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آيات درس را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه  و شبيه  نوار بخوانيد. 

تمرين اول

جلسه ی اول درس ششمدرس ششم

تمرين دوم

برای  نفره  سه  يا  دو  گروه های  در  را  مائده  سوره ی   ٢ و   ١ آيات  و  نساء  سوره ی   ١٧٦ آيه ی 
يک ديگر بخوانيد.



  ۴۵  

جلسه ی دوم

تمرين اول

تمرين دوم

قرائت آيات درس را از نوارگوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف 
کلمات توجه کنيد.

اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

١ـ ۤن    َو الۡـَقـلَـِم     َو ما يَـۡسـطُـروَن   ١            قلم ١
نون، سوگند به قلم و آنچه می نويسد.  

٢ـ طـۤس   ِتـۡلـَك ءايـاُت الُۡقـۡرءاِن َو ِکـتـاٍب ُمـبيٍن   ١           نَمل١
طا سين،  اين        آيات   قرآن        و   کتابی  روشنگر است.  

٣ـ الۤـر     ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـِکـتـاِب الۡـُمـبيـِن   ١     
     الف الم را، اين آيات کتاب روشنگر است.

     ِانّـاۤ َانـَزلۡـناُه ُقـۡرءانًـا َعـَرِبـيـا لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقـلـوَن   ٢                     يوُسف ١ و ٢
     قطعاً ما نازل کرديم آن را قرآنی به زبان عربی تا شما انديشه کنيد.     

٤ـ حـۤم   ١     عۤـۤسـۤق   ٢  
     حاميم ٭ َعين سين قاف

ُه الۡـَعـزيـُز الۡـَحکيـُم   ٣ ذيـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـَك الـلـّٰ      کَـذ ِٰلـَك يوحـۤی ِالَـۡيـَك َو ِالَـی الـَّ
اين چنين وحی می کند به تو و به کسانی که قبل از  تو بودند، خدای عزيز حکيم.                          شورٰی  ١ تا ٣  



  ۴۶  

تمرين اول

تمرين دوم

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.

١ـ ءايـات:   آيه ها، نشانه ها    آيه ها، قدرت ها

٢ـ ُمـبـيـن:   چراغ    روشن

٣ـ َانۡـَزلۡـنـا:   نازل کرد    نازل کرديم

٤ـ تَـۡعـِقـلوَن:   انديشه نکنيد    انديشه کنيد

٥  ـ ال تَـۡعـِقـلوَن:   انديشه نمی کنيد    انديشه می کنيد

کار در کالس

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.
ذی َعـلَّـَم  ِبـالۡـَقـلَـِم     ١ـ  اَ  لـَّ

َعلَق ٤  …   ياد داد به وسيله ی … .   

ۡيـطـاَن ِلـِۡالنۡـسـاِن َعـُدوٌّ ُمـبـيـٌن     ٢ـ ِانَّ   الـشَّ
يوُسف ٥ قطعاً      …      برای   …      دشمن     …     است.   

ُه لَـکُـۡم   ءايـاِتـٰه  لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقـلـوَن    ٣ـ کَـذ ِٰلـَك يُـبَـِيّـُن   الـلـّٰ
بقره ٢٤٢ اين چنين بيان می کند خدا برای شما      …ـش را تا شما      …       . 

٤ـ لَـَقـۡد َانۡـَزلۡـنـاۤ ِالَـۡيـکُـۡم ِکـتـابًـا فيـِه ِذکۡـُرکُـۡم َافَـال تَـۡعـِقـلوَن    
انبياء ١٠ قطعاً     …  به سوی شما      …ـی که در آن ياد شماست، پس آيا      …   . 



  ۴۷  

با  باشد.  داشته  قرآن  يک  حداقل  ميز  هر  بياوريد؛  کالس  به  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  يا  نمازخانه  از 
راهنمايی آموزگار يک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنيد. سپس دانش آموزان هر ميز، آيات آن صفحه را 

برای يک ديگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود يک سطر را با صدای بلند می خواند.

