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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.

این کتاب  و لوح فشردٔه قرآن کریم را به خوبی حفظ کرده و در رعایت پاکیزگی و احترام به آن 
بکوشید.

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 15875/4874 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 تربیت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه یافته است.

اّولین آیٔه سورهٔ مبارکٔه ابراهیم می فرماید: قرآن از سوی خداوند بزرگ نازل شده است تا پیامبر اکرم)ص( 
و  نور معرفت و هدایت و راه سعادت  به سوی  تاریکی های جهل و خودخواهی  از  تعلیم آن، مردم را  با 

یکتاپرستی راهنمایی کند.
قرآن کریم تالوت آیات،تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت را از مهم ترین وظایف و شئون پیامبر اکرم )ص( می داند.
انس با قرآن کریم، قرائت و تالوت مستمر و روزانٔه آن،درک معنای عبارات و 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.

ابراهیم  10



آموزش قرآن، از دیرباز، در آموزش و پرورش به عنوان یک موضوع آموزشی مورد توجه بوده، ولی 
برنامٔه درسی همه جانبه  لوازم یک  از  و  آنچه سزاوار آخرین کتاب آسمانی است  از  آموزش  این  همیشه 
این  اعتالی  و  احیا  برای  ــ  بحمداللّٰه  ــ  انقالب اسالمی  پیروزی  از  داشته است. پس  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 مورد بازنگری قرار گرفته 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 درک معنا و مفهوم آیات قرآن مورد توجه جدی قرار گرفته 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.
در این قسمت نکاتی چند دربارهٔ محتوای دروس و روش تدریس و ارزشیابی آن، به اختصار تقدیم 

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 از صفحات قرآن کریم، جدول معنای کلمات، تمرین 
ترجمٔه ترکیب ها و جمله های قرآنی و انس با قرآن در خانه تشکیل شده است و طی دو هفته به روش زیر 

تدریس، تمرین و ارزشیابی می شود.

جلسۀ اّول
الف( آموزش قرائت

1ــ خواندن در گروه )پیش خوانی آیات(: برای جلسٔه اول هر درس دو صفحه از قرآن کریم انتخاب 
شده است. از دانش آموزان می خواهید 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.
پایان مرحلٔه سوم، از تعدادی از دانش آموزان بخواهید که   3ــ فردخوانی دانش آموزان: پس از 
هرکدام یک سطر را برای کالس با قرائـتی شبیه قرائت پخش شده بخوانند. برای این مرحله از تدریس، 

حدود 25 دقیقه وقت اختصاص دهید. 

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 چه در زمان تدریس و چه تمرین قرائت 

بسیار اهمیت دارد.
٢ــ در این کتاب نیز مانند سال قبل، 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 به دنبال تدریس و تمرین تلفظ صحیح حروف خاص عربی در سال قبل، در این کتاب نیز در 
چند درس این مطالب یادآوری شده است. با تأکید بر استماع قرائت از لوح فشرده، روش ساده و مفید 
یادگیری تلفظ صحیح این حروف را به دانش آموزان یادآوری کنید تا همه بتوانند حداقل اذکار نماز را 

صحیح و زیبا تلفظ کنند و به تدریج از توانایی قرائت زیبای قرآن نیز برخوردار شوند.
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، هر ترکیب یا جمله از آن فعالیت را برای کالس خوانده تا تمرین و در صورت نیاز تصحیح شود.

توسط  کلمه  به  )کلمه  تحت اللفظی  ترجمٔه  از  قرآنی  عبارات  معنای  درک  توانایی  مهم:  تذکر 
به  ترجمه  کردن  دیکته  از  کامل  پرهیز  ضمن  محترم  دبیران  می شود.  آغاز  دانش آموزان(  خود 
دانش آموزان، باید بر ترجمهٔ تحت اللفظی تأکید داشته 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
با قرآن در خانه« درنظر گرفته شده  به عنوان »انس  پس از مطالب هر جلسه، مجموعه فعالیت هایی 
است. در پایان هر جلسه، دانش آموزان را به انجام این فعالیت ها تشویق می 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.

نهم



دهم

تذکر: با توجه به تقسیمات فوق، حدود ١٥ دقیقٔه اول هر جلسه به ارزشیابی مطالب جلسٔه قبل، نیمی 
از بقیه زمان به تدریس قرائت و نیمی دیگر به آموزش مفاهیم اختصاص دارد.

جلسۀ دوم
برای آموزش قرائت جلسٔه دوم هر درس، یک صفحه 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 قرآن
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 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 این کتاب پس از 
بیان مباحث کلی، مطالب خاص مربوط به هریک از این سه کتاب آموزشی، به طور جداگانه آمده است.

مطالعه 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 هشتم 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 ارتقاء 

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 

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

دانش آموزان و زیرنظر 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 که نشان دهندٔه عظمت قرآن و عالقٔه مسلمانان و حتى غیر مسلمانان به 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 کرده و سعی کنید معنای کلمات  
را به خاطر بسپارید.

زکات   ،   فروتن   ،   انجام دهنده   ،   بیهوده

معناکلمهردیف

رستگار شد )شدند(َافـلَـَح1

… ، متواضعخاِشـع2

…، سخن و کار بیهودهلَـغـو3

معناکلمهردیف

روی گردانُمعـِرض4

…َزکاة 51

…فاِعل6

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

: :                                  2ــ  1ــ 

: :                                                 4ــ  3ــ 

نکته: گاهی کلمه ای که در یک عبارت قرآنی به صورت جمع آمده، بهتر است در فارسی مفرد معنا شود؛ 
مانند: فی َصالِتِهم ٰخِشعوَن در نمازشان خاشع )فروتن( هستند. 

این دو عبارت را معنا کنید.

2ــ    1ــ    

…      …            …           هستند.        و   …        …           …          هستند.
نحل 128

1ــ قرآن کریم در آیات بسیاری در کنار اقامٔه نماز، ما را به پرداخت زکات فرمان داده است. زکات یعنی پرداخت بخشی از 
مال در اموری که مشخص شده است، به ویژه کمک به نیازمندان.

تمرین

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم



15

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 342 تا 349 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه آیات 1 تا 5 سورٔه مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی 

به آنها توجه داشته ، تا رستگار شویم.

 …         …      …  : 1ــ  

:  …       …        …       …        …       …       هستند. 2ــ  

     …       …      …       …      …     …     …   : 3ــ 

4ــ  

      و    …     ...    زکات می دهند 1.

5  ــ  

       و     …        ...       پاکدامن هستند.

ج ـ از صفحٔه 349 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 349 قرآن کریم دو عبارت بسیار شبیه به هم آمده است که از دعاهای قرآنی هستند. یکی از آنها 
را نوشته و معنا کنید. سعی کنید این دعای زیبای قرآنی را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

1ــ همان طور که مالحظه می کنید بهتر است گاهی کلمه ای را که فعل نیست به صورت فعل معنا کنیم؛ مانند:
کٰوةِ فاِعـلوَن: برای زکات انجام دهنده هستند.   ←   زکات )را( می دهند. لِلـَزّ

متن:ایپم قرآنی

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن
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جلسۀ دوم: سورۀ نور
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آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

1ــ بهتر است کلمٔه »ِمن« در این ترکیب معنا نشود.

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

دانا   ،   انجام می دهند  ،   دانست

معناکلمهردیف

تسبیح می کندُیـَسِبّـُح1

هر کس، کسی که، چه کسیَمـن2

پرنده، پرندگانطَیـر3

…، )در اینجا( می داندَعـلِـَم4

معناکلمهردیف

…َعـلیم5

…َیفـَعـلوَن6

بازگشت )بازگشتن(َمـصیر7

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6ــ 

١

                                              بقره 260
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الفـ  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 350 تا 355 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این دو آیه شریفه از سورٔه نور را کامل کنید.

1ــ 
آیا ندیدی … …  را تسبیح می کند  …   …   …    و    …     است؛

 2ــ   : و نیز     …     درحالی که در آسمان پرواز می کنند.

: همٔه این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می دانند. 3ــ

 4ــ  

       و …     …   است  …  …    … 

5  ــ 

      و  …   …   …     …       و  …  است و  …     …      …   است.

ج ـ از صفحٔه 353 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 353 قرآن کریم خداوند به مردان و زنان مؤمن دربارٔه عفاف و حجاب دستوراتی داده است. آنها 
را بیابید و یکی را همراه با ترجمه بنویسید 1.

1ــ  برای ترجمٔه برخی از عبارات و کلمات مشکل تر قرآن کریم می توانید از دبیران، والدین و روحانی مسجد محل خود
 کمک بگیرید. همچنین استفاده از قرآن های دارای ترجمه نیز در این گونه موارد مفید است.

انس با قرآن
 رد خاهن

حجاب و عفاف در قرآنایپم قرآنی

متن:

ترجمه:
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شناخت

19

نامه ای از یک پدر به فرزند

فرزندم حسن!
هر  پذیرش  آمادهٔ  زمین،  مانند  نوجوان  قلب 

بذری است.
دنبال  به  تو  تا  کردم  شتاب  تو  تربیت  در  من 
چیزهایی که دیگران آنها را تجربه کرده و تو را 

از تجربٔه دوبارٔه آنها بی نیاز ساخته اند نروی.
پیشینیان  رفتار  و  کردار  در  من  فرزندم، 
کردم. مطالعه  را  آنها  سرگذشت  و  کرده  دّقت 
از  را  آنها  قسمت های روشن و شیرین زندگی 

دوران تیره و بدبختی آنها شناختم.
من به عنوان پدر، از هر حادثه ای که در گذشته پیش آمده است، آنهایی را که زیبا و شیرین بوده است 
نیز  برای فرزندش می پسندد.من  نیکی ها و خوبی ها را  پدر مهربانی که  مانند هر  انتخاب کردم  تو  برای 

خواستم تو را با آن خوبی ها تربیت کنم.
فرزندم! تو در آغاز زندگی هستی. نفسی پاک و سالم داری. پس! در آغاز راه و در اّول تربیت تصمیم گرفتم

کتاب خدای توانا و بزرگ یعنی قرآن کریم را همراه با تفسیر آیات آن به تو بیاموزم و قوانین اسالم و احکام 
حالل و حرام را به تو تعلیم دهم و به چیزی دیگر نپردازم.

پدرت           
علی بن ابیطالب 1   

آیا شما می توانید بگویید چرا امام علی علیه السالم تربیت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع کرده است؟

1ــ بخشی از نامٔه امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( به فرزندشان امام حسن مجتبی )ع( در کتاب نهج البالغه، نامٔه ٣١.
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جلسۀ اّول: سورۀ فرقانردس دوم
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در سال گذشته با تلفظ صحیح حروف خاص عربی آشنا شدیم. برای کسب مهارت بیشتر در تلفظ این حروف 
به تمرین بیشتری نیاز است. برای این منظور، تلفظ صحیح این حروف در چند درس به طور فشرده یادآوری     

و تمرین می شود.

یادآوری و تمرین تلفظ سه حرف »ث ، ص ، ط«
» ث « به صورت نوک زبانی و با قرار دادن زبان بین دندان تلفظ می شود؛ مانند:

 

 

» ص « به صورت درشت و پر و با تکیه برگلو تلفظ می شود؛ مانند:

 

 

» ط « نیز به صورت درشت و پر و با تکیه بر گلو تلفظ می شود؛ مانند:

 

بار دیگر با گوش دادن به قرائت آیات درس، به تلفظ صحیح این سه حرف بیشتر دقت کنید.

تلفظ حروف خاص
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

قرآن  ،   جهانیان  ،   فرزند  ،   همتا  ،   فروفرستاد 

معناکلمهردیف

َل1 نازل کرد، …نَـزَّ

ُفـرقان2
وسیلٔه تشخیص حق از 

باطل، یکی از نام های …

می باشدَیکوُن3

…، مردمعالَـمـیـَن4

معناکلمهردیف

هشدار دهندهنَـذیـر5

…َولَـد6

شریک، …َشـریك7

َر8 اندازه گیری کردَقـدَّ

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

: : 1ــ  :2ــ  3ــ 

: :4ــ  :5 ــ 6 ــ 

بیاید  فعل  از  قبل  حرف  این  هرگاه  »برای«؛  یعنی  »ِلـ«  می دانید  که  همان طور 
به صورت »تا« معنا می شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می شود؛ مانند:

 ِلـ  + یَـکوُن )می باشد(                  ←       ِلـَیـکوَن: تا باشد
اینک ترجمٔه این ترکیب ها را کامل کنید.

