
ءاِن َو َعـَلـيَك بِـِتـالَوِة الُقـرۡ
َعـلٰی ُکـِلّ حاٍل٭

انس با قرآن كرميفصل سوم

تو را سفارش می کنم که هميشه قرآن بخوانی.        
 

( هفته اى سه ساعت )

٭ وسائل الشيعه، ج٤، ص ٨٣٩

پيامبر اعظم صلّی اللّٰه عليه و آله
به حضرت علی عليه السالم فرمودند:



فرزندم!
خواندن قرآن در هر روز، سفارش خدا، پيامبر اكرم و امامان ماست!

سعى كن از همين كودكى با قرآن ُانس پيدا کنی. ُانس با قرآن يعنى اين که 
هر روز چند آيه  قرآن بخوانى و سعی كنى معناى سخن خدا را کم کم  بفهمى. در 
اين صورت خداوند از تو ُخشنود می شود و فرشتگان، پيامبر بزرگوار و   امامان 

معصوم براى موفّقّيت تو دعا می کنند.
برای يادگيری بهتر قرآن به تمرين و تکرار بيشتر نياز داريم، از اين رو سعی کنيد 

تمرين های «انس با قرآن در خانه» را هميشه به طور منظم و با دقت انجام دهيد.
ُه تَعالٰی  َل الّلٰ اميد است انس با قرآن كريم تو را از ياران امام زمان (َعـجَّ

ريَف ٭ ) گرداند. َفَرَجُه الشَّ

٥٩
٭ با گفتن اين جمله از خدا می خواهيم که امام زمان، هر چه زودتر ظهور کنند. 



٦٠

انس با قرآن كريم
تمرين اول ــ سوره ی حمد و آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره را در گروه های دو يا سه نفره برای 

يک ديگر آرام و شمرده بخوانيد.

سوم
ه ى 

هفت
سوم

ه ى 
هفت رماه
آذ

رماه
آذ

١

ۡحٰمِن الرَّحيِم   ١   ِبۡسِم اللِّٰه الرَّ
 ٣ الرَّحيِم    ِن  ـٰ ۡحم ٢      َالرَّ الۡعالَميَن    َرِبّ  ِللِّّٰه  َالَۡحۡمُد   
بُـُد َو ِايّاَك نَۡسَتِعيُن    ٥  ماِلِك يَـۡوِم  الّديِن   ٤         ِايّاَك نَـعـۡ
راَط الُۡمۡسَتقيَم    ٦    ِصراَط الَّذيَن َانَۡعۡمَت  ِاۡهِدنَا الِصّ

َ الّضالّيَن    ٧ َعلَۡيِهۡم َغۡيِر الَۡمۡغضوِب َعلَۡيِهۡم َو 



٦١

ـ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى  تمرين دومـ 
بلند بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ِحيِم  ۡحٰمِن الرَّ ِبۡسِم اللِّٰه الـرَّ
الــم   ١    ٰذِلَك اۡلـِكتاُب ال َريَۡب فيـِه هُـًدی 
ِمنوَن ِباۡلَغۡيِب َو ُيـقيموَن  ِلۡلُمتَّقيَن   ٢       َالَّذيَن يُـٔوۡ
وَ الَّذيَن     ٣ ُيۡنِفقوَن    َرَزۡقناهُۡم  ِمّما  َو  الَة  الصَّ
َقبِۡلَك  ِمۡن  ُانِۡزَل  ماۤ  َو  ِالَۡيَك  ُانِۡزَل  ِبماۤ  ِمنوَن  يُـٔوۡ
ِئَۤك َعلٰی هًُدی  ـٰ َو ِبأۡالِخَرِة هُۡم يُوِقنوَن    ٤       ُاول

ِئَۤك هُـُم الُمۡفِلحوَن    ٥ ـٰ ِمۡن َرِبِّهم  َو ُاول



٦٢

دخترم! آيا خود را براى جشن تكليف آماده کرده ای؟

ـالِه َم  الـصَّ ي ی ُمـق َرِبّ اۡجـَعـۡلـن
پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرار ده.

     سوره ى ابراهيم، آيه ى ٤٠
َصالة: …

پيام قرآنی



٭  اصول کافی، ج٢، ص ٦١٠

سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٦٣

عبارات اذان را با صدای بلند بخوانيد.

پيامبر اعظم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:
« خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد. »« خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد. »٭



٦٤

تمرين اول ــ آيات ٢٥٥ ، ٢٥٦ و ٢٥٧ سوره ی بقره (آيةُ الكرسى) را در گروه هاى دو يا سه 
نفره براى يک ديگر بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ِسـَنـٌة  َتۡأُخـُذهو  ال  اۡلـَقـّيوُم  اۡلـَحـىُّ  ُهـَو  ِاّال  ِاٰلـَه  ال  ُه  َاللّٰ
ۡن ـَ م ۡرِض  اۡالَ ِفى  ما  َو  ـمـاواِت  السَّ ِفى  ما  َلـهو  َنـۡوٌم  ال  َو 

َاۡيـديـِهۡم  َبۡيـَن  َيۡعـَلـمُ ما  ِاّال ِبـِاۡذِنـه ى  ِعۡنـَدهو  َيۡشـَفـُع  ذى  َذا الـَّ
ِبـما  ِاّال  ِعۡلـِمـه ى  ِمۡن  ِبـَشۡىٍء  ُيـحيـطوَن  ال  َو  َخۡلـَفـُهۡم  ما  َو 
َيـئوُدهو  وَ ال  ۡرَض  وَ اۡالَ ـماواِت  السَّ ُكۡرِسـيُّـُه  َوِسـَع  شاَء 
ال ِاۡكـراَه ِفى الّديـِن  ِحۡفـُظـُهـما َو ُهـَو اۡلـَعـِلـىُّ اۡلـَعـظيـُم
ِبالّطاغوِت  َيۡكـُفۡر  َفـَمۡن  اۡلـَغـِىّ  ِمـَن  ۡشـُد  الـرُّ َتـَبـيَّـَن  َقۡد 
اۡلـُوۡثـقٰى ِباۡلـُعۡرَوِة  اۡسـَتۡمـَسـَك  َفـَقـِد  ِه   ِباللّٰ ِمۡن  ُيـؤ ۡ َو 
ذيـَن  ُه َوِلـىُّ الـَّ ُه َسـميـٌع َعـليـٌم  َاللّٰ َال اۡنـِفـصاَم َلـها َو اللّٰ
ذيـَن  الـَّ َو  الّنوِر  ِاَلى  ـُلـماِت  الظُّ ِمـَن  ُيۡخـِرُجـُهۡم  ءاَمـنوا 
الّنوِر ِمـَن  ُيۡخـِرجوَنـُهۡم  الّطاغوُت   ُهـُم  َاۡوِلـياؤ ُ َكـَفـروا 