انس با قرآن کريم در کشور هندوستان

جلسه ی سوم

١٢

٣٤

خواندن از روی قرآن کامل



  ۴۸  

َو تَـعاَونـوا َعـلَـی الۡـِبـِرّ َو الـتَّـۡقـوٰی
در نيکی کردن و کارهای خوب به يک ديگر کمک کنيد،

َو ال تَـعاَونـوا َعـلَـی اِۡالثۡـِم َو الۡـُعـۡدواِن
ولی در گناه و کارهای بد همکاری نکنيد.

سوره ی مائده آيه  ی ٢

پيام قرآنی

١ـ درباره ی اين پيام زيبای قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنيد.
٢ـ پيام قرآنی اين درس را در قرآن کامل پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.

فعاليت



  ۴۹  

قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين اول
تمرين کرده و هنگام شنيدن قرائت آيات درس به چگونگی وقف در آخر آيات دقت کنيد.

اميرالمؤمنين علي عليه السالم:

ياران قرآن، ياران قرآن، 
شكست ناپذيرندشكست ناپذيرند..٭٭

٭  قرآن در آيينه ی حديث، عباس عزيزی، ص ١٧



  ۵۰  

تمرين دوم

تمرين سوم

اين آيات قرآنی را  که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد.

کۡـِر            ص ١ ١ـ ۤص   َو الۡـُقـۡرءاِن ِذی الـِذّ

٢ـ طـه         مـاۤ َانۡـَزلۡـنـا َعـلَـۡيـَك الۡـُقـۡرءاَن ِلـَتـۡشـقـٰی            طه ١ و ٢ 

٣ـ کۤـهـيـۤعـۤص         ِذکۡـُر َرۡحـَمـِة َرِبّـَك َعـبۡـَده و َزکَـِريّـا              مريم ١ و ٢

٤ـ الۤـۤم           َاَحـِسـَب الـّنـاُس َاۡن يُـۡتـَرکـۤوا َاۡن يَـقـولـۤوا ءاَمـّنـا َو هُـۡم ال يُـۡفـَتـنـونَ        عنکبوت ١و٢

١

١

١

٢

١

٢

٢

در عبارات تمرين باال، اتصاالت را با فلش نشان دهيد.

هر روز تعدادی از آيات ٣ تا ٥ سوره ی مائده را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



صفحه ی ١٠٧ قرآن کامل  ۵۱  

جز ء ٦                                                               سوره ی مائده ٥
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امل
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قرآ
 ٤٣
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جلسه ی اول

آيات درس را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه و شبيه نوار بخوانيد. 

٭

٭

يُۡحيی
ُاۡحيی

تمرين اول

جلسه ی اول درس هفتمدرس هفتم

تمرين دوم

آيات ٢٥٧ تا ٢٥٩ سوره ی بقره را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.



  ۵۳  

جلسه ی دوم
تمرين اول

تمرين دوم

قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به کشش 
صداهای دارای مّد دقت کنيد.

آن ها  ترجمه ی  به  و  بخوانيد  مّد  دارای  صداهای  کشش  با  را  قرآنی  آيات  و  عبارات  اين 
توجه کنيد.

١ـ َو ال يُـۡشـِرۡك ِبـِعـبـاَدِة َرِبّــۤهٰ َاَحـًدا    
و نبايد شريک سازد در عبادت پروردگارش کسی را.       کهف ١١٠  

ـمـاِۤء  نـاۤ َانۡـِزۡل َعـلَـۡيـنـا  مـاِۤئـَدًة ِمـَن الـسَّ ـَّ ٢ـ َرب
پروردگارا فرو فرست  برما      سفره ی غذايی   از آسمان.                   مائده ١١٤  

