درس دهم

اول
جلسه ی ّ

آیات  4تا  11سوره ی حدید

خواندن قرآن

صفحه ی  538قرآن کامل
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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.

آیات  7و  8سوره ی َحـدید را بخوانید و به معنای آن ها توجه کنید.

1ـ ِآمـنوا ِبالـل ِّٰـه و ر ِ
سولـه
َ َ

ی

ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او

٢ـ و َان ۡ ِـفـقوا ِمـما جـعـلَـکُم مسـت ۡخـلَـفیـن ِ
فیـه
ّ َ َ ۡ ُۡ َ
َ
َ
و انفاق کنید از آنچه به شما رسیده است.

ـذیـن َآمـنوا ِم ۡنـکُ ۡـم َو َانۡـ َفـقوا
٣ـ فَال َّ َ

پس کسانی از شما که ایمان آوردند و انفاق کردند،

ـبیـر
٤ـ ل َ ُ
ـه ۡم َا ۡج ٌـر کَ ٌ

٧

برای آن ها پاداش بزرگی است.

ِ
ـنون ِبالـل ِّٰـه
 ٥ـ َو ما لَـکُ ۡم ال ت ُ ۡـؤم َ
و چرا شما به خدا ایمان نمیآورید؟!

سول ی َ ۡـدعـوکُ ۡـم ِل ُـت ۡـؤ ِمـنوا ِب َـرِبّـکُ ۡـم
الـر ُ
 ٦ـ َو َّ

درحالی که پیامبر ،شما را دعوت میکند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید.

٧ـ َو َق ۡـد َا َخ َـذ میـثا َقـکُ ۡـم

و قطعاً (خداوند) از شما پیمان گرفته است؛

ِ
ِ
ـنیـن
 ٨ـ ا ۡن کُ ۡن ُـت ۡم ُم ۡـؤم َ

٨

اگر مؤمن هستید.
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کار رد کالس
تمرین ا ّول :معـنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

نـور:

ـشـر:
بَ ِ ّ

…

…

َجـ ّنـات:

…

َسـبـیـل:

…

تمرین دوم :معـنای صحیح را عالمت بزنید.
1ـ ءامـنـوا:

ایمان آورید

ایمان آوردند

٢ـ َانۡـ َفـقـوا:

انفاق کردند

انفاق کنید

َ

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

1ـ و َان ۡ ِـفـقوا فی َس ِ
ـبـیـل الـل ِّٰـه
َ
و انفاق کنید در

…

سورهی بقره 1٩٥

…

٢ـ و َانۡـ َفـقـوا ِمـمـا رز ۡقـنـاهـم ِسـرا و ع ِ
ـالن َـیـ ًة
ّ ََ
ُ ۡ ًّ َ َ
َ
و

…

سورهی رعد ٢٢

از آنچه به آن ها روزی دادیم آشکارا و نهان.

٣ـ فَ ِ
ـآمـنـوا ِبـالـل ِّٰـه و ر ِ
سـولـه و الـ ّن ِ
ـور الَّـذی َان ۡ َـزلۡـنـا
َ َ
ٰ َ

سورهی تَغابُن ٨

پس ایمان بیاورید … … و … او و … ی که نازل کردیم.

الـص ِال ِ
٤ـ و ب ِ ّ ِ
ـه ۡـم َجـ ّن ٍات
ـذیـن َآمـنوا َو َع ِـمـلُـوا ّ
ـحات َا َّن ل َ ُ
ـشـر ال َّ َ
َ َ
و بشارت ده به کسانی که … و …
انس با قرآن رد خاهن
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…

سورهی بقره ٢٥

که برای آن ها … یی است.

صفحه ی اول قرآن در تابستان (سوره ی تغابن ،آیات  1تا  )6را پیش خوانی كن.

جلسهی سوم
آیات  1٢تا  1٨سوره ی َحدید
خواندن قرآن

صفحه ی  539قرآن کامل
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پیام قرآنی

ـنـ ُت ۡم
ـن ما ُك ۡ
ـو َم َ
ـعـ ُك ۡم ا َۡی َ
َو ُه َ
و خدا با شماست هر جا كه باشید.

سوره ی حدید ،آیه ی4

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

و خدا یی كه رد این زندیكی است ؛
الی این شب بواه ،

پای آن کاج بلند ،

روی آگاهی آب،
روی اقنون گیاه .

سهراب سپهری

فعالیت  :این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كرده و آن را حفظ كنید.
انس با قرآن رد خاهن
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از پدر و مادر خود بخواهید یک خاطره درباره ی پیام قرآنی این درس
برای شما تعریف كنند.

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.

یک نکته از
هزاران

تو ّلدی دیگر

انس با قرآن کریم در استان قم (حرم حضرت معصومه سالم الله علیها)

توجهش را جلب کرد .صاحب خانه هنوز بیدار بود و در دل شب قرآن
سوسوی چراغی از داخل یکی از اتاق ها ّ

می خواند  .ف َُضیل برای گذراندن وقت به گوشه ای خزید و پنهان شد ،تا کسی که قرآن می خواند ،بخوابد تا او بتواند قصد
خود را عملی كند.

در آن سکوت شب ،فقط صوت زیبای قرآن شنیده می شد و بر قلب او نفوذ می كرد .گر چه کارهای زشتش ،او را

به تدریج با اسالم بیگانه کرده بود ،ولی در دلش به خدا و اسالم ایمان داشت .او با شنیدن آیات قرآن ،به فکر عمیقی فرو

رفت ،گویا روزنه ای به سوی حقیقت برای او باز شده بود ،بغض او ترکید و در تنهایی به حال خود گریست ،اشک چون
باران در گونه های او جاری شدّ .
ابیت و معنویت قرآن هر لحظه او را بیش تر تحت تأثیر قرار می داد ،در این میان ،آیه ی
جذ ّ

 16سوره ی حدید را شنید:

ـشـع ُقـلوبـهم لِ ِ
َا لَم ی ۡ
ـأ ِن لِ َّل
ـذ ۡكـ ِر ال ّلٰ ِه
آمـنوا ا َۡن تَ ۡخ َ َ
َ
ۡ َ
ـذیـن َ
ُ ُۡ
آیا زمان آن نرسیده است كه دل های مؤمنان به یاد خدا ،خاشع گردد؟

سوره ی حدید ،آیه ی 16
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