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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



ما باید قرآن را سرلوحه ی همه ی کارهای خود قرار دهیم، 

و از اُنس با قرآن کرمی غفلت نکنیم .
هُ  « امام خمینی »  قُّدَِس ِسرُّ
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 دانش آموزان عزیز
سعى کنیم همه ى کتاب هاى درسى خود، به ویژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آیات نورانى قرآن کریم 
است به خوبى نگهدارى کرده و در رعایت پاکیزگى و احترام به آن بکوشیم. هم چنین خوب است در زنگ قرآن، 

همیشه با وضو باشیم.

شایسته است این کتاب را در کتابخانه ى خود نگهدارى کنید یا در پایان سال تحصیلى به مدرسه تحویل دهید. 

 همکاران عزیز و معلمان گرامی
این کتاب به وسیله ى رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا تدریس مى شود. استفاده از کتاب گویا یا رمزینه 
با  نیز توصیه مى شود؛ دانش آموزان عزیز مى توانند  با هماهنگی معلم درس قرآن  از کالس  سریع پاسخ در خارج 
همکارى معلّم محترم نسبت به تهیه ی فایل کتاب گویای آموزش قرآن پایه ی چهارم، از طریق کتابخانه مدرسه و یا 

شبکه ملی مدارس ایران )رشد( به نشانی Roshd.ir اقدام کنند.

نام کالس: نام و نام خانوادگى:  
نام مدرسه: 

نام معّلم: نشانی مدرسه: 



 پدر و مادر گرامی 

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما خانواده ی محترم، خداوند را سپاس می گوییم که فرزند عزیزمان 
یک سال تحصیلی دیگر را با موفقیت پشت سر گذاشته است و اینک در پایه ی چهارم، در کنار سایر دروس، آموزش 

قرآن را ادامه می دهد.
فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مسئولیت تربیت او را بر عهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین 
محترم، قسمتی از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. همه ی ما باید با پذیرش امر 
خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، این بار امانت را به سالمت به سر منزل مقصود برسانیم تا ان شاء الله از این غنچه های 

بهشتی، باغ ها و بوستان های پرطراوتی که مظهر رحمت و خیر خداوند است، پدید آید.
قرآن کالم و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانیان است. آموزش 
و پرورش برنامه ای منظم تدوین کرده است تا همه ی دانش آموزان به یادگیری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند در آینده 
قرآن را روان و زیبا بخوانند، به تدریج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت روزانه ی آن، همیشه خود را در 

پناه هدایت خداوند قرار دهند.
برنامه ی جدید آموزش قرآن با ویژگی های زیر، درصدد آن است که به لطف الهی زمینه ی انس دائمی دانش آموزان 

را با قرآن کریم فراهم آورد.
1ـ در این برنامه، جامعیت آموزش قرآن مورد نظر است؛ یعنی عالوه بر توانایی روخوانی و روان خوانی، به سایر جنبه های 

ضروری و پرجاذبه ی آن، مانند زیباخوانی، درک معنای آیات و آشنایی با داستان ها و معارف آن نیز توجه می شود.
٢ـ کسب مهارت خواندن قرآن نیاز به استمرار، تکرار و تمرین دارد. از این رو، ساعات آموزش قرآن در طول هفته 

توزیع شده است، به نحوی که نباید قرآن فقط در یک روز هفته آموزش داده شود.
٣ـ به منظور ایجاد انس دانش آموزان با قرآن کریم، از داستان های زیبا و پرمعنای آن و هم چنین از عبارات کوتاه، 

زیبا و حکمت آمیز قرآن استفاده شده است.
٤ـ با استفاده از وسایل مناسب، دانش آموزان صوت زیبای قرآن را می شنوند و همراه آن می خوانند. این امر بر 

جاذبیت و کیفیت آموزش می افزاید.

پیش گفتار 

اول

پیامبر اکرم صّلی الّله علیه و آله فرمودند: 
خانه ای که در آن قرآن بسیار خوانده می شود، پُرخیر و برکت است و روزِی آن خانواده فراوان می شود.
اصول کافی؛ ج ٢، ص ٦١٠
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  انتظار ما از شما اولیای گرامی 

1ـ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ایم، کودکان 
ما نیز خواندن قرآن را از ما می آموزند. از شما پدر و مادر عزیز انتظار می رود که با خواندن روزانه ی قرآن کریم، 
الگوی شایسته ای برای فرزند خود باشید. آن ها باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما بیاموزند 
و با مشاهده ی اخالق و رفتار ما، درک کنند که همه می خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد. آن ها باید عالقه به 

قرآن، محبت به خدا، مهربانی به مردم و اخالق و رفتار اسالمی را عمالً  از بزرگ ترها بیاموزند. 
2ـ از فرزندتان بخواهید آن چه را از قرآن در مدرسه آموخته است برای شما بازگو کند. از او بخواهید آیات و عبارات 
قرآنی هر درس را از روی کتاب نشان دهد و به صورت شمرده برای شما بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات 
قرآنی را برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند. آموزگار نیز آیات قرآن را برای دانش آموزان نمی خواند، بلکه 
خوِد دانش آموزان به کمک آن چه آموخته اند، می توانند عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات، 

اشتباهی داشت، از او بخواهید که دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
٣ـ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. اگر فرزند شما به حفظ 
این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا به تدریج آن ها را سرلوحه ی زندگی خویش قرار دهد. ضمناً 

حفظ پیام ها، او را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده می کند.
٤ـ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و عالقه ی بیش تر به قرآن و فهم و درک مفاهیم 
آن است، از روی کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند. این کار عالوه بر آموزش قرآن، 

موجب تقویت مهارت های خواندن و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
و  برای مطالعه ی آزاد است  ترجمه ها  این  ترجمه شده است.  ساده  نسبتاً  به طور  آیات دروس  از  برخی  ٥  ـ 
این آیات و هم چنین مفاهیمی را که در بخش »کار در کالس« هر  نیستند ترجمه ی  دانش آموزان موظف 
درس آمده است، حفظ کنند و نباید در ارزش یابی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. بدیهی است 

در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب عالقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است. 
٦ ـ آموزگاِر  فرزندتان آمادگی دارد که تجارب و اطالعات خود را برای توفیق هرچه بیش تر فرزندتان، با کمال افتخار 

در اختیار شما قرار دهد. شما نیز از میزان موفقیت فرزندتان جویا شوید.
7 ـ فرزندتان را به شرکت در جلسه ی قرآن مسجد محل خود تشویق و او را در این مسیر، همراهی کنید.

به این امید که فرزند شما در آینده، انسانی بزرگ، با ایمان، بنده ی خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت      الّصالحات 
برای همه ی ما باشد.

دوم



سوم

 همکار و آموزگار گرامی 

َو الَّـذیـَن  جاَهـدوا فیـنا، لَـنَـۡهـدِ َیـنَّـُهـۡم ُسـُبـلَـنا، َو ِانَّ الـّلٰـَه لَـَمـَع اۡلـُمـۡحـِسـنیـَن
و کسانی که در راه ما تالش می کنند، حتماً ایشان را به آن راه ها هدایت می کنیم 

و قطعاً خدا با نیکوکاران است.
                                                 سوره ی عنکبوت، آیه ی 69

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیش تر در آموزش قرآن، 
توجه شما را به برخی نکات مهم جلب می نماییم. هر چند تفصیل این مطالب در کتاب راهنمای معلم ارائه می شود، ولی 

امید است در این  جا  بیان مختصر این نکات، مفید باشد.
پیش از انجام هر کاری بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس که در راه خدا تالش 

کند قطعاً خدا او را راهنمایی می کند و همیشه پشتیبان نیکوکاران است.
مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب، در ادامه آمده است. توجه و عمل به این امور، ضامن موفقیت بیش تر شماست.

  مراحل تدریس 

برای تدریس، تمرین و پژوهش هر درس، سه یا چهار جلسه درنظر گرفته شده است. از این رو، هر درس را طبق 
بودجه بندی پیش بینی شده طی مراحل صفحٔه بعد آموزش دهید.

https://www.roshd.ir/401-0-2


چهارم

جلسه ی اول

الف ـ روخوانی و قرائت
ـ  پیش خوانی: از دانش آموزان هر میز بخواهید طّی چند دقیقه آیات درس را به آرامی برای یکدیگر بخوانند. ١

٢ـ روخوانی آیات درس: هر دانش آموز یک جمله یا حدود یک سطر از آیات درس را جمله به جمله می خواند، 
اگر دانش آموزی اشتباه خواند، بالفاصله اشتباه او را تصحیح نمی کنیم؛ بلکه فرصت می دهیم تا خود، اشکال خویش 

را رفع کند.
در این مرحله هر دانش آموز با توجه به توانایی خود، آیات را با قرائت یا به صورت ساده و شمرده و یا حتی بخش بخش 
می خواند. در این قسمت آن چه اهمیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس و تالش برای خواندن آن هاست. سعی 

شود در این قسمت، هر دانش آموز یک سطر از آیات را بخواند.

رفع اشکاالت روخوانی
درصورتی که تعدادی از دانش آموزان در خواندن برخی از کلمه ها و ترکیب ها مشکل داشتند، این گونه کلمات 
یا ترکیب ها را روی تخته بنویسید و با نشان دادن صحیح حروف و حرکات، از دانش آموزان بخواهید، آن کلمه را 

به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانند تا در خواندن آن ها تسلط الزم را پیدا کنند. 
٣ـ پخش قرائت، استماع و جمع خوانی: آموزگار در صورت در اختیار داشتن امکانات الزم، قرائت آیات درس 
را پخش می کند و از دانش آموزان می خواهد هر جمله را بار اّول گوش کنند و بار دوم همراه با قرائت الگو بخوانند. 
دانش آموزان همراه قرائت الگو، متن آیات را نشان می دهند و خط می برند، به این ترتیب گوش دانش آموز آیات را 

می شنود، چشم او آیات را می بیند و زبان او آیات را تلّفظ می کند. 
تذکر 1: آموزگار باید هنگام پخش قرائت، بر خط  بردن و خواندن  دانش آموزان نظارت کند.

تذکر 2: بهتر است از دانش آموزان بخواهید که در زمان هم خوانی با قرائت الگو، صدای خود را خیلی بلند نکنند 
تا بتوانند صدای قرائت الگو را خوب بشنوند.

یک نکته: زیر برخی از کلمه ها و ترکیب ها خط کشیده شده است. بسیاری از این کلمات، در فارسی و قرآن به 
یک معنا هستند و یا دانش آموزان با این کلمات آشنایی اجمالی دارند. معنی آن را از دانش آموزان سؤال کنید، این 

فعالیت نمره و امتیاز منفی ندارد.
٤ـ فردخوانی قرائت آیات درس: از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک جمله یا حدود یک سطر از آیات درس 
را جمله به جمله به صورت انفرادی بخوانند. آن ها را تشویق کنید مانند قرائت الگو بخوانند، ولی بر آن ها سخت نگیرید؛ 
دانش آموزی که آیات را به صورت معمولی می خواند نیز مورد تشویق قرار می گیرد. چنان چه برخی از دانش آموزان 



در خواندن کلماتی مشکل داشتند به شیوه ی رفع اشکال روخوانی عمل کنید.
٥ ـ حفظ برخی از آیات و روایات: برخی از عبارات و آیات برای حفظ توصیه شده اند. دانش آموزان را به 
حفظ این بخش ها تشویق کنید. از این بخش ارزش یابی پایانی به عمل نمی آید بلکه صرفاً رتبه یا امتیاز تشویقی دارد.

ب ـ پیام قرآنی
هدف از ارائه ی پیام های قرآنی کسب مهارت تفّکر در آیات قرآن کریم است. مراحل آموزش پیام های قرآنی به 

شرح زیر است:
١ـ روخوانی پیام قرآنی و ترجمه ی آن: پیام قرآنی توّسط چند دانش آموز مسلّط تر خوانده می شود و هربار 

بقیه ی دانش آموزان به صورت دسته جمعی تکرار می کنند، سپس یکی از دانش آموزان ترجمه ی پیام را می خواند.
٢ـ بیان مفهوم پیام: آموزگار به کمک تصاویر مربوط به پیام، به روش پرسش و پاسخ و با مشارکت دانش آموزان، 
آن ها را با مفهوم پیام آشنا می کند. برای درک بهتر پیام، از دانش آموزان می خواهیم مصادیق و نمونه های دیگری از 

مفهوم پیام را بیان کنند.
٣ـ از دانش آموزان می خواهیم که عبارت پیام قرآنی را در آیات درس بیابند و از روی آن بخوانند.

تذکر: می توانید دانش آموزان را تشویق کنید تا درباره ی پیام قرآنی، به صورت گروهی یا فردی کارهای هنری مانند 
نقاشی، خوشنویسی و… انجام دهند.

گاهی پیام قرآنی، دارای کلمات و ترکیباتی است که باید معنا شود. از دانش آموزان می خواهیم که با استفاده از 
ترجمه ی آیات درس و پیام قرآنی، معنای کلمات یا عباراتی را که مشخص شده است، پیدا کنند. در صورتی که این 
کلمات، هم خانواده ی آشنا و رایج در زبان فارسی دارند، از دانش آموزان بخواهید آن ها را بیان کنند. این کار هم 
شوق انگیز است و هم موجب افزایش توانایی دانش آموزان در درک معنای کلمات مشترک قرآنی و فارسی می شود.

پیشنهاد: خوب است دانش آموزان در شروع زنگ اول، همزمان با ورود معلم به کالس، پیام قرآنی را به صورت 
دسته جمعی بخوانند.

ج ـ داستان
داستان را به شیوه ی قصه گویی و به زبان ساده، به کمک تصاویر برای دانش آموزان تعریف کنید و از بیان مطالب 
زائد و غیرمستند بپرهیزید. در صورت وجود وقت از دانش آموزان بخواهید که هر یک چند سطر از داستان را از 

روی کتاب بخوانند.

پنجم



ششم

جلسه ی دوم

الف ـ قاعده: قاعده ی مربوط به درس را به اختصار توضیح دهید و از توضیحات اضافی بپرهیزید. هیچ نیازی 
نیست که دانش آموزان مفهوم قاعده را به ذهن بسپارند؛ زیرا کسب مهارت عملی در به کار بردن این قواعد اهمیت دارد. 

از این رو، در ارزش یابی نباید از مفهوم و تعریف قواعد هیچ گونه پرسشی به عمل آید.

ب ـ پخش قرائت الگو، استماع و جمع خوانی: دانش آموزان، در صورت امکان قرائت آیات درس را گوش 
می کنند و با نشان دادن خط همراه با قرائت الگو می خوانند. آموزگار توجه دانش آموزان را به رعایت قاعده ی درس، 

جلب می کند.

جـ  قرائت عبارات جدید قرآنی: در جلسه ی دوم هر درس، تعدادی از عبارات قرآنی آمده است که معموالً نکاتی 
مربوط به قاعده ی آن درس دارد. دانش آموزان، این عبارات را با رعایت قاعده ی موردنظر می خوانند. در ضمن، این 
عبارات نیز ترجمه شده است تا دانش آموزان با مفاهیم اولیه ی قرآنی نیز آشنا شوند. هم چنین ترجمه ی این عبارات، 

دانش آموزان را برای فعالیت »کار در کالس« نیز آماده می کند.
تذکر مهم: دانش آموزان موظف به حفظ ترجمه ی عبارات قرآنی و هم چنین مفاهیم کار در کالس نیستند. این 
موارد را در ارزش یابی مستمر و پایانی درنظر نگیرید، ولی می توانید از دانش آموزانی که در این زمینه عالقه و توانایی 

بیش تری نشان می دهند به شیوه ای مناسب تقدیر کنید.
د ـ کار در کالس: به منظور ایجاد عالقه ی بیش تر در دانش آموزان بـه قرآن و فراهم  آوردن زمینه ی درک و فهم 
تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن، در هر درس بخشی به عنوان »کار در کالس« در نظر گرفته شده است. این بخش به 
روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود. معلم پاسخ را از یک گروه می پرسد؛ 

اگر پاسخ نادرست بود، گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم دانش آموزان به نادرستی پاسخ اّول پی ببرند.
انجام تمرین های »کار در کالس« الزامی است، ولی فراگیری مطالب این بخش توسط دانش آموزان می تواند به عنوان 
فعالیت های آزاد خارج از کالس در ارزش یابی مستمر دانش آموزان منظور شود؛ ولی عدم یادگیری آن ها نباید در 

ارزش یابی مستمر و پایانی منجر به کسر نمره ای از دانش آموزان گردد.
تذکر: معلم در پایان کالس، دانش آموزان را به انجام تمرینات انس با قرآن درخانه و خواندن روزانه ی قرآن کریم 

توصیه می کند.



هفتم

جلسه ی سوم

انس با قرآن در خانه
این بخش برای تکلیف و تمرین در خانه است. در زمان مناسب، انجام این تکلیف را به دانش آموزان تذکر دهید، و 
در جلسه ی پایانی هر درس، این تکلیف را بازدید و بررسی کنید. توجه شود تمرین های این بخش، نمونه سؤال نیست 
تا معلم شبیه آن ها را در ارزش یابی ها به ویژه ارزش یابی پایانی از دانش آموزان بپرسد؛ بلکه هدف از این بخش، کسب 

مهارت در به کار بردن قواعد و تمرین بیش تر است.

نتیجه و ثمره ی اصلی آموزش و یادگیری قرآن، خواندن روزانه ی آن و انس دائمی با قرآن کریم است.

قطره اما دریا: پیامبر اکرم )ص( و ائمه ی معصومین علیهم السالم در طول عمر پربرکت خود همواره با قرآن کریم 
انس داشته و مسلمانان را نیز بر این امر سفارش کرده اند. نقش الگویی ایشان از یک سو و احادیث و روایات فراوان 
درباره ی انس با قرآن کریم از سوی دیگر، می تواند به عنوان یک روش تأثیرگذار در آموزش قرآن، زمینه ی مناسبی را 

برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد. 
دانش آموزان در جلسه ی انس با قرآن، حدیث را می خوانند و با کمک معلم خود درباره ی آن با یک دیگر گفت  و گو می کنند.

در پایان هر درس، یک صفحه از قرآن کامل آمده است. در هر زمان مناسب، دانش آموزان را توصیه کنید هر روز 
مقداری از آیات این صفحه را در خانه بخوانند.

درس آخر)قرآن در تابستان(
این بخش از کتاب، تنها برای فصل تابستان نیست، بلکه در طول سال تحصیلی نیز با هدف تعمیم مهارت روخوانی 
و روان خوانی )حفظ اجمالی( قرآن کریم به این بخش مراجعه می شود. عالوه بر آن، هر یک از صفحات این بخش 
برای یک هفته از تابستان در نظر گرفته شده است. هر دانش آموز می تواند ضمن تالوت این صفحه، از کتاب گویا )لوح 

فشرده( یا رمزینه های سریع پاسخ نیز برای انس بیشتر با قرآن کریم استفاده کند.

پرسش و ارزش یابی
سنجش پیشرفت دانش آموزان و تشخیص میزان توفیق آموزگار در تدریس، ضمن انجام فعالیت های مختلف هر 

جلسه صورت می پذیرد.
در آخرین جلسه ی هر درس، ضمن این که تکلیف »انس با قرآن در خانه« بازدید و بررسی می شود از تمرینات آن، 

پرسش به عمل آمده و نتیجه ی آن در ارزش یابی مستمر منظور می گردد.



هشتم

  اهداف مورد انتظار

تأکید بر حیطه ی عاطفی و تقویت عالقه ی دانش آموزان به قرائت روزانه ی قرآن کریم و یادگیری آن، یکی از مهم ترین 
اهداف درس قرآن است. کسب مهارت های مورد نظر باید به نحوی باشد که موجب تقویت و انس دائمی و عالقه ی 
دانش آموزان به قرآن کریم گردد. از این رو، هر چند محتوای آموزش از تنوع برخوردار است ولی انتظار می رود در 

پایان سال تحصیلی، دانش آموزان به توانایی های زیر دست یابند:
1ـ آیات جلسه ی اّول هر درس را به صورت روان و معمولی می خوانند.

2ـ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می خوانند.
٣ـ پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب می خوانند و می توانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخی 

از مصادیق آن را بیان کنند.
هر دانش آموز با این توانایی، حّداکثر رتبه را کسب می کند. بدیهی است بسیاری از دانش آموزان بیش از این حد 

توفیق خواهند داشت.

  چند توصیه 

1ـ تشویق دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم، خواندن آیات کتاب درسی شبیه قرائت الگو، حفظ پیام های 
قرآنی درصورتی که بدون فشار و اجبار باشد، مناسب و ارزشمند است.

2ـ دانش آموزان را به فّعالیت های جّذاب خارج از کالس تشویق کنید؛ مانند: خواندن آیات درس در خانه در حضور 
والدین هر روز به مّدت چند دقیقه، گوش کردن قرائت آموزشی در خانه، انجام فّعالیت های هنری و ذوقی درباره ی 
پیام های قرآنی، شرکت در مسابقات و حضور در مجالس قرآنی )دارالقرآن، مسجد و هیئت های مذهبی(، استفاده از 

برنامه های شبکه ی قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن و … . 
3ـ دانش آموزان باید تمام فّعالیت های قرآنی به ویژه فّعالیت های فوق برنامه را با رغبت و عالقه و بدون اکراه و اجبار 

و به دور از رقابت های ناسالم انجام دهند.
آموزگار عزیز، خسته نباشید! امید است که خداوند همه ی کارهای شما را عبادت محسوب کند و دانش آموزان را 

باقیاُت الّصالحات شما قرار دهد.

http://quran¯dept.talif.sch.ir   )در گاه )سایت

quran¯dept@talif.sch.ir                )رایانامه )ایمیل

آموزگاران و کارشناسان محترم، والدین گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند برای هرگونه اظهارنظر و ارائه ی پیشنهاد در اصالح و تكمیل 

برنامه ی درسی و کتاب های آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانی زیر تماس بگیرند.

پیشاپیش از همكاری و تالش همه ی عزیزان سپاس گزاری می شود.

نهم



  در این جلسه برای یادآوری آموخته های قبلی، تمرین های زیر را انجام می دهیم.

١ـ  سوره ها، پیام های قرآنی و احادیثی را که در تابستان آموخته اید، برای هم کالسی های خود بخوانید.

٢ـ  این کلمات قرآنی را با دقت در حرکات آن ها بخوانید.

َاتُـجاِدلونَـنی اوذیـنا  ُاِذنَ 

٣ـ حرف ساکن، همراه با حرکت قبل از خود خوانده می شود. این کلمات را بخوانید.

یُـۡنـِذرونَـکُۡم یَـۡخـلُـقونَ  َاۡمـِهۡلـُهمۡ 

٤ـ حرف دارای تشدید، دو بار خوانده می شود، یک بار با حرکت قبل از خود و بار دوم با حرکت خودش؛ مانند:

ِانّـی ← ِانۡـنی لَـّمـا ←  لَـۡمـما   ← کُـۡلـُل  کُـلُّ

اکنون این کلمات را بخوانید.

ُر کَـّ یَـذَّ یَـظُـّنـونَ  َقـّری  َرِبّ 

کۡـرٰی تَـۡنـَفـُع الۡـُمـۡؤِمـنـیـَن  الـِذّ نَّ َو َذِکّـۡر فَـاِ
یادآوری کن که یادآوری برای مؤمنان سودمند است.
                     سوره ی ذاریات، آیه ی ٥٥

یادآوری:

دانش آموزان عزیز!  ورود شما را به کالس چهارم تبریک می گوییم. امید است 
امسال نیز با توکل بر خدا و هّمت و عالقه ی بیش تر، بتوانید قرآن کریم را بهتر 
بیاموزید و در عمل به سخنان زیبای آن، موفق شوید. به یاد داشته باشید خواندن 

روزانه ی قرآن، کلید اصلی انس دائمی شما با قرآن کریم است.

جلسه ی اولدرس اول 

  1  

https://www.roshd.ir/401-1


٥ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت به تنوین بخوانید.

ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة َحـۡتـًما َمـۡقـِضـیًّـا  ٍة  َـّ ِبـَهـِدی ِرۡزٌق کَـریـمٌ 

٦ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت در صدای »  ـه و ، ـه ی  « بخوانید.

ِعـۡنـَد َرِبّـه ی َاۡجـُره و   لَـۡن  ُاۡرِسـلَـه و  ِبـَرسوِلـه ی  َعـبۡـَده و 

٧ـ با دقت در حروف ناخوانا، این کلمات را بخوانید.

تَـَولّـٰی یُـۡجـزیٰ  تَـریٰ  َعـلـیٰ  ـ یاء زیر الف کوچک )ٰی(:      ِالـیٰ 

تَـواَصۡوا ُرّدوا  آَمـنوا  ـ الف بعد از واو آخر )وا(:     قالوا 

یُــٔواِخـُذ نا  َعـطاُؤ ِمـنـیـنَ  (:      ُمـۡؤ ـ واو پایه ی همزه )وٴ

َهـِیّـۡیٔ یُـبۡـِدیُٔ  ِاۡمـِرٍیٔ  (:     ُقـِریَٔ  ـ یاء پایه ی همزه )یٴ

َغفوًرا کَریًما  ـ(:     َقوـًل�  ـً ـ الف بعد از تنوین )ـ

ـی ُمـَسـمًّ فَـًتـی    ـ ی(:     هُـًدی  ـً ـ یاء بعد از تنوین فتحه )ـ

٨ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت در حروف ناخوانا و اتصال قبل به بعد آنها بخوانید.

