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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 آنها بنویسید.

ه: ...     ...         َاطـیـعـوا:   ... َزکـاة:   ...             ِحـۡزُب   الـلٰـّ َصـالة:   ... 

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

1ـ َخـبـیـر   انجام می دهید
٢ـ تَـۡعـَمـلـوَن   افراد رستگار و موفّق

٣ـ ُمـۡفـِلـحـوَن   آگاه
تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ـهـاَدِة َو هُـَو الۡـَحـکـیـُم الۡـَخـبـیـُر                                       سوره ی َانعام 1ـ عـاِلـُم الۡـَغـۡیـِب َوالـشَّ

      …     ی     …       و   آشکار         و  …   با حکمت      و       …        است.

ُه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر                                  سوره ی آل ِعمران ُه یُـۡحـیـی َو یُـمـیـُت َو الـلٰـّ ٢ـ َو الـلٰـّ

     و   …    زنده می کند و می میراند  و   …    به آنچه       …                 …       است.

٣ـ َو یَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف َو یَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 

      و امر می کنند به       …            و نهی می کنند از          … 

ِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحـوَن                                                                                      سوره ی آل ِعمران ـٰ      َو ُاول
       و ایشان،       همان          …          هستند.

عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و دو صفت از صفات رستگاران را بنویس.
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جلسه ی سوم
 آیه ی 22 سوره ی ُمـجادله و آیات 1 تا 3 سوره ی َحشر  

خواندن قرآن

صفحه ی 545 قرآن کامل



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 84597

           پیام قرآنی

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

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

َفـاۡعـَتـِبـروا یـا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

ای صاحبان ِخـَرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیـرید.

سوره ی َحشـر، آیه ی 2 

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

1ـ آیات 4 تا 9 سوره ی َحشـر را از روی قرآنی كه در خانه دارید، بخوان. 
2ـ با توّجه به پیام قرآنی درس، خاطره ای عبرت آموز از آنچه پند گرفته ای برای 

دوستانت تعریف كن. 

ۡیـطاِن ُهـُم اۡلـخاِسـروَن                   َاال ِانَّ ِحۡزَب الشَّ
بدانید قطعًا حزب شیطان، شكست خورده و زیان كار

                    است.          
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خواندن 
از روی قرآن کامل

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یک نکته از
هزاران

            آیات 10 تا 16سوره ی َحشـر را از روی قرآن، بخوان.      

جلسه ی چهارم

ۡیـطاِن ُهـُم اۡلـخاِسـروَن                   َاال ِانَّ ِحۡزَب الشَّ
بدانید قطعًا حزب شیطان، شكست خورده و زیان كار

                    است.          

                                                           
حزب الّله پیروز است.

                                                          
روز عاشورا

انس با قرآن کریم در منطقه ی عملیاتی شلمچه

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

و از روی آن بخوانید.

ِه ُهـُم اۡلـُمۡفـِلـحوَن َاال ِانَّ ِحۡزَب اللّٰ

بدانید قطعًا حزب الله پیروز و رستگار است.
 سوره ی مجادله، آیات 19 و 22
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درس سیزدهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

 آیات 17 تا 24 سوره ی َحشـر   

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

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی 548 قرآن کامل



ذیـَن َسـبَـقونا ِبااۡلیـماِن  ۡخـواِنـَنا الَـّ ِ َنا اۡغـِفۡر لَـنا َو الِ َـّ 1ـ  َرب

پروردگارا، ما را بیامرز و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند؛

٢ـ  َو ال تَۡجـَعۡل فی ُقـلوِبـنا ِغـالًّ ِلـلَّـذیـَن آَمـنوا 

و در دل های ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند، کینه و دشمنی قرار نده.

َك َرئوٌف َرحیـٌم                                                                  سوره ی حشر َـّ نا ِان َـّ ٣ـ  َرب

پروردگارا، قطعاً تو بسیار دلسوز و مهربان هستی.

4ـ  ال یَۡسـَتـوی َاۡصـحاُب الـّنـاِر َو َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة 

مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت؛

5  ـ  َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة هُـُم الۡـفاِئـزوَن                                                  سوره ی حشر

اهل بهشت همان افراد رستگار و پیروز هستند.

نا َعـلَۡیـَك تَـَوکَّلـنا  َـّ 6ـ  َرب

پروردگارا، بر تو توکّل کردیم،

7ـ  َو ِالَۡیـَك َانَبۡـنا 

و به سوی تو توبه کردیم،

٨   ـ  َو ِالَۡیـَك الۡـَمـصیـُر                                                                           سوره ی ممتحنه

و بازگشت )همه( به سوی تو است.

87

خواندن قرآن

تمرین قرائت

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

آیات و عبارات منتخب سوره های َحشر و ُممـَتـَحـِنه را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.


