،  زنده كرديد -15

 كنيد. زياد مي ،  شويد زياد مي    زياد كرديد ، شديد )كثير(زياد  -16

 .دانيد راست مي ،  گوئيد راست مي   راست دانستيد ،  راست گفتيد -17

 كنيد. يقين مي ،  يقين كرديد  كنيد حكايت مي ، حكايت كرديد -18

 كنند. خارج مي ، شويد خارج مي   خارج كردند ،  خارج شديد -19

 كنيد. داخل مي ، شويد داخل مي   داخل كرديد ،  داخل شديد -21

 كنيد. بدي مي ،  بدي كرديد  كنيد خوبي مي ، خوبي كرديد -21
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 شويد. آفريده مي ،   آفرينيد مي   آفريده شديد  ،   آفريديد  -22

 دهيد. ياد مي ،   دانيد مي    ياد داديد   ،   دانستيد -23

 دهيد. ينشان م ،   بينيد مي   نشان داديد  ،   ديديد -24

 1كنيد. وادار به صبر مي،  كنيد صبر مي وادار به صبر كرديد ،  صبر كرديد -25

 

 تعليم ،قسمت دوم 
 

 كلمات و مشتقات  الف(
 

 درخواست( )سؤال = پرسش ،  (1)

          
 خواستم،پرسيدم   واستي خ،پرسيدي  خواهد مي،پرسد مي   واست ،خپرسيد

         
 درخواست كرد  ال شده ؤموضوع س     پرسش شده    كننده پرسش

 خواسته شده    خواهنده
   

 كنم. درخواست مي  درخواست كردي   پرسند  از هم مي كند درخواست مي

                                                

كند  معلوم مي 23،17،16،11،4آموزگار محترم با توجه دادن مجدد دانش آموزان به شماره هاي . 1

آورند و  در مي متعديبه صورت  الزمادن حرف دوم، فعل آن را از صورت كه با تشديد د

وزن و از باب تفعيل است. همچنين  مصدر اين افعال )تطهير، تكذيب، تكثير، تصديق، تعليم( هم

فعل  تو  بو  الفمعلوم مي كند كه با افزودن  25،24،21،19،11،8،5با توجه به شماره هاي 

كنند و مصدر اين افعال )اكتساب، احباب، اّتباع، اخراج،  مي يدمتعآن را شدت مي دهند يا 

يا  افتعالشود و از باِب  ادخال، ارائه اصبار( )به جاي سه حرفي(، شش حرفي يا پنج حرفي  مي

 گردد. مي افعالِ
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(2)

 قضاوت و قضاوت كردن( ،)حكم = دستور و دستور دادن 

 دانش و رفتار استوار  حكم شده   حكم كننده   كند حكم مي حكم كرد

 محكمي رفتن در پي    داور  ستوار و قطعيا  كند اكمه ميمح   م دادحك
 

 
 

)فرق = جدائي و    (3)

 اختالف(

 ، جدايي انداختتفرقه انداخت     جدا كرد   جدا شد

 شويداز هم جدا   جدا شويد  كننده جدا ةوسيل  جدا شونده
 

(4)  

  نوشته شد     نويسد مي   نويساند    نوشت  

 محل نوشتن   نوشته شده    نويسنده    بنويس 
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 ( دوستدار خدا به خدا، مايل  = حنيف)     (5)
 

جمع آن   ( ، معني اصلي آن دم است )  ذنب = گناه )  (6)

 ذنوب(
 

 ( گناه ،فسق = بدكاري  )   (7)

 بدكار      كند فسق مي      فسق كرد
 

=   .= درد و سختي .دريافت درد درد،= احساس   ) (8)

 ( دردناك

 

  :تركيب و ترجمه ب(
 

(1) 1- 

 گفت به تحقيق درخواستت برآورده شد اي موسي

2-  

 واقع شونده پرسش كرد پرسش كننده اي راجع به عذاب

3-  

 پس از اهل اطالع )ذكر( بپرسيد.

4-  
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آنها و  خواهند از كساني پيروي كنيد كه از شما دستمزدي نمي

 .اند هدايت شده

5-  

و به درستي كه آن محققا يادآوري و پند براي تو و براي قوم توو  

 زودي پرسش خواهيد شد.و ب است

6-  

 حتمًا ؟و هرگاه از آنها بپرسي كي آسمانها و زمين را آفريد

 .گويند خدا مي

7-  

 پرسند. از تو راجع به ساعت )قيامت( ميو 

8-  

از كساني كه جهت آنها فرستاده شده است پرسش و  پس 

 كنيم. بازخواست مي

9-  

طوركوه پويش    د اينكه از پيغمبرانشان بخواهند همانيآيا قصد دار

 موسي خواسته شد. از آن از

11- 

 مرا پيروي كردي پس از چيزي پرسش مكن گفت پس اگر 
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 از آن يادي نقل كنم.تا برايت 

11-  

از اينكه چيزي را  برم پناه مي گفت پروردگارا همانا من به تو

 كه به آن علم ندارم بخواهم 

 

 باشم. و اگر مرا نبخشي و مهرباني نكني از زيان بردگان مي

12-  

 پرسند چه انفاق بكنند بگو عفو و گذشت از تو مي

13- 

 …يگر بپرسند طور آنها را برانگيختيم تا از يكد و اين

14- 

گفت پس اگر از تو از چيزي پرسش كردم پس با من همراهي 

 و هم صحبتي نكن 
 

(2) 15- 

 و آنها را كتاب و حكمت بياموزد 
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 بوده باشند.و اگر چه قبال در گمراهي آشكاري 

 

16-  

 دهد  و پيغمبري مي تاب و كاينكه خدا او را 

17- 

ه در آسمان ها و زمين استمنزه دانست خدا را آنچ

 
 و او صاحب عزت و فرزانه است.

18-  

 كند. كند حكم مي پس همانا خداوند آنچه را اراده مي

19-   

ت بهتر از خداست براي و كي به لحاظ حكومت و قضاو

 كنند. گروهي كه يقين مي

21-  

 پس چون حكم و داوري كرديد بين مردم اينكه به عدل حكم بكنيد.

21-  

 در آن آيات قطعي و استوار است.
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22-   

 قصد دارند اينكه پيش طاغوت محاكمه ببرند.

23-  

در حالي كه نزد آنها تورات  دهند مي م قرارَكَحو چگونه تو را 

 باشد. كم خدا مياست كه در آن ُح

24- 

كني. همانا تو ميان بندگانت حكم مي

(3)25- 

 گفت اين جدائي بين من و تو است.

26-   

 ورزند. دسته اي از آنها به پروردگارشان شرك مي ناگهان

27-  

 كند و اگر جدا شوند خداوند همگي را بي نياز مي

 

 حكيم است. اي و خدا وسعت دهندهاز گشايش خود 

28-  

 و زماني كه موسي را كتاب داديم
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 به اميد اينكه شما هدايت شويد. ،و وسيله جدائي )حق از باطل(

29- 31-  

 جدا شويد به خوبي و خوشي                گذاريم بين هيچ يك از پيغمبران او فرق نمي

31-  

 اين كه بگوئي تفرقه انداختي ميان بني اسرائيل 

32-  

 و در آن از يكديگر جدا نشويد.

33-  

 را بر بنده اش  ن= وسيله جدائي حق از باطل(قارف)فرو فرستاد فرقان 

(4) 34-  

 و حتما نويسنده اي از روي عدل بنويسد. 

35-  

 كنيم. كنيم مرده را و ثبت مي همانا ما زنده مي 

36-  

 بر خود رحمت را نوشته است )حتم كرده است(

22-  

 و ما را با گواهان بنويس.
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38-  

 .ا در تورات و انجيلنوشته شده در نزد آنه

39- 41-  

 نويسيم. ا گفتند ميبزودي آنچه ر               است. راست و درست در آن كتابهاي

41- 

او چنين نوشته شده است كه هركس او را يار بگيرد پس  ةدربار

 كند. همانا گمراهش مي

(5) 42- 

 ين نيستم.باشم و از مشرك مايل به حق مسلمان مي

43- 

 در حالي كه و امر نشده اند جز اينكه خدا را بندگي كنند

 

 دارند و نماز را بپا مي، از روي ميلدينشان خالص براي اوست 

 دهند و چنين است دين استوار نگاهدارنده را مي اتو زك

(6) 44- 

 گويند پروردگارا ايمان آورديم  كساني كه مي
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عذاب آتش حفظ كن.از ما را  و پس گناهان ما را بيامرز

45- 

1وطلب آمرزش كن براي گناهت 

46-  

 شوند. مجرم ها از گناهانشان پرسيده نمي

(7) 47-  

 كند. را هدايت نميهمانا خدا گروه فاسق و بدكار 

48- 

    پس از امر پروردگارشان سرپيچي كردند.

(8) 49-  

 پس آنها را به عذاب دردناكي خبر بده

51-  

 اين است عذاب دردناك ،پوساند مردم را مي

51-  

                                                

 زن است. ، خطاب . طرِف1
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طور  همان )نيز( آنها همانا پس يدكش مي درد كه هستيد چنين اگر

 بريد درد دارند. كه شما رنج مي
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 سومدرس 
 

 قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(
 

1-  

2- 

 

3-  

4- 

 

5- 

6- 

7-  

8- 
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 603 
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9- 

01- 

. 

00-  

02-  

03-   

04-  

05-  

06- 

                            07-  

08- 
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09- 

21-  

20- 

          22-  

23- 

 

24- 

25- 

 

26-  

27-  

28- 
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29-  

03-   

33- 

34- 

 

35- 

 

 

 : برگردانيد از فارسي به عربي ب(
 

 شما مسئول اعمال خود هستيد. -2  داني بپرس. از من آن چه نمي -0

كنند بگو آن حق است و حتما  سش ميپر )ساعت(از تو راجع به قيامت  -3

 خواهد آمد. )به درستي كه(

 كنم ما را از درستكاران بگرداني. خدايا از تو درخواست مي -4

جانب  ياري از نمايم همانا بگو من از شما درخواست كمك نمي -5

 خداست.
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داشتند(  خواستند ) اراده مي از استادشان چيزهاي زيادي از آنچه مي -6

 پرسيدند. 

 ميان تابعين خود به حق حكم كرد. -7

كرد  چه بين شما حكم برانگيزيد و برايش بيان كنيد و سپس هر  داوري -8

 داني بين ما حكم كن. آن طور كه مي -9      پيروي كنيد.

 .و به تحقيق خدا به رسول خود كتاب فرزانه اي نازل كرد -01

 آنچه را نوشته ايد برايم بياوريد. -00

 مقرر )نوشته( شده است. اتما نماز و زكبراي ش -02

 .نويسد شنود مي نويسنده آنچه را مي -03

 اي براي او فرستادم كه در آن اخبار روز بود. پس نوشته -04

 پس اراده كرد كه نامهاي شما را بنويسد. -05

 . خدايا ما را در گروه )با( گواهان بنويس -06

 بينداز.خدايا ميان ما و گروه بدكاران جدائي  -07

 .اين صورت حتما زيان خواهيد برد از يكديگر جدائي نكنيد در -08

 .ميان هيچ يك از پيغمبران و او جدائي و تفاوت مگذار -09

 امروز روز جدائي است. -21

 بخشد. و اگر از هم طالق گرفتند )جدا شدند( خدا از فضل خود به آنها مي -20

 قرار بده.پروردگارا مرا مايل به حق و مسلمان  -22

 من بودند.ؤهمانا ابراهيم و كساني كه او را پيروي كردند دوستدار خدا و م -23

 از گناه خود آمرزش طلبيد )استغفار( -25     پروردگارا ما را از گناهان پاك كن. -24
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 خداوند براي گنهكاران خيلي بخشنده است)غفور( -26

 كاري بودند. تمعصي مردِم -28    از امر خدا سرپيچي نكنيد. -27

 )حروف نفي و نهي(رف تعليم و تمرين َص ج(
)ن( است كه گاهي در  ،هيفي و حرف َندر فارسي عالمت يا حرف َن

 شود : )م( به كار برده مي ،اشعار به جاي آن

  و ... آيد ، نيست ، نخواهم گفت نه  ، نديدم ، نمي  ؛في براي َن

   و ... ميازارن ، نز زن ، نرو ، نباشد ، م نگو ،  مگو ،  ؛ هيبراي َن

طوري كه در آيات و عبارات درسهاي گذشته ديديد براي ه اما در عربي ب

نفي )يعني نشدن و انكار چيزي( و براي نهي ) يعني نكردن و جلوگيري از 

،  لما،  لم،  ما،  الشود. مانند  كاري( عالمتهاي متعددي به كار برده مي

ا حروف معني و مورد استعمال خاص هر يك از اين عالمات ي ليس،  لن

مثال آورده به طرز استعمال آنها  دارد. ذيال نمونه هائي از آنها را شاهِد

 كنيم. اشاره مي

 

 :  (1 –ج 
 

 ي است.فعالمت ن الدر اين مثالها ـ 0

 

 شريك نگيريد چيزي را با خدا     به خدا كفر مورز 
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 ، 
 پروردگارا مرا در قوم ستمكاران قرار مده  و اولين كافر به او نباشيد 

 

 عالمت نهي است و در جلوي فعل امر آمده است. الدر اين مثالها ـ 2

 پرستيد، بندگي نمي كنم آنچه را شما مي

 

 آورد خيري نمي  ،   آورند و خدا را به ياد نمي

 نماز خواند س نه تصديق كرد و نهپ  ، گيري ندارد خداوند براي شما قصد سخت

 داند مگر او ن را نميآ  ، د دانستننه چنين است به زودي خواه

 
جلوي فعل مضارع )آينده( و احيانا جلوي فعل  الها كه  در اين مثالـ 3

 ماضي )گذشته( آمده است خاصيت نهي و نفي را دارد.

 در آن روز ستمي نيست.   ،    معبودي نيست مگر خداوند
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 غالب شونده اي نيست.براي شما اگر خدا را ياري كنيد ديگر 

 

كند.  جلوي يك جمله آمده است معناي آن را نفي مي الدر اين موارد كه 

 عث منصوب شدن )فتحه گرفتن( اسم شده است.ضمنا با

 (2–ج 

 
 بود و نه نصراني .يهودي نه ابراهيم 

 انس و جن را نيافريدم مگر براي آنكه مرا پرستش كنند.

 و در طرف مغرب نبودي   از آنها هيچ يك خود را پاك نكرد.

 بينم  . براي شما هيچ برتري نمي

 

 كند.  شود او را بي نياز از آن نمي مي دارائي او وقتي هالك

 
 آيند مگر به حق . فرشتگان پائين نمي
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جلوي فعل ماضي و گاهي مضارع آمده  مادر اين رديف مثالها كه 

 رساند. عالمت نفي است و نبودن يا نشدن را مي ،است

 

 نيست. گان بند پروردگار تو ستمكار بر راني نيست . ابراي ظالم ها ي

 
 و تو به نعمت پروردگارت مجنون نيستي.

 ،ن معني راآ جلوي جمله آمده و نافيه است. يعني نبودن و نشدِن مادر مثالهاي فوق 

 كند.  بيان مي
 

 اينك چند فقره تمرين ذيل را جواب دهيد :
 

 جز خدا كسي را بندگي نمي كنم و چيزي را با او شريك نمي سازم. -1

 شويد(. گيريد )يادآور نمي آيا پس پند نمي -2

  و مردم را مانع نشد ايمان بياورند. -3

 كند. خداوند قوم ستمكار را راهنمائي نمي -4

 براي آنكه عذاب كند آنها را(. ،)نبود خداكند ا آنها را عذاب نميخد -5

 . من(ؤما ايمان آورنده به شما نيستيم )ما نيستيم براي شما به م -6

 در زمين مكن. دفسا جستجوِي -7

 خواهد. كسي را پيروي كنيد كه از شما مزدي )اجري( نمي -8

 مانند كساني كه تفرقه كردند نباشيد. -9

 .قصدي ندارم جز اصالح -00  جز بشري نمي بينيم. تو را -01
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 آنها نيستي. ةتو را پيروي نكردند و تو تابع قبل ةقبل -02

 اين زندگي دنيا چيزي جز لهو و لعب نيست . -03

 از خائنين مباش. -05 شود براي بندگانش كفر را.  راضي نمي -04

 و صبر كن و نيست صبر تو مگر به خدا. -06

 اين آيات را با معلومات گذشته و فكر خودتان معني كنيد : د(

1-  

 

2- 

لت(ا)مسـاوات و عـد  

 

3-  

4-  

5-  
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6- 

 

 

 تعليم –قسمت دوم 
 

 كلمات و مشتقات : (الف
 

(1) 

 ني = خانه كردن ، اقامت داشتن ، آرام گرفتن(ن و سْك)سْك

دهد سكونت مي  شود ساكن مي  ، سكونت دادساكن كرد   ساكن شد

  ساكن كردم   ساكن شدم     سكونت بده   شو  ساكن

 آرامش دهنده    آرامش   )سكونت زده( ناتوان، فقير  محل سكونت
 

فاعل آن  اسِم مفتري  ،را= تهمت و دروغ بستن و بربافتنفِت) ِا  (2)

 است(
 

 هر = پشت ، پشتيباني ، تسلط (َظ )  (3)
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 هم پشتي كردند،    پشتيبان   كند  مسلط مي   پشتيباني كرد،

 همديگر را كردند پشتيباني          مسلط كردتكيه كرد،
 

مصدر آن   ،) دليل= راهنما و نشانه   (4)

) 

 ٌّلُدَا       ُّلُدَي       َّلَد 
 كنم داللت مي    كند  داللت مي     داللت كرد   

(5)  

 القاء مصدر باب افعال آن( ؛)لقا و مالقات = ديدار و برخورد

 ءقاِتل   یِقْلُي   یـَقْلَا    قيْلَي    َيِقَل
 برخورد  محل   دهد برخورد مي   برخورد داد دكن برخورد مي    برخورد كرد

 يتالق محل    اندازد مي  ساخت متوجه ،انداخت  كند تالقي مي      ديد

= آزار   . ،  ري = آزاذ) َا  (6)

 رساندن(

 شد آزار و اذيت  رساند آزار مي     آزار كرد 

(7)  

 . اسم مصدر عداوت = دشمني( و = دشمن، جمع آن اعداءْد)ُع

وز = رسيدن و موفق شدن به مقصود و مطلوب . اسم فاعل آن )َف  (8)

 ز(فاِئ
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 قرائت و ترجمه : ب(
 

(1) 0- 

 داد. تما آن را ساكن قرار ميو اگر خدا مي خواست ح

2- 

خداونــدي كــه بــراي شــما شــب را ســاخت تــا در آن آرامــش و  

 استراحت بيابيد.

3- 

 همانا نماز و دعاي تو براي آنها تسكين خاطر است.

4- 

 و  هاي كساني كه به خود ظلم كردند خانه كرديد و شما در جايگاه

 براي شما روشن شد چگونه با آنها رفتار نموديم.

5-  

 دو باغ   ؛ه استاي بود ين براي قوم سبا در جايگاهشان نشانهبه يق

6-  

 منين نازل كرد.ؤاو كسي است كه آرامش را در دلهاي م
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7-  

و  ،حركت اسـت و در روز  ي اوست آنچه د رشب آرام و بيو برا

 او بسيار شنوا و دانا است.

8-  

 به مسكين و يتيم و اسير داد. ،به آن هو مال را با وجود عالق

9- 

را بيـاورد تـا در آن آرام    يكدام خـدا غيـر از خداونـد اسـت كـه بـراي شـما شـب        

 ؟بگيريد

01-  

 و بعد از آن به بني اسرائيل گفتيم در زمين سكني گزينند.

(2) 00-  

 و كي ستمكارتر از كسي است كه به خدا دروغ ببندد يا 

 

 كند. ار نميگدروغ بداند همانا كه او ستمكاران را رستآيات او را 

02- 

 دانند. گفتند جز اين نيست كه تو بر بافنده اي بلكه بيشتر آنها نمي

03-  
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گويند او آن را بر بافته است بگو اگر آن را بربافتـه ام   نكه ميآيا 

 پس گناه و جرم آن بر خودم است.

04- 

 .ددروغ نبنديتهمت بر خدا 

(3) 05-  

 و اگر آن دو نفر عليه او همدست شدند پس بدانيد كه خدا سرور او 

  

 اند. پشتيبان آن از بعد فرشتگان و منينؤم از درستكار افراد و جبرائيل و است

06-  

 بر تمام دين غالب و برتر كند.آن را تا آنكه 

07-  

 ي شما حكومت است در زمين و تفوق و برتري داريد.اي قوم امروزبرا

08-    

 و بر اخراج شما همدستي كردند.

09- 

گاه پشتيبان كافرها مباش. پس حتما هيچ

(4) 21- 

 ا بر آن راهنما قرار داد.سپس خورشيد ر
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20- 

 داللت كنم شما را بر تجارتي  اي كساني كه ايمان آورديد آيا

 

 دهد؟ دردناك نجات مي يعذاباز كه شما را 

(5) 22- 23- 

 

 شايد شما به ديدار پروردگارتان يقين كنيد.    ستشما ةندنك پس همانا او مالقات 

24- 

 كرد. دريافتاز جانب پروردگارش تلقي و آدم پس 

25- 

 كنيم. ه درستي كه ما بزودي بر تو گفتار سنگيني القا ميب 

26-  27-  

 .رو نهادشهر مدين  به سويو چون   شود. بر او ذكر )قرآن( القا مي

28- 

 كني. مي دريافتو همانا كه تو حتما قرآن را از جانب حكيم بسيار دانائي تلقي  و

29- 

 ) عرضه كنند(شما سالم بيندازند  هب
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31-   

ــدا      ــدار خ ــات و دي ــه مالق ــاني ك ــلما كس ــتند مس را دروغ دانس

 زيانكاراند و راهنمائي شده نيستند.

30-  

 موسي به آنها گفت بيندازيد آنچه رابه زمين اندازنده ايد.

(6) 32-  

 آنها كه پيش از شما داراي كتاب شده اندو حتما آزار زيادي از 

 

 كه مشرك شده اند خواهيد شنيد. كسانيو از 

33- 

 كنند. از آنها كساني هستند كه پيغمبر را اذيت مي

34-  

 دهيد و چون موسي به قوم خود گفت اي قوم چرا مرا آزار مي

 

 هستم. شما سوي  به خدا ةفرستاد من دانيد مي مامسَل كه  حالي در و

35-  
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 در راه من اذيت شده اند.

36-  

 .سته نيست كه پيغمبر را آزار دهيدو براي شما شاي

(7) 37- 

 از انسانها قرار داديم طور براي هر پيغمبري دشمني  و اين

 

 دهند. ديگر الهام مي يكه بعضي از آنها به بعضو جن 

38-  

 و خدا به دشمنان شما آگاه تر است 
 

39-   

 است. كارسازگوئيم  و خدا بر آنچه مي شدهبر من ن ستمي  پس

41-  

 اينكه بين شما و بين كساني از آنها كه دشمني داريد مودت و دوستي قرار دهد.

(8) 40- 

 

 ارهاي شايسته انجام دادند برايشان باغهايي كه ايمان آوردند وك همانا كساني
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 ي بزرگي است.راتگشود اين موفقيت و رس آن نهرهائي جاري مي كه از كف است

42-  43-  

 اند. موفق شدگان آنها همانِشان ...  سبب رستگاري  كردند به گاريپرهيزرا كه   آنان

44-  

 دار نگاهو آنها را از بدكاريها 

 

 پس محققا نمائي و هركس را كه از بدكاري در آن روز حفظ

  

 ي و موفقيت بزرگ است.راتگاين همان رساي و  رحمت بر او كرده
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 چهارمدرس 
 

 قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 

 2-  

3-  

4- 

5-  

6- 
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7- 

 

8- 

9-  

01-  

00-  

02-  

03-  

04-  

05-  

06- 07-  

08-  

09-  
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22- 

23- 

24-  

25-   

26-  

27- 

 

28-  

30-        32-  
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35-  

(:هآي 8 ، ،4، حزب  31 ءجز،  98 ةسور)ةسور -36
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  :برگردانيد از فارسي به عربي ب(

 من در اين زمين ساكن شدم. -0

 من قوم خود را در اين زمين ساكن كردم. -2

 شب در زير اشجار سكونت نكنيد. -3

 خدا براي ما شب را جهت استراحت )آرامش( قرار داده است. -4

 كس ديگر ساكن نشد. در آنجا هيچ -5

 بر من دروغ نبنديد. -7       تو و زوجت در بهشت ساكن شويد.  -6

 بت پرستان وقتي گفتند خدا پسر دارد بر خدا تهمت زدند. ،حقا -8

 شتيبان بدكاران مباش.البته به هيچ وجه پ -01دروغ به خدا نسبت ندهيد. -9

 براي آزار شما هم پشتي كردند. -00

 همديگر را ياري كنيد و پشتيباني كنيد شايد بر دشمنان مسلط شويد. -02

 اي كسي كه خودش ) نفس او( بر او داللت مي كند. -03

 عقل داللت بر راه راست مي كند. -04

 خدا پيغمبران را نشان دهنده قرار داد. -05

 كني. تو خدا را مالقات ميبدان كه  -06

 خود را به سختي مينداز. ،دست خوده ب -07

 دهم. شما را از روز برخورد بيم مي -08

 كردنود و كموك كوار     به قومي برخووردم كوه در راه خودا توالش موي      -09

 اين قرآن از جانب خدا به رسول القا شده است. -21  همديگر بودند.
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 ورت از ستمكاران خواهيد بود.در اين صكه  مردم را آزار نكنيد -20

 همانا تو به من تهمت زدي و آزار زياد رساندي. -22

 دوستش را رنجاند )آزار رساند( و از اين جدائي پشيمان شد. -23

 تو دشمن من نيستي. -24

 دشمنان خود را بشناسيد و در جمع خود دعوتشان نكنيد. -25

ما را دعووت بوه   دشمني ميان من و شما نيست و لكون موي خوواهم شو     -26

 موفق به ديدار تو شدم. -27         اصالحتان كنم.

 اين فضل خدا است و موفقيت بزرگي است. -28

 

 ق ( وغ  تلفظ)  1تمرين تجويد ج(
 

0-  

2- 3-  

4-  

5-  

                                                

 تمرينهاي تجويد، الزم است رعايت تلفظ صحيح حروفوي را هوم كوه قوبال      ة. در كلي0

 اند، بكنند. ياد گرفته
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8-  

9-  

01-  

00- 

02-  

03- 

 ( درس سوم ةدنبال ،نفي و نهي  ) رف تمرين و تعليم َص  ( د

  و  (1 -د 
 

 

 هيچ گاه نزاييده و زاييده نشده است.    

3-  

 ()يعني ديدني نيستايد.  كسي او را نديده است.  بگو هيچ گاه ايمان نياورده

4-  

يعني ممكن نبود ) اند دانسته نميي را كه هرگز آموزد چيز و به آنها مي 

 .(خودشان بدانند
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5-      6-  

 ؟اي پيدا نكردهآيا ايمان     .آنها را رسولي از جانب ما نيامده است 

7- 8-  

 ما هآيا براي شما نگفت          بيند  ند كه خدا ميا هآيا ندانست
 

ي قلو آن را به صوورت مايوي ن   ،جلوي مضارع آمده لم در تمام اين مثالها

انكار فعل را مي نمايد و عودم امكوان آن را در گتشوته و حوال      ،درآورده

رساند در  ينشدن و نكردن را م لمدر اين است كه  البا  لمرساند. فرق  مي

 كند. نخواستن و نبايستن را بيان مي الصورتي كه 
 

  (2-د

0-  

 هرگز به پروردگار يكتاي خودمان شرك نخواهيم ورزيد

2-   

 خواهم گفتپس امروز با هيچ انساني سخن ن

3- 

 بدانكه تا آنها از آنجا خارج نشوند ما هرگز داخل آن نخواهيم شد 
 

نفي ابدي  ،در آورده ضارع آمده و آن را به صورت جلوي فعل ُم لن

 شود. آخر فعل مي نمايد.يمنا باعث منصوب شدن حرِف براي آينده مي
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 ( 3-د

3-  

 براي او دعوتي در دنيا و آخرت نيست

2-  

 اي اهل كتاب بر چيزي نيستيد

4-  

 پس از من راجع به آنچه علم نداري درخواست نكن

3-  

 آورد نگوييد مؤمن نيستيد و به كسي كه به شما سالم پيش مي
 

طور مستقل به معناي نبودن و نيستي استعمال شده و ه ب ليس ةدر اين مثالها كلم

 دهد. مي در حال را دارد و با خبر مربوطه تشكيل جمله اي را خاصيت نفي 

 

 تمرينهاي ذيل را جواب دهيد: ،طور كلي در مورد عالمات نفيه اينك ب

 آيا كسي كه آسمان ها و زمين را خلق كرد قادر نيست اينكه شما را بيافريند. -0

 هايتان را( بيرون نكنيد. يكديگر را )نفس -2

 براي شما خدائي غير از او نيست. -3
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 تورا ت و انجيل نازل نشد مگر بعد از او. -4

 )اهل( تو نيست. ةهمانا او از خانواد -5

 روزي كه كسي براي كسي )نفسي( مالك چيزي نيست. -6

 حمد براي كسي كه خلق مي كند و خلق نشده است. -7

 .كند( خدا براي شما سختي نمي خواهد )اراده نمي -8

 و خداوند ستمكاران را دوست ندارد. -9

 هرگز به تو ايمان نخواهم آورد. -01

 اين نيست مگر بشري مثل شما. -00

 آموخت. ،طور كه به شما چيزي را كه نمي توانستيد بدانيد همان -02

 هيچ چيز نامداري )متكور( نبود. -03

 من چيزي را  مي بينم كه شما نمي بينيد. -04

 و خدا قوم ستمكار را راهنمائي نمي كند. -05

 توانست(.پس اگر نكرده ايد و هرگز نخواهيد كرد )نخواهيد  -06

 قصد ندارم مگر اصالح را و تو قصد نداري از درستكاران باشي. -07

 كافرين نيست مگر در گمراهي. و دعاي  -08

 در جستجوي فساد در زمين مباش. -09

 واست و چنين نبود كه آنها را بيامرزد.خ خدا نمي -21

 پس هرگز خدا او را ياري نخواهد كرد. -20

    رفيق شما ديوانه نيست. -22

 هرگز به تو ايمان نخواهم آورد. -23
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 تعليم ،درس چهارم 

 

 :كلمات و مشتقات الف(
 

 بامداد(=  )    (1)

          

 گردانيدن ها صبح   چراغ    گردانيدصبح   شب را به روز رساند 

 ساختنروشن       فانوس         صبح كرد، تبديل شد
 

 ترس(=  )  (2)

        

 بترسد     ترسد  مي     ترسيد 
 

قريوب =  ، = نزديكوي  )      (3)

 نزديك(

       
 شخص طرف توجه و محبت نزديك،  كند نزديك مي نزديك كرد    نزديك شد

       

 نزديكي جستن  نزديكان، خويشاوندان       نزديكتر 
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 (، دشمني  ناهُگ=    )    (4) 

 

 وادار كردن بر خالف ميل( ،= بد آمدن  )   (5)

        
 ِاكراه آور        نامطبوع ، ناپسند    بد آورد      بد آمد

 

(6) 

 (  = تسليم به خدا بودن  .  صلح و دوستي ،= سالمتي  ) 

           

 م كردسال   شود تسليم مي       و تسليم ش    تسليم شد

 سالمتي داد   آورد اسالم مي      اسالم آور   اسالم آورد
 

 كوشش( ،= تالش  )       (7)

      

 كند تالش مي     سعي كرد 
 

(8)   

 ( واستنخ پتيرش=  = جواب دادن   .= پاسخ )
 

 :تركيب و ترجمه ب(
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(1) 3- 2- 

 گرديد زيان كاران پس از     همانا وعده گاه آنها صبح است.

