
ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِبۡسـِم اللِّٰه الرَّ
ِاذا َوَقـَعـِت اۡلـواِقـَعـُة  َلۡيـَس ِلـَوۡقـَعـِتـها كاِذَبـٌة  خاِفـَضـٌة 
ا  ـِت اۡلـِجـباُل َبـس ا  َو ُبـسَّ ۡرُض َرج ـِت اۡالَ راِفـَعـٌة  ِاذا ُرجَّ
 َفـكاَنۡت َهـباًء ُمۡنـَبـثا  َو ُكۡنـُتۡم َاۡزواًجا َثـالَثـًة  َفـَاۡصـحاُب 
َمـِة ما  اۡلـَمۡيـَمـَنـِة ما َاۡصـحاُب اۡلـَمۡيـَمـَنـِة  َو َاۡصـحاُب اۡلـَمـۡشـَا
ُاوٰلـِئـَك  الّساِبـقوَن   الّساِبـقوَن  َو  َمـِة   اۡلـَمـۡشـَا َاۡصـحاُب 
ليـَن   وَّ ِمـَن  اۡالَ ٌة  ُثـلـَّ النَّـعيـِم   بوَن  فى َجـّناِت  اۡلـُمـَقـرَّ
َو َقـليـٌل ِمـَن أۡالِخـريـَن  َعـلٰى ُسـُرٍر َمۡوضوَنـٍة  ُمـتَّـِكـئيـَن 
ُمـَخـلَّـدوَن   ِوۡلـداٌن  َعـَلۡيـِهۡم  َيـطوُف  ُمـَتـقاِبـليـَن   َعـَلۡيـها 
َعۡنـها  عوَن  ُيـَصـدَّ ال  َمـعيـٍن   ِمۡن  َكۡأٍس  َو  َاباريـَق  َو  ِبـَاۡكـواٍب 
وَ  ال ُيۡنـِزفوَن  َو فاِكـَهـٍة ِمـّما َيـَتـَخـيَّـروَن  َو َلۡحـِم َطۡيـٍر ِمـّما 

ُلـِؤ اۡلـَمۡكـنوِن  َيۡشَتـهوَن  َو حوٌر عيـٌن  َكـَاۡمـثاِل اۡلـُلـٔوۡ
َلۡغـًوا  فيـها  َيۡسـَمـعوَن  ال  َيۡعـَمـلوَن   كانوا  ِبـما  َجـزاًء 

ً َسـالًما َسـالًما  َو ال   َتۡأثيـًما  ِاّال قيـ
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جلسه ی اولدرس چهارم
 مترين اول: آيات ١ تا ٢٦ سوره ی واقعه را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

 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. 
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حرف های آسمانی٭

مرد بت پرست آهسته کفش هايش را پوشيد و به اطراف نگاه کرد تا دشمنان پيامبر، او را نبينند. می خواست 
در تاريکی شب به نزديکی خانه ی پيامبر برود و صدای قرآن خواندن او را از نزديک بشنود. وقتی از پيچ کوچه 

گذشت چند نفر از بت پرستاِن ثروتمند مّکه را ديد که با هم صحبت می کردند.
يکی از آن ها می گفت: من شنيده ام بعضی از مردم شب ها برای شنيدن صدای محّمد، به نزديکی خانه ی 

او می روند؛ ما بايد جلوی اين کار را بگيريم.
را  است او  رفته  آن جا  به  کسی  ببينم  اگر  هم  باز  زده ام،  شالق  را  نفر  سه  حاال  تا  من  می گفت:  ديگری 

سخت تنبيه می کنم!
آن مرد آرام آرام از آن ها فاصله گرفت و بدون آن که او را ببينند در تاريکی شب ناپديد شد. او می خواست 

هر طور شده در آن شب خود را به نزديک خانه ی پيامبر برساند و سخنان او را با گوش خود بشنود.
َك تَـۡعـلَـُم مـا نُـخۡـفـی َو مـا نُـۡعـِلـُن»** ـَّ نـا ِان ـَّ از خانه ی پيامبر صدای دل نشينی به گوش می رسيد:«  َرب

 آن چه پيامبر می خواند مثل صدای جويبار لطيف بود. آن مرد چشم هايش را بست و خوب گوش کرد. 
حرف ها آن قدر زيبا و عميق بود که او احساس کرد سخنان پيامبر او را به سوی آسمان می برد. با خودش گفت: 

هرگز يک انسان نمی تواند سخنانی اين چنين زيبا بگويد!
چشم هايش را باز کرد و به آسمان خيره شد، ماه می درخشيد و ستارگان چشمک می زدند. مرد بت پرست 
از جايش بلند شد و زير لب گفت: با آن که به راستی نمی دانم او پيامبر است يا نه، اما اين حرف ها چيزی جز 

