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

تمرين اول

جلسه ی اول درس يازدهمدرس يازدهم

تمرين دوم

آيات ٤٠ تا ٦٠سوره ی ُشعراء را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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جلسه ی دوم

تمرين اول

تمرين دوم

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

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

 َمـۡن        يَـشـاۤءُ    
ٰ
ُه  ِلـنـوِره ١ـ يَـۡهـِدی   الـلـّٰ

نور ٣٥ هدايت می کند خدا  به نورش  کسی را که می خواهد.      

ۡحـَمـِة      َك    الۡـَغـِنـیُّ  ُذو الـرَّ ـُّ ٢ـ َو َرب
َانعام ١٣٣ و پروردگار تو بی نياز    و دارای رحمت و مهربانی است.      

٣ـ َمـۡن   يَـۡعـَمـۡل    سـۤوًءا      يُـۡجـَز  ِبـٰه    
ِنساء ١٢٣ هرکس انجام دهد کار بد، کيفر می بيند به آن.       

ـماواِت َو اۡالَۡرَض َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـاۤ  ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ َو َاَجـٍل ُمـَسـمی  ُه الـسَّ ٤ـ مـا َخـلَـَق الـلـّٰ
خلق  نکرد  خدا         آسمان ها      و     زمين      و آن چه را ميان آن دو است مگر به حق و تا زمان معين.     روم ٨



  ۸۸  
٭  ِللِّٰه = ِلـ + اللّٰه: برای خدا

تمرين اول

کار در کالس

تمرين دوم

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

١ـ يَـۡهـدی:   هدايت می کند   انجام دهد

٢ـ يَـۡعـَمـۡل:   هدايت می کند   انجام دهد

٣ـ َغـِنـّی:   قدرتمند   بی نياز

٤ـ َرۡحـَمـة:   رحمت و مهربانی   نعمت و آمرزش

٥ـ َسـماوات:   آسمان   آسمان ها

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

ُه يَـۡهـدی  ِلـۡلـَحـِقّ     ١ـ ُقـِل الـلـّٰ
يونُس ٣٥  بگو    …    …       به راه  …    

٢ـ َو مـاۤ َاۡرَسـۡلـنـاَك  ِاّال َرۡحـَمـًة ِلـۡلـعالَـمـيـنَ    
١ انبياء ٧  و   نفرستاديم تو را (ای پيامبر) مگر   …   برای    …   

 
ِه َو يَـۡعـَمـۡل صـاِلـًحا  يُـۡدِخـۡلـُه  َجـّنـاٍت ٣ـ َو َمـۡن     يُـؤِۡمـۡن   ِبـالـلـّٰ

طالق ١١  و هرکس ايمان آورد  به  …  و     …         …         داخل کند او را به    …    
   

َه هُـَو الۡـَغـِنـیُّ الۡـَحـمـيـُد ـماواِت َو اۡالَۡرِض ِانَّ الـلـّٰ ِه٭ مـا ِفـی الـسَّ ٤ـ ِلـلـّٰ
لقمان ٢٦  برای … است آنچه در   …   و   …      است؛  قطعاً … ،  او    …    ستوده است. 



  ۸۹  

انس با قرآن کريم در کشورهای تايلند   ١   و  ٢  ، بنگالدش   ٣    و اندونزی    ٤

جلسه ی سوم

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.

١٢

٣٤

خواندن از روی قرآن کامل



    

لشکريان از همه طرف فرعون را احاطه کرده و منتظر فرمانش هستند. پيک از راه می رسد: «موسی و بنی اسرائيل 
از آب گذشتند!»

هامان وزير فرعون، با عصبانيت می پرسد: چگونه؟ مگر از دريای خروشان هم می شود گذشت؟! 
پيک پاسخ می دهد: من در ميان آنان بودم. قوم بنی اسرائيل که کامالً خود را در محاصره و گرفتار می ديدند، 
گفتند: ما ديگر راهی برای گريز نداريم. اما موسی بر بلندی ساحل ايستاد و گفت: «ِانَّ َمـِعـَی َربّـی َسـَيـۡهـديـِن»٭ 
خدايم هرگز مرا تنها نمی گذارد. آن گاه دست  هايش را به سوی آسمان بلند کرد و زير لب چيزی گفت. پس از اندکی 
درنگ، يک باره عصايش را به آب زد. آب شکافته شد و در دو طرف، آرام ايستاد. هنوز هم چنان است، راهی خشک 

در ميان کوه هايی برافراشته از آب. آنان گذشتند و رفتند. به نظرم کار عصای موسٰی بود! 
فرعون فرياد می زند: چرا ايستاده ايد؟! بايد تعقيبشان کنيم.

