
جلسه ی اولدرس يازدهم
 مترين اول: آيات ١ تا ١٢ سوره ی ُملک٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭     ص ۵۶۲ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 

  70  



باش مهربان  خويش  مادر  باشبا  جان  به  خدمتش  آماده ی 
را  پدر  نگر  ادب  چشم  رابا  سر  َمپيچ  او  گفته ی  از 
خداوندچون اين دو شوند از  تو ُخرسند تو  ز  شود  ُخرسند 

باش مهربان  خويش  مادر  باشبا  جان  به  خدمتش  آماده ی 
را  پدر  نگر  ادب  چشم  رابا  سر  َمپيچ  او  گفته ی  از 
خداوندچون اين دو شوند از  تو ُخرسند تو  ز  شود  ُخرسند 

َو ُقـلۡ  لَــُهـمـا َقـوۡ  ًال کَـريـًما
با پدر و مادر خود، با مهربانی و ادب صحبت کن.

سوره ى ِاسراء، آيه ى 23
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ـ ی»جلسه ی دوم ـً وقف « ـ

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

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

ِس طُـًوی          سوره ی طاها، آيه ی ۱۲ َك ِبـالۡـواِد الۡـُمـَقـدَّ ـَّ 1ـ  ِان
       (ای موسی،) تو در سرزمين مقّدس طُوٰی هستی.

ذيـَن اۡهـَتـَدۡوا زاَدهُـۡم هُـًدی            سوره ی محّمد (ص)، آيه ی ١٧ 2ـ  َو الـَّ
          و کسانی که هدايت شده اند (خدا) به هدايت آن ها می افزايد.

ـی سوره ی روم، آيه ی ٨ ُه الـّسـماواِت َواۡالَۡرَض َو مـا بَـۡيـَنـُهـما ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ َو َاَجـٍل ُمـَسـم 3ـ  مـا َخـلَـَق الـلـّٰ
      خلق نکرد     خدا        آسمان ها       و  زمين  و   آن چه را که ميان آن دو است، مگر به حق و برای زمانی معّين.

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

ُمـَصـلّـٰی ُمـَصـلًّـی    
ُمـَسـّمـٰی ـی   ُمـَسـًمّ  

ـًـ ی               ٰی

۱٢
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 مترين اول

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

١ـ  هُـًدی، هُـدٰی:   هدايت   هدايت گر
٢ـ  َاَجـل:   شتاب   زمان
ـی:   طوالنی   معّين ٣ـ  ُمـَسـم

٤ـ  َخـلَـَق:   خلق کرد   خلق نکرد

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

ـماواِت َواۡالَۡرَض ِبـالۡـَحـِقّ             سوره ی عنکبوت، آيه ی ٤٤ ُه الـسَّ ١ـ  َخـلَـَق الـلـّٰ
    …          …        آسمان ها           و     …       را به     …    .

٢ـ  ٰهـذا  بَـيـاٌن  ِلـلـّنـاِس  َو  هُـًدی  َو َمـۡوِعـظَـٌة ِلـۡلـُمـتَّـقيـَن        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۱۳۸
  اين (قرآن) پيامی روشن برای مردم است و   …      و پندی        برای        …        .

ـی  سوره ی َاحقاف، آيه ی ٣ ـماواِت وَ  اۡالَۡرَض َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ َو َاَجـٍل ُمـَسـم ٣ـ مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
    خلق نکرديم        آسمان ها      و      …      و آن چه را بين  آن دو است، …  به …  و برای     …    …    .

۱۳۸
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انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  طاها  سوره ی   ٦٤ تا   ٥٢ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را با رعايت قاعده ی وقف بخوانيد.

1ـ قـالوا ما ٰهـذا ِاّال ِسـۡحـٌر ُمـۡفـَتـًری       سوره ی َقَصص، آيه ی ٣٦

ـی       سوره ی ابراهيم، آيه ی ١٠ ـُرکُـۡم ِالـٰی َاَجـٍل ُمـَسـم 2ـ  َو يُـَؤِخّ

نۡـساُن َاۡن يُـۡتـَرَك ُسـًدی               سوره ی قياَمة، آيه ی ٣٦ 3ـ  َايَـۡحـَسـُب اۡالِ

ی         سوره ی بقره، آيه ی ١٢٥ ِخـذوا ِمـۡن َمـقـاِم ِابۡـراهـيـَم ُمـَصـلـ 4ـ  َو اتـَّ

امير املؤمنني امام علی عليه السالم   :

كتاب خدا را بياموزيد كه بهترين سخن و گوياترين پند است٭. 