َه بَـصـيـٌر ِبـالۡـِعـبـاِد  ِه  ِانَّ الـلـّٰ ُض   َاۡمـرۤی  ِالَـی الـلـّٰ ٣ـ َو   ُافَـِوّ
و واگذار می کنم  کارم را به خدا،   قطعاً خدا  به بندگانش بيناست.        غاِفر ٤٤  

َ ۡرِض ُمـۡفـِسـديـَن ِه   َو  ال تَـۡعـثَـۡوا ِفـی اۡال ٤ـ فَـاۡذکُـرۤوا  ءاالَۤء الـلـّٰ
   پس ياد کنيد  نعمت های خدا را  و در زمين فساد نکنيد.        اعراف ٧٤

١١٠

٤٤

٧٤



  ۵۴  

کار در کالس

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.تمرين اول

١ـ َسـماء:   زمين    آسمان

٢ـ َاۡرض:   زمين    آسمان

٣ـ َاَحـد:   کسانی    کسی

٤ـ َاۡمـر:  کارها    کار

٥  ـ ِعـباد:   بندگان    بنده

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.تمرين دوم

ه        َرئـوٌف      ِبـالۡـِعـبـاِد  ١ـ  َو الـلـّٰ
 و  …   مهربان و دلسوز به      …      است.               بقره ٢٠٧

٢ـ  وَ   َاۡمـُرهُـۡم          شـورٰی         بَـۡيـَنـُهـمۡ 
شورٰی ٣٨ و   … ايشان (مؤمنان) با مشورت، ميانشان (بين يکديگر) است.   

ـماَۤء َو اۡالَۡرَض َو ما بَـۡيـَنـُهـما   بـاِطـًال  ٣ـ َو مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
صاد ٢٧ و خلق نکرديم        …       و     …     و آنچه را بين آن هاست   …  .  

مـاۤ  َاۡدعـو َربّـی    َو الۤ ُاۡشـِرُك        ِبـۤهٰ        َاَحـًدا  ـَّ ٤ـ ُقـۡل  ِان
جّن ٢٠ بگو می خوانم فقط   … م را و شريک نمی گيرم برای او   …   را.   



  ۵۵  

با  باشد.  داشته  قرآن  يک  حداقل  ميز  هر  بياوريد؛  کالس  به  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  يا  نمازخانه  از 
راهنمايی آموزگار يک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنيد. سپس دانش آموزان هر ميز، آيات آن صفحه را 

برای يک ديگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود يک سطر را با صدای بلند می خواند.

جلسه ی سوم

انس با قرآن کريم در کشور مالزی

خواندن از روی قرآن کامل



ُعـَزير مقدارى آب و غذا برمى دارد و در خورجين االغ خود مى گذارد. «بسم الله» مى گويد و به قصد سفر، شهر 
خود را ترک مى كند. 

در بين راه، خود را در مقابل شهر زلزله زده ى ويرانى مى يابد. به فكر فرو مى رود: «  راستى چگونه روزى همه ى اين 
مردگان كه زير آوارِ خانه هايشان، پوسيده و از بين رفته اند، به قدرت خدا زنده خواهند شد؟!» همين طور كه در اين انديشه  

قصّه ی آيه ها

 ُعَزير زنده می شود



است، احساس خستگى مى كند. كنار رودخانه اى كه از پاى كوه جارى است از االغ پياده مى شود، افسار حيوان را به 
درختى مى بندد تا در سايه ى آن مقدارى استراحت كند. در اين هنگام به خواب سنگينى فرو مى رود.

٭ ٭ ٭
صدايى مى شنود، صدايى آشنا كه مى گويد: عـزير! عزير! بلند شو! 