4-        3-  

 هالك كرد شما را پس برگشتيد از زيانكاران شديد.          در آن فانوسي است

3-  

 تائيد كرديم انشپس كساني را كه ايمان آورده بودند عليه دشمن

 

 گرديدند.پيروز بنابراين 

3-  

 شويد. كنيد و رد مي همانا صبحگاهان شما بر آنها عبور مي

(2) 3-  

 ترسند. مي ،از مردم مانند ترس از خدا ،در حالي كه دسته اي از آنها

3-  

 ه پنهاني بترسد.و هر كس از خداي بخشنده ب 

3-  

 همانا من ترسيدم كه بگوئي ميان بني اسرائيل تفرقه انداختي.

33-  

 .من هستيدؤپس از مردم نترسيد و از من بترسيد اگر م
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(3) 33-  

 ياري از جانب خدا و فتح نزديك است.

02-  

 مي بينند در حالي كه ما آن را نزديك مي بينيم. دورهمانا آنها آن را 

 

 پاكي بهتر از او و نزديكتر به لحاظ عطوفت به لحاظ

33- 33-  

 براي نزديك شدن به طرف خدا   و ما نزديكتر به او هستيم

33-  

 كه بهتر باشد. و نزديك مال يتيم نشويد مگر آن طوري

33-  

 و حق خويشاوند و مسكين را بده

33-  

 كنيم مگر براي اين كه ما را به طرف خدا نزديك كنند. آنها را بندگي نمي

09-  02-  

 همانا شما از نزديك شدگان هستيد.  نزديك شد )قيامت( ساعت

20-  

 وصيت براي پدر و مادر و خويشان
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 ن است.كه سزاوار نيكوكارا به خوبي و خوشي آن طوري 

22-  

 خدا به پيشگاهوسيله هاي نزديكي 

23-  

 و دوسوتي در  كنم مگور   بگو براي آن اجري از شما درخواست نمي

 را خويشان ةبار

(4) 24- 

 گناه بزرگي است نزد خدا كه چيزي را بگوئيد )ولي( انجام ندهيد. 

25-  

 حتما دشمني در برابر خدا بزرگتر است از دشمني شما به خودتان 

(5) 26- 

 اركردن بر خالف ميل نيستواد ، در دين

 

 و پيشروي روشن شد. به تحقيق راهنمائي 

27-  

 فرستاد د را به راهنمائي و دين حقواو كسي است كه رسول خ

 

 ها غالب بگرداند اگر چه بت پرستان بدشان بيايد. دين ةتا بر كلي
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28- 

 آن براي شما نامطبوع است.

29- 

موي كنود اگور چوه      مسّلمو خدا با كلمات خود حق را محقق و 

 بدشان بيايد. بدكاران

31- 

 مگر آنكه هر كس به خدا بعد از ايمانش كافر شود

 

 وا داشته و مجبور شود در حالي كه قلبش مطمئن به ايمان باشد.

(6) 30-  

    گفتن سالم از طرف پروردگار مهربان

32- 33-  

 سالم كنيد از روي تسليم     و سالم بر كسي كه راهنمائي را پيروي كند

34-  

 سليم خدا كند و او نيكوكار باشدهر كس روي خود را ت

 

 پس براي او پاداشش نزد پروردگارش محفوظ است. 
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35-  

 و گفت همانا من از مسلمانها هستم

36-  

 گفت، زماني كه پروردگارش براي او گفت تسليم شو 

 به پروردگار جهانها تسليم شدم

37-  

 و امر شده ام به اين كه جهت پروردگار جهانها تسليم شوم

38-  

 انداخته )گفتند( ما چنين نبوديم كه بد بكنيم پس مدارا و آشتي

 

 است. دانا كرديد كامال  بلكه همانا كه خداوند به آنچه مي

39-  

 بلكه آنها در آن روز خواهان تسليم و آشتي هستند .

41- 

 زماني كه با دلي سليم )دوستانه و سالم( نزد پروردگارش آمد

(7) 40-  

 متفرق است. تماهمانا كه كوشش شما ح
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42-  

  و براي آن كوشش مربوطه تالش كرد  

43- 

 .و در زمين براي فساد مي شتابند

44-  

 براي انسان حقي نيست مگر به آنچه سعي كرده است.

45-  

 تا هر كس به فراخور آنچه زحمت كشيده است پاداش داده شود.

(8) 46- 47- 

 

 مرا بخوانيد و بطلبيد در پي جوابتان مي آيم.و جواب قوم او نبود مگر      

48-  

 پس بدانيد كه من نزديكم پس چون بندگان من از تو راجع به من پرسيدند

 
 وقتي مرا مي خواند جواب مي دهم  دعوِت دعوت كننده را،

 
د شوايد رشود و   نو و بوه مون ايموان بياور   د نو پس در پي جوواب از مون برآي  

 د.نپيشرفت كن
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49- 

ه در طلب جواب پروردگارشان برآمدند و كساني ك

 

 مشورت است. شانو كارشان در ميان خوددارند  و نماز را به پا مي



 243 

 پنجمدرس 
 

 قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 

1-  

2-  

3- 4-  

5- 6-  

7-  

8-  

9- 

 

11-     11-  
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12-  

 

13- 14-  

15-  

 

16- 

 

17-  

18-  

19-  

21-  

21-  
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22- 

 

23- 

 

24- 

  ين()آي

25- 

 

26- 

 

27-  

28- 
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29-

 

31-  

31-  

32- 

 

33- 

 

34- 

   

35-  

36- 
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 :برگردانيد از فارسي به عربي ب(

 

 در ملك و حكومت تو صبح كرديم. -1

 .شود سي كه مصاحبت علما را بكند از آنها ميك -2

 پس بد بود چاشت )صباح( بيم داده شدگان. -3

 ترسيدم مرا اذيت كني. -5     حسين چراغ راهنمائي است. -4

 ترسيد در حالي كه شما برتري و تسلط داريد؟ آيا از دشمنان مي -6

 پس به كساني كه از خدا مي ترسند مژده بده. -7

 ه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است و بدانيد ك -8
 )نزديك از نيكوكاران است(.

 گذشت )عفو( به تقوي نزديكتر است. -9

 و به دروغ نزديك نشويد كه راه بدي است. -11

 جويم. همانا با دوستي به شما، من نزديكي به خدا را مي -11

 حق را بگوئيد و لو عليه خودتان و خويشانتان باشد. -12

 نزديكي به خدا است. ةري كنيد كه همانا نيكوكاري وسيلنيكوكا -13

 طبيب آمد در حالي كه من نزديك به مرگ بودم. -14

 .درعلم فشار و اجبار نبايد باشد -16   از گناه خدا بپرهيزيد. -15

فرزندانتان را بر خالف ميل وادار به تعليم نكنيد بلكه آنها را با تشوويق   -17

 به آن دعوت كنيد.

 چيز شما را ناخوش مي آمد در حالي كه براي شما خير بود آن -18
 خير شما بود(.بود و او  )آن چيز ناپسند شما
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 تسليم خدا شويد تا رستگار شويد. -19

 ابراهيم گفت همانا من تسليم پروردگار جهانها شدم. -21

 .آنها را از مسلمانها ديدم -21

داخل مسالمت و صلح  اي كساني كه ايمان آورده ايد همگي )جميعا( -22

 .شويد و متفرق نشويد

 مسلمانها پشتيبان يكديگرند ) بعضي براي بعضي ديگر(. -23

 كوشش در خرابي )خراب( آن كرد. -24

 در زمين براي فساد كوشش نكنيد. -25

 .و هركس كوشش در راه خدا كرد بزودي اجرش را مي بيند -26

 ِي خدا را پاسخ بگو. دعوت كننده -27

 پروردگارش به حسن قبول او را اجابت كرد.پس  -28

 

 )استفهام( تعليم و تمرين  ( ج
 

و نبايستن( را  بودندر دو درس سوم و چهارم عالمات نفي و نهي يعني )ن

« استفهام»خواهيم طرز پرسش يا به اصطالح، صرف و نحِو  ديديم حاال مي

 را در عربي ياد بگيريم.

جه كرده ايد در عربي نيز مثل فارسي كه در درسهاي گذشته تو به طوري

،  كسي چهو  كيكلمات پرسش و جستجو وجود دارد. از قبيل:  تعدادي

و امثال آن. عالوه بر آن وقتي  چرا،  كدام،  چه،  چگونهو  چطور
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ال بيان كنند، همان طوركه ما ؤبخواهند فعلي يا جمله اي را به صورت س

 يا   يم در عربيرا در جلوي آن مي آور آيادر فارسي لفظ 

ايم ابتدا چند  كه خوانده هائي گذارند. اينك با استفاده از آيات و جمله مي

وشود و سپس از عالئم استفهام مثال از كلمات پرسشي داده مي

 كنيم. استفاده مي
 

 ( كلمات پرسشی1
 

چه كساني ياران من به سوي خدايند؟    گفت كي تو را به اين آگاه ساخت؟ 

 شويد و حال آنكه مرده بوديد شما را زنده كرد؟ چگونه به خدا كافر مي

 ؟دهيد پس به چه چيز مرا مژده مي  اين چيست؟   ر است؟حالت چطو

 كنيد؟ كه شما را براي نجات مي خوانم و شما مرا به سوي آتش دعوت ميشود  اي قوم مرا چه مي

   يد؟ گويد چطور پيغمبران را پاسخ داده ا و مي

 

 كدام آنها در سود رساني به شما نزديكتر است؟
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 ؟ دهيد گوئيد چيزي را كه انجام نمي چرا مي

 و گفتند چرا چنين نشد كه نشانه اي از پروردگارش براي ما بياورد؟

 يا آنكه قصد داريد از رسولتان بپرسيد؟

 

 هل  يا عالئم استفهام  َا )َء( ( 2
 

 

 كنيد؟ آيا در نزد آنها عزت را جستجو مي   ؟شما داناتريد يا خدا آيا

 آيا حتما تو از تصديق كنندگان هستي؟  شناسي؟ آيا همنامي براي او مي

 شويد؟ كرديد پاداش داده مي از آنچه كسب ميآيا به غير 

 

آيا صبح نزديك نيست؟     بيند؟ داند به اينكه خداوند مي آيا نمي

 نيست به اينكه مرده را زنده كند؟قادر  )دستگاه(آيا اين 
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 كنيد؟ آيا برايشان آنچه را خدا جهت شما گشوده است حكايت مي

 پس آيا هيچ راهي به طرف  بيرون شدن نيست؟
 

منفي و جمله اي، آمده است.  جلوي هرگونه فعل مثبت ياو  عالمات

در عبارات فوق مي بينيد كه حورف هلولب بيشوتر بوراي پرسويدن و فهميودن       

يك نوع پرسش سرزنشوي بوراي ايوراد     مطلبي است )استفهام( ولي حرف 

 كيِد مطلب است.أطرف يا ت
 

 حال تمرين هاي ذيل را جواب دهيد :

 گفت آيا براي شما نگفتم كه همانا من داناترم؟ -1

 ؟براي من حكومت مصر نيست -2

 پس كي به لحاظ عمل بهتر است؟ -3

 چگونه براي مشركين عهدي مي تواند باشد؟ -4

 آيا پس كسي كه مي آفريند مثل كسي است كه نمي آفريند؟ -5

 يا از آنچه در صحيفه هاي موسي هست خبردار نشدند؟ -6

 آيا نزد او علم غيب است و بنابراين مي بيند؟ -7

 آيا شما او را مي آفرينيد يا ما خالق هستيم؟ -8

 كي ظالمتر از كسي است كه به خدا دروغ گويد؟ -9
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 چگونه به خدا كافر مي شويد در حالي كه خودتان مي دانيد؟ -11

 آخرت راضي شديد؟)از( آيا به زندگي دنيا به عوض  -11

 بگو آنچه در آسمانها و زمين است از آن كيست؟ -12

 ير از خدا كسي را به من امر مي كنيد بپرستم؟بگو آيا غ -13

 كند نديدي؟ آيا آنكس را كه نهي مي -14

 دادن بهتر است؟ كي از خدا در  -15

 

 ترجمه يابي:  د(
 

1-  

2- 

 

3- 

 

4- 
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5- 

 

6-  

7- 

         8- 

9-    

 
 قسمت دوم ، تعليم

 

 كلمات و مشتقات : الف(
 

 = خاموش كردن( ء) ِاطفا    (1)
 

 كم( )مرصوص = محكم و مترا    (2)
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 ) تمام = كامل و پايان يافته(    (3)

 به پايان رساند ،  به كمال رساند    تمام شد  ، كامل شد 
 

 (  هفاها ، مفرد آن  ) افواه = دهان    (4)
 

(5) 

 اقدام به گرفتن چيزي، اختيار كردن چيزي     ) به صورت طبيعي و آسان(فتن چيزيرگ
 

  :     = پاكيزه ، مطبوع( )     (6)

 خوش آمد، مورد پسند است        

 = تنگ ( )  (7)

    تنگ مي شود  تنگ شد، سخت شد  

 )قدرت = توانائي(    (8)

َقدير  َيْقِدُر   َقَدَر
 قابل انجام   توانا)اسم فاعل(تواناِي قوي      توانائي دارد توانائي داشت

 پذير)اسم مفعول( قدرت               تسلط يافت
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 تركيب و ترجمه: ب(

 

(1) 1-    2-  

 خدا آن را خاموش كرد.     خواهند نور خدا را خاموش كنند. مي

(2) 3-  

 كنند  همانا خدا كساني را دوست دارد كه در راه او به صف جنگ مي

 

 بناي استوار محكمي باشند. ينكهمثل ا

4-  

 خيزند. روزي كه روح و فرشتگان به صف برمي

5-  

 و پروردگار تو آيد و فرشتگان صف اندر صف اند.

(3) 6-  

 سپس موسي را كتاب داديم كتابي كه بر كسي كه نيكي كند تمام و كمال است

 

 است يهر چيز است و راهنمائي و رحمتاي يل و تشريح برصو تف

 

 آنها به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند.تا شايد 
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7-   

 و گفتار پروردگارت از روي راستي و عدل، به اتمام و كمال رسيد. 

8-  

 ي شما اسالم را به عنوان دين راضي شدم.نعمتم را بر شما تمام كردم و برا

9-  

 و تمام كند نعمتش را بر تو و بر دودمان يعقوب 

11- 

 برانگيخته شدم تا مكارم و بزرگواريهاي اخالقي را تمام و كمال كنم.

(4) 11-  

 گويندكه در دلهايشان نيست. به دهانهايشان چيزي را مي

12-  

 وغگويند جز در شود همانا نمي بزرگ آمد سخني كه از دهانهاي آنها خارج مي

13-  

 و در حالي كه  قصد دارند اينكه نور خدا را به زبانهاي خود خاموش كنند

 

 نور خود را تمام كننده است اگر چه كافرين را ناپسند آيد.خداوند 

(5) 14-  ... 
 (  ... پيمان گرفتو زماني كه پروردگارت از فرزندان آدم گرفت ) 
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15-  

 پس آن را به قوت بگير و به قومت امر كن به بهترين وجه آن را نگاه دارند.

16-  
 اخذه كرديم( ؤپس آنها را به آنچه كسب كرده بودند گرفتيم )م

17-  
 آنها شد. سزاوار دسته اي هدايت شدند و دسته اي گمراهي 

 
 سرور گرفته اند به جاي خداهمانا آنها شيطانها را 

18-  

 .گذشت را اختيار كن و دستور پسنديده و شايسته بده 

19-  
 و گفتند خدا پسر اختيار كرده است ) گرفته است (.

21-  

 كند. نزديكي به خدا  و دعاهاي رسول اختيار مي ةو آنچه را انفاق مي كند وسيل

21-  

 گيرند آيا در نزد  و كساني كه كافرها را سرور و دوست مي

 

 خداست. متعّلقپس بدانند كه عزت تماما جويند  آنها عزت مي
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22-  

 غير از من وكيل نگيريد.

23-  
 آيا غير از او خدائي بگيريم؟

24-  

 و گيرندگاِن آن چيزي هستند كه پروردگارشان داده است

 

 به درستي كه آنها پيش از اين  احسان كننده بودند 

(6) 25- 26- 

 

 جايگاههاي پاكيزه در باغها و       آنچه شما را خوش آيد.

27-  

 زنهاي پاكيزه براي مردهاي پاك و مردهاي پاكيزه براي زنهاي پاك 

28- 29-  
 كنيم. ي مطلوبي زنده مي ا او را به يك زندگِي پاكيزهپس حتم           پسنديده ِي حالل پاكيزه

31-  
 مالي ا ز او دلپسند آمد ،پس اگر براي شما 
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31-  

 ايشان  به حال كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند خوش

32-  

  پسنديده و پاكيزهگفتار و راهنمائي شدند به 

 

 شده. ستايشراه خداي  به و راهنمائي شدند

(7) 33-  
 از حق بگردانيدخداوند دلهايشان را  ،از حق رو گردانيدند پس چون 

34-  
بعود از آنكوه    بر نگردان  )از توجه به حق( هاي ما را پروردگارا دل

 راهنمائيمان كردي 

(8) 35-  

 را زنده كند گانت بر اينكه مردهمانا خداوند توانا اس

36-         
 او بسيار داناِي بسيار توانا است

37-  

 با آنچه كسب كرده اند توانائي بر چيزي ندارند 

38-  
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آنهوا را گرفتوار كورديم     پوس آيات ما را تماما تكوذيب كردنود   

 گرفتاري از جانب صاحب عزت مقتدري 
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 ششمدرس 
 

 قسمت اول، تمرين

 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(
 

1- 

  )ِابا دارد خدا (

2-   

3- 

4-   

5- 

6- 

7- 

8-  

9- 
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 063 



 

 060 

 

 

11-   

11- 

12- 

13-

14- 

15- 

)روزي( -16

17- 

 )اكل = خوردن( -18
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19-21- 

21- 

22-   

23- 

 آيه ( : 14، ،  3، حزب 28، جزء 61 ة) سور صف ةسور -24

 

2      

3-   

4- 
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5- 

6- 

  

7- 

8- 

9- 



 066 

11- 

11- 

  

12- 

  

13- 

14- 
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 عربي برگردانيد :از فارسي به  ب(
 

 د.نترسند از اين كه نور خدا را خاموش كن مي -1

 آن بناي استوار محكمي است. -3     خدا آن را خاموش نكرد. -2

 ند رحمت كند كساني را كه در راه او چون بناي استواري به صف مي جنگند.خداو -4

 و حج را به پايان برسانيد. -6          روشنائي ما را تمام و كامل بگردان. -5

 كتاب ما كه در آن راهنمائي و رحمت است تمام شد. -7

 خدا خواهان آن است كه نعمت خود را بر شما تمام گرداند. -8

اسرائيل بر اثر پايداري كه كردند گفتاار نيكاوي پروردگاار      و بر بني -9

 )عملي گرديد(.تحقق يافت 

ه بگيريد و آنچه در آن اسات با   ()به م هآنچه را كه به شما داديم م -11

 داري نمائيد. خاطر بسپاريد اميد است پروا

 )تمام كنيد(.عهد با آنها را تا پايان مد  مربوطه برسانيد -11

 شما امر نمي كند كه فرشتگان و پيغمبران را خدايان )ارباب( خود بگيريد.و به  -12

 و اگر راه رشد را ببينند آن را به عنوان راه نمي گيرند. -13

 گرفتيم. )ميثاق غليظ(از آنها تعهد سختي  -14
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جانب گذشت را اختيار نما و آنچه را كه به خوبي شناخته شاده اسات    -15

 .امر كن به عرف()بگير عفو را و اجرا كن 

عمتم را بر شما تمام نماودم  نسود شما كامل كردم و ه امروز دينتان را ب -16

 و اسالم را به عنوان دين براي شما برگزيدم.

به زبان ) نه به دلهاي خود( مي گويناد كاه ايماان آورديام د رحاالي كاه دلهااي         -17

 ما داديم بگيريد.ايشان هرگز ايمان نياورده است و مي گويند اگر اين را به ش

  او( به جايما را از )پس بگير يكي  پس يكي از ما را به جاي او نگاهدار -18

 )نبودم اتخاذ كننده ستمكاران را ياران(گرفتم كمك خود نميبه من ستمگران را  -19

 گرفتي. خواستي اجري بر آن مي گفت اگر مي -21

  اي يحيي كتاب را محكم نگاهدار. -21

گااه باراي او در    س براي خدائي است كه فرزندي نگرفته است و هاي  و بگو سپا -22

 پس همگي را گرفتار گناهشان كرديم. -23          حكومت شريكي نيست.

پروردگارا ايناك كاه راهنمائيماان كارده اي د  ماا را از راه مگاردان        -24

 )منحرف مكن دلهايمان را بعد آن كه هدايتمان كرده اي (

اي  ايمان آورده ايد اگر خدا را مي پرستيد از چيزهاي پاكيزهاي كساني كه  -25

 كه به شما روزي كرده ايم بخوريد و شكر خدا را به جا آوريد.

كند كه از كف آن نهرها  گناهان شما را مي بخشد و شما را داخل باغهائي مي -26

 اين است موفقيت بزرگ. ،جاري است و مسكن هاي پاكيزه در باغهاي 

 .ت عذابي از باال بر شما برانگيزاندسا بگو او قادر -27

 كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند خوشا به حالشان. كساني -28
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 .براي ياري آنها داردرا اي  خداوند توانائي زورمندانه  -29
 به درستي كه خداوند بر ياري آنها حتما بسيار توانا است.( )

 د بر هر چيزي توانا است.چنين است كه خداون  -31

 برگرداندنش را دارد. همانا كه او توانائِي -31

پروردگارتان بخوريد و شكر او را باه جاا آورياد، سارزميني      از روزِي -32

 و پروردگاري بخشايشگر. است پاكيزه

 

     رفتمرين و تعليم َص ج(
 

 بنويسيد :و افعال تثنيه ) دونفري( ذيل را به عربي بگوئيد 

 مي گويند        ،          گفتند                 مي كنند   ،  )آن دو نفر (كردند

 مي خوانند     ،       خواندند                مي گيرند  ،                گرفتند 

 شنوند  مي     ،        شنيدند      سجده مي كنند    ،     سجده كردند 

 پرسند  مي     ،     پرسيدند     اصالح مي كنند    ،     اصالح كردند 

 مي دانند     ،       دانستند        كنند بندگي مي    ،    بندگي كردند 

   حكم مي كنند      ،   حكم كردن           دهند  قرارمي   ،           قرار دادند 

 امر مي كنند      ،  امر كردند                مي نويسند   ،              نوشتند  

 شوند. تسليم مي       ،          تسليم شدند  

 

 تعليم ،قسمت دوم 
 

 :كلمات و مشتقات  الف(
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باه جنابش در    ،گساتردن  ،نشر = پراكنده شادن  )   (1)

 آمدن(

 بازگشت ،پراكندگي   پراكنده شويد    كند مي پراكنده پراكنده كرد

 شورنروز    راه بيفتيد  مي كند گسترده   گسترد 

(2) 

 َدر = آنچه از روي اندازه و اراده مقرر شده استُمَق . قدر = اندازه)

 (ارزيابي كردن ،اندازه و قرار و قاعده قرار دادن،  = اندازه شناختنتقدير 

 به اندازه شود       مقرر داشتيم   اندازه شناختند

 شود محدود  )باتوجه به اندازه و اقتدار(  قدر و ارزش دانستند  
 

(3)   

 (بعدي ةديگر، خان ة= خان . است مونث آن  . بعديخر = ديگر ، آ) 

 ديگران ، بعديها، آيندگان    به بعد انداخت انداخت،به تاخير 
 

 به هم رساندن(   ،= به هم رسيدن  )  (4)

 شوند ، از پي آن مي آيند ملحق مي      كرديم ملحق 
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، پائين ، نزديك(=  )  (5)

  
 جاي آن استه ب است ، آنچهآنچه غير از آن   جدا است  ، آنچه است آنچه پائين تر

 

بانا    ،مخاطاب قارار دادن    ،) ندا = كسي ياا كسااني را صادا زدن     (6)

 زدن(

 خوانند به صدا مي    بان  برآورد   ، صدا كرد
 

(7) 

 راه افتادن( ،سرازير كردن  ،رساندن  ،= لبريز شدن  )

 شويد وارد مي   راه افتاد، سرازير شد، خيررساند
 

صاور  عقياده اتخااذ شاده     ) زعم = گمان و انتظااري كاه باه       (8)

 باشد(

 كفيل ،  ضامن كنند  كنند، ادعا مي گمان مي گمان كرد، ادعا كرد 
 

 ) ُقدس = پاكيزگي مطلق و ناآلودگي كامل(  (9)
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 حد اعالي قدس كنيم تقديس مي مقدس خواندن مقدس دانستن  صفت قدس است

 

 تركيب و ترجمه:   ب(
 

(1) 1-   
 كند. پروردگار شما از رحمت خود برايتان منتشر مي 

2-    
 .كننده يا گسترش دهنده به نحو خاصپراكنده  تگان()بادها يا فرش قسم به

3- 

راند و يم سپس او را مي (كند يا آسان مي)پس از آن راه را بر او آسان كرد 
 سازد. اش مي پراكنده و زماني كه بخواهد )در ميدان قيامت( گذارد. در قبرش مي

4-    
 پس در زمين پراكنده شويد و در طلب فضل خدا )و نعمتهاي او( بخوانيد

5-   

باز شده مقابلش  و روز قيامت براي او كتابي را كه به صور 

 بيرون مي آوريم. ،گذاريم مي

6- 

 ،كنيم زمين را پس از مرگش زنده مي)باران( و به وسيله آن 

 چنين است. ) يا حشر و نشر روز قيامت نيز(پراكندگي 
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(2) 7- 

 خدا را نشناختند.  ي حق اندازه و منزلت شايسته

8- 

 و خورشيد براي قرارگاهي كه براي او است جاري و روان است

 .بسيار دانا قدِر چنين است تقدير ) خداوند( گران

9- 

 (ريزد مي)  كسي كه از آسمان آب را با اندازه و حساب فرد ريخت و چنان

جنبش و شكوفا شدن در   آن زمين مرده را به ةپس به وسيل 

 .بر مي آوريد ) از زمين(اين طور سر  ) شما هم( آوريم مي

11-   

 ) هدايت كرد(كه اندازه و قرار مقدر نمود و پس از آن راه برد و كسي

11- 

 را در شب قدر ناز  كرديم. )قرآن(همانا كه ما آن 

12-  
دهد و  داوند براي هركس كه بخواهد روزي را فراخي ميو خ

 )يا( به اندازه و محدود مي كند.
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13- 

 و فراواني در آنها داده بوديم و در ميان آنها و بين قريه هائي كه بركت

 

و آمد و رفت در آنهاا را مشاخ     قرار داديم اي به هم پيوستهآبادي هاي 

 ميو به اندازه كرد

  

 شبها و روزها سفر كنيد. ،)وگفتيم( در امنيت و آسايش

14-   

 آفريد و پس از آن اندازه و ميزاني براي آن مقدر نمود. و هر چيزي را

(3) 15-  
 و براي آنها در آخر  عذاب بزرگي خواهد بود. 

16- 

 و تمام اينها چيزي جز متاع و كاالي زندگي دنيا نيست 

 آخر  در نزد پروردگار  براي پروا داران است.و )حا  آنكه( 

17- 

خداي ديگري را همراه خدا قرار ندهيد من از جانب او بيم 

 ما هستم.آشكاري براي ش ةدهند
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18- 

تعدادي پس هر كس از شما مريض يا در سفر باشد پس

   19- 

 اشخاص ديگري غير از شما.        (.)روزه بگيرد از روزهاي ديگر

21- 

 آنها نشده ايد. )گرفتن(ديگر كه قادر بر  )غنيمت هاي(و 

21- 

 شان اينكه سپاس سزاوار پروردگار جهانيان است. وآخرين داعيه و خواسته

22- 

 تو را به فتح نماياني پيروز گردانيديم. نا كه ما هما

 .پنداشتند، بيامرزد گناهان سابق و الحِق تو را كه امتت مي برايتا آنكه خدا 

23- 

نگام انسان نسبت به آنچه پيشاپيش انجام داده است يا در آن ه

 گردد. خير كرده باشد آگاه ميأت

(4) 24- 
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ديگري از آنها كه هنوز به ايشان ملحق نشده اند  )افراد(و 

 حكيم است. تواناِي و او غالِب هدايت خواهند گشت()

25-   

 مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحقم نما.

(5) 26- 

 و كسان ديگري غير از آنها   

27-  
هائي نيست. لياء و سرپرستبراي آنها غير از خدا او

28- 

 كسي را نپرستيم ) ي الشريك(اينكه جز خدا 

 
 و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا ارباب نگيرد.

29-  

 منين ؤمنه براي خال  براي تو 

31-  
 ايد كه ايمان آورده كساني اي

 

 منين نگيريد.ؤبه جاي مخود  ) هم پيمان يا باال دست ( كافرها را دوسِت 
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31-

 از اين و نه بيشتر مگر آنكه او با آنها است. (كمتر و)نه پائين تر  

(6) 32- 

 كه پروردگار خود را به صدا خواند زماني

33- 

 رده ايد هنگامي كه بان  نماز داده شدكه ايمان آو اي كساني

 
 خدا بشتابيد.ياد به سوي روز جمعه  در

34- 

 در تاريكي صدا كرد كه خدائي جز تو نيست. پس

35-  
 و ياران بهشت را صدا زدند كه سالم بر شما باد.

