پيام قرآنی

َفـبِـ َا ِّی آال ِء َر ّبِ ُ
ـکـما ُت َ
ـک ِّذ ِ
بان
پس کدامین نعمت خدا را انکار می کنید؟!
حمن ،آیه ی17
الر ٰ
سوره ی َّ

حمن حساب كنید .به نظر
الر ٰ
به كمک هم گروهی خود ،تعداد دفعات تكرار این پیام قرآنی را در سوره ی َّ

شما چرا این آیه تكرار شده است ؟

انس با قرآن رد خاهن
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آیات صفحه ی قبل را بخوان و یكی از پیامهای قرآنی را كه قب ًال آموختهای ،در
آن پیدا كن.

جلسه ی چهارم
خواندن
از روی قرآن کامل

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

یک نکته
از هزاران

مردان پارسی

انس با قرآن کریم در استان گیالن

ـن َو ا ۡ ِال ۡن ِ
ـس
یا َم ۡع َ
ـش َـر ا ۡل ِـج ِ ّ

ای گروه جن و انس !

ِ
ِا ِن ۡاسـ َت َـط ۡعـ ُتم اَن َت ۡنـفُـذوا ِم ۡن َاق ِ
ـماوات َو اۡال َۡر ِض
الس
ۡـطار َّ
اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید،

َفاۡنـفُـذوا
پس بگذرید

ـس ۡل ٍ
ـطان
ال َت ۡنـف َ
ُـذون ِا ّل ِب ُ

ولی نمی توانید مگر با قدرت و توانمندی.

حمن آیه ی 33
الر ٰ
سوره ی ّ
1

پیامبر اعظم ص ّلی الله علیه و آله  :دانش اگر در ثر ّیا باشد ،مردانی از سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت.

2

انس با قرآن رد خاهن

حمن و آیات  1تا  16سوره ی واقعه را پیش خوانی كن.
آیات  68تا  78سوره ی ا َّلر ٰ

1ــ ثر ّیا  :مجموعه ای از چند ستاره که در فارسی به «خوشه ی پروین» معروف است2 .ـ کتاب بحار االَنوار ،جلد  ، 38صفحه ی 108
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درس نهم

اول
جلسه ی ّ

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

خواندن قرآن

صفحه ی  534قرآن کامل

انس با قرآن رد خاهن
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آیات  17تا  50سوره ی واقعه را از روی قرآن بخوان.

جلسه ی دوم
تمرین قرائت

خواندن قرآن

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

آیات  68تا  7٢سوره ی واقعه را بخوانید و به معنای آن ها توجه کنید.

بون
1ـ َافَ َـر َا ۡ ُ
ــماء الَّـذی ت َ ۡش َـر َ
یـت ُـم الۡ َ

68

آیا به آبی که می آشامید د ّقت می کنید؟

2ـ َا َانۡـتـم َانۡـزلۡـت ِ
لون
ـم ۡـز ِن َا ۡم ن َ ۡ
ـم ۡـن ِـز َ
ـن الۡ ُ
ـن الۡ ُ
ـح ُ
ُ ۡ َ ُ ُ
ـموه م َ

69

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

ـرون
ُجاجا فَـلَ ۡو ال ت َ ۡشـ ُك َ
ـناه ا ً
ـشاء َج َـع ۡل ُ
3ـ ل َ ۡو ن َ ُ

70

اگر می خواستیم آن را تلخ و شور می کردیم! پس چرا شکر نمی کنید؟!

تورون
ـار الَّـتی
َ
4ـ َافَ َـر َای ۡ ُـت ُـم الـ ّن َ

71

آیا به آتشی که می افروزید ،د ّقت می کنید؟

ـشـ ۡأتُـم َشـجـرتَـها َام نَـحـن الۡ ِ
ـئـون
ـم ۡـنـش َ
ۡ ۡ ُ ُ
  5ـ َا َان ۡ ُـت ۡـم َان ۡ َ ۡ َ َ

72

آیا درخت آن را ،شما به وجود آورده اید یا ما آن را ایجاد می کنیم؟
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کار رد کالس
تمرین ا ّول :معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

مـاء:

…

نـار:

ـج َـرة:
َش َ

…

…

َعـظـیـم:

…

تمرین دوم :معنای صحیح را عالمت بزنید.
1ـ َا:

نه ،نیست

آیا

ـتـم:
2ـ َان ۡ ُ

شما

ما

ـن:
3ـ ن َ ۡ
ـح ُ

شما

ما

شکر (می) کنید

شکر نمی کنید

ۡ

ـرون:
4ـ ت َ ۡ
ـشـکُ َ

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

آن …
ـرون الۡـ ُق ۡر َ
1ـ َافَـال ی َ َـت َـدب َّ َ

سوره ی نساء

82

پس … تدبیر و اندیشه نمی کنید در … ؟!

ِ
ـقـون
2ـ َا َان ۡ ُـت ۡـم تَـ ۡخـلُـقـونَه و َا ۡم ن َ ۡ
ـن الۡـخـال َ
ـح ُ

سوره ی واقعه

59

… … آن را خلق می کنید یا … خالق (آن) هستیم ؟

3ـ و َایـدکُـم ِبـنـص ِـره و رز َقـکُـم ِمـن الـطَّ ِـی ِ
ـرون
ـبـات ل َ َـعـ َّلـکُ ۡـم ت َ ۡ
ّ
ـشـکُ َ
َ َّ َ ۡ َ ۡ ٰ َ َ َ ۡ َ

26

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

انس با قرآن رد خاهن
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توجه به عبارات قرآنی این جلسه ،دو فایده از فواید «آب و آتش» را در زندگی
با ّ

انسان ،بنویس.

سوره ی َانفال

آیات  51تا  76سوره ی واقعه

جلسه ی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی  536قرآن کامل
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پيام قرآنی

ال یـمـسـه و ِ
َّ
ـهـرو َن
ل
ا
ال
ا
ۡ
ـمـطَ َّ
َ َ ُّ
ُ
با وضو و پاكیزگی به قرآن دست می زنند.
سوره ی واقعه ،آیه ی 79

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

فعالیت  :آیات  77تا  80سورهی واقعه را از روی قرآن بخوان و پیام قرآنی درس را در آن صفحه پیدا کن.

انس با قرآن رد خاهن

60

پیام قرآنی این درس كدام یک از آداب خواندن قرآن را یادآوری میكند؟ دو مورد از
این آداب را نام ببر.

جلسه ی چهارم

خواندن
از روی قرآن کامل

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

انس با قرآن کریم در استان هرمزگان

یک نکته
از هزاران

آب و آبادانی

بون
ۡـماء الَّـذی ت َ ۡش َـر َ
َافَ َـر َای ۡ ُـت ُـم ال َ

آیا در آبی که هر روز می نوشید ،د ّقت می  کنید؟
سوره ی واقعه ،آیه ی 68

انس با قرآن رد خاهن

ادامهی آیات درس را تا آخر سورهی واقعه از روی قرآنی که در خانه دارید ،بخوان.

61

