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  94-95سال تحصيلي: - 6تا  1ازدرس   –پاسخ وترجمه  تمارين وفعاليت هاي درس قرآن نهم ويژه نوبت اول به صورت درس به درس 

  قرآن پايه نهم (جلسه اول)درس اولپاسخ فعاليت هاي 
 خاطربسپاريد.جدول زيررابااستفاده ازكلمات داده شده كامل وسعي كنيد معناي كلمات را به :فعاليت اول 

ینا:وصیت کرد /  َوّصی:ترشیع کرد /  َرشَع:   متفرق نشوید ال تَتََفرَّقوا:وصیت کردیم / وصَّ
  .را بنويسيد يمعناي اين تركيب ها و عبارات قرآن فعاليت دوم:

َع لَُكمْ )١                            آن(او)به  (سفارش کرد)آنچه وصیت کرد:َما َوىصَّ ِبِه  )٢               برای ش, (مقررکرد)ترشیع کرد :َرشَ

يْنَا ِبهِ  )٤                   .ی کردیم به سوی توحو :أَْوَحيْنَا إِلَيَْك )٣    آنچه وصیت کردیم به آن و: َوَما َوصَّ

ينَ  )٥     نشوید در آن(پراکنده)و متفرق  :َوال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ  )٦               .که به پا دارید دین را :أَْن أَِقيُموا الدِّ
ينِ )١                         سوره شوري رابنويسيد. 13/فعاليت ب : معناي اول آيهدرخانه انس باقرآن َع لَُكْم ِمَن الدِّ                   .ترشیع کرد برای ش, از دین :َرشَ

        .و آنچه وجی کردیم به سوی تو :َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَيَْك  )٣                     را حبه آن نو  (سفارش)آنچه وصیت کرد :َما َوىصَّ ِبِه نُوًحا )٢

ْينَا ِبِه إِبْرَاِهيَم َوُموَىس َوِعيَىس  )٤                 .آنچه وصیت کردیم به آن ابراهیم و موسی و عیسی را و :َوَما َوصَّ

ينَ  )٥     نشوید در آن(پراکنده)و متفرق  :َوال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ  )٦                               .دین راکه به پا دارید  :أَْن أَِقيُموا الدِّ

  .بنويسيد معنا با همراه و كنيد،بياييد معنا توانيد مي كه را عبارت سه حداقل)483(شوري سوره اول صفحه از)ج

  وزمینبرای اوست آس,ن ها :ه ما فی الس,وات و ما فی االرضلَ  )1

  واین گونه قرآن رابه عربی به تو وحی کردیم:عربیاً  قرآناً  اوحینا الیکَ  و کذلکَ  )٢ 

  واومرده رازنده می کند واوبرهرچیزی تواناست.:شی ء قدیر لی کلِّ حی املوتی و هو عَ و یُ و هُ  )٣ 

  ست.آنهارابيابيد ويكي ازآنها راهمراه بامعناي آن بنويسيد.قرآن كريم،چندپيام قرآني كه در دوره ابتدائي با آن هاآشناشده ايد،آمده ا487د)درصفحه

  dازرابرپاداریدوآنهارابه مشورت کردن دستوربده:اقاموا الصالة و امرهم شوری بینهم
  قرآن پايه نهم (جلسه دوم)درس اولپاسخ فعاليت هاي 

  .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

  مردهَمیت:    شهر بَلَدة:   اندازه قََدر:  آنها  :ُهنَّ   پرسیدی از:َسأَلَْت 

           آفریدچه کسی : َخلََق  َمنْ )٢ ا                       واگرپرسیدی ازآنه: َسأَلْتَُهمْ  َولَِنئْ )١           فعاليت دوم:معناي اين تركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيد.
    قراردادبرای ش,زمین را محل آرامش:َمْهًدا األرَْض  لَُكمُ  َجَعَل )٥    می گویندآفریدآنهارات,ً ح:َخلََقُهنَّ  يَُقولُنَّ لَ  )٤    حت,ً(قطعاً) می گویند:لَيَُقولُنَّ )٣
  مرده (شهر)رسزمین:َميْتًا بَلَْدةً  )٨    شایدش,هدایت شوید:تَْهتَُدونَ  لََعلَُّكمْ  )٧    وقراردادبرای ش,درآن راهها را:ُسبُالً  ِفيَها لَُكمْ  َوَجَعَل )٦

  سوره زخرف راكامل كنيد.11تا9ب)ترجمه آيات -انس باقرآن 

َ,َواِت  َخلََق  َمنْ  َسأَلْتَُهمْ  َولَِنئْ )١   واگرپرسیدی ازآنهاچه کسی آفریدآس,ن ها وزمین را:َواألرَْض  السَّ

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  حت,ًمی گویند آفریدآن هارا(پروردگار)شکست ناپذیردانا:)٩( الَْعلِيمُ  الَْعِزيزُ  َخلََقُهنَّ  لَيَُقولُنَّ  )٢ 

  وقرارداد برای ش,درآن راه هایی را: ُسبُال ِفيَها لَُكمْ  َوَجَعَل )٤  کسی که قراردادبرای ش,زمین رامحل آرامش : َمْهًدا األرَْض  لَُكمُ  َجَعَل  الَِّذي)٣

َ,ءِ  ِمنَ  نَزََّل  َوالَِّذي)٦ شاید ش,هدایت شوید(تاهدایت شوید))١٠( تَْهتَُدونَ  لََعلَُّكمْ )٥   وکسی که فرستادازآس,ن آب رابه اندازه:ِبَقَدرٍ  َماءً  السَّ

  پس زنده کردیم بوسیله آن رسزمین(شهر)مرده را: َميْتًا بَلَْدةً  ِبهِ  فَأَنَْرشْنَا)٧ 

  این چنین ش,را(درروزقیامت ازقربها)خارج می سازند.:)١١( تُْخرَُجونَ  كََذلَِك )٨

  (سئوال واگراست وبستگی به پاسخ دانش آموزدارد).بنويسيد معنا با همراه آشنايافته، عبارت سه قرآن كريم حداقل491 صفحه ج)از

گفتند :قالوا هذا سحر -٣ وهنگامی که برایشان حق آمد:و ملا جاءهم الحق -٢وهنگامی که ابراهیم به پدرش گفت البیه: ابراهیم قال اِذْ  و -١
   این جادواست.