36- 

 شوند. از جاي دوري صدا زده مي

37-  

 زند. صدا مي گوش فرا دار در روزي كه صدا كننده از جاي نزديكي

38-  
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 پس يكديگر را بامدادان صدا كردند

(7) 39-  
 ما بريزيد. ِراز آن آب بر َس

41- 

 جا كه مردم به راه افتادند سرازير شويد. پس از آن از همان

41- 

 در آن مي شويد. ) يا دست به كار( اردواو داناتر است به چيزي كه 

42-  

 و حا  آنكه برخي از شما از ديگري به لّذ  خود رسيد.

43-  
ا خدا به ًمَلكار خود را به خدا تفويض و واگذار مي نمايم مَس

 .د به خوبي آگاه و بينا استوبندگان خ

(8) 33-  

پس گفتند كه اين )قربانها( براي خدا است به گمان خودشان و 

 اين ديگري براي شريكهاي ما

 

 پس آنچه برا ي شريكهاشان بود ديگر به خدا نمي رسد.

45- 
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 اگر ادعا مي كنيد ديبگو اي كساني كه يهودي شده ا

 

 ا دوستان خدا هستيد نه مردم ديگركه شم

46-  

 گويند  كنند و مي و روزي كه آنها را ندا مي

 

 كر ديد؟ كه تصور مي كائيشركجا هستند 

47-   

 ؟آن است ةان ضامن و قبو  كننداز ايشان بپرس كدامش

(9) 48- 

 بشويد اي قوم وارد زمين مقدس

 

 شما نوشته است.ي كه خداوند برا

49- 

 نمائيم. و تقديس ميكنيم  ما تو را به سپاسگزاريت تسبيح مي

51- 

بگو آن )قرآن( را روح القدس از جانب پروردگار  به حق 

 ناز  كرده است.
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51-   

 نامهاي تو تقديس شده و پاك است.

52-  

 تسبيح خداونِد ، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است

 

 .كنند حكيم را مي تواناِي غالِب بسيار پاِك فرمانرواِي
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 هفتمدرس 
 

 قسمت اول، تمرين
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(
 

 )خاك( -1

2- 

 

4- 

 

5- 
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7- 

8-   

9- 

 

11- 

 

)ماه رمضان( -11

1 

12-  

11- 

                                                

 مبارك رمضان.جزئي از دعاي تعقيب نماز در ماه . 1
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14-  

15- 

11-  

17-  

18- 

 

21- ْ 

22- 

 

21- 

 

24-  
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25-  

21- 

 

27- 

 

28- 

 

29- 

 

03-  

03- 
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) از هماان جاا (ا (   

 

03- 

 

11-  

14- 

 رسد( ) نمي

 

15- 

 

11-  

17-  

 

 برگردانيداز فارسي به عربي  ب(
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 .پس در زمين پرا(نده شويد و خيلي ياد خدا را بنمائيد -1

ي شاما شاب را پوشار رارار داد و روز را ج ات      او (سي است (  برا -2

 گسترش و تكاپو.

زمين مرده را ب  وسيل  آب ب  جنب و جوش در آورديم. شما هم همين  -1

 .طور خارج خواهيد شد

 .گستراند  خداوند رحمت خود را بر بندگانر مي -4

 ردر خدا راآن طور (  حق او است نشناختند. -5

 داشتيم .رزق او را روي اندازه مقرر  -1

 ما هستيم (  مرگ را در ميان شما مقدر (رده ايم. -7

دهاد و   خواهاد توساع  ماي    خداوند روزي را براي شما آن طور (  ماي  -8

 گيرد. تنگ مي

 و عمل شايست  انجام دهيد.ايمان آوريد ب  خدا و ب  روز واپسين  -9

اسات پاس ناون اجال آن اا برساد       ) سار رسايدي(    براي هر امت اجلي -11

 ع د خود را عقب نيندازيد. -11       شود. خير نميأت)ساعتي(  اي  لحظ

 و سالم بر ابراهيم در آيندگان بعدي. - 12

 خداي ديگر را با خدا شريك نسازيد. -11

ديگاري (ا  دوسات دارياد يااري از جاناب خادا و پياروزي          )نياز(( و  -14

 نزديك است.

 شان نپيوست  اند.و آيندگان ديگري از آن ا هستند (  هنوز ب  اي -15

 ( را ب  آن ا رسانديم.دوستان و فرزندانشان ) -11
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 پروردگارا مرا ب  نيكو(اران و ش يدان ملحق نما. -17

 .ب  (سان ديگري غير از آن ا ملحق شديم -18

 منين دوست و سرور خود مگيريد.ؤ(افرها را ب  عوض م -19

بخشد ولي غيار   رفت  شود نميهمانا خداوند از اينك  شريكي براي او گ -21

 هر (س (  بخواهد مي بخشد. ةاز اين )(ار( را در بار

گيرند آيا جوياي عزت  منين يار و سرور ميؤ(  (افرها را ب  جاي م (ساني -21

 در پير آن ا هستند؟پس بدانند (  عزت تماما مخصوص ب  خدا است.

ردم گفتا  اي مارا   و آنگاه (  خدا ب  عيسي پسر مريم گفت آيا تو ب  م -22

 ( خداياني ب  جاي خدا بگيريد؟و مادرم را )

پروردگارا بانگ و صدا (ننده اي را شنيديم (  باراي ايماان با  خادا      -21

 آورد پس ايمان آورديم بنابراين از گناهان ما درگذر. بانگ بر مي

(  براي نماز جمع  بانگ برآياد   اي (ساني (  ايمان آورده ايد همين -24

 سوي خدا بشتابيد. ب 

ياران آتر ياران ب شت را صدا زدند (  بر ما از آب و از آنچا  خادا    -25

 ب  شما روزي داده است بريزيد.

 گفتيد داناتر است. آنچ  وارد شده بوديد يا سخن مي ةاو دربار -21

 (رديد دعوت (نيد. و گمان مي ادعاپس شر(اي خود را (   -27

 آن ا (  (افر شدند گمان (ردند (  هيچ گاه برانگيخت  نخواهند شد. -28
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بگو روح پاا(ي آن را از جاناب پروردگاارت فارو فرساتاده اسات تاا         -29

(ساني را (  ايمان آورده اند پا برجا بدارد و راهنماائي و ماهده باراي    

 مسلمان ا باشد.

رمانرواي پاِك آنچ  در آسمان ا و در زمين است بر منزه بودِن خداي ف -11

 (ند(. گويد)تسبيح مي صاحب( ردرِت فرزان  سخن مي

 )متعدي ساختن افعال(تمرين صرف  ج(
 

 و هاي  (  باب1-ج

دانيم متعدي فعلي است (  مفعول داشت  باشد. يعني از فاعل ب   همان طور (  مي

 شخصي يا ب  نيز ديگري سرايت (ند:

  )رساندن نيزي ب  جائي(،  رساندن   زدن (سي( ) ،  زدن  )ديدن نيزي(ديدن 

 . . .،         ) گرم (ردن محلي يا نيزي(گرم (ردن 

 فعل الزم بر خالف متعدي ، فقط فاعل دارد : 

 رفتن  ،  آمدن  ،  رسيدن    ،   گرم شدن    ،    دويدن    ،    خوابيدن

 شود متعدي (رد : فعل الزم را مي

 خواباندن]خوابيدن  ،  بردن]،  رفتن  رساندن]دنرسي  ، دواندن  ]دويدن

 ذيل را ب  عربي بگوئيد: ةاينك فعل هاي الزم  و متعدي شد

 نشان داد    ،     ديد    بيرون (رد   بيرون رفت  ، 

 برخاست   ،   بر پا (رد     برد       ،    رفت      شنواند       ،     شنيد       
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 باب ِافعال برده ايد، يعني مصدر س  حرفي )ثالثي مجرد(در موارد باال فعل را ب  

سوم، پنج ما بين حروف دوم و  الف در اول و يك همزه را با افزودن يك ل+  ع+  ف

 ايد. مانند : درآورده ( ل+  الف+  ع+  ف+  همزه) ب  صورت:  حرفي (رده،

 ديدن  نماياندن تنبيرون رف   بيرون (ردن 

 مخفي نمود  سري و مخفي (ردن  آشكار آشكار (ردن  شنيدن  شنواندن

 خرج (ردن     خرجي دادن  رسيد   رساندن  ب  پا داشتن  ب  پا (ردن
 

آن ا در فارسي نيز معمول است، ثالثي خواهيم در افعال ذيل (  بعضي از  حال مي -1

 مجردها و معناي هر يك را بگوئيد.

 ِاشغال،      ،      ِاثبات        ،       ِادخال      ،       ِاتمام    ،      ِا(مال 

 ِاحياء      ،       ِاعالم       ،     ِامساك      ،       ِامكان     ،     ِاسكان

 

 ات و جمل  ها را نيز از فارسي ب  عربي در آوريد.اين افعال و (لم -2

 ،    (امل (ننده         (ند    ،  (امل مي    (امل (رد

 ،     او را در زمين جا داديم        آن ا را داخل آتر (رديم       

 من خود برسان.أ،    او را ب  م         نمايد اطفال را داخل مدرس  مي

 جا بده   ما را در جوار رحمت خود
 

 (نيد: اسامي يا َافعال ذيل را ب  باب ِافعال برده، مصدر آن ا را بگوئيد و معني -1
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  )نشست(   ،        )نشستن(

      )ترس(    )نيك است(،

، راه اي ديگري نيز در عربي براي متعدي ساختن ِافعالاب ب ةغير از طريق

(لمات و َافعال، يا ساختن مفاهيم جديد، وجود دارد از ربيل بردِن مفاهيم ب  

 باب تفعيل.

در بين  يدر جلو و يك  تتفعيل ) ت + ف + ع + ي + ل( = گذاردن يك 

 .فعلهاي دوم و سوم(  رتب 

 نند مثال از باب تفعيل :

 راست دانستن ، تصديق   ،   م دادننظا تنظيم

 بخار(ردن يا بخار شدن تبخير  ،  مرتب ساختن يا پل  پل  ررار دادن ترتيب

 ار (ردن يا در يك سطح ررار دادنهمو تسطيح

 تن يا پير گذاشتن يا جلو انداختنمقدم داش تقديم

 منزه شناختن تسبيح   ،    (امل (ردن   تكميل،      شكل دادن تشكيل

 گذاشتن يا وادار (ردن يا مجبور (ردن.بار تحميل ،     بزرگ شناختن رتكبي
 

اينك ثالثي مجردهاي افعال فوق را جستجو (رده و مصدرهاي باب تفعيل ذيل را 

 شناسيد بگوئيد : معني (نيد و ثالثي مجرد يا ريش  هاي مربوط  را (  در فارسي مي

    

   



 733 

     

 اين (لمات يا افعال ساده را نيز ب  باب تفعيل ببريد و معني و مف وم آن ا را بگوئيد:

)دوري(و

 )دروغ و فريب( )نزديكي(

 ) آرامر( وو و

 و  )جدائي(

 باشد( عدي مياست ولي مت نيست مصدر  از باب  )البت  تخلي 

ووو

ماضي( مفرد و مذ(ر( مضارع و مفرِد مذ(ر يا امر از باب تفعيل  ةافعال ذيل را (  صيغ

ايد، ب  عربي در آوريد و جمل  هائي را  است و بسياري از آن ا را ربال خوانده و گفت 

 (  خواست  شده است بسازيد :

 (ند  نازل (رد      ،     نازل مي دهد           اد      ،   تعليم ميتعليم د

 سازد  (ند            دور ساخت   ،    دور مي زياد (رد      ،   زياد مي

 رساند ضرر مي  ،   ضرر رساند

 دل اي ما را ب  معرفت خودت روشن نما

 را برسان رسالت خود           امثال آن ا را زياد (ن              
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 بدي حال ما را ب  خوبي حال خودت دگرگون ساز 

 (ند  (الم خدا را تكذيب مي      پيغمبر خدا را تصديق (رد

 آسمان ا را براي شما تسخير (رديم  

 )پس همانا آن از تقواي دل ا است( و هر(س شعائر خدا را بزرگ بگيرد از پاك دلي است

 رهستي موفق بدا خدايا ما را با آنچ  دوست داري و راضي

 يك روز از عذاب ما را (م بكن ) تخفيف بده از ما روزي از عذاب(

 باب   (2 –ج 
 

(  بدان وسيل  فعل الزم را ب   َتفعيلو  ِافعال در زبان عربي غيز از بردن ب  باب اي

آورند، راه اي ديگري نيز براي تغيير دادن معني و مورد استعمال  صورت متعدي مي

 و براي ساختن مف وم هاي تازه وجود دارد. فعل

 : ِافتعال ب  باب فعلمثال بردن 

   [  

 شود. در اين صورت معناي ربول و پذيرش ب  فعل وارد مي

 :  نند مثال از باب

 گشاير  ،     گشودن 

 گوش دان  ،      شنيدن 

 سازمان پذيرفتن و نظم داشتن  ،    سازمان ونظم 

 سود بردن ،       سود 
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 پرا(نده شدن  ،     پرا(ندگي 

 شغل يافتن و شغل گرفتن  ،مشغول بودن و سرگرمي 

 روزي گرفتن  ،   روزي داشتن 

 پوشاندن و پوشر گرفتن  ،      پوشر 

 بار گرفتن  ،     بار داشتن 

 پشت سر هم آمدن   ،     پشت 
 مصدرهاي باب افتعال ذيل را معني (رده ثالثي مجردهاي آن ا را بگوئيد: -1

 اشتباه  ،  اشتياق  ،  اختالف  ،   انتقال

 اعتذار  ،  افتخار  ،   امتداد  ،  اجتماع

 اهتداء   ،   انتظار  ،   نتقاما

 

 بسازيد : از اين (لمات يا افعال س  حرفي، مصدر باب -2

 ) بلندي و برتري( يا  ،  )بلي  و گرفتاري( 

  و   ،    ،      

 )(وشر(      و      ،    و  

      و     ،  

   ،  )پ لو و (نار( 

 و   ،    ،  و



 

 733 

 ( نپرا(ند )   ،   و

 ،   و
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 هشتمدرس 
 

 قسمت اول، تمرين

 

 ترجمه يابي(هنر ) بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 

اشتقاقها  ، به(رف درس هفتم ) بابهاي در تمرين َص

توانيم  و كلمات تازه اي برخورديد كه در فارسي نيز معمول است و مي

 كنيم. از قبيل:آنها را جزو لغات ياد گرفته درس گذشته تلقي 
 

 اثبات و تثبيت و ثبت    ،           تكميل و كامل  ،           تبليغ و ابالغ

   طعام و طعمه و اطعام ،             غافل و غفلت ،   و امساك  

   رزق    ،  فصل    ،ضرر و مضر و اضرار    ،           نفع و ا نتفاع

         حق و تحقيق   ،           علني و اعالن   ،                نفقه و انفاق

 حمل و احتمال و تحميل،                نقل و انتقال  ،                      مستور  

 جمع و اجتماع    ،            شباهت و اشتباه    ، اختالف و خالف و خلف

 رفيع و ارتفاع     ،   انتقام ، ليمبت،   بال و     عذر و اعتذار و معذرت

 تغيير  و   غير    ، جانب و جنب و اجتناب    ،                مخفي و اختفا  

 شرح و تشريح    ،           خفيف و تخفيف    ،              تسخير و مسخر  

قدم و تقديم و ،                    بدل و تبديل  
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 .به فارسي برگردانيدقاقهاي جديد است آيات ذيل را كه حاوي كلمات و اشت

1-  

2- 

3-  

4- 

5-  

6- 

 

7- 

8- 
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9- 

11-  

11-  

12- 

 

13-  

14- 

15- 

16- 

17-    18-  

 )حالالل( -19

   21- 
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21- 

  

 ك بدهند()مرا خورا  -22

23- 

 ) تشكر( 

24-  

25- 

26-  

27- 

28-  

29-  

31- 
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31- …

32-  

33- 

34-   

35- 

36- 

  )هالكت (

37- 

38- 

      39- 

41-  

41- 
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(كنند مي را كه آشكار پنداشتند و آنچه )آنچه را كه سري و پنهان مي

42- 

43-   

44- 

45- 

46- 

47- 

48-  

)بپوشالانيد(  -49

)چشمهايتان(
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)از هر كدام دو جفت( -51

)باردار شد و حامله شد به بار سبكي( -51

52- 

53- 

 )وسيله تبليغ به عهده آنان گذاشالته شالد(   -54

)اسالفار   )االغ(

تالورات(  هالاي  بكتا

  

كند( اد و وعده را خالف نميع)مي -55

 ن شدند()بازماندگان، بعد از آنها جانشي -56

57- 

58- 
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59- 

61- 

61- 

 

بهه و اشتباه شد()برايشان ش -62

63-  

64-   

65-  

66- 

67- 68-  

69-  

نخواهيد( )عذز -71
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71- 

74-   

75- 

76-   

77- 

از جانب پروردگارتان بود( يبزرگ )و در اين امر براي شما بال و گرفتاري و آزمايشِي

78- 

79- 
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81- 

81-  

82- 

 

83-   

 ( كنيم ها مي ها و خوبي شما را به منظور فتنه و آزمايش گرفتار بدي )  

84-  

85- 

  

86- 

87- 

88-  

89- 
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91- 

91- 

92-  

93- 

ِ 

94- 

95- 

96- 

)تغيير دهنالده(  -97

 

از طرف و سمت كوه طور() -98

99-  
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111- 

111- 

تر(  )و دور گيرد خود را از آن شخص شقي

112- 

113- 

114- 

كننالد،   ) پس آنها را مسالخره مالي   -115

خدا خودشان را مسخره كرد (

116- 

  

117-   

118- 
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 ) خزانه داران، نگهبانان ( -119

 

111- 

111- 

112- 

113- 

     114-  

115-   

116- 

117-  

118-  

 )پس بگذارد( )پيش فرستد( -119

121- 121- 
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122- 

 تعليم ،قسمت دوم 
 

  :الف( كلمات و مشتقات
 

 ، پس دادن( ) رد   برگرداندن  (1)

                  

 محل و موقع برگشت   برگرداندند   پس داده شده، رد شدني

ّ        

  گردانند بر مي      برگرداننده  

 

  قرار و تعهد بر    خريد و معامله .  )  (2)

 ( اطاعت

  

 كنند   بيعت مي   بيعت كرديد، پيمان بستيد    خريد  
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 مبادله كردن در معامله    فروش    خريد    خريدار

 

(3) 

 

فرار كنيد، بگريزيدكنيد فرار ميفرار كردفرار كرد

  واگذاشتن ، رها كردن، از دست  )    (4)

 ( دادن

             
 به جاي گذارنده ،از دست دهنده  ،رها كننده          ندواگذاشت    ترك كرد، واگذاشت

 

 ( خواستار شدن ،  آرزو كردن  )   (5)

 

 كند آرزو مي     آرزو   آرزوها  آرزو كرد
 

ظاهري و نيمه راه و احيانا    فرد مسلماِن منافق،   دوروئي نفاق  ) (6)

 خائن(

 نفاق پيشه گرفتند ،منافق هستند 
 

 ( به حال خود رها كرد ،  واگذاشت)     (7)
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 ار مرا به حال خود بگذ    واگذار    گذارد   مي  وا
 

(8)   

 ي كردن(أ)قضا   گذراندن ، حكم و داوري كردن ، اتخاذ ر

 حكم كننده    اي كرده قضاوت   كند ميحكم   حكم كرد

 اتخاذ تصميم كرده اي كند قضاوت مي     

 ( ادري ، بيسواد  م  مادر ،  )    (9)

    

هالا و دهالات ديگالر را باله وجالود       اصلي و شهري كه قريه ةمادر قريه ها يعني قري

 (آورده يا به دور خود دارد)مانند 
 

  :ب( تركيب و ترجمه
 

(1) 1-  

 همانا كه بازگشت و برگشت ما به سوي خدا است.

2- 

 شوند. روز قيامت به سخت ترين عذاب برگردانده مي
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3- 

 )مرتد شود( برگردد از شما كه ايمان آورده ايد هر كس  اي كساني

 

پس )بداند كه( باله زودي خداونالد قالومي را خواهالد     از دين خود 

 دارند. دارد و آنها هم او را دوست مي آورد كه دوستشان مي

4-  

 گفت اين همان است كه در جستجويش بوديم پس روي آثار خود  

 ا پاي خود( برگشتند.) ج

(2) 5- 

 ه مثل ربا است.لگفتند جز اين نيست كه معام

6- 

 برآورده شد ايد همين كه بانگ نماز هداي كساني كه ايمان آور

 
را فروش و خريد و كنيد شتاب خدا ذكر جانب بهجمعه روِز براي

 
 دانستيد. است اگر مي  كار براي شما بهتر اين، گذاريد  كنار  

7-  
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 جز اين نيست كنند  كه با تو بيعت مي كساني همانا

 

 خدا باالي دستهاي آنها است. )بيعت(دست، نمايند كه با خدا بيعت مي

(3) 8- 

 يابد گريزيد بدانيد كه شما را در مي آن ميبگو مرگي كه از 

 

شويد داناي هر پنهان و آشكار برگردانده مي (به خداي) و سپس

 ساخت.كرديد آگاه خواهد  و آنگاه شما را به آنچه مي

9-  

 …اگر از مرگ يا از كشتار فرار كنيد 

11-   

 ي ا پس به سوي خدا بگريزيد همانا كه من شما را از او بيم دهنده

 باشم. آشكار مي

(4) 11- 

 ها را در تاريكيها به حال خود گذاشت. آن و

12- 

 به طور شايسته عمل نمايم. ام اميد است كه در آنچه واگذاشته
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13- 

 خدايانمان نيستيم ةتو از دست دهند ةو ما بنا به گفت

 

 شويم. و نه مومن به تو مي

14- 

 ؟امنيتدر آنچه آنجاست در  شويد ميواگذاشته آيا 

15- 

 هيم.سالم بر ابرا   و در آيندگان براي او واگذاشتيم

 

16- 

 بازيچه اي ديدند  و چون تجارت يا سرگرمِي

 

و تو را در حال ايستاده واگذاشتند به سوي او پراكنده شدند

 

 گو آنچه نزد خدا است از بازيچه و تجارت بهتر استب

 

 و خدا بهترين روزي دهندگان است.

(5) 17-
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 اگر ادعا كرده ايد بگو اي كساني كه يهودي هستيد

 
ياران خدا هستيد نه مردم  كه شما تنها

وي مالرگ كنيالد و هرگالز آرزوي    زگوئيد آر پس اگر راست مي

 آن را نخواهند كرد 

 

( و خداونالد  )دستانشالان پاليش گالذارده اسالت    ثر آنچاله انجالام اده انالد    در ا

 نسبت به ستمكاران است. اكامال دان

18-

 است. آيا براي انسان آنچه آرزو كند)فراهم(

19- 

 خورد با مرگو به تحقيق چنين بود كه قبل از بر

 

 كرديد پس به يقين آن را ديديد. آرزوي آن را مي

(6) 21- 

 به منافقها )مرد و زن( وعده داده است خداوند 
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 .جهنم را كه در آن هميشگي خواهند بود آتشو كافرها 

21- 

 اعراب در كفر و نفاق سخت ترين )مردم( هستند.

22- 

 دنگوي نگري كساني را كه نفاق كردند به برادران كافرشان مي مگر نمي

 

 آئيم. با شما بيرون مي )هم(اگر شما از شهر خارج شديد ما 

23- 

 اينكه سوراخي در زير زمين جستجو كني.

(7) 24- 

 گذاري در زمين فساد كنند آيا موسي و قوم او را مي

 

 و تو و خدايانت را رها نمايند.

25- 

 و زكريا زماني كه پروردگارش را ندا داد كه مرا تنها مگذار

26- 

 بگذاريد ما پيروي شما را بنمائيم.   .ان هستيو تو بهترين وارث

27- 
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نمايند )تنها(  مرا با كساني كه تكذيب اين حديث و گفتار را مي

 آنها تصميم بگيرم. ةذاريد ،بگذاريد تا خودم درباربگوا

28- 

 گذاشت. رسيد باقي نمي هيچ چيزي را كه بر آن مي

(8) 29-

 پس چون مرگ را بر او واگذارديم ياحكم و اجرا كرديم.

31-   

پس حكم كن آنچه را كاله حكالم كننالده اي فقال  در ايالن دنيالا       

 راني. است كه حكم مي

31- 

 بندگي نكنيد )كسي را(و پروردگارت حكم كرد كه جز او 

 و نسبت به والدين احسان داشته باشيد.

32- 

طلب و چون نماز گزارده شد در زمين پراكنده شويد و در

 د.فضل )ونعمت( خدا برويد و بسيار ياد خدا را نمائيد اميد است كه رستگار شوي

33- 
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 راند.يبزرگ(  پروردگار تو ما را بم ةو بانگ برداشتند كه اي مالك )فرشت

34-   

 گردد. ه امور برميكامر ) و سرنوشت خدائي( انجام شد و به سوي خدا است 

35- 

 هرگز آنچه را كه به او امر شده است به جا نياورد. ،نه چنين است

(9) 36-  

 و به مادر موسي وحي فرستاديم.

37- 

 او است ايمان بياوريد. ةس نخوانداو كه پيغمبر در ةبه خدا و به فرستاد

38- 

 منين سزاوارتر است از خودشانؤپيغمبر نسبت به م

 

 و زنهاي او مادران ايشانند.

39- 

ه بر تو كتاب را نازل كرد قسمتي از آن آيات او است ك

 اصل كتاب اند. كه آنها مادر ومحكمات است 

41- 
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 و اين چنين قرآن عربي را بر تو وحي فرستاديم

 

و كساني را كاله در   (شهر مكه ، تا )ساكنين( مادر قريه ها )آبادي مركزي

 .حول و حوش آن هستند بر حذر داري

41- 

شناسالالند مگالالر بالاله  و بعضالالي از آنهالالا بيسالالواداني هسالالتند كالاله كتالالاب را نمالالي

 ئي.صورت آرزوها

42- 

او همالالان كسالالي اسالالت كالاله در ميالالان عالالامي هالالا پيغمبالالري از خودشالالان بالالر   

 تا آياتش را بر آنها بخواند.انگيخت 
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 تمرين هاي عمومي

 

   عربي به فارسي برگردانيد: از( الف
 

1-   

2- 

3- 

)خريدندد   -4

5- 

گيريد )شاهد ب -6
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7- 

8- 9- 

11- 

11- 

12- 

13-   

14- 

15- 
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16-

17- 

 

18- 

19- 

  

21- 

 

21- 
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22- 

23- 

24- 

25-  

26- 27- 

28- 

29-  

31- 

 

  )اعالم كرديم -31

)او را كشت  -32

33- 
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34- 

35- 

36- 

 : آيه   11، ،  3حزب ، 28جزء ، 62 ة) سور

2- 

3- .  

4- .  
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5- 

.  

6- 

.  

7- . 

8- 

. 

9- 

11- 
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11- 

 

   :برگردانيد از فارسي به عربيب( 
 

 ؟  ) هر آينه برگشتگان هستيم  آيا ما حتما برگردانده خواهيم شدگويند  مي -1

 به سوي خدا است.ما همانا كه بازگشت )رد شدن   -2

 آيد. مي بر گشتي به طرف آنها همانا عذاب غير قابِل -3

 گويند آيا راهي براي بازگشت هست؟ مي -4

 .آنها كساني هستند كه زندگي دنيا را به آخرت خريدند -5

 .غير از اين نيست كه معامله مانند ربا است ندو گفت -6

بده  كه ايمان آورده ايد چون بانگ براي نماز جمعه بلند شدد   اي كساني -7

 شما را سودمندتر است. ،ين كارياد خدا بشتابيد و معامله را رها كنيد ا

 پس به سوي خدا بگريزيد. -8

 .دعوت من جز آنكه گريختنتان را بيشتر كند نتيجه اي ندارد -9

 گويد گريز گاه كجا است. در چنان روز انسان مي -11

 يوسف را جا گذاشتيم. -12 رود. خود در مي روزي كه انسان از دسِت -11

 خدايان خود باشيم؟ ةديوانه اي رها كنندآيا به خاطر شاعر  يندگو مي -13
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َرِس َ و چون تجارت يا بازاري را ديدند به سوي آن روان شدند و تو را  -14

 پا و تنها گذاشتند.

 .كردند چنين بودند كه قبل از آن آرزوي مرگ را مي -15

داريدد كده دوسددتان    ادعدا كده يهدودي شدده ايددد اگدر      بگدو اي كسداني   -16

 گوئيد آرزوي مرگ بنمائيد. راست مي انحصاري خدا هستيد اگر

 هرگز آرزوي آن را نخواهند كرد. -17

بدراي آنكده خددا بداندد      )وو تا خدا كساني را كده نفداك كردندد بشناسدد      -18

 اي پيغمبر با كافرها و منافقها جهاد بنما. -19            .كساني را كه نفاك كردند 

 فرعون گفت بگذاريد من موسي را بكشم. -21

 و او كسي است كه شما را در زمين پراكنده كرد. -21

موسي و قوم او در زمين خرابي و فسداد   گذاري  )ميدهي  آيا اجازه مي -22

 داران از قيام )نشستگان  باشيم. و گفتند بگذار تا خود -3               نمايند؟

خوانيدد حكدم    كند و كسان غير از او را كه مي و خدا به حق حكم مي -24

 و اين كار را بر او حكم كرديم. -25                              نمايند. چيزي نمي به

 همين كه نماز به جا آورده شد در زمين پراكنده شويد. -26

 پس تو را به مادرت برگردانديم. -27

و بده   ) كتداب بده آنهدا داده شدده اسدت      و به كساني كده داراي كتداب هسدتند     -28

پس اگدر اسدالم آورده اندد     )اسالم آورديد تسليم شديد  آيا سوادان بگو  بي

 عيسي گفت من و مادرم را خداي خود نگيريد. -29   حتما راهنمائي شده اند.

