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قرآن

درس 1

درس 1

صفحة ١٤ كتاب درسىجلسهء اوّل آموزش مفاهیم

جدول زير را با استفاده از كلمات داده شده، كامل كرده و سعی كنيد معنای كلمات را به  خاطر بسپاريد. 

زكات، فروتن، انجام دهنده، بيهوده

معناكلمهرديفمعناكلمهرديف

روى گردان4رستگار شد (شدند)1

زكات5فروتن، متواضع2

انجام دهنده6بيهوده، سخن و كار بيهوده3

صفحة ١٤ كتاب درسى

معنای اين تركيب ها و عبارات را بنويسيد.

2-  در نمازهايشان 1-  قطعًا مؤمنان رستگار شدند.  

4-  برای زکات 3-  از سخن و کار بيهوده     

صفحة ١٤ كتاب درسى

اين دو عبارت را معنا كنيد.

 آنان که نيکوکار  

 -2   

از سخن و کار بيهوده دور  

 -1

صفحة ١٥ كتاب درسى

ب- ترجمۀ آيات ١ تا ٥ سورۀ مؤمنون را كامل كنيد. خوب است اين آيات را حفظ كنيم و هميشه در زندگی به آنها توجه 

داشته، تا رستگار شويم.

1-  حّقا که مؤمنان رستگار شدند.

2-  آنان که در نمازشان فروتن هستند.

3-  و آنان که از هر بيهوده و زشت روی گردان هستند.

4-  :  آنان که 

5-   آنان که 

آموزش قرآن
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شاه كليد دروس هشتم   كالغ سپيد

قرآن

درس 1

ج- از صفحۀ ۳۴۹ قرآن كريم چند تركيب يا عبارت سادۀ قرآنی انتخاب و معنا كنيد.

حميَن: تو بهترين رحم کنندگانی. أنَت خيُرالرّٰ

ُهُم الفاِئزون: آنها همه کامياب اند.

َاَفَحِسبُتم: پس آيا گمان کرده ايد.

د- در صفحۀ ۳۴۹ قرآن كريم دو عبارت بسيار شبيه به هم آمده است كه از دعاهای قرآنی هستند. يكی از آنها را نوشته و 

معنا كنيد. سعی كنيد اين دعای زيبای قرآنی را حفظ كرده و در قنوت نماز بخوانيد.

َّنا ءاَمّنا َفاغِفرلَنا و ارَحْمنا َو أنَت َخيرالّرَْحمين متن: رب

ترجمه: پروردگارا ما ايمان آورديم، پس بر ما ببخشاى و به ما ترحم نماى و تو بهترين 

رحم كنندگانى.

متن:

ترجمه:

رحم كنندگانى.

پيام 
قرآنى

صفحة ١٧ كتاب درسىجلسهء دوم  آموزش مفاهیم

جدول زير را كامل كرده و سعی كنيد معنای كلمات را به خاطر بسپاريد.

دانا، انجام مى دهند، دانست

معناكلمهرديفمعناكلمهرديف

دانا5تسبيح مى كند1

انجام مى دهند6هركس، كسى كه، چه كسى2

بازگشت (بازگشتن)7پرنده، پرندگان3

دانست، (در اينجا) مى داند4

صفحة ١٧ كتاب درسى

معنای اين تركيب ها و عبارات را بنويسيد.

2-  هر کس در آسمان ها و زمين است. 1-  او را تسبيح می کند. 

4-  به آنچه انجام می دهند. 3-  و خداوند داناست. 

6-  و بازگشت به سوی خداست. 5-  چهار پرنده 
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 درس 1

قرآن

درس 1

صفحة ١٨ كتاب درسى

ب- ترجمۀ اين دو آيۀ شريفه از سورۀ نور را كامل كنيد.

 همانا خداوند را تسبيح می کند هر آنچه در آسمان ها  زمين 

 -1

2-   پرندگان در حالی که 

  -3

٤١ و خداوند دانا  به آنچه انجام می دهند.  -4

. و برای خدا فرمانروايی آسمان ها  زمين   بازگشت به سوی خدا 

٤٢  -5

ج- از صفحۀ ۳۵۳ قرآن كريم چند تركيب يا عبارت سادۀ قرآنی انتخاب و معنا كنيد.

٢- َلَعلَُّکم ُتفِلحونَ: باشد که رستگار شويد. ١- َو ُقل ِللمؤِمن ِٰت: و به زنان باايمان بگو  

د- در صفحۀ ۳۵۳ قرآن كريم خداوند به مردان و زنان مؤمن دربارۀ عفاف و حجاب دستوراتی داده است. آنها را بيابيد و 

يكی را همراه با ترجمه بنويسيد.

حجاب و عفاف در قرآن

متن: ُقل لِلمؤِمنيَن يَغضوا ِمن اَبصاِرِهم

ترجمه: به مردان باايمان بگو كه چشمان خود را [از نگاه حرام] فروبندند.

حجاب و عفاف در قرآن

متن:

ترجمه:

پيام 
قرآنى