  قرآن پايه نهم دوم(جلسه اول) درسپاسخ فعاليت هاي 
  .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

لیَن: می میراندیُمیُت: زنده می کندیُحیی: میانبَین: ارسال کننده:ُمرِْسلِ   نزد:ِعنْدِ   هشداردهنده:ُمْنِذرِ  بابرکتُمبَاَرکٍَة:   پیشین،پیشینیاناَوَّ
             فعاليت دوم:معناي اين تركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيد.

                                بابرکتدر شبى ُمبَاَرکٍَة: لَیْلَةٍ  )ِفی٣     قطعا ما نازل کردیم آن را :أَنْزَلْنَاهُ  إِنَّا )٢             سوگند به كتاب روشنگر الُْمِبیِن: َوالِْکتَاِب  )١
                    بودیم قطعا ما فرستنده ُمرِْسلِیَن: کُنَّا )إِنَّا٦            کاری از نزد ش, ِعنِْدنَا: ِمنْ  أَْمرًا )٥        ما هشداردهنده بوديم قطعا: ُمنِْذِرینَ  کُنَّا )إِنَّا٤
ِمیعُ ٨                 رحمتی از پروردگارت َربَِّک: ِمنْ  رَْحَمةً  )٧                                                      زنده می کند و می میراند َویُِمیُت: )یُْحِیی٩                شنواى دانا : الَْعلِیمُ  )السَّ

لِینَ  آبَائُِکمُ  )رَبُّ ١٠   پروردگار پدران پیشین ش, : األوَّ

     )۲سوگند به كتاب روشنگر ( :﴾ ۲َوالِْكتَاِب الُْمِبِ� ﴿ )٢    ) ۱حاء ميم ( :﴾۱حم ﴿)١     .كنيد كامل را دخان سوره 8 تا 1 آيات ترجمه-)ب قرآن با انس
َباَركَةٍ )٣   )۳ما هشداردهنده بوديم (﴾ ۳إِنَّا كُنَّا ُمنِذِريَن ﴿ )٤                                نازل كرديم بابرکتما آن را در شبى  :إِنَّا أَنزَلْنَاُه ِيف لَيْلٍَة مُّ
                                           .در آن (شب)هر کار مهمی(از سایر کار ها)جدا و تعیین تکلیف می شود :﴾۴ِفيَها يُْفرَُق كُلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ﴿ )٥
ْن ِعنِدنَا )٦                                           بودیم قطعا ما فرستنده :﴾۵إِنَّا كُنَّا ُمرِْسلَِ� ﴿)٧                                 کاری از نزد ما :أَْمرًا مِّ
بَِّك )٨ ن رَّ ِميُع الَْعلِيُم ﴿)٩       ار توستپروردگ سویرحمتى از  :رَْحَمًة مِّ                            او شنواى داناست ه,نا(قطعاً):﴾ ۶إِنَُّه ُهَو السَّ

َ,َواِت َواْألَرِْض َوَما بَيْنَُهَ, )١٠ وِقِنَ� ﴿)١١       پروردگار آس,نها و زم� و آنچه ميان آن دو است :رَبِّ السَّ    )۷اگر يق� داريد ( :﴾ ۷إِن كُنتُم مُّ
                                           .زنده می کند و می میراند : َوُ�ِيُت  يُْحِيي)١٣                                        جز او یینیست خدا :ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  َال )١٢
لِ�َ  آبَائُِكمُ  َورَبُّ  َربُُّكمْ )١٤   ,ش پیشین پدران پروردگار و ش, پروردگار :﴾۸﴿ اْألَوَّ

  .بنويسيد معنا با يافته،همراه آشنا عبارت چند كريم قرآن 497 صفحه از)ج

 در باغها و چشمه سارها، :ِيف َجنَّاٍت َوُعيُوٍن  )٢:پرهیزگاران در جای امنی هستند، )إِنَّ الُْمتَِّقَ� ِيف َمَقاٍم أَِمٍ� ١

  .سيدبنوي آن معناي با همراه را آن از آيه دو و بيابيد را مجموعه اين.است كرده توصيف را بهشت در متقين ارزشمند مقام و جايگاه كريم،خداوند قرآن 498 صفحه در)د

 تو پیروزمند و، بزرگواری  :قطعاإِنََّك أَنَت الَْعِزيُز الَْكِريُم  )١

ُ إِنَُّه ُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم  )٢   مگر کسی که خدا بر او ببخشاید، زیرا اوست پیروزمند و مهربان :إِالَّ َمن رَِّحَم هللاَّ
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  قرآن پايه نهم دوم(جلسه دوم) درسپاسخ فعاليت هاي 
 ارهای بدکَسیئات: بصیرت ها،بینش ها بَصائر:         .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت
  مساوی استتَستَوی: حکم(قضاوت)می کنند    یَحکموَن: چه بداست       ساَء: مرگ     َم,ت: زندگی     َمحیا:      یکسان،مساوی َسواء:

                         استمایه بصیرت مردم  این :ُر لِلنَّاِس َهَذا بََصائِ )١.                                      ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت
              می پندارند(گ,ن می کنند) که کسانییا  :ِذينَ أًْم َحِسَب الَّ )٣                                  گروهی که یقین دارندبرای  :لَِّقْوِم يُوِقنُونَ )٢
الَِحاِت )٥                                      می دهیمقرار  که آن هارا:أّن نَّْجَعلَُهمْ  )٤  کسانی که ای,ن آورده اند مانند:كَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

الَِحاِت )٦ ْحيَاُهم َوَمَ,تُُهمْ  )٧                         انجام دادند وکارهای شایسته :َوَعِملُوا الصَّ                 زندگی و مرگشان یکسان است:َسَواء مَّ

  کندخدادرروزقیامت میان ش, داوری(قضاوت) می :یَوَم الِقیاَمةِ  يَْحُكُم بَْينَُكمْ  هللاَُّ  )٩           چه بد داوری می کنند :َساء َما يَْحُكُموَن )٨

یئَُة:١٠   نیکی وبدی مساوی نیستند)والتَستَوی الَحَسنُة َوَال السَّ

       .كنيد كامل را جاثيه سوره 21 تا 20 دوآيه ترجمه-)ب قرآن با انس

  مایه بصیرت مردم و هدایت و رحمتی است )قرآن(این  :َهَذا بََصائُِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةٌ )١

 )اهل یقین گروهی که یقین دارند(برای برای  :لَِّقْوِم يُوِقنُونَ )٢

يِّئَاِت )٣        می دهیمقرار  که آن هارا:أّن نَّْجَعلَُهمْ  )٤راانجام دادند می پندارند(گ,ن می کنند)که بدیها  کسانیآیا  :أًْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَرتَُحوا السَّ

الَِحاِت )٥    کرده اند کسانی که ای,ن آورده اندوکارهای شایسته مانند:كَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْحيَاُهم َوَمَ,تُُهمْ  )٦     استزندگی و مرگشان یکسان :َسَواء مَّ

  نچه که قضاوت می کنند.آ چه بداست -(حکم می کنند)چه بد داوری می کنند :َساء َما يَْحُكُموَن )٧ 

  .بنويسيد معنا با يافته،همراه آشنا حداقل دوآيه كريم قرآن 949 صفحه از)ج

لُْمْؤِمِنَ� )١ َ,َواِت َواْألَرِْض َآليَاٍت لـِّ  هر آینه در آس,نها و زمین نشانه های عربتی است برای مؤمنان :إِنَّ ِيف السَّ

زٍْق فَأَْحيَا ِبِه اْألَرَْض بَْعَد َمْوتِهَ )٢ َ,ء ِمن رِّ ُ ِمَن السَّ يَاِح آيَاٌت لَِّقْوٍم يَْعِقلُوَن َواْخِتَالِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوَما أَنزََل هللاَّ يِف الرِّ  ا َوتَْرصِ

برای  نشانه هایی استآمد و شد شب و روز و رزقی که خدا از آس,ن می فرستد و زمین مرده را بدان، زنده می کند و نیز در وزش بادها 
 گروهی که می اندیشند

  رات قراني اين صفحه هم معناست.اقرآن كريم بيان كنيد اين شعرزيباباكدام يك ازعب500د)درآيات صفحه

  گرهمه نیک وبد کنی                  هرچه کنی به خود کنی   

هر کس کار شایسته ای کند، به سود خود اوست ، و هر کس مرتکب کار بدی :َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساء فََعلَيَْها ثُمَّ إَِىل َربُِّكْم تُْرَجُعوَن *
  شود، به زیان اوست سپس همه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید 

  قرآن پايه نهم سوم(جلسه اول) درسپاسخ فعاليت هاي 
         .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت
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ىمُ  رسآمد،مدت :َجلاَ    پاداش َجزاء: جاودانخالِدیَن: اهل،یاراناَصحاب: اندوهگین(غمگین)می شوندیَحزنوَن: ترسف:َخوْ  مشخص،معین:َسم©
  انجام(عمل)می کردندکانوایَعلَمون:

ى )٢             وآنچه میان آن دوست:َوَما بَيْنَُهَ,  )١.                    ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت َسم©   رسآمدی مشخص: أََجٍل مُّ
 هاغمگین dی شوندوآن :َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ  )٥            پس برآنان ترسی نیست: فََال َخْوٌف َعلَيِْهمْ  )٤    گفتندپروردگارماهللا است:قَالُوا َربُّنَا هللاَُّ  )٣
  پاداشی به خاطر آنچه انجام داده اند:َجزَاء ِ»َا كَانُوا يَْعَملُونَ  )٨  درآن جاودانند:َخالِِديَن ِفيَها )٧ انان اهل بهشت هستند:أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  )٦

       .كنيد كامل را سوره احقاف 14و13آيه سوم ودو آيه ترجمه-)ب قرآن با انس

ى )١ َسم© َ,َواِت َواْألَرَْض َوَما بَيْنَُهَ, إِالَّ ِبالَْحقِّ َوأََجٍل مُّ جز به حق و در مدتی، راست ا ما آس,نها و زمین و آنچه را که در میان آن دو :َما َخلَْقنَا السَّ
  معین نیافریده ایم

  دند(کافران) نسبت به آنچه که بیم داده شده اندبی توجهی کردندوکسانی که کفرورزی:َوالَِّذيَن كََفُروا َع,َّ أُنِذُروا ُمْعرُِضوَن )٢