٭  سوره ی شعراء، آيه ی ٦٢

قصّه ی آيه ها
عاقبت فرعون و فرعونيان



    

هامان می گويد: آبی که برای موسی رام شده است، بی شک از فرمان فرعون سرپيچی نخواهد کرد! همگان قدر 
و منزلت خداوندگار ما را می شناسند، حتی آب دريا! 

فرعون فرمان حمله می دهد و حرکت می کند. سپاهيان بی شمار، به مسير خشکی که در ميان دريا به وجود آمده 
در  تاخت  به  سپاهش  و  فرعون  می گذرند.  ساحل  از  بنی اسرائيل  نفرات  آخرين  سو،  آن  در  می شوند.  وارد  است، 
پی    بنی اسرائيل می روند. بستردريا از لشکريان انبوه فرعون پوشيده شده است. ناگاه صدای غرش آب، دل سربازان 
موجی  می زند.  هم  بر  را  فرعونيان  آرايش  آب،  از  کوهی  ريختِن  فرو  مهيب  صدای  می لرزاند.  را  زره پوش  و  مسلّح 
بلند و سهمگين چنان که کوهی فرو ريخته باشد بر سپاه فرعون فرود می آيد. ترس و وحشت سراسر وجود فرعون 
متالطم آب، غوطه ور می شود. با خود می انديشد: «گويی  بيايد درون امواج  را فرا می گيرد و تا می خواهد به خود 



  ۹۲  

رنج و سختی را که به قوم بنی اسرائيل  بياورم!.» برای يک لحظه آن همه  ايمان  بايد به او  خدای موسی حق است! 
تحميل کرده بود از خاطرش می گذرد. با خود می گويد: چرا با آن همه معجزات آشکار موسی، به خدای يگانه ايمان 
بکشد.  نفس  نمی تواند  ديگر  می شکند،  استخوان هايش  می آيد.  فرود  سرش  بر  ديگر  موجی  پس  از  موجی  نياوردم. 
ندايی می شنود که می گويد: تو تا کنون نخواستی که ايمان بياوری و خود را اصالح کنی، اآلن ديگر دير شده است. 

امروز مرگت فرا رسيده است، ولی بدنت را برای عبرت آيندگان باقی می گذارم! 
فرعون در حالی که چشم بر زندگی پر از غرور خود می بندد، وزير خود هامان را می بيند

 که ديگر فرصتی برای چاپلوسی و تحريک او عليه موسی ندارد! می انديشد:
 «چه بيهوده! چه بدفرجام! اگر بر بنی  اسرائيل سخت نمی گرفتيم، حاال اسير فرمان خدای موسی نمی شديم!»

روز ديگر بدن بی جان فرعون بر ساحل دريا افتاده بود و بنی اسرائيل شگفت زده از مرگ فرعون، برای موسی 
که به عصای خود تکيه کرده است و به افق دور دست می نگرد خبر نابودی فرعون و فرعونيان را می آورند. 

َفـاۡلـَيـۡوَم ُنـَنـّجـيـَك بِـَبـدَ  نِـَك لِـَتـکـو  َن لِـَمـۡن َخـۡلـَفـَك ء اَيـًة

(ای فرعون!) امروز بدن تو را از آب می رهانيم تا تو برای آيندگان عبرت باشی.
يو  نُس ٩٢
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قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

رم صلي اهللا عليه و آله:   پيامبر ا

چه خوب است سخن شما،چه خوب است سخن شما،

 ذكر خدا و خواندن ذكر خدا و خواندن
 قرآن كرمي باشد قرآن كرمي باشد..٭٭

آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار 
تمرين کنيد.

٭  ُمسَتدَرک الَوساِئل،ج١، ص ٢٩٣
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تمرين دوم

تمرين سوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و در آخر هر سطر به شکل صحيح وقف کنيد.

