
ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم  ِبۡسـِم اللّٰ ِه الرَّ
ۡرِض  اۡالَ ِفى  ما  َو  ـماواِت  السَّ ِفى  ما  ِه  ِلـلـّٰ ـُح  ُيـَسـِبّ
َلـهُ  اۡلـُمۡلـُك َو َلـُه اۡلـَحۡمـُد َو ُهـَو َعـلٰى ُكـِلّ َشۡىٍء َقـديـٌر 
ِمـٌن  ذى َخـَلـَقـُكۡم َفـِمۡنـُكۡم كاِفـٌر َو ِمۡنـُكۡم ُمٔوۡ  ُهـَو الـَّ
ـماواِت  السَّ َخـَلـَق  َبـصـيـٌر   َتـۡعـَمـلـوَن  ِبـما  وَ  اللُّٰه 
ُصـَوَرُكۡم  َفـَاۡحـَسـَن  َرُكۡم  َصـوَّ َو  ِباۡلـَحـِقّ  ۡرَض  اۡالَ َو 
ـماواِت َو اۡالَۡرِض  وَ    ِاَلۡيـِه اۡلـَمـصيـُر  َيـۡعـَلـُم ما ِفى السَّ
َعـليـٌم  ُتـۡعـِلـنوَن   َو اللّٰهُ   ما  َو  ُتـِسـّروَن  ما  َيـۡعـَلـُم  َو 
ذيـَن َكـَفـروا ِمۡن  ـدوِر اَ َلـۡم َيۡأِتـُكۡم َنـَبـُا الـَّ ِبـذاِت الصُّ

َاليـٌم  َعـذاٌب  َلـُهۡم  َو  َاۡمـِرِهـۡم  َوباَل  َفـذاقوا  َقۡبـُل 
ـناِت َفـقالوا  ه و كاَنۡت َتـۡأتـيـِهۡم ُرُسـُلـُهۡم ِباۡلـَبـِيّ ٰذِلـَك ِبـَانـَّ
اللُّٰه  اۡسـَتۡغـَنـى  َو  َتـَولَّۡوا  َو  َفـَكـَفـروا  َيـۡهـدوَنـنا  اَ َبـَشـٌر 

َو اللُّٰه َغـِنـىٌّ َحـميـٌد 

١

٢

٣

٤

٥

٦

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

جلسه ی اولدرس دوم
 مترين اول: آيات ١ تا ٦ سوره ی َتـغابُـن را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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سوره ى َتغاُبن، آيه ى 2

ـُه ِبـمـا تَـۡعـَمـلوَن بَـصيـٌر َو   الـلـّٰ
خدا هر کاری را که می کنيد،  می بيند.

سوره ى َتغاُبن، آيه ى 2

به نظر شما کسی موفق می شود؟

آيا می توانيد سيب خود را در 
جايی بخوريد که هيچ کس نبيند؟!

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس 
پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
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ــجلسه ی دوم ــــــــٌ ـــــــــٍ وقف بر حركات  ـــً

سطر  هر  آخر  در   –ٌ–ٍ–ً– توخالى)  آبى (يا  صداهاى  مى دانيد،  كه  همان طور 
خوانده نمى شوند. از اين پس، اين صداها معمولى نوشته شده است، ولى 

مانند گذشته، هنگام وقف خوانده نمى شوند.

 مترين اوّل
قرا ئت آيات درس را از نوار گوش کنيد؛ با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف بر حرکات ـــًــــٍــــــٌـ  

توجه کنيد.

 مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن توجه کنيد. 

سوره ی بقره، آيه ی ۲۲۴ ُه َسـميـٌع َعـليـٌم            1ـ  َو الـلـّٰ
       و    خدا      شنوای       دانا       است.

ُه َسـميـًعـا بَـصـيـًرا            سوره ی ِنساء، آيه ی ۱۳۴ 2ـ   َو کاَن الـلـّٰ
        و              خدا         شنوای         بينا          است.

ُه َعـلـٰی کُـِلّ َشـۡی  ٍء   َقـديـًرا          سوره ی َاحزاب، آيه ی ۲۷ 3ـ   َو کاَن الـلـّٰ
          و       خدا              بر           هر چيز           توانا      است.

ُه الْـُمـۡؤِمـنـيـَن َو الۡـُمـۡؤِمـنـاِت َجـّنـاٍت  سوره ی توبه، آيه ی ٧٢  4ـ   َوَعـَد الـلـّٰ

خدا  مردان  و  زنان  مؤمن  را  به  بهشت های  (زيبا و  پرنعمت)  وعده  داده  است.    