  که گفتند پروردگار ما هللا است قطعاکسانی :إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاَُّ )٣

 و اندوهگین dی شوند :َوَال ُهْم يَْحزَنُوَن )٦           بر آنها نیست ترسی :فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم )٥     سپس پایداری ورزیدند :ثُمَّ اْستََقاُموا  )٤

  به سبب آنچه انجام داده اند :ِ»َا كَانُوا يَْعَملُوَن  )٨       اینان اهل بهشتند و در آنجا جاودانه اند  :أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة َخالِِديَن ِفيَها َجزَاء)٧

  .بنويسيد ي هريكمعنا با همراهبيابيدو آشنا چندعبارت كريم قرآن 506 صفحه از)ج

َ,َواِت َواْألَرَْض: َ الَِّذي َخلََق السَّ   فریدآ آس,نها و زمین را  سی است کهآن ک خدای قطعاً  أَنَّ هللاَّ

ِبٍ�:   هستنددر گمراهی آشکاری آنها أُْولَِئَك ِيف َضَالٍل مُّ

  سپاس وستايش خداونداست.آن آيه راهمراه بامعناي آن بنويسيد وسعي كنيد آن راحفظ كنيد وهميشه بخوانيد.قرآن كريم به زيباترين وكامل ترين شكل بيان 502د)آيه اي درصفحه

َ,َواِت َورَبِّ اْألَرِْض رَبِّ الَْعالَِمَ�   ستایش از آن خداست ، پروردگار آس,نها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان :فَلِلَِّه الَْحْمُد رَبِّ السَّ

َ,َواِت َواْألَرِْض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم    بزرگواری در آس,نها و زمین خاص اوست ، و اوست پیروزمند و حکیم، :َولَُه الِْكْربِيَاء ِيف السَّ
  قرآن پايه نهم سوم(جلسه دوم) درسپاسخ فعاليت هاي 

         .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

:      مانع شدند َصّدوا:     نازل شد اُنزَِل:      پیروی کردند اِتَّبَعوا:       نازل شد نُزَِّل:    کارها  اَع,ل:   محوونابودکرداََضلَّ

  .                                    ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت

وا َعن َسِبيِل هللاَِّ  )٢   کسانی را که کافر شدند :الَِّذيَن كََفُروا)١     (���� ��دم از را� 
�ا����)و مردم، را از راه خدا منحرف کردند :َوَصدُّ

دٍ ِ»َا نُزَِّل َعَىل )٤    نابودکرداع,لشان را:أََضلَّ أَْعَ,لَُهمْ  )٣    .نچه که برمحمدنازل شدآ به :ُمَحمَّ

بِِّهْم )٥   ازحق پیروی کردند:اتَّبَُعوا الَْحقَّ )٦      وآن حق است ازسوی پروردگارتان:َوُهَو الَْحقُّ ِمن رَّ

  پیروی کنید ازآنچه که نازل شدبه ش,ازطرف پروردگارتان                                  )اِتَِّبعوا ما اُنزَِل اِلَیُکم ِمن َربُّکم:٧

َِّبُعوا النّوَر الَّذی اُنزَِل َمَعه:٨    پیروی کنید ازنوری که نازل شدهمراهش)اِت
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       .كنيد كامل را سوره احقاف 14و13آيه سوم ودو آيه ترجمه-)ب قرآن با انس

ِ أََضلَّ أَْعَ,لَُهمْ الَِّذيَن )١ وا َعن َسِبيِل هللاَّ  :كََفُروا َوَصدُّ

 است  نابودکرده (مانع مردم از راه خداشدند)خدا اع,ل کسانی را که کافر شدند و مردم، را از راه خدا منحرف کردند

الَِحاِت )٢   دادند وکسانی که ای,ن آوردند وکارشایسته انجام:َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ٍد )٣   وای,ن آوردندبه آنچه که بر حرضت محمد نازل شده است.:وَآَمنُوا ِ»َا نُزَِّل َعَىل ُمَحمَّ

بِِّهْم )٤ َر َعنُْهْم َسيِّئَاتِِهْم )٥     تانوآن حق است ازسوی پروردگار :َوُهَو الَْحقُّ ِمن رَّ   گناهانشان را می پوشاند:كَفَّ

  از باطل پیروی کردند )کافران( کفرورزیدند کهکسانی زیرا:َذلَِك ِبأَنَّ الَِّذيَن كََفُروا اتَّبَُعوا الْبَاِطَل )٧  زشان رابهبودبخشیدوحال رو :َوأَْصلََح بَالَُهمْ )٦

بِِّهْم )٨   و آنان که ای,ن، آوردند از حقی که از جانب پروردگارشان آمده بود، پیروی کردند :َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا اتَّبَُعوا الَْحقَّ ِمن رَّ

ُ لِلنَّاِس أَْمثَالَُهمْ )٩   چنین مثل می زند  خدا برای مردم این :كََذلَِك يَْرضُِب هللاَّ

  .بنويسيد ي آنمعنا با همراهبيابيدو آشنا چندعبارت كريم قرآن 508 صفحه از)ج

 َ الَِحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر:إِنَّ هللاَّ خدا کسانی را که ای,ن آورده اند و کارهای شایسته می کنند، به،  يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  هایی که نهرها در آن جاری است داخل می کند بهشت

ُ َواْستَ   پس بدان که هیچ خدایی جز هللا نیست از گناه خود و از گناه مردان و زنان ْغِفْر لَِذنِبَك َولِلُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْؤِمنَاِت:فَاْعلَْم أَنَُّه َال إِلََه إِالَّ هللاَّ
  مؤمن آمرزش بخواه

