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درس اّول
جلسه ی اّول

کۡـرٰی      فَـَذِکّر ِاۡن نَـَفـَعـِت الـِذّ

سوره ی َاعـلٰی، آیه ی 9
                                                     یادآوری كن، كه یاد آوری مفید است.           

یادآوری
دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس ششم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی نیز با توّکل بر خدا و 

با تالش بیش تر، قرآن کریم را بهتر بیاموزید. سعی کنید هر روز تعدادی از آیات قرآن را بخوانید تا به تدریج با آن انس بگیرید.
در این جلسه برای یادآوری آموخته های قبلی، تمرین های زیر را انجام دهید.

تمرین اّول : با دّقت در حروف ناخوانا، این عبارات قرآنی را بخوانید. 

ــ »ی« زیر الف کوچک ) ٰی (

1ــ َو َاۡن لَـۡیـَس ِلـاِۡل   نۡـساِن ِاّل ما َسـعٰی                                     2ــ َاۡولٰی لَـَك فَـاَۡولٰی

ــ »ی«  بعد از تنوین فتحه )   ً   ی (

1ــ یَـۡوَم ل یُـۡغـنی َمـۡولًی َعـۡن َمـۡولًی َشـۡیـئًا                           2ــ قالوا َسـِمـۡعـنا فَـًتی یَـۡذكُـُرهُـۡم

ــ الف بعد از واو آخر ) ـوا (

1ــ َو ِلـُكـٍلّ َدَرجاٌت ِمـّما َعـِمـلوا                                           2ــ َو َاۡقـَسـموا ِباللِّٰه َجۡهـَد َایۡـماِنـِهـۡم

تمرین دوم : این عبارات قرآنی را با دّقت در حروف ناخوانای زیر همزه بخوانید.

ــ  » و«  پایه ی همزه ) ؤ (

ذیَن ُیـۡؤِمـنوَن ِباۡلـَغـۡیِب                                      نا ل ُتـؤاِخۡذنا                                                                   2ــ َالَـّ 1ــ َربَـّ

 َمۡن َیـشاُء
ٰ
ۡمـَع َو اۡلـَبـَصـَر َو اۡلـُفـؤاَد                                       4ــ َو اللّٰـُه ُیـَؤِیّـُد ِبـَنۡصـِره 3ــ ِانَّ السَّ
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ّمـل را از روی قرآن كامل٭پیدا كن و آخرین  در خانه، سوره ی ُمـزَّ
آیه ی آن را بخوان.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ــ  ›› ی ‹‹  پایه ی همزه ) ئ (

ـۡئ َلـنا ِمۡن َاۡمـِرنا َرَشـًدا                               2ــ َو ِاذا ُقـِرَئ اۡلـُقـۡرآُن َفاۡسـَتـِمـعوا َلـه و 1ــ َو َهـِیّ

ُر 3ــ َو ما ُیـۡبـِدُئ اۡلـباِطـُل َو ما ُیـعیُد                         4ــ ُهـَو اللّٰـُه اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصـِوّ

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را با رعایت قاعده ی َمـّد ) كشیده تر خواندن صداهای ا  ،  و  ،  ی ( بخوانید.

1ــ َفـُكـلوُه َهـنیۤـًئا َمـریۤـًئا                           2ــ َفـَلـهۤو َاۡجـُرهو ِعۡنـَد َرِبّـهى

ـُة    ـُة         َما اۡلـحـاۤ قَّ 3ــ َو لۤ ُاۡشـِرُك ِبـهۤى َاَحـًدا                           4ــ َاۡلـحـاۤ قَّ

تمرین چهارم : آیه ی 20 سوره ی ُمـّزّمـل را با رعایت عالئم وقف ) ج ، ز ، ط ، مـ  ( بخوانید و اّتصالت آن را مانند نمونه با فلش 

)                ,              ( نشان دهید. 

ذیـَن َمـَعـَكج  ِل َو ِنۡصـَفـه و َو ثُـلُـثَـه و َو طاِئـَفـٌة ِمـَن الَـّ ـۡ َك تَـقوُم َاۡدنٰی ِمن ثُـلُـثَـِی الـلَّی َـّ َك یَۡعـلَـُم َان َـّ ِانَّ َرب

ـَر ِمـَن الۡـُقـۡرآِنج  ُر الـلَّـۡیـَل َو النَّـهاَرج َعـِلـَم َاۡن لَۡن تُۡحـصوُه فَـتاَب َعـلَـۡیـُكۡمز فَاۡقـَرئوا ما تَـَیـسَّ ُه یُـَقـِدّ َو اللٰـّ