٢٢٤

١٣٤

٢٧

رجمه ی آن توجه کنيد.

۲۲۴

ساء، آيه ی ۱۳۴

۲۷ َاحزاب، آيه ی سوره ی  
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد:

١ـ َسـميـع:   شنوا  دانا
٢ـ َعـليـم:   شنوا  دانا
٣ـ بَـصـيـر:   توانا  بينا
٤ـ َقـديـر:   توانا  بينا

 مترين دوم
اين دو عبارت قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده ، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

َه َعـليـٌم َقـديـرٌ                     سوره ی نَحل، آيه ی ۷۰ ١ـ  ِانَّ الـلـّٰ
    قطعاً     …        …      ِی       …      است.

ـميـُع الۡـبَـصـيـُر                    سوره ی شوری، آيه ی ۱۱ ٢ـ  َو هُـَو الـسَّ
   و    او         …       ِی        …          است.

٧٠

١١
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

هر روز مقداری از آيات ٧ تا ۱٤ سوره ی َتـغابُـن را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرا  ئت کنيد.

قطره
اما
دريا

  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانيد. 

خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن قرائت کنيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشيد.

ـۡ ساُن ِمـۡن َعـَجـٍل              سوره ی انبياء، آيه ی ۳۷ 1ـ  ُخـِلـَق اِۡالن 

َه ِبـما تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـيـٌر      سوره ی    بقره، آيه ی ۲۳۳ 2ـ  َو اۡعـلَـمـوا َانَّ الـلـّٰ

ا ُمـبـيـنًـا      سوره ی  ِاسراء، آيه ی ۵۳ ِۡلـِالنۡـساِن َعـُدو ـۡيـطـاَن کـاَن  3ـ   ِانَّ الشَّ

مترين سوم

در عبارات تمرين دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد وصل کنيد.

پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

برترى قرآن بر ديگر سخنان، هم چون برترى خداست بر خلقش٭

٭ كتاب ميزان ُ الِحكمه، حديث ۱۶۴۳۲

فعّاليّت

٢٣٣
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جزء ٢٨                    سوره ی َتغاُبن (٦٤) 

ذيـَن َكـَفـروا َاۡن َلۡن ُيۡبـَعـثوا ُقۡل َبـلٰىٰ َو َرّبى َلـُتۡبـَعـُثـنَّ ُثـمَّ  َزَعـَم الـَّ
نَّ ِبـما َعـِمۡلـُتۡم َو ٰذِلـَك َعـَلى اللِّٰه يَـسيـٌر   ۷   َفـٔاِمـنوا  َلـُتـَنـبَّـو
َتۡعـَمـلوَن  ِبـما  ُه  اللّٰ َو  اَ ۡنـَزۡلنا  ذى  الـَّ الّنوِر  َرسو ِلـه ى    َو  َو  ِباللِّٰه 
التَّـغابُـِن  َيۡوُم  ٰذِلـَك  اۡلَجۡمِع  ِلـَيۡوِم  َيۡجَمـُعـُكۡم  َيۡوَم    ۸ َخـبيـٌر  
ۡر َعۡنـُه َسـِيّـئـاِتـه ی َو  ِه َو َيۡعـَمۡل صاِلـًحا ُيـَكـِفّ ِمۡن ِباللّٰ َو َمۡن ُيـو
ۡنهاُر خاِلـديـَن فيـها َاَبـًدا  ُيۡدِخۡلـُه َجّناٍت َتۡجری ِمۡن َتۡحِتـَها اۡالَ
ِبـٔـاياِتـنا  بوا  َكـذَّ َو  َكـَفـروا  ذيـَن  الـَّ َو  ٰذِلـَك اۡلَفۡوزُ    اۡلَعـظيـُم     ۹  
ِئـَك َاۡصحاُب الّناِر خاِلـديـَن فيـها َو ِبۡئـَس اۡلَمـصيـُر ۱۰   ما  ـٰ ُاول
ِمۡن ِباللِّٰه َيۡهـِد َقۡلـَبـهو    ۡذِن اللِّٰه  َو َمۡن  ُيو َاصاَب ِمۡن ُمـصيـَبـٍة ِاّال ِبـاِ
َه َو َاطيـُعوا   الرَّسوَل  َو اللُّٰه ِبـُكـِلّ َشۡىٍء َعـليـٌم  ۱۱  َو َاطيـُعوا اللّٰ
۱۲  َاللُّٰه  اۡلُمـبيـُن   اۡلَبـالُغ  َرسوِلـَنا  َعـلٰى  ما  نـَّ َفـاِ َتـَولَّۡيـُتۡم  ۡن  َفـاِ
ذيـَن  َها  الـَّ ِمـنوَن  ۱۳    يا اَ  يـُّ ـِل اۡلُمو ال   ِالـَه ِاّال ُهـَو َو َعـَلى  اللِّٰه َفۡلَيـَتـَوكَّ
َفاۡحَذروُهۡم  َلـُكۡم  ا  َعـُدو َاۡوالِدُكۡم  َو  َاۡزواِجـُكۡم  ِمۡن  ِانَّ  ءاَمـنوا 
نَّ اللَّٰه َغـفوٌر َرحيـٌم  ۱۴   َو ِاۡن َتۡعـفوا َو َتۡصَفـحوا َو َتـۡغـِفـروا  َفـاِ