َسـَق ِاَذا  اتَـّ فَـاۡسـَتـِقـمۡ  َو الۡـَفـۡجـِر  فَـاۡعـلَـمۡ 

َه ُقـوا  الـلٰـّ َفـاتَـّ ـماِء  ِالَـی اۡلَۡرِض  ِمَن الـسَّ

بَـعوا ذیـَن  اتَـّ ِبـعـوا ِمـَن  الَـّ ُـّ ذیـَن  ات َا  الَـّ ِاۡذ تَـبَـرَّ
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مناز در قرآن

این آیات را با نشان دادن خط بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.

  حـیـِم  ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ـ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ذیـَن هُـۡم فی َصـالِتـِهـۡم خـاِشـعـوَن                       َقـۡد َافۡـلَـَح الۡـُمـۡؤِمـنـوَن          َالَـّ

      به راستی که رستگار شدند مؤمنان.  آنان که در نمازشان خاشع و فروتن هستند.                           سوره ی مؤمنون، آیه ی ١و٢ 

         ـالَة تَـۡنـهٰی َعـِن الۡـَفۡحـشاِء َو الۡـُمۡنـَکـِر   الـصَّ ـالَة   ِانَّ ٢ـ  َو َاِقـِم الـصَّ
سوره ی عنکبوت، آیه ی ٤٥           و نماز بخوان زیرا نماز )انسان را( از زشتی ها و گناه بازمی دارد.    

                     تی  یَـّ ـالِة   َو ِمـۡن ُذِرّ  اۡجـَعـۡلـنـی ُمـقـیـَم الـصَّ ٣ـ َرِبّ
  سوره ی ابراهیم، آیه ی 40              پروردگارا من و فرزندانم را از نمازگزاران قرار بده. 

ـالِة ِمـۡن یَـۡوِم الۡـُجـُمـَعـِة  ذیـَن آَمـنـوا   ِاذا نـوِدَی ِلـلـصَّ َهـا الَـّ ُـّ ٤ـ یـا َای
ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که برای نماز جمعه فرا خوانده شدید،

              ِه  فَـاۡسـَعـۡوا ِالـٰی ِذکۡـِر الـلٰـّ
         سوره ی جمعه، آیه ی 9 به سوی یاد خدا )نماز( بشتابید. 

جلسه ی دوم

کتاب درسی  آیات  از  برخی  با قرآن کریم،  بیش تر شما  آشنایی  برای  دانش آموزان عزیز! 
به صورت ساده ترجمه شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و نیازی به حفظ 
آن ها نیست. در بخشی از تمرین های این کتاب و نیز در کتاب های سال های آینده با روش 

صحیح فهم معنای آیات قرآن بیش تر آشنا خواهید شد.

١٢

یکی از عبارت های بال را )به انتخاب خود( حفظ کنید.
حفظ قرآن
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نا: …              ُمـۡؤِمـنـیـَن : …                یَـۡوم: …                  ِحساب: … َـّ           َرب

 سوره ی ابراهیم، آیه ی 41

ِمـنـیـَن   َو ِلـۡلـُمـٔوۡ َنـا اۡغـِفـۡر لی َو ِلـواِلـَدیَّ َـّ َرب
پروردگارا من و پدر و مادرم و مؤمنان را بیاُمـرز،  

یَـۡوَم یَـقوُم الۡـِحـساُب
در روزی که به حساب مردم رسیدگی می شود.)یعنی روز قیامت( 

چه خوب است با خواندن این دعای زیبای قرآنی در قنوت نمازهای خود، 
برای خودمان و پدر و مادر عزیزمان دعا کنیم.
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وقف بر حرکات  ـــــــــــــــــــــجلسه ی سوم

همان طور که می دانید صداهای آبی  ــــَـــــــــِــــــُــــ  در آخر سطر، به هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از این پس، این صداها معمولی )یا توپر( نوشته شده است، ولی هنگام وقف 

خوانده نمی شود.

آخر و در  بخوانید  دیگر  بار  را یک  قبل  آیات جلسه ی  و  خوب است عبارات  مترین اول: 
 هرجمله، وقف کنید.

مترین دوم : این آیات را که درباره ی اهمیت نماز است، بخوانید و به ترجمه ی 
آن ها توجه کنید.

کـاَة   َو اۡرکَـعوا َمـَع الـّراِکـعیـنَ       ـالَة   َو آتُـوا الـزَّ  ١ـ  َو َاقـیـُمـوا الـصَّ

      و نماز بخوانید و زکات بدهید و با رکوع کنندگان )در نماز جماعت( رکوع کنید. سوره ی بقره، آیه ی ٤٣ 

ـالَة   َو ۡأُمـۡر ِبـالۡـَمـۡعـروِف   َو انۡـَه َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر    َاِقـِم الـصَّ ٢ـ  یـا بُـَنـیَّ
                 ای فرزندم برپا دار نماز را و امر کن به کار خوب و نهی کن از کار بد.             سوره ی لقمان، آیه ی ١٧  

 الۡـعالَـمیـنَ  ِه َرِبّ  َصـالتی َو نُـُسکی َو َمـۡحیاَی َو َمـماتی   ِلـلٰـّ      ٣ـ  ُقـۡل ِانَّ

                    بگو: قطعاً نماز من و همه ی عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداست که پروردگار 

          سوره ی َانعام، آیه ی ١٦٢                                                     جهانیان است. 

٤٣

١٦٢

یکی از عبارت های بال را )به انتخاب 
خود( حفظ کنید.

حفظ قرآن

  ٥  



 مترین اول : معنای صحیح را عالمت بزنید.

 پروردگار   خدا   ه:  ١ـ َالـلٰـّ
 پروردگار   خدا   ٢ـ َرّب: 

 روزه   نماز   ٣ـ َصـالة: 
 پیامبر   پیامبران   ٤ـ َرسـول: 

 جهانیان   دانشمندان   ٥ ـ عالَـمیـَن: 

 مترین دوم :  این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را بخوانید و معنای آن ها را کامل کنید.

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ـ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
    به نام      …             …                 …      ٭  

 الۡـعـالَـمیـَن ٢ـ  َرِبّ
…           …      

ِه ٣ـ  َرسوُل الـلٰـّ
…          …    

ـالَة  َاِقـِم الـصَّ ٤ـ  یا بُـَنـیَّ
    ای فرزندم، به پا دار     …      را  

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

کنید.

هر سه نقطه جانشین یک کلمه است.
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قطره اما دریا

 مترین اول
آیات جلسه ی اول و دوم این درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. دقت کنید که درحالت وقف، 

حرکت آخر عبارت را نخوانید. 

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشید.

    سوره ی بقره، آیه ی 238           ـلَـواِت  ١ـ   حاِفـظـوا َعـلَـی الـصَّ
      سوره ی َانعام، آیه ی 72         قوُه  ـالَة   َو اتَـّ ٢ـ   َو َاۡن َاقـیـُمـوا الـصَّ
      سوره ی َانعام، آیه ی 92         ٣ـ   َو هُـۡم َعـلـٰی َصـالِتـِهـۡم یُـحاِفـظوَن 
  سوره ی ِاسراء، آیه ی ٧٨   ۡمـِس   ِالٰی َغـَسـِق الـلَّـۡیـِل  ـالَة   ِلـُدلوِك الـشَّ ٤ـ   َاِقـِم الـصَّ

 مترین سوم 

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن  وصل کنید. 
)مانند شماره ی ١(

پیامبر اعظم صلّی اهلل علیه و آله  :

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران نیز آموزش دهد٭ .  

انس با قرآن در خانهجلسه ی  چهارم

کتاب مستدرک الوسائل، ج ١، ص ٢٨٨
 
٭

قطره
اما

دریا

9٢

یکی از عبارت های بال را )به انتخاب خود( از حفظ بخوانید.
حفظ قرآن
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ما  نَـّ ِه ج   َو َمۡن َیۡشُكۡر    َفـاِ َو َلـَقۡد آَتۡینا ُلۡقماَن اۡلِحۡكَمـَة    َاِن اۡشُكۡر ِللّٰ
   َو ِاۡذ قاَل  ١٢  َحمیـٌد    اللَّٰه َغـِنـىٌّ نَّ      َو َمۡن َكـَفـَر      َفـاِ

ز
َیۡشُكـُر ِلـَنۡفِسـه ی

ۡرَك  الِشّ    ِانَّ
 ل   ُتۡشِرۡك ِباللِّٰهز  ُلۡقماُن ـِل�بۡـِنـه ی   َو ُهـَو یَـِعـظُـهو   یا ُبـَنـىَّ

ـهو  ُامُّ َحـَمـَلۡتُه       
ِبـواِلَدۡیِهز نۡساَن  ۡیَنا اۡلِ َوصَّ   َو    ١٣   َعـظیـٌم  َلـُظۡلٌم 

َو  لى  اۡشـُكۡر  َاِن      عاَمۡیـِنز  فى  ِفصاُلـهو  َو  َوۡهٍن    َعـلٰىٰ َوۡهًنا 
 َاۡن ُتۡشِرَك بى      َو ِاۡن جاَهـداَك َعـلٰىٰ ١٤  الَۡمـصیـرُ   ِلـواِلَدۡیـَك   ِالَىَّ
ۡنیا  ما َلۡیَس َلـَك ِبـه ى ِعۡلٌم   َفـال ُتـِطۡعـُهـماز  َو صاِحۡبـُهـما ِفی الدُّ
َمۡرِجـُعـُكۡم      ِالَىَّ   ُثـمَّ    

ج 
ِالَىَّ َاناَب  َمۡن  َسـبیـَل  ِبـۡع  اتَـّ َو       

َمۡعـروًفـاز
َتـُك  ِاۡن  ها  َـّ ِان       ُبـَنـىَّ یا    ١٥ َتۡعَمـلوَن    ُكۡنُتۡم  ِبـما  َفـُانَـِبّـُئـُكۡم 
ـماواِت     ِمۡثقاَل َحـبَّـٍة ِمۡن َخۡرَدٍل   َفـَتـُكۡن فى َصۡخَرٍة   َاۡو ِفى السَّ

١٦  اللَّٰه َلـطیـٌف َخـبیـٌر      ِانَّ
َاۡو ِفى اۡلَۡرِض    َیأِت ِبـَها اللُّٰهج

خواندن روزانه ی قرآن
همان طور که هر روز نماز می خوانیم، 

چه خوب است هر روز مقداری قرآن نیز بخوانیم.
هر روز مقداری از آیات ١٢ تا 16 سوره ی لقمان را به صورت »جمله 

به جمله« بخوانید. سعی کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

فعّالیت
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سوره ی لقمان 

آشنایی با عالئم وقف

همان طور که در سال گذشته آموختید چهار حرف ریز »    ج، ز، ط، مـ     « باالی برخی از 
کلمات، نشانه ی وقف است.
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ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم  ِبۡسـِم اللّٰ ِه الرَّ

ۡرِضز  وَ     مـا      ِفـى   اۡلَ ـمـاواِت  ِه      مـا     ِفـى   الـسَّ ــُح       ِلـلٰـّ ُيـَسـِبّ
1  َلـهُ  اۡلـُمۡلـُك  َو َلـُه اۡلـَحۡمـُدز   َو ُهـَو َعـلٰى ُكـِلّ َشۡىٍء َقـديٌر

ِمـٌنز وَ    ِمۡنـُكمۡ     ُمٔوۡ َفـِمۡنـُكمۡ   كاِفـرٌ    ُهـوَ   الَّذى    َخـَلـَقـُكۡم 
ـماواِت َخـَلـَق   السَّ  2  وَ  اللّٰهُ    ِبـما    َتـۡعـَمـلـوَن    َبـصـيـٌر 
َفـَاۡحـَسـَن    ُصـَوَرُكـۡم َرُكـۡمز  وَ    َصـوَّ ۡرَض    ِباۡلـَحـِقّ   وَ   اۡلَ
اۡلَۡرِض َو  ـماواِت  السَّ ِفى  ما  َيـۡعـَلـُم   3 اۡلـَمـصيـُر   وَ    ِاَلۡيـِه 

َعـليـٌم هُ   َو الـلٰـّ ُتـۡعـِلـنوَنج   َو مـا  ُتـِسـّروَن   مـا  َيـۡعـَلـُم   َو 
ِمۡن َكـَفـروا  ذيـَن  الَـّ َنـَبـُا  َيۡأِتـُكۡم  اَ َلـۡم   4 ـدوِر  الصُّ  ِبـذاِت 

5 َاليـمٌ  َعـذاٌب  وَ  َلـُهۡم  َاۡمـِرِهـۡم    َوباَل  َفـذاقوا    َقۡبـُل   
َفـقالوا  ـناِت    ِباۡلـَبـِيّ ُرُسـُلـُهۡم  َتـۡأتـيـِهۡم  كاَنۡت  ه و  ِبـَانَـّ ٰذِلـَك 
اللُّٰهج    َواۡسـَتۡغـَنـى  َتـَولَّۡواج   َو  َفـَكـَفـروا   َيـۡهـدوَنـنا    اَ َبـَشـٌر 

6 َو اللُّٰه َغـِنـىٌّ َحـميـٌد 

 مترین دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک جمله از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و ساير 
دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

 مترین اول: آيات 1 تا 6 سوره ی َتـغابُـن را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

جلسه ی اولدرس دوم 
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سوره ی تَغابُن، آیه ی 2

ُه ِبـما تَـۡعـَمـلوَن بَـصيـٌر َو   الـلٰـّ
خدا هر کاری را که می کنيد،  می بيند.

به نظر شما کسی موفق می شود؟

آیا می توانید سیب خود را در 
جایی بخورید که هیچ کس نبیند؟!

چه خوب است این پیام قرآنی را در آیات درس 
پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

  10  



ــجلسه ی دوم ــــــــٌ ـــــــــٍ وقف بر حرکات  ـــً

خوانده  سطر  هر  آخر  در     ٌ   ٍ    ً آبی  صداهای  می دانید،  که  نمی شوند. از این پس، این صداها معمولی نوشته شده است، ولی مانند همان طور 
گذشته، هنگام وقف خوانده نمی شوند.

 مترین اوّل
قرائت آيات درس را از  کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ گوش کنيد؛ با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد 

و به وقف بر حرکات ـــًــــٍــــــٌـ  توجه کنيد.

 مترین دوم 
اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن توجه کنيد. 

سوره ی بقره، آيه ی 224 ُه َسـميـٌع َعـليـٌم            ١ـ  َو الـلٰـّ
       و    خدا      شنوای       دانا       است.

ُه َسـميـًعـا بَـصيـًرا            سوره ی ِنساء، آيه ی 134 2ـ   َو کاَن الـلٰـّ
        و              خدا         شنوای         بينا          است.

ُه َعـلـٰی کُـِلّ َشـۡی  ٍء   َقـديـًرا          سوره ی َاحزاب، آيه ی 27 3ـ   َو کاَن الـلٰـّ
          و       خدا              بر           هر چيز           توانا      است.

ُه الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن َو الۡـُمـۡؤِمـناِت َجـّنـاٍت  سوره ی توبه، آيه ی ٧2  ٤ـ   َوَعـَد الـلٰـّ

خدا  مردان  و  زنان  مؤمن  را  به  بهشت های  )زيبا و  پرنعمت(  وعده  داده  است.    

224

134

2٧

  11  



 مترین اول

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

1ـ َسـميـع:   شنوا  دانا

2ـ َعـليـم:   شنوا  دانا
3ـ بَـصيـر:   توانا  بينا

4ـ َقـديـر:   توانا  بينا

 مترین دوم
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده ، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

َه َعـليـٌم َقـديـرٌ                     سوره ی نَحل، آيه ی 70 1ـ  ِانَّ الـلٰـّ

    قطعاً     …        …      ِی       …      است.

ـميـُع الۡـبَـصـيـُر                    سوره ی شوری، آيه ی 11 2ـ  َو هُـَو الـسَّ

   و    او         …       ِی        …          است.

٧0

11
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

هر روز مقداری از آیات ٧ تا 13 سوره ی َتـغابُـن را به صورت »جمله به جمله« از روی 
صفحه ی بعد بخوانید. سعی کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

قطره
اما

دریا

  مترین اول
آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. دّقت کنید در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانید. 

خوب است آیات درس را شبیه قرائت الگو )کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ( تمرین کنید.

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشید.

ـۡ ساُن ِمـۡن َعـَجـٍل              سوره ی انبياء، آيه ی 37 ١ـ  ُخـِلـَق ااِۡلن 

233     سوره ی    بقره، آيه ی 233 َه ِبـما تَـۡعـَمـلـوَن بَـصيـٌر  2ـ  َو اۡعـلَـمـوا   َانَّ الـلٰـّ

ا ُمـبـيـنًـا      سوره ی  ِاسراء، آيه ی 53 ِۡلـاِلنۡـساِن َعـُدوًّ ـۡيـطاَن   کاَن  3ـ   ِانَّ الشَّ

مترین سوم

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن یا تشدید وصل کنید.

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله  :

برتری قرآن بر دیگر سخنان، هم چون برتری خداست بر خلقش٭

کتاب میزان ُ الِحکمه، حدیث 16432
 
٭

فعّالیت
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سوره ی َتغاُبن

معنای کلماتی که زير آن ها خط کشيده شده است را بگوييد.
فعّالیت

ذيـَن َكـَفـروا َاۡن َلۡن ُيۡبـَعـثواج   ُقۡل َبـلٰىٰ   َو َرّبى َلـُتۡبـَعـُثـنَّ  َزَعـَم الَـّ
  7 نَّ ِبـما َعـِمۡلـُتۡمج   َو ٰذِلـَك َعـَلى اللِّٰه يَـسيـٌر    ُثـمَّ َلـُتـَنـبَّـو
ِبـما  ُه  وَ اللّٰ ج   اَ ۡنـَزۡلنا  ذى  الَـّ َرسو ِلـه ى   وَ الّنوِر  َو  ِباللِّٰه  َفـآِمـنوا 
ٰذِلـَك  اۡلَجۡمِعز   ِلـَيۡوِم  َيۡجَمـُعـُكۡم  َيۡوَم    8 َخـبيـٌر   َتۡعـَمـلوَن 
ۡر  َيۡعـَمۡل صاِلـًحا    ُيـَكـِفّ َو  ِه   ِباللّٰ ِمۡن  ُيـو َمۡن  َو  التَّـغابُـِنط  َيۡوُم 
ۡنهاُر   َعۡنـُه َسـِيّـئـاِتـه ی   َو ُيۡدِخۡلـُه َجّناٍت   َتۡجری ِمۡن َتۡحِتـَها اۡلَ
ذيـَن  الَـّ َو   9 ٰذِلـَك اۡلَفۡوزُ    اۡلَعـظيـُم      َاَبـًداج  فيـها  خاِلـديـَن 
ِئـَك َاۡصحاُب الّناِر    خاِلـديـَن  ـٰ بوا ِبــآياِتـنا   ُاول َكـَفـروا  وَ َكـذَّ
ۡذِن  10 ما َاصاَب ِمۡن ُمـصيـَبـٍة ِاّل ِبـاِ فيـهاز   َو ِبۡئـَس اۡلَمـصيـُر 

11 ج   َو اللُّٰه ِبُكِلّ َشۡىٍء َعليـٌم 
ِمۡن ِباللِّٰه   َيۡهـِد َقۡلـَبهو اللِّٰهط   َو َمۡن  ُيو 

ما َعـلٰى  نَـّ ۡن َتـَولَّۡيـُتۡم   َفـاِ َه   َو َاطيـُعوا الرَّسوَلج   َفـاِ َو َاطيـُعوا اللّٰ
َه ِاّل ُهـَوج   َو َعـَلى  اللِّٰه  ـٰ 12  َاللُّٰه ل   ِال َرسوِلـَنا اۡلَبـالُغ اۡلُمـبيـُن  

    13 ِمـنوَن   ـِل اۡلُمو َفۡلَيـَتـَوكَّ
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اللِّٰه  ِنۡعـَمـَة  َتـُعـّدوا  ِاۡن  َو  َسـَاۡلـُتـموهُ ج   ما  كُـِلّ  ِمۡن  آتاُكۡم  َو 

34 َو ِاۡذ قاَل ِاۡبراهيـُم     ۡنـساَن َلـَظـلوٌم َكـّفارٌ  ل  ُتۡحـصوهاج     ِانَّ اۡلِ

َاۡن َبـِنـىَّ  َو  اۡجـُنۡبـنى   َو  آِمـًنا     ٰهـَذا اۡلـَبـَلـَد  اۡجـَعۡل   َرِبّ 
ُهـنَّ َاۡضـَلۡلـَن َكـثيـًرا ِمـَن الّناِسز  35 َرِبّ ِانَـّ  َنۡعـُبـَد اۡلَۡصـناَم 

َك  َفِانَـّ َعـصـانى    َمۡن  َو  ِمـّنى    ه و  َفـِانَـّ َتـِبـَعـنى     َفَمۡن 

تى   ِبـواٍد َغۡيـِر  يَـّ نا ِاّنى َاۡسَكۡنـُت ِمۡن ُذِرّ 36 َربَـّ  َغـفوٌر َرحيـٌم 
ـالةَ  ج نا ِلـُيقيـُموا الصَّ ِمص    َربَـّ  ذى َزۡرٍع   ِعۡنَد َبۡيـِتـَك اۡلـُمَحـرَّ
ۡقـُهۡم ُز ۡر ا َو  َلۡيـِهۡم    ِا َتۡهـوى  لّنـاِس  ا ِمـَن  ًة  ۡفـِئـَد  َفاۡجـَعۡل َا
َك  ِانَـّ نا  َربَـّ  3٧ َيۡشـُكـروَن  ُهۡم  َلـَعـلَـّ الثَّـَمـراِت   ِمـَن 

اللِّٰه َعـَلى  َيۡخـفٰى  ما  َو  ُنۡعـِلـُن ج    ما  َو  ُنۡخـفى  ما   َتۡعـَلـُم 
38 ـماِء  ۡرِض َو ل ِفى السَّ ِمۡن َشۡىٍء    ِفى اۡلَ

 مترین اول: آیات 34 تا 38 سوره ی ابراهیم را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

 مترین دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک جمله از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و ساير 
دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند.
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جلسه ی اولدرس سوم 
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ِه   ل تُۡحـصوها َو ِاۡن تَـُعـّدوا ِنـۡعـَمـَة الـلٰـّ
اگر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد

آن قدر زياد است كه نمى توانيد.
سوره ی ابراهیم، آیه ی 34

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.
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وقف بر ـه و ، ه و، ـه ی، ه یجلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آيات درس را از کتاب گويا گوش کنيد، با نشان دادن خط، همراه با کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ 

بخوانيد و به وقف بر حرکات توّجه کنيد.

 مترین دوم 
اين عبارات  قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توّجه کنيد.

َه َو َرسولَـه  و                 سوره ی َانفال، آيه ی 20 ١ـ   َاطيـُعـوا الـلٰـّ
       اطاعت کنيد از خدا و پيامبرش.

2ـ   فَـلَـه و َاۡجـُره و ِعـۡنـَد َرِبّـه ی                     سوره ی بقره، آيه ی 112
       پس پاداش او نزد پروردگارش است.

ُه ِبـکاٍف َعـبۡـَده و     سوره ی ُزَمر، آيه ی 36 3ـ   َالَـۡيـَس الـلٰـّ
        آيا خدا کافی نيست برای بنده اش؟

ه ی  « در آخر سطر خوانده نمی شوند. همان طور که می دانيد، صداهای آبی »  ـه و ،ـ 
از اين پس، اين صداها معمولی نوشته می شود، ولی مانند گذشته، هنگام وقف 

خوانده نمی شود.

را  دوم  تمرين  سوم  عبارت 
آن از حفظ  ترجمه  با  همراه 

بخوانيد.

حفظ قرآن
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  مترین اول
با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل معنای صحيح را عالمت بزنيد:

1ـ  َاۡجـر:  پاداش    پاداش ها

2ـ  َاطيـعوا:   اطاعت کنيد   اطاعت کردند

3ـ  َعبۡـد:   بندگان   بنده

 مترین دوم
اين عبارات قرآنی را بخوانيد و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده، ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

ِه             سوره ی مريم، آيه ی 30 1ـ  قاَل ِانّـی َعـبۡـُد الـلٰـّ
   گفت: قطعاً من   …  ی     …     هستم.  

109        سوره ی شعراء، آيه ی 109 2ـ  ِاۡن َاۡجـِرَی ِاّل َعـلٰی َرّب ِ الۡـعالَـميـَن  
    نيست    …  من    …   بر      …              …

سولَ           سوره ی نور، آيه ی 54 َه   َو َاطيـُعـوا الـرَّ 3ـ  ُقـۡل َاطيـُعـوا الـلٰـّ
     بگو      …        از   …        و      …      از       …         .

عبارت سوم را از حفظ بخوانيد.
حفظ قرآن
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  مترین اول
آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. دقت کنید در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانید. 

خوب است آیات درس را با قرائت الگو تمرین کرده و شبیه آن قرائت کنید.