 كند و يم ياريآنها را  يزكنند، خدا ن ياريو او را  خدا ينو عمل صالح، د يماندهد كه اگر با ا يم يدخداوند مؤمنان را نو يبايي،ز �يهدر آ كريم قرآن 507 �در صفحه )د 

  .يدآن را حفظ كن يدكن يو سع يسيدآن بنو يهمراه با معنا يابيد،را ب شريفه يهآ ينگرداند. ا مي قدم ثابت و محكم را آنها امور، �در همه

َ يَنُرصْكُْم َويُثَبِّْت أَقَْداَمُكْم  وا هللاَّ ای کسانی که ای,ن آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، ش, را یاری، خواهد کرد و :يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُرصُ
  پایداری خواهد بخشید 

  قرآن پايه نهم چهارم(جلسه اول) درسپاسخ فعاليت هاي 
          .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

  رستگاری،موفقیت عظیم:بزرگفَوز:    رودها  اَنهار:     :زیر حَت تَ     روان استتَجری:   : واردمی کند دِخُل یُ     : لشکریانُجنود    آرامش َسکینة:

 .      ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت

ِكيَنةَ ) ٢              اوکسی است که:ُهَو الَِّذي)١ َ,َواِت َواْألَرِْض )٣      آرامش رافرستاد(نازل کرد):أَنزََل السَّ     لشکریان آس,ن ها وزمین:ُجنُوُد السَّ
    تاداخل کندمردان وزنام مومن را:الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْؤِمنَاِت لِيُْدِخَل )٥           داناوباحکمت:َعلِيً, َحِكيً, )٤

  بزرگ(رستگاری):موفقیتی فَْوزًا َعِظيً, )٨      درآن جاویدانند:َخالِِديَن ِفيَها)٧   جاری است اززیرآن رودهایی:تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهارُ )٦ 
ِكينََة ِيف قُلُوِب الُْمْؤِمِن�َ )١كنيد كامل را سوره فتح5و4آيات ترجمه)ب قرآن با انس   اوکسی است که بر دلهای مؤمنان آرامش فرستاد :ُهَو الَِّذي أَنزََل السَّ

َع إِ�َانِِهْم )٢ َ,َواِت َواْألَرِْض )٣   برای,ن شان دنبیفزایرا  ای,نتا  :لِيَزَْداُدوا إِ�َانًا مَّ ِ ُجنُوُد السَّ   لشکریان آس,ن ها وزمینوبرای هللا است :َوِ¶َّ
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ُ َعلِيً, َحِكيً,  )٤   تا مردان و زنان مؤمن را به بهشتهایی داخل کند :لُِيْدِخَل الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت )٥   و خدا دانا و حکیم است :َوكَاَن هللاَّ

  اری است و در آنجا جاویداننددر آن نهرها ج :اْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها تَْجِري ِمن تَْحِتَها )٦

َر َعنُْهْم َسيِّئَاتِِهْم )٧ ِ فَْوزًا َعِظيً,  َوكَاَن َذلَِك )٨   گناهانشان را  بپوشاند و :َويَُكفِّ   بزرگی است  موفقیتی(رستگاری)این در نزد خدا  و:ِعنَد هللاَّ

  )چهارم و پنجم يهآ عباراتاز يرغيسيد(بنو يكهر يو همراه با معنا يابيدچند عبارت آشنا را ب كريم قرآن 512 و 511ج  از صفحه 

                  تاخداگناه توراببخشد:لِيَْغِفَر لََك هللاَُّ 

ُ َغُفوًرا رَِّحيً,  ُب َمن يََشاء َوكَاَن هللاَّ َ,َواِت َواْألَرِْض يَْغِفُر لَِمن يََشاء َويَُعذِّ ِ ُملُْك السَّ  َوِ¶َّ

  از آن خداست فرمانروایی آس,نها و زمین هر که را بخواهد می آمرزد و هر، که را بخواهد عذاب می کند، و خدا آمرزنده و مهربان است 

  .يدو حفظ كن بنويسيدهمراه با معنا يافته،آمده است. آن را  يمو مشهور قرآن كر يباز ياربس يامپ يك كريم قرآن 512در صفحه   )د

 ِ   است یشاندستها یدست، خدا رو  فَْوَق أَيِْديِهْم:يَُد هللاَّ
  قرآن پايه نهم چهارم(جلسه دوم) درسپاسخ فعاليت هاي 

         .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

  زنان ِنساء:می باشند،باشند      یَکونون،یَکونوا:نبایدمسخره کنید     الیَسَخر:اصالح کنید      اَصلِحوا:برادران      اِخَوة:  

َا الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ )١.                               ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت َّdِح ����:فَأَْصلُِحوا)٢     قطعا مومنان برادرند:إ��� ا�     

ن قَْوٍم:٥   شایدش, موردرحمت قراربگیریدلََعلَُّكْم تُرَْحُموَن:)٤  وازخدابرتسید:َواتَُّقوا هللاََّ )٣       نبایدمسخره کنندگروهی ،گروه دیگررا)َال يَْسَخْر قَوٌم مِّ
نُْهنَّ :٧                    شایدباشند)َعَىس أَن يَُكونُوا:٦ ن نَِّساء:٨                بهرتازش,) َخْ·ًا مِّ   ونه زنان،زنان دیگررا) َوَال ِنَساء مِّ

