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تمرین قرائت

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

جلسه ی دوم

خواندن قرآن
آیات  15 تا 19 سوره ی ذاریات  را  بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

  15 1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّـقیَن فی َجـّناٍت َو ُعـیوٍن 

قطعاً افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

ُهۡم ُـّ 2ـ آِخـذیَن ما آتاهُۡم َرب

 دریافت می کنند آنچه را که پروردگارشان به آنها بخشیده است؛

   16 ُهۡم كانوا َقبۡـَل ٰذِلـَك ُمۡحـِسـنیَن   َـّ 3ـ ِان

       اینها پیش از این، از نیکوکاران بوده اند.

    17 4ـ كانوا َقـلیًل ِمـَن الـلَّـۡیـِل ما یَۡهـَجـعوَن 

 ایشان اندکی از شب را می خوابیدند؛

   18 5ـ َو ِبااۡلَۡسـحاِر هُۡم یَۡسـَتـۡغـِفـروَن  

 و در سحرها عبادت و استغفار می کردند؛

   19 6ـ َو فی َاۡمـواِلـِهۡم َحـقٌّ ِللـّساِئـِل َو الۡـَمـۡحـروِم 

      و در اموالشان برای فقیران و نیازمندان سهم مشّخصی قرار می دادند.
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

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

ُمـۡحـِسـنـیـَن:  ...            لَـۡیـل:  ... َرّب:  ...     َجـّنـات:  ... 

 تمرین دوم: معنای صحیح را علمت بزنید.

1ـ ُمـتَّـقـیـَن:  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.

41                                               سوره ی ُمرَسلت 1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّـقـیـَن فـی ِظـلٍل َو ُعـیـوٍن 

     ...         ...          در سایه ی درختان و کنار   ...   هستند.

138                    سوره ی آل عمران 2ـ ٰهـذا بَـیـاٌن ِلـلـّنـاِس َو هُـدًی َو َمـۡوِعـظَـٌة ِلـۡلـُمـتَّـقـیـَن 

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

187                       سوره ی بقره  ِلـلـّنـاِس لَـَعـلَّـُهـۡم یَـتَّـقـوَن 
ٰ
ُه آیـاِتـه 3ـ کَـٰذِلـَك یُـبَـِیّـُن الـلٰـّ

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

عبارات قرآنی صفحه ی قبل را با توّجه به معنای آنها بخوان.  
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جلسه ی سوم
آیات 7 تا 30 سوره ی ذاریات

خواندن قرآن

صفحه ی 521 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی  

ۡمـِس َو َقـۡبـَل اۡلـُغـروِب َو َسـِبّـۡح بِـَحۡمـِد َربِّـَك َقـۡبـَل طُـلوِع الشَّ

       و خدا را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن عبادت و ستایش كن. 
                                                 

سوره ی ق، آیه ی 39 

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

فعالیت : این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را همراه با آیه ی بعدی بخوانید.

آیات صفحه ی قبل را بخوان و با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، 
ساعات اذان یکی از روزهای این هفته را یادداشت کن.
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جلسه ی چهارم

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

انس با قرآن کریم در استان سیستان و بلوچستان

یک نکته از
گسترش آسمان هزاران

47 ـماَء بَـَنـۡیـنـاها ِبـاَیۡـٍد َو ِانّا لَـموِسـعوَن  َو السَّ

  و آسمان را با قدرت بنا كردیم و آن را گسترش می دهیم.

                                                                                   سوره ی ذاریات

ُژرژ گاموف ـ دانشمند روسی ـ در كتاب »آفرینش جهان« می گوید:

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

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 51 سوره ی ذاریات از روی قرآنی كه در 
خانه دارید، بخوان.

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

و از روی آن بخوانید.



35

یادآوری   1

فّعالیت 1: این دانش آموز رزمنده می خواهد پس از شکست دشمن متجاوز، پرچم اسلم را به اهتزاز درآورد، او 
را در این پیروزی یاری کنید.

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

          ُلـۡؤُلـًؤا                    َء اَ    ۡنَت                         َیـۡبـَدُؤا                     ٰهـُؤالِء         

ـۡئ                          ُفـؤاُد                    َشـَنـئـاُن         َتـۡأویُل                      َنـِبّ

نا ال ُتـؤاِخۡذنا 1ــ َربَـّ

ـًا َنـۡقـَرُؤه و َل َعـَلـۡیـنـا ِكـتـاب 2ــ َحّتٰی ُتـَنِزّ
فّعالیت 3: این حدیث شریف، كدام پیام قرآنی را به یاد شما می آورد؟ در این باره با دوستان خود گفت وگو كنید.

پیامبر اعظم صّلی اللّٰه علیه و آله :    َاَحبُّ ااۡلَۡعـماِل ِالَی اللِّٰه ِحـۡفـُظ الِلّساِن

                                               بهترین کارها در نزد خداوند، نگهداری زبان است.
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فّعالیت 4: ذكر َتـشّهـد نماز را بخوانید و ترجمه ی آنها را كامل كنید.

ُه                                     گواهی می دهم كه  ...    ...     جز    ... 1ــ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلٰـّ

2ــ َوۡحـَده و ال َشریـَك لَـه و                                             او یكتا است و نیست    ...      برای او.      

ًدا َعبۡـُده و َو َرسولُه و                و گواهی می دهم كه    ...     بنده ی او  و   ...   اوست. 3ــ َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ٍد             بار الها ! درود فرست ...  محّمد و  ...    محّمد ٍد َو آِل ُمـَحمَّ ُهمَّ َصِلّ َعـلٰی ُمـَحمَّ 4ــ َاللٰـّ

فّعالیت 5: این آیات قرآنی را با دّقت در حروف مقطعه بخوانید و با توّجه به علمت های وقف ) مـ  ، ط ، ج ، ز  (

و آخر آیات، وقف كنید.

 سوره ی صاد 

 سوره ی هود 

سوره ی مریم 
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درس ششم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

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

صفحه ی 523 قرآن کامل

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

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا


