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يادآوری

َفـَذکِّـۡر بِـاۡلـُقـۡرءاِن
به وسيله ی قرآن يادآوری کن          

                                                                                                        سوره ی ق، آيه ی ٤٥

دانش آموزان عزيز! ورود شما را به کالس پنجم تبريک می گوييم. اميد است امسال نيز با توکّل بر خدا و با 
تالش بيش تر، قرآن کريم را بهتر بياموزيد. به ياد داشته باشيد، خواندن روزانه ی قرآن کريم، کليد اصلی انس دائمی 

شما با قرآن است.
در اين جلسه برای يادآوری آموخته های قبلی، تمرين های زير را انجام دهيد.

اين عبارات قرآنی را با دقت در حرکات و عالئم بخوانيد.تمرين اول

َانعام ١٥٥ ـٰذا ِکـتـاٌب َانۡـَزلۡـنـاُه ُمـبـاَرٌك      ١ـ َو ه

ُدخان ٣ ٢ـ ِانّـاۤ َانۡـَزلۡـنـاُه فـی لَـۡيـلَـٍة ُمـبـاَرکَـٍة     

َحشر ٢١ ًعـا      ٣ـ لَـَرَايۡـَتـه و خـاِشـًعـا ُمـَتـَصـِدّ

بقره ١٢١ ٤ـ يَـۡتـلـونَـه و َحـقَّ ِتـالَوِتـه ٰ      

جلسه ی اّول
درس اّولدرس اّول
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با دقت در حروف ناخوانا، اين عبارات قرآنی را بخوانيد.تمرين دوم

ـ ياء زير الف کوچک (ٰی):
 ما َاۡوحٰی

ٰ
٢ـ فَـاَۡوحٰیۤ ِالٰی َعـبۡـِده ١ـ ِانَّ فی ٰذِلـَك لَـِذکۡـرٰی  

ـًـ ی): ـ ياء بعد از تنوين فتحه (ـ
ـی ۤی َاَجـٍل ُمـَسـم ـٰ ٢ـ ِال ـٰذا هُـًدی   ١ـ ه

ـ واو پايه ی همزه (ؤ):
٢ـ ِلـنُـثَـِبّـَت ِبـٰه فُـؤاَدَك ١ـ ِکـتـابًـا نَـۡقـَرُؤه و  

ـ ياء پايه ی همزه (ٔی):
ُئ نَـۡفـسـی ٢ـ َو ماۤ ُابَــِرّ ١ـ نَـِبّـۡئ ِعـبادی  

ـ الف بعد از واو آخر ( ـوا)
رۤوا ءايـاِتـٰه ـَّ ب ٢ـ ِلـَيـدَّ ـٔايـاِتـنا   ذيـَن ءاَمـنـوا ِبـ ١ـ َالـَّ

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و اتصاالت را با فلش نشان دهيد.تمرين سوم

ِنساء ٨٢ روَن الۡـُقـۡرءاَن         ـَّ ١ـ َافَـال يَـَتـَدب

ِنساء ٤٧ لۡـنـا      ذيـَن اوتُـوا الۡـِکـتـاَب ءاِمـنـوا ِبـمـا نَـزَّ َهـا الـَّ ـُّ ٢ـ يـا َاي

فُرقان ٣٠ َذا الۡـُقـۡرءاَن َمـۡهـجـوًرا   ۳۰   ـٰ َخـذوا ه سـوُل يـا َرِبّ ِانَّ َقـۡوِمـی اتـَّ ٣ـ َو قـاَل الـرَّ
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دانش آموزان عزيز! برای آشنايی بيش تر شما با قرآن کريم، برخی از آيات کتاب درسی به صورت ساده ترجمه 
شده است. اين ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و نيازی به حفظ آن ها نيست. در بخشی از تمرين های اين کتاب 

و نيز در کتاب های سال های آينده با روش صحيح فهم معنای آيات قرآن بيش تر آشنا خواهيد شد.

جلسه ی دوم

نماز در قرآن

اين آيات را با نشان دادن خط بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ـ ِبـۡسـِم الـلـّٰ
به  نام       خداوند       بخشنده ی        مهربان  

٢ـ الۤـۤم    ١    ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـِکـتـاِب الۡـَحـکـيـِم   ٢ 
       الف الم ميم     ٭        اين          آيات          کتاب        حکمت آموز است،

     هُـًدی َو َرۡحـَمـًة ِلـۡلـُمـۡحـِسـنـيـَن   ٣
       هدايت    و     رحمتی    برای        نيکوکاران؛

کـاَة  ـالَة َو يُـۡؤتـوَن الـزَّ ذيـَن يُـقـيـمـوَن الـصَّ ٣ـ َالـَّ
     کسانی که    برپا می دارند        نماز را    و  می پردازند     زکات را

