
چهارم دبستان



طبق مصوبه ی جلسات ٦٧٧ و 844شورای عالی آموزش و پرورش این 
کتاب توسط آموزگار پایه، طی سه جلسه در هفته تدریس می شود.

ISBN  964 - 05 - 1674 - 0     964-05 - 1674- 0  شابک

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش 
و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع 

بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

آموزش قرآن چهارم دبستان ـ401 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
سیف،  سیدمهدی  سرشورخراسانی،  غالمعباس  ستوده،  الهه  انوشه پور،  ابوالفضل 
رضا نباتی و مسعود وکیل با همکاری: محّمد قدوسی )اعضای گروه تألیف( ـ طّیبه 

حمزه بیگی )کارشناس آموزش دوره ابتدایی( ـ محمدکاظم بهنیا )ویراستار( 

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره ی کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ( ـ مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری و طراح 
جلد( ـ ندا عظیمی )طراح گرافیک( ـ سحر عجمی، ندا عظیمی)تصویرگران(ـ هاتف 
همایی )عکاس( ـ زهره بهشتی شیرازی )صفحه آرا( ـ بر اساس مصحف مرکز طبع و 

نشر قرآن جمهوری اسالمی ایران ) رسم الخط صفحات قرآن کامل(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شماره ی ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

نشانی سازمان:

شرکت افست: تهران ـ کیلومتر ٤ جاده  آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، 
دورنگار: 77339097، صندوق پستی: 4979  ـ 11155

ناشر:

)WWW.Offset.ir( »چاپخانه:  شرکت افست »سهامی عام
چاپ یازدهم ١٣٩8 سال انتشار و نوبت چاپ:

نشانی  بـه  درسی  کتاب های  پایگاه  بـه  درسی  کتـاب های   pdf فایل  دریـافت  بـرای 
www.chap.sch.ir و برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد 
آموزشی به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



ما باید قرآن را سرلوحه ی همه ی کارهای خود قرار دهیم، 

و از اُنس با قرآن کرمی غفلت نکنیم .
امام خمینی



فهرست
پیش گفتار

درس اول 

درس سوم 

درس پنجم 

درس هفتم 

درس دوم 

درس چهارم

درس ششم

درس هشتم

یادآوری قواعد سا های 
گذشته 

ـ  « وقف »  ــــــــ

سوره ی ابراهیم
آیات ٣٤ تا ٣٨ 
 وقف »  ـه و، ـه ی«

سوره ی آ عمران
آیات ١٠٢ تا ١٠٥ 

ّطعه حرو م

آشنایی با خط قرآن کریم

ابن  سوره ی ت
آیات ١ تا ٦ 

ـ  « وقف »  ــــــــ

سوره ی واقعه
آیات ١ تا ٢٦ 

داستان های حر های آسمانی
 وقف »    «

سوره ی اسرا
آیات ٧٦ تا 83 

عالمت مّد

سوره ی آ عمران
آیات ٣٠ تا ٣٧ 

داستان حضرت زکرّیا و مریم

     

  4   

     

   8  

     

     

     

     



مشّخصات دانش آموز درس نهم 

درس یازدهم 

درس سیزدهم 

درس پانزدهم 

درس دهم

درس دوازدهم 

درس چهاردهم

درس آخر

ره سوره ی ب
آیات ٢٥٣ تا ٢٥٦ 

سوره ی ملک
آیات ١ تا ١٢ 
ـ  ی«  وقف »  ــ

سوره ی نمل
آیات ٥٦ تا ٦٣ 

سوره ی عبس
آیات ١ تا ٤٢ 

سوره ی هود
آیات ١٠٩ تا ١١٧ 

سوره ی آ عمران
آیات ٣٨ تا ٤٥ 

داستان حضرت زکرّیا و یحیٰی

سوره ی یوسف
آیات ٦٤ تا 69 

سوره ی اسرا 

  ٧   

   8  

  8   

  ٧٦  

     

  ٦4  

  8   

           نام و نام خانوادگی:
..................................................
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..................................................

           نام مدرسه:
..................................................

           نام معلّم:
..................................................

           نشانی مدرسه:
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دانش آموزان عزیز
سعی کنیم همه ی کتاب های درسی خود، 
به ویژه کتاب آموزش قرآن را که حاوی آیات 
نورانی قرآن کریم است به خوبی نگه داری 
کنیم و در رعایت پاکیزگی و احترام به آن 
بکوشیم؛ چه خوب است همیشه در کالس 

قرآن با وضو باشیم.
شایسته است این کتاب را در کتابخانه ی 

خود نگه داری کنید.



 پدر و مادر گرامی 

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما خانواده ی محترم، خداوند را سپاس می گوییم که فرزند عزیزمان 
یک سال تحصیلی دیگر را با موفقیت پشت سر گذاشته است و اینک در پایه ی چهارم، در کنار سایر دروس، آموزش 

قرآن را ادامه می دهد.
ولیت تربیت او را بر عهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین  فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مس
ولیت خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. همه ی ما باید با پذیرش امر  محترم، قسمتی از این حق و مس
ه های  خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، این بار امانت را به سالمت به سر منزل مقصود برسانیم تا ان شا الله از این غن

بهشتی، با ها و بوستان های پرطراوتی که مظهر رحمت و خیر خداوند است، پدید آید.
قرآن کالم و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانیان است. آموزش 
و پرورش برنامه ای منظم تدوین کرده است تا همه ی دانش آموزان به یادگیری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند در آینده 
قرآن را روان و زیبا بخوانند، به تدریج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت روزانه ی آن، همیشه خود را در 

پناه هدایت خداوند قرار دهند.
برنامه ی جدید آموزش قرآن با ویژگی های زیر، درصدد آن است که به لطف الهی زمینه ی انس دائمی دانش آموزان 

را با قرآن کریم فراهم آورد.
1ـ در این برنامه، جامعیت آموزش قرآن مورد نظر است؛ یعنی عالوه بر توانایی روخوانی و روان خوانی، به سایر جنبه های 

ضروری و پرجاذبه ی آن، مانند زیباخوانی، درک معنای آیات و آشنایی با داستان ها و معارف آن نیز توجه می شود.
ـ کسب مهارت خواندن قرآن نیاز به استمرار، تکرار و تمرین دارد. از این رو، ساعات آموزش قرآن در طول هفته 

توزیع شده است، به نحوی که نباید قرآن فقط در یک روز هفته آموزش داده شود.
ـ به منظور ایجاد انس دانش آموزان با قرآن کریم، از داستان های زیبا و پرمعنای آن و هم چنین از عبارات کوتاه، 

زیبا و حکمت آمیز قرآن استفاده شده است.
ـ با استفاده از ضبط صوت و نوار آموزشی، دانش آموزان صوت زیبای قرآن را می شنوند و همراه نوار می خوانند. 

این امر بر جاذبیت و کیفیت آموزش می افزاید.

پیشگفتار 

او

پیامبر اکرم صّلی الّله علیه و آله فرمودند: 
خانه ای که در آن قرآن بسیار خوانده می شود، پُرخیر و برکت است و روزِی آن خانواده فراوان می شود.

اصو کافی ج ٢،  ٦١٠



  انتظار ما از شما اولیای گرامی 
1ـ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ایم، کودکان ما 
نیز خواندن قرآن و نماز را از ما می آموزند. از شما پدر و مادر عزیز انتظار می رود که با خواندن روزانه ی قرآن کریم، 
الگوی شایسته ای برای کودک خود باشید. آن ها باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما بیاموزند 
و با مشاهده ی اخالق و رفتار ما، درک کنند که همه می خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد. آن ها باید عالقه به 

قرآن، محبت به خدا، مهربانی به مردم و اخالق و رفتار اسالمی را عمالً  از بزر ترها بیاموزند. 
2ـ از فرزندتان بخواهید آن چه را از قرآن در مدرسه آموخته است برای شما بازگو کند. از او بخواهید آیات و عبارات 
قرآنی هر درس را از روی کتاب نشان دهد و به صورت شمرده برای شما بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات 
قرآنی را برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند. آموزگار نیز آیات قرآن را برای دانش آموزان نمی خواند، بلکه 
خوِد دانش آموزان به کمک آن چه آموخته اند، می توانند عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات، 

اشتباهی داشت، از او بخواهید که دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
ـ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. حفظ پیام های قرآنی و 
ترجمه ی آن ها نیز الزامی نیست؛ ولی اگر فرزند شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا 
به تدریج آن ها را سرلوحه ی زندگی خویش قرار دهد. ضمناً حفظ پیام ها، او را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده 

می کند.
ـ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و عالقه ی بیش تر به قرآن و فهم و درک مفاهیم 
آن است، از روی کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند. این کار عالوه بر آموزش قرآن، 

موجب تقویت مهارت های خواندن و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
و  برای مطالعه ی آزاد است  ترجمه ها  این  ترجمه شده است.  ساده  نسبتاً  به طور  آیات دروس  از  برخی    ـ 
این آیات و هم چنین مفاهیمی را که در بخش »کار در کالس« هر  نیستند ترجمه ی  دانش آموزان موظف 
درس آمده است، حف کنند و نباید در ارزش یابی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. بدیهی است 

در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب عالقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است. 
 ـ آموزگاِر  فرزندتان آمادگی دارد که تجارب و اطالعات خود را برای توفیق هرچه بیش تر فرزندتان، با کمال افتخار 

در اختیار شما قرار دهد. شما نیز از میزان موفقیت فرزندتان جویا شوید.
، با ایمان، بنده ی خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت      الّصالحات  به این امید که فرزند شما در آینده، انسانی بزر

برای همه ی ما باشد.

دوم



سوم

 همکار و آموزگار گرامی 

ذیـَن  جاَهـدوا فیـنا لَـَنـۡهـِد یَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنا َو ِانَّ الـلـَه لَـَمـَع الۡـُمـۡحـِسـنیـَن َو الَـّ
و کسانی که در راه ما تالش می کنند، حتماً ایشان را به آن راه ها هدایت می کنیم و قطعاً خدا با نیکوکاران است.
                                                 سوره ی عنکبوت، آیه ی 

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیش تر در آموزش قرآن، 
توجه شما را به برخی نکات مهم جلب می نماییم. هر چند تفصیل این مطالب در کتاب راهنمای معلم ارائه می شود، ولی 

امید است در این  جا  بیان مختصر این نکات، مفید باشد.
پیش از انجام هر کاری بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس که در راه خدا تالش 

کند قطعاً خدا او را راهنمایی می کند و همیشه پشتیبان نیکوکاران است.
بیش تر  موفقیت  امور، ضامن  این  به  عمل  و  توجه  است.  زیر  به شرح  کتاب  این  آموزش  به  مربوط  مسائل  مهم ترین 

شماست.

  مراحل تدریس 
برای تدریس، تمرین و پژوهش هر درس، سه یا چهار جلسه درنظر گرفته شده است. از این رو، هر درس را طبق 

بودجه بندی پیش بینی شده طی مراحل زیر آموزش دهید.

جلسه ی اول
الف ـ روخوانی و قرائت

ـ  پیش خوانی: از دانش آموزان هر میز بخواهید طّی چند دقیقه آیات درس را به آرامی برای یکدیگر بخوانند. ١
٢ـ روخوانی آیات درس: هر دانش آموز یک جمله یا حدود یک سطر از آیات درس را می خواند، اگر دانش آموزی 

اشتباه خواند، بالفاصله اشتباه او را تصحیح نمی کنیم؛ بلکه فرصت می دهیم تا خود، اشکال خویش را رفع کند.
در این مرحله هر دانش آموز با توجه به توانایی خود، آیات را با قرائت یا به صورت ساده و شمرده و یا حتی بخش بخش 
می خواند. در این قسمت آن چه اهمیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس و تالش برای خواندن آن هاست. سعی 

شود در این قسمت، هر دانش آموز یک سطر از آیات را بخواند.
رفع اشکاالت روخوانی

درصورتی که تعدادی از دانش آموزان در خواندن برخی از کلمه ها و ترکیب ها مشکل داشتند، این گونه کلمات یا 
ترکیب ها را روی تخته بنویسید و با نشان دادن صحیح حروف و حرکات از دانش آموزان بخواهید، آن کلمه را به صورت 
دسته جمعی و بخش بخش بخوانند تا در خواندن آن ها تسلط الزم را پیدا کنند. شیوه ی صحیح اشاره کردن به بخش ها 

به شرح زیر است.



اشاره ثابت: اشاره ی ثابت به صداهای کوتاه، الف کوچک و تنوین، مانند:

کُـِتـَب              ٰذِلـَك              َاَحـٌد              ُصـُحـٍف              َحـَسـَنـًة

اشاره متحرّک: اشاره به صداهای کشیده، حرف ساکن و تشدید که دست مطابق فلش ها حرکت می کند، مانند:

نـوحـیهـا                            َاۡمـِهـۡلـُهـۡم                            َحـٍقّ 

ـۡمـِس ـۡت                            ِفی االَۡرِض                            َو الـشَّ تَـمَّ

توّجه کنید فلش ها محل و شیوه ی اشاره کردن را نشان می دهد و نباید هنگام تدریس این فلش ها کشیده شود. برای 
کسب اطاّلعات بیش تر در این مورد، می توانید به پیش گفتار کتاب آموزش قرآن پایه ی سوم ابتدایی کد 301 مراجعه کنید.

٣ـ پخش قرائت، استماع و جمع خوانی: آموزگار در صورت در اختیار داشتن امکانات الزم، قرائت آیات 
درس را پخش می کند و از دانش آموزان می خواهد هر جمله را بار اّول گوش کنند و بار دوم همراه با کتاب گویا )یا نوار( 
بخوانند. دانش آموزان همراه قرائت نوار، متن آیات را نشان می دهند و خط می برند، به این ترتیب گوش دانش آموز 

آیات را می شنود، چشم او آیات را می بیند و زبان او آیات را تلّفظ می کند. 
تذکر 1: آموزگار باید هنگام پخش قرائت، بر خط  بردن و خواندن  دانش آموزان نظارت کند.

تذکر 2: بهتر است از دانش آموزان بخواهید که در زمان هم خوانی با نوار، صدای خود را خیلی بلند نکنند تا 
بتوانند صدای قرائت الگو را خوب بشنوند.

٤ـ فردخوانی قرائت آیات درس: از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک سطر را به صورت انفرادی بخوانند. 
آن ها را تشویق کنید مانند نوار بخوانند، ولی بر آن ها سخت نگیرید؛ دانش آموزی که آیات را به صورت معمولی می خواند 
نیز مورد تشویق قرار می گیرد. چنان چه برخی از دانش آموزان در خواندن کلماتی مشکل داشتند به شیوه ی رفع اشکال 

روخوانی عمل کنید.

ب ـ پیام قرآنی
هدف از ارائه ی پیام های قرآنی کسب مهارت تفّکر در آیات قرآن کریم است. مراحل آموزش پیام های قرآنی به 

شرح زیر است:
١ـ روخوانی پیام قرآنی و ترجمه ی آن: پیام قرآنی توّسط چند دانش آموز مسلّط تر خوانده می شود و هربار 

بقیه ی دانش آموزان به قرائت دسته جمعی تکرار می کنند، سپس یکی از دانش آموزان ترجمه ی پیام را می خواند.
٢ـ بیان مفهوم پیام: آموزگار به کمک تصاویر مربوط به پیام، به روش پرسش و پاسخ و با مشارکت دانش آموزان، 
آن ها را با مفهوم پیام آشنا می کند. برای درک بهتر پیام، از دانش آموزان می خواهیم مصادیق و نمونه های دیگری از 

مفهوم پیام را بیان کنند.
چهارم



٣ـ از دانش آموزان می خواهیم که عبارت پیام قرآنی را در آیات درس بیابند و از روی آن بخوانند.
تبصره: می توانید دانش آموزان را تشویق کنید تا درباره ی پیام قرآنی، به صورت گروهی یا فردی کارهای هنری 

مانند نقاشی، خوشنویسی و… انجام دهند.
گاهی پیام قرآنی، دارای کلمات و ترکیباتی است که باید معنا شود. از دانش آموزان می خواهیم که با استفاده از 
ترجمه ی آیات درس و پیام قرآنی، معنای کلمات یا عباراتی را که مشخص شده است، پیدا کنند. در صورتی که این 
کلمات، هم خانواده ی آشنا و رایج در زبان فارسی دارند، از دانش آموزان بخواهید آن ها را بیان کنند. این کار هم 

شوق انگیز است و هم موجب افزایش توانایی دانش آموزان در درک معنای لغات مشترک قرآنی و فارسی می شود.
پیشنهاد: خوب است دانش آموزان در شروع زنگ اول، همزمان با ورود معلم به کالس، پیام قرآنی را به صورت 

دسته جمعی بخوانند.

ج ـ داستان
داستان را به شیوه ی قصه گویی و به زبان ساده، به کمک تصاویر برای دانش آموزان تعریف کنید و از بیان مطالب 
زائد و غیرمستند بپرهیزید. در صورت وجود وقت از دانش آموزان بخواهید که هر یک چند سطر از داستان را از 

روی کتاب بخوانند.

جلسه ی دوم
الف ـ قاعده: قاعده ی مربوط به درس را به اختصار توضیح دهید و از توضیحات اضافی بپرهیزید. هیچ نیازی 
نیست که دانش آموزان مفهوم قاعده را به ذهن بسپارند؛ زیرا کسب مهارت عملی در به کار بردن این قواعد اهمیت دارد. 

از این رو، در ارزش یابی نباید از مفهوم و تعریف قواعد هیچ گونه پرسشی به عمل آید.
بـ  پخش نوار، استماع و جمع خوانی: دانش آموزان، در صورت امکان قرائت آیات درس را از نوار گوش می کنند 

و با نشان دادن خط همراه با نوار می خوانند. آموزگار توجه دانش آموزان را به رعایت قاعده ی درس، جلب می کند.
جـ  قرائت عبارات جدید قرآنی: در جلسه ی دوم هر درس، تعدادی از عبارات قرآنی آمده است که معموالً نکاتی 
مربوط به قاعده ی آن درس دارد. دانش آموزان، این عبارات را با رعایت قاعده ی موردنظر می خوانند. در ضمن، این 
عبارات نیز ترجمه شده است تا دانش آموزان با مفاهیم اولیه ی قرآنی نیز آشنا شوند. هم چنین ترجمه ی این عبارات، 

دانش آموزان را برای فعالیت »کار در کالس« نیز آماده می کند.
تذکر مهم: دانش آموزان موظف به حفظ ترجمه ی عبارات قرآنی و هم چنین مفاهیم کار در کالس نیستند. این 
موارد را در ارزش یابی مستمر و پایانی درنظر نگیرید، ولی می توانید از دانش آموزانی که در این زمینه عالقه و توانایی 

بیش تری نشان می دهند به شیوه ای مناسب تقدیر کنید.
د ـ کار در کالس: به منظور ایجاد عالقه ی بیش تر در دانش آموزان بـه قرآن و فراهم  آوردن زمینه ی درک و فهم 
تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن، در هر درس بخشی به عنوان »کار در کالس« در نظر گرفته شده است. این بخش به 

پنجم



روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود. معلم پاسخ را از یک گروه می پرسد؛ 
اگر پاسخ نادرست بود، گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم دانش آموزان به نادرستی پاسخ اّول پی ببرند.

انجام تمرین های »کار در کالس« الزامی است، ولی فراگیری مطالب این بخش توسط دانش آموزان می تواند به عنوان 
فعالیت های آزاد خارج از کالس در ارزش یابی مستمر دانش آموزان منظور شود؛ ولی عدم یادگیری آن ها نباید در 

ارزش یابی مستمر و پایانی منجر به کسر نمره ای از دانش آموزان گردد.
تذکر: معلم در پایان کالس، دانش آموزان را به انجام تمرینات انس با قرآن درخانه و خواندن روزانه ی قرآن کریم 

توصیه می کند.

