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حضرت على عليه الّسالم فرمود:
حّق فرزند بر پدر اين است که براى او، نام خوب انتخاب کند، او را 

با ادب و نيکو تربيت کرده و به او قرآن بياموزد.
نهج البالغه فيض االسالم، حکمت ٣٩١

اول

پيش گفتار
پدر و مادر گرامى

فرزند، هديه و امانت الهى است که خداوند مسئوليت تربيت او را بر عهده ى پدر و مادر نهاده 
است و شما والدين محترم، قسمتى از اين حق و مسئوليت خويش را در اختيار اولياى مدرسه قرار 
در  مهمى  بسيار  نقش  کودکى  دوران  در  به ويژه  کريم  قرآن  با  انس  و  فراگيرى  که  آن جا  از  داده ايد. 
«تربيت قرآنی» کودک دارد، انتظار ما از شما اولياى گرامى آن است که با توجه به نکات زير، ما را در 

آموزش    قرآن به کودک عزيز خود يارى کنيد. 
١ـ همان طور که کودکان ما، نماز خواندن و روزه گرفتن را از ما می آموزند، انس با قرآن را نيز 
از ما ياد می گيرند. اگر ما هر روز مقداری از قرآن را بخوانيم و به معنای آيات توجه کنيم، می توانيم 
الگوی عملی برای انس آنان با قرآن کريم باشيم. بايد احترام به قرآن و کوشش در راه آشنايى با آن را از 
ما بياموزند و با مشاهده ى اخالق و رفتار ما درک کنند که همه مى خواهيم آن گونه باشيم که خدا دوست 
دارد. آن ها بايد عالقه به قرآن، عمل به دستورات خدا، مهربانى به مردم و اخالق و رفتار اسالمى را 

عمالً از بزرگ ترها بياموزند.
٢ـ از فرزندتان بخواهيد آن چه از قرآن در مدرسه آموخته است براى شما بازگو کند. آيات قرآن کريم 

را براى شما از روى کتاب بخواند و ساير تکاليف کتاب خود را با نظارت شما انجام دهد. 
٣ـ او را تشويق کنيد هر روز حدود ١٠ دقيقه آيات و عبارات قرآنى هر درس را از روى کتاب يا از 
روى قرآِن کامل، بخواند. دقت کنيد، شما نبايد آيات و عبارات قرآنى را براى او بخوانيد تا او به تقليد از 
شما بخواند. آموزگار نيز عبارات قرآن را براى دانش آموزان نمى خواند، بلکه خوِد دانش آموزان مى توانند 
عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات اشتباهى داشت، از او بخواهيد که برگردد و 
دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند. در مراحل اوليه، اگر اشتباهات 

او نسبتاً زياد است، نيازى نيست همه ى آن ها را به او گوشزد کنيد.
٤ـ همان طور که مى دانيد يکى از وظايف مهم والدين، آموزش نماز به فرزندان است. خداوند در 
آيه ی١٣٢ سوره ی طه مى فرمايد خانواده ى خود را به نماز امر کنيد و در اين کار، پايدارى و حوصله به 



خرج دهيد. آموزش قرائت نماز در فصل اول همين کتاب آمده است. براى يادگيرى بهتر، با آموزگار 
فرزندتان همکارى نماييد و در صورت امکان نوار آموزش نماز را براى فرزند خود تهيه کنيد تا در خانه 
با آن تمرين کند.خوب است به روشى برانگيزنده و جذاب، او را به خواندن نمازهاى روزانه تشويق کنيد. 
اهداى جوايز مناسب، موجب عالقه ى بيش تر فرزندتان به يادگيرى نماز و قرآن مى شود. در اين امر نيز 

با آموزگار او همکارى کنيد.
٥ ـ حفظ آيات قرآنی کتاب الزامى نيست؛ ولى اگر فرزند شما به حفظ سوره هاى کتاب عالقه نشان 
مى دهد، او را به انجام اين کار تشويق کنيد. اين امر زمينه ى شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه نيز 

فراهم مى کند.
٦ ـ در برخى از دروس يکى از عبارات زيبا، کوتاه و حکمت آميز قرآن به نام پيام قرآنى آمده است. 
پيام ها  اين  حفظ  به  شما  کودک  اگر  ولى  نيست؛  الزامى  آن ها  ترجمه ى  هم چنين  و  قرآنى  پيام هاى  حفظ 
عالقه مند است، او را به اين کار تشويق کنيد تا بتواند به تدريج آن ها را سرلوحه ى زندگى خويش قرار دهد. 

ضمناً حفظ پيام ها، او را براى شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نيز آماده مى کند.
مفهوم هريک از پيام ها با مجموعه اى از تصاوير توضيح داده شده و از دانش آموزان  ٧ـ غالباً 
خواسته شده است که درباره ى مفهوم پيام، موضوع جديدى را نقاشى کنند يا چندجمله اى بنويسند. 
اين امر زمينه ى خالقيت آن ها را فراهم مى آورد. نبايد از آن ها انتظار پاسخ مشخصى را داشت، بلکه 
هر مطلب مناسبى را بيان کنند، مى تواند به نوعى پاسخ مطلوب باشد. از اين رو، بايد پاسخ را پذيرفت و 

آن ها را تشويق کرد.
٨ ـ از فرزندتان بخواهيد داستان هاى کتاب را که براى ايجاد انس و عالقه بيش تر به قرآن و فهم و 
درک مفاهيم آن است، از روى کتاب براى شما بخواند و به کمک تصاوير براى شما تعريف کند. اين کار 

عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقويت مهارت هاى خواندن و سخن گفتن در زبان فارسى نيز مى شود.
٩ـ اگر شما با روش هاى آموزش روخوانى قرآن آشنايى داريد، از کتاب درسى پيشى نگيريد و 
هيچ قاعده اى را عالوه بر آن چه در کتاب آمده است به او نياموزيد. به يارى خداوند، اين آموزش با نظم 

خاصى پيش رفته و کامل خواهد شد.
١٠ـ به ياد داشته باشيد هيچ وقت بر کودک خود سخت نگيريد بلکه موفقيت هاى او را ارج نهيد 

و با مالطفت، نرمى، صبر و حوصله به او کمک کنيد تا ضعف هاى خود را جبران کند.
١١ـ آموزگاِر کودک شما بسيار خوشحال مى شود که تجارب و اطالعات خود را براى توفيق هرچه 

بيش تر فرزندتان، در اختيار شما قرار دهد؛ و صميمانه آماده است از تجربيات شما نيز بهره مند شود.
به اميد آن که فرزند شما در آينده انسانى مؤمن، بنده ى خوب خدا، خدمتگزار مردم و از باقيات 

صالحات براى همه ى ما و در يک کلمه يار با وفاى حضرت امام زمان عليه الّسالم باشد.

دوم



همکار و آموزگار گرامى
با اهداى سالم و آرزوى توفيق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور توفيق بيش تر در 
آموزش اين کتاب، آشنايى با اهداف، محتوا و روش تدريس هريک از فصل هاى آن ضرورى است. 

لطفاً اين مطالب را به دقت مطالعه کنيد.

سوم

اين فصل به آموزش قرائت نماز مى پردازد تا دانش آموزان توانايى الزم را در خواندن اذکار نماز 
به دست آورند. اين آموزش طى ٤ هفته ى مهرماه و هر هفته سه ساعت به روش زير انجام مى شود.

روش تدريس اذکار نماز
لوحه ى اذکار نماز و نوار آموزشى مربوط را از قبل آماده کنيد و طى مراحل زير آموزش دهيد.

١ــ لوحه ى اذکار نماز را به ترتيب در محل مناسبى مقابل دانش آموزان نصب کنيد.
٢ــ از دانش آموزان بخواهيد اذکار نماز را سطر به سطر، همراه اشاره ى شما به صورت دسته جمعى 
بخش بخش بخوانند (شيوه ى صحيح اشاره به بخش هاى کلمات در قسمت آموزش روخوانى در همين 

پيش گفتار آمده است).
نوار  از  را  اذکار  اين  قرائت  نماز،  اذکار  روخوانى  در  دانش آموزان  نسبى  توانايى  از  پس  ٣ــ 
آموزشى پخش مى کنيد و از دانش آموزان مى خواهيد به دستور نوار عمل کرده و همراه آن جمع خوانى 
کنند. هنگام شنيدن قرائت اذکار از نوار، از دانش آموزان بخواهيد از روى کتاب خود خط را نشان 

دهند و با نوار پيش بروند.
دو تذکر مهم:

١ـ آموزش قرائت اذکار نماز در طى ٨ جلسه در مهرماه (هر هفته دو ساعت) انجام مى شود؛ اما 
همان طور که مى دانيد تسلط کافى در خواندن اذکار نماز به تمرين و ممارست بيش تر نياز دارد. براى 
اين منظور در فصل سوم همين کتاب، تمرين هايى آمده است که با انجام آن ها تا پايان سال تحصيلى، 

ان شاء الله همه ى دانش آموزان در خواندن نماز، توانايى کافى پيدا خواهند کرد.
بر  بيش تر  نگيريد،  سخت  آن ها  بر  نماز،  خواندن  و  يادگيرى  به  دانش آموزان  تشويق  ضمن  ٢ـ 
توفيقات آن ها تأکيد کنيد تا ضمن احساس موفقيت به رفع نواقص خود نيز عالقه مند شوند. قابل ذکر 

است ترجمه ی نماز برای مطالعه ی آزاد است و آموختن آن اجباری نيست.

فصل اول            آموزش قرائت مناز



در اين برنامه براى کسب توانايى روخوانى قرآن کريم، تأکيد اصلى بر ضرورت استمرار آموزش 
و تمرين و تکرار روزانه است. مطالب مربوط به اين فصل با هدف کسب مهارت روخوانى قرآن کريم 
تنظيم شده است، زيرا در مراحل اوليه يادگيری، تمرين مستمر و روزانه نقش به سزايی در کسب مهارت 
مورد نظر دارد. به همين منظور در طى ٣٣ روز متوالى درزنگ اول يا دوم هر روز تدريس مى شود. 
در ١٩ روز اول ضمن يادآورى و آموزش قواعد روخوانى، دانش آموزان مهارت کافى در به کار بردن 
اين قواعد در روخوانى کلمات، عبارات و آيات قرآنى به دست مى آورند و در ١٤ روز دوم با تمرين کافى 
زير  شرح  به  بخش  دو  اين  از  هرکدام  تدريس  روش  مى يابند.  دست  قرآن  از  آياتی  روخوانى  توانايى  به 

است.
بخش اول ــ يادآورى و آموزش قواعد روخوانى قرآن

ويژه  ابتدايى  دوره ى  قرآن  آموزش  روش  کتاب  به  مى توانيد  بخش  اين  بهتر  هرچه  تدريس  براى 
مراکز تربيت معلم رشته ى ابتدايى کُد ٦٠١١ و هم چنين کتاب راهنماى معلم آموزش قرآن پايه ى دوم و 

سوم ابتدايى مراجعه کنيد. در اين جا به اختصار مراحل تدريس به شرح زير بيان مى شود.
١ـ لوحه ى مربوط را در محل مناسب نصب کنيد.

را  عبارات  و  کلمات  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  کلمات،  بخش هاى  به  صحيح  اشاره ى  با  ٢ـ 
تکرار  ديگر  بار  دو  يا  يک  را  مرحله  اين  نياز  صورت  در  بخوانند.  بخش بخش  دسته جمعى،  به صورت 

کنيد.
٣ـ قاعده ى مربوط را به روش بيان شده در يکى از کتاب هاى فوق به زبان ساده توضيح دهيد.

٤ـ تعدادى از دانش آموزان، هرکدام يک سطر از لوحه را به صورت انفرادى مى خوانند؛ ابتدا 
دانش آموزان قوى تر و سپس ساير دانش آموزان.

تمرين  در  که  را  قرآنى  عبارات  و  کلمات  از  سطر  يک  هرکدام  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  ٥ ـ 
ديگرى آمده است، از روى کتاب خود بخوانند. اين فعاليت را به ميزانى که نياز است و وقت داريد، 

تکرار کنيد.
تذکر: در پايان اين بخش، دانش آموزان را تشويق کنيد که درس هر روز قرآن را چند بار در 

خانه تمرين و تکرار کرده تا براى درس روز بعد کامالً آماده باشند.
با توجه به اهميت شيوه ى صحيح اشاره به بخش هاى کلمات در آموزش لوحه هاى قرآن، قبل از 

بيان روش تدريس روخوانى قرآن کريم، اين شيوه به اختصار توضيح داده مى شود.

چهارم

فصل دوم              آموزش روخوانی قرآن كرمي



نحوه ى اشاره ى صحيح به بخش هاى کلمات
روخوانى  آموزش  در  اوليه  گام هاى  مهم ترين  از  حرکات،  و  حروف  به  فّنى  و  صحيح  اشاره ى 
ترکيب  و  آن ها  خواندن  صحيح  در  دقت  و  حرکات  و  حروف  بازشناسى  به  منجر  امر  اين  است.  قرآن 
بخش هاى کلمات توسط دانش آموزان مى شود. کسب اين مهارت در روخوانى قرآن، هم چون جايگاه 
شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نيز يادگيرى چهار عمل اصلى در رياضى، 
از اهميت خاصى برخوردار است. اگر اين آموزش، صحيح و کامل انجام شود، مهم ترين سنگ بناى 
مهارت خواندن صحيح قرآن گذاشته شده است و درغير اين صورت حتى در سال هاى باالتر نيز بايد اين 

مرحله از آموزش با دقت انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر يا وسيله اى مانند خط کش انجام مى شود. از 
متحرک، روش صحيح اشاره در دو بخش زير  آن جا که هنگام اشاره کردن، دست يا ثابت است و يا 

توضيح داده مى شود.

الف ــ اشاره ى ثابت: در اين نوع اشاره، دست ثابت است. اين شکل از اشاره در موارد 
زير انجام مى شود.

ـ  » در بخش هاى داراى اين گونه حرکات؛ مانند: ــُ ــِ ١ــ اشاره به حرکات «  ــَ

ُخـِلـَق
ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با  آموزگار با خط بر يا وسيله ى مشابه ديگرى به حرکت «  ــُ
ـ   »  ـ  »؛ ممکن است در يکى دو بار اول، برخى از دانش آموزان به جاى اين که بگويند «  ُخ هم بگويند «  ُخ
ـ  »  بگويند «  اُ  ». به آن ها تذکر مى دهيم هر حرکت را با حرف آن بخوانند. سپس با کمى مکث به حرکت «  ــِ
ـ  » اشاره مى شود تا آن ها بگويند «  َق  ». ـ  » و آن گاه به حرکت «  ــَ اشاره مى کنيم تا دانش آموزان بگويند «  ِل

ـ  ): اشاره به تنوين مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ يعنى براى  ٌ ـ ــ ـًـ ــٍ ٢ــ اشاره به تنوين (  ـ
ـ  » اشاره مى شود، مانند: ٌ ـ  » يا «  ــ ـٍ ـ  » يا «  ـ ـً اشاره به تنوين، دست ثابت است و به «  ـ

        َحـَرًجـا             َاَحـٍد          َولَـٌد

پنجم



ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند « َحـ »، سپس به  ـَ در کلمه ى «  َحـَرًجـا  » آموزگار به «  ـ
ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند  ـً ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند «  رَ  » و آن گاه به «  ـ ـَ «  ـ
ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند «  ِدن  ». در  ـٍ «  َجـن  ». هم چنين در کلمه ى «  َاَحـٍد  » آموزگار به «  ـ

ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند: «  ُدن  ». ٌ کلمه ى «  َولَـدٌ  » نيز آموزگار به «  ــ
توضيح: دقت کنيد فلش ها در کلمات صفحه ی قبل فقط نشان دهنده ى اشاره ی شما به حرکات 

است، نه اين که بايد اين فلش ها رسم شود.

در  اشاره  از  شکل  اين  مى کند.  حرکت  دست  اشاره،  نوع  اين  در  متحرک:  اشاره ى  ــ  ب 
موارد زير پيش مى آيد.

١ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ( ا، يـ، ى، و ) در بخش هاى داراى اين گونه ترکيبات، 
مانند: 

نـوحـيـهـا
مى کند،  اشاره  «  و »  صداى  سوى  به  ـ  »  «  ن حرف  از  خط بر،  کمک  به  که  درحالى  آموزگار 
مى گويند  آن ها  و  شده  اشاره  ـ   »  صداى «  اي سوى  به  حرف «حـ»  از  آن گاه  مى گويند « نو»  دانش آموزان 

ـ  » و باالخره از حرف «  هـ  » به سوى «  ا  » اشاره مى شود تا بگويند «  ها  ». «  حـي
توجه داريد که فلش ها فقط مسير حرکت دست را نشان مى دهد، نه اين که بايد اين فلش ها رسم 

شود.
تذکر: اشاره به الف کوتاه (  ٰ ) دو حالت دارد، چنان چه الف کوتاه روى حرف باشد مانند کلمه 
ـٰذا» به آن اشاره مى شود تا دانش آموزان بگويند «  ها »؛ و چنان چه الف کوتاه روى پايه «ٰى» باشد در  «ه
اين صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند کلمه ى « هُـدٰى  » که از حرف «د» به سوى «    ٰ   » اشاره 

مى شود تا دانش آموزان بگويند «دا».
٢ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند: َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ  »، آن گاه از  ـ  » به عالمت (ــۡـ) اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند «  َاۡم ـَ آموزگار از حرکت «  ـ
ـ )  ـ  » به عالمت ( ــۡ ـُ ـ  » و سپس از حرکت «  ـ ـ) اشاره مى کند تا بگويند «  ـِهـۡل ـۡ ـ  » به عالمت (  ـ ـِ صداى «  ـ

اشاره مى شود تا بگويند «ـُهـۡم».
٣ــ اشاره به تشديد در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند:        َحـقَّ

ششم



ـ  » به سوى عالمت تشديد اشاره مى کند، دانش آموزان  ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه «  ـ
ـ  » آن گاه آموزگار پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشديد، به صورت ثابت يا  مى گويند «  َحـق
ـَـ» اشاره مى شود و  متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال باال با اشاره ى ثابت به حرکت «ـ

بچه ها مى گويند «  َق  »؛ دو مثال ديگر:

لَـّمـا                        نُـَنـّجـى
ـ  » به سوى عالمت تشديد و آن گاه پس از کمى مکث  ـَ آموزگار در کلمه ى «  لَّما » ابتدا از حرکت «  ـ
ـ »، سپس از  ـُ ـ  » به سوى صداى «  ـا  » اشاره مى کند. در کلمه ى دوم نيز، ابتدا به حرکت «  ـ از حرف «  م
اشاره  صداى «  ى »  به سوى  حرف « جـ  »  از  مکث،  کمى  از  پس  آن گاه  و  تشديد  به سوى  ـ  »  ـَ حرکت «  ـ

مى شود.
نکته: وجود کمى مکث بين اشاره به بخش اول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. 
اين امر به خوبى به دانش آموزان مى آموزد که حرف داراى تشديد درواقع دو حرف است و دو بار خوانده 

مى شود.
دو تذکر مهم

به صورت  را  کلمات  و  بخش ها  شما،  اشاره ی  با  هم زمان  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  ١ــ 
شما  اشاره ی  از  ديرتر  يا  زودتر  را  بخش ها  دانش آموزان،  از  برخى  است  ممکن  بخوانند.  دسته جمعى 

بخوانند؛ از آن ها بخواهيد با اشاره بخوانند و عقب و جلو نيفتند.
دسته جمعى  را  عبارات  و  کلمات  فوق،  روش  به  دانش آموزان  ابتدا  لوحه ها،  آموزش  در  ٢ــ 
مى خوانند و پس از کمى تمرين، خوب است با اشاره ى آموزگار خواندن به صورت انفرادى نيز انجام 

شود. پرسش انفرادى را هميشه از دانش آموزان قوى تر آغاز کنيد.

بخش دوم ــ روش تدريس روخوانى قرآن کريم
براى ١٤ روز دوم اين فصل از کتاب، آياتى از قرآن کريم درنظر گرفته شده که مجموعه آيات هر 
روز، در يک صفحه از کتاب آمده است. تمرين و خواندن روزانه ى اين آيات در کالس درس، موجب 

تقويت توانايى روخوانى قرآن کريم مى شود.
به   آرامى  يک ديگر  براى  را  صفحه  هر  آيات  ابتدا  نفره،  سه  يا  دو  گروه هاى  در  دانش آموزان 
مى خوانند، سپس هرکدام يک سطر از همين آيات را با صداى بلند خوانده و ساير دانش آموزان نيز 

از روى کتاب خود خط مى برند. هميشه خواندن انفرادى را از دانش آموزان قوى تر آغاز کنيد.

هفتم



قبل  مانند  و  نوشته  تخته  روى  را  آن  بود،  مشکل  دانش آموزان  براى  عبارتى  يا  کلمه  چنان چه 
بخش بخش  دسته جمعى،  به صورت  را  آن  دانش آموزان  تا  کنيد  اشاره  عبارت  يا  کلمه  آن  بخش هاى  به 
بخوانند. به دانش آموزان بياموزيد که هرگاه در خواندن قرآن با کلمه يا عبارت نسبتاً مشکل روبه رو شدند 
خودشان سعى کنند آن کلمه را بخش بخش بخوانند. اگر اين يادگيرى اتفاق بيفتد مهم ترين گام در کسب 

مهارت روخوانى قرآن برداشته شده است.

