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دانش آموزان عزیز؛

این کتاب به وسیلٔه کتاب گویا که قبالً در اختیار مدرسه قرار گرفته است، تدریس می شود. استفاده 
از کتاب گویا در خارج از کالس با هماهنگی معلم درس قرآن نیز توصیه می شود.

شما می توانید با همکاری معلم محترم، نسبت به تهیه فایل کتاب گویای آموزش قرآن، از طریق لوح 
فشرده موجود در کتابخانه مدرسه و یا شبکه ملی مدارس)رشد( به نشانی Roshd.ir اقدام نمایید.

موجب تشکر و امتنان است که با ارسال نظرات خود از طریق صندوق پستی  4874/ 15875 و 
یا وبگاه http://quran - dept.talif. sch.ir ما را در اصالح و تکمیل هرچه بیشتر برنامٔه آموزش 

قرآن یاری کنید.

                  گروه قرآن و معارف اسالمی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

ششم



هفتم

دبیران محترم و اولیاى گرامى

قرآن کریم از صدر اسالم تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسالمى بوده است. در طول 
تاریخ اسالم هر  نوع تعلیم و تربیتی از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه یافته است.

قرآن کریم در آیات بسیاری خود را معرفی می کند و از وظایف و مسئولیت های پیامبر اکرم )ص( و 
مردم نسبت به خود سخن می گوید.

قرآن کریم خود را کتابی می داند که مردم را از تاریکی های جهل و خودخواهی به سوی نور 
معرفت، بصیرت و سعادت راهنمایی می کند )ابراهیم ١(.

قرآن کریم از چنان جایگاه و ارزشی برخوردار است که از یک سو تالوت آیات و تعلیم آن از 

صاد ٢٩

کتابی مبارک که آن را به سوی تو نازل کردیم،

 تا در آیات آن تدبر کنند، و خردمندان پند گیرند.



مهم ترین وظایف و مسئولیت های پیامبر اکرم )ص( معرفی شده )جمعه ٢( و از سوی دیگر 
تالوت مستمر، درک معنا و تدبّر در آیات، از وظایف مهم مؤمنان به شمار آمده است )مّزّمل ٢٠ 

و صاد ٢٩(. 
چنین است که انس با قرآن کریم، قرائت و تالوت مستمر و روزانٔه آن،درک معنا و تدبّر در 
آیات و تالش برای تزکیٔه هرچه بیشتر، به منظور فهم بهتر قرآن و عمل به دستورهای خداوند، 

همه از ضروری ترین اهداف آموزش قرآن است.
آموزش قرآن، از دیرباز، در آموزش و پرورش به عنوان یک موضوع آموزشی مورد توجه 
بوده؛ ولی همیشه این آموزش از آنچه سزاوار آخرین کتاب آسمانی است و از لوازم یک برنامٔه 
درسی همه جانبه می باشد، فاصله داشته است. پس از پیروزی انقالب اسالمی ــ بحمداللّٰه ــ 
برای احیا و اعتالی این آموزش، تالش های زیادی شده که در چند سال اخیر نیز گسترش 
و عمق بیشتری یافته است؛ از آن جمله، اهداف آموزش قرآن در دوره های مختلف تحصیلی 
بازنگری شده و نسبت به گذشته جامعیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین در کنار آموزش 
قرائت قرآن ــ که اولین گام در آشنایی و انس با کتاب الهی است ــ به درک معنا و مفهوم 

آیات قرآن توّجه جّدی شده است.
از این رو، انتظار می رود شما عزیزان نیز با جدیت و تالش الزم، زمینٔه آموختن، عالقه و 

انس هرچه بیشتر دانش آموزان را با قرآن کریم فراهم آورید.
به  آن،  ارزشیابی  و  تدریس  و روش  محتوای دروس  دربارهٔ  نکاتی چند  این قسمت  در 

اختصار تقدیم می شود. به منظور آشنایی بیشتر به کتاب راهنمای معلم مراجعه کنید.
برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب راهنمای معلم به درگاه پایگاه کتاب های درسی به 

نشانی chap.sch.ir مراجعه کنید.

محتوای دروس، روش تدریس و ارزشیابی آن
کتاب از یازده درس تشکیل شده است. هر درس طی دو هفته به روش زیر تدریس، تمرین و 

ارزشیابی می شود.

هشتم



جلسۀ اول
الف( آموزش قرائت

1ــ خواندن در گروه )پیش خوانی آیات(: برای جلسٔه اول هر درس یک صفحه 
از قرآن کریم انتخاب شده است. از دانش آموزان بخواهید این آیات را به هر مقداری که 
این فعالیت  برای  به آرامی بخوانند.  برای یکدیگر  نفره  یا سه  می توانند، در گروه های دو 
حدود پنج دقیقه وقت اختصاص دهید. در حین انجام این فعالیت در میان دانش آموزان 

حرکت کنید و پرسش های احتمالی آنها را پاسخ دهید.
زمزمٔه  و  گویا  کتاب  از  درس  آیات  قرائت  پخش  آیات:  قرائت  استماع  2ــ 
دانش آموزان به همراه آن. در این قسمت نباید صدای دانش آموزان آن قدر بلند باشد که 

مانع شنیدن قرائت آیات شود.
بخواهید  دانش آموز  چند  از  آیات،  استماع  از  پس  دانش آموزان:  فردخوانی  3ــ 
هرکدام یک سطر را برای کالس با قرائـتی شبیه قرائت پخش شده بخواند. برای این مرحله 

حدود 25 دقیقه وقت درنظر بگیرید.
چند تذکر:

١ــ در حین انجام هریک از مراحل فوق، با دقت به خواندن دانش آموزان گوش دهید 
تا اشکاالت آنها را شناسایی و به روش مناسب تصحیح کنید. انجام این کار هم در زمان 

تدریس و هم هنگام تمرین قرائت، بسیار اهمیت دارد.
٢ــ در این کتاب نیز مانند دو کتاب سال هفتم و هشتم، حروف ناخوانا، معمولی و مشکی 
نوشته شده است. در صورت نیاز برای صحیح خواندن کلمات و ترکیب های دارای حروف 

ناخوانا، نکات ضروری را تذکر دهید.
٣ــ از درس اول تا هشتم کتاب، در بخش آموزش قرائت، به منظور ارتقای کیفی قرائت 
تنوین  و  نون ساکن  قواعد  آخر جمله،  در  تلفظ حروف، وقف  یادآوری  مانند  نکاتی  قرآن 
و… بیان شده است. این مطالب را درنهایت سادگی و اختصار مطابق آنچه که در کتاب 
آمده است، برای دانش آموزان توضیح دهید. بدیهی است یادگیری و به کارگیری این قواعد 

توسط دانش آموزان، دارای امتیاز مثبت است.
٤ــ از دانش آموزان بخواهید آیات را »جمله جمله« بخوانند و در پایان هر جمله وقف 

کنند. در هر آیه، جمله ها با کمی فاصله از هم مشخص شده اند.

نهم



دهم

ب( آموزش مفاهیم )درک معنا(
1ــ انجام فعالیت های یادگیری توسط دانش آموزان: ابتدا خود دانش آموزان در 

گروه های دو یا سه نفره، هر فعالیت را مطابق آنچه در کتاب آمده، انجام می دهند.
2ــ خواندن برای کالس و تصحیح: پس از انجام هر فعالیت، با انتخاب معلم، یکی 
از اعضای گروه، یک قسمت از فعالیت انجام شده را برای کالس می خواند تا تمرین و در 

صورت نیاز تصحیح شود.
تذکر مهم: توانایی درک معنای عبارات قرآنی از ترجمٔه تحت اللفظی )کلمه به کلمه توسط 
خود دانش آموزان( آغاز می شود. دبیران محترم ضمن پرهیز کامل از دیکته کردن ترجمه 
روان  بر ترجمهٔ  از اصرار  تأکید و  تحت اللفظی  بر ترجمهٔ  باید  به دانش آموزان، 
خودداری کنند. دانش آموزان با توجه به توانایی های فردی خود، به تدریج به ترجمٔه روان و 
زیبا دست می یابند. به این  ترتیب، مهم ترین و اولین گام اساسی در کسب توانایی فهم قرآن کریم 
برداشته می شود. ضمناً در همان صفحات قرائت، زیر برخی از کلمه ها، ترکیب ها و جمله ها 
خط کشیده شده است. معنای این موارد را هم زمان با قرائت دانش آموزان، از آنها بخواهید.

ج( انس با قرآن در خانه
پس از مطالب هر جلسه، مجموعه فعالیت هایی به عنوان »انس با قرآن در خانه« درنظر 
گرفته شده است. در پایان هر جلسه، دانش آموزان را به انجام این فعالیت ها تشویق کنید. در 
بخش انس با قرآن در خانه، آیات و عبارات به نحوی آمده تا معنای روشن و کاملی را بیان 
کند. از این رو ممکن است برخی از ترکیب ها یا عبارات، فراتر از آموخته های دانش آموزان 
باشد. این موارد در کتاب ترجمه شده و آموختن آن اختیاری است و نباید در ارزشیابی از 
آنها پرسش شود. در آغاز جلسٔه بعد، با بررسی تکلیف »انس با قرآن در خانه« از هر دو بخش 
قرائت و مفاهیم جلسٔه قبل، پرسش به عمل می آید. به این ترتیب در آغاز هر جلسه، مطالب 

جلسٔه قبل، یادآوری، تمرین و ارزشیابی می شود.
تذکر: با توجه به تقسیمات فوق، حدود ١٥ دقیقٔه اول هر جلسه به ارزشیابی مطالب جلسٔه 

قبل، نیمی از بقیٔه زمان به تدریس قرائت و نیمی دیگر به آموزش مفاهیم اختصاص دارد.



یازدهم

جلسۀ دوم
برای آموزش قرائت جلسٔه دوم هر درس، یک صفحٔه قرآن کریم و همچنین برای آموزش 
مفاهیم و انس با قرآن در خانه، فعالیت هایی درنظر گرفته شده که به همان روش جلسٔه اول 

تدریس، تمرین و ارزشیابی می شود.

شناخت
در پایان هر درس، بخشی برای آشنایی بیشتر با قرآن کریم آمده است. این صفحه حاوی 
مطالب جّذابی دربارهٔ قرآن کریم و گاهی نیز شامل داستان ها و موضوعات تربیتی دربارهٔ آیات 
آن درس است. دبیر محترم با توجه به شرایط کالس و میزان توانایی دانش آموزان نسبت به 
دو بخش اصلی آموزش قرآن، یعنی قرائت و مفاهیم، می تواند به مطالب این بخش نیز بپردازد. 
بدیهی است که این بخش نباید وقت قابل توجهی از کالس را به خود اختصاص دهد. حتی 

در صورت تشخیص دبیر محترم، می توان مطالعٔه آن را به خود دانش آموزان واگذار کرد.

ارزشیابی پایانی
عالوه بر ارزشیابی های مستمر که در هر جلسه به عمل می آید، مطابق آیین نامه های مربوط، 
در طی سال در دو نوبت از همٔه دروس و از جمله درس قرآن، ارزشیابی پایانی به عمل می آید. 
در هر دو نوبت، نیمی از نمره به قرائت )شفاهی( و نیم دیگر به مفاهیم )کتبی( اختصاص دارد.

کتاب راهنمای معلم
از آنجا که کتاب های آموزش قرآن سال هفتم تا نهم از اهداف، ساختار و روش تدریس و 
ارزشیابی یکسانی برخوردار است، برای هر سه کتاب، یک کتاب راهنمای معلم تدوین شده 
است. در کتاب راهنما پس از بیان مباحث کلی، مطالب خاص مربوط به هریک از سه کتاب 

آموزشی به طور جداگانه آمده است.
برای  آورد.  فراهم  را  شما  بیشتر  توفیق  زمینٔه  می تواند  معلم،  راهنمای  کتاب  مطالعٔه 
دریافت نسخه الکترونیکی کتاب راهنمای معلم به درگاه پایگاه کتاب های درسی به نشانی

chap.sch.ir مراجعه کنید.



دوازدهم

دانش آموزان عزیز، سالم گرم ما را پذیرا باشید. ورود شما را به سال نهم تحصیلى خوشامد 

مى گوییم.اهداف، چارچوب و روش های آموزشی این کتاب مانند کتاب سال قبل است. سعی کنید 

در کالس و خارج از کالس، فعالیت های آموزشی را با جّدیت و نظم انجام دهید تا ضمن ارتقای 

شایستگی ها و مهارت های قرآنی خود، هرچه بیشتر با قرآن مأنوس شوید. 

هر درس این کتاب از بخش هاى مختلفى تشکیل شده که توضیح مختصر آنها به شرح زیر است: 

1 ــ قرائت آیات : اولین بخش هر درس، قرائت آیات است. در این بخش، سعى بر آن است 

که با تمرین قرائت آیات، توانایى و مهارت شما در قرائت قرآن بیشتر شود تا بتوانید قرآن را صحیح، 

روان و زیباتر بخوانید. کتاب گویا شامل متن قرآن کریم و قرائت آیات نیز در اختیار شما قرار دارد تا 

با گوش کردن به آن، از صوت زیباى قرائت قرآن لذت ببرید و بر مهارت خود در قرائت قرآن بیفزایید. 

برای  فعالیت هایی  قرائت،  تمرین  از  در هر جلسه پس  قبل  2 ــ درک معنا : همچون سال 

آموزش درک معنای قرآن ارائه شده است. این بخش در کالس درس، در گروه های دو یا سه نفره 

و با هدایت دبیر محترم انجام می شود.

3ــ انس با قرآن در خانه: این تمرین را به طور مرتب و با عالقه انجام دهید تا با یاری خدا 

به تدریج ضمن انس با قرآن کریم بر مهارت خود در قرائت قرآن و فهم معنای عبارات قرآنى بیفزایید.

4ــ شناخت قرآن: مسلمانان، از زمان پیامبر)ص( تاکنون همیشه به قرآن عشق و عالقٔه خاصى 

داشته اند و هر کسى سعى کرده  به شکلى در قالب شعر، هنر، نوشتن کتاب هاى لغت، تفسیر و … 

این عالقه را نشان دهد. در این بخش از کتاب، براى شما مطالب گوناگون و جالبى از قرآن کریم 

یا دربارهٔ آن، که نشان دهندٔه عظمت قرآن است، ارائه شده است.

مؤلفان کتاب براى شما توفیق وانس بیشتر با قرآن کریم را آرزو دارند.

سخنى با دانش آموزان عزیز
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جلسۀ اول ردس اول

سوَرةُ الّشوري

اَرِض‘َجعََل َ�ُ� ِمن اَ�ُ�ِسُ� اَزوااًج ِت َوال ـو م فاِ�رُـالس
اَ�عاِ� اَزوااًج    �َ ذَروُُ�� ف�ِه‘  لَ�َ� کَِم�ِ��َ ٌء«  َومَِن ال
اَرِض«  ِت  َوال و مـ م�ُع الَ���ُ � لَه{ َمقال�ُد الس َوُهَوالس
ءُ   َوَ�قِدُر «   اِ� ه{ بُِ�ِّ َ�ٍءَع��ٌ� یَ�ُسُط الّرِزَق ِ�مَن �َشا
 ِالَیَک �ي اَوَح�ا َ�ََع َ�ُ� مَِن ا�ّ�ِ�    ما َوّ� بِه � ً�    َوا�
  ِا�رـه�َ َومو� َوع�� ·  اَن اَ��ُمواا�ّ�َ� ا �ِ ه� َوما َوص
ا َ�ََ�رـ�اف�ِه ‘ �َ ُ�َ عَ�َ� ال ُم�ِکَ� ما تَد�ُه� اِلَ�ِه‘ َول
اِّهللاُ َ��َ�  اِلَ�ِ� مَن �َشاءُ    َو َ�دى ِالَ�ِ� مَن �ُ نُ��
ءَُهُ� ا�ِع�ُ�    َ���ًا َ��َ�هُ�« ا ِمن َ�عِد ما ج ا ّ ا   ِال � َوما َ�َ�رـ
    لَُقِ�َ َ�َ�ُم‘  اََجٍل مَُسّمً ��ا َ�َِمۀٌ َسبََقت مِن رَّ�َِک ِا َولَول
ُ رـٍ� �َ�  اورِثُواالِک�َب مِن بَعِدِ�     َ��� َشّکٍ ِم�ُه م َو ِان ا�
ءَُ�‘ ع اَهوا ِ

��َا لَِک فَادُع «  َواسَ�ِقم کَما اُِ�َت «  َول �ِ�َف�
اَعِدَل  ِ   اَ�َ�َل اهللاُ ِمن ِ��ٍب «  َو اُِ�ُت ل َوقُل ءامَنُت �ِ ما
  اَعمالُنا    َوَ�ُ� اَعماُ�ُ�« �ُ�«   لَنا ا َوَرب �اِّهللاُ َر ‘ُ�ُ�ََ�
‘ اِّهللاُ َ�مَُع َ��َنا « َو ِالَیِه ال َم��ُ� َۀ َ��َناوََ�َ�ُ�ُ ا ُحج ل

سوَرةُ الّشوري

اَرِض‘َجعََل َ�ُ� ِمن اَ�ُ�ِسُ� اَزوااًج ِت َوال ـو م فاِ�رُـالس
اَ�عاِ� اَزوااًج    �َ ذَروُُ�� ف�ِه‘  لَ�َ� کَِم�ِ��َ ٌء«  َومَِن ال
اَرِض«  ِت  َوال و مـ م�ُع الَ���ُ � لَه{ َمقال�ُد الس َوُهَوالس
ءُ   َوَ�قِدُر «   اِ� ه{ بُِ�ِّ َ�ٍءَع��ٌ� یَ�ُسُط الّرِزَق ِ�مَن �َشا
 ِالَیَک �ي اَوَح�ا َ�ََع َ�ُ� مَِن ا�ّ�ِ�    ما َوّ� بِه � ً�    َوا�
  ِا�رـه�َ َومو� َوع�� ·  اَن اَ��ُمواا�ّ�َ� ا �ِ ه� َوما َوص
ا َ�ََ�رـ�اف�ِه ‘ �َ ُ�َ عَ�َ� ال ُم�ِکَ� ما تَد�ُه� اِلَ�ِه‘ َول
اِّهللاُ َ��َ�  اِلَ�ِ� مَن �َشاءُ    َو َ�دى ِالَ�ِ� مَن �ُ نُ��
ءَُهُ� ا�ِع�ُ�    َ���ًا َ��َ�هُ�« ا ِمن َ�عِد ما ج ا ّ ا   ِال � َوما َ�َ�رـ
    لَُقِ�َ َ�َ�ُم‘  اََجٍل مَُسّمً ��ا َ�َِمۀٌ َسبََقت مِن رَّ�َِک ِا َولَول
ُ رـٍ� �َ�  اورِثُواالِک�َب مِن بَعِدِ�     َ��� َشّکٍ ِم�ُه م َو ِان ا�
ءَُ�‘ ع اَهوا ِ

��َا لَِک فَادُع «  َواسَ�ِقم کَما اُِ�َت «  َول �ِ�َف�
اَعِدَل  ِ   اَ�َ�َل اهللاُ ِمن ِ��ٍب «  َو اُِ�ُت ل َوقُل ءامَنُت �ِ ما
  اَعمالُنا    َوَ�ُ� اَعماُ�ُ�« �ُ�«   لَنا ا َوَرب �اِّهللاُ َر ‘ُ�ُ�ََ�
َۀ َ��َناوََ�َ�ُ�ُ‘ اِّهللاُ َ�مَُع َ��َنا « َو ِالَیِه ال َم��ُ� ا ُحج ل



14

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

وحی کردیم    ،     وصیت کردیم    ،     متفّرق نشوید    ،     تشریع کرد    ،     وصیت کرد

معناکلمهردیف

   …   ، مقّرر کردَشـَرَع1

سفارش کرد،   …َوّصٰی2

…َاوَحیـنا3

معناکلمهردیف

یـنا4 سفارش کردیم،  …َوصَّ

قوا5 التَـتَـَفـرَّ
 …

پراکنده نشوید

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ                                : 1ــ 

: 4ــ                                 : 3ــ 

: 6ــ                   : 5ــ 

١ــ ما: آنچه

آموزش  مفاهیم

فعالیت اول

فعالیت  دوم

1
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های ٤٨٣ تا ٤٨٨ قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ معنای قسمت اول آیٔه ١٣ سورٔه شورٰی را بنویسید.

 ......................................................  : 1ــ  

 ..........................................................  : 2ــ  

....................................................   : 3ــ 

................................... : 4ــ 

................................   : 5 ــ  ...

جـ  از صفحٔه اول سورهٔ شورٰی )صفحهٔ       ٤٨٣ قرآن کریم( حداقل سه عبارت٢ را که می توانید معنا کنید، بیابید و همراه 
با معنا بنویسید.

د ـ در صفحٔه ٤٨٧ قرآن کریم، چند پیام قرآنی که در دورٔه ابتدایی با آنها آشنا شده اید، آمده است. آنها را بیابید 
و یکی از آنها را همراه با معنای آن بنویسید.

متن:

ترجمه:

1ــ در اینجا »الَّذی« را »آنچه« معنا کنید.                     ٢ــ منظور از عبارت، یک جمله است که دارای معنای کامل می باشد.

١

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم
48
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سوَرةُ الّشوري  َو الزخرُـِف

 ِالَیَک روً�ِمن اَم رـِ� «ماکُنَت تَدري َماالِک�ُب لَِک اَوحَ�ا وَکَذ
ءُ ِمن ِعباِد�‘ ِکن َجعَل�هُ �رًا   َ�دي بِه مَن �َشا ا�اُن   َول اال َ َول
�ي َو ِا�َک َ�َ�دي ِال� ِ�اٍط مُسَ��ٍ� � ِ�اِط اِهللا ا�
اُ مورُ�  اِلَ� اِهللا تَ��ُال ا اَ رِضۀ  اَل مـوِت   وَمافِ� ال لَه{مافِ� الس

سوَرةُ الزخرُـِف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
)1َوالِ��ِب ال ُمبِ�� اِّ�اـَجعَل� ُه قرُـءا�اًـ َ�َبِّ�ًا �ح
ٌِّب �ََد��ا َ�عَِل��ِاُّ�ِ ال �ه{ف �ُ� َ�عِقلوَن�َو ِان َ�عَل
َحک�ٌ �اَفََ�ِ�ُب َعن�ُُ� ا�ّ�ِ�رَـَصفًحا    اَن کُنُ�
لَ� � اَو َ�ًما مُ�ِ�َ� � َوکَ� اَرَسل�ا مِن نَِ�ّ�ٍ فِ� ال
ا  ஐا�ا ِ�هـ  �َسَ�زِـءوَ� � ّ َوما �َ أتِ��  مِن نَِ�ّ�ٍ      ِال
لَ� � اَو  اََشد ِم�ُ� �َطًشا     َومَ� َم�لَُـ ال فَاَهلَ��ا
�ُاَرَض     لَ�َقول ِت   َوال ـو م َوَ�نِئ َساَلَ�هُ�     مَن َخلََق الس
اَرَض �ي َجعََل لَ�ُُ� ال � َخلَـَ�هنُـ ا�عَ زـ�زُـا�عَل�ُ �اِّ
�ُ� َ��َدوَن� مَ ـهًدا     َوَجعََل لَ�ُ� ��ا ُسُبًالا     َ�عَل

سوَرةُ الّشوري  َو الزخرُـِف

 ِالَیَک روً�ِمن اَم رـِ� «ماکُنَت تَدري َماالِک�ُب لَِک اَوحَ�ا وَکَذ
ءُ ِمن ِعباِد�‘ ِکن َجعَل�هُ �رًا   َ�دي بِه مَن �َشا ا�اُن   َول اال َ َول
�ي َو ِا�َک َ�َ�دي ِال� ِ�اٍط مُسَ��ٍ� � ِ�اِط اِهللا ا�
اُ مورُ�  اِلَ� اِهللا تَ��ُال ا اَ رِضۀ  اَل مـوِت   وَمافِ� ال لَه{مافِ� الس

سوَرةُ الزخرُـِف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
)1َوالِ��ِب ال ُمبِ�� اِّ�اـَجعَل� ُه قرُـءا�اًـ َ�َبِّ�ًا �ح
ٌِّب �ََد��ا َ�عَِل��ِاُّ�ِ ال �ه{ف �ُ� َ�عِقلوَن�َو ِان َ�عَل
َحک�ٌ �اَفََ�ِ�ُب َعن�ُُ� ا�ّ�ِ�رَـَصفًحا    اَن کُنُ�
لَ� � اَو َ�ًما مُ�ِ�َ� � َوکَ� اَرَسل�ا مِن نَِ�ّ�ٍ فِ� ال
ا  ஐا�ا ِ�هـ  �َسَ�زِـءوَ� � ّ َوما �َ أتِ��  مِن نَِ�ّ�ٍ      ِال
لَ� � اَو  اََشد ِم�ُ� �َطًشا     َومَ� َم�لَُـ ال فَاَهلَ��ا
�ُاَرَض     لَ�َقول ِت   َوال ـو م َوَ�نِئ َساَلَ�هُ�     مَن َخلََق الس
اَرَض �ي َجعََل لَ�ُُ� ال � َخلَـَ�هنُـ ا�عَ زـ�زُـا�عَل�ُ �اِّ
�ُ� َ��َدوَن� مَ ـهًدا     َوَجعََل لَ�ُ� ��ا ُسُبًالا     َ�عَل

سوَرةُ الّشوري  َو الزخرُـِف

 ِالَیَک روً�ِمن اَم رـِ� «ماکُنَت تَدري َماالِک�ُب لَِک اَوحَ�ا وَکَذ
ءُ ِمن ِعباِد�‘ ِکن َجعَل�هُ �رًا   َ�دي بِه مَن �َشا ا�اُن   َول اال َ َول
�ي َو ِا�َک َ�َ�دي ِال� ِ�اٍط مُسَ��ٍ� � ِ�اِط اِهللا ا�
اُ مورُ�  اِلَ� اِهللا تَ��ُال ا اَ رِضۀ  اَل مـوِت   وَمافِ� ال لَه{مافِ� الس

سوَرةُ الزخرُـِف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
)1َوالِ��ِب ال ُمبِ�� اِّ�اـَجعَل� ُه قرُـءا�اًـ َ�َبِّ�ًا �ح
ٌِّب �ََد��ا َ�عَِل��ِاُّ�ِ ال �ه{ف �ُ� َ�عِقلوَن�َو ِان َ�عَل
َحک�ٌ �اَفََ�ِ�ُب َعن�ُُ� ا�ّ�ِ�رَـَصفًحا    اَن کُنُ�
لَ� � اَو َ�ًما مُ�ِ�َ� � َوکَ� اَرَسل�ا مِن نَِ�ّ�ٍ فِ� ال
ا  ஐا�ا ِ�هـ  �َسَ�زِـءوَ� � ّ َوما �َ أتِ��  مِن نَِ�ّ�ٍ      ِال
لَ� � اَو  اََشد ِم�ُ� �َطًشا     َومَ� َم�لَُـ ال فَاَهلَ��ا
�ُاَرَض     لَ�َقول ِت   َوال ـو م َوَ�نِئ َساَلَ�هُ�     مَن َخلََق الس
اَرَض �ي َجعََل لَ�ُُ� ال � َخلَـَ�هنُـ ا�عَ زـ�زُـا�عَل�ُ �اِّ
�ُ� َ��َدوَن� مَ ـهًدا     َوَجعََل لَ�ُ� ��ا ُسُبًالا     َ�عَل

سوَرةُ الّشوري  َو الزخرُـِف

 ِالَیَک روً�ِمن اَم رـِ� «ماکُنَت تَدري َماالِک�ُب لَِک اَوحَ�ا وَکَذ
ءُ ِمن ِعباِد�‘ ِکن َجعَل�هُ �رًا   َ�دي بِه مَن �َشا ا�اُن   َول اال َ َول
�ي َو ِا�َک َ�َ�دي ِال� ِ�اٍط مُسَ��ٍ� � ِ�اِط اِهللا ا�
اُ مورُ�  اِلَ� اِهللا تَ��ُال ا اَ رِضۀ  اَل مـوِت   وَمافِ� ال لَه{مافِ� الس

سوَرةُ الزخرُـِف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
)1َوالِ��ِب ال ُمبِ�� اِّ�اـَجعَل� ُه قرُـءا�اًـ َ�َبِّ�ًا �ح
ٌِّب �ََد��ا َ�عَِل��ِاُّ�ِ ال �ه{ف �ُ� َ�عِقلوَن�َو ِان َ�عَل
َحک�ٌ �اَفََ�ِ�ُب َعن�ُُ� ا�ّ�ِ�رَـَصفًحا    اَن کُنُ�
لَ� � اَو َ�ًما مُ�ِ�َ� � َوکَ� اَرَسل�ا مِن نَِ�ّ�ٍ فِ� ال
ا  ஐا�ا ِ�هـ  �َسَ�زِـءوَ� � ّ َوما �َ أتِ��  مِن نَِ�ّ�ٍ      ِال
لَ� � اَو  اََشد ِم�ُ� �َطًشا     َومَ� َم�لَُـ ال فَاَهلَ��ا
�ُاَرَض     لَ�َقول ِت   َوال ـو م َوَ�نِئ َساَلَ�هُ�     مَن َخلََق الس
اَرَض �ي َجعََل لَ�ُُ� ال � َخلَـَ�هنُـ ا�عَ زـ�زُـا�عَل�ُ �اِّ
�ُ� َ��َدوَن� مَ ـهًدا     َوَجعََل لَ�ُ� ��ا ُسُبًالا     َ�عَل
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 در سال های گذشته با تلفظ حروف خاص عربی آشنا شدیم. با توجه به اهمیت تلفظ صحیح این حروف 
به ویژه در قرائت نماز و برای کسب مهارت بیشتر و قرائت صحیح تر، نحوهٔ تلفظ این حروف از طریق 

مقایسه با حروف مشابه آنها، یادآوری می شود.