جلسه ی سوم
انس با قرآن در خانه

این بخش برای تکلیف و تمرین در خانه است. در زمان مناسب، انجام این تکلیف را به دانش آموزان تذکر دهید، و 
در جلسه ی پایانی هر درس، این تکلیف را بازدید و بررسی کنید. توجه شود تمرین های این بخش، نمونه سؤال نیست 
تا معلم شبیه آن ها را در ارزش یابی ها به ویژه ارزش یابی پایانی از دانش آموزان بپرسد؛ بلکه هدف از این بخش، کسب 

مهارت در به کار بردن قواعد و تمرین بیش تر است.

نتیجه و ثمره ی اصلی آموزش و یادگیری قرآن، خواندن روزانه ی آن و انس دائمی با قرآن کریم است.

قطره اما دریا: پیامبر اکرم )ص( و ائمه ی معصومین علیهم السالم در طول عمر پربرکت خود همواره با قرآن کریم 
انس داشته و مسلمانان را نیز بر این امر سفارش کرده اند. نقش الگویی ایشان از یک سو و احادیث و روایات فراوان 
درباره ی انس با قرآن کریم از سوی دیگر، می تواند به عنوان یک روش تأثیرگذار در آموزش قرآن، زمینه ی مناسبی را 

برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد. 
دانش آموزان در جلسه ی انس با قرآن، حدیث را می خوانند و با کمک معلم خود درباره ی آن با یک دیگر گفت  و گو می کنند.

در پایان هر درس، یک صفحه از قرآن کامل آمده است. در هر زمان مناسب، دانش آموزان را توصیه کنید هر روز 
مقداری از آیات این صفحه را در خانه بخوانند.

پرسش و ارزش یابی
سنجش پیشرفت دانش آموزان و تشخیص میزان توفیق آموزگار در تدریس، ضمن انجام فعالیت های مختلف هر 

جلسه صورت می پذیرد.
در آخرین جلسه ی هر درس، ضمن این که تکلیف »انس با قرآن در خانه« بازدید و بررسی می شود از تمرینات آن، 

پرسش به عمل آمده و نتیجه ی آن در ارزش یابی مستمر منظور می گردد.

ششم



  مهم ترین اهداف مورد انتظار
رائت روزانهآموزان به قرائت روزانهآموزان به قرائت روزانهی قرآن کریم و یادگیری آن، یکی از مهمترین  ت عالقهی عاطفی و تقویت عالقهی عاطفی و تقویت عالقهی دانش حیطهتأکید بر حیطهتأکید بر حیطه
اهداف درس قرآن است. کسب مهارتهای موردنظر باید به نحوی باشد که موجب تقویت و انس دائمی و عالقهی 
دانشآموزان به قرآن کریم گردد. از اینرو، هر چند محتوای آموزش از تنوع برخوردار است ولی انتظار میرود در 

پایان سال تحصیلی، دانشآموزان به تواناییهای زیر دست یابند:
ّی اّوی اول هر درس را بهصورت روان و معمولی میخوانند. 1ـ آیات جلسه

2ـ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را بهصورت صحیح و شمرده میخوانند.
پیام قرآنی و ترجمهی آن را از روی کتاب میخوانند و میتوانند مفهوم آن را به زبان کودکانه توضیح دهند یا  ـ

برخی از مصادیق آن را بیان کنند.
ّآموز با این توانایی، حّدآموز با این توانایی، حداکثر نمره را کسب میکند. بدیهی است بسیاری از دانشآموزان بیش از این حد  هر دانش

توفیق خواهند داشت.

  چند توصیه 
1ـ تشویق دانشآموزان به خواندن روزانهی قرآن کریم، خواندن آیات کتاب درسی شبیه نوار، حفظ پیامهای قرآنی 

درصورتی که بدون فشار و اجبار باشد، مناسب و ارزشمند است.
ّآموزان را به فّعالیتآموزان را به فعالیتآموزان را به فعالیتهای جّذاب خارج از کالس تشویق کنید؛ مانند: خواندن آیات درس در خانه در  2ـ دانش
ذوقی دربارههای هنری و ذوقی دربارههای هنری و ذوقی دربارهی  ّفّعالیتفعالیتفّعالیت ور والدین هر روز به مدت چند دقیقه، گوش کردن نوار آموزشی در خانه، انجام  ور والدین هر روز به مّدح ّح
تهای مذهبی(، استفاده از  ور در مجالس قرآنی )دارالقرآن، مسجد و هی پیامهای قرآنی، شرکت در مسابقات و ح

برنامههای شبکهی قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن و … . 
ّویژه فّعالیتویژه فعالیتویژه فّعالیتهای فوقبرنامه را با رغبت و عالقه و بدون اکراه و اجبار  ّآموزان باید تمام فّعالیتآموزان باید تمام فعالیتآموزان باید تمام فعالیتهای قرآنی به ـ دانش

و به دور از رقابتهای ناسالم انجام دهند.
آموزگار عزیز، خسته نباشید امید است که خداوند همهی کارهای شما را عبادت محسوب کند و دانشآموزان را 

ّالّصالحات شما قرار دهد.الصالحات شما قرار دهد.الصالحات شما قرار دهد. ُباقیاُتباقیاُت
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جلسه ی اولدرس اول

  در اين جلسه برای يادآوری آموخته های قبلی، تمرين های زير را انجام می دهيم.

1ـ  اين کلمات قرآنی را با دقت در حرکات آن ها بخوانيد.

َاتُـجاِدلونَـنی اوذيـنا  ُاِذنَ 
2ـ حرف ساکن، همراه با حرکت قبل از خود خوانده می شود. اين کلمات را بخوانيد.

يُـۡنـِذرونَـکُـۡم يَـۡخـلُـقونَ  َاۡمـِهـۡلـُهـمۡ 

3ـ حرف دارای تشديد، دو بار خوانده می شود، يک بار با حرکت قبل از خود و بار دوم با حرکت خودش؛ 
مانند:

ِانّـی ← ِانۡـنی لَـّمـا ←  لَـۡمـما  کُـلُّ ← کُـۡلـُل 
اکنون اين کلمات را بخوانيد.

ُر کـَّ يَـذَّ يَـظُـّنـونَ  َقـّری  َرِبّ 

کۡـرٰی تَـۡنـَفـُع الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن نَّ الـِذّ َو َذِکّـۡر فَـاِ
يادآورى كن كه يادآورى براى مؤمنان سودمند است.
                     سوره ى ذاريات، آيه ى 55

يادآورى:

دانش آموزان عزيز!  ورود شما را به كالس چهارم تبريك مى گوييم. اميد است 
امسال نيز با توكل بر خدا و هّمت و عالقه ى بيش تر، بتوانيد قرآن كريم را بهتر 
بياموزيد و در عمل به سخنان زيباى آن، موفق شويد. به ياد داشته باشيد خواندن 

روزانه ى قرآن، كليد اصلى انس دائمى شما با قرآن كريم است.
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4ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت به تنوین بخوانید.

ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة َحـۡتـًما َمـۡقـِضـیًّـا  ٍة  َـّ ِبـَهـِدی ِرۡزٌق کَـریـمٌ 

5ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت در صدای »  ـه و ، ـه ی  « بخوانید.

ِعـۡنـَد َرِبّـه ی َاۡجـُره و   لَـۡن  ُاۡرِسـلَـه و  ِبـَرسـوِلـه ی  َعـبۡـَده و 

6ـ در کلمات قرآنی زیر برخی از حروف ناخوانا هستند. با دقت در حروف ناخوانا، این کلمات را بخوانید.

تَـَولّـٰی یُـۡجـزیٰ  تَـریٰ  َعـلـیٰ  ـ یاء زیر الف کوچک )ٰی(:      ِالـیٰ 

تَـواَصۡوا ُرّدوا  ءاَمـنوا  ـ الف بعد از واو آخر )وا(:     قالوا 

یُــؤاِخـُذ َعـطاُؤنا  (:      ُمـۡؤِمـنـیـنَ  ـ واو پایه ی همزه )وٴ

َهـِیّـۡئ یُـبۡـِدئُ  ِاۡمـِرئٍ  (:     ُقـِرئَ  ـ یاء پایه ی همزه )یٴ

َغفوًرا کَریًما  ـ(:     قوًل  ـً ـ الف بعد از تنوین )ـ

ـی ُمـَسـمًّ فَـًتـی  ـ ی(:     هُـًدی   ـً ـ یاء بعد از تنوین فتحه )ـ

7ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت در اتصالت بخوانید.

َسـَق ِاَذا  اتَـّ فَـاۡسـَتـِقـمۡ  َو الۡـَفـۡجـِر  فَـاۡعـلَـمۡ 

َه ُقـوا  الـلٰـّ َفـاتَـّ ـماِء  ِالَـی اۡلَۡرِض  ِمَن الـسَّ

بَـعوا ذیـَن  اتَـّ ِبـعـوا ِمـَن  الَـّ ُـّ ذیـَن  ات َا  الَـّ ِاۡذ تَـبَـرَّ
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مناز در قرآن

این آیات را با نشان دادن خط بخوانید و به ترجمهی آنها توجه کنید.

َّ الـرَّ   الـر   الـر  حـیـم  حـیـِم   ـنـمـنـٰمـِن ـمحـمۡح َّ الـرَّ الـر ِه ـه الـلـه الـلٰـّ ـمـسـمـۡسـِم ـس بـس ِب ١ـ 

ـعـون خـاشـعـون خـاِشـعـوَن                ـمـهـمـِهـۡم ـهِ ـهـالتـهـالتـهِ َ فی َصـالت فی صـالت فی ص ـم هـم هُـۡم َـذیـَنـذیـن َّ ـذیـنلـذیـنل ـنـوَن          َا ـنـونِ ـنـونمـنـونمـنـونِ ـؤـمـؤـُمـۡؤ ۡ الۡـم الـم الۡ ـحـلـحـلَـَح ـلفـلفـلۡـلۡ ـدقـدَقـۡد َا      
      به راستی که رستگار شدند مؤمنان.  آنان که در نمازشان خاشع و فروتن هستند.                           سوره ی مؤمنون، آیه ی ١و٢

               

ـرـکـرـَکـِر         ـکنـکنـکۡـکۡ نـمنـُم ۡ الۡـم الـم الۡ ـشاءحـشاءۡحـشاِء َو حـفحـَف ۡ الۡـف الـف الۡ ـن عـن َعـِن ٰـهٰیـهٰی ـهیـنـهیـۡن ـن تـن تَ َـالَةـالَة ـالة الـصـالة الـصَّ َّ الـصَّ َـالَةـالَة ِانَّ ـالة الـصـالة الـصَّ َّ الـصَّ ـِم ـمِ ـمقـمقـمِ 2ـ  َو َا
سوره ی عنکبوت، آیه ی ٤٥     و نماز بخوان زیرا نماز )انسان را( از زشتی ها و گناه بازمی دارد.       

               

َّ  ـتـی  ـتـی                     ـتـییـتـیی ـۡن ُذِرّ ـنِ ـن مـن مـنِ ـالِة َو ـالة الـصـالة الـصَّ َّ الـصَّ َـقـیـَمـقـیـم ـقـیـمُـقـیـمـنـی مـقـیـمُـقـیـمُـنـی ُمـقـیـمـنـی مـقـیـمـنـی مـقـیـمُـقـیـمُ ـنـی مـلـنـی مـۡل ـلـعـلـَع ۡ اۡجـع اجـع اج 3ـ َرِبّ
ابراهیم، آیه ی 40     پروردگارا من و فرزندانم را از نمازگزاران قرار بده.       سوره ی

              

ـةـعـةـَعـِة ـعـمـعـُم ـمـجـمـُج ۡ الۡـج الـج الۡ ـو یـو یَـۡوِم ـۡن ـنِ ـن مـن مـنِ ـالِة ـالةـلـصـالةـلـصَّ َّـلـصَّ ـلـص لـلـص ِل ِذا نـوِدذا نـوِدَیََی ِـنـوا ِاـنـوا ِا َ ءاَمـنـوا ا ءامـنـوا ا ءام َـذیـَنـذیـن َّ ـذیـنـا الـذیـنـا ال ـا الـهـا الـَه ُّ ـهیـهی 4ـ یـا َا
ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که برای نماز جمعه فرا خوانده شدید،

ِه              ـه الـلـه الـلٰـّ ۡکۡـرکـرکۡـِر ٰلـٰیلـی ِذ ـوـعـوـَعـۡوا ِا ۡـاۡسـعـاسـعـاس ـاسفـاسفـاسَـاسَ
به سوی یاد خدا )نماز( بشتابید.          سوره ی جمعه، آیه ی 9

  

جلسه ی دوم

کتاب درسی  آیات  از  برخی  با قرآن کریم،  آشنایی بیشتر شما  برای  دانش آموزان عزیز! 
بهصورت ساده ترجمه شده است. این ترجمهها برای مطالعهی آزاد است و نیازی به حفظ 
آنها نیست. در بخشی از تمرینهای این کتاب و نیز در کتابهای سالهای آینده با روش 

صحیح فهم معنای آیات قرآن بیشتر آشنا خواهید شد.

١٢
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نا: …              ُمـۡؤِمـنـيـَن : …                يَـۡوم: …                  ِحساب: … ـَّ           َرب

 سوره ى ابراهيم، آيه ى 41

َنـا اۡغـِفـۡر لی َو ِلـواِلـَدیَّ َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  ـَّ َرب
پروردگارا من و پدر و مادرم و مؤمنان را بياُمـرز،  

يَـۡوَم يَـقوُم الۡـِحـساُب
در روزی که به حساب مردم رسيدگی می شود.(يعنی روز قيامت) 

چه خوب است با خواندن اين دعای زيبای قرآنی در قنوت نمازهای خود، 
برای خودمان و پدر و مادر عزيزمان دعا کنيم.
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وقف بر حرکات  ـــــــــــــــــــــجلسه ی سوم

همان طور که می دانید صداهای آبی  ــــَـــــــــِــــــُــــ  در آخر سطر، به هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از این پس، این صداها معمولی )یا توپر( نوشته شده است، ولی هنگام وقف 

خوانده نمی شود.

آخر و در  بخوانید  دیگر  بار  را یک  قبل  آیات جلسه ی  و  خوب است عبارات  مترین اول: 
 هرسطر، وقف کنید.

مترین دوم : این آیات را که درباره ی اهمیت نماز است، بخوانید و به ترجمه ی 
آن ها توجه کنید.

کـاَة َو اۡرکَـعوا َمـَع الـّراِکـعیـنَ       ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ  ١ـ  َو َاقـیـُمـوا الـصَّ

      و نماز بخوانید و زکات بدهید و با رکوع کنندگان )در نماز جماعت( رکوع کنید. سوره ی بقره، آیه ی ٤٣ 

ـالَة َو ۡأُمـۡر ِبـالۡـَمـۡعـروِف َو انۡـَه َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر ٢ـ  یـا بُـَنـیَّ َاِقـِم الـصَّ
                 ای فرزندم برپا دار نماز را و امر کن به کار خوب و نهی کن از کار بد.             سوره ی لقمان، آیه ی ١٧  

ِه َرِبّ الۡـعالَـمیـنَ       ٣ـ  ُقـۡل ِانَّ َصـالتی َو نُـُسـکی َو َمـۡحـیاَی َو َمـماتـی ِلـلٰـّ

                    بگو: قطعاً نماز من و همه ی عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداست که پروردگار 

                                             جهانیان است.               سوره ی َانعام، آیه ی ١٦٢

٤٣

١٦٢
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 مترين اول : معنای صحيح را عالمت بزنيد.

ه:  خدا   پروردگار  ١ـ َالـلـّٰ
٢ـ َرّب:  خدا   پروردگار 

٣ـ صَ ـالة:  نماز   روزه 
٤ـ َرسـول:  پيامبران   پيامبر 

٥ ـ عـالَـمـيـَن:  دانشمندان   جهانيان 

 مترين دوم :  اين ترکيب ها و عبارت های قرآنی را بخوانيد و معنای آن ها را کامل کنيد.

حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ـ  ِبـۡسـِم الـلـّٰ
     به نام      …             …                 …      ٭

٢ـ  َرِبّ الۡـعـالَـمـيـَن
…           …     
ِه ٣ـ  َرسـوُل الـلـّٰ

…          …    
ـالَة ٤ـ  يا بُـَنـیَّ َاِقـِم الـصَّ

     ای فرزندم، به پا دار     …      را

به  را  كالس»  در  «كار  تمرين هاى  عزيز!   دانش آموزان 
آيات  ترجمه ى  از  استفاده  با  و  خود  هم كالسى  كمك 
درس و دانسته هاى قبلى خود پاسخ دهيد. در صورت 
نياز مى توانيد به فهرست كلمات پايان كتاب نيز مراجعه 

كنيد.

  6  ٭ هر سه نقطه جانشين يك كلمه است.



ره اما درياقطره اما دريا

 مترين اول
آيات جلسه ی اول و دوم اين درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد که درحالت وقف، 

حرکت آخر عبارت را نخوانيد. 

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشيد.
ـلَـواِت          سوره ی بقره، آيه ی ۲۳۸ 1ـ   حـاِفـظـوا َعـلَـی الـصَّ
قـوُه           سوره ی َانعام، آيه ی ۷۲ ـالَة َو اتـَّ 2ـ   َو َاۡن َاقـيـُمـوا الـصَّ
3ـ   َو هُـۡم َعـلـٰی َصـالِتـِهـۡم يُـحـاِفـظـوَن           سوره ی َانعام، آيه ی ۹۲
ـۡمـِس ِالـٰی َغـَسـِق الـلَّـۡيـِل    سوره ی ِاسراء، آيه ی ٧٨ ـالَة ِلـُدلـوِك الـشَّ 4ـ   َاِقـِم الـصَّ

 مترين سوم 

در عبارات تمرين دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد بعد از آن  وصل کنيد. 
(مانند شماره ی ١)

پيامبر اعظم صلّی اهللا عليه و آله  :

بهترين شما كسى است كه قرآن را بياموزد و به ديگران نيز آموزش دهد٭ .  

انس با قرآن در خانهجلسه ی  چهارم

 

٭ كتاب مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٢٨٨

قطره
اما
دريا

٩٢
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َو َلـَقۡد ءاَتۡینا ُلۡقماَن اۡلِحۡكَمـَة  َاِن اۡشُكۡر ِلـلّٰـِه  َو َمۡن َیۡشُكۡر 
َغـِنـىٌّ  اللَّٰه  نَّ  َفـاِ َكـَفـَر  َمۡن  َو  ِلـَنۡفِسـه ی  َیۡشُكـُر  ما  نَـّ َفـاِ
َحـمیـٌد    ١٢   َو ِاۡذ قاَل ُلۡقماُن ــِل�بۡـِنـه ی َو ُهـَو یَـِعـظُـهو یا ُبـَنـىَّ 
نۡساَن  ۡیَنا اۡلِ ۡرَك َلـُظۡلٌم َعـظیـٌم  ١٣    َو َوصَّ ل   ُتۡشِرۡك ِباللِّٰه  ِانَّ الِشّ
ـهو َوۡهًنا َعـلٰىٰ َوۡهٍن  َو ِفـصاُلـهو فى  ِبـواِلـَدۡیِه  َحـَمـَلۡتُه ُامُّ
الَۡمـصیـُر    ١٤   ِالَـىَّ  ِلـواِلـَدۡیـَك  َو  لى  اۡشـُكۡر  َاِن  عاَمۡیـِن  
َو ِاۡن جاَهـداَك َعـلٰىٰ َاۡن ُتۡشِرَك بى ما َلۡیَس َلـَك ِبـه ى ِعۡلٌم  
ِبۡع  اتَـّ َو  َمۡعـروًفا  ۡنیا  الدُّ ِفی  صاِحۡبـُهـما  َو  َفـال ُتـِطۡعـُهـما 
َفـُاَنـِبّـُئـُكۡم  َمۡرِجـُعـُكۡم   ِالَـىَّ  ُثـمَّ  ِالَـىَّ   َاناَب  َمۡن  َسـبیـَل 
ها ِاۡن َتـُك ِمۡثقاَل َحـبَّـٍة  َـّ ِبـما ُكۡنُتۡم َتۡعَمـلوَن  ١5  یا ُبـَنـىَّ ِان
َاۡو  ـماواِت  السَّ ِفى  َاۡو  َصۡخَرٍة   فى  َفـَتـُكۡن  َخۡرَدٍل   ِمۡن 

ِفى اۡلَۡرِض َیأِت ِبـَها اللُّٰه  ِانَّ اللَّٰه َلـطیـٌف َخـبیـٌر   ١٦ 

جزء ٢١                 سوره ی لقمان )٣١( 

خواندن روزانه ی قرآن
همان طور که هر روز نماز می خوانیم، 

چه خوب است هر روز مقداری قرآن نیز بخوانیم.
هر روز مقداری از آیات ١٢ تا 16 سوره ی لقمان را 
یا  گویا  )کتاب  الگو  قرائت  کنید شبیه  بخوانید. سعی 

نوار( بخوانید.

