جلسه ی دوم

تمرین قرائت

خواندن قرآن

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط ،همراه با آن بخوانید.

آیات  55تا  58سوره ی ذاریات را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.

ِ
1ـ َو َذ ِكّ ۡـر فَ ِـا َّن ِ ّ
ـنـیـن
الـذكۡ ٰ
ـری ت َ ۡـنـ َف ُـع ال ُۡـم ۡـؤم َ

55

و تذکّر بده ،پس قطعاً تذکر برای مؤمنان سودمند است.

ـن و اۡلنۡـس ِال ِلـی ۡـعـب ِ
2ـ و مـا َخـلَـ ۡق ُ ِ
ـدون
َ ُ
َ
ـت الۡـج َّ َ
َ

56

جن و انسان را خلق کردم تا مرا عبادت و اطاعت کنند (برای رسیدن به راه راست و رستگاری)

3ـ مـا اُریـد ِمـن ِ
ـن ِر ۡز ٍق
ُ ۡ ُ
ـه ۡـم م ۡ
از آن ها هیچ روزی نمی خواهم

ُریـد َا ۡن یـطۡ ِـع ِ
ـمون
4ـ َو مـا ا ُ ُ

57

و نمی خواهم که به من غذا بدهند.

ِ
الـر ّز ُاق
5ـ ا َّن الـل َّٰـه هُ َـو َّ
قطعاً خداست که روزی دهنده است؛

ِ
ـتـیـن
ـم ُ
6ـ ُذو الۡـ ُق َّـوة الۡ َ

58

صاحب قدرت و توانمند است.

38

کار رد کالس
تمرین ا ّول :معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

ِر ۡزق… :

ِانۡـس… :

ُق َّـوة… :

تمرین دوم :معنای صحیح را عالمت بزنید.

ِ
ـری:
1ـ ذ ۡک ٰ

تذکُّر

تذکّر بده

2ـ ِالٰـه:

پروردگار

خدا ،معبود

3ـ هُـو:

صاحب

او

4ـ ذو:

صاحب

او

َ

تمرین سوم :این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

ِ
ظـیـم
1ـ َو الـل ُّٰـه ُذو الۡـ َف ۡضـل الۡ َـع ُ

105

سورهی بقره

و … … بخشش و لطف … است.

ِ
ـك لَـرحـم ًة و ِذ ۡک ٰ ِ
2ـ ِا َّن فـی ٰذ ِ
ـنـون
ل
َ
ـری لـ َق ۡـو ٍم ی ُ ۡـؤم َ
َ ۡ َ َ
… در این (قرآن) رحمت و …

51

سورهی عنکبوت

برای … ی است که ایمان می آورند.

واحـد ل ِالٰـه ِ
3ـ و ِالٰـهـکُـم ِالٰـه ِ
َّ
حـیـم
الـر
ـن
م
ـ
ح
الـر
ـو
ه
ل
ا
ٰ
ُ
ٌ
َ ُ ۡ ٌ
َ
َّ
َّ
ۡ ُ
ُ
َ
و … شما … یکتاست … … ،جز … که … ی …
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سورهی بقره

است.

انس با قرآن رد خاهن

آیات این جلسه را با توجه به معنای آیات یک بار بخوان و سعی كن
آیات  55و  56را حفظ كنی.

39

جلسه ی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی  524قرآن کامل

40

آیات  15تا  31سوره ی طور

پیام قرآنی

ٍ
ُك ُّ
َ
هیـن
ـل ۡ
ـب َر ٌ
ـس َ
امـ ِریٔ بِـما ك َ
هر شخصی ،به نتیجه ی عمل خود میرسد.

َ
یش
َ
هب جز ِكشته ی خو تن ندر وی

سوره ی طور  ،آیه ی ...

1

به كمک تصویر با دوستان خود گفت و گو كنید و بگویید که کارنامه ی هریک از آن ها چگونه است؟

فعالیت :این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و شماره ی آیه را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.
انس با قرآن رد خاهن

دروی ِ :درو نکنی
َ -1ن َ

برای موفقیت خود ،یک برنامه ی هفتگی مناسب بنویس و به كالس بیاور.

