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جلسۀ دوم: سورۀ جمعه و سورۀ منافقون
55
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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 َعـٰلی ُمـَحـمَّ َو لَم یَکُن لَـهو کُـُفـًوا َاَحـٌد                         َالـلٰـّ

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

به قرائت آیات درس از لوح فشرده 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 میم، و 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 خواندن قرآن کریم: 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 

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

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

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

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

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

دـ  در صفحٔه ٥٥٥ قرآن کریم کدام عبارت عزتمندان واقعی را معرفی می کند. این عبارت را به عنوان 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 
نهایی اسالم

صف ٩

شناخت
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زمین           در  حکومت  که  است  داده  وعده  خداوند 
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.

ایمان به ظهور حضرت مهدی )عج( از یک سو پیروزی نهایی حق بر 
باطل را 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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جلسۀ اول: سورۀ تَغاُبن
55
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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 )َیـتَّـقـی(1

…َیجـَعـُل 2

راه نجات ،    …َمخـَرج3

جا ، هرکجاَحیُث4

معناکلمهردیف

گمان می کند َیحـتَـِسـب5

…َیـتَـَوکَُّل6

کافی استَحسُب7

…َ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 خواندن قرآن کریم: 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  

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

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

:  …        …   به کار و خواست خود دست می یابد.  6 ــ  

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

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: سورۀ ُملک
56
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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   ،  …کُّنـا نَسَمـُع5

…َاو6

…نَعـِقـُل7

دوزخ ، آتش فروزانَسـعیر8

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 8  ــ   :1 7ــ 

 : 9ــ 

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

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 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  نوا های 
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 الله معلمی، شاعر بسیاری از نواهای گرم و شورآفرین آهنگران، در 

تاریخ دفاع مقدس جایگاه خاصی دارد. 
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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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جلسۀ اول: سورۀ َمعاِرج و سورۀ نوحردس دهم
57
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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 دهدُیـَؤِخّ

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

2

1ــ یٰـَقوِم =یا َقومی ؛ َاطیـعوِن = َاطیـعونی                                               ٢ــ در اینجا »ُمـؤِمـنًا« را »  با ایمان  « معنا کنید.
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الف ـ خواندن قرآن کریم: 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 

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

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

: 11ــ 

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

انس  با قرآن رد خا  هن
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..............................................   : ـ   12ـ

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.

ایپم قرآنی
درخواست آمرزش! 

متن:

ترجمه:
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ِمّل جلسۀ دوم: سورۀ ُمـزَّ
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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.

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 خواندن قرآن کریم: 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 

: 5 ــ 

 قطعاً عبادت در شب استوارتر، خالصانه تر و از 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 دورٔه ابتدایی با آن آشنا شده اید و دربارٔه انس یا قرآن کریم 
است یافته، و همراه با معنا بنویسید. 

انس با قرآن کریم 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن



خلیج فارس
دریای عمان

دریای خزر
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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.

 َاعراف ٢٠٤


