
درس سیزدهم

سورۀ تین

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورهٔ تین و عبارات قرآنی درس 

2ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه تین
٣ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه دعا و برخی از دعاهای قرآنی

٤ــ آشنایی با داستان قهرمان بت شکن

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
َاۡتِمۡم: تمام و کامل کن  َاۡفـِرۡغ: فرو ریز، ببار  

آَمـّنا: ایمان آوردیم  ِاۡغـِفـۡر: بیامرز  
ال تَۡجـَعۡل: قرار نده َفاکُۡتۡبنا: پس بنویس ما را  

ِاتَّـبَۡعـنا: تبعّیت و پیروی کردیم  َاۡنـَزۡلـَت: نازل کردی  
نا: ما  ُذنوب: گناهان  

ُاۡنُصۡر: یاری کن  ثَـِبّۡت: محکم و استوار بدار  
ِاۡرَحۡم: رحم و مهربانی کن  َاۡنَت: تو  

ُسۡبحانَـَك: پاک و منّزه هستی ما َخـلَۡقـَت: نیافریدی  
َفـِقـنا )َفـ  ِقـ  نا(: پس حفظ کن ما را از

تذکر: ارزشیابی از مطالب آموخته در جلسات این درس با توجه به دستورالعمل مربوط که در بخش اول کتاب به آن اشاره 
صورت گیرد.
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ن ن ح  ا م ت ه  ، آن ها  سی پ ت ها  ه از  ا  و گفتن چ ی  ه یک       م 
ا و  ا اى  ت ها، خ ه جاى  ا  نن چ ن  ا م ت ارى  ق سنگ و چ هستن و هیچ  اهی )ع گفت آن ها       حض ا

! ستی م پ ا را  ا ت
! ی اهی راست م گ ا خ گفتن شای ا اهی )ع   و  ار ى ح هاى حض ا ر  وه از م        گ

89

ن در خانه        نس با ق

ن ی  ا ا تع ی خا ای اعض ن را  ت ش مان  ه استان   
ان خ ه آن را   و چن عبار از آیا م 
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پیام قرآنی                                  

ىن پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید  با كمک تصوىر دربار ی 

ـر  ِمـن  ا لـُقـر�نِ فـاقـرئـوا  مـا  تـیـسَّ
نید. ن بخو نید قر ر مى تو هر مقد

ن ، كتاب خد ن قر ُقـۡر
2 ىه ى مل،  سور ى م

جلسه ی دوم

درس چهاردهم

سورۀ قدر؛ باغی میان آتش
اهداف

1ــ توانایی خواندن آیات سورٔه قدر و عبارات قرآنی درس
2ــ آشنایی با پیام قرآنی درس که هر چه می توانید قرآن بخوانید.

3ــ آشنایی با داستان باغی در میان آتش
4ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه قدر

5ــ تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم

        

ن در خانه        نس با قر
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ن  د خو  ف

ّول جلسه ی  درس چهاردهم 

نید سـور ی قدر ر بخو

حـىـمِ لـرَّ حـٰمـِن  لـرَّ ِه   لـلٰـّ                    ِبـسـِم 

١ـ ِانّـا  ا نـزلـنـاُه  فـى  لـیـلـِة  الـقـدرِ

٢ ـ و  مـا  ادراك  مـا  لـیـلـُة  الـقـدرِ

٣ـ لـیـلـُة  الـقـدِر  خـیـٌر  ِمـن  ا لـِف   شـهـرٍ 

٤ ـ تـنـز َّ ُل  الـمـالِئـكـُة  و  الـّروُح  فـیـهـا 

ذِن  ر ِبّـِهـم  ِمـن  كُـِلّ  امـرٍ     ِبـاِ

٥  ـ سـالٌم  ِهـى  حـّتـٰی  مـطـلـِع  الـفـجـرِ

ه ى قد سو

نید ز روی كتاب، همر با آن بخو دن خط  ر یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان د ز نو كنون سور ی قـدر ر 

ست  ین سور می آموزیم كه قرآن در شب قدر بر پیامبر عزیز ما، ناز شد  در 
د ی خود گفت و گو كن و عضای خا سم شب قدر با  دربار ی مر

٤6



 برخی از اشکاالت شایع در خواندن سورٔه قدر عبارت اند از: 
ــ عدم بیان »ر« در کلمات )َقدر، َشهر، َامر، فَجر( که با نشان دادن »ر« و تأکید بر تلّفظ آن، رفع اشکال می شود.