فعّالیّت
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ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم  ِبۡسـِم اللّٰ ِه الرَّ
ۡرِض  اۡالَ ِفى  ما  َو  ـماواِت  السَّ ِفى  ما  ِه  ِلـلـّٰ ـُح  ُيـَسـِبّ
َلـهُ  اۡلـُمۡلـُك َو َلـُه اۡلـَحۡمـُد َو ُهـَو َعـلٰى ُكـِلّ َشۡىٍء َقـديـٌر 
ِمـٌن  ذى َخـَلـَقـُكۡم َفـِمۡنـُكۡم كاِفـٌر َو ِمۡنـُكۡم ُمٔوۡ  ُهـَو الـَّ
ـماواِت  السَّ َخـَلـَق  َبـصـيـٌر   َتـۡعـَمـلـوَن  ِبـما  وَ  اللُّٰه 
ُصـَوَرُكۡم  َفـَاۡحـَسـَن  َرُكۡم  َصـوَّ َو  ِباۡلـَحـِقّ  ۡرَض  اۡالَ َو 
ـماواِت َو اۡالَۡرِض  وَ    ِاَلۡيـِه اۡلـَمـصيـُر  َيـۡعـَلـُم ما ِفى السَّ
َعـليـٌم  ُتـۡعـِلـنوَن   َو اللّٰهُ   ما  َو  ُتـِسـّروَن  ما  َيـۡعـَلـُم  َو 
ذيـَن َكـَفـروا ِمۡن  ـدوِر اَ َلـۡم َيۡأِتـُكۡم َنـَبـُا الـَّ ِبـذاِت الصُّ

َاليـٌم  َعـذاٌب  َلـُهۡم  َو  َاۡمـِرِهـۡم  َوباَل  َفـذاقوا  َقۡبـُل 
ـناِت َفـقالوا  ه و كاَنۡت َتـۡأتـيـِهۡم ُرُسـُلـُهۡم ِباۡلـَبـِيّ ٰذِلـَك ِبـَانـَّ
اللُّٰه  اۡسـَتۡغـَنـى  َو  َتـَولَّۡوا  َو  َفـَكـَفـروا  َيـۡهـدوَنـنا  اَ َبـَشـٌر 

َو اللُّٰه َغـِنـىٌّ َحـميـٌد 

١

٢

٣

٤

٥

٦

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

جلسه ی اولدرس دوم
 مترين اول: آيات ١ تا ٦ سوره ی َتـغابُـن را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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سوره ى َتغاُبن، آيه ى 2

ـُه ِبـمـا تَـۡعـَمـلوَن بَـصيـٌر َو   الـلـّٰ
خدا هر کاری را که می کنيد،  می بيند.

سوره ى َتغاُبن، آيه ى 2

به نظر شما کسی موفق می شود؟

آيا می توانيد سيب خود را در 
جايی بخوريد که هيچ کس نبيند؟!

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس 
پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
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ــجلسه ی دوم ــــــــٌ ـــــــــٍ وقف بر حرکات  ـــً

خوانده  سطر  هر  آخر  در   –ٌ – ٍ–ً – آبی  صداهای  می دانید،  که  همان طور 
نمی شوند. از این پس، این صداها معمولی نوشته شده است، ولی مانند 

گذشته، هنگام وقف خوانده نمی شوند.

 مترین اوّل
قرائت آیات درس را از  کتاب گویا یا نوار گوش کنید؛ با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانید و به وقف بر 

حرکات ـــًــــٍــــــٌـ  توجه کنید.

 مترین دوم 
این عبارات قرآنی را با رعایت قاعده ی وقف بخوانید و به ترجمه ی آن توجه کنید. 

سوره ی بقره، آیه ی 224 ُه َسـمیـٌع َعـلیـٌم            ١ـ  َو الـلٰـّ
       و    خدا      شنوای       دانا       است.

ُه َسـمیـًعـا بَـصـیـًرا            سوره ی ِنساء، آیه ی 134 2ـ   َو کاَن الـلٰـّ
        و              خدا         شنوای         بینا          است.

ُه َعـلـٰی کُـِلّ َشـۡی  ٍء   َقـدیـًرا          سوره ی َاحزاب، آیه ی 27 3ـ   َو کاَن الـلٰـّ
          و       خدا              بر           هر چیز           توانا      است.

ُه الْـُمـۡؤِمـنـیـَن َو الۡـُمـۡؤِمـنـاِت َجـّنـاٍت  سوره ی توبه، آیه ی ٧٢  ٤ـ   َوَعـَد الـلٰـّ

خدا  مردان  و  زنان  مؤمن  را  به  بهشت های  )زیبا و  پرنعمت(  وعده  داده  است.    

٢٢4

134

٢٧
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 مترين اول

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

١ـ َسـميـع:   شنوا  دانا
٢ـ َعـليـم:   شنوا  دانا
٣ـ بَـصـيـر:   توانا  بينا
٤ـ َقـديـر:   توانا  بينا

 مترين دوم
اين دو عبارت قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده ، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

َه َعـليـٌم َقـديـرٌ                     سوره ی نَحل، آيه ی ۷۰ ١ـ  ِانَّ الـلـّٰ
    قطعاً     …        …      ِی       …      است.

ـميـُع الۡـبَـصـيـُر                    سوره ی شوری، آيه ی ۱۱ ٢ـ  َو هُـَو الـسَّ
   و    او         …       ِی        …          است.

٧٠

١١

  12  



انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

هر روز مقداری از آیات ٧ تا 1٤ سوره ی َتـغابُـن را از روی صفحه ی بعد بخوانید. 
سعی کنید شبیه قرائت الگو )کتاب گویا یا نوار( بخوانید.

قطره
اما

دریا

  مترین اول
آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. دّقت کنید در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانید. 

خوب است آیات درس را شبیه قرائت الگو )کتاب گویا یا نوار( تمرین کنید.

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشید.

ـۡ ساُن ِمـۡن َعـَجـٍل              سوره ی انبیاء، آیه ی 37 ١ـ  ُخـِلـَق ااِۡلن 

َه ِبـما تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر      سوره ی    بقره، آیه ی 233 2ـ  َو اۡعـلَـمـوا َانَّ الـلٰـّ

ا ُمـبـیـنًـا      سوره ی  ِاسراء، آیه ی 53 ِۡلـاِلنۡـساِن َعـُدوًّ ـۡیـطـاَن کـاَن  3ـ   ِانَّ الشَّ

مترین سوم

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن یا تشدید وصل کنید.

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله  :

برتری قرآن بر دیگر سخنان، هم چون برتری خداست بر خلقش٭

کتاب میزان ُ الِحکمه، حدیث 16432
 
٭

فعّالیّت

٢33
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جزء ٢٨                    سوره ی َتغاُبن (٦٤) 

ذيـَن َكـَفـروا َاۡن َلۡن ُيۡبـَعـثوا ُقۡل َبـلٰىٰ َو َرّبى َلـُتۡبـَعـُثـنَّ ُثـمَّ  َزَعـَم الـَّ
نَّ ِبـما َعـِمۡلـُتۡم َو ٰذِلـَك َعـَلى اللِّٰه يَـسيـٌر   ۷   َفـٔاِمـنوا  َلـُتـَنـبَّـو
َتۡعـَمـلوَن  ِبـما  ُه  اللّٰ َو  اَ ۡنـَزۡلنا  ذى  الـَّ الّنوِر  َرسو ِلـه ى    َو  َو  ِباللِّٰه 
التَّـغابُـِن  َيۡوُم  ٰذِلـَك  اۡلَجۡمِع  ِلـَيۡوِم  َيۡجَمـُعـُكۡم  َيۡوَم    ۸ َخـبيـٌر  
ۡر َعۡنـُه َسـِيّـئـاِتـه ی َو  ِه َو َيۡعـَمۡل صاِلـًحا ُيـَكـِفّ ِمۡن ِباللّٰ َو َمۡن ُيـو
ۡنهاُر خاِلـديـَن فيـها َاَبـًدا  ُيۡدِخۡلـُه َجّناٍت َتۡجری ِمۡن َتۡحِتـَها اۡالَ
ِبـٔـاياِتـنا  بوا  َكـذَّ َو  َكـَفـروا  ذيـَن  الـَّ َو  ٰذِلـَك اۡلَفۡوزُ    اۡلَعـظيـُم     ۹  
ِئـَك َاۡصحاُب الّناِر خاِلـديـَن فيـها َو ِبۡئـَس اۡلَمـصيـُر ۱۰   ما  ـٰ ُاول
ِمۡن ِباللِّٰه َيۡهـِد َقۡلـَبـهو    ۡذِن اللِّٰه  َو َمۡن  ُيو َاصاَب ِمۡن ُمـصيـَبـٍة ِاّال ِبـاِ
َه َو َاطيـُعوا   الرَّسوَل  َو اللُّٰه ِبـُكـِلّ َشۡىٍء َعـليـٌم  ۱۱  َو َاطيـُعوا اللّٰ
۱۲  َاللُّٰه  اۡلُمـبيـُن   اۡلَبـالُغ  َرسوِلـَنا  َعـلٰى  ما  نـَّ َفـاِ َتـَولَّۡيـُتۡم  ۡن  َفـاِ
ذيـَن  َها  الـَّ ِمـنوَن  ۱۳    يا اَ  يـُّ ـِل اۡلُمو ال   ِالـَه ِاّال ُهـَو َو َعـَلى  اللِّٰه َفۡلَيـَتـَوكَّ
َفاۡحَذروُهۡم  َلـُكۡم  ا  َعـُدو َاۡوالِدُكۡم  َو  َاۡزواِجـُكۡم  ِمۡن  ِانَّ  ءاَمـنوا 
نَّ اللَّٰه َغـفوٌر َرحيـٌم  ۱۴   َو ِاۡن َتۡعـفوا َو َتۡصَفـحوا َو َتـۡغـِفـروا  َفـاِ
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جلسه ی اولدرس سوم

اللِّٰه  ِنۡعـَمـَة  َتـُعـّدوا  ِاۡن  َو  َسـَاۡلـُتـموُه  ما  ُكـِلّ  ِمۡن  ءاتاُكۡم  َو 
ۡنـساَن َلـَظـلوٌم َكـّفاٌر  َو ِاۡذ قاَل ِاۡبـراهيـُم  ال   ُتۡحـصوها     ِانَّ اۡالِ
َاۡن  َبـِنـىَّ  َو  اۡجـُنۡبـنى  َو  ءاِمـًنا  اۡلـَبـَلـَد  ٰهـَذا  اۡجـَعۡل  َرِبّ 
ُهـنَّ َاۡضـَلۡلـَن َكـثيـًرا ِمـَن   الّناِس  َنۡعـُبـَد اۡالَۡصـناَم  َرِبّ ِانـَّ
َك َغـفوٌر  ه و ِمـّنى َو َمۡن َعـصانى َفـِانـَّ َفـَمۡن َتـِبـَعـنى َفـِانـَّ
تى ِبـواٍد َغۡيـِر ذى  يـَّ نا ِاّنى َاۡسـَكۡنـُت ِمۡن ُذِرّ َرحيـٌم َربـَّ
ـالَة  ِلـُيـقيـُموا   الصَّ نا  َربـَّ ِم  اۡلـُمـَحـرَّ َبۡيـِتـَك  ِعۡنـَد  َزۡرٍع 
ۡقـُهۡم  ُز ۡر ا َو  َلۡيـِهۡم  ِا َتۡهـوى  لّناِس  ا ِمـَن  ًة  ۡفـِئـَد َا َفاۡجـَعۡل 
َك  ِانـَّ نا  َربـَّ َيۡشـُكـروَن   َلـَعـلَّـُهۡم  الثَّـَمـراِت  ِمـَن 
َتۡعـَلـُم ما ُنۡخـفى َو ما ُنۡعـِلـُن  َو ما َيۡخـفٰى َعـَلى اللِّٰه ِمۡن 

ـماِء  ۡرِض َو ال ِفى السَّ َشۡىٍء ِفى اۡالَ

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

 مترين اول: آيات ۳۴ تا ۳۸ سوره ی ابراهيم را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند.
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ِه ال تُۡحـصـوها َو ِاۡن تَـُعـّدوا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ
اگر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد

آن قدر زياد است كه نمى توانيد.آن قدر زياد است كه نمى توانيد.
سوره ى ابراهيم، آيه ى 34

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
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وقف بر ـه و ، ه و، ـه ی، ه یجلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا نوار گوش کنید، با نشان دادن خط، همراه با کتاب گویا یا نوار بخوانید و 

به وقف بر حرکات توّجه کنید.

 مترین دوم 
این عبارات  قرآنی را با رعایت قاعده ی وقف بخوانید و به ترجمه ی آن ها توّجه کنید.

َه َو َرسـولَـه  و                 سوره ی َانفال، آیه ی 20 ١ـ   َاطیـُعـوا الـلٰـّ
       اطاعت کنید از خدا و پیامبرش.

2ـ   فَـلَـه و َاۡجـُره و ِعـۡنـَد َرِبّـه ی                     سوره ی بقره، آیه ی 112
       پس پاداش او نزد پروردگارش است.

ُه ِبـکاٍف َعـبۡـَده و     سوره ی ُزَمر، آیه ی 3٦ 3ـ   َالَـۡیـَس الـلٰـّ
        آیا خدا کافی نیست برای بنده اش؟

ه ی  « در آخر سطر خوانده نمی شوند. همان طور که می دانید، صداهای آبی »  ـه و ،ـ 
از این پس، این صداها معمولی نوشته می شود، ولی مانند گذشته، هنگام وقف 

خوانده نمی شود.
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  مترين اول
با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل معنای صحيح را عالمت بزنيد:

١ـ  َاۡجـر:  پاداش    پاداش ها
٢ـ  َاطيـعوا:   اطاعت کنيد   اطاعت کردند

٣ـ  َعـبۡـد:   بندگان   بنده

 مترين دوم
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

ِه             سوره ی مريم، آيه ی ٣٠ ١ـ  قـاَل ِانّـی َعـبۡـُد الـلـّٰ
   گفت: قطعاً من   …  ی     …     هستم.  

٢ـ  ِاۡن َاۡجـِرَی ِاّال َعـلـٰی َرّب ِ الۡـعالَـميـَن         سوره ی شعراء، آيه ی ۱۰۹
    نيست    …  من    …   بر      …              …

سـولَ           سوره ی نور، آيه ی ۵۴ َه َو َاطيـُعـوا الـرَّ ٣ـ  ُقـۡل َاطيـُعـوا الـلـّٰ
     بگو      …        از   …        و      …      از       …         .

١٠٩
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  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانيد. 

خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن قرائت کنيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شوند، خط بکشيد.

1ـ  نَـِبّـئۡـنـا ِبـَتـۡأويـِلـه ی            سوره ی يوُسف، آيه ی ٣۶
هـا يـوُسـُف فـی نَـفـِسـه ی                 سوره ی يوُسف، آيه ی ۷۷ 2ـ  فَـاََسـرَّ

ِه فَـُهـَو َحـۡسـبُـه و              سوره ی طالق، آيه ی ۳ ۡل َعـلَـی الـلـّٰ 3ـ  َو َمـۡن يَـَتـَوکـَّ

ـِبـعوَن َاۡحـَسـَنـه و     سوره ی  ُزمر، آيه ی ١٧ و ١٨ ذيـَن يَـۡسـَتـِمـعوَن الۡـَقـۡوَل فَـَيـتَّ ـۡر ِعـباِد       الـَّ 4ـ  فَـبَـِشّ

مترين سوم 

در عبارات تمرين فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد بعد از آن ها وصل کنيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

اميراملؤمنني امام علی عليه الّسالم:

قرآن هرچه خوانده و شنيده شود، هرگز كهنه نمى شود. ٭

بخوانيد  بعد  صفحه ی  روی  از  را  ابراهيم  سوره ی   ۴۸ تا   ٣٩ آيات  از  مقداری  روز  هر 
و   سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

٭ كتاب نهج البالغه، خطبه ى ۱۷۶

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

١٧
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ذى َوَهـَب لى َعـَلى اۡلـِكـَبـِر ِاۡسماعيـَل َو ِاۡسحاَق  ِه الَـّ َاۡلَحۡمُد ِلـلٰـّ
ـالِة وَ  عاِء  39  َرِبّ اۡجـَعۡلـنى ُمـقيـمَ   الصَّ ِانَّ َرّبى َلـَسـميـُع الدُّ
َنا اۡغـِفۡر لى َو ِلـواِلـَدىَّ  نا َو َتـَقـبَّۡل ُدعاِء  40  َربَـّ تى َربَـّ يَـّ ِمۡن ُذِرّ
َه  َتۡحَسـَبـنَّ اللٰـّ ال  َو    41 اۡلِحـساُب  َيـقوُم  َيۡوَم  ِمـنيـَن   ِلۡلُمو َو 
ـُرُهۡم ِلـَيۡوٍم َتۡشَخـُص  ِخّ ما ُيـو غاِفـاـــل�ً َعـّما َيۡعَمـُل الّظاِلـموَن ِانَـّ
َيۡرَتـدُّ  ال  ُرئوِسـِهۡم  ُمۡقـِنـعى  ُمۡهـِطـعيـَن     42 فيـِه ااۡلَبۡـصاُر 
َيۡوَم  َاۡنـِذِر الّناَس  َو     43 َهـواءٌ     َاۡفِئـَدُتـُهۡم  َو  َطۡرُفـُهۡم   ِاَلـۡيِهۡم 
ۡرنا  َاِخّ نا  َربَـّ َظـَلـموا  ذيـَن  الَـّ َفـَيـقوُل  َيۡأتيـِهـمُ  اۡلَعـذاُب 
َاَوَلۡم  ُسـَل  الرُّ َنـتَّـِبـِع  َو  َدۡعـَوَتـَك  ُنـِجۡب  َقـريـٍب  َاَجـٍل  ِالٰى 
َسـَكۡنُتۡم  َو   44 َزواٍل   ِمۡن  َلـُكۡم  ما  َقۡبـُل  ِمۡن  َاۡقَسۡمـُتۡم  َتـكونوا 
ذيـَن َظـَلـموا اَ ۡنُفـَسـُهۡم  َو َتـَبـيَّـَن َلـُكۡم َكۡيـَف  فى َمـساِكـِن الَـّ
ۡمثاَل  45  َو َقۡد َمـَكـروا َمۡكَرُهۡم   َفـَعۡلنا ِبـِهۡم  َو َضـَرۡبـنا َلـُكـُم ااۡلَ
َو ِعۡنـَد اللِّٰه َمۡكـُرُهۡم  َو ِاۡن كاَن َمۡكـُرُهۡم ِلـَتـزوَل ِمۡنـُه اۡلِجـباُل  46  
َه َعـزيـٌز  َه ُمۡخِلـَف َوۡعِده ى ُرُسـَلـه و  ِانَّ اللٰـّ َفـال َتۡحَسـَبـنَّ اللٰـّ
ـماواُت   ُل ااۡلَۡرُض َغۡيـَر ااۡلَۡرِض َو السَّ ُذو اۡنِتـقاٍم  47  َيۡوَم ُتـَبـدَّ

