درس چهارم
تمرین اول

جلسه ی اول

آیات  ٥٤تا  ٦٢سوره ی هود را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

صفحه ی  228قرآن کامل

تمرین دوم
26

آیات درس را از کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط ،همراه و شبیه کتاب
گویا بخوانید.

جلسه ی دوم
تمرین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط ،همراه با کتاب گویا بخوانید
و به وقف کلمات توجه کنید.

تمرین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و آخر هر سطر وقف کنید .دقت شود در هنگام وقف،
حرکت خوانده نمی شود و «ـة  ة» به « ـه  ه» تبدیل می شود .به ترجمه ی عبارات نیز توجه کنید.

ِ
ِ
ـن ُق َّـو ٍة 				
١ـ َو َاع ّـدوا ل َ ُ
ـه ۡم َمـا ۡاس َـتـطَ ۡـع ُـت ۡـم م ۡ

َانفال ٦٠

و آماده کنید در برابر آن ها (دشمنان خدا) آن چه می توانید از قدرت و نیرو

٢ـ ِ
َّ
یـادةٌ 				
ل
ـ
ل
ـسـنُـوا ال ُ
ـنـی َو ِز َ
ـذیـن َا ۡح َ
ۡـح ۡس ٰ
َ

یونُس ٢٦

برای کسانی که کار خوب کردند ،پاداش نیکوتر و بیش از آن است.

ِ ِ
ـس َـنـ ٌة 				
٣ـ لَـ َق ۡـد َ
کان لَـکُ ۡـم فی َرسول الـلّٰـه ا ُۡس َـوة ٌ َح َ

َاحزاب ٢١

قطعاً برای شما ،پیامبر خدا ،الگوی نیکویی است.

ِ
خ ِـزنـا یـوم ال ۡ ِـقـیـام ِـة	            آل ِعمران ١٩٤
ـك و التُـ ۡ
٤ـ ربَّـنـا و ءاتـنـا مـا و َع ۡـدتَـنـا َعـلی رس ِـل َ
َ

َ

َ

ٰ ُ ُ

َ

ََۡ

َ

پروردگارا ببخش به ما آنچه وعده دادی به وسیله ی پیامبرانت؛ و خوار نساز ما را در روز قیامت.
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کار در کالس
با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل ،معنای صحیح را عالمت بزنید.

تمرین اول

١ـ ُق َّـوة:

  قدرت و نیرو

		

  رعد و برق

ـسـنوا:
٢ـ َا ۡح َ

  کار خوب کردند

		

کار کردند

٣ـ ُر ُسـل:

  پیامبر

		

  پیامبران

ِ
ـیـام ِـة:
٤ـ ی َ ۡـو َم الۡـق َ

  خانه ی آخرت

		

  روز قیامت

تمرین دوم

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

ِ

١ـ   ال      ُق َّـو َة   ا ّل ِ
					          کَهف 39
    بـالـل ِّٰـه
…      …    مگر از سوی …

ِ
ِ
   عـظیـم	           آل ِعمران 172
٢ـ لـ َّلـذیـن     َاحـسـنوا م ۡـن ُ
ـهـم و اتَّـ َقـوا      َاجـر َ
ۡ َ

َ

ۡ َ

ۡ ٌ

ۡ

ٌ

برای کسانی که    …       از آن ها و تقوا داشتند    …      … است.

٣ـ   کُ ٌّـل ءامـن ِ ِ
ـت ِـبـه   و  رس ِـلـه	                     بقره 285
     بـالـلّٰـه  و مـال ِۤئـ َک ِـتـه و کُ ُ
َ َ

َ َ

ٰ َ ُ ُ

ٰ َ

ٰ

  همه  ایمان آوردند به …   و      …     او  و کتاب های او و      … او.

			           ِنساء 141
ـحـکُـم   بـی َـنـکُـم  یـوم الۡ ِـقـیـام ِـة
٤ـ  فَـالـل ُّٰـه ی ۡ

َ

ُ َۡ

ۡ ََۡ

َ

پس …    حکم می کند میان شما    …        …

28

جلسه ی سوم
خواندن از روی قرآن کامل
از نمازخانه یا دفتر مدرسه به تعداد کافی ،قرآن به کالس بیاورید؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد .با
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید .سپس دانش آموزان هر میز ،آیات آن صفحه را
برای یک دیگر می خوانند .آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند.