٭ كتاب نهج البالغه، خطبه ى ۱۱۰

فعّاليّت

٣٦  ی

 ی ١٠

٣٦ سوره ی قياَمة، آيه ی

١٢٥ هی آ ه ق هی

قطره
اما
دريا

۳۶
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ص ٣١٥ قرآن کريم

٭ َيۡنٰسی٭

٭ ٭ ُضٰحی٭٭ ُسٰوی

سوره ی طاها (٢٠)                                                              جزء ١٦   
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جلسه ی اولدرس دوازدهم
 مترين اول: آيات ٣٨ تا ٤٥ سوره ی آِل ِعمران٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ٥٥ قرآن كامل

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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حضرت زکرّيا و يحيٰی

لب های حضرت زکريّا آهسته تکان می خورد و قطره های اشک آرام بر گونه های او می لغزيد. صدايی 
مانند آه فضای محراب را پر کرد: خدايا ، فرزندی از من باقی نمانده و عمرم رو به پايان است. اکنون بيش 
از همه وقت احساس می کنم بايد امانت پيامبری را به کسی بسپارم. خدايا ، تو همانی که برای مريم از بهشت 
روزی می فرستی! در بهار ميوه ی پاييزی! در تابستان ميوه ی زمستانی! تو همانی که چشم حضرت ابراهيم 
را در کهن سالی به حضرت اسماعيل و اسحاق روشن کردی. خدايا،   به من نيز جانشينی شايسته و نيکو 

عطا کن!
نسيم ماليمی چهره ی حضرت زکريّا را نوازش کرد، نور خيره  کننده ای بر او تابيد و صدای صميمی 
ـُرَك ِبـَيـۡحـيـٰی … ــ خدا تو را به فرزندی  َه يُـبَـِشّ و گرمی در فضای محراب پيچيد: « ای زکريّا ــ   َانَّ الـلـّٰ
بشارت می دهد که نامش  يحيٰی است. او کودکی است خوب که با پدر و مادرش مهربان و خوش رفتار است، 
به کسی زور نمی گويد، خدا را نافرمانی نمی کند و پيامبر خدا خواهد بود.» اين صدا، صدای آشنای فرشته ی 

وحی بود.

٭ ٭ ٭

نماز شامگاه که تمام شد، حضرت زکريّا برخاست و رو به جمعيت ايستاد. و مثل هر روز خواست برای 
مؤمنان سخن بگويد، ولی نتوانست. با خود  انديشيد: فرشته ی الهی گفته است که نشانه ی اين معجزه که 
من صاحب فرزند خواهم شد، آن است که من تا سه روز نمی توانم سخن بگويم. شادی عجيبی در دل زکريّا 
افتاد. در دل با خدا نجوا کرد: «خدای مهرباِن من! دل به تو سپرده ام. آن وعده ای که تو می دهی، بی شک 

انجام خواهد شد!» آن گاه حضرت زکريّا با اشاره به مردم فهماند که بروند و صبح و شب عبادت کنند.

٭ ٭ ٭

قصه ی 
آيه ها
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حضرت يحيٰی   در آغوش پدر می خنديد. حضرت زکريّا خم شد و گلوی يحيٰی را بوسيد و زير لب گفت: 
بوی بهشت می دهد. 

 همسر زکريّا با دستان لرزان خود يحيٰی را از پدر گرفت. يحيٰی در آغوش مادر شير می خورد و با دستان 
کوچک خود، چروک های دست او را نوازش می کرد. حضرت زکريّا چشم به يحيٰی دوخت و آرام گفت: او 
پس از من پيامبر خداست، در کودکی به مقام پيامبری می رسد و در بزرگسالی حضرت عيسی عليه الّسالم را 

ياری می دهد.
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم

بخوانيد و به  الم ــ است،  زکريّا و يحيٰی ــ عليِهَما السَّ درباره ی حضرت  مريم را که  آيات ١٠ و ١١ سوره ی 
ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

1ـ  قـاَل َرِبّ اۡجـَعـۡل لـی ءايَـًة
      (حضرت زکريّا) گفت: پروردگارا قرار بده برای من نشانه ای را

ا   ۱۰ ـ 2ـ  قـاَل ءايَـُتـَك َاّال تُـَکـِلّـَم الـّنـاَس ثَـالَث لَـياٍل َسـِوي
       (خداوند) گفت: نشانه ی تو اين است که (با اين که سالمت هستی) نمی توانی سه شبانه روز با مردم سخن بگويی.