ِلـ  +

یَـعـلَـُم )می داند(                    ←     ِلـَیـعـلَـَم: تا بداند
یَـعـلَـموَن )      …      (             ←     ِلـَیـعـلَـموا: تا  …

تَـعـِقـلوَن )      …      (             ←     ِلـَتعـِقـلـوا: …   …
تُـؤِمـنوَن )ایمان می آورید(       ←      ِلـُتـؤِمـنوا: …   …

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت سوم

فعالیت  دوم
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الفـ  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 356 تا 361 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه دو آیٔه اول سورهٔ فرقان را کامل کنید.

1ــ  

      پرخیر است …    …         …     را …     …   … 

2ــ   

…               …       …    …   …     

3ــ  
      …    …    …     …     …          و    …     …   

 4ــ 

      و  ندارد          …     و  نیست    …  …  …     …    …

5  ــ  

      و   …    … … را پس …   … را به طور دقیق و کامل.

ج ـ از صفحٔه 356 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ  در صفحٔه 356 قرآن کریم چند پیام کوتاه و پر معنای قرآن آمده است. در دورٔه ابتدایی نیز با این پیام ها 
آشنا شده اید. یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

ایپم قرآنی
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جلسۀ دوم: ادامۀ سورۀ فرقان
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

بشارت ،   آب  ،   پوشش  ،    قرارداد  ،    خواب

معناکلمهردیف

…َجـَعـَل1

لباس، …لِـباس2

…نَوم3

آرامش و استراحتُسـبات4

فرستادَارَسـَل5

معناکلمهردیف

بادها، جمع ریحِریاح6

بشارت دهنده، …ُبـشر، ُبـشرٰی7

…ماء8

پاک، پاک کنندهَطـهور9

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

: : 1ــ  2ــ 

: :3ــ  4ــ 

: :5 ــ  6ــ 

: :7ــ  8 ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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  فرقان ٧٤

)پروردگارا( ما را برای اهل تقوا امام و الگو قرار ده.

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 362 تا 366 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این دو آیه شریفه از سورٔه فرقان را کامل کنید.

1ــ   

         و …    …        …    …   …     …  را   …  

 2ــ   :     و   …    را )برای(    …

3ــ    

       و    …        …   را )برای( تالش و زندگی.

 4ــ 
      و  …      …        …          …   را  …  ، پیش از رحمت خود )باران(

5  ــ   

      و     …      …      …       …       …  

ج ـ از صفحٔه 366 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی را انتخاب و معنا کنید.

د ـ در دو صفحٔه آخر سورٔه فرقان، خداوند ویژگی های بندگان خوب خود را برشمرده است. آخرین ویژگی 
ایشان آن است که از خدا می خواهند تا آنها را نمونه، الگو، پیشوا و امام برای متقین قرار دهد. به نظر شما کسی 

که چنین درخواستی از خدا دارد، باید دوران نوجوانی خود را چگونه بگذراند؟

ایپم قرآنی
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شناخت
رسانه های قرآنی

در جمهوری اسالمی ایران

پس از پیروزی انقالب اسالمی،
به دلیل درخواست های مکّرر قرآن دوستان و قرآن پژوهان، 
رسانه های متنوع قرآنی در کشور ایجاد شده و رشد خوبی 
داشته است. برای آشنایی و استفادٔه شما دانش آموزان عزیز 

برخی از این رسانه ها معرفی می شود.
الف( شبکۀ قرآن صدای جمهوری اسالمی

نوای    شبانه روزی  به صورت  قرآن  رادیو  برنامه های 
ملکوتی قرآن را در فضای کشور طنین انداز می کند. برنامه های رادیو قرآن در شبانه روز عبارت است از:

1ــ تالوت قاریان مشهور جهان اسالم به ویژه کشور ایران و مصر که به صورت ترتیل وتحقیق پخش می شود.
2ــ دروس آموزشی قرائت، تجوید و تفسیر

3ــ مسابقات قرآنی
4ــ طرح مطالب علوم و دانستنی های قرآنی

5  ــ پاسخ به سؤاالت شنوندگان
6  ــ با حافظان وحی، برنامه ای در جهت آموزش و ترغیب و تشویق به حفظ قرآن کریم

7ــ اخبار قرآنی
8   ــ مناجات، هم خوانی و مدیحه سرایی  و ده ها برنامٔه قرآنی متنوع دیگر 

برنامه های رادیو قرآن را بر روی دو موج رادیویی در داخل و خارج از کشور می توان دریافت کرد:
موج AM ردیف 585 کیلوهرتز و موج FM ردیف 100 مگاهرتز

Radioquran@irib.ir نشانی پست الکترونیکی رادیو قرآن
تلفن گویای شبکه قرآن 27860114

سامانه پیامکی شبکه قرآن  30000100
مکاتبه از طریق صندوق پستی 5463 ـ19395

با کمک دبیر محترم قرآن، برای دقایقی در کالس به برنامٔه رادیو 
قرآن گوش کنید. سوره یونس آیه 25

سوره شوری آیه 48
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ب( وب گاه قرآنی
در سال های اخیر فضای مجازی، شبکه های اطالع رسانی و سایت های مختلف فرهنگی و خبری گسترش 
زیادی یافته است. برخی از مؤسسات دولتی و نهادهای مردمی نیز با احساس عالقه و مسئولیت با استفاده از 

امکانات ارتباطی جدید اقدام به ارائه خدمات ارزشمندی دربارٔه قرآن نموده اند. 
در این قسمت برخی از این وب گاه ها جهت استفادٔه دانش آموزان عزیز معرفی می شود.

معرفی برخی از سایت های مفید و کاربردی در موضوع قرآن کریم

www.maarefquran.comمرکز فرهنگ و معارف قرآن
www.askquran.irپرسمان قرآن

www.rasekhoon.netراسخون
www.tebyan.netتبیان
www.tanzil.netتنزیل

www.bonyad-quran.comبنیاد قرآن و عترت
www.samenquran.irآموزش قرآن ثامن االئمه

کسانی که پیام های خدا را ابالغ می کنند

و از او می ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند 

و خدا برای حسابرسی کفایت می کند.
                  احزاب 39
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جلسۀ اّول: سورۀ ُشعراء ردس سوم
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یادآوری و تمرین تلفظ دو حرف » ح  ،  ع «

»  ح  « به صورت غلیظ و از ته گلو تلفظ می شود؛ مانند:

 

  

» ع  « نیز به  صورت غلیظ و از ته گلو تلفظ می شود؛ مانند:
 

 

بار دیگر با گوش دادن به قرائت آیات درس، به تلفظ صحیح این دو حرف بیشتر دقت کنید.  

تلفظ حروف خاص
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آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

تمرین

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

نبود  ،    آیا  ،    رویاندیم

معناکلمهردیف

…َا1

چقدر، چه بسیارکَم2

…َانـبَتـنا3

معناکلمهردیف

نوع، گونهَزوج4

نه، نیستما5

…، نیستما کاَن6

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

: :                                                             2ــ  1ــ 

: :                                              4ــ  3ــ 

دو نکته:
1ــ گاهی فعل مفرد با توجه به سایر اجزای جمله به صورت جمع معنا می شود؛ مانند:

َفَسـَجـَد الَمالئِـکَـُة : پس سجده کردند فرشتگان      

  2ــ معموالً در جمله هایی که با »  ِانَّ   « شروع می شود حرف تأکید »  لَـ   « نیز می آید؛ اما الزم نیست در فارسی 
این حرف را نیز معنا کنیم. مانند:

 ِانَّ الّلَٰه بِالّناِس لَـَرئوٌف َرحیـٌم : قطعاً خدا نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان است. 

این عبارات را معنا کنید.

1ــ  َو ما کاَن َاکـثَـُرُهم: و     …      بیشتر آنها

2ــ ِانَّ فی ذٰلَكَ َلَیـًة: …………………

                      ِحجر 30

حج  65
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ایپم قرآنی

انس با قرآن
 رد خاهن

الفـ  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 367 تا 371 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این آیات از سورهٔ شعراء را کامل کنید.

1ــ  

      و   …  نگاه و دقت نکردند به   … 

2ــ   

        ......................   )گیاه(   …   و مفید. 

3ــ    

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

4ــ  
........................     

5  ــ   
       و ......................... 

ج ـ از صفحٔه 370 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ آخرین آیٔه صفحٔه 370 قرآن کریم، یک دعای زیبای قرآنی است. با دقت در آیات قبل از آن بیان کنید 
که این دعا از زبان کدام پیامبر بزرگ خدا در قرآن آمده است. دعا را همراه با ترجمه بنویسید، سعی کنید آن را 

حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن:

ترجمه:
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جلسۀ دوم: ادامۀ سورۀ ُشعراء
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید،   پیامبر،  پیامبران،   مورد اعتماد،   تقوا داشته باشید،   تکذیب کرد

معناکلمهردیف

بَت1 َب، کَـذَّ  …    ، انکار کردکَـذَّ

…ُمرَسـلیـَن2

تَـتَّـقوَن3
تقوا پیشه می کنید، 

تقوا دارید
… ،  فرستادهَرسول4

معناکلمهردیف

َامین5
راستگو و درستکار، 

…

تقوا پیشه کنید ،  …ِاتَّـقوا6

اطاعت کنید ،    …َاطیـعوا7
اگر ، نه ، نیستِان8

الف ـ به محل ترجمٔه کلمٔه بعد از »ِاتَّقوا« در عباراتی مانند »ِاتَّـُقـوا الّلَٰه: تقوای خدا را پیشه کنید.«

توجه کنید.اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.

: :                                                    2ــ  1ــ 

ب ـ گاهی به جای ضمیر »ی« کسره می آید؛ مانند: َاطیعوِن = َاطیعونی = َاطیعوا + نـ + ی: اطاعت کنید مرا. 
اینک  این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.

1ــ َفـاعـُبـدوِن   =      …         :                                     2ــ َواتَّـقوِن   =        …      :

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

: :                                    2ــ  1ــ 

: :                                                                   4ــ  3ــ 

: :                                                    6ــ  5 ــ 

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم

فعالیت سوم
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متن:

ترجمه:

ایپم قرآنی

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 372 تا 376 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این آیات شریفه از سورهٔ شعراء را کامل کنید.

1ــ        ………………………

 2ــ    …………………………………      ؟!

3ــ     …………………………

 4ــ     ………………………

5  ــ 

و درخواست ندارم از شما … آن )رسالت خود( هیچ   …   را

6 ــ   

   نیست  ……………………………  

ج ـ از صفحٔه 373 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ با دقت در آیات درس و نیز آیات سورٔه شعراء متوجه می شوید که همٔه پیامبران عالوه بر دستور به تقوای 
الهی، مردم را به موضوع مهم دیگری نیز فرمان داده اند؛ این فرمان را یافته و آیٔه کوتاه و پرمعنای این دو دستور 

را همراه با معنا بنویسید.

1ــ  در جمله ای که پس از »ِان« حرف »ِااّل« نیز به کار می رود، »ِان« به معنای »نه، نیست« می باشد.

١
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َرِبّ اغـِفرلی َو لِـوالِـَدیَّ
خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای! 1

که  اندازه ای است  به  مادر  و  پدر  به  نیکی  اهمیت  مادر سفارش شده است.  و  پدر  به  بارها احترام  قرآن  در 
خداوند این دستور را بالفاصله پس از دستور به اطاعت 
و عبادت خود آورده است. از اینجا فهمیده می شود که 
تنها حقی که باالتر و برتر از حق پدر و مادر است حق 
خداوند است و تنها وقتی می توان از دستور پدر و مادر 
سرپیچی کرد که فرمان آنها برخالف فرمان خداوند باشد، 
در غیر این صورت اطاعت از پدر و مادر واجب است.

به راستی کسی که شکر محبت های پدر و مادر را به جا 
شکرگزار  بنده  هم  خود  خدای  برای  است  بعید  نیاورد 
خوبی باشد. برخی از سفارش های قرآن کریم در مورد 

احترام به پدر و مادر به شرح زیر است. خوب است به این آیات مراجعه کنید.
َاحقاف 15ـ              انعام 151ـ  ـ   8 ـ عنکبوت  نساء 36  ـ  لقمان 14  ِاسراء 23ـ  کنید.  نیکی  و  مادر احسان  و  پدر  به   

بقره 83 و 215

 با پدر و مادر با احترام سخن بگویید و کوچک ترین کالمی که موجب رنجش آنها شود به زبان نیاورید. 
ِاسراء 23

 آنها را از خود مرانید و آزارشان ندهید. ِاسراء 23
 از آنها تشکر کنید. لقمان 14

 از مال خود در حق پدر و مادر انفاق کنید. بقره 215
 از روی محبت و لطف، بال های تواضع خود را در برابر پدر و مادر بگسترانید. ِاسراء 23 و 24

 در دوران پیری از آنها پرستاری کنید. ِاسراء 23 و 24
 از خداوند برای آنان رحمت و مغفرت طلب کنید. ِاسراء 23 و 24

 اگر از روی جهل شما را به شرک واداشتند از آنها اطاعت نکنید. عنکبوت 8
 حضرت عیسی )ع( گفت: خداوند مرا به نیکی مادرم سفارش کرده است. مریم 14

1ــ برگرفته از کتاب »گذری بر قرآن« تألیف جعفر شیخ االسالمی

شناخت
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مریم 14     

)حضرت یحیی( با پدر و مادر خود نیک رفتار بود، و زورگویی نافرمان نبود.

