
40

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 است 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.



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 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 به خداست بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم.               هود 88                                         
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جلسۀ اول: سورۀ فتحردس چهارم
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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

…تَحـت5

…َ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
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: 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 قرآن کریم 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: سورۀ ُحـُجـرات
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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.

را  قبل  9 صفحٔه  آیٔه  ...« جمله های   ،   ،   « مانند  کلماتی  به  توجه  با  اکنون 
مشخص کنید و این آیه 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.

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

معناکلمهردیف

…ِاخـَوة1

حوا2 ـِ …َاصـل

ُترَحـموَن3
مورد رحمت قرار 

می گیرید

…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

١

1ــ در این دو عبارت حرف »ِمن« معنا نمی شود و در آخر ترجمٔه نیز کلمٔه »را« می آید.

١

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: 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 سورٔه حجرات را کامل کنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 پای بند 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                    

 شوری 40

شناخت



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 سورٔه 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.
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جلسۀ اول: سورۀ ذاریات
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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 خواندن قرآن کریم: 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

:  و در............................................. ٥ ــ  

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

:   ............................ افرادی که یقین دارند. 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
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جلسۀ دوم: سورۀ قمر
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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 الف وصل١

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

1ــ  این قواعد استثنا نیز دارد که غالباً در اول جمله نیست.

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 خواندن قرآن کریم: 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

: ...   ...      ...   را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدر   5 ــ  

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:

میلیون کهکشان  هزار  کیهانی شامل چند صد  »مجموعٔه 
همٔه  ستاره اند.  میلیون  چندصدهزار  دارای  کدام  هر  که  است 

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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جلسۀ اول: سورۀ قمر و سورۀ الرحٰمن
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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 ساقهنَجـم3

…َ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 
2

فعالیت اول

فعالیت  دوم

1ــ  َااّل =  َان + ال                                 2ــ  ِقسط : عدل           

١

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: 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.

در صفحه533  آشنا شده اید،  آن  با  نیز  ابتدایی  دورٔه  در  که  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: سورۀ واِقـعه
53
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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:

          

 

           

آیات درس را از لوح فشرده گوش دهید و دقت کنید چگونه صدای کوتاه آخر 
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.

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 

: :                                   7ــ  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 ِبـَمـبـعوثـیَن: و ما برانگیخته شدگان نیستیم.            ←    و ما برانگیخته نمی شویم.

فعالیت اول

فعالیت  دوم

١

2

1ــ  اینجا بهتر است »زاِرعوَن« به صورت فعل معنا شود.                         2ــ  فَلَو...: پس چرا...                                            

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

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

ب ـ ترجمٔه آیات 63 تا 70 سورٔه 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
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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؟!
الرحمن

١ـ  ُمظِلم: تاریک، سیاه                                2ــ  قار:قیر، مادٔه سیاه رنگ                                       3ــ  تحت و اوج: پایین و باال

مولوی
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جلسۀ اول: سورۀ حدید
54
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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

…َیـنـُصـُر7

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 » َیـعـَلـمَ « به معنای » بشناسد « یا » مشخص کند « است.

١

3

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: 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 

 : 6 ــ  

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

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

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

د ـ از صفحٔه فوق یک پیام قرآنی را که در پایٔه ششم ابتدایی با آن آشنا شده اید، همراه با معنای آن 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: سورۀ َحشر
54
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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 اگر این کلمه بعد از صدای ـ

                                  

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

                                                                           

                                                                        

 « در کدام یک از  در حین خواندن آیات درس، مشخص کنید الم » 
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

…َیستَوی6

…نار7

…     ،  موفّقفائِـز8

 
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 خواندن قرآن کریم: 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

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

پیرمرد: آری

١ــ  شورٰی ٢٣                                                      ٢ــ  ِاسراء ٢٦                                                        ٣ــ  َانفال ٤١
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امام سجاد علیه السالم فرمود: ما همان »ِذی الُقربٰی« هستیم. آیا این آیه را خوانده ای:

1 

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

پیرمرد گفت: این آیه را هم خوانده ام.
امام سجاد علیه السالم فرمود: ما همان اهل بیتی هستیم که خدا آیٔه طهارت را در عظمت آنها نازل 
کرده است. 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 آن آشنا  با خود اندیشید اگر اینان بیگانه و خارج از دین اند، پس چرا قرآن می خوانند و این گونه 
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 
به      خطاب  و  می خواهم  عذر  زدم  که  حرف هایی  از  و 

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.2

١ــ  احزاب ٣٣
٢ــ کتاب »هزار و یک حکایت قرآنی نوشته محمد حسین محمدی به نقل از کتاب بحار االنوار 

جلد ٤٥ صفحات ١٥٥ تا ١٦٦
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جلسۀ اول: سورۀ ُممتََحنة و سورۀ صف
55

1  
مل

ن کا
قرآ

روه
ر گ

ن د
اند

خو
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55
2  

مل
ن کا

قرآ

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
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ا
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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

١

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: 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 

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

: این ................................................ ٦  ــ 

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

............................................................ : ٨   ــ  

..................................................... : ٩ــ  

.............................................................. : ١٠ــ  

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:

انس  با قرآن رد خا  هن


