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دانش آموزان عزیز؛

همراه این کتاب یک لوح فشرده )DVD( دریافت کرده اید.این لوح حاوی متن کامل قرآن کریم 
همراه با قرائت ترتیل است.

به آن  پاکیزگی و احترام  به خوبی حفظ کرده و در رعایت  این کتاب و لوح فشردٔه قرآن کریم را 
بکوشید. سعی کنید در کالس قرآن و هر زمان دیگری که قرآن می خوانید، با وضو باشید، تا هم آداب 

خواندن قرآن به طور کامل رعایت شود و هم تماس دست با خط قرآن، بدون اشکال باشد.
شایسته است این بستٔه آموزشی را در کتابخانٔه خود نگهداری کرده تا هنگام تالوت قرآن کریم از 

آن استفاده کنید.
موجب تشکر و امتنان است که با ارسال نظرات خود از طریق صندوق پستی 15855/363 و یا 
وبگاه http://quran-dept.talif.Sch.ir ما را در اصالح و تکمیل هرچه بیشتر برنامٔه آموزش 

قرآن یاری کنید.

                 گروه قرآن 
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی 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 شئون 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 مهم ترین 
وظایف و شئون 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( 

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 
همه جانبه  درسی  برنامٔه  یک  لوازم  از  و  است  آسمانی  کتاب  آخرین  سزاوار  آنچه  از  آموزش  این  همیشه 
این  اعتالی  و  احیا  برای  ــ  بحمداللّٰه  ــ  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  است.  داشته  فاصله  می باشد، 
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 اختصار تقدیم  در این قسمت نکاتی چند دربارهٔ محتوای دروس و روش تدریس و ارزشیابی آن، 

می شود. به منظور آشنایی بیشتر به کتاب راهنمای معلم مراجعه کنید.

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

جلسۀ اول
الف( آموزش قرائت

کریم  قرآن  از  هر درس دو صفحه  اول  برای جلسٔه  آیات(:   )پیش خوانی  در گروه  1ــ خواندن 
انتخاب شده است. از دانش آموزان بخواهید این آیات را به هر مقداری که می توانند، در گروه های دو یا 
سه نفره برای یکدیگر به آرامی بخوانند. برای این فعالیت 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.
2ــ استماع قرائت آیات: پخش قرائت آیات درس از لوح فشرده  یا نوار صوتی و زمزمٔه دانش آموزان 

همراه آن. در این قسمت نباید صدای دانش آموزان آن قدر بلند باشد که مانع شنیدن قرائت آیات شود.
3ــ فردخوانی دانش آموزان: پس از استماع آیات، از چند دانش آموز بخواهید هرکدام یک سطر را 

برای کالس با قرائـتی شبیه قرائت پخش شده بخواند. برای این مرحله حدود 25 دقیقه وقت درنظر بگیرید.

هشتم



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 قرآن نکاتی 
بیان شده است. این  مانند یادآوری تلفظ حروف، وقف در آخر جمله، قواعد نون ساکن و تنوین و… 
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.

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.
توسط خود  کلمه  به  )کلمه  ترجمٔه تحت اللفظی  از  قرآنی  عبارات  معنای  توانایی درک  تذکر مهم: 
دانش آموزان( آغاز می شود. دبیران محترم ضمن پرهیز کامل از دیکته کردن ترجمه به دانش آموزان، 
باید بر ترجمهٔ تحت اللفظی تأکید و از اصرار بر ترجمهٔ روان 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.

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 

نهم



دهم

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.

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 
آن درس  آیات  دربارهٔ  تربیتی  نیز شامل داستان ها و موضوعات  گاهی  و  قرآن کریم  دربارهٔ  جّذابی 
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
و  تدریس  روش  و  ساختار  اهداف،  از  نهم  تا  هفتم  سال  قرآن  آموزش  کتاب های  که  آنجا  از 
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.
مطالعٔه کتاب راهنمای معلم، می تواند زمینٔه توفیق بیشتر شما را فراهم آورد.
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سخنى با دانش آموزان عزیز

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 تر و روان تر و زیباتر بخوانید. لوح فشرده )DVD( شامل متن قرآن کریم و قرائت آیات 

نیز در اختیار شما قرار دارد تا با گوش کردن به آن، از صوت زیباى قرآن لذت ببرید و بر مهارت 

خود در قرائت قرآن بیفزایید. 

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

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 آشنایى با قرآن و قرآن دوستان: 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 دربارٔه آن، که نشان دهندٔه عظمت قرآن است، ارائه شده است.

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

آموزش  مفاهیم

فعالیت اول

فعالیت  دوم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: 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 

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

جـ  از صفحٔه اول سورهٔ شورٰی )٤٨٣( 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: سورۀ شورٰی و سورۀ ُزخـُرف
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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،	نحؤه	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	نوار،	لوح	فشرده	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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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

 شهر    ،     آنها    ،     پرسیدی از    ،     مرده    ،     اندازه

معناکلمهردیف

…َسـاَلـَت1

…    ، ایشانُهـن2َّ

محل آرامشَمهد3

تا ،  شایدلَـَعـل4َّ

معناکلمهردیف

هدایت شوید، هدایت می شویدتَهـتَـدوَن5

…َقـَدر6

سرزمین ،     …بَـلـَدة7

…َمیـت8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: :  4ــ  3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: :  8 ــ  7ــ 

نکته: فعل ماضی پس از حروف شرط )  ِان، لَـو،…( معموالً به صورت مضارع التزامی معنا می شود؛ مانند:
ُه: اگر خواست )← بخواهد( خدا؛   ِان کُـنـُتم ُمـؤِمـنیـَن: اگر بودید )← باشید( مؤمن ِان شاءَ الـلٰـّ

فعالیت اول

فعالیت  دوم

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

١

2

3

آموزش  مفاهیم
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الف ـ خواندن قرآن کریم: 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  

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

:     …     شما را )در روز قیامت از قبرها( خارج می سازند. 8 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



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 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



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

21

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:
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جلسۀ اول: سورۀ ُدخانردس دوم
49
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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

معناکلمهردیف

  ...    ،  بینبَیـن5

...ُیحـیی6

...ُیـمیـُت7

لیـَن8 پیشین، پیشینیانَاوَّ

 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 خواندن قرآن کریم: 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 

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

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

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

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

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

............................................................   : 12ــ 

انس  با قرآن رد خا  هن
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 ..........................................................   : 13ــ  

.......................................   : 14ــ  

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:
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جلسۀ دوم: سورۀ جاثیه
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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 لوح فشرده 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

...َمـمـات5

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 خواندن قرآن کریم:	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	

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

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

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

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	صلی	الله	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	
با	برترین	صفات	به	تصویر	کشیده	است.	برخی	از	این	 بسیاری	از	قرآن،	سیمای	تابناک	پیامبر	اکرم	را	

ویژگی	ها	و	آیات	مربوط	به	آنها	چنین	است.

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.

شناخت
محمد رسول الله )ص(



32

جلسۀ اول: سورۀ جاثیه وسورۀ َاحـقافردس سوم
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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	 7ــ	

فعالیت اول

فعالیت  دوم

١

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

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم:	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	

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

ج ـ از	صفحٔه	506	قرآن	کریم	چند	عبارت	آشنا	بیابید	و	همراه	با	معنای	هریک	بنویسید.

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

:	آنچه 	2ــ	 	 	 :	خلق	نکردیم	 1ــ	

همه در ستایش او

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن

١2
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جلسۀ دوم: سورۀ محمد  )ص(
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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:

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

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

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.

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 خواندن قرآن کریم: 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


