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جلسه ی اول

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

تمرين اول

جلسه ی اول درس هشتمدرس هشتم

تمرين دوم

ابراهيم را در گروه های دو يا سه نفره برای  رعد و آيات ١ تا ٥ سوره ی  آيه ی ٤٣ سوره ی 
يک ديگر بخوانيد.



  ۶۳  

جلسه ی دوم

تمرين اول

تمرين دوم

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

ـًـ ا» و  اين عبارات قرآنی را بخوانيد، در آخر هر سطر وقف کنيد. دقت شود صدای «
ـًـ ی» در هنگام وقف «  آ» خوانده می شود. به ترجمه ی عبارات نيز توجه کنيد.  »

١ـ َو اَ نۡـهاٌر ِمـۡن َعـَسـٍل ُمـَصـفی         محّمد (ص) ١٥
و رودهايی از عسل خالص.  

ءً ٭          نَمل ٦٠ ِء مـ ـمـ ٢ـ َو َانۡـَزَل لَـکُـۡم ِمـَن الـسَّ
و (خدا) نازل کرد برای شما از آسمان آب را.  

٣ـ ثُـمَّ تـوبـۤوا ِالَـۡيـِه يُـَمـِتّـۡعـکُۡم َمـتـاًعا َحـَسـنًـا ِالـٰیۤ َاَجـٍل ُمـَسـمی          هود ٣
سپس توبه کنيد به سوی او تا شما را بهره مند سازد با بهره های نيکوی (دنيا) تازمانی معين  

٤ـ َقـۡوٌل َمـۡعـروٌف َو َمـۡغـِفـَرةٌ  َخـۡيـٌر ِمـۡن َصـَدَقـٍة يَـۡتـبَـُعـهاۤ َاًذی         بقره ٢٦٣
سخن خوب وعفو و گذشت بهتر است از بخششی که به دنبال آن آزار و اذيت باشد.  

٭ وقف بر کلماتی مانند مـاًۤء، َسـمـاًۤء، بَـنـاًۤء، َجـزاًۤء به صورت مـاۤءا، َسـمـاۤءا، بَـنـاۤءا و َجـزاۤءا  است.



  ۶۴  

تمرين اول

تمرين دوم

کار در کالس

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

١ـ َانۡـهار:   رود   رودها

٢ـ َمـۡعـروف:   خوب، کارخوب   بد، کار بد

٣ـ َصـَدَقـة، َصـَدقـات:   گذشت، گذشت ها   بخشش، بخشش ها

٤ـ َاًذی، َاذٰی:   َقهر و َغضب   آزار و اذيت

٥ـ توبوا:   توبه کردند   توبه کنيد

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

ِه تَـۡوبَـًة نَـصـوًحـا    ذيـَن ءاَمـنـوا تـوبـۤوا ِالَـی الـلـّٰ َهـا  الـَّ ـُّ ١ـ يـاۤ َاي
تحريم ٨   ای         …         …        …   به سوی  …    توبه ای واقعی    

ذيـَن ءاَمـنـوا ال تُـبۡـِطـلوا َصـَدقـاِتـکُـۡم ِبـالۡـَمـِنّ َو اۡالَذٰی     َهـا  الـَّ ـُّ ٢ـ يـاۤ َاي
    …       …         …       باطل نکنيد        … تتان را     با منت گذاردن  و …               بقره ٢٦٤

کاَة ـالَة َو يُـۡؤتـوَن الـزَّ ٣ـ يَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف َو يَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر َو يُـقيـموَن الـصَّ
امر می کنند به …              و نهی می کنند از      …           و بر پا می دارند   …   را و می پردازند   …  را. 

