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تمرین قرائت

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

جلسه ی دوم

 آیات 12 و 18 سوره ی ُحجرات را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

ِنّ  ذیـَن آَمـنُوا اۡجـَتـِنـبوا كَـثیـًرا ِمـَن الظَـّ َها الَـّ ُـّ  1ـ یا َای

     ای کسانی که ایمان آورده اید، اجتناب و دوری کنید از بسیاری از گَمان ها،

ِنّ ِاثۡـٌم   2ـ ِانَّ بَـۡعـَض الـظَـّ

     قطعاً بعضی از گمان ها گناه است؛

ـسوا   3ـ َو ال تَـَجـسَّ

      و )در کار یکدیگر( تجّسس نکنید،

 4ـ َو ال یَـۡغـَتـۡب بَـۡعـُضـُكـۡم بَـۡعـًضـا  ...  

     و غیبت یکدیگر را نکنید   … 

ـمـاواِت َو ااۡلَۡرِض  َه یَـۡعـلَـُم َغـۡیـَب الـسَّ  5ـ ِانَّ الـلٰـّ

     قطعاً خدا می داند نهان و غیب آسمان ها و زمین را

ُه بَـصـیـٌر ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن    6ـ َو الـلٰـّ

     و خدا بیناست به آنچه عمل می  کنید.                                               
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
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74

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

بَـصـیـر:... ظَـّن: ...                  بَـۡعـض: ...                َغـۡیـب: ...          
تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  ِاۡجـَتـِنـبـوا:    اجتناب و دوری کردند  اجتناب و دوری کنید
:   قطعاً   شاید 2ـ ِانَّ
3ـ ِاثۡـم:   نام  گناه

4ـ یَـۡعـلَـُم:   می داند  می دانی
5ـ تَـۡعـَمـلـوَن:    عمل کردید  عمل می  کنید

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

سوره ی بقره َه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر       1ـ ِانَّ الـلٰـّ
     …   …    به آنچه      …             …       است.

سوره ی نَحل َه یَـۡعـلَـُم َو َانۡـُتـۡم ال تَـۡعـلَـمـونَ      2ـ ِانَّ الـلٰـّ
     …    …      …        و    شما    نمی دانید.

سوره ی نساء، 111    
ٰ
مـا یَـۡکـِسبُـه و َعـلـٰی نَـۡفـِسـه َـّ ن 3ـ َو َمـۡن یَـۡکـِسۡب ِاثۡـًمـا فَـاِ

     و هر کس انجام دهد   …   ، پس فقط به زیان خودش آن را انجام داده است.

َه َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغـوَت سوره ی نَحل، 36 ـٍة َرسـواًل َاِن اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ 4ـ َولَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فـی کُـِلّ ُامَّ

     و  قطعاً  بر  انگیختیم   در   هر  امتی  … ی را  که عبادت کنید …  را  و    …             از    …
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1ـ عبارات قرآنی این جلسه را بخوان.
2ـ سه رفتار ناپسندی را که در عبارات صفحه ی قبل بیان شده، نام ببر و درباره ی 

ارتباط آنها فکر کن.

کار رد کالس
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جلسه ی سوم
 آیات 1 تا 1٥ سوره ی قاف

خواندن قرآن

صفحه ی 518 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ِانَّ َاۡكـَرَمـُكـۡم ِعۡنـَد الـّلٰـِه َاۡتـقاُكـۡم

     بهترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.
 سوره ی ُحجرات ، آیه ی13 

با هم فكری اعضای گروه خود، چند صفت افراد با تقوا را در جاهای خالی بنویسید.

فعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

 1ــ آیات صفحه ی قبل را بخوان
 2ــ درباره ی برترین صفت انسان در نزد  خدا با خانواده ی خود گفت و گو کن.

قرآن خواندنامانت داریخوش اخالقی

پاكیزگیپرهیز از اسراف

سالم كردنغیبت نكردن

قا  ُكْم
ْ

ِاَن  َاْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل   َات
َ

ّ
...

... ...

...

...

...

...
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

َها الّناُس ِانّا َخـلَـۡقـناكُۡم ِمۡن َذكَـٍر َو ُانۡـثیٰ        ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، ُـّ یـا َای

َو َجـَعۡلـناكُۡم ُشـعوبًا َو َقـباِئـَل ِلـَتـعاَرفوا      و شما را از نژادهای مختلف و گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.

ِانَّ َاكۡـَرَمـُكۡم ِعۡنـَد اللِّٰه َاتۡـقاكُۡم                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛

ِانَّ اللَّٰه َعـلیـٌم َخـبیـٌر                               آری خدا، دانای آگاه است.                               

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 35 سوره ی » ق « از روی قرآنی كه در خانه دارید، 
بخوان.

یک نکته 
انس با قرآن کریم در استان کرمان مالک برتریاز هزاران

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

از روی آن بخوانید.

سوره ی حجرات، آیه ی13



آن  مانند  کن  سعی  و  کن  گوش  گویا  كتاب  از  را  درس  آیات  قرائت 
بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

َها الّناُس ِانّا َخـلَـۡقـناكُۡم ِمۡن َذكَـٍر َو ُانۡـثیٰ        ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، ُـّ یـا َای

َو َجـَعۡلـناكُۡم ُشـعوبًا َو َقـباِئـَل ِلـَتـعاَرفوا      و شما را از نژادهای مختلف و گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.

ِانَّ َاكۡـَرَمـُكۡم ِعۡنـَد اللِّٰه َاتۡـقاكُۡم                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛

ِانَّ اللَّٰه َعـلیـٌم َخـبیـٌر                               آری خدا، دانای آگاه است.                               

درس پنجم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

آیات 36 تا 4٥ سوره ی قاف و آیات 1 تا 6 سوره ی ذاریات
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صفحه ی 520 قرآن کامل


