
16

٭

٭

درس سوم
جلسه ی اّول

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

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

آیه ی 29 سوره ی فتح و آیات 1 تا 4 سوره ی ُحجرات  

صفحه ی 515 قرآن کامل
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َما الۡـُمـۡؤِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ  َـّ 1ـ ِان

    مؤمنان برادران یک دیگرند

٢ـ فَـاَۡصـِلـحوا بَـۡیـَن َاَخـَویۡـُكۡم

    پس میان برادرانتان اصالح کنید

َه   لَـَعـلَّـُكـۡم تُـۡرَحـموَن    ُقوا الـلٰـّ ٣ـ َو اتَـّ

    و تقوای خدا را پیشه کنید تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.

ذیـَن آَمـنوا  َها الَـّ ُـّ ٤ـ یا َای

    ای کسانی که ایمان آوردید )ای مؤمنان(

٥ـ ال یَۡسـَخۡر َقـۡوٌم ِمۡن َقۡوٍم 

    گروهی )از شما( گروه دیگری را مسخره نکند،

٦ـ َعـسٰی َاۡن یَـكونوا َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهۡم

    چه بسا آن ها از این ها بهتر باشند

تمرین قرائتتمرین قرائت
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جلسه  ی دوم

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

 آیات 10 و 11 سوره ی ُحجرات  را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.خواندن قرآن



٧ـ َو ال ِنـساءٌ ِمۡن ِنـساٍء 

    و هیچ گروهی از زنان، گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

٨ ـ َعـسٰی َاۡن یَـُكـنَّ َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهـنَّ 

    چه بسا آن ها بهتر از این ها باشند؛

٩ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـُكۡم

    و از یک دیگر عیب جویی نکنید،

10ـ َو ال تَـنابَـزوا ِبا اۡلَ   لۡـقاِب  ...                                                                                   

       و برای یک دیگر لقب های بد نگذارید.
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

آیات این جلسه را با توجه به معنا، بخوان.
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٧ـ َو ال ِنـساءٌ ِمۡن ِنـساٍء 

    و هیچ گروهی از زنان، گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

٨ ـ َعـسٰی َاۡن یَـُكـنَّ َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهـنَّ 

    چه بسا آن ها بهتر از این ها باشند؛

٩ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـُكۡم

    و از یک دیگر عیب جویی نکنید،

10ـ َو ال تَـنابَـزوا ِبا اۡلَ   لۡـقاِب  ...                                                                                   

       و برای یک دیگر لقب های بد نگذارید.

کار رد کالس

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

ذیـَن: ...                 َقـۡوم: ...             َخـۡیـر:...        ُمـۡؤِمـنـوَن: ...              َالَـّ

 تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

قـوا:    توّقف کنید  تقوا پیشه کنید 1ـ ِاتَـّ

ها:   ای  کسانی که ُـّ 2ـ یا َای

3ـ ِنـسـاء:   زنان  مردان

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

َهـا النَّـِبـیُّ جاِهـِد الۡـکُـّفـاَر َو الۡـُمـنـاِفـقـیـَن                                      سوره ی توبه ٧3 ُـّ 1ـ یا َای

       ای          …       جهاد کن با    …        و            …                                                                                     

َه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـر ٌ                      سوره ی بقره 223 َه َو اۡعـلَـمـوا َانَّ الـلٰـّ ُقـوا الـلٰـّ 2ـ َو اتَـّ

     و    …  خدا را… و بدانید که            …          به آنچه عمل می کنید      …       است.                                            

َهـا الـنَّـِبـیُّ ُقـل ِلَ ۡزواِجـَك َو بَـنـاِتـَك َو ِنـسـاِء الۡـمؤِۡمـنـیـَن  ُـّ 3ـ یـا ای

          …          پیامبر     …         به همسرانت و دخترانت    و        …              مؤمنان 

     یُـۡدنـیـَن َعـلَـۡیـِهـنَّ ِمـۡن َجـالبـیـِبـِهـنَّ                                              سوره ی احزاب 59

        که با چادر یا پوشش بلند، خود را بپوشانند. 
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جلسه ی سوم
 آیات 5 تا 11 سوره ی ُحـُجـرات   

خواندن قرآن

صفحه ی 516 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پيام قرآنی

َو ال َتۡلـِمـزوا اَ ۡنـُفـَسـُكۡم            از هم عيب جویی نكنيد؛

َو ال َتـنا  َبـزوا بِااَۡلۡلـقاِب             و یک دیگر را با لقب ناپسند صدا نزنيد. 
سوره ی ُحجرات، آیه ی ...

به كمک شعر و تصویر با دوستان خود درباره ی این پيام قرآنی گفت و گو كنيد.

پروین اعتصامی

فعاليت : با مراجعه به آیات صفحه ی قبل، شماره ی آیه ی پيام قرآنی را، در قسمت خالی آن بنویسيد.

    1ــ آیات صفحه ی قبل را بخوان.
    2ــ با كسانی كه از دیگران عيب جویی می كنند و به آن ها لقب ناپسند می دهند، 

خوب است چگونه رفتار کنيم ؟
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

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

روی آن بخوانید.

                                      
                           مؤمنان برادرند

َمـا الۡـُمـۡؤِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ َـّ          ِان

            مؤمنان برادران یک دیگرند           
                                                 حجرات 10

1ــ كتاب نهج البالغه، عهدنامه ی امام علی علیه السالم به مالک اشتر )نامه ی 53(

        صفحه ی اول و دوم سوره ی ُحـُجـرات را از روی قرآنی كه در خانه دارید، بخوان.

انس با قرآن کریم در استان فارس، شهرستان داراب

امیر المؤمنین امام علی علیه السالم :

با همه ی مردم مهربان باش،
زیرا آن ها یا برادران دینی تو هستند، و یا انسان هایی هستند كه در آفرینش با تو یک سانند.1 

یک نکته 
از هزاران



23

درس چهارم
جلسه ی اّول

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

 آیات 12 تا 18 سوره ی ُحـُجـرات

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

صفحه ی 517 قرآن کامل




