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قرآن

سرد  

سرد  

صفحة 16 کتاب درسیجلسهء اوّل - آموزش مفاهیم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به  خاطر بسپارید.

وحی کردیم، وصیت کردیم، متفّرق نشوید، تشریع کرد، وصیت کرد

معناکلمهردیفمعناکلمهردیف

سفارش کردیم، وصیت کردیم4تشریع کرد، مقّرر کرد1

متفّرق نشوید، پراکنده نشوید5سفارش کرد، وصیت کرد2

وحی کردیم3

صفحة 16 کتاب درسی

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.    

2-  آنچه را سفارش کرد دربارۀ آن. 1-  برای شما مقّرر کرد. 

4-  آنچه را سفارش کردیم دربارۀ آن. 3-  به سوی تو وحی کردیم. 

6-  پراکنده نشوید در آن. 5-  که دین را بر پای نگه دارید. 

صفحة 17 کتاب درسی

ب( معنای قسمت اول آیۀ 13 سورۀ شوری را بنویسید. 

1-  برای شما از ]احکام[ دین مقّرر کرد.

2-  آنچه را دربارۀ آن به نوح سفارش کرد.

3-  و آنچه به سوی تو وحی کردیم.

4-  و آنچه را دربارۀ آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم.

13 که دین را بر پای نگه دارید و در آن پراکنده نشوید.  -5

ج( از صفحۀ اول سورۀ شوری )483( حداقل سه عبارت را که می توانید معنا کنید، بیایید و همراه با معنا بنویسید.

لَُه ما ِفی الّسمواِت َو ما ِفی االرض: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای اوست.

اَال اِنَّ اهلَل ُهَو الَغفوُر الّرحیم: بدانید همانا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.

َو ُهَو َعلی ُکّل شیء قدیر: او بر هر چیزی تواناست.

آموزش قرآن
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 سرد  

قرآن

سرد  

د( در صفحۀ 487 قرآن کریم، چند پیام قرآنی که در دورۀ ابتدایی با آنها آشنا شده اید، آمده است. آنها را بیابید و یکی 

از آنها را همراه با معنای آن بنویسید.

متن: َو ما ِعنَد اهلِل َخیٌر َو اَبقی�

�ترجمه: و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.

پیام 
قرآنی

صفحة 20 کتاب درسیجلسهء دوم - آموزش مفاهیم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آنها، پرسیدی از، مرده، اندازه

معناکلمهردیفمعناکلمهردیف

هدایت شوید، هدایت می شوید5پرسیدی از 1

اندازه6آنها، ایشان2

سرزمین7محل آرامش3

مرده8تا، شاید4

صفحة 20 کتاب درسی

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-  و اگر بپرسی از آنها

2-  چه کسی آفرید؟

3-  حتمًا می گویند

4-  حتمًا می گویند آفرید آنها را.

5-  زمین را برای شما محل آرامش قرار داد.

: و برای شما در آن راه هایی قرار داد.  -6

7-  تا شما هدایت شوید.

8-  سرزمین مرده ای را
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شاه کلید سرود نهم  کالغ سپید

قرآن

سرد  

صفحة 21 کتاب درسی

ب( ترجمۀ آیات 9 تا 11 سورۀ زخرف را کامل کنید.

1-  و اگر بپرسی از آنها چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید.

9 حتمًا می گویند آنها را خدای شکست ناپذیر دانا آفرید.  -2

3-  کسی که برای شما زمین را محل آرامش قرار داد.

10 و برای شما در آن راه هایی قرار داد تا شما هدایت شوید.   -4

5-  و کسی که از آسمان آبی به اندازه فرو فرستاد.

6-  پس زنده کردیم بهوسیلۀ آن زمین مرده را.

11 این چنین ]در روز قیامت از قبرها[ بیرون آورده می شوید.  -7

ج( از صفحۀ 491 قرآن کریم، حداقل 3 عبارت آشنا یافته، همراه با معنا بنویسید.

بیِه َو َقوِمه: و زمانی که حضرت ابراهیم )ع( به پدرش و قومش گفت: َوِاذ قاَل ابراهیُم ِلَ

َو َرحَمُت َربَِّک َخیٌر ِمّما َیجعمون: و لطف و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه جمع می کنید.

بود. نگاه کن سرانجام تکذیب کنندگان چگونه  پس  بین:  الُمَکذِّ َفانُظر کیَف کاَن عاِقَبُة 

د( از آموزه های مهم توحیدی و قرآنی، ذکر و یاد خداست. از این رو پیشوایان معصوم به ما آموخته اند که در هنگام انجام 

هر کاری به شکلی خدا را یاد کنیم. هنگام بیرون آمدن از خانه، غذا خوردن، شروع یک کار، آماده شدن برای خواب و…؛ 

یکی از آداب اسالمی آن است که هنگام سوار شدن بر یک وسیلۀ نقلیه این آیات را از سورۀ زخرف بخوانیم. سعی کنید 

آنها را با توجه به معنا حفظ کنید و در زمان مناسب بخوانید.

14  13

چه پاک و بزرگ است کسی که این )وسیله( را در اختیار ما قرار داد وگرنه ما 
نمی توانستیم آن را در اختیار بگیریم و قطعًا ما به سوی پرودگارمان باز می گردیم.

پیام 
قرآنی


