جلسهی دوم

تمرین قرائت

خواندن قرآن

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

توجه کنید.
آیات  15تا  19سورهی ذاریات را بخوانید و به معنای آن ّ

1ـ ِ
ـمـ َّتـقین فی َجـ ّن ٍات و ُع ٍ
ـیون
ل
ا
ن
ا
ۡ
َّ
ُ
َ
َ

15

قطعاً افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

2ـ ِ
ـه ۡم
آخ
ـذین ما آتاهُ ۡم َرب ُّ ُ
َ
دریافت می کنند آنچه را که پروردگارشان به آنها بخشیده است؛

3ـ ِانَّـهم كانوا َقب َـل ٰذ ِ
ـك مح ِ
ـنین
ـس
ل
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ُۡ

16

اینها پیش از این ،از نیکوکاران بوده اند.

4ـ كانوا َق ً ِ
ـعون
ـج َ
ـن الـ َّل ۡـی ِـل ما ی َ ۡه َ
ـلیل م َ

17

ایشان اندکی از شب را می خوابیدند؛

ِ
5ـ و ِباۡالَس ِ
ـرون
ـحار هُ ۡم ی َ ۡس َـتـ ۡغـف َ
َ ۡ

18

و در سحرها عبادت و استغفار می کردند؛

6ـ و فی َام ِ
ـوال ِـهم ح ٌّـق ِل ِ
ـحـرومِ
ّ
ـم ۡ
ۡ َ
ۡ
لـسائ ِـل َو الۡ َ
َ

19

و در اموالشان برای فقیران و نیازمندان سهم مشخّصی قرار می دادند.
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کار رد کالس
تمرین ّاول :معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َجـ ّنـات... :

َر ّب... :

م ِ
ـنـیـن... :
ُ ۡ
ـحـس َ

ل َ ۡـیـل... :

تمرین دوم :معنای صحیح را عالمت بزنید.

ـقـیـن:
1ـ ُمـ َّت َ

افراد با تقوا

افراد با ایمان

2ـ ُعـیـون:

بهشت ها

چشمه ها

3ـ آیـات:

آیه ها ،نشانه ها

آیه ،نشانه

4ـ نـاس:

آتش

مردم

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

ِ
ِ
ـالل و ُع ٍ
ـیـون
1ـ ا َّن الۡ ُ
ـمـ َّت َ
ـقـیـن فـی ظ ٍ َ
...

...

رسالت
سورهی ُم َ
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در سایهی درختان و کنار  ...هستند.

ِ
ِ
2ـ ٰهـذا ب ِ
ِ
ـقـیـن
َ ٌ
ـدی َو َم ۡـوعـظَـ ٌة لـ ۡل ُ
ـیـان لـلـ ّنـاس َو هُ ً
ـمـ َّت َ

سورهی آل عمران

138

این (قرآن) پیام روشن برای  ...و  ...و پند و اندرزی برای ...

است.

3ـ کَ ٰـذ ِلـك یـب ِـیـن الـلّٰـه ِ
آیـاتـه ِلـلـ ّن ِ
ـقـون
ـاس ل َ َـعـ َّل ُ
ُ
ـه ۡـم یَـ َّت َ
َ َُ ّ ُ
ٰ

187

سورهی بقره

این چنین خداوند بیان می کند … خود را برای …  ،تا آنها تقوا پیشه کنند.

انس با قرآن رد خاهن

توجه به معنای آنها بخوان.
عبارات قرآنی صفحهی قبل را با ّ

31

جلسهی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی  521قرآن کامل

32

آیات  7تا  30سوره ی ذاریات

پیام قرآنی

ـح بِـحم ِ
س و َقـبـ َل ا ۡلـ ُغ ِ
ـروب
ُـلوع َّ
ـد َر ّبِ َ
ـك َق ۡـبـ َل ط ِ
َو َسـ ِّب ۡ َ ۡ
الش ۡمـ ِ َ ۡ
و خدا را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن عبادت و ستایش كن.
سورهی ق ،آیهی 39

به كمک تصویر و گفت و گو با دوستان خود ،بگویید این پیام با کدام یک از پیامهای قرآنی
درسهای قبل ارتباط دارد؟

فعالیت  :این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را همراه با آیهی بعدی بخوانید.
انس با قرآن رد خاهن

آیات صفحهی قبل را بخوان و با استفاده از رسانههای ارتباط جمعی ،ساعات اذان
یکی از روزهای این هفته را یادداشت کن.