ِه  اۡلواِحـِد اۡلَقـّهاِر 48 َو َبـَرزوا ِلـلٰـّ

سوره ی ابراهیم )١٤( جزء ١٣          
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ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِبۡسـِم اللِّٰه الرَّ

ِاذا َوَقـَعـِت اۡلـواِقـَعـُة  َلۡیـَس ِلـَوۡقـَعـِتـها كاِذَبـٌة  خاِفـَضـٌة 

ا  ـِت اۡلـِجـباُل َبـسًّ ا  َو ُبـسَّ ۡرُض َرجًّ ـِت اۡلَ راِفـَعـٌة  ِاذا ُرجَّ

 َفـكاَنۡت َهـباًء ُمۡنـَبـثًّا  َو ُكۡنـُتۡم َاۡزواًجا َثـالَثـًة  َفـَاۡصـحاُب 

َمـِة ما  اۡلـَمۡیـَمـَنـِة ما َاۡصـحاُب اۡلـَمۡیـَمـَنـِة  َو َاۡصـحاُب اۡلـَمـۡشـَا

ِئـَك  ـٰ ُاول الّساِبـقوَن   الّساِبـقوَن  َو  َمـِة   اۡلـَمـۡشـَا َاۡصـحاُب 

لیـَن   وَّ ِمـَن  اۡلَ ٌة  ُثـلَـّ النَّـعیـِم   بوَن  فى َجـّناِت  اۡلـُمـَقـرَّ

َو َقـلیـٌل ِمـَن أۡلِخـریـَن  َعـلٰى ُسـُرٍر َمۡوضوَنـٍة  ُمـتَّـِكـئیـَن 

دوَن   ُمـَخـلَـّ ِوۡلـداٌن  َعـَلۡیـِهۡم  َیـطوُف  ُمـَتـقاِبـلیـَن   َعـَلۡیـها 

َعۡنـها  عوَن  ُیـَصـدَّ ل  َمـعیـٍن   ِمۡن  َكۡأٍس  َو  َاباریـَق  َو  ِبـَاۡكـواٍب 

وَ  ل ُیۡنـِزفوَن  َو فاِكـَهـٍة ِمـّما َیـَتـَخـیَّـروَن  َو َلۡحـِم َطۡیـٍر ِمـّما 

ُلـِؤ اۡلـَمۡكـنوِن  َیۡشَتـهوَن  َو حوٌر عیـٌن  َكـَاۡمـثاِل اۡلـُلـٔوۡ

َلۡغـًوا  فیـها  َیۡسـَمـعوَن  ل  َیۡعـَمـلوَن   كانوا  ِبـما  َجـزاًء 

َو ل   َتۡأثیـًما  ِاّل قیــًل� َسـالًما َسـالًما 
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جلسه ی اولدرس چهارم
 مترین اول: آیات 1 تا ٢٦ سوره ی واقعه را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

 مترین دوم: هر یک از شما با انتخاب معّلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صدای بلند بخوانید و 
سایر دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 
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حرف های آسمانی٭

مرد بت پرست آهسته کفش هايش را پوشيد و به اطراف نگاه کرد تا دشمنان پيامبر، او را نبينند. می خواست 
در تاريکی شب به نزديکی خانه ی پيامبر برود و صدای قرآن خواندن او را از نزديک بشنود. وقتی از پيچ کوچه 

گذشت چند نفر از بت پرستاِن ثروتمند مّکه را ديد که با هم صحبت می کردند.
يکی از آن ها می گفت: من شنيده ام بعضی از مردم شب ها برای شنيدن صدای محّمد، به نزديکی خانه ی 

او می روند؛ ما بايد جلوی اين کار را بگيريم.
را  است او  رفته  آن جا  به  کسی  ببينم  اگر  هم  باز  زده ام،  شالق  را  نفر  سه  حاال  تا  من  می گفت:  ديگری 

سخت تنبيه می کنم!
آن مرد آرام آرام از آن ها فاصله گرفت و بدون آن که او را ببينند در تاريکی شب ناپديد شد. او می خواست 

هر طور شده در آن شب خود را به نزديک خانه ی پيامبر برساند و سخنان او را با گوش خود بشنود.
َك تَـۡعـلَـُم مـا نُـخۡـفـی َو مـا نُـۡعـِلـُن»** ـَّ نـا ِان ـَّ از خانه ی پيامبر صدای دل نشينی به گوش می رسيد:«  َرب

 آن چه پيامبر می خواند مثل صدای جويبار لطيف بود. آن مرد چشم هايش را بست و خوب گوش کرد. 
حرف ها آن قدر زيبا و عميق بود که او احساس کرد سخنان پيامبر او را به سوی آسمان می برد. با خودش گفت: 

هرگز يک انسان نمی تواند سخنانی اين چنين زيبا بگويد!
چشم هايش را باز کرد و به آسمان خيره شد، ماه می درخشيد و ستارگان چشمک می زدند. مرد بت پرست 
از جايش بلند شد و زير لب گفت: با آن که به راستی نمی دانم او پيامبر است يا نه، اما اين حرف ها چيزی جز 

حرف های آسمانی نيست!
ناگهان به ياد دوستان بت پرسِت خود افتاد. به اطرافش نگاه کرد و در تاريکِی کوچه، سايه هايی را ديد. با 
شنيدن آيات قرآنی ترسش فرو ريخته بود. بلند شد و به سوی سايه ها رفت. چند نفر با صورت های پوشيده در 
گوشه ای نشسته بودند. به طرف آن ها رفت و گفت: شما اين جا چه می کنيد؟ آيا شما هم برای شنيدن سخنان 

خدا از زبان محّمد به اين جا آمده ايد؟!
صدايی در تاريکی به گوش رسيد: آری! صدای او را شنيديم، به همه ی خدايان سوگند که هرگز سخنی 

اين چنين نشنيده ايم!
مرِد بت پرست نزديک تر رفت و پارچه ی روی صورت يکی از آن ها را برداشت و او را شناخت. هر دو 

به يکديگر خيره شدند.
٭ به نقل از كتاب آموزش قرآن (٣) اداره ى كل پرورشى بنياد شهيد انقالب اسالمى.

پروردگارا! تو مى دانى آن چه راكه ما پنهان و يا آشكار مى كنيم ــ سوره ى ابراهيم، آيه ى ٣٨. 
٭ ٭  

قصه ی 
قرآنی



مرِد بت پرست گفت: من از ترس شما پنهانی به اين جا آمده ام. 
دوستش گفت: ما هم پنهانی آمده ايم.

حاال چند مرد در کنار هم ايستاده بودند و از يکديگر نمی ترسيدند. يکی از آن ها گفت: دوستان، آيا شما 
هم حقيقتی بزرگ را در سخناِن محّمد احساس می کنيد؟

همه با هم پاسخ دادند: آری!
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ـ ه، ه   »جلسه ی دوم وقف بر «  

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد، با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف بر «  ـة  » و«  ة  » توجه 

کنيد.

 مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

ِه  واِسـَعـٌة                     سوره ی ُزَمر، آيه ی ١٠         1ـ  َو َاۡرُض الـلـّٰ
        و زمين خدا وسيع و پهناور است. 

ـهـاَدِة            سوره ی َحشر، آيه ی ٢٢ 2ـ  عـاِلـُم الۡـَغـۡيـِب َو الـشَّ
      دانای نهان و آشکار

ِه  سوره ی بقره، آيه ی ۲۴۹ ۡذِن الـلـّٰ 3ـ  کَـۡم ِمـۡن ِفـئَـٍة َقـليـلَـٍة َغـلَـبَـۡت ِفـئَـًة کَـثـيـَرًة ِبـاِ
      چه بسيار گروه کمی که پيروز شوند بر گروهی بسيار، با خواست و اجازه ی خدا.

4ـ   ُوجـوهٌ يَـۡوَمـِئـٍذ نـاِعـَمـٌة         ِلـَسـۡعـِيـهـا راِضـَيـٌة

       فـی َجـنَّـٍة عـاِلـَيـٍة        التَـۡسـَمـُع فـيـهـا الِغـَيـًة         سوره ی غاشيه، آيه ی ٨ تا ١١
          چهره هايی در آن روز شاداب و با طراوتند        و از سعی و تالش خود خشنودند      

         و در بهشتی عالی جای دارند        که در آن هيچ سخن لغو و بيهوده ای نمی شنوند.

همان طور که می دانيد، نقطه های آبی (يا  توخالی) «   ـه ، ە  » در هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از اين پس، اين نقطه ها معمولی نوشته می شود، ولی مانند گذشته، اين 

نقطه ها و حرکت آن هنگام وقف خوانده نمی شود.

....

١١

٩

١٠

٨

٨٩
١٠١١

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

١ـ َاۡرض:    آسمان   زمين
٢ـ عاِلم:    دانا    توانا

٣ـ َغۡيـب:    نهان    آشکار
٤ـ َقـليـل، َقـليـلَـة:   کم    بسيار
٥   ـ کَـثيـر، کَـثيـَرة:   کم    بسيار

 مترين دوم

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

َك کَـثـيـًرا         سوره ی آل ِعمران، آيه ی ٤١ ـَّ ١ـ  َو اۡذکُـۡر َرب
    و ياد کن     …   ت را      …

نۡـيـا َقـليـٌل               سوره ی نساء، آيه ی ۷۷ ٢ـ  ُقـۡل َمـتـاُع الـدُّ
    بگو بهره و توشه ی   …       …        است.

ـماواِت َو اۡالَۡرِض          سوره ی فاِطر، آيه ی ۳۸ َه عاِلـُم َغـۡيـِب الـسَّ ٣ـ  ِانَّ الـلـّٰ
    قطعاً    …       …         …             آسمان ها        و      …       است.
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد قاعده ی وقف را در آخر آيات رعايت کنيد. 

خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن قرائت کنيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور آن چه که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط  بکشيد.

ۡحـَمـِة             سوره ی کَهف، آيه ی ۵۸ َك الۡـَغـفـوُر ُذو الـرَّ ـُّ 1ـ  َو َرب
ٌ                سوره ی حاقَّه، آيه ی ١٣ ذا نُـِفـَخ ِفـی الـّصـوِر نَـۡفـَخـٌة واِحـَدة 2ـ    فَـاِ
نۡـيـا َحـَسـَنـةٌ                           سوره ی نحل، آيه ی ٣٠ 3ـ   ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنـوا فی ٰهـِذِه الـدُّ

مترين سوم

در عبارات تمرين فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

رسول گرامی اسالم صلّی اهللا عليه و آله    :

هركه خواهان علم گذشتگان و آيندگان است، 
در قرآن كاوش و جست و جو كند.٭

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  واقعه  سوره ی   ٥٧ تا   ۲۷ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی    کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

٭ كتاب َكنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٤٨

فعّاليّت

قطره
اما
دريا
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َو َاۡصحاُب اۡلـَیـمیـِن ما َاۡصحاُب اۡلـَیـمیـِن  27    فى ِسۡدٍر َمۡخضوٍد  
28  َو َطۡلٍح َمۡنـضوٍد  29 َو ِظـٍلّ َمۡمدوٍد 30  َو ماٍء َمۡسكوٍب 31  َو 

ُفـُرٍش  َو   33 َمۡمـنوَعـٍة  ل  َو  َمۡقطوَعـٍة   32  ل  َكـثیـَرٍة   فاِكـَهـٍة 
َمۡرفوَعـٍة   34  ِاّنا اَ  ۡنـَشۡأناُهـنَّ ِاۡنـشاًء٭  35  َفـَجـَعۡلـناُهـنَّ َاۡبكاًرا 36  
لیـَن  39  َو  وَّ ٌة ِمـَن اۡلَ ُعـُربًا َاۡترابًا  37  ِلَۡصحاِب اۡلَیـمیـِن  38  ُثـلَـّ
ـماِل   ـماِل ما َاۡصحاُب   الِشّ ٌة ِمـَن أۡ�ِخـریـَن  40  َو َاۡصحاُب الِشّ ُثـلَـّ
41  فى َسـموٍم َو َحـمیـٍم  42  َو ِظـٍلّ ِمۡن َیۡحـموٍم  43  ل باِر ٍد وَ ل 

ُهۡم كانوا َقۡبَل ٰذِلـَك ُمۡتَرفیـَن  45  َو كانوا ُیـِصـّروَن  َكـریـٍم  44   ِانَـّ
َعـَلى اۡلِحۡنـِث اۡلَعـظیـِم  46   َو كانوا َیـقولوَن  اَ    ِاذا ِمۡتـنا َو ُكـّنا 
 48 لوَن   وَّ اۡلَ َنا  ءاباو َاَو    47 َلـَمۡبعوثوَن    ِاّنا  َا  ِعـظاًما   َو  ُتـرابًا 
ِخـریـَن  49  َلـَمۡجـموعوَن ِالٰى میـقاِت َیۡوٍم  لیـَن َو اۡلٔ وَّ ُقۡل ِانَّ  اۡلَ
بوَن  51   َلٔ  ِكـلوَن  َها الّضاّلوَن اۡلُمـَكـِذّ ُكۡم َایُـّ َمۡعلوٍم  50    ُثـمَّ ِانَـّ
ِمۡن َشـَجـٍر ِمۡن َزّقوٍم  52  َفـماِلـئوَن ِمۡنـَها اۡلـُبـطوَن  53  َفـشاِربوَن 
َعـَلۡیِه ِمـَن اۡلَحـمیـِم  54  َفـشاِربوَن ُشۡرَب اۡلهیـِم  55  ٰهـذا ُنـُزلُـُهۡم 

قوَن 57  َیۡوَم الّدیـِن  56  َنۡحُن َخـَلۡقـنـاُكۡم  َفـَلۡول ُتـَصـِدّ

																								جزء	27	 	 	 	 	 	 	 سوره	ی	واقعه	)56(		
	

هنگام وقف به صورت » انشاءا« خوانده می شود. 
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َه َح ـ قَّ ُتـقاِتـه ى وَ  ال  َتـموُتـنَّ  قُوا الـلٰـّ ذيـَن ءاَمـنُوا اتَـّ َها الَـّ يا َايُـّ

اللِّٰه  ِبـَحۡبـِل  اۡعـَتـِصـموا  َو  ُمۡسـِلـموَن   اَ ۡنـُتۡم  َو  اّل  اِ

َعـَلۡيـُكۡم   اللِّٰه  ِنۡعـَمـَة  اۡذُكـروا  َو  قوا  َتـَفـرَّ ال  َو  َجـميـًعا 

َفـَاۡصـَبۡحـُتۡم  ُقـلوِبـُكۡم   َبۡيـَن  َف  َفـَالَـّ َاۡعـداًء  ُكۡنـُتۡم  ِاۡذ 

الّناِر  ِمـَن  ُحۡفـَرٍة  َشـفا  َعـلٰى  ُكۡنـُتۡم  َو  ِاۡخـوانًا  ِبـِنۡعـَمـِتـه ى 

ءاياِتـه ى  َلـُكۡم  ُه  الـلٰـّ ـُن  ُيـَبـِيّ َكـٰذِلـَك  ِمۡنـها  َفـَاۡنـَقـَذُكۡم 

َيۡدعوَن ـٌة  ُامَّ ِمۡنـُكۡم  ۡلـَتـُكۡن  َو  َتۡهـَتـدوَن   ُكۡم  َلـَعـلَـّ

َيۡنـَهۡوَن  َو  ِباۡلـَمۡعـروِف  َيۡأُمـروَن  َو  اۡلـَخۡيـِر  ِاَلى 

َو ال  اۡلـُمۡفـِلـحوَن   ُهـُم  ِئـَك  ـٰ ُاول َو  َعـِن  اۡلـُمۡنـَكـِر 

ما  َبۡعـِد  ِمۡن  اۡخـَتـَلـفوا   َو  قوا  َتـَفـرَّ ذيـَن  َكالَـّ َتـكونوا 

ِئـَك َلـُهۡم َعـذاٌب َعـظيـٌم ـٰ ـناُت َو ُاول جاَءُهـُم اۡلـَبـِيّ

102

103

104

105

 مترین دوم: در صورت امکان آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با نوار 
بخوانید. سعی کنید شبیه نوار قرائت کنید.

جلسه ی اولدرس پنجم 

 مترین اول: آیات 102 تا 105سوره ی آِل ِعمران را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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سوره ى آل ِعمران، آيه ى 103

قـوا ِه َجـميـًعا َو ال  تَـَفـرَّ َو اۡعـَتـِصـموا ِبـَحبۡـِل الـلـّٰ
راکنده نشويد. همه با هم به ريسمان الهی چن بزنيد و 

يدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.  يام قرآنی را در آيات درس  چه خوب است اين 

َحـبۡـل: ريسمان         َجـميـًعا: همه با هم 
ِه: … …  َحـبۡـِل الـلـّٰ

به نظر شما منظور از «َحبِۡل اللّٰه» (ريسمان خدا) چيست
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در آغاز  سوره ی قرآن، حروفی آمده که اغلب به صورت کلمه نوشته شده است، ولی هر يک از آن حروف 
با اسم الفبايی خود خوانده می شود، مانند: «الم» که خوانده می شود «َاِلـ   الم  ميم». 

، ر، هـ، ی» به صورت «حا، را، ها، يا» خوانده می شود.  عه، چهار حرف « توجه کنيد در حروف ُمـَقـطـَّ

عـه توجه کنيد:  به نحوه ی خواندن اين حروف ُمـَقـطـَّ

نون   ← ن 

طا  ها    ← طـه  

حـا  ميـم    ← حم  

طـا   سيـن   ميـم    ← طـسـم  

َاِلـ   الم   ميـم    را    ← الـمـر  

کاف   ها  يا   َعـي ـن   صاد   ← کـهـيـعـ  

«عـيـن» به صورت «َعـۡيـن» خوانده می شود.

 

و ع جلسه ی  رو 

  را 

ا
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  مترین اول
قرائت آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشاندادن خط، همراه با نوار بخوانید. 

 مترین دوم
این آیات شریف را بخوانید و به ترجمهی آنها توجه کنید. 

ـکیـمـحـکیـمـَحـکیـِم      سوره ی یونُس ۡ الۡـح الـح الۡ ـتابـکـتابـِکـتاِب ـکۡـک الـکۡـکۡ الۡـک الـک الـکۡـکۡ ُ ءایـاُت ءایـاُت َـَكـَك ـكـلـكـۡل ـلتـلِت ١ـ الـر         

     الف الم را         این آیات کتاب حکمت ٭ آمیز است.    

کیـمـحکیـمـَحکیـِم           سوره ی جاثیه ۡ الۡـح الـح الۡ ـزیـزـعـزیـزـَعـزیـِز ۡ الۡـع الـع الۡ ـه الـلـه الـلّّّّّٰٰـِه ـَن ـنِ ـن مـن مـنِ ـتابـکـتابـِکـتاِب ـکۡـک الـکۡـکۡ الۡـک الـک الـکۡـکۡ ـزیـلـنـزیـلـنـزیـلۡـزیـلۡـزیـُل ـن   تـن   تَ 2ـ حـم     

     حا میم          نازل کردن این کتاب از سوی خداوند با عّزت و حکیم است.   

ـکـیـمـحـکـیـمـَحـکـیـِم ۡ الۡـح الـح الۡ ءانـرءانـۡرءاِن ـرـقـرـُق ۡالۡـقالـقالۡ َو 3ـ یـس        

     یاسین          سوگند به قرآن حکمت آمیز    

َـلـیـَنـلـیـن            ـلـیـنسـلـیـنَس سـرسـۡر ـرـمـرـُم ۡ الۡـم الـم الۡ ـنـمـنـِمـَن َ ـم لـم ل َـََكـَك ـَكنـَكنـَكّـَكّ     ِا

     قطعاً تو از پیامبران هستی   

ـقـیـمـتـقـیـمـتـقـیـمَـقـیـمَـقـیـٍم             سوره ی یاسین ـتسـتۡس س مس ُم ٍـراٍطـراٍط ِـی ِصـراطـی صـراطـی ِص ـی صـلــی صـلـ ـٰ ٰـل ـلـ    عـلـ    َع

       در راه راست هستی.      