ـُلـماِت  ُاولٰـِئـَك َاۡصـحاُب الّناِر  ُهۡم  فيـها خاِلـدوَن ِاَلى   الظُّ

٢انس با قرآن كريم

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

هارم
ى چ

هفته 
هارم

ى چ
هفته  رماه
آذ

رماه
آذ



٦٥

لَـَح ا  َو َاۡص فَـَمـۡن  َعـف
هر كس كه دوستش را ببخشد و با او آشتى كند،   

ِه فَـاَۡجـُره و  َعـلَـی الـلـّٰ
 خدا به او پاداش مى دهد.

براى تصوير باال داستانى تعريف كنيد.

ر: پاداش  َاۡج

سوره ى شورٰى، آيه ى ۴۰

پيام قرآنی



٭ تفسير نمونه، ج ٢، ص ١٩١

سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٦٦

حضرت على عليه الّسالم فرمودند: 
« « اگر بدانيد آياگر بدانيد آيةة الکرسی تا چه اندازه اهّمّيت دارد،  الکرسی تا چه اندازه اهّمّيت دارد، 

هيچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنيد. هيچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنيد. »»٭
چه خوب است آية الکرسی را حفظ كنيم و هر روز در پايان نمازهاى 

خود يا هر وقت مناسب ديگرى آن را بخوانيم.

عباراِت اقامه را با صدای بلند بخوانيد.



٦٧

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كريم

َو ِاذۡ   قاَل ِاۡبـراهيـُم َرِبّ اۡجـَعۡل ٰهـَذا اۡلـَبـَلـدَ   ءاِمـًنا     َو اۡجـُنۡبـنى 
َاۡضـَلۡلـَن  ُهـنَّ  ِانـَّ َرِبّ  ۡصـناَم   اۡالَ َنۡعـُبـَد  َاۡن  َبـِنـىَّ  َو 
َمۡن  َو  ِمـّنى   هو  َفـِانـَّ َتـِبـَعـنى  َفـَمۡن  الّنـاِس  ِمـَن  َكـثيـًرا 
نا ِاّنى َاۡسـَكۡنـُت ِمۡن  َك َغـفوٌر َرحيـٌم  َربـَّ َعـصانى َفـِانـَّ
نا  ِم  َربـَّ تى  ِبـواٍد َغۡيـِر ذى َزۡرٍع  ِعۡنـَد َبۡيـِتـَك اۡلـُمـَحـرَّ يـَّ ُذِرّ
َتۡهـوى  الّناِس  ِمـَن  َاۡفـِئـَدًة  َفاۡجـَعۡل  ـالَة   الصَّ ِلـُيـقيـُموا 
ِاَلۡيـِهۡم  َو اۡرُزۡقـُهۡم ِمـَن الثَّـَمـراِت  َلـَعـلَّـُهۡم َيۡشـُكـروَن  
ِه َك َتۡعـَلـُم ما ُنۡخـفى َو ما ُنۡعـِلـُن َو ما َيۡخـفٰى َعـَلى اللّٰ نا ِانـَّ َربـَّ

ذى  ـِه  الـَّ ـماِء  َاۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰ ِمۡن َشۡىٍء  ِفى اۡالَۡرِض َو ال ِفى السَّ
َرّبى  ِانَّ  ِاۡسـحاَق   َو  ِاۡسـماعيـَل  اۡلـِكـَبـِر  َعـَلى  لى  َوَهـَب 
ِمۡن  َو  ـالِة  الصَّ ُمـقيـَم  اۡجـَعۡلـنى  َرِبّ  عاِء   الدُّ َلـَسـميـُع 
َنا اۡغـِفۡر لى َو ِلـواِلـَدىَّ  نا َو َتـَقـبَّۡل ُدعاِء  َربـَّ تى  َربـَّ يـَّ ُذِرّ

ِمـنيـَن  َيۡوَم َيـقوُم اۡلـِحـساُب  َو ِلۡلـُمو ٔۡ

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

تمرين اول ــ آيات ٣٥ تا ٤١ سوره ى ابراهيم را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
آرام بخوانيد.

اول٣
ه ى 

هفت
اول

ه ى 
هفت ی ماه
د

ی ماه
د



قصّه ی آيه ها

 چشمه ى زمزم

حضرت ابراهيم ــ عليه الّسالم ــ و همسرش هاجر در سرزمين شام٭ زندگى مى كردند. 
گذاشتند.  اسماعيل  را  او  نام  بخشيد.  فرزندى  پيرى،  سن  در  هاجر  همسرش  و  او  به  خدا 
هنوز مّدت زيادى از تولّد اسماعيل نگذشته بود كه خداوند به حضرت ابراهيم فرمان داد كه 

همسر و فرزندش را به سرزمين «مّكه» ببرد و آن ها را در همان جا بگذارد و باز گردد.
حضرت ابراهيم فرمان خدا را پذيرفت و هاجر و اسماعيل را بر ُشترى سوار كرد و به 
سوى مّكه رفتند. وقتى به آن جا رسيدند، بيابانى خشک و بى آب و علف ديدند. در آن بيابان 

هيچ كس زندگى نمى كرد.
را  شما  من  كه  است  داده  فرمان  خدا  گفت:  او  به  ابراهيم  حضرت  شد.  نگران  هاجر 
اين جا بگذارم، ولى نگران نباش. آن گاه حضرت ابراهيم دست های خود را به دعا بلند کرد 
تی … »، پروردگارا! من به فرمان تو خانواده ی خود را به  يَّ نا ِانّی َاۡسَکۡنُت ِمۡن ُذِرّ َّ و گفت:  « َرب

اين سرزمين آوردم، تو نيز نگهبان آنان باش! 
٭ سرزمين شام: نام قديمی سرزمينی است که امروزه کشورهای سوريه، اردن، لبنان و فلسطين در آن قرار دارد

