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درس دوم
آیات 1 تا 9 سوره ی فتح   جلسه ی اّول

   قرائت آیات درس را با استفاده از لوح فشرده ) کتاب گویا ( گوش کن و 
سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

صفحه ی 511 قرآن کامل



11

تمرین قرائت

 

ـماواِت َو ااَۡلۡرِض  1ــ َو ِلـلّٰـِه ُجـنوُد السَّ

    و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین

ُه َعـزیـًزا َحـكیـًما   2ــ َو كاَن اللّٰ

    و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.

ـًرا َو َنـذیـًرا  َك شاِهـًدا َو ُمـَبـِشّ 3ــ ِاّنا َاۡرَسلـناۡ

    قطعاً ما فرستادیم تو را، گواه )برمردم( و بشارت دهنده و هشداردهنده

ِه َو َرسوِلـهی  4ــ ِلـُتـۡؤِمـنوا ِباللّٰ

    تا )ای مردم( ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش،

ـروُه  روُه َو ُتـَوِقّ 5ــ َو ُتـَعـِزّ

     و یاری کنید او را و بزرگ دارید او را )پیامبر را(؛

6ــ َو ُتـَسـِبّـحوُه ُبۡكـَرًة َو َاصیـًل

      و تسبیح بگویید و ستایش کنید او )خدا( را بامداد و شامگاه.

7

8

9

خواندن قرآن

جلسه ی دوم

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

آیات 7 تا 9 سوره ی فتح را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

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

َرسـول: ... ه: ...                َسـماوات: ...               َاۡرض: ...                       َالـلٰـّ

تمرین دوم :  معنای صحیح را عالمت بزنید.

١ـ  ُجـنـود:       لشکریان               فرشتگان

ـر:      بشارت دهنده                هشداردهنده 2ـ ُمـبَـِشّ

٣ـ نَـذیـر:      بشارت دهنده                 هشداردهنده

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

سوره ی کهف ـمـاواِت َو اۡلَۡرِض     نـا َربُّ الـسَّ ُـّ ١ـ فَـقـالـوا َرب

    پس گفتند: پروردگار ما،   …       …       و   …     است.

سوره ی َقَصص 2ـ ِانَّ ِفـۡرَعـۡوَن َو هاماَن َو ُجـنـوَد هُـما کانوا خاِطئـیـَن   

    قطعاً       …      و     …    و      …        آن دو، خطاکار و گناه کار بودند.

سوره ی احزاب ًرا َو نَـذیـًرا   َهـا الـنَّـِبـیُّ ِانّـا َاۡرَسـۡلـنـاَك شـاِهـًدا َو ُمـبَـِشّ ُـّ ٣ـ یا َای

        ای           …       قطعاً ما فرستادیم تو را گواه      و       …      و     …

کار رد کالس

١4

45

8

  عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و بگو کدام یک از این عبارات با پیام قرآنی 
درس اّول ارتباط دارد. 
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 آیات 10 تا 15 سوره ی فتح  

خواندن قرآن

جلسه  ی سوم

صفحه ی 512 قرآن کامل
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با توّجه به تصاویر درباره ی یاری رساندن خداوند به رزمندگان اسالم، گفت  و گو كنید. 		

فعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و شماره ی آیه ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ِانّـا فَـَتۡحـنا لَـَك فَـۡتـًحا ُمـبیـنًا 

)ای پیامبر !( قطعًا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب تو كردیم.
            َفـتـح: پیروزی                               

سوره ی فتح، آیه ی ...

      برای پیروزی بر دشمنان، چه کارهایی را باید انجام دهیم. در این مورد با 
اعضای خانواده ی خود صحبت کن.

آزادی سازی خرمشهر 

فتح مکه
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

توضیحاتتاریخنام عملیاتردیف

7 عملیات به نام سوره ی َنصردی59  تا مرداد 66َنصر ) 1 تا 7 (١

9 عملیات به نام سوره ی َفتحخرداد 60 تا مرداد 66فتح ) 1 تا 9(2

ابتدای آیه ی 29 سوره ی فتحآذر 60ال اله اال الله، محّمد رسول الله٣

از آیه ی آخر سوره ی َقدرآذر 60َمطلُع الفجر4

آخر آیه ی ١ سوره ی فتحنوروز 6١فتُح المبین5

١0 عملیات به نام سوره ی َفجرفروردین 62 تا اسفند 66والفجر ) 1 تا 10 (6

ابتدای آیه ی ١85 سوره ی بقرهتیر 6١رمضان7

از آیه ی ١2٣ سوره ی آل ِعمراناسفند 6٣َبـدر8

از آیه ی ١4 سوره ی َصّفمهر 65َانصار9

از آیه ی ١4 سوره ی َفجرمرداد 67ِمرصاد١0

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته 
از هزاران

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

و از روی آن بخوانید.

حّتٰی یک وجب خاک  
صدام با تحریک و حمایت دشمنان انقالب اسالمی با همه ی قوای خود در 31  شهریورماه 1359 به ایران حمله کرد. این 
جنگ تحمیلی 8 سال به طول  انجامید، در این مدت، رزمندگان جان برکف ایران بیش از 100 عملیات بزرگ را علیه دشمن 
متجاوز، برنامه ریزی و اجرا کردند. در چند سده ی اخیر، این تنها جنگی بود كه دشمن نتوانست حّتٰی یک وجب از خاک 

ایران عزیزمان را به چنگ آورد.
در حماسه ی دفاع مقّدس، نام عملیات زیر،  برگرفته از آیات قرآن یا نام برخی از سوره های قرآن كریم بود.

  در ادامه ی آیات درس، از آیه ی 16 تا 23 سوره ی فتح را از روی 
قرآنی كه در خانه دارید، بخوان.

جلسه ی چهارم

شهید غالمحسین تازه عصاره از شهدای گرانقدر شهر مقاوم دزفول 
استان خوزستان


