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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    …

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

 : 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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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

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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

…واِرثیـَن6

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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 »َمدیَن« 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.

دعای حضرت موسی )ع(

َقصص 24

پروردگارا، هر خیر و نیکی بر من فرستی، به آن نیازمندم.
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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  ،   خرابی

معناکلمهردیف

نیکی کنَاحـِسن1

همان طور کهکَـما 2

… ، نیکوساختَاحـَسـَن3

معناکلمهردیف

فساد ،  …َفـساد4

…ُیـِحـب5ُّ

مفسدان  ،   …ُمفـِسـدیـَن6

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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 …   ، …   …   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  بیچاره هستم که پیوسته خاطر  آسودٔه مردم را  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      ←      …         :     …

این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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
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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

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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
9ــ وظیفٔه مهم نظارات همگانی در جامعه )امر به معروف و نهی از 

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 خانواد، 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:

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 کنند، 

خالف نمی کند

…ظاِهـًرا2

معناکلمهردیف

حیات، …َحـیاة٣

غاِفـلوَن٤
 …

افراد بی توجه

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 2ــ      : 1ــ 

: 4ــ     : 3ــ 

: 6ــ     : 5ــ 

7ــ  :                   8ــ  :

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

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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  اینکه یک زن مسلمان  خویش کمک می کند و یاورهمسر خویش است و 

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

 …، پیامبر اکرم )ص(نَـِبـّی، النَّـِبـّی1

تقوا پیشه کنِاتَّـِق2

اطاعت نکن ، …الُتـِطـع3

معناکلمهردیف

… ، پیروی کنِاتَّـِبـع4

… ،  با خبرَخبیر5

مدافع و پشتیبانَوکیل6

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 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

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

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  معموالً   ترتیل  این 
از  گزیده اى  اینجا  در  است.  تهیه شده  در مجموعه هاى مختلف  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.