هشتم

قرآن  روخوانى  مهارت  تقويت  و  تثبيت  منظور  به  کتاب،  از  فصل  اين  آموزشى  فعاليت هاى 
شده  تدوين  کريم  قرآن  با  دانش آموزان  انس  تقويت  جهت  در  نيز  ديگر  فعاليت هاى  برخى  و  است 

است.
در  جلسه  دو  تحصيلى، طّی  سال  پايان  تا  قرآن  روخوانى  روزه ى   ٣٣ آموزش  از  پس  فصل  اين 

هفته   (در زنگ اول يا دوم) ،تدريس مى شود.

محتواى دروس فصل سوم
هريک از دروس اين فصل که براى يک هفته درنظر گرفته شده به نام «انس با قرآن کريم» ناميده 
شده است. از انس با قرآن کريم (١) تا انس با قرآن کريم (١٦) فرازهايى از قرآن کريم و نيز يک داستان 

يا پيام قرآنى آمده است معموالً اين فراز قرآنى به داستان يا پيام قرآنى درس مربوط است.

روش تدريس دروس فصل سوم

خواندن آيات قرآن کريم: ابتدا دانش آموزان در گروه هاى دو يا سه نفره آيات اين صفحه را 
پيش خوانى کرده، سپس هرکدام يک سطر از اين آيات را با صداى بلند مى خوانند و ساير دانش آموزان 
از روى کتاب خود يا قرآن کريم خط مى برند. عالوه بر نکاتى که در قسمت «ب» فصل دوم در بخش 

روش تدريس روخوانى قرآن کريم بيان شد توجه به نکات زير نيز ضرورى است.

١ـ در مراحل اوليه، اگر اشتباهات برخى از دانش آموزان نسبتاً زياد است، نيازى نيست همه ى 
اين اشتباهات را گوشزد کنيد. بيش تر بر توانايى هاى ايشان تأکيد کنيد تا با احساس موفقيت به تدريج 

ضعف خود را جبران کنند.

فصل سوم             انس با قرآن كرمي



به  مشکل باشد. اوالً  ٢ـ ممکن است برخى عبارات قرآنی برای تعدادی از دانش آموزان نسبتاً 
منظور کسب مهارت روخوانى قرآن کريم، خواندن اين گونه عبارات نيز الزم است و ثانياً به دانش آموزان 

بياموزيد که اين گونه عبارات را آرام تر و به صورت بخش بخش بخوانند.
پيام قرآنى: از دانش آموزان بخواهيد که پس از خواندن آيه و ترجمه ى پيام، درباره ى مفهوم 
آن به کمک تصاوير يا پرسش هايى که در کتاب آمده است به صورت گروه هاى دو يا سه نفره با يک ديگر 
گفت و گو و مشورت کنند؛ سپس نظر خود را درباره ى پيام و مصاديق آن در زندگى خود، براى کالس 

بيان کنند.
داستان: داستان را به شيوه ى قصه گويى و به زبان ساده به کمک تصاوير براى دانش آموزان 
تعريف کنيد. از بيان مطالب زائد و غيرمستند بپرهيزيد. در صورت وجود وقت مى توانيد از دانش آموزان 

بخواهيد تا هريک، چند سطر از داستان را، يک بار در کالس از روى کتاب بخوانند.
انس با قرآن در خانه: دانش آموزان را به تمرين آيات درس از روى کتاب درسى يا قرآن کامل 
که در خانه دارند، تشويق کنيد. مؤثرترين روش در انس با قرآن کريم، خواندن مقدارى قرآن در هر روز 
قرآن  عمر  يک  پاداش  در  و  دانش آموزان  در  نيکو  سنت  اين  ايجاد  در  شما  است  خوب  چه  مى باشد. 

خواندن ايشان سهيم شويد.
قطره اّما دريا: پيامبر اکرم و ا ئمه ی معصومين عليهم السالم در طول زندگی پربار خود همواره 
با قرآن کريم انس داشته و مسلمانان را نيز بر اين امر سفارش کرده اند. نقش الگويی ايشان از يک سو 
روش  يک  عنوان  ديگر، می تواند به  کريم از سوی  قرآن  با  انس  درباره ی  فراوان  روايات  احاديث و  و 

تأثير گذار در آموزش قرآن، زمينه ی مناسبی را برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد. 
دانش آموزان در جلسه انس با قرآن، حديث را قرائت کرده و با راهنمايی معلم، درباره ی آن با 

يک ديگر گفت وگو می کنند. 

چند تذکّر: در آموزش روخوانى، توجه به نکات زير ضرورى است.
خوِد  تا  کنيد  هدايت  بلکه  بپرهيزيد؛  دانش آموزان  برای  قرآنى  عبارات  و  کلمات  خواندن  از  ١ـ 

دانش آموزان آن ها را بخوانند.
٢ـ استفاده از لوحه و اشاره ى صحيح به بخش هاى کلمات و خواندن بخش بخش آن ها توسط 
دانش آموزان به صورت دسته جمعى و انفرادى، مهم ترين نقش را در کسب مهارت روخوانى دارد و عدم 

توجه کافى به انجام اين تمرين، در کسب اين مهارت اختالل جدى ايجاد مى کند.
٣ـ مناسب ترين شيوه براى خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با ديدن هر بخش از کلمه، همان 
بخش را بلند بخواند؛ يعنى الزم نيست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه ى بخش هاى کلمه را مرور 
کند سپس تمام آن را يک جا بلند بخواند. شما با تأکيد بر نحوه ى مناسب خواندن، دانش آموزان را کمک 
کنيد تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحيح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن بخش ها با توجه 

به توانايى فردى دانش آموزان و با تمرين، به تدريج افزايش مى يابد تا به روان خوانى برسد.

نهم



با  را  فرصت  اين  دارند.  نياز  کافى  فرصت  به  روخوانى،  مهارت  کسب  براى  دانش آموزان  ٤ـ 
توجه به استعدادهاى متفاوت آن ها در اختيارشان بگذاريد و انتظار نداشته باشيد که همه در يک زمان 

به مهارت موردنظر دست يابند.
٥ ـ دانش آموزان را تشويق کنيد که هر روز در خانه، درس قرآن را براى والدين خود بخوانند.

مهم ترين اهداف مورد انتظار
انتظار مى رود در پايان سال تحصيلى، هر دانش آموز توانايى هاى زير را کسب کرده باشد.

١ـ عبارات و آيات کتاب درسی را به صورت شمرده و آرام بخواند.
٢ـ عبارت پيام قرآنى و ترجمه ى آن را از روى کتاب بخواند و بتواند مفهوم آن را به زبان کودکانه 

توضيح دهد يا برخى از مصاديق آن را بيان کند.
هر دانش آموزى با داشتن توانايى هاى فوق، حداکثر نمره را کسب مى کند. بديهى است توفيق 

بسيارى از دانش آموزان بيش از اين حد خواهد بود.

چند توصيه
١ـ دانش آموزان را تشويق کنيد تا با وضو در کالس قرآن بيايند و يا برای نشان دادن خط، از 

نشان گر استفاده کنند. در اين مورد از هرگونه اجبار و سخت گيری جدًا خود داری کنيد.
٢ـ در صورت امکان، نوار آموزشى نماز را تکثير کرده و در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.

٣ـ تشويق دانش آموزان به حفظ پيام هاى قرآنى و برخى از آيات، در صورتى که بدون فشار و 
اجبار باشد، مناسب است.

٤ـ دانش آموزان را به فعاليت هاى جذاب خارج از کالس تشويق کنيد؛ مانند: خواندن از روى 
قرآن کامل و نيز خواندن آيات درس و انجام فعاليت هاى هنرى و ذوقى درباره ى پيام هاى قرآنى، شرکت 
در مسابقات و حضور در جلسات و مراکز قرآنى مانند دارالقرآن، مساجد و غيره. توجه داشته باشيد که 
تمام اين فعاليت ها بايد با رغبت و عالقه، بدون اکراه و اجبار و به دور از رقابت هاى ناسالم و آسيب زا 

انجام شود.
آموزگار عزيز! اميد است که خداوند همه ى کارهاى شما را عبادت محسوب کند و دانش آموزان 

را برايتان از باقيات صالحات قرار دهد.

دهمدهم

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدين گرامى و دانش آموزان عزيز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پيشنهاد در اصالح و تكميل برنامه ى درسى و كتاب هاى 

آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زير تماس بگيرند.
پيشاپيش از همكارى و تالش همه ى عزيزان سپاس گزارى مى شود.

http://quran-dept.talif.sch.ir       (سايت) وب گاه
quran-dept@talif.sch.ir    (ايميل) پيام نگار



٭ كتاب ِبحارُ االَنوار، جلد ٤٤، صفحه ٣٩١

( در مهرماه، هفته اى سه ساعت )
اذکار  و  عبارات  مهرماه  در  تا  کنيد  تالش  عزيز  دانش آموزان 
نماز را از روی کتاب صحيح بخوانيد؛ برای حفظ آن ها تا پايان سال 

تحصيلی وقت داريد.
چه خوب است در هر جلسه ،   عبارات و اذکار جلسه ی قبل 

را در کالس تمرين کنيد. 

حضرت امام حسين عليه الّسالم:
ـالَة لَـه و َو تِـالَوَة كِـتـابِـه ى ٭ ِاّنـى ُاِحـبُّ الـصَّ

من نماز و خواندن كتاب خدا را دوست دارم.

آموزش نمازآموزش نمازفصل اول

٢



نماز ياد خدا،
      شكر خدا

            و سخن گفتِن با خداست؛
نماز ستون دين است.

نماز سفارش قرآن است.
خداوند، پيامبر اكرم و امامان معصوم که درود خدا بر همه ی آنان 

باد، نمازگزاران را دوست دارند.
فرزندم! ورود تو را به جمع نمازگزاران تبريک مى گوييم.

هر مسلمانى وظيفه دارد نماز را خوب بياموزد و نيكو به جا آورد.
تو نيز با سعى و تالش خود در يادگيرى و خواندن نماز، خداوند 

را خشنود ساز.

٣



٭ شهادت می دهم: قبول دارم و اعتقاد من اين است.

۴ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

جلسه ی اول
اين عبارات را با اشاره ی معلّم،از روی لوحه، بخش  بخش بخوانيد.

َاذان و ِاقامهَاذان و ِاقامه
ُه  َاكۡـبَـرُر     لّٰ َال
خدا بزرگ تر است .

ُه َّ  الـلـّٰ َه  ِا ٰ َاۡشـَهـُد  َانۡ   ال  ِال
ه نيست. شهادت مى دهم٭ كه خدايى به جز الل

ِه ـًد    ا   َرسوُل   الـلـّٰ َاۡشـَهـُد    َانَّ   ُمـَحـمَّ
 شهادت مى دهم كه  حضرت  محمد  َصلَّی اللُّٰه َعلَيِه و آِله پيامبر خداست. 

ِه َاۡشـَهـُد   َانَّ   َعـِلـيـا   وَ   ِلـىُّ   الـلـّٰ
الم ولّى خداست. شهادت  مى دهم  كه   حضرت  على  َعلَيِه السَّ

ـاله ِ َحـىَّ َعـلَـى الـصَّ
بشتاب    به سوى نماز. 

اذان     اقامه

٤



َحـىَّ َعـلَى الۡـَفـالِح
بشتاب به سوى رستگارى.

َحـىَّ َعـلٰى  َخـۡيـِر        الۡـَعـَمـِل
بشتاب   به   سوى   بهترين   كار.

ـالهُ  اَمـِت الـصَّ َقـۡد ق
نماز برپا شد.

بَـرُ ُه َاكۡ َالـلـّٰ
خدا بزرگ تر است.

ُه َّ  الـلـّٰ َه  ِا ٰ ال  ِال
 
ه نيست. خدايى به جز الل

اقامه

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۱ بار

    اكنون قرائت َاذان و ِاقامه را از نوار گوش كنيد؛  
همراه با آن بخوانيد و از روی کتاب خود، خط ببريد.

اذان

۲ بار

۲ بار

ندارد

۲ بار

۲ بار

٥



جلسه ی دوم

                 

حيـمِ  ۡحـٰمـِن    الـرَّ ِه الـرَّ        به نام خداوند بخشنده ى مهربان ۱ـ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

َن  الَـمي ِه َرِبّ الۡـع ۲ـ َالۡـَحۡمـُد ِلـلـّٰ
      سپاس و ستايش براى خداست كه پروردگار جهانيان است. 

حيـِم   ۡحـٰمـِن الـرَّ ۳ـ َالـرَّ
      بخشنده ى مهربان است. 

اِلـِك يَـۡوِم الـّديـِن   ۴ـ م
      صاحب روز قيامت است. 

آيات سوره ی حمد را با اشاره ی معلّم ، از روى لوحه، بخش بخش بخوانيد.

سوره ى حمدسوره ى حمد

٦



ُن   ۡسـَتـعي َ بُـُد َو ِايّـاَك ن ۵ ـ   ِايّـاَك نَـۡع
    (خدايا)  فقط   تو  را عبادت  مى كنيم و فقط از  تو  كمک مى خواهيم.

يـمَ     َتـق ۡس ـراَط الۡـُم ۶ ـ  ِاۡهـِدنَـا الـِصّ
        ما را به راه راست  هدايت كن.

ۡم   َت  َعـلَـۡيـِه ذيـَن   َانۡـَعـۡم ۷ـ  ِصـراَط  الـَّ
      راه   كسانى كه به آن ها نعمت داده اى؛

ۡم        ۸  ـ    َغـۡيـِر الۡـَمـۡغـضوِب َعـلَـۡيـِه
     نه راه كسانى كه بر آن ها غضب كرده اى،

َ الـّضـالّـيـَن              ۹ـ َو 
     و نه راه گمراهان.

    اكنون سوره ی حمد را از  نـوار   گـوش كنيد؛
 همراه با آن بخوانيد و از روی کتاب خود،خط ببريد.

٧



آيات سوره ی توحيد را با اشاره ی معلّم، از روى لوحه، بخش بخش بخوانيد.

   اكنون    سوره ى  توحيد  را  از     نوار  گوش  كنيد؛ 
همراه با آن بخوانيد  و از روی کتاب خود،خط ببريد.

حيـِم  ۡحـٰمـِن    الـرَّ ِه الـرَّ  ِبـۡسـِم الـلـّٰ
   به نام  خداوند  بخشنده ى  مهربان

ُه َاَحـٌد         ۱ـ  ُقـۡل هُـَو الـلـّٰ
       بگو  خدا  يگانه است.

َمـُد        هُ   الـصَّ ۲ـ  َالـلـّٰ
       خدا بى نياز است و همه به او نيازمندند.

ولَـۡد ۳ـ  لَـۡم يَـِلـۡد َو لَـۡم ي
      خدا فرزند ندارد و فرزند كسى نيست.

ۡن     لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد   ۴ـ  َو لَـۡم  يَـُك
        و هيچ كس  همتاى او  نيست.

سوره ى توحيد

٨



سوره ى بقره، آيه ى ۲۰۱

وت ن ُق

ا َحـَسـَنـهً نۡـي ا ِفی الـدُّ ا آِتـن ن ـَّ َرب
پروردگارا، در دنيا به ما خير و خوبى بده؛

َو ِفـی الۡـآِخـَرِة َحـَسـَنـهً
و در آخرت  نيز خير و خوبى بده؛


ا َعـذاَب الـّنـار َو ِقـن
و ما را از عذاب آتش حفظ كن.

جلسه ی سوم
لوحه،  روى  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 

بخش بخش بخوانيد.

ركوع

يـِم َو ِبـَحـۡمـِده ى        بۡـحاَن  َرِبّـَى الۡـَعـظ ُس
پروردگاِر بزرِگ من، هيچ عيب و نقصى ندارد 

و من او را سپاس و ستايش مى گويم.

   اكنون     اين     ذکرهای  نماز  را از  نوار گوش  كنيد؛
همراه با آن بخوانيد و از روی کتاب خود،خط ببريد.

٩



قيام

هُ      ِلـَمـۡن     َحـِمـَده و َسـِمـَع    الـلـّٰ
خدا سپاس و ستايش بنده اش را مى شنود و مى پذيرد.

ار ف غ ِاسِت

وُب  ِالَـۡيـِه َه  َربّـى َو َات َاۡسـَتـۡغـِفـُر الـلـّٰ
از خدا مى خواهم مرا ببخشد و ديگر گناه نمى كنم.

  اكنون اين ذکرهای نماز  را   از   نوار  گوش  كنيد؛ 
همراه با آن بخوانيد و از روی کتاب خود، خط ببريد.

لوحه،  روى  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 
بخش بخش بخوانيد.

جلسه ی چهارم

َسجده

ٰى حاَن  َرِبّـَى     الۡـاَۡعـل بۡ ُس
  َو  ِبـَحـۡمـِده ى

پروردگاِر بلند مرتبه ى من، هيچ عيب و نقصى ندارد 
و من او را سپاس و ستايش مى كنم.

١٠



برخاستن

وُم َو َاۡقـُعـُد ِتـه ى َاق ِه َو ُقـوَّ ِبـَحـۡوِل    الـلـّٰ
   به كمک و قدرت خدا برمى خيزم و مى نشينم.

 اكنون   اين  ذکرهای نماز را از نوار گوش كنيد؛ 
همراه با آن بخوانيد و از روی کتاب خود، خط ببريد.

عه تسبيحات َارَب
ِه بۡـحاَن الـلـّٰ ُس

خدا هيچ عيب و نقصى ندارد،

ِه َو الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ
و سپاس و ستايش براى خداست،

ُه َّ  الـلـّٰ َه  ِا ٰ َو  ال  ِال
ه نيست، و خدايى به جز الل

بَـُر ُه َاكۡ َو الـلـّٰ
و خدا بزرگ تر است.

لوحه،  روى  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 
بخش بخش بخوانيد.

جلسه ی پنجم
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ـد هُّ َشـ تَـ

ُه  َوۡحـَده  و ال َشـريـَك  لَـه و َّ الـلـّٰ َه  ِا ٰ َاۡشـَهـُد َاۡن ال  ِال
شهادت مى دهم كه خدايى به جز خداى يگانه نيست و هيچ شريكى ندارد؛

ـًد ا  َعـبۡـُده و  َو  َرسولُـه و   َو َاۡشـَهـُد َانَّ  مُـَحـمَّ
و شهادت مى دهم كه حضرت محمد بنده و پيامبر خداست. 

ـٍد  َحـمَّ ـٍد َو آِل ُم َحـمَّ ٰى ُم ُهـمَّ  َصـِلّ َعـل َالـلـّٰ
خدايا درود فرست بر حضرت محمد و خاندان حضرت محمد.

جلسه ی ششم

د را   از   نوار گوش كنيد؛ همراه با آن بخوانيد و از روی کتاب خود، خط ببريد. َشهُّ   اكنون ذکر تَ

لوحه،  روى  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 
بخش بخش بخوانيد.

١٢



  اكنون ذكر سالم  را از نوار گوش كنيد؛ همراه با آن بخوانيد و  از روی کتاب خود، خط ببريد.

َسـالم

جلسه ی هفتم
ذكرهاى نماز را با اشاره ی معلّم، از روى لوحه، بخش بخش بخوانيد.

ا      الـنَّـِبـىُّ َه ـُّ ـالُم َعـلَـۡيـَك َاي سالم بر تو اى پيامبر    َالـسَّ

اتُـه و  ِه َو بَـَرك َو َرۡحـَمـةُ   الـلـّٰ
و رحمت و بركات خدا بر تو باد.   

ا ـالمُ   َعـلَـۡيـن سالم بر ما   َالـسَّ

َن حي اِل ِه الـّص اِد الـلـّٰ ٰى ِعـب َو َعـل
و بر بندگان شايسته ى خدا.  

ۡم ـالُم  َعـلَـۡيـُك َالـسَّ
  سالم بر شما                      

اتُـه  و َرك ِه َو بَـ َمـُة الـلـّٰ َو َرۡح
 و رحمت و بركات خدا بر شما باد.  

١٣



َه   َو  َمـالِئـَكـَتـه و ِانَّ الـلـّٰ
خدا و فرشتگان او

َّ
يُـَصـلّـوَن  َعـلَـى        الـنَّـِبـی
بر پيامبر صلوات و درود مى فرستند

وا ذيـَن  آَمـن َهـا        الـَّ ـُّ يـا  َاي
اى مؤمنان

َصـلّـوا  َعـلَـۡيـِه
شما نيز بر او صلوات و درود بفرستيد
ا يـًم َو   َسـِلّـموا   تَـۡسـل

و تسليم فرمان او شويد.
َمـالِئـَكـة: ...

سوره ی احزاب، آيه ی ۵۶

آيه ی صلوات

دانش آموزان عزيز؛ سعى كنيد ذكرهاى نماز را تا پايان سال حفظ كنيد. اين ذکرها را با 
نوار آموزشی تمرين کنيد تا بتوانيد آن ها را صحيح و زيبا در نماز بخوانيد. 

اميد است خداى مهربان ما را از نمازگزاران قرار دهد.
١٤



تمرينـ  چند نفر از دانش آموزان، يک نماز سه رکعتی را به طور 
کامل در کالس يا نمازخانه ی مدرسه با صدای بلند بخوانند.