توبه ٧١                

َ نۡـهاُر ُه الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن َو الُۡمـۡؤِمـناِت َجـّنـاٍت تَـۡجـری     ِمـۡن تَـۡحـِتـَهـا اۡال ٤ـ َوَعـَد الـلـّٰ
 وعده داد …  به مردان       و     زنان   …      … يی را که جاری است از زير آن ها      …          توبه ٧٢ 



  ۶۵  

از نمازخانه يا دفتر مدرسه به تعداد کافی، قرآن به کالس بياوريد؛ هر ميز حداقل يک قرآن داشته باشد. با   
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 کشورهای ترکيه   ١  ، هلند  ٢   ، يونان   ٣   و انگلستان    ٤

جلسه ی سوم

١٢

٣٤

خواندن از روی قرآن کامل



  ۶۶  

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.

کُـۡم ـَّ لَـِٔـۡن َشـَکـۡرتُـۡم َالَزيـَدن
شکر نعمت،نعمتت افزون کند.

سوره ی ابراهيم آيه ی ٧        

فعاليت



  ۶۷  

قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

رسو   ل گرا   مي ا   سال   م صلّي اهللا عليه و آله   :

از قرآن جدا نشو  يداز قرآن جدا نشو  يد

 و آن را راهنما و آن را راهنما
 و رهبر خود قرار د هيد  و رهبر خود قرار د هيد   ..٭٭

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

٭  کَنُز الُعّمال، ج ٢، ص ٢٩٠



  ۶۸  

تمرين دوم

تمرين سوم

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

ُزَمـر ٦٠ ١ـ َا لَـۡيـَس فی َجـَهـنَّـَم َمـۡثـًوی ِلـۡلـُمـَتـَکـِبّـريـَن   

لقمان ٢٩ ـۡمـَس وَ  الۡـَقـَمـَر کُـلٌّ يَـۡجرۤی ِالـٰیۤ َاَجٍل ُمـَسـمی   ـرَ الـشَّ ٢ـ َو َسـخَّ

يوُسف ٣١ ِه مـا ٰهـذا بَـَشـًرا    ۡعـَن َايۡـِديَـُهـنَّ َو ُقـۡلـَن حاَش ِلـلـّٰ ٣ـ َو َقـطـَّ

انسان  ٨ عـاَم َعـلٰی ُحـِبّـٰه ِمـۡسـکـيـنًـا َو يَـتـيـًمـا َو َاسـيـًرا  ٤ـ َو يُـطۡـِعـمـونَ الـطـَّ

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

هر روز تعدادی از آيات ٦ تا ١٠ سوره ی ابراهيم عليه الّسالم را از روی صفحه ی بعد شبيه 
نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



صفحه ی ٢٥٦ قرآن کامل  ۶۹  

جز ء ١٣                                                                             سوره ی ابراهيم ١٤
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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 نهمدرس نهم

تمرين دوم

 آيات ٨٨ تا ٩٣ سوره ی نحل را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.



  ۷۱  

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.

نۡـيـا ِبـزيـَنـِة ِن الۡـَکـواِکـِب    ـماَۤء الـدُّ نَّـا السَّ ـَّ ١ـ ِانّـا َزي
قطعاً ما زينت داديم آسمان دنيا را به زيور ستارگان              صافّات ٦  

ـٔايـاِتـنـا     بـوا ِبـ ذيـَن کَـذَّ ٢ـ سـاَۤء َمـثَـَالِن   الۡـَقـۡومُ  الـَّ
چه بد است داستان و مثل قومی که انکار کردند آيات ما را              َاعراف ١٧٧  

َخـَذهـا هُـُزًوا    ٣ـ َو ِاذا َعـِلـَم ِمـۡن ءايـاِتـنـا َشـۡيـئَـاِن اتـَّ
و هنگامی که به چيزی از آيات ما آگاه شد، آن را به مسخره گرفت.              جاِثـيه ٩  



  ۷۲  

تمرين اول

تمرين دوم

کار در کالس

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

١ـ يَـۡوَمـِئـٍذ:     آن روز     امروز

٢ـ َمـثَـل:     مثل، داستان     مانند، شبيه

َخـَذ:     گرفت     گرفتند ٣ـ ِاتـَّ

٤ـ زيـَنـة:     زينت داديم     زيور، زينت

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

ُه ِابۡـراهـيـَم َخـلـيـًال     َخـَذ الـلـّٰ ١ـ َو اتـَّ
َو    …      …    (حضرت)  …  را دوست (خود).    ِنساء ١٢٥

