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 متانقا راست
ــوي خود قرار داد.    ــان و راهنماي به س ــتي را نن ــساس  به نام خدايي كه جهان را آفريد و هس حمد و س

ــت كردم، عرايد كرد، ــت كه هر گاه او را خواندم، جوابد داد. هر گاه درخواس ــوا اوس هر چند به  مخص

 .1هاي كوچك و ناچيز بسنده كردمدرخواست

 كند، آشنايي داريد؟مي! آيا شما با تصويري كه روي تخته ميآموزان گرابا سالم به شما دانش   

 
سنت، كالم     ست. اح سوي خداوند ا سي كه راهنماي ما به  سيار مقد ست، اما كتاب ب صوير كتاب ا بلي، ت

 خداوند كتاب قرآن كريد.

سوره سئوال ميبا نام  شنايي داريد؟ چند  ستها چه مقدار آ سمت را شما را در ق سخ  سسس پا سد.  اين  پر

 نويسد.جدول مي

 ؟ يونسكدام سوره به نام پيامبري است كه در دل ماهي قرار گرفت .1

 غافر باشد؟به نام خداوند آمرزنده گناهان مي كدام سوره .2

 بقره   است؟ترين سوره قرآن بزرگكدام سوره  .3

 شوري   باشد؟به نام مشورت كردن مي كدام سوره .4

 سجده   است؟به نام يكي از اركان نماز  كدام سوره .5

                                                 
 ، برگرفته از دعاي ابوحمزه ثمالي.مفاتيح الجنانـ 1



 ليل    باشد؟به نام شب مي كدام سوره .6

 نساء    كدام سوره به نام زنان است؟ .7

 در اين جدول قرآني پيامي نهفته است كه شما بايد حدس بزنيد كه آن پيام چيست؟   

«  دينياري »آيد. احسنت! حركت كنيد، پيام به دست مي  اگر به اين صورت          كند،يك راهنمايي مي   

 توان از اين جدول به دست آورد. را مي

نويســـد، توجه كنيد: اي كه روي تخته ميبه آيه

 كند؟چه كسي ترجمه مي

شما را ياري مياحسنت، اي كساني كه ايمان آورده    ستوار هايتكند و گامايد! اگر خدا را ياري كنيد،  ان را ا

 سازد.مي

ــريعت و تعليمات خدا و پيام ر و همراهي  توان خدا را ياري كرد؟چگونه مي بلي، با ياري كردن آيين و ش

 با او در جنگ و جهاد.

نر، آيه     سوره ح ست: 8در  ، ياري خدا دركنار ياري پيام رش قرار گرفته ا

ست، ولي باز تع ير به ياري ينبا ا    سيار ناچيز ا كه قدرت خداوند بي پايان و قدرت مخلوقات در برابر او ب

شن كردن خداوند مي سأله جهاد و دفاع از آيين حق را رو ر تسازد. تع يري از اين با عظمتكند تا اهميت م

 .2شودبراي اين موضوع پيدا نمي

 ام مربوط به كدام سوره است؟وشتهاي كه روي تخته نداند آيهآيا كسي مي

سابقه    سمت م شركت كننده داريد. به هر كدام از اين افراد كارتيدر اين ق دهد كه يك مي 3اي با چهار نفر 

طرف آن متني آمده است كه راهنماي شما براي آشنايي با اين سوره است. پس خوب گوش كنيد تا هر چه 

 تر جواب دهيد.سريع

 آيه دارد. 38ه نازل شده است و اين سوره در مدين .1

 «هر كس اين سوره را تالوت كند، خداوند او را از نهرهاي بهنت سيراب سازد: »به فرموده پيام ر .2

اي هر كس بخواهد حال ما و دشمنان ما را بنگرد اين سوره را بخواند كه آيه»فرمود:  امام صادق .3

 .« 4ها استاي در باره آندر باره ما و آيه

 باشد.مي قرار دارد و هد نام پيام ر 26هفتمين سوره قرآن است كه در جزء چهل و  .4

                                                 
 .421، ا21، جتفسير نمونهـ ناصر مكارم شيرازي، 1

ـ ل( بر روي آن نوشته شده است را در اختيار دانش2 ـ ق  ـ ت  قرار  آموزانـ مربي كارتي را كه يك طرف  آن متن و طرف ديگر را كه اين حروف )ا 

 دهد.مي

 .95، ا9، داراحياءالتراث العربي، بيروت، جمجمع البيانـ الفضل بن الحسن الر رسي، 3



سوره     سنت، نام اين  شما با توجه به حروف « محمد»اح ست كه  سوره ا ست. اما نام ديگري براي اين  ا

 ها، بايد آن نام را حدس بزنيد.پنت كارت

ستان مي    شوند تا نام ديگر اياز اين دو ست آيد. بلي،خواهد كه جا به جا  سوره به د يا جنگ و «قتال» ن 

