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ردس نهم
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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 