جلسه ی هشتم

١٥



دانش آموز عزيز!
شما آموزش قرآن را از کالس اول شروع کرده ای. اکنون که در کالس سوم هستی می توانی بسياری 

از کلمه ها و عبارت های قرآن کريم را بخوانی.
 شايد گاهی از آموزگار يا پدر و مادر خود می پرسی که «من چه زمانی می توانم قرآن را بخوانم؟ »

به اميد خدا امسال با يک برنامه ی تازه به آرزوی خود می رسی. در اين برنامه هر روز خواندن قرآن 
را تمرين می کنی. کسی که هر روز کاری را مانند دوچرخه سواری تمرين می کند، آن را زودتر و بهتر ياد 
می گيرد. تمرين های هر درس را در کالس با عالقه و جّديّت انجام بده و در خانه نيز هر روز قرآن بخوان. 

خداوند به کسانی که هر روز قرآن می خوانند، پاداش و ثواب بسيار می دهد. 

ۡلـُقـۡرآِن ـَر ِمـَن ا َفـا ۡقـَرئوا ما َتـَيـسَّ
هر مقدار که مى توانيد قرآن بخوانيد.        

ل، آيه ى ٢٠ ِمّ سوره ى ُمزَّ  

در 33 روز پی در پی
(هر روز يك جلسه)

آموزش روخوانی قرآن كرميفصل دوم

١٦



١٧



١٨

يادآورى تركيب حروف و حركات

روز اولروز اول

ُخـذوُه   ا  انُـه ايـم ا   ِكـتـابُـن
ا   َمـنـاِسـَكـن ا  فَـَعـَقـروه يـنَ  اِبـل ُمـَتـق

فَـُمـالقـيـِه  ى      ِبـِرساالت ونَ  ول ِلـَم تَـق
َى َعـصاَى اَل ِه ٢ــ ق اَل ِلـاَبـيـِه   ١ــ ق

ـ ـَ ــ ـــِ ـُ ــاـ ـٰ ـوـىـيــ
ءو،ئـوئـىئـيـــءا، ئـاُءِءَءء
رورىريـٰرراُرِرَرر
ــــــــــُةِةَةة
ـــــــــــُةـِةـَةـة
ـٰطـاُطِطَطط طـوطـىطـيـط
ـٰعـاُعـِعـَعـعـ عـوعـىعـيـع
ــــــــــكُِككَك

حركت
حرف

 تمرين اول ــ در  سال هاى  گذشته     با  تركيب  حروف  و  حركات   آشنا  شده ايد ؛   همه   با   هم  به صورت 
دسته جمعى تركيب های زير را از روی لوحه با اشاره ى آموزگار بخوانيد.

تمرين دوم ــ كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، بخش  بخش بخوانيد.

                   تمرين سوم ــ اکنون   کلمات   و عبارات   قرآنی  باال را به صورت شمرده و آرام از   روی    کتاب
بخوانيد.



١٩

روز دومروز دوم

اكنون هركدام، يک سطر از جدول باال را، از روى كتاب بخوانيد.

َدۡثـِاۡثـَمـۡثـُمـۡتـَيـۡتـِسـۡتـُكـۡبـِرۡبـَاۡبـ

َيـۡخـُنـۡخـِاۡخـَصـۡحـِمـۡحـُنـۡحـُيـۡجـَتـۡجـِاۡجـ

ِفـۡرُيـۡرَذۡرُيـۡذَكـۡذِاۡذَكـۡدُعـۡدُمـۡد

ِمـۡشـَحـۡشـُاۡشـِبـۡسـُخـۡسـَفـۡسـِرۡزُجـۡزَتـۡز

ِقـۡطـُنـۡطـَبـۡطـُوۡضـِبـۡضـَفـۡضـَقـۡصـُيـۡصـَنـۡصـ

َاۡغـِزۡغـُتـۡغـَدۡعـُتـۡعـِضـۡعـُيـۡظـِبـۡظـَعـۡظـ

ُنـۡكـَيـۡكـِتـۡكـِاۡقـُلـۡقـَيـۡقـَنـۡفـِكـۡفـَصـۡفـ

َلـۡنـُيـۡنـِمـۡنـِسـۡمـُقـۡمـَلـۡمـَبـۡلـُقـۡلـِاۡلـ
َلـۡيـزُ  ۡيـاَ  ۡيـِبـۡهـُدۡهـَنـۡهـَقـۡوَسـۡوَاۡو

يادآورى حرف ساكن

بَـۡل          ِاۡن          ُقـۡم

           تمرين اول ــتمرين اول ــ اين كلمات و تركيب هاى جدول را كه داراى حرف ساكن هستند، از روی 
لوحه با اشاره ى آموزگار بخوانيد.



٢٠

ُاۡحـِضـَرِت َاۡحـَضـَرۡت  َالۡـَحـۡمـدُ 

َانۡـَعـۡمـَت َانۡـَذۡرنـاكُـمۡ  َاطۡـَعـَمـُهـۡم  

ا َخـلَـۡقـنـاكُـۡم ١ــ ِمـۡنـه
 

٢ــ فَـُهـَو يُـۡنـِفـُق ِمـۡنـُه

يـِنـَك ا فى يَـم ٣ــ َو َالۡـِق م
 

وُسـَف ٤ــ كَـٰذِلـَك ِكـۡدنـا ِلـي

٥ ــ َو يَـۡهـدى ِالَـۡيـِه َمـۡن يُـنـيـُب

     تمرين سوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنى باال را به صورت شمرده و آرام و از روی  
کتاب بخوانيد.

ـ كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، بخش  بخش بخوانيد.  تمرين دومـ 



٢١

تمرين حرف ساکن

روز سومروز سوم

        تمرين اول ــ كلمات و عبارات قرآنى لوحه ى جلسه ى قبل را با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانيد.

تمرين دوم ــ اين عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانيد.

انَـُكـۡم وا بُـۡره ات ١ــ ُقـۡل ه
وا يَـۡكـِسـبـوَن ان ٢ــ ِبـمـا ك

٣ــ َو يَـۡهـدى ِالَـۡيـِه َمـۡن َانـاَب
وَن ا تَـۡنـِحـت اَل َاتَـۡعـبُـدوَن م ٤ــ ق
وَن ا لَـُكـۡم كَـۡيـَف تَـۡحـُكـم ٥ ــ م

٦ ــ َافَـَمـۡن يَـۡخـلُـُق كَـَمـۡن ال يَـۡخـلُـُق
٧ــ َو تَـَركۡـنـا يـوُسـَف ِعـۡنـَد َمـتـاِعـنـا



٢٢

روز چهارمروز چهارم

يادآورى تنوين

اکنون هر کدام، يک سطر از جدول باال را، از روی کتاب بخوانيد.

ٌت ٍت  تًـا   ٌب  ٍب  بًـا  ءٌ  ٍء    ًءا 
ٌح ٍح  ًحـا  جٌ  ٍج  ًجـا  ثٌ  ٍث    ثًـا 
ذٌ ٍذ  ًذا  دٌ  ٍد  ًدا  خٌ  ٍخ    ًخـا 
ٌس ٍس  ًسـا  ٌز  ٍز  ًزا  ٌر     ًرا  ٍر 
ٌض ٍض  ًضـا  صٌ  ٍص  ًصـا  ٌش  ًشـا   ٍش   
ٌع عٍ  ًعـا  ظٌ  ٍظ  ظًـا  طٌ  ٍط  طًـا   
ٌق ٍق  ًقـا  ٌف  ٍف  فًـا  غٌ  ٍغ  ًغـا    
ٌم ٍم  ًمـا  لٌ  ٍل  ًال   كٌ  ٍك    كًـا 
ٌ ه ٍه  هًـا  ٌو  ٍو  ًوا  ٌن  ٍن  نًـا    
ـٌة ـٍة  ـةً  ةٌ  ةٍ  ةً  ٌى  ٍى  يًـا   

در سال گذشته با تنوين آشنا شده ايد.
ــ    ــُـ ۡن ــٌ ـ نۡ  ــٍــ    ــِ ـ نۡ  ـ ا    ــَ ــً

آموزگار  اشاره ى  با  لوحه،  روى  از  ــٌـ  ـ   ــٍ ـ ا  ـً ـ صداهاى  با  را  الفبا  ــ  اول  ــتمرين  اول  تمرين 
بخوانيد.



٢٣

ا     يـًم َحـك َرۡحـَمـةً  بَـَشـرٌ  نَـۡفـسٌ 
َشـۡيـئًـا َحـَسـَنـةً  َزۡرعٌ  بَـۡعـٍض 

اًرا  لَـۡيـًال َو نَـه َرقـيـٌب َعـتـيـدٌ  وٌر َرحيـمٌ  َغـف
١ــ َو َمـۡغـِفـَرةٌ  َو ِرۡزٌق كَـريـٌم
ـٰذا ِصـراٌط ُمـۡسـَتـقـيـٌم ٢ــ ه

ا َو َقـَمـًرا ُمـنـيـًرا ا ِسـراًج ٣ــ َو َجـَعـَل فيـه

ـ كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه، با اشاره ى آموزگار، بخش بخش  تمرين دومـ 
بخوانيد.

 تمرين سوم ــ  اکنون كلمات و عبارات قرآنى باال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانيد.



٢٤

ا َشـۡيـٌخ كَـبـيـٌر ون ١ــ َو َاب
اًء يَـبۡـكوَن اهُـۡم ِعـش ٢ــ َو جاءوا َاب
٣ــ اَ  لَـۡيـَس ِمـۡنـُكـۡم َرُجـٌل َرشـيـٌد
٤ــ َو يُـۡمـِدۡدكُـۡم ِبـاَۡمـواٍل َو بَـنـيـَن

٥ ــ فَـَقـۡد َخـِسـَر ُخـۡسـرانًـا ُمـبـيـنًـا
٦ ــ َو ُزروٍع َو نَـۡخـٍل طَـۡلـُعـهـا َهـضـيـٌم

ا ا سـاِئـًغ اِلـًص ٧ــ ِمـۡن بَـۡيـِن فَـۡرٍث َو َدٍم لَـبَـنًـا خ

تمرين تنوين

تمرين دوم ــ اين عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانيد.

       تمرين اول ــ كلمات و عبارات قرآنى لوحه ى جلسه ى قبل را با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانيد.

روز پنجمروز پنجم



٢٥

يادآورى تشديد

روز ششمروز ششم

اشاره ی  با  لوحه،  روی  از  است  تشديد  دارای  که  را  زير  ترکيب های  ــ  اول  تمرين 
آموزگار، بخش  بخش بخوانيد.

ـَّ َاب
ـ َامَّ
ِانَّ
ِانّی
َحِقّ
ـ ُشقَّ
َاِیّ
ـ َحمَّ
َسّما
َدکّا

ُردَّ
ـ لُِجّ
َرِبّ
َوفـَّ
ُسبّو
ظَـلَّ
فَـِرّ
ُمنَّ
ُقِطّ
َجّما

ِستَّـ
َغيُّـ
کُـّنا
هُنَّ
َاّال
ِسّرو
فَّضو
َضرُّ
َعنَّ
  ُغـلّو

َقـِوّ
ِمدُّ
َقـلَّ
ُدرَّ
ُضرُّ
ضاِرّ
ُاِمّ
ِمّما
ـ َمسَّ
َصلّو

ُذِرّ
ِانّا
طَـِيّـ
َسِبّـ
ـ َصفَّ
َصّمو
َعّما
هُـّزی
ـّا َان
جانَّ

ِجنَّـ
َحّسو
ِمتُّـ
َمِکّـ
ِاّال
َقّری
َوّدو
ِحبُّ
َذمَّ
حاجَّ

اکنون هرکدام، يک سطر از جدول باال را، از روی کتاب بخوانيد.



٢٦

ۡل ِمـّنـا ا تَـَقـبـَّ ن ـَّ ١ــ َرب

ُكـۡم ـُّ نـا َو َرب ـُّ ُه َرب ٢ــ َالـلـّٰ

ا ا يَـِضـلُّ َعـلَـۡيـه م ـَّ ن ٣ــ َو َمـۡن َضـلَّ فَـاِ

ۡت َرِبّ    َمـنَّ        َجـنَّـٍة               ُمـدَّ

ا             َاُشـقَّ  بُّ        ُرّدوه ة ً            يُـَص َمـرَّ

ـِة  ـرۡ               يُـثَـِبّـُت                      ِسـتَّ فَـطَـِهّ

ِه  ـۡلـنـاهُـۡم           فَـَتـّنـاكَ              بَـِقـيَّـةُ  الـلـّٰ فَـضَّ

تمرين سوم ــ كلمات و عبارات قرآنى باال را به صورت شمرده بخوانيد.

          تمرين دوم ــ اين كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانيد.



٢٧

تمرين دوم ــ اين عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانيد.

تمرين تشديد (١)

روز هفتمروز هفتم

ى   ءاَدَم ا بَـن ۡمـن ١ــ َو لَـَقـۡد كَـرَّ

٢ــ بَـۡلـَدةٌ طَـِيّـبَـٌة َو َربٌّ َغـفـوٌر

َك هُـَو َعـلَـىَّ َهـِيّـٌن ـُّ اَل َرب ٣ــ ق

ا ا َو ِالَـۡيـَك َانَـبۡـن ۡلـن ا َعـلَـۡيـَك تَـَوكـَّ ن ـَّ ٤ــ َرب

ا َعـلَّـۡمـَتـنـا ا ِاّال م ٥ ــ ُسـبۡـحـانَـَك ال ِعـۡلـَم لَـن

يـَن ا ُمـۡسـِلـم ن ا َصـبۡـًرا َو تَـَوفـَّ ا َافۡـِرغۡ َعـلَـۡيـن ن ـَّ ٦ ــ َرب

         تمرين اول ــ كلمات و عبارات قرآنى لوحه ى جلسه ى قبل را با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانيد.



٢٨

تمرين تشديد (٢)

روز هشتمروز هشتم

  تمرين دوم ــ اين عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانيد.

يۡـتـوِن ١ــ َو الـّتـيـِن َو الـزَّ
َه يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـَوِکّـلـيـَن ٢ــ ِانَّ الـلـّٰ

ِه ٣ــ َو َمـا الـنَّـۡصـُر ِاّال ِمـۡن ِعـۡنـِد الـلـّٰ

ِه فَـُهـَو َحـۡسـبُـهو ۡل َعـلَـی الـلـّٰ ٤ــ َو َمـۡن يَـَتـَوکـَّ
٥ ــ َرِبّ ِانّـی ِلـمـا َانۡـَزلۡـَت ِالَـیَّ ِمـۡن َخـۡيـٍر فَـقـيـٌر

  تمرين اول ــ اين ترکيب های قرآنی را به صورت شمرده بخوانيد.

ـٍة  ِلـکُـِلّ ُامَّ َالۡـواِحـُد الۡـَقـّهـارُ 

َالۡـُحـرُّ ِبـالۡـُحـِرّ  َالـنَّـۡجـُم الـثّـاِقـُب 

َو الـّصـاِدقـيـَن َو الـّصـاِدقاِت َالۡـَجـبّـاُر اۡلـُمـَتـَکـِبّـرُ 



٢٩

روز نهمروز نهم

يادآوری خواندن «  ـه و »  و «  ـه ى  »

تمرين اول ــ به شيوه ى خواندن «  ه و ،  ـه و  » و «  ه ى ،  ـه ى » توجه کرده و آن ها را 
بخوانيد.

ه و  هـو         ـه و  هـو
ه ى  هى         ـه ى  هى

         تمرين دوم ــ اين كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانيد.

ِاۡمـَرَاتُـه و َاۡهـلَـه و  انَـه و  بَـي َاۡجـُره و 
ُمـۡلـِكـه ى دو  ِنـه ى  ِبـداِره ى  ِجـهـاِده ى 

وا ١ــ فَـلَـه و َاۡسـِلـم
ه و َاۡسـِلـۡم ـُّ اَل لَـه و َرب ٢ــ ِاۡذ ق

٣ــ يَـۡتـلـونَـه وو َحـقَّ ِتـالَوِتـه ىى
ـٰى ٤ــ فَـاَۡوَجـَس فى نَـۡفـِسـه ى خيـَفـًة  موس

تمرين سوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی باال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانيد.



٣٠

تمرين ـه و ه و ، ـه ی ه ی

روز دهمروز دهم

اَن ءاِمـنًـا ١ــ َو َمـۡن َدَخـلَـه و ك

ـٰىى َقـۡوِمـه ى فى زيـَنـِتـه ىى ٢ــ فَـَخـَرَج َعـل

ا اَن َعـلَـۡيـَك كَـبـيـًرً ٣ــ ِانَّ فَـۡضـلَـه و ك

يـَن لَـۡيـلَـًهً اُت َرِبّـه ى َاۡربَـع يـق ٤ ــ فَـَتـمَّ م

اَل لَـه و صاِحـبُـه و َو هُـَو يُـحاِوُره وو ٥ ــ ق

ـٰىى َرسـوِلـه ىى ُه َسـكـيـَنـَتـه و َعـل ٦ــ ثُـمَّ َانۡـَزَل االـلـّٰ

وَنَ ٧ ــ ِلـُيـظۡـِهـَره و َعـلَـىى الـالـّديـِن كُـِلّـه ى َو لَـۡو كَـِرَه االۡـُمـۡشـِرك

        تمرين اول ــ كلمات و عبارات قرآنى لوحه ى جلسه ى قبل را با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانيد.

تمرين دوم ــ اين عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانيد.



٣١

پايه هاى همزه

روز يازدهمروز يازدهم

  تمرين دوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی باال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانيد.

تمرين اول ــ شكل هاى همزه و كلمات و عبارات داراى همزه را از روى لوحه با اشاره 
آموزگار بخش بخش بخوانيد.

نـا ١ــ ٰهـذا َعـطـأوُ
ی نَـۡفـسـی ٢ــ َو مـا ُابَـِرّ

٣ــ فَـۡأتـونـا ِبـُسـۡلـطـاٍن ُمـبـيـٍن 

ئَـ    ِئـ    ئُـ   ئۡـ           و     و     و           ی     ی     ی     ۡأ
َهـِيّـی      نَـۡأِت ِشـئۡـُتـمۡ   بـاِری ِمـنُ   يُـو

هـا مـأوُ َشـۡيـئًـا     ُقـِری ى  ت  يُـو

ؤ   ء                    ی ٔ  ء

در سال گذشته با دو شكل از پايه های همزه، به صورت  أ  ء   و   ئـ  ء  
آشنا شديد. اكنون با شكل ديگر از پايه های همزه آشنا مى شويد.



٣٢

تمرين پايه ی همزه(١)

روز دوازدهمروز دوازدهم

ؤ ا    ئـا     
تمرين اول ــ به شيوه ی خواندن ترکيب زير توجه کنيد.

نُـثَـِبّـَت ِبه ی فُـؤ اَدَك ـِ ١ــ کَـٰذِلـَك ل

٢ــ يُـؤ اِخـُذکُۡم ِبـما کَـَسـبَۡت ُقـلوبُـکُۡم

هُۡم ِعۡنـَد َرِبّـِهۡم َجـّنـاُت َعـۡدٍن ٣ــ َجـزأوُ

الِء کُۡم            ال تُـؤ اِخۡذنی             ٰهـٔوُ ا              ُدعأوُ لُـؤ ً  لُـو

بخش  بخش  آموزگار،  اشاره ی  با  لوحه  روی  از  را  قرآنی  کلمات  اين  ــ  دوم  تمرين    
بخوانيد.

ُسـؤ اِل            فُـؤ اُد            يُـؤ اِخُذ           ال تُـؤ اِخۡذنا
اکنون اين کلمات قرآنی را بخش بخش بخوانيد:

تمرين سوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی باال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانيد.



٣٣

ا َرَشـًدا ا ِمـۡن َاۡمـِرن ١ــ َو َهـِيّـٔیۡ لَـن

ُمـُر ِبـالۡـَعـۡدِل َو اِۡالۡحـساِن       َه يَـا ٢ــ ِانَّ الـلـّٰ
الِءِ ـٰىى ٰهـو يـًداا َعـل ا ِبـَك َشـه ٣ــ َو ِجـئۡـن

ا وًرً كُـۡم َجـزاًء َمـۡوف نَّ َجـَهـنَّـَم َجـزأوُ ٤ــ فَـاِ

ِمۡن َو َمـۡن شاَء فَـۡلـَيـۡكـُفـۡر ٥ــ فَـَمـۡن شاَء فَـۡلـُيـو
َل َمـرَّ ٍهٍ   ا َخـلَـۡقـناكُـۡم َاوَّ ونا كَـم ٦ــ لَـَقـۡد ِجـئۡـُتـم

يـُدُ ا يُـع ُل َو م ا يُـبۡـِدُىٔ    االۡـبـاِط اَء   االۡـَحـقُّ َو م ٧ ــ ُقـۡل ج

تمرين پايه ی همزه(٢)

روز سيزدهمروز سيزدهم

آموزگار،  اشاره ى  با  را  قبل  جلسه ى  لوحه ى  قرآنى  عبارات  و  كلمات  ــ  اول  تمرين   
بخش بخش بخوانيد.

تمرين دوم ــ اين كلمات و عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانيد.



٣٤

روز چهاردهمروز چهاردهم

اين كلمات را از روی لوحه بخوانيد:
يـسٰى ٰى      ع ٰى     مـصـطـف ٰى    مـرتـضٰى     حـّت وس م

 حتماً توجه داريد كه در اين كلمات «  ى  » زير الف كوچک (  ٰى ) خوانده نمى شود. 