 كتاب نزد او است. ةمايه و ريش -31              نبود. )بغي مادر تو بدكاره  -31
 



 322 

 پايان كتاب سوم آموزش قرآن
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روزي كه رسول اكرم چشم از دنيا مي بست  دو ااداتار بته امت  وتود و تي  و       

 كيد كرد:أت

 ةهي،اعنتي كاتاخ وتدا و وتانواد    ا دو بتازوي اتانين نتداا  ا    ابعدا اان دو وزنه 

بترر  از مستانانها اتد نر دستاه بته ا تي از    دو        ةرسا  ،ااوص وفارق دو دسا

مانسك اتدند وواتا ديتوي تنستك كردنتدو و چتو  نتي  اتك بته و تي  كامت             

 حضرت ين  ن ردند وضع مسانين چنين اد كه مي بينيم 

                                                

    را براي پند ارفان  سا  ساوايم،  اا پندپذاري نس !: و ما قر11قنر /    1
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 و زده نتم قتر   را     دو بتاز  ه نتر بسيار كم بودند افراد و جناياتي كته چنتب بت   

طور كه اااد و بااد احارام كنندو نم نسب  به انت  بيت  معرفت  و م بت  و تبعيت       

 داااه بااند 

كه اكثر يرخ و يرخ زبا  اند بيشار به كااخ اهلل توجته كردنتد و اتيعه نتا      نا سني

كه اكثرااشا  ااراني نساند تناا  وا ي به يارت ابراز دااتاند  وتدا را او تي نتا در     

ثير ست رانيير كممتد دادنتد وجتذخ اتدند و دومتي نتا در        أفصاح  و ايجاز و تت 

 او يائد مظهري از  فات و كناالت او را سراغ ارفاند 

ن ه قر   را نني اناواند و نني وواندند،مي وواندند و تي اا بتا ننتي     نا نه  ايعه

مراقبت    فهنيدند و بهره اي ينم نني بردند در ميتا  انت  جنايت  احاترام و انت  و     

وجود دااتاه و دارد و بااتد انصتاا داد كته وتوي       قر   وياي بيشار از نرد ما اماميو 

 اسممي و  داخ سن  بيد از ما در ميا   نها ينومي  دارد 

مستانين  ترفا بته ا تي از         ةا باه نه مي ووانيم بيوئيم نر اك از اان دو ااو

اذاردند و نه مي وتوانيم بيتوئيم    دو وزنه اا دو بازو رو  ورده دايري را ب اي كنار

 ق يناي اااساه بوده اس ،وير به  نچه توجه كردند توجه كام    يح يني

ها با حسن ني  و يقيدت و حسن تفانم و كواتد  مسانا نر ك  به نر اك از  ن

رو بياورد دايري را نم وواند داا  و به    رو وواند  ورد مير ياي قر   نتاطق  

ود نفرموده اند براي  ن ه روااات مناست  بته متا را تشت يص     نبود؟ مير معصو مين و

 نها را با قر   تطبيق كنيد و اار اوتاما داداتد    ،درس  اس  اا ساوايي كه دنيد

 رواا  را دور بيندازاد   

 :ا دساه افاند ،از روي ارض اا افا  و جه  ،و ي در ين 

 

 كااخ ودا براي ما كافي اس 
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وم بت  اا بتا وتا ي از معرفت و و اتفاي  انت  بيت          داير مغرور به م ب  ةاو دس

 ،چو  يربي نني دانساند و از معني و مقصتد  اتات چيتري درم ننتي كردنتد      ،اده

ايجاز و اثر و ارض از نرول قر   را در  فظ و  وت و  ورت    تصتور ننودنتد و   

واتد و اداي از م تر    به ننا  اكافتا كردنتد در يتوض تتا توانستاند در ايتراخ و تج      

ظتانر ستازي و    ،كوايدند! مانند بسياري از ائو  زنتداي متا   حروا و 

  ورت طابي جاي حقيق  و ين  را ارف  

درا  و مادرا  و اجداد ما كه ستا ي چنتد بتار و    انار در ميا  پ چه بسا اا اص بي

از بر داااند و ي يينتا مثت     ااني نفاه اي ا بار وام قر   مي كردندو سوره نائي را

نتا و حركتات را    نتا و ات     كه از وورايد جر ارمي نداده تش يص رنتب  نابينائي

از ااتن  فاتاخ رحنت  و نتداا  و از ااتن نتور ا هتي فقت  اتك          نير  نها  ةبهر ،ندند

  احيانتا   م اصر تذكر و ااني حضور قا  و توساي بوده اس  كه ضنن تموت قر

تعبير وود قر   بانيي بوده است  كته بتر ستر حيتوا  اتا مترد         هداده ب برااد دس  مي

 انب زده اود:
1 

 ٭  ٭  ٭

تنتام   ةدار بتا زاتر نتوا  قتداني اتا بتا  تف        ناي ترجنه  امروز كه ب نداهلل قر  

   ااي براي فهنيد  و احيانا تفستير قتر  فارسي نسباا ساي  ماداول اده و كنابيد تنا

اي مساجد و مجا   ننااا  اس  باور كردني نيست  كته چطتور طتي نترار و       در پاره

انتد كته    اهي توجته ن ترده  دااتن مطات  بت   بته  سال اذااه قدما و يانتاي متا    چند  د

وداوند از طراق پيغنبر برراوارش وواساه اس  با بشر حرا برند و دساور و اراتاد  

                                                

دا اتنود،  ت   :     داساا  كسي اس  كه چهارپتااي را كته جتر بتانيي و  وازي ننتي      111 /   بقره1

 زند       مي
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ه دند براي    نيست  كته  تدااد بت     زند و اا ح ني مي كسي كه حرا ميبدند و 

طرا برسد   دا وسياه اس  براي رساند  مقصود و معني  ا باته تتا ات ص قتر   را     

نفهند و معناي  اات را نداند ارض ا هتي حا ت  ن ونتد اتد و  ثتاري كته كاتاخ        

آن به غير عرب زبان بنابراين تعليم قربدند مسانا تامين ن واند اش    سناني بااد 

 آن و تعليم عربي باشد. ةم با ترجمأحتما بايد تو
اان قر   كه وود را زبا  رواتن ويربتي مبتينو و بتدو  ابهتام و كجتي وايتر  ي        

»بر مردم  اح  يق  نازل اده ننااد و به منظور تعق  و تّد يو و معرفي مي

بوده اميداور اس  وواننتداا    1« 

در ميتا  متا بصتورت كاتاخ انتب نتامفهوم و مننتو  از         ،را به تف ر و تعقت  وادارد 

فهنيد  و سر در ورد  پذارفاته اتده است   و در حتا ي كته در سراستر اتك ستوره         

اقتين  ه بت :  11قنتر،  «  و » :فرمااد مرتبا ت رار مي

اي  و پندايرنتده  هكننتد  توجته   سا  كردام پت   اتا   ،منظور تذكر و پنده ما قر   را ب

را مش   و وار  از دسارس انداشه و فهم متردم دانستاه بااستانرار     اود؟و    پيدا مي

نتاي وتود    اواتها و دل ه پترده بت   ،معناي  ااته در يدم تعايم و وودداري از توجه ب

و اتا  ننيتي    ااه نقشي براي تينن و توس  اتا ني اتي بتراي معا جته و م افظت      ااذ

 اام!! اي يرار درس  كردهن هبراي مجا   يرا و ما

ه تعداد م دودي از روحانيو  داااه اس    حاتي بت  به د  معني  اات ان صار يفهن

قر   و اساناد به    بر يانا و مراجع تقايد نيتر قتدان   اسافاده از  ،اوباراو  ةزيم دسا

 ة  حجي  ندارد و اح ام دان را بااد  رفا از اوبار و روااات منقتول از ائنت   بوده قر

وم ه  ن ته   2اطهار و كه معاوم نيس  چند در د  نها ا ي  و  يح باادو بييرند 

                                                

: وقر  و كاابي اس  مبارم كه بر تو نازل كردام تا در  ااتد تدبر كنند و وردمندا  22 /   ص1

 پند پذارند 

 1421ر  2ر  22ابرانيم  ااي در مجا  مانيانه، مورخ دكار م ندنراني  قاي   از س 2
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يدم توجه به اان ا ت   يم و يجيبي مابين وود و كمم ودا كشيده در نايجه  ض ةپرد

دستاي دستاي مات      ،اول معني و فهتم    است    ة  در مرحا بداهي كه مقصود از قر

زالل فتي   ستناني و درم نتتداي    ةسرچشتتنه فارستي زبتا  ااتترا  را از دسارستي بت    

 م روم ساوايم!  هيرساي ا

اي اس  كه در قر  اويتر طرفتدارا  زاتادي     يقيده ،ي   ا عن  يادت اا  فوق

جتاي  ه كساني مديي نساند كه چرا ا م قر   يربي ماداول اده اس  و ب پيدا كرده

فارسي قر   را بااد در دسارس مردم اتذارد  ااتن نظتر از جهت   اتنائي       ة   ترجن

و در نتر حتال ننتراه كترد       فهوم و مقصد كتمم وتدا درست  است     نسبي مردم با م

الزم است   و تي نتي     قر   با مان يربتي و نيتاه كترد  بته    بستيار مفيتد و        ةترجن

طتور كته بتراي ااستاا  ستعدي و       توانتد بييترد  ننتا     اي جاي ا اي را ننتي  ترجنه

زبانها ترجنه اده تا ي و جانشين و جتود نتدارد  كتمم وتدا      ةننه رباييات ويام كه ب

كه مش و  از ن ات و معاني دقيق و ينيق و مانو  است  و حتاوي استرار و ااتاراتي     

تواند  تد در   طراق او ي ننيه ب ،اود پيشرف  ياوم روان مياس  كه با سير زما  و 

حتال نته تنهتا ترجنته     ه يبارات دايري بشود  وصو ا كه تا بت ه  د ترجنه و تبدا  ب

ود قبول يام در ننه جا و ننته وقت    دبا ه ني  تفسيري ناوانساه اس  كه كام  و مر

داننتد كته    وتوبي متي  ه بصر  انائي با طرز بيا  قر   دارند اقرار ايرد  كساني كه م 

 اواما اس !    زمين تا  سنا ،تفسيرناي    و ميا  ا   كمم و ترجنه
 

 ٭  ٭  ٭
 

و ا تول و اح تام استمم در ااترا  وياتي بعيتد و بييانته         قتر   درس  كه مفانيم 

نتا  اتنا بته تعاينتات      نبوده وواص و يوام از طراق مدارس و منتابر و كات  و رستا ه   

   بتا   ،اط مساقيم و اسانا  دست  اول بتوياي فرق اس  ميا  اراند و ي  دها يقر   م

بعتتد از چنتتد واستتطه و احيانتتا  ،ق و م صتتوصر تتورت جرئتتي و مافتته چيتري كتته بتت 

 دسايير ا ص اود  ،ان راا و ت راف
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! نراتك از  ظ! اا درس مدارس و نصااح وايت  قر   كجا و كا  فقه و ا ول كجا

 دان و ائو  زنداي نساند اك جرء و وجهي از اح ام ه اانها ناظر ب

  را كته مستاقيم از زبتا  و     قتر  ةي باند مرتببياتر توانيد  اات اومقِي انا كجا مي

 : كند بيابيد؟ مانند از اوش به مغر و به دل انسا  نفو  مي

 و اا

«

  »4 

 :كه اواد انا ميه كدام رسا ه و كدام وايظ با چنين  راح  و قاطعي  ب

« »2 

اا با چنين كاي  و دال   ناموس ينومي واق  و قانو  ت ام  را كه بتر مجانتده   

 فرمااد: كه ميكند  نجا  اكاساخ بنا اده اس  بيا  ميو 

« »5 

تر و رساتر از اان  اه براي ضترورت پيتروي    هاو ان  كمم  اا يبارتي كوتفمسفه 

 اند : از ودا و حق افاه
                                                

 نها از يدل و انصاا وار  اواد!  ةدانني با قومي انا را بر    ندارد كه دربار:      8مائده،/   1

 يدا   پيشه ايراد كه به تقوي نردا ار اس      

 يد      نا نم فراموش ن :     و فض  و برراواري را در رواب  ب 241بقره/   2

 ن به دنبال برترييدارام كه در زم  ورت! براي كساني    را مقرر مي ة:  نس  وان 84قصص/  4.

   اس  اكنند و سرانجام از  ِ  پرنيركار روند وفساد و تباني نني جوئي نني  -

 براي انسا  بهره و نصيبي وار  از  نچه كواد ننااد نيس  :  42نجم/   2

طوري پداد  ورد كه نر موجودي به  نچه كس    سنانها و زمين را به حق به:  22يه/ جاث 5.

 كند پاداش و ثنر ببرد  مي



 344 

 1؟«»

تفاقا  اات و دساورناي اجانايي قر   وياي كنار مورد توجه مفسران و يانتا و  ا

 :ةفقها قرار ارفاه اس   مانند  ا

« »2  

متم  خ اامشتانده و مطا عته در طبيعت  و در تتار    ه كيد بأطور كه قر   تو يه و ت و   

واتد نيچيتاه   ا مي 2« »و  4« »ننااد و  مي

 اند  دانشنندا  اسمم نيفاه و ن رده

معاد و ب ث در رسااوير و بهش  و جهنم وياي مورد افايو و مطا عه قترار   ةمسئا

حيتاي بعتد از متر  انستا  را ماننتد      ا ةااد كسي مسئا و ي  اا ني  انيده ،ارفاه اس 

ناي بهاري تشبيه كرده و ثتواخ   عي احياي زمين و روئيد  اياهيناي طب قر   به پداده

و يقاخ اوروي را از حستابهاي وتانواداي و نتيادي و يتاطفي وتار  ستاواه  ترفا        

»مرتب  به ين  و اكاساخ دروني ا ص بداند و 

 بيواد؟ 5 «

و تي زبتا  قتر       ،دانتيم  متي   ما   وداي و پايدي را بيشار در نجاستات اتا انانتا   

 :فرمااد دند  مي كار نبسان يق  سراغ ميه ف ري و ب    را در بي أسرمنش

«     »6 

                                                

بااد اا كسي كه  تر براي پيروي مي سوي حق اس  اااساه  اا كسي كه رانبر به:  45اون /   1

 دايري رانننائي اود  ةوسياه اابد مير  ن ه ب وود راه نني

 كند  ند وضع مااي را تا زماني كه ووداا  وود را تغيير ندنند داراو  ننيوداو: 11ريد/   2

 بيو در زمين اردش و تف ص كنيد :  62نن /  4.

 پ  به  ثار رحن  ودا نياه بينداز :  51روم /  2.

 ااد  اابيد مير به  نچه به دس   ورده و كس  كرده يوض و پادااي نني:      52اون /  5.

 كنند  دند كه تعق  نني و پايدي را بر كساني قرار مي:  111اون /   6
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 :اند مسانين دنيا افاهه يناي ب ة قاي  ااي در كدام رسا  ةافا  هب

«

 1؟«

كنيد كته نتي  كت  و نتي       توا  ااند  ورد  ممحظه مي نا بسيار مي از اان ننونه

 زند    با انسا  حرا نرده و ننيداني و ايرداني مث  قر  كااِخ

  اا حيف و ظام نيس  كه ما و فرزنداننا  در برابر اان كمم كر و كور باايم؟!

ناي اارا  نه تنها در اثر يدم ا افتات بته ترجنته و فهتم قتر   پشت  پتا بته          ما ايعه

قبتور ائنته و ووانتد  ادييته      زاارت رفتانِ ه   وش بداام و  و ي  اول پيغنبرما  زده

نتا   و ي  دوم حضرت نم م روم بوده نه زاارتنامه ةبا ه در حقيق  از ثنر ،اام اده

وتوانيم   وار متي  ربار پرمغتر يتا ي ا تي  را كته طتوطي     فهنيم و نه    دياناي ُد را مي

ويتال   ،زبتاني  ايرام  با ااتن جتور قتر   و ديتا ووانتد ِ      نايجه مينه كنيم و درم مي

اتول  را در حقيقت  وتدا وو وودمتا و     اام اد دانتب بهشت  را وراتده ااتم!     كرده

 زنيم!   مي

 ٭  ٭  ٭

 ،اااره اد چند سا ي اس  كه بازاشاي و يناااي حا ت  اتده   قبمطور كه  ننا 

   اتد  ينت  متي  ه اسافاده و اساناد به  اات قر ني بت  ،در كا  دبسااني و تعاينات داني

عنتول   تورت زارنتوا  اتا جدااانته م    ه  اتات بت   ةناي چاپ جداد ترجنت  در قر  

 تفسير نشسان ظانر اده اس   توجهي به معني كرد  و حاي پاِي ،اشاه

دانتي است  و    ةاان ت ول مبارم در يين حال نم نااي از باز اد  ا نتا  و يمقت  

قبتول  ه توانند كوركورانه قتانع بت   چو  مردم نني  يدان ةضعف يقيده و يمق ةنم نايج

                                                

   دانن ودا و  ةتوانيد نيرو و سواره نظام  ماده كنيد تا به وسيا يايه  نها نر قدر مي:  61انفال/  1.

 دانن وودتا  را بارسااند 
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ه ت تو ي بت   ،تعايم نير در كار اس  حقاني  اا اثر و ارزش چيري بشوند و قصد تسهي 

قدم جستورانه و قتاطعي بردااتاه نشتده است         ننوز وجود  مده اس   و ي بااد اف 

فرننتب تعقيت      ةينوا  ت ايف داني اا برنامت ه نچه را ب بازنم ندا ا اي و او يه و 

بااد  اان تعايم و ت ني  قرائت  بتا ست اي و فشتار بتر  نتن        كنند قرائ   اات مي مي

كا  ننراه بوده ياماي براي دور كرد  و احيانا منرجر ساوان جوانتا  از قتر   و   كود

بيتا  منظتور  اته     اود بيشار براي اي از  اات اضافه مي اود   نجا كه ترجنه اسمم مي

داد  يربي نير ننراه    بااد  ااتن ينت  را بتراي     ددنند اا وود اجازه ننيه اس  و ب

 دانند  ه م ال مي موزا  زود و مش   و با  داند

 ٭  ٭  ٭

ور جبرا  اارادناي اذااه تتدوان اتده است  و در    ظمنه كه ب خدر تنظيم اان كاا

 چند ا    ا  مورد نظر بوده اس : ، اخ اان روشاان

 ستاني اترو    ه   قرائ  قر   از قدم اول با فهنيد     اعني با ترجنته تتوام بتوده بت    1

قرآن را بدون فهميدِن معني، نخواندد  اي از  نوآموز هيچ آيه و حتي جملهاود و 

 و ياد نگيرد.
مسانانا  اارا  پي مقصود و منتابع تربياتي و مثبت  قتر   برونتد نته پتي  تورت و         

  وت    

قيد اان ته قتر   حانتا ستوره      ،ينوا  ا   دوم قبول ادهه   سهو   و سري  كار ب2

ه اتود كنتار   ناي كوچتك  وتر قتر   اتا اول    تعاتيم داد      به سوره ابادا از سوره

اتاتي كته    زكانتات و  اابادا  ،اه و با ه كانه به كانه اذارده اده، دروس  اه به 

اول  اتات   اتردد و  ارو  مي ،به اوش ما  انا اس  و نظيرش را در فارسي دارام

اتتات  اتتود  پتت  از    ماتتدرجا بتته ااتتاقاقهاي كانتتات و     كوتتتاه اتتادداده متتي 

اود تا رفاه رفاه از تركي   اتاتي كته    مي تر و مش اار وارد بنداهاي طوالني وجناه

 ي كام  در اد ان اند سوره ااد ارفاه
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ووانتد  و نواتان و حترا      اات قتر   كانات و  ة  ضنن تعايم قرائ  و ترجن4

 اود  تعايم داده مي ،يربي كه زبا  قر   و نناز و ادييه اس  زدِ 

 

 ٭  ٭  ٭

 

واقتع اتردد و مقبتول دراتاه      اميد اس  اان سبك و اان كااخ ينم موثر و مفيتد 

تعاتيم    اح  كااخ ا اي قرار ايرد  ا باه ا   نه تنها قرائ  نيست  با ته ترجنته و   

نتا  دااتان و ينت  كترد  بته قتر   ا ت  و استاس و         اساس و مقصتود نبتوده اا   ،نم

 :مقصود اس  كه

إ

1 

 

 ٭  ٭  ٭

 

 ةينتوا  ننونت    هك انا تابي وتا ي از نقتص و ييت  نيست  و بت      بمسانا كاتاخ و ست  

ناي ا تمحي و ت نياتي كته     اردد  نراونه رانننااي  زمااشي تقدام يمقنندا  مي

  تا  كايشته و چتاپ نيتر اميتد است  در       ه د بود  ببننااند مراد امانا  و اسافاده ووان

 تر بيرو   اد  دفعات بعد پاكيره

 

 ٭  ٭  ٭

                                                

ارناي منيني كه كؤم به كند و اان قر   به  نچه م  نار و پابرجاتر اس  نداا  مي : 2  اسراء / 1

 دند! مي ي برر پاداا ةميد ،ننااند اااساه مي
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تتا درس پتتانردنم قستتن  تعاتتيم نتتر درس ااداتار قاتتم  قااتتا  مهنتتدس كايرائتتي   

وتت   قتتاي ه نتتاو استت  و تتي  تتف ات تنتتران بتت و اتتاتو و مهنتتدس چنرا وترجنتته

 بااد  منظوري مي

ت نيت  و   1421 ستال  بتوده و تي در   1442ستال  ارو  به تعبيه و تدوان كااخ در 

 كايشه و چاپ اده اس  

منظور حسن اسافاده از كاتاخ بتراي نن تاري    ه راننناي حاضر ب  ي اانك ةجرو

با  موزاتارا  م اترم و وود متوزا  چتاپ اتده است   در  تف ات بعتد تنتران و          

 اود  ا هاي مان كااخ داده ميؤس

 

 مهدي بازرگان



 

 درس دوم
 

 :بنويسيد و معنا كنيدپاسخ اين كلمات را الف( 

 خداه ب -5   اي خدا -4   نام خداه ب -3   خدا -2      خدا -1

 خدا ه نام خدا و به ب -8     خدا بزرگتر است -7    خدايا -6
 

 پاسخ اين كلمات را به زبان عربي بگوييد:ب( 

1-      2-      3-    4- 

5-      6-7-     8- 

9-   11-11-    

 

 درس سوم
 

 معني كنيد:به فارسي پاسخ بنويسيد و الف( 

   .نام خداي ستوده شدهه ب -2   .خداست يخدا بزرگتر است و حمد برا -1

  .هاي خدا نام -5     .ها اي خداي جهان -4     .ها اي جهانخد -3

   .ها است ستايش براي خداي پروردگار جهان -6

  .قابل ستايشي براي خدا -8        .ها است خدا پروردگار جهان -7
 

 پاسخ به عربي بگوييد:ب( 

1- 2-          3-           4-  ِ



 آموزش قرآن
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 5-       6- 7- 

 8-       9- 
 

 پاسخ سؤاالت:ج( 

 .در موقع تذكر عظمت خداوند و برتري او نسبت به هر چيز ديگر -1

اري از خداوند برراي نممرت و چيرزي    زكر و سپاسگدر موقع اظهار تش -2

 .ما رسيده استه كه ب

  .تمام موجودات ةپرورش دهنده و تربيت كنند -3

 

 درس چهارم
 

 معني كنيد و بنويسيد: پاسخ الف(

  .اي مهربان ،اي بخشنده ،اي خدا -2       .اي پروردگار محمد )ص( -1

  .ه منرحم كن ب -5        .براي تو -4 .براي من -3

 .براي تو اي خدا -7             .سپاس براي تو است -6

 .مهربان ةبخشند ينام خداه ب -9          .به تو اي خدا -8

 .پروردگار من خداست -11          .پروردگار من -11

 .پروردگار من خداي بخشنده است -12

 .مهربانها ةاي مهربانتر از هم -13

 .ستايش براي خداي بخشنده -14

  .پروردگار من رحم كن -15



 راهنماي كتاب اول
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 پاسخ به عربي بگوييد:ب( 

       

2-  3-      4-    

5-  6-    7- 

8-      9-     11-   

11-           12-  

 

 درس پنجم
 

 :و به فارسي برگردانيد بنويسيد  ،پاسخ بخوانيد الف( 

  .نيست خدائي غير از خداي بزرگ -1

  .ها نيست خدائي غير از پروردگار جهان -2

 .نيست خدائي غير از خداي بزرگ و خدا از همه چيز و همه كس بزرگتر است -3

سپاس براي خدا و نيست خدائي غير از خداي بزرگ و او از همه چيز  -4

 .و همه كس بزرگتر است

  .خداي پروردگار جهانها ةفرستاد -6  .نيست سپاسي مگر براي خدا -5

  .ادخداي بخشنده فرست -8      .خداي من فرستاد -7

 .خدايا پيغمبري بفرست -11     .ما پيغمبران را فرستاديم -9

 .گواهي دهنده اي گواهي داد -11
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 .خدا گواهي داد و پيغمبر او گواهي داد -12

 است. پيغمبر گواهي دهنده و شاهد )به حق( -13

 .دهم به خدا گواهي مي -15      .گواهي هاي گواهي دهندگان -14
 

 يد:پاسخ به عربي بگويب( 

   2-  ِ 3-   

4- 5-    6-  

7-    8-      9- 11- ُ  

11-          12- 

13-    14- 

 

 درس ششم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 .خداي مهربان ةبند -2  .دهم به اينكه پيامبر حق است شهادت مي -1

 .بندگاني براي من -4         .براي خدا بنده اي -3

 .تو است و پيغمبر ترو اسرت   ةدهم به اينكه محمد )ص( بند شهادت مي -5

 .دهم به اينكه خداوند حق است شهادت مي -6

 .پروردگار من و پروردگار تو اسرت  ،دهم به اينكه خداوند شهادت مي -7

 .مگر رسول او  نيست محمد )ص( -8



 راهنماي كتاب اول
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 .ي بزرگ است(اي او )مقصود خدا -9

 .نيست ستايشي مگر براي او -11   .او پروردگار جهانها است -11

 .كنيم ستايش زياد او را ستايش مي -13    .ستايش براي او است -12 

 .براي بندگانش فرستاد -15 . او را به عنوان شاهد فرستاد -14 

 .تو خداي جهانها هستي -17   .تو پروردگار من هستي -16 

 .خدائي مگر تو نيست -18 

 .نمي پرستم مگر تو را -19 

 .دهم به اينكه تو خودت خدائي شهادت مي -21

 اوست و پيامبر اوست. ةدهم به اينكه محمد )ص( بند شهادت مي -21
 

 :برگردانيد  پاسخ از فارسي به عربي ب(

 

2- 

3-   

4-  ، 

5-  6-    

7-         8- 

9-          11- 

11-    12- 
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 درس هفتم
 

 : بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيدپاسخ الف( 

ها  ستايش سزاوار خداي پروردگار جهان .مهربان ةبه نام خداوند بخشند -1

قط تو را ف .صاحب روز جزا و پاداش .مهربان ةخداي بخشند .است

 عبادت مي كنيم و از تو استمانت مي جوئيم.