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شوند، خط بکشید.

١ـ  نَـِبّـئۡـنـا ِبـَتـۡأويـِلـه ی            سوره ی يوُسف، آيه ی 36

هـا يـوُسـُف فـی نَـفـِسـه ی                 سوره ی يوُسف، آيه ی 77 2ـ  فَـاََسـرَّ

ِه   فَـُهـَو َحـۡسـبُـه و              سوره ی طالق، آيه ی 3 ۡل َعـلَـی الـلٰـّ 3ـ  َو َمـۡن يَـَتـَوکَـّ

ـِبـعوَن  َاۡحـَسـَنـه و ذيـَن  يَـۡسـَتـِمـعوَن الۡـَقـۡوَل   فَـَيـتَّ 1٧ الَـّ ـۡر ِعـباِد  ٤ـ  فَـبَـِشّ
سوره ی  ُزمر، آيه ی 1٧ و 18  

مترین سوم 

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن ها وصل کنید.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

امیراملؤمننی امام علی علیه الّسالم:

قرآن هرچه خوانده و شنیده شود، هرگز کهنه نمی شود. ٭

هر روز مقداری از آيات 39 تا 46 سوره ی ابراهيم را به صورت جمله به جمله از روی 
صفحه ی بعد بخوانيد و   سعی کنيد شبيه قرائت الگو بخوانيد.

کتاب نهج البالغه، خطبه ی 176
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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ذى َوَهـَب لى َعـَلى اۡلـِكـَبـِر ِاۡسماعيـَل َو ِاۡسحاَقج  ِه الَـّ َاۡلَحۡمـُد ِلـلٰـّ
ـالِة  ُمـقيـمَ   الصَّ اۡجـَعۡلـنى  َرِبّ    39 عاِء  الـدُّ َلـَسـميـُع  َرّبى   ِانَّ 
اۡغـِفۡرلى َنا  َربَـّ  40 ُدعاِء  َتـَقـبَّۡل  َو  نا  َربَـّ تىج   يَـّ ُذِرّ ِمۡن   َو 
ل  41     َو  َيـقومُ   اۡلـِحـساُب     َيۡوَم  ِمـنيـَن   وَ   ِلۡلُمو وَ   ِلـواِلـَدىَّ 
ـُرُهۡم  ِخّ ما  ُيـو َه غاِفـاـــل�ً َعـّما  َيۡعـَمـُل  الّظاِلـموَنج ِانَـّ َتۡحـَسَبنَّ اللٰـّ
ُمۡهـِطـعيـَن       ُمۡقـِنـعى   42 ِلـَيۡوٍم       َتۡشـَخـُص       فيـِه   اۡلَبۡـصارُ              

43 َهـواٌء  َاۡفِئـَدُتـُهۡم  َو  َطۡرُفـُهۡمز    ِاَلـۡيِهۡم  َيۡرَتـدُّ  ل   ُرئوِسـِهۡم 
ذيـَن َظـَلـموا    َو َانۡـِذِر الّناَس َيۡوَم َيۡأتيـِهـمُ  اۡلَعـذاُب   َفـَيـقوُل الَـّ
َنـتَّـِبـِع  َو  ُنـِجۡب َدۡعـَوَتـَك    َاَجـٍل َقـريـٍب    ِالٰى  ۡرنا  َاِخّ نا  َربَـّ

44 ُسـَلج َاَوَلۡم َتـكونوا َاۡقَسۡمُتۡم ِمۡن َقۡبـُل ما َلـُكۡم ِمۡن َزواٍل    الرُّ
ذيـَن َظـَلـموا اَ ۡنُفـَسـُهۡم   َو َتـَبـيَّـَن  َو َسـَكۡنُتۡم فى َمـساِكـِن الَـّ
45  َو َقۡد  ۡمثاَل   َلـُكۡم َكۡيـَف َفـَعۡلنا ِبـِهۡمز  َو َضـَرۡبـنا َلـُكـُم اۡلَ
َمۡكـُرُهۡم  كاَن  ِاۡن  َو  َمۡكـُرُهۡم    اللِّٰه  ِعۡنـَد  َو  َمۡكَرُهۡمز    َمـَكـروا 

46 ِلـَتـزوَل ِمۡنـُه اۡلِجـباُل  

سوره ی ابراهیم

معنای کلماتی که زير آن ها خط کشيده شده است را بگوييد.
فعّالیت
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ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِبۡسـِم اللِّٰه الرَّ
 2 كاِذَبـٌة  ِلـَوۡقـَعـِتـهـا  َلۡيـَس   1 اۡلـواِقـَعـُة   َوَقـَعـِت  ِاذا 
ـِت  ُبـسَّ َو   4 ا  َرجًّ ۡرُض  اۡلَ ـِت  ُرجَّ ِاذا   3 خاِفـَضـٌة راِفـَعـٌة 
6 َو ُكۡنـُتۡم َاۡزواًجا  5 َفـكاَنۡت َهـبـاًء ُمۡنـَبـثًّا  ا  اۡلـِجـبـاُل َبـسًّ

8 ٧ َفـَاۡصـحاُب اۡلـَمۡيـَمـَنـِة    ما َاۡصـحاُب اۡلـَمۡيـَمـَنـِة   َثـالَثـًة 
9 َمـِة  ۡلـَمـۡشـَا ا ُب   ۡصـحـا َا مـا  َمـِة      ۡلـَمـۡشـَا ا ُب   ۡصـحـا َا َو  

11 بـوَن  اۡلـُمـَقـرَّ ِئـَك  ـٰ ُاول  10 الـّسـاِبـقـوَن  الـّسـاِبـقـوَن  َو 
13 َو َقـليـٌل لـيـَن  وَّ ٌة ِمـَن  اۡلَ 12 ُثــلَـّ  فـى َجـّنـاِت النَّـعـيـِم 

ُمـتَّـِكـئيـَن   15 َمۡوضوَنـٍة  ُسـُرٍر  َعـلـٰى   14 ِمـَن اآۡلِخـريـَن 
 1٧ دوَن  16 َيـطوُف َعـَلۡيـِهۡم ِوۡلـداٌن ُمـَخـلَـّ َعـَلۡيـها ُمـَتـقاِبـليـَن 
عوَن ل ُيـَصـدَّ  18 َمـعيـٍن  ِمۡن  َكۡأٍس  َو  َاباريـَق     َو   ِبـَاۡكـواٍب 

20 َيـَتـَخـيَّـروَن  ِمـّمـا  وَ   فـاِكـَهـٍة   19 وَ  ل   ُيـۡنـِزفـوَن   َعۡنـهـا  
َكـَاۡمـثاِل   22 عيـٌن   حوٌر  َو  21 وَ    َلۡحـِم   َطۡيـٍر    ِمـّمـا     َيۡشَتـهوَن 

24 23 َجـزاًء ِبـما كانوا َيۡعـَمـلوَن  ُلـِؤ اۡلـَمۡكـنـوِن  اۡلـُلـٔوۡ

 مترین اول: آيات 1 تا 24 سوره ی واقعه را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

 مترین دوم: هر يک از شما با انتخاب معّلم، يک جمله از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و ساير 
دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 
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جلسه ی اولدرس چهارم 
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ـ ه، ه   «جلسه ی دوم وقف بر »  

 مترین اول
قرائت آيات درس را از رمزينه های سريع پاسخ و يا کتاب گويا گوش کنيد، با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانيد 

و به وقف بر »  ـة  « و»  ة  « توجه کنيد.

 مترین دوم 
اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

ِه  واِسـَعـٌة                        ١ـ  َو َاۡرُض الـلٰـّ
        و زمين خدا وسيع و پهناور است.                                                   سوره ی ُزَمر، آيه ی 10

ـهاَدِة               2ـ  عـاِلـُم الۡـَغـۡيـِب َو الـشَّ
      دانای نهان و آشکار                                                                          سوره ی َحشر، آيه ی 22

ِه ۡذِن الـلٰـّ 3ـ  کَـۡم ِمـۡن ِفـئَـٍة َقـليـلَـٍة   َغـلَـبَـۡت ِفـئَـًة کَـثـيـَرًة   ِبـاِ
      چه بسيار گروه کمی که پيروز شوند بر گروهی بسيار، با خواست و اجازه ی خدا.

سوره ی بقره، آيه ی 249  

٤ـ   ُوجوهٌ يَـۡوَمـِئـٍذ نـاِعـَمـٌة         ِلـَسـۡعـِيـها راِضـَيـٌة

       فـی َجـنَّـٍة عاِلـَيـٍة          لتَـۡسـَمـُع فيـها لِغـَيـًة         
 9 8 و از سعی و تالش خود خشنودند             چهره هايی در آن روز شاداب و با طراوتند 

 11 10 که در آن هيچ سخن لغو و بيهوده ای نمی شنوند.            و در بهشتی عالی جای دارند 
سوره ی غاشيه، آيه ی 8 تا 11  

همان طور که می دانيد، نقطه های آبی )يا  توخالی( »   ـه ، ە  « در هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از اين پس، اين نقطه ها معمولی نوشته می شود، ولی مانند گذشته، اين 

نقطه ها و حرکت آن هنگام وقف خوانده نمی شود.

....
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8

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

1ـ َاۡرض:    آسمان   زمين

2ـ عاِلم:    دانا    توانا

3ـ َغۡيـب:    نهان    آشکار

4ـ َقـليـل، َقـليـلَـة:   کم    بسيار

5   ـ کَـثيـر، کَـثيـَرة:   کم    بسيار
 مترین دوم

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

َك کَـثيـًرا         سوره ی آل ِعمران، آيه ی 41 َـّ 1ـ  َو اۡذکُـۡر َرب

    و ياد کن     …   ت را      …

نۡـيا َقـليـٌل                سوره ی نساء، آيه ی 77 2ـ  ُقـۡل َمـتاُع الـدُّ

    بگو بهره و توشه ی   …       …        است.

ـماواِت َو اۡلَۡرِض          سوره ی فاِطر، آيه ی 38 َه عاِلـُم َغـۡيـِب الـسَّ 3ـ  ِانَّ الـلٰـّ

    قطعاً    …       …         …             آسمان ها        و      …       است.
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 مترین اول
آيات 1تا 5 سوره ی غاشيه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ 

بخوانيد.

 مترین دوم

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

ۡحـَمـِة             سوره ی کَهف، آيه ی 58 َك الۡـَغـفوُر ُذو الـرَّ ُـّ ١ـ  َو َرب

ذا نُـِفـَخ ِفـی الـّصوِر   نَـۡفـَخـٌة واِحـَدةٌ                سوره ی حاقَّه، آيه ی 13 2ـ    فَـاِ

نۡـيا َحـَسـَنـةٌ                                 سوره ی نحل، آيه ی 30 3ـ   ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنوا فی ٰهـِذِه الـدُّ

مترین سوم 

در عبارات تمرين فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

رسول گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله    :

هرکه خواهان علم گذشتگان و آیندگان است، 

در قرآن کاوش و جست و جو کند.٭

هر روز مقداری از آيات 27 تا 5٧ سوره ی واقعه را به صورت جمله به جمله از روی 
صفحه ی بعد بخوانيد. سعی    کنيد شبيه قرائت الگو بخوانيد.

کتاب َکنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٤٨
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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27 فى ِسۡدٍر َمۡخضوٍد  َو َاۡصحاُب اۡلـَيـميِن   ما َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن 
 31 30 َو ماٍء َمۡسكوٍب  29 َو ِظـٍلّ َمۡمدوٍد  28 َو َطۡلٍح َمۡنـضوٍد 

33 َو فُـُرٍش  32 ل َمۡقطوَعـٍة   َو ل َمۡمـنوَعـٍة  َو فاِكـَهـٍة كَـثيـَرٍة 
 36 35 َفـَجـَعۡلـناُهـنَّ َاۡبكاًرا  34 ِاّنا اَ  ۡنـَشۡأناُهـنَّ ِاۡنـشاًء٭  َمۡرفوَعـٍة 

39 ليـَن  وَّ ٌة ِمـَن اۡلَ ُثـلَـّ  38 37 ِلَۡصحاِب اۡلَيـميـِن  َاۡترابًا   ُعـُربًا 
ـماِل  ـماِل   ما َاۡصحاُب   الِشّ 40 َو َاۡصحاُب الِشّ ٌة ِمـَن اآۡلِخـريـَن  َو ُثـلَـّ
43 ل باِر ٍد وَ ل  42 َو ِظـٍلّ ِمۡن َيۡحـموٍم  41 فى َسـموٍم َو َحـميـٍم 

45 َو كانوا ُيـِصـّروَن  ُهۡم كانوا َقۡبَل ٰذِلـَك ُمۡتَرفيـَن  44 ِانَـّ َكـريـٍم 
ُكـّنا  َو  ِمۡتـنا  اَ    ِاذا  َيـقولوَن    َو كانوا  46 اۡلَعـظيـِم  اۡلِحۡنـِث  َعـَلى 
48 ُقۡل  لوَن  وَّ َنا اۡلَ 47 َاَو آباو ُتـرابًا َو ِعـظاًما    َا ِاّنا لَـَمۡبعوثوَن 
َلـَمۡجـموعوَن ِالٰى ميـقاِت َيۡوٍم َمۡعلوٍم  49 ليـَن َو اآۡلِخـريـَن  وَّ ِانَّ  اۡلَ
51 آَل  ِكـلوَن ِمۡن َشـَجـٍر  بوَن  َها الّضاّلوَن اۡلُمـَكـِذّ ُكۡم َايُـّ 50 ُثـمَّ ِانَـّ

53 َفـشاِربوَن َعـلَۡيـِه ِمـَن  َفـماِلـئوَن ِمۡنـَها اۡلـُبـطوَن  52 ِمۡن َزّقوٍم 
55 ٰهـذا ُنـُزلُـُهۡم َيۡوَم الّديـِن  54 َفـشاِربوَن ُشۡرَب اۡلهيـِم  اۡلَحـميـِم 

57 قوَن  َنۡحُن َخـَلۡقـنـاُكۡم    َفـَلۡول ُتـَصـِدّ 56

هنگام وقف به صورت » انشاءا« خوانده می شود. 
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َه َح ـ قَّ ُتـقاِتـه ى   وَ  ال  َتـموُتـنَّ  ُقوا الـلٰـّ ذيـَن آَمـنُوا اتَـّ َها الَـّ يا َايُـّ

اللِّٰه  ِبـَحۡبـِل  اۡعـَتـِصـموا  َو   102 ُمۡسـِلـموَن  اَ ۡنـُتۡم  َو  اّل  اِ

ِنۡعـَمـَة اللِّٰه َعـَلۡيـُكۡم قواج   َو اۡذُكـروا  َتـَفـرَّ  َجـميـًعا   َو ال 

َفـَاۡصـَبۡحـُتۡم ُقـلوِبـُكۡم    َبۡيـَن  َف  َفـَالَـّ َاۡعـداءً     ُكۡنـُتۡم   ِاۡذ 
الّناِر ِمـَن  ُحۡفـَرٍة  ُكۡنـُتۡم َعـلٰى َشـفا   ِبـِنۡعـَمـِتـه ى ِاۡخـوانًا ص  َو 

آياِتـه ى  َلـُكۡم  ُه  الـلٰـّ ـُن  ُيـَبـِيّ َكـٰذِلـَك  ِمۡنـها ط   َفـَاۡنـَقـَذُكۡم 

ِاَلى  َيۡدعوَن  ـٌة  ُامَّ ِمۡنـُكۡم  103 َو ۡلـَتـُكۡن  ُكۡم َتۡهـَتـدوَن  َلـَعـلَـّ

اۡلـَخۡيـِر   َو َيۡأُمـروَن ِباۡلـَمۡعـروِف   َو َيۡنـَهۡوَن َعـِن  اۡلـُمۡنـَكـِر   

ذيـَن  َكالَـّ َتـكونوا  ال  َو   104 اۡلـُمۡفـِلـحوَن  ُهـُم  ِئـَك  ـٰ َوُاول

ـناُتج  وَ   اۡخـَتـَلـفوا   ِمـۡن     َبـۡعـِد   ما   جـاَءُهـمُ   اۡلـَبـِيّ قـوا    َتـَفـرَّ
105 ِئـَك َلـُهۡم َعـذاٌب َعـظيـٌم  ـٰ َو ُاول

 مترین دوم: در صورت امکان آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان 
دادن خط، همراه با آن بخوانید. سعی کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

 مترین اول: آیات 102 تا 105سوره ی آِل ِعمران را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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سوره ی آل ِعمران، آیه ی 103

قوا ِه َجـميـًعا   َو ال  تَـَفـرَّ َو اۡعـَتـِصـموا ِبـَحبۡـِل الـلٰـّ
همه با هم به ريسمان الهی چنگ بزنيد و پراکنده نشويد.

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

َحبۡـل: ريسمان         َجـميـًعا: همه با هم 
ِه: … …  َحـبۡـِل الـلٰـّ

به نظر شما منظور از »َحبِۡل اللّٰه« )ريسمان خدا( چيست؟
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در آغاز 2٩ سوره ی قرآن، حروفی آمده که به صورت کلمه نوشته شده است، ولی هر حرف آن با اسم خود 
خوانده می شود، مانند: »الم« که خوانده می شود »َاِلـف   الم  ميم«. 

عه، چهار حرف »ح، ر، هـ، ی« به صورت »حا، را، ها، يا« خوانده می شود.  توجه کنيد در حروف ُمـَقـطَـّ

عـه توجه کنيد:  به نحوه ی خواندن اين حروف ُمـَقـطَـّ

نون   ← ن 

طا  ها    ← طـه  

حا  ميم    ← حم  

طا   سين   ميم    ← طـسـم  

َاِلـف   الم   ميم    را    ← الـمـر  

کاف   ها  يا   َعـي ۡـن   صاد   ← کـهـيـعـص  

»عـيـن« به صورت »َعـۡيـن« خوانده می شود.

 

عه جلسه ی دوم حروف ُمَقطَّ
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  مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید. 

 مترین دوم
این آیات شریف را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید. 

١ـ الـر         ِتـۡلـَك آيـاُت الۡـِکـتاِب الۡـَحـکيـِم   

     الف الم را         اين آيات کتاب حکمت ٭ آميز است.             سوره ی يونُس

2ـ حـم          تَـۡنـزيـُل الۡـِکـتاِب ِمـَن الـلّّٰـِه الۡـَعـزيـِز الۡـَحکيـِم           

     حا ميم          نازل کردن اين کتاب از سوی خداوند با عّزت و حکيم است.              سوره ی جاثيه

 َو الۡـُقـۡرآِن الۡـَحـکـيـِم        
3ـ يـس         

     ياسين          سوگند به قرآن حکمت آميز    

    ِانّـََك لَـِمـَن الۡـُمـۡرَسـلـيـَن           

     قطعاً تو از پيامبران هستی   

    َعـلٰی ِصـراٍط ُمۡسـَتـقـيـٍم              

       در راه راست هستی.               سوره ی ياسين

حکمت: سخنان کاماًل صحیح و درست.
 
٭
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 مترین اول

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

1ـ  ُمـۡرَسـليـَن:  پيامبران  دانشمندان

2ـ  ِصـراط:  راه  راست

3ـ  ُمۡسـَتـقيـم:  راه  راست

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

1ـ  َو َسـالٌم َعـلَی الۡـُمۡرَسـليـَن       سوره ی صافّات، آيه ی 181

       ...           بر             ...

2ـ  ٰهـذا ِصـراٌط ُمـۡسـَتـقيـٌم       سوره ی آل ِعمران، آيه ی 51

    اين      ...            ...       است. 

تاِب      سوره ی َرعد، آيه ی 1 3ـ  الـمـر   ِتـۡلـَك آياُت الۡـکـِ

  الف الم ميم را،   اين            ...         ...       است. 

181

51
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  مترین اول
آیات ١ تا ١٠ سوره ی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ 

بخوانید. 

 مترین دوم
با توجه به حروف مقطّعه، آیات زیر را بخوانید. 

1          سوره ی قاف ۡ رآِن الۡـَمجـيـِد  ١ـ   ق   َو الۡـُقـ

1          سوره ی نمل 2ـ   طـس   ِتـۡلـَك آيـاُت الۡـُقـۡرآِن   َو ِکـتاٍب ُمـبـيـٍن 

2              سوره ی آل ِعمران ـَه ِااّل هُـَو الۡـَحـیُّ الۡـَقـّيـوُم  ـٰ ل ُه ال ِاِ 1 َالـلٰـّ 3ـ   الـم 

سوره ی َاعراف 1 ِکـتـاٌب ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك   فَـاليَـکُۡن فی َصۡدِرَك َحـَرٌج ِمۡنـُه ...  4ـ  الـمـص 

مترین سوم

این حروف مقطّعه را همان طور که می خوانید، بنویسید.
…    ← ق  

…      …    ← طـس  
     …       …      …   ← الـم 

…        …       …      …   ← الـمـص 
…        …          …        …      …   ← حـم   عـسـق  

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله  :

قرآن ریسمان خدا، نور آشکار و شفایی سودمند است، پس آن را بخوانید؛

 زیرا خدای بزرگ برای هر حرف آن ، ١٠ پاداش نیکو به شما می دهد٭. 

بِحارااَلنوار، ج ٩٢، ص 1٩
 
٭

قطره
اما
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ۡت  ذيـَن اۡسـَودَّ ا الَـّ    فَـاَمَّ
ٌ         ج يَـۡوَم تَبۡـَيـضُّ ُوجوهٌ   َو تَۡسـَودُّ  ُوجوه

 ُوجوهُـُهۡم   اَ  كَـَفۡرتُۡم بَۡعـَد ايـماِنـُكۡم   فَـذوُقوا الۡـَعـذاَب   ِبـما
ۡت  ُوجوهُـُهۡم   فَـفى  ذيـَن ابۡـَيـضَّ ا  الَـّ 106 َو َامَّ كُۡنـُتۡم تَۡكـُفـروَن 
َنۡتـلوها اللِّٰه    آياُت  ِتۡلـَك   107 خاِلـدونَ    فيها  هُۡم   َرۡحَمِة     اللِّٰهز   

ِه ما  108 َو ِلـلٰـّ ط   َو َما اللُّٰه يُـريـُد ظُۡلـًما ِلۡلـعالَـميـَن 
َعـلَۡيـَك ِبالۡـَحـِقّ

109 ـماواِت   َو ما ِفی  ااۡلَۡرِضج   َو ِالَی اللِّٰه تُۡرَجـُع ااۡلُموُر  ِفی السَّ
ـٍة ُاۡخـِرَجۡت ِللـّناِس   تَۡأُمـروَن ِبالۡـَمۡعـروِف   َو تَـۡنـَهۡوَن  كُـۡنـُتۡم َخۡيـَر ُامَّ
ِمـنوَن ِباللِّٰه ط َو لَۡو آَمـَن َاۡهـُل الۡـِكتاِب لَـكاَن  َعـِن الۡـُمۡنـَكـِر   َو ُتو
110 لَۡن  ِمـنوَن   وَ  َاكۡـثَـُرهُـمُ الۡـفاِسـقوَن  َخۡيـًرا لَـُهۡمج    ِمۡنـُهـمُ   الۡـُمو

 يَـُضـّروكُۡم ِااّل َاًذیز   َو ِاۡن يُـقاِتـلوكُۡم   يُـَولّوكُـُم ااۡلَۡدبارَ ز   ثُـمَّ
ُة َايۡـَن ما ثُـِقـفوا   ِااّل  َـّ ل 111 ُضـِربَۡت َعـلَۡيـِهـُم الِذّ ال ُيـۡنـَصـروَن 
 ِبـَحبۡـٍل ِمـنَ  اللِّٰه    َو َحبۡـٍل ِمـَن الّناِس   َو بائوا ِبـَغـَضـٍب ِمـَن اللِّٰه

ُهۡم كانوا يَۡكـُفـروَن  َـّ َو ُضـِربَۡت َعـلَۡيـِهـمُ   الۡـَمۡسـَكـَنـُةج    ٰذِلـَك ِبـَان
ِبـآياِت اللِّٰه   َو يَۡقـُتـلوَن ااۡلَنۡـِبـياَء ِبـَغۡيـِر َحـٍقّ ج   ٰذِلـَك ِبـما َعـَصۡوا   

112 َو   كانوا َيۡعـَتـدوَن 

هر روز مقداری از آيات 106 تا 112 سوره ی آل  ِعمران را به صورت جمله به جمله بخوانيد.
سعی کنيد شبيه قرائت الگو بخوانيد. 
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َو ِاۡن كادوا لَـَيۡسـَتـِفـّزونَـَك ِمـَن ااۡلَۡرِض   ِلـُيۡخـِرجوَك ِمۡنـهاز  َو 
76 ُسـنَّـَة َمۡن َقۡد َاۡرَسۡلـنا  ِاًذا ال يَـۡلـبَـثوَن ِخـالفَـَك ِااّل َقـليـاًل 

77 تَۡحـويـاًل  ِلـُسـنَّـِتـنا  تَـِجـُد  َوال  ُرُسـِلـنا ز   ِمۡن   َقبۡـلَـَك 
ِالـٰى   َغـَســِق   الۡـلَـۡيــِل ـۡمـِس   الـشَّ ِلــُدلـوِك  ـالَة   َاِقــِم  الـصَّ

  78  َو    ُقـۡرآنَ    الۡـَفۡجـِر ز                  ِانَّ    ُقـۡرآنَ     الۡـَفۡجـِر    كـانَ      َمۡشـهوًدا      
ۡد ِبـه ی ناِفـلَـًة لَـَك ز    َعـسٰى َاۡن يَـبۡـَعـثَـَك  َو ِمـَن الۡـلَۡيـِل   فَـَتـَهـجَّ
ُمۡدَخـَل ِصۡدٍق    َاۡدِخۡلـنى  َرِبّ  ُقـۡل  َو   79 َمۡحـموًدا  َمـقاًما  َك  ُـّ َرب
لَـُدنۡـَك ُسۡلـطانًـا  َاۡخـِرۡجـنى ُمۡخـَرَج ِصۡدٍق   َو اۡجـَعۡل لى ِمۡن  َو 
80 َو ُقۡل جاَء الۡـَحـقُّ    َو َزَهـَق الۡـباِطـُل ز ِانَّ الۡـباِطـَل  نَـصيـًرا 

ِشـفـاءٌ هُـَو  مـا  الۡـُقـۡرآِن    ِمـَن  ُل  نُـَنـِزّ َو   81 َزهـوقًا   كاَن 
82 ِمـنيـَن  وَ ال يَـزيـُد الظّاِلـميـَن ِااّل َخـساًرا  َو َرۡحـَمـٌة ِلۡلـُمو

 مترین دوم: هر یک از شما با انتخاب معلم، یک جمله از این آیات را با صدای بلند بخوانید و سایر 
دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

 مترین اول: آيات 76 تا 82 سوره ی ِاسراء را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد. 
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 سوره ی ِاسراء، آیه ی 81

دیو چو بیرون رود، فرشته در آید

جاَء الۡـَحـقُّ   َو َزَهـَق الۡـباِطـُل
حق آمد و باطل نابود شد. 