ُف َاۡوِلـيـاَۤءه و             آل ِعمران ١٧٥ ـۡيـطـاُن يُـَخـِوّ ما ٰذِلـکُـُم الـشَّ ـَّ ١ـ ِان

ـِيّـئَـِة َقـبۡـَل الۡـَحـَسـَنـِة                      رعد ٦ ٢ـ َو يَـۡسـَتـۡعـِجـلونَـَك ِبـالـسَّ

٣ ِه فَـُهـَوَخـۡيـر لَـه و  ِعـۡنـَد َرِبّـٰه                           حج  ٣ـ َو َمـۡن يُـَعـِظّـۡم ُحـُرماِت الـلـّٰ

١ ذيـَن ءاَمـنوا َو َعـِمـلُـواالـّصـاِلـحاِت کانَـۡت لَـُهـۡم َجـّنـاُت الۡـِفـۡرَدۡوِس نُـُزًال       کَهف ٧ ٤ـ ِانَّ الـَّ

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

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آيات ٦١ تا ٨٣ سوره ی ُشَعراء   را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.



صفحه ی ٣٧٠ قرآن کامل  ۹۵  

جز ء ١٩                                               سوره ی شعراء ٢٦
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امل
ن ک
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 ٣٢

ی ٢
حه 

صف

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

تمرين اول

جلسه ی اول درس دوازدهمدرس دوازدهم

تمرين دوم

آيات ١ تا ١٠ سوره ی انبياء را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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جلسه ی دوم

تمرين اول

تمرين دوم

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

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

٢  َو ِلـَمـۡن َدَخـَل بَـۡيـِتـَی ُمـؤِۡمـنًـا      ١ اۡغـِفـۡر لـی َو ِلـواِلـَدیَّ ١ـ َرِبّ
نوح ٢٨ پروردگارا بيامرز مرا و پدر و مادرم را و شخص مؤمنی که به خانه ی من وارد   شد.     

ـًا َو َانۡـَت َخـۡيـُر الۡـُمـۡنـِزلـيـَن     ٢ـ َو ُقـۡل َرِبّ َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزًال ُمـبـاَرک
مؤِمنون ٢٩               و بگو پروردگارا فرود آور مرا در جايگاهی مبارک و تو بهترين مهمان نوازی.   

تـۤی َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـیَّ َو َعـلـٰی واِلـَدیَّ   ٣ـ َرِبّ َاۡوِزۡعـنـۤی َاۡن َاۡشـکُـَر ِنـۡعـَمـَتـَك الـَّ
نَمل ١٩ پروردگارا مرا وادار که شکر کنم نعمت تو را که نعمت دادی به من و به پدر و مادرم.    

    َك َعـلٰی کُـِلّ َشـۡی ٍء َقـديـر ـَّ نـاۤ َاتۡـِمـۡم لَـنـا نوَرنـا َو اۡغـِفـۡر لَـنـاۤ ِان ـَّ ٤ـ َرب
تَحريم ٨ پروردگارا تمام کن برای ما نور ما را و بيامرز ما را؛ قطعاً تو بر هر چيز توانا هستی.     

= َربّی= َرّب + ی: پروردگار من، پروردگارا ١ــ َرِبّ
= واِلـَديـِن + ی: پدر و مادرم ٢ ــ واِلـَدیَّ
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تمرين اول

تمرين دوم

کار در کالس

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

١ـ ِاۡغـِفـۡر:   نازل کن   بيامرز

٢ـ ُقـۡل:   بگو   گفت

:   پدر و مادر   پدر و مادرم ٣ـ واِلـَدیَّ

٤ـ بَـۡيـت:   خانه   خاندان

٥ـ َانۡـَعـۡمـَت:   نعمت دادی   نعمت دادم

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

ذيـَن َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـۡيـِهـمۡ     ١ـ ِصـراَط الـَّ
 …          …           …         به آن ها؛               حمد ٧

٢ـ فَـۡلـَيـۡعـبُـدوا      َربَّ  ٰهـَذا  الۡـبَـۡيـِت    
پس بايد عبادت کنند   …   …    …    را              ُقريش ٣

٣ـ َو ُقـۡل َرِبّ اۡغـِفـۡر   َو اۡرَحـۡم َو َانۡـَت َخـۡيـُر الـّراِحـميـنَ     
و بگو    …     …     و رحمت فرست و …         …   مهربانان    هستی.          مؤمنون ١١٨

َنـا اۡغـِفـۡر لـی   َو ِلـواِلـَدیَّ َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن يَـۡوَم يَـقـوُم الۡـِحـساُب   ـَّ ٤ـ َرب
پروردگارا  … مرا و    …   را   و           …       را در …  ی که به حساب مردم رسيدگی می شود.  