      

   

یاسین سورهی             

حکمت: سخنان کاماًل صحیح و درست.
 
٭

٢   ١

١٢الـر    

٢

٢
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٣

١
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  ٢  ١

  ٣
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 مترين اول

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

يامبران  دانشمندان ١ـ  ُمـۡرَسـليـَن:  
:  راه  راست ـ  ِصـرا
٣ـ  ُمـۡسـَتـقيـم:  راه  راست

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

١ـ  َو َسـالٌم َعـلَـی الۡـُمـۡرَسـليـَن       سوره ی صافّات، آيه ی ۱۸۱
       ...           بر             ...

ٌ ُمـۡسـَتـقيـٌم       سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۱ ـ  ٰهـذا ِصـرا
    اين      ...            ...       است. 

تاِب      سوره ی َرعد، آيه ی ١ ـِ ٣ـ  الـمـر   ِتـۡلـَك ءاياُت الۡـ
  ال الم ميم را   اين            ...         ...       است. 

١٨١

١
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  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و شبيه آن 

قرائت کنيد. 
 مترين دوم

با توجه به حروف مقطّعه، آيات زير را بخوانيد. 

ـ رءاِن الۡـَمجـيـِد          سوره ی قاف    ق   َو الۡـُق
2   طـس  ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـُقـۡرءاِن َو ِکـتاٍب ُمـبـيـٍن          سوره ی نمل

ـَه ِاّال هُـَو الۡـَحـیُّ الۡـَقـّيـوُم              سوره ی آل ِعمران ـٰ ل ُه ال ِاِ 3   الـم           َالـلـّٰ

سوره ی َاعراف ُـۡن فی َصـۡدِرَك َحـَرٌج ِمـۡنـهُ  4  الـمـ         ِکـتـاٌب ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك فَـاليَـ

م مترين 

حروف مقطّعه آيات فوق را همان طور که می خوانيد، بنويسيد.
…    ← ق  

…      …    ← طـس  
     …       …      …   ← الـم 

…        …       …      …   ← الـمـ 
…        …          …        …      …   ← حـم   عـسـق  

اجلسه ی سو ر در  ا  ا 

ا دريا ا دريار ا ر ا

پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

قرآن ريسمان خدا، نور آشكار و شفايى سودمند است، پس آن را بخوانيد؛

 .  زيرا خداى بزرگ براى هر حرف آن ، 10 پاداش نيكو به شما مى دهد

 بِحاراَالنوار، ج ٩٢، ص ۱٩

ر
ا ا
دريا

١

١

١

١
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ۡت  اۡسـَودَّ ذيـَن  الـَّ ا   فَـاَمَّ ُوجوهٌ   تَۡسـَودُّ   َو  ُوجوهٌ  تَبۡـَيـضُّ  يَـۡوَم 
ُوجوهُـُهۡم اَ  كَـَفۡرتُۡم بَۡعـَد ايـماِنـُكۡم  فَـذوُقوا الۡـَعـذاَب ِبـما كُۡنـُتۡم 
ۡت  ُوجوهُـُهۡم فَـفى َرۡحَمِة     اللِّٰه  ذيـَن ابۡـَيـضَّ ا  الـَّ تَۡكـُفـروَن      ۱۰۶      َو َامَّ
هُۡم فيها خاِلـدونَ    ۱۰۷    ِتۡلـَك ءاياُت اللِّٰه َنۡتـلوها َعـلَۡيـَك ِبالۡـَحـِقّ  َو 
ـماواِت َو ما  ِه ما ِفی السَّ َما اللُّٰه يُـريـُد ظُۡلـًما ِلۡلـعالَـميـَن    ۱۰۸    َو ِلـلـّٰ
ـٍة ُاۡخـِرَجۡت  ِفی  اۡالَۡرِض  َو ِالَی اللِّٰه تُۡرَجـُع اۡالُموُر    ۱۰۹  كُـۡنـُتۡم َخۡيـَر ُامَّ
ِمـنوَن  ِللـّناِس  تَۡأُمـروَن ِبالۡـَمۡعـروِف َو تَـۡنـَهۡوَن َعـِن الۡـُمۡنـَكـِر  َو ُتو
ِمـنوَن  ِباللِّٰه  َو لَۡو ءاَمـَن َاۡهـُل الۡـِكتاِب  لَـكاَن َخۡيـًرا لَـُهۡم  ِمۡنـُهـمُ   الۡـُمو
وَ  َاكۡـثَـُرهُـمُ الۡـفاِسـقوَن   ۱۱۰      لَۡن يَـُضـّروكُۡم ِاّال َاًذی َو ِاۡن يُـقاِتـلوكُۡم 
ُة  ـَّ ل يُـَولّوكُـُم اۡالَۡدباَر  ثُـمَّ ال ُيـۡنـَصـروَن   ۱۱۱   ُضـِربَۡت َعـلَۡيـِهـُم الِذّ
َايۡـَن ما ثُـِقـفوا  ِاّال ِبـَحبۡـٍل ِمـنَ  اللِّٰه َو َحبۡـٍل ِمـَن الّناِس  َو بائوا 
ُهۡم  ـَّ ِبـَغـَضـٍب ِمـَن اللِّٰه  َو ُضـِربَۡت َعـلَۡيـِهـمُ   الۡـَمۡسـَكـَنـُة  ٰذِلـَك ِبـَان
ـٔاياِت اللِّٰه  َو يَۡقـُتـلوَن اۡالَنۡـِبـياَء ِبـَغۡيـِر َحـٍقّ  ٰذِلـَك  كانوا يَۡكـُفـروَن ِب

ِبـما َعـَصۡوا َو كانوا َيۡعـَتـدوَن   112 

جزء ٤                                                             سوره ی آل عمران (٣)   

هر روز مقداری از آيات ۱۰۶ تا ١۱۲ سوره ی آل  ِعمران را بخوانيد.
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد. 

فعّاليّت
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ِمۡنـها   ِلـُيۡخـِرجوَك  اۡالَۡرِض  ِمـَن  لَـَيۡسـَتـِفـّزونَـَك  كادوا  ِاۡن  َو 
َقۡد  َمۡن  ُسـنَّـَة   ۷۶ َقـليـًال  ِاّال  ِخـالفَـَك  يَـۡلـبَـثوَن  ال  ِاًذا  َو 
تَۡحـويـًال       ِلـُسـنَّـِتـنا  تَـِجـُد  ال  َو  ُرُسـِلـنا  ِمۡن  َقبۡـلَـَك  َاۡرَسۡلـنا 
َو  َغـَسـِق الۡـلَۡيـِل  ِالٰى  ۡمـِس  الشَّ ِلـُدلوِك  ـالَة  ۷۷    َاِقـِم  الصَّ
ُقۡرءانَ  الۡـَفۡجـِر  ِانَّ ُقۡرءاَن الۡـَفۡجـِر كاَن َمۡشـهوًدا  ۷۸   َو ِمـَن الۡـلَۡيـِل 
َمـقاًما  َك  ـُّ َرب يَـبۡـَعـثَـَك  َاۡن  َعـسٰى  لَـَك  ناِفـلَـًة  ِبـه ی  ۡد  فَـَتـَهـجَّ
َمۡحـموًدا  ۷۹  َو ُقـۡل َرِبّ َاۡدِخۡلـنى ُمۡدَخـَل ِصۡدٍق َو َاۡخـِرۡجـنى

    ۸۰ نَـصيـًرا   ُسۡلـطانًـا  لَـُدنۡـَك  ِمۡن  لى  اۡجـَعۡل  َو  ِصۡدٍق  ُمۡخـَرَج 
َو ُقۡل جاَء الۡـَحـقُّ َو َزَهـَق الۡـباِطـُل ِانَّ الۡـباِطـَل كاَن َزهوًقا ۸۱   
ِمـنيـَن   ِلۡلـُمو َرۡحـَمـٌة  َو  ِشـفاءٌ  هُـَو  ما  الۡـُقۡرءاِن   ِمـَن  ُل  نُـَنـِزّ َو   
نۡـساِن  وَ ال يَـزيـُد الظّاِلـميـَن ِاّال َخـساًرا  ۸۲    َو ِاذا َانۡـَعۡمـنا َعـلَی اۡالِ

ـرُّ كاَن يَـئوًسا   ۸٣   ـُه الشَّ َاۡعـَرَض َو نَــٔا ِبـجاِنـِبـه ی َو ِاذا َمـسَّ

جلسه ی اولدرس ششم 

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

 مترين اول: آيات ٧٦ تا ٨٣ سوره ی ِاسراء را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد. 
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 سوره ى ِاسراء، آيه ى 81

ديو چو بيرون رود، فرشته در آيد

جاَء الۡـَحـقُّ َو َزَهـَق الۡـباِطـُل
حق آمد و باطل نابود شد. 

يدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.  يام قرآنی را در آيات درس  چه خوب است اين 
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َو َال الـّضــا لّـيـَن
فــی َاۡحـَسـِن تَـۡقـويـٍم

ـٰی ثَـَمـِره ی ِاذا َاثۡـَمـَر ُانۡـظُـروا ِال
َو َمـۡن َمـَعــه و َاۡجـَمـعـيـَن

ـِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحوَن ـٰ َو ُاول

و ت  (    )جلسه ی 

  مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گو کنيد و با نشان دادن خط همراه با نوار بخوانيد و به کشش صداهای دارای 

عالمت مد دقت کنيد. 

 مترين دوم 
اين عبارت قرآنی را با رعايت «قاعده ی مد» بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

ِه         سوره ی هود، آيه ی ٨٨    َو مـا تَـۡوفيـقــی ِاّال ِبـالـلـّٰ
       و نيست موفقيت من جز از سوی خدا

ۡل ُدعــاِء                  سوره ی ابراهيم، آيه ی  نا َو تَـَقـبـَّ ـَّ 2   َرب
روردگارا دعای من را قبول کن          

َه ِعـۡنـَده و َاۡجـٌر َعـظيـٌم     سوره ی توبه، آيه ی  3   ِانَّ الـلّـّٰ
ادا بزر است.          قطعاً نزد خدا 

ـ ) روی صداهای کشيده (   ا ، ی ، و   ) باشد، آن ها را بيش تر می کشيم، مانند:  هرگاه عالمت َمـد ( ـ

ه کنيد.
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 مترين اول

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

١ـ  ِعـۡنـد:  نـزد  بزر
ـ  َعـظـيـم:  نـزد  بزر

ۡل:  قبول کن  قبول کرد ٣ـ  تَـَقـبـَّ

 مترين دوم
اين دو عبارت قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

١ هُ  ِعـۡنـَده و َاۡجـٌر َعـظيـمٌ               سوره ی َتـغاُبن، آيه ی  ١ـ  َو  الـلـّٰ
   و   ...    ...    او    ...       ...        است.

ـميـُع الۡـَعـليـمُ    َك َانۡـَت الـسَّ ـَّ ۡل ِمـّنـا ِان نـا تَـَقـبـَّ ـَّ ـ َرب
روردگارا    ...   از ما،   قطعاً        تو                 ... ِی      ...         هستی.     
   سوره ی بقره،آيه ی ۱۲۷

١

١ ٧
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و هنگام 

شنيدن قرائت آيات به کشش صداهای دارای مد دقت کنيد. 

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و «قاعده ی مد» را رعايت کنيد.

  َو ُقـۡل ِانّــی َانَـا الـنَّـذيـُر الۡـُمـبـيـُن       سوره ی ِحجر، آيه ی ۸۹
، آيه ی ۷۷ ُه ِالَـۡيـَك     سوره ی قص 2  َو َاۡحـِسـۡن کَـمــا َاۡحـَسـَن الـلـّٰ

۱۸ 3  کُـلُّ نَـۡفـٍس ذاِئـَقـُة الۡـَمـۡوِت                 سوره ی آل ِعمران، آيه ی 

منون، آيه ی ۰ ــه و ءايَـًة        سوره ی م 4  َو َجـَعـۡلـَنـا ابۡـَن َمـريَـَم َو ُامَّ

م مترين 

در عبارات تمرين فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد وصل کنيد.

اجلسه ی سو ر در  ا  ا 

ا دريا ا دريار ا ر ا
امام رضا عليه الّسالم در راه سفر به خراسان    ،

 .  شب ها قبل از خواب   ، قرآن مى خواندند

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  ِاسراء  سوره ی   ۹ تا   ۸۶ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد. 

 عيوُن اَخباِر الّرضا عليه الّسالم (بِحارُ االنوار، ج ٤٩، ص٩٢)

فعّاليّت

ر
ا ا
دريا

٨
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ذۤى َاۡوَحـۡيـناۤ ِالَۡيـَك ثُـمَّ ال تَـِجـُد لَـَك  َو لَـِئۡن ِشئۡـنا لَـَنۡذَهـبَـنَّ ِبالَـّ
ِبـه ى َعـلَۡيـنا َوكيـًل  86    ِااّل َرۡحـَمـًة ِمۡن َرِبّـَك  ِانَّ فَۡضـلَـه و كاَن 
وَ اۡلـِجـنُّ  نۡـُس  اۡجـَتـَمـَعـِت  ااۡلِ لَـِئـِن  ُقـۡل      87 كَـبيـًرا   َعـلَۡيـَك 
َعـلٰى َاۡن َيأۡتوا ِبـِمۡثـِل ٰهـَذا اۡلـُقۡرءاِن ال َيأۡتوَن ِبـِمۡثـِلـه ی َو لَۡو كاَن 
فى  ِللـّناِس  فۡـنا  َصـرَّ لَـَقۡد  َو    88 ظَـهيـًرا   ِلـبَۡعـٍض  بَـۡعـُضـُهۡم 
ٰهـَذا  الۡـُقۡرءاِن ِمۡن كُـِلّ َمـثَـٍل فَـاَبٰى َاكۡـثَـُر الّناِس ِااّل كُـفوًرا  89    َو 
ِمـَن لَـَك  َحـّتٰى تَـۡفـُجـَر لَـنا ِمـَن ااۡلَۡرِض يَـۡنـبوًعا  90    قالوا َلۡن ُنو
ـَر  ااۡلَ  نۡـهاَر  َاۡو تَـكوَن لَـَك َجـنَّـٌة ِمۡن نَـخيـٍل َو ِعـَنـٍب  فَـُتـَفـِجّ
ـماَۤء كَـما َزَعۡمـَت َعـلَۡيـنا  ِخـللَـها تَـۡفـجيـًرا 91  َاۡو تُۡسـِقـَط السَّ
يَـكوَن  َاۡو    92 َقـبيـًل   وَ  الۡـَمـلِۤئـَكـِة  ِباللِّٰه  َتأِۡتـَى  َاۡو  ِكـَسـًفا 
ِمـَن  ُنو لَۡن  َو  ـماِۤء   السَّ ِفی  تَـۡرقٰى  َاۡو  ُزۡخـُرٍف   ِمۡن  بَـۡيـٌت  لَـَك 
هو ُقۡل ُسبۡـحاَن َربّی  َل َعـلَۡيـنا ِكـتابًـا نَۡقـَرو ِلـُرِقـِيّـَك َحـّتٰى تُـَنـِزّ
ِمـنوا  َاۡن ُيو ِااّل بَـَشـًرا َرسواًل  93  َو ما َمـَنـَع  الّناَس  َهۡل كُۡنـُت 
ِاۡذ جاءَ  هُـمُ  الۡـُهـدٰىۤ ِااّلۤ َاۡن قالۤوا َابَـَعـَث اللُّٰه بَـَشـًرا َرسواًل   94  
لۡـنا  ۡرِض َمـلِۤئـَكـٌة يَۡمـشوَن ُمطۡـَمـِئـّنيـَن  لَـَنـزَّ ُقۡل لَۡو كاَن ِفی ااۡلَ

ـماِۤء َمـلَـًكا َرسواًل 95 َعـلَۡيـِهۡم ِمـَن السَّ
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م  جلسه ی اولدرس 

١ـ برخى از حروف گاهى به شكل ديگر نوشته شده است مانند:

ر    ک       م    

ر  ر  ا   اي  ش

دانش آموزان عزيز!
خدا را سپاس مى گوييم كه شما مى توانيد به تدريج همه ى قرآن را بخوانيد. از 
اين درس به بعد، آيات هر درس، مانند صفحه هاى قرآن كريم آمده است. از 
اين رو خوب است در ابتدا با برخى از ويژگى هاى خّط قرآن كامل آشنا شويد. 

اين ويژگى ها به شرح زير است.

لَت
فُِصّ

ه ی 
سور

 ٧
ه ی 

ز آي
ی ا
خش

ب
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مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

ـ برخی حروف روی هم نوشته شده است مانند: 

نَـۡحـُن                ِبَخالِقِهۡم               يُـجـاِدلُـنـا  

مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد.
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٣ـ  گاهی صدای «  ا  » به صورت «     ــٰ   » نوشته شده است مانند: 

َرَزۡقـنـاهُـۡم              َسـّمـاکُـۡم       
يُـخـاِدعـوَن           َاۡدراَك         

مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد.

ـٰ  » روی « و» ناخوانا نوشته شده است مانند:  ـ گاهی صدای «ا» به صورت «   ـ

کـاَة               َحـيـاًة   ـالَة              َالـزَّ َالـصَّ

مر   اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

ـ  » نوشته شده است، مانند:  ل « ــ ـ  گاهی صدای «ی» کوچک به ش   

ِذه    ـٰ ِبـه          َعـبۡـِده                ه
مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 
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و قرآن  آموزان عزيز!جلسه ی 
در جلسه ى قبل با ويژگى هاى خط قرآن كامل آشنا شديد. از اين رو آيات 

قرآن كريم در هر درس، به صورت يك صفحه ى قرآن كامل، آمده است.
چه خوب است درصورتى كه در مدرسه قرآن كامل موجود است، آن ها را 
به كالس بياوريد و پس از يافتن آيات درس، آن آيات را از روى ُمصَحف 

شريف بخوانيد.
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٭

ً ٭ َحیا

ند بخوانید و  دای ب ر از این آیات را با  ند  ، ی یا  خا   مترین دوم هر ی از شما با ان
رند.  ا خود خط ب وزان از روی ک ایر دان آ

وانید. ١ سوره ی َنحل٭ را برای هم گروهی ب  مترین اول آیات 4 تا ٢

ص ٢٧٨ قرآن کامل
 
  ٭   



جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِمـَن الـشَّ ِه  فَـاۡسـَتـِعـۡذ ِبـالـلـّٰ َت الۡـُقـۡرءانَ  ۡ ذا َقـَر فَـاِ
از شيطاِن رانده شده. ناه ِبـبَـر  به خدا  زمانی كه قرآن می خوانی     

رآن ن  وا ا  آ
يام و کالم خداست، وقتی می خواهيم قرآن بخوانيم، آداب خواندن قرآن را رعايت کنيم. قرآن 

يش از خواندن قرآن وضو بگيريم. اکيزه باشيم و  ١ـ  تميز و 
ـ قرآن را شبيه نوار و زيبا بخوانيم.

يش از خواندن قرآن بگوييم:   ٣ـ 
جـيـِم »  ـۡيـطاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ « َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم  » ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ «  ِبـۡسـِم الـلـّٰ
ـ در بين خواندن قرآن، حرف نزنيم و 

ساکت باشيم. 
  ـ سعی کنيم هر روز قرآن بخوانيم، 
تا  آن  جا   که   می توانيم   معنای   آن  را 

بفهميم و به دستورهای آن عمل کنيم. 

يام قرآنی را چه خوب است اين 
يدا کنيد و آن را در آيات درس 

 با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ى َنحل، آيه ى 98
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جلسه ی سو
  مترين اول

قرائت آيات درس را از نوار گو کنيد و با نشان دادن خط همراه با نوار بخوانيد.

  مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

ـَه ِاّال هُـَو خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡی  ٍء        سوره ی َانعام، آيه ی ۱۰۲ ـٰ   ال ِال
نيست خدايی جز او، که خالق هر چيز است.

ـَر ِمـَن الۡـُقـۡرءاِن  2  فَـاۡقـَرئـوا مـا تَـَيـسَّ
س بخوانيد آن چه می توانيد از قرآن

َه َقـۡرًضـا َحـَسـنًـا  کاَة َو َاۡقـِرُضـوا الـلـّٰ ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ...  َو َاقـيـُمـوا الـصَّ
و بدهيد ردازيد و به خدا (يعنی: در راه خدا) قرض ني ا داريد و زکات ب          و نماز را به 

ل، آيه ی ۲۰ ِمّ َه َغـفـوٌر َرحـيـٌم          سوره ی ُمزَّ َه  ِانَّ الـلـّٰ ...  َو اۡسـَتـۡغـِفـُروا الـلـّٰ
           و آمرز بخواهيد از خدا که قطعاً خدا بسيار آمرزنده ی 

         مهربان است.

۲۰ ل، آيه ی ُمزِمّ سوره ی  غـفـور رحـيـٌم         
سيار آمرزنده ی
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحي را عالمت بزنيد.
١ـ   ال:  نه، نيست   خدا
ـه:  نه، نيست  خدا ـٰ ـ  ِال

٣ـ  َزکاة:  نماز  زکات 
ـ  َغـفـور:  بسيار آمرزنده  مهربان
  ـ  َرحـيـم:  بسيار آمرزنده  مهربان

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

حيـُم                 سوره ی شورٰی، آيه ی  َه هُـَو الۡـَغـفوُر الـرَّ ١ـ  َاال   ِانَّ  الـلـّٰ
   آگاه باشيد قطعاً   ... ، او             ...              ...        است.

سوَل              سوره ی نور، آيه ی ٦ اَة َو َاطيـُعوا الـرَّ ک ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ـ  َو َاقـيـُمـواالـصَّ
ردازيد   ...   را  و         ...           ...           را.  ا داريد        ...     را و   ب     و به 

حيـمُ         سوره ی بقره، آيه ی ١٦٣ ۡحـٰمـُن الـرَّ ـَه ِاّال هُـَو الـرَّ ـٰ ٌه واِحـٌد   ال ِال ـٰ ُـۡم ِال ُهـ ـٰ ٣ـ  َو ِال
تاست،  ...    ...  يی جز او، که بخشنده ی      ...          است.     و ...  ی شما ... ی  ي

١٦٣
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه نوار بخوانيد. 
 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد.

، آيه ی ٧٣ اِخـۡذنـی ِبـما نَـسـيـُت        سوره ی که   قـاَل ال تُـ
ُر         سوره ی َحشر، آيه ی  ُه الۡـخـاِلـُق الۡـباِرٔیُ الۡـُمـَصـِوّ 2  هُـَو الـلـّٰ

ُـۡم تُـۡرَحـموَن          3  َو ِاذا ُقـِریٔ َ الۡـُقـۡرءاُن فَـاۡسـَتـِمـعوا لَـه و  َو َانۡـِصـتوا لَـَعـلَّـ
۲۰                  سوره ی َاعراف، آيه ی 

م مترين 

شيد. ايه های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط ب در عبارات تمرين فوق، زير 

ر اجلسه ی  ر در  ا  ا 

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

روزى عّالمه بحرالعلوم وارد حرم حضرت على عليه الّسالم شد و ناگهان شروع به 
خواندن اين شعر كرد:

  چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا شنيدن      بـه رَُخـت نظـاره كـردن سـخـن خـدا شنيـدن

از او سؤال شد: براى چه، هنگام ورود به حرم، اين شعر را خوانديد؟ 
پاسخ داد: وقتى وارد حرم مطّهر شدم، حضرت مهدى عليه الّسالم را ديدم كه در 
كنار ضريح نشسته و با صداى بلند قرآن مى خوانند؛ چون ايشان را در حال خواندن 

قرآن ديدم، بى اختيار اين شعر بر  زبانم   جارى شد. 

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  شورٰی  سوره ی   ۱۰ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

 كتاب اَلنَّجُم الّثاِقب، ص ٧٩

فعّاليّت

ر
ا ا
دريا
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۸ قرآن کامل  

  (٤ وریٰ ( جزء                                                                 سوره ی 
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٭ َرئوٌف٭

جلسه ی اولدرس هشتم 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 

 مترين اول: آيات ٣٠ تا ٣٧ سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

  51  ٭ ص۵۴ قرآن كامل



حضرت زكرّيا و مريم

حضرت زكريّـا، عصا زنان وارد حياط بزرگ مسجُد اال َقصٰی  شد. به سختی از پله های چوبی كنار حياط 
باال رفت و به محل عبادت حضرت مريم، كه خودش آن را برای او آماده كرده بود، نزديک شد. زمزمه ای دلنشين 

به گوش می رسيد. حضرت زكريّـا با خود گفت:  اين دختر هميشه در حال عبادت است!  
به ياد روزی افتاد كه حضرت مريم دختر بچه ای خردسال بود و مادرش برای انجام نذر خود، او را نزد 
علمای دين آورد. مريم اولين دختری بود كه مادرش او را نذر خدمت و عبادت خانه ی خدا كرد. پيش از آن 

فقط پسران را نذر می كردند!
داشتند  س دوست  مريم، حضرت ِعمران، سال ها پيش از دنيا رفته بود و همه ی علمای بيُت  الـُمـَقـدَّ پدر 
سرپرستِی حضرت مريم را به عهده گيرند. با آن كه حضرت زكريّـا شوهر خاله ی او بود، رضايت داد برای انتخاب 
سرپرست حضرت مريم قرعه كشی شود. همه در تب و تاب بودند. لب ها به ذكر تكان می خورد و چشم ها نگران بود. 

ناگهان در مقابل چشم همه، قرعه به نام حضرت زكريّـا درآمد. او خوشحال شد و سجده ی شكر به جای آورد. 
خاطرات گذشته، فكر حضرت زكريّـا را مشغول كرده بود كه او به اتاق حضرت مريم رسيد. در زد و به 
آرامی وارد شد. حضرت مريم در محراب مشغول دعا و نيايش بود. پرده ای از اشک جلوی چشمان حضرت 

زكريّـا را پوشاند. زير لب دعا كرد: خدايا ! عبادت های اين بنده ی پاک خود را بپذير.

قصه ی 
آيه ها
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بار ديگر به سوی محراب نگاه کرد، ظرفی پر ازميوه های رنگارنگ کنار سّجاده ی حضرت مريم، توجه 
حضرت زکريّا را به خود جلب کرد. می خواست بداند چه کسی به مالقات مريم آمده و آن ظرف ميوه را برايش 

آورده است.
نماز حضرت مريم تمام شد. آهسته سربرگرداند و سالم کرد و پرسيد: عموجان چه شده است، نگرانيد! 
حضرت زکريّا نتوانست لب باز کند. حضرت مريم برخاست و سبدی را که پر از نارنگی و انگور و انار و گالبی 

بود، مقابل حضرت زکريّا گرفت و گفت: بفرماييد.
حضرت زکريّا با تعجب پرسيد: ميوه های پاييزی؟ اکنون؟ در آغاز بهار؟! 

ـَۡرُزُق َمـۡن يَـشـاُء ِبـَغـۡيـِر  َه ي ِه، ِانَّ الـلـّٰ حضرت مريم با چهره ای گشاده گفت: «هُـَو ِمـۡن ِعـۡنـِد الـلـّٰ
ِحـسـاٍب»* « اين ها ميوه های بهشت هستند. خداوند به هرکس که بخواهد نعمت های بسياری می بخشد.»

حضرت زکريّـا که اين معجزه را ديد در دلش نور اميدی پيدا شد؛ دست به سوی آسمان بلند کرد و زير 
عاِء»**  «خدايا! به من نيز نسل  َك َسـمـيـُع الـدُّ ـَّ ًة طَـِيّـبَـًة ِان ـَّ ي لب گفت: « َرِبّ َهـۡب لـی ِمـۡن لَـُدنۡـَك ُذِرّ

شايسته ای ببخش که همانا تو شنونده و مستجاب کننده ی دعا هستی.»

  53  ٭ سوره ى آل عمران، آيه ى 37.    ٭ ٭ سوره ى آل عمران، آيه ى 38.



آشنايی با عالئم وقفجلسه ی دوم

چهار حرف ريز «    ج، ز، ط، مـ     » باالى برخى از كلمات، نشانه ى وقف است.

 مترين اول
قرائت آيات جلسه ی قبل را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد.

 مترين دوم 
آيات ٣٠ تا ٣۲ سوره ی مريم را که درباره ی حضرت عيسی ــ عليه الّسالم ــ است، 

بخوانيد و به ترجمه ی آيات توجه کنيد. 

ِه   1ـ  قاَل ِانّـی َعـبۡـُد الـلـّٰ
       (حضرت عيسی در گهواره) گفت: به راستی من بنده ی خدا هستم،  

2ـ  ءاتاِنـَی الۡـِکـتاَب َو َجـَعـلَـنی نَـِبـيـا  ۳۰
       به من کتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است.

3ـ  وَ  َجـَعـلَـنی ُمـباَرکًـا َايۡـَن مـا کُـۡنـُت    
       و مرا با برکت قرار داده هرکجا که باشم،

اِة ما ُدۡمـُت َحـيـا    ۳۱ ک ـالِة َو الـزَّ 4ـ َو َاۡوصانی ِبـالـصَّ
       و مرا سفارش کرده که نماز بخوانم و زکات بدهم تا وقتی زنده هستم؛

ا ِبـواِلـَدتـی َو لَـۡم يَـۡجـَعـۡلـنـی َجـبّـاًرا َشـِقـيـا ۳٢ 5 ـ َو بَـر
       و مرا نيکوکار به مادرم قرار داد و مرا ستمگر و بد  رفتار قرار نداده است.

٢۳٢ ا
.
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  قـاَل:  گفت  بگو
٢ـ  نَـِبـّی:  پيامبران  پيامبر
٣ـ  َحـّی:  زندگان  زنده

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

ٰلـَه ِاّال هُـَو                سوره ی غاِفر، آيه ی  ٦٥ ١ـ  هُـَو الۡـَحـیُّ ال ِا
 او   ...   است؛ ...  ... يی جز او

َه َو َمـالِئـَکـَتـه و  يُـَصـلّـوَن َعـلَـی الـنَّـِبـّی ِ         سوره ی َاحزاب، آيه ی  ۵۶ ٢ـ  ِانَّ الـلـّٰ
   قطعاً  ...  و          ...        او   درود می فرستند   بر      ...

ذی َانۡـَزَل َعـلـٰی َعـبۡـِدِه الۡـِکـتاَب            سوره ی کهف، آيه ی  ۱ ِه الـَّ ۳ـ  َالۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ
    ...          برای     ...    است که نازل کرد بر         ... اش      ...       را
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  دخان  ١٨سوره ی  تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی کنيد شبيه به نوار قرائت کنيد.

  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

ۡدنـاُه ِبـروِح الۡـُقـُدِس   سوره ی  بقره، آيه ی  ۲۵۳ ـَّ 1ـ َو ءاتَـۡيـنـا عـيـَسـی ابۡـَن َمـۡريَـَم الۡـبَـِيّـنـاِت َو َاي

2ـ  يـا َمـۡريَـُم اۡقـنُـتـی ِلـَرِبّـِك َو اۡسـُجـدی َو اۡرکَـعـی َمـعَ الـّراِکـعـيـَن       سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۴۳

نـيـا َو أۡالِخـَرِة   سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۴۵ 3ـ ِاۡسـُمـُه الۡـَمـسـيـُح عـيـَسـی ابۡـُن َمـۡريَـَم َوجـيـًهـا ِفـی الـدُّ

امام صادق عليه السالم  :

هرگاه در نزد تو  قرآن خوانده شود، الزم است ساكت باشى و گوش كنى.٭

٭ وسائُِل الّشيعه، ج ٤، ص ٨٦١

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

۴۳
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٭

ص ٤٩٦ قرآن کامل

٭ يُۡحـيی

سوره ی دخان (٤٤)                                                        جزء ٢٥   
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جلسه ی اولدرس نهم
 مترين اول: آيات ٢٥٣ تا ٢٥٦ سوره ی َبـَقره٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ٤٢ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ذيَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـنـاکُـۡم َهـا الـَّ ـُّ ذيَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـنـاکُـۡميا َاي َهـا الـَّ ـُّ يا َاي
ای مؤمنان! از آنچه خدا به شما روزی داده است، انفاق کنيد.

چه خوب است اين پيام قرآنی رادر آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

٭ به نقل از كتاب آموزش قرآن (۴) اداره كل پرورشى بنياد شهيد انقالب اسالمى

سوره ى بقره، آيه ى 254

َانۡـِفـقـوا: انفاق کنيد، ببخشيد

چه خوب است اين پيام قرآنی رادر آيات درسچه خوب است اين پيام قرآنی رادر آيات درس

انفاق کنيد، بب َانۡـِفـقـواا:

ِانفاق٭
دل باز و  دست  بازخورشيد  آسمان  به  آمد 
گرما و  نور  آغازبخشيد  مردم  صبح  شد 

گلستان هر  داد  ُبستانگل  گشت  ميوه  پر 
بياموز درختان بخشندگی  شاخه ی  از 

آفتابيم مثل  درخششما  و  گرمی  با 
باغ در  درخت،  بخششمثل  و  لطف  ز  شادان، 

يکتا خدای  داردآری  پيام  ما  بر 
زيبا و  خوب  کار  دارداين  نام  ِانفاق 

                                                                     عليرضا عليزاده



جلسه ی دوم

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

 مترين دوم 
آيه ی ٢٦١ سوره ی بقره را بخوانيد و به ترجمه ی آن توجه کنيد.

ٍة ِه کَـَمـثَـِل َحـبـَّ ذيـَن يُـۡنـِفـقـوَن َاۡمـوالَـُهـۡم فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ 1ـ َمـثَـُل الـَّ
       َمثَِل کسانی که انفاق می کنند اموالشان را در راه خدا، مانند َمثَل دانه ای است،

ٍة 2ـ َانۡـبَـَتـۡت َسـبۡـَع َسـنـاِبـَل فـی کُـِلّ ُسـۡنـبُـلَـٍة ِمـئَـُة َحـبـَّ
       که می روياند هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه است،

ُه واِسـٌع َعـلـيـٌم  ۲۶۱ ُه يُـضـاِعـُف ِلـَمـۡن يَـشـاُء  َو الـلـّٰ 3ـ َو الـلـّٰ

و خدا چند برابر می کند برای هرکس که بخواهد؛ و خدا گشايش دهنده و داناست.       و خدا چند برابر می کند برای هرکس که بخواهد؛ و خدا گشايش دهنده و داناست.
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيه ی صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد:
ذيـَن:  کسی که  کسانی که ١ـ اَ لـَّ

٢ـ يُـۡنـِفـقـوَن:  انفاق می کنيد  انفاق می کنند
ة،َحـّب:  دانه  گياه ٣ـ َحـبـَّ
٤ـ َسـبۡـع:  هفت  صد

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

َه فـاِلـُق  الۡـَحـِبّ َو الـنَّـوٰی            سوره ی َانعام، آيه ی  ۹۵ ١ـ  ِانَّ   الـلـّٰ
   قطعاً  ...   شکافنده ی     ...          و       هسته     است.

ذی  َخـلَـَق  َسـبۡـَع  َسـمـاواٍت           سوره ی طالق، آيه ی  ۱۲ ُه  الـَّ ٢ـ  َالـلـّٰ
     ...   کسی است که خلق کرد  ...        آسمان    را

ـالَة َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم يُـۡنـِفـقـونَ          سوره ی َانفال، آيه ی  ٣ ذيـَن يُـقـيـمـوَن الـصَّ ٣ـ  َالـَّ
     ...        به پا می دارند         ...      را و از آن چه به آن ها روزی داديم    ...

۳
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

هر روز مقداری از آيات ١ تا ٩ سوره ی فَتح را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد.  خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

ـالِة َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم يُـۡنـِفـقـوَن                          سوره ی َحّج، آيه ی  ۳۵ 1ـ  َو الۡـُمـقـيـِمـی الـصَّ

2ـ  لَـۡن تَـنـالُـوا الۡـِبـرَّ َحـّتـٰی تُـۡنـِفـقـوا ِمـّمـا تُـِحـبّـوَن                          سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۹۲    

ذيـَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـۡن طَـِيّـبـاِت مـا کَـَسـبۡـُتـۡم           سوره ی بقره، آيه ی  ۲۶۷   َهـا الـَّ ـُّ 3ـ  يـا َاي

4ـ  َو مـا َانۡـَفـۡقـُتـۡم ِمـۡن َشـۡی ٍء فَـُهـَو يُـۡخـِلـُفـه و  َو هُـَو َخـۡيـرُ الـّراِزقـيـَن        سوره ی َسبَأ، آيه ی  ۳۹

در حديثی از حضرت فاطمه سالم  اهللا عليها آمده است:

من خواندن قرآن، نگاه كردن به چهره ى رسول خدا 
و اِنفاق در راه خدا را بسيار دوست دارم. ٭

٭ كتاب َوقايعُ اَاليّام، جلد صيام، ص ٢٩٥

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

۳۵

۹۲

۳۹
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سوره ی فتح (٤٨)                                                                         جزء ٢٦   

ص ٥١١ قرآن کريم
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∗ ـِيّـئـاِت ٭ السَّ

جلسه ی اولدرس دهم
 مترين اول: آيات ١٠٩ تا ١١٧ سوره ی هود٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭  ص ٢٣٤ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ـِيّـئـاِت ِانَّ  الۡـَحـَسـنـاِت   يُـذۡ  ِهـبۡـَن  الـ  سَّ
کارهای خوب، کارهای بد را از بين می برد.  

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.

َسـِيّـئـات: … َحـَسـنـات: … 
َسـِيّـئَـة: … َحـَسـَنـة: … 

سوره ى هود، آيه ى 114
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جلسه ی دوم

 مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار 

گوش کنيد و با نشان دادن خط، 
همراه با نوار بخوانيد.

 مترين دوم 
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و 

به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

سوره ی نَمل، آيه ی  ۸۹ 1ـ َمـۡن جاَء ِبـالۡـَحـَسـَنـِة فَـلَـه و  َخـۡيـٌر ِمـۡنـهـا  
       هرکس کار خوبی انجام دهد، پس بهتر از آن به او پاداش داده می شود.

سوره ی ُملک، آيه ی  ۲۹ ۡلـنـا   ۡحـٰمـُن ءاَمـّنـا ِبـهٰ  َو َعـلَـۡيـِه تَـَوکـَّ 2ـ ُقـۡل هُـَو الـرَّ
      بگو او خدای بخشنده است، ايمان آورديم به او و بر او توکل کرديم.

ـمـاِء َو اۡالَۡرِض     سوره ی فاِطر، آيه ی  ٣ ِه يَـۡرُزُقـکُـۡم ِمـَن الـسَّ 3ـ َهـۡل ِمـۡن خاِلـٍق َغـۡيـُر الـلـّٰ

      آيا هيچ آفريننده ای غير از خدا هست که به شما  روزی  دهد از آسمان و زمين
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد:
١ـ  ءاَمـّنا:  ايمان می آوريم  ايمان آورديم
٢ـ  َحـَسـَنـة:  کار خوب، خوب  کار بد، بد
٣ـ  خـاِلـق:  آفريده شده  آفريننده

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

سوره ی ُزَمر، آيه ی  ۶۲ ُه خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡی  ٍء      ١ـ  َالـلـّٰ
  ...        ...     هر      چيز است.