آیا می توانید با توجه به سفارش های خداوند 
در قرآن، رفتار خود را با پدر و مادرتان 

ارزیابی کنید.   
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جلسۀ اّول: سورۀ نمل ردس چهارم
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تلفظ حروف خاص

یادآوری و تمرین تلفظ سه حرف »ذ ، ظ ، ض«
» ذ « به صورت نوک زبانی و با قراردادن زبان بین دندان تلفظ می شود؛ مانند:

              

» ظ « مانند » ذ « ولی درشت و پر و با تکیه بر گلو تلفظ می شود؛ مانند:

           

» ض « مانند » ظ « ولی محکم تلفظ می شود؛ مانند:

                  

بار دیگر با گوش دادن به قرائت آیات درس، به تلفظ صحیح این سه حرف بیشتر دقت کنید.
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

نعمت  ،    شکر می کنم  ،    عمل می کنم

معناکلمهردیف

که، اینکهَان1

…َاشکُـُر2

نِعـَمة3
…، هر چیز خوبی که خدا 

به انسان بخشیده است

معناکلمهردیف

که، چیزی که، کسی کهَالَّـتی4

َانـَعمـَت5
بخشیدی، 
نعمت دادی

…َاعـَمـُل6

به الگوی زیر و تغییر جزئی که در معنای فعل پیش می آید، توجه کنید.

َان + َاعـُبـُد: که + عبادت می کنم          ←          َان َاعـُبـَد: که عبادت کنم
لِـ + َیـعـلَـموَن: تا + می دانند               ←         لِـَیـعـلَـموا: تا بدانند

اینک معنای این ترکیب ها را کامل کنید.

َان + َاتـلو: … + تالوت می کنم            ←        َان َاتـلُـَو: … …
لِـَقوٍم َیـشکُـروَن: برای قومی که  …              ، لَـَعـلَّـُهم َیـشـکُـروَن: تا آنها    …

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

 : 1ــ  1:             2ــ

 : 3ــ  2:                                 4ــ 

 : :             6  ــ 5ــ 

1ــ  َرِبّ = َربّـی= یا َربّـی: ای پروردگار من، پروردگارا             2ــ  َعـلَـیَّ= َعـلٰی +ی: برمن

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم

فعالیت سوم

تمرین
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الفـ  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 377 تا 381 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی را از سورهٔ نمل کامل کنید.

1ــ  … 

      و )حضرت سلیمان( گفت:    …     به من الهام کن   …    …         …         …      را،

 2ــ  

 ………………………………………      

3ــ   

     و   …     …         …      که آن کار موجب رضایت تو است؛

 4ــ     

       و وارد کن مرا به کمک  …  خودت در )گروه( … شایسته ات.

ج ـ از صفحٔه 380 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

دـ  این کالم زیبا را که به نقل از حضرت سلیمان علیه السالم در صفحٔه 380 قرآن کریم آمده است، ترجمه کنید. 
به نظر شما این کالم چه نکات قابل توجهی دارد؟ سعی کنید آن را حفظ کرده، در زمان مناسب آن را به کار ببرید.

انس با قرآن
 رد خاهن

ترجمه:    ……………………………

ایپم قرآنی
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جلسۀ دوم: ادامۀ سورۀ نمل
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

با   ،   شریک قرار می دهند   ،   دریا

معناکلمهردیف

خشکی، صحرابَـّر1

…بَحـر2

می فرستدُیرِسـُل3

معناکلمهردیف

…، همراه باَمـَع4

برتر استتَـعالٰی5

…ُیشـِرکوَن6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

6ــ  :

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

1ــ َعـّما =  َعـن + ما: از آنچه

1
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انس با قرآن
 رد خاهن

حرکت کوه ها

 
نمل 88

کوه ها را می بینی و آنها را ساکن می پنداری، در حالی که مانند ابرها در حرکت اند.

ایپم قرآنی

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 382 تا 385 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این آیه از سورٔه مبارکٔه نمل را کامل کنید.

1ــ  

     یا کسی که  ……………………………    و     …

 2ــ  

         و      …        …        …   را  …  ، پیش از رحمت خود )باران(

3ــ  

       …………………………   ؟!

 4ــ  

………………………………         

ج ـ از صفحٔه 384 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ آخرین آیٔه صفحٔه 384 قرآن کریم از حرکت کوه ها که به نظر ساکن می رسند، پرده برداشته است؛ خبری که 
در زمان نزول قرآن کریم، انسان ها و حتی دانشمندان، هیچ آگاهی نسبت به آن نداشتند.
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شناخت

»ما وقتی بچه بودیم، همه می نشستیم و مادرم قرآن می خواند؛ خیلی هم قرآن را شیرین و قشنگ می خواند.
ما بچه ها دور مادر جمع می شدیم و ایشان به مناسبت آیه هایی که می خواندند، زندگی پیامبران را برای ما تعریف 
پیامبران دیگر را از زبان  ابراهیم و بعضی از  بار، زندگی حضرت موسی، حضرت  می کردند. خود من، اولین 

مادرم، هنگام خواندن قرآن شنیدم.«
٭٭٭

به قرآن کریم و  از دوران کودکی و نوجوانی  ایشان  انقالب است.  از خاطرات رهبر معظم  این خاطره یکی 
جلسات قرآنی بسیار عالقه مند بودند و قبل از پیروزی انقالب اسالمی، با تشکیل جلسات قرآنی، جوانان را با 
قرآن کریم آشنا می کردند و خواندن، فهمیدن، تدبر و دقت در معنای آیات و معارف قرآن را به آنها می آموختند.

مردم مشهد مقدس از جلسات ایشان در مسجد کرامت، خاطرات خوب و به یادماندنی دارند.
٭٭٭

در اینجا برخی از خاطرات و سخنان ایشان را برای شما نقل می کنیم.
١ــ در دوران طاغوت، من در مشهد جلسات تفسیر و درس قرآن داشتم. به جوانانی که می آمدند، می گفتم هر 
کدام از شماها یک قرآن همراه داشته باشید؛ اگر در جایی منتظر کاری می ایستید و فراغتی پیدا می کنید، یک 
دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ساعت قرآن را باز کنید و به تالوت آن مشغول شوید تا با این کتاب انس پیدا کنید.

انس با قرآن کریم
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٢ــ خواندن قرآن، از اول تا آخر یک چیز الزمی است. باید قرآن را از اول تا آخر خواند؛ باز دوباره از اول 
تا آخر؛ تا همٔه معارف قرآنی یکجا با ذهن انسان آشنا شود. البته معلمینی الزمند تا برای ما تفسیر کنند و معارف 

آیات را برای ما بیان کنند.
٣ــ اول باید قرآن را خوب بخوانید؛ تالوت را خوب، زیبا و جامع و صحیح بخوانید. دوم معانی و مفاهیم قرآنی 
را بفهمید و سوم قرآن را حفظ کنید. حفظ قرآن خیلی مهم است شما جوان ها به این احتیاج دارید و می توانید 

)این کار را انجام دهید(. تکرار آیات قرآنی و انس دائمی با قرآن، به شما فرصت می دهد که در قرآن تدبر کنید.
٤ــ عزیزان من! جوانان پاکدل انقالبی ما! رابطٔه خود را روز به روز با قرآن بیشتر کنید. قرآن بخوانید و در آن 

تدبر کنید. دشمن نمی خواهد مسلمانان آیات قرآن را مثل َعلَم1 در دست بگیرند؛ چون قرآن تکلیف ها را معین 
کرده است؛ تکلیف مسلمانان را، تکلیف جهاد را، تکلیف زندگی اسالمی و مرگ اسالمی را. ما باید رابطه مان 

را با قرآن روزبه روز مستحکم تر کنیم. 
٥  ــ هر کدام از شما جوان ها که آیه ای از قرآن را خوب می خوانید، یا بخشی از قرآن را خوب حفظ می کنید 
یا با مفهومی از مفاهیم قرآن آشنا می شوید، بنده با همٔه وجود در مقابل پروردگار شکر و سپاس می کنم و می گویم 

»الحمد لله رب العالمین«.

1ــ  َعَلم: پرچم
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جلسۀ اّول: سورۀ َقَصص
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تلفظ حروف خاص

یادآوری و تمرین تلفظ دو حرف »غ ، ق«
» غ « نرم و قابل کشش تلفظ می شود؛ مانند:

     

     

 

ولی » ق « محکم، غیرقابل کشش و از ته گلو تلفظ می شود؛ مانند:

           

           

بار دیگر با گوش دادن به قرائت آیات درس، به تلفظ صحیح این دو حرف بیشتر دقت کنید.
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

امامان   ،   وارثان   ،   پیشوایان   ،   قرار می دهیم   ،   خبر

معناکلمهردیف

 نَتـلو1
تالوت می کنیم، 

می خوانیم

…  ،  جمع: َانباءنَـبَـأ2

می خواهیمُنـریـُد3

معناکلمهردیف

…نَجـَعـُل4

ة5 َائِـَمّ
  …    ،    … 

جمِع امام

جانشینان، …واِرثیـَن6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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ایپم قرآنی

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 385 تا 390 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه دو آیه از آیات آغازین سورهٔ قصص را کامل کنید.

1ــ  
………………………………………………………      

2ــ   
……………………      

3ــ  

      و   …      …    منت گذاریم بر مستضعفان        …         …

4ــ  
      ………………………………………………           )یعنی آنها را در زمین به حکومت برسانیم.(

ج ـ از صفحٔه 388 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 388 قرآن کریم، داستان رسیدن حضرت موسی علیه السالم به شهر »َمدیَن١« آمده است. وقتی 
حضرت موسی به این شهر رسید از شدت خستگی به سایٔه درختی پناه برد. او در آن شهر هیچ کس و هیچ چیزی 

نداشت؛ اما خدا را از یاد نبرد وچنین دعا کرد:

چه خوب است این دعای زیبا و پر معنا را با توجه به معنای آن حفظ کنیم و در قنوت نماز خود بخوانیم.

1ــ این شهر در ساحل شمال شرقی دریای سرخ قرار دارد.

دعای حضرت موسی )ع(

پروردگارا، هر خیر و نیکی بر من فرستی، به آن نیازمندم.
َقصص 24
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جلسۀ دوم: ادامۀ سورۀ َقَصص
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

دوست دارد  ،   نیکی کرد  ،   خرابکاران  ،   تباهی

معناکلمهردیف

نیکی کنَاحـِسن1

همان طور کهکَـما 2

… ، نیکوساختَاحـَسـَن3

معناکلمهردیف

فساد ،  …َفـساد4

…ُیـِحـب5ُّ

مفسدان  ،   …ُمفـِسـدیـَن6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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متن:ایپم قرآنی

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 391 تا 396 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این آیه زیبا و پرمعنای سورهٔ قصص را کامل کنید.

1ــ   

      و طلب کن در آنچه داده است به تو …   ،  خانٔه     …     را،

2ــ 

     و فراموش مکن بهرٔه خود را   …   …

3ــ  

      و     ………………………………………

4ــ 

      و هرگز طلب مکن …   را    …    …

5  ــ   

 ………………………………      

ج ـ از صفحٔه 394 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 394 قرآن کریم چند پیام قرآنی زیبا آمده است. یکی از آنها را انتخاب کرده و معنا کنید.
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ُفضیل زنده می شود

یکى از شب ها، فضیل قصد داشت، مانند همیشه یکى از خانه هایى را که از قبل شناسایى کرده بود سرقت 
کند، از قبل خانه اى را در نظر گرفته بود. خنجر به دست در تاریکى حرکت مى کرد، تا به خانه موردنظر رسید، 

از دیوار خانه باال رفت و خود را به حیاط خانه رساند.
سوسوى چراغى از داخل یکى از اتاق ها توجهش را 
جلب کرد. صاحب خانه هنوز بیدار بود و در دل شب 
قرآن مى خواند. فضیل براى گذراندن وقت به گوشه اى 

خزید و پنهان شد، تا کسى که قرآن مى خواند، بخوابد.
او در سکوت شب، صوت زیباى قرآن را مى شنید، از 
آنجا که معناى آیات قرآن را مى فهمید، بسیار تحت تأثیر 
زیبایى و نفوذ آیات قرآن قرار گرفت؛ زیرا مسلمان بود و 
گرچه کارهاى زشتش او را به تدریج با اسالم بیگانه کرده 
بود، ولى اینک نداى الهى در تاریکى شب از البه الى 

کلمات و آیات الهى، دل و جان او را تسخیر مى کرد.
او به فکر عمیقى فرو رفت، گویا روزنه اى به عالم دیگر براى او باز شده بود، بغض او ترکید و در تنهایى به حال 

خود گریست، اشک چون باران در گونه هاى او جارى شد.
جذابیت و معنویت قرآن هر لحظه او را بیشتر تحت تأثیر قرار مى داد، کم کم روزنه اى از نور بر وجودش تابید 

و سراسر روحش را فرا گرفت.
در این میان، این آیه را شنید:

شناخت

حدید 16

آیا وقت آن نرسیده است که دل هاى مؤمنان به یاد خدا خاشع گردد؟! 
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فضیل با چشمانى پر از اشک آهسته گفت:
آرى پروردگارا، اکنون زمان آن فرا رسیده است و هنگام خشوع دل من همین اآلن است. این آیه آن چنان در قلب 
او اثر گذاشت که تمام زندگى اش را دگرگون ساخت. آن شب را به کاروان سرایى رفت تا استراحت کند. کاروانیان 
عازم سفر حج بودند، آنها در کاروان سرا منزل داشتند و در بارٔه ادامٔه سفر گفت و گو مى کردند. شخصى گفت: نباید 
در شب حرکت کنیم، چون راه نا امن است، باید منتظر بمانیم تا فردا صبح با همسفران بیشترى حرکت کنیم و از 
این منطقه دور شویم، چون در این منطقه راهزنى بى رحم و سنگدل وجود دارد که با کمک همدستان خود راه را بر 

کاروانیان مى بندد و به دزدى و جنایت دست مى زند.
دوستان آن شخص حرف او را پذیرفتند و هر یک داستانى از راهزنى هاى آن مرد بى رحم تعریف کردند.

فضیل همه این حرف ها را شنید و با خود گفت:
آنها را نگران  به ترس مى اندازم و  پیوسته خاطر  آسودٔه مردم را  بیچاره هستم که  خدایا من چقدر بدبخت و 

مى سازم.
او با شجاعت از جا برخاست و خود را به کاروانیان معرفى کرد و گفت:

اى مردم آسوده باشید که دیگر کاروانى از دست فضیل ناراحت نخواهد شد آن فضیل مرده و فضیل دیگرى 
متولد شده است.

بعدها کاروانیان فضیل بن عیاض را دیدند که با حالى دگرگون، برِگرد خانٔه خدا به طواف مشغول است. از آ ن به بعد 
دیگر مردم او را به جاى فضیل سارق، فضیل عارف مى شناختند.

به نظر شما چه چیزى از تالوت قرآن باعث انقالب درونى در فضیل شد؟ 
آیا شما نیز چنین نمونه اى را مى شناسید؟

تحریم 8

اى کسانى که ایمان آورده اید به درگاه خدا توبٔه خالصانه کنید.
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ردس ششم
جلسۀ اّول: سورۀ عنکبوت
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

ایمان آوردیم  ،   بی نیاز  ،   جهاد و تالش می کند

معناکلمهردیف

گمان کردَحـِسـَب1

…ءاَمـّنا2

جهاد و تالش کردجاَهـَد3

معناکلمهردیف

…ُیـجاِهـُد4

خود، جان، جمع: َانُفسنَـفس5

…َغـنِـّی6

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

نَـفـَس +

ه       ←   نَـفـَسـه و: خودش
ها    ←    …      :     …
َك    ←      …      :     …
ی    ←     …      :     …

َانُفـَس +
هُم    ← َانـُفـَسـُهم: خودشان

کُم    ←    …        :     …
نا      ←      …         :     …

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ     : 1ــ 

:                   4 ــ  : 3ــ 

: :                   6 ــ  5 ــ 

1

2

 =ِلـ + نَفس + ه ← برای )به نفع(خودش                
ٰ
1ــ َان + یَـقولوَن ← َان یَـقولوا : که بگویند                 2ــ ِلـَنفـِسـه

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم

فعالیت سوم
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ایپم قرآنی

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 396 تا 400 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این دو آیه از آیات آغازین سورٔه عنکبوت را کامل کنید.

1ــ   

     …    …          …      که )به حال خود( رها می شوند وقتی که  …     …       ، 

2ــ   

      و  …   آزمایش نمی شوند؟!     

3ــ  

      و  ……………………………………     

4ــ  
 ………………………………      

ج ـ از صفحٔه 398 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ قرآن کریم ما را به گردش در زمین برای آموختن مسائل گوناگون و نیز عبرت و پند گرفتن از سرگذشت 
امت های مختلف، سفارش می کند. یکی از این آیات زیبا و پرمعنا در صفحه 398 قرآن کریم آمده است. قسمت 

ابتدای آیه را به عنوان پیام انتخاب و معنا کنید.

آفرینش و قدرت خدا

متن:

ترجمه:
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جلسۀ دوم: ادامۀ سورۀ عنکبوت

روه
ر گ

ن د
اند

خو

40
1  

مل
ن کا

قرآ
نی

خوا
فرد

 و 
ماع

ست
ا



65

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

دوستان   ،    َمثَل   ،    گرفت

معناکلمهردیف

 …، داستانَمـثَـل1

گرفتند ِاتَّـَخـذوا2

به جای، غیر ازِمـن دوِن3

سرپرستان، … جمع َوِلّی َاولِـیاء4

معناکلمهردیف

مانندکَـ5

…ِاتَّـَخـَذ، ِاتَّـَخـَذت6

اگر، ای کاشلَو7

می دانستندکانوا َیعـلَـموَن8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4 ــ 

: 5 ــ 

: 6ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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متن:ایپم قرآنی

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 401 تا 404 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این آیه از سورهٔ عنکبوت را کامل کنید.

1ــ  

 ………………………………………………………        

2ــ  

           …                 …               است که  …    … ای     

3ــ  

      و  …  سست ترین       …      ،    …               …     است؛

4ــ   

   ………………………     

ج ـ از صفحٔه 403 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی را انتخاب و معنا کنید.

د ـ  آخرین آیٔه سورٔه عنکبوت یکی از زیباترین  و امیدبخش ترین آیات قرآن کریم است؛ این آیه و معنای آن را 
بنویسید و خوب است آن را حفظ کنید.
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جایگاه زن در قرآن

به نظر شما، زن در قرآن کریم از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا برداشت هایی که شما از نقش و جایگاه زن دارید، 
با جایگاهی که قرآن معرفی می کند، یکسان است یا فرق می کند؟ توجه به مقام زن در قرآن کریم از آن رو اهمیت دارد 
که قرآن چنین حقایقی را زمانی دربارهٔ زنان بیان داشته که کامالً با افکار آن دوران متفاوت بوده است. این مطالب 

به خوبی نشان می دهد که آنچه در قرآن آمده ریشه در علم الهی دارد و منطبق بر فطرت الهی و ثابت انسان است.

مقام زن در قرآن 1
1ــ جامعه از زن و مرد تشکیل یافته است. حجرات 13

2ــ مالک برتری تقوای الهی است نه مرد یا زن بودن. حجرات 13

3ــ زن و مرد از فطرت یکسان انسانی برخوردارند. روم 30

4ــ ارزش کار زن و مرد یکسان است. آل عمران 195
5ــ زن و مرد هر دو مکلف و مسئول اند. نساء 124

6ــ وعدهٔ برخوردار شدن از سعادت کامل و بهشت به هر دو
 داده شده است. نحل 97ـ مؤمن 40

7ــ زن استقالل اقتصادی دارد. نساء 32
8 ــ زن همه جا در القاب و مزایای انسانی و ایمانی و کسب فضیلت و 

پاداش های اخروی، هم پایٔه مرد است. احزاب 35ــ حدید 12 و 18
از  نهی  و  به معروف  )امر  نظارت همگانی در جامعه  9ــ وظیفٔه مهم 

منکر( هم بر عهدٔه مرد و هم بر عهدٔه زن است. توبه 71
10ــ احترام به دختر در قرآن تأکید شده است. نحل 58 و 59

11ــ خانه، محل آرامش و زن مدیر خانه است. نحل 80

12ــ در قرآن بر تعاون و احساس مسئولیت بین افراد خانواده، بسیار 

تأکید شده است. تحریم 6
13ــ قرآن، بیشتر زحمات مادران را به فرزندان یادآوری کرده است. لقمان 14

14ــ قرآن مردان را به معاشرت نیکو با زنان موظف می کند. نساء 19

1ــ برگرفته از کتاب »گذری بر قرآن« تألیف جعفر شیخ االسالمی.

شناخت
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ردس هفتم
جلسۀ اّول: سورۀ روم
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این آیٔه شریفه را بخوانید:

عنکبوت 65

و  عبارات  برخی  معنای  به تدریج  که  آنجا  از  اما  ندارد،  وقف  آیه عالمت  این  می کنید  که مالحظه  همان طور 
جمله های قرآنی را درک می کنیم، خوب است در آخر هر جمله وقف کنیم. این روش به صحیح خواندن آیات و 

فهم بیشتر معنای آنها نیز کمک می کند.
معموالً قبل از کلماتی مانند »  َفـ ، َو، ثُـمَّ   …« می توان وقف کرد.

اینک هر گروه با خواندن یک آیه، محّل وقف را در جمله هایی که عالمت وقف ندارد، مشخص کند.

وقف رد آخر جمله
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

زندگی   ،   ظاهری   ،   افراد غافل

معناکلمهردیف

الُیخـلِـُف1
تخلّف نمی کند، 
خالف نمی کند

…ظاِهـًرا2

معناکلمهردیف

حیات، …َحـیاة٣

غاِفـلوَن٤
 …

افراد بی توجه

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 2ــ      : 1ــ 

: 4ــ     : 3ــ 

: 6ــ     : 5ــ 

7ــ  :                   8   ــ  :

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

1ــ گاهی در جمله های منفی، حرف » ِبـ « می آید و معنای جمله را تأکید می کند؛ اما این حرف در فارسی معنا نمی شود. 
2ــ َعّما = عن + ما : از آنچه 

12
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ایپم قرآنی

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 404 تا 410 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این عبارات و آیات قرآنی از سورٔه روم را کامل کنید.

1ــ  
………………………………      

2ــ   
      …………………………………       

3ــ  
………………………………………     

4ــ   
…………………………………     

 5  ــ  ...    ...  
…………………….......…………        

ج ـ از صفحٔه 406 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ آیه ای در صفحٔه 406 قرآن کریم، آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگ های آدمیان را از 
آیات الهی برشمارده است. این آیه را همراه با ترجمه بنویسید. به نظر شما چرا چنین پدیده هایی از آیات الهی است؟

زبان ها و رنگ های گوناگون

متن:

ترجمه:

1ــ تکرار ضمیر گاهی برای تأکید معنای جمله است و می توان آن را در فارسی ترجمه نکرد.

1
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

اقامه می کنند   ،   رستگاران   ،   حکمت آموز   ،   یقین دارند

معناکلمهردیف

این، آنتِـلَك1

…َحکیم2

…، برپا می کنندُیـقیـموَن3

معناکلمهردیف

می پردازندُیؤتوَن4

…یوِقـنوَن5

…ُمفـلِـحوَن6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

1

1ــ خوب است در اینجا ضمیر »هُم« را به صورت »همان« معنا کرد.
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متن:ایپم قرآنی

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 411 تا 417 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ  آیات 1 تا 5 سورهٔ لقمان را معنا کنید.

1ــ       
 الف الم میم   …………………………………

2ــ   

 ……………………………        

3ــ  

  …………………………………………        

4ــ   
       و  ………………………  

5  ــ    
……………………………………………………………       

ج ـ از صفحٔه 412 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 412 قرآن کریم پندهای جناب لقمان به فرزندش آمده است. این آیات،نکات و پیام های قرآنی 
بسیار زیبا و مهمی دارد. با برخی از آنها در دورٔه ابتدایی نیز آشنا شده اید. یکی از این پیام ها را انتخاب کرده 

همراه با معنا بنویسید.
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چگونه مسلمان شدم؟

دوران کودکی و نوجوانی من، دورانی پر فعالیت و پرفراز 
به  داشتم.  زیادی  جوش  و  جنب  و  تحرک  بود.  نشیب  و 
نظر خودم تحرک و بی قراری من بیشتر ناشی از یک حّس 
همیشه  می کرد  وادار  مرا  که  احساسی  بود،  حقیقت جویی 
به دنبال واقعیت بگردم و در زندگی فردی صادق باشم. در 
همان دوراِن تحصیل سفرهای زیادی به کشورهای اروپایی 

داشتم به طوری که تقریباً تمام اروپا را گشتم.
من به عنوان یک آلمانی دوستان زیادی داشتم که برخی از 
آنها مسلمان بودند. بعد از دریافت دیپلم برای ادامه تحصیل 
عربی  زبان  تحصیل  به  که  گرفتم  تصمیم  شدم.  ایتالیا  عازم 

بپردازم و در دانشگاه رم در رشته شرق شناسی ثبت نام کردم. با شروع درس های رشتٔه زبان عربی صفحه جدیدی 
در زندگی من باز شد. از آنجایی که با یادگیری زبان عربی طبیعتًا با کتاب آسمانی مسلمانان قرآن کریم نیز آشنا 
شدم و برخی از دستورات آن را مطالعه کردم، متوجه شدم که اسالم خیلی کامل تر از آن چیزی بود که من تا به 
حال می پنداشتم، به همین خاطر سعی کردم تا آنجایی که می توانستم بیشتر بخوانم و تحقیق کنم؛ خصوصاً سعی 
کردم از نویسندگان مسلمان کتاب هایی به دست بیاورم. مطالعات من هر روز عمیق تر می شد و در همین حین نیز 
رابطه ام با مسلمانانی که به دین خودشان عمل می کردند بیشتر شد. تا اینکه یک زمان احساس کردم که دیگر به 
لحاظ قلبی مسلمان شده ام. اما خود را گول می زدم که این طور نیست. البته برایم کامالً اثبات شده بود که اسالم 
دین واقعی است اما از اینکه اقرار به مسلمان بودن خویش کنم کمی ترس داشتم. بیشتر از همه اطمینان نداشتم که 
آیا طاقت گرفتن روزه را دارم یا نه؟ همچنین آیا شهامت الزم برای پوشیدن لباس و حجاب اسالمی را دارم یا نه؟

آیا  اینکه خودم را آزمایش کنم که  برای  با خود گفتم فرصتی است  با ماه رمضان،  بود  این دوران مصادف 
می توانم روزه بگیرم یا نه؟ و بدین ترتیب بود که درست در روز سوم ماه مبارک رمضان مسلمان شدم و به دین 
اسالم گرویدم و خدا را شاهد می گیرم که از آن روز به بعد حتی یک لحظه نیز از این عمل خود احساس پشیمانی 
نکرده ام. البته اضافه کنم که تا آن روز هنوز نمی دانستم که غربی های غیرمسلمان چقدر از اسالم دور هستند، 
در همان روز اول مسلمان شدنم، عده ای از دوستانم را از دست دادم و یک مدت برای آنان حکم دیوانه داشتم. 
بعد از آن با یک مسلمان مؤمن ازدواج کردم و در این حالت بود که اطرافیانم تا اندازه ای تغییرات مرا پذیرفتند، 

شناخت
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شاید هم موفقیت های چشمگیر دانشگاهی ام در این امر بی تأثیر نبود، من به یاری خدا تمامی دوران تحصیلم را 
با نمرات عالی سپری کردم  دکترای خویش را از دانشگاه رم گرفتم. البته همسرم در این مسئله خیلی مرا یاری 
داد. در این میان مشکالت گذشته تا حدودی برطرف شده است و اطرافیان مرا به عنوان یک مسلمان پذیرفته اند. 
خانواده ام در آلمان برای اولین بار شاهد بودند که یک مرد مسلمان چقدر بیش از یک مرد غیرمسلمان به همسر 
به مراتب از یک زن غیرمسلمان از  خویش کمک می کند و یاورهمسر خویش است و اینکه یک زن مسلمان 

احترام و حقوق بیشتری برخوردار است.٭
هدٰی )دورتا( 1992 ایتالیا

و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر )اسالم( نازل شده بشنوند،

چشم های آنها را می بینی که )از شوق( اشک می ریزد، به خاطر حقیقتی که دریافته اند، 

آنها می گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم؛ پس ما را با گواهان بنویس.

مائده 83

٭ به نقل از کتاب رستاخیزی در تاریکی، تألیف سوسن صفاوردی
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ردس هشتم
جلسۀ اّول: سورۀ احزاب
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

آگاه  ،  پیامبر   ،   تبعیت کن   ،   پیروی نکن

معناکلمهردیف

…نَـِبـّی1

  پیامبر اکرم )ص(النَّـِبـّی2

تقوا پیشه کنِاتَّـِق3

اطاعت نکن ، …الُتـِطـع4

معناکلمهردیف

… ، پیروی کنِاتَّـِبـع5

… ،  با خبرَخبیر6

مدافع و پشتیبانَوکیل7

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

 4ــ  1:

: 5 ــ 

: 6 ــ 

به همان صورت »َحکیم« معنا کرد. حکیم کسی است که همٔه  به کار رود، می توان آن را  برای خدا  1ــ هرگاه کلمٔه »َحکیم« 
کارهای او از روی حکمت، دانایی و درستی انجام می شود.

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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ویژگی هایی از مؤمنانایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 418 تا 422 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ آیات 1 تا 3 سورهٔ احزاب را معنا کنید.

……………………………… : 1ــ  

       ………………………………  : 2ــ 

 ……………………………… : 3ــ   

4ــ  : ………………………………

……………………………… : 5  ــ   

 …………………………… : 6  ــ  

7 ــ   

       و کافی است خدا برای   …   )بودن(.

ج ـ از صفحٔه 422 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در آخرین آیه صفحٔه 422 قرآن کریم، خداوند ویژگی های مردان و زنان مسلمان را برشمرده است و آنگاه 
با  و  برای خود مهم تر  را  این صفات  از  نوید داده است. کسب کدام یک  بزرگ  پاداشی  و  آمرزش  به  را  آنها 

ارزش تر می دانید. آنها را همراه با معنا بنویسید.
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جلسۀ دوم: ادامۀ سورۀ احزاب
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

دعوت کننده   ،   گواه   ،   بشارت دهنده   ،   چراغ

معناکلمهردیف

فرستادیمَارَسلـنا1

شاهد، …شاِهد2

ـر3 ُمـبَـِشّ
 ،…

مژده دهنده

معناکلمهردیف

…داعی4

…ِسراج5

روشنی بخشُمـنیر6

ـر7 بشارت بدهبَـِشّ

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1ــ  :

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6 ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

1ــ ِانَّ + نا = ِانَّنا، ِاّنا : قطعاً ما

1
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پیامبر بزرگ اسالمایپم قرآنی
متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 423 تا 427 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ آیات 45 تا 48 سورهٔ احزاب را که در بزرگی و عظمت پیامبر اکرم )ص( است معنا کنید.

1ــ  
…………………………………………………………           

2ــ   
      و     ………………………………………

3ــ  
     و    ………………………………………………

4ــ   
    …    …              …         …         …          و بگذر از آزار و اذیت آنها

5  ــ   : …    …      …       …

: و کافی است خدا برای    …   )بودن(. 6 ــ   

ج ـ از صفحٔه 423 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در آیٔه ٤٠ سورٔه احزاب، خداوند به ما می آموزد که پیامبر بزرگ اسالم را با چه نام و صفتی بنامیم، این 
نام ها را شناسایی کنید و همراه با معنای آنها بنویسید. این دو صفت چه نکته مهمی را دربارٔه پیامبر اعظم و دین 

اسالم روشن می سازد؟
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                               شهریار پرهیزگار

که  ممتاز کشورمان است  قاریان  و  از حافظان  یکى  پرهیزگار  آقاى شهریار 
شهرتى جهانى دارد. او کّل قرآن کریم را به صورت ترتیل تالوت کرده است؛ 
و  مى شود  پخش  مختلف  مناسبت هاى  به  سیما  و  صدا  از  معموال ً  ترتیل  این 
از  گزیده اى  اینجا  در  است.  تهیه شده  مختلف  در مجموعه هاى  آن  نوارهاى 

شرح حال این حافظ و قارى موفق قرآن را، به قلم خود ایشان مى خوانیم.
من در سال 1343 متولد شدم. از ده سالگى در جلسات قرآن شرکت مى کردم 

یادگیرى قرآن را ابتدا با روخوانى و سپس با قرائت ادامه دادم، به پیشنهاد پدرم همزمان با شرکت در جلسات 
قرائت، حفظ قرآن را نیز شروع کردم. حفظ قرآن آن قدر براى من لّذت بخش بود که با لطف خدا در مدت سه سال 

موفق به حفظ کامل قرآن کریم شدم.
تاکنون در مسابقات داخلى و جهانى بسیارى شرکت کرده و معموال ً رتبه اول و یا دوم را به دست آورده ام؛ 
همچنین یک بار در مسابقات بین المللى کشور عربستان مقام اول جهانى حفظ کل قرآن را در بین تعداد زیادى 
از حافظان قرآن به دست آوردم. معموال ً در مسابقات بین المللى حفظ و قرائت قرآن که هر سال در ایران برگزار 

مى شود عضو هیئت داورى هستم.
یکى از توفیقاتى که خداوند به من عنایت فرموده تالوت کل قرآن به صورت ترتیل است. این تالوت، بیش از حّد 

انتظارم مورد استفاده مردم عزیز ایران قرار گرفته است.
من در دوران تحصیل، همراه با یادگیرى قرآن، درس هایم را نیز مى خواندم و اشتغال به قرآن نه تنها موجب 
عقب افتادن در درس هایم نشد، بلکه غالباً از نظر درس رتبه اول یا دوم کالس را به دست مى آوردم. پس از پایان 
تحصیالت متوسطه، در آزمون سراسرى دانشگاه ها شرکت کردم و در رشتٔه مهندسى کامپیوتر دانشگاه شهید 
بهشتى تهران قبول و در همین رشته فارغ التحصیل شدم. امیدوارم تمام دانش آموزان ایران در یادگیرى قرآن 

موفق باشند، زیرا به نظر من تنها راه سعادت دنیا و آخرت روى آوردن به قرآن است.
امیدواریم شما نیز روزى از چهره هاى موفق کشور عزیزمان ایران باشید.

شناخت

عنکبوت 69  

و کسانى که در راه ما بکوشند، قطعاً به راه هاى خود هدایتشان خواهیم کرد
و خدا همراه و یاور نیکوکاران است.
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ردس نهم
جلسۀ اّول: سورۀ َسبَأ
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

خارج می شود   ،   می داند   ،   نازل می شود

معناکلمهردیف

…َیعـلَـُم1

فرو می رودَیـلِـُج2

…َیخـُرُج3

معناکلمهردیف

…َیـنـِزُل4

باال می رودَیـعـُرُج5

داخل می کندیولِـُج6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

 : 5 ــ 

: 6 ــ 

: 7ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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متن:ایپم قرآنی

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 428 تا 434 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ دو آیٔه اّول و دوم سورٔه مبارکٔه سبأ را ترجمه کنید.

1ــ  

…………………………………………………………          

2ــ                             3ــ   

…………………………                                   …………………………     

4ــ                         5  ــ  
…………………                                   …………………………      

6  ــ                         7  ــ  
………………                                …………………………       

8  ــ   
………………………       

ج ـ از صفحٔه 431 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 431 قرآن کریم، خداوند خطاب به پیامبر اکرم می فرماید ما تو را برای همه مردم فرستادیم. این 
آیه را که بیانگر دعوت جهانی اسالم است یافته و همراه با معنای آن بنویسید.
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جلسۀ دوم: سورۀ فاطر
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

آفریننده   ،   روزی می دهد   ،   یاد کنید   ،   تردید

معناکلمهردیف

پدید آورندهفاِطر1

…ُاذکُـروا2

خالق، …خالِق3

معناکلمهردیف

…َیرُزُق4

بگیریدِاتَّـِخـذوا5

شک، …َشّك6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

:   …   …   )وجود(  …   …  است؟! 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

5 ــ  :

: 6 ــ 

:  7ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

1ــ  همان طور که می دانید »ِمن« در جمله های سؤالی و منفی، معموالً به صورت »هیچ« معنا می شود.

1
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خدای بی نیاز، انسان نیازمندایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 434 تا 440 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ این عبارات و آیات قرآنی از سورٔه فاطر را ترجمه کنید.

 …………………………………   : 1ــ   ... 

       ………………………………………   : 2ــ  

.…………………………………    : 3ــ 

4ــ  :    …………………………………

5  ــ   

     …   …   …  … ، پس چگونه )با این حال( منحرف می شوید؟!