                                 ابراهيم ٤١
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جلسه ی سوم

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

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

انس با قرآن کريم در روستای کرغند خراسان جنوبی

انس با قرآن کريم در مدارس استثنايی

انس با قرآن کريم در يک «مدرسه ی قرآن»

خواندن از روی قرآن کامل



  ۱۰۰  

کۡـِر ِاۡن کُـۡنـُتـۡم التَـۡعـلَـموَن فَـاۡسـاَلـۤوا َاۡهـَل الـِذّ
اگر چيزی را نمی دانيد از دانايان بپرسيد.

    سوره ی انبياء آيه ی ٧

پيام قرآنی

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

فعاليت



  ۱۰۱  

قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

پيامبر گرامي اسالم صلّي اهللا عليه و آله:

اهل قرآن پس از پيامبران،اهل قرآن پس از پيامبران،

 از ديگر مردم واالترند؛ از ديگر مردم واالترند؛

 آنان را كوچك نشماريد آنان را كوچك نشماريد..٭٭ 

١٨ ٭ ِبحارُ االَنوار، ج ٩٢، ص 

آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار 
تمرين کنيد.



  ۱۰۲  
١ـ خوب است پس از پايان کارهای جمعی مانند کالس درس يا جلسات قرآن، اين آيات را بخوانيم

تمرين دوم

تمرين سوم

اين دعاهای قرآنی را بخوانيد.

نـا ال تُـؤاِخـۡذنـاۤ ِاۡن نَـسيـنـاۤ َاۡو َاۡخـطَـۡأنـا   ـَّ ١ـ َرب
ذيـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـنـا   نـا َو ال تَـۡحـِمـۡل َعـلَـۡيـناۤ ِاۡصـًرا کَـما َحـَمـۡلـَتـه و َعـلَـی الـَّ ـَّ      َرب

ـۡلـنا ما ال طـاَقـَة لَـنـا ِبـٰه  نـا َو ال تُـَحـِمّ ـَّ      َرب
     َو اۡعـُف َعـّنـا َو اۡغـِفـۡر لَـنـا َو اۡرَحـۡمـنـاۤ َانۡـَت َمـۡوالنـا فَـانۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم الۡـکاِفـريـَن

      بقره ٢٨٦
ِة َعـّمـا يَـِصـفـوَن  ٢  ـ ُسـبۡـحـاَن َرِبّـَك َرِبّ الۡـِعـزَّ

     وَ  َسـالم َعـلَـی الۡـُمـۡرَسـليـَن 
١٨ تا ١٨٢ ِه َرِبّ الۡـعـالَـميـَن١                                                                                                             صافات       َو الۡـَحـۡمـُد  ِلـلـّٰ

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

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آيات ١١ تا ٢٤ سوره ی انبياء را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد. 



صفحه ی ٣٢٣ قرآن کامل  ۱۰۳  

جز ء ١٧                                                  سوره ی انبياء ٢١



    

٭  د  عا ی ختم قرآن     

ا ميرا  لمؤمنين امام علي عليه   ا  لّسال م   : 
ـُهـمَّ اۡرَحـۡمـنـی بِـا  ۡلـُقـۡرء  اِن            َالـّلٰ

بارخدايا   ! به برکت قرآن ، مرا مورد لطف و رحمت خود قرار د ه  ؛

َو اۡجـَعـۡلـُه لـی ِامـاًمـا َو نـوًرا َو ُهـًدی َو َرۡحـَمـًة   
و آن را برای من پيشوا، نور، هدايت و رحمت قرار ده  ؛

ــرۡ  نـی ِمـۡنـُه مـا َنـسـيـُت  ـُهـمَّ ذَ  ِکّ َالـّلٰ
بار خدايا آنچه را از قرآن فراموش می کنم، به يادم بياور؛

َو َعـِلّـۡمـنـی ِمـۡنـُه مـا َجـِهـۡلـُت
و آنچه را از قرآن نمی دانم، به من بياموز؛ 

َو اۡر   زُ  ۡقـنـی ِتـال وَ َتـه  و ء انـاَء الـلَّـۡيـِل َو َاۡطـراَف الـنَّـهـاِر
و تال  وتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز، روزيم ساز ؛

ـًة يـا َربَّ اۡلـعـاَلـمـيـَن َو اۡجـَعـۡلـُه لـی ُحـجَّ
و آن را برای من  ، حّجت و دليل قرار ده  ؛

ای پروردگار جهانيان  !