شایان ذکر است که مهم ترین و ساده ترین راه برای کسب مهارت تلفظ صحیح حروف، گوش دادن به 
تالوت زیبای قاریان و تمرین و تکرار مطابق آن است.

با توجه به قرائت کتاب گویا یا قرائت صحیح دبیر محترم، این مقایسه را تمرین می کنیم.

نحؤه تلّفظ حروف خاص به شکل مقایسه با حروف مشابه آنها:

1ــ »س« به حالت معمولی، ولی »ث« به صورت نوک زبانی تلفظ می شود؛ مانند:

                                    

2ــ »س« به حالت معمولی، ولی »ص« به صورت درشت و پُر حجم تلفظ می شود؛ مانند:

                                  

3ــ »هـ« به حالت معمولی، ولی »ح« به صورت غلیظ تلفظ می شود؛ مانند:

                 

4ــ »أ« به حالت معمولی، ولی »ع« به صورت غلیظ می شود؛ مانند:

                      

بار دیگر با دقت به قرائت آیات درس، این حروف را صحیح و زیبا تلفظ کنید.  

یادآوری تلفظ حروف خاص)1(

فعالیت
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فعالیت اول

فعالیت  دوم

١ــ لَِئن = لَـ + ِان                           ٢ــ در اینجا »َمـن« به صورت سؤالی )چه کسی( معنا می شود.
: حتماً می گویند        ٤ــ ُسـبُـل جمع َسبیل و به معنای »راه ها« است. ٣ــ لَـَیـقولُـنَّ = لَـ + یَـقولوَن + نَّ

آموزش  مفاهیم
جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 

به خاطر بسپارید.
 آنها    ،     پرسیدی از    ،     مرده    ،     اندازه

معناکلمهردیف

…َسـاَلـَت1

…    ، ایشانُهـن2َّ

محل آرامشَمهد3

تا ،  شایدلَـَعـل4َّ

معناکلمهردیف

هدایت شوید، هدایت می شویدتَهـتَـدوَن5

…َقـَدر6

سرزمینبَـلـَدة7

…َمیـت8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: :  4ــ  3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: :  8 ــ  7ــ 

نکته: فعل ماضی پس از کلمات شرط )  ِان، َمن، ِاذا و…( بهتر است به صورت مضارع معنا شود، هرچند ترجمه 
به صورت ماضی نیز اشکال ندارد؛ مانند:

ُه: اگر خواست )← بخواهد( خدا؛   ِان کُـنـُتم ُمـؤِمـنیـَن: اگر بودید )← باشید( مؤمن ِان شاءَ الـلٰـّ
َمن َدَخلَه و کاَن آِمنًا: هرکس وارد آنجا شد ) ← شود( ایمن بود )← است(

ِاذا جاَء نَْصُراللِّٰه َوالَفْتُح: هنگامی که آمد )← بیاید( یاری خدا و پیروزی

٢

٣

٤

1
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الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 489 تا 493 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات ٩ تا ١١ سورٔه زخرف را کامل کنید.

..............................  : 1ــ  

......................................  : 2ــ  

.......................................   : 3ــ 

......................... : 4ــ 

.....................................   : 5 ــ  

6 ــ   :   پس زنده کردیم به وسیلٔه آن    …       …      را

:     …     )در روز قیامت از قبرها( بیرون آورده می شوید. 7 ــ    

ج ـ از صفحٔه ٤٩١ قرآن کریم، حداقل ٣ عبارت آشنا یافته، همراه با معنا بنویسید.

د ـ از آموزه های مهم توحیدی و قرآنی، ذکر و یاد خداست. از این رو پیشوایان معصوم به ما آموخته اند که در هنگام 
برای  بیرون آمدن از خانه، غذا خوردن، شروع یک کار، آماده  شدن  یاد کنیم. هنگام  به شکلی خدا را  انجام هر کاری 
خواب و…؛ یکی از آداب اسالمی آن است که هنگام سوار شدن بر یک وسیلٔه نقلیه این آیات را از سورٔه زخرف بخوانیم. 

سعی کنید آنها را با توجه به معنا حفظ کنید و در زمان مناسب بخوانید.

چه پاک و بزرگ است کسی که این )وسیله( را در اختیار ما قرار داد وگرنه ما 
نمی توانستیم آن را در اختیار بگیریم و قطعاً ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم.

انس  با قرآن رد خا  هن

ایپم قرآنی
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کتاب بی مانند

 پس از نزول قرآن کریم و با تأثیر سریع و شگفت آن بر مردم، مشرکان مکه به انواع دشمنی ها و دسیسه ها 
دست زدند تا مانع ایمان آوردن مردم و گسترش اسالم شوند. انواع این دشمنی ها و ایجاد محدودیت ها، 
راه به جایی نبرد. مشرکان که قرآن کریم و اخالق و رفتار پیامبر اکرم را مهم ترین عامل اشتیاق مردم به ویژه 
جوانان به اسالم می دیدند، بر آن شدند تا با تهمت های ناروا، قرآن را از چشم مردم بیندازند. اما قرآن کریم 

با قدرت و اعتماد بی مانندی همه را به مبارزه طلبید و با قاطعیت تمام اعالم کرد که:

شناخت

ای پیامبر به مردم بگو اگر انس و جن جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند، نمی توانند 
مانند آن را بیاورند هر چند که یکدیگر را کمک و پشتیبانی کنند.

ِاسراء ٨٨

20
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قرآن کریم با لحنی دلسوزانه پس از این آیه می فرماید: ای انسان ها اگر نتوانستید چنین کاری بکنید 
که هرگز هم نخواهید توانست، از آتشی که سوخت آن مردم )کافران( و سنگ هاست، بر حذر باشید آن 

آتشی که برای کافران آماده شده است!

و اگر تردید دارید نسبت به آنچه که ما بر بنده خود نازل کرده ایم؛ یک سوره مانند آن بیاورید 
و گواهان و یاورانتان را ـ غیر از خدا ـ برای این کار به کمک فراخوانید، اگر واقعاً راست می گویید!

بقره 23

تاریخ اسالم و جهان شهادت می دهد چه در عصر نزول قرآن که اعراب جاهلی در شعر و شاعری بسیار 
توانا بودند و چه پس از آن، این مبارزه طلبی قرآن بی پاسخ ماند و هر کس که در این میدان گام نهاد، جز 

رسوایی و شکست بهره ای نداشت.
دشمنان حقیقت و دشمنان اسالم اگر به راستی قادر به آوردن حتی یک سورٔه کوتاه مانند سوره های 
قرآن بودند، به نحوی که انسان های بی طرف و حقیقت طلب، آن را کالمی مانند قرآن تشخیص دهند، قطعاً 
به جای هزینه های هنگفت به چنین کار به ظاهر ساده ای اقدام می کردند. اما تاریخ گواهی می دهد که این 

ادعا و پیش بینی قرآن کریم، همچون سایر آیات الهی، صحیح، حق و جاودانه است که:

21
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ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ َ�ٍ   اَ�َ�ل�هُـ �� لَ� ح� )1 َوالِ��ِب ا�مُ�ِ� � ِاّ�اـ
مُ� رـَکٍَۀ « اِّ�اـ کُ�ّامُ�ِذرَ����اُ��رـَُق ُ� اَم رٍـَح�ٍ��
  « ِاّ�اـ ُ�ّ�ا ُ�ِسلَ��َر�ًَۀ ِمن َرّ�ِکَ‘ اَم رًـا مِن ِع�ِد�اـ
اَرِ� ِت َوال ـو م م�ُ� ا�عَل�ُ� � َرّبِ الس هـ{ ُهَوالس�ِا
ُ میُت« اُهَو   �ُ��| َوی ّ َه ِال �ِا  ا   « اِن کُنُ� موِقنَ��ل وَماَ�َ�ُما
لَ� � بَل ُ� �� َشّکٍ اَو �ُ� َوَرب ءا�اـئِ�ُُ� ال َرب
ءُ  �ِ ُد�ٍن مُبٍ� � ما یَلـعَ�وَن � فَارَ�ِقب َ�مَ �َ أِ�� الس
ذاَعذاٌب اَل�ٌ�رَ��َااکِشف َع�اا�عَذاَب الّ�اَس«  ه �َ�َی
َءُه� ِمنوَن �  اَ�ّ� �َهُُ� ا�ّ�ِ�رـي     َو قَد �اـ ِاّ�اـ مُو
ٌ� َ�نوٌن � وا َع�هُ     َوقالوا مُعَل َرسوٌل مُبٌ� � �ُ� َ�َول
ِ�دـوَن � ِاّ�اـ  ஐاِ�فُواا�عَ ـذاِب  قَل�ً�ا   «   ِان�ُ� �اـ
َ�وَ�  نَ�ِطُش الَ�طَشۀَـ ال�ُ �ي   «   ِاّ�اـ مُنَ�ِقموَن �
� ٌ � َ�َ� ِفرـَ�َن     َواجءَُ� َرسوٌل کرَـ� َولََقد فَ�َّ�ا قَبَ�ُ
ا ِالَ� ِعباَد اِهللا  «  ِا�ّ� لَ�ُ� َرسوٌل اَمٌ�� اَن َاّدو

سوَرةُ ا���ِن

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ َ�ٍ   اَ�َ�ل�هُـ �� لَ� ح� )1 َوالِ��ِب ا�مُ�ِ� � ِاّ�اـ
مُ� رـَکٍَۀ « اِّ�اـ کُ�ّامُ�ِذرَ����اُ��رـَُق ُ� اَم رٍـَح�ٍ��
  « ِاّ�اـ ُ�ّ�ا ُ�ِسلَ��َر�ًَۀ ِمن َرّ�ِکَ‘ اَم رًـا مِن ِع�ِد�اـ
اَرِ� ِت َوال ـو م م�ُ� ا�عَل�ُ� � َرّبِ الس هـ{ ُهَوالس�ِا
ُ میُت« اُهَو   �ُ��| َوی ّ َه ِال �ِا  ا   « اِن کُنُ� موِقنَ��ل وَماَ�َ�ُما
لَ� � بَل ُ� �� َشّکٍ اَو �ُ� َوَرب ءا�اـئِ�ُُ� ال َرب
ءُ  �ِ ُد�ٍن مُبٍ� � ما یَلـعَ�وَن � فَارَ�ِقب َ�مَ �َ أِ�� الس
ذاَعذاٌب اَل�ٌ�رَ��َااکِشف َع�اا�عَذاَب الّ�اَس«  ه �َ�َی
َءُه� ِمنوَن �  اَ�ّ� �َهُُ� ا�ّ�ِ�رـي     َو قَد �اـ ِاّ�اـ مُو
ٌ� َ�نوٌن � وا َع�هُ     َوقالوا مُعَل َرسوٌل مُبٌ� � �ُ� َ�َول
ِ�دـوَن � ِاّ�اـ  ஐاِ�فُواا�عَ ـذاِب  قَل�ً�ا   «   ِان�ُ� �اـ
َ�وَ�  نَ�ِطُش الَ�طَشۀَـ ال�ُ �ي   «   ِاّ�اـ مُنَ�ِقموَن �
� ٌ � َ�َ� ِفرـَ�َن     َواجءَُ� َرسوٌل کرَـ� َولََقد فَ�َّ�ا قَبَ�ُ
ا ِالَ� ِعباَد اِهللا  «  ِا�ّ� لَ�ُ� َرسوٌل اَمٌ�� اَن َاّدو
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

زنده می کند    ،     با برکت    ،     می میراند    ،     نزد    ،     میان    ،     ارسال کننده

معناکلمهردیف

مبارک ،    ...ُمباَرك، ُمباَرکَة1

هشدار دهنده، بیم دهندهُمنـِذر2

…ِعنـد3

      ...     ،  فرستندهُمرِسل4

  ...    ،  بینبَیـن5

معناکلمهردیف

...ُیحـیی6

...ُیـمیـُت7

لیـَن8 پیشین، پیشینیانَاوَّ

اهل یقینموِقـنیَن9

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                  2ــ  1ــ 

: :               4ــ  3ــ 

: :                                     6ــ  5ــ 

: :                          8 ــ  7ــ 

: :                                           10ــ  9ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

نا، ِانّـا  َـّ 1ــ  گاهی »واو« به معنای »سوگند به« است و به آن واو قسم می گویند.                       2ــ  ِانَّ + نا ← ِان
لیَن« به صورت »پدران پیشین شما« معنا می شود و نه به صورت »پدران شما پیشین«. 3ــ  ترکیب » ءاباِئـکُُم االَ  وَّ

١2

3

آموزش  مفاهیم
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الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 494 تا 498 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 1 تا 8 سورهٔ دخان را کامل کنید.

1ــ   :  حا    میم  

2ــ    :  ...............................................  

 ...........................................  : 3ــ  

.......................................................   : 4ــ 

: در آن )شب( هر کار مهمی )از سایر کارها( جدا و تعیین تکلیف می شود. 5 ــ 

...................................   : 6 ــ 

...............................   : ـ  7ـ 

...................................    : 8 ــ  

.....................................................   : 9ــ 

............................................   : 10ــ 

.......................................   : 11ــ  

انس  با قرآن رد خا  هن
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ایپم قرآنی

ج ـ  از صفحٔه 497 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته، همراه با معنا بنویسید.

د ـ در صفحٔه 498 قرآن کریم، خداوند جایگاه و مقام ارزشمند متقین در بهشت را توصیف کرده است. این 
مجموعه را بیابید و دو آیه از آن را همراه با معنای آن بنویسید.

جایگاه متقین در بهشت
متن:

ترجمه:
متن:

ترجمه:

25
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سوَرةُ ال�اـِ��ۀَِـ

اَ�جوَن  اَ�اّـَ� اِهللا �َ� ل � ِ �َ� ءامَنوا     �َغِ�رـوا ل � ِ قُل ل
لِـً�اـ ا�ا یَکِس�وَن � مَن َعِمَل صஐ  لِ�َج زِـَي َ�ًما     �ِ ما
ءَ فَعَلَ�ا ‘�ُ� ِال� َربِّ�ُ� ُ�جَعوَن� فَِلَ�فِسه « َومَن اَسا
َب   َوالُح�َ    َوال�ُ�وةَ ��ِءیَل ال َوَ�َقد ءا�َ�نا �َ � اِ�ا
ُم ��َلَمَ��َوءاُم عَ�َ� ا�ع �ل َوفَض   ِ �ِ�ّ

ُم ِمَن الط ��ََوَرز
اِمن بَعِدما اجءَُهُ� ا�ِعلمُ ّ اَم رِـ «  فََمااخ�َلَـفوا    ِال ٍ مَِن ال �ِّ�َ
َمِۀ   ف�اஐا�افیِه �ِ�ُم َ�مَ ا�َ�َ �َک َ�ق�َر َغ�ًا َ�َ�ُم‘ اِن�
ِعها

�اَم رِـ     فَا ـ ٍۀ ِمَن ال َ�تَلِفوَن ��ُ� َجعَل�َک عَ�� َ��عَ 
ـ نواَعنَک ایَعلَموَن�اِ�هُ� لَن �ُغ  �َ� ل ءَا� ع اَهوا ِ

��َا َول
ءُ بَعٍض  «  َواهللاُ مَِن اِهللا َش�ئًئا ‘ َو ِان الظّْلـِمَ� بَعُضُه� اَولِ�ا
ِ�رُـ ِ�ّاِس   وَُه ًدي   َورَ�ٌَۀ لَِقوٍم ذابَصا قَ��ه�ال ُم �َِول
م �ئِّئاِت   اَن َ�عََ�ُ اجَ�َحُواالس �َ� �ِقنوَن�اَم َحِسَب ا�
ًء َ�یاُ� َوَمماُ�ُ�‘ ِلحِت    َسوا �َ� ءامَنوا   َوعَِملُواالصّْ ஐَا�
اَرَض ِ�اـلحَّقِ ِت َوال ـو م ءَماَ�کُموَن�َوَخلََق اهللاُ الس سا
ا�ُظلَموَن � َو لِ�ُ�ي ُ�ل َ�فٍس �ِ ما کََسبَت     َوُ� ل

سوَرةُ ال�اـِ��ۀَِـ

اَ�جوَن  اَ�اّـَ� اِهللا �َ� ل � ِ �َ� ءامَنوا     �َغِ�رـوا ل � ِ قُل ل
لِـً�اـ ا�ا یَکِس�وَن � مَن َعِمَل صஐ  لِ�َج زِـَي َ�ًما     �ِ ما
ءَ فَعَلَ�ا ‘�ُ� ِال� َربِّ�ُ� ُ�جَعوَن� فَِلَ�فِسه « َومَن اَسا
َب   َوالُح�َ    َوال�ُ�وةَ ��ِءیَل ال َوَ�َقد ءا�َ�نا �َ � اِ�ا
ُم ��َلَمَ��َوءاُم عَ�َ� ا�ع �ل َوفَض   ِ �ِ�ّ

ُم ِمَن الط ��ََوَرز
اِمن بَعِدما اجءَُهُ� ا�ِعلمُ ّ اَم رِـ «  فََمااخ�َلَـفوا    ِال ٍ مَِن ال �ِّ�َ
َمِۀ   ف�اஐا�افیِه �ِ�ُم َ�مَ ا�َ�َ �َک َ�ق�َر َغ�ًا َ�َ�ُم‘ اِن�
ِعها

�اَم رِـ     فَا ـ ٍۀ ِمَن ال َ�تَلِفوَن ��ُ� َجعَل�َک عَ�� َ��عَ 
ـ نواَعنَک ایَعلَموَن�اِ�هُ� لَن �ُغ  �َ� ل ءَا� ع اَهوا ِ

��َا َول
ءُ بَعٍض  «  َواهللاُ مَِن اِهللا َش�ئًئا ‘ َو ِان الظّْلـِمَ� بَعُضُه� اَولِ�ا
ِ�رُـ ِ�ّاِس   وَُه ًدي   َورَ�ٌَۀ لَِقوٍم ذابَصا قَ��ه�ال ُم �َِول
م �ئِّئاِت   اَن َ�عََ�ُ اجَ�َحُواالس �َ� �ِقنوَن�اَم َحِسَب ا�
ًء َ�یاُ� َوَمماُ�ُ�‘ ِلحِت    َسوا �َ� ءامَنوا   َوعَِملُواالصّْ ஐَا�
اَرَض ِ�اـلحَّقِ ِت َوال ـو م ءَماَ�کُموَن�َوَخلََق اهللاُ الس سا
ا�ُظلَموَن � َو لِ�ُ�ي ُ�ل َ�فٍس �ِ ما کََسبَت     َوُ� ل
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در ادامٔه درس قبل، نحوهٔ تلفظ حروف خاص به شکل مقایسه با حروف مشابه آنها، یادآوری می شود. با 
توجه به قرائت کتاب گویا یا قرائت صحیح دبیر محترم، سعی کنید این حروف را زیبا و صحیح تلفظ کنید.

1ــ »ز« به حالت معمولی، ولی »ذ« به صورت نوک زبانی تلفظ می شود. مانند:

              

2ــ »ذ« به حالت نوک زبانی نازک، ولی »ظ« به صورت نوک زبانی درشت تلفظ می شود، مانند:

               

3ــ »ظ« به حالت نوک زبانی درشت و نرم، ولی »ض« به صورت نوک زبانی درشت و محکم تلفظ 
می شود، مانند:

   

4ــ »ت« به حالت معمولی، ولی »ط« به صورت درشت و پُر تلفظ می شود. مانند:

  

5 ــ »غ« به حالت معمولی، ولی »ق« به صورت محکم تلفظ می شود، مانند:

                                               

بار دیگر با دقت به قرائت آیات درس، این حروف را صحیح و زیبا تلفظ کنید. فعالیت 

یادآوری تلفظ حروف خاص)2(
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

زندگی    ،     حکم می کنند    ،     بصیرت ها    ،     کارهای بد    ،     مرگ

معناکلمهردیف

...     ، بینش هابَـصائِر1

...   ، بدی ها، جمع َسِیّئَـةَسـِیّـئات2

یکسان، مساویَسـواء3

...َمحـیا4

معناکلمهردیف

...َمـمات5

چه بد استساء6َ

...    ، قضاوت می کنندَیحـکُـموَن7

مساوی استتَسـتَـوی8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                            2ــ  1ــ 

: :                          4ــ  3ــ 

: :                                          6ــ  5ــ 

: :                             8  ــ  7ــ 

: 9ــ 

: 10ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 499 تا 502 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه دو آیٔه 20 و 21 سورهٔ جاثیه را کامل کنید.

........................................  : 1ــ  

.........................................................  : 2ــ  

:       ...     ...      ...      انجام دادند      ...       را 3ــ 

............................... : 4ــ 

 ..............................   : ـ  5ـ 

ج ـ از صفحٔه 499 قرآن کریم حداقل دو آیهٔ آشنا یافته، همراه با معنا بنویسید.

آیه اول و معنا:

آیه دوم و معنا:

د ـ آیا می دانید بسیاری از ضرب المثل ها و اشعار پر معنا و زیبای فارسی از آیات قرآن کریم و سخنان حکیمانٔه 
معصومان علیهم السالم گرفته شده است. اکنون با دقت در آیات صفحٔه 500 قرآن کریم، بیان کنید این شعر زیبا 

با کدام یک از عبارات قرآنی این صفحه هم معناست:
گر همه نیک و بد کنیهرچه کنی به خود کنی

آدمی و عملش

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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پیامبران الهی برترین بندگان خدا و سرآمد انسان ها در طول تاریخ بوده اند و حضرت محمد صّلی الّلٰه علیه و آله، 
آخرین پیامبر خدا و سّید المرسلین است. قرآن کریم ویژگی های پیامبران خدا را بر شمرده و آنها را با صفات 
ارزشمندی توصیف کرده است. آیات بسیاری از قرآن، سیمای تابناک پیامبر اکرم را با برترین صفات به تصویر 

کشیده است. برخی از این ویژگی ها و آیات مربوط به آنها چنین است.

شناخت

محمد رسول الّلٰه )ص(
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آیاتویژگی ها

بندٔه خدا و دریافت کنندٔه قرآن 
و وحی الهی

                                                                                                                   فرقان 1

  پیامبِر همٔه جهانیان در همٔه زمان ها
اعراف 158

                                                         بهره مند از برترین اخالق نیکو
قلم 4

         پیامبِر لطف و رحمت بر همٔه جهانیان
                         انبیاء 107

   الگوی نیکو و کامل
                     احزاب 21

مهربان و دلسوز
                                                     توبه 128

آخرین پیامبر الهی، دعوت کنندٔه 
انسان ها به سوی خدا

 و چراغ روشن هدایت بشری

با مراجعه به آیات 40 تا 48 سورٔه احزاب فهرستی از ویژگی های 
پیامبر اعظم )ص( را استخراج کنید.
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اَحقاِف سوَرةُ ال

ًء    وஐَا�ابِعِباَدِ�ِم ک ِفرَ� ال�ّاُس   ஐا�ا َ�هُم اَعدا َو ِاذاُحِ�َ
�َ� کََفروا لِلحَّقِ ُ�ا�َّ�ِ�ٍت    قاَل ا� �َعلَِ�مءا َوِاذا ُ�ل�

ذاِس�ٌُمبٌ��اَم َ�قولوَن افَ��هُ« قُل اِِن افَ�َ�ُه{ ءَُ� ه َ ّمااج ل
بِه ��ماتُ��وَن فیهِ«  َک ِ فَالا َ�لِکوَن ل� ِمَن اِهللا َشیئًئا « ُهَواَعلَمُ ب
َ�یًداَ�� َوَ��َُ�«  َوُهَوا��َفوُرالرحُ��قُل ماُکنُت
ُِع
�ابُِ� «  ِان َا  اَدري ما�ُفعَُل ��    َول ُسِل    َوما بِدًعا ِمَن الر

ا�َ ذٌ�ُمبٌ��قُل اََرَءیُ� ِان ஐاَن  اَ�اَـ ِالّ اما ��� ِالَ�    َوما ِالّ
��َءیَل ع َد شاهِ ٌدِمن بَ� اِ�ا ِمن ِعنِد اِهللا   َوَکَفرُ� بِه   َوَ�ِ
اَ�ِدي الَقوَم الظّْلِمَ�� ِم�ِ�   فئَئامََن   َواستَکَ�ُ�‘ ِان اَهللا ل
 ِالَیِه‘ �َ�ءامَنوا   لَوஐاَن خًَ�ا   ماَسبَقو� � ِ �َ� َکَفروا ل َوقاَل ا�
�ِِافٌک قَد�ٌ� َوِمن قَب  َو ِاذ لَم َ��َدوابِه   فََس�َقولوَن هذا
ٌق لِساً�اـَ�َبِّ�ًا ‘َوهذاکِ�ٌب ُمَصّدِ کِ�ُب مو� اِمامًا َورَ�ًَۀ 
�َ� قالوا �َ� َظلَموا   َو�ُ�ي لِلُمحِس�َ��اِن ا� لِ�ُ� ِذَرا�
اُ� َ� زَـ�َن�  اسَ�قاموا    فَالاَخوٌف َعلَِ�م    َول َااهللاُ    ُ� �َر
ًءِ�اஐا�ایَعَملوَن� ِۀ  خ�ِدَ� ف�ا  َجزا ُب الجَ� �َئَِک ا اُو�

اَحقاِف سوَرةُ ال

ًء    وஐَا�ابِعِباَدِ�ِم ک ِفرَ� ال�ّاُس   ஐا�ا َ�هُم اَعدا َو ِاذاُحِ�َ
�َ� کََفروا لِلحَّقِ ُ�ا�َّ�ِ�ٍت    قاَل ا� �َعلَِ�مءا َوِاذا ُ�ل�

ذاِس�ٌُمبٌ��اَم َ�قولوَن افَ��هُ« قُل اِِن افَ�َ�ُه{ ءَُ� ه َ ّمااج ل
بِه ��ماتُ��وَن فیهِ«  َک ِ فَالا َ�لِکوَن ل� ِمَن اِهللا َشیئًئا « ُهَواَعلَمُ ب
َ�یًداَ�� َوَ��َُ�«  َوُهَوا��َفوُرالرحُ��قُل ماُکنُت
ُِع
�ابُِ� «  ِان َا  اَدري ما�ُفعَُل ��    َول ُسِل    َوما بِدًعا ِمَن الر

ا�َ ذٌ�ُمبٌ��قُل اََرَءیُ� ِان ஐاَن  اَ�اَـ ِالّ اما ��� ِالَ�    َوما ِالّ
��َءیَل ع َد شاهِ ٌدِمن بَ� اِ�ا ِمن ِعنِد اِهللا   َوَکَفرُ� بِه   َوَ�ِ
اَ�ِدي الَقوَم الظّْلِمَ�� ِم�ِ�   فئَئامََن   َواستَکَ�ُ�‘ ِان اَهللا ل
 ِالَیِه‘ �َ�ءامَنوا   لَوஐاَن خًَ�ا   ماَسبَقو� � ِ �َ� َکَفروا ل َوقاَل ا�
�ِِافٌک قَد�ٌ� َوِمن قَب  َو ِاذ لَم َ��َدوابِه   فََس�َقولوَن هذا
ٌق لِساً�اـَ�َبِّ�ًا ‘َوهذاکِ�ٌب ُمَصّدِ کِ�ُب مو� اِمامًا َورَ�ًَۀ 
�َ� قالوا �َ� َظلَموا   َو�ُ�ي لِلُمحِس�َ��اِن ا� لِ�ُ� ِذَرا�
اُ� َ� زَـ�َن�  اسَ�قاموا    فَالاَخوٌف َعلَِ�م    َول َااهللاُ    ُ� �َر
ًءِ�اஐا�ایَعَملوَن� ِۀ  خ�ِدَ� ف�ا  َجزا ُب الجَ� �َئَِک ا اُو�
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فعالیت اول

فعالیت  دوم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

پاداش   ،    یاران   ،    جاودان   ،    ترس   ،    انجام می دادند   ،    اندوهگین می شوند

معناکلمهردیف

سرآمد، مّدتَاَجـل1

ی2 مشخص، معّینُمـَسـمًّ

…َخوف3

...   ، غمگین می شوندَیحـَزنوَن4

معناکلمهردیف

اهل،     ...َاصـحاب5

...خالِـدیـَن6

...َجـزاء7

...    ، عمل می کردندکانواَیعـَمـلوَن8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                     2ــ  1ــ 

: :                                   4ــ  3ــ 

: :                                      6ــ  5ــ 

: :                                       8 ــ  7١ــ 

ـ « به معنای »به سبب، به خاطر« است؛ ِبـما: به خاطر آنچه 1ــ گاهی » ِب

آموزش  مفاهیم
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انس  با قرآن رد خا  هن

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 502 تا 506 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیٔه سوم و دو آیٔه 13 و 14 سورٔه احقاف را کامل کنید.

: 1ــ  

 ...............................................................................

: و ...   ...   نسبت به هشداری که داده شده اند، 2ــ  
      بی توجهی کردند.

....................................................   : 3ــ 

:  سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند. 4ــ 

......................................   : 5 ــ 

..........................................   : 6 ــ 

.................................................   : 7 ــ 

١2

: آنچه 2ــ  : خلق نکردیم    1ــ 
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ج ـ از صفحٔه 506 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

دـ  آیه ای در صفحٔه 502 قرآن کریم به زیباترین و کامل ترین شکل سپاس و ستایش خداوند را بیان کرده است. 
آن آیه را همراه با معنای آن بنویسید و سعی کنید آن را حفظ کنید و همیشه بخوانید.

