
٭ َرئوٌف٭

جلسه ی اولدرس هشتم 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 

 مترين اول: آيات ٣٠ تا ٣٧ سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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حضرت زكرّيا و مريم

حضرت زكريّـا، عصا زنان وارد حياط بزرگ مسجُد اال َقصٰی  شد. به سختی از پله های چوبی كنار حياط 
باال رفت و به محل عبادت حضرت مريم، كه خودش آن را برای او آماده كرده بود، نزديک شد. زمزمه ای دلنشين 

به گوش می رسيد. حضرت زكريّـا با خود گفت:  اين دختر هميشه در حال عبادت است!  
به ياد روزی افتاد كه حضرت مريم دختر بچه ای خردسال بود و مادرش برای انجام نذر خود، او را نزد 
علمای دين آورد. مريم اولين دختری بود كه مادرش او را نذر خدمت و عبادت خانه ی خدا كرد. پيش از آن 

فقط پسران را نذر می كردند!
داشتند  س دوست  مريم، حضرت ِعمران، سال ها پيش از دنيا رفته بود و همه ی علمای بيُت  الـُمـَقـدَّ پدر 
سرپرستِی حضرت مريم را به عهده گيرند. با آن كه حضرت زكريّـا شوهر خاله ی او بود، رضايت داد برای انتخاب 
سرپرست حضرت مريم قرعه كشی شود. همه در تب و تاب بودند. لب ها به ذكر تكان می خورد و چشم ها نگران بود. 

ناگهان در مقابل چشم همه، قرعه به نام حضرت زكريّـا درآمد. او خوشحال شد و سجده ی شكر به جای آورد. 
خاطرات گذشته، فكر حضرت زكريّـا را مشغول كرده بود كه او به اتاق حضرت مريم رسيد. در زد و به 
آرامی وارد شد. حضرت مريم در محراب مشغول دعا و نيايش بود. پرده ای از اشک جلوی چشمان حضرت 

زكريّـا را پوشاند. زير لب دعا كرد: خدايا ! عبادت های اين بنده ی پاک خود را بپذير.

قصه ی 
آيه ها
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بار ديگر به سوی محراب نگاه کرد، ظرفی پر ازميوه های رنگارنگ کنار سّجاده ی حضرت مريم، توجه 
حضرت زکريّا را به خود جلب کرد. می خواست بداند چه کسی به مالقات مريم آمده و آن ظرف ميوه را برايش 

آورده است.
نماز حضرت مريم تمام شد. آهسته سربرگرداند و سالم کرد و پرسيد: عموجان چه شده است، نگرانيد! 
حضرت زکريّا نتوانست لب باز کند. حضرت مريم برخاست و سبدی را که پر از نارنگی و انگور و انار و گالبی 

بود، مقابل حضرت زکريّا گرفت و گفت: بفرماييد.
حضرت زکريّا با تعجب پرسيد: ميوه های پاييزی؟ اکنون؟ در آغاز بهار؟! 

ـَۡرُزُق َمـۡن يَـشـاُء ِبـَغـۡيـِر  َه ي ِه، ِانَّ الـلـّٰ حضرت مريم با چهره ای گشاده گفت: «هُـَو ِمـۡن ِعـۡنـِد الـلـّٰ
ِحـسـاٍب»* « اين ها ميوه های بهشت هستند. خداوند به هرکس که بخواهد نعمت های بسياری می بخشد.»

حضرت زکريّـا که اين معجزه را ديد در دلش نور اميدی پيدا شد؛ دست به سوی آسمان بلند کرد و زير 
عاِء»**  «خدايا! به من نيز نسل  َك َسـمـيـُع الـدُّ ـَّ ًة طَـِيّـبَـًة ِان ـَّ ي لب گفت: « َرِبّ َهـۡب لـی ِمـۡن لَـُدنۡـَك ُذِرّ

شايسته ای ببخش که همانا تو شنونده و مستجاب کننده ی دعا هستی.»

  53  ٭ سوره ى آل عمران، آيه ى 37.    ٭ ٭ سوره ى آل عمران، آيه ى 38.



آشنايی با عالئم وقفجلسه ی دوم

چهار حرف ريز «    ج، ز، ط، مـ     » باالى برخى از كلمات، نشانه ى وقف است.

 مترين اول
قرائت آيات جلسه ی قبل را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد.

 مترين دوم 
آيات ٣٠ تا ٣۲ سوره ی مريم را که درباره ی حضرت عيسی ــ عليه الّسالم ــ است، 

بخوانيد و به ترجمه ی آيات توجه کنيد. 