َعـِلـَم َاۡن َسـَیـكوُن ِمۡنـُكۡم َمۡرضٰی َو آَخـروَن  یَۡضـِربوَن  ِفی اۡلَۡرِض یَـبۡـَتـغوَن  ِمۡن  فَۡضـِل اللِّٰه َو آَخـروَن 

كاَة  َو َاۡقـِرُضوا اللَّٰه َقۡرًضا  ـالَة َو آتُوا الزَّ ـَر ِمۡنـُه ج َو َاقیـُموا الصَّ یُـقاِتـلوَن فی َسـبیـِل اللِّٰهز فَاۡقـَرئوا ما تَـَیسَّ

موا ِلَنۡـُفـِسـُكۡم ِمۡن َخۡیـٍر تَـِجـدوُه ِعۡنـَداللِّٰه هُـَو َخۡیـًرا َو َاۡعـظَـَم َاۡجـًراج َو اۡسـَتـۡغـِفـُروا  َحـَسـنًا ج َو ما تُـَقـِدّ

َه َغـفوٌر َرحیـٌم   َهز ِانَّ الـلٰـّ الـلٰـّ
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٭  در آخر هر قرآن کامل،فهرست سوره های قرآن آمده است.برای یافتن هر سوره می توانید از این فهرست استفاده کنید.



در سال های قبل با برخی از آیات قرآن درباره ی اهمیت و جایگاه نماز آشنا شده اید؛ در آیات 2 تا 4 سوره ی َانفال نیز به این موضوع 
اشاره شده است. این آیات را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توّجه کنید.

ذیـَن ِاذا ُذِكـَر اللُّٰه َوِجـلَۡت ُقـلوبُـُهۡم  َما الۡـُمۡؤِمـنوَن الَـّ َـّ 1ـ ِان
   مؤمنان کسانی هستند که چون یاد خدا شود، دل هایشان خاشع می شود،

2ـ َو ِاذا تُـِلـَیۡت َعـلَۡیـِهۡم آیاتُـهو زاَدتۡـُهۡم ایـمانًا 

   و چون آیات او برایشان تالوت شود ایمانشان بیش تر می شود،
لوَن     3ـ َو َعـلٰی َرِبّـِهۡم یَـَتـَوكَـّ

   و ایشان بر پروردگار خود توکل می کنند.
ـالَة  ذیـَن یُـقیـموَن الـصَّ 4ـ َالَـّ

   مؤمنان کسانی هستند که نماز را برپا می دارند.
5ـ َو ِمـّما َرَزۡقـناهُۡم یُـۡنـِفـقوَن   

    و از آنچه به ایشان روزی دادیم، انفاق می کنند.
ا  ِئـَك هُـُم الۡـُمۡؤِمـنوَن َحـقًّ ـٰ 6ـ ُاول

   ایشان مؤمنان واقعی هستند.
7ـ لَـُهۡم َدَرجـاٌت ِعۡنـَد َرِبّـِهۡم

   برایشان درجه هایی نزد پروردگارشان است،
8ـ َو َمۡغـِفـَرةٌ َو ِرۡزٌق كَـریـٌم  

   و آمرزش و روزی ارزشمند.
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جلسه ی دوم

دانش آموزان عزیز ! برای آشنایی بیش تر شما با قرآن کریم، برخی از آیات کتاب درسی به صورت ساده، ترجمه شده است. 
این ترجمه ها شما را با فهم تدریجی قرآن کریم آشنا می کند. به یاد داشته باشید نیازی به حفظ ترجمه ی این آیات نیست. در بخشی از 

تمرین های این کتاب و نیز در کتاب های دوره ی متوسطه با فهم معنای آیات قرآن کریم بیش تر آشنا خواهید شد.

»نـمـاز در قـرآن« خواندن قرآن
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

     آیات نماز در قرآن را بخوان و درباره ی عبارت های4 و5 با خانواده ی 
خود گفت وگو كن.

 دانش آموزان عزیز ! تمرین های »کار در کالس« را به کمک هم کالسی های خود و با استفاده از ترجمه های آیات درس و 
دانسته های قبلی خود انجام دهید. در صورت نیاز می توانید به فهرست کلمات پایان کتاب نیز مراجعه کنید. 

تمرین اّول : معنای این كلمات قرآنی را رو به روی آن ها بنویسید.

            ُمۡؤِمـنون : …                 ُقـلوب : …                  َصـالة : …                    ِرۡزق : …

تمرین دوم :  معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ یُـقـیـمـوَن:   انفاق می کنند  برپا می دارند

2ـ یُـۡنـِفـقـونَ  انفاق می کنند  برپا می دارند

تمرین سوم : آیه ی 3 سوره ی بقره  را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

ـالَة ذیـن یُـۡؤِمـنـوَن ِبـالۡـَغـۡیـِب َو یُـقـیـمـوَن الصَّ 1ـ َالَـّ

      …    ایمان می آورند  به   …        و       …               …      را

2ـ َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم یُـۡنـِفـقـونَ                             

    و از آنچه به آن ها روزی دادیم،    …

کار رد کالس

3
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جلسه ی سوم

آشنایی بیش تر با خّط قرآن: دانش آموزان عزیز! شما در سال های گذشته با ویژگی های خّط قرآن آشنا شده اید. در 
این جلسه، برای توّجه بیش تر به خّط قرآن، برخی از مهم ترین ویژگی های این خط آمده است. لطفًا به آن ها دّقت كنید و شكل 

آن ها را خوب به خاطر بسپارید.

فعالیت :  به كمک هم گروهی خود، كلمات بال را در صفحه ی بعد پیدا كنید و آن ها را با صدای بلند بخوانید.

مـ               عالمت وقف لزم
ط               عالمت وقف خیلی خوب

ج               عالمت وقف خوب
ز               عالمت وقف مناسب

آشنایی با عالئم وقف

خوانده می شودنوشته می شودردیف

َاۡلـِكـتاَبَاۡلـِكــتـَب1
َاۡلـِقـیاَمـِةَاۡلـِقـیـَمـِة2
ِلـۡلـکـاِفـریـَنِلـۡلـکـِفـریـَن3
َاراَكَاربـَك4
َخـطیـَئـًةَخـطـیـٴَـًة5
ـٴًـا6 َبـریـًئاَبـری
ـلـوَة7 ـالَةَالـصَّ َالـصَّ
َاۡلـَحـیـاَةَالـَحـیـوَة8
ِبـه یِبـه9

َنفـِسـه یَنـۡفـِسـه10

ٰ

ٰ

ٰ
ٰ

ٰ
ٰ

ٰ
ٰ

این كلمات را بخوانید و آن ها را باهم مقایسه كنید. 

٭  برای کسب اطالعات بیش تر،به انتهای قرآن کامل » ویژه ی مدارس ابتدایی « مراجعه کنید.

٭  

٭  عالمت تقسیمات قرآنی مانند جزء ، حزب ، نیم حزب و ...

  



7                                  
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

آیات این صفحه را بخوان و هنگام گوش كردن به قرائت این آیات، به ویژگی های 
خّط قرآن دّقت كن.

صفحه ی 95 قرآن کامل

آیات 102 تا 105 سوره ی نساء



           پیام قرآنی

ـالَة كاَنۡت َعـَلی اۡلـُمۡؤِمـنیَن ِكـتـابًا َمۡوقوًتا ِانَّ الصَّ

      قطعًا نماز برای مؤمنان حکمی واجب است كه در زمان های معّین انجام می شود.
                                                                                                                                           سوره ی ِنـساء، آیه ی103

8

جلسه ی چهارم

فعالیت 1ــ به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی اهمیت خواندن نماز و وقت آن گفت و گو كنید.

فعالیت 2ــ آیه ی 103 سوره ی نساء را بخوان و بگو كلمه ی »َصـالة « چند بار در این آیه آمده است؟



از نمازخانه یا دفتر مدرسه به تعداد کافی، قرآن به کالس 
ی  راهنمای با  باشد.  داشته  رآن  ق یک  حداقل  میز  هر  ید؛  بیاور

آموزگار به صورت تصادفی قرآن را باز کنید. 
سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن دو صفحه را برای 
یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با 

صدای بلند می خواند.

9

خواندن 
از روی قرآن کامل

                                                        وقت نماز

ۡمـِس َو َقۡبـَل ُغـروِبـها  ۡح ِبـَحۡمـِد َرِبّـَك َقۡبـَل ُطـلوِع الشَّ َو َسـِبّ
و با حمد و ستایش، پروردگارت را قبل از طلوع و غروب خورشید 

 
ۡح َو َاۡطـراَف الـنَّـهاِر  َو ِمۡن آناِء الـلَّۡیـِل َفـَسـِبّ
و در برخی از ساعات شب و روز نیز خدا را تسبیح كن

َك َتـۡرضٰی  َلـَعـلَـّ
تا راضی و خشنود گردی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 در ادامه ی آیات درس، آیات 106 تا 113 سوره ی نساء را از روی قرآنی كه 
در خانه دارید، بخوان.

انس با قرآن کریم )استان تهران، شهرری، حرم امام خمینی(  یک نکته 
از هزاران

سوره ی طه، آیه ی 130