………………………………… : 6ــ   

ج ـ از صفحٔه 436 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 436 قرآن کریم، خداوند می فرماید همٔه مردم نیازمند خدا هستند و تنها اوست که از همه چیز 
بی نیاز است. این آیٔه شریفه را یافته و همراه با معنای آن بنویسید. چه خوب است این گونه آیات را که بیانگر 
اعتقادات ارزشمند ماست و می تواند ما را در همٔه مراحل زندگی به راه راست و درست الهی راهنمایی کند، 

حفظ کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم.
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شناخت

93
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ردس دهم
جلسۀ اّول: سورۀ یس
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

عبادت می کنم   ،   راه یافتگان   ،   شهر   ،   تبعّیت کنید   ،   پدیدآورد   ،   مرد

معناکلمهردیف

…َمـدیـنَـة1

… َرُجـل2

… ، پیروی کنیدِاتَّـِبـعوا3

درخواست می کندَیـسئَـُل4

معناکلمهردیف

هدایت شدگان،  …ُمـهـتَـدوَن5

…َاعـُبـُد6

…َفـطَـَر7

بازگردانده می شویدُتـرَجـعوَن8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ  1:                               2ــ 

: :                               4ــ  3ــ 

: :                               6 ــ  5 ــ 

: 7ــ  2:                 8 ــ 

: 9ــ 

1ــ یا َقوِم = یا َقومی : ای قوم من                                                          2ــ در اینجا »الّله« را »الهی« معنا کنید.

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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راه راستایپم قرآنی
متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 440 تا 445 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه این آیات از سورٔه مبارکٔه »یس« را کامل کنید.

1ــ  

      و  …    از   دورترین نقطٔه   …        … ی  شتابان!

       ………………………………… : 2ــ   

       ………………………………… : 3ــ 

 ………………………………… : 4ــ  

5  ــ  

       و چرا من     …         …     را که        …      …  ؟!

…   …  …   … : 6 ــ    

ج ـ از صفحٔه 444 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 444 قرآن کریم، خداوند یادآوری می کند که ای فرزندان آدم مگر من با شما عهد نبستم که 
شیطان را عبادت و اطاعت نکنید و مرا عبادت کنید که راه راست و درست همین است. این دو آیه را یافته و 

حداقل یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

12

1ــ در اینجا »الَاعـُبـُد« را به صورت »عبادت نکنم« معنا کنید.       2ــ َفـطَـَرنی= َفـطَـَر + نـ + ی: پدید آورد )آفرید( مرا
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جلسۀ دوم: سورۀ صاّفات
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

بشارت دادیم   ،   درود   ،   جزا می دهیم   ،   برکت دادیم

معناکلمهردیف

سالم، …َسـالم1

رنا2 …بَـشَّ

…باَرکـنا3

معناکلمهردیف

نَجـزی4
 ،…

پاداش می دهیم

آن دوُهـما، ِهـما5

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6 ــ 

٭ نکته: در این ترکیب اوالً ضمیر »نا« در آخر معنا می شود و ثانیاً کلمٔه »ُمؤِمـنیـَن« را مفرد معنا می کنیم؛ 

یعنی به جای »بندگان ما مؤمنان« می گوییم: »بندگان مؤمن ما« 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

٭
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انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 446 تا 452 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ آیات 109 تا 113 سورٔه صافّات را ترجمه کنید.

1ــ   

………………………     

2ــ   

      ………………………………       
3ــ  

    ………………………………      

4ــ  
……………………………………………      

5  ــ  
……………………………       

6 ــ   
      و  …     …    …  )برخی(  …   و )برخی( آشکارا به خودشان  …   بودند

ج ـ از صفحٔه 452 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.
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پایان نیک سخنایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

د ـ آیا می دانید که خوب است در پایان هر گفت وگو، کالس درس، جلساتی که با دوستان و خویشاوندان خود 
داریم و … سه آیٔه آخر سورٔه صافات را بخوانیم.

در این آیات ابتدا پروردگار بزرگ را از هر گونه نقص یا تصّور نادرستی پاک و منزه می دانیم، آنگاه بر پیامبران 
او درود می فرستیم و در آخر بیان می کنیم که هرگونه حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است. به این 
ترتیب، گفت وگوی خود را که معموالً با خطا و لغزش همراه است با این سخنان حق و درست، پایان می بخشیم.

این سه آیه را همراه با معنا بنویسید، سعی کرده آنها را حفظ کنید و در پایان هر کاری بخوانید.
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تفسیر نمونه

را  قرآن  کلمات  بتواند  و  بخواند  را  کریم  قرآن  که  فردی  هر 
ولی  می شود،  متوجه  را  آیات  معانی  کند،  ترجمه  خود  برای 
بعضی از آیات را افراد متخصص در قرآن باید توضیح بیشتری 
که  کتاب هایی  به  معلوم شود.  بیشتر  آن  مختلف  ابعاد  تا  بدهند 
آیات قرآن را ترجمه کرده و دربارٔه آن توضیحات بیشتری مانند، 
دالئل نزول آن آیه یا سوره، زمان نزول و معانی و مقصود آیات 
به سایر آیات و سخنان پیشوایان دین آورده اند، کتاب  با توجه 
تفسیر قرآن گفته می شود. در جهان اسالم تاکنون برای قرآن 
حدود پانصد تفسیر نوشته شده است که برخی از آن تفاسیر به 

بیست الی سی جلد می رسد.
که  دارد  نام  نمونه  تفسیر  خوب،  بسیار  تفسیرهای  از  یکی 
مکارم  الله  آیت  نظر  زیر  و  دانشمندان  از  جمعی  همکاری  با 

شیرازی در 27 جلد تألیف شده است.
این تفسیر برای شما حداقل به دو گونه قابل استفاده است.

1ــ با توجه به آیه و سوره ای که می خواهید مطالعه کنید به تفسیر آن سوره در تفسیر نمونه مراجعه می نمایید. 
مثالً برای مطالعٔه بیشتر دربارٔه سورهٔ آل عمران می توانید به جلد دوم و سوم تفسیر نمونه مراجعه کنید.

2ــ اگر موضوع خاصی در نظر دارید که می خواهید دربارٔه آن از قرآن استفاده بیشتری کنید باید به فهرست 
موضوعی تفسیر نمونه مراجعه نمایید و از فهرست موضوعی، موضوع خاصی را که در نظر دارید پیدا کنید. 

روش کار با فهرست موضوعی بدین شکل است.
شما برای پیدا کردن هر مطلب نخست به فهرست الفبایی که در آغاز کتاب »فهرست موضوعی تفسیر نمونه« 
است مراجعه کنید و شمارٔه صفحه ای را که در مقابل آن موضوع نوشته شده درنظر بگیرید، بعد همان صفحه را 
در همان کتاب فهرست موضوعی پیدا کنید، در آنجا عناوین زیادی می بینید که دربارٔه مطلب موردنظر شماست و 

جای آن در یکی از جلدهای 1 تا 27 تفسیر نمونه با ذکر صفحات دقیقاً روشن شده است.
مثالً می خواهید بدانید در مورد »شیطان« در قرآن مجید و در 27 جلد تفسیر نمونه چه مطالبی آمده است. 

شناخت

سوره بقره آیه 208
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کلمٔه شیطان را در فهرست الفبایی و در حرف »ش« پیدا می کنید، می بینید در مقابل آن صفحٔه 137 نوشته 
شده است. بعد صفحٔه 137 را باز می کنید، می بینید عناوین زیادی در حدود 55 موضوع در تفسیر نمونه از 

قرآن کریم دربارهٔ شیطان آمده است.   
مانند:

صفحهجلدموضوع

12465آیا شیطان فرشته بود؟1

12462آیا ابلیس از »جّن« است؟2

1193خداوند شیطان را شیطان نیافرید.3

26189چرا شیطان را »خّناس« می گویند؟4

11399چرا از »شیطان رجیم« به خدا پناه می بریم؟5

به  مربوط  مطالب  کل  کنید،  مراجعه  دقیقاً  آدرس ها  آن  به  که  هنگامی 
و  وقت  در  صرفه جویی  برای  این  و  کرد  خواهید  پیدا  را  شیطان  موضوع 

رسیدن به مقصود بسیار مفید و مؤثر است.
فهرست  از  استفاده  با  و  خود  قرآن  دبیر  کمک  با  نیز  شما  است  خوب 
عمالً  را  کار  این  نمونه،  تفسیر  مختلف  جلدهای  و  نمونه  تفسیر  موضوعی 

انجام دهید.

یوسف 2

ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم تا در آن اندیشه کنید. 
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ردس یازدهم
جلسۀ اّول: سورۀ »ص«
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

تبعّیت نکن   ،   راه   ،   هوٰی و هوس   ،   جانشین

معناکلمهردیف

خلیفه ،  …َخـلیـَفـة1

حکم کن، قضاوت کنُاحـکُم2

… ،  پیروی نکنالتَـتَّـِبع3

معناکلمهردیف

…َهـوٰی4

گمراه می کندُیـِضـل5ُّ

… ، جمع: ُسُبلَسـبیل6

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6 ــ 

: 7ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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تدبّر در آیات قرآنایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 453 تا 458 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ ترجمٔه آیٔه 26 سورهٔ »ص« را کامل کنید.

 ………………………………  : 1ــ  

       ………………………  : 2ــ  

………………   : 3ــ  

4ــ  :   ………………

: ………    گمراه شدند   ……… 5  ــ  

…    …     …    …   : 6 ــ  

7ــ   

    زیرا فراموش کردند    …      …    را

ج ـ از صفحٔه 455 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 455 قرآن کریم، خداوند قرآن را کتابی معرفی می کند که دارای خیر و برکت بی پایان است و از 
ما می خواهد که در آیات آن تدبّر کنیم. این آیه را یافته و آن را همراه با معنا بنویسید. با یاد این آیه سعی کنید که 

همیشه قرآن را با اندیشه و تدبّر در معنای آیات بخوانید.
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جلسۀ دوم: سورۀ ُزَمـر
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آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم

3

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

سخن  ،  عبادت می کنند  ،  هدایت کرد  ،  اجتناب کردند از  ،  تبعیت می کنند

معناکلمهردیف

…، دوری کردند ازِاجـتَـنَـبوا1

دوَن2 ـُ …َیعـب

بازگشتندَانابوا3

 گوش می دهند بهَیـسـتَـِمـعوَن4

معناکلمهردیف

…، گفتارَقول5

…، پیروی می کنندَیـتَّـِبـعوَن6

…َهـدٰی7

خردمندانُاوُلـوااالَلـباِب8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

:                            2ــ  1: 1ــ 

: :                                            4ــ  3ــ 

: 5 ــ  2:                                            6 ــ 

: :                            8 ــ  7ــ 

1ــ َان َیـعـُبـدوها = َان+ َیـعـُبـدوَن + ها: که عبادت کنند آن را                          2ــ عباِد = عبادی: بندگان من
3ــ َهدٰیُهـم = َهدٰی + ُهم
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فقط خدا !ایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 458 تا 467 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ  آیات 17 و 18 سورهٔ زمر را معنا کنید.

1ــ  

………………………………………………      

       …………………… : 2ــ  

      …………………  : 3ــ 

………………………………  : 4ــ  

5  ــ  
…………………………………………………      

     …………………………   : 6 ــ 

: و   …    همان    … 7ــ  

ج ـ از صفحٔه 462 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی را انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 462 قرآن کریم آمده است؛ آیا خداوند برای دفاع و حمایت از بنده اش کافی نیست؟! این کالِم 
قدرت آفرین و امیدبخش را یافته، همراه با معنای آن بنویسید و همیشه آن را به خاطر داشته باشید!
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پرواز به سوی آسمان

با  را  کوهنوردان  و  فضانوردان  تاكنون  شما  آیا 
آنان،  نظر شما چرا  به  دیده اید؟  لباس مخصوصشان 
این لباس مخصوص را، كه در پشت آن كیسه اى از 
اكسیژن  كیسٔه  آن  اگر  و  مى پوشند؟  است،  اكسیژن 
همراه آنان نباشد، چه اتفاقى مى افتد؟ شاید در هواپیما 
زمانى كه مهماندار توضیح مى دهد كه اگر در داخل 

هواپیما اختاللى در تنفس شما پیش آمد، ماسک در اختیار شما قرار مى گیرد، توجه شما جلب شده باشد.
از زمانى كه انسان سفرهاى آسمانى همچون سفر به كرٔه ماه را آغاز كرد، متوجه شد كه هر چه از زمین دورتر 
شود و به طرف باال برود اكسیژن كمتر مى شود و نفس كشیدن مشكل مى گردد تا جایى كه اگر در ارتفاعات باالتر، 
كیسٔه اكسیژن همراه او نباشد دچار خفگى خواهد شد. از پرواز انسان به سوى آسمان بیش از یکصد  سال هم 
نمى گذرد و آگاهى نداشتن از این پدیدٔه مهم باعث قربانى شدن افراد زیادى در ابتداى پیدایش بالن ها و هواپیماها 
گردید. از این رو در هواپیماهاى پیشرفتٔه امروزى دستگاه هاى تنظیم  فشار هوا و اكسیژن قرار داده شده است.
شاید براى شما جالب باشد كه بدانید موضوع كمبود اكسیژن در ارتفاعات و تنگى نفس را قرآن كریم 1400 

سال پیش خبر داده است: 1 

 

1ــ تفسیر نمونه جلد 5 ص 437 چاپ 1372

شناخت

هركس را خداوند اراده كند كه هدایتش كند، سینه اش را در جهت فهم حقایق اسالم آماده ساخته و گسترش مى دهد.