  14  



جلسه ی اولدرس سوم

اللِّٰه  ِنۡعـَمـَة  َتـُعـّدوا  ِاۡن  َو  َسـَاۡلـُتـموُه  ما  ُكـِلّ  ِمۡن  ءاتاُكۡم  َو 
ۡنـساَن َلـَظـلوٌم َكـّفاٌر  َو ِاۡذ قاَل ِاۡبـراهيـُم  ال   ُتۡحـصوها     ِانَّ اۡالِ
َاۡن  َبـِنـىَّ  َو  اۡجـُنۡبـنى  َو  ءاِمـًنا  اۡلـَبـَلـَد  ٰهـَذا  اۡجـَعۡل  َرِبّ 
ُهـنَّ َاۡضـَلۡلـَن َكـثيـًرا ِمـَن   الّناِس  َنۡعـُبـَد اۡالَۡصـناَم  َرِبّ ِانـَّ
َك َغـفوٌر  ه و ِمـّنى َو َمۡن َعـصانى َفـِانـَّ َفـَمۡن َتـِبـَعـنى َفـِانـَّ
تى ِبـواٍد َغۡيـِر ذى  يـَّ نا ِاّنى َاۡسـَكۡنـُت ِمۡن ُذِرّ َرحيـٌم َربـَّ
ـالَة  ِلـُيـقيـُموا   الصَّ نا  َربـَّ ِم  اۡلـُمـَحـرَّ َبۡيـِتـَك  ِعۡنـَد  َزۡرٍع 
ۡقـُهۡم  ُز ۡر ا َو  َلۡيـِهۡم  ِا َتۡهـوى  لّناِس  ا ِمـَن  ًة  ۡفـِئـَد َا َفاۡجـَعۡل 
َك  ِانـَّ نا  َربـَّ َيۡشـُكـروَن   َلـَعـلَّـُهۡم  الثَّـَمـراِت  ِمـَن 
َتۡعـَلـُم ما ُنۡخـفى َو ما ُنۡعـِلـُن  َو ما َيۡخـفٰى َعـَلى اللِّٰه ِمۡن 

ـماِء  ۡرِض َو ال ِفى السَّ َشۡىٍء ِفى اۡالَ

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

 مترين اول: آيات ۳۴ تا ۳۸ سوره ی ابراهيم را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند.
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ِه ال تُۡحـصـوها َو ِاۡن تَـُعـّدوا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ
اگر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد

آن قدر زياد است كه نمى توانيد.آن قدر زياد است كه نمى توانيد.
سوره ى ابراهيم، آيه ى 34

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
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وقف بر ـه و ، ه و، ـه ی، ه یجلسه ی دوم

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد، با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف بر حرکات توجه 

کنيد.

 مترين دوم 
اين عبارات  قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

َه َو َرسـولَـه  و                 سوره ی َانفال، آيه ی ۲۰ 1ـ   َاطيـُعـوا الـلـّٰ
       اطاعت کنيد از خدا و پيامبرش.

2ـ   فَـلَـه و َاۡجـُره و ِعـۡنـَد َرِبّـه ی                     سوره ی بقره، آيه ی ۱۱۲
       پس پاداش او نزد پروردگارش است.

ُه ِبـکاٍف َعـبۡـَده و     سوره ی ُزَمر، آيه ی ٣٦ 3ـ   َالَـۡيـَس الـلـّٰ
        آيا خدا کافی نيست برای بنده اش؟

همان طور که می دانيد، صداهای آبی تو خالی «  ـه و ، ـه ی  » در آخر سطر خوانده 
گذشته،  مانند  ولی  می شود،  نوشته  معمولی  صداها  اين  پس،  اين  نمی شوند.از 

هنگام وقف خوانده نمی شود.