33

جلسهی 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 سیستان و بلوچستان

یک نکته از
هزاران

گسترش آسمان

ٍ ِ
ِ
ـعون
َو َّ
ـماء ب َ َـن ۡـیـنـاها ِبـاَیۡـد َو انّا لَـموس َ
الس َ
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و آسمان را با قدرت بنا كردیم و آن را گسترش میدهیم.
سورهی ذاریات

ژُرژ گاموف ـ دانشمند روسی ـ در كتاب «آفرینش جهان» میگوید:

فضای جهان كه از میلیاردها كهكشان تشكیل یافته در حال انبساط و گسترش است.

انس با قرآن رد خاهن
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ادامهی آیات درس را تا آیهی  51سورهی ذاریات از روی قرآنی كه در خانه
دارید ،بخوان.

یادآوری 1
ف ّعالیت  :1این دانشآموز رزمنده میخواهد پس از شکست دشمن متجاوز ،پرچم اسالم را به اهتزاز

درآورد ،او را در این پیروزی یاری کنید.

ف ّعالیت  :2با دقت در شكل همزه و ناخوانا بودن پایه ی آن ،كلمات و عبارات قرآنی زیر را بخوانید.

ُل ۡـؤ ُلـ ًؤا
َت ۡـأ ُ
ویل

َء َا   ۡن َت

َی ۡـب َـد ُؤا

هٰ ُـؤ ِ
الء

ـئ
َن ِ ّـب ۡ

ُـؤاد
ف ُ

ـئـان
َشـ َن ُ

1ــ َربَّـنا ال ُت ِ
ـؤاخ ۡذنا
ۡـر ُؤه
2ــ َح ّت ٰی ُتـ َن ِ ّز َل َعـل َۡـیـنـا ِك ً
ـتـابـا َنـق َ

و

ف ّعالیت  :3این حدیث شریف ،كدام پیام قرآنی را به یاد شما میآورد؟ در این باره با دوستان خود گفت وگو كنید.
پیامبر اعظم ص ّلی ال ّٰله علیه و آله :

ـظ ِالل ِ
َا َح ُّب اۡال َ ۡع ِ
ّسان
ـمال ِالَی الل ِّٰه ِحـ ۡف ُ

بهترین کارها در نزد خداوند ،نگهداری زبان است.
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ـشهـد نماز را بخوانید و ترجمهی آنها را كامل كنید.
ف ّعالیت  :4ذكر َت ّ

1ــ َا ۡش َـه ُـد َا ۡن ال ِالٰ َـه ِا َّل الـل ُّٰـه
ریـك لَـه
2ــ َو ۡح َـدهو ال َش َ

گواهی می دهم كه  ... ...جز ...
او یكتا است و نیست ...

و

ـح َّم ًدا َع ۡب ُـدهو َو َرسولُه
3ــ َو َا ۡش َـه ُـد َا َّن ُم َ

برای او.

و گواهی میدهم كه  ...بنده ی او و  ...اوست.

و

4ــ َالل ُّٰـهم ص ِّل َعـلی م ٍ
ـح َّم ٍد
ـح َّمد َو ِآل ُم َ
ٰ ُ َ
َّ َ

محمد و ...
محمد
ّ
بار الها ! درود فرست ّ ...

توجه به عالمتهای وقف ( مـ  ،ط  ،ج  ،ز  )
ف ّعالیت  :5این آیات قرآنی را با د ّقت در حروف مقطعه بخوانید و با ّ
و آخر آیات ،وقف كنید.
سورهی مریم

سورهی صاد

سورهی هود
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درس ششم
اول
جلسهی ّ

آیات  52تا  60سوره ی ذاریات و آیات  1تا  14سوره ی طور

خواندن قرآن

صفحه ی  523قرآن کامل

انس با قرآن رد خاهن

قرائت آیات درس را گوش ،و سعی کن مانند آن بخوانی.
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