3ـ فَـَخـَرَج َعـلـٰی َقـۡوِمـهٰ  ِمـَن الۡـِمۡحـراِب
       آن گاه (زکريّا) از محراب به سوی قومش خارج شد

4ـ  فَـاَۡوحـٰی ِالَـۡيـِهـۡم َاۡن َسـِبّـحوا بُـۡکـَرًة َو َعـِشـيـا   ١١
       و به آن ها اشاره کرد که تسبيح کنيد (خدا را) صبح و شب

  ِشـيـا   ١١
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  ءايَـة:  آيه، نشانه  آيات، نشانه ها 
٢ـ  َقـۡوم:  قوم، گروه  اقوام، گروه ها

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

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

١ـ  َو  َسـِبّـۡح  ِبـالۡـَعـِشـِیّ  َواِۡالبـکاِر        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۴۱
   و خدا را تسبيح کن در    …   و صبح.

٢ـ  َو اۡذکُـِر اۡسـَم  َرِبّـَك بُـۡکـَرًة َو َاصيـًال          سوره ی ِانسان، آيه ی ۲۵
    و ياد کن    …       … ت را       …         و شام .

ِبـُعـوا الۡـُمـۡرَسـليـَن         سوره ی ياسين، آيه ی ۲۰ ٣ـ  قـاَل يـا َقـۡوِم اتـَّ
    …   ای     …  من پيروی کنيد از       …          .

يَـًة ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـروَن          سوره ی   جاثيه، آيه ی ۱۳ ٤ـ  ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ
   قطعاً   در   آن        …  ای  برای  …  ـی که فکر می کنند، وجود دارد.

۴۱

۲۵

۲۰

۱۳
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

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

ـٰی       سوره ی َانبياء، آيه ی ۹۰ 1ـ فَـاۡسـَتـَجـبۡـنـا لَـه و َو َوَهـبۡـنـا لَـه و يَـۡحـي
ا الۡـِمۡحـراَب َوَجـَد ِعـۡنـَدها ِرۡزًقـا           سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۳۷ ـَّ 2ـ  کُـلَّـما َدَخـَل َعـلَۡيـها َزکَـِري
3ـ  َو َزکَـِريّـا َو يَـۡحـيٰی َو عـيـسٰی َو ِالۡـيـاَس کُـلٌّ ِمـَن الـّصاِلـحيـنَ       سوره ی َانعام، آيه ی ۸۵
ه و َرِبّ التَـَذۡرنـی فَـۡرًدا َو َانۡـَت َخۡيـُر الۡـواِرثـيـَن        سوره ی َانبياء، آيه ی ۸۹ ـَّ 4ـ  َو َزکَـِريّـا ِاۡذ نـادٰی َرب

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

هركس قرآن سخنش باشد و مسجد خانه اش،

 خداوند در بهشت خانه اى براى او بنا مى كند٭. 

را  ــ  آله  و  عليه  صلّی اللّه  ــ  محّمد  حضرت  سوره ی   ١۱ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
از روی صفحه ی بعد بخوانيد. سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭ كتاب اَمالى شيخ صدوق، ص ٤٠٥

قطره
اما
دريا

۸۵

۸۹
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  جزء ٢٦                                                                  سوره ی محّمد (ص) (٤٧)  
 

ص ۵۰۷ قرآن کامل
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٭
ٌه ـٰ ل ٭ َا اِ

جلسه ی اولدرس سيزدهم
 مترين اول: آيات ٥٦ تا ٦٣ سوره ی َنمل٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭  ص 382 قرآن كريم

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ـۡن يُـجيـُب الۡـُمـۡضـطَـرَّ ِاذا َدعاُه َو يَـۡکـِشـُف الـّسـوَء َامَّ
چه کسی جز خدا، دعای انسان درمانده را می پذيرد و مشکل او را برطرف می کند؟

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

 سوره ى َنمل، آيه ى 62
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم

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

پروردگارا صبر و استقامت ما را زياد کن؛ نـا َافۡـِر  ۡغ َعـلَـۡيـنـا َصـبۡـرً  ا  ـَّ 1ـ  َرب
و ما را در راه حق ثابت قدم نما،      َو ثَـِبّـۡت َاۡقـداَمـنـا 