نـيا     ٢ـ َالۡـمـاُل َو الۡـبَـنـوَن زيـَنـُة الۡـَحـياِة الـدُّ
   مال     و فرزندان      …     زندگی       …     است.    کَهف ٤٦

٣ـ َو لَـَقـۡد َضـَربۡـنـا ِلـلـّنـاِس فی ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاِن ِمـۡن کُـِلّ َمـثَـٍل    
و  قطعاً    زديم برای    …       در     …       …       از        هر   …    روم ٥٨



  ۷۳  

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

١

٢

انس با قرآن کريم در کشورهای امارات    ١  ، عّمان  ٢   و کويت   ٣

٣

خواندن از روی قرآن کامل



  ۷۴  

َه يَـأُۡمـُر ِبـالۡـَعـۡدِل َو اِۡالۡحـساِن ِانَّ الـلـّٰ
خداوند به رعايت عدالت و نيکی به ديگران دستور می دهد.

سوره ی نحل آيه ی ٩٠

پيام قرآنی

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

فعاليت



  ۷۵  

قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

رم صلي اهللا عليه و آله: پيامبر ا

كسی كه در دل خود چيزیكسی كه در دل خود چيزی

 از قرآن نداشته باشد، دلش از قرآن نداشته باشد، دلش
 مانند خانه ی ويرانه است مانند خانه ی ويرانه است..٭٭

٭ کَنزُ الُعّمال، ج ١، ص ٥٥٣

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



  ۷۶  

تمرين دوم

تمرين سوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به شيوه ی خواندن «ن» کوچک دقت کنيد.

نَـجم ٥٠ هۤ و َاۡهـلَـَك عـاَداِن اۡالولـٰی    ـَّ ١ـ َو اَ ن

فُرقان ٢٦ ۡحـٰمـِن      ٢ـ َالۡـُمـۡلـُك يَـۡوَمـِئـِذِن الۡـَحـقُّ ِلـلـرَّ

توبه ٣٠ ِه    ٣ـ َو قـالَـِت الۡـَيـهوُد ُعـَزيۡـُر ِن ابۡـُن الـلـّٰ

حج  ٢٥ ذی َجـَعـۡلـنـاُه ِلـلـّنـاِس َسـواءَ ِن الۡـعاِکـُف فـيـِه وَ الۡـباِد   ٤ـ َالـَّ

در عبارات تمرين باال، اتصاالت را با فلش مشخص کنيد.

هر روز تعدادی از آيات ٩٤ تا ١٠٢ سوره ی َنحل را از روی صفحه ی بعد  شبيه نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



صفحه ی ٢٧٨ قرآن کامل  ۷۷  

جز ء ١٤                                                   سوره ی نحل ١٦
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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 دهمدرس دهم

تمرين دوم

 آيات ١ تا ٨ سوره ی َانفال را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.



  ۷۹  

جلسه ی دوم

تمرين اول

تمرين دوم

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

٢

١٢

 ١٢

١

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.  
١ـ طـۤسـمۤ     ١    ِتـۡلـَك ءايـاُت     الۡـِکـتاِب  الۡـُمبيِن   

طا، سين، ميم ٭   اين         آيات        کتاب   روشنگر  است.             َقَصص ١ و ٢  

َه ِاّال هُـَو الۡـَحـیُّ الۡـَقـيُّوم ـٰ ُه ال ِال ٢ـ الۤـۤم            َالـلـّٰ
الف، الم، ميم ٭    اللّه،  نيست خدايی جز او که زنده و پاينده است. ٭              آِل عمران ١ و ٢  

٣ـ حـۤم           َو الۡـِکـتاِب الۡـُمـبـيـن                 
    حا، ميم ٭  سوگند به کتاب روشنگر ٭   

 

     ِانّـاۤ   َانۡـَزلۡـنـاُه    فی  لَيـلَـٍة  ُمـبـاَرکَـٍة   
    قطعاً ما نازل کرديم آن را در  شبی  مبارک (با برکت).            ُدخان، ١ تا ٣