حرف های آسمانی نيست!
ناگهان به ياد دوستان بت پرسِت خود افتاد. به اطرافش نگاه کرد و در تاريکِی کوچه، سايه هايی را ديد. با 
شنيدن آيات قرآنی ترسش فرو ريخته بود. بلند شد و به سوی سايه ها رفت. چند نفر با صورت های پوشيده در 
گوشه ای نشسته بودند. به طرف آن ها رفت و گفت: شما اين جا چه می کنيد؟ آيا شما هم برای شنيدن سخنان 

خدا از زبان محّمد به اين جا آمده ايد؟!
صدايی در تاريکی به گوش رسيد: آری! صدای او را شنيديم، به همه ی خدايان سوگند که هرگز سخنی 

اين چنين نشنيده ايم!
مرِد بت پرست نزديک تر رفت و پارچه ی روی صورت يکی از آن ها را برداشت و او را شناخت. هر دو 

به يکديگر خيره شدند.
٭ به نقل از كتاب آموزش قرآن (٣) اداره ى كل پرورشى بنياد شهيد انقالب اسالمى.

پروردگارا! تو مى دانى آن چه راكه ما پنهان و يا آشكار مى كنيم ــ سوره ى ابراهيم، آيه ى ٣٨. 
٭ ٭  

قصه ی 
قرآنی



مرِد بت پرست گفت: من از ترس شما پنهانی به اين جا آمده ام. 
دوستش گفت: ما هم پنهانی آمده ايم.

حاال چند مرد در کنار هم ايستاده بودند و از يکديگر نمی ترسيدند. يکی از آن ها گفت: دوستان، آيا شما 
هم حقيقتی بزرگ را در سخناِن محّمد احساس می کنيد؟

همه با هم پاسخ دادند: آری!
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ـ ه، ه   »جلسه ی دوم وقف بر «  

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد، با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف بر «  ـة  » و«  ة  » توجه 

کنيد.

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

ِه  واِسـَعـٌة                     سوره ی ُزَمر، آيه ی ١٠         1ـ  َو َاۡرُض الـلـّٰ
        و زمين خدا وسيع و پهناور است. 

ـهـاَدِة            سوره ی َحشر، آيه ی ٢٢ 2ـ  عـاِلـُم الۡـَغـۡيـِب َو الـشَّ
      دانای نهان و آشکار

ِه  سوره ی بقره، آيه ی ۲۴۹ ۡذِن الـلـّٰ 3ـ  کَـۡم ِمـۡن ِفـئَـٍة َقـليـلَـٍة َغـلَـبَـۡت ِفـئَـًة کَـثـيـَرًة ِبـاِ
      چه بسيار گروه کمی که پيروز شوند بر گروهی بسيار، با خواست و اجازه ی خدا.

4ـ   ُوجـوهٌ يَـۡوَمـِئـٍذ نـاِعـَمـٌة         ِلـَسـۡعـِيـهـا راِضـَيـٌة

       فـی َجـنَّـٍة عـاِلـَيـٍة        التَـۡسـَمـُع فـيـهـا الِغـَيـًة         سوره ی غاشيه، آيه ی ٨ تا ١١
          چهره هايی در آن روز شاداب و با طراوتند        و از سعی و تالش خود خشنودند      

         و در بهشتی عالی جای دارند        که در آن هيچ سخن لغو و بيهوده ای نمی شنوند.

همان طور که می دانيد، نقطه های آبی (يا  توخالی) «   ـه ، ە  » در هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از اين پس، اين نقطه ها معمولی نوشته می شود، ولی مانند گذشته، اين 

نقطه ها و حرکت آن هنگام وقف خوانده نمی شود.

....
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  مترين اول
با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.

١ـ َاۡرض:    آسمان   زمين
٢ـ عاِلم:    دانا    توانا

٣ـ َغۡيـب:    نهان    آشکار
٤ـ َقـليـل، َقـليـلَـة:   کم    بسيار
٥   ـ کَـثيـر، کَـثيـَرة:   کم    بسيار

 مترين دوم

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

َك کَـثـيـًرا         سوره ی آل ِعمران، آيه ی ٤١ ـَّ ١ـ  َو اۡذکُـۡر َرب
    و ياد کن     …   ت را      …

نۡـيـا َقـليـٌل               سوره ی نساء، آيه ی ۷۷ ٢ـ  ُقـۡل َمـتـاُع الـدُّ
    بگو بهره و توشه ی   …       …        است.