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

  34  



َو اَل الـّضــاۤ لّـيـَن
فــیۤ َاۡحـَسـِن تَـۡقـويـٍم

ـٰی ثَـَمـِره یۤ ِاذاۤ َاثۡـَمـَر ُانۡـظُـرۤوا ِال
َو َمـۡن َمـَعــه وۤ َاۡجـَمـعـيـَن

ـِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحوَن َو ُاولـٰۤ

عالمت َمد )   ۤ (جلسه ی دوم

  مترین اول
قرائت آيات درس را از کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ گوش کنيد و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانيد و به 

کشش صداهای دارای عالمت مد دقت کنيد. 

 مترین دوم 
اين عبارت های قرآنی را با رعايت »قاعده ی مد« بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

عبارت 1 يا 2 را از حفظ بخوانيد.

ِه         سوره ی هود، آيه ی 88 ١ـ   َو ما تَـۡوفيـقــیۤ    ِااّل ِبـالـلٰـّ
       و نيست موفقيت من جز از سوی خدا

ۡل ُدعـاِۤء                   سوره ی ابراهيم، آيه ی 40 نا َو تَـَقـبَـّ َـّ 2ـ   َرب
         پروردگارا دعای من را قبول کن

ۤ و َاۡجـٌر َعـظيـٌم     سوره ی توبه، آيه ی 22 َه ِعـۡنـَده 3ـ   ِانَّ الـلّٰـّ
         قطعاً نزد خدا پاداش بزرگ است.

ـۤ ( روی صداهای کشيده )   اۤ ، ۤی ، وۤ   ( باشد، آن ها را بيش تر می کشيم، مانند:  هرگاه عالمت َمـد ) ـ
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 مترین اول

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

1ـ  ِعـۡنـد:  نـزد  بزرگ

2ـ  َعـظـيـم:  نـزد  بزرگ

ۡل:  قبول کن  قبول کرد 3ـ  تَـَقـبَـّ

 مترین دوم
اين دو عبارت قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

هُ  ِعـۡنـَدهۤ و َاۡجـٌر َعـظيـمٌ               سوره ی َتـغاُبن، آيه ی 15 1ـ  َو  الـلٰـّ

   و   ...    ...    او    ...       ...        است.

ـميـُع الۡـَعـليـمُ    َك َانۡـَت الـسَّ َـّ ۡل ِمـّنـاۤ   ِان نا تَـَقـبَـّ َـّ 2ـ َرب

   پروردگارا    ...   از ما،   قطعاً        تو                 ... ِی      ...         هستی. 
   سوره ی بقره،آيه ی 127

15

127

عبارت دوم از تمرين دوم را از حفظ بخوانيد.
حفظ قرآن
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 مترین اول
آیات ١ تا 16 سوره ی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ 

بخوانید. 

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و »قاعده ی مد« را رعایت کنید.

8٩      سوره ی ِحجر، آيه ی 89 ١ـ  َو ُقـۡل    ِانّــیۤ َانَـا الـنَّـذيـُر الۡـُمـبـيـُن 

ُه ِالَـۡيـَك     سوره ی قصص، آيه ی 77 2ـ  َو َاۡحـِسـۡن    کَـمـاۤ َاۡحـَسـَن الـلٰـّ

3ـ  کُـلُّ نَـۡفـٍس ذاِۤئـَقـُة الۡـَمـۡوِت                 سوره ی آل ِعمران، آيه ی 185

ــه وۤ آيَـًة        سوره ی مؤمنون، آيه ی 50 4ـ  َو َجـَعـۡلـَنـا ابۡـَن َمـريَـَم    َو ُامَّ

مترین سوم

در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا
امام رضا علیه الّسالم در راه سفر به خراسان    ،

 شب ها قبل از خواب   ، قرآن می خواندند٭. 

هر روز مقداری از آيات 88 تا 95 سوره ی ِاسراء را به صورت جمله به جمله از روی 
صفحه ی بعد بخوانيد. سعی   کنيد شبيه قرائت  الگو بخوانيد. 

عیوُن اَخباِر الّرضا علیه الّسالم )بِحارُ االنوار، ج ٤٩، ص٩٢(
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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نۡـُس وَ اۡلـِجـنُّ   َعـلٰى َاۡن َيأۡتوا ِبـِمۡثـِل  ُقـۡل لَـِئـِن اۡجـَتـَمـَعـِت  ااۡلِ
ٰهـَذا اۡلـُقۡرآِن   ال َيأۡتوَن ِبـِمۡثـِلـه ی   َو لَۡو كاَن بَـۡعـُضـُهۡم ِلـبَۡعـٍض 
فۡـنا ِللـّناِس فى ٰهـَذا  الۡـُقۡرآِن ِمۡن كُـِلّ  88 َو لَـَقۡد َصـرَّ ظَـهيـًرا 
ِمـَن  89 َو قالوا َلۡن ُنو َمـثَـٍل   فَـاَبٰى َاكۡـثَـُر الّناِس ِااّل كُـفوًرا 
90 َاۡو تَـكوَن  لَـَك   َحـّتٰى تَـۡفـُجـَر لَـنا ِمـَن ااۡلَۡرِض يَـۡنـبوًعا 
ـَر  ااۡلَ  نۡـهاَر ِخـاللَـها  لَـَك َجـنَّـٌة ِمۡن نَـخيـٍل َو ِعـَنـٍب   فَـُتـَفـِجّ
ـماَۤء كَـما َزَعۡمـَت َعـلَۡيـنا ِكـَسـًفا  91 َاۡو تُۡسـِقـَط السَّ تَـۡفـجيـًرا 
92 َاۡو يَـكوَن لَـَك بَـۡيـٌت  َاۡو َتأِۡتـَى ِباللِّٰه وَ  الۡـَمـالِۤئـَكـِة َقـبيـاًل 
ِلـُرِقـِيّـَك    ِمـَن  ُنو لَۡن  َو  ـماِۤء     السَّ ِفی  تَـۡرقٰى  َاۡو  ُزۡخـُرٍف    ِمۡن 
َهۡل  َربّی   ُسبۡـحاَن  ُقۡل  ط  

هو نَۡقـَرو ِكـتابًـا  َعـلَۡيـنا  َل  تُـَنـِزّ َحـّتٰى 
ِاۡذ  ِمـنوا  ُيو َاۡن  َمـَنـَع  الّناَس  ما  َو   93 بَـَشـًرا َرسواًل  ِااّل  كُۡنـُت 

94  جاءَ  هُـمُ  الۡـُهـدٰىۤ   ِااّلۤ َاۡن قالۤوا َابَـَعـَث اللُّٰه بَـَشـًرا َرسواًل 
ُمطۡـَمـِئـّنيـَن يَۡمـشوَن  َمـالِۤئـَكـٌة    ۡرِض  ااۡلَ ِفی  كاَن  لَۡو   ُقۡل 

95 ـماِۤء َمـلَـًكا َرسواًل  لۡـنا َعـلَۡيـِهۡم ِمـَن السَّ لَـَنـزَّ
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1ـ برخى از حروف گاهى به شكل ديگرى نوشته شده است؛ مانند:

ر    کـ       م    

آشنایی با خط قرآن کرمی 

دانش آموزان عزیز!
خدا را سپاس مى گوییم كه شما مى توانید به تدریج همه ی قرآن را بخوانید. از 
این درس به بعد، آیات هر درس، مانند صفحه های قرآن كریم آمده است. از 
این رو خوب است در ابتدا با برخى از ویژگى های خّط قرآن كامل آشنا شوید. 

این ویژگى ها به شرح زیر است.

لَت
فُِصّ

ی 
وره 

4 س
ی 7

 آيه 
ی از

خش
ب

جلسه ی اولدرس هفتم 
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تمرین ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

2ـ برخی حروف روی هم نوشته شده است؛ مانند: 

نَـۡحـُن                ِبَخالِقِهۡم               يُـجاِدلُـنا  

تمرین ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد.
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3ـ  گاهی صدای »  ا  « به صورت »     ــٰ   « نوشته شده است؛ مانند: 

َرَزۡقـناهُـۡم              َسـّمـاکُـۡم       

يُـخاِدعوَن           َاۡدراَك         

تمرین ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد.

ـٰ  « روی » و« ناخوانا نوشته شده است؛ مانند:  4ـ گاهی صدای »ا« به صورت »   ـ

کـاَة               َحـيـاًة   ـالَة              َالـزَّ َالـصَّ

تمرین ــ  اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

  « نوشته شده است، مانند: 
ٰ

ـ  گاهی صدای »ی« کوچک به شکل » ـــ   5

ِذه ى   ـٰ ِبـه ى         َعـبۡـِده ى               ه

تمرین ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

ۤ
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جلسه ی دوم
قرآن  آموزان عزیز!

در جلسه ی قبل با ویژگى های خط قرآن كامل آشنا شدید. از این رو آیات 
قرآن كریم در هر درس، به صورت یک صفحه ی قرآن كامل، آمده است.

چه خوب است درصورتى كه در مدرسه قرآن كامل موجود است، آن ها را 
به كالس بیاورید و پس از یافتن آیات درس، آن آیات را از روی ُمصَحف 

شریف بخوانید.
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٭ َحياًة

 مترین اول: آيات ٩4 تا 102 سوره ی َنحل٭ را برای هم، گروهی بخوانيد.
ل

ام
ن ک

رآ
٢ ق

٧٨
ی 

حه 
صف

٭ 

٭

ل قَ َدمٌ ـبَعَد بُثوهِتا ــنــمَُ َدخَ ًالا بَیــنــمَُ   فزََتِ ـِخذوااـَی ما ــتَت َول
«  َولـَُــم دمُت َعن َسبیِل اِهللا  ءَ    ـبِ ما دَصَ َوـَتذوقُ واالّسـو
ا تَشرَتوا ـِبعَ ـهدِـ اِهللا ـثَ َمــًناـ قَلــیًالا‘ ـَعذاٌب َعظــیــٌم � َول
ا،ِن ما ِعــن َد اِهللا   ُه َوخرٌَی لـَــُم    اِن ُکنمُت ـتَعلَموَن �
ذنَی َصرَبوا Lا ــنَیَفُد   َوماِعــن َد اِهللا ابٍق ۀَولــََنج زِـنـَی ஐَُماِعــن دم
لِــًحاـ اونا ـیَعَملوَن � مَن َعِمَل صஐ اَجرَـمُه   ــِباـَحَسنِـ ما
ةً َطـّیِــبَ ًۀ« ه{َحـی و ـ یِیــَن مٌِن   فَلــَنُح  ـ و ِمن ذـஐََرٍـ   اَواُنث   َوُه َو مُ 
َو لــََنـجزـِـ ــنَی ـُهــم  اَجرَـمُه     ــِباـَحَسنِـ ما  ஐاونا ـَیعَملوَن  �
ــیطنِـ الرجمِی � فَاِذاقرَـَأَت اـلُقرآَن   فَاســتَعِذ ـِباـِهللا   ِمَن الش
ِهــم ذ،نَی آمــَنوا   َوعَ ل  َر ــّبِ Lا َنٌـ   عَ لهـ{ لَیَس ـلَه{ ُسلـطِاـن
وـَنهـ{ ذ،نَی  ــتَیََول Lا َعَ ل ــتَیََوـஐ لوَن  �  ِاـن ما ُسلـطــنهُـ{ 
لــن ا آـَیۀًـ مَاَن آـیۀٍَـ ُمرشِکوَن � َو ِاذا ـبَ د ذ،نَی مُه ـبِ ه Lَوا
‘ بَل اَـஐ رَثمُُه َواهللاُ اَعلــَُم ـبِ ما ـیُ زَنُِّل   قالوا ِاـن ما اتََن ُمف رَتٍ
َک ـِباـلـَحّقِ ـلَه{ روُح اـلُقُدِس ِمن َرـّبِ اـیَعلَموَن � قُل ـَنزـ ل
َو  برُشي!  لِلُمسلِمنَی � ذ،نَی آمــَنوا   َوُه ًدي    Lَت ا ـِلیُثــَّبِ

سوره  َ�ل

ل قَ َدمٌ �َعَد ُ�وِ�ا نَُ� َدخَ ًالا َ��َُ�     فََ�ِ ااَ� مو��ِ�َ ا َول
دُ� َعن َس�یِل اِهللا «  َولَُ�� ءَ    �ِ ما َ�َ َوَ��وقُ واالّسـو
ا �َشَ�وا ِ�عَ ـهدِـ اِهللا �َ َمً�اـ قَل�ًالا‘ َ��اٌ�  َع��ٌ  �  َول
ِا� ما ِع�َد اِهللا     ُهَوخٌَ� لَ�ُ�     ِان ُکنُ� تَعلَموَن�
�َ� َصَ�وا ماِعندَُ� َ�َفُد    َوماِعنَد اِهللا �ٍ� ۀ َولَ�َِ�َ� ا�
اَجرَـُه�    ِ�اـَحَسِن م����ا�َعَملوَن� مَن َعِمَل صلِـً�اـ
ةً َط�ِّبًَۀ« ه{َح� و �َ�ِـ ی مٌِن     فَلَ�ُح  ـ و ِمن ذََ�رٍـاَواُ� �     َوُهَو مُ 
َولََ��ِ�َ� ـُه� اَجرَـُه�     ِ�اـَحَسِن ما  ���ا �َعَملوَن �
�طنِـ الرجِ�� فَاِذاقرَـَأَت الُقرءاَن    فَاس�َعِذ ِ�اـِهللا    ِمَن الش
�ِ �َ� ءامَنوا    َوعَ ل  َر ّ�ِ ِا�هـ{ لَ�َ� لَه{ ُسلـطنٌـ    عَ لَ ا�
وَ�هـ{ �َ�  َ�ََول َ�ََو� لوَن  �  ِا� ما ُسلـط�هُـ{ عَ لَ ا�
 ءا�َ ًۀ  مَاَن ءا�َ ٍۀ ل�ا ُمِ�کوَن � َو ِاذا َ�دـ ه ِ� �ُ �َ� َوا�
  اََ� ُمف َ�ٍ ‘  بَل اَکَ�ُُ� ا ِا� ما َواُهللا  اَعلَُ�  �ِ ما �ُ َ�ِّ ُل     قالو
َک  ِ�اـلَ�ّقِ لَه{ روُح ا�ُقُدِس ِمن َرّ�ِ ا�َعلَموَن � قُل َ�زـ ل
�َ� ءامَنوا    َوُه ًدي    َو �ُ�ي! لِلُمسلِمَ� � َت ا� ِ�یُ�َّ�ِ

سوره  َ�ل

 مترین دوم: هر یک از شما با انتخاب معلم، یک جمله از این آیات را با صدای بلند بخوانید و سایر 
دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 
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جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه    ِمـَن الـشَّ ذا َقـَرۡأَت الۡـُقـۡرآَن    فَـاۡسـَتـِعـۡذ ِبـالـلٰـّ فَـاِ
از شيطاِن رانده شده. به خدا پناه ِبـبَـر  زمانی كه قرآن می خوانی     

آداب خواندن قرآن
قرآن پيام و کالم خداست، وقتی می خواهيم قرآن بخوانيم، آداب خواندن قرآن را رعايت کنيم.

1ـ  تميز و پاکيزه باشيم و پيش از خواندن قرآن وضو بگيريم.
2ـ قرآن را شبيه کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ و زيبا بخوانيم.

3ـ پيش از خواندن قرآن بگوييم:  

جيـِم «  ـۡيـطاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ » َاعوُذ ِبـالـلٰـّ
حيـِم  « ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ »  ِبـۡسـِم الـلٰـّ

4ـ در بين خواندن قرآن، حرف نزنيم و 
ساکت باشيم. 

5  ـ سعی کنيم هر روز قرآن بخوانيم، 
تا  آن  جا   که   می توانيم   معنای   آن  را 

بفهميم و به دستورهای آن عمل کنيم. 

چه خوب است اين پيام قرآنی را 
در آيات درس پيدا کنيد و آن را

 با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ی نَحل، آیه ی 98
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جلسه ی سوم

  مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.

  مترین دوم 

این عبارات قرآنی را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.

ـَه ِااّل هُـَو    خاِلـُق کُـِلّ َشۡی  ٍء        سوره ی َانعام، آيه ی 102 ـٰ ١ـ  ال ِال
نيست خدايی جز او، که خالق هر چيز است.

ـَر ِمـَن الۡـُقـۡرآِن  2ـ  فَـاۡقـَرئـوا ما تَـَيـسَّ
پس بخوانيد آن چه می توانيد از قرآن؛

َه َقـۡرًضا َحـَسـنًـا  کاَة    َو َاۡقـِرُضوا الـلٰـّ ـالَة    َو آتُـوا الـزَّ 3ـ  َو َاقيـُمـوا الـصَّ
         و نماز را به پا داريد و زکات بپردازيد و به خدا )يعنی: در راه خدا( قرض نيکو بدهيد؛

ل، آيه ی 20 ِمّ َه َغـفوٌر َرحيـٌم          سوره ی ُمزَّ َه   ِانَّ الـلٰـّ 4ـ  َو اۡسـَتـۡغـِفـُروا الـلٰـّ
           و آمرزش بخواهيد از خدا که قطعاً خدا بسيار آمرزنده ی مهربان است.

20

عبارت اول يا دوم را از حفظ بخوانيد.
حفظ قرآن
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 مترین اول

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

ـ   ال:  نه، نيست   خدا 1
ـه:  نه، نيست  خدا ـٰ 2ـ  ِال

3ـ  َزکاة:  نماز  زکات 
4ـ  َغـفور:  بسيار آمرزنده  مهربان
5  ـ  َرحيـم:  بسيار آمرزنده  مهربان

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

5                 سوره ی شورٰی، آيه ی 5 حيـُم   َه هُـَو الۡـَغـفوُر الـرَّ 1ـ  َاال   ِانَّ  الـلٰـّ

   آگاه باشيد قطعاً   ... ، او             ...              ...        است.

سوَل              سوره ی نور، آيه ی 56 کـاَة   َو َاطيـُعوا الـرَّ ـالَة   َو آتُـوا الـزَّ 2ـ  َو َاقيـُمـواالـصَّ

    و به پا داريد        ...     را و   بپردازيد   ...   را  و         ...           ...           را. 

163   سوره ی بقره، آيه ی 163 حيـُم  ۡحـٰمـُن الـرَّ ـَه ِااّل هُـَو   َالـرَّ ـٰ ٌه واِحـٌد   ال ِال ـٰ ُهـکُـۡم ِال ـٰ 3ـ  َو ِال

   و ...  ی شما ... ی  يکتاست،  ...    ...  يی جز او، که بخشنده ی      ...          است. 
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 مترین اول
آیات 17 تا 20 سوره ی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ 

بخوانید. 

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید.

١ـ  قـاَل ال تُـؤاِخـۡذنـی ِبـما نَـسيـُت        سوره ی کهف، آيه ی 73

ُر         سوره ی َحشر، آيه ی 24 ُه الۡـخـاِلـُق الۡـباِرٔیُ الۡـُمـَصـِوّ 2ـ  هُـَو الـلٰـّ

        204 3ـ  َو ِاذا ُقـِریٔ َ الۡـُقـۡرآُن   فَـاۡسـَتـِمـعوا لَـه و    َو َانۡـِصـتوا   لَـَعـلَّـکُۡم تُـۡرَحـموَن 
                 سوره ی َاعراف، آيه ی 204

مترین سوم

در عبارات تمرین فوق، زیر پایه های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشید.

انس با قرآن در خانهجلسه ی چهارم

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن

روزی عاّلمه بحرالعلوم وارد حرم حضرت علی علیه الّسالم شد و ناگهان شروع به 

خواندن این شعر کرد:

  چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا شنیدن      بـه رَُخـت نظـاره کـردن سـخـن خـدا شنیـدن

از او سؤال شد: برای چه، هنگام ورود به حرم، این شعر را خواندید؟ 

پاسخ داد: وقتی وارد حرم مطّهر شدم، حضرت مهدی علیه الّسالم را دیدم که در 

کنار ضریح نشسته و با صدای بلند قرآن می خوانند؛ چون ایشان را در حال خواندن 
قرآن دیدم، بی اختیار این شعر بر  زبانم   جاری شد. ٭

هر روز مقداری از آيات 1 تا 10 سوره ی شورٰی را به صورت جمله به جمله از روی 
صفحه ی بعد بخوانيد. سعی   کنيد شبيه قرائت الگو بخوانيد.