41

جلسه ی چهارم

خواندن
از روی قرآن کامل

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه ،آن را بهصورت تصادفی باز کنید
و از روی آن بخوانید.

انس با قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری

همیشه در تپش

یک نکته از
هزاران

قلب ،یک تلمبه عضالنی است که در سینه قرار دارد

و پیوسته خون را به سراسر بدن می فرستد .قلب در یک

شبانه روز حدود  10هزار بار میزند .خدای بزرگ و

مهربان این قلب كوچک را آن چنان دقیق و كامل آفریده
است كه بتواند این کار سنگین را طی ده ها سال از عمر

یک انسان انجام دهد .

َو فی َانۡـ ُف ِس ُ
ـم َا َفـال ُت ۡـب ِ
ـرون
ـص َ
ـک ۡ
و آیا در وجود خودتان دقت نمیکنید؟
انس با قرآن رد خاهن

42

ذاریات ٢1

ادامه ی آیات درس را تا پایان سوره ی طور از روی قرآن بخوان.

درس هفتم
جلسه ی اوّ ل

َشـقُّ الـقَـمـر
روزی مشركان ّ
مكه نزد رسول خدا ص ّلی ال ّٰله علیه و آله آمدند و گفتند  :اگر راست می گویی که پیامبر
خدا هستی ،وقتی شب شد ماه را برای ما دو نیمه كن.
پیامبر خدا فرمودند  :اگر این كار را بكنم ،شما به خدا ایمان می آورید ؟ گفتند  :آری
آن شب ،شب چهاردهم ماه بود و ماه كام ًال نورانی بود ؛ پیامبر اكرم ص ّلی ال ّٰله علیه و آله دست به دعا بلند
كردند و از پیشگاه پروردگار خواستند تا درخواست آن ها ،اجابت شود .سپس با انگشت خود به ماه اشاره
كردند؛ ناگهان ماه دو نیم شد .پیامبرص ّلی ال ّٰله علیه و آله مشركان را یک به یک به نام صدا زدند و از آن ها
عده ای از آنان ایمان آوردند و برخی
خواستند تا این منظره را ببینند و به خدا و دین اسالم ایمان بیاورندّ .
1
نیز به بهانه ی جادو بودن این واقعه ،ایمان نیاوردند .آیات ابتدایی سوره ی قمر به این معجزه اشاره دارد.
آیات  1تا  27سوره ی َق َـمر
خواندن قرآن

صفحه ی  528قرآن کامل

1ـ تفسیر نمونه ،جلد ، 23صفحه ی 8
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صفحه ی  529قرآن کامل

انس با قرآن رد خاهن

44

آیات  28تا  49سوره ی قمر را یک بار از روی قرآن بخوان.

جلسهی دوم

تمرین قرائت

خواندن قرآن

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط ،همراه با آن بخوانید.

آیات  1تا  7سوره ی الرحمن را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.

ـن
1ـ َا َّ
لـر ۡحـ ٰم ُ

1

آن
َعـ َّل َـم الۡـ ُق ۡر َ

٢

خدای بخشنده ،قرآن را یاد داد.

ِ
ـسان
2ـ َخـلَ َـق اۡلن ۡ َ

3

ـیان
ـم ُـه الۡـبَ َ
َعـ َّل َ

4

انسان را آفرید ،به او سخن گفتن را آموخت.

ـح ٍ
سـبان
ـم ُـر ِب ُ
3ـ َا َّلش ۡم ُ
ـس َو الۡـ َق َ

5

خورشید و ماه با حسابی منظم در گردشند

ـج ِ
ـدان
ـج ُـم َو َّ
ـج ُـر ی َ ۡس ُ
4ـ َو الـ َّن ۡ
الش َ

6

و سبزه (زارها) و درخت (ها) در سجده و فرمانبرداری هستند.

ـمیـزان
ـماء َرفَ َـعـها َو َو َض َـع الۡ
5ـ َو َّ
َ
الس َ

7

و (خداوند) آسمان را برافراشت و (در آن) میزان (و قانون) قرار داد.
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