٦٨



حضرت ابراهيم، همسر و فرزندش را به خدا سپرد و به سرزمين شام برگشت.       
آفتاِب گرم  بر همه جا مى تابيد. اسماعيل از خواب 
بيدار شد و چون تشنه بود شروع كرد به گريه كردن. 
هاجر به سراغ ظرف آب رفت، ولى يک قطره آب هم 
و  ديد  آبى  دور  از  كرد؛  نگاه  اطراف  به  نبود؛  آن  در 
به سوى آن َدويد، اّما وقتى جلو رفت متوجه شد كه 

٦٩



سراب٭ است. برگشت و به سمت ديگر نگاه كرد. دوباره آبى ديد و به سوى آن دويد. اّما باز 
هم سراب بود. او براى يافتن آب، فاصله ى بين دو كوه كوچكى را كه آن جا بود، هفت بار طى 

كرد. 
سرانجام هاجر خسته شد و به سراغ كودک خود رفت. ناگهان ديد از زير پاى اسماعيل، 
همان جايى كه او پاهاى كوچكش را به زمين مى زد، يک چشمه ى آب جوشيده و باال آمده 

است. هاجر خوشحال شد و فرياد زد: خداى بزرگ! چشمه! چشمه! 
نام چشمه را َزمَزم گذاشتند. كم كم پرنده هايى هم در آن جا فرود آمدند و آب نوشيدند. 
مدتى بعد گروهى از صحرانشينان به كنار چشمه آمدند و در آن جا ساكن شدند. رفته رفته تعداد 

آن ها بيش تر شد و شهر مّكه به وجود آمد.     

٧٠
٭ سراب: زمين خشکی است که از دور، مانند آب به نظر می رسد



هاجر خدا را شكر كرد و دانست كه دعاى حضرت ابراهيم قبول شده است  و ديگر او 
و اسماعيل تنها نيستند.

٧١



٭ مسند حضرت فاطمه سالم الله عليها، ص ٢٣٥

سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٧٢

سوره هاى حمد و توحيد را با صداى 
بلند بخوانيد.

حضرت فاطمه ى زهرا سالمُ اهللا عليها فرمودند: 

« « پدرم رسول خدا، به دو فرزندم حسن و حسين پدرم رسول خدا، به دو فرزندم حسن و حسين 
سوره هايی از قرآن را ياد می دادند.سوره هايی از قرآن را ياد می دادند.»»٭



تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

٧٣

انس با قرآن كريم

َلـۡلـٔاِخـَرُة  َو  َبۡعـٍض   َعـلٰى  َبۡعـَضـُهۡم  ۡلـنا  َفـضَّ َكۡيـَف  ُاۡنـُظۡر 
ِه  اللّٰ َمـَع  َتۡجـَعۡل  َتۡفـضيًال  ال  وَ   َاۡكـَبـُر  َدَرجاٍت   َاۡكـَبـُر 
َك  ِاٰلـًها ءاَخـرَ  َفـَتۡقـُعـَد َمۡذموًما َمۡخـذوًال  َو َقـضٰى َربـُّ
َيۡبـُلـَغـنَّ  ِاّما  ِاۡحـسانًا  ِباۡلـواِلـَدۡيـِن  َو  ِاّياُه   ِاّال  َتۡعـُبـدوا  َاّال 
ِعۡنـَدَك اۡلـِكـَبـَر  َاَحـُدُهـما َاۡو ِكـالُهـما َفـال َتـُقۡل َلـُهـما 
ً َكـريـًما  َو اۡخـِفۡض  ُاٍفّ  وَ   ال َتۡنـَهۡرُهـما َو ُقۡل َلـُهما َقۡو
ۡحـَمـِة  َو ُقۡل َرِبّ اۡرَحۡمـُهـما  َلـُهـما َجـناَح الذُّ  ِلّ ِمـَن الرَّ
ُكۡم َاۡعـَلـُم ِبـما فى ُنـفوِسـُكۡم    يانى َصـغيـًرا   َربـُّ َكـما َربـَّ
هو كاَن ِلـۡلـَاّوابيـَن َغـفوًرا   ِاۡن َتـكونوا صاِلـحيـَن  َفـِانـَّ
ـبيـِل  ـهو  َو اۡلـِمۡسـكيـَن َو اۡبـَن السَّ َو ءاِت َذا   اۡلـُقۡربٰى َحـقَّ
ِاۡخـواَن  كانوا   ريَن  اۡلـُمـَبـِذّ ِانَّ  ۡر    َتبۡـذيـًرا   ال              ُتـَبـِذّ َو 

ۡيـطاُن ِلـَرِبّـه ى َكـفوًرا  ـياطيـِن َو كاَن الشَّ الشَّ

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

تمرين اول ــ آيات ٢١ تا ٢٧ سوره ى ِاسراء را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
آرام بخوانيد.

دوم٤
ه ى 

هفت
دوم

ه ى 
هفت ی ماه
د

ی ماه
د



٧٤

ا ً ان س  َو ِبـالۡـواِلـَديۡـِن ِاۡح
به پدر و مادر خود نيكى كنيد.

سان:... واِلـَديۡـِن:...                           ِاۡح

شما به پدر و مادر خود چه نيكى هايى كرده ايد؟
اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.

سوره ى ِاسراء، آيه ى ٢٣

پيام قرآنی



سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٧٥

امام رضا عليه الّسالم فرمودند:

« « بدون وضو به آيات قرآن دست نزنيدبدون وضو به آيات قرآن دست نزنيد..»»٭

ذكر ُقنوت را با صداى بلند بخوانيد.

٭ تهذيب، ج ١، ص ١٢٧



٧٦

اول٥
ه ى 

هفت
اول

ه ى 
هفت

ن ماه
بهم

ن ماه
بهم

تمرين اول ــ آيات ٥٥ تا ٦٠ سوره آل عمران را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُه  يا عيـسٰى ِاّنى ُمـَتـَوّفيـَك َو راِفـُعـَك ِاَلـىَّ  َو  ِاۡذ قاَل اللّٰ
َبـعوَك  ذيـَن اتـَّ ذيـَن َكـَفـروا َو جاِعـُل الـَّ ـُرَك ِمـَن الـَّ ُمـَطـِهّ
ذيـَن َكـَفـروا ِالـٰى َيـۡوِم اۡلـِقـياَمـِة ُثـمَّ ِاَلـىَّ َمۡرِجُعُكۡم  َفـۡوَق الـَّ