در كلمات قرآنى كه تاكنون خوانده ايد اين « ى  » آبی (يا توخالى) نوشته شده است. مانند:

ِالـٰى       فَـَهـدىٰى       تَـَزكّـىٰى       َانّـىٰى       يَـرىٰى

از اين به بعد اگر «  ى  » زير الف كوچک، سياه و توپر نوشته شود (  ٰى  )، باز هم خوانده نمی شود، مانند:

ِالـٰى       فَـَهـدٰى       تَـَزكّـٰى       َانّـٰى       يَـرٰى

اين كلمات را بخوانيد:

واا   تُـۡؤِمـن واا  ءاَمــن كَـَفـرواا  واا  ان ك واا  ال ق
حتماً توجه داريد كه الف آبی بعد از «  و  » آخر اين كلمات خوانده نمى شود. 

از اين به بعد اگر اين «  الف  » سياه و توپر نوشته شود، باز هم خوانده نمی شود؛ مانند:

وا تُـۡؤِمـن وا  ءاَمـن كَـَفـروا  وا  ان ك وا  ال ق

حروف ناخوانا (١)

٭  ٭  ٭  



٣٥

وا يَـۡلـبَـث وا  فَـذوق فَـَسـّوٰى  َابۡـقىٰ 

ٰى يَـۡخـف فَـاَۡصـِلـحوا  تَـَولّىٰ  تَـواَصـۡوا 

١ــ قالوا بَـلٰی َو َرِبّـنـا

ا ً َسـديـًدً وا َقـۡو ول ٢ــ َو ق

٣ــ يُـۡسـقٰی ِبـماٍء واِحـٍد

َر فَـَهـدٰیٰ ذی َقـدَّ ٤ــ َو الـَّ

ِه َو َرسـوِلـه یی ذيـَن ءاَمـنـوا  ءاِمـنـوا ِبـاالـلـّٰ َهـاا االـَّ ـُّ ٥ ــ يـا َاي

ـ اين كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، بخش بخش      تمرين اولـ 
بخوانيد.

ـ اکنون کلمات و عبارات قرآنی باال را به صورت شمرده و آرام از روی کتاب     تمرين دومـ 
بخوانيد.



٣٦

روز پانزدهمروز پانزدهم

تمرين دوم ــ اين عبارات و آيات قرآنی را شمرده بخوانيد.

آموزگار،  اشاره ی  با  را  قبل  جلسه ی  لوحه ی  قرآنی  عبارات  و  کلمات  ــ  اول  تمرين 
بخش بخش بخوانيد.

١ــ َو مـا يَـۡنـِطـُق َعـِن الۡـَهـوٰی
ه و هُـَو َاۡغـنـٰی َو َاۡقـنـٰی ـَّ ٢ــ َو ِان

َك لَـَعـلٰی ُخـلُـٍق َعـظـيـٍمٍ ـَّ ٣ــ َو ِان
٤ــ ِاۡعـِدلـوا هُـَو َاۡقـَرُب ِلـلـتَّـۡقـوٰی

٥ــ َو لَـۡو تَـرٰی  ِاۡذ  ُوِقـفوا َعـلٰی َرِبّـِهـۡم

ـٰی َو ااۡلـبَـصيـُرُ ٦ــ َو ما يَـۡسـَتـِوىى ااۡۡالَۡعـم
کُـۡم ـَّ ذيـَن ءاَمـنُواوا اۡرکَـعوا َو اۡسـُجـدوا َو اۡعـبُـدوا َرب َها الـَّ ـُّ ٧ ــ يا َاي

تمرين حروف ناخوانا (١)



٣٧

روز شانزدهمروز شانزدهم

حروف ناخوانا (٢)

ِذى اى الۡـَعـۡرِش َعـلَـى اى الۡـَغـۡيـِب   َاۡهـَل الۡـبَـۡيـِت 

توجه كرده ايد كه در اين كلمات حروف  «      و   ا   ى     » كه قبل از ساكن آمده اند،  حتماً 
ناخوانا هستند.

در كلمات قرآنى نيز حروف «  و ا ى  » بدون حركت قبل از ساكن، ناخوانا هستند. تاكنون 
در عبارات قرآنى، اين حروف به شكل «توخالى يا آبی رنگ» نوشته شده و خوانده نمى شدند. 

مانند:

س       نَـۡهـجُ  الۡـبَـالَغـة  َابُـوالۡـقـاِسـم        بَـۡيـُت  الۡـُمـَقـدَّ

ِذى   الۡـَعـۡرِش َعـلَـى   الۡـَغـۡيـِب  َاۡهـَل الۡـبَـۡيـِت 

از اين به بعد اين حروف در صورتی که توپر نوشته شده باشند باز هم خوانده نمى شوند. 
مانند:

اين كلمات را از روی لوحه بخوانيد:



٣٨

بخش  بخش  آموزگار،  اشاره ی  با  قرآنی را از روی لوحه  عبارات  اين  اول ــ  تمرين 
بخوانيد.

١ــ َو الۡـعـاِقـبَـُة ِلـلـتَّـۡقـوٰى
٢ــ َو هُـَو الۡـَعـِلـیُّ الۡـَعـظـيـُم
ِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ   َما الۡـُمـو ـَّ ٣ــ ِان

٤ــ يُـۡخـِر  ُج الۡـَحـیَّ ِمـَن الۡـَمِيّـِت
َنـا افۡـَتـۡح بَـۡيـَنـنا َو بَـۡيـَن َقـۡوِمـنا ِبـالۡـَحـِقّ  ـَّ ٥ ــ َرب

    َو َانۡـَت َخـۡيـُر الۡـفـاِتـحـيـَن
٦ــ َوال تَـۡلـِبـُسـوا الۡـَحـقَّ ِبـالۡـبـاِطـِل َو تَـۡكـُتـُمـوا الۡـَحـقَّ 

٧ــ َو ءاتَـی الۡـماَل َعـلٰی ُحِبّـه ی َذِوی الۡـُقۡربٰی َو الۡـَيـتامٰی َو الۡـَمساکيـَن
               

کتاب  روی  از  آرام  و  شمرده  به صورت  را  باال  قرآنی  عبارات  اکنون  ــ  دوم  تمرين 
بخوانيد.



٣٩

تمرين حروف ناخوانا (٢)

تمرين دوم ــ اين عبارات و آيات قرآنی را شمرده بخوانيد.

١ــ َو ِانَّ ُجۡنـَدنا لَـُهـُم الۡـغاِلـبوَن

٢ــ فَـانۡـَتـِظـروا ِانّی َمـَعـکُۡم ِمـَن الۡـُمۡنـَتـِظـريـَن

٣ــ فَـَقـِد اۡسـَتۡمـَسـَك ِبالۡـُعۡرَوِة الۡـُوثۡـقٰی

ِه الۡـواِحـِد الۡـَقـّهـاِر ٤ــ ِلـَمـِن الۡـُمۡلـُك الۡـَيۡوَم ِلـلـّٰ

٥ــ َواۡعـُف َعـّنا وَ   اۡغـِفۡرلَـنا وَ  اۡرَحۡمـنا

٦ ــ َانۡـَت َمۡوالنا فَـانۡـُصۡرنا َعـلَی الۡـَقۡوِم الۡـکاِفـريـَن

آموزگار،  اشاره ی  با  را  قبل  جلسه ی  لوحه ی  قرآنی  عبارات  و  کلمات  ــ  اول  تمرين 
بخش بخش بخوانيد.

روز هفدهمروز هفدهم



٤٠

روز هجدهمروز هجدهم

حروف ناخوانا (٣)

اين ترکيب ها را از روی لوحه بخوانيد:

ضا ـَهـداء      َعِلِیّ  ۡبـِن موَسی    الِرّ ۡهـراء        َسِيّـدُ   الـشُّ  فاِطـَمـةُ    الـزَّ
الم مان             َعَلۡيـِه    السَّ صاِحُب   الزَّ

حتمًا توجه کرده ايد که در اين کلمات، حروف بی حرکت قبل از تشديد خوانده  نمی شود، و 
حرکت قبل از اين حروف به تشديد وصل می شود. 

در کلمات قرآنی نيز حروف «و ا لـ ی» بدون حرکت قبل از تشديد ناخوانا هستند. تاکنون در 
عبارات قرآنی، اين  حروف به شکل «  توخالی يا آبی رنگ  » نوشته شده و خوانده نمی شدند؛ مانند: 

ـماِء وَ  الـطّاِرِق         ِاَلی  الـسَّ       ِلـلـّناِس   
َو َاطيـُعوا  الـرَّسوَل ـَه    ُقوا الـلّٰ       وَ   اتـَّ

 
از اين به بعد اگر اين حروف سياه و توپر نوشته شده باشند، باز هم خوانده نمی شوند؛ مانند:

ـماِء وَ  الـطّاِرِق                 ِاَلی  الـسَّ       ِلـلـّناِس             
َو َاطيـُعوا  الـرَّسوَل ـَه           ُقوا الـلّٰ       وَ    اتـَّ



٤١

آموزگار،  اشاره ی  با  لوحه  روی  از  را  قرآنی  عبارات  و  کلمات  اين  ــ  اول  تمرين 
بخش  بخش بخوانيد.

َاۡرَحـمُ    الـّراِحـميـَن ِبـعونی  وَ    َذا   الـّنوِن               وَ    اتـَّ

الِة وَ   اۡلـُمـقيـِمی    الـصَّ ۡحـَمـِة             لَـُه    الـّديـنُ  ُذو    الـرَّ

ـريـٍب ۡبـُح  ِبـَقَ ١ــ اَ  لَۡيـَس الـصُّ

ِه َعـلَی الـظّاِلـميـَن ٢ــ َاال لَۡعـَنـُة الـلـّٰ

ـالِم ٣ــ وَ  الـٰلّـُه يَـۡدعو ِالیٰ  داِر   السَّ

ذی َجـَعـَل لَـکُـُم الـالـلَّۡيـَل ِلـَتۡسـکُـنوا فيـِه  ٤ــ هُـَو   الـَّ

وَ   الـالـنَّـهاَر ُمبۡـِصـًراا
             تمرين دوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی باال را به صورت شمرده و آرام از روی

  کتاب بخوانيد.



٤٢

تمرين حروف ناخوانا (٣)
آموزگار،  اشاره ی  با  را  قبل  جلسه ی  لوحه ی  قرآنی  عبارات  و  کلمات  ــ  اول  تمرين 

بخش بخش بخوانيد.

ـالَه قوُه َو َاقيـُمـوا      الـصَّ ١ــ وَ  اتـَّ

َقـۡوا ذيـَن    اتـَّ ٢ــ ثُـمَّ نُـَنـِجّی الـَّ

نوَب َجـميـًعا َه يَـۡغـِفـُر الـذُّ ٣ــ ِانَّ الـلـّٰ

نـيا َمۡعـروفًا ٤ــ َو صاِحبۡـُهـما ِفی الـدُّ

َه َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّاغوَت ٥ــ َاِن اۡعـبُـُدوا  الـلـّٰ

ِيّـباِت ِيّـبوَن ِلـلـطـَّ ِيّـبيـَن َو الـطـَّ ِيّـباُت ِلـلـطـَّ ٦ــ وَ   الـطـَّ

٧ــ َو لَـَقۡد َضـَربۡـنا ِلـلـّناِس فی ٰهـَذا الۡـُقۡرءاِن ِمۡن کُـِلّ َمـثَـٍل

روز نوزدهمروز نوزدهم

تمرين دوم ــ اين عبارات و آيات قرآنی را شمرده بخوانيد.



روز بيستمروز بيستم

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

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

٤٣

سوره ی َفتح
حيِم  رَّ ۡحـٰمِن ال رَّ ِبۡسـِم اللِّٰه ال

َم  ِلـَيۡغـِفـَر لََك اللّٰه ما تَـَقدَّ ۡتًحا ُمبينًا َتۡحنا لََك فَ ِانّا فَ
يَۡهِديََك  َو  َعلَۡيَك  ِنۡعَمَتهو  مَّ  ِت ُ ي َو  َر  اَخَّ َوما تَ َذنِۡبَك  ِمۡن 
ۡنُصَرَك اللُّٰه نَۡصًرا َعزيًزا (٣)  َ ِصراطًا ُمۡسَتقيًما     َو ي
َيۡزدادوا  ِمنيَن ِل كيَنـَة فى ُقلوِب الُۡمو َزَل السَّ ۡ هُـَو الَّذى َان
َۡرِض  ۡ ماواِت َو ا   نوُد السَّ ِهۡم َو ِللِّٰه ُج ماِن َع اي مانًا َم اي
نيَن  ِم الُۡمو َل  ُيۡدِخ (٤)ِل كيًما  َح ليًما  َع اللُّٰه  كاَن  َو 
َنۡهاُر خاِلـديـَن  ۡ ِتَها ا رى ِمۡن تَۡح ِمناِت َجّناٍت تَۡج َو الُۡمو
ِهۡم َو كاَن ٰذِلَك ِعۡنـَد اللِّٰه  ئاِت ُهۡم َسِيّ َر َعۡن َكِفّ ُ فيها َو ي

فَۡوًزا َعظيًما 

١

٣ ٢

٤

٥



روز بيست و يكمروز بيست و يكم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی ِانسان
حيِم  رَّ ۡحـٰمِن ال رَّ ِبۡسـِم اللِّٰه ال

ۡهـِر لَۡم يَـُكۡن َشۡيـئًـا  ۡنـساِن حيـٌن ِمـَن الدَّ ِ ۡ َهـۡل َاتٰى َعـلَى ا
َاۡمـشاٍج  نُطۡـَفـٍة  ِمۡن  ۡنـساَن  ِ ۡ ا َخـلَـۡقَنا  ِانّا   (١) َمۡذكوًرا 
ـبيَل  نَبۡـَتـليـِه فََجـَعۡلـناهُ َسـميـًعا بَـصيًرا (٢ ِانّا َهـَديۡـناهُ السَّ
ِلۡلـكاِفـريـَن  َاۡعـَتۡدنا  ِانّا   (٣) كَـفوًرا  ِاّما  َو  شاِكـًرا  ِاّمـا 
َبۡـراَر يَـۡشـَربوَن  ۡ ِانَّ ا ً َو َسـعيًرا َسـالِسَل َو َاۡغـال
يَـۡشـَرُب  َعۡيـنًـا   (٥) كافوًرا  ِمـزاُجـها  كاَن  كَـۡأٍس  ِمۡن 
(٦)يـوفوَن  تَـۡفـجيـًرا  ـرونَـها  ـَفـِجّ ُ ي اللِّٰه  ِعـباُد  ِبـها 
 (٧) ُمۡسـَتـطيـًرا  ه و  َشـرُّ كاَن  يَـۡوًما  يَـخافوَن  َو  ِبالنَّـۡذِر 
ـتيًما  َ ي َو  ِمۡسـكيـنًا  ُحِبّـه ى  َعلٰى  عاَم  الطـَّ يُـطۡـِعـموَن  َو 

َو َاسيـًرا (٨) 

٢

٤٤

٦

١

٧

٨

٣

٤

٥



روز بيست و دومروز بيست و دوم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی ُشَعـراء
ذى هُـَو  ٧٨ َو الـَّ ذى َخـلَـَقـنى فَـُهـَو يَـۡهـديـِن  َالـَّ
٧٩ َو ِاذا َمِرۡضُت فَُهَو يَـۡشـفيِن  يُطۡـِعـُمـنى َو يَۡسـقيِن 
الَّذى  َو   ٨١ يُۡحـييِن  ثُـمَّ  يُـميـُتـنى  ذى  الـَّ َو   ٨٠

٨٢ َرِبّ  َاطۡـَمـُع َاۡن يَـۡغـِفـَر لى َخـطيـئَـتى يَـۡوَم الّديِن 
٨٣ َو اۡجـَعۡل  َهۡب لى ُحۡكـًما َو َالِۡحۡقنى ِبالّصاِلحيَن 
٨٤ َو اۡجـَعۡلـنى ِمۡن  ـٔاِخـريَن  لى ِلـساَن ِصۡدٍق ِفى اۡل
كـاَن  هو  ـَّ ِان بى  َِ اۡغـِفـۡر  َو   ٨٥ َجنَّـِة    النَّـعيـِم  َوَرثَــِة 
 ٨٧ ٨٦ َو ال تُۡخـِزنى يَـۡوَم يُـبۡـَعثوَن  ِمـَن الّضالّيـَن 
٨٨ ِاّال َمۡن َاَتى اللّٰهَ     َيۡوَم ال َيۡنـَفـُع ماٌل َو ال َبـنوَن 
 ٩٠ ٨٩ َو ُاۡزِلـَفـِت اۡلـَجـنَّـُة ِلـۡلـُمـتَّـقيـَن  ِبـَقۡلٍب  َسـليـٍم 

٤٥



روز بيست و سومروز بيست و سوم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی َسبَأ
حيِم  رَّ ۡحـٰمِن ال رَّ ِبۡسـِم اللِّٰه ال

ما   َو  ـماواِت  السَّ ِفى  ما  و  لَـه  ذى  الـَّ ِللِّٰه  َالۡـَحۡمـُد 
َو  ِة  ـٔاِخـَر اۡل ِفى  لۡـَحۡمـُد  ا لَـُه  َو  َۡرِض  ۡ ا ِفى 
الَۡحـكيـُم الَۡخـبيـُر)    يَـۡعـلَـُم ما يَـِلـُج هُـَو 

ـماِء  ۡنـِزُل ِمَن السَّ َ َۡرِض َو ما يَۡخـُرُج ِمۡنها َو ما ي ۡ ِفى ا
حيـُم  الۡـَغـفوُر (٢)   رَّ َو ما يَـۡعــُرُج فيـها َو هُـَو ال

ذيـَن  كَـَفـروا ال تَأۡتيـَنا الّساَعـُة  ُقـۡل  بَـلٰى  َو   َو قاَل الـَّ
َربّى  لَـَتـأِۡتـَيـنَّـُكۡم عاِلـِم الۡـَغۡيـِب  ال  يَـۡعـُزُب  َعۡنـُه ِمۡثـقاُل  
َۡرِض َو ال َاۡصـَغـُر ِمۡن  ۡ ـماواِت َو ال ِفى   ا ٍة ِفى السَّ َذرَّ

ٰذِلـَك  َو ال  َاكۡـبَـرُ  ِاّال  فى ِكـتاٍب  ُمـبيـٍن (٣) 

٤٦

١

٢

٣



روز بيست و چهارمروز بيست و چهارم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی َانعام

ِانَّ اللَّٰه فاِلـُق الَۡحِبّ َو النَّـوٰى  يُۡخـِرُج الَۡحىَّ ِمَن الَۡمِيّـِت 
َفكوَن       َو ُمۡخـِر  ُج الَۡمِيّـِت ِمَن الَۡحِىّ ٰذِلـُكُم اللُّٰه فَاَنّٰى تُـو
ۡمـَس  (٩ فاِلـُق  اِۡالۡصباِح  َو َجـَعـَل الۡلَۡيـَل َسـَكـنًـا َو الشَّ
َو الۡـَقَمـَر ُحۡسـبانًا ٰذِلـَك تَـۡقـديـُر الۡـَعـزيـِز الۡـَعـليِم (٩٦) 
َو هُـَو الَّذى َجـَعـَل لَُكـُم النُّجوَم  ِلـَتۡهـَتـدوا ِبـها فى 
ـٔاياِت ِلـَقۡوٍم  ـۡلَنا اۡل ِرّ َو الۡـبَۡحـِر َقـۡد فَصَّ ظُـلُماِت الۡـبَ
ذى َانۡـَشاَكُۡم ِمۡن نَۡفٍس واِحَدٍة  يَـۡعـلَـموَن (٩٧)َو هُـَو الـَّ
ۡوٍم  ِلـقـَ ـٔاياِت  اۡل ۡلـَنا  فَصَّ َقۡد  ُمۡسَتۡوَدٌع   َو  فَُمۡسَتَقـرٌّ 

يَـۡفـَقهوَن (٩٨)   

٤٧

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨



سوره ی صاّفات

َسـالمٌ  َعلٰى   ِابۡـراهيـَم َ  كَـٰذِلَك  نَۡجـِزى الُۡمۡحِسـنيَن   
ۡسـحاَق  ـاِ ۡرناُه ِب ِمـنيَن  َو بَـشَّ هو ِمۡن ِعـباِدنَـا الۡـُمو ـَّ ِان
َعـلٰى  َو  َعـلَۡيـِه  باَركۡـنا  َو  الّصاِلـحيَن   ِمـَن  نَِبـيا 
ِتـِهـما ُمۡحـِسٌن َو ظاِلـمٌ           ِلـَنۡفـِسـه ى  ـَّ ي ِاۡسحاَق َو ِمۡن ُذِرّ
هاروَن   َو  موسٰى  َعلٰى  َمـَنـّنا  لَـَقۡد  َو  ُمبيٌن  

ۡيـنا هُـما َو َقـۡوَمـُهـما ِمـنَ الۡـَكـۡرِب الۡـَعـظيـِم          َو نَجَّ
الۡـغاِلـبيـَن            هُـُم  فَـكانوا   نَـَصۡرنـا هُـۡم   َو 
الۡـُمۡسـَتـبـيـَن   الۡـِكـتـاَب  ءاتَـۡيـنـاهُـَما  َو 

ـراَط الۡـُمۡسـَتـقيـَم (١١٨)  َو َهـَديۡـناهُـَمـا الِصّ

روز بيست و پنجمروز بيست و پنجم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

٤٨

١٠٩١١٠

١١٨

١١١

١١٢

١١٣١١٤

١١٥

١١٦

١١٧



روز بيست و ششمروز بيست و ششم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی َانعام
حيِم  رَّ ۡحـٰمِن ال رَّ ِبۡسـِم اللِّٰه ال

َۡرَض  َو    ۡ ماواِت  َو ا َالَۡحۡمـُد ِللِّٰه الَّذى  َخـلَـَق السَّ
ذيَن كَـَفـروا ِبـَرِبّـِهۡم  لُـماِت  َو الّنوَر ثُـمَّ الـَّ َجـَعـَل الظـُّ
مَّ َقضٰى  ُ يَـۡعـِدلوَن  هُـَو الَّذى َخلَـَقـُكۡم ِمۡن طيٍن ث
مَّ َانۡـُتۡم تَۡمـَتروَن  َو  ُ َو َاَجٌل ُمَسمى ِعۡنـَدهو ث َاَج ً
كُۡم َو  َۡرِض يَۡعـلَُم ِسرَّ ۡ ـماواِت َو ِفى ا هُـَو اللُّٰه ِفى السَّ
َجۡهـَركُۡم َو يَۡعـلَُم ما تَۡكِسبوَن  َو ما تَۡأتيـِهۡم ِمۡن ءايَـٍة 
ِمۡن ءاياِت َرِبّـِهۡم ِاّال كانوا َعۡنها ُمۡعـِرضيـَن  فَـَقۡد 
ما  جاَءهُۡم فَـَسۡوَف يَـۡأتيـِهۡم َانۡـباُء  بوا ِبالَۡحِقّ لَّما  كَـذَّ

كانوا ِبـه ى يَۡسـَتۡهـِزئـوَن(٦)  

٤٩

١

٢

٣

٤

٥



روز بيست و هفتمروز بيست و هفتم

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

٭ از اين پس در برخی از ترکيب ها، فلش اتصال حذف شده است. در خواندن آن ها، حرکت قبل از حروف ناخوانا 
را به حرف بعد از آن ها متصل کنيد.