 كرد.خدا را ياري  -3   .اوست يپادشاهي براي اوست و ستايش برا -2

 اي پروردگار من از تو كمك مي جوئيم. -5    از راه صبر كمك بجوئيد. -4

  .براي اوست پادشاهي و براي اوست ستايش -7.  به كمك او و بخشش او -6

 خداي بخشنده است. رايپادشاهي ب -8

. مالررك بنرردگان خررودش -11       پادشاهي در آن روز براي خداست. -9

. فرشتگان شرهادت دادنرد   -12         .فرشتگان را فرستاد -11

 .براي او ديني نيست -14           .دين خدا -13
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

  2-  3-  

 4-                          5- 

6-      7- 

 8-         9-                    11- 

11-     12-              13-    



 راهنماي كتاب اول
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 درس هشتم
 

 : بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيدپاسخ  الف(

 .خدا ناظر و شاهد مي باشد -2     خدا پروردگار من مي باشد. -1

 .خدا بودند ةپرستش كنند -4     .براي خاطر خدا گواهي بده -3

 .او كسي است كه پيامبرش را به حق فرستاد -5

  .پروردگار من كه جز او خدائي نيست -6

 كساني كه طلب ياري از خدا مي كنند. -7

 پروردگارش هدايت كرد. ،او را خدا -8

 كنيم. ئي ميراهنما ،او را به راهو كنيم  تو را راهنمائي مي -9

 .راه خداي تو راست است -11        .راه درست -11

 منين مهربان مي باشد.ؤخداوند به م -13      .خداي هدايت كننده ةبند -12

 مي گويد و او هدايت مي كند.) به حق ( و خدا درست  -14
 

 :برگردانيد پاسخ از فارسي به عربي  ب(

1-         2-   

3-                   4-  

5-   6-   7-   

8-           9- 

11-      11- 
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 درس نهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد الف( 

  .موسي براي قومش گفت -2         .پيامبر خدا گفت -1

  .من بگوؤبه مردان م -4   .گفتند جز خدا كسي را بندگي نكنيد -3

  .بگو اي خداي داراي پادشاهي -6            .من بگوؤبه زنان م -5

 .بگو خدا پروردگار من است -8            .و اعراب گفتند -7

 .سالم بر ما باد -11            .سالم بر تو باد -9

 خدايشان آنها را هدايت نمي كند. -12         .تو به راه راست هستي -11

 .گفتار ما گفتار حق و درست است -14   .ار باشيار بندگان درستك -13

 .خداي ما بخشنده است -16       .پرستش كنندگان براي ما بودند -15

  .سالم بر من -17
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-          2-         3- 

4-  5-        6-  

7-    8- 

9-                  11-    

11-   

12-   13-   14-  
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 درس دهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 كه بر او نممت داديم. اي بنده -1

 كساني كه خدا به ايشان نممت داده است. -2

 .و در آن بزرگترين اسم تو است -4 .نم اصالح بگردانخدايا مرا در دي -3

 .تو را در بين ايشان به عنوان گواهي دهنده فرستاديم -5

 .پيامبرخدا در بين ما است -7    .در دل او مرضي است -6

 .آنچه مي گويد حق است -9     آنچه دارا مي شود. -8

 .كنند به آنچه عمل مي -11      .آنچه در دنيا هست -11

 .خدا به آنچه انجام مي دهيد بينا است -13      .پس عمل شايسته به جا آوريد -12

 طلب كمك بكنيد. ،از طرف صبر ،بنابراين -14

 خدا به آنچه انجام مي دهند آگاه است. -16    .پس خدا ايشان را راهنمائي كرد -15
 

 :از فارسي به عربي برگردانيد پاسخ  ب(

1-                  2- 

3-  

4-5-  

6-     

7-8-  
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 9-      11- 

11-  12-        13- 

 

 درس يازدهم
 

 :انيد بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردپاسخ الف( 

 .قومي كه خدا بر آنها خشم كرد -1

 .پس همانا خدا خشم كرد و گمراهشان كرد -2

  .خدا چنين نيست كه قومي را گمراه كند  -4  پس همانا خدا رحم كرد.-3

 .كساني كه گمراه شدند -6         . دوري بودند در گمراهِي -5

 .خدايا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست -7

 .درود خدا بر او و خاندانش -9       .درود و بخشايش بر ايشان باد -8

 .در نمازشان مداومت دارند -11            .نماز خفتن -11

 .همانا در سرگذشتهايشان عبرت است -13 .خاندان موسي و خاندان فرعون -12

  .پس همانا سخن كفري گفتند -15    پس همانا خدا راهنمائيشان كرد. -14

 .همانا خدا بر من نممت داد -16
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-   2-      3- 

4-     5-  6- 



 راهنماي كتاب اول

 

664 

7-           8-  

9-  

11-         11- 

 : حمد ةسور ةپاسخ ترجم ج(

 هرا  سرپاس برراي خداونرد پروردگرار جهران      .مهربان ةنام خداوند بخشند  به

تو را مي پرسرتيم و از  تنها  .ا و پاداشمالك روز جز .مهربان ةبخشند .است

تو طلب ياري مي كنيم. ما را به راه راست راهنمائي كرن. راه كسراني كره    

 .خشم كردي و نه گمراهان ايشان كساني كه برنه  ،نممت دادي به ايشان

 

 درس دوازدهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 پس براي پروردگار خودت برخيز.  -2داشتند.    تورات و انجيل را بر پا -1

 وزن و ميزان را بر پا داريد. -4      و نماز را به پا داريد. -3

 ماننِد بي نياز است. او يگانه و بي -6جز خداي يگانه خدائي نيست.   -5

 اينكه بگوئيد خدا فرزندي آورد. -8براي او فرزندي نمي باشد.         -7

 ي يكتا است پس در راه او استوار باشيد.خداي شما خدا -9

 به مشركين بگو.  -11و براي او در پادشاهيش شريكي نيست.    -11

 خدائي جز تو نيست يگانه هستي و شريكي براي تو نمي باشد. -12

 و براي خدا شهادت را بر پا داريد. -14    و سالم بر من روز والدتم. -13
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 :انيد برگرد از فارسي به عربي پاسخ ب(

1-         2- 

3- 

4-          5- 

6-  7-  

8-  

9-         11-  

11-     12-  

13-          14- 

 تشهد نماز: ةج( پاسخ ترجم

گواهي مي دهم خدائي جز خداي يگانه نيست و شريكي براي او نيست

و گواهي مي دهم محمد )ص( بنده و پيامبر اوست

 خدايا بر محمد و خاندان او درود بفرست
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 درس سيزدهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 به سوي راه راست بشتابيد. -1

 بگوئيد خدايي جز خداي بزرگ نيست تا رستگار شويد. -2

 تو بهترين رحم كنندگان هستي.  -4  ظالم، رستگار نمي شود. -3

 نه كساني كه بر ايشان خشم كردي و نه گمراهان. -6     نماز بهتر است. -5

 و كساني كه به گواهي هايشان استوارند. -8      همانا نماز بر پا شد. -7

 بهترين جنبندگان.  -11         سالم و فراواني از طرف او.  -9
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-  2- 

3-  4-   5-  

6-     7- 

 
 :و معناي هر يك از آنها  توحيد ةسور ،اقامه  ، ج( پاسخ اذان

 

مرتبه در اقامه گفته مي شود.( 2مرتبه در اذان و  4) 

 مرتبه( 2) 

 مرتبه( 2) 
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 ) اين جمله جزء اذان و اقامه نيست فقط براي تيمن گفته مي شود.(

 مرتبه( 2)

 مرتبه(2)

 مرتبه( 2) 

 )فقط دو مرتبه در اقامه(

مرتبه( 2) 

مرتبه در اذان و يك مرتبه در اقامه( 2) 

گترر اسرت. گرواهي مري دهرم      خدا از همه كس و همه چيرز بزر  ترجمه :

خدائي جز خداي بزرگ نيست. گواهي مري دهرم بره اينكره محمرد )ص(      

خداسرت. برراي    خداست. گواهي مي دهم به اينكه علري )((   ةفرستاد

نماز بشتابيد. براي رستگاري بشتابيد. براي بهترين كارها بشتابيد. همانا نماز 

 رگ نيست.بر پا شد. خدا بزرگ است. خدائي جز خداي بز
 

 

 توحيد : ةسور

نياز و  مهربان. بگو او خداي يكتا است. خداي بي ةبه نام خداوند بخشند ترجمه:

 ه و زائيده نشده است. و براي او مانندي نيست.همتا. نزائيد بي
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 درس چهاردهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 
 

 گفت سالم بر تو بزودي از خداي خودم براي تو طلب آمرزش خواهم كرد. -1

 خدايا بيامرز و مهرباني كن.  -3    پاداش ايشان آمرزش است. -2

سرت پرس در راه او اسرتوار باشريد و از او طلرِب      خداي يكتا خداي شما -4

 پس خداوند توبه ايشان را پذيرفت. -5        آمرزش كنيد.

 از خدا طلب آمرزش مي كنم و به سوي او بر مي گردم. -6

 و اصالح نمودند. مگر كساني كه توبه كردند -7

 از طرِف خداي گرامِي دانا. -8

 .شاه مصرخدا به پاد ةاز طرف محمد )ص( فرستاد -9

 براي شما پاداش است. -11      اي از شما. كننده عمِل عمل -11

 گفت من بهتر از او هستم. -12

 شما كارهاي خودتان.  ةما كارهاي ما است و بهر ةبهر -13

 باشد. مي من براي شما است دين خودتان و براي من هم دين -14

 اي كسي كه دنيا و آخرت براي او است. -15

 امروز براي كيست، براي خداي يكتا. پادشاهي -16

 مهرباني خدا از خشم او بهتر است. -17
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-  2-    3- 



 آموزش قرآن

 

644 

4-    5-    6-  

7-  

8-  9-  

11-  11-  

12-  13-  

14-       15- 

16-   17- 

18-   19-  

21-  21-  
 

 درس پانزدهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 و از آنها كساني هستند كه به توگوش مي دهند. -1

 را شنيديم. اي پروردگار ما آمرزش تو -2

 همانا خداوند گفتار كساني را شنيد كه گفتند ...  . -3

 و به او گوش فرا داريد. -4

 موسي به قومش گفت اي قوِم من، نممت خدا را بر خودتان به ياد آوريد. -5

 و همانا ياد خداي بزرگتر است. -7     پس خدا را بسيار به ياد آورد. -6
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 خدا را مگر اندكي به ياد نمي آورند. -9  .ن كنپس به روزهاي خدا ياد آوريشا -8

 تغيير حال و نيروئي جز به وجود خدا نيست. -11

 و براي خدا سجده مي كند. -12   حال و احوال. ةاي دگرگون كنند -11

 .از سجده كنندگان بود -14  و ايشان براي خداي بخشنده سجده مي كنند. -13

 همه حال ستايش برا ي خداست.در  -16      آقاي سجده كنندگان. -15
 

 :برگردانيد  ب( پاسخ از فارسي به عربي

1- 2- 

3-  4- 5-  

6-  7-  8-  

9- 11- 

 تمرين هاي بعد از درس
 

 :بخوانيد، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 كساني از پيغمبران كه خدا بر آنها نممت داد. -1

 از خبِر موسي و فرعون، به درستي )حق(. -3   مد )ص( پيغمبر خدا.مح -2

 مردان و زنان تسبيح كننده.  -5               كنند. و آنها براي خدا تسبيح مي -4

 پس به نام خداي بزرگ خودت تسبيح كن. -6

 خدا هستي.  ةكه تو فرستاد به درستي -8   منين كتابي است.ؤهمانا نماز بر م -7

 پيامبر ما تو را به عنوان شاهد فرستاديم. اي -9
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 كه خدا پروردگاِر من و شما است، پس او را پرستش كنيد. به درستي -11

 او هستي. ةو خدا شهادت مي دهد همانا تو فرستاد -11

 كنند و براي او به خاك مي افتند. او را تسبيح مي -12

 همانا من از طرف خدا به سوي شما فرستاده شده ام. -13

 كه تو از پيامبران هستي كه براي راه راست فرستاده شده اي. به درستي -14
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

)ركرو((. 

)سرجود(. 

) سرالم(. 

) تسبيحات اربمره(. 

  )قنوت(
 

پروردگار بزرگ من پاك و منزه است و من به سپاس او هستم.  ترجمه:

ار او هستم. اي زپروردگار بلند مرتبه ام پاك و منزه است و من سپاسگ

بر ما و بر بندگان پيامبر سالم و رحمت و بركت خدا بر تو باد. سالم 

ار خدا باد. سالم و رحمت و بركت خدا بر شما باد. خدا پاك  و كدرست

منزه است و سپاس براي خداست و جز خداي بزرگ خدائي نيست و خدا 

منين را در روزي ؤاز همه بزرگتر است. خدايا مرا و پدر و مادرم را و م

 خيزند بيامرز. كه براي حسابرسي به پا مي
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 درس دوم
 

 :بنويسيد و معنا كنيدپاسخ اين كلمات را الف( 

 خداه ب -5   اي خدا -4   نام خداه ب -3   خدا -2      خدا -1

 خدا ه نام خدا و به ب -8     خدا بزرگتر است -7    خدايا -6
 

 پاسخ اين كلمات را به زبان عربي بگوييد:ب( 

1-      2-      3-    4- 

5-      6-7-     8- 

9-   11-11-    

 

 درس سوم
 

 معني كنيد:به فارسي پاسخ بنويسيد و الف( 

   .نام خداي ستوده شدهه ب -2   .خداست يخدا بزرگتر است و حمد برا -1

  .هاي خدا نام -5     .ها اي خداي جهان -4     .ها اي جهانخد -3

   .ها است ستايش براي خداي پروردگار جهان -6

  .قابل ستايشي براي خدا -8        .ها است خدا پروردگار جهان -7
 

 پاسخ به عربي بگوييد:ب( 

1- 2-          3-           4-  ِ
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 5-       6- 7- 

 8-       9- 
 

 پاسخ سؤاالت:ج( 

 .در موقع تذكر عظمت خداوند و برتري او نسبت به هر چيز ديگر -1

اري از خداوند برراي نممرت و چيرزي    زتشكر و سپاسگ در موقع اظهار -2

 .ما رسيده استه كه ب

  .تمام موجودات ةپرورش دهنده و تربيت كنند -3

 

 درس چهارم
 

 معني كنيد و بنويسيد: پاسخ الف(

  .اي مهربان ،اي بخشنده ،اي خدا -2       .اي پروردگار محمد )ص( -1

  .ن به منرحم ك -5        .براي تو -4 .براي من -3

 .براي تو اي خدا -7             .سپاس براي تو است -6

 .مهربان ةبخشند ينام خداه ب -9          .به تو اي خدا -8

 .پروردگار من خداست -11          .پروردگار من -11

 .پروردگار من خداي بخشنده است -12

 .مهربانها ةاي مهربانتر از هم -13
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 .ندهستايش براي خداي بخش -14

  .پروردگار من رحم كن -15

 پاسخ به عربي بگوييد:ب( 

       

2-  3-      4-    

5-  6-    7- 

8-      9-     11-   

11-           12-  

 

 درس پنجم
 

 :و به فارسي برگردانيد بنويسيد  ،پاسخ بخوانيد الف( 

  .نيست خدائي غير از خداي بزرگ -1

  .ها نيست خدائي غير از پروردگار جهان -2

 .نيست خدائي غير از خداي بزرگ و خدا از همه چيز و همه كس بزرگتر است -3

سپاس براي خدا و نيست خدائي غير از خداي بزرگ و او از همه چيز  -4

 .و همه كس بزرگتر است

  .خداي پروردگار جهانها ةفرستاد -6  .نيست سپاسي مگر براي خدا -5

  .رستادخداي بخشنده ف -8      .خداي من فرستاد -7
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 .خدايا پيغمبري بفرست -11     .ما پيغمبران را فرستاديم -9

 .گواهي دهنده اي گواهي داد -11

 .خدا گواهي داد و پيغمبر او گواهي داد -12

 است. پيغمبر گواهي دهنده و شاهد )به حق( -13

 .دهم به خدا گواهي مي -15      .گواهي هاي گواهي دهندگان -14
 

 گوييد:پاسخ به عربي بب( 

   2-  ِ 3-   

4- 5-    6-  

7-    8-      9- 11- ُ  

11-          12- 

13-    14- 

 

 درس ششم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 .خداي مهربان ةبند -2  .دهم به اينكه پيامبر حق است شهادت مي -1

 .بندگاني براي من -4         .اي براي خدا بنده -3

 .تو است و پيغمبر ترو اسرت   ةدهم به اينكه محمد )ص( بند شهادت مي -5

 .دهم به اينكه خداوند حق است شهادت مي -6
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 .پروردگار من و پروردگار تو اسرت  ،دهم به اينكه خداوند شهادت مي -7

 .مگر رسول او  نيست محمد )ص( -8

 .خداي بزرگ است(اي او )مقصود  -9

 .نيست ستايشي مگر براي او -11   .او پروردگار جهانها است -11

 .كنيم ستايش زياد او را ستايش مي -13    .ستايش براي او است -12 

 .براي بندگانش فرستاد -15 . او را به عنوان شاهد فرستاد -14 

 .تو خداي جهانها هستي -17   .تو پروردگار من هستي -16 

 .يست خدائي مگر تون -18 

 .نمي پرستم مگر تو را -19 

 .دهم به اينكه تو خودت خدائي شهادت مي -21

 اوست و پيامبر اوست. ةدهم به اينكه محمد )ص( بند شهادت مي -21
 

 :برگردانيد  پاسخ از فارسي به عربي ب(

 

2- 

3-   

4-  ، 

5-  6-    

7-         8- 
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9-          11- 

11-    12- 

 درس هفتم
 

 : بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيدپاسخ الف( 

ها  ستايش سزاوار خداي پروردگار جهان .مهربان ةبه نام خداوند بخشند -1

فقط تو را  .صاحب روز جزا و پاداش .مهربان ةخداي بخشند .است

 عبادت مي كنيم و از تو استمانت مي جوئيم.

 كرد.خدا را ياري  -3   .اوست يپادشاهي براي اوست و ستايش برا -2

 اي پروردگار من از تو كمك مي جوئيم. -5    از راه صبر كمك بجوئيد. -4

  .براي اوست پادشاهي و براي اوست ستايش -7.  به كمك او و بخشش او -6

 خداي بخشنده است. رايي بپادشاه -8

. مالررك بنرردگان خررودش -11       پادشاهي در آن روز براي خداست. -9

. فرشتگان شرهادت دادنرد   -12         .فرشتگان را فرستاد -11

 .براي او ديني نيست -14           .دين خدا -13
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

  2-  3-  

 4-                          5- 

6-      7- 
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 8-         9-                    11- 

11-     12-              13-    

 درس هشتم
 

 : بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيدپاسخ  الف(

 .خدا ناظر و شاهد مي باشد -2     خدا پروردگار من مي باشد. -1

 .خدا بودند ةپرستش كنند -4     .براي خاطر خدا گواهي بده -3

 .او كسي است كه پيامبرش را به حق فرستاد -5

  .پروردگار من كه جز او خدائي نيست -6

 كساني كه طلب ياري از خدا مي كنند. -7

 پروردگارش هدايت كرد. ،او را خدا -8

 كنيم. نمائي ميراه ،او را به راهو كنيم  تو را راهنمائي مي -9

 .راه خداي تو راست است -11        .راه درست -11

 منين مهربان مي باشد.ؤخداوند به م -13      .خداي هدايت كننده ةبند -12

 مي گويد و او هدايت مي كند.) به حق ( و خدا درست  -14
 

 :برگردانيد پاسخ از فارسي به عربي  ب(

1-         2-   

3-                   4-  
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5-   6-   7-   

8-           9- 

11-      11- 

 درس نهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد الف( 

  .موسي براي قومش گفت -2         .پيامبر خدا گفت -1

  .من بگوؤبه مردان م -4   .گفتند جز خدا كسي را بندگي نكنيد -3

  .بگو اي خداي داراي پادشاهي -6            .من بگوؤبه زنان م -5

 .بگو خدا پروردگار من است -8            .و اعراب گفتند -7

 .سالم بر ما باد -11            .سالم بر تو باد -9

 خدايشان آنها را هدايت نمي كند. -12         .تو به راه راست هستي -11

 .گفتار ما گفتار حق و درست است -14   .ستكار باشيار بندگان در -13

 .خداي ما بخشنده است -16       .پرستش كنندگان براي ما بودند -15

  .سالم بر من -17
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-          2-         3- 

4-  5-        6-  

7-    8- 
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9-                  11-    

11-   

12-   13-   14-  

 درس دهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 كه بر او نممت داديم. اي بنده -1

 كساني كه خدا به ايشان نممت داده است. -2

 .و در آن بزرگترين اسم تو است -4 .دينم اصالح بگردان خدايا مرا در -3

 .تو را در بين ايشان به عنوان گواهي دهنده فرستاديم -5

 .پيامبرخدا در بين ما است -7    .در دل او مرضي است -6

 .آنچه مي گويد حق است -9     آنچه دارا مي شود. -8

 .دكنن به آنچه عمل مي -11      .آنچه در دنيا هست -11

 .خدا به آنچه انجام مي دهيد بينا است -13      .پس عمل شايسته به جا آوريد -12

 طلب كمك بكنيد. ،از طرف صبر ،بنابراين -14

 خدا به آنچه انجام مي دهند آگاه است. -16    .پس خدا ايشان را راهنمائي كرد -15
 

 :از فارسي به عربي برگردانيد پاسخ  ب(

1-                  2- 

3-  
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4-5-  

6-     

7-8-  

 9-      11- 

11-  12-        13- 

 

 درس يازدهم
 

 :گردانيد بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برپاسخ الف( 

 .قومي كه خدا بر آنها خشم كرد -1

 .پس همانا خدا خشم كرد و گمراهشان كرد -2

  .خدا چنين نيست كه قومي را گمراه كند  -4  پس همانا خدا رحم كرد.-3

 .كساني كه گمراه شدند -6         . دوري بودند در گمراهِي -5

 .خدايا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست -7

 .درود خدا بر او و خاندانش -9       .درود و بخشايش بر ايشان باد -8

 .در نمازشان مداومت دارند -11            .نماز خفتن -11

 .همانا در سرگذشتهايشان عبرت است -13 .خاندان موسي و خاندان فرعون -12

  .پس همانا سخن كفري گفتند -15    پس همانا خدا راهنمائيشان كرد. -14

 .همانا خدا بر من نممت داد -16
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 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-   2-      3- 

4-     5-  6- 

7-           8-  

9-  

11-         11- 

 : حمد ةسور ةپاسخ ترجم ج(

 هرا  سرپاس برراي خداونرد پروردگرار جهران      .مهربان ةنام خداوند بخشند  به

تو را مي پرسرتيم و از  تنها  .ا و پاداشمالك روز جز .مهربان ةبخشند .است

تو طلب ياري مي كنيم. ما را به راه راست راهنمائي كرن. راه كسراني كره    

 .خشم كردي و نه گمراهان ايشان كساني كه برنه  ،نممت دادي به ايشان

 

 درس دوازدهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 پس براي پروردگار خودت برخيز.  -2داشتند.    تورات و انجيل را بر پا -1

 وزن و ميزان را بر پا داريد. -4      و نماز را به پا داريد. -3

 ماننِد بي نياز است. او يگانه و بي -6جز خداي يگانه خدائي نيست.   -5

 اينكه بگوئيد خدا فرزندي آورد. -8براي او فرزندي نمي باشد.         -7
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 ي يكتا است پس در راه او استوار باشيد.خداي شما خدا -9

 به مشركين بگو.  -11و براي او در پادشاهيش شريكي نيست.    -11

 خدائي جز تو نيست يگانه هستي و شريكي براي تو نمي باشد. -12

 و براي خدا شهادت را بر پا داريد. -14    و سالم بر من روز والدتم. -13
 

 :انيد برگرد از فارسي به عربي پاسخ ب(

1-         2- 

3- 

4-          5- 

6-  7-  

8-  

9-         11-  

11-     12-  

13-          14- 

 تشهد نماز: ةج( پاسخ ترجم

گواهي مي دهم خدائي جز خداي يگانه نيست و شريكي براي او نيست
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و گواهي مي دهم محمد )ص( بنده و پيامبر اوست

 خدايا بر محمد و خاندان او درود بفرست

 درس سيزدهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 به سوي راه راست بشتابيد. -1

 بگوئيد خدايي جز خداي بزرگ نيست تا رستگار شويد. -2

 تو بهترين رحم كنندگان هستي.  -4  ظالم، رستگار نمي شود. -3

 نه كساني كه بر ايشان خشم كردي و نه گمراهان. -6     نماز بهتر است. -5

 و كساني كه به گواهي هايشان استوارند. -8      همانا نماز بر پا شد. -7

 بهترين جنبندگان.  -11         سالم و فراواني از طرف او.  -9
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-  2- 

3-  4-   5-  

6-     7- 

 
 :و معناي هر يك از آنها  توحيد ةسور ،اقامه  ، ج( پاسخ اذان
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مرتبه در اقامه گفته مي شود.( 2مرتبه در اذان و  4) 

 مرتبه( 2) 

 مرتبه( 2) 

 ) اين جمله جزء اذان و اقامه نيست فقط براي تيمن گفته مي شود.(

 مرتبه( 2)

 مرتبه(2)

 مرتبه( 2) 

 )فقط دو مرتبه در اقامه(

مرتبه( 2) 

مرتبه در اذان و يك مرتبه در اقامه( 2) 

گترر اسرت. گرواهي مري دهرم      خدا از همه كس و همه چيرز بزر  ترجمه :

خدائي جز خداي بزرگ نيست. گواهي مري دهرم بره اينكره محمرد )ص(      

خداسرت. برراي    خداست. گواهي مي دهم به اينكه علري )((   ةفرستاد

نماز بشتابيد. براي رستگاري بشتابيد. براي بهترين كارها بشتابيد. همانا نماز 

 رگ نيست.بر پا شد. خدا بزرگ است. خدائي جز خداي بز
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 توحيد : ةسور

نياز و  مهربان. بگو او خداي يكتا است. خداي بي ةبه نام خداوند بخشند ترجمه:

 ه و زائيده نشده است. و براي او مانندي نيست.همتا. نزائيد بي

 درس چهاردهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 
 

 گفت سالم بر تو بزودي از خداي خودم براي تو طلب آمرزش خواهم كرد. -1

 خدايا بيامرز و مهرباني كن.  -3    پاداش ايشان آمرزش است. -2

سرت پرس در راه او اسرتوار باشريد و از او طلرِب      خداي يكتا خداي شما -4

 پس خداوند توبه ايشان را پذيرفت. -5        آمرزش كنيد.

 از خدا طلب آمرزش مي كنم و به سوي او بر مي گردم. -6

 و اصالح نمودند. مگر كساني كه توبه كردند -7

 از طرِف خداي گرامِي دانا. -8

 .شاه مصرخدا به پاد ةاز طرف محمد )ص( فرستاد -9

 براي شما پاداش است. -11      اي از شما. كننده عمِل عمل -11

 گفت من بهتر از او هستم. -12

 شما كارهاي خودتان.  ةما كارهاي ما است و بهر ةبهر -13

 باشد. مي من براي شما است دين خودتان و براي من هم دين -14
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 اي كسي كه دنيا و آخرت براي او است. -15

 امروز براي كيست، براي خداي يكتا. پادشاهي -16

 مهرباني خدا از خشم او بهتر است. -17
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

1-  2-    3- 

4-    5-    6-  

7-  

8-  9-  

11-  11-  

12-  13-  

14-       15- 

16-   17- 

18-   19-  

21-  21-  
 

 درس پانزدهم
 

 :بخوانيد ، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 
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 و از آنها كساني هستند كه به توگوش مي دهند. -1

 را شنيديم. اي پروردگار ما آمرزش تو -2

 همانا خداوند گفتار كساني را شنيد كه گفتند ...  . -3

 و به او گوش فرا داريد. -4

 موسي به قومش گفت اي قوِم من، نممت خدا را بر خودتان به ياد آوريد. -5

 و همانا ياد خداي بزرگتر است. -7     پس خدا را بسيار به ياد آورد. -6

 خدا را مگر اندكي به ياد نمي آورند. -9  .ن كنپس به روزهاي خدا ياد آوريشا -8

 تغيير حال و نيروئي جز به وجود خدا نيست. -11

 و براي خدا سجده مي كند. -12   حال و احوال. ةاي دگرگون كنند -11

 .از سجده كنندگان بود -14  و ايشان براي خداي بخشنده سجده مي كنند. -13

 همه حال ستايش برا ي خداست.در  -16      آقاي سجده كنندگان. -15
 

 :برگردانيد  ب( پاسخ از فارسي به عربي

1- 2- 

3-  4- 5-  

6-  7-  8-  

9- 11- 

 تمرين هاي بعد از درس
 

 :بخوانيد، بنويسيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 
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 كساني از پيغمبران كه خدا بر آنها نممت داد. -1

 از خبِر موسي و فرعون، به درستي )حق(. -3   مد )ص( پيغمبر خدا.مح -2

 مردان و زنان تسبيح كننده.  -5               كنند. و آنها براي خدا تسبيح مي -4

 پس به نام خداي بزرگ خودت تسبيح كن. -6

 خدا هستي.  ةكه تو فرستاد به درستي -8   منين كتابي است.ؤهمانا نماز بر م -7

 پيامبر ما تو را به عنوان شاهد فرستاديم. اي -9

 كه خدا پروردگاِر من و شما است، پس او را پرستش كنيد. به درستي -11

 او هستي. ةو خدا شهادت مي دهد همانا تو فرستاد -11

 كنند و براي او به خاك مي افتند. او را تسبيح مي -12

 همانا من از طرف خدا به سوي شما فرستاده شده ام. -13

 كه تو از پيامبران هستي كه براي راه راست فرستاده شده اي. به درستي -14
 

 :برگردانيد  از فارسي به عربي پاسخب( 

)ركرو((. 

)سرجود(. 

) سرالم(. 

) تسبيحات اربمره(. 

  )قنوت(
 



 545 

پروردگار بزرگ من پاك و منزه است و من به سپاس او هستم.  ترجمه:

ار او هستم. اي زپروردگار بلند مرتبه ام پاك و منزه است و من سپاسگ

بر ما و بر بندگان پيامبر سالم و رحمت و بركت خدا بر تو باد. سالم 

ار خدا باد. سالم و رحمت و بركت خدا بر شما باد. خدا پاك  و كدرست

منزه است و سپاس براي خداست و جز خداي بزرگ خدائي نيست و خدا 

منين را در روزي ؤاز همه بزرگتر است. خدايا مرا و پدر و مادرم را و م

 خيزند بيامرز. كه براي حسابرسي به پا مي
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حساااپ ااال وس پوپپةبااهپراا ر  درگااسپپوروردگااسرپوااس پوپهپوپتعظاا بپبااپبااسپااا س 

 ينكپر هنماسيپجلادپدوتپت اديبپپپپپ، يپكهپ زپجلدپ و پآموزشپقرآنپردپپ اتپ الفسدپ

پرودپ.پآموزگسر نپوپخودآموز نپمي

ر هنماسپپپةهاسپي ناسپهماسنپبسرادپكاهپدرپكلسب اپپپپپپپجوسريپ  ستپكهپجو بپتمارياپ لولهپ 

تپ للفظايپوپ اا رپپپتحاپپة،پهم شاهپ زپترجماپپآموزشپقارآنپپةدرپتدوياپدورپ.آمدپپ ات

پةغار پدرپمرحلاپپپ.كردنپد  شپآموزپدرپيوسر تپخشكپوپخسصپ حلار زپرادپپ ااتپپپ

گارپكسايپبار يپپپپ و پفهم دنپآيستپوپكلمستپوپا سپب سنپآ هسپبهپفسرايپرو نپ ات.پ 

پچهپبهلر.پ،كلمستپوپجملهپهسيپديگريپو د پكردپپبسردپيسپو د پب ندپ،آنپمفسه ب

                                                

پد  ست.پ:پآ  هپيلبپآموختپبهپدال سريپقلب.پآموختپآدميپر پآ  هپ ميپ5وپپ4.پيلقپ/پ1
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پ

پذيلپ اتپ:پةآ  هپموردپ صر رپ اتپوپمجدد پتذكرپد دپپميپرودپدوپ  ل

روشپمسال  بپوپبو عايپپپپ،قارآنپپ هپروشپ تخاسذيپبار يپتعلا بپزباسن پپپپ ظرپبهپ ينپ-1

آماوزدپياسپمساسفرپپپپپفالپزباسنپماسدريپر پمايپپپپ اتپ)پيعنيپهمسنپترت بپوپوا لهپ يپكهپب

گ اردپوپباهپتادري پوپباسپااريتپوپپپپپپپزباسنپكشاورپتاسزپپو ردپر پفار پمايپپپپپپ،بيپاو دپةب گس 

اهولتپوپدراليپمثلپمردتپديگرپت لبپميپ مسيد(پآموزگسر نپمحلرتپبه چپوجهپ وسيادپپ

خرجپدهندپوپبسپد  شپآماوز نپرويپپهپتعج لپبپ،وپ حوصرفپدرپب سنپوپبحثپدرپقو يدپ

آ  اهپدرپپپ،ير بپوپاسخلمسنپكلمستپ الدال پكنند.پبگذ ريدپ زپبرياقپت ل ادپوپتلفا پپپ  

درپقساامتپهااسيپتماارياپ زپ وپپپقساامتپهااسيپتعلاا بپدرو پقواالپخو  اادپپوپراان دپپوپپ

درپذهاپ وپجسپبگ ارد.پپپ، العمس پصح حپكلمستپوپترك بپدراتپجملهپهسپ، يدپورا دپ

پ«پمناهپپ ااتپوروردگاسرپتاوپپپپ»پر پپ«پ»مثالپ گرپدرپتمارياپدر پ و پپ

گفتپباهپ وپ فرمسي ادپپپ«پ»پپر «پخد اتپپةمحمدپفرالسد»پيسپپ،ترجمهپكرد

مولاد پوپپ«پپ»پوپچونپ ات،پ«پمنهپپبد نپ»پمعنسيپآنپپ،فعلپ مرپ اتپ«پ»پچونپ

وپتلفا پوپترك ابپصاح حپر پبار يشپ د پپپپپپترجمهپ.بسرندپْخورپ اتپبسيدپپ«»

 اهپبخو ه ادپ ظ ارپپپپبورپبگاوپياسپآ پپپبورپ اتپتوهبپ ياپدراتپ ياكن دپوپبگوي دپبرزپ

خاسبرپپهپ ياپترجمهپوپترك بپهسپر پكاهپدرپدرااهسيپگذرالهپخو  ادپپوپديادپپ ااتپباپپپپپپپ

پجو بپصح حپر پخودپ وپبدهدپيسپبسسزد.پ،ب سوردپوپبسپ الفسدپپ زپحسفظه

هپباپپ،وپاسدپپكردنپآ هاسپپمنسابپبسپريسيتپپوپبهپموقِعرفپوپ حقو يدپَص

تدري پدرپدرو پآيندپپميپآيدپمنلهيپوقليپقسيدپپ يپگفلهپخو هادپرادپكاهپراسگردپپپپپ

كسرپبردپپتاسپحادوديپباسپآنپماس و پرادپپوپپپپپپهپچندياپبسرپقوالپ العمس پآنپر پرن دپپوپب

يم ايپتارپپپزبسنپر حتپتارپفهم ادپپوپپپپبر يشپمحسو پردپپبسرد.پبهپ ياپترت بپدالور

پياو ِپهپ هپخودپرسگردپدركشفپوپب سنپآنپرريكپبسراد.پباپپوذيرفلهپميپرود.پمثلپ ين
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يپخسبرپميپآورد.پبر يپتعل بپوپتمرينهسيپبعاديپ  اهپبهلارپپپپ فلگرپ،مالمتپوپخسلگي

ورزيادپپ يماس پر  نادگيپر پبادونپپپپپپةبورپكهپيكپر  ندپكسرپبردپپخو هدپردپ.پهمسنهپب

پ،ت ار رپپو وآماوزيپهابپكاهپباسپت ل ادپپپپپپپ،دهدپكسرپ  جستپميخودپبهپر ِلپ،ملأتوجهپوپت

تفها بپوپپپدرپر پ پ،بدونپت لافپوپفشاسرپپپ،خودپكردپپبسردپذهِاپلغستپوپقو يدپر پمركوِز

پت لبپصح حپميپ فلد.

