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دانش آموزان عزیز

سعى کنیم همه ى کتاب هاى درسى خود، به ویژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آیات نورانى قرآن کریم 

است به خوبى نگهدارى کرده و در رعایت پاکیزگى و احترام به آن بکوشیم. هم چنین خوب است در زنگ قرآن، 

همیشه با وضو باشیم.

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

همکاران عزیز و معلمان گرامى

این کتاب به وسیله ى کتاب گویا و یا رمزینه های سریع پاسخ تدریس مى شود. استفاده از کتاب گویا یا رمزینه 

سریع پاسخ در خارج از کالس با هماهنگی معلّم درس قرآن نیز توصیه مى شود؛ دانش آموزان عزیز مى توانند با همکارى 

معلّم محترم نسبت به تهیه ی فایل کتاب گویای آموزش قرآن پایه ی پنجم، از طریق کتابخانه مدرسه و یا شبکه ملی مدارس 

ایران )رشد( به نشانی Roshd.ir اقدام کنند.

نام کالس: نام و نام خانوادگى:  
نام مدرسه: 

نام معّلم: نشانی مدرسه: 



پیامبر اکرم صلی الّله علیه و آله:

همانا من در میان شما دو گوهر گران بها می گذارم؛ کتاب خدا و اهل بیتم؛
این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر، بر من وارد شوند.

ُمسند احمد، ج ٢، ص ١٤

پدر و مادر گرامى 
با اهداى سالم و آرزوى توفیق و سالمتى براى شما خانواده ى محترم، خداوند را سپاس مى گوییم که فرزند عزیزمان یک سال 
تحصیلى دیگر را با موفقیت پشت سر گذاشته است و اینک در پایه ى پنجم، در کنار سایر دروس، آموزش قرآن را ادامه مى دهد.

فرزند، هدیه و امانت الهى است که خداوند مسئولیت تربیت او را بر عهده ى پدر و مادر نهاده است و شما والدین محترم، قسمتى 
از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیاى مدرسه قرار داده اید. همه ى ما باید با پذیرش امر خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، 
این باِر امانت را به سالمت به سر منزل مقصود برسانیم تا ان شاء الله از این غنچه هاى بهشتى، باغ ها و بوستان هاى پرطراوتى که مظهر 

رحمت و خیر خداوند است، پدید آید. 
قرآن کالم و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانیان است. آموزش و پرورش 
برنامه ای منظم تدوین کرده است تا همه ی دانش آموزان به یادگیری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند در آینده قرآن را روان و زیبا بخوانند، 

به تدریج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت روزانه ی آن، همیشه خود را در پناه هدایت خداوند قرار دهند.
برنامه ی جدید آموزش قرآن با ویژگی های زیر، در صدد آن است که به لطف الهی زمینه ی انس دائمی دانش آموزان را با قرآن 

کریم فراهم آورد.
١ـ در این برنامه، جامعیت آموزش قرآن موردنظر است؛ یعنی عالوه بر توانایی روخوانی و روان خوانی، به سایر جنبه های 

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

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

حکمت آمیز قرآن استفاده شده است.
یا  گویا  کتاب  همراه  و  را می شنوند  قرآن  زیبای  دانش آموزان صوت  رمزینه های سریع پاسخ  یا  گویا  کتاب  از  استفاده  با  ٤ـ 

رمزینه های سریع پاسخ می خوانند. این امر بر جاذبیت و کیفیت آموزش می افزاید.