همه در ستایش اوایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

35
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جلسۀ دوم
50

7  
مل

ن کا
قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا

· ٍد  سوَرةُ  ُ�َم

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�َ� َکَ�رـوا     َوَص ّدواَعن َس��ِل اِهللا      اََضل اَعماَ�هُ�)1 � اِّ
ٍد َم�ُ ��َما�ُزّـَِل ع ِ ِت   َوءامَنواب لِح �َ�ءامَنوا  َوَعِملُواالصّْ وَا�
َرَعُ�م َس�ئِّئاِ�ِم    َواَصلَـَح ��َهُم� ِم    َکف َوُهَوالَحق ِمن َرّ�ِ
�َ� ءامَنُوا َعُواالباِطَل    َواَن ا� � �َ� کََ�رُـوا    اٍّ ذلَِک ِ�اـَن ا�
ِ لّ�اِس اَمثا�َهُم� لَِک َ��ُِب اهللاُ ل ِم ‘  َکذ َعُواالحَق ِمن َرّ�ِ � اٍّ
   اِذا ّقاِب ‘  تَح ـ َ�َب الّرِ �َ� َ�َفروا     فَ  َ�اِـذا �َ�ُ�ُ� ا�
ـ داًء واا�َو�َ�     َ�اِـّما مَّ�ًا �َعُد    َو ِاّما فِ  اَ�َ���ُموُ�    فَُشد
ِم�ُم ا �َ�َ�َ َ ءُاُهللا    ل تَحّ تََضَع اَ�ُب اَوزارَها ‘ذلَِک «َولَو�َشا
�َ� قُتِلوا �� َس��ِل اِهللا َو�ِکن ِ�َ�لَُوا بَعَضُ� ِ�َعٍض ۀ َوا�
فَلَن �ُِضل اَعما�َهُ� � َسَ�دِ��     َو�ُصلِـُح  ��َهُ� �
�َ� ءاَمنوا هَاا� �َاـ� ��ُفَها �َهۀَـ    عَ رـ�َو�ُ دِخُ�ُُ� الَج
ـ دامَُ��� وااَهللا     َ�ُ�ُ��     َو�ُ ثَّ�ِ اَق  ِان تَ�ُ�ُ
�َ� َ�َ�رـوا    فََ�عًساـ �َهُ�    َو اََضل اَعما�َهُ�� َوا�
 اَ�زَـَل اُهللا    فَاَحبََط اَعما�َهُ�� ُ� َ�رـِهوا ما �َلَِک ِ�اـذ

· ٍد  سوَرةُ  ُ�َم

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�َ� َکَ�رـوا     َوَص ّدواَعن َس��ِل اِهللا      اََضل اَعماَ�هُ�)1 � اِّ
ٍد َم�ُ ��َما�ُزّـَِل ع ِ ِت   َوءامَنواب لِح �َ�ءامَنوا  َوَعِملُواالصّْ وَا�
َرَعُ�م َس�ئِّئاِ�ِم    َواَصلَـَح ��َهُم� ِم    َکف َوُهَوالَحق ِمن َرّ�ِ
�َ� ءامَنُوا َعُواالباِطَل    َواَن ا� � �َ� کََ�رُـوا    اٍّ ذلَِک ِ�اـَن ا�
ِ لّ�اِس اَمثا�َهُم� لَِک َ��ُِب اهللاُ ل ِم ‘  َکذ َعُواالحَق ِمن َرّ�ِ � اٍّ
   اِذا ّقاِب ‘  تَح ـ َ�َب الّرِ �َ� َ�َفروا     فَ  َ�اِـذا �َ�ُ�ُ� ا�
ـ داًء واا�َو�َ�     َ�اِـّما مَّ�ًا �َعُد    َو ِاّما فِ  اَ�َ���ُموُ�    فَُشد
ِم�ُم ا �َ�َ�َ َ ءُاُهللا    ل تَحّ تََضَع اَ�ُب اَوزارَها ‘ذلَِک «َولَو�َشا
�َ� قُتِلوا �� َس��ِل اِهللا َو�ِکن ِ�َ�لَُوا بَعَضُ� ِ�َعٍض ۀ َوا�
فَلَن �ُِضل اَعما�َهُ� � َسَ�دِ��     َو�ُصلِـُح  ��َهُ� �
�َ� ءاَمنوا هَاا� �َاـ� ��ُفَها �َهۀَـ    عَ رـ�َو�ُ دِخُ�ُُ� الَج
ـ دامَُ��� وااَهللا     َ�ُ�ُ��     َو�ُ ثَّ�ِ اَق  ِان تَ�ُ�ُ
�َ� َ�َ�رـوا    فََ�عًساـ �َهُ�    َو اََضل اَعما�َهُ�� َوا�
 اَ�زَـَل اُهللا    فَاَحبََط اَعما�َهُ�� ُ� َ�رـِهوا ما �َلَِک ِ�اـذ

· ٍد  سوَرةُ  ُ�َم

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�َ� َکَ�رـوا     َوَص ّدواَعن َس��ِل اِهللا      اََضل اَعماَ�هُ�)1 � اِّ
ٍد َم�ُ ��َما�ُزّـَِل ع ِ ِت   َوءامَنواب لِح �َ�ءامَنوا  َوَعِملُواالصّْ وَا�
َرَعُ�م َس�ئِّئاِ�ِم    َواَصلَـَح ��َهُم� ِم    َکف َوُهَوالَحق ِمن َرّ�ِ
�َ� ءامَنُوا َعُواالباِطَل    َواَن ا� � �َ� کََ�رُـوا    اٍّ ذلَِک ِ�اـَن ا�
ِ لّ�اِس اَمثا�َهُم� لَِک َ��ُِب اهللاُ ل ِم ‘  َکذ َعُواالحَق ِمن َرّ�ِ � اٍّ
   اِذا ّقاِب ‘  تَح ـ َ�َب الّرِ �َ� َ�َفروا     فَ  َ�اِـذا �َ�ُ�ُ� ا�
ـ داًء واا�َو�َ�     َ�اِـّما مَّ�ًا �َعُد    َو ِاّما فِ  اَ�َ���ُموُ�    فَُشد
ِم�ُم ا �َ�َ�َ َ ءُاُهللا    ل تَحّ تََضَع اَ�ُب اَوزارَها ‘ذلَِک «َولَو�َشا
�َ� قُتِلوا �� َس��ِل اِهللا َو�ِکن ِ�َ�لَُوا بَعَضُ� ِ�َعٍض ۀ َوا�
فَلَن �ُِضل اَعما�َهُ� � َسَ�دِ��     َو�ُصلِـُح  ��َهُ� �
�َ� ءاَمنوا هَاا� �َاـ� ��ُفَها �َهۀَـ    عَ رـ�َو�ُ دِخُ�ُُ� الَج
ـ دامَُ��� وااَهللا     َ�ُ�ُ��     َو�ُ ثَّ�ِ اَق  ِان تَ�ُ�ُ
�َ� َ�َ�رـوا    فََ�عًساـ �َهُ�    َو اََضل اَعما�َهُ�� َوا�
 اَ�زَـَل اُهللا    فَاَحبََط اَعما�َهُ�� ُ� َ�رـِهوا ما �َلَِک ِ�اـذ
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فعالیت     2

کوتاهی و کشیدگی حرکات

ـ و « به صورت کشیده خوانده می شوند. ـ ی ـ ا ـ ـ  ـ   « به حالت کوتاه و صداهای » ـ ـُ ـ ـ
ـِ ـَـ ـ صداهای » ـ

در فارسی گاهی صداهای کوتاه را به صورت کشیده می خوانیم؛ مانند کشیده  خواندن کلمات )  َاصل ، ِاسم ، 
ُشغل  ( و گاهی صداهای کشیده را کوتاه می خوانیم؛ مانند کوتاه خواندن کلمات )  آب ، سیب ، خوب (

در خواندن قرآن نباید این حالت پیش بیاید؛ زیرا در زبان عربی، کشیده خواندن صداهای کوتاه، آنها را به 
صداهای کشیده تبدیل می کند و گاهی باعث تغییر معنای کلمه می شود. 

مثالً اگر فتحه در کلماتی مانند » قاَل   ، کانَ « کشیده خوانده شود، در لحن عربی، فعل مفرد به فعل مثّنٰی تبدیل می شود.

کوتاه خواندن صداهای کشیده نیز، آنها را به صداهای کوتاه تبدیل می کند و باعث تغییر معنا می شود.

مثالً اگر صدای » و« در کلماتی مانند » یَصِبروا، یَعـلَموا« کوتاه خوانده شود، در لحن عربی، فعل جمع به فعل 
مفرد تبدیل می شود. این حالت بیشتر در آخر کلمات پیش می آید.

هر جمله  کلمات  بین  آیات سوره حمد،  در  کوتاه  برای درست خواندن صداهای 
فاصله ای نداده و کلمات را متصل به هم بخوانید:

         

 

          

آخر  کوتاه  کنید چگونه صدای  دقت  و  دهید  گویا گوش  کتاب  از  را  آیات درس 
کلمات به کلمه بعد وصل می شود؛ شما نیز مانند آن بخوانید.

فعالیت     1

آموزش قرا   ئت
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

تبعیت کردند      ،      نازل شد      ،      کارها

معناکلمهردیف

مانع شدندَصـّدوا1

محو و نابود کرد، گمراه کردَاَضـل2َّ

اعمال ،   ...َاعـمال3

معناکلمهردیف

َل4 ...ُنـِزّ

...    ، پیروی کردندِاتَّـبَـعوا5

...ُانـِزَل6

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                  2ــ  1ــ 

: :                                  4ــ  3ــ 

: :                   6ــ  5ــ 

: 7ــ 

: 8 ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 507 تا 510 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات اول تا سوم سورهٔ محمد )ص( را کامل کنید.

.............................  : 1ــ  

.............................................  : 2ــ  

.................................................   : 3ــ 

.......................................................... : 4ــ 

:   پوشاند .................................................... ـ  5ـ 

:   و حال و روزشان را بهبود بخشید. 6 ــ 

:    زیرا ........................................ 7ــ 

........................................   : ـ  8ـ 

:  ...  خدا   ...  ...   حال و وضعشان را بیان می کند. 9 ــ

ج ـ  از صفحٔه  508 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای آن بنویسید.

د ـ در صفحٔه 507 قرآن کریم در آیٔه زیبایی، خداوند مؤمنان را نوید می دهد که اگر با ایمان و عمل صالح، دین 
خدا و او را یاری کنند، خدا نیز آنها را یاری می کند و در همٔه امور، آنها را محکم و ثابت قدم می گرداند. این آیه 

شریفه را بیابید، همراه با معنای آن بنویسید و سعی کنید آن را حفظ کنید.

یاری خدا، یاری از خدا

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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بهداشت روانی در قرآن )1(

نیاز  بارها شنیده یا خوانده ایم که قرآن کریم، کتاب هدایت است؛ اما این سخن حق، به دقت و تدبر 
دارد. هرچند انسان از فطرت الهی برخوردار است؛ اما باید با اندیشه، عمل، تالش و مبارزه با کاستی ها 
این  و  است  الهی  هدایت  نیازمند  این شکوفایی  کند.  را شکوفا  الهی خود  فطرت  نفسانی،  تمایالت  و 

هدایت الهی است که راه را از چاه و درستی را از نادرستی روشن می سازد.
بپردازد،  آنها  رفع  و  درمان  به  باید  و  روبه روست  آنها  با  آدمی  که  کاستی هایی  و  بیماری ها  جمله  از 
بیماری ها و ناتوانی های روحی و روانی اوست. قرآن کریم در چند آیه خود را درمان و شفای بیماری هایی 

می داند که در قلب و وجود ما النه کرده اند و مانع رشد و تعالی ما می شوند؛ مانند:

شناخت

ِاسراء 82

یونس 57

در این آیات شریفه چه زیبا قرآن، درمان و شفای خود را برای همٔه مردم می داند؛ اما همان طور که 
می فرماید، مؤمنان از این داروی الهی بهتر بهره مند می شوند.

40
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اینک به بیان برخی از مشکالت و بیماری های روحی و روانی و درمان آنها در پرتو آموزه های قرآنی 
از هدایت  بهره گیری  و  به خویش  مراجعه  با  و  کنیم  آنها دقت  یکایک  در  می پردازیم. چه خوب است 

قرآن کریم چنین موانعی را از پیش پای رشد و تعالی خود برداریم.

آسیب های 

روحی و روانی
درمان قرآن

نا امیدی 
و 

یأس

: خداوند به زودی پس از سختی آسانی می آورد. 1ــ 
                                                                                                        طالق 7

: از لطف و رحمت خدا نا امید نشوید. 2ــ 
 یوسف 87

اضطراب 
و نگرانی

: بدانید فقط با یاد خداست که دل ها آرامش می یابد.
رعد 28

نگرانی
و

ای مؤمنان از صبر و نماز کمک بگیرید؛قطعاً خدا با صابران است.                      بقره 153ناراحتی

احساس گناه 
و ناامیدی از 

بخشش

بگو ای بندگان من که به خود ظلم کرده اید از رحمت و مهربانی خدا ناامید نشوید
قطعاً خدا همٔه گناهان را می آمرزد، به راستی او بسیار آمرزنده و مهربان است.

و به سوی پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم باشید.                            زمر 53 و 54

احساس 
شکست در 

زندگی

1ــ  
و بر خدا توکل کن که حمایت و پشتیبانی خدا کافی است.                                احزاب 3

 2ــ  
موفقیت من فقط از سوی خداست بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم.      هود 88                                         
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51
1  

مل
ن کا

قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا
جلسۀ اول ردس چهارم

سوَرةُ ا�َف�ِ�

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
َم ِاّ�اـ فَ�َ� نا لََک فَ�حًا ُم���ًا )1 لِ�َـ�ِ�رَـ لََک اهللاُ    ما َ�َقد
ِمن ذَ�ِ�َک    َوما َ�اـَخرَـ     َو ُ�ِ� �ِعَم�َه{َعلَیَک     َو َ�ِد�ََک
َك اهللاُ  �ًَ�اعَ زـ�زًـا � ِ�اً�ا مُسَ�ق�ًما  � َو  َ�ُ�َ
ِمنَ�     ِ�َ�دادوا کی�ََۀ   �� قُلوِب ا�مـُ و اَ�زَـَل الس ي� ُهَوا�
اَرِض‘ ِت  َوال ـو م ـ نوُد الس ا� ماً�اـ َ�َع  ا� ماِ�ِه�‘  َو  ِهللاِ جُ 
وஐَاَن اُهللا َعل�ًماَحک�ًما� لِ�ُدِخَل ال مُ وِمنَ� َوال مُ وِم�ِت
رَـ �ِدَ� ��ا     َویَُ�ّ�ِ رُـ     خ � َا َج�ٍّْت     َ� رـي ِمن َ�ِ�َهاال
ـ ئئاِ�ِه�  «   َوஐاَن ذلَِک ِع�َد اِهللا  َ�زًا َعظ�ًما � َع�ُه� َ��ِّ
ِت    َوال ُم�ِکَ� َوال ُم�ِکِت ِفق �ِفقَ� َوال ُم �َب ال ُم َو�ُعَّذِ
وِء « َوَغِضَب اهللاُ رـَةُ الس�ِ وءِ ‘َعلَِ�� دا الس اـِهللا َظن�ِ �َ�ّ اِّلّظـ ا
ءَت َم��ًا� َعلَِ��   َوَ�عََ�هُ�   َواََعد َ�هُ� جَ ـَه�َ� « َوسا
اَ رِض‘ َوஐاَن اهللاُ َ��ًاحَک�ًما� مـوِت َوال َو ِهللاِ جُنوُدالس
ِمنوا ِ�اـِهللا ا َو�َ ذ�رًـا� لِ�ُو ً   اَرَسل�َک شاِه ًدا َوُم�َّ�ِ ِاّ�اـ
روهُ    َوُ�َوّقِرـوهُ « َو�َُسبِّحوهُ بُکرـَةً َواَصیًالا� َورَسولِه    َوُ�عَ زّـِ

سوَرةُ ا�َف�ِ�

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
َم ِاّ�اـ فَ�َ� نا لََک فَ�حًا ُم���ًا )1 لِ�َـ�ِ�رَـ لََک اهللاُ    ما َ�َقد
ِمن ذَ�ِ�َک    َوما َ�اـَخرَـ     َو ُ�ِ� �ِعَم�َه{َعلَیَک     َو َ�ِد�ََک
َك اهللاُ  �ًَ�اعَ زـ�زًـا � ِ�اً�ا مُسَ�ق�ًما  � َو  َ�ُ�َ
ِمنَ�     ِ�َ�دادوا کی�ََۀ   �� قُلوِب ا�مـُ و اَ�زَـَل الس ي� ُهَوا�
اَرِض‘ ِت  َوال ـو م ـ نوُد الس ا� ماً�اـ َ�َع  ا� ماِ�ِه�‘  َو  ِهللاِ جُ 
وஐَاَن اُهللا َعل�ًماَحک�ًما� لِ�ُدِخَل ال مُ وِمنَ� َوال مُ وِم�ِت
رَـ �ِدَ� ��ا     َویَُ�ّ�ِ رُـ     خ � َا َج�ٍّْت     َ� رـي ِمن َ�ِ�َهاال
ـ ئئاِ�ِه�  «   َوஐاَن ذلَِک ِع�َد اِهللا  َ�زًا َعظ�ًما � َع�ُه� َ��ِّ
ِت    َوال ُم�ِکَ� َوال ُم�ِکِت ِفق �ِفقَ� َوال ُم �َب ال ُم َو�ُعَّذِ
وِء « َوَغِضَب اهللاُ رـَةُ الس�ِ وءِ ‘َعلَِ�� دا الس اـِهللا َظن�ِ �َ�ّ اِّلّظـ ا
ءَت َم��ًا� َعلَِ��   َوَ�عََ�هُ�   َواََعد َ�هُ� جَ ـَه�َ� « َوسا
اَ رِض‘ َوஐاَن اهللاُ َ��ًاحَک�ًما� مـوِت َوال َو ِهللاِ جُنوُدالس
ِمنوا ِ�اـِهللا ا َو�َ ذ�رًـا� لِ�ُو ً   اَرَسل�َک شاِه ًدا َوُم�َّ�ِ ِاّ�اـ
روهُ    َوُ�َوّقِرـوهُ « َو�َُسبِّحوهُ بُکرـَةً َواَصیًالا� َورَسولِه    َوُ�عَ زّـِ
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

روان است    ،     بزرگ    ،     لشکریان    ،     رستگاری    ،     رودها    ،     زیر

معناکلمهردیف

آرامشَسـکیـنَـة1

…    ،  جمع ُجندُجـنود2

وارد می کندُیدِخـُل3

…تَجـری4

معناکلمهردیف

…تَحت5

…َانـهار6

موفقیت  ،    …َفوز7

…َعـظیم8

 
معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                                    2ــ  1ــ 

: :                                  4ــ  3ــ 

: :                           6ــ  5ــ 

: :                                                          8  ــ  7ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم

1ــ ِلُیدِخَل = ِلـ + یُدِخُل ← ِلُیدِخَل : تا وارد کند

١
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 511 تا 515 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 4 و 5 سورهٔ فتح را کامل کنید.

.................................  : 1ــ  

:   ...   بیفزایند      ...      بر      ...       ... 2ــ  

..............................................   : 3ــ 

................................................. : 4ــ 

.......................................   : 5 ــ 

........................................   : 6 ــ 

:   و بپوشاند ........................................ 7 ــ 

....................................   : ـ  8ـ 

ج ـ از صفحٔه 511 و 512 قرآن کریم چند عبارت آشنا را بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید )غیر از 
عبارات آیٔه چهارم و پنجم(.

د ـ در صفحٔه 512 قرآن کریم یک پیام بسیار زیبا و مشهور آمده است. آن را یافته، همراه با معنا بنویسید و 
حفظ کنید.

خدا، برترین قدرت

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم
51

6  
مل

ن کا
قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا

سوَرةُ الُ�ُ�رــاِت

نوا   اَن تُص�بوا �َ�ءامَنوا   اِن اجءَُ� فاِسٌق ِ�َ�َ اٍ   فَ�َبَ� هَاا� �َ �
َ�ًمابَِ�هالٍَۀ   فَ�ُصبِحواعَ�� ما فَعَل�ُ� �دِـمَ��َواعلَموا
��ِاَم رِـ     َ�عَن اَن فیُ� رَسوَل اِهللا «   لَو�ُطیعُُ� �� َک��ٍ  ِمَن ال
َ هـ{ �� قُلوبُِ� � ای ماَن     َوَز َب ِالَیُ�ُ� ال َو�ِکن اهللاَ َحب
ئَِک َوَ�رـهَ  ِالَیُ�ُ� الکُ�رَـ َوا��ُسوَق َوا�ِعصیاَن ‘  اُو�
ُهُ� الرِّْشدوَن�فَضًالاِمَن اِهللا َونِعَمًۀ ‘َواُهللا َعل�ٌ حَک�ٌ�
ـ اَصلِحوابَ�َ�هُما« ـ �َ�َلوا     فَ  ِمنَ� اق  اِن ِمَن ال ُمو�َ�ِ َو ِان �اـ
َء ���َ ّتَح   ���َ � اُ خرـي  فَقاتِلُواال هُماَع�َ� ال فَاِن بَغَت اِ��ـ
ءَت    فَاَصلِحواَ�َ�هُماِ�اـ�عَدِل    َواَقِسطوا«  اَم رِـاِهللا «  فَاِن فا ��ِا
ِان اهللاَ ُ�ِب ال ُمقِسطَ��اِ� َماال ُموِمنوَن اِخَوةٌ    فَاَصلِحوا
�َ� َهاا� �َاـ��وَن�َ�ُ �ُ ـ بََ� اََخَویُ� «   َوا�ُقوااهللاَ     َ�عَل
ا�َسَ� َ�ٌ� ِمن َ�ٍ�     َع� اَن یَکو�اخًَ�اِم�ُ�· ءامَنوا    ل
اتَلِمزـوا ٍء   َع� اَن یَُ�نـ خًَ�اِمُ�ن « َول ءٌ ِمن �ِسا ا�ِسا َول
اسُ� ا��ُسوُق ِ اَلقاِب «   بِئَس ال ا�َ�ا�زَـوا ِ�اـل اَ��َُسُ�    َول
ئَِک ُهُ� الظّْلِـموَن� ـ اُو� ای ماِن ‘ َومَن لَم َ��ُب    فَ  َ�عَد ال

سوَرةُ الُ�ُ�رــاِت

نوا   اَن تُص�بوا �َ�ءامَنوا   اِن اجءَُ� فاِسٌق ِ�َ�َ اٍ   فَ�َبَ� هَاا� �َ �
َ�ًمابَِ�هالٍَۀ   فَ�ُصبِحواعَ�� ما فَعَل�ُ� �دِـمَ��َواعلَموا
��ِاَم رِـ     َ�عَن اَن فیُ� رَسوَل اِهللا «   لَو�ُطیعُُ� �� َک��ٍ  ِمَن ال
َ هـ{ �� قُلوبُِ� � ای ماَن     َوَز َب ِالَیُ�ُ� ال َو�ِکن اهللاَ َحب
ئَِک َوَ�رـهَ  ِالَیُ�ُ� الکُ�رَـ َوا��ُسوَق َوا�ِعصیاَن ‘  اُو�
ُهُ� الرِّْشدوَن�فَضًالاِمَن اِهللا َونِعَمًۀ ‘َواُهللا َعل�ٌ حَک�ٌ�
ـ اَصلِحوابَ�َ�هُما« ـ �َ�َلوا     فَ  ِمنَ� اق  اِن ِمَن ال ُمو�َ�ِ َو ِان �اـ
َء ���َ ّتَح   ���َ � اُ خرـي  فَقاتِلُواال هُماَع�َ� ال فَاِن بَغَت اِ��ـ
ءَت    فَاَصلِحواَ�َ�هُماِ�اـ�عَدِل    َواَقِسطوا«  اَم رِـاِهللا «  فَاِن فا ��ِا
ِان اهللاَ ُ�ِب ال ُمقِسطَ��اِ� َماال ُموِمنوَن اِخَوةٌ    فَاَصلِحوا
�َ� َهاا� �َاـ��وَن�َ�ُ �ُ ـ بََ� اََخَویُ� «   َوا�ُقوااهللاَ     َ�عَل
ا�َسَ� َ�ٌ� ِمن َ�ٍ�     َع� اَن یَکو�اخًَ�اِم�ُ�· ءامَنوا    ل
اتَلِمزـوا ٍء   َع� اَن یَُ�نـ خًَ�اِمُ�ن « َول ءٌ ِمن �ِسا ا�ِسا َول
اسُ� ا��ُسوُق ِ اَلقاِب «   بِئَس ال ا�َ�ا�زَـوا ِ�اـل اَ��َُسُ�    َول
ئَِک ُهُ� الظّْلِـموَن� ـ اُو� ای ماِن ‘ َومَن لَم َ��ُب    فَ  َ�عَد ال
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وقف و ابتدا و نظم قرائت

 کلمات و عبارات هر متن باید با نظم و ترتیب خاص خود و نیز کلمات یک جمله باید متصل و مرتبط با 
یکدیگر خوانده شود و میان جمله ها، مکث های مناسب و طبیعی وجود داشته باشد. رعایت این موضوع 
در خواندن قرآن از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو باید همواره از ابتدای جمله شروع و 
فقط در آخر جمله ها وقف کنیم تا هر جمله کامل شود و نیز جمله ها با هم مخلوط نشوند و معنای آیات 

به طور صحیح درک شوند.

برای رعایت دقیق محل وقف و ابتدای مناسب، عالئمی نوشته شده است؛ به این ترتیب:

1ــ شمارٔه آیه که معموالً در آخر آن می آید و جای بسیار مناسب برای وقف است. مانند:

سوره واقعه

2ــ عالئم وقف در آیاتی که شامل چند جمله است. این عالئم به شکل حروف ریز 

».....    .....    ......    .....    .....  « باالی متن و آخر جمله می آید، مانند:

سوره محمد )ص(

از این رو هنگام قرائت قرآن به عالئم وقف دقت و در هریک از آنها وقف کنید.

آیٔه 15 از صفحه 484 قرآن کریم را با رعایت همٔه محل های وقف بخوانید. 
)صفحه ١٣ کتاب درسی(

فعالیت

آموزش قرا   ئت
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

نباید مسخره کند     ،      می باشند     ،      زنان     ،      برادران     ،      اصالح کنید

معناکلمهردیف

…ِاخـَوة1

حوا2 ـِ …َاصـل

مورد رحمت قرار می گیریدُترَحـموَن3

…الَیسـَخر4

معناکلمهردیف

شایدَعـسی5ٰ

6
َیـکونونَ  ،

َیـکونوا
…   ،   باشند

…نِـساء7

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                          2ــ  1ــ 

: :                                                    4ــ  3ــ 

: :                                6ــ  5ــ 

: :                                                    8  ــ  7ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

2

1ــ این عبارت را به صورت »مؤمنان، فقط با هم برادرند« معنا کنید؛ یعنی مؤمنان فقط باید با هم برادری و مهربانی کنند 
نه جنگ و نزاع .

3و2ــ در این دو عبارت حرف »ِمن« معنا نمی شود و در آخر ترجمه، کلمٔه »را« می آید.

3

١

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 515 تا 520 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیٔه 10 و قسمت اول آیٔه 11 سورهٔ حجرات را کامل کنید.

.....................................................  : 1ــ  

: ...  ...       ...       دو برادرتان. 2ــ  

.............................................   : 3ــ  

...................................   : 4 ــ 

..................................................   : 5 ــ 

: 6 ــ   ... 

................... ، ...  ... باشند ............

ج ـ از صفحٔه 517 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

د ـ سورٔه حجرات یکی از زیباترین و جامع ترین سوره های قرآن کریم است. در این سوره مسائل بسیار مهم 
اعتقادی در زمینٔه اطاعت کامل از خدا و پیامبر اکرم و نیز مسائل مهم اجتماعی میان مسلمانان مانند صلح و 
پرهیز از جنگ و نیز مسائل ارزشمند اخالقی آمده است. از این سوره یا به طور خاص، از صفحٔه 517، یکی 

از این پیام های ارزشمند را انتخاب کنید و همراه با معنای آن بنویسید. سپس آن را حفظ و به آن پایبند باشید.

آیین زندگی

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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بهداشت روانی در قرآن )2(

در درس قبل با برخی از مشکالت روحی و روانی آدمی و درمان های قرآن کریم آشنا شدیم. اینک نیز به 
تعداد دیگری از این مشکالت توجه می کنیم.

درمان قرآنآسیب های روحی و روانی

لج بازی و کینه توزی

1ــ                        
نیکی و بدی یکسان نیست؛ 

)بدی( را با آنچه که بهتر است، از بین ببرید )بدی را با بدی پاسخ ندهید(.                                                                                                             
                                                                                      فصلت 34

2ــ                                             
باید عفو کنند و گذشت نمایند؛

 
مگر دوست ندارید که خداوند شما را ببخشد؟!

 نور 22

خشم و عصبانیت

1ــ           
)افراد با تقوا( خشم خود را فرو می خورند و مردم را عفو می کنند.

آل عمران 134
2ــ                    

هرکس که )دیگری را( ببخشد و با او آشتی کند، خداوند به او پاداش می دهد.
 شوری 40

شناخت

49
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خود کم بینی

 
سستی نکنید و ناراحت و نگران نباشید 

که شما برترید، اگر مؤمن باشید.
 آل عمران 139

1ــ مسخره کردن
2ــ عیب جویی

3ــ لقب بد دادن
4ــ سوءظن

5  ــ تجسس در کار دیگران
6 ــ غیبت کردن

تحقیق: با مراجعه به آیات 10 تا 12 سورهٔ حجرات این موارد را بیابید و 
با تدبر در این چند آیه بیان کنید که قرآن برای پاک شدن از این صفات ناپسند 

فردی و اجتماعی، ما را به چه راهی هدایت می کند.