  سوره حجرات راكامل كنيد.11وقسمت اول آيه10ترجمه آيه –انس باقرآن 

َا الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ )١ َّdِکنید(آشتی برقرارکنید)اصالح تان برادر  دومیان :فَأَْصلُِحوا بَْ�َ أََخَويُْكمْ  )٢      مؤمنان برادرانند,نا(قطعا)ه :إ  

َ لََعلَُّكْم تُرَْحُموَن  )٣  موردرحمت قرارگیرید کهدشاید و از خدا برتسی :َواتَُّقوا هللاَّ

ن قَْوٍم )٥   که گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کند نبایدای کسانی که ای,ن آورده اید،  :يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال يَْسَخْر قَوٌم مِّ

نُْهْم )٦ ن نَِّساء)٧      بهرت از آنها باشند )آن مسخره شدگان(شاید :َعَىس أَن يَُكونُوا َخْ·ًا مِّ   ونه گروهی اززنان،زنان دیگررا:َوَال نَِساء مِّ

نُْهنَّ  )٨   بهرت از آنها باشند )آن مسخره شدگان(شاید :َعَىس أَن يَُكنَّ َخْ·ًا مِّ

 از صفحه )ج
ٔ

  .يسيدبنو يكهر يو همراه با معنا يابيدچند عبارت آشنا ب كريم قرآن 517 ◌

َ تَوَّاٌب رَِّحيٌم: َ إِنَّ هللاَّ   و از خدا برتسید ، زیرا خدا توبه پذیر و مهربان است َواتَُّقوا هللاَّ

ُ بَِصٌ· ِ»َا تَْعَملُوَن   َ,َواِت َواْألَرِْض َوهللاَّ َ يَْعلَُم َغيَْب السَّ   ه خدا نهان آس,نها و زمین را می داند و به هر کاری که می کنید بیناست هر آین:إِنَّ هللاَّ
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 ينهدر زم اعتقادي مهم يارسوره مسائل بس يناست. در ا يمقرآن كر يسوره ها ينو جامع تر يباتريناز ز يكي حجرات�د  سوره
ٔ

 يزاكرم و ن يامبراطاعت كامل از خدا و پ ◌

 يامپ ينا از يكي ، 517به طور خاص، از صفحه  ياسوره  ينآمده است. از ا يمسائل ارزشمند اخالق يزاز جنگ و ن پرهيزمسلمانان مانند صلح و يانم يمسائل مهم اجتماع

 .يدبند باش ي. سپس آن را حفظ و به آن پايسيدآن بنو يو همراه با معنا يدارزشمند را انتخاب كن يها

َن )١   از گ,نها در حد گناه است بعضیبپرهیزید زیرا  (بد)از گ,ن  الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم:اْجتَِنبُوا كَِث·ًا مِّ

  دکنینو از یکدیگر غیبت  :َوَال يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا)٢

  قرآن پايه نهم پنجم(جلسه اول) درسپاسخ فعاليت هاي 
          .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

  نیازمندَمحروم:     ثروتاَموال:استغفار می کنند    یَستَغِفرون:     سحرها اَسحار:    بودندکانوا:

     درباغ ها وچشمه ها:ِيف َجنَّاٍت َوُعيُونٍ )٢         قطعاً(ه,نا)پرهیزگاران:إِنَّ الُْمتَِّق�َ  )١       .   ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت
    ودرثروتشان:َوِيف أَْمَوالِِهمْ )٥    آنها آمرزش می خواهند:ُهْم يَْستَْغِفُرونَ )٤                                        قطعا آنهابودند:إِنَُّهْم كَانُوا)٣

ائِِل )٦    ودرخودش,:َوِيف أَنُفِسُكمْ )٨   ودرزمین نشانه هایی است:َوِيف اْألَرِْض آيَاتٌ )٧            برای نیازمندان ومحرومان:َوالَْمْحُرومِ لِّلسَّ
  (کنار)چشمه هاهستندپرهیزگاران در باغها و :قطعاإِنَّ الُْمتَِّقَ� ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )١          كنيد كامل را سوره ذاريات21و15آيات ترجمه)ب قرآن با انس

 آنان پیش از آن نیکوکاربودند ه,نا:انُوا قَبَْل َذلَِك ُمْحِسِن�َ إِنَُّهْم كَ )٣     آنچه پروردگارشان به آنهامی دهد می گیرند:آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربُُّهمْ )٢

َن اللَّيِْل َما يَْهَجُعوَن )٤  اندکی از شب را می خوابیدند، ا :آنهكَانُوا قَلِيًال مِّ

  (طلب آمرزش می کردند)هنگام سحر استغفار می کردند درو :َوِباْألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُرونَ )٥

ائِِل َوالَْمْحُروِم )٦  و محروم نیازمندبرای  سهمی استو در اموالشان :َوِيف أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ

لُْموِقِنَ� )٧  .دارند یقین که ودرزمین نشانه هایی است برایافرادی :َوِيف اْألَرِْض آيَاٌت لـِّ

   ؟! آیا dی بینید ، پسخودتان )وجود(در  و :َوِيف أَنُفِسُكْم أَفََال تُبِْرصُوَن )٨

  .كنيد معنا و بيابيد آشنا عبارت چند كريم قرآن 523 صفحه از ) ج

 جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام :َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْإلِنَس إِالَّ لَِيْعبُُدوِن 

ِة الَْمِت�ُ  زَّاُق ُذو الُْقوَّ َ ُهَو الرَّ   خداست روزی دهنده و اوست صاحب نیرویی سخت استوار:إِنَّ هللاَّ

لَِّذيَن كََفُروا ِمن يَْوِمِهُم الَِّذي   وای بر کافران ، از آن روز که آنها را وعده داده اند:يُوَعُدونَ  فََويٌْل لـِّ

