
جلسه ی اولدرس دوازدهم
 مترين اول: آيات ٣٨ تا ٤٥ سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ٥٥ 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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حضرت زکرّيا و يحيٰی

لب های حضرت زکريّا آهسته تکان می خورد و قطره های اشک آرام بر گونه های او می لغزيد. صدايی 
مانند آه فضای محراب را پر کرد: خدايا ، فرزندی از من باقی نمانده و عمرم رو به پايان است. اکنون بيش 
از همه وقت احساس می کنم بايد امانت پيامبری را به کسی بسپارم. خدايا ، تو همانی که برای مريم از بهشت 
روزی می فرستی! در بهار ميوه ی پاييزی! در تابستان ميوه ی زمستانی! تو همانی که چشم حضرت ابراهيم 
را در کهن سالی به حضرت اسماعيل و اسحاق روشن کردی. خدايا،   به من نيز جانشينی شايسته و نيکو 

عطا کن!
نسيم ماليمی چهره ی حضرت زکريّا را نوازش کرد، نور خيره  کننده ای بر او تابيد و صدای صميمی 
ـُرَك ِبـَيـۡحـيـٰی … ــ خدا تو را به فرزندی  َه يُـبَـِشّ و گرمی در فضای محراب پيچيد: « ای زکريّا ــ   َانَّ الـلـّٰ
بشارت می دهد که نامش  يحيٰی است. او کودکی است خوب که با پدر و مادرش مهربان و خوش رفتار است، 
به کسی زور نمی گويد، خدا را نافرمانی نمی کند و پيامبر خدا خواهد بود.» اين صدا، صدای آشنای فرشته ی 

وحی بود.

٭ ٭ ٭

نماز شامگاه که تمام شد، حضرت زکريّا برخاست و رو به جمعيت ايستاد. و مثل هر روز خواست برای 
مؤمنان سخن بگويد، ولی نتوانست. با خود  انديشيد: فرشته ی الهی گفته است که نشانه ی اين معجزه که 
من صاحب فرزند خواهم شد، آن است که من تا سه روز نمی توانم سخن بگويم. شادی عجيبی در دل زکريّا 
افتاد. در دل با خدا نجوا کرد: «خدای مهرباِن من! دل به تو سپرده ام. آن وعده ای که تو می دهی، بی شک 

انجام خواهد شد!» آن گاه حضرت زکريّا با اشاره به مردم فهماند که بروند و صبح و شب عبادت کنند.

٭ ٭ ٭

قصه ی 
آيه ها
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حضرت يحيٰی   در آغوش پدر می خنديد. حضرت زکريّا خم شد و گلوی يحيٰی را بوسيد و زير لب گفت: 
بوی بهشت می دهد. 

 همسر زکريّا با دستان لرزان خود يحيٰی را از پدر گرفت. يحيٰی در آغوش مادر شير می خورد و با دستان 
کوچک خود، چروک های دست او را نوازش می کرد. حضرت زکريّا چشم به يحيٰی دوخت و آرام گفت: او 
پس از من پيامبر خداست، در کودکی به مقام پيامبری می رسد و در بزرگسالی حضرت عيسی عليه الّسالم را 

ياری می دهد.
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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

بخوانيد و به  الم ــ است،  زکريّا و يحيٰی ــ عليِهَما السَّ درباره ی حضرت  مريم را که  آيات ١٠ و ١١ سوره ی 
ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

1ـ  قـاَل َرِبّ اۡجـَعـۡل لـی ءايَـًة
      (حضرت زکريّا) گفت: پروردگارا قرار بده برای من نشانه ای را

ا   ۱۰ ـ 2ـ  قـاَل ءايَـُتـَك َاّال تُـَکـِلّـَم الـّنـاَس ثَـالَث لَـياٍل َسـِوي
       (خداوند) گفت: نشانه ی تو اين است که (با اين که سالمت هستی) نمی توانی سه شبانه روز با مردم سخن بگويی.

3ـ فَـَخـَرَج َعـلـٰی َقـۡوِمـهٰ  ِمـَن الۡـِمۡحـراِب
       آن گاه (زکريّا) از محراب به سوی قومش خارج شد

4ـ  فَـاَۡوحـٰی ِالَـۡيـِهـۡم َاۡن َسـِبّـحوا بُـۡکـَرًة َو َعـِشـيـا   ١١
       و به آن ها اشاره کرد که تسبيح کنيد (خدا را) صبح و شب

  ِشـيـا   ١١
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  ءايَـة:  آيه، نشانه  آيات، نشانه ها 
٢ـ  َقـۡوم:  قوم، گروه  اقوام، گروه ها

٣ـ  بُـۡکـَرة:  صبح  شب
٤ـ  َعـِشـّی:  صبح  شب

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

١ـ  َو  َسـِبّـۡح  ِبـالۡـَعـِشـِیّ  َواِۡالبـکاِر        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۴۱
   و خدا را تسبيح کن در    …   و صبح.

٢ـ  َو اۡذکُـِر اۡسـَم  َرِبّـَك بُـۡکـَرًة َو َاصيـًال          سوره ی ِانسان، آيه ی ۲۵
    و ياد کن    …       … ت را       …         و شام .

ِبـُعـوا الۡـُمـۡرَسـليـَن         سوره ی ياسين، آيه ی ۲۰ ٣ـ  قـاَل يـا َقـۡوِم اتـَّ
    …   ای     …  من پيروی کنيد از       …          .

يَـًة ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـروَن          سوره ی   جاثيه، آيه ی ۱۳ ٤ـ  ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ
   قطعاً   در   آن        …  ای  برای  …  ـی که فکر می کنند، وجود دارد.

۴۱

۲۵

۲۰

۱۳
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 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 کرده و عبارات قرآنی را بخوانيد.

ـٰی       سوره ی َانبياء، آيه ی ۹۰ 1ـ فَـاۡسـَتـَجـبۡـنـا لَـه و َو َوَهـبۡـنـا لَـه و يَـۡحـي
ا الۡـِمۡحـراَب َوَجـَد ِعـۡنـَدها ِرۡزًقـا           سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۳۷ ـَّ 2ـ  کُـلَّـما َدَخـَل َعـلَۡيـها َزکَـِري
3ـ  َو َزکَـِريّـا َو يَـۡحـيٰی َو عـيـسٰی َو ِالۡـيـاَس کُـلٌّ ِمـَن الـّصاِلـحيـنَ       سوره ی َانعام، آيه ی ۸۵
ه و َرِبّ التَـَذۡرنـی فَـۡرًدا َو َانۡـَت َخۡيـُر الۡـواِرثـيـَن        سوره ی َانبياء، آيه ی ۸۹ ـَّ 4ـ  َو َزکَـِريّـا ِاۡذ نـادٰی َرب

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

هركس قرآن سخنش باشد و مسجد خانه اش،

 خداوند در بهشت خانه اى براى او بنا مى كند٭. 

را  ــ  آله  و  عليه  صلّی اللّه  ــ  محّمد  حضرت  سوره ی   ١۱ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
از روی صفحه ی بعد بخوانيد. سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭ كتاب اَمالى شيخ صدوق، ص ٤٠٥

قطره
اما
دريا

۸۵

۸۹
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  جزء ٢٦                                                                  سوره ی محّمد (ص) (٤٧)  
 

ص ۵۰۷ قرآن کامل
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