َتۡخـَتـِلـفوَن  فيـِه  ُكۡنـُتۡم  ما  فى  َبۡيـَنـُكۡم  َفـَاۡحـُكـُم 
ِفى  َشـديـًدا  َعـذابًا  ُبـُهۡم  َفـُاَعـِذّ َكـَفـروا   ذيـَن  الـَّ ا  َفـَامَّ  
ا  َامَّ َو  ناِصـريـَن   ِمۡن  َلـُهۡم  ما  َو  اۡالِٔخـَرِة   َو  ۡنـيا  الدُّ
َفـُيـَوّفيـِهۡم  َعـِمـُلـوا  الّصاِلـحاِت  َو  ءاَمـنوا  ذيـَن  الـَّ
ُه ال ُيـِحـبُّ الّظاِلـميـَن  ٰذِلـَك َنـۡتـلوُه  ُاجوَرُهۡم  َو اللّٰ
َمـَثـَل  ِانَّ  اۡلـَحـكيـِم   ۡكـِر  الِذّ َو  اۡالٔياِت  ِمـَن  َعـَلۡيـَك 
ُثـمَّ  ُتـراٍب   ِمۡن  َخـَلـَقـهو  آَدَم   َكـَمـَثـِل  ِه  اللّٰ ِعۡنـَد  عيـسٰى 
قاَل َلـهو ُكۡن َفـَيـكوُن  َاۡلـَحـقُّ ِمۡن َرِبّـَك  َفـال َتـُكۡن 

ِمـَن اۡلـُمۡمـَتـريـَن

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

انس با قرآن كريم



٧٧

يـَن م اِل ُه ال  يُـِحبُّ الـظّ وَ  الـلـّٰ
خدا ستمگران را دوست ندارد.

   سوره ى آل عمران، آيه ى ۵۷

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

اين عبارت قرآنى را معنا كنيد.

َه اليُـِحـبُّ الۡـُمـۡفـِسـديـَن  ِانَّ الـلـّٰ

ال   يُِحبُّ : دوست ندارد
ظاِلميَن : ظالمان ، ستمگران

ُمـۡفِسديَن: بدكاران 

قطعاً ...    ...        ...        را.

پيام قرآنی



٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢٠٤، حديث ٣١

سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٧٨

ذكر ركوع را با صداى بلند بخوانيد.

امام حسن مجتبى عليه الّسالم فرمودند:

« « هرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا، هرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا، 

دير يا زود قبول می شوددير يا زود قبول می شود..»»٭



٧٩

تمرين اول ــ آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ى طه (طاها) را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُه   نى َانَـا اللّٰ َو اَ َنـا اۡخـتـۡرتُـَك َفاۡسـَتـِمۡع ِلما يوحٰى  ِانـَّ
ـالَة ِلـِذۡكرى     َه ِاّال َانَـا  َفاۡعـُبۡدنى َو َاِقـِم الصَّ ـٰ ال ِال
ِانَّ الّساَعـَة ءاِتـَيـٌة َاكاُد ُاۡخـفيـها ِلـُتـۡجـزٰى ُكـلُّ َنۡفٍس ِبما 
ِمـُن ِبـها   َك َعۡنها  َمۡن ال ُيـو ٔۡ نـَّ َتۡسـعـٰى  َفـال َيـُصـدَّ
َبـَع َهـواُه  َفـَتۡردٰى   َو ما ِتۡلـَك ِبـَيـميـِنـَك يا  َو اتـَّ
ـُا َعـَلۡيـها  َو َاُهـشُّ  موسٰى  قاَل ِهـَى َعـصاَى َاَتـَوكَّ
ِبـها َعـلـٰى َغـَنـمى  َو ِلـَى فيـها َمــٔاِرُب ُاۡخرٰى  قاَل 
ذا ِهـَى َحـيَّـٌة َتۡسعـٰى مـوسٰى  َفـَاۡلقاها َفـاِ يا  َاۡلِقـها 
 قاَل ُخۡذها َو ال َتـَخۡف  َسـُنـعيـُدها سيـَرَتـَها اۡالولٰى
ـۡضاَء ِمـۡن   َو اۡضـُمۡم َيـَدَك ِالـٰىَجـناِحـَك  َتۡخُرۡج َبي
اۡلُكۡبرٰى ءاياِتـَنا  ِمۡن  ُاۡخرٰى  ِلـُنـِرَيَك  سوٍء  ءاَيـًة  َغۡيِر 

هو َطـغٰى  قاَل َرِبّ اۡشَرۡح   ِاۡذَهۡب ِالٰى ِفۡرَعۡوَن  ِانـَّ
ۡر لى َاۡمرى  َو اۡحُلۡل ُعـۡقـَدًة  لى َصۡدرى  َو َيـِسّ

ِمۡن ِلـسانى  َيۡفَقـهوا َقۡولى

١٣

١٤

١٥
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١٧

١٨

١٩
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دوم٦انس با قرآن كريم
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پيامبرى حضرت موسى عليه الّسالم
زندگی حضرت موسی عليه الّسالم بسيار پُرماجرا بود. او پس از رهايی از دست فرعون، 
به شهر َمديَن هجرت کرد. در آن جا با يکی از پيامبران خدا به نام حضرت ُشعيب آشنا شد و با 
يکی از دختران او ازدواج کرد. حضرت موسی، گوسفندان حضرت شعيب را به چرا می برد و 

از آن ها مراقبت می کرد.
زندگی حضرت موسی در کنار خانواده ی حضرت شعيب چند سالی، اين گونه سپری 

شد؛ ولی سرانجام زمان جدايی فرا رسيد.
و  او  براى  و  داد  موسى  حضرت  به  را  خود  گوسفندان  از  شعيب تعدادی  حضرت 

خانواده اش دعا كرد.
حضرت موسى عليه الّسالم و خانواده اش، از َمدين بيرون رفتند و راه سفرى طوالنى به 
مصر را در پيش گرفتند. يک شب، آن ها در بيابان راه را گم كردند. هوا سرد بود. در اين هنگام 
حضرت موسى از دور آتشی ديد. به همسرش گفت: من به سوى آتش مى روم، شايد بتوانم 

شعله اى از آن را براى شما بياورم تا گرم شويد. شايد هم آن آتش راه را به ما نشان دهد.
وقتی حضرت موسى به آتش نزديک شد، درختى نورانى ديد. ناگهان ندايى شنيد كه 
مى گفت: اى موسى! من پروردگار جهانيان هستم. اين صحرا كه تو قدم در آن گذاشته اى 

مكان مقّدسى است؛ كفش هايت را بيرون بياور! 
حضرت موسى چنين كرد.