. نويسيدب آنهمراه با ترجمه  يابيد،را ب يفهشر يهآ اين:به مومنان پند وتذكربده كه براي آن ها سودمنداست.يدفرما يم يامبرخداوند به پ كريم، قرآن 523در صفحه   )د

  .يددوستان خود گفت وگو كن باباره  ينا به نظر شما چرا پند و تذكر سودمند است؟ در

كَْرى تَنَفُع الُْمْؤِمِن�َ    ی رساندرز بده که اندرز، مؤمنان را سودماند:َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّ
  قرآن پايه نهم پنجم(جلسه دوم) درسپاسخ فعاليت هاي 

نا:          .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت                                     اندانخءال:     پندِذکر: آسان کردیم     یَرسَّ

ْنَا الُْقرْآنَ )1      .       ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت كْرِ  )٢              وقطعا قرآن راآسان کردیم:َولََقْد يَرسَّ   برای پند(گرفÀ):لِلذِّ
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بُوا ِبآيَاتِنَا)٥  خاندان فرعون:آَل ِفْرَعْونَ )٤ وقطعاآمد:َجاءَولََقدْ )٣   پس آن راگرفتیم:فَأََخْذنَاُهمْ )٧ همه آن:كُلَِّها)٦ تکذیب کردندنشانه های,ن را:كَذَّ

كِْر )١          كنيد كامل را قمرسوره 24و40آيات ترجمه)ب قرآن با انس ْنَا الُْقرْآَن لِلذِّ    رفÀپند گبرای کردیم قرآن را آسان  قطعا:َولََقْد يَرسَّ

كٍِر )٢ دَّ   دهندگان نزد خاندان فرعون آمدندهشدار  قطعا:َولََقْد َجاء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر )٣ ؟!ستنیپند گیرنده ای  هیچآیا:پس فََهْل ِمن مُّ

بُوا )٤    همه نشانه های ما راتکذیب کردند(دروغ شمردند):ِبآيَاتِنَا كُلَِّهاكَذَّ

ْقتَِدٍر  )٥   کند. یم مجازاتعزÂند و مقتدر  یرا آن گونه که فرد آن هاما نیز آنها را فرو گرفتیم  پس:فَأََخْذنَاُهْم أَْخَذ َعِزيٍز مُّ

 از صفحه  )ج
ٔ

  .يسيدبنو يكهر  يو همراه با معنا يابيدچند عبارت آشنا ب كريم قرآن 527 ◌

 آنان که به آخرت ای,ن ندارند :إِنَّ الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن ِباْآلِخرَةِ 

َ,َواِت َوَما ِيف اْألَرِْض  ِ َما ِيف السَّ   در زمین است از آن خداست هر چه در آس,نها و هر چه:َوِ¶َّ

 يقيحقا در »يستن يبه حقّ، ظن و گمان كاف يابيدر دست :يدفرما ياز آنها خداوند م يكيآمده است. در  ياريبس يو پرمعنا يباعبارات ز كريم، قرآن 527در صفحه  )د 

  .ديو چه خوب است آن را حفظ كن يسيدآن بنو يبا معنا يابيد،همراهرا ب يمانهعبارت حك ين. ايافتدست  كامل  ينانو اطم يقينبه  يدبا ينيمهم همچون اعتقادات د

 َوَما لَُهم ِبِه ِمْن ِعلٍْم إِن يَتَِّبُعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َال يُْغِني ِمَن الَْحقِّ َشيْئًا 

  اینان را بدانچه می گویند هیچ دانشی نیست تنها از پندار خود پیروی می کنند و پندار برای شناخت حقیقت کافی نیست 
  قرآن پايه نهم )ششم(جلسه اول درسپاسخ فعاليت هاي 

           .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

  طغیان نکنیدالتَطغوا:     ترازو  زان:یمِ    سجده می کند   یَسُجد:       :سخنبَیان       یادداد  َعلَّم:

 قران رایادداد:َعلََّم الُْقرْآنَ )٢        بخشنده     خدای :الرَّْحَمُن  )١.                     وعبارات قرآني رابنويسيدركيب ها فعاليت دوم:معناي اين ت

ْمُس َوالَْقَمُر )٥                          سخن گفÀ رابه اویادداد:َعلََّمُه الْبََياَن )٤           انسان راآفرید:َخلََق اْإلِنَساَن )٣   خورشیدوماه:الشَّ

َجرُ )٦  میزان(ترازو) راقرارداد:َوَضَع الِْميزَاَن )٩        قراردادان را:رَفََعَها )٨      سجده می کنند:يَْسُجَداِن  )٧  وگیاه ودرخت را  :َوالنَّْجُم َوالشَّ

   به عدل:ِبالِْقْسِط )١٢                               وزن کردن رابرپادارید:الَْوْزنَ أَِقيُموا )١١             کنید نتجاوز :الَّ تَطَْغْواأَ )١٠
            كنيد كامل را سوره الرحمن9و1آيات ترجمه)ب قرآن با انس

 گفÀ آموخت سخن به او ،فریدآ انسان را  ،داد  یاد، قرآن را  بخشندهخدای :َعلََّمُه الَْبيَاَن  ،َخلََق اْإلِنَسانَ  ،َعلََّم الُْقرْآَن  ،الرَّْحَمنُ )١

ْمُس َوالَْقَمُر ِبُحْسبَاٍن )٢ َجُر يَْسُجَداِن  )٣واندازه درنظم هستند ماه ب حسابو خورشید:الشَّ  می کنند  سجده (اورا)گیاه و درخت و:َوالنَّْجُم َوالشَّ

