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           پيام قرآنی 

                                                                                                             
به كمک هم گروهی خود، تعداد دفعات تكرار این پيام قرآنی را در سوره ی الرحٰمن حساب كنيد. به نظر 

شما چرا این آیه تكرار شده است ؟

باِن َفـِبـَاِیّ آالِء َربِّـُکـما ُتـَکِذّ

پس کدامين نعمت خدا را تکذیب می کنيد؟!

سوره ی الرحمن، آیه ی17

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن آیات صفحه ی قبل را بخوان و یكی از پيام های قرآنی را كه قباًل آموخته ای، در ا
آن پيدا كن.
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته 
از هزاران

1 1ــ ثرّیا : مجموعه ای از چند ستاره که در فارسی به »خوشه ی پروین« معروف است 2ـ کتاب بحار ااَلنوار، جلد 38 ، صفحه ی 8

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

آیات 68 تا 78 سوره ی َالّرحٰمن و آیات 1 تا 16 سوره ی واقعه را پيش خوانی كن.

انس با قرآن کریم در استان گیالن                 مردان پارسی

قرآن کریم آوردن  از  آموزگار خود پس  با راهنمایی 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنيد

و از روی آن بخوانيد.

 سوره ی الّرحٰمن آیه ی 33

یا َمۡعـَشـَر اۡلـِجـِنّ َو ااِۡلۡنـِس 
ای گروه جن و انس !

ـماواِت َو ااَۡلۡرِض  ِاِن اۡسـَتـَطۡعـُتم َان َتۡنـُفـذوا ِمۡن َاۡقـطاِر السَّ
اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید،

َفاۡنـُفـذوا  
پس بگذرید

ال َتۡنـُفـذوَن ِااّل ِبـُسۡلـطاٍن 

ولی نمی توانید مگر با قدرت و توانمندی.
                                                                                

پيامبر اعظم صّلی الله عليه و آله : دانش اگر در ثرّیا باشد، مردانی از سرزمين پارس بر آن دست خواهند  یافت.2
1
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درس نهم
جلسه ی اّول

آیات 68 تا 78 سوره ی الرحٰمن و آیات 1 تا 16 سوره ی واقعه

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

 آیات 17 تا 50 سوره ی واقعه را از روی قرآن بخوان.

صفحه ی 534 قرآن کامل
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جلسه ی دوم

آیات 68 تا 7٢ سوره ی واقعه را بخوانيد و به معنای آن ها توجه کنيد.

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانيد.

خواندن قرآن

ذی تَۡشـَربوَن  1ـ َافَـَرَاۡیـُتـُم الۡــماَء الَـّ

آیا به آبی که می آشاميد دّقت می کنيد؟

 2ـ َا َانۡـُتـۡم َانۡـَزلۡـُتـموُه ِمـَن الۡـُمـۡزِن  َاۡم نَـۡحـُن الۡـُمـۡنـِزلوَن  

آیا شما آن را از ابر فرو فرستاده اید یا ما آن را فرو می فرستيم؟

 3ـ لَۡو نَـشاُء َجـَعۡلـناُه  ُاجاًجا  فَـلَۡو ال تَۡشـُكـروَن  

اگر می خواستيم آن را تلخ و شور می کردیم! پس چرا شکر نمی کنيد؟!

تی توروَن  4ـ َافَـَرَایۡـُتـُم الـّنـاَر الَـّ

آیا به آتشی که می افروزید، دّقت می کنيد؟

 5  ـ َا َانۡـُتـۡم َانۡـَشـۡأتُـۡم َشـَجـَرتَـها  َاۡم نَـۡحـُن الۡـُمـۡنـِشـئـوَن

آیا درخت آن را، شما به وجود آورده اید یا ما آن را ایجاد می کنيم؟

68

69

7

71

7٢
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تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسيد.

   مـاء:  …                  نـار:  …               َشـَجـَرة:  …             َعـظـيـم:  …                  

تمرین دوم: معنای صحيح را عالمت بزنيد.

1ـ َا:    نه، نيست        آیا

2ـ َانۡـُتـۡم:    شما        ما

3ـ نَـۡحـُن:    شما        ما

4ـ تَـۡشـکُـروَن:    شکر )می( کنيد        شکر نمی کنيد

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

روَن الۡـُقۡرآَن  …                                                                                       سوره ی نساء َـّ 1ـ َافَـال یَـَتـَدب

       پس   …   تدبير و اندیشه  نمی کنيد در   …   ؟!

2ـ َا  َانۡـُتـۡم تَـۡخـلُـقـونَه و َاۡم نَـۡحـُن الۡـخـاِلـقـون                                                         سوره ی واقعه

     …    …   آن را خلق می کنيد  یا   …    خالق )آن( هستيم ؟

ِیّـبـاِت لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡشـکُـروَن              سوره ی انفال  َو َرَزَقـکُـۡم ِمـَن الـطَـّ
ٰ
َدکُـۡم ِبـَنـۡصـِره َـّ 3ـ َو َای

     و نيرومند کرد شما را با یاری خویش، و روزی داد به شما از غذاهای   …   تا شما    …

کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

با توّجه به عبارات قرآنی این جلسه، دو فایده از فواید »آب و آتش« را در زندگی 
انسان، بنویس.

8٢

59

٢6
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جلسه ی سوم
 آیات 51 تا 76 سوره ی واقعه

خواندن قرآن

صفحه ی 536 قرآن کامل
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           پيام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ـروَن َّال اۡلـُمـطَـهَّ ـه و ِا ال َیـَمـسُّ

با وضو و پاكيزگی به قرآن دست می زنند.

سوره ی واقعه، آیه ی 79

 درباره ی آداب تالوت قرآن با دوستان خود گفت و گو كنيد.

فعاليت : آیات 77 تا 80  سوره ی واقعه را از روی قرآن بخوان و پيام قرآنی درس را در آن صفحه پيدا کن.

پيام قرآنی این درس كدام یک از آداب خواندن قرآن را یادآوری می كند؟ دو مورد از 
این آداب را نام ببر.
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته
 از هزاران

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
ذی تَۡشـَربوَن       َافَـَرَایۡـُتـُم الۡـماَء الَـّ

آیا در آبی که هر روز می نوشید، دّقت می  کنید؟

                                            سوره ی واقعه، آیه ی 68

ادامه ی آیات درس را تا آخر سوره ی واقعه از روی قرآنی که در خانه دارید، بخوان.

                 آب و آبادانی

انس با قرآن کریم در استان هرمزگان

قرآن کریم آوردن  از  آموزگار خود پس  با راهنمایی 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنيد

و از روی آن بخوانيد.