     َو هُـۡم ِبـأۡالِخـَرِة هُـۡم يـوِقـنـوَن   ٤
        و ايشان   به  آخرت     يقين دارند.                    لقمان ١ تا ٤

ِه ذيـَن ءاَمـنـوا َو تَـطۡـَمـِئـنُّ ُقـلـوبُـُهـۡم ِبـِذکۡـِر الـلـّٰ ٤ـ َالـَّ
         (آنان که به خدا توجه دارند) کسانی هستند که ايمان آورده اند و دل هايشان با ياد خدا آرام و مطمئن است؛ 

ِه تَـطـَمـِئـنُّ الـُقـلـوُب     ٢٨      َاال ِبـِذکۡـِر الـلـّٰ
       آری فقط با ياد خدا دل ها آرامش می يابد.                            
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٭ َرسـولَـه و = َرسـول + ـه: پيامبر او

کار در کالس

تمرين اول

ترجمه ی آيات  استفاده از  کمک هم کالسی خود و با  کالس» را به  تمرين های «کار در  عزيز!  دانش آموزان 
درس و دانسته های قبلی خود پاسخ دهيد. در صورت نياز می توانيد به فهرست کلمات پايان کتاب نيز مراجعه کنيد.

معنای صحيح را عالمت بزنيد.

١ـ ُمـۡحـِسـنيـَن:     مؤِمنان     نيکوکاران

٢ـ َاقـيـموا:     برپا داريد     بپردازيد

٣ـ ءاتـوا:     برپا داريد     بپردازيد

٤ـ َاطيـعوا:     اطاعت کنيد    اطاعت کردند

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

١ـ  َو هُـًدی َو َرۡحـَمـٌة ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن    ٥٧                      يونُس ٥٧ 
        و …      و     …   ی برای   مؤمنان

َه  يُـِحـبُّ  الۡـُمـۡحـِسـنـيـَن     ١٩٥           بقره ١٩٥ ٢ـ َو َاۡحـِسـنـۤوا  ِانَّ  الـلـّٰ
 و نيکی کنيد، قطعاً   …    دوست دارد         …         را

کـاَة              َحّج ٧٨ ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ٣ـ فَـاَقـيـُمـوا الـصَّ
پس     …       …   را و    …        …    را؛ 

َه َو َرسـولَـه و٭              َانفال ١ ٤ـ  َو َاطـيـُعـوا الـلـّٰ
و       …       …   را و     …      او   را.
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٭ اگر قرآن به تعداد کافی در مدرسه موجود نيست، از دانش آموزان بخواهيد در صورت امکان از خانه، قرآن بياورند.

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

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

جلسه ی سوم

خواندن از روی قرآن کامل

١٢

٣

مراحل استفاده از قرآن کامل در کالس درس ١

٤
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ِانَّ ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاَن يَـۡهـدی ِلـلَّـتـی ِهـَی َاۡقـَوُم
اين قرآن به درست ترين راه و روش، هدايت می کند.

                                                                                                                          سوره ی ِاسراء، آيه ی ٩

١ــ يکی از نام های قرآن «  نور» است. به نظر شما چرا خداوند، قرآن را « نور» ناميده است؟ 
٢ــ درباره ی پيام قرآنی درس با دوستان خود گفت و گو کنيد.

٣ــ پيام قرآنی درس را از قرآن کامل پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.

پيام  قرآنی

فعاليت
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انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آیات جلسه ی دوم را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با تمرین اول
کتاب گویا و یا نوار تمرین کرده و هنگام خواندن آن ها، به ترجمه ی آیات نیز دّقت کنید.

قطره اما دریا

امام علی علیه الّسالم:

قرآن را نیکو و زیبا بخوانید.٭

٭ ُغَررُ الِحَکم، حدیث 2543
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تمرين سوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حروف ناخوانا خط بکشيد.تمرين دوم

الرحمن ٢٢ ۡؤلُـُؤ َو الۡـَمـۡرجـاُن     ٢٢      ١ـ يَـۡخـُرُج ِمـۡنـُهـَمـا الـلـُّ

٢ـ يَـۡوَم اليُـۡغـنـی َمـۡولًـی َعـۡن َمـۡولًـی َشـۡيـئًـا                ُدخان ٤١

٣ـ َو ِاذا ُقـِرَئ الۡـُقـۡرءاُن فَـاۡسـَتـِمـعـوا لَـه و                     َاعراف ٢٠٤

َحّج ٧٧ کُـۡم   ـَّ ذيـَن ءاَمـنُـوا اۡرکَـعـوا وَ  اۡسـُجـدوا وَ   اۡعـبُـدوا َرب َهـا الـَّ ـُّ ٤ـ يـاۤ َاي

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

هر روز تعدادی از آيات ٨ تا ١٧ سوره ی ِاسراء را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



صفحه ی ٢٨٣ قرآن کامل  ۹  

جز ء ١٥                                                   سوره ی ِاسراء ١٧