پ،درفپوپ حااوپدرپدرو پمخللاافپآماا لولااهپبعاادپ زپآ  ااهپهاارپقسياادپپوپدااالورپَصاا

هاسيپماسپبعادپپپپپهسيپالزتپر پدرپتمارياپپزپآ هسپتذكرپوپتصح حتو   دپبسپ ت سپوپ الفسدپپ پمي

خاودپوپباهپراسگردپ  سوريادپوپپپپپهپهسييپبرخورديدپفشسرپبپبده د.پ مسپ گرپبهپ الثنسپيسپ ر س 

هاسپدرپپپكسرپبنديد.پتسپررحپوپتوض حپ الثنسپوپرفعپ را س پهپروشپت ل دپوپتوع تپر پبپ،بسز

پهم اپجلدپيسپدرپجلدپاوتپبراد.

باسپ االعد دپملواا پوپحلايپخاوشپپپپپپپآموزپياسپخودآماوزِپپپد  ش زپيك  لظسرپمسپ پ-2

 و پصادپدرپصادپدرااتپجاو پبپبدهادپپپپپپپةقريحهپ ياپ  ستپكهپتمارياپهاسپر پدرپوهلاپپپ

تمارياپپپسيپآموزشپقرآنپائو  پ ملحسنپ  ست،تمرياپهپ.(جوپپبمخصوصسپبندهسيپ)

وپبار يپآموزگاسرپپپپبنسبر ياپهرگهپ وسيدپبار يپ وآماوزپپپ.ت ر رپوپتعل بپةيعنيپوا لپ. ات

صادپباسرپكلماستپوپپپپپ،كهپيكپكود پيسپب گس اهپپحسلتپيس پوپ ير دپو شپآيد.پهم نسن

درپ يااپپپ. مسپبسالخرپپدرااتپ د پخو هادپكاردپپپپهپهسپر پر سلهپوپ سقصپ د پميپكند،جمل

جسپ  هپ ل جهپوپو شرفتپدرپوسيسنپهرپجلدپ زپكلاسبپمعلاوتپمايپراودپوپآنپوقاتپديادپپپپپپپپ

كاهپ وآماوزپباهپپپپ)پمثالپدر پوانجبپپرجمهپهسپوپجملهپاسزيهسپخو هدپردپكهپبس سريپ زپت

پحسالپبر يشپرو نپوپروراپردپپ ات.پ(،آمدپپزحمتپوپغل پ زپيهدپپبرپمي

درپهرپحس پيالقمنديپوپهم سريپآموزگسر نپمحلرتپوپهماتپخودآماوز نپيهياهپپپپ

روشپحسضاارپوپتواااعهپوپتفهاا بپكااالتپحااقپدرپم ااسنپپپپةكمااكپ رز اادپپ يپپدرپ رااسيپ

پهدبود.پ م دپ اتپخ رپاررسرپوپاعسدتپدرخشسنپ ص بپهمگسنپرود.هموبنسنپخو 
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راور يپياسليپپپپ1441يموميپتعل مستپ بلد ييپمصاوبپااس پپپپةخوروخلس هپدرپبر سم

پ ياپاوكپآموزشپقرآنپتصويبپوپتوص هپردپپ ات.پ،فرهنگ

پ
بسپجلدپ و پمنلفايپرادپپپپپ،پقسيدتسهسپير بقر يتپآيستپوپتشخ صپحروفپوپ  پةمسئل

بنسبر ياپدرپجلادپپپ.وپ گرپكسريپوپلنگيپبسقيپبسردپدرپ ياپجلدپمرتفعپخو هدپرد اتپ

ااسخلاپپهپتوجاهپب شالريپباپپپپ،آيستپوپبرگرد  دنپيربيپباهپفسراايپپپةدوتپيالوپپبرپترجم

بسپريسياتپآ  اهپدرپپپپ،كلمستپردپپيكپالسلهپدالورهسيپزبسنپفعلپهسپوپحركستپآخِر

رپگاذ ردنپق اودپقار رد ديپوپغ ارپ له مايپپپپپپقرآنپوپكلسبهسپ العمس پزيسدترپد ردپوپبسپكناسپ

پهپررحپذيلپب سنپردپپ اتپ:ضماپدرو پوس هدپپگس هپبپ،رفپوپ حوپكالا كَص

پدرپدر پاوتپپپپپپپپپپپپپپپپپپوپپوپپ

پدرپدر پونجبپپپپپپپپپپپپپپپپپ

پ،وپپدرپپ،رمذَكپص غهپهسيپمفرد 

پدرپدر پهفلبپپپپپ(تپوملعدي)پالزپپلفوپص غهپ مرپ فعس پمخل

پ زپبسبپثالثيپمجردپپپ،مسضيپپص غهپهسيپجمِع

پدرپدر پهشلبپپپپپپپ(پ فعس پ)پپوپملعديپاسخلاپدرپبسب

پدرپدر پدهبپپپ(وپمفرد پمخسبِبپمسضِيپ)ص غهپهسيپمل لبپوحدپپ

پدردر پيسزدهبپپپپپ(پ)مضسرعپپپ غهپهسيپجمعپمضسرعپوص

پدرپدر پدو زدهبپپپپپپپپپپپپپپپپپ

پدرپدر پا هدهبپپپپپپپپ( )پپحروفپ

پدرپدر پچهسردهبپپپپوپمضسرعمسضيپپص غهپهسي

پدرپدر پوس هدهبپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

پ
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ر هنماسپپپةهم ن اپچندپف رپپتوض حستپت م ليپوپ رسرپپباهپماو ردپ االثنسييپدرپكلسب اپپپپ

پآمدپپ ات.

پدرپدر پونجبپوپهفلبپپپپپپدرپمحلپ صبپپپتوپپالف معپهسپپبهمجرورپردنپج

پدرپدر پرشبپپپپپپپپپپپپپپپپپمجرورپ شدنپ

پدرپدر پهشلبپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپبعضيپ ز

پدرپدر پ هبپپپپپپپپپپپپپپپپپفعلپمسقولپجمعپ

پدرپدر پدهبپپپپپپپپپپپپپتوع تپصفتپ زپموصوفپ

پ

 ااتپكاهپبسيادپباسپكماكپپپپپپپتجويد  پ،موضوعپ ضسفيپديگريپكاهپدرپجلادپدوتپآمادپپپپ

پ  جستپگردد.آموزگسرپوپروشپامعيپ

پدرپدر پ هبپپپپپپپپپپپپپپپپپع  وپپپپپپحتلف پ

پدرپدر پيسزدهبپپپپپپپپپپپپپپذ  وپپپپثتلف پ

پدرپدر پوس هدهبپپپپپپپپپپپپپپپطپپوپ صتلف پ

ترك ابپوپباسپپپوپترجماهپپپةخو اتپخد پدرپجلادپااوتپياالوپپبارپ د ماپپپپپهپ م دپ اتپب

پرود.پ  هپتفس رپقرآنپگفلهمخلصريپپ،ت م لپصرفپوپ حوپوپتجويد

پ

پ
پ

جنسبااسنپآقسيااسنپيلاايپ صااغرپمرو رياادپوپحساا اپپدرپوسيااسنپالزتپ اااتپ زپهم ااسري

جعفريپدرپتصح حپوپت م لپ ياپر هنمسپتش رپ مسيب.پهم ن اپ زپجنسبپآقاسيپفارز نپپپ

كهپدرپكلسبپهسيپ و پوپدوتپوپر هنمسيپجلدپ و پقوو پزحمتپوپباذ پلفافپوپدقاتپپپپ

پتش رپكنب.پ،فر و نپفرمود د

پ
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 درس اول
 

  :پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد  الف(
 همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را بندگي كنيد. -1

 .كنم كنيد من بندگي نمي مي )پرستش يا عبادت(آنچه را شما بندگي  -2

 و براي من دين خودم. )براي شما(دين شما مال خودتان  -3
 نه است، خدائي جز او كه بخشنده و مهربان است نيست.خداي شما خداي يگا -4

  ) كسي و چيزي را با خدا شريك نگيريد(.شرك به خدا نورزيد  -5

 داد به اينكه خدائي جز او نيست.)شهادت( خدا گواهي  -6

هست از تو  )خوبي، خير، دارائي، توانائي، و غيره(بارالها آنچه را نعمت  -7

كنم و به  تو درخواست آمرزش مي است، خدائي جز تو نيست، از

 ) دعا است(.نمايم  سوي تو بازگشت مي

 پروردگار جهانها هستم.  ةبدان كه من فرستاد فرعَونو موسي گفت اي  -8

نعمت هاي الهي و با  ة)به شكرانپس بحمد و سپاس پروردگارت تسبيح نما  -9

 ز هر عيب بدان(.او را منزه از خالف و خطا و دور ا ،توجه به قدرت و صفات خدا

پس  )مامور كرديم(به يقين حتما نوح را به جانب قومش فرستاديم  -11

 گفت اي قوم خدا را بپرستيد، براي شما خدائي جز او نيست.

سجده كنيد پس )به آدم( كه به فرشتگان گفتيم براي آدم  و زماني -11

  )شيطان(.سجده كردند مگر ابليس 
 مور كرد(.أ)م ةرا به راهنمائي و دين حق فرستاداو كسي است كه پيغمبر خود  -12

ام  نعمتي را كه من بر شما انعام كرده )بني اسرائيل(اي فرزندان يعقوب  -13

 به ياد آوريد. )ارزاني داشته ام(
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 كساني كه خدا را ايستاده ونشسته به ياد مي آورند. -14

ائي جز خدا شد خد همانا آنها چنين بودند كه وقتي به ايشان گفته مي -15

  ورزيدند(. ) تكبر ميگرائيدند نيست به تكبر مي
)استقامت ورزد، مستقيم براي هر كس از شما كه بخواهد استوار باشد  -16

 پروردگار جهان خواهان باشد. ،خواهيد مگر آنكه خداي و شما نمي ،بماند(

 ) كاِر بدپس هر كس بعد از ظلمي كه نموده توبه كند و اصالح  نمايد  -17

او را  ةكه خداوند توب  پس بداند و خرابي را درست و جبران كند(

همانا كه خداوند بسيار آمرزنده و  ،گردد( ) نظر خدا به او بر ميپذيرد  مي

 رحمت رساننده است.

كه من خدا هستم خدائي جز من نيست پس مرا پرستش كن و  بدان -18

 .نماز را براي ياد من بر پا دار

 ردگار من، آيا من جز يك بشِر پيغمبر هستم ؟ه است پرومنّز -19

كه  د(ي)تا بگوهمانا كه ما در ميان آنها رسولي از خودشان فرستاديم  -21

 از او نيست. رخدا را بندگي كنيد، شما را خدائي غي
 

 از فارسي به عربي برگردانيد: پاسخ ب(

1- 2- 

3- 4- 

5-       6- 

7- 8- 
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9-                       11- 

11-  12- 

13- 14-  

15-  16- 

17- 18- 

19- 21-  
 

 : بنويسيد و ترجمه كنيد( ،فاتحه را بخوانيد ة) سورحفظي و ترجمه  ةديكتپاسخ  ج(

مهربان  ةبه نام خداوند بخشند

مهربان. ةحمد و سپاس براي پروردگار جهانها است . )خداي( بخشند

جوئيم. كنيم و تنها از تو كمك مي تنها تو را بندگي مي  مالك روز پاداش. 

راه كساني كه بر آنان نعمت و خير دادي.   ما را به راه راست رهبري كن.

 نه آنها كه مورد خشم هستند و نه گمراه شدگان.
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 درس دوم
 

 :خوانيد وبه فارسي برگردانيد پاسخ بالف( 

 ايمان است(. ة)پاكيزگي الزمه و نشاننظافت از ايمان است  -1
 او ايمان آوردند. ةمنين كساني هستند كه به خدا و فرستادؤجز اين نيست كه م -2

ن آوردند و كارهاي شايسته كردند براي آنها آمرزش وكساني كه ايما -3

 1و پاداش بزرگي است.

 گويند پروردگارا، ما ايمان آورديم پس گناه ما را ببخش  كه مي كساني -4

 ) ما را بيامرز(.

 نياورده ايد. ناعراب گفتند ايمان آورديم بگو هرگز ايما -5

قوم ) در حالي كه( ريم و گفتند آيا به دو نفر بشر مثل خودمان ايمان بياو -6

 آنها پرستندگان ما هستند.

 اميني هستم. ةبه درستي كه من براي شما فرستاد -7

 براي آنها امنيت است. -8

) طلب رحمت براي او فرستند  همانا خدا و فرشتگان او بر پيغمبر درود مي -9

 اي كساني كه ايمان آورده ايد درود بر او فرستيد. كنند( مي

                                                

ايمدان وعمدل    آيدد   ، اين دو كلمه به دنبال هم ميآيه ( 51. در قرآن مكرر ) شايد بيش از 1

كسدي اسدت كده هدم      ،دهد پيروزي و بهشت مي ةمسلمان واقعي كه خدا به او وعد .صالح

عمدل و  اهدل  يعندي   .جا انجام دهدد خرت داشته باشد و هم كار خوب و بايمان به خدا و آ

گفتن و حرفهاي خوب زدن كافي « » خدمت باشد. تنها و فعاليت 

 خير و خدمت شدن و فداكاري كردن هم ضروري است. ءعمل به آن و منشا .نيست
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 ن كساني از اهل كتاب و بت پرستان كه كافر شدند...  .به يقي -11

 كند. و خدا مردم كافر را راهنمائي نمي -11

 ورزند. و آنها نسبت به خداي بخشنده كفر مي -12

)منكر نعمت ورزند  آيا به باطل ايمان مي آورند و به نعمت خدا كفر مي -13

 شوند( ؟ خدا مي
وردگارشان است و آنان خود آن اشخاص بر آنها درودهائي از پر -14

 رستگار شوندگانند.

شوند  آورند و كساني كه نسبت به آن كافر مي آنها به آن ايمان مي -15

 پس همانا زيانكاران اند.

 اي كساني كه ايمان آورده ايد مانند كساني كه كافر شدند نباشيد. -16

 شما به آن كافر هستيد. -17

 گمراه كرديد؟گويد آيا شما بندگان را  پس مي -18

 )مامور كرديم(همانا كه ما براي شما رسول شاهدي را فرستاديم  -19

 كه به جانب فرعون، پيغمبري را اعزام داشتيم. همچنان

 آيه ( : 6، ، 4، حزب 31، جزء 119 ة)سوركافرون  ةسور -21

 مهربان. ةبه نام خداوند بخشند

و  .پرستم نمي ،پرستيد شما مي كس كه( )يا آن بگو اي كافرها. من آنچه

آنچه شما  ةپرستم پرستنده نيستيد. و نه من پرستند شما آنچه را من مي

پرستم هستيد. براي  آنچه من مي ةو نه شما پرستند .پرستيد هستم مي

 شما دين خودتان باشد و براي من دين خودم.
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 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1- 2- 

3- 4- 

5- 6- 

7- 8-  

9-  
11-  

11-  

12-  

13- 14- 

15- 16- 

 قرائت صحيح :پاسخ  ج(

1-  

2- 3- 

4- 

5-   6-  
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7- 8- 

9- 

11- 

 

 درس سوم
 

 : بخوانيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف(

 وصيتي است از خدا . -1

 سفارش كرده اند؟)كار يا مطلب( آيا يكديگر را به آن  -2

 پروردگارت پس پايداري نما.در راه( ) به خاطر يا و براي  -3

 پس صبر كن صبر كردني.  -4

زنند و  ) علي رغم تهمت ها و تكذيب هائي كه ميگويند  پس بر آنچه مي -5

 ، بردبار باش و به ستايش پروردگارت تسبيح كن.گويند( مي

 پايداران همان ها هستند. -6

، ) پيوند با خدا(نماز و  )مقاومت(اي كساني كه ايمان آورده ايد، از صبر  -7

 همانا ما قرآن را به حق، بر تو فرو فرستاديم.  -8    كمك بگيريد.

او و به  ةاي كساني كه ايمان آورده ايد، ايمان بياوريد به خدا و فرستاد -9

شده كتابي كه بر پيغمبرش نازل كرده است و كتابي كه از پيش نازل 

هاي او كافر  هاي او و فرستادهاست، و هركس به خدا و فرشتگان او و كتاب 

 شود پس حتما در گمراهي دوري گم شده است.

 آيند مگر به حق. فرشتگان فرود نمي -11
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آنچه بر مانازل شده است و بر ابراهيم  ()بهبگو به خدا ايمان آورديم و  -11

 .عيل نازل شده است او اسم

 فرستادن مخصوصي. به يقين ما هستيم كه قرآن را بر تو فرو فرستاديم، فرو -12

 كنيم. كه ما فرستادگانمان  و كساني را كه ايمان آوردند حتما ياري مي بدان -13

 غلبه كننده اي بر شما نيست. )ديگر(اگر خدا شما را ياري كند پس  -14

 ياري كن. ) در جنگ با كافرها(گفت پروردگار من، مرا بر گروه كافرها  -15

د، ياري كنندگان خدا باشيد، همان طور كه اي اي كساني كه ايمان آورده -16

گفت ياري كنندگان من به سوي خدا )در  حواريّونعيسي پسر مريم به 

راه خدا( كيان اند؟ حواريها گفتند ما ياري كنندگان خدا هستيم پس 

 طايفه اي از بني اسرائيل ايمان آوردند و طايفه اي كافر شدند.

 و براي ستمگران ياري كننده اي نيست. -18 .پس ياري كننده اي براي آنها نيست -17

 مردم بر آئين پادشاهان خود هستند. -19

 اي مردم شما فقير و نيازمند به سوي خدا هستيد. -21

 رمضاني كه در آن قرآن نازل شده است، راهنما براي مردم. -21

 زنم. پس در اين روز با هيچ انساني حرف نمي -22

 گويد پروردگارا ما به خدا ايمان آورديم. و از مردم كسي هست كه مي -23

 آيه( :3، ، 4، حزب 31، جزء 113 ة)سور عصر ةسور -24

 مهربان. ةبه نام خداوند بخشند

قسم به عصر. يقينا انسان در زيان حتمي است. مگر كساني كه ايمان 

اند وكارهاي شايسته كردند و همديگر را به حق سفارش نمودند  آورده

 به پايداري توصيه كردند. و يكديگر را
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 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1-  
2-   3- 

4- 

5-   6-   
7-           8-  

9- 11- 

11- 

12-  
13-   

14-  

15-  
16-  
17- 

                                                

 (، توجه به نكات زير ضروري است:21( الي )17از شماره ). 1

باشدد. يعندي آخدر آن     اسدت و مرفدوم مدي    «»در «»ةكلمد 

 «»«» ( گرفته است. همچنين استحركت پيش )
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18- 
19- 
21- 
21-  
 

 درس چهارم
 

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

رين پروردگار ما، ميان ما و ميان قوم ما، به حق گشايش بنما و تو بهت -1

 گشاينده ها هستي.

                                                                                                               

 «»«»«»،«»«

يدك   ةعامدل، يدا كنندد    ايدن كلمدات     «»«»«

«»ةدر جمل «» ةشوند. كلم عملي هستند و فاعل ناميده مي

 «»آمده است. همچندين   است و با عالمت فتحه يا به صورت  

،  «َ«»، «»و در  «»در 

»در  «»،  «» در «َاهلل»،  در  «»

«» و در «

 آن واقع شده باشد. ةمفعول يعني كسي يا چيزي كه فاعلي آن را انجام داده و فعلي دربار

و مرفدوم   ذيل حالت مفعول مجهول )نايب فاعل( را دارد و بدا عالمدت    كلمات

 .  «»«»  و  ،« » در «» است:
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 گويند آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر براي شما از جانب خدا پيروزي باشد، مي -2

 پس ميان من و ميان آنها فتحي بگشا. -3

 كنيم(. ) بركت را به روي آنها باز مي حتما بر آنها بركت هائي خواهيم گشود -4

 و فرستادگان نزد خاندان لوط آمدند. -5

 بي و خيري بياورد پس براي او )پاداش او( بهتر از آن است.و هر كس خو -6

 .آوريم گفتيد اي موسي ما هرگز تا خدا را نبينيم به تو ايمان نمي -7

 بينم. خوبي مي)وضع و آينده(  همانا من شما را به -8

 آورند. و خدا را به ياد نمي كنند( )ريا ميدهند  نمايش به مردم مي -9

 بينند. ، آن را دور ميبه درستي كه آنها -11

 ) به نظر ما شبيه خودمان هستي(. بينم مگر بشري مثل خودمان  تو را نمي -11

 نيست كه داخل آنجا شوند. )اجازه يا سزاوار(براي آنها  -12

 او شدند(، گفتند سالم، گفت سالم. ةبر او داخل شدند ) وارد خانه يا خيم -13

 ل خانه هاي پيغمبر نشويد.كه ايمان آورده ايد داخ اي كساني -14

هرگز ايمان در دلهاي آنها داخل  ) حال آنكه(گفتند ايمان آورده ايم و  -15

 ) نفوذ نكرده است(.نشده است

 خواهيم كرد، داخل كردن خاصي. ) در آن شهر(حتما آنها را داخل  -16

 و خداوند گفت همانا من با شما هستم. -17

)جبران و رفع ه كردند و اصالح نمودند غير از كساني كه پس از آن توب -18

پس به يقين خداوند بسيار آمرزنده و رحمت دهنده  فساد گذشته را نمودند(

 است.
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پايداري در نفس و پيوند با خدا  ةوسيلكه ايمان آورده ايد ب اي كساني -19

 كمك بگيريد، بدانيد كه خدا با صبر كنندگان است. 

 اران است .و اينكه خداوند حتما با نيكوك -21

 در امان هستيد.  گفت وارد مصر شويد،  -21

به نام هاي خودشان آگاه كن، پس  )فرشتگان را(گفت اي آدم آنها را  -22

گفت آيا نگفته )خدا( هايشان خبر داد،  آنها را به اسم )آدم(همينكه 

 دانم. بودم همانا كه من غيب را مي

 بيند؟ خدا ميداني كه  آيا اين را نمي -23

 دانيد يا خدا؟ بگو آيا شما بهتر مي -24

 به اين ترتيب كساني كه علم و اطالم ندارند، مانند گفتار آنها سخن گفتند. -25

 وصيتي از طرف خدا، و خداوند بسيار دانا است. -26

 داند چه چيز در سينه هاي عالميان است. خداوند بهتر مي -27

 داناي پنهان و آشكار. -28

 فتاري دنيا خبر داري.رو تو ضعف مرا از مختصر گ -29

 دهد. و به آنها كتاب تعليم مي -31

 آيه( : 3، ، 4، حزب 31، جزء 111 ة)سور نصر ةسور -31

 مهربان ةبه نام خداوند بخشند

زماني كه ياري خدا و پيروزي آمد. و مردم را ديدي فوج فوج داخل دين  

 آمرزشدگارت تسبيح كن و از او ستايش پرور  شوند. پس به خدا مي

 بدان كه او بسيار توبه پذير است. ،بخواه
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 :برگردانيد از فارسي به عربي  ب(

1-  2-   

3-   4-  

5-  

6-  

7-       8-  

9-           11-  

11- 12-  
13-  

14-  

15-     16-  

17-   
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19-   
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21-    22-  



 141 

23-   24-   

25-  

26-  

27-   

 

 نحو و قرائت :پاسخ  ج(

3- 

4- 

5-  

6- 

7- 

8-  

9- 

11-        11-  

12-  
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 درس پنجم
 

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

اي مردم پروردگارتان را كه شدما و كسداني كده قبدل از شدما بودندد را        -1

 است. انسان ناتوان خلق شده -2       آفريده است، پرستش كنيد.

 ةچنين است خداوند شما پروردگارتان، خدائي جدز او نيسدت، آفرينندد    -3

 همه چيز است، پس او را بندگي كنيد و او بر همه چيز وكيل است.

مگر آن كس كه پروردگارت به او مرحمت كرده باشد، و براي همين  -4

  راهنمائي و رحمت براي نيكي كنندگان. -5  آنها را آفريده است. ) منظور(

 و آنها رفيقان خوبي هستند. -7  نيك بگوئيد. )سخن(و به مردم  -6

 گفت بنابراين از آنجا خارج شو. -9    من. ؤسينه هاي مردم م -8

 است. )بدتر(و بيرون كردن اهل آن بزرگتر  -11

قدرار   ) خددا( را كده چيدزي نيافريدده اندد شدريك       ) يا كساني (آيا آنچه  -11

  د آنها هم آفريده شده اند.خو )حال آنكه(دهند و  مي

محققا با  )حال آنكه(و چون پيش شما آمدند گفتند ايمان آورده ايم و  -12

خارج شده بودند، و خداوندد   )كفدر( با آن كفر داخل شده اند و 

  داند. بهتر مي

 ، نبود.) يا نام و نشاني داشته باشد(هيچ چيزي كه قابل ذكر باشد  -13

 كه براي بندگانش بيرون آورده است. زينت خدا  -14

 دهند. دارند و زكات مي نماز را به پا مي -16  .و خداوند خارج كننده است -15
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وصديت   ،كساني را كه به آنهدا كتداب داده شدده اسدت    و حتما به يقين  -17

  .و حق او را بده -18           .كرديم )سفارش(

كده   كنندد(  درك مدي  )بينند  مي كه به آنها دانش داده شده است و كساني -19

 خداوندد(  )حق است و به راه  ،آنچه از پروردگارت به تو نازل شده است

 نمايد. رهبري مي ،ستايش ةشايست صاحب عزت 

لدك  ُم، يا سلطنت و مالكيت( )لك و حكومت بگو اي خداوند صاحب ُم -21

 .دهي را به هر كس بخواهي مي

داده  آن دو نفر( رگارشان )پروردگاو آنچه به موسي و عيسي از پرورد -21

 پس خداوند ثواب دنيا و نيكي ثواب آخرت را به آنها داد. -22     شده است.

 بلكه حق را به آنها داديم. -24  و حتما به يقين حكمت به لقمان داديم. -23

 داديم. ،و به شما آنچه را كه به احدي از عالميان داده نشده بوده است -25

آوريم مگر آنكه  ه اي براي آنها آمد گفتند هرگز ايمان نميو چون آي -26

 آورده شود. ،فرستادگان خدا داده شده استه آنچه بنظير(  )براي ما 
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1-    2-  
3-  4- 
5-  6-  
7-  8-  
9-  
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11-         11- 
12-    13-  
14-   
15-   16-  
17-  
18-  
19-  
21-  
21-        22-  
23- 
24- 

 25-  
26-  
27- 28-  

                                                

 ت و الفبا آنكه در حالت مفعولي است و بايد آخرش منصوب باشد چون جمع به  .1

 باشد. كّلِي درس سوم، استثنا مي ةساد  ةت به قاعداست، مكسور شده و نسب
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29- 

 درس ششم

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 ر سد.ب ) مقصود مرگ است(پروردگارت را بندگي كن تا يقين  -1

پردازند و آنهدا خدود بده     را مي ات دارند و زك كه نماز را به پا مي كساني -2

 .اگر از يقين كنندگان باشيد -3      آخرت يقين دارند.

 آن را براي شما  گفت بدانيد خدا  -5    اند. پس آنها در عذاب مشترك -4

     پس همانا ،ودكافر ش هركس از شما بعدازآن پس ،فرستم فرو مي  شما( سوي  )به

 ام. مردم دنيا را نكردهكس از  كه هيچ چنان عذابي كنيم كه او را عذاب مي

                                                

  ،دو اسم پشت سر هم كه ملكيت يا تابعيت و ارتباط را برسداند . 1

 است.   و حسن   كتاب كتاب ناميده مي شوند مثل 

آيندد    امثدال آن مدي   و ، ، سووي  ، به ، با براي ، از  ، دراسامي يا كلماتي هم كه بعد از 

  ، 29 ةمثالهاي شدمار  ةهستند. در كلي ]در حكم[ 

 مي شود. گيرد يعني  رعربي حركت كسره ميد وجود دارد. 

شدوند، بده جداي كسدره      . چون اين دو اسم غير عربي هستند غير منصدوب ناميدده مدي   2

 گيرند. )زير( فتحه )زبر( مي
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و اگدر   ،اگر آنها را عذاب دهي پس همانا كه ايشان بندگان خدودت هسدتند   -6

 آمرزش بر آنان روا داري پس همانا كه تو خودت عزيز و حكيم هستي.