لَت، آيه ی  ۳۴ ـِيّـئَـُة             سوره ی فُِصّ ٢ـ  َو ال تَـۡسـَتـِوی الۡـَحـَسـَنـُة َو َال الـسَّ
   و مساوی نيست               ...            با     کار  بد.

ِه َو مـا ُانۡـِزَل َعـلَـۡيـنـا َو مـا ُانۡـِزَل َعـلـٰی ِابۡـراهـيـَم سوره ی آل ِعمران، آيه ی  ۸۴ ٣ـ  ُقـۡل ءاَمـّنـا ِبـالـلـّٰ
  ...      ...     به    ...    و به  آن چه  نازل  شد بر ما و به آن چه نازل شد بر حضرت    ...
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

بعد بخوانید.  تا 1٥ سوره ی قاف را از روی صفحه ی  آیات ١  از  هر روز مقداری 
سعی  کنید شبیه نوار قرائت کنید. 

 مترین اول
آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با نوار تمرین کرده و سعی 

کنید شبیه آن بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.

ُه َسـِیّـئـاِتـِهـۡم َحـَسـنـاٍت       سوره ی فُرقان، آیه ی  70 ُل الـلٰـّ ِئـَك یُـبَـِدّ ـٰ ١ـ  فَـاُول

ـِیّـئَـَة       سوره ی مؤمنون، آیه ی  96 تـی ِهـَی َاۡحـَسـُن الـسَّ 2ـ  ِاۡدفَـۡع  ِبـالَـّ

ـٰی َو ِزیـاَدةٌ        سوره ی یونُس، آیه ی  26 3ـ  ِلـلَّـذیـَن َاۡحـَسـنُـوا الۡـُحـۡسـن

ِه     4ـ  مـا َاصـابَـَك ِمـۡن َحـَسـَنـٍة فَـِمـَن الـلٰـّ

       َو مـا َاصـابَـَك ِمـۡن َسـِیّـئَـٍة فَـِمـۡن نَـۡفـِسـَك       سوره ی ِنساء، آیه ی  79

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله   :

ای علی  ! برترین سخن، قرآن است.٭

کتاب تفسیر اَبو الُفتوح، ج٢، ص ٣٩٤
 
٭

فعّالیّت

قطره
اما

دریا
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٭

٭

٭ َا ِاذا

ّناها ـَّ ٭ َزي

سوره ی قاف (٥٠)                                                                         جزء ٢٦   

ص ٥١٨ قرآن کريم
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جلسه ی اولدرس يازدهم
 مترين اول: آيات ١ تا ١٢ سوره ی ُملک٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭     ص ۵۶۲ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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باش مهربان  خويش  مادر  باشبا  جان  به  خدمتش  آماده ی 
را  پدر  نگر  ادب  چشم  رابا  سر  َمپيچ  او  گفته ی  از 
خداوندچون اين دو شوند از  تو ُخرسند تو  ز  شود  ُخرسند 

باش مهربان  خويش  مادر  باشبا  جان  به  خدمتش  آماده ی 
را  پدر  نگر  ادب  چشم  رابا  سر  َمپيچ  او  گفته ی  از 
خداوندچون اين دو شوند از  تو ُخرسند تو  ز  شود  ُخرسند 

َو ُقـلۡ  لَــُهـمـا َقـوۡ  ًال کَـريـًما
با پدر و مادر خود، با مهربانی و ادب صحبت کن.

سوره ى ِاسراء، آيه ى 23
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ـ ی»جلسه ی دوم ـً وقف « ـ

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

 مترين دوم 
 اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آيات توجه کنيد. 

ِس طُـًوی          سوره ی طاها، آيه ی ۱۲ َك ِبـالۡـواِد الۡـُمـَقـدَّ ـَّ 1ـ  ِان
       (ای موسی،) تو در سرزمين مقّدس طُوٰی هستی.

ذيـَن اۡهـَتـَدۡوا زاَدهُـۡم هُـًدی            سوره ی محّمد (ص)، آيه ی ١٧ 2ـ  َو الـَّ
          و کسانی که هدايت شده اند (خدا) به هدايت آن ها می افزايد.

ـی سوره ی روم، آيه ی ٨ ُه الـّسـماواِت َواۡالَۡرَض َو مـا بَـۡيـَنـُهـما ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ َو َاَجـٍل ُمـَسـم 3ـ  مـا َخـلَـَق الـلـّٰ
      خلق نکرد     خدا        آسمان ها       و  زمين  و   آن چه را که ميان آن دو است، مگر به حق و برای زمانی معّين.

ـ  ی » را به صورت «  آ» می خوانيم، مانند: ـً در حالت وقف، صدای «  
طُـوٰی طُـًوی    
هُـدٰی هُـًدی    

ُمـَصـلّـٰی ُمـَصـلًّـی    
ُمـَسـّمـٰی ـی   ُمـَسـًمّ  

ـًـ ی               ٰی

۱٢

  72  



 مترين اول

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

١ـ  هُـًدی، هُـدٰی:   هدايت   هدايت گر
٢ـ  َاَجـل:   شتاب   زمان
ـی:   طوالنی   معّين ٣ـ  ُمـَسـم

٤ـ  َخـلَـَق:   خلق کرد   خلق نکرد

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

ـماواِت َواۡالَۡرَض ِبـالۡـَحـِقّ             سوره ی عنکبوت، آيه ی ٤٤ ُه الـسَّ ١ـ  َخـلَـَق الـلـّٰ
    …          …        آسمان ها           و     …       را به     …    .

٢ـ  ٰهـذا  بَـيـاٌن  ِلـلـّنـاِس  َو  هُـًدی  َو َمـۡوِعـظَـٌة ِلـۡلـُمـتَّـقيـَن        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۱۳۸
  اين (قرآن) پيامی روشن برای مردم است و   …      و پندی        برای        …        .

ـی  سوره ی َاحقاف، آيه ی ٣ ـماواِت وَ  اۡالَۡرَض َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ َو َاَجـٍل ُمـَسـم ٣ـ مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
    خلق نکرديم        آسمان ها      و      …      و آن چه را بين  آن دو است، …  به …  و برای     …    …    .

۱۳۸
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  طاها  سوره ی   ٦٤ تا   ٥٢ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد.

1ـ قـالوا ما ٰهـذا ِاّال ِسـۡحـٌر ُمـۡفـَتـًری       سوره ی َقَصص، آيه ی ٣٦

ـی       سوره ی ابراهيم، آيه ی ١٠ ـُرکُـۡم ِالـٰی َاَجـٍل ُمـَسـم 2ـ  َو يُـَؤِخّ

نۡـساُن َاۡن يُـۡتـَرَك ُسـًدی               سوره ی قياَمة، آيه ی ٣٦ 3ـ  َايَـۡحـَسـُب اۡالِ

ی         سوره ی بقره، آيه ی ١٢٥ ِخـذوا ِمـۡن َمـقـاِم ِابۡـراهـيـَم ُمـَصـلـ 4ـ  َو اتـَّ

امير املؤمنني امام علی عليه السالم   :

كتاب خدا را بياموزيد كه بهترين سخن و گوياترين پند است٭. 

٭ كتاب نهج البالغه، خطبه ى ۱۱۰

فعّاليّت

٣٦  ی

 ی ١٠

٣٦ سوره ی قياَمة، آيه ی

١٢٥ هی آ ه ق هی

قطره
اما
دريا

۳۶
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ص ٣١٥ قرآن کريم

٭ َيۡنٰسی٭

٭ ٭ ُضٰحی٭٭ ُسٰوی

سوره ی طاها (٢٠)                                                              جزء ١٦   
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جلسه ی اولدرس دوازدهم
 مترين اول: آيات ٣٨ تا ٤٥ سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ٥٥ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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حضرت زکرّيا و يحيٰی

لب های حضرت زکريّا آهسته تکان می خورد و قطره های اشک آرام بر گونه های او می لغزيد. صدايی 
مانند آه فضای محراب را پر کرد: خدايا ، فرزندی از من باقی نمانده و عمرم رو به پايان است. اکنون بيش 
از همه وقت احساس می کنم بايد امانت پيامبری را به کسی بسپارم. خدايا ، تو همانی که برای مريم از بهشت 
روزی می فرستی! در بهار ميوه ی پاييزی! در تابستان ميوه ی زمستانی! تو همانی که چشم حضرت ابراهيم 
را در کهن سالی به حضرت اسماعيل و اسحاق روشن کردی. خدايا،   به من نيز جانشينی شايسته و نيکو 

عطا کن!
نسيم ماليمی چهره ی حضرت زکريّا را نوازش کرد، نور خيره  کننده ای بر او تابيد و صدای صميمی 
ـُرَك ِبـَيـۡحـيـٰی … ــ خدا تو را به فرزندی  َه يُـبَـِشّ و گرمی در فضای محراب پيچيد: « ای زکريّا ــ   َانَّ الـلـّٰ
بشارت می دهد که نامش  يحيٰی است. او کودکی است خوب که با پدر و مادرش مهربان و خوش رفتار است، 
به کسی زور نمی گويد، خدا را نافرمانی نمی کند و پيامبر خدا خواهد بود.» اين صدا، صدای آشنای فرشته ی 

وحی بود.

٭ ٭ ٭

نماز شامگاه که تمام شد، حضرت زکريّا برخاست و رو به جمعيت ايستاد. و مثل هر روز خواست برای 
مؤمنان سخن بگويد، ولی نتوانست. با خود  انديشيد: فرشته ی الهی گفته است که نشانه ی اين معجزه که 
من صاحب فرزند خواهم شد، آن است که من تا سه روز نمی توانم سخن بگويم. شادی عجيبی در دل زکريّا 
افتاد. در دل با خدا نجوا کرد: «خدای مهرباِن من! دل به تو سپرده ام. آن وعده ای که تو می دهی، بی شک 

انجام خواهد شد!» آن گاه حضرت زکريّا با اشاره به مردم فهماند که بروند و صبح و شب عبادت کنند.

٭ ٭ ٭

قصه ی 
آيه ها
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حضرت يحيٰی   در آغوش پدر می خنديد. حضرت زکريّا خم شد و گلوی يحيٰی را بوسيد و زير لب گفت: 
بوی بهشت می دهد. 

 همسر زکريّا با دستان لرزان خود يحيٰی را از پدر گرفت. يحيٰی در آغوش مادر شير می خورد و با دستان 
کوچک خود، چروک های دست او را نوازش می کرد. حضرت زکريّا چشم به يحيٰی دوخت و آرام گفت: او 
پس از من پيامبر خداست، در کودکی به مقام پيامبری می رسد و در بزرگسالی حضرت عيسی عليه الّسالم را 

ياری می دهد.
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم

بخوانيد و به  الم ــ است،  زکريّا و يحيٰی ــ عليِهَما السَّ درباره ی حضرت  مريم را که  آيات ١٠ و ١١ سوره ی 
ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

1ـ  قـاَل َرِبّ اۡجـَعـۡل لـی ءايَـًة
      (حضرت زکريّا) گفت: پروردگارا قرار بده برای من نشانه ای را

ا   ۱۰ ـ 2ـ  قـاَل ءايَـُتـَك َاّال تُـَکـِلّـَم الـّنـاَس ثَـالَث لَـياٍل َسـِوي
       (خداوند) گفت: نشانه ی تو اين است که (با اين که سالمت هستی) نمی توانی سه شبانه روز با مردم سخن بگويی.

3ـ فَـَخـَرَج َعـلـٰی َقـۡوِمـهٰ  ِمـَن الۡـِمۡحـراِب
       آن گاه (زکريّا) از محراب به سوی قومش خارج شد

4ـ  فَـاَۡوحـٰی ِالَـۡيـِهـۡم َاۡن َسـِبّـحوا بُـۡکـَرًة َو َعـِشـيـا   ١١
       و به آن ها اشاره کرد که تسبيح کنيد (خدا را) صبح و شب

  ِشـيـا   ١١
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  ءايَـة:  آيه، نشانه  آيات، نشانه ها 
٢ـ  َقـۡوم:  قوم، گروه  اقوام، گروه ها

٣ـ  بُـۡکـَرة:  صبح  شب
٤ـ  َعـِشـّی:  صبح  شب

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

١ـ  َو  َسـِبّـۡح  ِبـالۡـَعـِشـِیّ  َواِۡالبـکاِر        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۴۱
   و خدا را تسبيح کن در    …   و صبح.

٢ـ  َو اۡذکُـِر اۡسـَم  َرِبّـَك بُـۡکـَرًة َو َاصيـًال          سوره ی ِانسان، آيه ی ۲۵
    و ياد کن    …       … ت را       …         و شام .

ِبـُعـوا الۡـُمـۡرَسـليـَن         سوره ی ياسين، آيه ی ۲۰ ٣ـ  قـاَل يـا َقـۡوِم اتـَّ
    …   ای     …  من پيروی کنيد از       …          .

يَـًة ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـروَن          سوره ی   جاثيه، آيه ی ۱۳ ٤ـ  ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ
   قطعاً   در   آن        …  ای  برای  …  ـی که فکر می کنند، وجود دارد.

۴۱

۲۵

۲۰

۱۳
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کرده و عبارات قرآنی را بخوانيد.

ـٰی       سوره ی َانبياء، آيه ی ۹۰ 1ـ فَـاۡسـَتـَجـبۡـنـا لَـه و َو َوَهـبۡـنـا لَـه و يَـۡحـي
ا الۡـِمۡحـراَب َوَجـَد ِعـۡنـَدها ِرۡزًقـا           سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۳۷ ـَّ 2ـ  کُـلَّـما َدَخـَل َعـلَۡيـها َزکَـِري
3ـ  َو َزکَـِريّـا َو يَـۡحـيٰی َو عـيـسٰی َو ِالۡـيـاَس کُـلٌّ ِمـَن الـّصاِلـحيـنَ       سوره ی َانعام، آيه ی ۸۵
ه و َرِبّ التَـَذۡرنـی فَـۡرًدا َو َانۡـَت َخۡيـُر الۡـواِرثـيـَن        سوره ی َانبياء، آيه ی ۸۹ ـَّ 4ـ  َو َزکَـِريّـا ِاۡذ نـادٰی َرب

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

هركس قرآن سخنش باشد و مسجد خانه اش،

 خداوند در بهشت خانه اى براى او بنا مى كند٭. 

را  ــ  آله  و  عليه  صلّی اللّه  ــ  محّمد  حضرت  سوره ی   ١۱ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
از روی صفحه ی بعد بخوانيد. سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭ كتاب اَمالى شيخ صدوق، ص ٤٠٥

قطره
اما
دريا

۸۵

۸۹
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  جزء ٢٦                                                                  سوره ی محّمد (ص) (٤٧)  
 

ص ۵۰۷ قرآن کامل
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٭
ٌه ـٰ ل ٭ َا اِ

جلسه ی اولدرس سيزدهم
 مترين اول: آيات ٥٦ تا ٦٣ سوره ی َنمل٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭  ص 382 قرآن كريم

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ـۡن يُـجيـُب الۡـُمـۡضـطَـرَّ ِاذا َدعاُه َو يَـۡکـِشـُف الـّسـوَء َامَّ
چه کسی جز خدا، دعای انسان درمانده را می پذيرد و مشکل او را برطرف می کند؟

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ى َنمل، آيه ى 62
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم

اين دعاهای قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.
دعاهای قرآنی٭

پروردگارا صبر و استقامت ما را زياد کن؛ نـا َافۡـِر  ۡغ َعـلَـۡيـنـا َصـبۡـرً  ا  ـَّ 1ـ  َرب
و ما را در راه حق ثابت قدم نما،      َو ثَـِبّـۡت َاۡقـداَمـنـا 

     َو انۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم الۡـکاِفـريَن              و ما را بر کافران پيروز کن!                                سوره ی بقره
٭ ٭ ٭
نـا ال تُـِز   ۡغ ُقـلـوبَـنـا بَـۡعـَد ِاۡذ َهـَديۡـَتـنـا ـَّ 2ـ  َرب

        پروردگارا بعد از آن که ما را هدايت کردی، دل های ما را از راه حق منحرف مگردان،

و از نزد خود به ما رحمتی عطا کن.       َو َهـۡب لَـنـا ِمـۡن لَـُدنۡـَك َرۡحـَمـةً 
َك َانۡـَت الۡـَوّهـاُب             که تو بسيار بخشنده هستی.                        سوره ی آل ِعمران ـَّ       ِان

٭ ٭ ٭
پروردگارا ايمان آورديم، نـا ءاَمـّنـا  ـَّ 3ـ  َرب

پس ما را بيامرز و مورد رحمت خود قرار ده،       فَـاۡغـِفـۡر لَـنـا َو اۡرَحـۡمـنـا 
      َو َانۡـَت َخـۡيـُر الـّراِحـمـيَن                           که تو از همه مهربان تر هستی.                           سوره ی مؤمنون

٭  خوب است اين دعاهاى قرآنى را حفظ كنيد و در قنوت نمازتان بخوانيد.

۲۵۰

۸

۱۰۹
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  َانۡـَت:  من  تو
٢ـ  نـا:  ما  شما

٣ـ  َخـۡيـر:  بهتر، بهترين  بدتر، بدترين
٤ـ  ُقـلـوب:  قلوب، جان ها  قلوب، دل ها

٥  ـ  کـاِفـريـَن:  کافران، بدکاران  کافران، افراد بی ايمان
 مترين دوم

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

ُه َخـۡيـُر الـّراِزقـيـنَ            سوره ی جمعه، آيه ی ۱۱ ١ـ  َو الـلـّٰ
   و  …       …      روزی دهنده است.

َه اليُـِحـبُّ الۡـکـاِفـريـنَ        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۳۲ نَّ الـلـّٰ ٢ـ  فَـاِ
  پس قطعاً   …   دوست ندارد          …         را

ِه تَـطۡـَمـِئـنُّ الۡـُقـلـوُب            سوره ی رعد، آيه ی ۲۸ ٣ـ  َاال ِبـِذکۡـِر الـلـّٰ
   بدان با ياد      …      آرامش می يابد      …

٤ـ  َو اۡرُزۡقـنـا َو َانۡـَت َخـۡيـُر الـّراِزقـيـَن          سوره ی مائده، آيه ی ۱۱۴
  و روزی ده به   …    و     …      …       …        هستی.

۱۱

۳۲

۲۸

۱۱۴

  86  



  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.
 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کرده و دعاهای قرآنی را بخوانيد.

نـا َاتۡـِمـۡم لَـنـا نـوَرنـا َو اۡغـِفـۡر لَـنـا             سوره ی تحريم، آيه ی ۸ ـَّ 1ـ َرب

نـا َو ابۡـَعـۡث فـيـِهـۡم َرسـوًال ِمـۡنـُهـۡم يَـۡتـلـو َعـلَـۡيـِهـۡم ءايـاِتـَك        سوره ی بقره، آيه ی ۱۲۹ ـَّ 2ـ َرب

ۡلـنـا َو ِالَـۡيـَك َانَـبۡـنـا َو ِالَـۡيـَك الۡـَمـصـيـُر          سوره ی ُممتحنه، آيه ی ۴ نـا َعـلَـۡيـَك تَـَوکـَّ ـَّ 3ـ َرب

َخـذوا ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاَن َمـۡهـجـوًرا       سوره ی فُرقان، آيه ی ۳۰ 4ـ يا َرِبّ ِانَّ َقـۡوِمـی اتـَّ

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

قرآن را بياموزيد و آن  را بسيار بخوانيد٭. 

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  جمعه  سوره ی   ٨ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی  کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭ كتاب َكنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٢٩

قطره
اما
دريا

۴

۳۰
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٭

ص ٥٥٣ قرآن کامل

ّیـیـَن ٭ اۡلُّمـِ

  جزء 28                                                                      سوره ی جمعه )62(   
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جلسه ی اولدرس چهاردهم
 مترين اول: آيات ٦٤ تا ٦٩ سوره ی يوُسف٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ۲۴۳۲۴۳ قرآن كامل 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ُه َخـۡيـٌر حاِفـظًـا َو هُـَو َاۡرَحـُم الـّراِحـميـَن فَـالـلـّٰ
خدا بهترين نگه دارنده است و او از همه مهربان تر است.