ـَـ« و مقایسٔه غلط با صحیح، رفع اشکال می شود. ــ تبدیل »لَـ،  َخـ« به »ِلـ، ِخـ« در کلمات »لَیلَـة، َخیر« که با نشان دادن »ـ
ــ عدم بیان »هـ« در کلمٔه )َشهر( که با نشان دادن »هـ« و تأکید بر تلّفظ آن رفع اشکال می شود.

 راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
بَـالغ: پیام رسا و زیبا بَـیان: پیام روشن  ذا: این  ـٰ ه

َشـۡهـر: ماه بَـصائِر: بصیرت ها، بینش ها  لِلـّناِس )لِـ  َالنّاس(: برای مردم 
بَـِیّـنات: دالیل روشن ُاۡنـِزَل: نازل شد  الَّـذی: که 

َحـکیم: باحکمت، حکمت آموز  َو )واو قسم(: سوگند به  ُفـۡرقان: وسیلٔه تشخیص حق از باطل 
ـۡرنا: آسان کردیم    َیـسَّ َا َفال َیـتَـَد َبَّروَن: پس آیا تدبّر نمی کنند  َرتِّـۡل: مرتب و زیبا و با دقت بخوان 

کِۡر )لِـ  الّذکر(: برای پند گرفتن لِلـِذّ

٤7

ن در خانه        نس با قر  
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آن را بخوانید  اى عبارات ق

ر خوبت صحبت ک آن فهمید ای با پدر و ما ربا ی آن چه از پیا ق  

ن  د خو  ف

  بـیـاٌن  ِلـلنـاِس ١ـ ٰهـذ

  بـالغٌ  ِلـلنـاِس 2ـ ٰهـذ

  بـصـاِئـُر  ِلـلنـاِس ٣ـ ٰهـذ

لۡـُقـۡرآُن نۡـِزل  فـیـِه   ُ ذی   لَـّ ٤ـ شۡهـُر  رمـضـان  

لۡـُفـۡرقاِن  لۡـُهـدٰی  و  ٥ ـ هُـًدی  ِلـلنـاِس  و  بـِیـناٍت  ِمـن 
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باغی میان آتشقصه ی آىه ها 



یادآوری 3

اهداف
تقویت توانایی معنا کردن کلمات آموخته شده 1ــ 

توسعٔه شناخت مصادیق جدید پیام های قرآنی آموخته شده 2ــ 
توانایی روخوانی آیات 9 و 10 سورٔه یونُس و عبارات مربوط به پیام قرآنی 3ــ 

روش آموزش
1ــ از دانش آموزان بخواهید هر کلمه را به شکل آن وصل کنند.

2ــ در فعالیت دوم و سوم به روش دروس قبل فرصت دهید ابتدا دانش آموزان عبارات را برای خود و سپس برای کالس 
بخوانند.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
ُاۡشکُـروا: شکر کنید  ِاۡقَرئوا: بخوانید  

َاۡنهار: رودها  تَـۡجری: جاری و روان است  
نَـعیم: پرنعمت َجـّنات: بهشت ها، باغ ها  

آِخـر: پایان، آخر   َدۡعوٰی: درخواست  

٤8

ُرطـ   

                                        

ن       ع

                                      

ون       زۡیـ

                                     

تـین     

                                         

ان                                               ُرّم

ر  ۡ ر  یُـ ۡ لۡـُعـ نَّ  َمـَع     ١

ن                                                                 لۡـُقـۡر َر  مـَن   َّ َ       ٢ـ  فَـاۡقـَرئـو  مـا  تَـ

ا                                                      الـح و  ص ل َ ۡعـ ٣ـ  َو 

کُـرو  لَـهو  ۡش بـکُۡم  َو  َ ق   ۡ ٤ـ  کُـلو  مـۡن  
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ى آن ها وص ك آن را به تص : نا اى مى های ق فّعالّىت اّو

بوط به آن بنوىسىد آن را بخوانى و شمار ی ه ىک را كنا تصوى م : اى پىا های ق و فّعالّىت 

ی 3 و  ىاد

ط    ُ
                                        

ـ      

                                      

ـتو       ز

                                     

تـی     

                                         

ـ                                               ّ

لـع        مـ  

ۡـق                                                                 ن   ئـ  م    م         فـاق

ـح                                                      ا مـلـ  ص ع    

شـک  لـ  بـک    ن       کـل  م
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1 سور ی ىوُنس را بخوانىد فّعالّىت سو : آىا 9 و 

