
جلسه ی اولدرس چهاردهم
 مترين اول: آيات ٦٤ تا ٦٩ سوره ی يوُسف٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ۲۴۳۲۴۳ قرآن كامل 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ُه َخـۡيـٌر حاِفـظًـا َو هُـَو َاۡرَحـُم الـّراِحـميـَن فَـالـلـّٰ
خدا بهترين نگه دارنده است و او از همه مهربان تر است.

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانيد. چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانيد. 
 سوره ى يوُسف، آيه ى 64
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جلسه ی دوم

  مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد.

 مترين دوم
آيات ٣ و ٤ سوره ی يوسف را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

1ـ نَـۡحـُن نَـُقـصُّ َعـلَـۡيـَك َاۡحـَسـَن الۡـَقـَصـِص
         ما بهترين سرگذشت را برای تو حکايت می کنيم،

2ـ  ِبـمـا َاۡوَحـۡيـنـا ِالَـۡيـَك ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاَن
        با آياتی که از اين قرآن به سوی تو وحی کرديم؛

3ـ  َو ِان کُـۡنـَت ِمـۡن َقـبۡـِلـهٰ  لَـِمـَن الۡـغـاِفـليـَن   ۳
        هر چند که تو قبل از اين، از آن خبر نداشتی.

4ـ  ِاۡذ قـاَل يـوُسـُف ِالَبـيـِه
        هنگامی که يوسف به پدرش گفت:

5ـ يا َابَـِت ِانّی َرَايۡـُت َاَحـَد َعـَشـَر کَـۡوکَـبًـا 
        ای پدرم من در خواب ديدم    يازده        ستاره را     

ۡمـَس َوالۡـَقـَمـَر َرَايۡـُتـُهـۡم لی ساِجـديـَن     ۴ 6ـ وَ  الشَّ
و خورشيد        و  ماه را       ديدم که  در برابرم      سجده می کنند.
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 مترين اول

معنای صحيح را عالمت بزنيد. 
١ـ  ٰهـذا:  آن  اين
٢ـ  َشۡمـس:  خورشيد  ماه
٣ـ  َقـَمـر:  خورشيد  ماه

 مترين دوم
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

ـۡمـُس َو الۡـَقـَمـُر ِبـُحـۡسـباٍن            سوره ی الرحمن، آيه ی ۵ ١ـ  َالـشَّ
        …            و         …      با نظم و حساب در گردش اند. 

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر        سوره ی َانبياء، آيه ی ۳۳ ذی َخـلَـَق الـلَّۡيـَل َو الـنَّـهاَر وَ    الـشَّ ٢ـ  َو هُـَو الـَّ
    و  او  کسی  است  که  آفريد  شب        و      روز      و           …           و       … 

٣ـ  َو ٰهـذا  ِکـتـاٌب  َانۡـَزلۡـنـاُه  ُمـبـاَرٌك             سوره ی َانعام، آيه ی ۹۲
   و    …       …  ی است مبارک، که نازل کرديم آن را. 

۵
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  مترين اول
 آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

َه لَـُهـَو َخـۡيـُر الـّراِزقيـَن                                                       سوره ی َحج، آيه ی ۵۸ 1ـ  َو ِانَّ الـلـّٰ
2ـ  َرِبّ اۡغـِفـۡر َو اۡرَحـۡم َو َانۡـَت َخۡيـُر الـّراِحـميـنَ      سوره ی مؤمنون، آيه ی ۱۱۸
ِه َخـۡيـٌر َو َابۡـقـٰی ِلـلَّـذيـَن ءاَمـنـوا        سوره ی شورٰی، آيه ی ۳۶ 3ـ  َو مـا ِعـۡنـَد الـلـّٰ
4ـ  َرِبّ َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزًال ُمـباَرکًـا َو َانۡـَت َخـۡيـُر الۡـُمـۡنـِزليـَن                   سوره ی مؤمنون، آيه ی ۲۹

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
  پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله   :

هركس آيه اى از كتاب خدا را به ديگرى بياموزد، پاداش آن آيه، 

هر زمان كه خوانده مى شود، به او نيز مى رسد٭. 

هر روز مقداری از آيات ١ تا ٣٠ سوره ی نبأ را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭  ُمسَتدَرُك الوسائِل، ج ٤، ص ٢٣٥ 

قطره
اما
دريا

۵۸

۱۱۸

۲۹
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٭

ص ٥٨٢ قرآن کامل

٭ َمـئـابًـا

  جزء ٣٠                                                                             سوره ی َنَبأ (٧٨)   
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