50
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سوَرةُ ا�ّ�ارِ �ِ�

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِ �ًُ�ا� �رِـ ِت وِقرًـا�فَالجِملـ ِ ذَرًوا)1فَالح �ِر َوا��ّْ
ِت  اَم رًـا  �  ِا� ما �َعدوَ� �َ��ِ�ٌق � مـ َفا�ُمـَقّسِ
ِء ذاِ� ا�ُ�بُِک � ما ا�ّ�َ� �َواقٌِع  �  َوالس �َوِا
فَُک َعنُه مَن اُفَِک � ٍل ُ�تَلِـٍف� �ُو�َ ��َ� ��ُ ِان
�َ� ُه�  ف� َغمرَـ ةٍ ساهوَن � � قُِ�َل ا�َ�رــّْصوَن � اِّ
�َسئئَلوَن اَّ�َن َ�ُم ا�ّ�ِ� � َ�َ� ُ� عَ�َ� ال�ّاِر �ُ�َ��وَن �
�� کُنُ�� ِ�هـ �َسَ�عِجلوَن� َذاا� ذو�ا فِت�َتَُ��  « ه
ـُه� �ءات  ِا� ا�ُم�قَ� ف� َج�ٍّْت َوُعیوٍن � ءاِخ ذَ� ما
هُ� ���ا قَبَل ذِ�َ ُ�ِس�َ� � ���ا قَل�ًالا �هُ�  «   ِا �َر
اَسحاِرُه� �َسَ��ِ�رـوَن� یِل ما َ�َ�عوَن�َو ِ�اـل ِمَن ال
اَرِض �ِِل َوا�َم�وِ��َو فِ� ال َوف� اَمواِ�ِه� َحقٌّ لِلّسا
ءا�ٌت لِلموقِنَ��َوف� اَ�ُ�ِسُ��‘  اَفَالا ُ�ِ�وَن�
ِء ما ِء ِرزقُ�ُ� َوما �َعدوَن �َ�َوَرّبِ الس ما َوفِ� الس
اَرِض      ِا�هـ{َ�َ�قٌّ      ِمثَل ما  َان�ُ� تَ�ِ�ـقوَن � َوال

سوَرةُ ا�ّ�ارِ �ِ�

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِ �ًُ�ا� �رِـ ِت وِقرًـا�فَالجِملـ ِ ذَرًوا)1فَالح �ِر َوا��ّْ
ِت  اَم رًـا  �  ِا� ما �َعدوَ� �َ��ِ�ٌق � مـ َفا�ُمـَقّسِ
ِء ذاِ� ا�ُ�بُِک � ما ا�ّ�َ� �َواقٌِع  �  َوالس �َوِا
فَُک َعنُه مَن اُفَِک � ٍل ُ�تَلِـٍف� �ُو�َ ��َ� ��ُ ِان
�َ� ُه�  ف� َغمرَـ ةٍ ساهوَن � � قُِ�َل ا�َ�رــّْصوَن � اِّ
�َسئئَلوَن اَّ�َن َ�ُم ا�ّ�ِ� � َ�َ� ُ� عَ�َ� ال�ّاِر �ُ�َ��وَن �
�� کُنُ�� ِ�هـ �َسَ�عِجلوَن� َذاا� ذو�ا فِت�َتَُ��  « ه
ـُه� �ءات  ِا� ا�ُم�قَ� ف� َج�ٍّْت َوُعیوٍن � ءاِخ ذَ� ما
هُ� ���ا قَبَل ذِ�َ ُ�ِس�َ� � ���ا قَل�ًالا �هُ�  «   ِا �َر
اَسحاِرُه� �َسَ��ِ�رـوَن� یِل ما َ�َ�عوَن�َو ِ�اـل ِمَن ال
اَرِض �ِِل َوا�َم�وِ��َو فِ� ال َوف� اَمواِ�ِه� َحقٌّ لِلّسا
ءا�ٌت لِلموقِنَ��َوف� اَ�ُ�ِسُ��‘  اَفَالا ُ�ِ�وَن�
ِء ما ِء ِرزقُ�ُ� َوما �َعدوَن �َ�َوَرّبِ الس ما َوفِ� الس
اَرِض      ِا�هـ{َ�َ�قٌّ      ِمثَل ما  َان�ُ� تَ�ِ�ـقوَن � َوال
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

استغفار می کنند    ،     بودند    ،     َسَحرها    ،     نیازمند    ،     ثروت

معناکلمهردیف

…کانوا1

…    ، جمع َسَحرَاسـحار2

…      ، آمرزش می خواهندَیسـتَغـِفـروَن3

معناکلمهردیف

…     ، جمع مالَامـوال4

نیازمند، درخواست کنندهسائِل5

محروم ،     …َمحـروم6

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                  2ــ  1ــ 

: :                                              4ــ  3ــ 

: :                                        6ــ  5ــ 

: :                               8  ــ  7ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 521 تا 525 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 15 تا 21 سورٔه ذاریات را کامل کنید.

...........................................  : 1ــ  

: آنچه      ...      ...      به آنها می دهد می گیرند؛  2ــ  

..............................................  : ٣ــ  

: آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند )و بیشتر شب را در دعا و نماز بودند(. ٤ــ

................................................  : ٥ ــ  

:    ............... سهمی است ............. ٦ ــ 

..............................................   : ٧ــ 

:   ....................... پس آیا نمی بینید؟! ٨  ــ 

ج ـ از صفحه 523 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 523 قرآن کریم، خداوند به پیامبر می فرماید: »به مؤمنان پند و تذکر بده که برای آنها سودمند 
است«. این آیٔه شریفه را بیابید، همراه با ترجمٔه آن بنویسید. به نظر شما چرا پند و تذکر سودمند است؟ در این باره 

با دوستان خود گفت وگو کنید.

مؤمنان را سود بخشد!
متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن

1ــ در اینجا »   ِبـ « به معنای »  در« است. 

١
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ِ�رٍـ�  رِـ     فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ َ�اـا�ُقرءاَن  ل �َ� َوَ�َقد
َ� َ�مُ لوٍط ِ��ل� ُذرِ � اِّ�اـ اَرَسلناَعلَِ�� �ِصبًا ��َ
هُ�   �َِسَ�رــٍ � ِ�عَمۀًـ  مِن ِع� ِد�‘ ���َءاَل  لوٍط «   ن   ا ّ  ِال
لَِک َ� زـي مَن َشکرََـ � َوَ�َقد اَ� َذَرُه� �َطَش�َ�ا  ��َ 
  ـ ه    فَطََمسنا فَ�َماَروا ِ��ل� ُذرِ�َوَ�َقد راَودوهُ َعن َض�فِ 
اَع�َُ�هُ� «  َ��و�ا َعذا��   َو�ُُ�رِ  � َو َ�َقد َصبَ�هُ� 
بُ�رَـةً َعذاٌب مُسَ�ِ�رـٌّ�فَذو�اعَذا��  َو�ُُ�رِ  �

ِ�رٍـ�  رِـ     فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ َ�اـا�ُقرءاَن  ل �َ� َوَ�قَد
ِ�ا �وبا ِ��ا ��َ �  ُُذر �ءَ ءاَل ِفرـَ�َن ال َو َ�َقد �اـ
ُه� اَخ َذ َ��زٍـ ُمق�َ ِدرٍ �اَُ�ّفارُُ� �ـ اَخَ ذ ا     فَ  ِ�ّ ُ�
ُ�رِـ  � ءَةٌ  فِ� الز  َخ�ٌ  مِن  اُو�ِ��ُ�      اَ� لَ�ُ� َ�رـا
اَ�  َ�قولوَ�  َ� نُـ َ��ٌع ُم��َِ�ٌ  �  َسُ�زَـُ� الَ�مـُع
ـ ُۀ  ـ ۀُ مَوِعُدهُ�     َوالّساعَ  ُ�رَـ � �َِل الّساعَ  ��َوُ�َولّوَ� ا
ـلٍـ  َوُسعُ رٍـ�  اَد��   َو اََ�رــ � ِا� ا�ُمج رِـمَ�  ف� َضل
َ�مَ �ُسَحبوَن فِ� الّ�ارِ عَ��  وُجوِهِه� «  �و�ا َمس َسَ�رَـ�

سوَرةُ الَقَمرِـ

ِ�رٍـ�  رِـ     فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ َ�اـا�ُقرءاَن  ل �َ� َوَ�َقد
َ� َ�مُ لوٍط ِ��ل� ُذرِ � اِّ�اـ اَرَسلناَعلَِ�� �ِصبًا ��َ
هُ�   �َِسَ�رــٍ � ِ�عَمۀًـ  مِن ِع� ِد�‘ ���َءاَل  لوٍط «   ن   ا ّ  ِال
لَِک َ� زـي مَن َشکرََـ � َوَ�َقد اَ� َذَرُه� �َطَش�َ�ا  ��َ 
  ـ ه    فَطََمسنا فَ�َماَروا ِ��ل� ُذرِ�َوَ�َقد راَودوهُ َعن َض�فِ 
اَع�َُ�هُ� «  َ��و�ا َعذا��   َو�ُُ�رِ  � َو َ�َقد َصبَ�هُ� 
بُ�رَـةً َعذاٌب مُسَ�ِ�رـٌّ�فَذو�اعَذا��  َو�ُُ�رِ  �

ِ�رٍـ�  رِـ     فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ َ�اـا�ُقرءاَن  ل �َ� َوَ�قَد
ِ�ا �وبا ِ��ا ��َ �  ُُذر �ءَ ءاَل ِفرـَ�َن ال َو َ�َقد �اـ
ُه� اَخ َذ َ��زٍـ ُمق�َ ِدرٍ �اَُ�ّفارُُ� �ـ اَخَ ذ ا     فَ  ِ�ّ ُ�
ُ�رِـ  � ءَةٌ  فِ� الز  َخ�ٌ  مِن  اُو�ِ��ُ�      اَ� لَ�ُ� َ�رـا
اَ�  َ�قولوَ�  َ� نُـ َ��ٌع ُم��َِ�ٌ  �  َسُ�زَـُ� الَ�مـُع
ـ ُۀ  ـ ۀُ مَوِعُدهُ�     َوالّساعَ  ُ�رَـ � �َِل الّساعَ  ��َوُ�َولّوَ� ا
ـلٍـ  َوُسعُ رٍـ�  اَد��   َو اََ�رــ � ِا� ا�ُمج رِـمَ�  ف� َضل
َ�مَ �ُسَحبوَن فِ� الّ�ارِ عَ��  وُجوِهِه� «  �و�ا َمس َسَ�رَـ�

سوَرةُ الَقَمرِـ
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وقف در آخر جمله

 بسیاری از جمله های یک آیه، عالمت وقف ندارند و تشخیص اینکه جمله در کجا پایان می یابد تا بتوان در 
آخر آن، وقف کرد؛ از طریق درک معنای آن، امکان پذیر است.

دیگر  جملٔه  از  را  جمله  هر  تا  باشیم  آشنا  جمله  ساختار  و  کلمات  معنای  با  باید  آیات،  معنای  درک  برای 
تشخیص دهیم1. همچنین می توان به وسیله برخی کلمات ساده، ابتدای جمله را تشخیص داد و در محل مناسب 

وقف کرد.

برخی کلمات پر استفاده که معموالً در اول جمله قرار می گیرند، عبارت اند از: 

    ،          ،          ،          ،    

خوب است بدانیم که وقف بر سر هر جمله و کوتاه کوتاه خواندن عبارات قرآنی، خواندن را آسان می کند و از 
اشتباهات می کاهد، همچنین درک و فهم معنای آیات آسان تر و وقف و ابتدا، بهتر انجام می شود.

اکنون با توجه به کلماتی مانند »  ،  ، ...« جمله های آیات 9 و 10 صفحٔه 538 
قرآن کریم را مشخص کنید و این آیات را با رعایت وقف در آخر هر جمله بخوانید.

1ــ مطالعٔه ترجمٔه آیات نیز می تواند ما را در درک معنای آیات کمک کند.

فعالیت

آموزش قرا   ئت
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

پند      ،       خاندان      ،       آسان کردیم

معناکلمهردیف

رنا1 …َیـسَّ

…    ،  یادِذکر2

آل ،     …ءال3

معناکلمهردیف

کِر4 پندگیرندهُمـدَّ

هشدارها، هشداردهندگانُنـُذر5

مجازات کردیم، گرفتیمَاَخذنا6

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                   2ــ  1ــ 

: :                                              4ــ  3ــ 

: :                                       6ــ 5ــ

 : 7ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 526 تا 530 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 40 تا 42 سورهٔ قمر را کامل کنید.

...................................................  : 1ــ  

:     …     …     هیچ      …            …       ؟! 2ــ  

..............................................    : 3ــ  

..........................................................  : 4ــ

 : 5 ــ  

...   ...      ...   را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدر مجازات می کند.

ج ـ از صفحٔه 527 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

د ـ در صفحٔه 527 قرآن کریم، عبارات زیبا و پرمعنای بسیاری آمده است. در یکی از آنها خداوند می فرماید: 
»  در دستیابی به حّق، ظن و گمان کافی نیست «. در حقایقی مهم همچون اعتقادات دینی باید به یقین و اطمینان 
کامل دست یافت. این عبارت حکیمانه را بیابید،همراه با معنای آن بنویسید و چه خوب است آن را حفظ کنید.

فقط یقین!

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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حال  در  پیوسته  جهان  می گویند  دانشمندان 
انبساط و گسترش است و کهکشان ها از یکدیگر  

دور می شوند. پروفسور استیفن ویلیام هاوکینگ در 
کتاب تاریخچٔه زمان می گوید١:

»مجموعٔه کیهانی شامل چندین میلیارد کهکشان است که 
هر کدام دارای چندین میلیون ستاره اند. همٔه این کهکشان ها در 

حال دورشدن از ما هستند. این مطلب را به وسیلٔه تجزیٔه نور ستارگان 
می  فهمیم.«

برای نخستین بار دانشمندی به نام »ِسلیِفر« در سال 1922 میالدی این موضوع را 
کشف کرد. بعد از او »هاِبل« در سال 1929 اعالم کرد کهکشان ها و ستارگان به صورت منظم 

از یکدیگر دور می شوند.

شناخت

انبساط و گسترش جهان   

1ــ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن تألیف دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، صفحٔه 142
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و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را گسترش می بخشیم.
ذاریات ٤٧

٭٭٭
از  نه  و  بود  خبری  معمولی  دوربین های  از  نه  که  عصری  در  کریم  قرآن 
تلسکوپ های غول پیکر امروزی، به گسترش و انبساط عالم اشاره کرده است. 
هرچند قرآن، کتاب نجوم، فیزیک یا شیمی نیست؛ بلکه کتاب هدایت انسان است؛ 
اما گاهی به برخی از رازها و شگفتی های عالم آفرینش که در زمان نزول قرآن هیچ 
خبری از آن نبوده است، اشاره دارد. چنین اشاره هایی، نشانٔه روشن و خوبی 

است که قرآن کریم وحی الهی است که سرچشمه در علم بی پایان خداوند دارد.
در آیٔه 47 سورٔه ذاریات به این موضوع علمی شگفت انگیز اشاره شده است.
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٥٣
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ا
جلسۀ اول ردس ششم

ٌ ا واِح َدة ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ ٍءَخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر �َوما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َوَ�هرٍَـ � ف� َم�عَِد ِص دٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ�َ�دِـرٍ  �

لر�اِن سوَرةُ اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ال م�اِن � َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واال م�اَن � َوال اُ�ِ�ُ َو ل
اَ�مـاِ�� َوالَ�ب ��ا �اِ� ـَهۀٌ    َوال��ُ� ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَ���َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

سوَرةُ الَقَمرِـ  َو الر�اِن
ا واِح َدةٌ ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ ٍءَخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر �َوما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َوَ�هرٍَـ � ف� َم�عَِد ِص دٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ�َ�دِـرٍ  �

لر�اِن سوَرةُ اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ال م�اِن � َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واال م�اَن � َوال اُ�ِ�ُ َو ل
اَ�مـاِ�� َوالَ�ب ��ا �اِ� ـَهۀٌ    َوال��ُ� ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَ���َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

سوَرةُ الَقَمرِـ  َو الر�اِن
ا واِح َدةٌ ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ ٍءَخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر �َوما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َوَ�هرٍَـ � ف� َم�عَِد ِص دٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ�َ�دِـرٍ  �

لر�اِن سوَرةُ اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ال م�اِن � َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واال م�اَن � َوال اُ�ِ�ُ َو ل
اَ�مـاِ�� َوالَ�ب ��ا �اِ� ـَهۀٌ    َوال��ُ� ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَ���َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

سوَرةُ الَقَمرِـ  َو الر�اِن
ا واِح َدةٌ ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ ٍءَخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر �َوما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َوَ�هرٍَـ � ف� َم�عَِد ِص دٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ�َ�دِـرٍ  �

لر�اِن سوَرةُ اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ال م�اِن � َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واال م�اَن � َوال اُ�ِ�ُ َو ل
اَ�مـاِ�� َوالَ�ب ��ا �اِ� ـَهۀٌ    َوال��ُ� ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَ���َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

سوَرةُ الَقَمرِـ  َو الر�اِن

ا واِح َدةٌ ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ ٍءَخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر �َوما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َوَ�هرٍَـ � ف� َم�عَِد ِص دٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ�َ�دِـرٍ  �

لر�اِن سوَرةُ اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ال م�اِن � َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واال م�اَن � َوال اُ�ِ�ُ َو ل
اَ�مـاِ�� َوالَ�ب ��ا �اِ� ـَهۀٌ    َوال��ُ� ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَ���َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

ا واِح َدةٌسوَرةُ الَقَمرِـ  َو الر�اِن ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ ٍءَخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر �َوما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َوَ�هرٍَـ � ف� َم�عَِد ِص دٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ�َ�دِـرٍ  �

لر�اِن سوَرةُ اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ال م�اِن � َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واال م�اَن � َوال اُ�ِ�ُ َو ل
اَ�مـاِ�� َوالَ�ب ��ا �اِ� ـَهۀٌ    َوال��ُ� ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَ���َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

سوَرةُ الَقَمرِـ  َو الر�اِن
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

سجده می کند     ،      ترازو     ،      یاد داد     ،      طغیان نکنید     ،      سخن

معناکلمهردیف

…     ،  آموختَعـلَّـَم1

…    ،  سخن گفتنبَـیان2

علف، گیاه بدون ساقهنَجم3

…َیسـُجـُد4

معناکلمهردیف

برافراشتَرَفـَع5

قرارداد، نهادَوَضـَع6

…      ، معیارمیـزان7

…    ، از حدنگذریدالتَطـَغوا8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: : خداِی  …                         2ــ  1ــ 

: :                                    4ــ  3ــ 

: :                                6ــ  5ــ 

: :                                                 8  ــ  7ــ 

: :                                       10  ــ  9ــ 

: :                               12  ــ  11ــ 

١

3

فعالیت اول

فعالیت  دوم

1ــ   »  نجم« به معنای »  ستاره « نیز است؛ اما در اینجا بهتر است به معنایی که  در جدول آمده، ترجمه شود.                              
2ــ  َااّل =  َان + ال                                 3ــ  ِقسط : عدل           

آموزش  مفاهیم

2



62

ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 531 تا 534 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 1 تا 9 سوره »  الـّرحـٰمـن « را کامل کنید.

1ــ  

  ...........   ..............     ..............   ........

:     …    و     …       با حساب و اندازه در نظم هستند. 2ــ 

....................................................   : 3ــ  

............................................... : 4ــ  

..........................................................   : 5 ــ 

...................................................... : 6 ــ  

: و در    …    )وزن کردن و سنجیدن( کم و کاست نگذارید. 7 ــ  

ج ـ از صفحٔه 532 و 533 قرآن کریم چند آیه یا عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

آشنا شده اید، در صفحه533  آن  با  نیز  قبل  که در سال های  کریم  قرآن  پرمعنای  و  زیبا  پیام های  از  یکی  ـ  د 
قرآن کریم آمده است. این پیام را بیابید و همراه با معنای آن بنویسید. با دوستان خود گفت وگو کنید و ببینید که 

چه مطالب عمیق تری از این پیام دریافت می کنید.

نیکی جواب نیکی

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم
53
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سوَرةُ ا�واِ�َ�ۀِـ

وبَن�َأل ِ�وَن مِن َشجَ رٍـ َهاالّضالّوَن ال ُمَ�ّ�ِ �َا �ُ�ِا �ُ�
وِبَن عَلَ�ِ� �َِمن زَّ�ٍ� � فَما�ئِئوَن ِم�َهاالُ�طوَن � ف
ِوبَن  ُ�َب ا�ه�ِ� � ه ذا �ُزُـ�ُهُ�

�َِمَن الحَم�ِ� �  ف
�َن � ا�َُصّدِ َ�مَ ا�ّ�ِ� � َ�ُن َخلَ��ُ�      فَلَول
اَفرََـءَ�ُ� ما ُ�نوَن�ءَ اَنُ� َ�لُقو�َ ه{    اَم َ�ُن الخِلقوَن�
ر� �ََ�ُ�ُ ا�َموَت     َوما َ� نُـ �ِ مَسبو�َ� � نُـ َ�دـ �َ
اَ�علَموَن� َل اَمثالَ�ُ�     َونُ�ِشَ�ُ� ��ما ل عَ�� اَن نُ�َ ّدِ
ا َ�َ��رـوَن � او��      فَلَول شاـَ ةَ ال َو َ�َقد َعلِمُ�ُ� ا��
رِ�َن� اَفرَـَءَ�ُ� ماَ� رُـثوَن�ءَ اَنُ� َ�َر�نَه{   اَم َ�ُن الزّْ
َ ُمغ رـَموَن� هُ ُحطامًا فَظَلُ� َ�فَک ـهوَن�اِّ�اـ ل �ُء لََجعَل لَو�َشا
�� �ََ�وبَن � ءَ ا� بَل َ� نُـ َ� رـوموَن � اَفرََـءَ��ُُ� ال ما
ءَ اَنُ�� اَ�زَـل�ُ موهُ ِمَن ا�ُمزِن    اَ� َ� نُـ ال ُمِ�لوَن�لَو�َشاءُ
� �روَن ُ الّ�اَرال ا�َشکرُـوَن�اَفرََـءَ�ُ� ُه ااُجاًج    فَلَول �َجعَل
ها �اَم َ�ُن ال ُم�ِشئئوَن�َ�ُن َجعَل    �ءَاَنُ� اَ�َش�ُ� َشجَ رَـَ�ا
ح ِ�اـِ� َرّ�َِک ا�عَظِ��  تَذکرَِـةً  وََمتاًعا لِلُمقوَ��فََسّ�ِ

سوَرةُ ا�واِ�َ�ۀِـ

وبَن�َأل ِ�وَن مِن َشجَ رٍـ َهاالّضالّوَن ال ُمَ�ّ�ِ �َا �ُ�ِا �ُ�
وِبَن عَلَ�ِ� �َِمن زَّ�ٍ� � فَما�ئِئوَن ِم�َهاالُ�طوَن � ف
ِوبَن  ُ�َب ا�ه�ِ� � ه ذا �ُزُـ�ُهُ�

�َِمَن الحَم�ِ� �  ف
�َن � ا�َُصّدِ َ�مَ ا�ّ�ِ� � َ�ُن َخلَ��ُ�      فَلَول
اَفرََـءَ�ُ� ما ُ�نوَن�ءَ اَنُ� َ�لُقو�َ ه{    اَم َ�ُن الخِلقوَن�
ر� �ََ�ُ�ُ ا�َموَت     َوما َ� نُـ �ِ مَسبو�َ� � نُـ َ�دـ �َ
اَ�علَموَن� َل اَمثالَ�ُ�     َونُ�ِشَ�ُ� ��ما ل عَ�� اَن نُ�َ ّدِ
ا َ�َ��رـوَن � او��      فَلَول شاـَ ةَ ال َو َ�َقد َعلِمُ�ُ� ا��
رِ�َن� اَفرَـَءَ�ُ� ماَ� رُـثوَن�ءَ اَنُ� َ�َر�نَه{   اَم َ�ُن الزّْ
َ ُمغ رـَموَن� هُ ُحطامًا فَظَلُ� َ�فَک ـهوَن�اِّ�اـ ل �ُء لََجعَل لَو�َشا
�� �ََ�وبَن � ءَ ا� بَل َ� نُـ َ� رـوموَن � اَفرََـءَ��ُُ� ال ما
ءَ اَنُ�� اَ�زَـل�ُ موهُ ِمَن ا�ُمزِن    اَ� َ� نُـ ال ُمِ�لوَن�لَو�َشاءُ
� �روَن ُ الّ�اَرال ا�َشکرُـوَن�اَفرََـءَ�ُ� ُه ااُجاًج    فَلَول �َجعَل
ها �اَم َ�ُن ال ُم�ِشئئوَن�َ�ُن َجعَل    �ءَاَنُ� اَ�َش�ُ� َشجَ رَـَ�ا
ح ِ�اـِ� َرّ�َِک ا�عَظِ��  تَذکرَِـةً  وََمتاًعا لِلُمقوَ��فََسّ�ِ
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الِف وصل

الِف بدون حرکت در اول کلمه، الف وصل است. این الف در وسط جمله خوانده نمی شود؛ مانند: 

الف وصل در ابتدای جمله، با حرکت مناسب خود خوانده می شود؛ مانند:

  

حرکت الِف وصل

ـ  « مانند: 1ــ  فتحه: در همٔه کلمات دارای »  ال

   ←                        ←    

2ــ  ضمه: در کلماتی که اولین حرکت آنها ضمه است، مانند:

   ←                         ←   

3ــ  کسره: در سایر موارد، مانند:

  ←                                      ←   

شایان ذکر است بعد از شمارهٔ آیه و بعد از عالمت وقف، حرکت الف وصل به شکل ریز نوشته شده است. مانند:

                                

حرکت الف وصل در ابتدای این کلمات را مشخص کنید:

                                                   

فعالیت

١ــ  الِف وصل را همزٔه وصل نیز می نامند.
٢ــ  این قواعد استثنا نیز دارد که غالباً در اول جمله نیست.

آموزش قرا   ئت
١

٢
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

می آشامید  ،   می رویانید  ،   دیدید  ،   شکر می کنید  ،   می خواهیم  ،   کشاورز

معناکلمهردیف

…    ،  دقت کردیدَرَایـُتم1

…    ،  زراعت می کنیدتَزَرعوَن2

…    ، رویانندهزاِرع3

معناکلمهردیف

…نَـشاُء4

…     ،  می نوشیدتَشـَربوَن5

…   ،  سپاسگزاری می کنیدتَشـکُروَن6

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                 2ــ  1ــ 

: :                                            4ــ  3ــ 

: :                                             6ــ  5 ــ 

: :                                   8 ــ  7ــ 

نکته: گاهی بهتر است »اسم فاعل« یا »اسم مفعول« در جمله به صورت فعل معنا شود؛ مانند:
کاِة فاِعـلوَن:           برای زکات انجام دهندگان هستند.      ←    زکات را می پردازند. ِلـلـزَّ

َو ما نَحـُن ِبـَمبـعوثیـَن: و ما برانگیخته شدگان نیستیم.              ←    و ما برانگیخته نمی شویم.

فعالیت اول

فعالیت  دوم

١

2

1ــ  اینجا بهتر است »زاِرعوَن« به صورت فعل مضارع)زراعت می کنیم، می رویانیم( معنا شود.
2ــ  فَـلَو...: پس چرا...                                            

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 535 تا 537 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 63 تا 70 سورهٔ واقعه را کامل کنید.

:     …     …     …     به     …      می کارید؟ 1ــ  

........................................   : 2ــ  

: 3ــ 
     …   …         …      …     …      ُخرد و خشک شده، و شما ناراحت و متعجب می شوید! 

:   )و می گفتید( واقعاً ما زیان کردیم. 4ــ 

.....................................................   : ٥ ــ  

............................................   : 6 ــ 

: 7 ــ 

      …      …   آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که آن را فرو می فرستیم.

: 8 ــ  
       .............. تلخ و شور، ....................................................

ج ـ  از صفحٔه 537 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و آنها را همراه با معنای هر یک بنویسید.

د ـ از صفحٔه 537 قرآن کریم، چند پیام قرآنی می توانید انتخاب کنید. یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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تلخ  و  شیرین1

تمام رودهای بزرگ که آب شیرین دارند، وقتی به دریاها می ریزند، در کنار ساحل، دریایی از آب شیرین 
درست می کنند و آب های شور را به عقب می رانند. برخالف انتظار اولیه، این دو دریا، به علت تفاوت 
درجٔه غلظت نمک، تا فاصله های دور با یکدیگر آمیخته نمی شوند و حتی رنگ این آب ها با هم متفاوت 
است. گویا در بین آنها حائل و مانعی قرار گرفته است که از درآمیختن آنها با یکدیگر جلوگیری می کند.
این پدیده، سرمایٔه بزرگی است که انسان ها از زمان های قدیم با استفاده از آن زمین های بسیاری را 

آبیاری می کردند و زیر کشت درختان می بردند.

قرآن کریم از این شگفتی زیبا و پربرکت آفرینش درچندجا سخن گفته است.

شناخت

و او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد؛ یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ، 
و در میان آنها حائل و مانعی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند.

فرقان 53

١ــ  برگرفته از تفسیر نمونه، جلد ١٥، صفحٔه ١٢١ و جلد ٢٣، صفحٔه ١٢٤

67
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طـعـم شیرین، رنگ روشن، چـون قمربـحـر را نـیـمـیش شیرین، چـون شـکر
قار2نـیـم دیـگـر تـلـخ، هـمـچـون زهـرمـار هـمـچـو  ُمظِلم1  و رنگ  تلخ  طعم 
اوج3 و  تحت  از  می زنند  برهم  دو  موجهر  موج  دریا،  آب  مثال  بر 

دو دریا را در حالی که با هم تماس دارند، در کنار هم قرار داد. در میان آن دو، حائلی است 
که این دو با یکدیگر آمیخته و مخلوط نمی شوند.

پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟!
الّرحمن

١ـ  ُمظـِلم: تاریک، سیاه                                ٢ــ  قار:قیر، مادٔه سیاه رنگ                                       ٣ــ  تحت و اوج: پایین و باال

مولوی

68



69

54
1  

مل
ن کا

قرآ

روه
ر گ

ن د
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خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا
جلسۀ اول ردس هفتم

سوَرةُ الَ�دـ�دِـ

َ�َقد اَرَسل�ا رُُسلَ�ا ِ�اـ�بَ�ِّ�ِت     َو اَ�َ�ل�ا َمعَ ـهُُ� الِ��َب
َوا�م�اَن     لِ�َـقوَ� الّ�اُس ِ�اـلِقسِط  «  َو اَ�َ�ل�َا الَ�دـ� َد
ه{ ف�ِه �َ أٌس َشد� ٌد    َوَمنافُِع ِ�ّاِس    َو لِ�َعلََ� اهللاُ مَن َ�ُ�ُ
َورُُسَ�{ ِ�اـ�غَیِب‘ ِان اَهللا قَ ـِويًّّ َ���ٌ�َولََقد اَرَسلنا �ً�
ِِهمَاال�ُ�وةَ  َوالِ��َب«  فَِم�ُم � ِه�َ   وََجعَلنا�� ذُّرَو اِ�رـ
ناعَ�� ءا�رِِ� ِ�رـُُسلِنا �َق  ِسقوَن�ُ� مُ ـه�ٍَد    َوکَ�ٌ� ِم�ُم ف
ِا�یَل     َوَجعَلنا َوقَف�نا ِ�ع�َ� اِ� َ�َ�َ�     َو ءاتَ��هُـ ال
َعوهُ َرأفًَۀ َوَر�ًَۀ ‘َوَرهبانِ�َۀ}اَ�َد�ها �ا �َ� �� قُلوِب ا�
ءَ رِضواِن اِهللا    فَما َرَ�هاَحق ا اِ�غا  ها عَلَِ�م اِل ��َما�َ ت
�َ� ءامَنوا ِم�ُم اَجرَـُ� «  َوکَ��ٌ ِم�ُ� رِعاَ�ِها ‘ فَ�ا�ََ�اا�
قُوااهللاَ    َوءاِمنواِ�رَـسولِه� �َ� ءاَمنُوا   اٍّ هَاا� �َ ��ِسقوَن ف
َوَ�عَل لَ�ُ� �ًرا   َ�شوَن بِه    تُِ� کِفلَِ� مِن رَ�َِ�ه و�ُ
َوَ�غِفرَ�ُ�‘ َواهللاُ َغفوٌر رَح�ٌ �لَِ�ّالا َ�علََم اَهُل الِک�ِب
اَ�قِدروَن عَ ل�َ ٍء    ِم� فَضِل اِهللا     َو اَ� ا�فَضَل ّ َال
ءُ ‘ َواهللاُ ذُوا�َفضِل ا�عَ��ِ�� ت�هِـ مَن �َشا بِ�دَِـاِهللا   ُ�و

سوَرةُ الَ�دـ�دِـ

َ�َقد اَرَسل�ا رُُسلَ�ا ِ�اـ�بَ�ِّ�ِت     َو اَ�َ�ل�ا َمعَ ـهُُ� الِ��َب
َوا�م�اَن     لِ�َـقوَ� الّ�اُس ِ�اـلِقسِط  «  َو اَ�َ�ل�َا الَ�دـ� َد
ه{ ف�ِه �َ أٌس َشد� ٌد    َوَمنافُِع ِ�ّاِس    َو لِ�َعلََ� اهللاُ مَن َ�ُ�ُ
َورُُسَ�{ ِ�اـ�غَیِب‘ ِان اَهللا قَ ـِويًّّ َ���ٌ�َولََقد اَرَسلنا �ً�
ِِهمَاال�ُ�وةَ  َوالِ��َب«  فَِم�ُم � ِه�َ   وََجعَلنا�� ذُّرَو اِ�رـ
ناعَ�� ءا�رِِ� ِ�رـُُسلِنا �َق  ِسقوَن�ُ� مُ ـه�ٍَد    َوکَ�ٌ� ِم�ُم ف
ِا�یَل     َوَجعَلنا َوقَف�نا ِ�ع�َ� اِ� َ�َ�َ�     َو ءاتَ��هُـ ال
َعوهُ َرأفًَۀ َوَر�ًَۀ ‘َوَرهبانِ�َۀ}اَ�َد�ها �ا �َ� �� قُلوِب ا�
ءَ رِضواِن اِهللا    فَما َرَ�هاَحق ا اِ�غا  ها عَلَِ�م اِل ��َما�َ ت
�َ� ءامَنوا ِم�ُم اَجرَـُ� «  َوکَ��ٌ ِم�ُ� رِعاَ�ِها ‘ فَ�ا�ََ�اا�
قُوااهللاَ    َوءاِمنواِ�رَـسولِه� �َ� ءاَمنُوا   اٍّ هَاا� �َ ��ِسقوَن ف
َوَ�عَل لَ�ُ� �ًرا   َ�شوَن بِه    تُِ� کِفلَِ� مِن رَ�َِ�ه و�ُ
َوَ�غِفرَ�ُ�‘ َواهللاُ َغفوٌر رَح�ٌ �لَِ�ّالا َ�علََم اَهُل الِک�ِب
اَ�قِدروَن عَ ل�َ ٍء    ِم� فَضِل اِهللا     َو اَ� ا�فَضَل ّ َال
ءُ ‘ َواهللاُ ذُوا�َفضِل ا�عَ��ِ�� ت�هِـ مَن �َشا بِ�دَِـاِهللا   ُ�و
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

یاری می کند    ،     پیامبران    ،     فایده ها    ،     قدرتمند    ،     آهن

معناکلمهردیف

…     ،  جمع َرسولُرُسل1

دالیل روشن  ،  جمع بَـِیّـَنـةبَـِیّـنات2

رفتار کند   …    به، به پا داردَیـقوَم … بِـ3

…َحـدید4

معناکلمهردیف

سختیبَـأس5

…َمـناِفـع6

…َینـُصـُر7

قوی ،     …َقـِوّی8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                      2ــ  1ــ 

: :                                       4ــ  3ــ 

: :                                     6ــ  5ــ 

: :                                     8  ــ  7ــ 

: :                                                   10  ــ  9ــ 

2

فعالیت اول

فعالیت  دوم

ـ « به صورت » با « معنا می شود.                               2ــ  گاهی » َشدید « به معنای » بسیار « است. 1ــ  گاهی » ِب
3ــ  در اینجا » یَعـَلـمَ « به معنای » بشناسد « یا » مشخص کند « است.

١

3

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 538 تا 541 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیٔه 25 سورٔه حدید را کامل کنید.

..................................................   : 1ــ  

.......................................  : 2ــ 

..........................................................   : 3ــ  

 : 4ــ  

.........................................................................................

 : 5 ــ  

        و …  …          …        …     را که   …        …      و       …       …     در حالی که )خدا از دید او( نهان است.

............................................................... : 6 ــ  

ج ـ از صفحٔه 538 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

د ـ از آیات باال، یک پیام قرآنی را که در سال های قبل با آن آشنا شده اید، بیابید و همراه با معنای آن در قسمت 
پایین بنویسید. این پیام چه نکاتی را به ما متذکّر می شود. در این باره با دوستان خود گفت وگو کنید.

همه جا با ما!

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم
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سوَرةُ ا�َحِ�

مَت ُقوااهللاَ    َولَ���رُـَ�فٌس ما َقد� �َ� ءاَمُ�وا   اٍّ َهاا� �َاـ �
لَِ�دٍـ  «  َوا�قُوااهللاَ  «  ِا� اهللاَ َخ��ٌ  �ِ ما �َعمَ��َ� �
ئَِک �ـهُ� اَ�ُفَسـهُ�‘  اُو �َُسوااهللاَ    فَاَ�س� �َ� ��ஐَ اتَکو�ا َول
ُب الجَ� ۀِ‘ �َُب الّ�ارِ   َو ا �َا ا�َس�َوي ُهُ� ا�فِسقوَن�ل
ُب الجَ� ِۀ ُهُ� ا�فاِ�زـوَن� لَواَ�زَـل�ا ه َذاا�ُقرءاَن �َا
ًعا     مِن َخش�ۀَـِ اهللاِ‘ عَ ل َجَ�ٍل    َ�رَـاَ�َ هـ{ �ِ�عًا مَُ�َصّدِ
ُ� َ�ََف�رـوَن� �َاَمثاُل َ�ِ�ُ�ا ِ�ّاِس    َ�ع َوتِلَک ال
ـهاَدةِ« ا ُه َو     عاِ�ُ� ا��َیِب    َوالش ّ   ِا�هَـ  ِال ا �ي     ل ُه َواهللاُ ا�
ا ُه َو ّ   ِا�هَـ  ِال ا �ي    ل ُه َوالر�ُ� الرح�ُ� � ُه َواُهللا ا�
�عَ زـ�زُـ �ُمـهَ�ِمنُـ   اِّ مُِن   اِّ ُمُو� لـُ�   اِّ لس ل َمِلُک   اِّ�قُّدوُس   اِّ اِّ
نَـ اِهللا عَّما �ُِ��وَ�� �ُسب  ‘  ُ �َ�ّبارُ    اِّ�ُمتَ�َ ّ�ِ اِّ
‘ �ءُ الحُس اَ�ا  ا�ُمَصّوِرُ  «   َ�هُـ ال

ُ ُهَواهللاُ ا��اـِ�ُق البارِي
َ رِض«  َوُهَوا�عَزُ�الحَکُ�� ا ِت َوال و مـ ُح لَه{مافِ� الس �َُسّ�ِ

سوَرةُ ا�َحِ�

مَت ُقوااهللاَ    َولَ���رُـَ�فٌس ما َقد� �َ� ءاَمُ�وا   اٍّ َهاا� �َاـ �
لَِ�دٍـ  «  َوا�قُوااهللاَ  «  ِا� اهللاَ َخ��ٌ  �ِ ما �َعمَ��َ� �
ئَِک �ـهُ� اَ�ُفَسـهُ�‘  اُو �َُسوااهللاَ    فَاَ�س� �َ� ��ஐَ اتَکو�ا َول
ُب الجَ� ۀِ‘ �َُب الّ�ارِ   َو ا �َا ا�َس�َوي ُهُ� ا�فِسقوَن�ل
ُب الجَ� ِۀ ُهُ� ا�فاِ�زـوَن� لَواَ�زَـل�ا ه َذاا�ُقرءاَن �َا
ًعا     مِن َخش�ۀَـِ اهللاِ‘ عَ ل َجَ�ٍل    َ�رَـاَ�َ هـ{ �ِ�عًا مَُ�َصّدِ
ُ� َ�ََف�رـوَن� �َاَمثاُل َ�ِ�ُ�ا ِ�ّاِس    َ�ع َوتِلَک ال
ـهاَدةِ« ا ُه َو     عاِ�ُ� ا��َیِب    َوالش ّ   ِا�هَـ  ِال ا �ي     ل ُه َواهللاُ ا�
ا ُه َو ّ   ِا�هَـ  ِال ا �ي    ل ُه َوالر�ُ� الرح�ُ� � ُه َواُهللا ا�
�عَ زـ�زُـ �ُمـهَ�ِمنُـ   اِّ مُِن   اِّ ُمُو� لـُ�   اِّ لس ل َمِلُک   اِّ�قُّدوُس   اِّ اِّ
نَـ اِهللا عَّما �ُِ��وَ�� �ُسب  ‘  ُ �َ�ّبارُ    اِّ�ُمتَ�َ ّ�ِ اِّ
‘ �ءُ الحُس اَ�ا  ا�ُمَصّوِرُ  «   َ�هُـ ال

ُ ُهَواهللاُ ا��اـِ�ُق البارِي
َ رِض«  َوُهَوا�عَزُ�الحَکُ�� ا ِت َوال و مـ ُح لَه{مافِ� الس �َُسّ�ِ
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فصاحت تلفظ الم در لفظ جالله »  «

یکی از قواعد مهم فصاحت و تجوید، درشتی و نازکی تلفظ حروف و حرکات است.یک مورد مهم 
ه « است.  این قاعده، چگونگی تلفظ کلمٔه » الـلٰـّ

ـ بیاید، نازک و معمولی تلفظ می شود؛ مانند:  ـِ ه   « بعد از صدای ـ اگر کلمٔه »    الـلٰـّ

                             

ـُـ بیاید، به صورت درشت و پُر تلفظ می شود؛ مانند: ـَـ یا ـ ولی اگر بعد از صدای ـ

                                                                     

                                                                    

در حین خواندن آیات درس، مشخص کنید الم »  « در کدام یک از 
جمله ها درشت و در کدام، نازک تلفظ می شود.

فعالیت    

آموزش قرا   ئت
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

مساوی است    ،     نباشید    ،     شخص    ،     رستگار    ،     آتش    ،     فردا

معناکلمهردیف

…   ،  انساننَـفس1

…َغـد2

…التَـکونوا3

فراموش کردندنَـسوا4

معناکلمهردیف

نافرمان، گناهکار، منحرففاِسق5

…َیسـتَوی6

…نار7

…     ،  موفّقفائِـز8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                           2ــ  1ــ 

: :                             4ــ  3ــ 

: :                 6ــ  5 ــ 

: :                                    8 ــ  7 ــ 

: 9 ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم

1ــ  در اینجا بهتر است » ُهم « را به صورت » همان « ترجمه کنید.

١
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 542 تا 548 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ  ترجمٔه آیات 18 تا 20 سورٔه حشر را کامل کنید.

...................................................   : 1ــ  

:  و باید دقت کند هر   ...    ...  را که از پیش می فرستد   ...     ...  2ــ  

.......................................................................   : 3ــ  

.................................................... : 4ــ 

: 5 ــ 

....................................، پس )خدا( خود آنها را از یاد خودشان برد.

................................................... : 6 ــ  

.................................... : 7 ــ  

............................................ : 8 ــ  

ج ـ از صفحٔه 545 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته و همراه با معنای هر یک بنویسید.

د ـ در آیات پایانی سورٔه حشر )صفحه 548( مجموعه ای از زیباترین اسم ها و صفت های خدای بزرگ آمده 
است. هر بخش از آنها را که دوست دارید به عنوان پیام قرآنی انتخاب کنید و همراه با معنا بنویسید. چه خوب 

است آیات 18 تا 24 سورهٔ حشر را با توجه به معنا حفظ کنید و آنها را گاه به گاه بخوانید.

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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شناخت

پیرمرد شامی وامام سجاد علیه السالم

رسیدند،  شام  در  یزید  مرکز خالفت  به  اسارت  حال  در  علیه السالم  امام حسین  بیت  اهل  که  زمانی 
پیرمردی نزد آنان آمد و گفت: »خدا را شکر که با هالکت مردان شما، یزید برشما مسلط شد«.

امام سجاد علیه السالم به او فرمود: ای پیرمرد آیا قرآن خوانده ای؟
پیرمرد گفت: آری

امام سجاد علیه السالم: آیا این آیه را در قرآن خوانده ای که:

رسالتم  برای  شما  از  پاداشی  هیچ  من  بگو   (  1

درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم (

پیرمرد گفت: آری خوانده ام.
امام سجاد علیه السالم فرمود: آیا می دانی ما خویشان پیامبریم. آیا در سورٔه ِاسراء این آیه را خوانده ای که:

2 ) و حق نزدیکان را بپرداز (

پیرمرد گفت: آری
امام سجاد علیه السالم فرمود: ما »ِذی الُقربٰی« و خویشان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم. 

آیا این آیه را خوانده ای که:
3

)بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان )پیامبر( است.(

پیرمرد: آری
امام سجاد علیه السالم فرمود: ما همان »ِذی الُقربٰی« هستیم. آیا این آیه را خوانده ای:

4 

)خداوند می خواهد پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند؛ و کامالً شما را پاک سازد.(

١ــ  شورٰی ٢٣                         ٢ــ  ِاسراء ٢٦                                ٣ــ  َانفال ٤١                           ٤ــ  احزاب ٣٣
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١ــ کتاب »هزار و یک حکایت قرآنی« نوشته محمد حسین محمدی به نقل از کتاب بحار االنوار جلد ٤٥ 
صفحات ١٥٥ تا ١٦٦

پیرمرد گفت: این آیه را هم خوانده ام.
امام سجاد علیه السالم فرمود: ما همان اهل بیتی 
است.  کرده  نازل  آنها  عظمت  در  را  طهارت  آیٔه  خدا  که  هستیم 
پیرمرد که تا این زمان گمان می کرد، امام و همه اسیران بیگانگانی 
هستند که علیه یزید قیام و خروج کرده اند، به ناگاه برخود لرزید و 

متوجه شد آن بزرگان، فرزندان و خاندان پیامبر اکرم اند. 
با خود اندیشید اگر اینان بیگانه و خارج از دین اند، پس چرا قرآن 
می خوانند و این گونه با آن آشنا هستند. بیان صریح و روشن امام سجاد از 
قرآن، در آن شرایط ویژه، پیرمرد را نسبت به آنچه قبالً شنیده بود، به تردید انداخت. 

لحظاتی ساکت ماند و با تعجب پرسید:
شما را به خدا قسم آیا این آیات قرآن در شأن شماست؟

امام علیه السالم فرمود: به خدا قسم، به حق جّدم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله که این 
آیات در حق ماست. 

پیرمرد گریست و سر به سوی آسمان برداشت و گفت: خدایا! از همٔه دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله 
بیزاری می جویم و از حرف هایی که زدم عذر می خواهم و خطاب به امام سجاد علیه السالم گفت: آیا توبٔه 

من قبول می شود؟
امام سجاد علیه السالم: آری. اگر توبه کنی خداوند قبول می کند و تو با ما هستی.

چون داستان این پیرمرد به گوش یزید رسید، دستور داد او را کشتند.1
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 عَ�َ� اِهللا الَ�ِ�َب    َوُهَو�ُ دعی ِن ا�َ�ي َومَن اَظلَُ�   ِمم
اَ�ِدي الَقوَ� الظّْلـِمَ���ُرـ� دوَن ِاس��ِ�‘ َواهللاُ ل ِالَ� ال
 �رِه  َولَوکرَـِهَ الکِ�رـوَن لِ�ُطِفئئوا�َراِهللا ِ�اـَ�اِهِهم   َواهللاُ مُِ�
�ي اَرَسَل رَسولَه{ ِ�اـ�ُهدي   َودِ� الَحّقِ    لِ�ُـظـِهرَـه{ �ُهَوا�
�َ�ءاَمنوا هَاا� �َ ��َولَوکرَِـَه ال ُم�ِکوَن     عَ�َ� ا�ّ�ِ� �ُ ّ�ِ
ُ� عَ�� ِ�اَرةٍ     ُ���ُ� مِن َعذاٍب َال�ٍ���ُوِمنوَن �هَل اَُد
ِهدوَن �� َس��ِل اِهللا ِ�اـَموالُِ� َواَنفُِسُ�‘ �َُوت    اِـِهللا َورَسولِه�
ذِ�ُ� َخ�ٌ َ�ُ�    ِان کُن�ُ� َ�علَموَن�َ�غِف�َ�ُ� ذُ�َ�ُ�
بًَۀ ِکَن َطّ�ِ رـُ    َوَمس�َا َویُدِخلُ� َج�ٍّْت    َ� رـي مِن َ�ِ�هَاال
ّ�وَ�ا« ِ�ُ لَِک ا�َفوزُ ا�عَظ�ُ � َواُخرـيَج�ِّْت َعدٍن ‘ ذ ��
�َ� َهاا� �َ ���َِمن ِال ُمو َ�ٌ� ِمَن اِهللا   وَفَ�ٌ� قرَـٌ�‘ َو�َّ�ِ
ِر�ّ ـ؛ـنَـ ءامَنوا    کو�ااَنصاَراِهللا   کَماقاَل ع�َ� اُ� َ�َ�َ لِلحَوا
مَن اَنصاري  ِالَ� اِهللا  «  ��َل الَ�وارِّ�وَن     َ� نُـ اَنصارُاهللاِ‘
ـ ۀٌ« ِ�فَ  ـ ٌۀِمن بَ� ِا�اءیَل     َوَ�َ�رَـت �ا ِ�فَ  فئَئاَمنَت �ا
�َ� ءامَنوا عَ�� َعُدّوِِه�    َفاَصبَحواظاِهرـَ�� َفاَ� د�اَـا�

ّفِ سوَرةُ الص
 عَ�َ� اِهللا الَ�ِ�َب    َوُهَو�ُ دعی ِن ا�َ�ي َومَن اَظلَُ�   ِمم
اَ�ِدي الَقوَ� الظّْلـِمَ���ُرـ� دوَن ِاس��ِ�‘ َواهللاُ ل ِالَ� ال
 �رِه  َولَوکرَـِهَ الکِ�رـوَن لِ�ُطِفئئوا�َراِهللا ِ�اـَ�اِهِهم   َواهللاُ مُِ�
�ي اَرَسَل رَسولَه{ ِ�اـ�ُهدي   َودِ� الَحّقِ    لِ�ُـظـِهرَـه{ �ُهَوا�
�َ�ءاَمنوا هَاا� �َ ��َولَوکرَِـَه ال ُم�ِکوَن     عَ�َ� ا�ّ�ِ� �ُ ّ�ِ
ُ� عَ�� ِ�اَرةٍ     ُ���ُ� مِن َعذاٍب َال�ٍ���ُوِمنوَن �هَل اَُد
ِهدوَن �� َس��ِل اِهللا ِ�اـَموالُِ� َواَنفُِسُ�‘ �َُوت    اِـِهللا َورَسولِه�
ذِ�ُ� َخ�ٌ َ�ُ�    ِان کُن�ُ� َ�علَموَن�َ�غِف�َ�ُ� ذُ�َ�ُ�
بًَۀ ِکَن َطّ�ِ رـُ    َوَمس�َا َویُدِخلُ� َج�ٍّْت    َ� رـي مِن َ�ِ�هَاال
ّ�وَ�ا« ِ�ُ لَِک ا�َفوزُ ا�عَظ�ُ � َواُخرـيَج�ِّْت َعدٍن ‘ ذ ��
�َ� َهاا� �َ ���َِمن ِال ُمو َ�ٌ� ِمَن اِهللا   وَفَ�ٌ� قرَـٌ�‘ َو�َّ�ِ
ِر�ّ ـ؛ـنَـ ءامَنوا    کو�ااَنصاَراِهللا   کَماقاَل ع�َ� اُ� َ�َ�َ لِلحَوا
مَن اَنصاري  ِالَ� اِهللا  «  ��َل الَ�وارِّ�وَن     َ� نُـ اَنصارُاهللاِ‘
ـ ۀٌ« ِ�فَ  ـ ٌۀِمن بَ� ِا�اءیَل     َوَ�َ�رَـت �ا ِ�فَ  فئَئاَمنَت �ا
�َ� ءامَنوا عَ�� َعُدّوِِه�    َفاَصبَحواظاِهرـَ�� َفاَ� د�اَـا�

ّفِ سوَرةُ الص
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

جهاد و تالش می کنید  ،   خانه ها  ،   ایمان می آورید  ،   نجات می دهد  ،   گناهان

معناکلمهردیف

…ُتـنـجی1

…ُتؤِمـنوَن2

…ُتـجاِهـدوَن3

می دانستیدکُنـُتم تَعـلَـموَن4

معناکلمهردیف

می آمرزد، می پوشاندَیغـِفر5

…     ،  جمع َذنـبُذنوب6

…    ، جمع َمـسـَکـنَمـساکِن7

جاودانَعدن8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                                        2ــ  1ــ 

: :                                       4ــ  3ــ 

: :                                                           6ــ  5ــ 

: :                                                   8  ــ  7ــ 

: :                                                   10ــ  9ــ 

: 11ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

ـ  « به صورت » با « معنا شود. 1ــ گاهی بهتر است » ِب
2ــ ترجمٔه این فعل، هم به صورت »بدانید  « صحیح است و هم به صورت »می دانستید  «.

١

آموزش  مفاهیم

2
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 549 تا 552 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ  ترجمٔه آیات 10 تا 12 سورٔه صف را کامل کنید.

.................................................................   : 1ــ  

2ــ  :   …    راهنمایی کنم شما را  …   …   ی که

........................................................... : ٣ــ  

   : ٤ــ 
.........................................................................................

: این ................................................ 5  ــ 

................................................... : 6ــ  

............................................................ : 7   ــ  

..................................................... : 8  ــ  

.............................................................. : 9ــ  

ج ـ از صفحٔه 552 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته، همراه با معنای هر یک بنویسید.

د ـ از صفحٔه 552 قرآن کریم کدام عبارات را برای پیام قرآنی مناسب می دانید. پیامی را که برای مؤمنان مژده 
و بشارت است انتخاب و ترجمه کنید.

یاری خدا و پیروزی نزدیک

متن:

ترجمه:

1و2ــ با توجه به آیٔه قبل، بهتر است این دو فعل به صورت امر)ایمان بیاورید، جهاد کنید( معنا شود.

١

انس  با قرآن رد خا  هن

2
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جلسۀ دوم
55

4  
مل

ن کا
قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا

ـ ِۀ  َو ا�ُمنافِقوَن سوَرةُ الُ�مُــعَ 

ـ ِۀ ةِ    مِن َ�ِ� ا�ُجُمـعَ  لو ا    ِاذا ��َِي  لِلص ءامَنو �َ� َهاا� �َاـ �
لُِ� َخ�ٌ لَُ�    ِان کُنُ�  ِذکرِـاِهللا    َوذَرُواا��َیَع ‘ ذ ��فَاسعَوا ِا

اَرِض      ةُ     فَا��َِ�وا فِ� ال لو علَموَن�َ�اِـذا قُِضیَِت الص�َ
ُ� تُفِلحوَن� ـ َواَ�غوامِن فَضِل اِهللا  وَاذکرُـُوااهللاَ کَ��ًا  َ�عَل
َو ِاذاَراَواِ�ارَةً   اَوَ�َوا}  اٍّ�َفّضواِالَ�ا   َوَ�رـَکوَك قا�ِ ًما ‘ قُل
زِقَ�� ‘وَاهللاُ َخ�ُالرّْ اَرةِ ِوَومَِن الجّتِ �ماِعنَداِهللا َخ�ٌِمَن ال

سوَرةُ ا�ُم�افِقوَن

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِاذا اجءََك ال ُم�ِفقوَن    قالوا َ�َُد   ِا�َک َ�رَـسوُل اِهللا « َواُهللا
 ـِذوبَن)1 ِفقَ� َ�ک �ال ُم َک َ�رـَسولُه{‘َواهللاُ َ�َُد ِان�ِیَعلَمُ ا
ءَماஐا�ا ُم سا �ًۀ   فََصّدواَعن َس�یِل اِهللا‘ِا�ُم ُج�َ ااَی مَذو � اٍّ
 کََفروا   فَطُِبَع عَ�� قُلوِ�ِم ُم ءامَنوا   ُ� �َلَِک ِ�اـیَعَملوَن� ذ
ایَفَقهوَن�َو ِاذاَراَیَ�ُم تُعِجبَُک اَجسامُهُم« َوِان یَقولوا فَهُم ل
ُم خُُشٌب مَُسنَدةٌ   « َ�َسبوَن ُ� َصیَحٍۀ �َاஐَ    »َسمَع لَِقوِ�هِم�
مُ اُهللا«  اَ�ّ� ُ�وفَکوَن� َعلَِ�م‘ُهُ� ا�عَُدو   فَاَ�رُ�‘ قاتََ�ُ

ـ ِۀ  َو ا�ُمنافِقوَن سوَرةُ الُ�مُــعَ 

ـ ِۀ ةِ    مِن َ�ِ� ا�ُجُمـعَ  لو ا    ِاذا ��َِي  لِلص ءامَنو �َ� َهاا� �َاـ �
لُِ� َخ�ٌ لَُ�    ِان کُنُ�  ِذکرِـاِهللا    َوذَرُواا��َیَع ‘ ذ ��فَاسعَوا ِا

اَرِض      ةُ     فَا��َِ�وا فِ� ال لو علَموَن�َ�اِـذا قُِضیَِت الص�َ
ُ� تُفِلحوَن� ـ َواَ�غوامِن فَضِل اِهللا  وَاذکرُـُوااهللاَ کَ��ًا  َ�عَل
َو ِاذاَراَواِ�ارَةً   اَوَ�َوا}  اٍّ�َفّضواِالَ�ا   َوَ�رـَکوَك قا�ِ ًما ‘ قُل
زِقَ�� اَرةِ‘وَاهللاُ َخ�ُالرّْ ِوَومَِن الجّتِ �ماِعنَداِهللا َخ�ٌِمَن ال

سوَرةُ ا�ُم�افِقوَن

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِاذا اجءََك ال ُم�ِفقوَن    قالوا َ�َُد   ِا�َک َ�رَـسوُل اِهللا « َواُهللا
 ـِذوبَن)1 ِفقَ� َ�ک �ال ُم َک َ�رـَسولُه{‘َواهللاُ َ�َُد ِان�ِیَعلَمُ ا
ءَماஐا�ا ُم سا �ًۀ   فََصّدواَعن َس�یِل اِهللا‘ِا�ُم ُج�َ ااَی مَذو � اٍّ
 کََفروا   فَطُِبَع عَ�� قُلوِ�ِم ُم ءامَنوا   ُ� �َلَِک ِ�اـیَعَملوَن� ذ
ایَفَقهوَن�َو ِاذاَراَیَ�ُم تُعِجبَُک اَجسامُهُم« َوِان یَقولوا فَهُم ل
ُم خُُشٌب مَُسنَدةٌ   « َ�َسبوَن ُ� َصیَحٍۀ �َاஐَ    »َسمَع لَِقوِ�هِم�
مُ اُهللا«  اَ�ّ� ُ�وفَکوَن� َعلَِ�م‘ُهُ� ا�عَُدو   فَاَ�رُ�‘ قاتََ�ُ