٦ُزَمر، آيه ی ٣٦ دهدهوو     سوره ی
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  مترين اول
با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل معنای صحيح را عالمت بزنيد:

١ـ  َاۡجـر:  پاداش    پاداش ها
٢ـ  َاطيـعوا:   اطاعت کنيد   اطاعت کردند

٣ـ  َعـبۡـد:   بندگان   بنده

 مترين دوم
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

ِه             سوره ی مريم، آيه ی ٣٠ ١ـ  قـاَل ِانّـی َعـبۡـُد الـلـّٰ
   گفت: قطعاً من   …  ی     …     هستم.  

٢ـ  ِاۡن َاۡجـِرَی ِاّال َعـلـٰی َرّب ِ الۡـعالَـميـَن         سوره ی شعراء، آيه ی ۱۰۹
    نيست    …  من    …   بر      …              …

سـولَ           سوره ی نور، آيه ی ۵۴ َه َو َاطيـُعـوا الـرَّ ٣ـ  ُقـۡل َاطيـُعـوا الـلـّٰ
     بگو      …        از   …        و      …      از       …         .

١٠٩
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  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانيد. 

خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن قرائت کنيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شوند، خط بکشيد.

1ـ  نَـِبّـئۡـنـا ِبـَتـۡأويـِلـه ی            سوره ی يوُسف، آيه ی ٣۶
هـا يـوُسـُف فـی نَـفـِسـه ی                 سوره ی يوُسف، آيه ی ۷۷ 2ـ  فَـاََسـرَّ

ِه فَـُهـَو َحـۡسـبُـه و              سوره ی طالق، آيه ی ۳ ۡل َعـلَـی الـلـّٰ 3ـ  َو َمـۡن يَـَتـَوکـَّ

ـِبـعوَن َاۡحـَسـَنـه و     سوره ی  ُزمر، آيه ی ١٧ و ١٨ ذيـَن يَـۡسـَتـِمـعوَن الۡـَقـۡوَل فَـَيـتَّ ـۡر ِعـباِد       الـَّ 4ـ  فَـبَـِشّ

مترين سوم 

در عبارات تمرين فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد بعد از آن ها وصل کنيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

اميراملؤمنني امام علی عليه الّسالم:

قرآن هرچه خوانده و شنيده شود، هرگز كهنه نمى شود. ٭

بخوانيد  بعد  صفحه ی  روی  از  را  ابراهيم  سوره ی   ۴۸ تا   ٣٩ آيات  از  مقداری  روز  هر 
و   سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

٭ كتاب نهج البالغه، خطبه ى ۱۷۶

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

١٧
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ذى َوَهـَب لى َعـَلى اۡلـِكـَبـِر ِاۡسماعيـَل َو ِاۡسحاَق  ِه الَـّ َاۡلَحۡمُد ِلـلٰـّ
ـالِة وَ  عاِء  39  َرِبّ اۡجـَعۡلـنى ُمـقيـمَ   الصَّ ِانَّ َرّبى َلـَسـميـُع الدُّ
َنا اۡغـِفۡر لى َو ِلـواِلـَدىَّ  نا َو َتـَقـبَّۡل ُدعاِء  40  َربَـّ تى َربَـّ يَـّ ِمۡن ُذِرّ
َه  َتۡحَسـَبـنَّ اللٰـّ ال  َو    41 اۡلِحـساُب  َيـقوُم  َيۡوَم  ِمـنيـَن   ِلۡلُمو َو 
ـُرُهۡم ِلـَيۡوٍم َتۡشَخـُص  ِخّ ما ُيـو غاِفـاـــل�ً َعـّما َيۡعَمـُل الّظاِلـموَن ِانَـّ
َيۡرَتـدُّ  ال  ُرئوِسـِهۡم  ُمۡقـِنـعى  ُمۡهـِطـعيـَن     42 فيـِه ااۡلَبۡـصاُر 
َيۡوَم  َاۡنـِذِر الّناَس  َو     43 َهـواءٌ     َاۡفِئـَدُتـُهۡم  َو  َطۡرُفـُهۡم   ِاَلـۡيِهۡم 
ۡرنا  َاِخّ نا  َربَـّ َظـَلـموا  ذيـَن  الَـّ َفـَيـقوُل  َيۡأتيـِهـمُ  اۡلَعـذاُب 
َاَوَلۡم  ُسـَل  الرُّ َنـتَّـِبـِع  َو  َدۡعـَوَتـَك  ُنـِجۡب  َقـريـٍب  َاَجـٍل  ِالٰى 
َسـَكۡنُتۡم  َو   44 َزواٍل   ِمۡن  َلـُكۡم  ما  َقۡبـُل  ِمۡن  َاۡقَسۡمـُتۡم  َتـكونوا 
ذيـَن َظـَلـموا اَ ۡنُفـَسـُهۡم  َو َتـَبـيَّـَن َلـُكۡم َكۡيـَف  فى َمـساِكـِن الَـّ
ۡمثاَل  45  َو َقۡد َمـَكـروا َمۡكَرُهۡم   َفـَعۡلنا ِبـِهۡم  َو َضـَرۡبـنا َلـُكـُم ااۡلَ
َو ِعۡنـَد اللِّٰه َمۡكـُرُهۡم  َو ِاۡن كاَن َمۡكـُرُهۡم ِلـَتـزوَل ِمۡنـُه اۡلِجـباُل  46  
َه َعـزيـٌز  َه ُمۡخِلـَف َوۡعِده ى ُرُسـَلـه و  ِانَّ اللٰـّ َفـال َتۡحَسـَبـنَّ اللٰـّ
ـماواُت   ُل ااۡلَۡرُض َغۡيـَر ااۡلَۡرِض َو السَّ ُذو اۡنِتـقاٍم  47  َيۡوَم ُتـَبـدَّ