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.٭
سوره ی َصّف

حيِم  رَّ ۡحـٰمِن ال رَّ ِبۡسـِم اللِّٰه ال
َۡرِض  َو ۡ ـمـاواِت  َو مـا  ِفى ا َح ِللِّٰه  مـا  ِفى السَّ َسبـَّ

َها الَّذيَن ءاَمـنوا ِلـَم تَـقولوَن    ـُّ هُـَو الَۡعـزيُز الَۡحـكيُم  يا َاي
كَـبُـَر  َمـۡقـًتـا ِعـۡنـَد اللِّٰه َاۡن تَـقولوا  ما ال تَـۡفـَعـلوَن 
ما ال تَۡفـَعـلونَ  ِانَّ اللَّٰه يُـِحبُّ الَّذيَن يُـقاِتـلوَن فى 
ۡنـياٌن َمـۡرصوٌص  َو ِاۡذ قاَل  ُ ُهۡم ب ـَّ ا كَاَ ن َسـبيـِلـه ى َصف
موسٰى ِلـَقۡوِمـه ى يا َقۡوِم ِلـَم تُـۡؤذونَـنى َو َقۡد تَـۡعـلَموَن َانّى 
ُقـلوبَـُهۡم  َازاغَ اللُّٰه  زاغوا  فَـلَّمـا  ِالَۡيـُكۡم  َرسوُل اللِّٰه 

َو اللُّٰه اليَۡهـِدى الۡـَقۡوَم الۡـفاِسـقيَن  

٥٠

١

٢

٣

٤

٥



روز بيست و هشتمروز بيست و هشتم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.
سوره ی َحشر

ما  نَـۡفـٌس  لۡـَتۡنـظُـۡر  َو  اللَّٰه  ُقوا  اتـَّ ءاَمـنُوا  ذيـَن  الـَّ َها  ـُّ َاي يا 
ُقوا اللَّٰه ِانَّ اللَّٰه َخـبيـٌر ِبما تَـۡعـَملوَن   َمۡت ِلـَغـٍد َو اتـَّ دَّ َق
َانۡـُفَسـُهۡم  فَاَنۡـساهُۡم  اللَّٰه  نَـُسـوا  ذيـَن  كَالـَّ تَـكونوا  وَ ال 
ُاولٰـِئـَك هُـُم الۡـفاِسـقوَن  ال يَـۡسـَتـوى َاۡصـحاُب الّنـاِر 
َو َاۡصحاُب الَۡجنَّـِة  َاۡصحاُب الَۡجنَّـِة هُـُم الۡـفاِئـزوَن  لَۡو 
ًعـا  ـَزلۡنا ٰهـَذا  الۡـُقۡرءاَن َعلـٰى َجبَـٍل لَـَرَايۡـَتـهو خاِشًعـا ُمـَتَصِدّ ۡ َان
َۡمثاُل نَۡضـِربُـها  ِللّناِس لََعـلَّـُهۡم  ۡ ِمۡن  َخۡشـَيـِة اللِّٰه  َو ِتۡلَك ا
ذى ال ِالٰـَه ِاّال  هُـَو عاِلـُم الۡـَغۡيـِب   روَن  هُـَو اللُّٰه  الـَّ َتـَفكَّ َ ي
ذى  ال  حيـُم  هُـَو اللُّٰه  الـَّ رَّ ۡحـٰمـُن ال رَّ ـهـاَدِة   هُـَو ال َو الشَّ
ِمـُن الۡـُمَهۡيـِمُن  ـالُم الۡـُمۡؤ ِالٰـَه  ِاّال هُـَو الَۡمـِلـُك الۡـُقّدوُس السَّ

الۡـَعـزيُز الۡـَجبّـاُر الۡـُمـَتَكِبّـُر ُسبۡـحاَن اللِّٰه َعّما يُـۡشـِركوَن

٥١

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣



روز بيست و نهمروز بيست و نهم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی ِاسراء
َو  اللَّۡيـِل  َغـَسـِق  ِالـٰى  ۡمـِس  الشَّ ِلـُدلـوِك  ـالَة  الصَّ َاِقـِم 

ُقـۡرءاَن الۡـَفۡجـِر  ِانَّ ُقـۡرءاَن الۡـَفۡجـِر كاَن َمۡشـهوًدا  َو 
يَـبۡـَعـثَـَك  َاۡن  َعسٰى  لََك  ًة  ناِفـلَ ِبـه ى  ۡد  فَـَتـَهجَّ اللَّۡيـِل  ِمَن 
َك َمـقاًما َمۡحموًدا  َو ُقۡل َرِبّ َاۡدِخۡلـنى ُمۡدَخَل ِصۡدٍق  ـُّ َرب
َو َاۡخِرۡجـنى ُمۡخـَرَج ِصۡدٍق َو اۡجـَعۡل لى ِمۡن لَـُدنۡـَك ُسۡلـطانًا 
الۡباِطَل  ِانَّ  الۡـباِطُل  َزَهـَق  َو  الَۡحقُّ  جاَء  ُقۡل  َو  نَـصيًرا  
ُل ِمَن الۡـُقۡرءاِن ما هُـَو ِشـفاءٌ َو َرۡحـَمـٌة  َنـِزّ ُ كاَن َزهوًقا  َو ن
ِمـنيَن  َو ال يَـزيـُد الـظّـاِلـميـَن ِاّال َخـسـاًرا  َو ِاذا  ِلۡلـُمـو
ـِبـه ى َو ِاذا  نۡـساِن َاۡعـَرَض َو نَــٔا٭ ِبـجاِن ِۡ َانۡــَعـۡمـنـا َعلَى ا
ـرُّ كاَن يَـئوًسا  ُقۡل كُـلٌّ يَۡعـَمُل َعـلٰى شاِكـلَـِتـه ى  ـُه الشَّ َمسَّ

ُكۡم َاۡعـلَُم ِبـَمۡن هُـَو َاۡهـدٰى َسـبيًال   (٨٤)    ـُّ فَـَرب

ـٔا = نَــ + ءا = نَــ + آ = نَــآ ٭ نَـ ٥٢

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤



روز سى امروز سى ام

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

سوره ی آل ِعمران
َۡرِض َو اللُّٰه َعلـٰى كُِلّ َشۡىٍء َقـديـٌر  ۡ ـماواِت َو ا وَ   ِللِّٰه ُمۡلـُك السَّ
َۡرِض َو اۡخـِتـالِف اللَّۡيـِل  ۡ ماواِت َو ا  ِانَّ فى َخۡلـِق السَّ
اللَّٰه  يَـۡذكُـروَن  ذيَن  َالـَّ َ  لۡـباِب   ۡ ا ُوِلـى  ِ ـٔاياٍت  َ ل النَّهاِر  َو 
ـروَن  فى  ـَتـَفـكَّ َ ِقـيـاًمـا َو ُقـعـوًدا َو َعـلـٰى ُجـنـوِبـِهـۡم َو ي
  ً نـا مـا َخـلَۡقـَت ٰهـذا باِطـ ـَّ َۡرِض َرب ۡ ـماواِت َو ا َخۡلـِق السَّ
ۡدِخِل الّناَر  ُ َك َمـۡن ت ـَّ نا ِان ـَّ ُسبۡـحانَـَك فَـِقنا َعذاَب الّناِر  َرب
نا  ـَّ نا ِان ـَّ فَـَقۡد َاۡخـَزيۡـَتـهو َو ما ِللظّاِلـميـَن ِمۡن َانۡـصاٍر  َرب
نا  ـَّ َسـِمۡعنا ُمـناِديًـا يُـنادى ِلۡاليماِن َاۡن ءاِمـنوا ِبـَرِبُّكۡم فَـٔاَمّنـا َرب
نا َسـِيّـئـاِتـنا  َو تَـَوفـَّ َعـّنـا  ـۡر  كَـِفّ َو  ـنا  َ ُذنـوب لَـنا  فَاۡغـِفـۡر 

نا  وَ  ءاِتـنا ما َوَعۡدتَـنا َعلـٰى ُرُسـِلـَك َو ال  ـَّ َبۡـراِر  َرب ۡ َمـَع ا
َك ال تُۡخـِلـُف الۡـميـعاَد   ـَّ تُۡخـِزنا يَـۡوَم الۡـِقـياَمـِة  ِان

٥٣

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤



روز سى و يكمروز سى و يكم

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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

٥٤

سوره ی مائِده
ماِئـَدًة  َعـلَۡيـنا  َانۡـِزۡل  نا  ـَّ َرب اللُّٰهمَّ  َمـۡريَـَم  ابۡـُن  عيـَسى  قاَل 
ـًة ِمۡنـَك  َ ِلـنا َو ءاِخـِرنا َو ءاي ـماِء تَـكوُن لَـنا عيـًدا ِال   وَّ ِمَن السَّ
لُـها  َو اۡرُزۡقـنا َو َانۡـَت َخۡيـُر الـّراِزقيَن  قاَل اللُّٰه ِانّى ُمـَنـِزّ
ال  َعذابًـا  بُـهو  ُاَعـِذّ نّى  فَاِ ِمـۡنُكۡم   بَۡعـُد  يَۡكـُفۡر  فَـَمۡن  َعـلَۡيـُكۡم 
بُـهو َاَحـًدا ِمَن الۡـعالَميَن  َو ِاۡذ قاَل اللُّٰه يا عيَسـى ابۡـَن  ُاَعـِذّ
ِخـذونى َو ُاِمّـَى ِالٰـَهۡيـِن ِمۡن  َمـۡريَـَم َا  َانۡـَت ُقۡلـَت ِللّناِس اتـَّ
دوِن اللِّٰه قاَل ُسبۡـحانَـَك ما يَـكوُن لى َاۡن َاقوَل ما لَۡيـَس لى 
ِبـَحٍقّ ِاۡن كُـۡنـُت ُقۡلـُتـهو فَـَقۡد َعـِلۡمـَتـهو تَـۡعـلَـُم ما فى نَـۡفـسى 
َك َانۡـَت َعّالُم الۡـُغيوِب  ما  ـَّ َو ال َاۡعـلَـُم ما فى نَـۡفِسَك ِان
ُكۡم َو  ـَّ ُقۡلـُت لَُهـۡم ِاّال ما َاَمـۡرتَـنى ِبه ى َاِن اۡعـبُـُدوا اللَّٰه َربّى َو َرب
كُـۡنـُت َعـلَۡيـِهۡم َشهيـًدا ما ُدۡمـُت فيـِهۡم فَـلَّما تَـَوفَّۡيـَتنى كُـۡنـَت

قيـَب َعلَۡيـِهۡم َو َانۡـَت َعلٰى كُـِلّ َشۡىٍء َشهيٌد   رَّ َانۡـَت ال

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧



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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

روز سى و دومروز سى و دوم

٥٥

سوره ی ُجمعه
حيِم  رَّ ۡحـٰمِن ال رَّ ِبۡسـِم اللِّٰه ال

َۡرِض الَۡمـِلِك الُۡقّدوِس  ۡ ماواِت َو ما ِفى ا ُح ِللِّٰه ما ِفى السَّ يُـَسِبّ
ِمۡنـُهۡم  ً ـّيـيـَن  َرسو ِمّ ُ ۡ ذى بَـَعـَث ِفى ا الۡـَعزيِز الۡـَحكيِم  هُـَو الـَّ
ـَزكّيـِهـۡم َو  يُـَعـِلّـُمـُهـُم الِۡكـتاَب   ُ يَـۡتـلو َعـلَۡيـِهـۡم ءاياِتـه ى  َو ي
َو الِۡحۡكَمـَة َو ِاۡن كانوا ِمۡن َقبۡـُل لَـفى َضالٍل ُمـبيٍن  َو ءاَخـريَن 
ِمۡنـُهۡم لَّمـا يَـۡلـَحـقوا ِبـِهـۡم  َو هُـَو الۡـَعزيُز الَۡحـكيُم  ٰذِلَك 
الۡـَعـظيـِم  ُذو   الۡـَفۡضـِل  اللُّٰه  َو  يَـشاُء  َمۡن  تيـِه  يُـو اللِّٰه   فَۡضـُل 
ـلُـوا الـتَّـۡوراَة ثُـمَّ    لَۡم    يَۡحـِمـلوها كَـَمثَـِل  ذيـَن ُحِمّ  َمـثَـُل الـَّ
بوا  الۡـِحـماِر يَۡحـِمُل َاۡسـفاًرا ِبئۡـَس َمـثَـُل الۡـَقۡوِم الَّذيَن كَـذَّ
يا  ُقۡل  الظّاِلـميَن   الۡـَقۡوَم  يَۡهـِدى  ال  اللُّٰه  َو  اللِّٰه  ِبـٔاياِت 
دوِن  ِمۡن  ِللِّٰه  َاۡوِلـياُء  ُكۡم  َّ َان َزَعۡمـُتۡم  ِاۡن  هادوا  ذيـَن  الـَّ َهـا  ـُّ َاي

الّناِس فَـَتـَمـنَّـُوا الَۡمۡوَت ِاۡن كُـۡنـُتۡم صاِدقيَن  

٤

٥

٦

٣

٢

١



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

تمرين اول ــ آيات درس را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر بخوانيد.

روز سى و سومروز سى و سوم

٥٦

سوره ی صاّفات
ُسبۡـحاَن اللِّٰه َعّما يَـِصفوَن  ِاّال ِعـباَد اللِّٰه الُۡمۡخـلَـصيَن  
ُكۡم َو ما تَـۡعـبُـدوَن   ما َانۡـُتـۡم َعـلَۡيـِه ِبـفاِتـنيَن  ِاّال َمۡن  ـَّ ن فَاِ
هُـَو صاِل الَۡجحيِم  َو ما ِمّنا ِاّال لَـهو َمـقاٌم َمۡعـلوٌم   َو ِانّا 
لَـَنۡحـُن الّصافّوَن  َو ِانّا لَـَنۡحـُن الۡـُمـَسِبّـحوَن    َو ِاۡن 
ليَن  لَـُكّنا  ِعـباَد  كانوا لََيـقولوَن  لَۡو َانَّ ِعۡنـَدنا ِذكۡـًرا ِمَن اَۡالوَّ
اللِّٰه الۡـُمۡخـلَـصيَن  فَـَكـَفـروا ِبـه ى فََسۡوَف يَۡعـلَموَن   

ُهۡم  ـَّ ِان الُۡمـۡرَسـليَن   ِلـِعـباِدنَـا  كَـِلَمـُتـنا  َسـبَـَقۡت  لَـَقۡد  َو 
الۡـغاِلـبوَن   لَـُهُم  ُجۡنـَدنا  ِانَّ  َو  الۡـَمۡنـصوروَن   لَـُهـُم 
فَـَتـَولَّ َعۡنـُهۡم َحّتٰى حيٍن  َو َابۡـِصۡرهُـۡم فََسۡوَف يُـبۡـِصروَن   
فَـساَء  ِبـساَحـِتـِهۡم  ـَزَل  َ ن ذا  فَـاِ يَۡسـَتۡعـِجـلوَن   َافَِبـَعـذاِبـنا 
َصـباُح الۡـُمۡنـَذريَن  َو تَـَولَّ َعۡنـُهۡم َحّتـٰى حيٍن  َو َابۡـِصۡر 
ِة َعّما يَـِصـفوَن  فَـَسۡوَف يُـبۡـِصروَن  ُسبۡـحاَن َرِبّـَك َرِبّ الۡـِعـزَّ

 َو َسـالمٌ َعـلَـى الۡـُمۡرَسـليَن  َو الَۡحۡمـُد ِللِّٰه َرِبّ الۡـعالَـميَن  

١٥٩١٦٠

١٦١١٦٢

١٦٣١٦٤

١٦٥١٦٦

١٧٤

١٦٧

١٧٥

١٦٨

١٧٦

١٦٩

١٧٧

١٧٠

١٧٨

١٧١

١٧٩

١٧٢

١٨٠

١٧٣

١٨١١٨٢



٥٧

خدايا!
از اين که به ياری تو و راهنمايی آموزگارمهربانم و با تالش خود، 

توانستم خواندن قرآن را بياموزم، تو را شکر می کنم.
آمينخدايا    !  مرا کمک کن تا هر روز مقداری قرآن بخوانم.

٥٧

َِحمـُد ِللّٰللّٰهِِه َرِبّ َرِبّ ال الۡـۡـعالَـميـَنعالَـميـَن َِحمـُد ِللّٰللّٰهِِه َرِبّ َرِبّ ال الۡـۡـعالَـميـَنعالَـميـَناََالۡـۡـَحمـُد  اََالۡـۡـَحمـُد 



٥٨

ءاِن َو َعـَلـيَك بِـِتـالَوِة الُقـرۡ
َعـلٰی ُکـِلّ حاٍل٭

انس با قرآن كرميفصل سوم

تو را سفارش می کنم که هميشه قرآن بخوانی.        
 

( هفته اى سه ساعت )

٭ وسائل الشيعه، ج٤، ص ٨٣٩

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



٥٩

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

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

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

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

ريَف ٭ ) گرداند. َفَرَجُه الشَّ

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



٦٠٦٠

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

يک ديگر آرام و شمرده بخوانيد.

سوم
ه ى 

هفت
سوم

ه ى 
هفت رماه
آذ

رماه
آذ

١

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

َ الّضالّيَن    ٧ َعلَۡيِهۡم َغۡيِر الَۡمۡغضوِب َعلَۡيِهۡم َو 



٦١

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

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

ِئَۤك هُـُم الُمۡفِلحوَن    ٥ ـٰ ِمۡن َرِبِّهم  َو ُاول



٦٢

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

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

     سوره ى ابراهيم، آيه ى ٤٠
َصالة: …

پيام قرآنی



٭  اصول کافی، ج٢، ص ٦١٠

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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٦٣

عبارات اذان را با صدای بلند بخوانيد.

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



٦٤

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

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

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

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

ـُلـماِت  ُاولٰـِئـَك َاۡصـحاُب الّناِر  ُهۡم  فيـها خاِلـدوَن ِاَلى   الظُّ

٢انس با قرآن كريم

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

هارم
ى چ

هفته 
هارم

ى چ
هفته  رماه
آذ

رماه
آذ



٦٥

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

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

براى تصوير باال داستانى تعريف كنيد.

ر: پاداش  َاۡج

سوره ى شورٰى، آيه ى ۴۰

پيام قرآنی



٭ تفسير نمونه، ج ٢، ص ١٩١

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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٦٦

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

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

خود يا هر وقت مناسب ديگرى آن را بخوانيم.

عباراِت اقامه را با صدای بلند بخوانيد.



٦٧

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

انس با قرآن كريم

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

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

ِمـنيـَن  َيۡوَم َيـقوُم اۡلـِحـساُب  َو ِلۡلـُمو ٔۡ

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

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

اول٣
ه ى 

هفت
اول

ه ى 
هفت ی ماه
د

ی ماه
د



قصّه ی آيه ها

 چشمه ى زمزم

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

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

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

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

٦٨



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

٦٩



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

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

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

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

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



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

٧١



٭ مسند حضرت فاطمه سالم الله عليها، ص ٢٣٥

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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٧٢

سوره هاى حمد و توحيد را با صداى 
بلند بخوانيد.

حضرت فاطمه ى زهرا سالمُ اهللا عليها فرمودند: 

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



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

٧٣

انس با قرآن كريم

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

ۡيـطاُن ِلـَرِبّـه ى َكـفوًرا  ـياطيـِن َو كاَن الشَّ الشَّ

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

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

دوم٤
ه ى 

هفت
دوم

ه ى 
هفت ی ماه
د

ی ماه
د



٧٤

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

سان:... واِلـَديۡـِن:...                           ِاۡح

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

سوره ى ِاسراء، آيه ى ٢٣

پيام قرآنی



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٧٥

امام رضا عليه الّسالم فرمودند:

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

ذكر ُقنوت را با صداى بلند بخوانيد.