ـ ِۀ  َو ا�ُمنافِقوَن سوَرةُ الُ�مُــعَ 

ـ ِۀ ةِ    مِن َ�ِ� ا�ُجُمـعَ  لو ا    ِاذا ��َِي  لِلص ءامَنو �َ� َهاا� �َاـ �
لُِ� َخ�ٌ لَُ�    ِان کُنُ�  ِذکرِـاِهللا    َوذَرُواا��َیَع ‘ ذ ��فَاسعَوا ِا

اَرِض      ةُ     فَا��َِ�وا فِ� ال لو علَموَن�َ�اِـذا قُِضیَِت الص�َ
ُ� تُفِلحوَن� ـ َواَ�غوامِن فَضِل اِهللا  وَاذکرُـُوااهللاَ کَ��ًا  َ�عَل
َو ِاذاَراَواِ�ارَةً   اَوَ�َوا}  اٍّ�َفّضواِالَ�ا   َوَ�رـَکوَك قا�ِ ًما ‘ قُل
زِقَ�� اَرةِ‘وَاهللاُ َخ�ُالرّْ ِوَومَِن الجّتِ �ماِعنَداِهللا َخ�ٌِمَن ال

سوَرةُ ا�ُم�افِقوَن

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِاذا اجءََك ال ُم�ِفقوَن    قالوا َ�َُد   ِا�َک َ�رَـسوُل اِهللا « َواُهللا
 ـِذوبَن)1 ِفقَ� َ�ک �ال ُم َک َ�رـَسولُه{‘َواهللاُ َ�َُد ِان�ِیَعلَمُ ا
ءَماஐا�ا ُم سا �ًۀ   فََصّدواَعن َس�یِل اِهللا‘ِا�ُم ُج�َ ااَی مَذو � اٍّ
 کََفروا   فَطُِبَع عَ�� قُلوِ�ِم ُم ءامَنوا   ُ� �َلَِک ِ�اـیَعَملوَن� ذ
ایَفَقهوَن�َو ِاذاَراَیَ�ُم تُعِجبَُک اَجسامُهُم« َوِان یَقولوا فَهُم ل
ُم خُُشٌب مَُسنَدةٌ   « َ�َسبوَن ُ� َصیَحٍۀ �َاஐَ    »َسمَع لَِقوِ�هِم�
مُ اُهللا«  اَ�ّ� ُ�وفَکوَن� َعلَِ�م‘ُهُ� ا�عَُدو   فَاَ�رُ�‘ قاتََ�ُ

ـ ِۀ  َو ا�ُمنافِقوَن سوَرةُ الُ�مُــعَ 

ـ ِۀ ةِ    مِن َ�ِ� ا�ُجُمـعَ  لو ا    ِاذا ��َِي  لِلص ءامَنو �َ� َهاا� �َاـ �
لُِ� َخ�ٌ لَُ�    ِان کُنُ�  ِذکرِـاِهللا    َوذَرُواا��َیَع ‘ ذ ��فَاسعَوا ِا

اَرِض      ةُ     فَا��َِ�وا فِ� ال لو علَموَن�َ�اِـذا قُِضیَِت الص�َ
ُ� تُفِلحوَن� ـ َواَ�غوامِن فَضِل اِهللا  وَاذکرُـُوااهللاَ کَ��ًا  َ�عَل
َو ِاذاَراَواِ�ارَةً   اَوَ�َوا}  اٍّ�َفّضواِالَ�ا   َوَ�رـَکوَك قا�ِ ًما ‘ قُل
زِقَ�� اَرةِ‘وَاهللاُ َخ�ُالرّْ ِوَومَِن الجّتِ �ماِعنَداِهللا َخ�ٌِمَن ال

سوَرةُ ا�ُم�افِقوَن

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِاذا اجءََك ال ُم�ِفقوَن    قالوا َ�َُد   ِا�َک َ�رَـسوُل اِهللا « َواُهللا
 ـِذوبَن)1 ِفقَ� َ�ک �ال ُم َک َ�رـَسولُه{‘َواهللاُ َ�َُد ِان�ِیَعلَمُ ا
ءَماஐا�ا ُم سا �ًۀ   فََصّدواَعن َس�یِل اِهللا‘ِا�ُم ُج�َ ااَی مَذو � اٍّ
 کََفروا   فَطُِبَع عَ�� قُلوِ�ِم ُم ءامَنوا   ُ� �َلَِک ِ�اـیَعَملوَن� ذ
ایَفَقهوَن�َو ِاذاَراَیَ�ُم تُعِجبَُک اَجسامُهُم« َوِان یَقولوا فَهُم ل
ُم خُُشٌب مَُسنَدةٌ   « َ�َسبوَن ُ� َصیَحٍۀ �َاஐَ    »َسمَع لَِقوِ�هِم�
مُ اُهللا«  اَ�ّ� ُ�وفَکوَن� َعلَِ�م‘ُهُ� ا�عَُدو   فَاَ�رُ�‘ قاتََ�ُ
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نحوۀ خواندن نون ساکن و تنوین

نون ساکن در کلماتی مانند » ِمنَهج ، ُمنَعِطف ، انحالل « به صورت معمولی و واضح خوانده می شود؛ 
ولی در کلماتی مانند » شنبه ، پنکه ، سنگ « در حرف بعدش خوانده می شود. 

در کلمات قرآن نیز » نون ساکن « و » تنوین « نزد شش حرف » أ   ح    خ    ع    غ    هـ « به صورت معمولی 
و واضح تلفظ می شود؛ مانند: 

ًدا َعبُدهو               َسالٌم ِهَی  َانَعمَت               ِلَمن َحِمَدهو               کُُفًوا َاَحٌد               ُمَحمَّ

ولی نزد ٢٢ حرف دیگر، در حرف بعدش تلفظ می شود1. این نحؤه تلفظ موجب قرائت زیبا و فصیح 
قرآن و نماز می شود؛ مانند: 

ِه  ـًدا َرسـوُل الـلٰـّ ُه                             َاشـَهـُد َانَّ ُمـَحـمَّ َاشـَهـُد َان ل ِالٰـَه ِالَّ الـلٰـّ

ـٍد ـٍد َو آِل ُمـَحـمَّ ُهـمَّ َصِلّ َعـلٰی ُمـَحـمَّ َو لَم یَکُن لَـهو کُـُفـًوا َاَحـٌد                         َالـلٰـّ

ِه       َخیـٌر ِمـَن اللَّـهـِو ِمن یَوِم الـُجـُمـَعـِة       َخیـٌر لَـکُم       ِان کُنـُتم       ِمن فَضـِل الـلٰـّ

به قرائت آیات درس از کتاب گویا گوش دهید و مشخص کنید که نون ساکن 
و تنوین، در چه کلماتی به صورت معمولی و در چه کلماتی، در حرف بعدش 

تلفظ می شود.

1ــ قواعد مفّصل نون ساکن و تنوین همراه با اصطالحات اظهار، ادغام، اخفاء، قلب به میم، استثنائات و توضیحات کامل، 
در کتاب های علم قرائت و تجوید آمده است. 

فعالیت    

آموزش قرائت
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

خرید و فروش      ،       وقتی که      ،       رستگار می شوید      ،       ندا داده شد 

معناکلمهردیف

…ِاذا 1

…نوِدَی2

…بَیع3

این  ،  آن ٰذلِـکُم 4

معناکلمهردیف

تمام شدُقـِضیَـت 5

پراکنده شویدِانـتَـِشـروا6

بجویید ، طلب کنید ِابـتَـغوا7

…   ، موفق می شویدُتـفـلِـحوَن 8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5 ــ 

: 8  ــ   : 7ــ 

: 10ــ   : 9ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

1ــ در اینجا کلمٔه » ِمن « به صورت » در« معنا می شود.

2ــ گاهی با توجه به کلماتی که قبل از فعل مضارع می آید، معنای فعل کمی تغییر می کند، به این تغییر توجه داشته باشید، مانند: 
ِلـ + تَعـلَـموَن: تا )برای اینکه( + می دانید   ←   تا بدانید

لَـَعـلَّـکُم + تُـفـِلـحوَن: تا )شاید، به این امید که( شما + موفق می شوید   ←   تا موفق شوید.

1

2

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 553 تا 555 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه دو آیٔه ٩ و 1٠ سورٔه جمعه را کامل کنید.

..................................................................   : 1ــ  

............................................ : 2ــ  

:  پس بشتابید ......................................................... 3ــ 

:  و رها کنید............................................................... 4ــ 

........................................... : 5 ــ 

.......................................... : 6 ــ  

........................................ : 7 ــ 

.............................................................   : 8  ــ  

ج ـ از صفحٔه ٥٥٥ قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته، همراه با معنای هریک بنویسید.

به عنوان  را  عبارت  این  می کند.  معرفی  را  واقعی  عزتمندان  عبارت  کدام  کریم  قرآن   ٥٥٥ صفحٔه  در  ـ  د 
پیام  قرآنی انتخاب کرده و همراه با معنا بنویسید.

عزتمندان واقعی 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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او خواهد آمد! 

همٔه امت ها به ویژه یکتاپرستان عالم به پیروزی نهایی حق بر باطل ایمان و امید دارند. این وعدٔه قطعی 
بیشتری برخوردار  اما در قرآن کریم از وضوح و روشنی  الهی در همٔه کتاب های آسمانی آمده است؛ 

است. برخی از این آیات چنین است.

آیه موضوع

زمین میراث 
قطعاً در کتاب زبور پس از تورات نوشتیم صالحان

که زمین را بندگان صالح من به ارث می برند.
                                                                                                         انبیاء 1٠٥

پیروزی 
و چنین خواسته ایم که بر مستضعفان زمین منت نهیم مستضعفان

و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم.
 قصص ٥

وعده الهی 
خداوند به مؤمنان نیک کردار شما وعده داده است 

که آنها را در زمین به حکومت می رساند.
نور ٥٥

پیروزی 
او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد،نهایی اسالم

تا آن را بر همه دین )ها( چیره کند، هرچند که مشرکان دوست نداشته باشند.
صف ٩

شناخت
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خداوند وعده داده است که حکومت در زمین به دست مؤمنان و صالحان خواهد 
رسید و به جای ظلم و ستم همه جا را عدل و داد فراخواهد گرفت.این وعدٔه الهی به 

دست آخرین حجت حق یعنی امام زمان )عج( تحقق می یابد.

باطل را  بر  نهایی حق  پیروزی  به ظهور حضرت مهدی )عج( از یک سو  ایمان 
نوید می دهد و از سوی دیگر پشتوانٔه اعتقادی و قلبی محکمی برای 

مؤمنان است تا در فراز و نشیب تاریخ بشریت، ایمان و یقین 
آنها به شک و تردید مبدل نشود و در اوج مظلومیت از 

پایداری و حرکت در صراط مستقیم باز نمانند.
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55
6  

مل
ن کا

قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا
جلسۀ اول ردس نهم

سوَرةُ ال��اُ�ِ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
َ رِض «   َ�هُ ال ُمُ� ا ِت   َوما فِ� ال و مـ ُح  ِهللاِ   ما فِ� الس �َُسّ�ِ
�� َخلَـَقُ� َوَ�هُ الَحمُد « َوُهَو عَ���َ ِّ�ُ ٍء قَد�)1ٌُهَوا�
مٌِ� «  َواهللاُ �ِ ما َ�عَملوَن َ�ص�ٌ اِفرـٌ     َو ِم�ُ� مُوஐ �ُ�فَِم
َرُ�� اَرَض ِ�اـ�َ�ّقِ     َو َ�و ِ� َوال ـو م َخلَـَق الس�
ِت ـو م َفاَحَسَن ُ�َورَُ� «  َو ِالَ�ِه ال َمص�ُ�َ�علَُ� مافِ� الس
وَن     َوما �ُعِل�وَن  ‘  َواهللاُ َعل�ٌ� اَرِض     َوَ�علَُ� ما �ُِ�ّ َوال
�َ� کََ�رـوا ُاا� دورِ � اََ�� �َ أتِ�ُ�  نََ�و ذاِت الص ِ�
ِمن قَبُل    َ��ا�ا َو�َ� اَم رِـِه�    َو�َهُ� َعذاٌب اَل�ٌ��
�ِ�ِّ ذِ�َ  ِ�اـَ�هـ{  �اـَ�  �َ أتِ��  رُُسُ�ُ�  ِ�اـ�بَ�
وا‘ َواسَ���َ اهللاُ‘ ا اَ �ََ�ٌ َ�دوَ�ا    فََ�َ�رـوا    َوَ�َول فَقالو
ا    اَن لَن ُ�عَ�وا‘ کََ�رـو �َ� َواهللاُ َغِ��ٌّ َ��ٌد�َزَعَ� ا�
ُ� �ِ ما عَِمل�ُ�‘ و�َ�ُت�َ ��ُ     �ََُو َربّ�     َ�تُ�ع  قُل بَل
اِهللا  �َس�ٌ  �  َ�ئئاِم�وا ِ�اـِهللا     َو َرسوِ�هـ َعَ ل َ�َِو ذ
�� اَ�َ�ل�ا  ‘  َواهللاُ �ِ ما َ�عَملوَ� َخب�ٌ  � َوالّ�ورِا�

سوَرةُ ال��اُ�ِ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
َ رِض «   َ�هُ ال ُمُ� ا ِت   َوما فِ� ال و مـ ُح  ِهللاِ   ما فِ� الس �َُسّ�ِ
�� َخلَـَقُ� َوَ�هُ الَحمُد « َوُهَو عَ���َ ِّ�ُ ٍء قَد�)1ٌُهَوا�
مٌِ� «  َواهللاُ �ِ ما َ�عَملوَن َ�ص�ٌ اِفرـٌ     َو ِم�ُ� مُوஐ �ُ�فَِم
َرُ�� اَرَض ِ�اـ�َ�ّقِ     َو َ�و ِ� َوال ـو م َخلَـَق الس�
ِت ـو م َفاَحَسَن ُ�َورَُ� «  َو ِالَ�ِه ال َمص�ُ�َ�علَُ� مافِ� الس
وَن     َوما �ُعِل�وَن  ‘  َواهللاُ َعل�ٌ� اَرِض     َوَ�علَُ� ما �ُِ�ّ َوال
�َ� کََ�رـوا ُاا� دورِ � اََ�� �َ أتِ�ُ�  نََ�و ذاِت الص ِ�
ِمن قَبُل    َ��ا�ا َو�َ� اَم رِـِه�    َو�َهُ� َعذاٌب اَل�ٌ��
�ِ�ِّ ذِ�َ  ِ�اـَ�هـ{  �اـَ�  �َ أتِ��  رُُسُ�ُ�  ِ�اـ�بَ�
وا‘ َواسَ���َ اهللاُ‘ ا اَ �ََ�ٌ َ�دوَ�ا    فََ�َ�رـوا    َوَ�َول فَقالو
ا    اَن لَن ُ�عَ�وا‘ کََ�رـو �َ� َواهللاُ َغِ��ٌّ َ��ٌد�َزَعَ� ا�
ُ� �ِ ما عَِمل�ُ�‘ و�َ�ُت�َ ��ُ     �ََُو َربّ�     َ�تُ�ع  قُل بَل
اِهللا  �َس�ٌ  �  َ�ئئاِم�وا ِ�اـِهللا     َو َرسوِ�هـ َعَ ل َ�َِو ذ
�� اَ�َ�ل�ا  ‘  َواهللاُ �ِ ما َ�عَملوَ� َخب�ٌ  � َوالّ�ورِا�
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

توکّل می کند     ،      اندازه     ،      قرار می دهد     ،      محل خروج 

معناکلمهردیف

تقوا داشته باشدَیـتَّـِق )  َیـتَّـقی  (1

…َیجـَعـُل 2

راه نجات ،    …َمخـَرج3

جا ، هرکجاَحیـُث4

معناکلمهردیف

گمان می کند َیحـتَـِسـب5

…َیـتَـَوکَّـُل6

کافی استَحسـُب7

…َقـدر8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید1.

: 2ــ    : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 8  ــ   : 7ــ 

1ــ تمام فعل های مضارع این عبارات به صورت مضارع التزامی معنا می شود؛ نه مضارع اخباری. به مثال های زیر دقت کنید. 
مضارع اخباری: می داند، قرار می دهد، توکل می کنند، تقوا دارند.

مضارع التزامی: بداند، قراردهد، توکل کند، تقوا داشته باشد.

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 556 تا 561 قرآن کریم را بخوانید.

پیام های قرآنی  ب ـ ترجمٔه این عبارات از سورهٔ طالق را کامل کنید. این قطعه یکی از زیباترین و پرمعناترین 
است. سعی کنید این قطعه را حفظ کنید و آن را با توجه به معنای آن، در آغاز روز و پس از نمازهای خود بخوانید.

................................................ : 1ــ  

.....................................................   : 2ــ  

................................................... : 3ــ  

:  …        …   کار و خواست خود را به انجام می رساند.  4ــ  

  .................................................   : 5ــ  

ج ـ با مراجعه به صفحٔه ٥٥٩ قرآن کریم، آیٔه 11 سورٔه طالق را به طور کامل ترجمه کنید. معنای کدام یک از 
کلمات این آیه را نمی دانید؟ آیا می توانید معنای این گونه کلمات را با توجه به سایر کلمات هرجمله، حدس بزنید.

د ـ در آیات صفحه  ٥٥٧ چند پیام قرآنی آمده است؟ یکی از این پیام ها بیانگر هدایت خاص خداوند است. 
آن را یافته، همراه با ترجمه بنویسید.

هدایت الهی 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم
56

2  
مل

ن کا
قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِ َ�ٍء قَد�رـٌ)1

ّ�ُ ي  بِ�دَِـِه ا�ُملُک     َوُهَوعَ ل� َ� رَـَك ا�
�ُ��َةَ     ِ�َ�لَُوُ�� ا ي َخلََق ا�َموَ� َوا�َ��و� � اِّ
�ي خَلََق َس�َع � اَحَسُن َعَمًالا  ‘ َو ُهَوا�عَز�زُـا��َفوُر � اِّ
ُوٍ�« ��َ مِن �ِ�خَلِق الر �� ٍت  ِ�باقًا « ما َ�رـي ـو َس م
فَارِجِع الَ�َ�َ   َهل َ�رـي ِمن فُطورٍ��ُ� ارِجِع الَ�َ�َ
�ِسً�اـ    َوُهَوَحس�ٌ � تَِ�     َ�َقِ� ِالَیَک الَ�َ�ُ رـ�َ
ا  رُجوًما �ا �ِ َم�اب�ـَ�     َوَجعَل���ءَ اماـ اـالس � �َوَ�َقد َز
�َ� � ِ ع�ِ� َو ل ـطِ� « َو اَعَ�دـ� �َهُ� َ��اَب الس � لِلش
ِه�   َعذاُب جَ ـَه�َ� «  َو بِئَس ا�َم��ُ� َ�َ�رـوا ِ�رَـّ�ِ
ُ �اُد�َ َمَعوا �َها َ�یًقا    َوِ�َ� َ�فوُر� ت ِاذا اُ�قوا��ا    َ�ِ
ـها ُ   اُ�ِ�َ� ��ا  َ�ٌج     َساَ�َهُ� خَ زَـنَ� ما ـ ل ِمَن ا��َ�ِ� «  �ُ 
�ا ��ََءَ� �َ ذ�ٌ     فقَداج    اَلَم �َ أتُِ� �َ ذ�ٌ�قالوابَل
لٍـ َکب�ٍ� ا �� َضل َوقُل�اما�زَـَل اهللاُ ِمن َ�ٍء    ِان اَنُ��  ِالّ
ع�ِ� ِب الس �َا �� َوقالوا لَوُک�ّا �َسَمُع   اَونَعِقُل    ماُکّ�ا

سوَرةُ ا�ُمِ�

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِ َ�ٍء قَد�رـٌ)1

ّ�ُ ي  بِ�دَِـِه ا�ُملُک     َوُهَوعَ ل� َ� رَـَك ا�
�ُ��َةَ     ِ�َ�لَُوُ�� ا ي َخلََق ا�َموَ� َوا�َ��و� � اِّ
�ي خَلََق َس�َع � اَحَسُن َعَمًالا  ‘ َو ُهَوا�عَز�زُـا��َفوُر � اِّ
ُوٍ�« ��َ مِن �ِ�خَلِق الر �� ٍت  ِ�باقًا « ما َ�رـي ـو َس م
فَارِجِع الَ�َ�َ   َهل َ�رـي ِمن فُطورٍ��ُ� ارِجِع الَ�َ�َ
�ِسً�اـ    َوُهَوَحس�ٌ � تَِ�     َ�َقِ� ِالَیَک الَ�َ�ُ رـ�َ
ا  رُجوًما �ا �ِ َم�اب�ـَ�     َوَجعَل���ءَ اماـ اـالس � �َوَ�َقد َز
�َ� � ِ ع�ِ� َو ل ـطِ� « َو اَعَ�دـ� �َهُ� َ��اَب الس � لِلش
ِه�   َعذاُب جَ ـَه�َ� «  َو بِئَس ا�َم��ُ� َ�َ�رـوا ِ�رَـّ�ِ
ُ �اُد�َ َمَعوا �َها َ�یًقا    َوِ�َ� َ�فوُر� ت ِاذا اُ�قوا��ا    َ�ِ
ـها ُ   اُ�ِ�َ� ��ا  َ�ٌج     َساَ�َهُ� خَ زَـنَ� ما ـ ل ِمَن ا��َ�ِ� «  �ُ 
�ا ��ََءَ� �َ ذ�ٌ     فقَداج    اَلَم �َ أتُِ� �َ ذ�ٌ�قالوابَل
لٍـ َکب�ٍ� ا �� َضل َوقُل�اما�زَـَل اهللاُ ِمن َ�ٍء    ِان اَنُ��  ِالّ
ع�ِ� ِب الس �َا �� َوقالوا لَوُک�ّا �َسَمُع   اَونَعِقُل    ماُکّ�ا

سوَرةُ ا�ُمِ�
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

می شنیدیم     ،      دست     ،      اندیشه و درک می کنیم     ،      یا     ،      مرگ 

معناکلمهردیف

…  ، جمع: َایدیَیـد1

…َموت2

می آزمایدَیبـلو3

کدام ، کدام یکَاّی4

معناکلمهردیف

گوش شنوا داشتیم   ،  …کُـّنـا نَسَمـُع5

…َاو6

…نَعـِقـُل7

دوزخ ، آتش فروزانَسـعیر8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 8  ــ   : 7ــ 

 : 9ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم

12

1ــ در اینجا »نَعـِقـُل« را به صورت ماضی استمراری معنا کنید؛ یعنی: )کُـّنـا( نَعـِقـُل: اندیشه و درک می کردیم

2ــ در اینجا » ما « نافیه است؛ یعنی فعل پس از خود را منفی می کند.
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 562 تا 567 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات اول و دوم و نیز آیٔه 1 تا 1٠ سورٔه ملک را کامل کنید.

............................................................. : 1ــ 

........................................................   : 2ــ 

.........................................................   : 3ــ  

: ..............................................عمل بهتری دارد. 4ــ 

.............................................................   : ـ   5 ـ

...
.......................................................... : 6 ــ  

  ......................................................   : 7ــ  

ج ـ از صفحٔه 563 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و معنای هریک را همراه آن بنویسید.

د ـ در صفحٔه 564 قرآن کریم در آیٔه مشهوری، پیامبر اکرم به داشتن صفت بسیار ارزشمندی توصیف شده 
است. این آیه را بیابید و به عنوان پیام قرآنی، همراه با معنای آن بنویسید. خوب است این آیه را حفظ کنید. 

ما در این ویژگی چه نسبتی با پیامبر خود داریم؟ مولوی در تمثیل زیبایی می گوید: 
 شیر را، بچه همی مانَد به او                       تو به پیغمبر چه می مانی، بگو

انسانی با برترین اخالق 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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پیامبر  خدا،  آن  از  فقط  را  عزت  کریم  قرآن 
الهی  آموزٔه  این  با  می داند.مسلمانان  مؤمنان  و 
گذاشتند  پشت سر  را  زندگی  روزهای  سخت ترین 
و    با صبر و پایداری در راه حق، در برابر دشمنان 

خدا و دشمنان مردم به پیروزی رسیدند. 
برخی از این آموزه های قرآنی چنین است:

آیات آموزه

عزتمندان 
                                                                                                         منافقون ٨واقعی

حفظ 
هرگز خداوند مؤمنان را تحت سلطه کافران قرار نمی دهد.استقالل 

نساء 1٤1

پایداری 
 محمد ٧و  ثبات قدم 

 حماسٔه حضرت امام حسین علیه السالم و یارانش، اوج عزتمندی پیروان حق در برابر ذلّت اهل  باطل 
در تاریخ اسالم بوده است. این چنین بود که اسالم محمدی توانست در برابر کفر و نفاق ُاَمـوی پیروز 

شود و ماندگار مانَد. 

شناخت
لَّـة َهیـهات ِمـنَّـا الـِذّ
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انقالب اسالمی مردم ایران نیز با رهبری امام خمینی و الگوگیری از نهضت حسینی در برابر ظلم 
و   نفاق به پیروزی رسید و پس از یورش ظالمان و مستکبران، مردم مسلمان ایران توانستند در هشت سال 
دفاع  مقدس با بهره مندی از آموزه های قرآنی و پایداری و استقامت، از انقالب اسالمی و کشور خود 

دفاع کنند. 
را  ایمان رزمندگان اسالم  و  که شور  دفاع مقدس  ایرانی در طول  سروده های شاعران مسلمان 
دوچندان می کرد همه برگرفته از آموزه های قرآنی بود و هنوز نیز آن نواهای حماسه آفرین، حرکت و عزت 

می آفریند.

وجد  به  را  رزمندگان  دلنشین،  و  گرم  صدای  آن  با  آهنگران  صادق  حاج  یادماندنی  به  نواهای 
می آورد و حماسه ها و پیروزی های شگفت آوری را زمینه ساز می شد. از میان این سروده ها، شعر زیبای 
»  هیهات مّنا الّذلّه  « سرودٔه حاج حبیب اللّٰه معلمی، شاعر بسیاری از نواهای گرم و شورآفرین آهنگران، در 

تاریخ دفاع مقدس جایگاه خاصی دارد. 

94
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هیهات مناالذلة             هیهات مناالذلة 	  
در راه عشق و ایمان         بگذشته ایم از جان  ما یاوران قرآن  

مشتاق کاظمینیم  از آن به شور و شینیم   ما عاشق حسینیم  

هیهات مناالذلة             هیهات مناالذلة   

در کوهسار و صحرا       طوفنده ایم هرجا      در آسمان و دریا  

       با قدرت و شجاعت         گوییم با صراحت            یا فتح یا شهادت 

            هیهات مناالذلة             هیهات مناالذلة

               ما پیروان زهرا                آماده ایم و برپا            حق وعده داده ما را

ما را عقب براند                باید جهان بداند                  دشمن کجا تواند            

                     هیهات مناالذله             هیهات مناالذله

خوب است این نوای گرم را با همکاری دبیر محترم خود تهیه و در کالس پخش کنید.
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ا
جلسۀ اول ردس دهم

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
     اَن اَ� ِذر َ�مََک     مِن قَبِل هـ�ِ�َ ��اَرَسلنا �ً�اـ ِا ِاّ�اـ
َقوِ�    ِا�ّ� لَُ�� �َ ذ�رـٌ � اَن �َ أتِ�َـهُ� َعذاٌب اَل�ٌ�)1قاَل
ُمبٌ� �  اَِن اعُ�دُـوااهللاَ      َوا�قوُه      َو اَط�عوِن  �
»  اََجٍل ُمَسّمً ��رـُ��  ِا َّخِ غِفر َ�ُ� ِمن ذُ�ِ�ُ�      َو�ُو�َ
َخرُـ ‘  لَوکُنُ�� �َعلَموَن � ا�ُو ءَ    ل ِا� اََجَل اِهللا   ِاذاج ا
قاَل َرّ�ِ ِا�ّ� َدَ�ُت َ���  لَ�ً�ا  َو َ�اًرا � فَلَ� َ�زِـدُه�
ما َدَ�ُ�ُ�     لَِ�غِ�رَـ�َهُ� ا فرِـاًرا� َو ِا�ّ� �ُ ل ّ ءي  ِال ُدعا
وا َجَعلوااَصاِ�عَ ـُهم �� ءاذاِ�ِ�    َواسَ�غَشوا ِ�اَ�ُ�    َواََ�ّ
َواس�َکَ�ُوااسِ�ک باًرا � �ُ�   ِا�ّ�  َدَ�ُ�ُ� ِجهاًرا�
ُ��  ِا�ّ� اَعلَنُ� َ�هُ�      َو اَ�رَـرُ� �َهُ�  ِا�رـاًرا  �
ُ��     ِا�هـ{ ��َ� َ�ّفاًرا � فَقُلُ� اسَ�غِ�رـوا َرب
ءَ َعلَ�ُ� ِمدراًرا�َو ُ�ِدد�ُ� ِ�اـَ�واٍل ما ِسِل الس�ُ
َوَ�َ�   َوَ�َعل لَُ�� َج�ٍّْت   َوَ�َعل لَُ�� اَ�رًـا�
ا َ�جوَن  ِهللاِ َوقاًرا � َو قَد َخلَـَقُ� اَطواًرا � ماَ�ُ� ل

سوَرةُ  �ٍ�

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
     اَن اَ� ِذر َ�مََک     مِن قَبِل هـ�ِ�َ ��اَرَسلنا �ً�اـ ِا ِاّ�اـ
َقوِ�    ِا�ّ� لَُ�� �َ ذ�رـٌ � اَن �َ أتِ�َـهُ� َعذاٌب اَل�ٌ�)1قاَل
ُمبٌ� �  اَِن اعُ�دُـوااهللاَ      َوا�قوُه      َو اَط�عوِن  �
»  اََجٍل ُمَسّمً ��رـُ��  ِا َّخِ غِفر َ�ُ� ِمن ذُ�ِ�ُ�      َو�ُو�َ
َخرُـ ‘  لَوکُنُ�� �َعلَموَن � ا�ُو ءَ    ل ِا� اََجَل اِهللا   ِاذاج ا
قاَل َرّ�ِ ِا�ّ� َدَ�ُت َ���  لَ�ً�ا  َو َ�اًرا � فَلَ� َ�زِـدُه�
ما َدَ�ُ�ُ�     لَِ�غِ�رَـ�َهُ� ا فرِـاًرا� َو ِا�ّ� �ُ ل ّ ءي  ِال ُدعا
وا َجَعلوااَصاِ�عَ ـُهم �� ءاذاِ�ِ�    َواسَ�غَشوا ِ�اَ�ُ�    َواََ�ّ
َواس�َکَ�ُوااسِ�ک باًرا � �ُ�   ِا�ّ�  َدَ�ُ�ُ� ِجهاًرا�
ُ��  ِا�ّ� اَعلَنُ� َ�هُ�      َو اَ�رَـرُ� �َهُ�  ِا�رـاًرا  �
ُ��     ِا�هـ{ ��َ� َ�ّفاًرا � فَقُلُ� اسَ�غِ�رـوا َرب
ءَ َعلَ�ُ� ِمدراًرا�َو ُ�ِدد�ُ� ِ�اـَ�واٍل ما ِسِل الس�ُ
َوَ�َ�   َوَ�َعل لَُ�� َج�ٍّْت   َوَ�َعل لَُ�� اَ�رًـا�
ا َ�جوَن  ِهللاِ َوقاًرا � َو قَد َخلَـَقُ� اَطواًرا � ماَ�ُ� ل

سوَرةُ  �ٍ�
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

به تأخیر می اندازد      ،       هشدار ده      ،       داخل شد به

معناکلمهردیف

…َانـِذر1

می آید َیأتی 2

ـُر 3 …    ، مهلت می دهد بهُیـَؤِخّ

معناکلمهردیف

…     ، وارد شد بهَدَخـَل4

نیفزای، زیاد نکنال تَـِزد5

هالکت ، نابودیتَـبار6

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 8  ــ   :1 7ــ 

: :  10 ــ  9ــ 

:  12  ــ   : 11ــ 

: :  14ــ  13ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم

1

3

2

1ــ گاهی کسره نمایندٔه ضمیر »ی« است؛ مانند: یٰـَقوِم = یا َقومی ؛ َاطیـعوِن = َاطیـعونی
٢ــ »ِالٰی« در اینجا به معنای »تا« است.                                         ٣ــ در اینجا »ُمـؤِمـنًا« را »  با ایمان  « معنا کنید.
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الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 568 تا 573 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ آیات اول تا چهارم و آیٔه آخر سوره نوح را ترجمه کنید.

