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

ِکـتـاب... :

ر ُسـل... :

ُ

َ

ـتـب... :
کُ ُ

تمرین دوم :هر کلمه را به معنای آن وصل کن.

1ـ ب َ ِ ّـیـنـات

فایدهها

2ـ نـاس

آهن

3ـ َحـدیـد
4ـ ِ
مـنـافـع

نیرومند
دالیل روشن

 5ـ َق ِـو ّی

مردم

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

ـهـم ِبـالۡـب ِـی ِ
ـنـات و ِبـالـ ُّزب ِـر و ِبـالۡ ِـک ِ
ـم ِ
نـیـر
جـاء تۡ ُ
ـه ۡـم ُر ُسـلُ ُ ۡ َ ّ
ـتـاب الۡ ُ
ُ َ
َ
1ـ َ
آوردند برای آن ها … شان

…

سورهی فاطر ٢٥

و مطالب حکمتآموز و … روشنگر

ِ
ِ
ـلـون
ـثـیـرة ٌ َو م ۡـنـهـا تَـ ۡأکُ َ
٢ـ َو لَـکُ ۡـم فـیـهـا َمـنـاف ُـع کَ َ

سورهی مؤمنون ٢1

و برای شما در دامهای اهلی … … است و نیز از آن ها میخورید.

ِ
ـك هُ َـو الۡـ َق ِـو ُّی الۡ َـعـزیـ ُز
٣ـ ا َّن َرب َّ َ
قطعاً … تو ،او

… شکستناپذیر است.

ِ
ِ
ـسـنًـا
٤ـ َو قـولـوا لـلـ ّنـاس ُح ۡ
و صحبت کنید با …

انس با قرآن رد خاهن

72

سورهی هود ٦٦

خوب.

آیه ی  25سوره ی حدید (آیه ی قسط) را كه در این جلسه آمده ،بخوان و سه
وسیله ای را كه با آهن ساخته شده و در خانه از آن استفاده می شود ،نام ببر.

سورهی بقره ٨٣

آیات  1تا  6سوره ی ُمـجادله

جلسه ی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی  542قرآن کامل
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پیام قرآنی

ذین آ َمنوا ِم ۡن ُ
ـك ۡم
ـر َف ِ
ـع ال ٰ ّل ُه الَّ َ
َی ۡ
خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده

َو الَّ
ـم َد َر ٍ
جات
َ
ـذیـن او ُتوا ا ۡلـ ِع ۡل َ

و اهل علم و دانش هستند ،درجات باالیی می بخشد.

سوره ی ُمـجادله ،آیه ی 11

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

ابوعلی سینا (پدر علم پزشكی)

حكیم ابوالقاسم فردوسی
(شاعر نامدار)

حیان (پدر علم شیمی)
جابربن ّ

پرفسور سید محمود حسابی
( پدر علم فیزیک ایران )

منجم،
خواجه نصیر (ریاضی دانّ ،
اندیشمند و سیاستمدار برجسته)

منجم)
ابوریحان بیرونی (ریاضی دان و ّ

شهید مصطفی احمدی روشن
( دانشمند انرژی هسته ای )

طاهره صفارزاده
(مترجم قرآن به زبان فارسی و انگلیسی )

فعالیت  :این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را یک بار دیگر بخوانید.
انس با قرآن رد خاهن
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پیام قرآنی درس را بخوان و درباره ی یكی از دانشمندان مسلمان تحقیق كن
و گزارش كوتاهی از آن را برای دوستانت بگو.

 -1کتاب میزان الحکمه  ,جلد  , 4صفحه ی 597

جلسه ی چهارم
خواندن
از روی قرآن کامل

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

یک نکته از
هزاران

مادر فلـ ّزات
اس
ـع لِـلـ ّن ِ
ـحـدیـ َد فیـ ِه َب ۡـأ ٌس َشـدیـ ٌد َو َمـنا ِف ُ
َو َانۡـ َز ۡلـ َنا ا ۡل َ

سوره ی حدید ،آیه ی 25

واژه ی حدید به معنای آهن در چند جای قرآن آمده است .یكی از مشهورترین آن ها كه به فایده ی آن
نیز اشاره دارد ،در سورهای به همین نام آمده است و شما آیات آن را در درس یازدهم خواندید.
آهن ،یكی از نعمتهایی است كه خداوند در طبیعت قرار داده تا انسان ها