عجيبى  اتفاق  مى كند،  نگاه  اطراف  به  مى شود.  بلند  داده و  تكيه  زمين  به  را  دستش  مى كند،  باز  را  چشم هايش 
افتاده است. تا چشم كار مى كند، همه چيز دچار تغيير و دگرگونى شده است. با خود مى گويد: «  شايد خواب مى بينم. 
شايد كسى مرا در خواب جابه جا كرده است.» يادش مى آيد كه در سايه ى درختى خوابيده بود. همان جا كنار درخت 
چيزى توجه ُعـَزير را به طرف خود جلب مى كند: آب و غذايش تازه و دست نخورده كنارش مانده است ولى از االغش 

خبرى نيست. 
دوباره همان صداى آشنا ــ كه صداى فرشته ی وحى است ــ از او مى پرسد: آيا مى دانى چقدر در  اين سرزمين 

مانده اى؟! ُعـَزير بى درنگ جواب مى دهد: شايد چند ساعتى يا يک روز! 
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فرشته ى وحى ادامه مى دهد: اّما تو صد سال است كه اىن جا هستى! مرده بودى! »َوانۡـظُـۡر ِالـٰی ِحـمـاِرَک٭ « 
به االغ پىر و با وفاىت نگاه كن! 

عزىر جلوتر مى رود. از آن حىوان بىچاره جز تكه هاى استخوان و نشانى كه بر پىشانى االغش مى بست، چىزى 
نمى ىابد! 

بدن عزىر شروع به لرزىدن مى كند! زانوهاىش سست شده، بر زمىن مى نشىند و در برابر قدرت خداوند احساس 
ناتوانى مى كند! 

صداى فرشته ى وحى باز در گوشش مى پىچد: عزىر! مگر نمى خواستى زنده شدن مردگان را ببىنى؟! خدا خواست 
كه خودت ىكى از معجزه ها و نشانه هاى قدرت او باشى! نمى بىنى كه آب و غذاىت بعد از اىن همه سال تازه و سالم باقى 
مانده است! حاال به االغت نگاه كن! ببىن چگونه استخوان هاىش گوشت و پوست مى گىرد! ببىن كه چگونه دوباره زنده 

مى شود در حالى كه مرده بود!
 َشـۡیٍء َقـدىـٌر٭« به ىقىن رسىدم كه خدا بر انجام  َه َعـلٰی کُـِلّ  الـلٰـّ عزىر پس از دىدن آن منظره مى گوىد: »َاۡعـلَـُم َانَّ

هر كارى تواناست.

٭  سوره ی بقره، آىه ی 259



  ۵۹  

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

٭  ُمـسـَتـدَرُک الـَوسـائـل، ج ١

رم صلي اهللا عليه و آله: پيامبر ا

قرآن از همه چيز، قرآن از همه چيز، 
جز خداوند برتر است.جز خداوند برتر است.٭٭

آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار 
تمرين کرده و هنگام شنيدن قرائت آيات درس به کشش صداهای دارای مّد دقت کنيد.

قطره اما درياقطره اما دريا



  ۶۰  

تمرين دوم

تمرين سوم

اين عبارات قرآنی را با کشش صداهای دارای مّد بخوانيد.

يوُسف ٥٣   ٔیُ  نَـۡفـسی   ١ـ َو مـاۤ  ُابَـِرّ

يوُسف ٥٣   ـّی   ٢ـ ِانَّ الـنَّـۡفـَس َالَّمـاَرةٌ  ِبـالـّسـۤوِء ِاّال مـا  َرِحـَم  َرب

آل ِعمران ١٦  نـاۤ  ءاَمـّنـا  فَـاۡغِفـۡر لَـنـا ُذنوبَـنا   ـَّ نـاۤ  ِان ـَّ ٣ـ َرب

ِاسرا ء ٢٠   ۤالِء  ِمـۡن  َعـطـاِۤء  َرِبّـَك   ۤـٔوُ ـٰ ۤالِء  َو  ه ۤـٔوُ ـٰ ٤ـ کُـال نُـِمـدُّ  ه

فلش  با  را  اتصاالت  و  بکشيد  خط  ناخوانا  حروف  زير  باال،  تمرين  عبارات  در 
نشان دهيد.

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آيات ٢٦٠ تا ٢٦٤ سوره ی بقره را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.
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جز ء ٣                                                             سوره ی بقره ٢

صفحه ی ٤٤ قرآن کامل