١

3

٢

٤

انس با قرآن کریم در کشور فلسطین  ٣ ، ٢ ، ١و لبنان ٤

29

قصّه ی آیه ها

بشارت

ـالمـا»٭ حضرت ابراهىم
چند مرد ناشناس به سوى حضرت ابراهىم مى آىند و بر او سالم مى كنند« .قـالـوا َس ً
كمر راست مى كند و با پشت دست ،عرق پىشانى اش را مى گىرد و مى گوىد :سالم بر شما؛ و در حالى كه دست از كار
مى كشد ،آن ها را به خانه دعوت می کند.
چند لحظه بعد از ورود مهمانان به خانه ،حضرت ابراهىم از اتاق بىرون آمده و به همسرش مى گوىد :سارا بانو!
در منزل چه دارىم؟ باىد غذاىى براى مهمانان آماده كنىم.

30

٭ سوره ی هود ،آیه ی 69

سارا پاسخ مى دهد :اگر شما به من كمک كنى ،كباب خوبى از گوساله براى مهمانان پىامبر خدا آماده مى كنىم.
حضرت ابراهىم درحالى كه خود را براى اىن كار آماده مى كند ،مى گوىدِ :
كباب گوساله ،آن هم دست پخت سارا بانو
خوردن دارد.
٭٭٭

سارا ظرف غذا را به اتاق مى برد .حضرت ابراهىم از جا بلند مى شود ،ظرف غذا را از دست همسرش مى گىرد
و بر سر سفره مى گذارد؛ رو به مهمانان مى كند و مى گوىد :بسم الله! بفرماىىد غذا سرد مى شود .مهمانان جلو نمى آىند.
حضرت ابراهىم در حالى كه از رفتار آن ها تعجب كرده ،باز هم تعارف مى كند :ما رسم ندارىم مهمانى را گرسنه از خانه
روانه كنىم.
ىكى از مهمانان رو به حضرت ابراهىم مى كند و مى گوىد :نگران نباش اى پىامبر خدا! ما فرستادگان خداوندىم و
فرشتگان نىازى به غذاى انسان ها ندارند .سارا نىز كه از غذا نخوردن مهمانان نگران شده بود ،با اىن سخنان ،ترسش
فرو رىخته و مى خندد .آن گاه فرشتگان ادامه مى دهند« :ف ََـب َّ
ـحـاق»٭ ما امروز براى شما مژده اى دارىم.
ـشـرنـاهـا بِ ـاِ ۡس َ
پروردگار توانا اراده كرده است كه پسرى به نام اسحاق و بعد از او نوه اى به نام ىعقوب به شما عطا كند.
٭ سوره ی هود ،آیه ی 71

31

سارا جلو مى آىد و با تعجب مى گوىد :دىگر از ما گذشته است ،من و او براى بچه دار شدن خىلى پىرىم … ابراهىم
كه هنوز ساكت است ،لب هاىش كم كم به خنده باز مى شود.
فرشتگان رو به سارا مى كنند و مى گوىند :آىا از قدرت خدا تعجب مىكنى! رحمت و بركت خدا بر خاندان شما
باد! فرشتگان با بدرقه ى حضرت ابراهىم و همسرش از خانه خارج مى شوند.
چشم هاى سارا از شادى و امىد برق مى زند و اشک شوق بر گونه اش مى چكد .حضرت ابراهىم به شكرانه ى
لطف الهى به سجده مى رود و سارا نىز در پشت سر همسرش سجده ى شكر به جاى مى آ َو َرد.

32

جلسه ی چهارم
انس با قرآن در خانه

قطره اما دریا
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:

راست ترین سخن ها ،سخن
قرآن و  بهترین داستان ها،
داستان های قرآن است

.

٭

تمرین اول
آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید .خوب است آیات درس را با کتاب
گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.
ِ
حار االَنوار ،ج ٩٢
٭ب ُ

33

تمرین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور آنچه که هنگام وقف خوانده نمی شود ،خط بکشید.