اهم ّیت
از آن استفاده كرده و از فواید آن بهرهمند شوند .آهن در زندگی ما ّ
زیادی دارد و از آن در عموم صنایع استفاده میشود.
٭ ٭ ٭

داستان قرآنی 1زیر یكی از كاربردهای آهن را بیان میكند.
ُذوالـ َقر ِنـیـن حاكمی مهربان ،دانا و دشمن ظالمان بود .در یكی از
سفرهایش به سرزمینی رسید كه مردم آنجا از سوی قومی ستمگر اذیت و
آزار میشدند .آن ها از ذوالقرنین خواستند با توانایی و دانایی خود ،آنان
شر آن قوم ظالم نجات دهند.
را از ّ
ذوالقرنین وقتی دید تنها راه نفوذ و هجوم قوم ظالم به آن مردم از بین
سدی بزرگ و محكم
دو كوه است ،تصمیم گرفت میان د ّره آن دو كوه ّ
بسازد تا مانع تجاوز آن قوم ستمگر شود .او از مردم خواست هر چه
سدی بلند و
میتوانند آهن ،مس ،سنگ و چوب فراهم آوردند .او با آن ها ّ
سد آهنین مانع نفوذ و عبور آن قوم ظالم شد .وقتی
مستحكم ساخت .این ّ
سد بینظیر تمام شد ،ذوالقرنین این مو ّف ّقیت را از لطف و
كار ساختن آن ّ
رحمت خداوند دانست و چنین گفت :هٰ ذا َر ۡح َم ٌة ِم ۡن َر ّبی .این داستان
در سوره ی كهف آیات  83تا  98آمده است.
انس با قرآن رد خاهن

ادامه ی آیات درس تا آیه ی  11سوره ی مجادله را از روی قرآن ،بخوان.

-1كتاب تفسیر المیزان ،آیات  83تا  98سوره كهف.
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درس دوازدهم
اول
جلسه ی ّ

آیات  12تا  21سوره ی ُمـجادله

خواندن قرآن

صفحه ی  544قرآن کامل

انس با قرآن رد خاهن
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قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

جلسه ی دوم
تمرین قرائت

خواندن قرآن

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

توجه کنید.
آیات و عبارات منتخب از سوره ی ُمـجادله را بخوانید و به معنای آن ها ّ

کاة
ـالة َو آتُـوا َّ
قیـمـوا َّ
الز َ
الص َ
1ـ فَـاَ ُ
پس بهپا دارید نماز را و بپردازید زکات را

طیـعـوا الـل َّٰـه َو َرسولَـه
٢ـ َو َا ُ

و

و اطاعت کنید از خدا و پیامبرش

٣ـ و الـل ُّٰـه َخ ِ
ـلون
ـم َ
ـبیـر بـما ت َ ۡع َ
ٌ
َ

1٣

و خدا آگاه است به آنچه انجام میدهید

ِ
ـن َانَا َو ُر ُسـلی
ـب الـل ُّٰـه لَـاَ ۡغـلـبَ َّ
٤ـ کَ َـت َ

خداوند مقرر کرده است که من و پیامبرانم حتماً پیروز میشویم

ِ
ـزیـز
 ٥ـ ا َّن الـل َّٰـه َق ِـو ٌّی َع ٌ

٢1

قطعاً خدا قدرتمند و شکستناپذیر است.

ـه ۡم َو َرضوا َع ۡن ُـه
 ٦ـ … َر ِضـی الـل ُّٰـه َع ۡن ُ

… خداوند از مؤمنان راضی است و ایشان نیز از خدا راضی هستند.

ـك ِح ۡز ُب الـل ِّٰـه
٧ـ اُولٰ ِـئ َ
ایشان حزب خدا هستند

 ٨ـ َاال ِا َّن ِحزب الـل ِّٰـه هـم الۡ ِ
ـحون
ـم ۡفـل َ
ُ ُ ُ
ۡ َ

٢٢

بدانید که حزب خدا حتماً رستگار و موفق هستند.
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