     َو انۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم الۡـکاِفـريَن              و ما را بر کافران پيروز کن!                                سوره ی بقره
٭ ٭ ٭
نـا ال تُـِز   ۡغ ُقـلـوبَـنـا بَـۡعـَد ِاۡذ َهـَديۡـَتـنـا ـَّ 2ـ  َرب

        پروردگارا بعد از آن که ما را هدايت کردی، دل های ما را از راه حق منحرف مگردان،

و از نزد خود به ما رحمتی عطا کن.       َو َهـۡب لَـنـا ِمـۡن لَـُدنۡـَك َرۡحـَمـةً 
َك َانۡـَت الۡـَوّهـاُب             که تو بسيار بخشنده هستی.                        سوره ی آل ِعمران ـَّ       ِان

٭ ٭ ٭
پروردگارا ايمان آورديم، نـا ءاَمـّنـا  ـَّ 3ـ  َرب

پس ما را بيامرز و مورد رحمت خود قرار ده،       فَـاۡغـِفـۡر لَـنـا َو اۡرَحـۡمـنـا 
      َو َانۡـَت َخـۡيـُر الـّراِحـمـيَن                           که تو از همه مهربان تر هستی.                           سوره ی مؤمنون

٭  خوب است اين دعاهاى قرآنى را حفظ كنيد و در قنوت نمازتان بخوانيد.

۲۵۰

۸

۱۰۹
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ  َانۡـَت:  من  تو
٢ـ  نـا:  ما  شما

٣ـ  َخـۡيـر:  بهتر، بهترين  بدتر، بدترين
٤ـ  ُقـلـوب:  قلوب، جان ها  قلوب، دل ها

٥  ـ  کـاِفـريـَن:  کافران، بدکاران  کافران، افراد بی ايمان
 مترين دوم

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

ُه َخـۡيـُر الـّراِزقـيـنَ            سوره ی جمعه، آيه ی ۱۱ ١ـ  َو الـلـّٰ
   و  …       …      روزی دهنده است.

َه اليُـِحـبُّ الۡـکـاِفـريـنَ        سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۳۲ نَّ الـلـّٰ ٢ـ  فَـاِ
  پس قطعاً   …   دوست ندارد          …         را

ِه تَـطۡـَمـِئـنُّ الۡـُقـلـوُب            سوره ی رعد، آيه ی ۲۸ ٣ـ  َاال ِبـِذکۡـِر الـلـّٰ
   بدان با ياد      …      آرامش می يابد      …

٤ـ  َو اۡرُزۡقـنـا َو َانۡـَت َخـۡيـُر الـّراِزقـيـَن          سوره ی مائده، آيه ی ۱۱۴
  و روزی ده به   …    و     …      …       …        هستی.

۱۱

۳۲

۲۸

۱۱۴
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  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.
 مترين دوم

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

نـا َاتۡـِمـۡم لَـنـا نـوَرنـا َو اۡغـِفـۡر لَـنـا             سوره ی تحريم، آيه ی ۸ ـَّ 1ـ َرب

نـا َو ابۡـَعـۡث فـيـِهـۡم َرسـوًال ِمـۡنـُهـۡم يَـۡتـلـو َعـلَـۡيـِهـۡم ءايـاِتـَك        سوره ی بقره، آيه ی ۱۲۹ ـَّ 2ـ َرب

ۡلـنـا َو ِالَـۡيـَك َانَـبۡـنـا َو ِالَـۡيـَك الۡـَمـصـيـُر          سوره ی ُممتحنه، آيه ی ۴ نـا َعـلَـۡيـَك تَـَوکـَّ ـَّ 3ـ َرب

َخـذوا ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاَن َمـۡهـجـوًرا       سوره ی فُرقان، آيه ی ۳۰ 4ـ يا َرِبّ ِانَّ َقـۡوِمـی اتـَّ

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

قرآن را بياموزيد و آن  را بسيار بخوانيد٭. 

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  جمعه  سوره ی   ٨ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی  کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭ كتاب َكنُزالُعّمال، ج ١، ص ٥٢٩

قطره
اما
دريا

۴

۳۰
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٭

ص ٥٥٣ قرآن کامل

ّیـیـَن ٭ اۡلُّمـِ

  جزء 28                                                                      سوره ی جمعه )62(   
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جلسه ی اولدرس چهاردهم
 مترين اول: آيات ٦٤ تا ٦٩ سوره ی يوُسف٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

٭ ص ۲۴۳۲۴۳ قرآن كامل 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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ُه َخـۡيـٌر حاِفـظًـا َو هُـَو َاۡرَحـُم الـّراِحـميـَن فَـالـلـّٰ
خدا بهترين نگه دارنده است و او از همه مهربان تر است.