دوباره شنيد كه: اى موسى! من تو را به پيامبرى برگزيدم. پس به آن چه بر تو َوحى مى كنم 
گوش كن؛ بدان كه هيچ خدايى جز من نيست، مرا عبادت كن و به ياد من نماز بخوان … 

قصّه ی آيه ها

٨٠



٨١



بار ديگر ندا آمد: اى موسى چه در دست دارى؟  
حضرت موسى پاسخ داد: اين عصاى من است كه به آن تكيه مى كنم، با آن گوسفندانم 

را مى رانم و برايشان از درخت برگ مى ريزم. 
ندا رسيد: «َالِۡقها يا موسٰی» ــ ای موسی عصايت را به زمين بينداز! ــ 

به  عصا  ناگهان  انداخت.  زمين  روى  را  عصايش  عليه الّسالم،  موسى  حضرت 
اژدهايى ترسناک تبديل شد. موسى ترسيد و فرار كرد. 

باز ندا آمد: اى موسى! در جاى خود بايست و نترس! حاال آن را بردار و ببين كه همان 
عصاى توست!  

همين كه حضرت موسى اژدها را گرفت با تعّجب ديد كه همان عصاى قبلى است! 
بار ديگر ندا رسيد: حاال دستت را زير بغلت ِببَر و بيرون بياور. 

حضرت موسى چنين  كرد.     دستش مثل ماِه تابان درخشان شد. 
در اين هنگام ندا آمد: اى موسى! اكنون دو نشانه و معجزه ى بزرگ از پروردگارت 
همراه توست. با اين دو نشانه به سوى فرعون برو و اين مرد سركش را به پرستش خداى 

يگانه دعوت كن.
حضرت موسى عليه الّسالم از خدا خواست تا او را در اين مأموريّت بزرگ يارى كند 

و اجازه دهد برادرش هارون نيز در اين كار بزرگ يار و همراِه او باشد.

٨٢



٨٣



٭ اصول کافی، ج٢، ص ٤٩٨

سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٨٤

ذكر َسجده را با صداى بلند بخوانيد.

امام صادق عليه الّسالم فرمودند: 

« « خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،

برکاتش زياد می گرددبرکاتش زياد می گردد..»»٭



٨٥
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تمرين اول ــ آيات ٤٨ تا ٥٠ سوره ى مائده را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

َبۡيـَن  ِلـما  ًقا  ُمـَصـِدّ ِباۡلـَحـِقّ  اۡلـِكـتاَب  ِاَلۡيـَك  اَ  ۡنـَزۡلـنا  َو 
َيـَدۡيـِه ِمـَن اۡلـِكـتاِب َو ُمـَهۡيـِمـًنا َعـَلۡيـِه َفاۡحـُكۡم َبۡيـَنـُهۡم 
جاَءَك  َعـّما  َاۡهـواَءُهۡم  َتـتَّـِبۡع  ال  َو  ُه  اللّٰ َاۡنـَزَل  ِبـما 
ِمـَن اۡلـَحـِقّ  ِلـُكـٍلّ َجـَعۡلـنا ِمۡنـُكۡم ِشۡرَعـًة َو ِمۡنـهاًجا َو 
ـًة واِحـَدًة َو ٰلـِكۡن ِلـَيۡبـُلـَوُكۡم  ُه َلـَجـَعـَلـُكۡم ُامَّ َلۡو شاَء اللّٰ
ِه َمۡرِجـُعـُكۡم  فى ما ءاتاُكۡم َفاۡسـَتـِبـُقوا اۡلـَخۡيـراِت  ِاَلى اللّٰ
ـُئـُكۡم ِبـما ُكۡنـُتۡم فيـِه َتۡخـَتـِلـفوَن  َو  َجـميـًعا َفـُيـَنـِبّ
ُه  َو ال َتـتَّـِبۡع َاۡهـواَءُهۡم   َاِن اۡحـُكۡم َبۡيـَنـُهۡم ِبـما َاۡنـَزَل اللّٰ
ُه ِاَلۡيـَك   َو اۡحـَذۡرُهۡم َاۡن َيۡفـِتـنوَك َعۡن َبۡعـِض ما اَ  ۡنـَزَل اللّٰ
ُيـصيـَبـُهۡم  اللّٰه ُ        َاۡن  ُيـريـُد  ما  َانـَّ َفاۡعـَلۡم  َتـَولَّۡوا  َفـِاۡن 
َلـفاِسـقوَن  الّناِس  ِمـَن  َكـثيـًرا  ِانَّ  َو  ُذنوِبـِهۡم   ِبـَبۡعـِض 
َاۡحـَسـُن  َمـۡن  َو  َيـۡبـغوَن   اۡلـجـاِهـِلـيَّـِة  َاَفـُحۡكـَم   

ِه ُحۡكـًما ِلـَقۡوٍم يوِقـنوَن ِمـَن اللّٰ

٤٨

٤٩

٥٠

انس با قرآن كريم



٨٦

ۡيـراِت َخ وا الۡ ُق ِب َت اۡس فَ
سعى كنيد كارهاى خوب را زودتر از ديگران انجام دهيد.

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

آيا شما در مسابقه ى قرآن مدرسه نام نويسى كرده ايد؟

ۡيـرات: كارهاى خوب  َخ

سوره ى مائده، آيه ى ۴۸

پيام قرآنی



سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٨٧ ٭ نهج البالغه، فيض االسالم خطبه ی ١٧٦

امام على عليه الّسالم فرمودند:
« « قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش استقرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش است..»»٭

صداى  با  را  اربعه  تسبيحات  ذكر 
بلند بخوانيد.