ـماواِت َو اۡالَۡرِض          سوره ی فاِطر، آيه ی ۳۸ َه عاِلـُم َغـۡيـِب الـسَّ ٣ـ  ِانَّ الـلـّٰ
    قطعاً    …       …         …             آسمان ها        و      …       است.
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد قاعده ی وقف را در آخر آيات رعايت کنيد. 

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

 مترين دوم

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

ۡحـَمـِة             سوره ی کَهف، آيه ی ۵۸ َك الۡـَغـفـوُر ُذو الـرَّ ـُّ 1ـ  َو َرب
ٌ                سوره ی حاقَّه، آيه ی ١٣ ذا نُـِفـَخ ِفـی الـّصـوِر نَـۡفـَخـٌة واِحـَدة 2ـ    فَـاِ
نۡـيـا َحـَسـَنـةٌ                           سوره ی نحل، آيه ی ٣٠ 3ـ   ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنـوا فی ٰهـِذِه الـدُّ

مترين سوم 

در عبارات تمرين فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

رسول گرامی اسالم صلّی اهللا عليه و آله    :

هركه خواهان علم گذشتگان و آيندگان است، 
در قرآن كاوش و جست و جو كند.٭

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  واقعه  سوره ی   ٥٧ تا   ۲۷ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی    کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

٭ كتاب َكنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٤٨

فعّاليّت

قطره
اما
دريا
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َو َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن ما َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن  ۲۷    فى ِسۡدٍر َمۡخضوٍد  
۲۸  َو َطۡلٍح َمۡنـضوٍد  ۲۹ َو ِظـٍلّ َمۡمدوٍد ۳۰  َو ماٍء َمۡسكوٍب ۳۱  َو 

ُفـُرٍش  َو   ۳۳ َمۡمـنوَعـٍة  ال  َو  َمۡقطوَعـٍة   ال    ۳۲ َكـثيـَرٍة   فاِكـَهـٍة 
َمۡرفوَعـٍة   ۳۴  ِاّنا اَ  ۡنـَشۡأناُهـنَّ ِاۡنـشاًء٭  ۳۵  َفـَجـَعۡلـناُهـنَّ َاۡبكاًرا ۳۶  
ليـَن  ۳۹  َو  وَّ ٌة ِمـَن اۡالَ ُعـُربًا َاۡترابًا  ۳۷  ِالَۡصحاِب اۡلَيـميـِن  ۳۸  ُثـلـَّ
ـماِل   ـماِل ما َاۡصحاُب   الِشّ ِخـريـَن  ۴۰  َو َاۡصحاُب الِشّ ٌة ِمـَن اۡالٔ ُثـلـَّ
۴۱  فى َسـموٍم َو َحـميـٍم  ۴۲  َو ِظـٍلّ ِمۡن َيۡحـموٍم  ۴۳  ال باِر ٍد وَ ال 
ُهۡم كانوا َقۡبَل ٰذِلـَك ُمۡتَرفيـَن  ۴۵  َو كانوا ُيـِصـّروَن  َكـريـٍم  ۴۴   ِانـَّ
َعـَلى اۡلِحۡنـِث اۡلَعـظيـِم  ۴۶   َو كانوا َيـقولوَن  اَ    ِاذا ِمۡتـنا َو ُكـّنا 
 ۴۸ لوَن   وَّ اۡالَ َنا  ءاباو َاَو    ۴۷ َلـَمۡبعوثوَن    ِاّنا  َا  ِعـظاًما   َو  ُتـرابًا 
ِخـريـَن  ۴۹  َلـَمۡجـموعوَن ِالٰى ميـقاِت َيۡوٍم  ليـَن َو اۡالٔ وَّ ُقۡل ِانَّ  اۡالَ
بوَن  ۵۱   َالٔ  ِكـلوَن  َها الّضاّلوَن اۡلُمـَكـِذّ ُكۡم َايـُّ َمۡعلوٍم  ۵۰    ُثـمَّ ِانـَّ
ِمۡن َشـَجـٍر ِمۡن َزّقوٍم  ۵۲  َفـماِلـئوَن ِمۡنـَها اۡلـُبـطوَن  ۵۳  َفـشاِربوَن 
َعـَلۡيِه ِمـَن اۡلَحـميـِم  ۵۴  َفـشاِربوَن ُشۡرَب اۡلهيـِم  ۵۵  ٰهـذا ُنـُزلُـُهۡم 

قوَن ۵۷  َيۡوَم الّديـِن  ۵۶  َنۡحُن َخـَلۡقـنـاُكۡم  َفـَلۡوال ُتـَصـِدّ

سوره ی واقعه (٥٦)                                جزء ٢٧ 
 

  27  ٭ هنگام وقف به صورت « انشاءا» خوانده مى شود. 