کتاب اَلنَّجُم الّثاِقب، ص ٧٩
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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صفحه ی 483 قرآن کامل

ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر
ذنـَی مِن قَبلَِک Lا َِالَیَک   َو اِل لَِک ویح کَذ� قس1 ع( حــم
اَرِض« ِت   َوما ِف ال ـو م الس اِّهللاُ اـلعَزـیزُـ الحَکــیــُم � ـَله{ما ِف
‘رـَن مِن وَفقِ ـهنِـُت ــتَیََفط ـو م اُد السَاـلعَظمُی � ـت َوُه َواـلعَِل
اَ رِض ۀ ِ مَن فِ ال ِم   َویَســَتغِفروَن ل حوَن بـِحَ مِد َرهّبِ ـئَِکُۀ یَُســّبِ َوال َمل
ـخَذوامِن دوـنِ هذنـَی اـت Lحمیُ � َوااهللاَ ُه َواـلغَفورُالر ا اِن اَل
ءَ    اِّهللاُ حَفــیٌظ َعلهَِیــم    َوما اَتَن َعلهَِیــم ــِبَوکــیٍل � اَولــِیاـ
اـلـُقرـي اـ    لــُِتــن ِذَر  ا،ُم ً لَِک  اَوحـَیــن ا  ِالــَیَک قرُـآــًناـ عَ رَـ ــیِبّ َو کَذ
ا َربَی فــیهِـ‘ فرَـی،ٌق َو مَن َحوـلَها    َو تــُن ِذَر  ـیَو،َم الجَ مـِع    ل
ـ هَلُــم ءَ اُهللا    لـََجعَ  عریِ  � َو لَوشا الس ِۀ   َو فرَــیٌق  ِف الـَجــن ِف
‘َوالظّْـ ِلموَن َرمحــَتِ ه ءُ ف اُمًۀ واِح َدةً   َوـلِکن یُدِخُل مَن یَشا
َء« َذواِمن دوـنِ ه اَولـِیا اـنَصریٍ � ا،َِم اخت ما ـلَهــُم مِن َولِّىٍ   َول
فَاهللاُ ُه َواـلَولِى   َوُه َوـُیحِ اـلمَوت   َوُه َوعَل ـஐُلّـِ َشٍء
قَدـیرـٌ � َومَااخــتَ لَفــُتــم فــی ِه مِن َشٍء   فَحـُمُـه{ ِالَ اهللاِ‘
ـ تُل    َو  ِالــَیهِـ  اُنبُی  �  ஐَعلــَیهِـ  ـَتَوـ    ّــُُم اهللاُ  َربِلـذ

سوره  شوري
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٭
٭ َرئوٌف

جلسه ی اولدرس هشتم 

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

 مترین اول: آیات 30 تا 37 سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

مل
ن کا

قرآ
 54

ه ی
فح

٭ ص

ٍء  ا  وَماَعِمتَل ِمن سو ُدلஐُ نَفٍس ماَعِمتَل ِمن َخریحٍُمرَضً وَیمََ جَتِ
ُرکــُُم اهللاُ ـَنفَسه{‘ ـَتَود لَواَن بـنََیها َوبـنََیه{ اََمًدا ـَبعــی ًدا‘َوحُیَّذِ
ِعون

ــّبوَن اهللاَ    فَاــبت َواهللاُ َرءوٌف ـِباــلِعــب اِد � قُل ِان کــُن مُت حُتِ
حُیبِبــمُُ اهللاُ   َوـَیغِفرـَلــمُ ذوُنـَبــمُ‘َواهللاُ َغفوٌر َرحمیٌ � قُل
ـِفرـنَی � احُیِب الک وا   فَاِن اهللاَ ل اَطیعُوااهللاَ َوالرسوَل‘فَِان ـَتَول
َن همیَ   َو آَل ِعمرـآَد،َم    َو وناًح   َو آَل ِاـبرـ اهللاَ اـصطَـف ِا،ن
 ًۀ بَعُضهاِمن بَعٍضۀَواهللاُ مَسیٌع َعلمیٌ� لَمنَی � ذُرـِّی اـلع َعَل
ًرا حُمَ رـ ـَبطن نََذرُت لََک ماف َّن   َرّبِ ِان ِاذقالَِت ام رَـاَُت ِعمرـ
مــیُع اـلعَلــیــُم � فَلَّما وـََضَعهتا َک اَتَن السِاـن » ل مِّنَفــَتَقــب
قالَت  َر،ّبِ  ِانّ  َوـَضعهُتا  اـُن ث ‘ َواُهللا  اَعلــَُم  ـبِ ما  َوـَضعَت
َ   َو ِانّ اُعــی ُذها بَِک ‘َو ِانّ مَسـیهُتا رَممَی اُنث َولَیَس اLذ کرَـُ  ஐَال
ا ـِببَقوٍل َحَسٍن هَلا َرهب نِـ الرجمِی � فَتبََق ــیط َها ِمَن الش َو ذُّرِ ــتی
ما دََخَل َ�َ ஐُهَلا زَکرَِـاـّی ‘ لفஐََو اَنـتَبَها نــَب اــًتاـ َحَســنً ا   َوـ

ذا« ُ   اَنّ لَِک ه! زَکرَِـــیاـال ِمرحاَب  َوجَ َد ِعنَدها ِرزقًا «قاَل ـی َمرمَی
ءُ  بِغرَیِِحساٍب �

اهللاَ رَیزُُق مَن یَشا قالَت ُه َوِمن ِعنِداِهللا« ِان

سوره  آل ِعمران
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حضرت زكرّيا و مريم

حضرت زكریّـا، عصا زنان وارد حیاط بزرگ مسجُد اال َقصٰی  شد. به سختی از پله های چوبی كنار حیاط 
باال رفت و به محل عبادت حضرت مریم، كه خودش آن را برای او آماده كرده بود، نزدیک شد. زمزمه ای دلنشین 

به گوش می رسید. حضرت زكریّـا با خود گفت:  این دختر همیشه در حال عبادت است!  
به یاد روزی افتاد كه حضرت مریم دختر بچه ای خردسال بود و مادرش برای انجام نذر خود، او را نزد 
علمای دین آورد. مریم اولین دختری بود كه مادرش او را نذر خدمت و عبادت خانه ی خدا كرد. پیش از آن 

فقط پسران را نذر می كردند!
س دوست داشتند  پدر مریم، حضرت ِعمران، سال ها پیش از دنیا رفته بود و همه ی علمای بیُت  الـُمـَقـدَّ
سرپرستِی حضرت مریم را به عهده گیرند. با آن كه حضرت زكریّـا شوهر خاله ی او بود، رضایت داد برای انتخاب 
سرپرست حضرت مریم قرعه كشی شود. همه در تب و تاب بودند. لب ها به ذكر تكان می خورد و چشم ها نگران بود. 

ناگهان در مقابل چشم همه، قرعه به نام حضرت زكریّـا درآمد. او خوشحال شد و سجده ی شكر به جای آورد. 
خاطرات گذشته، فكر حضرت زكریّـا را مشغول كرده بود كه او به اتاق حضرت مریم رسید. در زد و به 
آرامی وارد شد. حضرت مریم در محراب مشغول دعا و نیایش بود. پرده ای از اشک جلوی چشمان حضرت 

زكریّـا را پوشاند. زیر لب دعا كرد: خدایا ! عبادت های این بنده ی پاک خود را بپذیر.

قصه ی 
آیه ها
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بار دیگر به سوی محراب نگاه کرد، ظرفی پر ازمیوه های رنگارنگ کنار سّجاده ی حضرت مریم، توجه 
حضرت زکریّا را به خود جلب کرد. می خواست بداند چه کسی به مالقات مریم آمده و آن ظرف میوه را برایش 

آورده است.
نماز حضرت مریم تمام شد. آهسته سربرگرداند و سالم کرد و پرسید: عموجان چه شده است، نگرانید! 
حضرت زکریّا نتوانست لب باز کند. حضرت مریم برخاست و سبدی را که پر از نارنگی و انگور و انار و گالبی 

بود، مقابل حضرت زکریّا گرفت و گفت: بفرمایید.
حضرت زکریّا با تعجب پرسید: میوه های پاییزی؟ اکنون؟ در آغاز بهار؟! 

ـَۡرُزُق َمـۡن یَـشـاُء ِبـَغـۡیـِر  َه ی ِه، ِانَّ الـلٰـّ حضرت مریم با چهره ای گشاده گفت: »هُـَو ِمـۡن ِعـۡنـِد الـلٰـّ
ِحـسـاٍب«* » این ها میوه های بهشت هستند. خداوند به هرکس که بخواهد نعمت های بسیاری می بخشد.«

حضرت زکریّـا که این معجزه را دید در دلش نور امیدی پیدا شد؛ دست به سوی آسمان بلند کرد و زیر 
عاِء«**  »خدایا! به من نیز نسل  َك َسـمـیـُع الـدُّ َـّ ًة طَـِیّـبَـًة، ِان َـّ ی لب گفت: » َرِبّ َهـۡب لـی ِمـۡن لَـُدنۡـَك ُذِرّ

شایسته ای ببخش که همانا تو شنونده و مستجاب کننده ی دعا هستی.«

  51  ٭ سوره ی آل عمران، آیه ی 37.    ٭ ٭ سوره ی آل عمران، آیه ی 3٨.



جلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آیات جلسه ی قبل را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم 
آیات 30 تا 32 سوره ی مریم را که درباره ی حضرت عیسی ــ علیه الّسالم ــ است، 

بخوانید و به ترجمه ی آیات توجه کنید. 

ِه   ١ـ  قاَل ِانّـی َعـبۡـُد الـلٰـّ

       )حضرت عیسی در گهواره( گفت: به راستی من بنده ی خدا هستم،  

30 2ـ  آتاِنـَی الۡـِکـتاَب   َو َجـَعـلَـنی نَـِبـیًّـا 

       به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.

٣ـ  وَ  َجـَعـلَـنی ُمـباَرکًـا   َایۡـَن ما کُـۡنـُت    
       و مرا با برکت قرار داده هرکجا که باشم،

31 کـاِة ما ُدۡمـُت َحـیًّـا  ـالِة   َوالـزَّ ٤ـ َو َاۡوصانی ِبـالـصَّ

       و مرا سفارش کرده که نماز بخوانم و زکات بدهم تا وقتی زنده هستم؛

32 ا ِبـواِلـَدتی   َو لَـۡم یَـۡجـَعـۡلـنـی َجـبّـاًرا َشـِقـیًّـا  ٥ ـ َو بَـرًّ

       و مرا نیکوکار به مادرم قرار داد و مرا ستمگر و بد  رفتار قرار نداده است.
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید.

١ـ  قـاَل:  گفت  بگو

٢ـ  نَـِبـّی:  پیامبران  پیامبر
3ـ  َحـّی:  زندگان  زنده

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

ٰلـَه ِااّل هُـَو                سوره ی غاِفر، آیه ی  ٦٥ ١ـ  هُـَو الۡـَحـیُّ  ال ِا

 او   ...   است؛ ...  ... یی جز او

ذی َانۡـَزَل َعـلٰی َعبۡـِدِه الۡـِکـتاَب            سوره ی کهف، آیه ی  1 ِه   اَ لَـّ ٢ـ  َالۡـَحـۡمـُد ِلـلٰـّ
    ...          برای     ...    است که نازل کرد بر         ... اش      ...       را

َه َو َمـالِئـَکـَتـه و    یُـَصـلّـوَن َعـلَـی الـنَّـِبـّی ِ         سوره ی َاحزاب، آیه ی  56 3ـ  ِانَّ الـلٰـّ
   قطعاً  ...  و          ...        او   درود می فرستند   بر      ...
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

از روی  به جمله  به صورت جمله  را  تا ١٨سوره ی دخان  آیات ١  از  هر روز مقداری 
صفحه ی بعد بخوانید. سعی کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

  مترین اول
آیات ١٧ تا ٢٦ سوره ی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ 

بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.

ۡدنـاُه ِبـروِح الۡـُقـُدِس َـّ ١ـ َو آتَـۡیـنا عـیـَسی ابۡـَن َمـۡریَـَم الۡـبَـِیّـناِت   َو َای
سوره ی  بقره، آیه ی  253  

2ـ  یا َمـۡریَـُم   اۡقـنُـتی ِلـَرِبّـِك َو اۡسـُجـدی   َو اۡرکَـعی َمـعَ الـّراِکـعیـَن 
سوره ی آل ِعمران، آیه ی  43  

نـیا َو اآۡلِخـَرِة ٣ـ ِاۡسـُمـُه الۡـَمـسیـُح عیـَسـی ابۡـُن َمـۡریَـَم      َوجیـًهـا ِفـی الـدُّ
سوره ی آل ِعمران، آیه ی  45  

امام صادق علیه الّسالم  :

هرگاه در نزد تو  قرآن خوانده شود، الزم است ساکت باشی و گوش کنی.٭

وسائُِل الّشیعه، ج ٤، ص ٨٦١
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا

43
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٭

صفحه ی ٤٩٦ قرآن کامل

 یُۡحـیی
٭

ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر
ِب اـلُمــبنِی  �  ِاــّناـ  اـَنزَـلــنهُـ  ف  لــَی ۀَلٍ ـت ِ1  َوالـ(  حــم
اَم رٍـَحکــیــٍم�  ஐُرَـکٍَۀ« اـِّناـ کــُنّ ا مُــن ِذرنَی � فهیا ـُیـفرَـُق ل مُــب
اَم رًـا مِن ِعــن ِدان  «  ِاــّناـ ـஐُــنّ ا  رُمِسلنَی  � َرمحۀًَـ ِمن َرـّبَِک‘
اَرِض ِت   َوال و مـ مــیُع اـلعَلــیــُم  �  َر،ّبِ الس هـ{ ُه َو السِاـن
| ا ُه َو    ـیُح ّ َه  ِال ا ِاـل َوما بـنَیَهُما  « ِان ـஐُ نمُت موِقــننَی � ل
لنَی  �  بَل مُه اَو َو ـیُ میُت «  َرــبــمُ   َو َر،ب آــباــِئـــُُم ال
ءُ ـبِ ُداخٍن ما الس ـیَ لـعَ ــبوَن �فَارـَتِقب  ـیَومَ ــَتأـِت ٍَّشــ ف
َ اـ اکِشف ذا َعذاٌب اَلمیٌ � َر ــنب الــنّ اَس« ه مُــبنٍی � ـَیغَش
َءمُه کرـي   َوقَدج ا ِمنوَن � اَنّ ـلَُهــُم اLّذِ ااـلعَذاَب   ِاـّناـ مُ و َعــن
جَمــنوٌن � ــٌم  وا َعــن هُ   َو قالوا مُ ـعَل َرسوٌل مُــبنٌی � ـُثــم ــَتَول
ـِئدـوَن � ـعاـ ِاــّناـ  ஐاـِشُفوااـلعَذا،ِب  قَلــیًالا  «   ِاـنـــُم 
� ـَیو،َم  نــَبِطـــُش الــَبطَشۀَـ الـُ ربي «  ِاــّناـ مُــنــتَ ـِقموَن 
ءَمُه رَسوٌل کرَــیــٌم � َوـَلَقد فـَتــَنّ ا قــَب هَلُــم وَقمَ ِفرـوَعَن   َوج ا
اَن  َاّدوا ِالَى  ِعــب اَد اِهللا  «   ِانّ  لـَــُم  َرسوٌل  اَم،نٌی  �
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 مترین اول: آیات ٢٥3 تا ٢٥٦ سوره ی َبـَقره٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

مل
ن کا

قرآ
 ٤٢

ی 
حه 

صف
٭ 

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس نهم 

ــَم اهللاُ« لنا ـَبعَضُهــم عَل بَعٍض‹ ِمهنــُم مَن ـஐَ ل ُسُل  فَضتِلَک الر
َو َرَفَع ـَبعَضُهــم َدَرجٍت‘َوآتـنَیا عیَس ا،نَب رَمـَیمَـ اـلبَیـِّنِت
ذ،نَی Lـ ــَتــَتَل ا ءَ اهللاُ   َمااق  َو اَـی دـنهُـ ـِبرـوِح اـلُقُدِس ۀَو لَوـشاـ
ـِنِـ اخــتَ لَـفوا ِّـنُت   َول ءَهتــُُم اـلبَی

 ِمن بَعِدمِه   ِمن بَعِد ما ج ا
ـ ـتــَتَ لوا ءَ اهللاُ    َمااق  فَِمهنــُم مَن آمََن    َوِمهنــُم مَن کـََفرَـ ‘ َو لَوـشاـ
ذنـَی آَمنوا اـَنِفقواِمّما Lَاا اَـهی اَهللا ـَیفعَُل مارُییُد � ــی ِکن َوـل
اَشفاَعۀٌۀ ٌ  َول اُخۀل ایَبعٌ فیِه  َول َرزَقـنــمُ ِمن قَبِل اَن یَأتَِ وَیمٌ  ل
اُهَواـلَح اـلیَقّومُ‘ ّ هَ ِال اِال ِفروَن ُهــُم الظِّْلموَن � اُِّهللا ل َوالـ
اَرِض ۀ ِت   َوماِف ال ـوم الس ـَله{ما ِف ‘ ٌ اـَنوم اـتَ أخُ ُذه{ ِســنَ ۀٌ   َول ل
‘ـَیعلــَُم ما ـَبنَی  اـَی دهـِیــم ا ــِباِـذـنِ ه ّ اِل ذي یَشَفُع ِعــن َده {   Lمَن ذَاا
ءَ‘ ا ـبِ ما ـشاـ ّ احُیــیطوَن  بَِشٍء  ِمن ِعلِمهـ    ِال َوما َخلـَفُهــم «  َول
اـَیئئوُده { ِحفظُـهُما‘ اَرَض   َول ِت  َوال ـو م هُ الس رـِســیஐَُوِسَع ـ
َ الرشُد ّدنـِی« قَد ــبَتَنیLا رـاهَ ِفஐِا اـ وَُه َواـلَعِل اـلعَظمیُ � ل
« فََمن یَک ـُفرـِباـلطّاوغِت  َوـُیومِن ـِباـِهللا  فََقِدامتَسـَسَک ِِّمَن اـلَغ
ا اـنِفصا،َم ـلَها   « َواهللاُ  مَســیٌع  َعلــیــٌم  � َ ـِباــلعُ رـَوةِ اـلُوـثق     ل
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ذیـَن آَمـنـوا   َانۡـِفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـناکُۡم َهـا الَـّ ُـّ یـا َای
ای مؤمنان! از آن چه خدا به شما روزی داده است، انفاق کنید.

چه خوب است این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید. 

به نقل از کتاب آموزش قرآن )4( اداره کل پرورشی 
 
٭

بنیاد شهید انقالب اسالمی

سوره ی بقره، آیه ی 254

َانۡـِفـقـوا: انفاق کنید، ببخشید

ِانفاق٭

دل باز و  دست  بازخورشید  آسمان  به  آمد 
گرما و  نور  آغازبخشید  مردم  صبح  شد 

گلستان هر  داد  ُبستانگل  گشت  میوه  پر 
بیاموز درختان بخشندگی  شاخه ی  از 

آفتابیم مثل  درخششما  و  گرمی  با 
باغ در  درخت،  شادان، ز لطف و بخششمثل 

یکتا خدای  داردآری  پیام  ما  بر 
زیبا و  خوب  کار  دارداین  نام  ِانفاق 

 علیرضا علیزاده
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جلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم 
آیه ی ٢٦١ سوره ی بقره را بخوانید و به ترجمه ی آن توجه کنید.

ٍة ِه   کَـَمـثَـِل َحـبَـّ ذیـَن یُـۡنـِفـقوَن َاۡمـوالَـُهـۡم فی َسـبـیـِل الـلٰـّ ١ـ َمـثَـُل الَـّ
       َمثَِل کسانی که انفاق می کنند اموالشان را در راه خدا، مانند َمثَل دانه ای است،

ٍة 2ـ َانۡـبَـَتـۡت َسبۡـَع َسـنـاِبـَل   فی کُـِلّ ُسـۡنـبُـلَـٍة ِمـئَـُة َحـبَـّ
       که می رویاند هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه است،

261 ُه واِسـٌع َعـلیـٌم   ُه یُـضاِعـُف ِلـَمۡن یَـشاُء    َو الـلٰـّ ٣ـ َو الـلٰـّ

       و خدا چند برابر می کند برای هرکس که بخواهد؛ و خدا گشایش دهنده و داناست.
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیه ی صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید:

ذیـَن:               کسی که               کسانی که ١ـ اَ لَـّ
٢ـ یُـۡنـِفـقـوَن:          انفاق می کنید       انفاق می کنند

ة،َحـّب:       دانه                     گیاه 3ـ َحـبَـّ
٤ـ َسبۡـع:                   هفت                   صد

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

َه فاِلـُق  الۡـَحـِبّ َو الـنَّـوٰی            سوره ی َانعام، آیه ی  95 ١ـ  ِانَّ   الـلٰـّ

   قطعاً  ...   شکافنده ی     ...          و       هسته     است.

ذی  َخـلَـَق  َسـبۡـَع  َسـمـاواٍت           سوره ی طالق، آیه ی  12 ُه  الَـّ ٢ـ  َالـلٰـّ

     ...   کسی است که خلق کرد  ...        آسمان    را

3         سوره ی َانفال، آیه ی  3 ـالَة   َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم یُـۡنـِفـقوَن  ذیـَن یُـقیـموَن الـصَّ 3ـ  َالَـّ

     ...        به پا می دارند         ...      را و از آن چه به آن ها روزی دادیم    ...
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

هر روز مقداری از آیات ١ تا ٩ سوره ی فَتح را به صورت جمله به جمله از روی صفحه ی 
بعد بخوانید. سعی کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

 مترین اول
آیات ١ تا ٧ سوره ی َاعلٰی را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ 

بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.

35                       سوره ی َحّج، آیه ی  35 ـالِة   َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم یُـۡنـِفـقوَن  ١ـ  َو الۡـُمـقیـِمـی الـصَّ

92                    سوره ی آل ِعمران، آیه ی  92     2ـ  لَـۡن تَـنـالُـوا الۡـِبـرَّ   َحـّتـٰی تُـۡنـِفـقـوا   ِمـّمـا تُـِحـبّـوَن 

267         سوره ی بقره، آیه ی  267   ذیـَن آَمـنـوا   َانۡـِفـقـوا ِمـۡن طَـِیّـباِت ما کَـَسـبۡـُتـۡم  َهـا الَـّ ُـّ ٣ـ  یـا َای

39   سوره ی َسبَأ، آیه ی  39 ٤ـ  َو ما َانۡـَفـۡقـُتـۡم ِمـۡن َشـیۡ ٍء    فَـُهـَو یُـۡخـِلـُفـه و    َو هُـَو َخـۡیـرُ الـّراِزقـیـَن 

در حدیثی از حضرت فاطمه سالم  اهلل علیها آمده است:

من خواندن قرآن، نگاه کردن به چهره ی رسول خدا 

و اِنفاق در راه خدا را بسیار دوست دارم. ٭

کتاب َوقایعُ ااَلیّام، جلد صیام، ص ٢٩٥
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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صفحه ی ٥١١ قرآن کریم

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
،َم ِاــّناـ فــََتحــن ا لََک  فــَتـًحاـ ُمبیــنً ا )1 لــِیَغـِفرَـ لََک اهللاُ   ما ـَتَقد
ــَتاـَخرَـ     َو  ــتُیــِم  ـنِعَمــتَ ه{ َعلــَیَک    َو  هَیِدـیََک ِمن ذَنــِبَک    َوما 
َك اهللاُ  ـنرًَصا  عَ زــیزًـا � رِصاـًطا  ُمســَتقــی ًما  �  َو  ــنَی ـرُصَ
ِمــننَی     ـِلزَیدادوا قُلوِب اـلمـُ و کـیــنَ َۀ    ف ذي اـَنزَـَل الس Lُه َوا
اَرِض‘ ِت   َوال ـو م ـ ــنوُد الس اـی ماــًناـ ـَمَع   اـی ماــِنِهــم‘  َو  ِهللاِ جُ 
ِمـنِت ِمننَی َوال مُ و اَن اهللاُ َعلـیًماَحکــی ًما � لــِیُ دِخَل ال مُ وஐَو
رَـ رُـ   خلِد،نَی فهیا    َو یـَُـّفِ اهـَن َجـنٍّْت   جَت رـي ِمن حَتــِتَهاال
اِهللا  وَفًزا ـَعظــی ًما  � َعــنُهــم  ـَســیِّ ـĤــِتِهــم «   َو ஐاَن  ذلَِک  ِعــن َد 
ِت   َوال ُمرشِکنَی  َوال ُمرشِکِت ِفق ِفقنَی  َوال ُمــن َب ال ُمــن َوـیُعَّذِ
وِء« َوَغِضَب اهللاُ ـِئرَـةُ الس وءِ‘َعلهَِیــم دا الس ـّننَی ـِباـِهللا ـَظن لّظـ ا اِّ
ءَت َمصریًا � َعلهَِیم   َو ـَلعَــَنُهم   َو اـََعدـ ـَلُهــم جَ ـَهــنــَم «  َوسا
اَ رِض‘َوஐاَن اُهللا زَعزًیاحَکــی ًما � وِت َوال مـ َو ِهللاِ جــُنوُدالس
ِمــنوا ـِباـِهللا ا  َوـنَ ذـیرًـا � لــِتُ و ً شاِه ًدا  َوُمبرَّشِ ِاــّناـ اَرَسلــنَک 
روهُ   َوـُتَوقِّرـوهُ « َوتَُسـبِّحوُه بُکرَـةً َواَصــیًالا � َوَرسولِه   َوـُتعَ زّـِ
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 مترین اول: آیات ١0٩ تا ١١7 سوره ی هود٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

مل
ن کا

قرآ
 ٢3

ی 4
حه 

صف
٭  

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس دهم 

ا َکما ـَیعــبُ ُد ّ ِء«ماـیَعــبُ دوَن ِال ا ل ُ و رِمـیَ ٍۀ ِمّما ـیَعــبُ ُد ه فَالاـتَُک ف
َ مَُووّفمُه ـنَصیــَبُهــم َغرَیمــَنقوٍص� مُُه ِمن قــَبُل‘َو ِاـّناـ ل و آــباـ
ا  لஐََِمٌۀ َب   فَاخــتُ لِـَف فــی ِه‘َولَول َوـَلَقد آتـنَیا موَس الـِـت!
ُم لَف َشّکٍ ِمــن ُه مُ رـبٍی� بَیهَنُم‘َوِاهن ََک   لَُقِض َسـبََقت مِن رـَّبِ
ا ـلَّما لــَُیَوّفِـیــَن ـهــُم َرـبَک اَعماـلَهــُم«  ِاـن ه{ ـبِ ما ـیَعَملوَن ً ّஐُل  َو ِان
اـتَطـغَوا« خــَب ریٌ � فَاســَتِقــم کَما ارُِمَت    َومَن اتَب َمعََک    َول
ذ،نَی َظلَموا Lا َارَتَکــنواِال ِاـنهـ{ـبِ ما ـتَعَملوَن ـَبصریٌ � َول
ءَ اَولــِیاـ ـُــُم الــّناـُر    َوما لـَُــم  ِمن  دوِن اِهللا  ِمن  فـَتَمَس
ةَ ـَطرَـفَِى الــنهاِر    َو ُزـَلفًا لو ا تــُنرَصوَن � َو اَِقــِم الص ـثــُم ل
رـيஐلَِک  ِذـِت‘ ذĤ  ِّــی ِت ـیُ ذِهنَب الس اـلحََسـن ــیِل‘ ا،ِن ِمَن ال
اـیُضیُع اَجرَـال ُمحِسن نَی � کرِـنـَی � َواصرِب   فَاِن اهللاَ ل ِ لذّْ ل
ا ஐاَن ِمَن اـلـُقرـوِن ِمن قــَب لـُِــم    اُولوا ـَبقــِیۀٍـ   ــنَیَهوَن فَلَول
ا قَلــیًالا   ِممن  اـَنـَجــیــن ا  ِمهنــُم‘ ّ اَرــِض     ِال َعِن اـلَفساِد  ِف ال
ذ،نَی َظلـَ موا ما  اـُترِـوفافــیهِـ   َوஐاونا جُم رِـمنَی � Lََع ا َواــبت
َوماஐاَن َرـبَک لــُِیهلَِک اـلـُقرـي ـِبُظلــٍم   َواَههُلا ُمصلِحوَن �
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ـِیّـئـاِت ِانَّ  الۡـَحـَسـنـاِت   یُـذۡ  ِهـبۡـَن  الـ  سَّ
کارهای خوب، کارهای بد را از بین می برد.  

