
ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم  ِبۡسـِم اللّٰ ِه الرَّ
ۡرِض  اۡالَ ِفى  ما  َو  ـماواِت  السَّ ِفى  ما  ِه  ِلـلـّٰ ـُح  ُيـَسـِبّ
َلـهُ  اۡلـُمۡلـُك َو َلـُه اۡلـَحۡمـُد َو ُهـَو َعـلٰى ُكـِلّ َشۡىٍء َقـديـٌر 
ِمـٌن  ذى َخـَلـَقـُكۡم َفـِمۡنـُكۡم كاِفـٌر َو ِمۡنـُكۡم ُمٔوۡ  ُهـَو الـَّ
ـماواِت  السَّ َخـَلـَق  َبـصـيـٌر   َتـۡعـَمـلـوَن  ِبـما  وَ  اللُّٰه 
ُصـَوَرُكۡم  َفـَاۡحـَسـَن  َرُكۡم  َصـوَّ َو  ِباۡلـَحـِقّ  ۡرَض  اۡالَ َو 
ـماواِت َو اۡالَۡرِض  وَ    ِاَلۡيـِه اۡلـَمـصيـُر  َيـۡعـَلـُم ما ِفى السَّ
َعـليـٌم  ُتـۡعـِلـنوَن   َو اللّٰهُ   ما  َو  ُتـِسـّروَن  ما  َيـۡعـَلـُم  َو 
ذيـَن َكـَفـروا ِمۡن  ـدوِر اَ َلـۡم َيۡأِتـُكۡم َنـَبـُا الـَّ ِبـذاِت الصُّ

َاليـٌم  َعـذاٌب  َلـُهۡم  َو  َاۡمـِرِهـۡم  َوباَل  َفـذاقوا  َقۡبـُل 
ـناِت َفـقالوا  ه و كاَنۡت َتـۡأتـيـِهۡم ُرُسـُلـُهۡم ِباۡلـَبـِيّ ٰذِلـَك ِبـَانـَّ
اللُّٰه  اۡسـَتۡغـَنـى  َو  َتـَولَّۡوا  َو  َفـَكـَفـروا  َيـۡهـدوَنـنا  اَ َبـَشـٌر 

َو اللُّٰه َغـِنـىٌّ َحـميـٌد 

١

٢

٣

٤

٥

٦

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

جلسه ی اولدرس دوم
 مترين اول: آيات ١ تا ٦ سوره ی َتـغابُـن را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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سوره ى َتغاُبن، آيه ى 2

ـُه ِبـمـا تَـۡعـَمـلوَن بَـصيـٌر َو     الـلـّٰ
خدا هر کاری را که می کنيد،  می بيند.

سوره ى َتغاُبن، آيه ى 2

به نظر شما کسی موفق می شود؟

آيا می توانيد سيب خود را در 
جايی بخوريد که هيچ کس نبيند؟!

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس 
پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
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ــجلسه ی دوم ــــــــٌ ـــــــــٍ وقف بر حركات  ـــً

سطر  هر  آخر  در   –ٌ –ٍ–ً – توخالى)  آبى (يا  صداهاى  مى دانيد،  كه  همان طور 
خوانده نمى شوند. از اين پس، اين صداها معمولى نوشته شده است، ولى 

مانند گذشته، هنگام وقف خوانده نمى شوند.

 مترين اوّل
قرا ئت آيات درس را از نوار گوش کنيد؛ با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف بر حرکات ـــًــــٍــــــٌـ  

توجه کنيد.

 مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن توجه کنيد. 

سوره ی بقره، آيه ی ۲۲۴ ُه َسـميـٌع َعـليـٌم            1ـ  َو الـلـّٰ
       و    خدا      شنوای       دانا       است.

ُه َسـميـًعـا بَـصـيـًرا            سوره ی ِنساء، آيه ی ۱۳۴ 2ـ   َو کاَن الـلـّٰ
        و              خدا         شنوای         بينا          است.

ُه َعـلـٰی کُـِلّ َشـۡی  ٍء   َقـديـًرا          سوره ی َاحزاب، آيه ی ۲۷ 3ـ   َو کاَن الـلـّٰ
          و       خدا              بر           هر چيز           توانا      است.

ُه الْـُمـۡؤِمـنـيـَن َو الۡـُمـۡؤِمـنـاِت َجـّنـاٍت  سوره ی توبه، آيه ی ٧٢  4ـ   َوَعـَد الـلـّٰ

خدا  مردان  و  زنان  مؤمن  را  به  بهشت های  (زيبا و  پرنعمت)  وعده  داده  است.    

٢٢٤

١٣٤

٢٧

رجمه ی آن توجه کنيد.