و هركس را خداوند اراده كند كه به حال خود واگذارد تا گمراه و سرگشته شود، سینه اش را تنگ    
و فشرده و مضطرب مى سازد.

گویى در حال پرواز و صعود به آسمان است.
انعام 125 
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ردس دوازدهم
جلسۀ اّول: سورۀ غاِفر
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

آمرزنده  ،  قبول کننده  ،  قبول می کند  ،  بازگشت  ،  فروفرستادن  ،  کیفر

معناکلمهردیف

نازل کردن، …تَـنـزیل1

…غاِفـر2

پذیرنده، …قابِـل3

توبه، …تَوب، تَوبَـة4

معناکلمهردیف

…، مجازاتِعـقاب5

صاحب، داراِیذو، ذا، ذی6

نعمت فراوانطَـول7

…، می پذیردَیـقـبَـُل8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

:  6 ــ 

: 7ــ 

: 8 ــ 

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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فقط برای خداایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 467 تا 471 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ آیات 1 تا 3 سورهٔ غافر را ترجمه کنید.

1ــ     

2ــ  

      ……………………………………………       

3ــ 

     ………………………………     

4ــ 
      …      …   )کننده(،   …      …

………………   : 5  ــ  

6 ــ      ……………… 

ج ـ از صفحٔه 468 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 468 قرآن کریم آمده است که فقط خدا را بخوانیم، در حالی که دین خود را برای او خالص 
می کنیم؛ یعنی سعی می کنیم همٔه کارهای خود را برای خدا و رضایت او انجام دهیم. این عبارت را یافته و همراه 

با معنا بنویسید.
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جلسۀ دوم: سورۀ غاِفر
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

شکل داد   ،   غذاهای پاک   ،   صورت ها   ،   بَنا

معناکلمهردیف

بخوانیدُادعوا1

)تا( پاسخ دهمَاسـتَـِجب2

جایگاه امنَقـرار3

…، سرپناهبِـناء4

معناکلمهردیف

َر5 …َصـوَّ

…، جمع صوَرةُصـَور6

…طَـِیّـبات7

برقرار و پرخیر استتَـباَرَك8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6 ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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بار عام الهیایپم قرآنی
متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 472 تا 476 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ این عبارات قرآنی از سورٔه غافر را ترجمه کنید.

1ــ   …  

…………………………………………………     

2ــ  

………………………………………………………………      

3ــ  

      و   …………………………………………………………………              

4ــ 

      این    …    است؛   …       …

5  ــ      ……………………………………

ج ـ  از صفحٔه 474 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در آیات صفحٔه 474 قرآن کریم، خدای مهربان، همٔه بندگان خود را دعوت می کند تا دست نیاز به سوی 
آن خالق بی نیاز بلند کرده تا خواست آنها را اجابت کند. این عبارت کوتاه، زیبا و امیدبخش را همراه با معنا 

بنویسید، همیشه آن را زمزمه کرده و به مفهوم آن توجه داشته باشید.
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راز سر انگشتان

آزمایش
1ــ سرانگشت خود را کمی جوهری کنید و سپس روی کاغذ فشار دهید. از چند نفر از دوستان خود نیز 

بخواهید تا این کار را انجام دهند.
2ــ با استفاده از ذره بین، اثر انگشت های یکدیگر را با هم مقایسه کنید.

3ــ آیا تفاوتی بین اثر انگشت ها مشاهده می کنید؟
٭ ٭ ٭

بر روی کرٔه زمین بیش از شش میلیارد نفر انسان زندگی می کنند ولی خطوط سرانگشتان هیچ کدام از آنها 
شبیه به هم نیست، حتی دوقلوها !

شاید برای شما جالب باشد که بدانید چهارده قرن پیش، قرآن از این راز دقیق آفرینش خبر داده است. روزی 
شخصی از پیامبر اکرم )ص( پرسید:خداوند چگونه ما را در روز قیامت زنده خواهد کرد؟ خداوند در پاسخ آن 

شخص، سورهٔ قیامت را بر پیامبر نازل کرد. در یکی از آیات این سوره چنین می خوانیم:

یعنی روز قیامت که خداوند مردگان را زنده می کند، نه تنها آفرینش مجدد انسان ها برایش آسان است؛ بلکه 
ویژگی های مخصوص هر شخص را نیز بازسازی می کند. قرآن از میان همٔه این ویژگی ها، به خطوط سرانگشتان 
اشاره کرده است که پیچیدگی و ظرافت آنها بسیار زیاد است. بدین گونه، قرآن از موضوعی خبر داده که برای 
مردم آن زمان کامالً نامشخص بوده است، حدود 150 سال است که دانشمندان به این راز پی برده اند و پلیس به 
این وسیله، تبهکارانی را که اثر انگشتشان در محل وقوع جرم باقی مانده است پیدا می کند؛ زیرا این روش یکی 

ازمطمئن ترین راه ها برای شناسایی مجرمان است.

شناخت

آیا انسان می پندارد که ما هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟!

ما حتی قادریم که سرانگشتان او را هم درست کنیم.
قیامت 3 و 4
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َالـّلٰـُهـمَّ اْشـَرح بِالـُقرآِن َصـدری

خدایا، با قرآن سینه ام را فراخ کن و به من شرح صدر بده

َواسـتَعـِمل بِالـُقرآِن بَـَدنی

و بدنم را در راه قرآن به کار بینداز

ر بِالـُقرآِن بَـَصـری َونَـِوّ

و با قرآن چشم مرا نورانی کن

َو َاطـلِق بِـالـُقـرآِن لِـسانی

و زبانم را به وسیلٔه قرآن گویا کن

َو َاِعـّنی َعـلَیـِه ما َابـَقیـتَـنی

و تا وقتی زنده ام مرا در استفاده و ترویج قرآن یاری فرما

َة اّلٰ بِـَك َفـِانَّـه و ٰل َحوَل َو ل ُقـوَّ

چرا که هیچ دگرگونی و نیرویی نیست جز به دست تو.

نیایش
دعای ختم قرآن از امام علی علیه السالم
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٭  این کلمه اولین بار در کتاب سال هفتم، درس دوم آمده است.

فهرست كلمات
سال هفتم وهشتم
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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 ءاتَـىـنا	

آخرت، قیامت  7/7 ءاِخـَرة	
ایمان آوردیم  8/6 ءاَمـّنـا	
ایمان آوردند  7/11 ءاَمـنوا	

آیات، نشانه ها  7/1 ءاىات	

الف

آیا  8/3 اَ	
امامان، پیشوایان، جمع امام  8/5		 َائِـَمـة	

َاب،	َابو،
پدر، جمع: آباء  7/10 َابا،	َابی		
درها، جمع باب  7/5		 َابـواب	

تبعیت کن، پیروی کن  8/8		 ِاتَّـِبـع	
تبعیت کنید، پیروی کنید  8/10	 ِاتَّـِبـعوا	

ِاتَّـَخـَذ،
گرفت  8/6		 ِاتَّـَخـَذت	
گرفتند  8/6			 ِاتَّـَخـذوا	
بگیرید  8/9		 ِاتَّـِخـذوا	

تقوا پیشه کن  8/8		 ِاتَّـقِ	
تقوا پیشه كنید  	8/3		 ِاتَّـقوا	

                                           تقوا داشته باشید

اجتناب کردند از،  	8/11	 ِاجـتَنَبوا	
دوری کردند از       

پاداش  7/2 َاجـر	
قرار ده  7/5	 ِاجـَعل	

کسی، یکتا، یگانه  7/8	 َاَحـد	
بهتر، بهترین  7/8 َاحـَسـن	
نیکوساخت  8/5 َاحـَسـنَ	

نیکی کن  8/5 َاحـِسن	
حکم کن، قضاوت کن  8/11 ُاحـکُم	

َاخ،	َاخو،
برادر 	7/2 َاخا،	َاخی		

بخوانید  8/12 ُادعوا	
وقتی كه، هنگامی که  7/8 ِاذ	

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 َارَسـلـنا	

زمین  7/1 َارض	
رکوع کنید  7/12 ِارکَـعوا	

)تا( پاسخ دهم َاسـتَـِجب	8/12 
سجده کنید ُاسـُجـدوا	7/12 

اسم، نام  7/1 ِاسم	
شكر می کنم 	8/4 َاشـُكـرُ	

صبور و شکیبا باش  7/10 ِاصـِبر	
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اطاعت كنید، پیروى كنید   8/3 َاطیـعوا 
عبادت می کنم  8/10 َاعـُبـدُ 

عبادت کن  7/3 ُاعـُبـد 
عبادت کنید  7/2 ُاعـُبـدوا 
عمل می کنم  8/4 َاعـَمـلُ 

درختان انگور، جمع ِعَنب  7/6 َاعـناب 
بیامرز  7/12 ِاغـِفر 

انجام دهید  7/12 ِافـَعـلوا 
رستگار شد  8/1 َافـلَـحَ 

به پا دارید  7/12 َاقیـموا 
بیشتر  7/1 َاكـثَـر  

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 

معبود، خدا  7/2 ه  ـٰ ِال
الله، خدای یگانه  7/1 َالـّلّٰـه 
پیامبر اکرم )ص(  8/8 َالنَّـِبـیّ 

دردناک  7/5 َالیم 
یا، آیا  7/2 َام 

کار، فرمان  7/3 َامر 
کار، جمع امور  7/9 َامر  

راستگو و درستکار،   8/3 َامین 
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 َانبَتنا 

تو  7/2 َانـَت 
شما  7/4 َانـُتم 

نازل کرد، فروفرستاد  7/8 َانـَزَل 
فرو فرستادیم، نازل کردیم  7/3 َانـَزلـنا 

بخشیدی، نعمت دادی  8/4 َانـَعمـَت 
فقط   7/2 ِانَّـما 

وحی کرد  7/6 َاوحیٰ 
آنها  7/11 ئِـَك  ـٰ ُاول

خردمندان ُاوُلواالَلباب 8/11 
ـّی سرپرستان، دوستان،جمع َوِلِ  8/6 َاولِـیاء 

خانواده  7/9 َاهل 

ب

به، با  7/1 ـ  بِ
برکت دادیم  8/10 باَرکـنا 

باطل، پوچ و بیهوده  7/7 باِطل 
دریا  8/4 بَحر  

خشکی، صحرا  8/4 بَـرّ 
بشر، انسان  7/1 بَـَشر 

ُبـشر،
بشارت دهنده، بشارت  ُبـشـریٰ  8/2 

بشارت ده  8/8 ـر  بَـِشّ
بشارت دادیم  8/10 ـرنا  بَـشَّ

بینا  7/9 بَـصیر  
بنا، سرپناه  8/12 بِـناء 

خانه ها، جمع بیت  7/6 ُبـیوت 
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ت ـ ث

برقرار و پرخیر است  8/12 تَـباَركَ 
تقوا پیشه می کنید،  8/3 تَـتَّـقونَ 

                                تقوا دارید
بازگردانده می شوید  8/10 ُترَجـعونَ 

برتر است  8/4 تَـعالٰی 
اندیشه مى كنید  7/2 تَـعـِقـلونَ 
عمل می کنید، تَـعـَمـلونَ  7/3 
انجام مى دهید   

تقوا، پرهیزکاری  7/10 تَـقـویٰ 
این، آن  8/7 تِـلـَك 

نازل کردن، فروفرستادن  8/12 تَـنـزیـل 
تَـوب،

توبه، بازگشت  8/12 تَـوبَـة 
توکل کن  7/3 تَـَوکَّـل 

میوه ها، جمع ثمره  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 َجـَبل  7/6 ِجـبال 