چه خوب است این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

َسـِیّـئـات: … َحـَسـنات: … 
َسـِیّـئَـة: … َحـَسـَنـة: … 

سوره ی هود، آیه ی 114
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جلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب

گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و 
با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم 
این عبارات قرآنی را بخوانید و 

به ترجمه ی آن ها توجه کنید.

سوره ی نَمل، آیه ی  89 ١ـ َمـۡن جاَء ِبـالۡـَحـَسـَنـِة    فَـلَـه و  َخـۡیـٌر ِمـۡنـها  

       هرکس کار خوبی انجام دهد، پس بهتر از آن به او پاداش داده می شود.

سوره ی ُملک، آیه ی  29 ۡلـنا      َو َعـلَـۡیـِه تَـَوکَـّ
ٰ
ۡحـٰمـُن    آَمـّنـا ِبـه  2ـ ُقـۡل هُـَو الـرَّ

      بگو او خدای بخشنده است، ایمان آوردیم به او و بر او توکل کردیم.

ـماِء َو ااۡلَۡرِض     سوره ی فاِطر، آیه ی  3 ِه   یَـۡرُزُقـکُـۡم ِمـَن الـسَّ ٣ـ َهـۡل ِمـۡن خاِلـٍق َغـۡیـُر الـلٰـّ

      آیا هیچ آفریننده ای غیر از خدا هست که به شما  روزی  دهد از آسمان و زمین
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید:

١ـ  آَمـّنا:  ایمان می آوریم  ایمان آوردیم
٢ـ  َحـَسـَنـة:  کار خوب، خوب  کار بد، بد

3ـ  خـاِلـق:  آفریده شده  آفریننده

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید. عبارت اول یا دوم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

سوره ی ُزَمر، آیه ی  62 ُه خاِلـُق کُـِلّ َشۡی  ٍء      ١ـ  َالـلٰـّ

  ...        ...     هر      چیز است.

لَت، آیه ی  34 ـِیّـئَـُة             سوره ی فُِصّ ٢ـ  َو ال تَـۡسـَتـِوی الۡـَحـَسـَنـُة َو اَل الـسَّ

   و مساوی نیست               ...            با     کار  بد.

ِه    َو ما ُانۡـِزَل َعـلَـۡیـنـا    َو ما ُانۡـِزَل َعـلـٰی ِابۡـراهـیـَم     سوره ی آل ِعمران، آیه ی  84 3ـ  ُقـۡل آَمـّنـا ِبـالـلٰـّ

  ...      ...     به    ...    و به  آن چه  نازل  شد بر ما و به آن چه نازل شد بر حضرت    ...
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

هر روز مقداری از آیات ١ تا 1٥ سوره ی قاف را به صورت جمله به جمله از روی 
صفحه ی بعد بخوانید. سعی  کنید شبیه قرائت الگو بخوانید. 

 مترین اول
آیات ١ تا ١٣ سوره ی َاعلٰی را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ 

بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید و عبارت دوم را از حفظ بخوانید.

ُه َسـِیّـئـاِتـِهۡم َحـَسـناٍت       سوره ی فُرقان، آیه ی  70 ُل الـلٰـّ ِئـَك یُـبَـِدّ ـٰ ١ـ  فَـاُول

ـِیّـئَـَة       سوره ی مؤمنون، آیه ی  96 تـی ِهـَی َاۡحـَسـُن الـسَّ 2ـ  ِاۡدفَـۡع  ِبـالَـّ

ـٰی َو ِزیـاَدةٌ        سوره ی یونُس، آیه ی  26 ٣ـ  ِلـلَّـذیـَن َاۡحـَسـنُـوا الۡـُحـۡسـن

ِه     ٤ـ  مـا َاصابَـَك ِمـۡن َحـَسـَنـٍة    فَـِمـَن الـلٰـّ

       َو مـا َاصابَـَك ِمـۡن َسـِیّـئَـٍة    فَـِمۡن نَـۡفـِسـَك        سوره ی ِنساء، آیه ی  79

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله   :

ای علی  ! برترین سخن، قرآن است.٭

کتاب تفسیر اَبو الُفتوح، ج٢، ص ٣٩٤
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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٭

٭

٭ َا ِاذا

ّناها َـّ ٭ َزی

صفحه ی ٥١٨ قرآن کریم

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
َءمُه  ُمــن ِذٌر  ِمهنُم ــبوا اَن ج ا ق   ۀَواـلُقرآِن ال مَجــی ِد )1 بَل جَعِ
فَقاَل الکـِفرـوَن   ه ذا َشٌء جَعـیٌب � اَِءذا ِمنتا   َوُکــنّ ا ـترُـاـًباـ
اَرُض  ِمهنُم« ذلَِک  َرجٌع  ـبَعــیدٌـ � قَد َعلِمــن ا  ما  تــَنُقُص ال
َءمُه وبا ـِباـلحَّقِ   ـَلّما ج ا ٌب َحیفٌظ � بَل َکذ ـتஐَِوِعــن َدان ـ
ِء  وَفـَقُهــم ما الس َاَم رٍـ  مَ رــیٍج  �  اَفَلــَم   ــنَیظرُـوا  ِال  فَ ـُهــم  ف
ا اَ رَض َمَددهن ّْ ـها  َوماـلَهاِمن فرُـوٍج � َوال ها  َوزَ ــنی َکیَف بـیََنــن
� ِ  َزوٍج  هَبــیٍج 

ّஐَُو اَنـتَبنا فهیا   ِمن ل    ََواـَلیَقنا فهیا  َرواِس
ماِء ماًء لنا ِمَن السَعــب ٍد مُنبٍی � َوـَنزـ ُِِّلل   ةً  َوِذکرـي ــبَترِصَ
ٍت َل ابِسق الـَحصی ِد � َوالخن َجـنٍّْت  وََحب ا  فَاَنـتَبنابِهஐًَرـ ُمـب
ـلَها َطلـٌع ـَنضــی ٌد � ِرزًقا لِلـِعــب اِد « َواَحیَیــن ا ـبِ ه ـَبدلَـةً َمـیــتً ا‘
ُب الرّسِ تَب قَبهَلُــم وَق،ُم ونٍح  َواحَص لَِک ارخُلوُج � َکذ َکذ
اَ یَکِۀ ُب ال موُد � وَعادٌ  َوِفرـوَعُن  َو اِخواُن لوٍط � َواحَص َ َوث
الرُسَل     فـََحق  َوعــیدِـ � َب  ذஐَلُـٌّ  ـஐٍع ‘  ـ َو وَق،ُم  ــبُت
ف لَبٍس ِمن خَلٍق جَ دـی ٍد � ِل‘ بَل مُه  اَو اَفَعَییـنا ـِباـلخَلِق ال
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 مترین اول: آیات 1 تا 10 سوره ی ُملک٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

مل
ن کا

قرآ
 56

ی 2
حه 

صف
٭     

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس یازدهم 

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ِ  َشٍء قَدـیرـٌ )1

ّஐُل ذي  ــیِبَِدِه اـلُملُک    َوُه َو عَ ل Lرَـَك ا ــبَت
ةَ     ـِلبَیلَُوـஐُــم    اـَیـــُم َوالـَحــیو ذي  َخلََق اـلَموَت    L اِّ
ذي خَلََق َســبَع L اَحَسُن َعَمًالا  ‘َو ُه َواـلعَزـیزُـاـلغَفوُر � اِّ
ُو،ٍت« ِن مِن ـَتـفمحخَلِق الر ف ٍت  ـِطــب اقًا  « ما ـَترـي، ـو َس م
فَارِجِع الــَبرَصَ   َهل ـَترـي ِمن فُطورٍ � ـثــُم ارِجِع الــَبرَصَ
اخِسـًئاـ   َوُه َوَحسریٌ � تنَِی    ــنَیَقبِل ِالــَیَک الــَبرَصُ رـஐَـ
ماـءَ اLدینا  ـبِ َمصاــیبَح    َوَجعَلــن ـها  رُجوًما اـالس  َو ـَلَقد  َز ــنی
ذ،نَی ِ ل َو ل عریِ �  َو اَعــتَ دان  ـلَهــُم ـَعذاَب الس » طنِی  ــی لش ِ ل
َعذاُب جَ ـَهــنــَم «  َو بِئَس اـلَمصرُی  � ِهــم  ـஐَـَفرـوا ـِبرَـــّبِ
ُ اُد ـتَ َمزیـَتفوُر � ـَت َعوا ـلَها هَشــیًقا   َوِه ِاذا اُلقوافهیا   مَسِ
ُ ـها مـا  اـُلِقَى فهیا  وَفٌج   َساـَلَهــُم خَ زَـنــَت ـ ل  ُஐـ ِمَن اـلغــَیِظ « 
نبا ذََءاَن ـنَ ذریٌ    فـ اَلَم ـیَ أتــمُِ ـنَ ذریٌ � قالواـبَ ل  قَد ج ا
لٍـ َکبریٍ � ا ف َضل ّ َوقُلنا ماـنزَـَل اُهللا ِمن َشٍء   ِان اَنــُتــم  ِال
عریِ � ِب الس احَص َوقالوا لَوُکــنّ ا نَسَمُع  اَوـَنعِقُل   ما ُکــنّ ا ف
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َو ُقـلۡ  لَـُهـما َقـوۡ  اًل کَـریـًما
با پدر و مادر خود، با مهربانی و ادب صحبت کن.

سوره ی ِاسراء، آیه ی 23

درباره ی ارتباط این تصویر با پیام قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنید.
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ـ ی«جلسه ی دوم ـً وقف » ـ

 مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم 
 این عبارات قرآنی را با رعایت قاعده ی وقف بخوانید و به ترجمه ی آیات توجه کنید. 

1٢ ِس طُـًوی  َك ِبـالۡـواِد الۡـُمـَقـدَّ َـّ ١ـ  ِان

سوره ی طاها، آیه ی 12
       )ای موسی،( تو در سرزمین مقّدس طُوٰی هستی. 

ذیـَن اۡهـَتـَدۡوا زاَدهُـۡم هُـًدی 2ـ  َو الَـّ

سوره ی محّمد )ص(، آیه ی 1٧
          و کسانی که هدایت شده اند )خدا( به هدایت آن ها می افزاید. 

ـی    ُه الـّسـماواِت وَ   ااۡلَۡرَض   َو ما بَـۡیـَنـُهـما   ِااّل ِبـالۡـَحـِقّ    َو َاَجـٍل ُمـَسـمًّ ٣ـ  ما َخـلَـَق الـلٰـّ

      خلق نکرد     خدا        آسمان ها       و  زمین  و   آن چه را که میان آن دو است، مگر به حق و برای زمانی معّین.
سوره ی روم، آیه ی ٨  

ـ  ی « را به صورت »  آ« می خوانیم، مانند: ـً در حالت وقف، صدای »  
طُـوٰی طُـًوی    
هُـدٰی هُـًدی    

ُمـَصـلّـٰی ُمـَصـلًّـی    
ُمـَسـّمـٰی ـی   ُمـَسـًمّ  

ـًـ ی               ٰی
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  هُـًدی، هُـدٰی:   هدایت   هدایت گر

٢ـ  َاَجـل:   شتاب   زمان
ـی:   طوالنی   معّین ٣ـ  ُمـَسـمًّ

٤ـ  َخـلَـَق:   خلق کرد   خلق نکرد

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید و عبارت دوم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

ـماواِت َوااۡلَۡرَض   ِبـالۡـَحـِقّ ُه الـسَّ 1ـ  َخـلَـَق الـلٰـّ

سوره ی عنکبوت، آیه ی ٤٤
    …          …        آسمان ها           و     …       را به     …    . 

٢ـ  ٰهـذا بَـیاٌن ِلـلـّنـاِس   َو هُـًدی   َو َمـۡوِعـظَـٌة ِلـۡلـُمـتَّـقیـَن        

سوره ی آل ِعمران، آیه ی 138
  این )قرآن( پیامی روشن برای مردم است و   …      و پندی        برای        …        . 

ی    ـماواِت وَ  ااۡلَۡرَض    َو ما بَـۡیـَنـُهـمـا ِااّل ِبـالۡـَحـِقّ    َو َاَجـٍل ُمـَسـمًّ ٣ـ ما َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ

    خلق نکردیم        آسمان ها      و      …      و آن چه را بین  آن دو است، …  به …  و برای     …    …    .
سوره ی َاحقاف، آیه ی ٣  

138
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا

هر روز مقداری از آیات ٥3 تا ٦٤ سوره ی طاها را به صورت جمله به جمله از روی 
صفحه ی بعد بخوانید. سعی   کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

  مترین اول
آیات ١ تا ١٩ سوره ی َاعلٰی را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه  سریع پاسخ 

بخوانید.

 مترین دوم

این عبارات قرآنی را با رعایت قاعده ی وقف بخوانید.

١ـ قالوا ما ٰهـذا   ِااّل ِسـۡحـٌر ُمـۡفـَتـًری       سوره ی َقَصص، آیه ی ٣٦

ـی       سوره ی ابراهیم، آیه ی 10 ـُرکُـۡم ِالـٰی َاَجـٍل ُمـَسـمًّ 2ـ  َو یُـَؤِخّ

36      سوره ی قیاَمة، آیه ی ٣٦ نۡـساُن   َاۡن یُـۡتـَرَك ُسـًدی  ٣ـ  َایَـۡحـَسـُب ااۡلِ

ِخـذوا ِمـۡن َمـقـاِم ِابۡـراهـیـَم ُمـَصـلًّی         سوره ی بقره، آیه ی 1٢٥ 4ـ  َو اتَـّ

امیر املؤمننی امام علی علیه السالم   :

کتاب خدا را بیاموزید که بهترین سخن و گویاترین پند است٭. 

کتاب نهج البالغه، خطبه ی 110
 
٭

فعّالیت

قطره
اما

دریا
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صفحه ی ٣1٥ قرآن کریم

٭

٭

٭ ُسٰوی

٭ ُضٰحی

اَرَض ـَمهدًـا   َوَسلََک ـَلــمُ فهیا ُســُبًالا ذي َجعََل لـَــُُم ال L اِّ
ِمن بَناٍت َشّت ًء   فَاَخرَـجنا ـبِ ه اَزواجً ا  ِء ما َواـَنزَـَل مَِن السما
� هالــن ِاُ ول ِ ٍ ل لَِک َآل تیذ  ف ِان ‘ُوا َواروَعااـَنعاَمــمஐُل �
ِمهنا َخلنَقـــُم    َوفهیا ـنُعــی ُدکــُم    َوِمهنا خُن رِـُجــمُ ــتاـَرةً
� َب  َو اَب ذَها   َفـ ـ ஐُـنِتا  لـ هُ آی  َوـَلَقد اََرــنی � اُخرـي
�  موس قاَل  اَِجـئـتــَن ا   لــُِتخ رِـجــَن ا  ِمن  اَرِضــن ا  بِِسـرحَِك   ـی
فَلــَنَ أتـنَِیَک  بِِسح رٍـ  ِمــث هِل    فَاجعَل بـنََینا  َوبـنََیَک مَوـِعدًـا
ا اتََن   َماــًناـ ـُسًوي � قاَل َموِعُدـஐُــم اخُنلِـفُه{ حَنُن  َول ل
َو اَن حُیرَشَ الــّناـُس ـُض ًح � فــََتَولّ  ِفرـوَعُن وَی،ُمُ الّزــنیَ ۀِـ   
فََجَمَع ـஐَــی َده {  ـثــُم اَت � ـقاـَل ـلَهــُم موس  َوـی لـَــُم
اـَتفرَتوا عَلَ اِهللا ـஐَِذـًباـ   فَیُسِحــَتــمُ ـِبعَذاٍب « َوقَد اخَب ل
� جويواالــن فنََتازوَعا اَم رَـمُه بـنَیَهــُم   َو ارََس � مَِن اف رَتي
ُمِن اَرِضــم  ஐُِن    ـیُرــی داِن  اَن خُی رِـاجم ِن  لَساِحرـ ذ قالوا ِان ه
بِِسح رِـهِ ما   َوـیَ ذَهبا ـِبطَرــیَقــِتـــُُم اـلُمــث ل � فَامَِجعوا
� ـ لَـَح الــَیو،َم مَِن اســتَعل َکــی َدکــُم    ـثــُم ائــتواَصّفًا  « َوقَد اَف 
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 مترین اول: آیات ٣٨ تا ٤٥ سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

مل
ن کا

قرآ
 ٥٥

ی 
حه 

صف
٭ 

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس دوازدهم 

ذُّرـِیۀًـ ُه نالَِک َدعا زـஐََرِـاـّی َرـب ه{« قاَل َرّبِ بَه ل مِن Lَُدنَک 
ـ ـِئکَۀُ  َوُه َوقاـِئــٌم ِء � فَناَدـت هُ ال َمل َطـّیِــبَ ًۀ «ِاـنَک مَسیُع اLدعا
َمٍۀ ًَِِقا بل َُك یِبَحی   مَُصّدِ ـیَُصلّ ِف ال ِمح رـاِب   اَن اهللاَ ـُیبرَّشِ
ِلحنَی � قاَل ًا  ِمَن الصّْ دًـا   َو َحصوًرا   َو نـیَِبّ مَِن اِهللا    َو َســّیِ
ــٌم   َوقَد ـبَ لَـغَِنَ الـِ رَبُ   َوام رَـاَت عاِقرـٌ« َرّبِ اَنّ یَکوُن ل ُغل
ءُ � قاَل َرّبِ اجعَل ل آـیَ ًۀ« لَِک« اُِّهللا ـَیفعَُل ما یَشا ذஐَقاَل ـ
اَرم زًـا «َواذکرُـ ّ ـ ــثَ َۀ اــَّیاـ،ٍم   ِال ِّــَم الــنّ اَس ثَل ا تـَُ ل ّ قاَل آ ــتَیَُک   َال
ـِئکَۀُ ِا بارِ� َواِذقالَِت ال َمل ح ـِباــلعَِشِّ َوال َرـبَک کَث رًیا  َوَســّبِ
ِک َواـصطَـفــى    ஐِرَـــِک    َوـَطه ـی َمرــَیَــُم    ِا،ن اهللاَ اـصطَـفــى!
لَمنَی � ـی َمرـَیــُم اقــنُ ت  ـِلرَــّبِِک   َواسـُجدـي ِء اـلع عَ ل  نِسا
ِءاـلغَیِب   ونحیِه ِالَیَک« کِعنَی � ذلَِک ِمن اَنــب ا َوارکَع َمَع الرّْ
ُهــم ـَیک ـُفُل رَمـَیــمَ· ََدهِیــم    ِاذ ـیُ لـقوَن  اَقالاـَمُهــم   اَــیL َوما کُنَت 
ُ ـ ـِئکَ ۀُ ـی مَرمَی َوماکُنَت Lََدهِیــم   ِاذ خَیــَتِصموَن � اِذقالَِت ال َمل
َ مسُهُ ال َمســیُح عیَس ا،نُب رَممَی َمٍۀ ِمـنُه   اٍّ َِِرُـِك بل ِان اهللاَ ـُیبَّشِ
َوجــی ـًها  ِف اLدنــیاـ     َواآلِخرَـةِ     َو مِ،َن اـلُمــَقرــب،نَی  �
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الم حضرت زکرّیا و یحیٰی َعلَیهما السَّ

او  گونه های  بر  آرام  اشک  قطره های  و  می خورد  تکان  آهسته  علیه الّسالم  زکریّا  لب های حضرت 
می لغزید. صدایی مانند آه فضای محراب را پر کرد: خدایا ، فرزندی از من باقی نمانده و عمرم رو به پایان 
است. اکنون بیش از همه وقت احساس می کنم باید امانت پیامبری را به کسی بسپارم. خدایا ، تو همانی 
که برای مریم از بهشت روزی می فرستی! در بهار میوه ی پاییزی! در تابستان میوه ی زمستانی! تو همانی 
که چشم حضرت ابراهیم را در کهن سالی به حضرت اسماعیل و اسحاق روشن کردی. خدایا،   به من نیز 

جانشینی شایسته و نیکو عطا کن!
نسیم مالیمی چهره ی حضرت زکریّا علیه الّسالم را نوازش کرد، نور خیره  کننده ای بر او تابید و صدای 
ـُرَك ِبـَیـۡحـیـٰی … ــ خدا تو را به  َه یُـبَـِشّ صمیمی و گرمی در فضای محراب پیچید: » ای زکریّا ــ   َانَّ الـلٰـّ
فرزندی بشارت می دهد که نامش  یحیٰی است. او کودکی است خوب که با پدر و مادرش مهربان و خوش رفتار 
است، به کسی زور نمی گوید، خدا را نافرمانی نمی کند و پیامبر خدا خواهد بود.« این صدا، صدای آشنای 

فرشته ی وحی بود.

٭ ٭ ٭

نماز شامگاه که تمام شد، حضرت زکریّا علیه الّسالم برخاست و رو به جمعیت ایستاد. و مثل هر روز 
خواست برای مؤمنان سخن بگوید، ولی نتوانست. با خود  اندیشید: فرشته ی الهی گفته است که نشانه ی 
این معجزه که من صاحب فرزند خواهم شد، آن است که من تا سه روز نمی توانم سخن بگویم. شادی 
عجیبی در دل زکریّا افتاد. در دل با خدا نجوا کرد: »خدای مهرباِن من! دل به تو سپرده ام. آن وعده ای 
که تو می دهی، بی شک انجام خواهد شد!« آن گاه حضرت زکریّا با اشاره به مردم فهماند که بروند و صبح 

و شب عبادت کنند.

٭ ٭ ٭

قصه ی 
آیه ها
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حضرت یحیٰی علیه الّسالم   در آغوش پدر می خندید. حضرت زکریّا خم شد و گلوی یحیٰی را بوسید و 
زیر لب گفت: بوی بهشت می دهد. 

 همسر زکریّا با دستان لرزان خود یحیٰی را از پدر گرفت. یحیٰی در آغوش مادر شیر می خورد و با دستان 
کوچک خود، چروک های دست او را نوازش می کرد. حضرت زکریّا چشم به یحیٰی دوخت و آرام گفت: او 
پس از من پیامبر خداست، در کودکی به مقام پیامبری می رسد و در بزرگسالی حضرت عیسی علیه الّسالم را 

یاری می دهد.
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جلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم

الم ــ است، بخوانید و به  آیات 10 و 11 سوره ی مریم را که درباره ی حضرت زکریّا و یحیٰی ــ علیِهَما السَّ
ترجمه ی آن ها توجه کنید.

١ـ  قـاَل َرِبّ اۡجـَعـۡل لـی آیَـًة
      )حضرت زکریّا( گفت: پروردگارا قرار بده برای من نشانه ای را

10 ا   ًـّ 2ـ  قـاَل آیَـُتـَك   َااّل تُـَکـِلّـَم الـّنـاَس ثَـالَث لَـیاٍل َسـِوی
       )خداوند( گفت: نشانه ی تو این است که )با این که سالمت هستی( نمی توانی سه شبانه روز با مردم سخن بگویی.

  ِمـَن الۡـِمۡحـراِب
ٰ
٣ـ فَـَخـَرَج َعـلـٰی َقـۡوِمـه

       آن گاه )زکریّا( از محراب به سوی قومش خارج شد

11 4ـ  فَـاَۡوحٰی ِالَـۡیـِهـۡم   َاۡن َسـِبّـحوا بُـۡکـَرًة َو َعـِشـیًّـا  

       و به آن ها اشاره کرد که تسبیح کنید )خدا را( صبح و شب
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  آیَـة:  آیه، نشانه  آیات، نشانه ها 
٢ـ  َقـۡوم:  قوم، گروه  اقوام، گروه ها

٣ـ  بُـۡکـَرة:  صبح  شب
٤ـ  َعـِشـّی:  صبح  شب

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید و عبارت اول یا دوم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

1ـ  َو  َسـِبّـۡح  ِبـالۡـَعـِشـِیّ  َو   ااِۡلبـکاِر       سوره ی آل ِعمران، آیه ی 41
   و خدا را تسبیح کن در    …   و صبح.

٢ـ  َو اۡذکُـِر اۡسـَم  َرِبّـَك    بُـۡکـَرًة َو َاصیـاًل          سوره ی ِانسان، آیه ی 25
    و یاد کن    …       … ت را       …         و شام .

ِبـُعـوا الۡـُمـۡرَسـلیـَن         سوره ی یاسین، آیه ی 20 ٣ـ  قـاَل یـا َقـۡوِم   اتَـّ
    …   ای     …  من پیروی کنید از       …          .

٤ـ  ِانَّ فی ٰذِلـَك َلیَـًة   ِلـَقـۡوٍم یَـَتـَفـکَّـروَن          سوره ی   جاثیه، آیه ی 13
   قطعاً   در   آن        …  ای  برای  …  ـی که فکر می کنند، وجود دارد.

41

25

20

13
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 مترین اول
آیات ١ تا 10 سوره ی طاِرق را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه  سریع پاسخ 

بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کرده و عبارات قرآنی را بخوانید.