ذۤی ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك ِمـۡن َرِبّـَك الۡـَحـقُّ                   ٤ـ الۤـۤمـر  ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـِکـتـاِب َو الـَّ
    الف، الم، ميم، را؛ اين آيات کتاب (خدا) است و آنچه نازل شد به سوی تو از پروردگارت حق است.  رعد ١



  ۸۰  

تمرين اول

کار در کالس

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

١ـ ُانۡـِزَل:   نازل کرد   نازل شد

٢ـ لَـۡيـل، لَـۡيـلَـة:   شب  ماه

٣ـ ُمـبـاَرکََـة:   مبارک، با برکت  مبارک باد، با برکت باد

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

١ـ   ِانّـاۤ      َانۡـَزلۡـنـاُه   فـی لَـۡيـلَـِة الۡـَقـۡدِر     
 قطعاً ما    … آن را در    …     …      قدر ١

ِه  ُمـباَرکَـًة  طَـِيّـبَـًة ٢ـ فَـَسـِلّـمـوا    َعلٰیۤ   َانۡـُفـِسـکُـۡم  تَـِحـيَّـًة  ِمـۡن  ِعـۡنـِد  الـلـّٰ
پس سالم کنيد به يک   ديگر؛             سالمی       از نزد         … که     …    و پاک است.    نور ٦١

 

ذۤی ُانۡـِزَل فـيـِه الۡـُقـرءاُن هُـًدی ِلـلـّنـاِس         ٣ـ َشـۡهـُر َرَمـضاَن الـَّ
 ماه           …         که      …    در آن      …        …    برای  …     بقره ١٨٥



  ۸۱  

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 کشورهای نيجريه   ١    و    ٢   کنيا    ٣   و   ٤    

جلسه ی سوم

١

٤ ٣

٢

خواندن از روی قرآن کامل



  ۸۲  

َه َو َاۡصـِلـحوا ذاَت بَـۡيـِنـکُـۡم ُقـوا الـلـّٰ فَـاتـَّ
هميشه خدا را در نظر داشته باشيد و بين يک ديگر صلح و آشتی برقرار کنيد.

سوره ی انفال آيه ی ١

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



  ۸۳  

قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

اميرالمؤمنين امام علي عليه الّسالم:

بايد همدم و مونس بايد همدم و مونس 
شما قرآن باشد.شما قرآن باشد.٭٭

٭ ُغَرُرالِحَکم، حديث ٧٣٨٩

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



  ۸۴  

تمرين دوم

تمرين سوم

١

٣

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و در خواندن حروف مقطعه دقت کنيد.

١ـ الۤـۤمـۤص        ِکـتـاٌب ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك فَـال يَـکُـۡن فی َصۡدِرَك َحـَرٌج ِمـۡنـُه             َاعراف ١ و ٢

ـلَـۡت ِمـۡن لَـُدۡن َحـکيـٍم َخـبـيـٍر                     هود ١ ٢ـ الۤـر ِکـتـاٌب ُاۡحـِکـَمـۡت ءايـاتُـه و ثُـمَّ فُـِصّ

٣ـ حـمۤ        وَ الۡـِکـتـاِب الۡـُمـبـيـِن        ِانّـا َجـَعـۡلـنـاُه ُقـۡرءانًـا َعـَرِبـيـا لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقـلوَن
ُزخُرف ١ تا ٣   

٤ـ الۤـۤم       ُغـِلـبَـِت الـّروُم      فـۤی َاۡدنَـی اۡالَۡرِض َو هُـۡم ِمـۡن بَـۡعـِد َغـلَـِبـِهـۡم َسـَيـۡغـِلـبونَ                                                                                                                                                 
روم ١ تا ٣   

١

٢٣  ١

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

١

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آيات ٩ تا ١٦ سوره ی َانفال را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

   ٢



صفحه ی ١٧٨ قرآن کامل  ۸۵  

جز ء ٩                                                                  سوره ی َانفال ٨


