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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

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

ِتـجـاَرة:   ...   َاۡمـوال:   ...              َانۡـهـار:   ...            َعـظـیـم:   ...

 تمرین دوم:  هر كلمه را به معنای آن وصل كن.

1ـ َعـذاٍب َالـیـٍم   می آمرزد
٢ـ تُـۡؤِمـنـوَن   عذاب دردناک
٣ـ یَـۡغـِفـُر   ایمان می آورید

٤ـ ُذنـوب   گناهان
تمرین سوم:  این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1ـ ِانَّ الـظّـاِلـمـیـَن لَـُهـۡم َعـذاٌب َالیٌم                                                             سوره ی ابراهیم 

               قطعاً        …            برای آن ها   …    …    است.

ِه               سوره ی آل عمران ٢ـ تَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعروِف َو تَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر َو تُـۡؤِمـنـوَن ِبـالـلٰـّ

     امر می کنید به      …           و  نهی می کنید  از            …        و      …         …     … 

نـوَب َجـمـیـًعـا                   سوره ی ُزمر َه یَـۡغـِفـُر الـذُّ ِه  ِانَّ الـلٰـّ ٣ـ ال       تَـۡقـَنـطـوا ِمـۡن َرۡحـَمـِة الـلٰـّ

      نا امید نشوید       از       …         …    قطعاً   …        …     همه ی     …         را.

با توجه به عبارات 6 تا 8 این جلسه )آیه ی 12 سوره ی صّف( بگو 
رستگاری بزرگ چیست؟

٢٢

5٣
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جلسه ی سوم

آیات 6 تا 14 سوره ی َصّف  

خواندن قرآن

صفحه ی 552 قرآن کامل
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           پیام قرآنی

 داستان زیر را بخوانید و به كمک آن با دوستان خود درباره ی پیام قرآنی درس گفت و گو كنید.

ُرَطب1 خورده منع رطب ِكی كند ؟2
روزی پیامبر اكرم صّلی الّله علیه و آله در مسجد نشسته بودند، ناگهان زن مسلمانی به همراه کودک خردسالش 
وارد مسجد شد. سالم کرد و در گوشه ای نشست. بچه اش هم سالم کرد؛ اما انگار دلش نمی خواست کنار مادرش 

بنشیند. می خواست هر چه زودتر از مسجد بیرون برود.
رسول خدا وقتی بی قراری و ناراحتی كودک را دیدند، لبخندی به او زدند، دستی به سر او کشیدند و پرسیدند، 

چه شده است؟
مادر جواب داد: ای پیامبر خدا! دیگر از دست این بچه خسته شده ام. مدتی است که بیمار است و طبیب گفته 
تا یک ماه نباید خرما بخورد، اما او گوش نمی دهد. حاال او را پیش شما آوردم تا نصیحتش کنید تا خرما نخورد. 

او شما را دوست دارد، حتمًا به حرف شما گوش می دهد.
پیامبر به مادر کودک گفتند: امروز نه. بروید فردا بیایید.

آن روز گذشت. فردا دوباره همان زن با كودكش به دیدن پیامبر آمدند. پیامبر اكرم كودک را کنار خود نشاندند 
و گفتند: می دانی خرما خوردن برای تو ضرر دارد؟

كودک جواب داد: بله.
پیامبر فرمودند: چه عیبی دارد مّدتی خرما نخوری تا بیماریت خوب شود؟ 

كودک خندید و گفت: چشم! قول می دهم. 
مادر كودک خیلی خوشحال شد. وقتی که آن ها از مسجد بیرون رفتند، یکی از یاران پیامبر سؤال كردند: 

یا رسول الله آیا دیروز با امروز فرقی داشت؟ چرا همان دیروز این حرف ها را به او نزدید؟

لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن

چرا سخنی می گویید كه به آن عمل نمی كنید ؟

 سوره ی صّف، آیه ی 2 

1ـ رطب: خرما                    ٢ـ كتاب شرح اصول الکافی، مالصالح، ج 8، ص 17٢
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پیامبر فرمودند: دیروز با امروز تفاوتی نداشت. اما اگر دیروز 
نداشت  تأثیر ی  حرف هایم  می گفتم،  كودک  آن  به  را  سخنان  این 
و او باز هم خرما می خورد. چون دیروز خودم هم خرما خورده 
بودم و نمی توانستم از او بخواهم که خرما نخورد. اما امروز خرما 

نخوردم تا حرفم تأثیر بیش تری داشته باشد.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

فعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

  نام سه پیامبر الهی را كه در سوره ی َصـّف آمده پیدا كن و بنویس.
1ـ    …                                  2ـ    …                                  3ـ    …



94

جلسه ی دوم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از
هزاران

ـماواِت َو ما ِفی ااَۡلۡرِض           سوره ی صف آیه ی 1                ـِه ما ِفی السَّ َسـبَّـَح لِـّلٰ
آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است، خدا را تسبیح و ستایش می کنند.

بوستان سعدی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

سوره ی صف را از روی قرآن، بخوان.

                                                              
همه تسبیح گوی او 

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

و از روی آن بخوانید.
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یادآوری   3

فعالیت 1ـ  این شعر، بیان گر مفهوم كدام یک از این پیام های قرآنی است ؟

عسل                                                                                                                       بی  لکن   ، ند ر نبو ز چو  هم  عمل                     بی  ن  لما عا  ! رد ربا ی  ا                 

1ـ لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن
٢ـ َفـاۡعـَتـِبـروا یا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ٣ـ ال َتـتَّ

فعالیت 3ـ آیات 180 تا 182 سوره ی صاّفات را بخوانید.

ِة َعـّما َیـِصـفوَن  1ـ ُسۡبـحاَن َرِبّـَك َرِبّ اۡلـِعـزَّ

2ـ َو َسـالٌم َعـَلی اۡلـُمۡرَسـلیـَن  

3ـ َو اۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰـِه َرِبّ اۡلـعاَلـمیـَن  

18

181

18٢

فعالیت 2ـ این تصویر، مفهوم كدام پیام قرآنی است ؟

محمدرضا آغاسی