٭    بحار االنوار، ج ٩٤، ص ٢٢٨



    

قرآن در تابستان   
دانش آموزان عزيز!

خدا را سپاس می گويم که با تالش خود سال تحصيلی را با موفقيت گذرانده ايد. شما 
در اين سال چيزهای بسياری آموختيد و اينک می توانيد قرآن کريم ــ کتاب آسمانی ــ 

خود را بخوانيد و از آن بهره ببريد. 
در تابستان مدرسه تعطيل می شود، اما خواندن قرآن تعطيل نمی شود. چه خوب است 
اينک که خواندن قرآن را آموخته ايد، هر روز مقداری قرآن بخوانيد. شما می توانيد به 
کمک پدر و مادر يا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اين کار را از روی قرآنی که در خانه 

داريد انجام دهيد. 
٭  ٭ ٭

در کتاب درسی نيز برای هر هفته از تابستان، يک صفحه از قرآن کريم در نظر گرفته 
شده است. شما هر روز، تعدادی از آيات مربوط به آن هفته را بخوانيد تا به اين ترتيب 
هم به سفارش پيامبر اعظم و امامان معصوم عليهم السالم عمل کرده باشيد و هم در اين 

کار مهارت بيش تری پيدا کنيد. 
 يادتان باشد هرگاه می خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد و هر وقت

می خواهيد شما با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد. 
                                                                                     معلّم شما

درس آخر



صفحه ی ٢٣٥ قرآن کامل  ۱۰۶  



  ۱۰۷  

جز ء ١٢                                              سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٣٦ قرآن کامل



صفحه ی ٢٣٧ قرآن کامل  ۱۰۸  

جز ء ١٢                                            سوره ی يوسف ١٢



صفحه ی ٢٣٨ قرآن کامل  ۱۰۹  

جز ء ١٢                                                 سوره ی يوسف ١٢



  ۱۱۰  

جز ء ١٢                                         سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٣٩ قرآن کامل



  ۱۱۱  

جز ء ١٢                                              سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٠ قرآن کامل



  ۱۱۲  

جز ء ١٢                                            سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤١ قرآن کامل



  ۱۱۳  

جز ء ١٣                                                سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٢ قرآن کامل



  ۱۱۴  

جز ء ١٣                                           سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٣ قرآن کامل



  ۱۱۵  

جز ء ١٣                                            سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٤ قرآن کامل



  ۱۱۶  

جز ء ١٣                                          سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٥ قرآن کامل



  ۱۱۷  

جز ء ١٣                                           سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٦ قرآن کامل



  ۱۱۸  

جز ء ١٣                                             سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٧ قرآن کامل



  ۱۱۹  

جز ء ١٣                                           سوره ی يوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٨ قرآن کامل



  ۱۲۰  

  کلمه / درس/ پايه                                      معنا    کلمه / درس/ پايه                                      معنا  

فهرست كـلمات  ترجمه شد ه د ر كتاب  ها  ی آمو  زش قرآن پا يه  ها  ی د و م تا پنجم ا بتد ا  يی

الف
بپردازيد  ٥/١ ءاتوا  
آخرت  ۳/۲ ءاِخَرة  

ايمان آورد  ٥/٥ ءاَمَن  
ايمان آورديم    ۴/۱۰ ءاَمـّنـا  
آيات، نشانه ها  ٥/٦ ءايات  

آيه، نشانه  ٤/١٢ ءايَـة  
گرفت  ٥/٩ ِاتََّخَذ  

پاداش   ۳/۳ َاۡجـر  
زمان    ۴/۱۱ َاَجـل  

کسی، يکی  ٥/٧ َاَحد  
کار خوب، نيکی    ٢/۱۱ ِاۡحسان  
کار خوب کردند  ٥/٤ َاۡحَسنوا  

