پاسخ فعالیت اول جلسه اول صفحه  106درس دوازدهم قرآن هفتم
در فعالیت اول جلسه اول درس دوازدهم صفحه  ۱۰۶کتاب آموزش قرآن پایه هفتم گفته شده ” جدول زیر را با
استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید ” .که در زیر به پاسخ آن
پرداخته ایم.
کلمات داده شده :به یاد دارید  ،بپردازید  ،رکوع کنید  ،سجده کنید  ،یاور  ،سرپرست
ردیف

کلمه

معنا

1

اِرْكَعُوا

رکوع کنید

2

جدُوا
اُسْ ُ

سجده کنید

3

اِفْعَلُوا

انجام می دهید

4

نِعمَ

چه خوب … .است

ردیف

کلمه

معنا

5

أَقِیمُوا

به یاد دارید

6

ءاتُوا

بپردازید

7

مَ ْولَی

سرپرست

8

نَصیر

یاور

پاسخ فعالیت دوم جلسه اول صفحه  ۱۰۶درس دوازدهم قرآن هفتم
در فعالیت دوم جلسه اول صفحه  106درس دوازدهم کتاب آموزش قرآن پایه هفتم گفته شده ” این ترکیب ها و
عبارات قرآنی را معنا کنید ” .که در زیر به معنای آنها پرداخته ایم.
سجُدُوا  :رکوع کنید و سجده کنید.
 )1ارْكَعُوا وَا ْ
 )2وَاعْبُدُوا َربََّكُمْ  :و عبادت کنید پروردگارتان را
 )3وَافْ َعلُوا اْلخَ ْیرَ  :و انجام دهید کارهای نیک
صَلَاةَ  :به پادارید نماز را
َ )4أقِیمُوا ال َّ
 )5ءاتُوا الزََّكَاةَ  :بپردازید زکات را
 )6هُوَ مَوْلَاكُمْ  :او سرپرست شماست.
 )7فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ  :پس چه سرپرست خوبی است.

َ )8ونِعْمَ ال َّنَصِیرُ  :و چه یاور خوبی است.

جواب انس با قرآن در خانه و پیام قرآنی جلسه اول صفحه  107درس دوازدهم
قرآن هفتم
در انس با قرآن در خانه سوره حجَّ جلسه دوم درس یازدهم صفحه ی  ۱۰۷کتاب آموزش قرآن پایه هفتم سواالتی
مطرح شده که در زیر به پاسخ آنها می پردازیم.
الف) خواندن روزانه قرآن کریم  :هر روز در خانه یک صفحه از صفحات  340تا  345قرآن کریم را بخوانید .این مورد
به عهده خود دانش آموز می باشد.
ب) ترجمه این آیه و عبارات پایانی سوره حج را کامل کنید.
م
سجُدُوا وَاعْبُدُوا َربََّكُ ْ
 )1یَا َأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَا ْ
ترجمه  :ای کسانی که ایمان آوردید ،رکوع کنید و سجده کنید و عبادت کنید پروردگارتان را
ن
 )2وَافْ َعلُوا اْلخَیْ َر لَ َعلََّكُمْ ُت ْف ِلحُو َ
ترجمه :و کارهای نیک انجام دهید تا موفق و رستگار شوید.
َ )3ف َأقِیمُوا الصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّكَا َة
ترجمه :پس به پا دارید نماز را و بپردازید زکات را
م
 )4وَاعْ َتصِمُوا بِاللََّهِ هُوَ مَوْلَاكُ ْ
ترجمه :و تمسک بجویید به خدا که او سرپرست شماست.
م ال َّنَصِی ُر
 )5فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ َونِعْ َ
ترجمه :پس چه خوب سرپرستی است و چه خوب یاوری است.
ج) از صفحه  340قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.
َ )1لرَءُوفٌ رَحِیمٌ  :رئوف و مهربان است.
نَ ذَٰلِكَ َعلَى اللََّهِ َیسِیرٌ  :قطعا این امر بر خدا آسان است.
 )2إِ َّ

ن َنصِیرٍ  :و ستمکاران را هیچ یاوری نیست.
ن مِ ْ
 )3وَمَا لِلظََّالِمِی َ
د) از صفحه  342یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره رستگاری و موفقیت مومنان انتخاب کنید.
متن پیام قرآنی  :قَدْ َأ ْف َلحَ الْمُؤْمِنُونَ
ترجمه پیام قرآنی  :به راستی مومنان رستگار شدند