90 ـٰی   ١ـ فَـاۡسـَتـَجبۡـنا لَـه و   َو َوَهـبۡـنـا لَـه و یَـۡحـی
سوره ی َانبیاء، آیه ی 90

37 ا الۡـِمۡحـراَب   َوَجـَد ِعـۡنـَدها ِرۡزقًـا   َـّ 2ـ  کُـلَّـما َدَخـَل َعـلَۡیـها َزکَـِری
سوره ی آل ِعمران، آیه ی 37

85 ٣ـ  َو َزکَـِریّـا َو یَـۡحـیٰی َو عیـسٰی َو ِالۡـیـاَس کُـلٌّ ِمـَن الـّصاِلـحیـَن  
سوره ی َانعام، آیه ی 85

89 ه و   َرِبّ التَـَذۡرنی فَـۡرًدا   َو َانۡـَت َخۡیـُر الۡـواِرثـیـَن   َـّ 4ـ  َو َزکَـِریّـا ِاۡذ نادٰی َرب
سوره ی َانبیاء، آیه ی 89

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله  :

هرکس قرآن سخنش باشد و مسجد خانه اش،

 خداوند در بهشت خانه ای برای او بنا می کند٭. 

هر روز مقداری از آیات 1 تا 9 سوره ی حضرت محّمد ــ صلّی اللّه علیه و آله ــ را به صورت 
بخوانید. الگو  قرائت  شبیه  کنید  سعی  بخوانید.  بعد  صفحه ی  روی  از  جمله  به  جمله 

فعّالیت

کتاب اَمالی شیخ صدوق، ص ٤٠٥
 
٭

قطره
اما

دریا

  79  



صفحه ی 507 قرآن کامل

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ذنَی َکـَفرـوا  َوَص ّدوا َعن َسبیِل اِهللا   اََضل اَعماـلَهــُم )1 L اِّ
ٍد حُمَم ماـنُزـَِّل عَل ِ ِت  َوآمَنواب لِح ذنَی آمَنوا  َوَعِملُواالصّْ Lَوا
Ĥهِتِم   َواَصلَـَح ابـلَُهم � رَـَعهُنم َســّیِ ِم   َکـف َوُه َوالَحق ِمن َرهّبِ
ذنـَی آمــَُنوا Lا َعُواالباِطَل   َواَن ــبت ذنـَی کـََفرُـوا   اٍّ Lا لَِک ــِباـَنذ
ِ لــنّ اِس اَمــث اـلَُهــم لَِک ـَیرضُِب اُهللا ل ِــم‘   َکذ َعُواالحَق ِمن َرهّبِ ــبت اٍّ
قاِب‘تَحّ  اِذا ـ رَضَب الّرِ ذنـَی َکـَفرـوا   فَ  Lـَفاِـذا ـلیَقــُتــُم ا � 
وااـلَواثَق    ـَفاِـّما مــَنًّ ا ـبَعُد   َو ِاّما ـِفدـاًء اـَثخـَنــتُ مومُه   فَُشد
انــَترَصَ ِمهُنم َ ُءاُهللا   ل تَحّ تََضَع ارحَلُب اَوزارَها‘ذلَِک« َولَویَشا
ِ لوا ف َسبیِل اِهللا ذنـَی قــُت Lــبِبَعٍضۀ َوا ُِکن ـِلبَیلَُوا بَعَضــمَوـل
فَلَن ـیُِضل اَعماـلَُهــم � َسهَیدهِیــم    َو ـیُصلِـُح  ابـلَهــُم �
ذ،نَی آَمــنوا Lهَاا اـــَی فَها ـلَُهــم � ــی َۀ   عَ رـ ــُم الَجــن َوـیُ دِخهُلُ
وااَهللا   ــنَیرُصـஐُــم   َو یـبَُثِّت اَقدامـَُــم � ِان تــَنرُصُ
َو اـََضل  اَعماـَلـُهــم  � ذ،نَی  َکـَفرـوا    فــََتعًسا  ـَلـُهــم     Lَوا
ـِباـــَنُهــم   َکرِـهوا ما اـَنزَـَل اهللاُ   فَاَحــَبَط اَعماـلَهــُم � ذلَِک 

· سوره  ُ�َمد
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٭

ٌه ـٰ ل ٭ َا اِ

 مترین اول: آیات ٥9 تا ٦٤ سوره ی َنمل٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

ریم
ن ک

قرآ
 ٣٨

ی ٢
حه 

صف
٭  

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس سیزدهم 
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ـۡن یُـجیـُب الۡـُمـۡضـطَـرَّ   ِاذا َدعاُه   َو یَـۡکـِشـُف الـّسـوَءۤ َامَّ
چه کسی جز خدا، دعای انسان درمانده را می پذیرد و مشکل او را برطرف می کند؟

چه خوب است این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید. 

 سوره ی نَمل، آیه ی 62
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جلسه ی دوم

  مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم

این دعاهای قرآنی را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.چه خوب است یکی از آنها را همراه با ترجمه از 
حفظ بخوانید.

دعاهای قرآنی٭

پروردگارا صبر و استقامت ما را زیاد کن؛ نـ� َافۡـِر  ۡغ َعـلَـۡیـنـا َصـبۡـرً  ا  َـّ ١ـ  َرب
و ما را در راه حق ثابت قدم نما،      َو ثَـِبّـۡت َاۡقـداَمـنـا 

250     و ما را بر کافران پیروز کن!                                سوره ی بقره      َو انۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم الۡـکاِفـریـَن  

٭ ٭ ٭

نا ال تُـِز   ۡغ ُقـلـوبَـنـا   بَـۡعـَد ِاۡذ َهـَدیۡـَتـنـا َـّ 2ـ  َرب
        پروردگارا بعد از آن که ما را هدایت کردی، دل های ما را از راه حق منحرف مگردان،

و از نزد خود به ما رحمتی عطا کن.       َو َهـۡب لَـنـا ِمـۡن لَـُدنۡـَك َرۡحـَمـةً 

8            که تو بسیار بخشنده هستی.                        سوره ی آل ِعمران َك َانۡـَت الۡـَوّهـاُب  َـّ       ِان
٭ ٭ ٭

پروردگارا ایمان آوردیم، نـ� آَمـّنـا   َـّ ٣ـ  َرب

پس ما را بیامرز و مورد رحمت خود قرار ده،       فَـاۡغـِفـۡر لَـنـا   َو اۡرَحـۡمـنـا 

109           که تو از همه مهربان تر هستی.                           سوره ی مؤمنون       َو َانۡـَت َخـۡیـُر الـّراِحـمـیـَن 

خوب است این دعاهای قرآنی را حفظ کنید و در قنوت نمازتان بخوانید.
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  َانۡـَت:  من  تو
٢ـ  نـا:  ما  شما

٣ـ  َخـۡیـر:  بهتر، بهترین  بدتر، بدترین

٤ـ  ُقـلوب:  قلوب، جان ها  قلوب، دل ها

٥  ـ  کاِفـریـَن:  کافران، بدکاران  کافران، افراد بی ایمان

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید و یکی از عبارات را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

11            سوره ی جمعه، آیه ی 11 ُه َخۡیـُر الـّراِزقـیـنَ   1ـ  َو الـلٰـّ
   و  …       …      روزی دهنده است.

32        سوره ی آل ِعمران، آیه ی 32 َه الیُـِحـبُّ الۡـکاِفـریـنَ   نَّ الـلٰـّ ٢ـ  فَـاِ
  پس قطعاً   …   دوست ندارد          …         را

28           سوره ی رعد، آیه ی 28 ِه تَـطۡـَمـِئـنُّ الۡـُقـلوُب   ٣ـ  َاال ِبـِذکۡـِر الـلٰـّ
   بدان با یاد      …      آرامش می یابد      …

114         سوره ی مائده، آیه ی 114 ٤ـ  َو اۡرُزۡقـنا   َو َانۡـَت َخـۡیـُر الـّراِزقیـَن  
  و روزی ده به   …    و     …      …       …        هستی.
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  مترین اول
آیات ١ تا 17 سوره ی طاِرق را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه  سریع پاسخ 

بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کرده و دعاهای قرآنی را بخوانید.

8            سوره ی تحریم، آیه ی 8 نـ� َاتۡـِمـۡم لَـنا نـوَرنا   َو اۡغـِفـۡر لَـنا   َـّ ١ـ َرب

129     سوره ی بقره، آیه ی 129 نا   َو ابۡـَعـۡث فـیـِهـۡم َرسـواًل ِمـۡنـُهـۡم   یَـۡتـلـو َعـلَـۡیـِهـۡم آیـاِتـَك   َـّ 2ـ َرب

4       سوره ی ُممتحنه، آیه ی 4 ۡلـنا   َو ِالَـۡیـَك َانَـبۡـنا   َو ِالَـۡیـَك الۡـَمـصـیـُر   نا   َعـلَـۡیـَك تَـَوکَـّ َـّ ٣ـ َرب

30      سوره ی فُرقان، آیه ی 30 َخـذوا ٰهـَذا الۡـُقـۡرآَن َمـۡهـجـوًرا   4ـ یـا َرِبّ   ِانَّ َقـۡوِمـی اتَـّ

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله  :

قرآن را بیاموزید و آن  را بسیار بخوانید٭. 

از روی  به جمله  به صورت جمله  را  تا ٨ سوره ی جمعه  آیات 1  از  مقداری  هر روز 
صفحه ی بعد بخوانید. سعی  کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

فعّالیت

٭ کتاب َکنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٢٩

قطره
اما

دریا
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٭

صفحه ی ٥٥٣ قرآن کامل

ّیـیـَن ٭ ااۡلُّمـِ

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ـلَملِِک القُّدوِس اَرِض   اِّ ِت   َوما ِف ال ـو م الس ُح  ِهللاِ ما ِف یَُســّبِ
ا ِمهنُم ً اُّمِـیّ� نَـ رَسول ذي ـَبعََث ِف ال Lـلعَزـیزِـالـحَکمِی )1 ُهَوا اِّ
َب ـتِِّمُــُهــُم الـ ِ هـ    َوـیُزَــஐّ هِیــم     َوـیُعَل ــتَیلوا َعلهَِیــم آ ــتی
ـلٍـ مُــبنٍی  � َوالِحـمَـَۀ    َو  ِان ஐاونا مِن قــَبُل    ـَلف َضل
َو آخرَـنـَی ِمهنــُم ـَلّما یَلــَحقواهِبِم ‘َوُه َواـلعَزـیزُـ الَحکمیُ �
ءُ « َواُهللا ذُواـلَفضِل اـلعَظمِی� ــیتِه مَن یَشا لَِک فَضُل اِهللا   ـیُ وذ
َمــَثِل الِحمارِ

ـ َۀ   ـثــُم لــَم حَیِملوها    کَ ورىذنـَی مُحِّلُواالــت Lَمثَُل ا
ِ اهللاِ‘ تیĤـ ِ وبا ب

ذஐَذنـَی ـ Lحَیِمُل اَسفاًرا ‘بِئَس َمــَثُل الَقو،ِم ا
ذ،نَی  Lَها ا اـــَی ـ ِلم،نَی  �  قُل  ــی ا هَی ِدي اـلَقو،َم الظّْ َواهللاُ  ل
هادوا    ِان  زَعَمــُتــم  اـَنـــُم اَولــِیاـءُ  ِهللاِ    مِن  دوِن الــّناـِس  
ا ــتَیََمــنوـنَ ه{ اـَبَ ًدا  قنَی � َول ِ ـُواال مَوَت   اِن کُنــُتــم دص فــَتَ َمــن
مَت  اَـیدـهِیــم ‘ َواُهللا  َعلــیــٌم  ــِباـلظّْـ ِلمنَی  �  قُل ـبِ ما  ـَقدـ

ذي ـَتـِفرّـوَن ِمــن هُ   ـَفاِــن ه{ مُلـیقــمُ«  ـثــُم ـتُرَـّدوَن  Lاـلَموَت ا ِان
ـئُــمُ ـبِ ما کــُن مُت ـَتعَملوَن � هاَدةِ   فَیُنــَّبِ عالــِِم اـلغَیِب َوالش ِال
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  86  



 مترین اول: آیات ٦٤ تا ٦9 سوره ی یوُسف٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

مل 
ن کا

قرآ
 24

ی 3
حه 

صف
٭ 

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس چهاردهم 

ا َکما اَِمنــُتــمُ عَل اَخــی ِه ِمن قَبُل« ّ قاَل َهل آمــَنــمُُ عَلــَی ِه   ِال
مِحنَی � َوـَلّما فــََتحوا فَاهللاُ َخریٌ ح ـِفظًا   َوُه َو اَرَحــُم الرّْ
»اـاَبان مانــَبغ ت ِالهَِیم‘قالوا ــیَمتاعَ ـُهم   َودَجواـِبضاَعهَتــُم  ُرد
« َوـنَ مریُ  اَهلــَن ا   َوحَنَفُظ ااَخان ه ِذه ـِبضاَعــتُ نا   رُدت ِالَیــن ا 
ُلَِک َکــیٌل یَسریٌ � قاَل لَن اُرِسهَل{ َمعَــمَوزَنداُد َکــیَل بَعریٍ«  ذ
»ُا اَن حُیاَط ـِبــم تَحّ ـتُ ووتِن َموـِثًقا ِمَن اِهللا    لــََت أتــُن ن ـبِ ه    ِالّ
فَلَّما آـَتوهُ مَوـِثـَقهــُم   قاَل اهللاُ  عَ ل ما ـَنقوُل  َوـஐ یٌل �
اتَدُخلوا ِمن ابٍب وادِحٍ   َوادُخلوا ِمن اوَباٍب َِن   ل َوقاَل ــبی
قٍَۀ « َوما اُغن َعــنــمُ ِمَن اِهللا ِمن َشٍء«  ِاِن الحـُــُم ُمــَتـَفرّـِ
ِ ال ُمــَتَوـஐِّ لوَن�

ஐَـ یــََتول ُت« َوَعلــَی ِه فَل ஐا ِِهللا« َعلــَی ِه ـَتَول ّ ِال
َو ـَلّما  دَخَلوا   ِمن َحیُث اَمَ رَـمُه  اوَبمُه    ما  ஐاَن ـیُغن َعــنُهــم
ها‘ ـَنفِس ـیَعقوَب  قَضــى ف ااحَجًۀ  ِم،َن اِهللا ِم،ن َشٍء   ِالّ
ـِنـ اـஐَ رَثَ الــنّ اِس مــنهُـ   َو ل َو ِاـنهـ{ Lَذو ِعلــٍم ـِلما َعل
»ُ اـَیعلَموَن � َوـلَّما دََخلوا عَ ل  ویُسَف   آوي  ِالــَی ِه  ااَخه ل
اَخوَك    فَالا ــبَتـَتئِس ـبِ ما  ஐاونا ـَیعَملوَن � قاَل  ِانّ  اــََناـ 
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ُه َخـۡیـٌر حاِفـظًـا   َو هُـَو َاۡرَحـُم الـّراِحـمیـَن فَـالـلٰـّ
خدا بهترین نگه دارنده است و او از همه مهربان تر است.

چه خوب است این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانید. 
 سوره ی یوُسف، آیه ی 64
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جلسه ی دوم

  مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه  سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 مترین دوم
آیات ٣ و ٤ سوره ی یوسف را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.

١ـ نَـۡحـُن نَـُقـصُّ َعـلَۡیـَك َاۡحـَسـَن الۡـَقـَصـِص
         ما بهترین سرگذشت را برای تو حکایت می کنیم،

2ـ  ِبـما َاۡوَحـۡیـنا ِالَـۡیـَك ٰهـَذا الۡـُقـۡرآَن
        با آیاتی که از این قرآن به سوی تو وحی کردیم؛

   3     لَـِمـَن الۡـغـاِفـلیـَن 
ٰ
٣ـ  َو ِان کُـۡنـَت ِمـۡن َقـبۡـِلـه

        هر چند که تو قبل از این، از آن خبر نداشتی.

4ـ  ِاۡذ قاَل یوُسـُف اِلَبـیـِه
        هنگامی که یوسف به پدرش گفت:

5ـ یا َابَـِت   ِانّی َرَایۡـُت َاَحـَد َعـَشـَر کَـۡوکَـبًـا 
        ای پدرم من در خواب دیدم    یازده        ستاره را     

4 ۡمـَس َوالۡـَقـَمـَر   َرَایۡـُتـُهۡم لی ساِجـدیـَن   ٦ـ وَ  الشَّ
و خورشید        و  ماه را       دیدم که  در برابرم      سجده می کنند.
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 مترین اول

معنای صحیح را عالمت بزنید. 

1ـ  ٰهـذا:  آن  این
٢ـ  َشۡمـس:  خورشید  ماه
٣ـ  َقـَمـر:  خورشید  ماه

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

 5 ـۡمـُس َو الۡـَقـَمـُر ِبـُحـۡسـباٍن  1ـ  َالـشَّ

سوره ی الرحمن، آیه ی 5
        …            و         …      با نظم و حساب در گردش اند.  

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر ذی َخـلَـَق الـلَّۡیـَل َو الـنَّـهاَر   وَ  الـشَّ ٢ـ  َو هُـَو الَـّ

سوره ی َانبیاء، آیه ی 33
    و  او  کسی  است  که  آفرید  شب        و      روز      و           …           و       …  

٣ـ  َو ٰهـذا  ِکـتاٌب  َانۡـَزلۡـناُه  ُمـباَرٌك              

سوره ی َانعام، آیه ی 92
   و    …       …  ی است مبارک، که نازل کردیم آن را.  
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  مترین اول
رمزینه  یا  گویا  کتاب  با  را  آیات درس  است  بخوانید. خوب  اعضای خانواده ی خود  برای  را  آیات درس   

سریع    پاسخ تمرین کرده و سعی کنید شبیه آن بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید. عبارت دعایی چهارم را از حفظ بخوانید.

58                                                      سوره ی َحج، آیه ی 58 َه لَـُهـَو َخۡیـُر الـّراِزقیـَن  ١ـ  َو ِانَّ الـلٰـّ

118      سوره ی مؤمنون، آیه ی 118 2ـ  َرِبّ اۡغـِفـۡر   َو اۡرَحـۡم   َو َانۡـَت َخۡیـُر الـّراِحـمیـَن  

36        سوره ی شورٰی، آیه ی 36 ِه َخۡیـٌر َو َابۡـقـٰی   ِلـلَّـذیـَن آَمـنـوا  ٣ـ  َو ما ِعـۡنـَد الـلٰـّ

29                سوره ی مؤمنون، آیه ی 29 4ـ  َرِبّ َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزاًل ُمـباَرکًـا   َو َانۡـَت َخـۡیـُر الۡـُمـۡنـِزلیـَن  

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا
  پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله   :

هرکس آیه ای از کتاب خدا را به دیگری بیاموزد، پاداش آن آیه، 

هر زمان که خوانده می شود، به او نیز می رسد٭. 

هر روز مقداری از آیات 1 تا ٣0 سوره ی نبأ را به صورت جمله به جمله از روی صفحه ی 
بعد بخوانید. سعی کنید شبیه قرائت الگو بخوانید.

فعّالیت

ُمسَتدَرُک الوسائِل، ج ٤، ص ٢٣٥ 
٭  

قطره
اما

دریا
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صفحه ی ٥٨٢ قرآن کامل

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ذي مُه فــی ِه L  ءَ لوَن )1 َعِن الــنــَباِـ اـلعَ ـظــیــِم  �  اِّ ـَعــم  ـیَتَسا
ا  «  َســَیعلَموَن � ّஐَل  ا  « َســَیعلَموَن � ـُثــم ّஐَخُمــتَ لِـفوَن �  ل
ُــمـ ًدا� َوالِجباَل اَواتًدا� َوخَلَقــن اَرَض ـِمه اَلَم جَنعَِل ال
یَل لــِب اًسا� اَزوااًج� َوَجعَلنا وَنَمــمُ ُسبااـًت� َوَجعَلــنَ اال
اَر َمعاًشا � َوبـیََننا وَفـَقــمُ َســبًعا ـِش داًدا � َوَجعَلــنَ االهن
ـماـًء ِت  َو اـَنزَـلــن ا ِمَن اـلمُع ـرِص َوَجعَلــن ا رِساًج ا َوّهااًج � 
ـثـَّجاـاًج� لــِنرُِخَج ـبِ ه َحــّبً ا َونــَب ااـًت � َوَجـنٍّْت اـَلفافًا �
ِان وَیمَ اـلَفصِل ஐاَن مــیقااـًت � وَیَم ــنُیَفُخ ِف الّصورِ    فــَتَ أوتَن
َِت الِجباُل ءُ  فَاتَن اوَباـًباـ� َوُسرّیِ ما اوَفااًج�َوفُتِحَِت الس
غنَی مَ ـĤـًباـ ِ لـطْـّ َ ஐاتَن رِمصاًدا� ل جَ ـهمَن اتَن رَساـًباـ� ِانَف

ارَشاـًباـ  اـیَ ذووقَن فهیا ـَبرـًدا  َول ـِبــثنَی فهیا اَحقاـًباـ � ل � ل
ًء  ِوفاقًا �  ِاــنُهــم  ஐاونا مَحــی ًما   َوَغّساـقًا � جَ زـا ا  ّ �  ِال
ِ ـĤیـنِتا کِّذاـًباـ � َولஐُ َش ٍء وبا ب

ارَیجوَن ِحساـًباـ � َوَکذ ل
اَعذاـًباـ � اَحَصیــن هُ ـஐِ ـتــبً ا� فَذووقا   فَلَن ـَنزــی دمஐَُ  ِالّ
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 مترین اول: آیات 1تا 32 سوره ی َعـَبـَس٭ را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید. 

مل 
ن کا

قرآ
 ٥٨

ی ٥
حه 

صف
٭ 

 مترین دوم: هر دانش آموز، یک جمله را می خواند و سایرین از روی کتاب خود خط می برند. 

جلسه ی اولدرس پانزدهم 

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
اَعم � َوما ـیُ درـیَک ال َءهُ  اَن ـجاـ  1( َّعبََس   َو ــَتَول
� ّذِ کرـيLرُـ     فــََتـنَفعَ هُـ ا ஐـ اَوـیَ ذ � ی ّஐــَیزـ } ـ هل  َ ـلَع
ـلَه{ـتََصّدي � َوما َعلــَیَک اـَّماـ  مَِن اســَتغن � ـَفاـتََن 
� َوُه َو خَیش � یَسع ا ـَیزـّஐ � َو اَّما مَن ج اَءَك  ّ اَل
ءَ ذََکرـَه { ا تَذکرَِـةٌ � فَمَن شا ا « ِاهن ّஐَل � َفاتََن َعنُه ـتَ لَـّه
� ف ُصـُحٍف ُمـَرـمٍَۀ � رَموفـَعۀٍـ ـُمطَــهرَـ ةٍ �
ِانسا،ُن � قــُتَِل ال ــِباــَی دي َسـَفرَـ ةٍ � ـஐِرـا،ٍم ـَبرَـَر ةٍ 
ما  اَ کـَفرَـه {� ِمن اَّيِ َش ٍء خَلَـَقه{ � ِمن ـنُطـَفٍۀ َخلَـَقه{
ه {� ـُثــم اَماـتَ ه{   َفاَقرَبَه {� َ بیَل یرَس الس َره {� ـُثــم فَقَد
ه { � ـஐَّالا  «  ـَلّما ـَیقِض ما  اَمَ رَـه { � ءَ اَنرَشَ ـُثــم  ِاذا ـشاـ
ءَ ـَصــّبً ا ـ ه � اَــّناـ َصبَبــنَ ااـلما ِانساُن   ِال َطعامِ  فَلــَیــنظرُِـال
اَرَض َشّقًا � ـَفاـَنـتَبنا فهیا َحــبًّ ا � � ـُثــم َشـَققــنَ اال
ئَِق ُغلــبً ا� َوِعنــَبً ا َوقَضــبً ا � َوزَ ــتیوـناًـ َوخَنًالا � َوحَ دا
�  ُاـَنعاِمــم ِ َو فاـஐِ ـَهًۀ  َو اــَّبًاـ � َمــت اًعا  لـَُــم     َو  ل
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ٰ
نۡـساُن ِالٰی طَـعاِمـه فَـۡلـَیـۡنـظُـِر اۡلِ

انسان باید به غذایش دقت کند. 

طَـعـام: : غذایش  
ٰ
طَـعاِمـه  

چرا انسان باید به غذایش دّقت کند؟

چه خوب است این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید. 

 سوره ی َعبَس، آیه ی 24
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جلسه ی دوم

 مترین اول
قرائت آیات درس را از کتاب گویا یا رمزینه  سریع پاسخ گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید. 

 مترین دوم

آیات 1٠ تا 11 سوره ی نحل را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید. 

ـمـ�ِء مــ�ًء ٭ ذی َانۡـَزَل ِمـَن الـسَّ ١ـ  هُـَو الَـّ
        او کسی است که نازل کرد از     آسـمـان      آب را 

 10 2ـ لَـکُـۡم ِمـۡنـُه َشـراٌب َو ِمـۡنـُه َشـَجـٌر   فیـِه تُـسیـموَن  
        آبی که می نوشید و درختان و سبزه هایی که حیوانات خود را در آن ها به چرا می برید، از این آب است. 

ـ ن اَب َو ِمۡن کُ ـ ِلّ ال ـ ثَّ ـ مَ ـ راِت  ۡ ـ ت ـ وَن َو ال  ـ نَّ ـ خ  ی ـ َل َو اۡلَعۡ  ی ۡرَع َو ال  ـ  زَّ َ ـ کُ ـ ۡم بِ  ـ  ِه ال  ـ  زَّ ـ ُت ل ـ بِ  ُ ـ نۡ  3ـ ی
       برای شما از آن آب می رویاند زراعت و زیتون و درختان خرما و انگور و همه ی میوه ها را 

11 4ـ ِانَّ فی ٰذِلـَك َلیَـًة   ِلـَقـۡوٍم یَـَتـَفـکَّـروَن  
       قطعاً در این ها نشانه ای برای گروهی که تفکر می کنند، وجود دارد. 

این کلمه هنگام وقف به صورت »  ماءا  « خوانده می شود. 
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 مترین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید. 

1ـ  هُـَو:  تو   او

ذی:  کسی که  کسانی که  2ـ  َالَـّ
3ـ  َانۡـَزَل:  نازل کرد  نازل شد

٤ـ  ماء:   آسمان   آب 

 مترین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

ـمـ�ِء مــ�ًء             سوره ی نَمل، آیه ی 60 1ـ  َو َانۡـَزَل لَـکُـۡم ِمـَن الـسَّ

   و       …       برای شما از    …           …    را 

ذی  َانۡـَزَل  َعـلَـۡیـَك  الۡـِکـتـاَب       سوره ی آل ِعمران، آیه ی 7 2ـ  هُـَوالَـّ

    …      …  است که   …     بر تو         …      را  

ذی  َخـلَـَق لَـکُـۡم  مـا ِفـی اۡلَۡرِض َجـمیـًعـا        سوره ی بقره، آیه ی 29 3ـ  هُـَوالَـّ

   …  است    …       …     برای شما همه ی آن چه در      …      است. 
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  مترین اول
رمزینه   یا  گویا  کتاب  با  را  درس  آیات  است  خوب  بخوانید.  خود  خانواده ی  اعضای  برای  را  درس  آیات 

سریع   پاسخ تمرین کرده و سعی کنید شبیه آن بخوانید.

 مترین دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.

١ـ  َافَـال یَـۡنـظُـروَن ِالَـی اِۡلِبـِل   کَـۡیـَف ُخـِلـَقـۡت
سوره ی غاشیه، آیه ی 17  

69 2ـ ُقـۡل سـیـروا ِفـی اۡلَۡرِض   فَـانۡـظُـروا   کَـۡیـَف کاَن عاِقـبَـُة الۡـُمـۡجـِرمیـَن  
سوره ی  نمل، آیه ی 69  

ِه   کَـۡیـَف یُۡحـِیـی اۡلَۡرَض بَـۡعـَد َمـۡوِتـها ـٰی آثـاِر َرۡحـَمـِة الـلٰـّ 3ـ فَانۡـظُـر ِال
سوره ی روم، آیه ی 50  

ّنـاها َـّ ـمـاِء فَـۡوَقـُهـۡم   کَـۡیـَف بَـَنـۡیـناها   َو َزی 4ـ َافَـلَم یَـۡنـظُـروا ِالَـی الـسَّ
سوره ی قاف، آیه ی 6  

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

قطره اما دریا
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله  :

فرزندم ! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و 
انسان را از گناه و کارهای زشت باز می دارد.٭

هر روز مقداری از آیات 1 تا 2٩ سوره ی تکویر را به صورت جمله به جمله از روی صفحه ی 
بعد بخوانید. سعی   کنید شبیه قرائت الگو بخوانید. 

فعّالیت

کتاب َکنُز الُعّمال، ج ٢، ص ٢٩١
 
٭

قطره
اما

دریا

  97  



ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
َرت )1 َو  ِاذَاالــنجو،ُم انـَدَـَرت � مُس ـஐُ ـّوِ ِاذَاالش
لـ،َت � ،َت �  َو  ِاذَااـلعِشاُر  ـُعّطِ َو  ِاذَاالـِجـباُل  ُسرّیِ
َو  ِاذَااـلُوحوُش ُحرِشَ،ت � َو  ِاذَاالــِبحارُ  ُسجِّ رَـ،ت �
َو  ِاذَاالــنفوُس  ُز ّوَِجت  �  َو  ِاذَااـلَموء { َدةُ  ُسـئِ ل،َت �
ءُ ما ـُحُف نرُِشَت � َو ِاذَاالس ـِباـَّيِ ذبٍَن قــُتِ تَل � َو اِذَاالص
اُزـلَِفت کُِشطَت � َو ِاذَاالَجحــیــُم ُسعِّ رَـت � َو ِاذَاالَجــن ُۀ 
ِس ت � فَالا  اُقِســُم  ــِباـلـُخن ـ مَت ـَنفٌس ما  اَح ـرَضَ � َعلِ
ــبِح یِل اِذاَعسَعَس � َوالص ِس � َوال �اِّلـَجواِرالـُن
ِاذا تــََنفَس � ِاـنهـ{ ـَلَقوُل َرسوٍل َکرـمٍی � ذي ـُقو ةٍ  ِعــن َد
ُُاَمنٍی � َوماصاِحــبــم نٍی � مُطاٍع ـثــَمِذي اـلعَرِش َمـ
اُفُِق ال ُمبنِی � َوماُهَوعَلَ اـلغَیِب ِ َمجنوٍن � َولََقد َر آهُ ـِباـل ب
ـِبَضننٍی � َوما ُهَو ـِبَقوِل َشــیطنٍـ رَجمٍی � َفاَ نـَی تَذهَبوَن
ءَ ِمنــمُ اَن یَســَتقمیَ ـ لَمنَی � ـِلمَن شا  لـع ِ ا ِذکرـٌ  ل ّ � ِان ُه َو ِال
ـ لَمنَی �  اـلع ءَ اهللاُ    َر،ب ا  اَن یَشاـ ّ تَشاـءو،َن    ِال � َوما 

سوره  تَ�و�

صفحه ی ٥٨٦ قرآن کامل
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درس آخر

قرآن در تابستان

دانش آموزان عزىز!
خدا را سپاس كه امسال هم توانستید آیات و سوره هایی از قرآن كریم را بیاموزید و با معنا و مفهوم 

برخی از كلمات و جمالت قرآنی آشنا شوید و درباره آن ها بیندیشید و به دستورهای قرآن عمل كنید.
 در تابستان، مدرسه تعطیل می شود، اّما یادگیری قرآن تعطیل نمی شود. بنابراین بخش » قرآن در تابستان« 
به منظور تقویت یادگیری و حفظ سوره ها، پیام های قرآنی و احادیث نورانی پیامبر اكرم صلی الّله علیه و آله  

و اهل بیت علیهم الّسالم  درنظر گرفته شده است. 
كسب  زمینه  كریم،  قرآن  اجمالی  حفظ  نیز  و  یدن  ش اندی و  دن  فهمی  ، خواندن با  شما  روزانه  ارتباط 

مهارت های قرآنی بیشتر و بهتر و انس دائمی با قرآن كریم را فراهم می كند. 
شما در تابستان امسال نیز به یاری الهی، ضمن مرور آنچه كه در طول سال تحصیلی آموخته اید، موفق به 
، طاِرق و همچنین 6 پیام  روان خوانی و حفظ اجمالی سوره های نَبأ )ادامه(، َعَبس )ادامه(، غاشیه، َاعلی'

قرآنی و 6 حدیث نورانی خواهید شد.                                                                                          
پیشنهاد می شود برای یادگیری و حفظ هر سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی، حداقل دو جلسه درنظر 

گرفته شود: 
جلسه ی اول: حفظ سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی و انجام فعالیت ها

جلسه ی دوم: تمرین و تكرار حفظ سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی
توصیه می شود ابتدا آیات و احادیث را به صورت بخش بخش یا شمرده بخوانید و سپس با شنیدن 

قرائت آهنگین، آنها را حفظ كنید.
یادتان باشد هرگاه می خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید و هر وقت می خواهید شما با خدا 

سخن بگویید، نماز بخوانید.
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هفته ی اول و دوم تیرماه

روخوانیروخوانی

یادآوریيادآوری

١ ـ پیام قرآنی درس های اول و دوم را از حفظ بخوانید. 
2 ـ آیات ١ تا ٣٠ سوره ی َنـَبأ را همراه با قرائت الگو بخوانید. )صفحه ی 92 كتاب درسی( 

آیات ٣١ تا 4٠ سوره ی َنـَبأ را همراه با قرائت الگو بخوانید.
معنی نام سوره: خبر مهم

عبارت های قرآنی صفحه های ٣، 5 و 7 كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته 
شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

قرائتقرائت

سوره ی نَـبَـأ

ِ لمُـــتقنَی مَ ـفازًا � حَ داـِئَق   َو اَعـناـًباـ � َوَکواِعَب ِان ل
ا  یَسَمـعوَن فهیا  لَغ ـًوا اـَترـاــًباـ  �  َو أஐَـًساـ  ِدهاـًقاـ �  ل
ًء ِحساــًباـ � َک    َعطا ا ـஐِّذاــًباـ � جَ زـاءً  ِمن َرـّبِ َو ل
ِـکوَن ا مَیل ِن«  ل لرمح! اَرِض   َوما بـنََیهَُما   اِّ ِت  َوال ـو م َرّبِ الس
ا« ـ ـِئـَ ُۀ َصّفً ِمــن ُه ِخطاــًباـ �  وَی،َم ـَیقومُ الّروُح  َواـلَمل
ا مَن اَِذ،َن ـَلُه الرمح ُن   َوقاَل َصواــًباـ� ّ ا ــتَیلََموَن   ِال ل
هـ مَ ـĤــًباـ � ـتـَخَذ ِال َرـّبِ « فََمن ـشاـءَ   اٍّ لَِک الــَیومُ الـَحقذ
ِاــّناـ  اـَنَذرـنـُــم ـَعذاــًباـ  قرَـ ــبیً اـ  ·ـَیو،َم  ــنَیُظرُـاـلَمرـُء
ــًباـ� ُکنُت ـتُرـ لــَیـتَن اِفرُـ   ـیَمت ـیَ داهُ   َوـَیقوُل اـل ما قَد

ادامه ي   سوره ي   نََ�أـ
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گفت و گوگفت وگو

گفت و گوگفت وگو

سوره ی انبیاء، آیه ی 32 

سقف محافظ )جّو زمین(

ـماَء َسۡقـًفا َمۡحـفوًظا َو َجـَعۡلـَنـا الـسَّ
و ما آسمان را برای زمین سقفی محافظ قرار دادیم.

حفظ قرآن

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو كنید.  

یاد خدا

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم : 

کۡـِر ، ُیـنیـُر اۡلـَقۡلـَب َو اۡلـِفۡکـَر َدواُم الـِذّ
همیشه به یاد خدا بودن، دل و اندیشه را روشن می کند.
غرر الحکم ، ح 5144

درباره ی ارتباط حدیث نورانی و تصویر آن، با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو كنید. 

آیات 1 تا 11سوره ی َنـَبأ، پیام قرآنی و حدیث نورانی این درس را از حفظ بخوانید. 

حدیث نورانیحديث نورانی
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هفته ی سوم و چهارم تیرماه

یادآوریيادآوری

١ ـ پیام قرآنی درس های سوم و پنجم را از حفظ بخوانید. 
بخوانید.  پاسخ(  سریع  )رمزینه های  الگو  قرائت  با  همراه  را  عبس  ی  ره  سو  ٣2 تا   ١ آیات  2 ـ 

)صفحه ی 9٣ كتاب درسی(

 آیات 33 تا 42 سوره ی عبس را همراه با قرائت الگو بخوانید.
معنی نام سوره: چهره در هم كشید؛ َاخم كرد

روخوانیروخوانی

های  عبارت  )آیا  بخوانید.  را  درسی خود  كتاب  و ٣١  های ١7، 22  قرآنی صفحه  عبارت های 
خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

قرائتقرائت

سوره ی َعبَس

اـلمرَـُء ِمن اَخـیِه� ُۀ � وَیمَ ـیـَِفرـخ َءِت الّصا ـَفاِـذاج ا
ٍلُّـِ ام رـِيَِوبـیَنِه � لـ  َو اــیَبِه � َوصاِحبــَتِ ه ـ ه َو اُمِّ 
ِمــنُهم وَیَمـئِ ٍذ َشأٌن ـیُغنــی ِه � ُوجوٌه ـَیوَمـئِ ٍذ مُسـِفرَـةٌ �
ضاِحَکٌۀ مُســتَبِشرَـةٌ � َو  ُوجوهٌ وَیَمـئِ ٍذ َ�َ َغرَبَةٌ �
ئَِک ُهــُم الـَـَفرَـةُ اـلَفـَجرـَـةُ � ٌ  � اُوـل رَتَهُقها قرََتَة

ادامه ي   سوره ي   َعبَس
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حدیث نورانیحديث نورانی

غذای خوب، کار خوب

کُـلوا ِمـَن الـطَّـِیّـباِت   َو اۡعـَمـلوا صالِـًحا
از غذاهای پاکیزه بخورید و کارهای خوب انجام دهید.

سوره ی مؤمنون/ آیه ی 51

گفت و گوگفت وگو

گفت و گوگفت وگو

حفظ قرآن

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو كنید.  

مانع خیر

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم: 

َاۡلـِاۡسـراُف ُیـۡفـِنی اۡلـَجـزیـَل
اسراف و زیاده روی، نعمت و لطف الهی را از بین می برد.

من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 64 ، ح 1720

آیات 1 تا 1٠ سوره ی َعـَبس، پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

با توجه به تصاویر این صفحه، درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان 
خود گفت وگو كنید. 
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هفته ی اول و دوم مردادماه

یادآوریيادآوری

پیام قرآنی درس های ششم و هفتم را از حفظ بخوانید. 

سوره ی َتكویر را همراه با قرائت الگو بخوانید. )صفحه ی ٩٨ كتاب درسی(
معنی نام سوره: درهم پیچیدن

روخوانیروخوانی

با توجه به تصاویر بال معنای چه کلمه هایی از سوره ی َتكویر را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های 3٥ و ٤٥ كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته 
شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

آیه  ی 2

آیه  ی 19

آیه  ی 6

آیه  ی 5 آیه  ی 7

پژوهشپژوهش

قرائتقرائت
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سوره ی توبه / آیه ی40

حدیث نورانیحديث نورانی

کالم برتر

َو َكـلِـَمـُة الـّلٰـِه ِهـَی الُعـۡلـیـا
كالم خدا، بالترین كالم است.

سوره ی توبه / آیه ی40

گفت و گوگفت وگو

حفظ قرآن

حفظ قرآن
امام جعفرصادق علیه الّسالم:

ـُهمَّ اۡرُزۡقـنا َتۡوفیـَق ِتـالَوِتـهی َو ِحۡفـَظ آیاِتـهی َالّلٰ
بارالـها ! شایستگی تالوت قرآن و حفظ آیات آن را روزی ما کن.

اصول کافی، ج2 ، ص 573

آیات 1 تا 1٤ سوره ی َتكویر، پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو كنید. 
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هفته ی سوم و چهارم مردادماه

یادآوریيادآوری

پیام قرآنی درس های نهم و دهم را از حفظ بخوانید. 

سوره ی غاِشَیه را همراه با قرائت الگو بخوانید. معنی نام سوره: فراگیرنده و پوشاننده

سوره ی غاِشیَه

قرائتقرائت
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روخوانیروخوانی

با توجه به تصاویر بال معنای چه کلمه هایی از سوره ی غاِشَیه  را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های ٦٥ و ٦٦ كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته 
شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

آیه ی 18آیه ی 17

آیه ی 20آیه ی 19

پژوهشپژوهش
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حدیث نورانیحديث نورانی

گفت و گوگفت وگو

گفت و گوگفت وگو

حفظ قرآن

درباره ی این پیام قرآنی با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو كنید.  

یاری از قرآن

حضرت محمد َصّلی اللُّٰه علیه و آله:

ِاۡقـَرُئـوا اۡلـُقۡرآَن، َو اۡسـَتـۡظـِهـروُه

قرآن را بخوانید و از آن یاری بجویید.
مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355، ح 3766

آیات 1 تا 1٦ سوره ی غاِشَیه، پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو كنید. 

آداب خواندن قرآن

َا َفـال َیـَتـَدبَّـروَن اۡلـُقۡرآَن
آیا در آیات قرآن تدّبر و اندیشه نمی کنید؟

سوره ی نساء/ آیه ی 82، سوره ی محمد/ آیه ی 24
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هفته ی اول و دوم شهریورماه

یادآوریيادآوری

پیام قرآنی درس های یازدهم و سیزدهم را از حفظ بخوانید. 

سوره ی َاعلٰی را همراه با قرائت الگو بخوانید. معنی نام سوره: )خداونِد( دارای عالی ترین مقام

سوره ی َاعلٰی

معنای چه کلمه هایی از سوره ی َاعلٰی را می دانید؟

پژوهشپژوهش

قرائتقرائت
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حدیث نورانیحديث نورانی

گفت و گوگفت وگو

گفت و گوگفت وگو

حفظ قرآن

درباره ی این پیام قرآنی با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو كنید.  

ادب

آیات 1 تا 1٠ سوره ی َاعلٰی، پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

با توجه به این بیت از مولوی، درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان 
خود گفت وگو كنید.  

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم: 

ـَرِف، َاۡلـَاَدُب َاۡفـَضـُل الـشَّ
بهترین ارزش، ادب است.           

                                                                                   بحار االنوار، ج 16، ص 231، ح 35

راز موفقیت
َو ما َتۡوفیـقی ِاّلـا بِـالـّلٰـِه 

همه ی موفقیت من از سوی خداست.
سوره ی هود / آیه ی 88
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هفته ی سوم و چهارم شهریورماه

یادآوریيادآوری

پیام قرآنی درس های چهارده و پانزده را از حفظ بخوانید. 

سوره ی طاِرق را همراه با قرائت الگو بخوانید.
معنی نام سوره: كوبنده، ستاره ی درخشان، ستاره ی صبح

معنای چه کلمه هایی از سوره ی طاِرق را می دانید؟

سوره ی طاِرق

پژوهشپژوهش

قرائتقرائت
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گردش کُرات
َو ُکلٌّ فی َفـَلـکٍ َىۡسـَبـحوَن

و خورشید و ماه هریک بر مداری معّین درحال حرکت هستند.

حدیث نورانیحديث نورانی

گفت و گوگفت وگو

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو كنید.  

دوستی با خردمندان

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

صاِحـِب اۡلـُعـَقـالَء َو جـالِـِس اۡلـُعـَلـماَء
با خردمندان هم سخن و با دانشمندان همنشین باش.
غرر الحکم، ص 420

گفت و گوگفت وگو

حفظ قرآن

آیات ١ تا ٨ سوره ی طاِرق، پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو كنید. 

سوره ی یس/ آیه ی 40
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کلمه/ درس /پایه                                                 معنا  کلمه/ درس /پایه                                                  معنا  

   کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا چهارم ابتدایی

الف 
آِخَرة 3/2                                                  آخرت
آَمـّنـا 4/10                                    ایمان آوردیم 
آیَـة 4/12                                             آیه، نشانه 
َاۡجـر 3/2                                                    پاداش 
َاَجـل 4/11                                                   زمان 
ِاۡحسان 2/11                            کار خوب، نیکی 
َاۡرض ٤/٤                                                     زمین 
َاطـیـعـوا 4/3                                   اطاعت کنید 
َاکۡـبَـر 3/1                                                بزرگ تر 
ذی 4/15                                             کسی که  َالَـّ
ذیـَن 4/9                                           کسانی که  َالَـّ
ه 4/6                                                        خدا  َالـلٰـّ
ه 3/1                                              خدا، معبود  ـٰ ِال
َانۡـَت 4/13                                                          تو 
َانۡـَزَل 4/15                         نازل کرد، فروفرستاد 
َانۡـِفـقـوا 4/9                       انفاق کنید، ببخشید

ب 
بَـصـیـر 3/7                                                     بینا 
بُـۡکـَرة 4/12                                                  صبح 
بُـَنـیَّ 2/5                                                    فرزندم
بَـیـان 2/7                                                         پیام

ت 
ل 4/6                                 قبول کن، بپذیر  تَـَقـبَـّ

ج
َجزاء 2/11                                                  پاداش

ح 
ة، َحـّب 4/9                                            دانه  َحـبَـّ
َحـبۡـل 4/5                                               ریسمان 
ِحـساب 4/1                               حساب، قیامت
َحـَسـَنـة 3/3                           کارخوب، خوب، خیر و خوبی
َحـۡمـد 3/2                                     سپاس و ستایش

َحـّی 4/8                                                            زنده 
خ 

خـاِلق 4/10                                  خالق، آفریننده 
َخـلَـَق 4/11                               آفرید، خلق کرد 
َخـۡیـر 3/10                             خوبی، کار خوب 
َخـۡیـر 4/13                                      بهتر، بهترین 
َخـۡیـرات 3/7                                کارهای خوب
َخـۡیـِرالـَعـَمـِل 3/1                              بهترین کار

 د 
ُدنیا 2/3                                                            دنیا

ذ 
َة 3/11                                                         ذّره َذرَّ

ر 
َرّب 3/8                                                  پروردگار 
نـا 2/11                    پروردگار ما، پروردگارا َربَـّ
َرۡحـَمة2/12                                                   رحمت
َرۡحـٰمـن 3/1                                             بخشنده
َرحـیـم 3/1                                              مهربان
ِرزق 2/15                                                   روزی

َرسـول 3/1                                                  پیامبر 
ز

َزکـاة 4/7                       زکات، صدقه ی واجب
س 

ُسـبۡـحـاَن 3/3                     عیب و نقصی ندارد
َسـبۡـع 4/9                                                     هفت 
َسـمـیـع 4/2                                                  شنوا

ئَـة 4/10                                                  گناه  َسـّیـِ
ش

َشـّر 3/11                                                 بدی، بد
َشـۡمـس 4/14                                        خورشید
شـورٰی 3/13                                         مشورت
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کلمه/ درس/پایه                                                 معنا  کلمه/ درس/پایه                                               معنا  

کُـلـوا 2/4                                                بخورید
ل

ل  4/7                                                        نیست 
ل یُـِحـبُّ  2/12                             دوست ندارد

م
ماء 4/15                                                           آب 
ُمـۡؤِمنیـن 4/1                                             مؤمنان
ُمـۡحِسنیـَن 2/16                                  نیکوکاران
َمْرَحـَمـة 3/16                                           مهربانی
پیامبران، فرستادگان )الهی( ُمـۡرَسـلـیـن ٥/4     
ُمـۡسـَتـقـیـم 4/5                                         راست، درست
ُمـۡسِرفـیـَن 2/9                            اسراف کنندگان 
ـی 4/11                                             معّین  ُمـَسـمًّ
ُمـۡفِسدیـن 3/5                                          بدکاران
َمـالِئـَکة 2/3                           مالئکه، فرشتگان

ن
نا 4/13                                                                ما 
نـار 2/3                                                          آتش
نـاس 2/7                                                       مردم
نَـِبـّی 2/3                                                      پیامبر
ِنـۡعـَمـة 2/6                                                   نعمت

و
واِلـَدیۡـِن 3/4                                       پدر و مادر

هـ
هُـًدی، هُـٰدی 4/11                                   هدایت 
ٰهـذا 4/14                                                        این 
هُـَو 4/15                                                           او 

ی
یُـِحـبُّ 2/5                                       دوست دارد
یُـۡنـِفـقـوَن 4/9                               انفاق می کنند
یَـۡوم 3/1                                                          روز
یَـۡوِم الـّدیـِن 3/1                                   روز قیامت 

ص 
ِصـراط 4/5                                                     راه 
َصـالة 2/5                                                      نماز 

ط
طَعام 4/15                                                       غذا 
طَـِیّـبـات 2/4                  غذاهای پاک و خوب

ظ
ظـاِلـمـیـَن 3/5                       ظالمان، ستمگران 

ع 
عـاِلم 4/4                                                         دانا 
عـالَـمـیـَن 3/1                       جهان ها، جهانیان 
َعـبۡـد 4/3                                                       بنده 
ُعـۡسـر 2/11                                                سختی

َعـِشـّی 4/12                                                  شب 
َعـظـیـم 3/3                                                بزرگ
ِعـۡلـم 3/8                                                     دانش 
َعـلـیـم 4/2                                                      دانا 
ِعـۡنـد 4/6                                                          نزد 

غ 
َغـۡیـب 4/4                                         نهان، غیب 
َغـفـور 4/7                                    بسیار آمرزنده 

ق
قـاَل 4/8                                                        گفت 
َقـدیـر 4/2                                                      توانا
ُقـۡرآن 2/14                               قرآن، کتاب خدا
َقـلـیـل، َقـلـیـلَة 4/4                                        کم 
ُقـلـوب 4/13                     دل ها، قلب ها 
َقـَمـر 4/14                                                       ماه 
َقـۡوم 4/12                                            قوم، گروه 

ک
کـاِفـریـَن 4/13               کافران، افراد بی ایمان 
کَـثـیـر، کَـثـیـرة 4/4                                  بسیار 


	فهرست  



