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با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

جلسه ی سوم

پیام قرآنی                                  

نـا   آِتـنا ِمـۡن  لَـُد نۡـَك  َرۡحـَمـًه َـّ َرب
د   پروردگارا! ما را مورد لطف و رحمت خود قرار ده.

َربَّـنـا: پروردگارا            َرۡحـَمـة: رحمت

سوره ى كهف، آیه ى 10

. .
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نـا  َافۡـِر     ۡغ  َعـلَـۡیـنـا  َصـبۡـًرا َـّ ١ ـ َرب

نـا  َاتۡـِمـۡم  لَـنـا  نـوَرنـا  َو اۡغـِفـۡر لَـنـا َـّ 2 ـ َرب

نـا  آَمـّنـا  فَـاکۡـُتـبۡـنـا  َمـَع  الـّشـاِهـدیـَن َـّ ٣ ـ َرب

نـا  ال  تَـۡجـَعـۡلـنـا  َمـَع  الۡـَقـۡوِم  الـظّـاِلـمـیـَن َـّ ٤ ـ َرب

سـوَل  بَـۡعـَنــا  الـرَّ نـا  آَمـّنـا  ِبـمـا  َانۡـَزۡلـَت  َو  اتَـّ َـّ ٥ ـ  َرب

این دعاهای قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

 انس با قرآن در خانه       

سعی كن پیام قرآنی درس را حفظ كنی و آن را در قنوت نمازت بخوانی.
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 فرد خوانی 

َنـا  اۡغـِفـۡر  لَـنـا  ُذنـوبَـنـا  َـّ ١ ـ َرب

         َو ِاۡسـرافَـنا فی َاۡمـِرنا

         َو ثَـِبّـۡت  َاۡقـداَمـنـا 

َو انۡـُصـۡرنـا  َعـلَـی الۡـَقـۡوِم  الۡـکـاِفـریـَن                                        سوره ی آل ِعمران، آیه ی ١٤7  

نـا آَمـّنـا  َـّ 2 ـ َرب

   فَـاۡغـِفـۡرلَـنـا  َو اۡرَحـۡمـنا
 َو َانۡـَت  َخـۡیـُر  الـّراِحـمـیـَن                                                           سوره ی مؤمنون، آیه ی 109  

این دعاهای قرآنی را بخوانید.

 این دعای قرآنی را همراه با اعضای خانواده بخوان.

                                                                                                                                           سوره ی آل ِعمران، آیه ی 191

جلسه ی چهارم

َربَّـنـا مـا َخـلَۡقـَت هٰـذا باِطـاًل

ُسۡبـحانَـَك َفـِقـنـا َعـذاَب الـّنـاِر 
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 فرد خوانی 

َنـا  اۡغـِفـۡر  لَـنـا  ُذنـوبَـنـا  َـّ ١ ـ َرب

         َو ِاۡسـرافَـنا فی َاۡمـِرنا

         َو ثَـِبّـۡت  َاۡقـداَمـنـا 

َو انۡـُصـۡرنـا  َعـلَـی الۡـَقـۡوِم  الۡـکـاِفـریـَن                                        سوره ی آل ِعمران، آیه ی ١٤7  

نـا آَمـّنـا  َـّ 2 ـ َرب

   فَـاۡغـِفـۡرلَـنـا  َو اۡرَحـۡمـنا
 َو َانۡـَت  َخـۡیـُر  الـّراِحـمـیـَن                                                           سوره ی مؤمنون، آیه ی 109  

جلسه ی اّول درس چهاردهم 

سـوره ی قدر را بخوانید.

حـیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                    ِبِ

1ـ ِانّـا  اَ نۡـَزلۡـنـاُه  فـى  لَـۡیـلَـِة  الۡـَقـۡدرِ

٢ ـ َو  مـا  َاۡدراَك  مـا  لَـۡیـلَـُة  الۡـَقـۡدرِ

٣ـ لَـۡیـلَـُة  الۡـَقـۡدِر  َخـۡیـٌر  ِمـۡن  اَ لۡـِف   َشـۡهـرٍ 

٤ ـ تَـَنـز َّ ُل  الۡـَمـالِئـَكـُة  وَ  الـّروُح  فـیـهـا 

ۡذِن  َر ِبّـِهـۡم  ِمـۡن  كُـِلّ  َاۡمـرٍ     ِبـاِ

ـٰی  َمـطۡـلَـِع  الۡـَفـۡجـرِ ٥  ـ َسـالٌم  ِهـَى  َحـّت

سوره ى قدر

با کتاب گویا بخوانید.