۲۲۴

ساء، آيه ی ۱۳۴

۲۷ َاحزاب، آيه ی سوره ی  
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد:

١ـ َسـميـع:   شنوا  دانا
٢ـ َعـليـم:   شنوا  دانا
٣ـ بَـصـيـر:   توانا  بينا
٤ـ َقـديـر:   توانا  بينا

 مترين دوم
اين دو عبارت قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده ، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

َه َعـليـٌم َقـديـرٌ                     سوره ی نَحل، آيه ی ۷۰ ١ـ  ِانَّ الـلـّٰ
    قطعاً     …        …      ِی       …      است.

ـميـُع الۡـبَـصـيـُر                    سوره ی شوری، آيه ی ۱۱ ٢ـ  َو هُـَو الـسَّ
   و    او         …       ِی        …          است.

٧٠

١١
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

هر روز مقداری از آيات ٧ تا ۱٤ سوره ی َتـغابُـن را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرا  ئت کنيد.

قطره
اما
دريا

  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانيد. 

خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن قرائت کنيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشيد.

ـۡ ساُن ِمـۡن َعـَجـٍل              سوره ی انبياء، آيه ی ۳۷ 1ـ  ُخـِلـَق اِۡالن 

َه ِبـما تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـيـٌر      سوره ی    بقره، آيه ی ۲۳۳ 2ـ  َو اۡعـلَـمـوا َانَّ الـلـّٰ

ا ُمـبـيـنًـا      سوره ی  ِاسراء، آيه ی ۵۳ ِۡلـِالنۡـساِن َعـُدو ـۡيـطـاَن کـاَن  3ـ   ِانَّ الشَّ

مترين سوم

در عبارات تمرين دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد وصل کنيد.

پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

برترى قرآن بر ديگر سخنان، هم چون برترى خداست بر خلقش٭

٭ كتاب ميزان ُ الِحكمه، حديث ۱۶۴۳۲

فعّاليّت

٢٣٣
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جزء ٢٨                    سوره ی َتغاُبن (٦٤) 

ذيـَن َكـَفـروا َاۡن َلۡن ُيۡبـَعـثوا ُقۡل َبـلٰىٰ َو َرّبى َلـُتۡبـَعـُثـنَّ ُثـمَّ  َزَعـَم الـَّ
نَّ ِبـما َعـِمۡلـُتۡم َو ٰذِلـَك َعـَلى اللِّٰه يَـسيـٌر   ۷   َفـٔاِمـنوا  َلـُتـَنـبَّـو
َتۡعـَمـلوَن  ِبـما  ُه  اللّٰ َو  اَ ۡنـَزۡلنا  ذى  الـَّ الّنوِر  َرسو ِلـه ى    َو  َو  ِباللِّٰه 
التَّـغابُـِن  َيۡوُم  ٰذِلـَك  اۡلَجۡمِع  ِلـَيۡوِم  َيۡجَمـُعـُكۡم  َيۡوَم    ۸ َخـبيـٌر  
ۡر َعۡنـُه َسـِيّـئـاِتـه ی َو  ِه َو َيۡعـَمۡل صاِلـًحا ُيـَكـِفّ ِمۡن ِباللّٰ َو َمۡن ُيـو
ۡنهاُر خاِلـديـَن فيـها َاَبـًدا  ُيۡدِخۡلـُه َجّناٍت َتۡجری ِمۡن َتۡحِتـَها اۡالَ
ِبـٔـاياِتـنا  بوا  َكـذَّ َو  َكـَفـروا  ذيـَن  الـَّ َو  ٰذِلـَك اۡلَفۡوزُ    اۡلَعـظيـُم     ۹  
ِئـَك َاۡصحاُب الّناِر خاِلـديـَن فيـها َو ِبۡئـَس اۡلَمـصيـُر ۱۰   ما  ـٰ ُاول
ِمۡن ِباللِّٰه َيۡهـِد َقۡلـَبـهو    ۡذِن اللِّٰه  َو َمۡن  ُيو َاصاَب ِمۡن ُمـصيـَبـٍة ِاّال ِبـاِ
َه َو َاطيـُعوا   الرَّسوَل  َو اللُّٰه ِبـُكـِلّ َشۡىٍء َعـليـٌم  ۱۱  َو َاطيـُعوا اللّٰ
۱۲  َاللُّٰه  اۡلُمـبيـُن   اۡلَبـالُغ  َرسوِلـَنا  َعـلٰى  ما  نـَّ َفـاِ َتـَولَّۡيـُتۡم  ۡن  َفـاِ
ذيـَن  َها  الـَّ ِمـنوَن  ۱۳    يا اَ  يـُّ ـِل اۡلُمو ال   ِالـَه ِاّال ُهـَو َو َعـَلى  اللِّٰه َفۡلَيـَتـَوكَّ
َفاۡحَذروُهۡم  َلـُكۡم  ا  َعـُدو َاۡوالِدُكۡم  َو  َاۡزواِجـُكۡم  ِمۡن  ِانَّ  ءاَمـنوا 
نَّ اللَّٰه َغـفوٌر َرحيـٌم  ۱۴   َو ِاۡن َتۡعـفوا َو َتۡصَفـحوا َو َتـۡغـِفـروا  َفـاِ
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