١ـ ب ِـل ا ِۡالنۡـسـان عـلـی نَـ ۡف ِ
ـصـیـرةٌ  
ب
ـه
ـس
ُ َ ٰ
ٰ َ
َ
َ

  14

			         قیامت ١٤

ـمـ ۡغ ِـف َـر ِة
٢ـ هُ َـو َا ۡه ُـل الـ َّتـ ۡق ٰ
ـوی َو َا ۡه ُـل الۡ َ

			          ُم َّد ِثّر ٥٦

ِ
٣ـ َ ِ
ـك ُذ ِ ّریَّـ ًة ط َ ِ ّـیـبَ ًة
ـن ل َ ُـدن ۡ َ
قـال َر ّب َه ۡب لـی م ۡ

			         آل ِعمران ٣٨

٤ـ و ِ
فـاک َـه ٍـة کَ ٍ
ـنـوع ٍـة
    المـ ۡق
ـطـوع ٍـة َو ال َم ۡـم َ
َ
ـثـیـرة   َ 32
َ
َ

تمرین سوم

فلش نشان دهید.

         	33واقعه  ٣٢و ٣٣

در عبارات تمرین باال ،زیر حروف ناخوانا خط بکشید و هم چنین اتصاالت را با

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات  ٦٣تا  ٧١سوره ی هود را از روی صفحه ی بعد شبیه کتاب گویا بخوانید.

34

			
جزء ١٢

				

صفحه ی  229قرآن کامل

سوره ی هود ١١

35

درس پنجم
تمرین اول

جلسه ی اول

آیات  152تا  157سوره ی انعام را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

صفحه ی  149قرآن کامل

تمرین دوم
36

آیات درس را از کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط ،همراه و شبیه کتاب گویا
بخوانید.

جلسه ی دوم
تمرین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط ،همراه با کتاب گویا
بخوانید و به وقف کلمات توجه کنید.

تمرین دوم
این عبارات قرآنی را که دارای ِ«ن» کوچک هستند ،مانند دو مثال زیر بخوانید.
به ترجمه ی عبارات زیر توجه کنید.

ِ
ـمـاَ َّن
ـمـاَ َّن ← َخ ۡـی ُـرن اطۡ َ
َخ ۡـی ُـر ِناطۡ َ
جـمـیـعـا ِن الَّـذی ← جـمـیـع ِ
ـان الَّـذی
َ َ
َ َ
ـیـی
١ـ ِانّـا نُـبَ ِ ّ
ـح ٰ
ـمـه و ی َ ۡ
ـش ُـر َك ِبـ ُغـالمِ ِن ۡاس ُ

					

			          مریم ٧
قطعاً ما بشارت می دهیم تو را به پسری که اسم او یحیی است.

ـلـیـن
ـت َق ۡـو ُم ِ
٢ـ کَ َّـذب َ ۡ
نـوح ِن الۡ ُ
ـم ۡـر َس َ

انکار کردند قوم حضرت نوح پیامبران را.

					
			           ُشعراء 105

ِ
ـهـم جـ ّن ِ
ـه ۡـم					
ـات َع ۡـد ِن ِن الَّـتـی َو َع ۡـدت َ ُ
٣ـ َربَّـنـا َو َا ۡدخـ ۡل ُ ۡ َ

پروردگارا! وارد کن آن ها را به بهشت های جاودان که به ایشان وعده دادیِ           	  .
غافر ٨

٤ـ و َامـا مـن ءامـن و ع ِـم َـل ِ
ـنی
				
ج
ـحـا فَـلَـه و
صـال
ً
ـزاء ِن الۡ ُ
َ ّ َ ۡ َ َ َ َ
ـح ۡ
َ
ـس ٰ
َ

و اما هر کس ایمان آورد و انجام داد کار خوب پس برای او پاداشی نیکوتر است          	.کَهف ٨٨
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کار در کالس
تمرین اول

١ـ ُغـالم:

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل ،معنای صحیح را عالمت بزنید.
  دختر 		

  پسر

٢ـ َجـ ّنـات:

  بهشت

		

  بهشت ها

٣ـ َجـ َّنـة:

  بهشت

		

  بهشت ها

ـن:
٤ـ َ
ءام َ

  ایمان آورد

		

  انجام داد

 ٥ـ َع ِـم َـل:

  ایمان آورد

		

  انجام داد

٦ـ ِ
صـالـح:

  کار خوب

		

  کارهای خوب

تمرین دوم

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

ـالم
قـال یـا ب ُ ۡ
لـی َدلۡ َـوه و َ
ـش ٰ
١ـ  فَـاَ ۡد ٰ
ری ٰهـذا ُغ ٌ

				

یوسف ١٩
پس َدلو٭ خود را داخل چاه انداخت؛ آنگاه گفت مژده … یک … است.
			         ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ـجـ َّنـ َة
ـن َو َعـم َـل صـال ً
ـحـا فَـاُول ۤ ٰـئ َك ی َ ۡـد ُخ َ
ـلـون الۡ َ
٢ـ ا ّل َم ۡ
تـاب َو َ
ءام َ
ـن َ

مگر کسی که توبه کرد و    …    و  …    …     پس ایشان وارد   …    می شوند       	.مریم 60

٣ـ ِ
الـص ِـال ِ
َّ
ـات الـ َّنـعـیـمِ
ـذیـن
ل
   ا
ن
ا
َّ
ءامـنـوا َو َع ِـمـلُـوا ّ
ـه ۡـم َجـ ّن ُ
ـحـات ل َ ُ
َ َ

ِ
ها   …      ی پر نعمت است      .لقمان ٨
قطعاً    …      …        و      …           …                برای آن

٭   َدلۡو :ظرفی برای کشیدن آب از چاه ،سطل

38

جلسه ی سوم
خواندن از روی قرآن کامل
از نمازخانه یا دفتر مدرسه به تعداد کافی ،قرآن به کالس بیاورید؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد .با
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید .سپس دانش آموزان هر میز ،آیات آن صفحه را
برای یک دیگر می خوانند .آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند.

١

3

٢

٤

انس با قرآن کریم در کشورهای آفریقایی  ٢ ، ١از جمله کشور سومالی    ٣و لیبی  ٤
39

پیام قرآنی

َو َا ۡوفوا ِبـالۡ َـع ۡـه ِـد

به عهد خود وفا کنید.

سوره ی ِاسراء آیه ی ٣٤

فعالیت
١ــ درباره ی این پیام زیبا ی قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنید.

2ــ کدام جمله از آیات جلسه ی اول با پیام قرآنی درس شباهت دارد؟

3ــ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
40

جلسه ی چهارم
انس با قرآن در خانه

قطره اما دریا

امیرالمؤمنین علی علیه السالم:

به ریسمان قرآن چنگ بزن و
نصیحت آن را بپذیر

.

تمرین اول

٭

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید .خوب است آیات درس را با کتاب

گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.
٭ ُغرر ِ
الح َکم ،حدیث 4563
َُ

41

تمرین دوم
وقف کنید.

این عبارات قرآنی را  که دارای ِ«ن» کوچک است ،با دقت بخوانید و در آخر هر سطر

							
ـنـه و
١ـ و ٰ
نـوح ِن اب َ
نـادی ُ

َ

ۡ

هود 42

٢ـ کَـر ِ
مـاد ِن ۡاشـت َّـدت ِب ِ
یـح
الـر
ـه
ۡ
َ
ّ ُ
َ

		

ابراهیم ١٨

ـضـو ِ
ا  ال َ ۡـیـهـا
٣ـ َا ۡو ل َ ۡـه َـوا ِن انۡـ َف ّ ۤ

		

جمعه ١١

٤ـ و ِان َاصـابـتـه ِ
ـلـی و ۡج ِهـه 		
ع
ـب
ل
ـ
ق
ـ
ن
ا
ـت
ف
ـنـ ُة ِن
َ
َ
ۡ
ۡ
َۡ ُ
َ
َ
َ ۡ
َ
ٰ َ ٰ
تمرین سوم

فلش نشان دهید.

حج ١١

در عبارات تمرین باال ،زیر حروف ناخوانا خط بکشید و هم چنین اتصاالت را با

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات  158تا  165سوره ی َانعام را از روی صفحه ی بعد شبیه کتاب گویا بخوانید.
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جزء 8

صفحه ی  150قرآن کامل

سوره ی انعام 6
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