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانيد. چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کرده و آن را با صدای بلند بخوانيد. 
 سوره ى يوُسف، آيه ى 64
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم
آيات ٣ و ٤ سوره ی يوسف را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

1ـ نَـۡحـُن نَـُقـصُّ َعـلَـۡيـَك َاۡحـَسـَن الۡـَقـَصـِص
         ما بهترين سرگذشت را برای تو حکايت می کنيم،

2ـ  ِبـمـا َاۡوَحـۡيـنـا ِالَـۡيـَك ٰهـَذا الۡـُقـۡرءاَن
        با آياتی که از اين قرآن به سوی تو وحی کرديم؛

3ـ  َو ِان کُـۡنـَت ِمـۡن َقـبۡـِلـهٰ  لَـِمـَن الۡـغـاِفـليـَن   ۳
        هر چند که تو قبل از اين، از آن خبر نداشتی.

4ـ  ِاۡذ قـاَل يـوُسـُف ِالَبـيـِه
        هنگامی که يوسف به پدرش گفت:

5ـ يا َابَـِت ِانّی َرَايۡـُت َاَحـَد َعـَشـَر کَـۡوکَـبًـا 
        ای پدرم من در خواب ديدم    يازده        ستاره را     

ۡمـَس َوالۡـَقـَمـَر َرَايۡـُتـُهـۡم لی ساِجـديـَن     ۴ 6ـ وَ  الشَّ
و خورشيد        و  ماه را       ديدم که  در برابرم      سجده می کنند.
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 مترين اول

معنای صحيح را عالمت بزنيد. 
١ـ  ٰهـذا:  آن  اين
٢ـ  َشۡمـس:  خورشيد  ماه
٣ـ  َقـَمـر:  خورشيد  ماه

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

ـۡمـُس َو الۡـَقـَمـُر ِبـُحـۡسـباٍن            سوره ی الرحمن، آيه ی ۵ ١ـ  َالـشَّ
        …            و         …      با نظم و حساب در گردش اند. 

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر        سوره ی َانبياء، آيه ی ۳۳ ذی َخـلَـَق الـلَّۡيـَل َو الـنَّـهاَر وَ    الـشَّ ٢ـ  َو هُـَو الـَّ
    و  او  کسی  است  که  آفريد  شب        و      روز      و           …           و       … 

٣ـ  َو ٰهـذا  ِکـتـاٌب  َانۡـَزلۡـنـاُه  ُمـبـاَرٌك             سوره ی َانعام، آيه ی ۹۲
   و    …       …  ی است مبارک، که نازل کرديم آن را. 

۵
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  مترين اول
 آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

َه لَـُهـَو َخـۡيـُر الـّراِزقيـَن                                                       سوره ی َحج، آيه ی ۵۸ 1ـ  َو ِانَّ الـلـّٰ
2ـ  َرِبّ اۡغـِفـۡر َو اۡرَحـۡم َو َانۡـَت َخۡيـُر الـّراِحـميـنَ      سوره ی مؤمنون، آيه ی ۱۱۸
ِه َخـۡيـٌر َو َابۡـقـٰی ِلـلَّـذيـَن ءاَمـنـوا        سوره ی شورٰی، آيه ی ۳۶ 3ـ  َو مـا ِعـۡنـَد الـلـّٰ
4ـ  َرِبّ َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزًال ُمـباَرکًـا َو َانۡـَت َخـۡيـُر الۡـُمـۡنـِزليـَن                   سوره ی مؤمنون، آيه ی ۲۹

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
  پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله   :

هركس آيه اى از كتاب خدا را به ديگرى بياموزد، پاداش آن آيه، 

هر زمان كه خوانده مى شود، به او نيز مى رسد٭. 

هر روز مقداری از آيات ١ تا ٣٠ سوره ی نبأ را از روی صفحه ی بعد بخوانيد. 
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

فعّاليّت

٭  ُمسَتدَرُك الوسائِل، ج ٤، ص ٢٣٥ 

قطره
اما
دريا

۵۸

۱۱۸

۲۹
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٭

ص ٥٨٢ قرآن کامل

٭ َمـئـابًـا

  جزء ٣٠                                                                             سوره ی َنَبأ (٧٨)   
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