ِه  اۡلواِحـِد اۡلَقـّهاِر 48 َو َبـَرزوا ِلـلٰـّ

سوره ی ابراهیم )١٤( جزء ١٣          
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الررَّحيـِم ـنـمـنـٰمـِن ـمحـمۡح الرَّ هللهللِّٰه ا ـمسـمۡسـِم سبسِب

ـةـضـةـَضـٌة ـضخافـضخاِف ـةبـةبـةَـةَـٌة  ـها كاذـتـها كاذـِتـها كاِذ ـتـعـتـَع ـعقـعۡق ـو لـو ِلـَو َ ـيـۡيـ يليَل ـةـعـةـَعـُة  ـعـواقـعـواِق ـواقلـواقۡل ا ِ ــعــَعـ ـعقـعَق َذا َوذا و ِا

ا ـسا ـسا  َب ـس بـس  ـبالـجـبالـِجـباُل ـجلـجۡل ا ِ ـ ــســسَّ ـس بـس ُب ا جا جا  َو ۡرُض َر ااۡلَ ِ ـ ـجـجَّ ُذا ُرذا ُر ِا ـةـعـةـَعـٌة  ـعرافـعراِف

ُـحاُبـحاُب ـحابصـحابۡص ـافـاَفـَا ـةـالثـةـالَثـًة  ـالث ثـالث َث ًواًجاواجاواًجا مـتمـُتۡم َاۡز ـتنـتۡن ن كن ُك ا ـثا ـثا ا ا  َو ـثـبـثـَب ـبنـبۡن ن من ُم ًـباًءـباًء ـباء هـباء َه ۡ َـكاَنـكانـكاَن ـكانفـكانَف  

ـةمـةَمـِة ما  ـاـشـاـۡشـَا ـشـمـشـَم ـملـمۡل ا ُـحاُبـحاُب ـحابصـحابۡص ـةـنـةـَنـِة َو َا ـنـمـنـَم ـميـمۡي يـميـَم ـملـمۡل ا ُـحاُبـحاُب ـحابصـحابۡص ـةـنـةـَنـِة ما َا ـنـمـنـَم ـميـمۡي يـميـَم ـملـمۡل ا

ـكـئـكـِئـَك ـئلـئٰل ُاو ـقونابـقوناِبـقوَن  ابسابّس ال ـقونابـقوناِبـقوَن ابسابّس ال َو ـةمـةَمـِة  ـاـشـاـۡشـَا ـشـمـشـَم ـملـمۡل ا ُـحاُبـحاُب ـحابصـحابۡص َا

َليـَنليـن  وَّ ِمـَن  ااۡلَ ـن مـن  ٌة ـةـلـةـلَـّ ـلثـلُث ـعيـمنـعيـمنَّـعيـِم  ال اتـناتـّناِت َفى َجـنفى جـنفى َج بوَن  ـرـقـرـَقـرَّ ـقـمـقـُم ـملـمۡل ا

ـئيـنـكـئيـنـِكـئيـَن ـكـتـكـتـكَّـكَّ ـتمـتُم ـةضونـةضوَنـٍة  و مو َمۡو ـر سـر ُسـُرٍر ىـلىـلٰى ـلعـلَع ـريـنخـريـنِخـريـَن  اأۡلأٔل ـن مـن ِمـَن ـليـلقـليـلَقـليـٌل َو