...................................................  : 1ــ  

............................................................  : 2ــ  

.........................................    : 3ــ 

............................................  : 4ــ 

.......................................  : 5 ــ 

.......................................................   : 6 ــ 

.................................................   : 7 ــ 

 : 8 ــ 

..................... تأخیر نمی افتد،...............................................

...
.....................................................   : 9 ــ 

........................... : 10ــ 

..............................................   : ـ   11ـ

انس  با قرآن رد خا  هن
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ایپم قرآنی
درخواست آمرزش! 

متن:

ترجمه:

ج ـ از صفحٔه ٥٧1 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت آشنا بیابید و معنای هریک را همراه آن بنویسید.

د ـ در صفحٔه ٥٧1 قرآن کریم یک دعای زیبا آمده است. آن را همراه با معنا بنویسید و سعی کنید این دعای 
قرآنی را حفظ کنید و در قنوت نماز بخوانید.
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جلسۀ دوم
57
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ا ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
اقَلیًالا�نِصَفه{   اَوِا�ُقص یَل   ِالّ َهاال ُمزـّمُِل)1قُِ� ال �َ �
مِنُه قَلیًالا�اَو زِد َعلَ�ِه‘ َو َرّ�ِِل ا�ُقرءاَن َ��ًالا�ِاّ�اـ
یِل ِ�َ� اََشد َوطئئًا ا�یَقًالا�ِان �ِش�َ َۀ ال ً َسنُل�� َعلَیَک َ�ل
اِرَسبًحاَطو�ًالا�َواذکرُِـا�َ �لََک فِ� ال َواَ�َمُ ��ًالا�ِان
 ِا�َه ا  ل ِالَیهِ َ��یًالا�رَب ال َمِ�ِق َوال َمغِرِب   ل ت ََ َربَِّک   َوت�
اُهَو « فَا�ِ��ُه وَکیًالا�َوا�ِ�عَ�� ما�َقولوَن    َواهُ�ُ� ّ ِال
َهج رًـاَ�یًالا�َوذَر�� َوال ُمَکّذِبَ� اُولِ� ال�عَمِۀ   َومَ ـّهُِ��
ٍۀ ا َوَجح�ًما�َوَطعاًما ذاُغص ً   اَنال قَلیًالا�اِ� �ََد�ا
اَ رُض وَالِجباُل وஐَاَ�ِ الِجباُل وََعذاً�اـ اَل�ًما�َ�َم َ�ُجُف ال
ا شاِه ًداَعلَیُ� ً  ِالَی�ُ� رَسول َک��بًامَه�ًالا�ِاّ�اـ اَرَسلنا
ا � فَ ـعَ� فرِـَ�ُن الرسوَل ً   ِال� فرِـَ�َن َرسول   اَرَسلنا َکما
َفاَخَ ذ�هُـ اَخ ًذا َو�ًالا � فََکیَف َ�قوَن     ِان کََفرُ� َ�ًما
ا ً ماءُمُ�َفِطرـٌ بِهஐ  ‘اَن وَعُده{َمفعول لس َ�َعُل الوِ�داَن ش��ًا�اِّ
ََذ ِال� َر�ِّ ه َس�یًالا� � ِذه تَذِ�رَـةٌ  « فَمَن شاءَ    اٍّ ه ِان�

سوَرةُ ا�مُ زـ ّمِِل

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
اقَلیًالا�نِصَفه{   اَوِا�ُقص یَل   ِالّ َهاال ُمزـّمُِل)1قُِ� ال �َ �
مِنُه قَلیًالا�اَو زِد َعلَ�ِه‘ َو َرّ�ِِل ا�ُقرءاَن َ��ًالا�ِاّ�اـ
یِل ِ�َ� اََشد َوطئئًا ا�یَقًالا�ِان �ِش�َ َۀ ال ً َسنُل�� َعلَیَک َ�ل
اِرَسبًحاَطو�ًالا�َواذکرُِـا�َ �لََک فِ� ال َواَ�َمُ ��ًالا�ِان
 ِا�َه ا  ل ِالَیهِ َ��یًالا�رَب ال َمِ�ِق َوال َمغِرِب   ل ت ََ َربَِّک   َوت�
اُهَو « فَا�ِ��ُه وَکیًالا�َوا�ِ�عَ�� ما�َقولوَن    َواهُ�ُ� ّ ِال
َهج رًـاَ�یًالا�َوذَر�� َوال ُمَکّذِبَ� اُولِ� ال�عَمِۀ   َومَ ـّهُِ��
ٍۀ ا َوَجح�ًما�َوَطعاًما ذاُغص ً   اَنال قَلیًالا�اِ� �ََد�ا
اَ رُض وَالِجباُل وஐَاَ�ِ الِجباُل وََعذاً�اـ اَل�ًما�َ�َم َ�ُجُف ال
ا شاِه ًداَعلَیُ� ً  ِالَی�ُ� رَسول َک��بًامَه�ًالا�ِاّ�اـ اَرَسلنا
ا � فَ ـعَ� فرِـَ�ُن الرسوَل ً   ِال� فرِـَ�َن َرسول   اَرَسلنا َکما
َفاَخَ ذ�هُـ اَخ ًذا َو�ًالا � فََکیَف َ�قوَن     ِان کََفرُ� َ�ًما
ا ً ماءُمُ�َفِطرـٌ بِهஐ  ‘اَن وَعُده{َمفعول لس َ�َعُل الوِ�داَن ش��ًا�اِّ
ََذ ِال� َر�ِّ ه َس�یًالا� � ِذه تَذِ�رَـةٌ  « فَمَن شاءَ    اٍّ ه ِان�

سوَرةُ ا�مُ زـ ّمِِل



101

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

طوالنی     ،      نیم     ،      بگیر     ،      اندک     ،      یادکن     ،      کم 

معناکلمهردیف

برخیز، به پاخیزُقم1

…     ،     … َقـلیل2

نصف ،     …نِصف3

آرام و با دقت بخوانَرتِّـل4

سنگین ، گران بار ، با   ارزشثَـقیل5

معناکلمهردیف

کار و تالشَسبح6

…     ، بسیارطَـویل7

…ُاذکُر8

…    ، قرار بدهِاتَّـِخـذ9

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 8  ــ   : 7ــ 

: 10ــ   : 9ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ  هر روز در خانه یکی از صفحه های 574 تا 580 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات اول تا نهم سورٔه مّزّمل را کامل کنید.

:      ...      جامه به خود پیچیده ٭    .................. 1ــ 

:     ...      ...      یا اندکی از آن کم کن، 2ــ  

: یا بر آن بیفزای و کامالً     ...          ... 3ــ 

:  ...   ...   نازل خواهیم کرد      ...     ...      ...      ... 4ــ 

: قطعاً عبادت در شب استوارتر، خالصانه تر و از  5 ــ 
لغزش دورتر است.

................................................ : 6 ــ  

:.......................... و تنها به او دل ببند. 7 ــ  

.............................................. : 8 ــ 

................................................................ : 9 ــ  

ج ـ از صفحٔه 575 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

د ـ از صفحٔه 574 یا 575 یکی از دو پیامی را که در سال های قبل با آن آشنا شده اید و دربارٔه انس با قرآن کریم 
است یافته، و همراه با معنا بنویسید. 

انس با قرآن کریم 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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خلیج فارس
دریای عمان

دریای خزر

از معلِم زبان،آموختیم

در مدرسه ای قرآن تدریس می کردم. در یکی از کالس ها دانش آموزان توجه بیشتری به درس داشتند 
و هنگام تالوت قرآن با سکوت و احترام خاصی گوش می دادند. 

روزی در زنگ تفریح، یکی از دانش آموزان را صدا کردم و از او پرسیدم: چرا کالس شما هنگام 
تالوت قرآن این قدر آرام و ساکت است؟

او گفت: در سال قبل، زنگ زبان ما وقتی بود که شما در کالس کنار ما، قرآن داشتید. هرگاه شما یا 

شناخت
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یکی از دانش آموزان قرآن را با صدای بلند تالوت می کردید و صدایتان در کالس ما شنیده می شد، دبیر 
درس انگلیسی این آیه را می خواند:

و آنگاه خود ساکت می شد و تا پایان قرائت قرآن 
تدریس را متوقف می کرد و به دنبال وی نیز 

همٔه کالس ساکت می شدند. این چنین 
است که دانش آموزان به تدریج چه در 

کالس و چه در جای دیگر، هنگام شنیدن 
تالوت قرآن، با احترام خاصی ساکت می شوند 

و    به    قرائت قرآن گوش می دهند1.

1ــ  برگرفته از مجلٔه ماهنامٔه بشارت شماره 1٣.

و هنگامی که قرآن خوانده می شود پس به آن گوش دهید و ساکت باشید؛
 تا مورد رحمت قرارگیرید.

َاعراف ٢٠٤
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جلسۀ اول ردس یازدهم

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�� ُ� ف�ِه � ءَلوَن )1 َعِن ال�َ�اِـ ا�عَ ـ��ِ� � اِّ َ�� �َ�َسا
ا « َسیَعلَموَن� ّ�َ ��ُ�َلِـفوَن�َ�ّالا « َسیَعلَموَن��ُ
�ُ��َـ ًدا�َوالِجباَل اَو�ًدا�َوخَل اَرَض ِ�ه اَلَم َ�عَِل ال
یَل ِ�باًسا� اَزوااًج�َوَجعَلناَ�َمُ� ُسباً��َوَجعَل�َاال
اَر َمعاًشا�َوَ�َ�ناَ�قَ�ُ� َسبًعاِشداًدا� �وََجعَل�َاال
ِت ماًء �َِوَجعَلنا ِ�اًج ا َوّهااًج � َواَ�زَـلنا ِمَ� ا�مُع ـ
�َّ�اـاًج�لِ�ُِ�َج بِه َحّبًا َوَ�اً�� َوَج�ٍّْت اَ�فافًا �
ِان َ�مَ ا�َفصِل ஐاَن می�اً��َ�َم ُ�َفُخ فِ� الّصورِ    فَ�َ��َن
َِت الِجباُل ءُ  فَاَ� اوَباً��َوُسّ�ِ ما اَ�ااًج�َوفُتِحَِت الس
فَاَ� َ�اً�اـ�ِان َجهَنஐ �َاَ� ِ�صاًدا�لِلطّْ�َ� َم�اً�اـ
اَ�اً�اـ ا�َ ذو�َن ف�ا َ�ًدا   َول  اَح�اً�اـ� ل ��ِ� َ� ف�ا
هُ� ஐا�ا �ًء وِفاقًا � ِا اَ��ًما    َوَغّساـقًا � جَ زـا � ِالّ
ِ�اکِّذاً�اـ�َوُ��َ ٍء �وباِ��ا اَ�جوَن ِحساً�اـ�َوَکذ ل
اَعذاً�اـ� بًا�فَذو�ا    فَلَن �زَـیَدُ� ِالّ اَحَص�� هُ ِ��!

سوَرةُ ال�َ�اِـ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�� ُ� ف�ِه � ءَلوَن )1 َعِن ال�َ�اِـ ا�عَ ـ��ِ� � اِّ َ�� �َ�َسا
ا « َسیَعلَموَن� ّ�َ ��ُ�َلِـفوَن�َ�ّالا « َسیَعلَموَن��ُ
�ُ��َـ ًدا�َوالِجباَل اَو�ًدا�َوخَل اَرَض ِ�ه اَلَم َ�عَِل ال
یَل ِ�باًسا� اَزوااًج�َوَجعَلناَ�َمُ� ُسباً��َوَجعَل�َاال
اَر َمعاًشا�َوَ�َ�ناَ�قَ�ُ� َسبًعاِشداًدا� �وََجعَل�َاال
ِت ماًء �َِوَجعَلنا ِ�اًج ا َوّهااًج � َواَ�زَـلنا ِمَ� ا�مُع ـ
�َّ�اـاًج�لِ�ُِ�َج بِه َحّبًا َوَ�اً�� َوَج�ٍّْت اَ�فافًا �
ِان َ�مَ ا�َفصِل ஐاَن می�اً��َ�َم ُ�َفُخ فِ� الّصورِ    فَ�َ��َن
َِت الِجباُل ءُ  فَاَ� اوَباً��َوُسّ�ِ ما اَ�ااًج�َوفُتِحَِت الس
فَاَ� َ�اً�اـ�ِان َجهَنஐ �َاَ� ِ�صاًدا�لِلطّْ�َ� َم�اً�اـ
اَ�اً�اـ ا�َ ذو�َن ف�ا َ�ًدا   َول  اَح�اً�اـ� ل ��ِ� َ� ف�ا
هُ� ஐا�ا �ًء وِفاقًا � ِا اَ��ًما    َوَغّساـقًا � جَ زـا � ِالّ
ِ�اکِّذاً�اـ�َوُ��َ ٍء �وباِ��ا اَ�جوَن ِحساً�اـ�َوَکذ ل
اَعذاً�اـ� بًا�فَذو�ا    فَلَن �زَـیَدُ� ِالّ اَحَص�� هُ ِ��!

سوَرةُ ال�َ�اِـ
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

زندگی     ،       از چه     ،       قرار ندادیم

معناکلمهردیف

…َعـمَّ )َعن + ما( 1

هرگز چنین نیستکَـال 2ّ

سپس ،  بازهمثُـمَّ  3

…لَـم نَجـَعل4

معناکلمهردیف

محل آرامش و استراحتِمـهاد5

َازواج6
گونه ها و شکل ها )ی مختلف(، 

جمع َزوج

آسایش و آرامشُسـبات7

کسب و کار، …َمـعاش8

فعل  از  قبل  » َسوَف «  یا  ـ «  » َس هرگاه  آموخته اید،  عربی  درس  در  که  همان طور 
مضارع بیاید، فعل به صورت آینده معنا می شود، مانند: 
یَعـلَـُم: می داند   ←   َسـَیعـلَـُم: خواهد دانست

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 7ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 580 تا 585 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات اول تا یازدهم سورهٔ نبأ را کامل کنید.

..................   : :   ...   ... از یکدیگر می پرسند؟                  2ــ  1ــ  

:   که     …      …    …   اختالف دارند. 3ــ  

..................   : : ......................                   5 ــ  4ــ 

 ............................................ ..................  : 6 ــ  

: و     …       را وسیلٔه استقرار و پابرجایی )زمین(.  7ــ  

: ..........  برای.....  8ــ   : ................              9ــ  

: ..........  برای.....  : ............           11ــ   10ــ  

ج ـ از صفحٔه ٥٨١ قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

د ـ راز جاودانگی شعر و ادب فارسی از آن روست که ترجمان زیبا و لطیف بسیاری از معارف حکیمانٔه قرآن 
کریم است. سعدی شاعر بزرگ ایرانی چنین گفته است: 

پرهیزکار باش که دادار آسمان                فردوس جای مردم پرهیزکار کرد 
به نظر شما  کدام آیات صفحٔه 584 قرآن کریم الهام بخش این شعر سعدی است؟

جایگاه پرهیزکاران 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم
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ا ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ ِۀ )1  ُوجوهٌ َ�وَمِ�ٍ� �ِ�َعٌۀ َک حَ �ُ� ا��اِ��َ �َهل اَت
�عاِمَ�ٌ �ِ�بٌَۀ�تَصل �ًرا �مِ�ًَۀ� �ُس�� ِمن َعٍ�
ا �ُسِمُن ا ِمن َ��ٍع � ل ءانِ�ۀٍَـ �  لَ�َ� �َهُ� َطعاٌ�    ِالّ
اُ��� ِمن جوٍع � ُوجوهٌ َ�وَمِ�ٍ� �ِعَمۀٌ � لَِسعِ�ا َول
اِغ�ًَۀ� ا�َسَمُع ��ا ل ـَ ٍۀ�ل ـ ٌۀ ��� َج� ۀٍـ  عالِ� راِض�َ
��ا َعٌ� اجِرَ�ۀٌـ���ا ُ�رُـٌر َ��َعۀٌ � َو اَ�واٌب
َموضوَعٌۀ � َو�َ ماِرُق َمصفوَفۀٌ � َو زَراِب� َم�وَ�ۀٌـ
ِاِ� لِـ      َ��َ� ُخلِـَقت � �  اَ َفالا  َ�ظرُـوَ� ِالَ� ال
ِء   َ��َ� ُرفِعَت�َو ِالَ� الِجباِل    َ��َ� ما َو ِالَ� الس
رـ اَ رِض   َ��َ� ُسِطحَت�فََذّ�ِ �ُِصبَت�َو ِالَ� ال
رـٌ  �  لَسَت َعلَِ��  �ِ ُمـَص�ـِطرٍـ �   اََ� ُ�َ�ّ�ِ ِا�مـا
اَ� َ�َ ُ�هُـ اُهللا ا�عَذاَب ال امَن َ�َولّ� َوَکَ�رَـ � فَ�ُـعَ ـّذِ ِالّ
 ِا�َ�ُ� � �ُ�  ِا� َعلَ�ا ِحساَ�ُ� � � ِا� ِالَ��ا

سوَرةُ ا��اِ��ۀَِـ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ ِۀ )1  ُوجوهٌ َ�وَمِ�ٍ� �ِ�َعٌۀ َک حَ �ُ� ا��اِ��َ �َهل اَت
�عاِمَ�ٌ �ِ�بٌَۀ�تَصل �ًرا �مِ�ًَۀ� �ُس�� ِمن َعٍ�
ا �ُسِمُن ا ِمن َ��ٍع � ل ءانِ�ۀٍَـ �  لَ�َ� �َهُ� َطعاٌ�    ِالّ
اُ��� ِمن جوٍع � ُوجوهٌ َ�وَمِ�ٍ� �ِعَمۀٌ � لَِسعِ�ا َول
اِغ�ًَۀ� ا�َسَمُع ��ا ل ـَ ٍۀ�ل ـ ٌۀ ��� َج� ۀٍـ  عالِ� راِض�َ
��ا َعٌ� اجِرَ�ۀٌـ���ا ُ�رُـٌر َ��َعۀٌ � َو اَ�واٌب
َموضوَعٌۀ � َو�َ ماِرُق َمصفوَفۀٌ � َو زَراِب� َم�وَ�ۀٌـ
ِاِ� لِـ      َ��َ� ُخلِـَقت � �  اَ َفالا  َ�ظرُـوَ� ِالَ� ال
ِء   َ��َ� ُرفِعَت�َو ِالَ� الِجباِل    َ��َ� ما َو ِالَ� الس
رـ اَ رِض   َ��َ� ُسِطحَت�فََذّ�ِ �ُِصبَت�َو ِالَ� ال
رـٌ  �  لَسَت َعلَِ��  �ِ ُمـَص�ـِطرٍـ �   اََ� ُ�َ�ّ�ِ ِا�مـا
اَ� َ�َ ُ�هُـ اُهللا ا�عَذاَب ال امَن َ�َولّ� َوَکَ�رَـ � فَ�ُـعَ ـّذِ ِالّ
 ِا�َ�ُ� � �ُ�  ِا� َعلَ�ا ِحساَ�ُ� � � ِا� ِالَ��ا

سوَرةُ ا��اِ��ۀَِـ
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

خلق شد     ،     چگونه     ،     می بینند     ،     گسترده شد     ،     شتر 

معناکلمهردیف

…    ، دقت می کنندَیـنـظُـروَن1

…ِابِل2

… کَیـَف3

… ُخـلِـَقت4

معناکلمهردیف

برافراشته شدُرِفـَعت5

    برپا شدُنـِصـبَت6

  …    ، هموار شدُسـِطـَحت7

 
معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

                       : 2ــ              : 1ــ 

: 4ــ                                         : 3ــ

                                 : 6ــ              : 5ــ

                                    : 8  ــ          : 7ــ

 : 9ــ

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 586 تا 592 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ آیات ١٧ تا ٢٠ سورهٔ غاشیه را ترجمه کنید.

........................................ : 1ــ 

....................................................   : 2ــ  

...................................................   : 3ــ  

  ................................................... : 4ــ 

ج ـ از صفحٔه 587 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

د ـ در سورٔه ِانفطار )صفحه 587( خداوند سرانجام نیکوکاران و گناهکاران را به سادگی و زیبایی نشان داده 
است.آنها را بیابید و به عنوان پیام قرآنی انتخاب کنید و با حفظ این دو آیه همیشه به معنا و مفهوم آن توجه داشته 

باشید.

سرانجام نیکوکاران و گناهکاران 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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شناخت
من زنده ام!

یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ گفت: از ایران برای اسیران جنگی هدیه ای آمده که به هر چهار 
نفر یکی از آنها می رسد. کتاب قرآن مجید ارزشمندترین هدیه ای بود که در آن غربت می توانست ما را 
زنده نگه دارد و به ما حیاتی نو ببخشد. هر چهار نفر دور قرآن حلقه زدیم و دست روی آن می کشیدیم. 
با دیدن قرآن بی اختیار و بی مالحظه بغض دوساله مان ترکید. قطره های اشک آرام و بی صدا روی جلد 

قرآن می چکید. مأمور صلیب سرخ بهت زده پرسید:
What is this book about?

گریه هامان اجازٔه سخن گفتن نمی داد. خواستم بگویم قرآن کتاب هدایت است، دیدم نه؛ بشارت هم 
هست. خواستم بگویم کتاب سعادت است دیدم نه؛ حکایت هم هست. خواستم بگویم کتاب آخرت است 
دیدم نه، کتاب دنیا هم هست. گفتم این کتاب، کتاب همه چیز هست. اگر سال ها اینجا با قرآن بمانیم، دیگر 
تنها نیستیم. به یاد حدیثی از امام سجاد علیه السالم افتادم که اگر قرآن با من باشد و هیچ کس دیگری 
همراهم نباشد، هرگز تنها نخواهم ماند. بهره ای که ما از قرآن می بریم، ما را تا همیشه زنده نگه می دارد. 
یکباره به یاد صبح روزهای جمعه افتادم که حاج آقا )پدرم( همٔه ما را ردیف می نشاند و رحل ها و قرآن را 
جلویمان می گذاشت و درحالی که دست هایش در جیبش بود، در گوشه ای از میهمان خانه با صالبت و 
ابهت می ایستاد و لحن و صوت یکایکمان را می سنجید. هرکه قشنگ تر و رساتر می خواند، از یک ریال 
تا پنج ریال کنار رحلش می گذاشت. چشم ما به جای اینکه به آیه های قرآن باشد، به دست های حاج آقا 
بود که کی از جیبش بیرون می آید و سهم ما چند سکٔه یک ریالی، دوریالی یا پنج ریالی می شود؛ چون تا 
پول را نمی داد، باید می خواندیم. می دانستیم همیشه پنج ریالی سهم رحمان و کریم است. حزین و دلنشین 

قرآن می خواندند. 
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یکباره به خود آمدم و خاطرات کودکی را رها کردم و تصمیم گرفتم با صدای بلند سورٔه حمد را تالوت 
کنم. ابتدا کمی بحث شد که این کار از نظر شرعی، اخالقی، امنیتی و … اشکال دارد یا نه؟ اما چون 
بر سرقرائت کالم خدا توافق بود، شروع کردم. احساس کردم عبدالباسط شده ام؛ تا آنجا که نفسم جا و 
حنجره ام قدرت داشت، سورٔه حمد را با صوت خواندم. در همین فاصله ابتدا نگهبان و سپس سرنگهبان 

دریچه را باز کرد و گفت: 
ــ ُاسکُتی! )ساکت شو!(

دستپاچه شده بودند. در را بازکردند و با کابل هایشان به در و دیوار زدند تا رعب و وحشت ایجاد کنند؛ 
ولی من از اینکه در باز شده بود و صدا واضح تر به بیرون می رفت، خوشحال بودم.

برایشان سوره های  بگذارند،  ریال کف دستم  بنِد من، یک  هم  آنکه خواهران  بدون  بعد  هفته های  از 
درخواستی را می خواندم.1

٭  ٭  ٭
١ــ  از کتاب »من زنده ام« به قلم معصومه آباد.

توبه 20

کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مال ها و جان هایشان جهاد کردند،

 رتبٔه آنها در نزد خدا بزرگ تر است و ایشانند که موفق و رستگارند.
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٭  ٭  ٭

دفاع  زمان  در  که  است  آباد  معصومه  خانم  سرکار  قهرمان،  آزادٔه  خاطرات  از  خواندید،  آنچه 
مقدس به عنوان امدادگر در مناطق جنگی به رزمندگان اسالم خدمت می کرد. او در سال ٥٩ به اسارت 
دشمن درآمد و پس از چهار سال مقاومت و مجاهدت در زندان های هولناک بعثی، با افتخار و پیروزی 

به سرزمین عزیزمان ایران بازگشت.
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دعای ختم قرآن
نیایش

َربَّـنا تَـَقـبَّـل ِمـّنـا
پروردگارا از ما بپذیر

ـمیـُع الـَعـلیـُم ِانَّـَك َانـَت الـسَّ
که تو شنوا و دانایی

َو ُتـب َعـلَیـنا
و توبه ما را قبول کن

حیـُم ِانَّـَك َانـَت الـتَّـّواُب الـرَّ
که تو توبه پذیر  و مهربانی

َواهـِدنا ِالَی الـَحـِقّ
و ما را به سوی حقیقت رهنمون باش

114
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َو ِالٰی َطـریـٍق ُمسـتَـقـیـٍم
و نیز به سوی راه و رسم راست و درست

بِـبَـَرکَـةِ َخـتـمِ  الـُقرآنِ الـَعـظیـِم
به برکت تالوت و ختم این قرآن بزرگ و باعظمت.

ةِ َعـّمـا َیـِصـفوَن ُسبـحاَن َربِّـَك َرِبّ الـِعـزَّ
پروردگار تو که صاحب عزت و بزرگی است، از آنچه او را توصیف می کنند،

به دور است؛ 

َو َسـالٌم َعـلَی الـُمرَسـلیـَن
و سالم و درود بر پیامبران

َو الـَحمـُد لِـّلٰـِه َرِبّ الـعالَـمیـَن
و سپاس و ستایش برای خداست، پروردگار جهانیان!