٭ تهذيب، ج ١، ص ١٢٧



٧٦

اول٥
ه ى 

هفت
اول

ه ى 
هفت

ن ماه
بهم

ن ماه
بهم

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

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

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

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

ِمـَن اۡلـُمۡمـَتـريـَن

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

انس با قرآن كريم



٧٧

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

   سوره ى آل عمران، آيه ى ۵۷

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

اين عبارت قرآنى را معنا كنيد.

َه اليُـِحـبُّ الۡـُمـۡفـِسـديـَن  ِانَّ الـلـّٰ

ال   يُِحبُّ : دوست ندارد
ظاِلميَن : ظالمان ، ستمگران

ُمـۡفِسديَن: بدكاران 

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

پيام قرآنی



٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢٠٤، حديث ٣١

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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٧٨

ذكر ركوع را با صداى بلند بخوانيد.

امام حسن مجتبى عليه الّسالم فرمودند:

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

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



٧٩

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

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

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

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

ِمۡن ِلـسانى  َيۡفَقـهوا َقۡولى
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٨٠

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

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

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

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

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

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

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

قصّه ی آيه ها

٨٠



٨١٨١



٨٢

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

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

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

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

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

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

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

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

٨٢



٨٣٨٣



٭ اصول کافی، ج٢، ص ٤٩٨

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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٨٤

ذكر َسجده را با صداى بلند بخوانيد.

امام صادق عليه الّسالم فرمودند: 

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

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



٨٥
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هفت
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ن ماه
بهم

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

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

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

ِه ُحۡكـًما ِلـَقۡوٍم يوِقـنوَن ِمـَن اللّٰ

٤٨

٤٩

٥٠

انس با قرآن كريم



٨٦

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

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

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

ۡيـرات: كارهاى خوب  َخ

سوره ى مائده، آيه ى ۴۸

پيام قرآنی



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٨٧ ٭ نهج البالغه، فيض االسالم خطبه ی ١٧٦

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

صداى  با  را  اربعه  تسبيحات  ذكر 
بلند بخوانيد.
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يک ديگر  براى  نفره  سه  يا  دو  گروه هاى  در  را  طـه  سوره   ١٢٢ تا   ١١٤ آيات  ــ  اول  تمرين 
بخوانيد.

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

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

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

هو  َفـتاَب َعـَلۡيـِه َو َهـدٰى  ُثـمَّ اۡجـَتـباُه َربـُّ
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انس با قرآن كريم



٨٩

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

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

م: دانش : پروردگارا           ِعـلۡ َرِبّ

سوره ى طٰـٰه، آيه ى ۱۱۴

پيام قرآنی



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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٩٠

د را با صداى بلند بخوانيد. ذكر تََشهُّ

رسول گرامى اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

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

٭  مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٥
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تمرين اول ــ آيات ٤٠ تا ٥٠ سوره ى طه (طاها) را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.

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

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

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

ُكـلَّ َشۡىٍء َخۡلـَقـهو  ُثـمَّ َهـدٰى

٤٠

٤١

٤٢٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٩ ٤٨

٥٠

انس با قرآن كريم



٩٢

به سوى مبارزه ى بزرگ

٭ بنى اسرائيل: فرزندان حضرت يعقوب عليه الّسالم

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

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

٩٢

قصّه ی آيه ها



٩٣

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

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

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



٩٤٩٤

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

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

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

عصا شد.
٩٤



٩٥٩٥

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

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

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

شكست خواهند داد.فرعون اين پيشنهاد را پذيرفت.

٩٥



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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٩٦

ذكر سالم نماز را با صداى بلند بخوانيد.

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

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

٭ اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٦



٩٧

دوم١٠
ه ى 

هفت
دوم

ه ى 
هفت

د ماه
سفن

ا
د ماه

سفن
ا

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

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

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

َو ِنۡعـَم النَّـصيـُر 

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

انس با قرآن كريم



٩٨

َو افۡـَعـلُـوا الۡـَخـۡيـَر  
ۡم تُـۡفـِلـحوَن کُ لَـَعـلَّ

وفّق و پيروز شويد. كار خوب انجام دهيد تا  م

َخـۡيـر: ......

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

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

سوره ى حج، آيه ى ۷۷

پيام قرآنی



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

٩٩

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

بخوانيد.

٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢١٣

پيامبر اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

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



١٠٠

وم ١١انس با قرآن كريم
ى س

هفته 
وم 
ى س

هفته 
د ماه

سفن
ا

د ماه
سفن

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

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

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

 َسـالٌم ِهـَى َحـّتٰى َمۡطـَلـِع اۡلـَفۡجـِر 

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

َيـَرهو 

١

٢٣

٤٥

١

٢٣

٤٥

٦

٧

٨



١٠١

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

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

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

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

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

٧

٨

پيام قرآنی



٭ مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩

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

       انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١٠٢

پيامبر اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

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

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

صداى بلند بخوانيد.



١٠٣

هار١٢
ى چ

هفته 
هار

ى چ
هفته 

د ماه
سفن

ا
د ماه

سفن
ا

انس با قرآن كريم

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

ِمـنيـَن   َل الـُمـو نا َخـطايانا َاۡن ُكـّنا َاوَّ َربـُّ
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تمرين اول ــ آيات ٤٠ تا ٥١ سوره ى ُشَعراء را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 

بخوانيد.

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



پيروزى حضرت موسى عليه الّسالم
قصّه ی آيه ها

جادوگرانش،  كه  بود  اميدوار  فرعون  رسيد.  فرا  مسابقه  روز 
حضرت موسى عليه الّسالم را شكست دهند.

١٠٤



آيا  شويم،  پيروز  موسى  بر  ما  اگر  گفتند:  فرعون  به  جادوگران  مسابقه  شروع  از  پيش 
پاداشى خواهيم داشت؟  

فرعون گفت: آرى! پاداش بزرگى مى گيريد و مقام بااليى خواهيد يافت. 
جادوگران چوب ها و ريسمان هاى خود را بر زمين انداختند و آن ها را مانند مارهايى 

به حركت درآوردند.
حضرت موسى عليه الّسالم نگران شد كه مبادا مردم فريب جادوگران را بخورند. اّما 

در همين وقت ندايى رسيد كه: اى موسى! نترس و عصايت را بينداز. 
حضرت موسى عليه الّسالم دانست كه اين فرمان خداوند است. فورًا نام خدا  را به زبان 

١٠٥



آورد و عصايش را انداخت. ناگهان عصا به اژدهاى بزرگى تبديل شد و در يک چشم به هم 
زدن، همه ى مارها را بلعيد.

جادوگران از ديدن اين معجزه ى بزرگ 
دقيقه  چند  تا  كه  افتادند  وحشت  به  چنان 
چيزى  نمى توانستند  و  بود  آمده  بند  زبانشان 
افتادند  سجده  به  همان جا  در  آن گاه  بگويند. 
َو  موسٰی  َرِبّ  الۡعالَميَن،  ِبَرِبّ  «آَمّنا  گفتند:  و 

يعنی  جهانيان  پروردگار  به  ما  ــ  هاروَن» 
پروردگار موسی و هارون ايمان آورديم    ــ و 
شهادت می دهيم که موسی راست می گويد 

و پيامبر خداست. 
خورده  شكست  را  خود  كه  فرعون 
مى ديد، با خشم فرياد زد: چگونه پيش از آن 

١٠٦



را  پاهايتان  و  دست ها  مى دهم  دستور  آورديد؟!  بدهم،   ايمان  اجازه  شما  به  من  كه 
ِبـبُـرند و همه ى شما را بر تنه ى درختان خرما به دار بِكشند! 

جادوگران، بدون آن كه بترسند، گفتند: اى فرعون! «ءاَمّنا ِبَرِبّ الۡعالَميَن» ما 
به پروردگار جهانيان ايمان آورده ايم و از ايمان خود برنمى گرديم. تو فقط مى توانى 
ما را بُكشى؛ ولى ما از خدا مى خواهيم كه در اين راه به ما صبر و شكيبايى بدهد و 

اميدواريم كه گناهان ما را ببخشد و به ما پاداش جاودانه بدهد.

١٠٧



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١٠٨

ركعت سوم نماز، شامل تسبيحات اربعه،
ركوع و سجده را با صداى بلند بخوانيد.

رسول اكرم صّلى اّهللاّ عليه و آله فرمودند:

« « هرکسیهرکسی  دردر  کودکیکودکی  قرآنقرآن  بخواندبخواند، ، بهبه  اواو

عقلعقل  وو  دانشدانش  دادهداده  میمی  شودشود..»»٭

٭ کنز الُعّمال، ج ١، ص ٥٤٧



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

انس با قرآن كريم

١٠٩

ِه  ۡنيا  َو ما ِعۡنـَد اللّٰ َفـما اوتيـُتۡم ِمۡن َشۡىٍء  َفـَمـتاُع اۡلـَحـياِة الدُّ
ـلوَن   َخۡيـٌر َو َاۡبـقـٰى  ِلـلَّـذيَن ءاَمـنوا َو َعلـٰى َرِبّـِهۡم َيـَتـَوكَّ

ما  ِاذا  َو  اۡلـَفـواِحـَش  َو  اۡلـاِ ثۡـِم  َكـباِئـَر  َيۡجـَتـِنـبوَن  ذيـَن  الـَّ َو 
ذيـَن اۡسـَتـجابوا ِلـَرِبّـِهۡم  َو  َغـِضـبوا ُهۡم َيـۡغـِفـروَن  َو الـَّ
َرَزۡقـناُهۡم  ِمـّما  َو  َبۡيـَنـُهۡم  شورٰى  َاۡمـُرُهۡم  َو  ـالَة  الصَّ َاقاُموا 
ذيـَن ِاذا َاصاَبـُهـُم اۡلـَبۡغـُى ُهۡم َيۡنـَتـِصـروَن  ُيۡنـِفـقوَن  َو الـَّ
ـَئـٌة ِمۡثـُلـها  َفـَمۡن َعـفا َو َاۡصـَلـَح   ـَئـٍة َسـِيّ  َو َجـزاُء َسـِيّ

الُيـِحـبُّ الّظاِلـميـَن  هو  نـَّ ِا ِه   اللّٰ َعـَلى  ۡجـُرهو  َفـَا
ِمۡن  َعـَلۡيـِهۡم  ما  َفـُاوٰلـِئـَك  ُظۡلـِمـه ى   َبۡعـَد  اۡنـَتـَصـَر  َلـَمـِن  َو 
ذيـَن َيۡظـِلـموَن الّناَس  َو  ـبيـُل َعـَلى الـَّ َما السَّ َسـبيـٍل  ِانـَّ
ۡرِض ِبـَغۡيـِر اۡلـَحـِقّ ُاوٰلـِئـَك َلـُهۡم َعـذاٌب َاليـٌم  َيۡبـغوَن ِفى اۡالَ
 َو َلـَمۡن َصـَبـَر  َو  َغـَفـَر  ِانَّ  ٰذِلَك َلِمۡن َعۡزِم اۡلـُاموِر  َو َمۡن 
ُه  َفـما َلـهو ِمۡن َوِلـٍىّ ِمۡن َبۡعـِده ى َو َتـَرى الّظاِلـميـَن  ُيۡضـِلـِل اللّٰ

َلـّما َرَاُوا اۡلـَعـذاَب َيـقولوَن َهۡل ِالـٰى َمـَرٍدّ ِمۡن َسـبيـٍل 
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تمرين اول ــ آيات ٣٦ تا ٤٤ سوره ى شورٰى را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.
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ۡم ُه َو َاۡمـُرهُـۡم شورٰی بَـۡيـَن
افراد با ايمان، كارهاى خود را 

با مشورت يک ديگر انجام مى دهند.

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

شورٰی: مشورت
سوره ى شورٰى، آيه ى ۳۸

١١٠



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١١١

ركعت چهارم نماز، شامل تسبيحات اربعه، 
ركوع، سجده، تََشُهد و سالم را با صداى 

بلند بخوانيد.

آمده  عليها  سالم اهللا  زهرا  فاطمه ى  حضرت  از  حديثى  در 
است كه ايشان فرمودند:

« « منمن  خواندنخواندن  کتابکتاب  خداخدا  رارا  بسياربسيار  دوستدوست  دارمدارم..»»٭

٭ نهج الحياة، ص ٢٧١



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

انس با قرآن كريم

١١٢

َو ِمۡن َرۡحـَمـِتـه ى َجـَعـَل َلـُكـُم الـلَّـۡيـَل َو الـنَّـهاَر  ِلـَتۡسـُكـنوا 
فيـِه  َو ِلـَتۡبـَتـغوا ِمۡن َفۡضـِلـه ى  َو َلـَعـلَّـُكۡم َتۡشـُكـروَن  
ُكۡنـُتۡم  ذيـَن  الـَّ ُشـَركاِئـَى  َاۡيـَن  َفـَيـقوُل  ُيـناديـِهۡم  َيۡوَم  َو 
ـٍة َشـهيـًدا  َفـُقۡلـنا هاتوا  َتۡزُعـموَن  َو َنـَزۡعـنا ِمۡن ُكـِلّ ُامَّ
ِه  َو َضـلَّ َعۡنـُهۡم ما كانوا  ُبـۡرهاَنـُكۡم َفـَعـِلـموا َانَّ اۡلـَحـقَّ  ِللّٰ
َفـَبـغـٰى  موسـٰى    َقۡوِم  ِمۡن  كاَن  قاروَن  ِانَّ  َيۡفـَتـروَن  
َعـَلۡيـِهۡم  َو ءاَتۡيـناُه ِمـَن اۡلـُكـنوِز  ما ِانَّ َمـفاِتـَحـهو َلـَتـنوُء 
َتۡفـَرۡح   ال  َقۡوُمـهو  َلـهو  قاَل  ِاۡذ  ِة   اۡلـُقـوَّ ُاوِلـى  ِباۡلـُعۡصـَبـِة 
مـا  فى  اۡبـَتـِغ  َو  اۡلـَفـِرحيـَن   ُيـِحـبُّ  ال  َه  اللّٰ ِانَّ 
ۡنـيا  ُه الّداَر أۡالِخـَرَة  َو ال َتۡنـَس َنـصيـَبـَك ِمـَن الدُّ ءاتاَك اللّٰ
اۡلـَفـساَد  َتۡبـِغ  ال  َو  ِاَلۡيـَك  ُه  اللّٰ َاۡحـَسـَن  َكـما  َاۡحـِسۡن  َو 

َه ال ُيـِحـبُّ اۡلـُمۡفـِسـديـَن  ۡرِض ِانَّ اللّٰ ِفى اۡالَ
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تمرين اول ــ آيات ٧٣ تا ٧٧ سوره ى َقَصص را در گروه هاى دو يا سه نفره براى يک ديگر 
بخوانيد.
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ُه       ِالَـۡيـَك   َسنَ   ا لـلـّٰ ۡن      كَـما         َاۡح ِس وَ      َاۡح
همان طوركه خدا به تو خوبى كرده است، 

به ديگران خوبى كن.

در  باره ى تصوير باال با دوستان خود صحبت كنيد و نظرتان را براى معلم و هم كالسى هايتان بگوييد.
پيام قرآنی درس را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.

سوره ى قصص، آيه ى ۷۷

١١٣



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١١٤

چند نفر از دانش آموزان، 

يک نماز دو ركعتى را به طور كامل 

مدرسه،  نمازخانه ی  يا  كالس  در 

با           صداى  بلند  بخوانند.

حضرت على عليه الّسالم فرمودند:

« « قرآنقرآن  رارا  فراگيريدفراگيريد،،
زيرازيرا  قرآنقرآن  نيکوتريننيکوترين  سخنسخن  هاستهاست..»»٭

٭ نهج البالغه، خطبه ی ١١٠



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

انس با قرآن كريم

١١٥
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ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
َقۡدًحا   َفاۡلـموِرياِت  َضۡبـًحا   اۡلـعاِدياِت  َو 
َنۡقـًعا   ِبـه ى  َفـاَ َثـۡرَن  ُصۡبـًحا   َفاۡلـُمـغيـراِت 
ۡنـساَن ِلـَرِبّـه ى َلـَكـنوٌد  َفـَوَسۡطـَن ِبـه ى َجۡمـًعا  ِانَّ اۡالِ
هو  ِانـَّ َو  َلـَشـهيـٌد   ٰذِلـَك  َعـلٰى  هو  ِانـَّ َو   
ِلـُحـِبّ اۡلـَخۡيـِر َلـَشـديـدٌ  َاَفـال َيۡعـَلـُم ِاذا ُبـۡعـِثـَر ما 
ِانَّ  ـدوِر   الصُّ ِفى  مـا  ـَل  ُحـِصّ َو  اۡلـُقـبوِر   ِفى 

ُهۡم ِبـِهۡم َيۡوَمـِئـٍذ َلـَخـبيـٌر  َربـَّ
ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ۡسـِم اللّٰ ِبِ

َاۡلـقاِرَعـُه  َما اۡلـقاِرَعـُه  َو ما َاۡدراَك َما اۡلـقاِرَعـُه 
َو  اۡلـَمۡبـثوِث   َكاۡلـَفـراِش  الّناُس  َيـكوُن  َيۡوَم   
َمۡن  َفـَاّما  اۡلـَمۡنـفوِش   َكاۡلـِعۡهـِن  اۡلـِجـباُل  َتـكوُن 
َثـُقـَلۡت َمـوازيـُنـهو  َفـُهـَو فى عيـَشـٍة راِضـَيـٍه  
ـهو هاِوَيـٌه  َو ما  َو َاّما َمۡن َخـفَّۡت َمـوازيـُنـهو  َفـُامُّ

َاۡدراَك ماِهـَيۡه  ناٌر حاِمـَيـٌه  
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يک ديگر  براى  نفره  سه  يا  دو  گروه هاى  در  را  قارعه  و  عاديات  سوره هاى  ــ  اول  تمرين 
بخوانيد.
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قصّه ی آيه ها

١١٦



صبح پيروزی
يک روز مردى دوان دوان پيش پيامبر اكرم َصلَّى اللُّٰه َعلَيِه َو آِله آمد 
و با ناراحتى گفت: عده اى از دشمنان در بيابان هاى اطراف مدينه جمع 
اين  و  رفتند  مسجد  به  پيامبر  كنند.  حمله  مدينه  به  مى خواهند  و  شده اند 
موضوع را به مردم گفتند. عده اى از مسلمانان برای دفاع آماده شدند و به 
سوی دشمن حرکت کردند، ولى نتوانستند آن ها را شكست دهند و پس از 

چند روز به مدينه بازگشتند.
مسلمانان چند بار ديگر هم به جنگ با دشمن رفتند، اّما پيروز نشدند؛ 

تا اين كه پيامبر از حضرت على خواستند كه با سپاهى به جنگ دشمن بروند.

١١٧



١١٨ ١١٨



الم و گروهى از مسلمانان با سختى هاى فراوان  حضرت على َعلَيِه   السَّ
خود را به دشمن رساندند، با آن ها شجاعانه جنگيدند و با يارى خدا 

پيروز شدند.
پيامبر در مدينه منتظر سپاه اسالم بودند كه ناگهان فرشته ى وحى 
خواند:  پيامبر  بر  اين گونه  را  عاديات  سوره ى  و  آمد  ايشان  سوى  به 
حيِم، َو العاِدياِت َضبًۡحا…   » خداوند با فرستادن  حٰمِن الـرَّ «  ِبسم اللِّٰه الـرَّ
اين سوره به پيامبر  اكرم خبر داد كه سپاه حضرت على پيروز شده است.

پيامبر با شادى خبر پيروزى را به مسلمانان دادند و همه خوشحال 
شدند. وقتى سپاهيان اسالم به مدينه برگشتند، پيامبر  اكرم به استقبال آن ها 

رفتند و با خوشحالى به حضرت على گفتند: 
«  خداوند و پيامبرش از تو راضى هستند.»

١١٩



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١٢٠

دانش آموزان  از  نفر  چند 
يک نماز سه ركعتى را به طور كامل 
مدرسه،  نمازخانه ی  يا  كالس  در 

با صداى بلند بخوانند.

امام صادق عليه الّسالم فرمودند:

« « نگاهنگاه  کردنکردن  بهبه  آياتآيات  قرآنقرآن، ، عبادتعبادت  استاست..»» ٭

٭  اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٤



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

انس با قرآن كريم

١٢١

يک ديگر  براى  نفره  سه  يا  دو  گروه هاى  در  را  بقره  سوره ی   ٨٣ تا   ٧٩ آيات  ــ  اول  تمرين 
بخوانيد.