 .عذاب بزرگتر ،كند پس خدا او را عذاب مي -7

 .را براي ايشان تازه كند) ذكري( يا آن كه خاطره اي  -8

گفتند آيا آنچه را كه خدا بدر شدما گشدوده اسدت بدراي آنهدا حكايدت         -9

 .پرسش و سرزنش است( )كنيد؟  مي

تو در ميانشان  )حال آنكه(چنين نيست كه خدا آنها را عذاب رساند و و  -11

استغفار(  طلب آمرزش )آنها نيست در حالي كه  ةهستي و خدا عذاب دهند

 نازل كرده است. خداوند بهترين حكايت و گفتار را -11             نمايند. مي

 و اگر خواسته بوديم حتما به هر كس هدايتش را داده بوديم. -12

 آورند. هائي هستند كه ايمان نمي كه به خود ضرر زدند همان كساني -13

چگونگي و  )است  ديبَ رند آو براي كساني كه به آخرت ايمان نمي -14

 .(سرنوشت بدي دارند

اگر خوبي كرديد براي خود خوبي كرده ايد و اگر بدي نموديد پدس   -15

 .براي خودتان است )آن هم (

سدپس بعدد از آن توبده نمودندد و ايمدان       ،كه كارهداي بدد كردندد    و كساني -16

حتمدا   ايمان(و ط توبه )يعني به شرهمانا كه پروردگارت بعد از اينها  ، آوردند

 فراوان است. بسيار و رحمت رسان  پذيِر آمرزش

تدو    ،بددكار ندزد تدو آمدد     شدخ((  ) به تحقيدق  ،نيكوئي كننده  ) خداي ( اي -17

 .بيان براي مردم و راهنمائي و اندرز -18 .   )گناهكار(نيكي كننده اي و من بدكار 
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وشن و رسا اعزام داشدتيم و  فرستادگانمان را با دالئل ر ،به يقين و حتم -19

 نازل كرديم. اآنه كتاب همراه 

 گفتند آيا مگر نبود كه پيغمبرانتان با داليل روشن و رسا براي شما آمدند؟ -21

 ،همانا كه من به خود ستم كردم پس مرا بدبخش  ،گفت پروردگار من -21

 صدداحِب ةهماندا كده او بسدديار گذشدت كنندد     ،پدس خددا او را آمرزيددد  

 است. رحمت و لطف

راهنمدائي بدراي مدردم و     ،ماه رمضان كه در آن قرآن نازل شده اسدت  -22

 . 1دالئل آشكار از هدايت و فرقان

حتما هدايت شده تر از  ،يا بگوئيد اگر همانا بر ما كتاب نازل شده بود -23

برهدان روشدني از پروردگارتدان بدراي      ،پس در حقيقت .بوديم آنها مي

 شما آمد و هدايت و رحمتي.

 .همانا كه بر ما است بيان آن ،پس از آن -25      .پادشاه بر حق آشكار -24

 .همانا كه ما يا شما به يقين بر هدايت مستقيم يا در گمراهي آشكار -26

 و به قطع و يقين آن را در افق روشن ديد. -28   اين همان زيان آشكار است. -27

ه از روي ناداني كار بدد  ك درستي كه پروردگار تو براي كسانيه سپس ب -29

مطمئن باشند كه  ،كردند و سپس بعد از آن توبه نمودند و اصالح كردند

 پروردگار تو بعد از آن حتما بسيار آمرزنده و رحمت رساننده است.

                                                

قدرآن   ،جدا كننوده است و  ارندهذفرق گآيد به معناي  مي فرق ةكه از كلم فرقان .1

كنددد و راه صددحيح را بددراي مددا از راههدداي غلدد  و  حدق و باطددل را از هددم جدددا مددي 

 گمراهي تشخي( مي دهد.
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 .آنها كساني هستند كه برايشان بدي عذاب است -31

يامت روز ق ،بگو همانا زيانكاران كساني هستند كه به خود و كسانشان -31

 .ضرر زدند. آگاه باشيد كه چنين است زيان مسلم آشكار

تكبر  دپس درصد ،و حتما به يقين موسي با داليل روشن نزد آنها آمد -32

 و گردنكشي در زمين بر آمدند.

پس هدر كدس    ،همانا ما كتاب را به خاطر مردم  و به حق بر تو نازل كرديم -33

و هدركس   ود راهنمائي يافته است(به سود خ )هدايت يافت به نفع خود اوست 

 شود و تو وكيل بر آنها نيستي. پس همانا به زيان خودگمراه مي ،گمراه شد
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1-  

2-   

3-  

4-  
5-  

6- 7-  

8-  

                                                

، از اسددامي غيددر منصددرف اسددت و در حالددت مجددروري، « گوينوود احموود را  ووي ». 1

 شود، همچنين رمضان. منصوب مي
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9-      11- 

11- 12-   

13-  

14-    15-  

16-        17-  

18-  

19-  

21-  

21-      22- 

23-   24-  

25-  

26-  

27- 

28-  

29- 

                                                

 ( مراجعه كنيد. 8) . به زير نويس مربوط به شماره1
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 درس هفتم
 

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 دانند؟ آيا براي آنها نشانه اي نيست كه علماي بني اسرائيل آن را مي -1

همانا كه او خود  ،تا آنكه از آيات و نشانه هاي خودمان به آنان بنمايانيم -2

 بسيار شنوا و دانا است.

پس   بيايند ،آورند تو اشخاصي كه به آيات ما ايمان مي كه نزد زماني و -3

 بگو سالم بر شما.

 براي آنها عذاب سختي است. ،كه نسبت به آيات ما كافر شدند همانا كساني -4

 و گفتند چرا بر او آياتي از پروردگارش نازل نشده است؟ -5

اده آنها دانش د كه به بلكه آن آيات آشكاري است در سينه هاي كساني -6

 پروردگارش را ديد. بزرگ  از آيات برخي و به تحقيق  -7    شده است.

 دهد. ائه )نشان( ميراو كسي است كه آيات خود را به شما ا -8

 من پيش تو آيند.ؤكه زنهاي م زماني -9

 همانا زمين براي خداست. -11  .ياد آيده و آنگاه كه خداوند يكتا ب -11

 داخل زمين مقدس شويد. -13      .و بر زمين فرو ريختيم -12

 كند. ظلم نمي ،بدانكه خدا به وزن ذره اي -14

 آوريم. آن را مي ،و اگر به سنگيني حبه اي از خردل باشد -15

پدس هدركس    ،در آن روز حدق اسدت   توزين يا اندازه گيدري(  ) و وزن كردن  -16

 .است رستگاراناز پس همانا  ،وزنهاي او سنگين باشد
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   .شديد در آمدند( ة) به لرزتزلزل شديدي  ،دندو متزلزل ش -17

و پيغمبران  حطور كه به نو همان ،همانا كه به جانب تو وحي فرستاديم -18

 وحي شده است. ) به سوي من(بگو به من  -19     بعداز او وحي كرديم.

براي مردم نازل كدرديم پدس    ،همانا كه ما به جانب تو كتاب را به حق -21

باشد و هركس گمراه  پس به سود خود او مي ،يافت هر كس راهنمائي

شود و تو وكيل آنهدا   شد پس جز اين نيست كه به زبان خود گمراه مي

بگو اگر گمراه شده باشم پس جز اين نيست كه بده زيدان خدود     .نيستي

چيدزي اسدت كده     ةيابم پس به وسيل و اگر راهنمائي مي ،شوم گمراه مي

 شنود. همانا كه او خوب مي ،كند مي پروردگارم به من وحي 
 

 :برگردانيد از فارسي به عربي پاسخ  ب(

4- 2-  

3-     4-  

5-       6-  

7-  

8-  

9-           11-  

11-     12-  
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13-       14-  

15-  

16- 

17-  

18-  

19-          21-  

21-  

22-    23-  

24-    25-  
 

 قرائت بدون اعراب و تمرين صرف و نحو:پاسخ  ج(

4- 

 

2-  

3-  

4-  
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5- 

                 6-  

7-  

8-     9-  

11-  

11-  

12-  

13-  

14-  
15- 16- 

17- 18- 

19- 21- 

21-  22- 

23- 24- 

25- 26- 

27-  28- 
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 درس هشتم
 

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 همانا كه ما آن را در شب مباركي نازل كرديم. -1

 .) شب آيه اي براي آنها است( شب است ،و نشانه اي براي آنها -2

م و مي دانيم نفس او چه چيزي به او يو حتما به يقين انسان را آفريده ا -3

 .و تصديق كرد نيكي را -4          وسوسه مي كند.

 بزرگ و راست گفت پيغمبر بزرگوار او. ةبلند مرتب راست گفت خداوند  -5

گوئي پس بياور  آورده اي و راست مي ) معجزه اي(گفت اگر آيه اي  -6

 .آن را )نشان بده(

چيزي است كه همراه شما  ةو به آنچه نازل كرده ام كه تصديق كنند -7

انجيل را تصديق داشت و اصول  تابهاي موجود يعني تورات وك ،قرآن )است 

 ايمان بياوريد و نخستين كافران نباشيد.  ،آنها را تائيد مي كرد(

 و نام ابراهيم را در كتاب ذكر كن همانا كه او پيغمبري بسيار راستگو بود. -8

 كه روز جزا را تصديق مي كنند. و كساني -9

 تصديق كنندگاني ؟گويد آيا واقعا تو از  مي -11

 .خود را بر ما راست كرد ةو گفتند حمد براي خدائي كه وعد -11

  .پس چون شب بر او تاريكي كرد و پوشاند -13  .نه از نوم انسان و نه از جن -12

 .اي حتما تو ديوانه ،نازل شده است )قرآن( كه بر او ذكر اي آن كسي  گفتند-14

 گر از راستگوياني ؟اري آو چرا فرشتگان را براي ما نمي -15

 ست كه در گفتار از خدا راستگوتر باشد ؟يو ك -16
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 آنها جن را بندگي مي كردند و بيشترشان به آنها ايمان داشتند. -17

 است. )آنها(كه جهنم همان پناهگاه  درستيه پس ب -18

 گرفتار نمي شوند. ،در جهنم نمي افتند -19

 كنيد. پس آنها را به راه جهنم راهنمائي -21

كتابي كه تصديق كننده و در  ،و چون كتابي براي آنها از نزد خدا آمد -21

پيش از آن زمان طلب پيروزي بر كساني كه  ، وآنچه با آنها است بود أييدت

 غيب نزد اوست پس مي بينيد؟ آيا علِم -22        .كافر شدند مي كردند

بگو جز  ؟ل نمي شودو گفتند پس چرا آياتي از پروردگارش بر او ناز -23

 اين نيست كه آيات از جانب خدا است.

گويم كه گنجهاي خدا نزد من است و نه غيب مي دانم  و به شما نمي -24

 و نه مي گويم همانا كه من فرشته ام.

 بزرگتر است.گناهي()نزد خدا  ،()شهرو بيرون كردن اهل آن  -25

چنين  ،وجود دارد براي آنها نزد پروردگارشان آنچه دلشان بخواهد -26

 .است پاداش نيكوكاران

كه از جانب او هدايت  پروردگار من نسبت به كسي ،و موسي گفت -27

 داناتر است. ،آورده

 ( :آيه 6، ، 4، حزب  31، جزء114ة سورناس)  ةسور -28

 .مهربان ةبه نام خداوند بخشند

 .پادشاه مردم ردم.م بگو پناه مي برم به پروردگاِر

 .از شر وسواس ظاهر و پنهان شونده .مخداي مرد

 كند. اعم از جن و انسان. كسي كه در سينه هاي مردم وسوسه مي
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 برگردانيد : از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1- 2-   

3- 4- 

5- 

6- 

7-    8-  

9-      11-  

11-  

12- 13- 

14- 15- 

16- 17- 

18- 19- 

21-21- 

                                                

به طور ثابت با فتحه آمده  ، كلمه 21تا  17كنيد، در تمام شماره هاي  . مالحظه مي1

 است و حركت ضمه و كسره نگرفته است.

 دارد. نمي بر از َاسماء مبني است، يعني گويند  در اصطالِح  نحو، مي

 .( ) شود،  مجرور مي  سَرِپشت 
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 تمرين صرف و نحو :پاسخ  ج(

1- 2- 

3- 4- 

5- 6- 

7- 8- 9- 

11- 11- 12- 
 

 درس نهم
 

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 .ياد زياد ،اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا را به ياد آوريد -1

 فزون هستم. ،) جمعيت و خانواده(لحاظ مال و نفر ه من از تو ب -2

 ،نددآور مي  ايمان روايتي زرتشتيان( ا و بهو مسيحي ه ها ي)يهودكتاب  و اگر اهل -3

 .اند اند و بيشتر فاسق منؤحتما برايشان بهتر بود. از آنها بعضي م

 .) زياده روي در فساد كردند(پس در آنجا فساد را زياد كردند  -4

 .و فزوني جوئي در اموال و اوالد -6    خدا امثال آنها را زياد كند. -5

 ريد.روز را براي آنها آف -7

 ي كه به نيروي خود شب و روز را آفريد.يسپاس براي خدا -8

 بيان است و راهنمائي و اندرز. ،اين براي مردم -9

 ند.يدورز و اين چيزي است كه به آن كفر مي -11
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 پروردگار تو است. سر راست  و اين راه  -11

 كه نيكي كردند در اين دنيا خوبي است. براي كساني -12

دائي كه ما را به اين هدايت كرد و اگر خدا ما را حمد براي خ -13

 راهنمائي نكرده بود ماچنان نبوديم كه راه بيابيم.

ظاهري از زندگي  ،دانند چنين است دين استوار و لكن بيشتر مردم نمي -14

 دنيا را خبر دارند.

مثل كسي است كه حسين  ،در ري زيارت كند هر كس عبدالعظيم را -15

 .رت كرده باشدرا در كربال زيا

همانا آخرت است  ،نيست مگر سرگرمي و بازي ،و اين زندگي دنيا -16

 كه حتما زندگي واقعي است اگر چنان باشند كه بدانند.

درستي كه ما فرستادگان خود و كساني را كه ايمان آوردند حتما ه ب -17

 در زندگي دنيا ياري مي كنيم.

كند  من كسي است كه زنده ميكه ابراهيم گفت پروردگار  و آن زمان -18

ابراهيم  ،كشم دهم و مي زندگي مي (هم)گفت من  () ،ميراند و مي

گفت پس همانا كه خدا خورشيد را از مشرق در مي آورد پس تو آن 

 را از مغرب در بياور.

آن را آنكه ذكر تازه اي براي آنها از پروردگارشان نمي آيد مگر  -19

 ي كه مشغول بازي هستند .حال در  ،دهند گوش مي

 ميرند. مي (هم)و بدان كه آنها  ميري( ) ميهمانا كه تو مرده اي  -21
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و كسي نيست از اهل كتاب مگر آنكه به او پيش از مرگ ايمان  -21

 عليه آنها گواه خواهد بود. ) عيسي( ،آورد و روز قيامت مي

و مرده را از  كند( تبديل مي ،سازد )ميزنده را از مرده بيرون مي آورد  -22

و شما  ،كند نمايد و زمين را بعد از مرگ آن زنده مي زنده خارج مي

 بيرون مي آئيد. ) از خاك و بعد از مرگ(اين چنين 

است كه آن را زنده كرديم و از آن دانه  و نشانه براي آنها زمين مرده -23

 خارج ساختيم.

 د نماز نخوان.يك از آنها كه فوت كرده باش گاه بر هيچ و هيچ -24

 ام مي كند. وكسي كه مرا مي ميراند و پس از آن زنده -25

 ميراند و زنده مي كند. همانا او مي -26

به تحقيق براي  ،كند بدانيد كه خدا زمين را بعد از مرگش زنده مي -27

 .)روشن ساختيم(شما آيات را بيان كرديم 

 او زنده اي است كه مرگ ندارد. -28

 

  :برگردانيد  سي به عربياز فارپاسخ  ب(

1- 2- 

3-    4-  

                                                

 فعل ،مفرد يا جمع باشد ،فاعلكه بيايد اعم از آن فاعلقبل از  فعلهرزمان كه  .1

 .شود صورت مفرد ادا ميه ب

 مكسور شده است. ،بودن حاست به جاي مفتو تو  الف چون جمع به  .2
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5- 6- 

7-              8-  

9- 

11- 11- 

12- 

13- 

14- 15- 

16- 17- 

18- 

19- 

21- 21-  

22- 

23-            24-  

25-

26- 
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27- 

28- 

 

 درس دهم
 

 : پاسخ بخوانيد و به فارسي برگردانيد الف(

 و آسمان گشوده شد. -1

 شد.و در هر آسمان امر ) كار و ترتيب( آن وحي  -2

كه به باطل ايمان آوردند  كساني ،داند آنچه در آسمانها و زمين است مي -3

 آن اشخاص همان زيانكارانند. ،به خدا كافر شدند

 ،خدا به سوي همگي شما هستم ةبگو اي مردم بدانيد كه من فرستاد -4

خدائي  ،كه براي او حكومت آسمانها و زمين است (آن خدائي ةفرستاد)

پس به خدا و  ،ميراند است كه زندگي مي بخشد و مي او ،جز او نيست

 رسول او ايمان بياوريد.

اختيار آسمانها و زمين و آيا نمي داني كه همانا خداوندبراي او حكومت  -5

 هركه را بخواهد عذاب مي دهد و هركس را بخواهد مي آمرزد؟ ،است

 (مت آفرينشدستگاه با عظ)همانا اين  ،و زمين را به حق آفريد ها آسمان -6

 من ها.ؤدر حقيقت آيه اي است براي م
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در  ،كنيد( ) آگاه ميدهيد خودتان تعليم مي (دارِي)دين ه بگو آيا خدا را ب -7 

صورتي كه خدا آنچه در آسمانها و زمين است مي داند و خدا به هر 

 چيزي كامال آگاه است. 

 آمد. (از نزد ما)پيغمبري از جانب ما  ،و چون آنها را -8

 .حضور او شدند(ه ق و بتاخانه يا ا ) داخلپس زماني كه بر يوسف وارد شدند  -9

  .كنند( ) حرف مي زنند و عمل نميكنند  كه نمي گويند آنها چيزي مي و به يقين -11

 هستند. اتزك ةو كساني كه آنها پرداخت كنند -11

 آنچه مي خواهد.( خود مختاِر ي )انجام دهنده  -12

از  ،به هر چيز ،د پروردگار من است و پروردگار همه چيزخداون -13

 جهت علم و اطالم احاطه دارد.

 د كامال آگاه و داناست.يكن و خداوند به آنچه مي -14

براي آنها كه كار خوب و خدمت مي كنند در اين دنيا نيكي و خير  -15

 پس مرا بندگي كنيد. ،است و زمين خدا پهناور است

 داده نشده است. )به او(يش و فراواني گشا ،مال درو  -16

 در آينده خدا آنها را عذاب خواهد كرد.و  -17

 ،قريب طلب بخشش از پروردگارم خواهم كرد گفت براي شما عن -18

 در گذرنده و رحمت رساننده است. ،بسيار ةهمانا او است كه بخشند

 پس خواهنددانست براي چه كسي عذاب مي آيد. -19

 .نها را در مواقع فرمانبري خود ببيندتا چگونگي آ -21
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چگونه هدايت بكند خدا مردمي را كه بعد از ايمانشان كافر شدند و  -21

حق است و داليل آشكار براي آنها  )پيغمبر(شاهد بودند به اينكه رسول 

 حالت چطور است؟ -22   و خداوند ظالم ها را راهنمائي نمي كند. ،آمد

نشانم بده چگونه  ،ابراهيم گفت پروردگار من كه ( ) يا زمانيو چون  -23

 گفت مگر ايمان نياورده اي ؟ گفت چرا. ،كني مرده را زنده مي

و حال آنكه مردگان  )انكار خدا را مي كنيد(به خدا كفر مي ورزيد  -24

داد  جان( )پس از آن خدا شما را زندگي جان بوديد(  بي جماد  )بوديد 

 سازد. شما را زنده مي ) پس از آن( سپس شما را مي ميراند و مجددا

 زيارت قبر پيغمبرت -25

 خوشحالي داخل نما.مرده ها(  ) بار الها ميان گورستان نشينان -26

 ( : آيه 8، ، 4، حزب 31، جزء 112 ةسورتكاثر )  ةسور -27

 

 مهربان ةبه نام خداند بخشند

گورها را فزون طلبي شما را سرگرم به خود كرده است. تا آنجا كه  

كه تصور مي )طور  نه اين .) يا  سرتان به سنگ گور خورد(زيارت كرديد 

بزودي خواهيد دانست. پس از آن باز  ،نيست (كنيد و عادتتان شده است

 را چنين نيست اگر علم يقين .آگاه خواهيد شد ،هم چنين نيست

حتما آتش جهنم  را مي ديديد. پس از آن حتما آن را به  .دانستيد مي

 وشي هاددددراجع به خ چشم يقين مي ديديد. سپس در آن هنگام 

 شويد. بازخواست مي )و نعمت هايي كه غوطه وريد(
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 : برگردانيد فارسي به عربيپاسخ از  ب(

1- 2- 

3- 4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

11- 

11- 12- 

13- 14- 

15-

16- 

17- 18-  

19- 21-  

21- 22- 
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23- 24- 

25- 

26-

27- 

28- 

29- 

31- 

31- 32- 

33- 
 

 تمرين صرف :پاسخ  ج(

1- 

2- 

3- 

4-  

                                                

 .مرفوم شده استاست و مانند آن  الفتحصفت براي  الواسع .1
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5- 

6- 

7- 

8- 

 

 درس يازدهم
 

 : بخوانيد و به فارسي برگردانيدپاسخ  الف(

و به يقين و حتم فرستادگان ما با مژده نزد ابراهيم آمدند پس گفتند  -1

  .گفت سالم ،سالم

 .مژده و لكن دو مژده )يك(مگو  -2

را گوش  ()طرفبه كساني كه گفتار  .نپس مژده رسان به بندگان م -3

 .(كنند شوند عقايد و اظهارات را بشنوند و دقت در آن مي حاضر مي)دهند  مي

و روزي كه از هر گروه مردم )امت( گواهي عليه آنها از ميان خودشان  -4

يم را فرو فرستاد كتاب تو بر و آوريم مي اينها انگيزيم و تو را شاهد بر بر مي

هر چيز و راهنمائي و مژده براي  ةدر حالي كه بيان كننده و توضيح دهند

 پس او را به يك پسر بسيار دانائي مژده داديم. -5              مسلمين است.

كارهاي  و آوردند ايمان كه را بندگانش آن خداوند كه  است چيزي اين -6

 دهد. شايسته كردند بشارت مي
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كرديم و به حق نازل شد و تو را نفرستاده ايم مگر و به حق آن را نازل  -7

 به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده.

از پروردگارش نازل ( يي) معجزات و نشانه هاچرا بر او آياتي  ندو گفت -8

اين نيست كه آيات نزد خدا است و جز اين نيست  و جزنشده است بگ

 .آشكار هستم) بيم دهنده(  اي كه من اخطار كننده

به  فرستاديم( )مور كرديم أدرستي كه ما نوح را به جانب قومش مه ب -9

گفت اي قوم  ،اينكه قومت را پيش از آنكه عذابي به آنها برسد بترسان

)روشن و صريح  اي ههمانا كه من براي شما بيم دهنده و اخطار كنند

 هستم. بي چون و چرا( قاطِع

ر او از جانب پروردگارش گويند پس چرا ب اند مي و آنهاكه كافر شده -11

 ) بيم دهنده(جز اين نيست كه تو انذار كننده  ؟آيه اي نازل نشده است

 هستي و براي هر قومي راهنمائي هست.

دنيا مانند آبي است كه از  )يا شباهت و مثل(ت يجز اين نيست كه حكا -11

 .آبش را بيرون آورديم (زمين)و از آن  -12          آسمان آن را ريختيم.

 و از آسمان آب بر شما فرو مي ريزد. -13

 خدائي كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آب فرو ريخت. -14

) ادعاي كنند ؟  كني به طرف كساني كه خود را تزكيه مي نگاه مي آيا -15

بلكه خداوند است كه هر كه را كه بخواهد  پاكي و درستي مي نمايند(

 پاك و اصالح مي كند.

 كه تزكيه نمي شوي چگونه هستي( ،شود چه مي )تو را چيست و  -16
 ائد( ؟و) پاك از آلودگيها و ز
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  .فاعل هستند( كات) براي زهستند  كاتز ةو آنهايي كه اجرا كنند -17

لكن خدا هركه را بخواهد  شود و هيچ يك از شما هرگز تزكيه نمي -18

 ست.بسيار دانا ا اي هتزكيه مي كند و خداوند وسعت دهند

 شوي. مي راضي پس كند مي انعام و بخشش تو به پروردگارت بزودي حتما و -19

 نياز كريم است  و هركس كافر شود پس همانا پروردگار من بي -21

  .( )كريم يعني بخشاينده و بزرگوار  

او است كه بي  ،اي مردم شما نيازمند به سوي خدا هستيد و خداوند -21

 ستايش است. ةنياز و شايست

 اين بخشايش ما است. -23       و اما هر كس بخشايش كرد. -22

 شايد شما مورد مرحمت و خير قرار گيريد. -24
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1- 2- 

3- 

4- 

5- 

6- 7- 

8- 9- 
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11- 

11- 12- 

13-   14-  

يا -15

            16- 

17-  

18- 19- 

21- 21- 

22- 

23- 

24-     25- 

26- 

27- 

28- 

29- 
 



 

 444 

 : مرين صرفپاسخ تج( 

1- 2- 

3- 4- 

5-   6- 

7- 8- 

9-  11- 

11- 12- 

 

 
 درس دوازدهم

 

 : بخوانيد و به فارسي برگردانيدپاسخ الف( 

 انگيخت. و بيم دهندگان بر پس خداوند پيغمبران را به عنوان مژده دهندگان -1

 گفتند هر چه هست زندگي دنياي ما است و ما برانگيخته شونده نيستيم -2
 قيامتي در كار نيست(. )فق  زندگي در دنيا است كه واقعيت و ارزش دارد و رستاخيز و

 و گفتيد هرگز خداوند بعد از او ر سولي مبعوث نخواهد كرد. -3

دهندگان  مژده عنوان به را پيغمبران خداوند پس بودند واحدي  مردم -4

برانگيخت و  گناه و خالف( از نتايج بد  )و بيم دهندگان  )پاداش و بهشت(

 همراه آنها كتاب را به حق نازل كرد.
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بياورند  ايمان است  نشده مانع رسيد برايشان راهنمائي كه زماني را مردم و  -5

 انگيخته است. عنوان رسول بر هبمگر اينكه گفتند آيا خداوند بشري را 

انگيزيم  گواهي بر آنها از خودشان بر مي ،و گروه روزي كه از هر  -6

 آوريم. و تو را گواه بر آنها مي

تا آنكه براي تو آشكار شود چه كساني راست گفتند و دروغگويان را  -7

 .) بداني(بشناسي

 شود. مام ميو اگر دروغگو است پس دروغش به زيان خود او ت -8

ما را تكذيب كردندو از آنها خود  )نشانه ها و داليل(و كساني كه آيات  -9

  .)طلب تكبر كردند(را برتر گرفتند 

 آيا آنكس را كه تكذيب دين را مي كند ديدي؟ -11

 كرديد؟ شود اين همان چيزي است كه تكذيب مي پس از آن گفته مي -11

محققا پيغمبران پيش از تو كه تكذيب كردند پس تو را اينك اگر  -12

 تكذيب شدند. (نيز)داليل آشكار آوردند 

كه است همانا كه بر ما چنين وحي شده است كه عذاب بر كسي  -13

 .كند تكذيب مي

پس  ،من باشدؤاز مرد و زن و م ،اي انجام دهد هركس كار شايسته -14

 كنيم. بدون شك او را زنده مي

 را از مرد و زن آفريديم.اي مردم بدانيد كه ما شما  -15

 است. (جداي از هم و )دلهاي آنها پراكنده  -16

 دسته جمعي يا متفرق -17
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ايد شما را مالها و فرزندانتان از ياد خدا   كه ايمان آورده  كساني  اي -18

ها هستند  و هركس چنين كند پس همان )باز ندارد(خود مشغول ندارد  هب

 كه زيانكارانند.

مرا از  ،برايم آمد (ياد خدا و كالم خدا)ما به يقين بعد از آنكه ذكر حت -19

 .ذكر گمراه كرد

 دهد. مي ،به هركس بخواهد ،دست خدا استه ب)فزوني و رحمت( و اينكه فضل  -21

 دست تو است.ه خير ب -21

با اين ) بد است حال و حكايت مردمي كه آيات ما را تكذيب كردند و -22

 خدا تو را تائيد كند. -23       خودشان ظلم مي كردند. به ( عمل در واقع

و كساني كه كافر شده بودند گفتند هرگز به اين قرآن ايمان  -24

 روي او است. يآوريم و نه به آنچه جلو نمي

 و خداوند هركه را بخواهد به ياري خود تائيد مي كند. -25

 ةصديق كنندتو كتاب را به حق نازل كرده است در حالي كه ت بر -26

و  (يعني تورات و انجيل و كتابهاي پيغمبران گذشته)آنچه جلوتر از آن است 

 تورات و انجيل را نازل ساخت.