َ,ء رَفََعَها َوَوَضَع الِْميزَانَ )٤   ازحدنگذریددر ترازو  : أَالَّ تَطَْغْوا ِيف الِْميزَانِ )٥  قراردادت و ترازو را شآس,ن را برافرا :َوالسَّ

وا الِْميزَاَن  )٧وبرپادارید وزن کردن رابه عدالت      :َوأَِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْقْسِط )٦   ودرترازو(وزن کردن)کم وکاست نگذارید:َوَال تُْخِرسُ

  .بنويسيد يك هر معناي با همراه و بيابيد آشنا عبارت يا آيه چند كريم قرآن 533 و 532 صفحه از ) ج

 از آن دو، مروارید و مرجان بیرون می آید :يَْخُرُج ِمنُْهَ, اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجاُن 
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ُب ِبَها الُْمْجرُِموَن   این ه,ن جهنمی است که مجرمان دروغش می پنداشتند :َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي يَُكذِّ

اٌن    در آن دو، میوه هست و نخل هست و انار هست :ِفيِهَ, فَاكَِهٌة َونَْخٌل َورُمَّ

 يو همراه با معنا يابيدرا ب يامپ ينآمده است. ا يمكر قرآن533در صفحه  يد،با آن آشنا شده ا يزن ابتداييكه در دوره  يمقرآن كر يو پرمعنا يباز يها ياماز پ يكي  )د

  .يدكن يم يافتدر يامپ يناز ا يتر يقمطالب عم چه كه ينيدو بب يددوستان خود گفت وگو كن. با يسيدآن بنو

   ت؟آیا پاداش نیکی جز نیکی اس:َهْل َجزَاء اْإلِْحَساِن إِالَّ اْإلِْحَساُن 
  قرآن پايه نهم ششم(جلسه دوم) درسپاسخ فعاليت هاي 

           .خاطربسپاريد به را كلمات معناي كنيد وسعي كامل شده داده ازكلمات زيررابااستفاده جدول: اول فعاليت

  شکرمی کنیدتَشُکروَن: می آشامید    تََرشبوَن: می خواهیم     نَشاء:     کشاورززارِع: می رویانید    تَزرَعوَن:     دیدیدَراَیتُم:

          آن رامی رویانید:تَْزَرُعونَهُ )٣        آیاش,: أَنتُمْ َء )٢                 آیادیدید:أَفََرأَيْتُم)١.       ركيب ها وعبارات قرآني رابنويسيدفعاليت دوم:معناي اين ت
                            قطعاقراردادیم آن را:لََجَعلْنَاهُ )٦              اگربخواهیم:لَْو نََشاء)٥یا مامی رویانیم                      :أَْم نَْحُن الزَّارُِعوَن )٤
                              پس چرا شکرگذاری dی کنید:فَلَْوَال تَْشُكُرونَ  )٧              ما محروم هستیم:نَْحُن َمْحُروُموَن )٧

  .كنيد كامل را واقعه سوره 70 تا 63 آيات ترجمه  انس باقرآن ب)

ا تَْحرُثُوَن )١  (آیا چیزی که می کاریددیده اید؟) ؟که می کارید به آنچهدیده اید آیا:أَفََرأَيْتُم مَّ

  ؟ یا ما رویاننده ایم آن راآیا ش, می رویانید :أَأَنتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّارُِعوَن )٢

 !یدشو یرد و خشک شده، و ش, ناراحت و متعجب مخُ قرارمی دهیم آن رایم هوابخاگر  :لَْو نََشاء لََجَعلَْناُه ُحطَاًما فَظَلَلْتُْم تََفكَُّهونَ )٣

  محروم هستیم(بی نصیب هستیم)ما بلکه :بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن )٥               .یمکرد یانواقعاً ما ز ید)گفت یو م(  :إِنَّا لَُمْغرَُمونَ )٤

بُوَن )٦   د؟ایآیا آبی را که می نوشید دیده :أَفََرأَيْتُُم الَْ,ء الَِّذي تَْرشَ

 .یمفرست یکه آن را فرو م یمما هست یا یدآن را از ابر فرو فرستادآیا ش, :أَأَنتُْم أَنزَلْتُُموُه ِمَن الُْمزِْن أَْم نَْحُن الُْمنزِلُوَن )٧

   ؟اری dی کنیدگز می گردانیدیم پس چرا سپاسوشور  آن را تلخ  بخواهیماگر، :لَْو نََشاء َجَعلْنَاُه أَُجاًجا فَلَْوَال تَْشُكُروَن )٨

 این سخن سخنی راست و یقین است :إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ الْيَِقِ�    .يسيدبنو يكهر  يو آنها را همراه با معنا يابيدچند عبارت آشنا ب كريم قرآن 537از صفحه )ج 

  پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی :فََسبِّْح ِباْسِم َربَِّك الَْعِظيِم    هر آینه ، این قرآنی است گرامی قدر، :إِنَُّه لَُقرْآٌن كَِريٌم 

  .يسيداز آنها را همراه با معنا بنو يكي. يدانتخاب كن يدتوان يم يقرآن يامچند پ كريم، قرآن 537از صفحه )د 

َ,َواِت َواْألَرِْض    فرمانروایی آس,نها و زمین از آن اوست :لَُه ُملُْك السَّ

ٍء قَِديٌر    زنده می کند و می میراند و برهر چیز تواناست  :يُْحِيي َوُ�ِيُت َوُهَو َعَىل كُلِّ َيشْ
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