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانيد. چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانيد. 
 سوره ى يوُسف، آيه ى 64
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم
آيات ٣ و ٤ سوره ی يوسف را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

1ـ نَـۡحـُن نَـُقـصُّ َعـلَـۡيـَك َاۡحـَسـَن الۡـَقـَصـِص
         ما بهترين سرگذشت را برای تو حکايت می کنيم،

2ـ  ِبـمـا َاۡوَحـۡيـنـا ِالَـۡيـَك ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاَن
        با آياتی که از اين قرآن به سوی تو وحی کرديم؛

3ـ  َو ِان کُـۡنـَت ِمـۡن َقـبۡـِلـهٰ  لَـِمـَن الۡـغـاِفـليـَن   ۳
        هر چند که تو قبل از اين، از آن خبر نداشتی.

4ـ  ِاۡذ قـاَل يـوُسـُف ِالَبـيـِه
        هنگامی که يوسف به پدرش گفت:

5ـ يا َابَـِت ِانّی َرَايۡـُت َاَحـَد َعـَشـَر کَـۡوکَـبًـا 
        ای پدرم من در خواب ديدم    يازده        ستاره را     

ۡمـَس َوالۡـَقـَمـَر َرَايۡـُتـُهـۡم لی ساِجـديـَن     ۴ 6ـ وَ  الشَّ
و خورشيد        و  ماه را       ديدم که  در برابرم      سجده می کنند.
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 مترين اول

معنای صحيح را عالمت بزنيد. 
١ـ  ٰهـذا:  آن  اين
٢ـ  َشۡمـس:  خورشيد  ماه
٣ـ  َقـَمـر:  خورشيد  ماه

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

ـۡمـُس َو الۡـَقـَمـُر ِبـُحـۡسـباٍن            سوره ی الرحمن، آيه ی ۵ ١ـ  َالـشَّ
        …            و         …      با نظم و حساب در گردش اند. 

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر        سوره ی َانبياء، آيه ی ۳۳ ذی َخـلَـَق الـلَّۡيـَل َو الـنَّـهاَر وَ    الـشَّ ٢ـ  َو هُـَو الـَّ
    و  او  کسی  است  که  آفريد  شب        و      روز      و           …           و       … 

٣ـ  َو ٰهـذا  ِکـتـاٌب  َانۡـَزلۡـنـاُه  ُمـبـاَرٌك             سوره ی َانعام، آيه ی ۹۲
   و    …       …  ی است مبارک، که نازل کرديم آن را. 

۵
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  مترين اول
 آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

َه لَـُهـَو َخـۡيـُر الـّراِزقيـَن                                                       سوره ی َحج، آيه ی ۵۸ 1ـ  َو ِانَّ الـلـّٰ
2ـ  َرِبّ اۡغـِفـۡر َو اۡرَحـۡم َو َانۡـَت َخۡيـُر الـّراِحـميـنَ      سوره ی مؤمنون، آيه ی ۱۱۸
ِه َخـۡيـٌر َو َابۡـقـٰی ِلـلَّـذيـَن ءاَمـنـوا        سوره ی شورٰی، آيه ی ۳۶ 3ـ  َو مـا ِعـۡنـَد الـلـّٰ
4ـ  َرِبّ َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزًال ُمـباَرکًـا َو َانۡـَت َخـۡيـُر الۡـُمـۡنـِزليـَن                   سوره ی مؤمنون، آيه ی ۲۹

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
  پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله   :

هركس آيه اى از كتاب خدا را به ديگرى بياموزد، پاداش آن آيه، 

هر زمان كه خوانده مى شود، به او نيز مى رسد٭. 

هر روز مقداری از آيات ١ تا ٣٠ سوره ی نبأ را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭  ُمسَتدَرُك الوسائِل، ج ٤، ص ٢٣٥ 

قطره
اما
دريا

۵۸

۱۱۸

۲۹
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٭

ص ٥٨٢ قرآن کامل

٭ َمـئـابًـا

  جزء ٣٠                                                                             سوره ی َنَبأ (٧٨)   
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جلسه ی اولدرس پانزدهم
 مترين اول: آيات ١تا ٤٢ سوره ی َعـَبـَس٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد. 

٭ ص ٥٨٥ قرآن كامل 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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نۡـساُن ِالـٰی طَـعاِمـٰه فَـۡلـَيـۡنـظُـِر اۡالِ
انسان بايد به غذايش دقت کند. 

طَـعـام: طَـعاِمـٰه: غذايش    

چرا انسان بايد به غذايش دّقت کند؟چرا انسان بايد به غذايش دّقت کند؟

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ى َعبَس، آيه ى 24
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم

آيات ١٠ تا ١١ سوره ی نحل را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. 

ـمـاِء مـاًء ٭ ذی َانۡـَزَل ِمـَن الـسَّ 1ـ  هُـَو الـَّ
       او کسی است که نازل کرد از     آسـمـان      آب را 

2ـ لَـکُـۡم ِمـۡنـُه َشـراٌب َو ِمـۡنـُه َشـَجـٌر فـيـِه تُـسـيـمـوَن   ۱۰
        آبی که می نوشيد و درختان و سبزه هايی که حيوانات خود را در آن ها به چرا می بريد، از اين آب است. 

ـ راِت  ـ مَ  ـ ثَّ  ـ ِلّ ال  ـ ن اَب َو ِمۡن کُ  ـ َل َو اۡالَعۡ  ـ خ  ي  ـ نَّ  ـ وَن َو ال   ـ ت   ۡ ي ۡرَع َو ال  ـ  زَّ ـ ۡم بِ  ـ  ِه ال  ـ  زَّ ـ کُ   َ ـ ُت ل ـ بِ  ـ نۡ   ُ 3ـ ي
       برای شما از آن آب می روياند زراعت و زيتون و درختان خرما و انگور و همه ی ميوه ها را 

يَـًة ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـروَن     ۱۱ 4ـ ِانَّ فی ٰذِلـَك َالٔ
       قطعاً در اين ها نشانه ای برای گروهی که تفکر می کنند، وجود دارد. 

  97  ٭ اين كلمه هنگام وقف به صورت «  ماءا  » خوانده مى شود. 



 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد. 
١ـ  هُـَو:  تو   او

ذی:  کسی که  کسانی که  ٢ـ  َالـَّ
٣ـ  َانۡـَزَل:  نازل کرد  نازل شد

٤ـ  ماء:   آسمان   آب 

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

ـمـاِء مـاًء            سوره ی نَمل، آيه ی ۶۰ ١ـ  َو َانۡـَزَل لَـکُـۡم ِمـَن الـسَّ
   و       …       برای شما از    …           …    را 

ذی  َانۡـَزَل  َعـلَـۡيـَك  الۡـِکـتـاَب       سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۷ ٢ـ  هُـَو  الـَّ
    …      …  است که   …     بر تو         …      را  

ذی  َخـلَـَق لَـکُـۡم  مـا ِفـی اۡالَۡرِض َجـمـيـًعـا        سوره ی بقره، آيه ی ۲۹ ۳ـ  هُـَو  الـَّ
   …  است    …       …     برای شما همه ی آن چه در      …      است. 
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  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

1ـ  َافَـال يَـۡنـظُـروَن ِالَـی اِۡالِبـِل کَـۡيـَف ُخـِلـَقـۡت                               سوره ی غاشيه، آيه ی ۱۷

2ـ ُقـۡل سـيـروا ِفـی اۡالَۡرِض فَـانۡـظُـروا کَـۡيـَف کاَن عـاِقـبَـُة الۡـُمـۡجـِرميـَن         سوره ی  نمل، آيه ی ۶۹  

ِه کَـۡيـَف يُۡحـِيـی اۡالَۡرَض بَـۡعـَد َمـۡوِتـها   سوره ی روم، آيه ی ۵۰    ـٰی ءاثـاِر َرۡحـَمـِة الـلـّٰ 3ـ فَـانۡـظُـر ِال

ّنـاها       سوره ی قاف، آيه ی ۶        ـَّ ـمـاِء فَـۡوَقـُهـۡم کَـۡيـَف بَـَنـۡيـنـاها َو َزي 4ـ َافَـلَـم يَـۡنـظُـروا ِالَـی الـسَّ

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

فرزندم ! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زيرا قرآن دل را زنده مى كند و 
انسان را از گناه و كارهاى زشت باز مى دارد.٭

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  تکوير  سوره ی   ٢٩ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد. 

فعّاليّت

٭ كتاب َكنُز الُعّمال، ج ٢، ص ٢٩١

قطره
اما
دريا

۶۹
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ص ٥٨٦ قرآن کامل

٭

٭ الَمـۡوئـوَدُة

 جزء 30                    سوره ی تکویر )81(

  100  



درس آخر

قرآن در تابستان
دانش آموزان عزيز!

خدا را سپاس مى گويم كه با تالش خود سال تحصيلى را با موفقيت گذرانده ايد. 
شما در اين سال چيزهاى بسيارى آموختيد و اينک مى توانيد قرآن كريم ــ كتاب 

آسمانى ــ خود را بخوانيد و از آن بهره ببريد.
در تابستان مدرسه تعطيل مى شود، اما خواندن قرآن تعطيل نمى شود. چه خوب 
شما  بخوانيد.  قرآن  مقدارى  هرروز  آموخته ايد،  را  قرآن  خواندن  كه  اينک  است 
می توانيد به كمک پدر و مادر يا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اين كار را از روى 

قرآنى كه در خانه داريد انجام دهيد.
٭ ٭ ٭

در كتاب درسى نيز براى هر هفته از تابستان، يک صفحه از قرآن كريم درنظر 
بخوانيد تا  مربوط به آن هفته را  آيات  تعدادى از  روز،  شما هر  شده است.  گرفته 
به اين ترتيب هم به سفارش پيامبر اعظم و امامان معصوم عليهم السالم عمل كرده 

باشيد و هم در اين كار مهارت بيش ترى پيدا كنيد.
يادتان باشد هرگاه مى خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد و هر وقت 

مى خواهيد شما با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد.
معّلم شما
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 جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی اول تير ماه

٭ ِلـَيسوئوا
٭
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم تير ماه
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جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم تير ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم تير ماه

  105  



جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی اول مرداد ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم مرداد ماه
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  جزء ١٥             سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم مرداد ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم مرداد ماه
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هفته ی اول شهريور ماه جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم شهريور ماه
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 جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم شهريور ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم شهريور ماه

ـل، آيه ی٢٠ ِمّ سوره ی ُمـزَّ
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کلمه/	درس	/پایه																																																	معنا		کلمه/	درس	/پایه																																																		معنا		

			کلمات	ترجمه	شده	در	کتاب	های	آموزش	قرآن	پایه	های	دوم	تا	چهارم	ابتدایی

الف 
ءاِخَرة 3/2                                                  آخرت
ءاَمـّنـا 4/10                                    ایمان آوردیم 
ءایَـة 4/12                                             آیه، نشانه 
َاۡجـر 3/2                                                    پاداش 
َاَجـل 4/11                                                   زمان 
ِاۡحسان ٢/11                            کار خوب، نیکی 
َاۡرض ٤/٤                                                     زمین 
َاطـیـعـوا 4/3                                   اطاعت کنید 
َاکۡـبَـر ٣/1                                                بزرگ تر 
ذی 4/15                                             کسی که  َالَـّ
ذیـَن 4/9                                           کسانی که  َالَـّ
ه 4/6                                                        خدا  َالـلٰـّ
ه 3/1                                              خدا، معبود  ـٰ ِال
َانۡـَت 4/13                                                          تو 
َانۡـَزَل 4/15                         نازل کرد، فروفرستاد 
َانۡـِفـقـوا 4/9                       انفاق کنید، ببخشید

ب 
بَـصـیـر 3/7                                                     بینا 
بُـۡکـَرة 4/12                                                  صبح 
بُـَنـیَّ 2/5                                                    فرزندم
بَـیـان 2/7                                                         پیام

ت 
ل 4/6                                 قبول کن، بپذیر  تَـَقـبَـّ

ج
َجزاء 2/11                                                  پاداش

ح 
ة، َحـّب 4/9                                            دانه  َحـبَـّ
َحـبۡـل 4/5                                               ریسمان 
ِحـساب 4/1                               حساب، قیامت
َحـَسـَنـة 3/3                           کارخوب، خوب، خیر و خوبی
َحـۡمـد 3/2                                     سپاس و ستایش

َحـّی 4/8                                                            زنده 
خ 

خـاِلق 4/10                                  خالق، آفریننده 
َخـلَـَق 4/11                               آفرید، خلق کرد 
َخـۡیـر 3/10                             خوبی، کار خوب 
َخـۡیـر 4/13                                      بهتر، بهترین 
َخـۡیـرات ٣/٧                                کارهای خوب
َخـۡیـِرالـَعـَمـِل ٣/١                              بهترین کار

 د 
ُدنیا 2/3                                                            دنیا

ذ 
َة 3/11                                                         ذّره َذرَّ

ر 
َرّب 3/8                                                  پروردگار 
َربَّـنـا 2/11                    پروردگار ما، پروردگارا
َرۡحـَمة2/12                                                   رحمت
َرۡحـٰمـن 3/1                                             بخشنده
َرحـیـم 3/1                                              مهربان
ِرزق 2/15                                                   روزی

َرسـول 3/1                                                  پیامبر 
ز

َزکـاة 4/7                       زکات، صدقه ی واجب
س 

ُسـبۡـحـاَن 3/3                     عیب و نقصی ندارد
َسـبۡـع 4/9                                                     هفت 
َسـمـیـع 4/2                                                  شنوا

ئَـة 4/10                                                  گناه  َسـّیـِ
ش

َشـّر 3/11                                                 بدی، بد
َشـۡمـس 4/14                                        خورشید
شـورٰی 3/13                                         مشورت

		114		
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کُـلـوا 2/4                                                بخورید
ل

ال  4/7                                                        نیست 
ال یُـِحـبُّ  2/12                             دوست ندارد

م
ماء 4/15                                                           آب 
ُمـۡؤِمنیـن 4/1                                             مؤمنان
ُمـۡحِسنیـَن 2/16                                  نیکوکاران
َمْرَحـَمـة 3/16                                           مهربانی
پیامبران، فرستادگان )الهی( ُمـۡرَسـلـیـن ٥/4     
ُمـۡسـَتـقـیـم 4/5                                         راست، درست
ُمـۡسِرفـیـَن 2/9                            اسراف کنندگان 
ـی 4/11                                             معّین  ُمـَسـمًّ
ُمـۡفِسدیـن 3/5                                          بدکاران
َمـالِئـَکة 2/3                           مالئکه، فرشتگان

ن
نا 4/13                                                                ما 
نـار 2/3                                                          آتش
نـاس 2/7                                                       مردم
نَـِبـّی 2/3                                                      پیامبر
ِنـۡعـَمـة 2/6                                                   نعمت

و
واِلـَدیۡـِن 3/4                                       پدر و مادر

هـ
هُـًدی، هُـٰدی 4/11                                   هدایت 
ٰهـذا 4/14                                                        این 
هُـَو 4/15                                                           او 

ی
یُـِحـبُّ 2/5                                       دوست دارد
یُـۡنـِفـقـوَن 4/9                               انفاق می کنند
یَـۡوم 3/1                                                          روز
یَـۡوِم الـّدیـِن 3/1                                   روز قیامت 

ص 
ِصـراط 4/5                                                     راه 
َصـالة 2/5                                                      نماز 

ط
طَعام 4/15                                                       غذا 
طَـِیّـبـات 2/4                  غذاهای پاک و خوب

ظ
ظـاِلـمـیـَن 3/5                       ظالمان، ستمگران 

ع 
عـاِلم 4/4                                                         دانا 
عـالَـمـیـَن 3/1                       جهان ها، جهانیان 
َعـبۡـد 4/3                                                       بنده 
ُعـۡسـر 2/11                                                سختی

َعـِشـّی 4/12                                                  شب 
َعـظـیـم 3/3                                                بزرگ
ِعـۡلـم 3/8                                                     دانش 
َعـلـیـم 4/2                                                      دانا 
ِعـۡنـد 4/6                                                          نزد 

غ 
َغـۡیـب 4/4                                         نهان، غیب 
َغـفـور 4/7                                    بسیار آمرزنده 

ق
قـاَل 4/8                                                        گفت 
َقـدیـر 4/2                                                      توانا
ُقـۡرآن 2/14                               قرآن، کتاب خدا
َقـلـیـل، َقـلـیـلَة 4/4                                        کم 
ُقـلـوب 4/13                     دل ها، قلب ها 
َقـَمـر 4/14                                                       ماه 
َقـۡوم 4/12                                            قوم، گروه 

ک
کـاِفـریـَن 4/13               کافران، افراد بی ایمان 
کَـثـیـر، کَـثـیـرة 4/4                                  بسیار 
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ببيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيميش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم  
گردآورنده/ نويسنده/نام کتاب

    مترجم 
سال 
ناشر انتشار

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ايرانــــقرآن کريم (کم عالمت)١
انتشارات مدرسهــــقرآن کريم (کم عالمت)٢
مرکز قرآنی ندای آسمانی٨١محمد مهترانیقرآن مجيد جزء سی ام و آيات منتخب ٣
مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ايران ٨٢سيد مهدی سيفآموزش روخوانی قرآن کريم و جزء سی ام ٤
مهد قرآن/ سازمان دارالقرآن الکريم٨٨مسعود وکيلآموزش مفاهيم قرآن جلد اول ٥
ـ   مصطفی  رحماندوستجزء سی ام قرآن کريم٦ محراب قلم٧٨ترجمه 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٧٥حميد گروگانسيمای مکه٧
آيه ی سبز٧٨ترجمه ـ قاسم کريمیقّصه ی خضر و  موسی عليه السالم٨
پيام آزادی٧٥غالمرضا آبرویستاره های درخشان٩
پيام عدالت٧٨ترجمه ـ حميدرضا سعادتاصحاب کهف١٠

مؤلف کمال السّيد، ترجمهبهترين داستان ها (مجموعه ی ٢٠ جلدی)١١
انصاريان ـ قم ٧٩ عباس جاللی

قديانی٧٧علی موسوی گرمارودیداستان پيامبران (جلد اول) از آدم تا مسيح١٢

داستان پيامبران (جلد دوم ) ١٣
قديانی٧٧علی موسوی گرمارودیحضرت محمد صلی الّلّّّٰه عليه وآله

پيام عدالت ٧٨ترجمه ـ لطيف راشدیذوالقرنين١٤
محراب قلم٨٩رضا نباتیچراهای شگفت انگيز قرآن کريم (جلد ١ و ٢)١٥
آيه ی سبز٧٩ترجمه ـ قاسم کريمیقصه ی گنج قارون١٦
آيه ی سبز٧٨ترجمه ـ قاسم کريمیقصه ی ايوب١٧

کتاب های پرنده٦٦مصطفی وجدانیقصه های پيامبران ــ حضرت موسی عليه السالم ١٨
پيام آزادی٧٨مصطفی وجدانیقصه های پيامبران ــ حضرت ابراهيم عليه السالم١٩
پيام آزادی٧٧مصطفی وجدانیقصه های پيامبران ــ حضرت نوح عليه السالم٢٠
پيام آزادی٧٨محمدباقر موسوی ـ علی اکبر غفاریحضرت داوود عليه السالم٢١
همکالس٧٨مهدی قنبریقصه های قرآن، سليمان و ملکه ی مورچه ها٢٢
پيام آزادی٧٨مرتضی امينقصه های پيامبران ــ حضرت يونس عليه السالم٢٣
پيام آزادی٧٨غالمرضا آبرویوعده ی الهی٢٤
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٧٨مهدی شجاعیآخرين پرنده، آخرين سنگ٢٥

فاطمه رادپور، الله جعفری و قصه ی آيه ها (کارت های قصه گويی)٢٦
نشر افق ٨٨ماهنی تذهيبی

رديف
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