لـّصـالـحـات  َمـنـو  َو َعـمـلُـو  ذیَن   لَـّ نَّ   1ـ  

ُهـۡم  بـایـمـانـهـۡم  ُـّ ب َ ٢ـ  یَـۡهـدیـهـۡم  

لـنَّـعـیـم 9 ُ  فی َجـّنات   اۡلَ نۡـهـا ٣ـ  تَۡجـری  مـۡن  تَۡحـتـهـُم 

ُهـّم   لـلٰـّ هُۡم  فیـها  ُسبۡـحانَـَك   ٤ـ  َدۡعـو

٥ ـ  َو  تَـحـیَّـُتـُهۡم  فـیـهـا  َسـالٌم 

هُـۡم خـُر  َدۡعـو ٦ ـ  َو  

ۡلـعـالَـمـیـَن  ّب  َ ه   ۡلـَحـۡمـُد  لـلٰـّ َن   ٧ـ  

َ



ه رب العالمین و ذکر صلوات الحمد لّلٰ
 دعای شکر و ذکر صلوات را که در پایان کتاب آمده است، برای بچه ها بخوانید، و یا از آنها بخواهید پس از تمرین کردن، همه 

با هم بخوانند.
 خوب است در آخرین جلسٔه سال تحصیلی طی مراسمی، به شکرانٔه یادگیری قرآن پایٔه دوم ابتدایی، از دانش آموزان تقدیر شود.

٤9
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اْلعاَلمیَن َرِبّ  َاْلَحْمُدِلّٰلِه 



روش آموزش بخش » قرآن در تابستان «

 خوب است متن صفحٔه 107 در کالس خوانده شود و دربارهٔ تمرین و تکرار درس قرآن در تابستان با بچه ها صحبت کنید.
 عالوه بر این معلمان محترم در طول سال تحصیلی و در فرصت های اضافی می توانند دانش آموزان را به خواندن آیات قرآن در 

تابستان در کالس درس تشویق کنند.

50

درس آخر 

قرآن در تابسـتان 

ىد.  نده  خد ر سپاس می گوىىم که با تالش خود سال تحصىلی ر با موفقىت گذر
نىد  سمانی ــ خود ر بخو ن کرىم ــ کتاب  نىد قر ىنک می تو موختىد و  ىن سال چىزهای بسىاری  شما در 

ن بهره ببرىد. ز  و 
ن تعطیل نمی شود.  ندن قر ّما خو در تابستان مدرسه تعطیل می شود 

نىد. به کمک پدر و مادر  ن بخو ری قر ىد هر روز مقد موخته  ن ر  ندن قر ىنک که خو ست  چه خوب 
نجام دهىد. رىد  نی که در خانه د ز روی قر ىن کار ر  در بزرگ تر خود  هر و بر ىا خو

ست. شما هر  ن کرىم درنظر گرفته شده  ز قر ز تابستان ىک صفحه  ی هر هفته  در کتاب درسی نىز بر
مامان معصوم  عظم و  ىن ترتىب هم به سفارش پىامبر  نىد تا به  ن هفته ر بخو ىات مربوط به  ز  دی  روز تعد

ىن کار مهارت بىشتری پىد کنىد. لسالم عمل کرده باشىد و هم در  علىهم 
هىد شما با خد  نىد و هر وقت می خو ن بخو هىد خد با شما سخن بگوىد قر ىادتان باشد هرگاه می خو

نىد. سخن بگوىىد نماز بخو

108

هید ر ها گوش  ائت ای س یش را با صدای بلند بخوانید، و به ق سد و ق سور های م

لرَّحيـِم لرَّحـٰمـِن  ِه  للّٰ ِبسـِم 

بـی لـهـٍب و تـب  ۡت یـد  1ـ  تـبَـّ

ۡغـنـٰی عـۡنـُه مـالُـه و و مـا کـسـب  ٢ـ  مـا 

ت لـهـٍب  3ـ  سـيـۡصـلـٰی نـاًر ذ

لۡـحـطـِب  تُـه و حـمـالـة  ۡمـر 4ـ  و 

5 ـ  فـی جـيـِدهـا حـبۡـٌل ِمـۡن مـسـٍد 

لرَّحيـِم لرَّحـٰمـِن  ِه  للّٰ ِبسـِم 

1ـ  ِلـایـالِف ُقـریۡـٍش 

ـۡيـِف  لـصَّ لـِشـتـاِء و  یـالِفـِهـۡم ِرۡحـلـة  ٢ـ  

لۡـبـۡيـِت  3ـ  فۡلـيـۡعـبُـدو ربَّ ٰهـذ 

طۡـعـمـُهـۡم ِمـۡن جـوٍع  ذى  لَـّ 4ـ  

   و آمـنـُهـۡم ِمـۡن خۡوٍف 

ّول تیرماه هفته ی 

سوره ی ُقـریش

سوره ی مـسد