در این سوره می آموزیم كه قرآن در شب قدر بر پیامبر عزیز ما، نازل شده است. 
درباره ی مراسم شب قدر با اعضای خانواده ی خود گفت و گو كن.



94

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

جلسه ی دوم

پیام قرآنی                                  

ـَر  ِمـَن  ا ۡلـُقـۡر�نِ َفـاۡقـَرئـوا  مـا  َتـَیـسَّ
هر مقدار مى توانید قرآن بخوانید.

ُقـۡرآن: قرآن ، كتاب خدا
ل، آىه ى20 ِمّ سوره ى ُمزَّ
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 این عبارات قرآنی را بخوانید.

 درباره ی آن چه از پیام قرآنی فهمیده ای با پدر و مادر خوبت صحبت کن.

 فرد خوانی 

١ـ ٰهـذا  بَـیـاٌن  ِلـلّنـاِس

2ـ ٰهـذا  بَـالغٌ  ِلـلّنـاِس

٣ـ ٰهـذا  بَـصـاِئـُر  ِلـلّنـاِس

ذی  ُانۡـِزَل  فـیـِه  الۡـُقـۡرآُن ٤ـ َشۡهـُر  َرَمـضـاَن  الَـّ

٥ ـ هُـًدی  ِلـلّنـاِس  َو  بَـِیّـناٍت  ِمـَن الۡـُهـدٰی  َو الۡـُفـۡرقاِن 
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جلسه ی سوم

١ـ َو الۡـُقـۡرآِن  الۡـَحـکـیـِم

روَن  الۡـُقـۡرآَن َـّ 2ـ َافَـال  یَـَتـَدب

٣ـ َو َرِتّـِل  الۡـُقـۡرآَن  تَـۡرتـیـال ً

کۡـِر  ـۡرنَـا  الۡـُقـۡرآَن  ِلـلـِذّ ٤ـ َو  لَـَقـۡد  یَـسَّ

٥ ـ ِتـۡلـَك  آیـاُت  الۡـُقـۡرآِن  َو  ِکـتـاٍب  ُمـبـیـٍن 

 سوره ی قدر 

این عبارت قرآنی را بخوان.

ِانَّ ٰهـَذا اۡلـُقۡرآَن َىۡهـدی لِـلَّـتی ِهـَی َاۡقـَوُم

 این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

جمع خوانی
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جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 

١ـ  قـاَل  َاتَـۡعـبُـدوَن  مـا  تَـۡنـِحـتـوَن
ُه  َخـلَـَقـکُۡم  َو  مـا  تَـۡعـَمـلوَن  2ـ  َو الـلٰـّ

٣ـ  قالُـوا  ابۡـنـوا  لَـهو  بُـۡنـیـانًـا 
٤ـ  فَـاَلۡـقـوُه  ِفـی الۡـَجـحـیـِم 

٥ ـ  فَـاَرادوا  ِبـهی  کَـۡیـًدا  فَـَجـَعـۡلـناهُـُم  الۡـاَۡسـَفـلـیـَن 
٦ ـ  َو  قـاَل  ِانّـی  ذاِهـٌب  ِالـٰی  َربّـی  َسـَیـۡهـدیـِن

  َهۡب  لـی  ِمـَن الـّصـاِلـحـیـَن 7ـ  َرِبّ

آیه ی 9٥ تا100 سوره ی صاّفات را كه درباره ی به آتش افکندن حضرت ابراهیم است، بخوانید.
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باغی میان آتشقّصه ی آیه ها 
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خبر شكستن بت ها به گوش نمرود كه فرمانرواى ظالم آن زمان بود، 
به  نمرود  بیاورند.  را  علیه الّسالم  ابراهیم  حضرت  داد  ر  دستو او  رسید. 
اطرافیان خود گفت: باید ابراهیم را از بین ببریم، وگرنه، مردم را خداپرست 

مى كند و دیگر آن ها حرف ما را گوش نمى كنند.