آزار و اذيت   ٥/٨ َاذًی، َاذٰی  
زمين   ٤/٤ َاۡرض  

اطاعت کنيد  َاطـيـعـوا  ۴/۳ 
ُاۡعبُدوا  ۵/۳  عبادت کنيد

بيامرز ِاۡغِفر  ۵/۱۲ 
َاقيموا  ٥/١   بر  پا داريد

بزرگ تر    ٣/۱ َاکۡـبَـر  
کسی که   ۴/۱۵ ذی   َالـَّ

کسانی که    ۴/۹ ذيـَن   َالـَّ
خدا    ۴/۶ ه   َالـلـّٰ

خدا، معبود    ۳/۱ ـٰه   ِال
کار   ٧ /٥ َاۡمر  
تو   ۴/۱۳ َانۡـَت  

نازل کرد، فروفرستاد   ۴/۱۵ َانۡـَزَل  
نازل شد   ٥/۱٠ ُانۡـِزَل  

نازل کرديم، فرو فرستاديم   ٥/٦ َانۡـَزلۡنا  
نعمت دادی   ٥/١٢ َانَۡعۡمَت  

انفاق کنيد، ببخشيد  ۴/۹ َانۡـِفـقـوا  
رودها   ٥/٨ َانۡهار  

ب 
بينا    ۳/۷ بَـصـيـر  

صبح   ۴/۱۲ بُـۡکـَرة  
فرزندم  ۲/۵ بُـَنـیَّ  
پيام  ۲/۷ بَـيـان  
خانه   ٥/۱٣ بَـۡيت  

               ت 
انديشه می کنيد  ٥/٦ تَۡعِقلوَن  

قبول کن، بپذير   ۴/۶ ل   تَـَقـبـَّ
توبه کنيد  ٥/٨ توبوا  

ج
جهاد کنيد  ٥/٣ جاِهدوا  

پاداش  ۲/۱۱ َجزاء  
بهشت ها  ٥/٥ َجّنات  
بهشت  ٥/٥ َجّنة  

              ح 
دانه  ة، َحـّب ۴/۹   َحـبـَّ

ريسمان    ۴/۵ َحـبۡـل  
حساب، قيامت   ۴/۱ ِحـساب  
خير و خوبی  ۳/۱ َحـَسـَنـة  

کارخوب، خوب    ۴/۱۰ َحـَسـَنـة  
سپاس و ستايش  ۳/۱ َحـۡمـد  

زنده    ٨ َحـّی  
خ 

خالق، آفريننده    ۴/۱۰ خـاِلق  
آفريد، خلق کرد   ۴/۱۱ َخـلَـَق  

خوبی، کار خوب   ۳/۱۰ َخـۡيـر  
بهتر، بهترين   ۴/۱۳ َخـۡيـر  



  ۱۲۱  

  کلمه / درس/ پايه                                      معنا    کلمه / درس/ پايه                                      معنا  

کارهای خوب َخـۡيـرات      ٣/٧ 
بهترين کار َخـۡيـِر الـَعـَمل ٣/١ 

 د 
دنيا   ۲/۳ ُدنيا  

                ذ 
ذّره   ۳/۱۱ َة   َذرَّ

ر 
پروردگار    ۳/۸ َرّب  

پروردگار ما، پروردگارا   ۲/۱۱ َربَّـنـا  
رحمت   ۲/۱۲ َرۡحـَمـة  
بخشنده   ۳/۱ َرۡحـٰمـن  
مهربان   ۳/۱۰ َرحـيـم  
روزی   ۲/۱۵ ِرزق  
پيامبران   ٥/٤ ُرُسل  

پيامبر   ۳/۱ َرسـول  
                 ز

زکات، صدقه ی واجب   ۴/۷ َزکـاة  
زيور، زينت   ٥/٩ زيَنـة  

س 
عيب و نقصی ندارد   ۳/۱ ُسـبۡـحـاَن  

هفت    ۴/۹ َسـبۡـع  
آسمان   ٥/٧ َسماء  

آسمان ها   ٥/۱١ َسماوات  
شنوا  ۴/۲ َسـمـيـع  
گناه   ۴/۱۰ ئَـة   َسـيّ ـِ

                 ش
بدی، بد   ۳/۱۱ َشـّر  
خورشيد   ۴/۱۴ َشـۡمـس  
مشورت   ۳/۱۳ شـورٰی  

ص 
کار خوب   ٥/۵ صاِلح  

کارهای خوب   ٥/٣ صاِلحات  
بخشش ها   ٥/٨ َصَدقات  
بخشش   ٥/٨ َصَدَقة  

راه    ۴/۵ ِصـراط  
نماز   ۲/۵ َصـالة  

                 ط
غذا   ۴/۱۵ طَعام  

غذاهای پاک و خوب  ۲/۴ طَـِيّـبـات  
ظ

ظالمان، ستمگران   ۳/۵ ظـاِلـمـيـَن  
                 ع 

دانا    ۴/۴ عـاِلم  
جهان ها، جهانيان    ۳/۱ عـالَـمـيـَن  

بندگان   ٥/٧ ِعباد  
بنده    ۴/۳ َعـبۡـد  

سختی   ۲/۱۱ ُعـۡسـر  
شب   ۴/۱۲ َعـِشـّی  
بزرگ َعـظـيـم  ۳/۱ 
دانش    ۳/۸ ِعـۡلـم  

دانا    ۴/۲ َعـلـيـم  
انجام داد   ٥/٥ َعِمَل  

انجام دادند   ٥/٣ َعِملوا  
نزد   ۴/۶ ِعـۡنـد  

غ 
نهان، غيب    ۴/۴ َغـۡيـب  

بسيار آمرزنده  َغـفـور      ۴/۷  
پسر   ٥/٥ ُغالم  



  ۱۲۲  

  کلمه / درس/ پايه                                      معنا    کلمه / درس/ پايه                                      معنا  

بی نياز   ٥/١١ َغِنّی  
ق

گفت    ۴/۸ قـاَل  
توانا  ۴/۲ َقـديـر  

قرآن، کتاب خدا   ۲/۱۴ ُقـۡرآن  
بگو   ٥/١٢ ُقۡل  
کم  َقـلـيـل، َقـلـيـلَة ۴/۴  

قلوب، دل ها، قلب ها   ۴/۱۳ ُقـلـوب  
ماه   ۴/۱۴ َقـَمـر  

قدرت و نيرو   ٥/٤ ة   ُقـوَّ
قوم، گروه   ۴/۱۲ َقـۡوم  

            ک
کافران، افراد بی ايمان   ۴/۱۳ کـاِفـريـَن  

بسيار  کَـثـيـر، کَـثـيـرة ۴/۴ 
بخوريد  ۲/۴ کُـلـوا  

ل
نيست  ۴/۷ ال   

انديشه نمی کنيد   ٥/٦ التَۡعِقلوَن  
دوست ندارد ال يُـِحـبُّ  ۲/۱۲ 

شب   ٥/٢ لَۡيل  
شب   ٥/۱۰ لَۡيلَة  

             م
آب   ۴/۱۵ ماء  

مؤمنان  ۴/۱ ُمـۡؤِمنيـن  
مبارک، با برکت   ٥/۱۰ ُمباَرکَـَة  

روشن   ٥/٦ ُمبين  
مثل، داستان   ٥/۹ َمثَل  
نيکوکاران  ۲/۱۶ ُمـۡحِسنيـَن  
مهربانی  ۳/۱۶ َمْرَحـَمـة  

پيامبران، فرستادگان  (الهی)  ۴/٥ ُمـۡرَسـلـيـن  

راست، درست ُمـۡسـَتـقـيـم ۴/۵ 
اسراف کنندگان   ۲/۹ ُمـۡسِرفـيـَن  

معّين   ۴/۱۱ ـی   ُمـَسـم
خوب، کار خوب   ٥/٨ َمۡعروف  

بدکاران  ۳/۵ ُمـۡفِسديـن  
مالئکه، فرشتگان  ۲/۳ َمـالِئـَکة  

ن
ما   ۴/۱۳ نا  

آتش  ۲/۳ نـار  
مردم  ۲/۷ نـاس  
پيامبر  ۲/۳ نَـِبـّی  
نعمت  ۲/۶ ِنـۡعـَمـة  
روز   ٥/٢ نَهار  

                و
پدر و مادر  ۳/۴ واِلـَديۡـِن  
پدر و مادرم   ٥/١٢ واِلَدیَّ  

هـ
هدايت  هُـًدی، هُـٰدی ۴/۱۱ 

اين   ۴/۱۴ ٰهـذا  
او   ۴/۱۵ هُـَو  

                ی
دوست دارد  ۲/۵ يُـِحـبُّ  
انجام دهد   ٥/١١ يَۡعَمۡل  

انفاق می کنند  ۴/۹ يُـۡنـِفـقـوَن  
هدايت می کند   ٥/١١ يَۡهدی  

روز  ۳/۱ يَـۡوم  
آن روز   ٥/٩ يَۡوَمِئٍذ  

روز قيامت  يَـۡوِم الـّديـِن ۳/۱ 
روز قيامت   ٥/٤ يَوَم اِلقياَمة  