قرار داد  8/2 َجـَعـلَ 
قرار دادیم  7/8 َجـَعـلـنا 

بهشت ها، جمع جنَّة  7/5 َجـّنـات 

ح

گمان کرد  8/6 َحــِسـَب 

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 

خ

٨/1  فروتن، متواضع خاِشع 
خالق، آفریننده  ٨/9 خالِق 

آگاه، باخبر  ٨/8 َخـبیر 
٧/1  خلق كرد، آفرید َخـلَـقَ 

خلق کردیم، آفریدیم  ٧/12 َخـلَـقـنا 
خلیفه، جانشین  ٨/11 َخـلیـَفـة 

خوب، بهتر، بهترین  ٧/10 َخیر  

د ــ ذ

دعوت کننده  ٨/8 داعی 
دعا، درخواست  ٧/5 ُدعاء 

فرزند، نسل  ٧/5 یَّـة  ُذِرّ
این،  آن  ٧/3 ٰذلِـَك 

صاحب، دارای  8/12 ذو،ذا، ذی 
رفت  7/11 َذَهـَب 

ر

مهربانان  7/12 راِحـمیـنَ 
روزى دهنده  7/11 راِزق 

پروردگار  7/2 َرّب 
مرد  8/10 َرُجـل 
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بخشنده، خدای بخشنده  ٧/1 َرحـٰمـن 
رحمت، لطف  ٧/1 َرحـَمـة 

مهربان َرحیم  1/٧ 
روزى  ٧/10 ِرزق 

پیامبر، فرستاده  ٨/3 َرسول 
بادها، جمع ریح    ٨/2 ِریاح 

ز

زراعت، کشاورزی  ٧/6 َزرع 
زکات  ٨/1 زَ کاة 

نوع، گونه  ٨/3 َزوج 
زیتون  ٧/6 َزیتـون 

زینت، زیبایی  ٧/8 زیـنَـة 

س

آرامش، استراحت  ٨/2 ُسـبات 
تسبیح گوی  ٧/10 َسـِبّـح 

پاک و بی عیب است  ٧/11 ُسبـحانَ 
راه، جمع: ُسبُل  ٨/11 َسـبیل  

سجده کردند  ٧/8 َسـَجـدوا 
چراغ   ٧/8 ِسـراج  

سالم، درود  ٨/10 َسـالم 
آسمان  ٧/5 َسـماء 

آسمان ها  ٧/1 َسـماوات 
شنوا  َسـمیع  5/٧ 

ش

شاهد، گواه  ٨/8 شاِهد 

َشـَجر،
درخت  ٧/6 َشـَجـَرة 
سخت َشـدید  4/٧ 

شریک، همتا  ٨/2 َ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  ٧/7 صالِـحات 

سینه، جمع: ُصدور  ٧/9 َصدر 
راه  ٧/4 ِصـراط 

َصغیَرة،
کوچک  ٧/8 َصغیر 

نماز  ٧/5 َصـالة  
صورت ها، جمع صوَرة  ٨/12 ُصـَور 

شکل داد  ٨/12 رَ  َصـوَّ
گمراهی  ٧/10 َضـالل 

ط

نعمت فراوان  ٨/12 طَـول 
پاک، پاک کننده  ٨/2 طَـهور 

غذاهای پاک  ٨/12 طَـِیّـبات 
پرنده، پرندگان  ٨/1 طَـیر 
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ظ

ظالمان، ستمگران ظالِـمیـنَ  7/٧ 
ظاهری  ٨/7 ظاِهـًرا 

تاریكى ها  ٧/1 ُظـلُمات  
گمان  کرد  ٧/11 َظـنَّ 

ع

عاقبت  ٧/1 عاِقـبَـة  
دانا  ٧/10 عالِم 

جهانیان، مردم  ٨/2 عـالَـمیـنَ 
بندگان، جمع َعـبد  ٧/5 ِعـباد 

عبادت، پرستش  ٧/9 ِعـباَدة 
دشمن  ٧/7 َعـُدوّ 

عذاب، كیفر  ٧/5 َعـذاب 
عزتمند، شکست ناپذیر  ٧/4 َعـزیز 

کیفر، مجازات  ٨/12 ِعـقاب 
دانست  ٨/1 َعـلِـمَ 

بر  ٧/2 َعـلیٰ 
دانا  ٨/1 َعـلیم 

عمل، کار  1/9 َعـَمل 
عمل کردند، انجام دادند  ٧/8 َعـِمـلوا 

از  ٧/3 َعن 
چشمه ها، جمع َعین  ٧/5 ُعـیون  

غ

آمرزنده  ٨/12 غاِفر 
افراد غافل،   ٨/7 غاِفـلونَ 

                                افراد بى توجه
بسیار آمرزنده  ٧/3 َغفور 

غم، اندوه و ناراحتی  1/11 َغـمّ 
بى نیاز   ٨/6 َغـِنـّى  

ف

پس، و   ٧/2 ـ  َف
پدید آورنده، خلق کننده  ٨/9 فاِطر 

انجام دهنده  ٨/1 فاِعل 
وسیلٔه تشخیص حق از باطل،  ٨/2 ُفرقان 

یکی از نام های قرآن   
فساد، تباهی  ٨/5 َفـساد 

لطف و رحمت  ٧/3 َفـضل 
پدید آورد  ٨/10 َفـَطـرَ 

در  ٧/1 فى 

ق 

پذیرنده، قبول کننده  ٨/12 قابِل 
گفت   ٧/2 قالَ 
گفتند  ٧/4 قالوا 

قبل از، پیش از  ٧/10 َقـبل  
قطعاً   ٧/10 َقـد  

اندازه گیری کرد  ٨/2 رَ  َقـدَّ
توانا   ٧/2 َقـدیر  

جایگاه امن  ٨/12 َقـرار 
بگو  ٧/2 ُقـل 

گفتیم  ٧/8 ُقـلـنا 
قلب ها، دل ها  ٧/4 ُقـلوب 

ماه   ٧/1 َقـَمر 
سخن، گفتار  ٨/11 َقـول 

قوم، گروه   ٧/1 َقـوم  
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ك

ـَت تو،   ٧/3 كَ	
مانند   ٨/6 َكـ		

كافر، بى اىمان  ٧/4 كاِفر	
بود، است  ٧/7 كانَ	

کانوا
می دانستند  ٨/6 َیعـلَـمونَ	

َكـبىر،
بزرگ  کَبىـَرة									7/٧ 

کتاب، قرآن  ٧/1 کِـتاب	
بسىار   ٧/9 َكـثىر	

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

تكذىب كردند، انکار کردند  ٧/11 ـ	 بوا	بِ َكـذَّ
اىن چنىن  ٧/11 کـٰذلِـَك	

ارزشمند، گران قدر  ٧/12 َكـریم	
کافر شدند  ٧/11 کَـَفـروا	

هر، همه  ٧/2 ُكـلّ	
شما، ـتان  ٧/1 ُكم	

چقدر، چه بسىار  ٨/3 کَم	
همان طور که  ٨/5 کَـما	
بودی، هستی  7/9 کُنـَت	
بودم، هستم   7/11 کُنـُت	

بودىد، هستىد  ٧/10 ُكنـُتم	
بودىم، هستىم  ٧/10 ُكـّنـا	

غار  ٧/8 کَهف	

ل

براى  ٧/1 ـ	 لِ
قطعاً   ٧/2 ـ	 لَ

تبعىت نکن، پىروی نکن  ٨/11 ال	تَـتَّـِبـع	
اطاعت نکن، پىروی نکن  ٨/8 ال	ُتـِطـع	

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

لباس، پوشش  ٨/2 لِـباس	
نزد  ٧/8 لَـُدن	

ة زبان، جمع: َالـِسـنـَ  ٧/9 لِـسان	
بىهوده، کار بىهوده  ٨/1 لَغو	

مالقات، دىدار  ٧/9 لِـقاء	
قطعاً  ٧/10 لَـَقد	

لىکن، ولی  ٧/1 ِکـنَّ	 ـٰ ل
اگر، ای کاش  ٨/6 لَو	

شب   ٧/1 لَىل	

م

آنچه  	٧/1 ما	
نه، نىست   	٨/3 ما	

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

بشارت دهنده، مژده دهنده  ٨/8 ر	 ُمـبَـِشّ
روشن  ٧/10 ُمـبىن	

افراد با تقوا  ٧/5 ُمـتَّـقىـنَ	
َمثَل، داستان  ٨/6 َمـثَـل	

گناهکار  ٧/8 ُمجـِرم	
نىکوکار  ٧/4 ُمحـِسن	
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گوناگون  ٧/6 ُمخـتَـلِف 
شهر  ٨/10 َمـدیـنَـة 

پیامبران  ٨/3 ُمرَسـلیـنَ 
بازگشت، بازگشتن  ٨/1 َمـصیر 

با، همراه با  ٨/4 َمـعَ 
روی گردان  ٨/1 ُمـعـِرض 

مفسدان، خرابکاران   ٨/5 ُمفـِسـدینَ 
رستگاران  ٨/7 ُمفـلِـحونَ 

برپاکننده ُمـقیم  5/٧ 
فرمانروا  ٧/12 َمـلِـك 

فرمانروایی  ٧/11 ُمـلك 
دین، آیین  ٧/3 ِمـلَّـة 

از  ٧/1 ِمن 
هرکس، کسی که، چه کسی  ٨/1 َمن 

به جای، غیر از  ٨/6 ِمن دونِ 
روشنی بخش  ٨/8 ُمـنیر 

سرپرست  ٧/12 َمولٰی 
مؤمن، باایمان  ٧/5 ُمـؤِمن 

هدایت شدگان، راه یافتگان  ٨/10 ُمهتَـدونَ 
خوارکننده  ٧/11 ُمـهین 

ن

ما، مان  ٧/3 نا  
نداکرد، صدازد 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 َنجـَعـلُ 
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 نَـخیـل 

هشداردهنده   ٨/2 نَـذیر 
می خواهیم  ٨/5 ُنـریـدُ 

نازل کرد، فرود فرستاد  ٨/2 َل  نَـزَّ
یاور   ٧/12 نَـصیر  

چه خوب … است   ٧/12 نِعـمَ 
نعمت، هرچیز خوبی که   ٨/4 نِعـَمـة  

خدا به انسان بخشیده است   
پرنعمت  ٧/11 نَـعیم 

خود، جان، جمع: َانُفس  ٨/6 نَـفس 
نور، روشنایی  ٧/1 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 
وعده  ٧/1 َوعد 

مدافع و پشتیبان  ٨/8 َوکیل 
فرزند  ٨/2 َولَد 

وای بر  ٧/4 َویل 
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گوش می دهند به َیسـتَِمـعونَ 11/٨ 
شریک قرار می دهند  ٨/4 ُیشـِركونَ 

شکر می کنند  ٧/3 َیشـکُرونَ 
گمراه می کند  ٨/11 ُیـِضـلُّ 

ظلم می کند، ستم می کند  ٧/8 َیـۡظـلِـمُ 
عبادت می کنند  ٨/11 َیعـُبـدونَ 

باال می رود  ٨/9 َیعـُرجُ 
تعّقل و اندیشه می کنند َیعـِقـلونَ  6/٧ 

مى داند  ٨/9 َیعـلَـمُ 
می دانند   ٧/3 َیعـلَـمونَ 

انجام می دهند،  عمل می کنند  ٧/7 ـلونَ  َیعـَم
انجام می دهند  ٨/1 َیـفـَعـلونَ 

قبول می کند، می پذیرد  ٧/12 َیـقـبَُل 
می گویند  ٧/8 َیـقولونَ 

اقامه می کنند، برپا می کنند  ٨/7 ُیـقیـمونَ 
می باشد  ٨/2 َیـکونُ 

فرو می رود  ٨/9 َیـلِـجُ 
نازل می شود  ٨/9 َینـِزُل 

مى پردازند  ٨/7 ُیـؤتـونَ 
ایمان می آورند  ٧/7 ُیـؤِمـنونَ 
وحی  می شود  ٧/9 یوحٰی 

یقین دارند  ٨/7 یوِقـنونَ 
داخل مى كند  ٨/9 یولِـُج  

روز  ٧/5 َیـوم 
آن روز  ٧/11 َیـوَمـئِـذٍ 

هدایت می کند  ٧/7 َیـهـدی 

هـ

ـَش، آن او،   ٧/2 ـه 
ـَش، او آن،   ٧/2 ها 

هدایت  ٧/1 ُهدًى، ُهدیٰ 
هدایت کرد  ٨/11 َهـدیٰ 

این  ٧/4 ٰهـذا 
آیا  ٧/4 َهـل 

آنها، شان   ٧/1 ُهم 
آن دو   ٨/10 ُهـما، ِهـما 

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 

تبعیت می کنند، پیروی می کنند  ٨/11 َیـتَّـِبـعونَ 
فكر مى كنند  ٧/6 رونَ  كَّ ـَ َیـتَف

جهاد و تالش می کند  ٨/6 ُیـجاِهـدُ 
دوست دارد  ٨/5 ُیـِحـبُّ 

خارج مى شود  ٨/9 َیـخـُرجُ 
روزی می دهد  ٨/9 َیـرُزُق 

می فرستد  ٨/4 ُیـرِسـلُ 
درخواست می کند  ٨/10 َیـسئَلُ 

تسبیح مى كند   ٨/1 ُیـَسـِبّـحُ 
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