درس سوم
اول
جلسهی ّ

آیهی  29سورهی فتح و آیات  1تا  4سوره ی ُحجرات

خواندن قرآن

صفحه ی  515قرآن کامل

انس با قرآن رد خاهن

16

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

جلسهی دوم

تمرین قرائت

خواندن قرآن

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

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

1ـ ِانَّـما الۡـمـؤ ِم ِ
َ ُ ۡ
ـنون ا ۡخ َـوة ٌ
َ
مؤمنان برادران یکدیگرند

ِ
ـن َا َخ َـویۡـ ُك ۡم
٢ـ فَـاَ ۡصـلـحوا ب َ ۡـی َ
پس میان برادرانتان اصالح کنید

ـمون
٣ـ َو اتَّـ ُقوا الـل َّٰـه ل َ َـعـ َّلـ ُك ۡـم ت ُ ۡـر َح َ

1

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

ـذیـن َآمـنوا
٤ـ یا َای ُّ َـها ال َّ َ
ای کسانی که ایمان آوردید (ای مؤمنان)

٥ـ ال ی َ ۡسـ َخ ۡر َق ۡـو ٌم ِم ۡن َق ۡو ٍم
گروهی (از شما) گروه دیگری را مسخره نکند،

ِ
ـه ۡم
ـسی َا ۡن یَـكونوا َخ ۡـی ًـرا م ۡـن ُ
٦ـ َع ٰ
چه بسا آنها از این ها بهتر باشند

17

٧ـ و ال ِنـساء ِمن ِن ٍ
ـساء
ٌ ۡ
َ
و هیچ گروهی از زنان ،گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

ِ
ـن
ـن َخ ۡـی ًـرا م ۡـن ُ
ـه َّ
ـسی َا ۡن یَـ ُك َّ
 ٨ـ َع ٰ
چه بسا آنها بهتر از این ها باشند؛

ِ
ـسـ ُك ۡم
٩ـ َو ال تَـ ۡلـمـزوا َانۡـ ُف َ
و از یکدیگر عیب جویی نکنید،

١٠ـ و ال تَـنابـزوا ِبا ۡ ال َ لۡ ِ
ـقاب
َ
َ

11 ...

و برای یکدیگر لقب های بد نگذارید.

18

کار رد کالس

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

ِ
ـنـون... :
ُم ۡـؤم َ

ـذیـن... :
َال َّ َ

َخ ۡـیـر...:

َق ۡـوم... :

تمرین دوم :معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ ِاتَّـقـوا:
2ـ یا َایُّـها:
3ـ ِنـسـاء:

تو ّقف کنید

تقوا پیشه کنید

ای

کسانی که

زنان

مردان

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

جاه ِـد الۡـکُـ ّفـار و الۡ ِ
1ـ یا َایـهـا ال َّن ِـبـی ِ
ـقـیـن
ُّ َ
َ َ ُ
ـمـنـاف َ
ُّ
ای

…

و

جهاد کن با …

سوره ی توبه 73

…

ِ
ـصـیـر
2ـ َو اتَّـ ُقـوا الـل َّٰـه َو ۡ
ـم َ
ٌ
اعـلَـمـوا َا َّن الـل َّٰـه بـمـا ت َ ۡـع َ
ـلـون ب َ
و … خدا را… و بدانید که

…

به آنچه عمل می کنید

…

233

سوره ی بقره

است.

ـنـاتـك و ِن ِ
واجـك و ب ِ
ـسـاء الۡ ِ
3ـ یـا ای ُّ َـهـا الـ َّن ِـبـی ُق ۡـل ِل َ ۡز ِ
ـنـیـن
َ
َ
ۡ
ـمؤم َ
َ َ
ُّ
َ
…

پیامبر …

به همسرانت و دخترانت و

یـدنـیـن عـلَـی ِـه ِ
ِ
ـن
ـن َج
ـالبـیـب ِـه َّ
ُ ۡ َ َ ۡ َّ
ـن م ۡ

…

مؤمنان
سوره ی احزاب 59

که با چادر یا پوشش بلند ،خود را بپوشانند.
انس با قرآن رد خاهن

آیات این جلسه را با توجه به معنا ،بخوان.

19

جلسهی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی  516قرآن کامل

20

ـجـرات
آیات  5تا  11سوره ی ُح ُ

پيام قرآنی

ـس ُ
ـك ۡم
َو ال َت ۡلـ ِمـزوا َا نۡـ ُف َ
َو ال َتـنا َ بـزوا بِا ۡ َال ۡل ِ
ـقاب

از هم عیبجویی نكنید؛
و یک دیگر را با لقب ناپسند صدا نزنید.
سوره ی ُحجرات ،آیه ی ...

به كمک شعر و تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

ّ

پروین اعتصامی

فعالیت  :با مراجعه به آیات صفحه ی قبل ،شماره ی آیه ی پیام قرآنی را ،در قسمت خالی آن بنویسید.
انس با قرآن رد خاهن

1ــ آیات صفحهی قبل را بخوان.
2ــ با كسانی كه از دیگران عیب جویی میكنند و به آن ها لقب ناپسند میدهند،
خوب است چگونه رفتار کنیم ؟

21

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 فارس ،شهرستان داراب

یک نکته
از هزاران

مؤمنان برادرند
ِانَّـمـا الۡـمـؤ ِم ِ
ُ ۡ
ـنون ا ۡخ َـوة ٌ
َ
َ
مؤمنان برادران یکدیگرند
حجرات 10

حج،نماد برادری و وحدت مسلمانان جهان
ّ
امیر المؤمنین امام علی علیه السالم :

با همه ی مردم مهربان باش،
زیرا آنها یا برادران دینی تو هستند ،و یا انسانهایی هستند كه در آفرینش با تو یک سانند.

1

انس با قرآن رد خاهن

22

ـجـرات را از روی قرآنی كه در خانه دارید ،بخوان.
صفحهی اول و دوم سوره ی ُح ُ

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

درس چهارم
اول
جلسهی ّ

ـجـرات
آیات  12تا  18سوره ی ُح ُ
خواندن قرآن

صفحه ی  517قرآن کامل

انس با قرآن رد خاهن

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