دوَن  ـدونـلـدونـلَـّ ـلـخـلـَخ ُم مـخ  ـخ  ٌـداٌنـداٌن ـدانلـدانۡل ِو مـهمـِهۡم  ـهيـهۡي يـليـَل َع عـل  ـل  ُ ـطويـطويـطوَـطوَـطو َـليـَنـليـَن  ـليـنـقابـليـنـقاِب ـقابـتـقابـَت ُم مـتـها  ُمـتـها  ُـها  مۡي ميـها  ـها  يـليـَل ـلعـلَع

ـها نـها ۡنـها  َع عن  ن  عوَن ـدـصـدـَصـدَّ ُي يـص  ـص  ال َمـعيـٍن  مـعيـن  ـعيـن  ِمۡن من  ن  َكۡأٍس كأ  أ  َو  َ َباريـ َباريـ َا َو  ـوابكـوابۡكـواٍب  ـابـاِبـَا

ا ـما ـّما  ـم مـم ِم ـريـرۡيـٍر ي طي َط ـمحـمۡحـِم ح لح َل ـرونـيـرونـيَّـروَن َو ـيـخـيـَخ ـخـتـخـَت َا َيـتا يـتا ي ا يـما يـّم ـم مـم ِم ـةـهـةـَهـٍة ـه فاكـه فاِك ـزنـزۡنـِزفوَن َو ن ين ُي َو ال

ـنونكـنونۡكـنوِن كـمكـَم ـملـمۡل ا وـوـِؤ ـلـُل وـوـٔوۡ ــلــُل ـللـلۡل ا ـثالمـثالۡمـثاِل ـاكـاَكـَا ـهونتـهونَتـهوَن َو حوٌر عيـٌن  تشتۡش شيشَي

ـًوا ـوـوۡ َل فيـها  ل  فيـها  ـعونـمـعونـَمـعوَن  ـمسـمۡس َي يس  س  ال َـلوَنـلوَن  ـلونـمـلونـَم ـمعـمۡع َي يع  ع  كانوا ِبـما  كانو  بـما  كانو  ـما  ًـزاًءـزاًء ـزاءجـزاءَج

ًـالًما ـالما ـالًما  ـالم سـالم َس ًـالًماـالماـالًما ـالمسـالمَس ًثيـًما ثيـما ثيـًما  ِااّل  قيـاـــل  قيـاـــًل  ۡأ أَ أتأتأَ ال   َو

جلسه ی اولدرس چهارم
ر بخوانيد روه ها دو يا سه نفره برا ي دي يات  تا  سوره  واقعه را در   مترین اول: 

يات را با صدا بلند بخوانيد و  ند سطر از اين   مترین دوم: هر ي از شما با انتخاب معلم ي يا 
تاب خود خ ببرند  موزان از رو  ساير دان 
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حرف های آسمانی٭

مرد بت پرست آهسته کفش هايش را پوشيد و به اطراف نگاه کرد تا دشمنان پيامبر، او را نبينند. می خواست 
در تاريکی شب به نزديکی خانه ی پيامبر برود و صدای قرآن خواندن او را از نزديک بشنود. وقتی از پيچ کوچه 

گذشت چند نفر از بت پرستاِن ثروتمند مّکه را ديد که با هم صحبت می کردند.
يکی از آن ها می گفت: من شنيده ام بعضی از مردم شب ها برای شنيدن صدای محّمد، به نزديکی خانه ی 

او می روند؛ ما بايد جلوی اين کار را بگيريم.
را  است او  رفته  آن جا  به  کسی  ببينم  اگر  هم  باز  زده ام،  شالق  را  نفر  سه  حاال  تا  من  می گفت:  ديگری 

سخت تنبيه می کنم!
آن مرد آرام آرام از آن ها فاصله گرفت و بدون آن که او را ببينند در تاريکی شب ناپديد شد. او می خواست 

هر طور شده در آن شب خود را به نزديک خانه ی پيامبر برساند و سخنان او را با گوش خود بشنود.
َك تَـۡعـلَـُم مـا نُـخۡـفـی َو مـا نُـۡعـِلـُن»** ـَّ نـا ِان ـَّ از خانه ی پيامبر صدای دل نشينی به گوش می رسيد:«  َرب

 آن چه پيامبر می خواند مثل صدای جويبار لطيف بود. آن مرد چشم هايش را بست و خوب گوش کرد. 
حرف ها آن قدر زيبا و عميق بود که او احساس کرد سخنان پيامبر او را به سوی آسمان می برد. با خودش گفت: 

هرگز يک انسان نمی تواند سخنانی اين چنين زيبا بگويد!
چشم هايش را باز کرد و به آسمان خيره شد، ماه می درخشيد و ستارگان چشمک می زدند. مرد بت پرست 
از جايش بلند شد و زير لب گفت: با آن که به راستی نمی دانم او پيامبر است يا نه، اما اين حرف ها چيزی جز 

حرف های آسمانی نيست!
ناگهان به ياد دوستان بت پرسِت خود افتاد. به اطرافش نگاه کرد و در تاريکِی کوچه، سايه هايی را ديد. با 
شنيدن آيات قرآنی ترسش فرو ريخته بود. بلند شد و به سوی سايه ها رفت. چند نفر با صورت های پوشيده در 
گوشه ای نشسته بودند. به طرف آن ها رفت و گفت: شما اين جا چه می کنيد؟ آيا شما هم برای شنيدن سخنان 

خدا از زبان محّمد به اين جا آمده ايد؟!
صدايی در تاريکی به گوش رسيد: آری! صدای او را شنيديم، به همه ی خدايان سوگند که هرگز سخنی 

اين چنين نشنيده ايم!
مرِد بت پرست نزديک تر رفت و پارچه ی روی صورت يکی از آن ها را برداشت و او را شناخت. هر دو 

به يکديگر خيره شدند.
٭ به نقل از كتاب آموزش قرآن (٣) اداره ى كل پرورشى بنياد شهيد انقالب اسالمى.

پروردگارا! تو مى دانى آن چه راكه ما پنهان و يا آشكار مى كنيم ــ سوره ى ابراهيم، آيه ى ٣٨. 
٭ ٭  

قصه ی 
قرآنی



مرِد بت پرست گفت: من از ترس شما پنهانی به اين جا آمده ام. 
دوستش گفت: ما هم پنهانی آمده ايم.

حاال چند مرد در کنار هم ايستاده بودند و از يکديگر نمی ترسيدند. يکی از آن ها گفت: دوستان، آيا شما 
هم حقيقتی بزرگ را در سخناِن محّمد احساس می کنيد؟

همه با هم پاسخ دادند: آری!
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ـ ه، ه   »جلسه ی دوم وقف بر «  

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد، با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف بر «  ـة  » و«  ة  » توجه 

کنيد.

 مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

ِه  واِسـَعـٌة                     سوره ی ُزَمر، آيه ی ١٠         1ـ  َو َاۡرُض الـلـّٰ
        و زمين خدا وسيع و پهناور است. 

ـهـاَدِة            سوره ی َحشر، آيه ی ٢٢ 2ـ  عـاِلـُم الۡـَغـۡيـِب َو الـشَّ
      دانای نهان و آشکار

ِه  سوره ی بقره، آيه ی ۲۴۹ ۡذِن الـلـّٰ 3ـ  کَـۡم ِمـۡن ِفـئَـٍة َقـليـلَـٍة َغـلَـبَـۡت ِفـئَـًة کَـثـيـَرًة ِبـاِ
      چه بسيار گروه کمی که پيروز شوند بر گروهی بسيار، با خواست و اجازه ی خدا.

4ـ   ُوجـوهٌ يَـۡوَمـِئـٍذ نـاِعـَمـٌة         ِلـَسـۡعـِيـهـا راِضـَيـٌة

       فـی َجـنَّـٍة عـاِلـَيـٍة        التَـۡسـَمـُع فـيـهـا الِغـَيـًة         سوره ی غاشيه، آيه ی ٨ تا ١١
          چهره هايی در آن روز شاداب و با طراوتند        و از سعی و تالش خود خشنودند      

         و در بهشتی عالی جای دارند        که در آن هيچ سخن لغو و بيهوده ای نمی شنوند.

همان طور که می دانيد، نقطه های آبی (يا  توخالی) «   ـه ، ە  » در هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از اين پس، اين نقطه ها معمولی نوشته می شود، ولی مانند گذشته، اين 

نقطه ها و حرکت آن هنگام وقف خوانده نمی شود.

....

١١

٩

١٠

٨

٨٩
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  24  



  مترين اول
با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.

١ـ َاۡرض:    آسمان   زمين
٢ـ عاِلم:    دانا    توانا

٣ـ َغۡيـب:    نهان    آشکار
٤ـ َقـليـل، َقـليـلَـة:   کم    بسيار
٥   ـ کَـثيـر، کَـثيـَرة:   کم    بسيار

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

َك کَـثـيـًرا         سوره ی آل ِعمران، آيه ی ٤١ ـَّ ١ـ  َو اۡذکُـۡر َرب
    و ياد کن     …   ت را      …

نۡـيـا َقـليـٌل               سوره ی نساء، آيه ی ۷۷ ٢ـ  ُقـۡل َمـتـاُع الـدُّ
    بگو بهره و توشه ی   …       …        است.