 باشد. جهاد كه نام ديگر اين سوره مي

اند. همچنين به جهت آن كه گذاشته« محمد»نام آن را در دومين آيه اين سوره ،چون نام پيام ر آمده است،   

 اند.قتال ناميده اين سوره در بح وحه جنگ احد، يا كمي بعد از آن نازل شده است،

صيتتا اين    صو ضي از خ سوره، جا با بع شنايي با محتواي اين  شديد. حاال براي آ شنا  سوره آ هاي اين 

 هايي را از آن استخراج كنيد. كند تا در پايان كلمهقسمت دوم جدول را تكميل مي

 
 (27و 25، 9، 6، 7سعادت )    گويند؟به خوشبختي چه مي .1

 (11و 2، 1مكه )       به دنيا آمد؟ در كدام شهر پيامبر .2

   گويند؟چه ميشود،خوانده مي« ل»ها بيايد بر سر آن« ال»در عربي حروفي كه اگر  .3
 (19و 20، 3، 24قمري )        

  بود؟ چه كه با پيامبر از مكه به مدينه رفتند،نام كساني  .4

 (23و 4، 14، 12، 15مهاجر)       

 گويند؟آن، اشياي ديگر ديده شود، چه ميشيشه باشد و از پشت و به آنچه كه مانند بلور  .5
 (17و 18، 16، 28شفاف)       

 (10نا )       ؟5آيد، چيستعالمت نفي در فارسي كه در اول كلمه مي .6

 (22و 21زن )            مقابل مرد چيست؟ .7

 (13و 5شب )         گويند؟زمان بين غروب تا طلوع آفتاب را چه مي .8

 (8و 26دو )             ورزش همگاني چه نام دارد؟ .9

                                                 
 شود.در خانه ده نوشته مي« نا»ـ دو حرف 1



در اين جدول هفت هاي داخل جدول است. به اين راهنمايي دقت كنيد. حاال نوبت به دست آوردن كلمه   
ــيد و  ــما حرف اول )م( را بنويس ــماريد. هر گاه چهار حرف 7تا 7كلمه چهار حرفي وجود دارد كه ش تا بن

در خانه )دوم( را « ك»اول جدول حرف بعدي  نويســـد. پس از آن ازكامل شـــد آن كلمه را روي تخته مي
شمارش ميمي شروع به  سد و  سوم،نوي ست آيد. ) به همين ترتيب حرف بعدي   كنيد تا كلمه بعدي به د

 ها را به دست آوريد. شماريد( پس همه كلمهچهارم و... را مي
 «شهيد، ع رت، سازش ق، جهاد،مؤمن، كافر، مناف»هاي به دست آمده به ترتيب ع ارتند از: احسنت، كلمه   

 

 ؟6اي بسازدها جملهتواند با اين كلمهچه كسي مي

 كند:هاي بسيار قننگي ساختيد. من هد اين جمله را پيننهاد مياحسنت، جمله   
با كافران جهاد كردند. بعضــي شــهيد شــدند و به مالقات خداوند رفتند. در  افراد مؤمن در زمان پيام ر اكرم

 راد منافق با كارشكني از جنگ فرار كردند. مقابل اف
 در اين قسمت به حكايت يكي از شهداي جنگ اُحد گوش كنيد.

سعدمَيثَخَ    سيد و عرض كرد: خدمت پيام ر اكرم ه، پدر  نتاق » ر ستد رفت، زيرا م صت جنگ بدر از د فر
 نيديد. قرعه به نام او افتاد وشهادت بودم. شدت اشتياق من به شهادت به قدري بود كه من و پسرم قرعه ك

ـــب او را در خواب ديدم كه در بهترين حال در ميان  ـــيد. دين ـــهادت رس و  ميوههاي باغاو به فيض ش
هاي وعدهدر بهنــت به ما ملحق شــو و در كنار ما باش. » گفت:كند. او ميهاي بهنــت گردش ميرودخانه

ــادق يافتد. ــسس به پ« پروردگارم را در باره خود ص ــيار به »گفت:  يام رس ــوگند اي پيام ر خدا! بس به خدا س
شده نتاقد. پير  نت م ستن به او در به ست دارم كه به مالقات پيو ست. دو سوده گرديده ا ستخواند فر ام و ا

 .7براي او دعا كرد. او در اُحد شهيد شد خدارسول« پروردگارم بروم. از خدا بخواه كه شهادت را نصي د كند.
 ه دام بــالــسرانــدر نيـــاري ب  ابي ز هر بد رهاچو خواهي كه ي

 ر كردگارــنــكو نــام باشــي ب  بُــوي در دو گيتي ز بد رستگار

 ها بدين آب شويدل از تيرگي  بـرت راه جويـبه گـفتــار پيغم
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