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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.

َجـنَّـة:   ... َرحـیـم:   ...  نـا:   ...  َـّ َرب
تمرین دوم: هر كلمه را به معنای صحیح آن وصل كن.

1ـ ِاۡخـوان   اهل، یاران

٢ـ َرئـوف   مساوی است، مساوی هستند

٣ـ یَـۡسـَتـوی   برادران
٤ـ َاۡصـحـاب   بسیار دلسوز و مهربان

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

ُه َرئـوٌف ِبـالۡـِعـباِد                                                                                                              سوره ی بقره 1ـ وَ     الـلٰـّ

     و    …       …       به بندگان  است.

...                                                                            سوره ی نساء ا َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡیـَك الۡـِکـتـاَب ِبـالۡـَحِقّ َـّ ٢ـ ِان
     قطعاً ما    …     به سوی تو    …     را   …    …

 ِاۡخـوانًـا ...                               سوره ی آل عمران
ٰ
َف بَـۡیـَن ُقـلـوِبـکُـۡم فَـاَۡصـبَۡحـُتۡم ِبـِنـۡعـَمـِتـه ٣ـ فَـاَ لَـّ

     پس پیوند داد میان   …    شما،  پس    ُشدید   به   …       او      …     یکدیگر

ِئـَك َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة  ...              سوره ی بقره ـٰ ذیـَن آَمـنوا َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت ُاول ٤ـ َو الَـّ

     و   …         …       و انجام دادند        …             ، ایشان           …                …    هستند.

ذیـَن الیَـۡعـلَـمـوَن                                       سوره ی ُزَمر ذیـَن یَـۡعـلَـمـوَن َو الَـّ ٥ـ ُقـۡل َهـۡل یَـۡسـَتـِوی الَـّ

     …    آیا مساوی  هستند  کسانی  که   می دانند        و    …      که      …          ؟!

    قسمت آخر آیه ی 4 سوره ی ممتحنه )عبارات 6 تا 8 صفحه ی قبل( را حفظ، و به 

ترجمه ی آن توّجه كن.
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جلسه ی سوم
 آیات 1 تا 5  سوره ی ُممـَتـَحـِنه   

خواندن قرآن

صفحه ی 549 قرآن کامل



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 90597

           پیام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

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

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ال َتـتَّ

دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیـرید.

سوره ی ُممـَتـِحنـه، آیه ی 1 

ابتدا این حکایت زیبا را از گلستان سعدی بخوانید و سپس با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

پیام قرآنی را بخوان و چند ویژگی دوست خوب را نام ببر.

  گلستان سعدی

1ـ َصواب : درست، صحیح

2ـ تَـغابُـن : ضرر و زیان

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
سوره ی حشر، آیه ی 24
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خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
سوره ی حشر، آیه ی 24

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 آیات 6  تا 11 سوره ی ُممـَتـحنه را از روی قرآنی كه درخانه دارید،بخوان.

یک نکته از
خدای تصویرگرهزاران

انس با قرآن کریم در استان بوشهر

کریم قرآن  آوردن  از  پس  خود  آموزگار  راهنمایی  با 

از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.
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درس چهاردهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

آیات 12 و 13 سوره ی ُممـَتـحنه و آیات 1 تا 5 سوره ی َصف 

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 551 قرآن کامل
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خواندن قرآن

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

جلسه ی دوم

آیات 10 تا 12 سوره ی َصّف را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

ذیـَن آَمـنوا  َها الَـّ ُـّ 1ـ یا َای
     ای کسانی که ایمان آوردید،

کُـۡم َعـلٰی ِتـجاَرٍة تُنۡـجیـکُـۡم ِمۡن َعـذاٍب َالیـٍم ُـّ ٢ـ َهۡل َاُدل

     آیا به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد، راهنمایی کنم؟

ٰ
ِه َو َرسوِلـه ٣ـ تُـۡؤِمـنوَن ِبالـلٰـّ

     ایمان می آورید )بیاورید( به خدا و پیامبر او

ِه ِبـاَۡمـواِلـکُۡم َو َانۡـُفـِسـکُۡم  ٤ـ َو تُـجاِهـدوَن فی َسـبیـِل الـلٰـّ

     و جهاد می کنید در راه خدا با اموالتان و جان هایتان

٥  ـ ٰذِلـکُـۡم َخۡیـٌر لَـکُـۡم ِاۡن کُۡنـُتـۡم تَعۡـلَـموَن

     این بهتر است برای شما ، اگر بدانید.

٦  ـ یَـۡغـِفۡر لَـکُۡم ُذنوبَـکُۡم 
     می آمرزد گناهان شما را

7ـ َو یُـۡدِخۡلـکُۡم َجـّناٍت تَۡجـری ِمۡن تَۡحـِتـَها ااۡلَ نۡـهاُر  َو َمـساِکـَن طَـِیّـبَـًة فی َجـّناِت َعۡدٍن 

     و شما را به باغ هایی که از زیر آنها رودها روان است و به خانه های دلپذیر در بهشت های جاودان وارد می کند.

8  ـ ٰذِلـَك الۡـَفۡوُز الۡـَعـظیـُم

     این ، رستگاری بزرگ است.
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