دوم ١٦
ه ى 

هفت
دوم 

ه ى 
هفت

ت ماه
هش

رديب
ا

ت ماه
هش

رديب
ا

ُثـمَّ  ِبـَاۡيـديـِهۡم  اۡلـِكـتاَب  َيۡكـُتـبوَن  ِلـلَّـذيـَن  َفـَوۡيـٌل 
    ً ِه ِلـَيۡشـَتـروا ِبـه ى َثـَمـًنا َقـليـ َيـقولوَن ٰهـذا ِمۡن ِعۡنـِد اللّٰ
ِمـّما  َلـُهۡم  َوۡيـٌل  َو  َاۡيـديـِهۡم   َكـَتـَبۡت  ِمـّما  َلـُهۡم  َفـَوۡيـٌل 
َاّياًما  ِاّال  الّناُر   ـَنا  َتـَمـسَّ َلۡن  قالوا  َو  َيۡكـِسـبوَن  
ُه  ِه َعۡهـًدا  َفـَلۡن ُيۡخـِلـَف اللّٰ َخۡذُتۡم ِعۡنـَد اللّٰ َمۡعـدوَدًة  ُقۡل اَ  تـَّ
ِه ما ال َتۡعـَلـموَن  َبـلٰى َمۡن  َعۡهـَدهو َاۡم َتـقولوَن َعـَلى اللّٰ
ـَئـًة َو َاحاَطۡت ِبـه ى َخـطيـَئـُتـهو  َفـُاوٰلـِئـَك  َكـَسـَب َسـِيّ
ذيـَن ءاَمـنـوا  َاۡصـحاُب الّناِر ُهۡم فيـها خاِلـدوَن  َو الـَّ
َو َعـِمـُلوا الّصاِلـحاِت ُاوٰلـِئـَك َاۡصـحاُب اۡلـَجـنَّـِة  ُهۡم 
فيـها خاِلـدوَن  َو ِاۡذ َاَخۡذنا ميـثاَق َبـنى ِاۡسـرائيـَل  ال 
َه َو ِباۡلـواِلـَدۡيـِن ِاۡحـسانًـا َو ِذى اۡلـُقۡربـٰى  َّ اللّٰ َتۡعـُبـدوَن ِا
َو اۡلـَيـتامـٰى َو اۡلـَمـساكيـِن  َو قولوا ِللـّناِس ُحۡسـًنا  َو 
    ً كاَة  ُثـمَّ َتـَولَّۡيـُتۡم ِاّال َقـليـ ـالَة  َو ءاُتـوا الزَّ َاقيـُموا الصَّ

ِمۡنـُكۡم  َو َاۡنـُتۡم ُمۡعـِرضوَن 
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ا ۡسـنً وا  ِلـلـّنـاِس   ُح ول َو ق

 
با مردم به زبان خوش سخن بگوييد.

خود  هم كالسى هاى  براى  و  بگوييد  داستانى  باال  تصوير  براى 
تعريف كنيد.

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

اس: ...    ن
   سوره ى بقره، آيه ى ۸۳ 

١٢٢



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

     انس با قرآن

مترين مناز

قطره امّا دريا

انس با قرآن در خانه

١٢٣

چند نفر از دانش آموزان 

يک نماز چهار رکعتی را به طور کامل 

در کالس با صداى بلند بخوانند.

پيامبر اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

« « قرآن را بياموزيد و آن را بسيار بخوانيدقرآن را بياموزيد و آن را بسيار بخوانيد..»»٭

٭  کَنُزالُعّمال، حديث ٢٣٦٨



١٢٤

دانش آموزان عزيز!
خدا را سپاس مى گويم كه با تالش خود سال تحصيلى را با موفقيت گذرانده ايد. 
كتاب  ــ  كريم  قرآن  مى توانيد  اينک  و  آموختيد  بسيارى  چيزهاى  سال  اين  در  شما 

آسمانى ــ خود را بخوانيد و از آن بهره ببريد.
در تابستان مدرسه تعطيل مى شود، اّما خواندن قرآن تعطيل نمى شود. چه  خوب 
است اينک كه خواندن قرآن را آموخته ايد، هرروز مقدارى قرآن بخوانيد. به كمک 
پدر و مادر يا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اين كار را از روى قرآنى كه در خانه 

٭ ٭ ٭داريد، انجام دهيد.
در كتاب درسى نيز براى هر هفته از تابستان، يک صفحه از قرآن كريم درنظر 
گرفته شده است. شما هر روز، تعدادى از آيات مربوط به آن هفته را بخوانيد تا به 
اين ترتيب هم به سفارش پيامبر اعظم و امامان معصوم عليهم الّسالم عمل كرده باشيد 

و هم در اين كار مهارت بيش ترى پيدا كنيد.
يادتان باشد هرگاه مى خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد و هر   وقت 

مى خواهيد شما با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد.
معّلم شما

قرآن در تابستان

درس آخر



هفته ى اّول تيرماه

ِبسِم اللِّٰه الرَّحٰمِن الرَّحيِم 
اُب الَريَۡب فيِه هُـًدی  الـم  ذٰ  ِلَك اۡلِكت
َو  ِباۡلَغۡيِب   ِمنوَن  يُـۡؤ َالَّذيَن  ِلۡلُمتَّقيَن  
الَة َو ِمّما َرَزۡقناهُۡم ُينِفقوَن    يُـقيموَن الصَّ
َو  ِالَۡيَك  ُانِۡزَل  ِبما  ِمنوَن   ئُوۡ وَ الَّذيَن    

ِخَرِة   هُۡم يوِقنوَن  ما ُانِۡزَل ِمۡن َقبِۡلَك َو ِباۡالٔ
َو َرِبّـِهـۡم  ِمۡن  هُـًدی  َعلٰی  َك 

َ
ُاولٰـئ  

َك هُُم الُۡمۡفِلحوَن   
َ
 ُاولٰـئ
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هفته ى دوم تيرماه

تُـۡنـِذۡرهُۡم  لَۡم  َاۡم  َءَانۡـَذۡرتَـُهۡم  َعلَۡيِهۡم  َسوا ءٌ  كَـَفروا  الَّذيَن  ِانَّ 
َسۡمِعِهمۡ     وَ  وَ   َعلٰی   ُقلوِبِهۡم  َعلٰی  َخَتمَ    اللُّٰه  ِمنوَن   اليُـٔوۡ
الّناِس  ِمَن  َو  َعظيٌم   َعذاٌب  لَُهۡم  َو   ٌ ِغشاَوة َابۡصاِرِهۡم  َعلٰی 
ِمنيَن   ِبُمٔوۡ هُۡم  ما  َو  ِخِر  اۡالٔ ِبالَۡيوِم  َو  ِباللِّٰه  ءاَمّنا  َيقوُل  َمۡن 
َانُۡفَسُهۡم  ِاّال  يَۡخَدعوَن  وَ  ما  ءاَمنوا  الَّذيَن  َو  اللَّٰه  يُخاِدعوَن 
َمَرًضا فَزاَدهُمُ     اللُّٰه  َمَرٌض  ُقلوِبِهۡم  فی  َيۡشُعروَن   ما  َو 

َلُهۡم  قيَل  ِاذا  َو  َيۡكِذبوَن   كانوا  ِبما  َاليمٌ     َعذاٌب  َلُهۡم  َو 
ۡرِض قالوا ِاَنّما َنۡحُن ُمۡصِلحوَن  َاال  ِانَُّهۡم  ال   ُتۡفِسدوا ِفی اۡالَ
ِکۡن ال َيۡشُعروَن  َو ِاذا قيَل َلُهۡم ءاِمنوا َكما  ـٰ ُهُم اۡلُمۡفِسدوَن َو ل
َفها   ُء  َفها  ُء َاال ِاَنُّهۡم ُهمُ السُّ ِمُن َكما ءاَمَن السُّ ءاَمَن الّناُس قالوا َانُـٔوۡ
َو  ءاَمّنا  قالوا  ءاَمنوا  اَلّذيَن  َلُقوا  ِاذا  َو  ال َيۡعَلموَن   ِکۡن  ـٰ ل َو 
ُمۡسَتۡهِزئوَن  َنۡحُن  ِاَنّما  َمَعُكۡم  ِاّنا  قالوا  َشياطيِنِهۡم  ِالٰی  َخَلۡوا  ِاذا 
َيۡعَمهوَن   ُطۡغياِنِهۡم  فی  ُهۡم  َيُمدُّ َو  ِبِهۡم  َيۡسَتۡهِزٔیُ  َاللُّٰه   
اَرُتُهۡم َو  الَة ِباۡلُهدٰی  َفما َرِبَحۡت ِتج َك     اَلّذيَن اۡشَتَرُوا الضَّ

َ
ُاولٰـئ

ما كانوا ُمۡهَتديَن 
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هفته ى سوم تيرماه

َمثَلُُهۡم كََمثَِل الَِّذی اۡسَتوَقَد ناًرا فَلَّما َاضا َءۡت ما َحولَه و َذَهَب اللُّٰه 
ُعۡمٌی   بُۡكٌم   ُصٌمّ    يُـبِۡصروَن   ال  ظُلُماٍت  فی  تََركَُهۡم  َو  ِبنوِرِهۡم 
ماِء فيِه ظُلُماٌت َو َرۡعٌد  فَُهۡم ال َيـۡرِجُعوَن   َاۡو كََصِيٍّب ِمَن السَّ
واِعِق َحَذَر الَۡمۡوِت    َو بَـۡرٌق  يَۡجَعلوَن َاصاِبَعُهۡم فی ءاذاِنِهۡم ِمَن الصَّ
لَّما  كُ

  
َو  اللُّٰه ُمحيٌط ِبالۡكاِفريَن  يَكاُد الۡبَـۡرُق يَۡخطَُف َابۡصاَرهُۡم

شا َء  اللُّٰه   لَۡو  َو  قاموا  َعلَۡيِهۡم  َاظۡلََم  ِاذا  َو  َمَشۡوافيِه  لَُهۡم  َاضا َء 
ِانَّ اللَّٰه َعلٰی كُِلّ َشۡیٍء َقديٌر  يا  َاۡبصاِرِهۡم   َو  ِبَسۡمِعِهۡم  لََذَهَب 
َُّكُم الَّذی َخلََقُكۡم وَ الَّذيَن ِمۡن َقبِۡلُكۡم لََعلَّکُۡم  َُّها النَّاُس اۡعبُدوا َرب َاي
َو  ِبنا ًء   ما َء  السَّ َو  ِفراًشا  اۡالَۡرَض  لَُكُم  َجَعَل  َالَّذی  تَّقوَن   تَ
لَُكۡم  ِرۡزًقا  الثََّمراِت  ِمَن  ِبهی  ۡخَرَج  فَاَ ماًء  ماِء  ِمَن    السَّ َانۡـَزَل 
َانۡداًدا َو َانۡـُتۡم تَـۡعلَموَن  َو ِاۡن كُۡنُتۡم فی َريٍۡب  ِللِّٰه  تَۡجَعلوا  فَال 
لۡنا َعلٰی َعبِۡدنا فَۡأتوا ِبسوَرٍة  ِمۡن ِمۡثِلهی  َو اۡدعوا ُشَهداَءكُۡم  ِمّما نَـزَّ
ِمۡن دوِن اللِّٰه ِاۡن كُـۡنـُتۡم صاِدقيَن  فَِاۡن لَۡم تَۡفَعلوا َو لَۡن تَۡفَعلوا 

ۡت ِلۡلكاِفريَن  فَاتَُّقوا الّناَر الَّتی َوقوُدَها الّناُس َو الِۡحجاَرُة ُاِعدَّ
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هفته ى چهارم تيرماه

١٢٨

َجّناٍت  لَُهۡم  َانَّ  الّصاِلحاِت  َعِملُوا  َو  ءاَمنوا  الَّذيَن  ِر  بَِشّ َو 
لَّما ُرِزقوا ِمۡنها ِمۡن ثََمرَ ٍة  ِرۡزًقا  كُ

تَۡجری ِمۡن تَۡحِتَها اۡالَ  نۡهاُر 
لَُهۡم  َو  ِبه ی  ُمَتشاِبًها   ُاتوا  َو  َقبُۡل  ِمۡن  رُ ِزۡقنا  الَّذی  َٰذا  ه قالوا 
ال  اللَّٰه  ِانَّ   خاِلدوَن    فيها  هُۡم  َو  َرةٌ  ُمطَهَّ َاۡزواٌج   فيها 
الَّذيَن  ا  فَاَمَّ فَۡوَقها   فَما  بَعوَضًة  ما   ً َمَث يَۡضِرَب  َاۡن  َيۡسَتۡحيی 
كََفروا  الَّذيَن  ا  َامَّ َو  ِبِّهمۡ   رَّ ِمۡن  الَۡحقُّ  ُه  ـَّ اَ  ن فََيۡعلَموَن  ءاَمنوا 
ً يُِضلُّ ِبه ی كَثيًرا  َو يَۡهدی  ـٰذا َمَث فََيقولوَن ماذا َارادَ  اللُّٰه ِبه
ۡنُقضوَن  َ َّ الۡفاِسقيَن  َالَّذيَن ي ِبه ی كَثيًرا  َو ما يُِضلُّ ِبه ی ِا
َعۡهَد اللِّٰه  ِمۡن  بَۡعِد ِميثاِقه ی  َو يَـۡقطَعوَن ما  َاَمـَر  اللُّٰه ِبه ی  َاۡن 
َك  هُُم الۡخاِسروَن  

َ
يوَصَل َو يُـۡفِسدوَن ِفی اۡالَۡرِض  ُاولٰـئ

يُميُتُكۡم  ثُـمَّ 
فَاَۡحياكُۡم  َاۡمواتًا  كُـۡنـُتۡم  َو  ِباللِّٰه   تَۡكُفروَن  كَۡيَف 

ما  لَـُكۡم  َخلََق  الَّذی  هَُو  تُۡرَجعوَن   ِالَۡيِه  ثُـمَّ  يُۡحييُكۡم  ثُـمَّ 
َسبَۡع  فََسّواهُنَّ  ماِء  السَّ ِالَی  مَّ اۡسَتوٰی   ُ ث َجميًعا   اۡالَۡرِض  ِفی 

َسماواٍت  َو هُـَو ِبُكِلّ َشۡیٍء َعليٌم 

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩



هفته ى اّول مرداد ماه

١٢٩

َُّك ِلۡلَملـِئَکِة  ِانّی جاِعٌل ِفی اۡالَۡرِض َخليَفًة قالوا اَ   تَۡجَعُل  َو ِاۡذقاَل َرب
َو  ِبَحۡمِدَك   ُح  نَُسِبّ نَۡحُن  َو  ماَء   الِدّ يَۡسِفُك  َو  فيها  يُـۡفِسُد  َمۡن  فيها 
ۡعلَموَن  َو َعلََّم ءاَدَم   اۡالَۡسماَء   قاَل ِانّی  َاۡعلَُم ما ال تَ

 
ُس لََك َقِدّ ُ ن

ِاۡن  الِء   ٔوُ ـٰ ه ِباَۡسماِء   ـٔونی  َانِۡب فَقاَل  ََکِة 
ئ ـٰ الَۡمل َعلَی  َعَرَضُهۡم  مَّ  ُ ث لَّها  كُ

ََّك   ِان
 
كُـۡنـُتۡم صاِدقيَن  قالوا ُسبۡحانََك الِعۡلَم لَنا  ِاّال ما َعلَّۡمَتنا

اَ نۡبَاَهُۡم  فَلَّما   ِهم 
َ
ِباَۡسمائ اَ نِۡبئُۡهۡم  ـٔاَدُم  ـٰ ي قاَل  الَۡحكيُم   الۡـَعليُم  َانَۡت 

ماواِت َواۡالَۡرِض َو َاۡعلَُم  ِهم قاَل َالَۡم َاُقۡل لَُكۡم ِانّی َاۡعلَُم َغۡيَب  السَّ
َ
ِباَۡسمائ

َدَم  َکِة اۡسُجدوا ِالٔ
َ
ئ ـٰ ما تُبۡدوَن َو ما ُكۡنُتۡم تَۡكُتموَن  َو ِاۡذ ُقۡلنا  ِلۡلَمل

بۡـليَس َابٰی َو اۡسَتۡكبََر  َو كاَن ِمَن الۡـکاِفريَن  َو ُقۡلنا  فََسَجدوا ِاّال اِ
يا ءاَدُم اۡسُكۡن َانَۡت َو َزۡوُجَك الَۡجنََّة َو كُال ِمۡنها  َرَغًدا َحۡيُث ِشئۡـُتما 
ۡيطاُن  فَاََزلَُّهَما الشَّ ِمَن الظّاِلميَن   فََتكونا  َجَرَة  الشَّ ِذِه  ٰ وَ ال تَقَربا  ه
َعُدوٌّ  ِلبَۡعٍض  بَۡعُضُكۡم  اۡهِبطوا  ُقۡلـَنا  َو 

 
فيِه كانا  ِمّما  فَاَۡخَرَجُهما  َعۡنها 

ِمۡن  ءاَدُم  َفَتلَّقٰی  حيٍن   ِالٰی  وَ َمتاٌع  ُمۡسَتَقرٌّ  اۡالَۡرِض  ِفی  لَُكۡم  َو 
حيُم  َّه و هَُو التَّّواُب الـرَّ تاَب َعلَۡيِه  ِان َرِبّه ی كَِلماٍت فَ

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧



هفته ى دوم مرداد ماه

١٣٠

ُقۡلَنا اۡهِبطوا ِمۡنها َجميًعا فَِاّما يَۡأِتَينَُّكۡم ِمّنی هًُدی فََمۡن تَِبَع هُداَی  فَال َخۡوٌف 
َك  

َ
ـٔايٰاِتنا ُاولٰـئ بوا ِب َعلَۡيِهم َوالهُۡم يَۡحَزنوَن       َوالَّذيَن كََفروا َو كَذَّ

هُۡم فيها خاِلدوَن   يابَنی ِاۡسراءيَل اۡذكُروا ِنۡعَمِتَی  الَّتی 
َاۡصحـاُب الّناِر  

َانَۡعۡمُت َعلَۡيُكۡم  َو َاۡوفوا ِبَعۡهدی اوِف ِبَعۡهِدكُۡم َو ِا  يّاَی فَاۡرَهبوِن   
ی  َوال 

 
َل كاِفٍر ِبه ًقا ِلما َمَعُكۡم َوال تَكونوا َاوَّ َو ءاِمنوا ِبما َاۡنـَزلُۡت ُمَصِدّ

ـٔاياتی ثََمنًا َقلي ً َو ِايّاَی فَاتَّقوِن   َوال تَۡلِبُسوا الَۡۡحقَّ ِبالۡباِطِل  تَۡشَتروا ِب
كاَة   الَة وَ  ءاتُوا الزَّ َو تَۡکُتُموا الَۡحقَّ َو َانۡـُتۡم تَـۡعلَموَن   وَ َاقيُموا الصَّ
وَ اۡركَعوا َمَع الّراِكعيَن    اَ  تَۡأُمرونَ الّناَس ِبالِۡبِرّ َو تَـۡنَسۡوَن َانُۡفَسُكۡم َو 
َو 

 
الِة  بِۡر َوالصَّ َافَال تَـۡعِقلوَن   وَ  اۡسَتعينوا ِبالصَّ

 
َانۡـُتۡم َتۡتلوَن الِۡكتاَب 

َُّهۡم ُمالقوا َرِبِّهۡم  َّها لََكبيَرةٌ  ِاّال َعلَی الۡخاِشعيَن   َالَّذيَن يَظُّنوَن َان ِان
َُّهۡم ِالَۡيِه راِجُعوَن   يا     َبنی ِاۡسراءيَل اۡذكُروا ِنۡعَمِتَی الَّتی َانَۡعۡمُت  َو َان
ۡلُتُكۡم َعلَی الۡعالَميَن   َو اتَّقوا يَـۡوًما  التَۡجزی  ّی فَضَّ َعلَۡيُكۡم َو اَ ن
َخُذ ِمۡنها َعۡدٌل َو  ـًٔا َوال ُيۡقبَُل ِمۡنها َشفاَعٌة  َو ال يُـٔوۡ ۡفٍس َشۡي َ نَۡفٌس َعۡن ن

ۡنَصروَن   ُ ال هُۡم ي

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٦

٤٥

٤٧
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هفته ى سوم مرداد ماه

١٣١

ُكۡم سوَء الَۡعذاِب يُـَذِبّحوَن  َ يناکُۡم ِمۡن ءاِل ِفۡرَعۡوَن يَسومون َو ِاۡذ نَجَّ
َالءٌ  ِمۡن َرِبُّكۡم َعظيٌم   َابۡناَءكُۡم َو يَۡسَتۡحيوَن  ِنساَءكُمۡ  َو فی ذٰ  ِلُكۡم ب
 َو ِاۡذ فََرۡقنا ِبُكُم الۡبَۡحَر فَاَنَۡجيناكُۡم َو َاۡغَرۡقنا ءاَل ِفۡرَعۡوَن َو َانُۡتۡم 
مَّ اتََّخۡذتُمُ  الِۡعۡجَل  ُ ًة ث تَۡنظُروَن  َو ِاۡذ واَعۡدنا موسٰی َاۡربَعيَن لَۡيلَ
ذٰ  ِلَك  بَۡعِد  ِمۡن    َعۡنُكۡم  َعَفۡونا  مَّ  ُ ث ظاِلموَن   َانُۡتۡم  ِمۡن    بَۡعِده ی  َو 
الُۡفۡرقاَن  َو  اَب  الِۡكت ُموَسی  ءاتَۡينا  ِاۡذ  َو  تَۡشُكروَن   لََعلَُّكۡم 
ُكۡم ظَلَۡمُتۡم  ـَّ لََعلَُّكۡم تَۡهَتدوَن  َو ِاۡذ قاَل موسٰی ِلَقۡوِمه ی  ياَقۡوِم  ِان
ُكۡم فَاۡقُتلوا َانُۡفَسُكۡم 