ِه   1ـ  قاَل ِانّـی َعـبۡـُد الـلـّٰ
       (حضرت عيسی در گهواره) گفت: به راستی من بنده ی خدا هستم،  

2ـ  ءاتاِنـَی الۡـِکـتاَب َو َجـَعـلَـنی نَـِبـيـا  ۳۰
       به من کتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است.

3ـ  وَ  َجـَعـلَـنی ُمـباَرکًـا َايۡـَن مـا کُـۡنـُت    
       و مرا با برکت قرار داده هرکجا که باشم،

اِة ما ُدۡمـُت َحـيـا    ۳۱ ک ـالِة َو الـزَّ 4ـ َو َاۡوصانی ِبـالـصَّ
       و مرا سفارش کرده که نماز بخوانم و زکات بدهم تا وقتی زنده هستم؛

ا ِبـواِلـَدتـی َو لَـۡم يَـۡجـَعـۡلـنـی َجـبّـاًرا َشـِقـيـا ۳٢ 5 ـ َو بَـر
       و مرا نيکوکار به مادرم قرار داد و مرا ستمگر و بد  رفتار قرار نداده است.

٢۳٢ ا
.
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  قـاَل:  گفت  بگو
٢ـ  نَـِبـّی:  پيامبران  پيامبر
٣ـ  َحـّی:  زندگان  زنده

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

ٰلـَه ِاّال هُـَو                سوره ی غاِفر، آيه ی  ٦٥ ١ـ  هُـَو الۡـَحـیُّ ال ِا
 او   ...   است؛ ...  ... يی جز او

َه َو َمـالِئـَکـَتـه و  يُـَصـلّـوَن َعـلَـی الـنَّـِبـّی ِ         سوره ی َاحزاب، آيه ی  ۵۶ ٢ـ  ِانَّ الـلـّٰ
   قطعاً  ...  و          ...        او   درود می فرستند   بر      ...

ذی َانۡـَزَل َعـلـٰی َعـبۡـِدِه الۡـِکـتاَب            سوره ی کهف، آيه ی  ۱ ِه الـَّ ۳ـ  َالۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ
    ...          برای     ...    است که نازل کرد بر         ... اش      ...       را
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  دخان  ١٨سوره ی  تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی کنيد شبيه به نوار قرائت کنيد.

  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

ۡدنـاُه ِبـروِح الۡـُقـُدِس   سوره ی  بقره، آيه ی  ۲۵۳ ـَّ 1ـ َو ءاتَـۡيـنـا عـيـَسـی ابۡـَن َمـۡريَـَم الۡـبَـِيّـنـاِت َو َاي

2ـ  يـا َمـۡريَـُم اۡقـنُـتـی ِلـَرِبّـِك َو اۡسـُجـدی َو اۡرکَـعـی َمـعَ الـّراِکـعـيـَن       سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۴۳

نـيـا َو أۡالِخـَرِة   سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۴۵ 3ـ ِاۡسـُمـُه الۡـَمـسـيـُح عـيـَسـی ابۡـُن َمـۡريَـَم َوجـيـًهـا ِفـی الـدُّ

امام صادق عليه السالم  :

هرگاه در نزد تو  قرآن خوانده شود، الزم است ساكت باشى و گوش كنى.٭

٭ وسائُِل الّشيعه، ج ٤، ص ٨٦١

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

۴۳
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٭

ص ٤٩٦ قرآن کامل

٭ يُۡحـيی

سوره ی دخان (٤٤)                                                        جزء ٢٥   
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جلسه ی اولدرس نهم
 مترين اول: آيات ٢٥٣ تا ٢٥٦ سوره ی َبـَقره٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ٤٢ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ذيَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـنـاکُـۡم َهـا الـَّ ـُّ ذيَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـنـاکُـۡميا َاي َهـا الـَّ ـُّ يا َاي
ای مؤمنان! از آنچه خدا به شما روزی داده است، انفاق کنيد.

چه خوب است اين پيام قرآنی رادر آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

٭ به نقل از كتاب آموزش قرآن (۴) اداره كل پرورشى بنياد شهيد انقالب اسالمى

سوره ى بقره، آيه ى 254

َانۡـِفـقـوا: انفاق کنيد، ببخشيد

چه خوب است اين پيام قرآنی رادر آيات درسچه خوب است اين پيام قرآنی رادر آيات درس

انفاق کنيد، بب َانۡـِفـقـواا:

ِانفاق٭
دل باز و  دست  بازخورشيد  آسمان  به  آمد 
گرما و  نور  آغازبخشيد  مردم  صبح  شد 

گلستان هر  داد  ُبستانگل  گشت  ميوه  پر 
بياموز درختان بخشندگی  شاخه ی  از 

آفتابيم مثل  درخششما  و  گرمی  با 
باغ در  درخت،  بخششمثل  و  لطف  ز  شادان، 

يکتا خدای  داردآری  پيام  ما  بر 
زيبا و  خوب  کار  دارداين  نام  ِانفاق 

                                                                     عليرضا عليزاده



جلسه ی دوم

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد.

