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1.  مینِ أقلدل کهجنیفاً وشْرِکینَتَکونَنَّ و ال حنَ الْمم. 

 الْإنسانِ. و التّاریخُ یقولُ لَنا: فیفطْري اَلتَّدینُ  .2

 لَه دینٌ و طَریقَۀٌ للْعبادةِ. نَکا وإلّا ال شَعب منْ شُعوبِ الْأرضِ  .3

 فَالْآثار الْقَدیمۀُ الَّتی اکْتَشَفَها الْإنسانُ .4

5.  و تاباتاللِ الْکنْ خرَفَها مالَّتی ع ضاراتالْح النَّقوشِ وسومِ الرُّ و

 ،و َ التَّماثیلِ

 .لُّ علی أَنَّه فطْري فی وجودهتَد مام الْإنسانِ بِالدینِ وکِّد اهتؤَتَُ .6

 ت خُرافیۀًکانَشَعائرَه نَّ عباداته و کوِل .7

8. ثْلُ تَعمدهالْآل دالْقَرابینِ تَقْدیمِ  ۀِ و    ـبِ رِضـاها وکَسنُّـبِ  لَهـا لتَج

 شَرِّها.

9.  الْخُرافات ههذ تداداز رِّولی مصورِ. فی أَدیانِ النّاسِ عالْع 

  

 1 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 متن درس
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 .نباشو هرگز از مشرکان آور  رويبه دین یکتاپرستی با  .1

 گوید: تاریخ به ما می .استی تذادینداري در انسان  .2

 و راهی براي عبادت نداشتند. قومی از اقوام زمین مذهب  هیچ .3

 اي که انسان کشفشان کرد پس آثار باستانی .4

و هـا   کـاري  کنـده هـا و   هایی که آن را از خـالل کتـاب   و تمدن .5

 ها به آن پی برد، ها و پیکره قاشین

ن در آدهد کـه   کند و نشان می به دین تأکید می را توجه انسان .6

 است.وجودش ذاتی 

 .بودخرافی  ها و مراسمش آیینها و  ولی عبادت .7

بـراي  هـا   براي آنها  قربانیمانند تعدد خدایان و پیشکش کردن  .8

 شان. بديدوري از دست آوردن رضایتشان و  به

 ها افزایش یافت. ها در ادیان مردم با گذشت دوره و این خرافه .9

  

 1 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 متن درس
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10. لکوو كۀِتَعالی لَ  نَّ اهللاَ تَبارالْحال هلی هذع النّاس تْرُكی ؛م 

 »سديأیحسب الْإنسانُ أنْ یتْرَك «فَقَد قالَ فی کتابِه الْکَریمِ:  .11

12. ذللالْأنبیاء لَ إلَیهِمسأَر ک یلب    سـتَقیمـراطَ الْمنـوا الصیینَ   والـد

 الْحقَّ.

مع صراعهِم الْأنبیاء (ع) و سیرَةِ نُ الْکَریم عنْ آو قَد حدثَنَا الْقُر .13

 أَقوامهِمِ الْکافرینَ.

 ولْنَذکُرْ مثَالً إبراهیم الْخَلیلَ (ع) .14

 .الْأَصنامِالَّذي حاولَ أَنْ ینقذَ قَومه منْ عبادةِ  .15

 ،قَومه منْ مدینَتهِم لَما خَرَج  الْأَعیادأَحد  فَفی .16

 ،فَأْساًبقی إبراهیم (ع) وحیداً، فَحملَ  .17

  

 2 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 متن درس
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به مردم را در ایـن حالـت رهـا    ولی خداوند بزرگ و بلندمرت .10

 نکرد؛

آیـا انسـان گمـان    « :اسـت  پس در کتاب کریم خـود فرمـوده   .11

 »شود؟ رها میبیهوده و پوچ کند  می

ها فرستاد تا راه راست و دین حـق   بنابراین پیامبران را نزد آن .12

 را توضیح دهند.

پیـامبران (ع) و  روش و کـردار  ي  و قرآن کریم با ما دربـاره  .13

 کافرشان سخن گفته است. مبا اقواکشمکششان 

 از ابراهیم خلیل (ع) یاد کنیم یدو به عنوان نمونه با .14

 نجات دهد.ها  بتکه تالش کرد قوم خود را از عبادت کسی  .15

 ،وقتی قومش از شهر خود بیرون رفتند پس در یکی از عیدها، .16

 ،را برداشتتبري ابراهیم تنها ماند، پس  .17

  

 2 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 متن درس
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18.  رَ والْکَبیرَکَس نَمإلّا الص دعبی الْمالْأَصنامِ ف میعج 

 تَرَك الْمعبد. وکَتفه الْفَأس علی علَّقَ م ثُ .19

20. رَةً، وکَسم مهنامدوا أصشاه ،النّاس عجا رلَم 

 للْمحاکَمۀِ فَأحضَروهوظَنّوا أنَّ إبراهیم (ع) هو الْفاعلُ،  .21

22.  :ألوهس و»… نا یا إبراهیمتههذا بِآل لْتفَع أ أنت« 

 فَأَجابهم: لم تَسألونَنی؟! اسألوا الصنَم الْکَبیرَ. .23

24.  أ الْقَومدسونَبتَهامی: 

25. »تساال إبراهیم دقْص؛ إنَّما یتَکَلَّمال ی نَمإنَّ الصنامبِأص ناهزاء.« 

26. و قالوا «نا ه رَّقوهتَکُمحهروا آلانْصو« 

  

 3 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 متن درس
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 جز بت بزرگ. ، بهشکستها را در پرستشگاه  ي بت  و همه .18

 و پرستشگاه را ترك کرد. آویختآن  شانهپس تبر را بر س .19

 دیدند.هاي خود را شکسته  و وقتی مردم برگشتند، بت .20

ي کار اسـت، پـس او را    و گمان کردند که ابراهیم تنها کننده .21

 آوردندبراي محاکمه 

 مان انجـام دادي انآیا تو این کار را با خدای« :و از او پرسیدند .22

 »اي ابراهیم؟

کنیـد؟ از بـت    ها پاسخ داد: چرا از مـن سـؤال مـی    پس به آن .23

 بزرگ بپرسید.

 :دندپچ کر پچمردم شروع به  .24

گوید، ابراهیم فقـط قصـد مسـخره کـردن      قطعاً بت سخن نمی .25

 را دارد. یمانها بت

  »و خدایانتان را یاري کنید.بسوزانید گفتند که او را «و اینجا  .26

 3 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 متن درس
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 حروف مشبهۀ بالفعل

ۀ بالفعل هحروف مشب» لَعلَّ، لیت، لکنَّ، کأنَّ، أنَّ، إنَّ«در زبان عربی 

 .استهستند، که هر یک داراي معانی و کاربردي خاص 

» گمان بی، که درستی به، همانا ، قطعاً«این حرف به معناي  إنَّ: الف)

 کند. ي بعد از خود را تأکید می جمله کهاست 

 ضیع أجرَ المحسنینَ.اهللاَ ال ی إنَّ مثال:

 ۀ بالفعلهحرف مشب

 کند. خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمیگمان  بی
 

 اهللاَ لَذوفضلٍ. إنَّ مثال:

  خداوند داراي بخشش است.گمان  بی

 4 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 قواعد
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ف مشبهۀ بالفعل را مشخص کنیـد،  وهاي زیر، حر در عبارت سؤال:

 پس جمله را ترجمه کنید.س

 .یتَکَلَّمإنَّ الصنَم ال  الف)

 گوید. بت سخن نمی قطعاًرف مشبهۀ بالفعل/ ح ←إنَّ 

 إنَّ اهللاَ ال یحب الکافرینَ. ب)

خداونـد کـافران را دوسـت     همانـا رف مشبهۀ بالفعل/ ح ←إنَّ 

 دارد. نمی

 إنَّ التلمیذَ مؤدب. )ج

آمـوز مـؤدب    کـه دانـش   درستی بهرف مشبهۀ بالفعل/ ح ←إنَّ 

  است.

 4 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 قواعد
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باشـد و دو جملـه را بـه     مـی » کـه «این حرف به معنـاي   نَّ:أ )ب

 کند. یکدیگر وصل می

 .اهللاَ علی کُلِّ شَیء قَدیرٌأَنَّ  أعلمقالَ  مثال:

 .خداوند بر هر چیزي تواناستکه دانم  گفت می

 است.» مانند«و » گویی«این حرف به معناي  ج) کَأنَّ:َ

 مثال:

  .الصمت زینۀٌکَأنَّ ) 1

 سکوت زینتی است.گویی 

  .علیاً أسدکَأنَّ ) 2

 شیر است.مانند علی 

  .األستاذَ درکَأنَّ ) 3

 مروارید است.مانند استاد 

  

 5 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 قواعد
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ف مشبهۀ بالفعل را مشخص کنیـد،  وهاي زیر، حر در عبارت سؤال:

 پس جمله را ترجمه کنید.س

 کأنَّهنَّ الیاقوت و المرجان. الف)

  کَأنَّ: حرف مشبهۀ بالفعل

 آنان مانند یاقوت و مرجان هستند.

 .و تَدلُّ علی أنّه فطري فی وجوده ب)

 أنَّ: حرف مشبهۀ بالفعل

 دهد که آن در وجودش ذاتی است. و نشان می

 .ركدتُالنّاسِ غایۀٌ ال  کَأنَّ إرضاء جمیعِ )ج

 : حرف مشبهۀ بالفعلکَأنّ

 آید. دست نمی ي مردم، هدفی است که به گویی خشنود ساختن همه

  

 5 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 قواعد
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کاربرد آن در کامل باشد و می» ولی«این حرف به معناي  :لکنَّ )د

اي اسـت کـه قبـل از     کردن پیام و برطرف کردن ابهـام جملـه  

 آید. خودش می

 »هم کُنتم ال تعلمونَلکنَّفهذا یوم البعث و« )1 مثال:

 حرف مشبهۀ بالفعل                      

 دانستید. شما نمیولی و این روز قیامت است 

  اسِ ال یشکُرونَ.نّال أکثرَ لکنَّاهللاُ رحیم و )2

 حرف مشبهۀ بالفعل         

 کنند. گزاري نمیستر مردم سپا بیشولی خداوند مهربان است 

بایـد ترجمـه     است و حتمـاً » ولی«همیشه به معناي » لکنَّ«نکته: 

  شود.

 6 کارت
 1درس 

 الدینُ و التَّدین
 قواعد

 




