
درس آخر

قرآن در تابستان
دانش آموزان عزيز!

خدا را سپاس مى گويم كه با تالش خود سال تحصيلى را با موفقيت گذرانده ايد. 
شما در اين سال چيزهاى بسيارى آموختيد و اينک مى توانيد قرآن كريم ــ كتاب 

آسمانى ــ خود را بخوانيد و از آن بهره ببريد.
در تابستان مدرسه تعطيل مى شود، اما خواندن قرآن تعطيل نمى شود. چه خوب 
شما  بخوانيد.  قرآن  مقدارى  هرروز  آموخته ايد،  را  قرآن  خواندن  كه  اينک  است 
می توانيد به كمک پدر و مادر يا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اين كار را از روى 

قرآنى كه در خانه داريد انجام دهيد.
٭ ٭ ٭

در كتاب درسى نيز براى هر هفته از تابستان، يک صفحه از قرآن كريم درنظر 
بخوانيد تا  مربوط به آن هفته را  آيات  تعدادى از  روز،  شما هر  شده است.  گرفته 
به اين ترتيب هم به سفارش پيامبر اعظم و امامان معصوم عليهم السالم عمل كرده 

باشيد و هم در اين كار مهارت بيش ترى پيدا كنيد.
يادتان باشد هرگاه مى خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد و هر وقت 

مى خواهيد شما با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد.
معّلم شما
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 جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی اول تير ماه

٭ ِلـَيسوئوا
٭
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم تير ماه
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جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم تير ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم تير ماه
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جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی اول مرداد ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم مرداد ماه

  107  



  جزء ١٥             سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم مرداد ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم مرداد ماه
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هفته ی اول شهريور ماه جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم شهريور ماه
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 جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم شهريور ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم شهريور ماه

ـل، آيه ی٢٠ ِمّ سوره ی ُمـزَّ
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