 مترين دوم 
آيه ی ٢٦١ سوره ی بقره را بخوانيد و به ترجمه ی آن توجه کنيد.

ٍة ِه کَـَمـثَـِل َحـبـَّ ذيـَن يُـۡنـِفـقـوَن َاۡمـوالَـُهـۡم فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ 1ـ َمـثَـُل الـَّ
       َمثَِل کسانی که انفاق می کنند اموالشان را در راه خدا، مانند َمثَل دانه ای است،

ٍة 2ـ َانۡـبَـَتـۡت َسـبۡـَع َسـنـاِبـَل فـی کُـِلّ ُسـۡنـبُـلَـٍة ِمـئَـُة َحـبـَّ
       که می روياند هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه است،

ُه واِسـٌع َعـلـيـٌم  ۲۶۱ ُه يُـضـاِعـُف ِلـَمـۡن يَـشـاُء  َو الـلـّٰ 3ـ َو الـلـّٰ

و خدا چند برابر می کند برای هرکس که بخواهد؛ و خدا گشايش دهنده و داناست.       و خدا چند برابر می کند برای هرکس که بخواهد؛ و خدا گشايش دهنده و داناست.
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيه ی صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد:
ذيـَن:  کسی که  کسانی که ١ـ اَ لـَّ

٢ـ يُـۡنـِفـقـوَن:  انفاق می کنيد  انفاق می کنند
ة،َحـّب:  دانه  گياه ٣ـ َحـبـَّ
٤ـ َسـبۡـع:  هفت  صد

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

َه فـاِلـُق  الۡـَحـِبّ َو الـنَّـوٰی            سوره ی َانعام، آيه ی  ۹۵ ١ـ  ِانَّ   الـلـّٰ
   قطعاً  ...   شکافنده ی     ...          و       هسته     است.

ذی  َخـلَـَق  َسـبۡـَع  َسـمـاواٍت           سوره ی طالق، آيه ی  ۱۲ ُه  الـَّ ٢ـ  َالـلـّٰ
     ...   کسی است که خلق کرد  ...        آسمان    را

ـالَة َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم يُـۡنـِفـقـونَ          سوره ی َانفال، آيه ی  ٣ ذيـَن يُـقـيـمـوَن الـصَّ ٣ـ  َالـَّ
     ...        به پا می دارند         ...      را و از آن چه به آن ها روزی داديم    ...

۳
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

هر روز مقداری از آيات ١ تا ٩ سوره ی فَتح را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد.  خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

ـالِة َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم يُـۡنـِفـقـوَن                          سوره ی َحّج، آيه ی  ۳۵ 1ـ  َو الۡـُمـقـيـِمـی الـصَّ

2ـ  لَـۡن تَـنـالُـوا الۡـِبـرَّ َحـّتـٰی تُـۡنـِفـقـوا ِمـّمـا تُـِحـبّـوَن                          سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۹۲    

ذيـَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـۡن طَـِيّـبـاِت مـا کَـَسـبۡـُتـۡم           سوره ی بقره، آيه ی  ۲۶۷   َهـا الـَّ ـُّ 3ـ  يـا َاي

4ـ  َو مـا َانۡـَفـۡقـُتـۡم ِمـۡن َشـۡی ٍء فَـُهـَو يُـۡخـِلـُفـه و  َو هُـَو َخـۡيـرُ الـّراِزقـيـَن        سوره ی َسبَأ، آيه ی  ۳۹

در حديثی از حضرت فاطمه سالم  اهللا عليها آمده است:

من خواندن قرآن، نگاه كردن به چهره ى رسول خدا 
و اِنفاق در راه خدا را بسيار دوست دارم. ٭

٭ كتاب َوقايعُ اَاليّام، جلد صيام، ص ٢٩٥

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

۳۵

۹۲

۳۹
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سوره ی فتح (٤٨)                                                                         جزء ٢٦   

ص ٥١١ قرآن کريم
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∗ ـِيّـئـاِت ٭ السَّ

جلسه ی اولدرس دهم
 مترين اول: آيات ١٠٩ تا ١١٧ سوره ی هود٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭  ص ٢٣٤ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ـِيّـئـاِت ِانَّ  الۡـَحـَسـنـاِت   يُـذۡ  ِهـبۡـَن  الـ  سَّ
کارهای خوب، کارهای بد را از بين می برد.  