٨٨

هارم٨
ى چ

هفته 
هارم

ى چ
هفته 

ن ماه
بهم

ن ماه
بهم

يک ديگر  براى  نفره  سه  يا  دو  گروه هاى  در  را  طـه  سوره   ١٢٢ تا   ١١٤ آيات  ــ  اول  تمرين 
بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ـُه اۡلـَمـِلـُك اۡلـَحـقُّ  َو ال َتۡعـَجۡل ِباۡلـُقۡرءاِن   َفـَتـعاَلى الـلّٰ
ِمۡن َقۡبـِل َاۡن ُيـۡقـضٰى ِاَلـۡيـَك َوۡحـُيـهو  َو ُقۡل َرِبّ ِزۡدنى 
ِعۡلـًما  َو َلـَقۡد َعـِهۡدنا ِالٰى ءاَدَم ِمۡن َقۡبـُل  َفـَنـِسـَى َو 
َلۡم َنـِجۡد َلـهو َعۡزًما  َو ِاۡذ ُقۡلـنا ِلۡلـَمـالِئـَكـِة اۡسـُجـدوا 
ِلـٔاَدَم  َفـَسـَجـدوا ِاّال ِاۡبـليـَس َابٰى  َفـُقۡلـنا يا ءاَدُم  
ُيۡخـِرَجـنَّـُكـما  َفـال  ِلـَزۡوِجـَك   َو  َلـَك  َعـُدوٌّ  ذا  ـٰ ه ِانَّ 
اۡلـَجـنَّـِة  َفـَتۡشـقٰى  ِانَّ َلـَك َاّال َتـجوَع فيـها   ِمـَن 
َك ال َتۡظـَمـُا فيـها  َو ال َتۡضـحٰى َو ال َتۡعـرٰى   َو اَ   نـَّ

َك  ۡيـطاُن  قاَل يا ءاَدُم  َهۡل َاُدلـُّ  َفـَوۡسـَوَس ِاَلۡيـِه الشَّ
َفـَاَكـال  َيۡبـلـٰى   ال  ُمۡلـٍك  َو  اۡلـُخۡلـِد  َشـَجـَرِة  َعـلٰى 
ِمۡنـها  َفـَبـَدۡت َلـُهـما َسـۡوءاُتـُهـما َو َطـِفـقا َيۡخـِصـفاِن 
هو َفـَغـوٰى َعـَلۡيـِهـما ِمۡن َوَرِق اۡلـَجـنَّـِة  َو َعـصٰى ءاَدُم َربـَّ

هو  َفـتاَب َعـَلۡيـِه َو َهـدٰى  ُثـمَّ اۡجـَتـباُه َربـُّ

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١١٢٢

انس با قرآن كريم



٨٩

ا ۡل َرِبّ  ِزۡدنى  ِعـۡلـًم َو ُق
پروردگارا، علم و دانش مرا زياد كن.

اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
درباره ى تصوير باال با دوستانتان مشورت كنيد و نظرتان را براى هم كالسى هاى خود بيان نماييد.

م: دانش : پروردگارا           ِعـلۡ َرِبّ

سوره ى طٰـٰه، آيه ى ۱۱۴

پيام قرآنی



سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٩٠

د را با صداى بلند بخوانيد. ذكر تََشهُّ

رسول گرامى اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

 « « قرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريدقرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريد..»»٭

٭  مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٥



٩١

اول٩
ه ى 

هفت
اول

ه ى 
هفت

د ماه
سفن

ا
د ماه

سفن
ا

تمرين اول ــ آيات ٤٠ تا ٥٠ سوره ى طه (طاها) را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُكۡم َعـلـٰى َمۡن َيۡكـُفـُلـهو   ِاۡذ َتۡمـشى ُاۡخـُتـَك  َفـَتـقوُل َهۡل َاُدلـُّ
ـَك  َكۡى َتـَقـرَّ َعۡيـُنـها َو ال َتۡحـَزَن  َو َقـَتۡلـَت  َفـَرَجۡعـناَك ِالٰى ُاِمّ
َفـَلـِبۡثـَت  ُفـتونًـا  َفـَتـّناَك  َو  اۡلـَغـِمّ  ِمـَن  ۡيـناَك  َفـَنـجَّ َنۡفـًسا 
ِسـنيـَن فى َاۡهـِل َمۡدَيـَن  ُثـمَّ ِجۡئـَت َعـلٰى َقـَدٍر يا موسٰى  
ـٔاياتى  َو  ۡذَهۡب اَ ۡنـَت َو َاخوَك ِب َو اۡصـَطـَنۡعـُتـَك ِلـَنۡفـسى  اِ
هو َطـغٰى   ۡذَهـبا ِالـٰى ِفۡرَعۡوَن  ِانـَّ ال َتـِنـيا فى ِذۡكـرى  اِ
ـُر َاۡو َيۡخـشـٰى  قاال  هو َيـَتـَذكَّ ـًنا  َلـَعـلـَّ ً َلـِيّ َفـقوال َلـهو َقۡو
نا َنـخاُف َاۡن َيۡفـُرَط َعـَلۡيـنا  َاۡو َاۡن َيۡطـغٰى  قاَل ال  نا ِانـَّ َربـَّ
نى َمـَعـُكـما َاۡسـَمـُع َو َارٰى َفۡأِتـياُه َفـقوال ِاّنا  َتـخافا  ِانـَّ
ۡبـُهۡم   َرسوال َرِبّـَك  َفـَاۡرِسۡل َمـَعـنا َبـنى ِاۡسـرائيـَل  َو ال ُتـَعـِذّ
َبـَع اۡلـُهـدٰى ـالُم َعـلٰى َمـِن اتـَّ َقۡد ِجۡئـناَك ِبـٔاَيـٍة ِمۡن َرِبّـَك  َو السَّ

َب َو َتـَوّلـٰى   ِاّنا َقۡد اوِحـَى ِاَلۡيـنا َانَّ اۡلـَعـذاَب َعـلٰى َمۡن َكـذَّ
ذى َاۡعـطـٰى  َنا الـَّ ُكـما يا موسـٰى  قاَل َربـُّ  قاَل َفـَمۡن َربـُّ

ُكـلَّ َشۡىٍء َخۡلـَقـهو  ُثـمَّ َهـدٰى

٤٠

٤١

٤٢٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٩ ٤٨

٥٠

انس با قرآن كريم



به سوى مبارزه ى بزرگ

٭ بنى اسرائيل: فرزندان حضرت يعقوب عليه الّسالم

وقتى حضرت موسى عليه الّسالم به مصر رسيد، همراه برادرش هارون به  قصر فرعون 
رفت. حضرت موسى لباس ساده ى چوپانى پوشيده بود و عصاى خود را هم در دست داشت. 
او تا مقابل تخت فرعون پيش رفت و گفت: من فرستاده ى خداى جهانيان هستم. آمده ام تا تو را 

به پرستش خداى يگانه دعوت كنم و بنى اسرائيل٭ را از دست تو نجات دهم. 

