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 .بسپارید خاطر رابه کلمات معناي یدکن سعی و کامل شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدول

 

 

 .بنویسید را قرآنی عبارات و ها ترکیب این معناي

 براي جهانیان: لعالمینَل -3        بر بنده اش عَلی عَبدِه: -2                    نازل کرد قرآن را :الفُرقان نَزَّلَ -1

 پس اندازه گیري کرد آن رافَقَّدََّرهُ: -6            هر چیزي: کُلَّ شَیء -5 شریکی در فرمانرواییشریک ٌفی الملک  :  -4

معنا می شود  »ات«به صورت  قبل از فعل بیاید؛ هر گاه این حرف » براي«یعنی » لـِ«همانطور که می دانید                                   

 ی باشد)                            لِیَکونَ :  تا باشد+ یَکونُ ( م لـِو تغییر جزئی در معناي فعل ایجاد می شود :مانند:      
 

 

 

 

 

 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
 هشدار دهنده  نَذیر 5 فرو فرستاد –نازل کرد  نَزَّلَ 1
 فرزند وَلَد 6 قرآنوسیله تشخیص حق از باطل ،یکی از نام هاي  فُرقان 2
 همتا-شریک  شَریک 7 می باشد یَکونَ 3
 قَدَّرَ  8 ردمم -نجهانیا عالمینَ  4

 
 اندازه گیري کرد

 فعالیت اول

 

 مدانش آموز عزیز

 ابتدا متن قرآن را روخوانی کن.  -1

 ط بکش  زیر کلمه اي که تلفظ آن را نمیدانی خ -2  

 اند.      یا از یک بزرگتر بخواه برایت بخوگوش کن به قرائت قرآن از سی دي آموزشی  -3  

 دقت کن. به تلفظ کلمه هایی که مشخص کردي -4

و در صورتی که در تلفظ کلمه اي مشکل داشتی  بخوان سپس چند بار متن قرآن را -5

 دوباره به سی دي گوش کن یا از بزرگترت بخواه تلفظ آن کلمه را برایت ادا کند.

او بخواه که اشکاالت قرائتت  در آخر کل متن قرآن را با دقت براي بزرگترت بخوان و از -6

 را بگیرند.

 

 جلسه اول  -درس دوم 

 سوره فرقان

 

 فرو فرستاد-همتا -فرزند -جهانیان -قرآن

 

 دومفعالیت 

  هشتمدرس نامه قرآن پایه 

 گروه قرآن و پیام هاي آسمانی استان گلستان 

 فعالیت سوم

 اینک ترجمه این ترکیب ها را کامل کنید

 +َعَلمُ          ( می داند)لـِ

 +یَعَلمونَ   ( می دانند)لـِ

 +تَعِقلونَ       ( اندیشه می کنید)لـِ

 +تُؤمنونَ         (ایمان می آورید)لـِ

 علَمَ:  تا بداندلِیَ

 یَعلَموا: تا بدانندلِ

 یدعقِلوا: تا اندیشه کنلِتَ

 تُؤمنوا: تا ایمان بیاوردیدلِ



۵ 
 

 

 

 کنید کامل رادو آیه اول سوره فرقان ترجمه  ب

                                                      نازل کرد قرآن را بر بنده اش  که  پر خیر است کسی                               :تَباَركَ الَّذي نَزَّلَ الفُرقانَ عَلی عَبدِه-1

 ن هشدار دهندهتا باشد براي جهانیا                                             لَِیکونَ لِلعلمینَ نُذیرا: -2

 و زمین رمانروایی آسمان هافکسی که براي اوست                                  مُلکُ السَّمواتِ و اَالرضِ اَلَّذي لَه   -3

                                       یر فرمانروایدیست براي او شریکی نو ندارد فرزندي و               وَ لَم یَتَِّخذ وَلَداً وَ لَم َیکُن لَه شَریکٌ فیِ المُلکِ -4

 ا پس اندازه گیري کرد آن را به طور دقیق و کاملرید هر چیزي و آفر                                     وَ خَلَقَ ُکلَّ شَیءٍفَقَدََّره تَفدیراً-5

 

 

 

   

  

   

 

 بسپارید خاطر رابه کلمات معناي کنید سعی و کامل شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدول

 

 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
 جمع ریح-بادها رَیاح  6 قرار داد جَعَلَ  1
 بشارت-بشارت دهنده  بُشري -بُشر 7 پوشش -لباس لَباس 2
 آب ماء 8 خواب نَوم 3
 طَهور 9 آرامش و استراحت سُبات 4

 
 پاك کننده –پاك 

   10 فرستاد اَرسَلَ  5

 فعالیت اول

 نه خا در قرآن با انس

 

 جلسه دوم -درس دوم

 ادامه سوره فرقان

 

 ابتدا متن قرآن را روخوانی کن.    -۱
                           زیر کلمه اي که تلفظ آن را نمیدانی خط بکش               -2
 به قرائت قرآن از سی دي آموزشی گوش کن یا از یک بزرگتر بخواه برایت بخواند.       -3  
 به تلفظ کلمه هایی که مشخص کردي دقت کن. -4
سپس چند بار متن قرآن را بخوان و در صورتی که در تلفظ کلمه اي مشکل داشتی  -5

 بزرگترت بخواه تلفظ آن کلمه را برایت ادا کند.دوباره به سی دي گوش کن یا از 
در آخر کل متن قرآن را با دقت براي بزرگترت بخوان و از او بخواه که اشکاالت قرائتت را  -6

 بگیرند. 

 

 خواب -قرداد –پوشش  -آب –بشارت 
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 .بنویسید را قرآنی عبارات و ها ترکیب این معناي

 راي شمابقرار داد کُمُ: جَعَلَ لَ  -2                                   او کسی است که  :   هوَ الَّذي -1

 واب را آرامش و استراحت و خ: و النَومَ سُباتاً -4      شب را پوشش                                الَّیَل لَباسا :   -3

  بشارت دهندهفرستاد بادها را اً: َارسَلَ الرّیاحَ ُبشرّ-6               و فردا فرو فرستادیم از آسمانجَعَلَ الّنهارَ :    وَ -5

 آبی پاك: ماءً طَهُورا -8                        و فرو فرستادیم ازوَ انزَلنا ِمنَ السَّماِء :    -7

 

 .کنید کامل را شریفه از سوره فرقان  آیه دو ترجمه  ب

 ر داد براي شما شب را پوششقرااو کسی است که و                             : الَّیلَ لَباسا و هوَ الَّذي  جَعَلَ لَُکمُ -1

                                                     رامش و استراحتآو خواب را براي                                                         : و النَومَ ُسباتاً -2

 براي تالش و استراحت و قرار داد روز را                                 ُنشُورا:              جَعَلَ الّنهارَ وَ -3

                 (باران) از رحمت خود ارت دهنده ،پیشو او کسی است که فرستاد بادها را بش    :و هوَ الَّذي اَرسَلَ الرّیاحَ بُشرّاً بینَ یَدي َرحَمته  -4

 بی پاكآو فرو فرستاد از آسمان                               :ماءً َطهُورا وَ انزَلنا مَِن السَّماءِ 5

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دوم فعالیت

 

 هن خا در قرآن با انس

 

 سول خدا (ص) :راز سخنی 

مومنی نیست که یک ساعت نزد عالمی نشیند جز آنکه خداي عزوجل به سوي او ندا  

کند نزد حبیب من نشستی به عزت و جاللم سوگند تو را با او ساکن بهشت نمایم و باکی 

 .  از این کار ندارم