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.

َسـِيّـئـات: … َحـَسـنـات: … 
َسـِيّـئَـة: … َحـَسـَنـة: … 

سوره ى هود، آيه ى 114
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جلسه ی دوم

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار 

گوش کنيد و با نشان دادن خط، 
همراه با نوار بخوانيد.

 مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و 

به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

سوره ی نَمل، آيه ی  ۸۹ 1ـ َمـۡن جاَء ِبـالۡـَحـَسـَنـِة فَـلَـه و  َخـۡيـٌر ِمـۡنـهـا  
       هرکس کار خوبی انجام دهد، پس بهتر از آن به او پاداش داده می شود.

سوره ی ُملک، آيه ی  ۲۹ ۡلـنـا   ۡحـٰمـُن ءاَمـّنـا ِبـهٰ  َو َعـلَـۡيـِه تَـَوکـَّ 2ـ ُقـۡل هُـَو الـرَّ
      بگو او خدای بخشنده است، ايمان آورديم به او و بر او توکل کرديم.

ـمـاِء َو اۡالَۡرِض     سوره ی فاِطر، آيه ی  ٣ ِه يَـۡرُزُقـکُـۡم ِمـَن الـسَّ 3ـ َهـۡل ِمـۡن خاِلـٍق َغـۡيـُر الـلـّٰ

      آيا هيچ آفريننده ای غير از خدا هست که به شما  روزی  دهد از آسمان و زمين
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد:
١ـ  ءاَمـّنا:  ايمان می آوريم  ايمان آورديم
٢ـ  َحـَسـَنـة:  کار خوب، خوب  کار بد، بد
٣ـ  خـاِلـق:  آفريده شده  آفريننده

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

سوره ی ُزَمر، آيه ی  ۶۲ ُه خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡی  ٍء      ١ـ  َالـلـّٰ
  ...        ...     هر      چيز است.

لَت، آيه ی  ۳۴ ـِيّـئَـُة             سوره ی فُِصّ ٢ـ  َو ال تَـۡسـَتـِوی الۡـَحـَسـَنـُة َو َال الـسَّ
   و مساوی نيست               ...            با     کار  بد.

ِه َو مـا ُانۡـِزَل َعـلَـۡيـنـا َو مـا ُانۡـِزَل َعـلـٰی ِابۡـراهـيـَم سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۸۴ ٣ـ  ُقـۡل ءاَمـّنـا ِبـالـلـّٰ
  ...      ...     به    ...    و به  آن چه  نازل  شد بر ما و به آن چه نازل شد بر حضرت    ...
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

بعد بخوانید.  تا 1٥ سوره ی قاف را از روی صفحه ی  آیات ١  از  هر روز مقداری 
سعی  کنید شبیه نوار قرائت کنید. 

 مترین اول
آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با نوار تمرین کرده و سعی 

کنید شبیه آن بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.

ُه َسـِیّـئـاِتـِهـۡم َحـَسـنـاٍت       سوره ی فُرقان، آیه ی  70 ُل الـلٰـّ ِئـَك یُـبَـِدّ ـٰ ١ـ  فَـاُول

ـِیّـئَـَة       سوره ی مؤمنون، آیه ی  96 تـی ِهـَی َاۡحـَسـُن الـسَّ 2ـ  ِاۡدفَـۡع  ِبـالَـّ

ـٰی َو ِزیـاَدةٌ        سوره ی یونُس، آیه ی  26 3ـ  ِلـلَّـذیـَن َاۡحـَسـنُـوا الۡـُحـۡسـن

ِه     4ـ  مـا َاصـابَـَك ِمـۡن َحـَسـَنـٍة فَـِمـَن الـلٰـّ

       َو مـا َاصـابَـَك ِمـۡن َسـِیّـئَـٍة فَـِمـۡن نَـۡفـِسـَك       سوره ی ِنساء، آیه ی  79

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله   :

ای علی  ! برترین سخن، قرآن است.٭

کتاب تفسیر اَبو الُفتوح، ج٢، ص ٣٩٤
 
٭

فعّالیّت

قطره
اما

دریا
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٭

٭

٭ َا ِاذا

ّناها ـَّ ٭ َزي

سوره ی قاف (٥٠)                                                                         جزء ٢٦   

ص ٥١٨ قرآن کريم
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