 .آنچه به دو دست خود آفريده ام -27

بر  (تا)و در ميان آنها پيغمبري از خودشان بر انگيز  ،اي پروردگار ما -28

 آنها بياموزد. به ب راشان كند و كتا آنها آيات تو را بخواند و تزكيه

خواندن  ةكه به آنها كتاب داده ايم آن را چنان كه شايستو كساني  -29

 آورند.  ميآنان به آن ايمان ، كنند است تالوت مي
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شويد در حالي كه آيات خدا بر شما خوانده  و چطور به خدا كافر مي -31

 شود و رسول او ميان شما است. مي

 بر خوان. ،مان را به او داديماتي كه آيآن كس و براي آنها خبِر -31

 .بگو پس تورات را بياوريد و اگر راستگو هستيد آن را برخوانيد -32

 .گفت به يقين نزديك بودي كه حتما هالك شوي -33

 ( : آيه 8، ، 4، حزب 31، جزء 99 ةسورزلزال )  ةسور -34

 

 مهربان ةبه نام خداوند بخشند

در آيد و بلرزد. و زمين بارها و سنگيني هاي زماني كه زمين به لرزه  

در آن روز  شود ؟ و انسان بگويد آن را چه مي .خود را بيرون بريزد

به آنچه پروردگارش به آن  .كند اخبار خود را حكايت مي (زمين)

در آن روز مردم دسته دسته و متفرق بيرون مي آيند  .وحي كرده است

به وزن ذره اي خير كرده باشد پس هركس  .تا كارهاي خود را ببينند

و بدي انجام داده باشد  اي عمل  آن را مي بيند و هركس به وزن 

 او نيز( آن را مي بيند. )
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1-  2-  

3-  
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4- 

5- 

6- 

7-  
8-  

9-  

11- 

         11-  

12-  

13-  

14-  

15-  

16-  

17-   

18- 
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19-  

21- 21-  

22-  23- 

24-   

25-  

26- 

27-  

28-   29-  
 

 : 2مرين نحوپاسخ ت ج(

1- 2-  

3-       4-  

                                                

  است كه به جاي  آن صحيح تر ، 26و ب  24ب  هاي تمرين ،در درس يازدهم .1

 :گفته شوداستفاده شود و  ةاز كلم

و
اهي اوقات )به (  داشتن است و گمقصود از مرفوم بودن حركت پيش ). 2

، ، دو طوري كه انشاء اهلل درجلد سوم خواهيد ديد( به عوض يك 

  (.)بخوانيد  گويند مثِل  مي گيرد كه آن را  مي
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5- 6-  

7- 8-  

9- 11-  

11- 12- 

 درس سيزدهم
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد : پاسخ الف(

پرهيزكاري  پروردگارتان به نسبت ايد آورده ايمان كه  من بندگان يا بگو -1

نيكي و نعمت است و ، كه در اين دنيا احسان كنند كنيد. براي كساني

 زمين خدا پهناور است. 

 و آيه اي براي شما آورده ام پس تقواي خدا پيشه گيريد. -2

رتان كه شما را از پروردگا ) پرهيزكاري پيشه كنيد(اي مردم پروا بگيريد -3

 آفريده است.

و براي خدا است آنچه در آسمانها و زمين است و به يقين و حتم به  -4

خود شما توصيه   ايم و به آنها كتاب داده  كه پيش از شما به كساني

نموديم از خدا پروا داشته باشيد و اگر كافر شويد بدانيد كه آنچه در 

و  ،ازشما( )د و خداوند بي نياز آسمانها و در زمين است تعلق به خدا دار

 ستايش شده مي باشد.
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 كه نيكوكار بودند. همانا خدا با كساني است كه تقوي پيشه گرفتند و كساني -5

 :گفتند ؟خدا چه نازل كرده است ،كه تقوي داشتند گفته شد كساني و به -6

 .خير( )چيز خوب و مفيد

ن را قبال مي دانستي و خبرهاي غيب كه به تو وحي مي كنيم نه تو آاز  -7

براي  ) پيروزي(بدان كه عاقبت  ،پس صبر و پايداري بنما ،نه قوم تو

 است. ااهل تقو

 ،و به تحقيق و يقين نوح را به سوي قومش فرستاديم پس گفت اي قوم -8

 يا چرا( )آيا باز هم  ،خدا را بندگي كنيد شما را خدائي غير از او نيست

 پرهيزكاري نمي كنيد؟  

 ،كند و هركس مجاهده بنمايد جز اين نيست كه به نفع خود تالش مي -9

 جهانيان است.  ()از خدمت و تالِشبي نياز   همانا كه خدا 

بهترين چيزي را كه  ) بيائيد(كه عذابي ناگهان به شما برسد  پيش از آن -11

 نازل شده است پيروي كنيد. (به سوي شما)از پروردگارتان براي شما 

و حتما اگر براي كساني كه كتداب بده آنهدا داده شدده اسدت هرگونده آيده         -11

 آنها نيستي. ةپيرو قبل) نيز( كنند و تو  تو را پيروي نمي ةقبل ،بياوري )معجزه(

 و شخصي كه ايمان آورده بود گفت اي قوم مرا پيروي كنيد. -12

پيروي  ،و آنچه را كه شيطانها عليه حكومت سليمان برخوانده بودند -13

 لكن شيطانها كافر شدند. كه سليمان كافر نشده بود و كردند در حالي

بگو همانا  ،آوريد مگر به كسي كه دين شما را پيروي كند و ايمان نمي -14

 بدهد. ،شما داده استبه هدايت خدا است كه به كسي مثل آنچه  ،هدايت
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شهاي خواه)هواي نفس  آورد و پيروِي كسي كه به آن ايمان نمي -15

 شود.  بنابراين هالك مي ،دنخود را ك (دروني

 ابراهيم را بنمائيد. (ت)مذهب و طريق بگو خدا راست گفت پس پيروي ملت -16

راهنماتر از آن  ،گوئيد كتابي از جانب خدا بياوريد بگو اگر راست مي -17

 تا آن را پيروي نمائيم. ،دو كتاب

آن را پيروي كنيد  ،ت دهنده(فزاينده و برك)و اين كتابي است مبارك  -18

 اميد است مورد رحمت و خير قرار گيريد.

م.و غير از اراذل و اوباش يتو را غير از يك بشري مثل خودمان نمي بين -19

 م از تو پيروي نمايد.يكسي را نمي بين

پيغمبري را  (ما  ) به سويپس چرا براي ما  ،پروردگار ما گويند پس مي -21

 آياتت را بنمائيم و از گروندگان باشيم.نفرستادي تا پيروي 

 كند. آنگاه كه آن را درخشان مي ،قسم به روز -21

 .)درخشندگي خود را نمايان ساخت(پس چون پروردگارش تجلي كرد  -22

آنها ياران  ،كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند و كساني -23

 .هميشگي هستند آنان در آنجا ماندگاِر ،بهشت اند

)در اثر زحماتتان و به وسيله و داديد داخل بهشت شويد  به سبب آنچه مي -24

 .اعمالتان وارد بهشت گرديد( ةدنباله ب

 شخِ( خطاب به نفِس )داخل بهشت شو  و پس داخل بندگان من شو -25

 .نث است(ؤمطمئن است و نفس در عربي م مِنؤم
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هميشگي  ماندگار آنجا در را اكافره  كه  اي خواسته )چنين( يقين به و حتما -26

 .ابدي ةبراي آنها است خان -27              سازي.

به زودي  ،و كساني را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند -28

 .نمائيم داخل باغاتي مي
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1- 2- 

3- 4- 

5-           6-  

7- 

8- 

9- 

11- 

11- 

12- 

13-            41- 
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15- 

16- 

17- 

18- 19- 

21- 

21- 

22- 23- 

24- 25- 

26- 27- 

28- 

29-  
31-  
 

 حو :تمرين َن پاسخ ج(

1-  2- 

                                                

 دارد. وجود ج تعليم و تمرين نحو در بند 15، و 13، 6، 3، 1 ةهاي شمار تمرين  پاسخ. 1
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3-4- 

5- 6-

7- 8-  

9- 11- 

11-  12- 

14- 

16-   

17- 

18- 

19- 21- 

21- 22-

23-        24- 

25- 

26- 

27- 

                                                

  .آمده است    است و بعد از مبتدا يا اسم     اين جا ر. د1



 

 444 

 درس چهاردهم
 

 بخوانيد و به فارسي برگردانيد : پاسخ الف(

گذارد  )نميكند  روي خود از بدي عذاب پرهيز ميه آيا پس كسي كه ب -1

 .شوم در كار خود به سوي او متوجه مي -2      .  … به او عذاب برسد(

 .او بگشا و فتح آساني براي -4      .و نزد خدا با آبرو بود -3

ري خدا را بكند براي او از كار خود سهولت و او هركس پرهيزك -5

 دهد. راحتي قرار مي

حتما بر انگيخته خواهيد  ،قسم به پروردگار من)چنين است( بگو بلي  -6

براي  (كار)و اين  ،شويد ايد آگاه مي سپس نسبت به آنچه كرده ،شد

 سازيم. ختي آماده ميپس به زودي او را براي س -7   خدا آسان است.

كردن براي شما ندارد بلكه آساني  گيري و مشكل خداوند قصد سخت -8

 .كند و گشايش را اراده مي

 بر آنها باشد لعنتجزاي آنها اين است كه  -9

آنچه  ، به تناسب( ةبنا به ، برحسب ، در نتيج )شويد مگر  و پاداش داده نمي -11

 .دهيد( )انجام ميكنيد عمل مي

شود مگر مانند آن  هركس كار بدي مرتكب شود پس جزا داده نمي و -11

و  ،چه مرد و چه زن ،و هركس عمل شايسته انجام دهد ) به همان اندازه(

 شوند. من باشد پس اين مردم داخل بهشت ميؤم

 در آن روز هر كس جزا داده مي شود. -12
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روي پاداش و نتيجه از جانب پروردگارت بخششي از  )به عنوان( -13

 .) و متناسب(حساب 

 خواهيم داد. ،كردند وجه بهتر از آنچه ميه ها را بنو حتما دستمزد آ -14

 دهم. پاداش مي ،همانا من آنها را امروز به آنچه صبر كردند -15

 .شود هركس كار بدي بكند به آن كار كيفر داده مي -16

ي را كه بدي خدا است تا كسان پس آنچه در آسمانها و زمين است از آن  -17

 ،خودشان( عمِل ةوسيله كردند به آنچه عمل نموده اند ) به تناسب يا ب

 كيفر دهد و كساني را كه نيكي كردند به خوبي پاداش بخشد.

بگو اگر دوستدار خدا هستيد پس مرا پيروي كنيد تا خدا شما را  -18

 دوست بدارد و خدا ستمكاران را دوست ندارد.

و خداوند  ثواب آخرت را به او رساند و نيكِي و خداوند ثواب دنيا -19

 دارد. و خداوند فساد را دوست نمي -21  دارد. نيكوكاران را دوست مي

 لكن خدا هر كني و اي هدايت نمي مسلما تو كسي را كه دوست داشته -21

 هدايت شدگان داناتر است. ةاو دربارو كند  كه را بخواهد هدايت مي

 است. ميهن دوستي از ايمان -22

خواهد و  جز اين نيست كه خداوند آساني و راحتي را براي شما مي -23

 قصد سختي و تنگي ندارد.

عزت و بزرگواري براي  ) بداند كه(هركس طالب عزت است پس  -24

 خدا است.

 و خدا چنين نيست كه خواهان ظلم بر بندگان باشد. -25
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 دوست خدا است. ،حالل يا كارگر و صاحب حرفه( ) صاحب شغِل كاسب -26

 براي شما روشن كند و شما را هدايت نمايد.( مطلب راخواهد ) خدا مي -27

ثواب دنيا و آخرت  )بداند كه(هركس در پي ثواب دنيا است پس  -28

 نزد خدا است. هردو( )

آن را )ايجاد( هرچيز وقتي قصد  ةجز اين نيست كه گفتار ما دربار -29

 شود. پس مي يا بشو( )ش اين است كه بگوئيم با ،بنمائيم

دهيم و هركس در پي  او مي  خواهان ثواب دنيا باشد از آن به و هركس -31

  دهيم و به زودي شكرگزاران  از آن مي به او هم( )ثواب آخرت باشد 

پاداش  ،(كنند شناسند و حق آن را ادا مي كه قدر نعمت مي كساني) را 

 .دهيم مي

تو  خانواده و زن( )كه نسبت به اهل گفت چيست كيفر كسي  )آن زن( -31

 قصد بد كرده باشد؟

اصطالح معروفي است  )آن شده باشد  ةوسيله حقي كه قصد باطل ب ةكلم -32

 .(شعار سطحي خوارج ةاز حضرت امير عليه السالم دربار

و بر  يعني در همه احوال و در كار و بيكاري( )خدا را ايستاده و نشسته  -33

است  منزه  گويند آورند و مي ميياد  بهده در رختخواب( )خوابييشان هاپهلو

پس ما را از  ،را باطل و بازي خلق نكردي )دستگاه آفرينش(تو اين  ،خدا

 عذاب آتش محفوظ بدار.

 ...  .را بپرستيم بر كنار بدار )اصنام(و مرا و فرزندم را از اينكه بت ها  -34

 .پس دوري كنيد از آن ، ر شيطان استااز ك -35
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 .ترين آنها از ميانشان بيرون آمد كه بدجنس زماني -36

 . …كه شقاوت و بدجنسي پيشه گرفتند در آتش اند  پس اما كساني -37

طور كه در  و به آنها همان ،مرا بيامرز و پدر و مادرم را ،پروردگار من -38

 ،مرحمت بنما و در برابر احسان و خوبي ،كودكي مرا تربيت كردند

 ) نصيبشان كن(.ايشان بده و در برابر بدي آمرزش  پاداش خوب به
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ ب( 

يا -1

2- 

3- 4- 

5- 6- 

7- 

يا -8

9-                      11-  

11- 

12- 

13- 14- 
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15- 16- 

17-

18- 

19- 

21- 

21- 

22-  

 يا -23

24-  

25- 

 يا-26

27- 

28- 

 -31   يا  -29

31- 

32- 
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 تمرين صرف :سخ پاج( 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

11-

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 
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 درس پانزدهم
 

 : بخوانيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف(

  .اوبه رضا و خشنودي  )هستم(راضي  -1

و آنها شدند خداوند از آنها خشنود لركه درنيكوكاري دنبا و كساني -2

 .راضي گشتند  ازخدا( ) گرديد و آنها از او

و اگر كافر شويد پس بدانيد كه خدا از شما بي نياز است و براي  -3

 پسندد. بندگان خود كفر را نمي

رفتند و  () و محل رضايت يعني مقامي از بهشتبه دنبال خشنودي خدا  -4

 دهي بزرگي است. خداوند صاحب فضل و فزوني

پس پروردگارشان آنها را به رحمتي از جانب خويش و به خشنودي و  -5

كامل و  مژده داد در آن باغها برخورداِر ،هائي كه براي آنها است باغ

 ماندگار هستند.

 ؟!(دييد) دست برداشتن از جنگ و قيام را پسند آيا به نشستن دلخوش شديد -6

) بدانيد كه(  پس ،) به جاي آخرت(آيا  راضي شديد به زندگي دنيا از آخرت  -7

ارزش در  بي جز چيز اندك  ،كاالي زندگي دنيا و برخورداري از آن

 نيست.يا در برابر آخرت(  )آخرت 

)بدكار(  كه خدا از مردم فاسق حال اگر تو از آنها راضي شوي بدان -8

 شود. راضي نمي

داخل  ،كه ايشان را راضي كند گاهي( ) داخلها را در محلي حتما آن -9

 كند و همانا كه خداوند به يقين بسيار دانا است. مي
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در اين صورت بگوئيد گواه باشيد كه ما  ،پس اگر روگرداندند -11

 )تسليم شده ايم(.مسلمانيم 

 د و كفر ورزد.مگر كسي كه روگرداَن -11

 الي كه بيم دهنده بودند.به سوي قوم خود برگشتند در ح -12

 .عذاب بزرگتر ،نمايد پس خدا او را عذاب مي -13

 و لكن تكذيب نمود و روگرداند. ،پس نه تصديق كرد و نه نماز خواند -14

 ،اين از آن جهت است كه پيغمبرانشان با داليل آشكار نزد آنها آمدند -15

ند؟ ك بشري است كه ما را هدايت مي )اين(ن گفتند آيا آپس از 

برگرداندند و خود را بي نياز پنداشتند و  بنابراين كفر ورزيدند و رو

 باشد. ستايش مي ةخداوند است كه بي نياز و شايست

پيشه كنيد و جوياي وسيله را خدا  وايايد پر كه ايمان آورده اي كساني -16

 به سوي او باشيد و مجاهده نمائيد.

پس به  ،بكند هاي خدا ديو هركس اين عمل را به منظور جلب خشنو -17

 دهيم. زودي پاداش بزرگي به او مي

او كسي است  ) حال آنكه(آيا پس غير از خدا داوري جستجو نمايم و  -18

 كه كتاب را به سوي شما نازل كرده است؟

 1به من كتاب داده است و مرا پيغمبر ساخته است؟ -19

                                                

در قسمت تعليم آمده باشد اشتباها اشتقاقهاي اين  . متاسفانه قبل از آنكه كلمه 1

و تمرين  36)از جمله درس دوازدهم، ب ماده در دروس گذشته به كار برده شده است 

 (.5 درس چهاردهم، الف
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 و هر چيز زنده اي را از آب قرار داديم. -21

 ) راه خروج و نجات(ي ِو ربنمايد برايش را خدا  وايكس پرو هر -21

 آورد. فراهم مي

 كارهاي ما را خوب بگردان. )پايان(خدايا عواقب  -22

 .از بهترين بندگانت قرار بده ،و مرا در نصيب و بهره -23

 گفت همانا كه من تو را براي مردم پيشوا قرار مي دهم. -24

  .)مقرر داشته است(قرار داده است آب را پاك و پاك كننده -25

 ،كند ورزند و هركس مي پس از ميان شما كساني هستند كه -26

كند و خداوند بي نياز است و  مي جز اين نيست كه نسبت به خود 

  .) نادار ، محتاج(شما فقير 

 خودشان را دريغ نكنيد. ) متعلق به( پس بر مردم چيزهاِي -27

 .كند( مي) امر دارد  ا به بخل وا ميو شما ر -28

هيچ يك از شما هرگز  ،واگر فضل خدا و رحمت او شامل شما نبود -29

نمايد  شد ولكن خداوند هر كه را بخواهد پاك و اصالح مي پاك نمي

 كامال  دانا است. و خداوند بسيار شنواِي

 اي كسي كه فضل دائمي و پيوسته بر مردم داري. -31

  .بعضي را بر برخي برتري داده است ،اوندبه آنچه خد -31

و اينكه  انعام كردم( )اي بني اسرائيل نعمتي را كه برشما ارزاني داشتم  -32

 .به ياد آوريد ،جهانيان برتري دادم شما را بر

 رعايت و حفظ وقتها است. ) اطاعت ها و عبادت ها(برترين طاعات  -33
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 آنچه مرا بر او برتري داد. -34

گفتند سپاس و  آن دو نفر( )ما به يقين به داوود و سليمان علم داديم و و حت -35

 منش برتري داد.ؤگروه زيادي از بندگان م رشكر براي خدائي كه ما را ب

  طايفه اي از آنها را پوشانيد. -36

 گيرد. مردم را فرا مي كه اين عذابي است -37

 .اندازد( ميتاريكي ة ) پردپوشاند  زماني كه مي ،قسم به شب -38

  .پوشاند مي ،او را موجي كه بر روي آن موج ديگري است -39

 شويم. صحبت مي و آن را بهترين ياري بگردان كه با او هم -41

 ( :آيه 21، ، 3، حزب 31، جزء 92 ةسور)   ةسور -41

 .مهربان ةبه نام خداوند بخشند

قسم به روز وقتي  .ودش پوشاند و همه جا تاريك مي قسم به شب وقتي مي

به  .قسم به آنچه خدا از نر و ماده آفريده است .كند درخشندگي مي

در اين صورت هركس بخشش و   درستي كه تالش شما پراكنده است

پس او را براي آساني و موفقيت  ،كند و نيكي را تصديق نمايد پرهيزكاري

كه بخل  اما كسي .سازيم( در كارش تسهيل فراهم مي كنيم ) آماده مي

پس براي  ،و نيكي را تكذيب و انكار كند ،ي بي نيازي باشدورزد و در ِپ

سازيم. و وقتي به  گرفتاري و مشكل شدن كارش تسهيالت فراهم مي

ما هدايت  ةكند. همانا كه بر عهد دارائي او بي نيازش نمي ،افتد هالكت مي

پس شما را  .ما است( در اختيار)يقين پايان و آغاز براي ما است  است و همانا به

آدم.  ترين شقي مگر شود نمي آن گرفتار دادم.  بيم كشد مي زبانه كه آتشي از
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باتقوي  )آتش(روگرداند. و از آن  تكذيب كرد و (را )آيات خداكسي كه 

بخشد تا تزكيه شود.  كسي كه مالش را مي  ترين مردم دوري خواهند كرد

  )آن نعمت را(مگر كه  ،شود و نزد هيچ كس نعمتي نيست كه پاداش داده

و حتما در آينده  .كار برده برتر خود ب پروردگاِر)ذات(  روِي در طلِب

 شود. راضي مي
 

 : برگردانيد از فارسي به عربيپاسخ  ب(

1-   

2-       3-  

4-      5 -  

6-  

7-  

8-  

9-   

11-  11-  

12-   

13-  
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14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

19- 

21- 

21-  

22- 

23- 

يا -24

25- 26- 

27- 

28-  

29- 

31- 
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 : ) ذكر و  ؤنث(تمرين نحو  پاسخ ج(

1- 2-

3- 4- 

5- 6- 

7-  
8- 

9-  
11- 11- 

12-                       13-  
14-  

 

15-   16- 

17-  
18- 

19- 

21-  
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21-               22-  
23-  

24-  
 

 تمرين آخر
 

 :بخوانيد و به فارسي برگردانيد پاسخ الف( 

 كاسب دوست خداست.  . -4

ا پروردگداري را جويدا باشدم در حاليكده او پدرورش      بگو آيا غيدر خدد   -2

ه بد )بددي(  كدس چيدز    همه چيز است و هيچ ةمن و پرورش دهند ةدهند

 زيان خود او باشد.ه آورد مگر آنكه ب دست نمي

 كرديد. پاداش آنچه كسب مي )به عنوان و به صورت( -3

 بلي هركس يدك بددي را كسدب كندد    .    -4

 احراز نمايد و در وجود خود وارد سازد(.)

گفتند پس آنچه به دست  )نيز(كه پيش از آنان بودند  را كساني )سخن(آن  -5

 نكرد. )عذاب يا آثار بد(از آن  )بركنار(نياز  آوردند ايشان را بي مي

 شويد؟ كنيد پاداش داده مي آيا جز به آنچه كسب مي -6

هدر   كده(  )به طدوري را آفريد و براي آنكه  ها و زمين و خداوند به حق آسمان -7

 شود. آنچه را كسب كرده ببيند و به آنها ظلم نمي ةموجودي اثر و نتيج
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 اسيران را آزاد ساز. ةخدايا كلي -8

، آن دو شخ( از جن ه كافر شده بودند گفتند پروردگار ماك و كساني -9

)آنهدا را در زيدر   ما بنما ه ب ،گمراه كردند در زير پاهاي ما ار و انس كه ما

 .پاي خود و ذليل ببينيم(

11-  

 آن تطهيرتان كند. ةوسيله ريزيم تا ب مي و از آسمان بر شما آبي فرو    

11-  

كنندگان  خود را پاكيزه نگاه دارند و خداوند پاكيزه كهدوست دارند 

 را دوست دارد.

را بيرون كنيد همانا مردمي  و پاسخ قوم او جز اين نبود كه گفتند آنان -12

 دارند. خويش را پاكيزه نگاه مي هستند كه

 باشد. بلكه خداوند آقا و سرپرست شما است و او بهترين كمك كننده مي -13

14- 

كده   جز اين نيست كه ياور و سرپرست شما خداوند اسدت و كسداني  

دارند و پاميه اند، آنها كه نماز را ب ايمان آورده

 ننده هستند.كه ركوم ك پردازند در حالي ت را ميزكا

15- ِ 

 منين علي دوست و ياور خدا است.ؤدهم كه امير م شهادت مي   
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)دوست و سرپرست علي موالي   م پس اينهستكه من موالي او  هركس -16

 .او استو آقاي ( 

 خدا موالي ما است و شما موال نداريد. -17

)مؤمنيني كه قيام نكه اهل ضرر و آزار باشند آمنين بي ؤو نشستگان از م -18

 نمايند و اثر و ضرري ندارند(. نمي و اقدامي 

بعضدي ديگدر    برخي از آنها دوست و ياوِر ،درستي كه ستمكارانه و ب -19

 .كاران استپرهيزهستند و خداوند دوست و سرپرست 

يداور و   ،كنندد  بنا به آنچده كسدب مدي    ،ها را چنين برخي از ظالم و اين -21

 .دهيم دوست بعضي ديگر قرار مي

دوسدت دارد و كسداني كده ايمدان      ار و هر كس خددا و رسدول خددا    -21

 شود. اند پس بدانند كه حزب خدا پيروز مي آورده

اني هسدتند  ترين مردم به ابراهيم حتمدا كسد   همانا دوستدارتر و نزديك -22

كه دنبال او رفتند و اين پيغمبر و كساني كه ايمان آوردند، و خداوند 

 است. نمنيؤياور م

 گفتند ما صاحب نيرو هستيم. -23

 نماييم. سوي او بازگشت ميه همانا كه ما براي خدا هستيم و يقينا ب -24

 )حدال آنكده(  و  ورزندد(  )بده خددا كفدر مدي    كنندد   چگونه انكار خدا را مدي  -25

شدما حيدات داد و شدما را بعددا     ه جانهايي بوديدد كده بد    ردگان و بيم

 گرديد؟! سوي او برميه ميراند و سپس ب مي
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26- 

و زمين است از آن خدا است ها و آنچه در آسمان 

    

 گردد. خدا برميه م بو امور و جريانهاي عال

27-  

 و كساني كه تو را پيروي كردند باال دست آنها كه كافر شدند، 

 

وي پددس از آن بازگشدت شددما بده سدد   ،دهديم تددا روز قيامدت   قدرار مددي 

 پروردگارتان است.

يقين خوبي و نعمت ه شدم همانا ب و اگر نزد پروردگارم برگردانده مي -28

 .هستبرايم 

 باشد. مي ه سوي پروردگارتت بهمانا كه بازگش -29

)يقدين  پس ما را برگردان كار شايسته انجام دهيم ما حتما از اهل يقدين   -31

 خواهيم بود.كننده( 

هايي  ند براي آنها باغداشتپروردگارشان را  يواكه پر كساني  و لكن -31

است كه از پاي آن نهرها روان است، ماندگار هميشگي در آن هستند و 

 و قدرت تو جاري و حاكم شد. -32               پذيرايي از نزد خداوند.

اي خداي من و آقاي من حكمي را بر من جاري )مقرر( كردي )امدا(   -33

 يروي كردم.من خواهش درون خود را پ
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كه ايمان آوردند و كارهاي شايسدته انجدام دادندد در باغهدايي      كساني -34

شدوند در حاليكده هميشده     كه از كف آن نهرها جاري است وارد مدي 

 و نهرهايي از عسل. -35        ماندگار در آن هستند.

كده   شما خبر بدهم؟ براي كسداني ه ( بهتر از اين را بخواهيد ميبگو آيا ) -36

هايي نزد پروردگارشان وجود دارد كه از زمين  باغ ،پيشه گرفتند تقوا

 آن نهرها روان است و پيوسته در آن باقي هستند.
 

 :برگردانيد  عربيه از فارسي بپاسخ ب( 

1-       2-  

3-         4-  

5-  

6-  

7-  8- 

9- 11-  

11-  

12-    13-  

14-      15-  

16- 17-  
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18-  

 يا -19

21-  

21- 22-  

23-  

24- 25-  

26- 

27-  

28-  

29-     

31- 31-  

32- 

33-  
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 لغات
 

 آموزش قرآن
 

 اول تا سوم( كتاب)
 

 مقدمه

ه هاي مختلف ب   براي آنكه هرگاه آموزگاران يا خودآموزان قرآن ضمن تمرين

كلمات و لغاتي برخوردند يا محتاج شدند كه در دروس گذشته معن اي آن داده ش ده   

م ورد   822تي از سهولت آنرا پيدا كنند، ذيال فهرسه اند، بتوانند ب و حاال فراموش كرده

عين ا ي ا مق ت ات     «آم وزش ق رآن   »  و سوماول و دوم  كتاب سهالفاظ و لغاتي كه در 

 دهيم. مي ،كار رفته استه آنها ب

خواهد بود. فرهنگ ي ا  « فرهنگ قرآن»خود م دمه و تمرين براي  ،رستهاين ف

 ي ه عن وان لل د اه ارم آم وزش ق رآن ته     ه فضل خدا به اي كه در نظر است ب نامه لغت

 كلمات و اشت اقهاي معمول در قرآن داده شود. ةفارسي كلي ةرلمگردد و در آن ت
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ها اعم از اس م،   واژه ةها يا ديكسيونرهاي عربي اين است كه كلي مرسوم فرهنگ

ثالثي مجرد مربوطه )و احيانا رب اعي   ةمصدر، صفت و گاهي حروف را بر حسب ريق

دار  ات عربي غالبا ريق ه به اينكه كلمظر دهند. ن مفرد مذكر ماضي مي ةمجرد( در صيغ

ه ا ب ر    نام ه  لاي آنك ه لغ ت  ه ب ،توانند باشند مقتق شده يا ساخته از يك فعل مي ،بوده

ثالث ي   ةب ر حس ب ريق     ،اسامي و لفظ صفات تنظيم ش ود  حسب مصدر افعال و خوِد

 ،ه اي عرب ي   شود. بن ابراين ب راي اس تفاده از فرهن گ     ترتيب داده مي ،مجرد و كلمات

 ،كلم ات  ةعلم صرف براي تقخيص ثالثي مجرد افعال و ريقه مختصر آشنايي قبلي ب

بايد دانست كه ثالث ي مج رد آن    «مبعث»الزم است. مثال براي لستجوي معناي كلمه 

از  «ث ي ل »رفت، ي ا   دنبال ه ببايد است و « »مفرد مذكر زمان ماضي  ةدر صيغ

اصطالح لامد )مانند لي ل،  ه . البته كلمات غيرمقتق يا ب«برق»از  «قبور»آيد. و  مي« ث ل»

 ،( خود در ردي ف لغ ات فرهن گ    مانند  ها ) ماء و غيره( و غالب حرف

 محل مست ل دارند.

رتيب حروف الفباي عربي تنظيم شده اس ت  ه همين اساس و تفهرست ذيل كه ب

فعل ي   كت اب  ت مول ود در س ه  ه اي كلم ا   نه تنها از لهت لستجوي مع اني و مق تق  

بود بلكه تمرين ي ب راي تق خيص ثالث ي مج رد و كلم ات        آموزش قرآن مفيد خواهد

 و ه ر فرهن گ عرب ي    « فرهن گ ق رآن  »و راه آمادگي براي تعليم و اس تفاده از   ،عربي

 باشد. مي ديگر

 ت راس ت آن ماس ت، رق م س     كلمه يا ريقه گذارده ش ده  عددي كه بعد از هر

 باشد. مي به آن درس مربوط ةت اپ شمارمو رقم س « موزش قرآنآ»  كتاب ةشمار
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