ـماواِت َو اۡالَۡرِض          سوره ی فاِطر، آيه ی ۳۸ َه عاِلـُم َغـۡيـِب الـسَّ ٣ـ  ِانَّ الـلـّٰ
    قطعاً    …       …         …             آسمان ها        و      …       است.

  25  



 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد قاعده ی وقف را در آخر آيات رعايت کنيد. 

خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن قرائت کنيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور آن چه که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط  بکشيد.

ۡحـَمـِة             سوره ی کَهف، آيه ی ۵۸ َك الۡـَغـفـوُر ُذو الـرَّ ـُّ 1ـ  َو َرب
ٌ                سوره ی حاقَّه، آيه ی ١٣ ذا نُـِفـَخ ِفـی الـّصـوِر نَـۡفـَخـٌة واِحـَدة 2ـ    فَـاِ
نۡـيـا َحـَسـَنـةٌ                           سوره ی نحل، آيه ی ٣٠ 3ـ   ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنـوا فی ٰهـِذِه الـدُّ

مترين سوم

در عبارات تمرين فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

رسول گرامی اسالم صلّی اهللا عليه و آله    :

هركه خواهان علم گذشتگان و آيندگان است، 
در قرآن كاوش و جست و جو كند.٭

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  واقعه  سوره ی   ٥٧ تا   ۲۷ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی    کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

٭ كتاب َكنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٤٨

فعّاليّت

قطره
اما
دريا
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َو َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن ما َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن  27    فى ِسۡدٍر َمۡخضوٍد  
28  َو َطۡلٍح َمۡنـضوٍد  29 َو ِظـٍلّ َمۡمدوٍد 30  َو ماٍء َمۡسكوٍب 31  َو 

ُفـُرٍش  َو   33 َمۡمـنوَعـٍة  ال  َو  َمۡقطوَعـٍة   32  ال  َكـثيـَرٍة   فاِكـَهـٍة 
َمۡرفوَعـٍة   34  ِاّنا اَ  ۡنـَشۡأناُهـنَّ ِاۡنـشاًء٭  35  َفـَجـَعۡلـناُهـنَّ َاۡبكاًرا 36  
ليـَن  39  َو  وَّ ٌة ِمـَن ااۡلَ ُعـُربًا َاۡترابًا  37  اِلَۡصحاِب اۡلَيـميـِن  38  ُثـلَـّ
ـماِل   ـماِل ما َاۡصحاُب   الِشّ ٌة ِمـَن األِخـريـَن  40  َو َاۡصحاُب الِشّ ُثـلَـّ
41  فى َسـموٍم َو َحـميـٍم  42  َو ِظـٍلّ ِمۡن َيۡحـموٍم  43  ال باِر ٍد وَ ال 

ُهۡم كانوا َقۡبَل ٰذِلـَك ُمۡتَرفيـَن  45  َو كانوا ُيـِصـّروَن  َكـريـٍم  44   ِانَـّ
َعـَلى اۡلِحۡنـِث اۡلَعـظيـِم  46   َو كانوا َيـقولوَن  اَ    ِاذا ِمۡتـنا َو ُكـّنا 
 48 لوَن   وَّ ااۡلَ َنا  ءاباو َاَو    47 َلـَمۡبعوثوَن    ِاّنا  َا  ِعـظاًما   َو  ُتـرابًا 
ِخـريـَن  49  َلـَمۡجـموعوَن ِالٰى ميـقاِت َيۡوٍم  ليـَن َو ااۡلٔ وَّ ُقۡل ِانَّ  ااۡلَ
بوَن  51   اَلٔ  ِكـلوَن  َها الّضاّلوَن اۡلُمـَكـِذّ ُكۡم َايُـّ َمۡعلوٍم  50    ُثـمَّ ِانَـّ
ِمۡن َشـَجـٍر ِمۡن َزّقوٍم  52  َفـماِلـئوَن ِمۡنـَها اۡلـُبـطوَن  53  َفـشاِربوَن 
َعـَلۡيِه ِمـَن اۡلَحـميـِم  54  َفـشاِربوَن ُشۡرَب اۡلهيـِم  55  ٰهـذا ُنـُزلُـُهۡم 

قوَن 57  َيۡوَم الّديـِن  56  َنۡحُن َخـَلۡقـنـاُكۡم  َفـَلۡوال ُتـَصـِدّ

سوره ی واقعه )56(                                جزء 27 
 

هنگام وقف به صورت » انشاءا« خوانده می شود. 
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