115
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ءا   
پدران، جمع َاب 7/2  ٭  ءاباء 

ببخش، بده  7/8 ءاتِ 

بپردازید   7/12 ءاتوا 

بخشیدیم به، دادیم به  7/10 ءاتَیـنا 

آخرت، قیامت  7/7 ءاِخـَرة 

آل، خاندان  9/5 ءال 

ایمان آوردیم  8/6 ءاَمـّنـا 

ایمان آوردند  7/11 ءاَمـنوا 

آیات، نشانه ها  7/1 ءایات 

 

الف  
آیا اَ  8/3 

امامان، پیشوایان، جمع امام  8/5 َائِـَمـة 

َاب، َابو،

پدر، جمع: آباء  7/10 َابا، َابی 

بجویید، طلب کنید  9/8 ِابـتَـغوا 

شتر  9/11 ِابِـل 

تبعیت کنید، پیروی کنید ِاتَّـِبـعوا 8/10 

تبعیت کردند، پیروی کردند  9/3 ِاتَّـبَـعوا 

گرفت ِاتَّـَخـَذ، ِاتَّـَخـَذت  8/6 

بگیر، قرار بده  9/10 ِاتَّـِخـذ 

گرفتند ِاتَّـَخـذوا 7/6 

بگیرید ِاتَّـِخـذوا 7/9 

تقوا پیشه کن  8/8 ِاتَّـقِ 

تقوا پیشه كنید،      8/3 ِاتَّـقوا 

تقوا داشته باشید    

اجتناب کردند، دوری کردند از ِاجتَـنَـبوا 8/11 

پاداش  7/3 َاجر 

قرار ده  7/5 ِاجـَعل 

سرآمد، مدت  9/3 َاَجل 

کسی، یکتا، یگانه  7/8 َاَحد 

بهتر، بهترین  7/8 َاحـَسن 

نیکی کن  8/5 َاحـِسن 

حکم کن، قضاوت کن  8/11 ُاحـکُم 

َاخ، َاخو،

برادر َاخا، َاخی 7/2 

مجازات کردیم، گرفتیم  9/5 َاَخذنا 

برادران  9/4 ِاخـَوة 

وقتی كه، هنگامی که  7/8 ِاذ 

فهرست كلمات
سال هفتم ات نهم

٭ این کلمه اولین بار در کتاب سال هفتم، درس دوم آمده است.
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وقتی که  9/8 ِاذا 

یاد كن  9/10 ُاذُكر 

یاد كنید  8/9 ُاذُكـروا 

اجازه  7/4 ِاذن 

برو  7/9 ِاذَهب 

رحم و مهربانی کن  7/12 ِارَحم 

فرستاد  8/2 َارَسـلَ 

فرستادیم  8/8 َارَسلـنا 

زمین  7/1 َارض 

رکوع کنید ِارکَـعوا 7/12 

گونه ها و شکل ها  9/11 َازواج 

)ی مختلف(، جمع َزوج    

)تا( پاسخ دهم َاسـتَـِجب 8/12 

سجده کنید ُاسـُجـدوا 7/12 

َسَحرها، جمع َسَحر  9/4 َاسـحار 

اسم، نام  7/1 ِاسم 

شكر می کنم  8/4 َاشـُكـرُ 

صبور و شکیبا باش،    7/10 ِاصـِبر 

صبر کن   

اهل، یاران  9/9 َاصحاب 

اصالح كنید َاصـلِـحوا 9/4 

محو و نابود کرد،     9/9 َاَضـلَّ 

گمراه کرد   

اطاعت كنید،   َاطیـعوا 8/3 

پیروى كنید     

عبادت می کنم  8/10  َاعـُبـدُ 

عبادت کن  7/3 ُاعـُبـد 

عبادت کنید ُاعـُبـدوا 7/2 

اعمال، کارها  9/3 َاعـمال 

عمل می کنم  8/2 َاعـَمـلُ 

درختان انگور،      7/6 َاعـناب 

جمع ِعَنب   

بیامرز  7/12 ِاغـِفر 

انجام دهید ِافـَعـلوا 7/12 

رستگار شد  8/1 َافـلَـحَ 

به پا دارید  7/12 َاقیـموا 

بیشتر  7/1 َاكـثَر  

مگر  7/1 ِاّل   

به، به سوى  7/2 ِالٰى 

که، چیزی که، کسی که  8/4 َالَّـتی 

كسى كه  7/2 َالَّـذى 

كسانى كه  7/7 َالَّـذیـنَ 

رنگ ها، جمع لَون  7/6 َالـوان 

اللّٰه، خدای یگانه  7/1 َالـّلّٰـه 

معبود، خدا  7/2 ه  ـٰ ِال

پیامبر اکرم )ص(  8/8 َالـنَّـِبیّ 

دردناک  7/5 َالیم 

یا، آیا  7/2 َام 
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کار، فرمان  7/3 َامر 

کار، جمع: ُامور  7/9 َامر  

ثروت، جمع مال  9/4 َامـوال 

راستگو و درستکار،   8/3 َامیـن 

                              مورداعتماد

که، اینکه  8/4 َان 

اگر، نه، نیست  8/3 ِان 

قطعاً  7/1 ِانَّ 

که، اینکه، قطعاً  7/7 َانَّ 

من  7/9 َانَـا 

بازگشتند  8/11 َانابوا 

رویاندیم  8/3 َانـبَـتـنا 

تو  7/2 َانـَت 

پراکنده شوید ِانـتَـِشـروا 9/8 

شما  7/4 َانـُتم 

هشدار ده  9/10 َانـِذر 

نازل کرد، فروفرستاد  7/8 َانـَزَل 

نازل شد  9/3 ُانـِزَل 

فرو فرستادیم، نازل کردیم  7/3 َانـَزلـنا 

بخشیدی، نعمت دادی  8/4 َانـَعمـَت 

فقط   7/2 ِانَّـما 

رودها  9/4 َانـهار 

یا  9/9 َاو 

وحی کرد  7/6 َاوحیٰ 

وحی کردیم  9/1 َاوَحیـنا 

آنها ئِـَك 7/11  ـٰ ُاول

خردمندان ُاوُلوااَللـباِب 8/11 

سرپرستان، دوستان،    8/6 َاولِـیاء 

ـّی جمع َوِلِ   

پیشین، پیشینیان  9/2 لیـنَ  َاوَّ

خانواده  7/9 َاهـل 

کدام، کدام یک  9/9 َایُّ 

 

ب  

به، با  7/1 ـ  بِ

سختی  9/7 بَـأس 

برکت دادیم  8/10 باَرکـنا 

باطل، پوچ و بیهوده  7/7 باِطل 

دریا  8/4 بَـحر  

خشکی، صحرا  8/4 بَـرّ 

بشر، انسان  7/1 بَـَشر 

بشارت دهنده، بشارت ُبـشر، ُبـشـرٰی 8/2 

بشارت ده  8/8 ـر  بَـِشّ

بصیرت ها، بینش ها  9/2 بَـصائِر 

بینا  7/9 بَـصیر  

سرزمین  9/1 بَـلـَدة 

بنا، سرپناه  8/12 بِـناء 

سخن، سخن گفتن  9/6 بَـیان 

خرید و فروش  9/8 بَیـع 

میان، بین  9/2 بَیـن 
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دالیل روشن، جمع بَـِیّـَنـة  9/7 بَـِیّـنات 

خانه ها، جمع بَیت  7/6 ُبـیوت 

 

ت ـ ث  

هالکت، نابودی  9/10 تَـبار 

برقرار و پرخیر است  8/12 تَـباَركَ 

تقوا پیشه می کنید،تقوا دارید  8/3 تَـتَّـقونَ 

جهاد و تالش می کنید ُتـجاِهـدوَن 9/8 

روان است  9/4 تَـجری 

زیر  9/4 تَـحت 

بازگردانده می شوید ُترَجـعونَ 8/10 

مورد رحمت قرار می گیرید ُترَحـمونَ 9/4 

می رویانید، زراعت می کنید تَـزَرعونَ 9/6 

مساوی است تَـسـتَـوی 9/2 

می آشامید، می نوشید تَـشـَربونَ 9/6 

شکر مى كنید، تَـشـکُـروَن9/6 

سپاسگزاری می کنید   

برتر است تَـعالٰی  7/4 

اندیشه می کنید تَعـِقـلونَ  7/2 

عمل می کنید، انجام می دهید تَعـَمـلونَ 7/3 

رستگار می شوید،     ُتـفـلِـحوَن 9/8 

موفق می شوید   

تقوا، پرهیزکاری  7/10 تَـقـویٰ 

این، آن  8/7 تِلـَك 

نجات می دهد  9/8 ُتـنـجی 

نازل کردن، فروفرستادن  8/12 تَـنـزیل 

توبه، بازگشت تَوب، تَوبَـة 8/12 

توکل کن  7/3 تَـَوکَّـل 

ایمان می آورید  9/8 ُتؤِمـنونَ 

هدایت شوید، هدایت می شوید تَهـتَـدونَ 9/1 

سنگین، گران  بار، با ارزش  9/10 ثَـقیل 

سپس، باز هم  9/11 ثُـمَّ 

میوه ها، جمع ثَـَمـَرة  7/6 ثَـَمـرات 

 

ج  

آمد، آمد براى  7/2 جاءَ  

تالش و جهاد کرد  8/6 جاَهـدَ 

نادان، بی خرد  7/4 جاِهل 

کوه ها، جمع َجـبَل  7/6 ِجـبال 

پاداش  9/9 َجـزاء 

قرار داد  8/2 َجـَعـلَ 

قرار دادیم  7/8 َجـَعلـنا 

لشکریان، جمع ُجند  9/4 ُجـنود 

 

ح  

آهن  9/7 َحـدید 

گمان کرد َحـِسـَب  8/6 

کافی است َحسـُب  9/9 
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نیکو، خوب  7/11 َحـَسن 

حق، درست  ٧/1 َحـّق 

حکمت آموز، حکیم  ٨/7 َحـكیم 

سپاس و ستایش  ٧/5 َحمد  

حیات، زندگی  ٨/7 َحـیاة 

جا، هر کجا  9/9 َحیـُث 

 
خ  

٨/1  فروتن، متواضع خاِشع 

جاودان  9/9 خالِـدیـنَ 

خالق، آفریننده  ٨/9 خالِق 

آگاه، باخبر  ٨/8 َخـبیر 

٧/1  خلق كرد، آفرید َخـلَـقَ 

خلق شد  9/11 ُخـلِـَقت 

خلق کردیم، آفریدیم َخـلَـقـنا  12/٧ 

خلیفه، جانشین َخـلیـَفـة 11/٨ 

ترس  9/9 َخوف 

خوب، بهتر، بهترین  ٧/10 َخیر  

د ــ ذ   

دعوت کننده  ٨/8 داعی 

داخل شد به، وارد شد به  9/10 َدَخـلَ 

دعا، درخواست  ٧/5 ُدعاء 

فرزند، نسل  ٧/5 یَّـة  ُذِرّ

پند، یاد  9/5 ِذکر 

این،  آن  ٧/3 ٰذلِـَك 

این، آن  9/8 ٰذلِـکُم 

گناهان، جمع َذنب  9/8 ُذنوب 

صاحب، دارای ذو، ذا، ذی 8/12 

رفت  7/11 َذَهـَب 

 

ر  

دیدید، دقت کردید  9/6 َرَایـُتم 

روزى دهنده  7/11 راِزق 

پروردگار  7/2 َرّب 

آرام و با دقت بخوان  9/10 َرتِّـل 

َمرد  8/10 َرُجل 

بخشنده، خدای بخشنده  ٧/1 َرحـٰمن 

رحمت، لطف  ٧/1 َرحـَمة 

مهربان َرحیم  1/٧ 

روزى  ٧/10 ِرزق 

پیامبران، جمع رسول  9/7 ُرُسل 

پیامبر، فرستاده  ٨/3 َرسول 

برافراشت  9/6 َرَفـعَ 

برافراشته شد  9/11 ُرِفـَعت 

بادها، جمع ریح    ٨/2 ِریاح 
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ز  
کشاورز، رویاننده  9/6 زاِرع 

زراعت، کشاورزی  ٧/6 َزرع 

زکات  ٨/1 زَ کاة 

نوع، گونه  ٨/3 َزوج 

زیتون  ٧/6 َزیـتون 

زینت، زیبایی  ٧/8 زیـنَـة 

 

س  

چه بد است  9/2 ساءَ 

نیازمند، درخواست کننده  9/4 سائِل 

پرسیدی از   ٩/١ َسـاَلـَت 

آسایش، استراحت  ٧/2 ُسـبات 

کار و تالش  9/10 َسـبح 

تسبیح گوی  7/10 َسـِبّـح 

پاک و بی عیب است  ٧/11 ُسبـحانَ 

راه، جمع: ُسـبُـل  ٨/11 َسـبیل  

سجده کردند َسـَجـدوا 8/٧ 

چراغ   ٧/8 ِسـراج  

گسترده شد، هموار شد ُسـِطـَحت 9/11 

دوزخ، آتش فروزان  9/9 َسـعیر 

آرامش َسـکیـنَـة 9/4 

سالم، درود  ٨/10 َسـالم 

آسمان  ٧/5 َسـماء 

آسمان ها َسـماوات 1/٧ 

شنوا َسـمیع  5/٧ 

یکسان، مساوی  9/2 َسـواء 

کارهای بد، بدی ها،   َسـِیّـئات  9/2 

جمع َسـِیّـئـة    

 

ش  

شاهد، گواه  ٨/8 شاِهد 

َشـَجر،

درخت  ٧/6 َشـَجـَرة 

سخت َشـدید  4/٧ 

تشریع کرد، مقرر کرد َشَرعَ  9/1 

شریک، همتا  7/7 َشـریك 

درمان  ٧/6 ِشـفاء 

شک، تردید  ٨/9 َشـّك 

خورشید  ٧/1 َشمس 

چیز   ٧/2 َشىء 

ص ــ ض  
خوب، شایسته، کارخوب  ٧/9 صالِـح 

كارهاى خوب صالِـحات 7/٧ 

سینه، جمع: ُصدور  ٧/9 َصدر 

مانع شدند  9/3 َصـّدوا 

راه  ٧/4 ِصـراط 
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کوچک َصغیـَرة،َصغیر 8/٧ 

نماز  ٧/5 َصـالة  

صورت ها، چهره ها   ٨/12 ُصـَور 

جمع صوَرة   

شکل داد  ٨/12 رَ  َصـوَّ

گمراهی  ٧/10 َضـالل 

ط  
نعمت فراوان  ٨/12 طَول 

طوالنی، بسیار  9/10 طَـویل 

پاک، پاک کننده  ٨/2 طَـهور 

غذاهای پاک طَـِیّـبات 12/٨ 

پرنده، پرندگان  ٨/1 طَیر 

ظ  
ظالمان، ستمگران ظالِـمیـنَ  7/٧ 

ظاهری  ٨/7 ظاِهـًرا 

تاریكى ها ُظـلُـمات  1/٧ 

گمان  کرد  ٧/11 ظَـنَّ 

ع  
عاقبت  ٧/1 عاِقـبَـة  

دانا  ٧/10 عالِم 

جهانیان، مردم  ٨/2 عالَـمیـنَ 

بندگان، جمع َعـبد  ٧/5 ِعـباد 

عبادت، پرستش  ٧/9 ِعـباَدة 

جاودان  9/8 َعـدن 

دشمن  ٧/7 َعـُدوّ 

عذاب، كیفر  ٧/5 َعـذاب 

عزتمند، شکست ناپذیر  ٧/4 َعـزیز 

شاید، چه بسا  9/4 َعـسیٰ 

بزرگ  9/4 َعـظیم 

کیفر، مجازات  ٨/12 ِعـقاب 

دانست  ٨/1 َعـلِـمَ 

یاد داد، آموخت  9/6 َعـلَّـمَ 

بر  ٧/2 َعـلیٰ 

دانا  ٨/1 َعـلیـم 

عمل، کار  7/9 َعـَمل 

عمل کردند، انجام دادند  ٧/8 َعـِمـلوا 

از چه  9/11 َعـمَّ 

از  ٧/3 َعن 

نزد  9/2 ِعنـد 

چشمه ها، جمِع َعین  ٧/5 ُعـیون  

غ  

آمرزنده  ٨/12 غاِفـر 

افراد غافل، افراد بى توجه  ٨/7 غاِفـلونَ 

فردا  9/7 َغـد 
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بسیار آمرزنده  ٧/3 َغـفور 

غم، اندوه و ناراحتی  1/11 َغـمّ 

بى نیاز   ٨/6 َغـنِـّى  

ف  
پس، و، آنگاه   ٧/2 ـ  َف

رستگار، موفّق  9/7 فائِـز 

نافرمان، گناه کار، منحرف  9/7 فاِسق 

پدید آورنده، خالق  ٨/9 فاِطر 

انجام دهنده  ٨/1 فاِعل 

وسیلٔه تشخیص حق از باطل،  ٨/2 ُفرقان 

یکی از نام های قرآن   

فساد، خرابی  ٨/5 َفـساد 

لطف و رحمت  ٧/3 َفضل 

پدید آورد  ٨/10 َفـَطـرَ 

موفقیت، رستگاری  9/4 َفـوز 

در  ٧/1 فى 

ق   
پذیرنده، قبول کننده  ٨/12 قابِل 

گفت   ٧/2 قاَل 

گفتند  ٧/4 قالوا 

قبل از، پیش از  ٧/10 َقبل  

قطعاً   ٧/10 َقد  

اندازه  9/1 َقـَدر 

اندازه  9/9 َقدر 

اندازه گیری کرد  ٨/2 رَ  َقـدَّ

توانا   ٧/2 َقـدیر  

جایگاه امن  ٨/12 َقـرار 

تمام شد ُقـِضـَیت 9/8 

بگو  ٧/2 ُقل 

گفتیم  ٧/8 ُقلـنا 

قلب ها، دل ها  ٧/4 ُقـلوب 

اندک، کم  9/10 َقـلیل 

ماه   ٧/1 َقـَمر 

سخن، گفتار  ٨/11 َقول 

قوم، گروه   ٧/1 َقوم  

قوی، قدرتمند  9/7 َقـِویّ 

ك  
ـَت تو،   ٧/3 كَ 

مانند   ٨/6 َكـ  

كافر، بى ایمان  ٧/4 كاِفر 

بود، است  ٧/7 كانَ 

بودند  9/4 کانوا  

می دانستند کانوا َیعـلَـمونَ 6/٨ 

انجام می دادند، عمل می کردند کانوا َیعـَمـلوَن 9/3 
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بزرگ  َكـبیر، کَـبیـَرة  7/٧ 

کتاب، قرآن  ٧/1 کِـتاب 

بسیار   ٧/9 َكـثیر 

تکذیب کرد، انکار کرد بَت 3/٨  َب، کَـذَّ کَـذَّ

تكذیب كردند، انکار کردند ـ 11/٧  بوا بِ َكـذَّ

این چنین کـٰذلِـَك 11/٧ 

ارزشمند، گران قدر  ٧/12 َكـریم 

کافر شدند  ٧/11 کَـَفـروا 

هر، همه  ٧/2 ُكـّل 

هرگز چنین نیست  9/11 کَـاّل 

شما، ـتان  ٧/1 ُكم 

چقدر، چه بسیار  ٨/3 کَم 

همان طور که  ٨/5 کَـما 

بودیم، هستیم  ٧/10 کُـّنا 

گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم کُـّنا نَسـَمـُع9/9 

بودی، هستی  7/9 کُنـَت 

بودم، هستم   7/11 کُنـُت 

بودید، هستید  ٧/10 ُكنـُتم 

می دانستید ُكنـُتم تَعـلَـموَن 9/8 

غار  ٧/8 کَهف 

چگونه  9/11 َكیـَف 

ل  
براى  ٧/1 ـ  لِ

قطعاً   ٧/2 ـ  لَ

تبعیت نکن، پیروی نکن ل تَـتَّـِبـع 11/٨ 

متفرق نشوید، پراکنده نشوید  9/1 قوا  ل تَـتَـَفـرَّ

نیفزای، زیاد نکن  9/10 ل تَـِزد 

اطاعت نکن، پیروی نکن  ٨/8 ل ُتـِطع 

طغیان نکنید، از حد نگذرید ل تَطـَغوا 9/6 

نباشید ل تَـکونوا9/7 

تخلّف نمی کند، خالف نمی کند ل ُیخـلِـُف 7/٨ 

نباید مسخره کند ل َیسـَخر 9/4 

لباس، پوشش  ٨/2 لِـباس 

نزد  ٧/8 لَـُدن 

ة زبان، جمع: َالـِسـنـَ  ٧/9 لِـسان 

تا، شاید  9/1 لَـَعـلَّ 

بیهوده، کار بیهوده  ٨/1 لَغو 

قطعاً  ٧/10 لَـَقد 

لیکن، ولی  ٧/1 لٰـکِـنَّ 

قرار ندادیم لَم نَجـَعل 9/11 

اگر، ای کاش  ٨/6 لَو 

شب   ٧/1 لَیل 

         م

آنچه   ٧/1 ما 

نه، نیست    ٨/3 ما 

آب   ٨/2 ماء 
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نبود، نیست  ٨/3 ما کانَ 

ُمـباَرك،

مبارک، با برکت ُمـباَرکَة  9/2 

بشارت دهنده، مژده دهنده  ٨/8 ر  ُمـبَـِشّ

روشن  ٧/10 ُمـبین 

افراد با تقوا ُمـتَّـقیـنَ 5/٧ 

َمثَل، داستان  ٨/6 َمـثَـل 

گناهکار  ٧/8 ُمجـِرم 

محروم، نیازمند  9/4 َمحـروم 

نیکوکار  ٧/4 ُمحـِسن 

زندگی  9/2 َمحـیا 

گوناگون ُمخـتَـلِف  6/٧ 

راه نجات، محل خروج  9/9 َمخـَرج 

شهر َمـدیـنَـة 10/٨ 

پندگیرنده  9/5 ِکر  ُمـدَّ

ارسال کننده، فرستنده  9/2 ُمرِسل 

پیامبران ُمرَسـلیـنَ 3/٨ 

خانه ها، جمع َمسَکن  9/8 َمـساکِن 

مشخص، معّین  9/3 ی  ُمـَسـمًّ

بازگشت، بازگشتن  ٨/1 َمـصیر 

با، همراه با  ٨/4 َمـعَ 

کسب و کار، زندگی  9/11 َمـعاش 

روی گردان  ٨/1 ُمعـِرض 

مفسدان، خرابکاران ُمفـِسـدیـَن  5/٨  

رستگاران ُمفـلِـحونَ 7/٨ 

برپاکننده ُمـقیم  5/٧ 

فرمانروا  ٧/12 َمـلِك 

فرمانروایی  ٧/11 ُملك 

دین، آیین  ٧/3 ِمـلَّة 

مرگ  9/2 َمـمات 

از  ٧/1 ِمن 

هرکس، کسی که، چه کسی  ٨/1 َمن 

فایده ها  9/7 َمـناِفـع 

به جای، غیر از  ٨/6 ِمن دونِ 

هشداردهنده، بیم دهنده  9/2 ُمنـِذر 

روشنی بخش  ٨/8 ُمـنیر 

مرگ  9/9 َموت 

سرپرست  ٧/12 َمولٰی 

مؤمن، باایمان  ٧/5 ُمؤِمن 

محل آرامش و استراحت  9/11 ِمـهاد 

هدایت شدگان، راه یافتگان ُمهـتَـدونَ 10/٨ 

محل آرامش  9/1 َمهد 

خوارکننده  ٧/11 َمـهین 

اهل یقین  9/2 موقِنینَ 

مرده  9/1 َمـیت 

ترازو  9/6 میزان 
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ن  
ما، مان  ٧/3 نا  

آتش  9/7 نار  

ندا کرد، صدا زد نادیٰ  11/٧ 

مردم  ٧/1 ناس 

خبر، جمع: َانباء  ٨/5 نَـبَـأ 

پیامبر  ٨/8 نَـِبـیّ 

تالوت می کنیم، می خوانیم  ٨/5 نَـتـلو 

جزا می دهیم، پاداش می دهیم  ٨/10 نَجـزی 

قرار می دهیم  ٨/5 نَجـَعـلُ 

علَف، گیاه بدون ساقه  9/6 نَجم 

ستارگان، جمع نَجم  ٧/6 ُنـجوم 

نجات دادیم  7/11 یـنا  نَـجَّ

زنبورعسل  ٧/6 نَحل 

ما  ٧/10 نَحـنُ 

درختان خرما، جمع نَخل  ٧/6 نَـخیل 

هشدارها، هشداردهندگان  3/5 ُنـُذر  

هشداردهنده   ٨/2 نَـذیر 

می خواهیم  ٨/5 ُنـریـدُ 

نازل کرد، فرود فرستاد  ٨/2 َل  نَـزَّ

نازل شد  9/3 َل  ُنـِزّ

زنان  9/4 نِـساءُ 

فراموش کردند  9/7 نَـسوا 

می خواهیم  9/6 نَـشاءُ 

برپا شد ُنـِصـبَت 9/11 

نصف، نیم  9/10 نِصف 

یاور  ٧/12 نَـصیر  

اندیشه و درک می کنیم  9/9 نَعـِقـلُ 

چه خوب … است   ٧/12 نِعـمَ 

نعمت، هرچیز خوبی که   ٨/4 نِعـَمة  

خدا به انسان بخشیده است   

پرنعمت  ٧/11 نَـعیم 

خود، جان، جمع: َانُفس  ٨/6 نَـفس 

شخص، انسان  9/7 نَـفس 

ندا داده شد  9/8 نوِدَی  

نور، روشنایی  7/1 نور 

خواب  ٨/2 نَـوم 

روز  ٧/1 نَـهار 

و  
یگانه، یک  ٧/3 واِحد 

وارثان  ٨/5 واِرثیـنَ 

پدر و مادرم  ٧/5 والِـَدىَّ 

یافتند  ٧/8 َوَجـدوا 

سفارش کرد، وصّیت کرد   9/1 َوّصیٰ 

سفارش کردیم، وصّیت کردیم    9/1 یـنا  َوصَّ

قرارداد، نهاد   9/6 َوَضـعَ 

وعده  ٧/1 َوعد 
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مدافع و پشتیبان  ٨/8 َوکیل 

فرزند  ٨/2 َولَد 

وای بر  ٧/4 َویل 

هـ  
ـَش، آن او،   ٧/2 ـه 

ـَش، او آن،   ٧/2 ها 

هدایت  ٧/1 ُهـًدی، ُهـدیٰ 

هدایت کرد  ٨/11 َهـدیٰ 

این  ٧/4 ٰهـذا 

آیا  ٧/4 َهل 

آنها، شان   ٧/1 ُهم 

آن دو  ٨/10 ُهـما 

آنها، ایشان  9/1 ُهـنَّ 

او  ٧/1 ُهـَو  

هوا و هوس   ٨/11 َهـوٰى  

ى  
ـَم من،   ٧/2 ى 

ای  ٧/2 یا 

اى  ٧/1 یا َایُّـها 

می آید  9/10 َیأتی 

می آزماید  9/9 َیبـلو 

فكر مى كنند ـروَن 6/٧  َیـتَـَفـكَّ

تقوا داشته باشد، تقوا دارد َیـتَّـِق )َیـتَّـقی( 9/9 

توکل می کند  9/9 َیـتَـَوکَّلُ 

جهاد و تالش می کند  ٨/6 ُیـجاِهـدُ 

قرار می دهد  9/9 َیجـَعـلُ 

دوست دارد  ٨/5 ُیِحـبُّ 

گمان می کند َیحـتَـِسـُب 9/9  

اندوهگین می شوند،     9/9 َیحـَزنونَ 

غمگین می شوند   

حکم می کنند،     َیحـکُـموَن 9/2  

قضاوت می کنند   

زنده می کند  9/2 ُیحـیی 

خارج مى شود  ٨/9 َیخـُرجُ 

دست، جمع: َایدی  9/9 َیـد 

وارد می کند  9/4 ُیـدِخـلُ 

روزی می دهد  ٨/9 َیرُزُق 

می فرستد  ٨/4 ُیرِسـلُ 

درخواست می کند  ٨/10 َیسـئَـلُ 

تسبیح مى كند  ٨/1 ُیـَسـِبّـحُ 

استغفار می کنند،  َیستَـغـِفـروَن9/5 

آمرزش می خواهند   

گوش می دهند به َیستَـِمـعوَن 11/٨ 

مساوی است َیسـتَـوی 9/7 

سجده می کند  9/6 َیسـُجـدُ 

آسان کردیم  9/5 رنا  َیـسَّ

شریک قرار می دهند ُیشـِركونَ 4/٨ 
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شکر می کنند َیشکُـرونَ 3/٧ 

گمراه می کند  ٨/11 ُیـِضـلُّ 

ظلم می کند، ستم می کند  ٧/8 َیـظـلِـمُ 

عبادت می کنند َیعـُبـدونَ 11/٨ 

باال می رود  ٨/9 َیعـُرجُ 

تعّقل و اندیشه می کنند َیعـِقـلونَ  6/٧ 

مى داند  ٨/9 َیعـلَـمُ 

می دانند َیعـلَـمونَ 3/٧  

انجام می دهند،  عمل می کنند ـلونَ 7/٧  َیـعـَم

می آمرزد، می پوشاند  9/8 َیـغـِفـرُ 

انجام می دهند َیـفـَعـلونَ 1/٨ 

قبول می کند، می پذیرد  ٧/12 َیـقـبَـُل 

می گویند  ٧/8 َیـقولونَ 

رفتار کند ... به، َیـقوُم...بِـ  9/7  

به پا دارد   

اقامه می کنند، برپا می  دارند ُیـقـیـمونَ 7/٨ 

می باشد  ٨/2 َیـکونُ 

َیـکونوَن،

می باشند، باشند  9/4 َیـکونوا 

فرو می رود  ٨/9 َیـلِـجُ 

می میراند  9/2 ُیـمیـُت 

نازل می شود  ٨/9 َیـنـِزُل 

یاری می کند  9/7 َیـنـُصـرُ 

می بینند،دقت می کنند َیـنـظُـروَن3/11 

مى پردازند  ٨/7 ُیؤتونَ 

به تأخیر می اندازد،   ٧/2 ـرُ  ُیـَؤِخّ

                                      مهلت می دهد به

وحی  می شود  ٧/9 یوحیٰ 

یقین دارند  ٨/7 یوِقـنونَ 

داخل مى كند  ٨/9 یولِـُج  

روز  ٧/5 َیوم 

آن روز  ٧/11 َیوَمـئِـذٍ 

هدایت می کند  ٧/7 َیهـدی 
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