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نمرود تصمىم گرفت ابراهىم بت شكن را در آتش بسوزاند. او دستور داد تا هىزم 
زىادى جمع كنند. بعد از مّدت كوتاهى، كوه بزرگى از هىزم جمع شد، آن گاه هىزم ها 
را آتش زدند. هىچ كس نمى توانست به اىن كوه آتش نزدىک شود. به دستور نمرود، 
حضرت ابراهىم علىه الّسالم را از دور به داخل اىن آتش پرتاب كردند. نمرود هم نگاه 

مى كرد و خوش حال بود.
ناگهان به فرمان خداوند آتش خاموش و سرد شد. حضرت ابراهىم علىه الّسالم 
احساس كرد كه در مىان باغى سرسبز و پر از ُگل نشسته است. از جاىش بلند شد و شاد 
و خندان از مىان آتش بىرون آمد. همه ى مردم با تعّجب به او نگاه مى كردند. نمرود كه 
بىش تر از همه تعّجب كرده بود، آهسته با خودش گفت: به راستى ابراهىم، خداى بزرگ 

و تواناىى دارد كه او را نجات داد.
حضرت ابراهىم علىه الّسالم به مىان مردم رفت تا باز هم آن ها را به سوى خداى 

بزرگ و مهربان دعوت كند، زىرا او پىامبر و فرستاده ى خداوند بود.

انس با قرآن در خانه       

 داستان باغی مىان آتش را برای اعضای خانواده ات تعرىف كن و چند 
عبارت از آىات آن را بخوان.
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2

ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

١ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                       ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا  مـا  تَـَیـسَّ

٣ـ  َو اۡعـَمـلـوا  صـاِلـًحـا                                                     

٤ـ  کُـلوا  ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
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فّعالّیت اّول: نام این میوه های قرآنی را به تصویر آن ها وصل كن.

فّعالّیت دوم: این پیام های قرآنی را بخوانید و شماره ی هر یک را كنار تصویر مربوط به آن بنویسید.

 یادآوری 3



ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

١ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                       ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا  مـا  تَـَیـسَّ

٣ـ  َو اۡعـَمـلـوا  صـاِلـًحـا                                                     

٤ـ  کُـلوا  ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
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فّعالّىت سوم : آىات 9 و 10 سوره ی ىوُنس را بخوانىد.

ذیَن  آَمـنـوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت  1ـ  ِانَّ  الَـّ

ُهـۡم  ِبـایـمـاِنـِهـۡم  ُـّ ٢ـ  یَـۡهـدیـِهـۡم  َرب

٣ـ  تَۡجـری  ِمـۡن  تَۡحـِتـِهـُم ااۡلَ نۡـهـاُر  فی َجـّناِت  الـنَّـعـیـِم 9

ُهـّم   ٤ـ  َدۡعـواهُۡم  فیـها  ُسبۡـحانَـَك  الـلٰـّ

٥ ـ  َو  تَـِحـیَّـُتـُهۡم  فـیـهـا  َسـالٌم 

٦ ـ  َو  آِخـُر  َدۡعـواهُـۡم

ِه  َرِبّ اۡلـعـالَـمـیـَن ١0 ٧ـ  َاِن  اۡلـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

َ
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اْلعاَلمیَن َرِبّ   ِ
َاْلَحْمُدِلّٰ
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خدا را شکر می کنىم که اىن سال تحصىلی را هم با موّفقّىت گذراندىم. از آموزگار و 
پدر و مادر خود سپاس گزارىم که با مهربانی و دل سوزی به ما کمک کردند تا چىزهای زىادی 

بىاموزىم و بتوانىم قرآن، کتاب آسمانی خود را بخوانىم.
خداىا! آموزگار و پدر و مادر ما را همىشه سالمت بدار و به ما کمک کن که تا با انجام 
کارهای خوب، دل آن ها را شاد کنىم و راهی بروىم که رضاىت و خشنودی تو در آن است. 
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ٍد  َمحَمّ ُ
آِل   َو  ٍد  َمحَمّ ُ

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهمَّ  َاللّٰ
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درس آخر

قرآن در تابسـتان 

خدا را سپاس می گوىىم که با تالش خود سال تحصىلی را با موفقىت گذرانده اىد. 
شما در اىن سال چىزهای بسىاری آموختىد و اىنک می توانىد قرآن کرىم ــ کتاب آسمانی ــ خود را بخوانىد 

و از آن بهره ببرىد.
در تابستان مدرسه تعطیل می شود، اّما خواندن قرآن تعطیل نمی شود. 

چه خوب است اىنک که خواندن قرآن را آموخته اىد، هر روز مقداری قرآن بخوانىد. به کمک پدر و مادر 
ىا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اىن کار را از روی قرآنی که در خانه دارىد، انجام دهىد.

در کتاب درسی نىز برای هر هفته از تابستان، ىک صفحه از قرآن کرىم درنظر گرفته شده است. شما هر 
روز، تعدادی از آىات مربوط به آن هفته را بخوانىد تا به اىن ترتىب هم به سفارش پىامبر اعظم و امامان معصوم 

علىهم الّسالم عمل کرده باشىد و هم در اىن کار مهارت بىشتری پىدا کنىد.
ىادتان باشد هرگاه می خواهىد خدا با شما سخن بگوىد، قرآن بخوانىد و هر وقت می خواهىد شما با خدا 

سخن بگوىىد، نماز بخوانىد.