َ
َانُۡفَسُكۡم ِباِتّخاِذكُُم الِۡعۡجَل فَتوبوا  ِالٰی  باِرئ

حيُم  َّه و هَُو التَّّواُب الـرَّ ِان
 
ُكۡم فَـتاَب َعلَۡيُكمۡ 

َ
ذ ِٰلُكۡم َخۡيٌر لَُكۡم ِعۡنَد باِرئ

َجۡهَرًة  اللَّٰه  نََری  َحّتٰی  لََك  ِمَن  ٔوۡ ُ ن لَۡن  ياموسٰی  ُقۡلُتۡم  ِاۡذ  َو   
مَّ بََعۡثناكُۡم ِمۡن بَۡعِد َمۡوِتُكۡم  ُ فَاََخَذتُۡكمُ الّصاِعَقُة َو َانُۡتۡم َتۡنظُروَن  ث
لََعلَُّكۡم تَۡشُكروَن    َو ظَـلَّۡلنا َعلَۡيُكُم الَۡغماَم َو َانَۡزلۡنا َعلَۡيُكمُ   الَۡمنَّ 
ِٰكۡن  َول ظَلَمونا  َو   ما  َرَزۡقناكُۡم     ما   ِمۡن  طَـِيّباِت  ۡلوٰی   كُلوا  َوالسَّ

كانوا َانُۡفَسُهۡم يَظِۡلموَن 

٤٩

٥٠

٥٢

٥١

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦
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هفته ى چهارم مرداد ماه

١٣٢

َرَغًدا  ِشئۡـُتۡم  َحۡيُث  ِمۡنها  َفُكلوا  الَۡقريَـَة  ِذِه  ـٰ ه اۡدُخلوا  ُقۡلَنا  ِاۡذ  َو 
َو  َخطاياكُمۡ   لَـُكۡم  َنۡغِفۡر  ِحطٌَّة  قولوا  َو  ًدا  ُسجَّ وَ اۡدُخلُوا  الۡباَب 
ً َغۡيَر الَّذی قيَل لَُهۡم   َل الَّذيَن ظَلَموا قۡو َسَنزيُد    الُۡمۡحِسنيَن  فَبَدَّ
ماِء ِبما كانوا َيۡفُسقوَن   َو  فَاَ  ۡنـَزلۡنا َعلَی الَّذيَن ظَلَموا ِرۡجًزا ِمَن السَّ
فَانۡـَفَجَرۡت  ِلَقۡوِمهی  فَُقۡلَنا  اۡضِرۡب   ِبَعصاَك  الَۡحَجرَ    موسٰی  اۡسَتۡسقٰی  ِا  ِذ 
وَ اۡشَربوا  كُلوا  َمۡشَربَُهۡم  ُاناٍس  كُـلُّ  َقۡد   َعِلَم 

  
َعۡينًا َعۡشَرَة  اثۡـَنتا  ِمۡنُه 

ُقۡلُتۡم  ِاۡذ  وَ   ُمۡفِسديَن    اۡالَۡرِض  ِفی  التَـۡعثَوا  اللِّٰه  َو  ِمۡن  ِرۡزِق  
ِمّما  لَنا  يُۡخِرۡج  ََّك  َرب لَنا  فَاۡدُع  واِحٍد  طَعاٍم  َعلٰی  نَۡصِبَر  لَۡن  موسٰی  يا 
قاَل 

 
ها َو فوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها

َ
تُـۡنِبُت اۡالَۡرُض ِمۡن  بَـۡقِلها َو ِقثّائ

َاتَۡسَتبِۡدلوَن الَّذی هَُو َاۡدنٰی ِبالَّذی هَُو َخيرٌ     ِاۡهِبطوا ِمۡصًرا فَِانَّ لَُكۡم ما 
َُّة وَ الَۡمۡسَكَنُة َو باءو ِبَغَضٍب ِمَن  اللِّٰه ذِٰلَك  ل َساَلُۡتۡم َو ُضِربَۡت َعلَۡيِهمُ  الِذّ
ـٔاياِت اللِّٰه َو يَۡقُتلونَ النَِّبّيَن ِبَغۡيِر الَۡحِقّ ذِٰلَك ِبما  َُّهۡم كانوا يَۡكُفروَن ِب ِباَ   ن

َعَصۡوا َو كانوا يَۡعَتدوَن 

٥٨

٦١

٦٠

٥٩



هفته ى اول شهريورماه

١٣٣

َمۡن  وَ الّصاِبـئيَن  َو  النَّصارٰی  هادوا  وَ    الَّذيَن  ءاَمنوا  الَّذيَن  ِانَّ 
َرِبِّهۡم  ِعۡنَد  َاۡجُرهُۡم  فَلَُهۡم  صاِلًحا  َعِمَل  َو  أۡالِخِر  وَ الَۡيوِم  ِباللِّٰه   ءاَمَن 
َو  ميثاَقُكۡم  َاَخۡذنا  ِاۡذ  َو  يَۡحَزنوَن    هُۡم  َوال  َعلَۡيِهۡم  َوالَخۡوٌف 
ٍة َواۡذكُروا ما فيِه لََعلَُّكۡم  َرفَۡعنا فَۡوَقکُُم  الطّوَر ُخذوا ما ءاَتۡيناكُۡم ِبُقوَّ
َّۡيُتۡم ِمۡن  بَـۡعِد ذِٰلَك فَلَۡوال فَۡضُل اللِّٰه َعلَۡيُكۡم َو  مَّ تََول ُ تَّقوَن   ث تَ
َرۡحَمُته و لَُكۡنُتۡم ِمَن  الخاِسريَن   َو لََقۡد َعِلۡمُتُم الَّذيَن اۡعَتَدوا ِمۡنُكۡم 
ً ِلما  ـٔيَن   فََجَعۡلناها نَـكا بِۡت فَُقۡلنا لَُهۡم كونوا ِقَرَدًة خاِس ِفی السَّ
ًة ِلۡلُمتَّقيَن    َو ِاۡذ قاَل موسٰی  بَۡيَن يََديۡها َو ما َخۡلَفها َو َمۡوِعظَ
قاَل 

 
تَِّخُذنا هُُزًوا ِلَقۡوِمهی  ِانَّ اللَّٰه يَۡأُمُركُۡم َاۡن تَۡذبَحوا َبـَقَرًة قالـوا َاتَ

ََّك ُيبَِيّن لَنا  َاعوُذ ِباللِّٰه َاۡن َاكوَن ِمَن الۡجاِهليَن   قالُوا اۡدُع لَنا َرب
َّها  َبَقَرةٌ  الفاِرٌض َوالِبۡكٌر َعوانٌ  بَـۡيَن ذِٰلَك  َّه و َيقوُل ِان ما ِهَی  قاَل ِان
 قاَل 

 

ََّك يُـبَِيّۡن لَنا ما لَۡونُها  َمروَن   قالُوا اۡدُع لَنا َرب فَافَۡعلوا ما تُٔوۡ
َقَرةٌ َصۡفراُء  فاِقٌع  لَۡونُها تَُسرُّ الّناِظريَن   َ َّها ب َّه و َيقوُل ِان ِان

٦٢

٦٦

٦٥

٦٤

٦٣

٦٩

٦٨

٦٧



هفته ى دوم شهريورماه

ِانّـا  َو  َعلَۡينا  تََشابَـَه  الۡبََقَر  ِانَّ  ِهَی  ما  لَنا  ُيبَِيّن  ََّك  َرب لَنا  اۡدُع  قالُوا 
َذلوٌل  ال  َبَقَرةٌ  َّها  ِان َيقوُل  َّه و  ِان قاَل  لَُمۡهَتدوَن   اللُّٰه   شاَء  ِاۡن 
َن  اۡالٔ قالُوا  فيها   الِشَيَة  ُمَسلََّمٌة  الَۡحۡرَث  تَۡسِقی  ال  َو  تُـثيرُ اۡالَۡرَض 
 فََذبَحوها َو ما كادوا َيۡفَعلوَن  َو ِاۡذ َقَتۡلُتۡم نَۡفًسا 

 

ِجئَۡت ِبالَۡحِقّ
 َو  اللُّٰه  ُمۡخِرٌج ما كُـۡنُتۡم تَۡكُتموَن  فَُقۡلَنا اۡضِربوُه  

 
فَادّ اَرۡءتُۡم فيها

 كَذِٰلَك يُۡحِی اللُّٰه الَۡمۡوتٰی َو يُريُكم ءاياِته ی   لََعلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن 
 

ِببَۡعِضها
َاَشدُّ  َاۡو  كَالِۡحجاَرِة  فَِهَی  ٰذِلَك  بَۡعِد  ِمۡن   ُقلوبُُكۡم  َقَسۡت  ثُـمَّ   
َو ِانَّ ِمۡنها لَما 

 
َ  نۡهارُ  ُر ِمۡنُه اۡال َو ِانَّ ِمَن الِۡحجاَرِة لَما يَـَتَفجَّ

َقۡسَوةً    
َو  اللِّٰه  َخۡشَيِة  ِمۡن  يَۡهِبُط  لَما  ِمۡنها  ِانَّ  َو 

 
الماءُ  ِمۡنُه  فََيۡخُرُج  ُق  قَّ يَشَّ

َو  لَـُكۡم  ِمنوا  يُـٔوۡ َاۡن  َاَفَتطَۡمعوَن  تَۡعَملوَن   َعّما  ِبغاِفٍل  اللُّٰه  َما 
ما  بَۡعِد  ِمۡن   فونَه و  يَُحِرّ ثُـمَّ  كَالَم  اللِّٰه  يَۡسَمعوَن  ِمۡنُهۡم  فَريٌق  كاَن  َقۡد 
َعَقلوُه َو هُۡم يَۡعلَموَن  َو ِاذا لَُقوا الَّذيَن ءاَمنوا قالـوا ءاَمّنا َو 
ثونَُهۡم ِبما فََتَح  اللُّٰه َعلَۡيُكۡم  ِاذا َخال بَۡعُضُهۡم ِالٰی بَۡعٍض قالـوا َاتَُحِدّ

َافَال تَۡعِقلوَن 
  
ِلُيحاّجوكُۡم ِبهی ِعۡنَد َرِبّـُكمۡ 

٧٠

٧٥

٧٤

٧٣

٧٢

٧١

٧٦

١٣٤



هفته ى سوم شهريورماه

َاَو اليَۡعلَموَن َانَّ  اللَّٰه يَۡعلَُم ما يُِسّروَن َو َما يُـۡعِلنوَن  َو ِمۡنُهۡم 
ّيوَن ال يَۡعلَموَن الِۡكتاَب ِاّال  َاماِنیَّ َو ِاۡن هُۡم ِاّال يَظُّنوَن   ُاِمّ
ِمۡن  ـٰذا  ه يَـقولوَن  ثُـمَّ  ِباَيۡديِهۡم  اۡلِكتاَب  يَۡكُتبوَن  ِللَّذيَن  فََويۡـٌل 
ً فََويٌۡل لَُهۡم ِمّما كََتبَۡت َايۡديِهۡم َو  ِعۡنِد   اللِّٰه ِلَيۡشَتروا ِبه ی ثََمنًا َقلي
َنا الّناُر ِاّال َايّـاًما  َوۡيٌل لَُهۡم ِمّما يَۡكِسبوَن  َو قالوا لَۡن تََمسَّ
َعۡهَدهو  اللُّٰه  يُۡخِلَف  فَلَۡن  َعۡهًدا  اللِّٰه  ِعۡنَد  َاتََّخۡذتُۡم  ُقۡل 

 
َمۡعدوَدةً  

َاۡم تَقولوَن َعلَی اللِّٰه ما ال تَۡعلَموَن  بَلٰی َمۡن كََسَب َسِيّئَـًة 
فيها  هُۡم 

  
الّناِر َاۡصحاُب  َك 

َ
فَاُولٰـئ ُتهو  ـَٔ َخطـيـ ِبهی  َاحاطَۡت  َو 

ُاولٰــئَك  الّصاِلحاِت  َعِملُوا  َو  ءاَمنوا  َوالَّذيَن  خاِلدوَن  
هُۡم فيها خاِلدوَن  َو ِاۡذ َاَخۡذنا ميثاَق بَـنی 

 
َاۡصحاُب الَۡجنَِّة

اللَّٰه َو ِبالۡواِلَديِۡن ِاۡحسانًا َو ِذی اۡلُقۡربٰی  َّ ِاۡسراءيَل ال تَۡعبُدوَن ِا
الَة  وَ الَۡيتامٰی  وَ الَۡمساكيِن َو قولوا ِللّناِس ُحۡسنًا َو َاقيُموا الصَّ

ً ِمۡنُكۡم َو َانُۡتۡم ُمۡعِرضوَن  َّۡيُتۡم ِاّال َقلي كاَة ثُـمَّ تََول ٨٣َو ءاتُوا الزَّ

٨٢

٨١

٨٠

٧٩

٧٨

٧٧

١٣٥



هفته ى چهارم شهريورماه

َو ِاۡذ َاَخۡذنا ميثاَقُكۡم التَۡسِفكوَن ِدماَءكُۡم َوال تُۡخِرجوَن َانُۡفَسُكۡم 
الِء  ٔوُ ـٰ ه َانُۡتۡم  ثُـمَّ  تَۡشَهدوَن   َانُۡتۡم  َو  َاۡقَرۡرتُۡم  ثُـمَّ  ِديـاِركُۡم  ِمۡن 
َتۡقُتلوَن َانُۡفَسُكۡم َو تُۡخِرجوَن فَريًقا ِمۡنُكۡم ِمۡن ِديـاِرِهۡم تَظاَهروَن 
ثِۡم وَ الُۡعدواِن َو ِاۡن يَـأتوكُۡم ُاسارٰی تُـفادوهُۡم َو هَُو  َعلَۡيِهۡم ِباۡالِ
تَۡكُفروَن  َو  الِۡكتاِب  ِببَۡعِض  ِمنوَن  َاَفُتٔوۡ ِاۡخراُجُهۡم  َعلَۡيُكۡم  ٌم  ُمَحرَّ
نۡيا  ِببَۡعٍض فَما َجزاُء َمۡن يَۡفَعُل ٰذِلَك ِمۡنُكۡم ِاّال ِخۡزٌی ِفی الَۡحياِة الدُّ
َعّما  ِبغـاِفٍل  َما اللُّٰه  َو  َاَشِدّ الَۡعذاِب  ِالٰی  ُيَرّدوَن  يَۡومَ  الِقياَمِة   َو 
  
ِخَرِة نۡيا    ِباۡالٔ ََك الَّذيَن    اۡشَتَرُوا   الَۡحياةَ    الدُّ

تَۡعَملوَن       ُاولٰـئ
ُف َعۡنُهُم الَۡعذاُب َو ال هُۡم يُـۡنَصروَن  َو لََقۡد ءاتَۡينا  فَال  يَُخفَّ
ُسِل َو ءاتَۡينا عيَسی ابَۡن  ۡينا ِمۡن  بَۡعِدهی ِبالـرُّ موَسی الِۡكتاَب َو َقفَّ
َّۡدناُه ِبروِح الُۡقُدِس َاَفُكلَّما جاَءكُۡم َرسوٌل ِبما  َمۡريََم الۡبَِيّناِت َو َاي
تَۡقُتلوَن  فَريًقا  َو  بُۡتۡم  كَذَّ فََفريًقا  اۡسَتۡكبَـۡرتُۡم  َانُۡفُسُكُم  التَۡهو ٰی 
ً ما   بَـۡل لََعَنُهُم اللُّٰه ِبُكۡفـِرِهۡم فََقلي

 
 َو قالـوا ُقلوبُـنا ُغۡلٌف 

ِمنوَن  يُـۡؤ

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

١٣٦



١٣٧

كلمه             معنا           پايه/درس

 
٢/٣ پاداش  َاجر 
٢/٣ آخرت  َرة  آِخ
١١/٢ كار خوب ، نيكى  ِاحسان 
١/٣ بزرگ تر  َاكـبَر 
٦/۲ خدا  َالـٰلّـه 
١/٣ خدا  ه  ِالـٰ

٧/٣ بينا  ر  بَـصي
٥/٢ فرزندم  ُبـنَـىَّ 
٧/٢ پيام  يان  بَ

١١/٢ پاداش  َجزاء 

١/٣ خير و خوبى  نَـة  َس َح
١/٣ سپاس و ستايش  َحمد 

١٠/٣ خوبى ، كار خوب  َخير 
٧/٣ كارهاى خوب  َخيرات 
١/٣ بهترين كار  َخيـِرالـَعَمـلِ 

۳/۲ دنيا  ُدنيا 

١١/٣ ذّره  ة  َذرَّ

٨/٣ پروردگارا  َرِبّ 
١٢/٢ پروردگار ما،پروردگارا  َربَّـنا 
١/٣ بخشنده  َرحمٰن 
١٢/٢ رحمت  َرحَمـة 
١/٣ مهربان  َرحيم 
١٥/٢ روزی  ِرزق 

الف

ج

ح

خ

ذ

ر

ب

فهرست کلمات
کلمه های ترجمه  شده در کتاب آموزش قرآن پايه های دوم و سوم ابتدايی

د

كلمه               معنا               پايه/درس



١٣٨

١/٣ پيامبر  َرسول 
 

۱/۳ عيب و نقصى ندارد  ُسبحانَ 

۱۱/۳ بدى  ، بد  َشـرّ 
۱۳/۳ مشورت  شورٰى 

۵/۲ نماز   َصالة 

۴/۲ غذاهاى پاک و خوب  طَـِيّـبـات 

١٥/٣ ظالمان  ، ستمگران  ظالِـميـنَ 

۱/۳ جهانيان  عالَـميـنَ 

١١/٢ سختی  ُعسـر 
۱/۳ بزرگ  ظيم  َع
۸/۳ ِعلم   دانش 

 

١٤/۲ قرآن   ، کتاب خدا  ُقرآن 
 

٤/٢ بخوريد  ُكـلوا 

١٢/٢ دوست ندارد  بُّ  ال  ُيـِح

١٦/٢ نيكوكاران  ُمحِسـنيـنَ 
 ١٦/٣ مهربانى  رَحـَمـة   َم
٩/۲ اسراف كنندگان  ِرفينَ  ُمسـ
 ٥/٣ بدکاران  ُمفـِسـدينَ 
۳/۲ مالئكه   ، فرشتگان  الئِـَكـة  َم

ق

ك

ل

م

ص

ط

ظ

ع

س

ش

كلمه               معنا               پايه/درس كلمه               معنا               پايه/درس



١٣٩

۳/۲ نار    آتش 
٧/٢ ناس    مردم 
۳/۲ نَـِبـیّ    پيامبر 
٦/٢ َمـة    نعمت  نِـع

٤/٣ پدر و مادر  والِـَديـِن 

١٥/٢ بُّ     دوست دارد  ُيـِح
١/٣ َيـوم     روز 
١/٣ ِن     روز قيامت  َيـوِم الـّدي

       

ىن

و

كلمه               معنا               پايه/درس كلمه               معنا               پايه/درس



١٤٠١٤٠

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

                ناشرسال انتشارگردآورنده / نويسنده / مترجم           نام كتابرديف
١

٢

٣

قرآن کريم (کم عالمت)

قرآن کريم (کم عالمت)

قرآن مجيد جزء سى ام

-

-

محمد مهترانى

-

-

٨١

مركز  طبع  و  نشر  قرآن  جمهورى
 اسالمى ايران

انتشارات مدرسه

مركز فرهنگى و انتشاراتى ايتاء

مركز  طبع  و  نشر  قرآن  جمهورى٨٢سيد مهدى سيفآموزش روخوانى قرآن كريم و جزء سى ام٤
 اسالمى ايران

آستان قدس رضوى٨٠غالمعباس سرشور خراسانىآموزش روخوانى قرآن براى دانش آموزان دوره ى ابتدايى٥

كانون پرورش فكرى كودكان و ٧٨مهدى شجاعىآخرين برنده، آخرين سنگ٦
نوجوانان

آيه ی سبز٧٩احمد نجيب ـ ترجمه: قاسم كريمىقصه ى گنج قارون٧

آيه ی سبز٧٨احمد نجيب ـ ترجمه:قاسم كريمىقصه ى خضر و موسى (ع)٨

آيه ی سبز٧٨احمد نجيب ـ ترجمه:قاسم كريمىقصه ی ايوب (ع)٩

محراب قلم٧٨ترجمه: مصطفى رحماندوستجزء سى ام قرآن كريم١٠



١٤١١٤١

     ناشرسال انتشارگردآورنده / نويسنده / مترجم    نام كتابرديف
كتاب هاى پرنده٦٦مصطفى وجدانىقصه هاى پيامبران ، حضرت موسى (ع)١١

پيام آزادى٧٨مصطفى وجدانىقصه هاى پيامبران ، حضرت ابراهيم (ع)١٢

پيام آزادى٧٧مصطفى وجدانىقصه هاى پيامبران، حضرت نوح (ع)١٣

همكالس٧٨مهدى قنبرىقصه هاى قرآن  ، سليمان و ملكه ى مورچه ها١٤

پيام آزادى٧٨مرتضى امينقصه هاى پيامبران  ، حضرت يونس (ع)١٥

پيام آزادى٧٨غالمرضا آبروىوعده ى الهى١٦

پيام آزادى٧٨محمد باقر موسوى ـ على اكبر غفارىحضرت داوود (ع)١٧

رادپور،            قصه ی آيه ها (کارت های قصه گويی)١٨ فاطمه  سحرحق گو،  طراحان: 
ماهنی تذهيبی

افق٨٨

محراب قلم       ٨٨                   رضا نباتیچراهای شگفت انگيز قرآن کريم (١ و ٢)۱۹

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم



talif@talif.sch.ir

Email
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