٩٢

قصّه ی آيه ها



فرعون چهره اش را در   هم كشيد و گفت: اين خداى جهانيان كيست؟
حضرت موسى گفت: پروردگاِر آسمان ها و زمين و هر چه در آن هاست. او كسى است كه 

شما و همه ى پدرانتان را آفريده است.
درباريانش كرد و با حالت مسخره  شنيد، نگاهى به  فرعون وقتى اين سخن موسى را 

كردن گفت: اين پيامبرى كه براى شما آمده واقعاً ديوانه است! 
٩٣



حضرت موسى جواب داد: شما كه خود را عاقل مى دانيد بايد بدانيد كه جهان به اين 
بزرگى حتماً آفريدگارى دارد؛ همان پروردگارى كه زمين را جاى راحت و آسايش شما قرار 
داد و نيازهاى شما را برطرف كرد. از آسمان براى شما آب فرستاد و در زمين همه نوع گياه 
و درخت رويانيد تا شما و دام هايتان از آن ها استفاده كنيد. آيا اين نشانه ها براى وجود او 

كافى نيست؟
فرعون با خشم فرياد زد: اين جا خدايى غير از من نيست. اگر باز هم از خدايت حرف 

بزنى مى گويم تو را زندانى كنند! 
و  فرعون  شد.  اژدها  تبديل  به  عصا  انداخت.  زمين  به  را  عصايش  موسى  حضرت 
درباريانش، سخت به وحشت افتادند. حضرت موسى اژدها را گرفت و اژدها در دست او 

عصا شد.
٩٤



خيره كننده اى  روشنايى  آورد،  بيرون  وقتى  و  بُرد  بغلش  زير  را  دستش  آن گاه   
حركت  توان  و  بودند  چسبيده  يکديگر  به  ترس  از  درباريان  تابيد.  همه  چشم  به 
نداشتند. زبان فرعون هم از وحشت بند آمده بود. معجزه هاى حضرت موسى همه 

بود. كرده  غافلگير  را 
درباريان پرسيد: درباره ى موسى  سرانجام فرعون اين سكوت را شكست و از 

چه نظرى داريد؟ 
درباريان گفتند: موسى جادوگِر ماهرى است! ولى ما هم جادوگران چيره دستى 
داريم؛ اجازه دهيد آن ها را خبر كنيم تا با موسى مسابقه بدهند. جادوگراِن ما موسى را 

شكست خواهند داد.فرعون اين پيشنهاد را پذيرفت.

٩٥



سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٩٦

ذكر سالم نماز را با صداى بلند بخوانيد.

امام صادق عليه الّسالم:
« « امام سّجاد عليه الّسالم آن قدر قرآن را زيبا می خواندامام سّجاد عليه الّسالم آن قدر قرآن را زيبا می خواند
می کرد، عبور  ايشان  خانه ی  کنار  از  هرکس  می کرد،که  عبور  ايشان  خانه ی  کنار  از  هرکس  که 

  می ايستاد و به قرآن خواندن آن حضرت، گوش می داد  می ايستاد و به قرآن خواندن آن حضرت، گوش می داد..»» ٭

٭ اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٦



٩٧

دوم١٠
ه ى 

هفت
دوم

ه ى 
هفت

د ماه
سفن

ا
د ماه

سفن
ا

تمرين اول ــ آيات ٧٤ تا ٧٨ سوره ى َحّج را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

َه َلـَقـِوىٌّ َعـزيـٌز   َه َحـقَّ َقۡدِره ى  ِانَّ اللّٰ ما َقـَدُروا اللّٰ
الّناِس   ِمـَن  َو   ً ُرُسـ اۡلـَمـالِئـَكـِة  ِمـَن  َيۡصـطَـفى  ُه  َاللّٰ
َاۡيـديـِهۡم  َبۡيـَن  ما  َيۡعـَلـُم  َبـصيـٌر    َسـميـٌع  َه  اللّٰ ِانَّ 
َها  َايـُّ يا  اۡلـُاموُر   ُتۡرَجـُع  ِه  اللّٰ ِاَلى  َو  َخۡلـَفـُهۡم  ما  َو 
ُكۡم   َربـَّ اۡعـُبـدوا  َو  اۡسُجـدوا  َو  ءاَمـُنـوااۡرَكـعوا  ذيـَن  الـَّ
ِفى  جاِهـدوا  َو  ُتۡفـِلـحوَن   َلـَعـلَّـُكۡم  اۡفـَعـُلوا اۡلَخۡيَر  َو 
ِه َحـقَّ ِجـهاِده ى  ُهـَو اۡجـَتـباُكۡم  َو ما َجـَعـَل َعـَلۡيـُكۡم  اللّٰ
َة َابيـُكۡم ِاۡبـراهيـَم  ُهـَو َسـّماُكـُم  ِفى الّديـِن ِمۡن َحـَرٍج ِمـلـَّ
اۡلـُمۡسـِلـميـَن ِمۡن َقۡبـُل َو فى ٰهـذا ِلـَيـكوَن الرَّسوُل َشـهيـًدا 
ـالَة   َعـَلۡيـُكۡم  َو َتـكونوا ُشـَهـداَء  َعـَلى الّناِس  َفـَاقيـُموا الصَّ
ِه  ُهـَو َمۡوالُكۡم  َفـِنۡعـَم اۡلَمۡولٰى   كاَة َو اۡعـَتـِصموا ِباللّٰ َو ءاُتواالزَّ

َو ِنۡعـَم النَّـصيـُر 

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

انس با قرآن كريم



٩٨

َو افۡـَعـلُـوا الۡـَخـۡيـَر  
ۡم تُـۡفـِلـحوَن کُ لَـَعـلَّ

وفّق و پيروز شويد. كار خوب انجام دهيد تا  م

َخـۡيـر: ......

اين تصوير درباره ى چيست؟ درباره ى آن با دوستانتان گفت وگو كنيد و نظرتان را براى دانش آموزان 
كالس بيان نماييد. 

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

سوره ى حج، آيه ى ۷۷

پيام قرآنی



سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٩٩

ركعت اول نماز، شامل حمد، توحيد،
ذكر ركوع و سجده را با صداى بلند

بخوانيد.

٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢١٣

پيامبر اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

« « با مسواک کردن، دهان خود رابا مسواک کردن، دهان خود را
 برای خواندن قرآن پاکيزه و خوش بو کنيد برای خواندن قرآن پاکيزه و خوش بو کنيد..»»٭



١٠٠

وم ١١انس با قرآن كريم
ى س

هفته 
وم 
ى س

هفته 
د ماه

سفن
ا

د ماه
سفن

ا
تمرين اول ــ سوره هاى َقدر و ِزلزال را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
ما  ۡدراَك  َا ما  َو  اۡلـَقۡدِر  َلۡيـَلـِة  فى  ُه  ۡلـنا ۡنـَز َا ّنا  ِا
اۡلـَقۡدِر  َلۡيـَلـُة اۡلـَقۡدِر َخۡيـٌر ِمۡن َاۡلـِف َشۡهـٍر   َلۡيـَلـُة 
ُل اۡلـَمـالِئـَكـُة َو الّروُح فيـها ِبـِاۡذِن َرِبّـِهۡم ِمۡن ُكـِلّ َاۡمـٍر  َتـَنـزَّ

 َسـالٌم ِهـَى َحـّتٰى َمۡطـَلـِع اۡلـَفۡجـِر 

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
ۡرُض  اۡالَ َاۡخـَرَجـِت  َو  ِزۡلـزاَلـها   ۡرُض  اۡالَ ُزۡلـِزَلـِت  ِاذا 
ُث  َاۡثـقاَلـها  َو قاَل اۡلـِاۡنـساُن ما َلـها  َيۡوَمـِئـٍذ ُتـَحـِدّ
َيۡوَمـِئـٍذ  َلـها   َاۡوحـٰى  َك  َربـَّ ِبـَانَّ  َاۡخـباَرها  
َيۡصـُدُر الّناُس َاۡشـتاًتـا ِلـُيـَرۡوا َاۡعـماَلـُهۡم  َفـَمۡن َيۡعـَمۡل 
ا  ٍة َشـر ٍة َخۡيـًرا َيـَرهو  َو َمۡن َيۡعـَمۡل ِمۡثـقاَل َذرَّ ِمۡثـقاَل َذرَّ

َيـَرهو 

١

٢٣

٤٥

١

٢٣

٤٥

٦

٧

٨



١٠١

َره و ۡيـًرا              يَـ اَل      ذَ رَّ  ٍة      َخ َمـۡل     ِمـۡثـق ۡن     يَـۡع َم فَ
هر كس ذره اى خوبى كند، نتيجه ى كارش را مى بيند.

َره و  اَل ذَ رَّ  ٍة   َشـر  ا     يَـ َمـۡل ِمـۡثـق َو َمـۡن يَـۡع
و هر كس ذره اى بدى كند، نتيجه ى كارش را مى بيند.

درباره ى هر يک از دو تصوير باال با دوستان خود گفت  و گو كنيد و نظر خود را براى هم كالسى هاى 
خود بگوييد.

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

ه: ...  َخـۡيـر: ...              َشـّر: ...  ذَ رَّ
سوره ى زلزال، آيه هاى ۷ و ۸

٧

٨

پيام قرآنی



٭ مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩

سعى كنيد هر روز تعدادى از آيات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانيد.

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١٠٢

پيامبر اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

« « بهترين شما کسی است که قرآن را فراگيردبهترين شما کسی است که قرآن را فراگيرد
و به ديگران هم بياموزدو به ديگران هم بياموزد..»»٭

ركعت دوم نماز، شامل حمد، توحيد،
قنوت، ذکر رکوع، سجده  و تشّهد را با 

صداى بلند بخوانيد.



١٠٣

      

انس با قرآن كريم

ـَحـَرَة ِاۡن كانوا ُهـُم اۡلـغاِلـبيـَن  َفـَلـّما  َلـَعـلَّـنا َنـتَّـِبـُع السَّ
ُكـّنا  ِاۡن  ۡجـًرا  َالَ َلـنا  اَ   ِانَّ  ِلـِفۡرَعۡوَن  قـالوا  ـَحـَرُة  السَّ جـاَء 
بيـَن  ُكۡم ِاًذا َلـِمـَن اۡلـُمـَقـرَّ َنۡحـُن اۡلـغاِلـبيـَن  قاَل َنـَعۡم  َو ِانـَّ
َفـَاۡلـَقۡوا  ُمۡلـقوَن   َاۡنـُتۡم  ما  َاۡلـقوا  موسـٰى  َلـُهۡم  قاَل   
ّنـا  ِا ِفۡرَعۡوَن  ِة  ِبـِعـزَّ قـالـوا  َو  ِعـِصـيَّـُهۡم  َو  ِحـباَلـُهۡم 
ِهـَى  َفـِاذا  َعـصاُه   موسٰى  َفـَاۡلـقٰى  اۡلـغاِلـبوَن   َلـَنۡحـُن 
ساِجـديـَن   ـَحـَرُة  السَّ َفـُاۡلـِقـَى  َيۡأِفـكوَن   ما  َتۡلـَقـُف 
َوهاروَن   موسٰى  َرِبّ  اۡلـعاَلـميـَن   ِبـَرِبّ  ءاَمـّنا  قالوا 
ذى  هو َلـَكـبيـُرُكـُم الـَّ ءاَذَن َلـُكۡم  ِانـَّ ءاَمۡنـُتۡم َلـهو َقۡبـَل َاۡن  قاَل 
ـَعـنَّ َاۡيـِدَيـُكۡم َو  َقـِطّ ۡحـَر  َفـَلـَسۡوَف َتۡعـَلـموَن  َالُ َعـلَّـَمـُكـُم الِسّ
ـَبـنَّـُكۡم َاۡجـَمـعيـَن  قالوا  َصـِلّ َاۡرُجـَلـُكۡم ِمۡن ِخـالٍف  َو َالُ
ال َضـۡيـَر ِاّنا ِالٰى َرِبّـنا ُمۡنـَقـِلـبوَن  ِاّنا َنۡطـَمـُع َاۡن َيۡغـِفـَر َلـنا 

ِمـنيـَن   َل الـُمـو نا َخـطايانا َاۡن ُكـّنا َاوَّ َربـُّ

٤٠

٤١

٤٢٤٣

٤٤

٤٦ ٤٥
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٤٩

٥٠

٥١

١٢
ارم 

چه
ه ى 

هفت
ارم 

چه
ه ى 

هفت
د ماه

سفن
ا

د ماه
سفن

ا
تمرين اول ــ آيات ٤٠ تا ٥١ سوره ى ُشَعراء را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 

بخوانيد.

تمرين دوم ــ هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صداى بلند 
بخوانيد و ساير دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.