پیش گفتار

اّول
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انتظار ما از شما اولیاى گرامى

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

و رفتار اسالمی را عمالً از بزرگ ترها بیاموزند.
٢ـ از فرزندتان بخواهید آن چه را از قرآن در مدرسه آموخته است برای شما بازگو کند. از او بخواهید آیات و عبارات قرآنی 
هر درس را از روی کتاب نشان دهد و به صورت روان و معمولی برای شما بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات قرآنی را 
برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند. آموزگار نیز آیات قرآن را برای دانش آموزان نمی خواند، بلکه خوِد دانش آموزان به 
کمک آن چه آموخته اند، می توانند عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات، اشتباهی داشت، از او بخواهید که 

دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند. 
3ـ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. اگر فرزند شما به حفظ برخی از 
سوره ها و پیام های قرآنی عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا به تدریج آن ها را سرلوحه ی زندگی خویش قرار دهد. ضمناً 

این کار، او را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده می کند. 
4ـ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و عالقه ی بیش تر به قرآن و فهم و درک مفاهیم آن است، 
از روی کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند. این کار عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقویت مهارت های 

خواندن و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
٥   ـ برخی از آیات دروس به طور نسبتاً ساده ترجمه شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و دانش آموزان 
موظف نیستند ترجمه ی این آیات و هم چنین مفاهیمى را که در بخش »کار در کالس« هر درس آمده است، حفظ کنند و 
نباید در ارزش یابى پایانی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. بدیهى است در صورتى که فرزند شما به یادگیرى این 

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

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

به این امید که فرزند شما در آینده، انسانى با ایمان، بنده ى خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت الّصالحات براى همه ی ما باشد.
٭   ٭   ٭   

دوم



      پىامبر اعظم صّلى الّلٰه علىه وآله و سلم:
ُمـَعـِلّـُم الۡـُقـۡرآِن َو ُمـَتـَعـِلّـُمهو   یَـۡسـَتـۡغـِفـُر لَـهو کُـلُّ َشـۡیٍء   َحـتَّـی الۡـحـوُت ِفـی الۡـبَـۡحـِر

همه ی موجودات عالَم حتی ماهی در دریا، برای کسی که قرآن را یاد می دهد 
و کسی که قرآن را یاد می گیرد، از خدا طلب آمرزش می کند.

ُمستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٥

همکار و آموزگار گرامى
با اهداى سالم و آرزوى توفیق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیش تر در آموزش قرآن، توجه 
شما را به برخى نکات مهم جلب مى نماییم. هر چند تفصیل این مطالب در کتاب راهنماى معلم ارائه می شود، ولی امید است در این جا 

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

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

مراحل تدریس
برای تدریس، تمرین و پژوهش هر درس، سه یا چهار جلسه درنظر گرفته شده است. از این رو، هر درس را طبق بودجه بندی 

پیش بینی شده طی مراحل زیر آموزش دهید.

جلسه ى اول

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

٢ـ روخوانى آیات درس: هر دانش آموز یک سطر از آیات درس را مى خواند، اگر دانش آموزی اشتباه خواند، بالفاصله 
اشتباه او را تصحیح نمى کنیم؛ بلکه فرصت مى دهیم تا خود، اشکال خویش را رفع کند.

در این مرحله هر دانش آموز با توجه به توانایى  خود، آیات را با قرائت یا به صورت ساده و شمرده مى خواند. در این قسمت 
آن چه اهمیت دارد، آشنایى دانش آموزان با آیات درس و تالش براى خواندن آن هاست. سعى شود در این قسمت، هر دانش آموز یک 

سطر از آیات را بخواند.

سوم
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داشتند،  مشکل  ترکیب ها  و  کلمه ها  از  برخی  خواندن  در  دانش آموزان  از  تعدادی  که  درصورتی  رفع اشکاالت روخوانی: 
این گونه کلمات یا ترکیب ها را روی تخته بنویسید و با نشان دادن صحیح حروف و حرکات از دانش آموزان بخواهید، آن کلمه را به صورت 
دسته جمعی و بخش   بخش بخوانند تا در خواندن آن ها تسلّط الزم را پیدا کنند. شیوه ی صحیح اشاره کردن به بخش ها به شرح زیر است:

اشاره ی ثابت: اشاره ی ثابت به صداهای کوتاه، الف کوچک و تنوین، مانند:

کُـِتـَب          ٰذِلـَك          َاَحـٌد          ُصـُحـٍف          َحـَسـَنـًة

اشاره ی  متحرّک: اشاره به صداهای کشیده، حرف ساکن و تشدید که دست مطابق فلش ها حرکت می کند، مانند:

                                         نـوحـیهـا               َاۡمـِهـۡلـُهـۡم               َحـٍقّ 

ـۡمـِس ـۡت                 ِفی ااۡلَۡرِض              َو الـشَّ              تَـمَّ

توّجه کنید فلش ها محل و شیوه ی اشاره کردن را نشان می دهد و نباید هنگام تدریس این فلش ها کشیده شود. برای کسب 
اطاّلعات بیش تر در این مورد، می توانید به پیش گفتار کتاب آموزش قرآن پایه ی اول ابتدایی مراجعه کنید.

٣ـ پخش قرائت، استماع و جمع خوانی: آموزگار در صورت در اختیار داشتن امکانات الزم، قرائت آیات درس را پخش 
می کند و از دانش آموزان می خواهد همراه با آن بخوانند. دانش آموزان همراه قرائت الگو، متن آیات را نشان می دهند و خط می برند، 

به این  ترتیب گوش دانش آموز آیات را می شنود، چشم او آیات را می بیند و زبان او آیات را تلفظ می کند. 
تذکّر 1: آموزگار باید هنگام پخش قرائت، بر خط  بردن و خواندن  دانش آموزان نظارت کند.

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

٤ـ فرد   خوانی قرائت آیات درس: از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک سطر را به صورت انفرادی بخوانند. آن ها را 
تشویق کنید مانند قرائت الگو بخوانند، ولی بر آن ها سخت نگیرید؛ دانش آموزی که آیات را به صورت معمولی می خواند نیز مورد تشویق 
قرار می گیرد. چنانچه برخی از دانش آموزان در خواندن برخی کلمات، مشکل داشتند به شیوه ی رفع اشکاالت روخوانی عمل کنید.

چهارم



پنجم

جلسه ی دوم

یا  الف ـ پخش قرائت، استماع و جمع خوانی: دانش آموزان، در صورت امکان قرائت آیات درس را از کتاب گویا 
رمزینه های سریع پاسخ گوش می کنند و با نشان دادن خط همراه با آن می خوانند. آموزگار توّجه دانش آموزان را به رعایت قاعده ی 

درس، جلب می کند.
نکته: زیر برخی از کلمه ها و ترکیب ها خط کشیده شده است. بسیاری از این کلمات در فارسی و قرآن به یک معنا هستند 

و یا دانش آموزان با این کلمات آشنایی اجمالی دارند. معنای آن ها را از دانش آموزان بپرسید؛ این بخش امتیاز منفی ندارد.
ب ـ خواندن عبارات جدید قرآنی: در جلسه ی دوم هر درس، تعدادی از عبارات قرآنی آمده است که معموالً در آن ها 
به یک قاعده ی روخوانی تأکید شده است. دانش آموزان، این عبارات را با رعایت قاعده ی موردنظر می خوانند. این عبارات ترجمه 

شده است تا دانش آموزان ضمن آشنایی با مفاهیم اّولیه ی قرآنی برای انجام فّعالیت »کار در کالس« نیز آماده شوند.
تذکّر مهم: دانش آموزان موظّف به حفظ ترجمه ی عبارات قرآنی و هم چنین مفاهیم کار در کالس نیستند. این موارد را 
در ارزش یابی مستمر و پایانی درنظر نگیرید، ولی می توانید از دانش آموزانی که در این زمینه عالقه و توانایی بیش تری نشان می دهند 

به شیوه ای مناسب تقدیر کنید.
جـ  کار در کالس: به منظور ایجاد عالقه ی بیش تر دانش آموزان بـه قرآن و فراهم  آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی عبارات 
ساده و کوتاه قرآن، در هر درس بخشی به عنوان »کار در کالس« در نظر گرفته شده است. این بخش به روش یادگیری مشارکتی و به صورت 
گروهی توّسط دانش آموزان انجام می شود. ایشان در کالس ابتدا هر تمرین را در کتاب خود انجام می دهند. آن گاه معلّم پاسخ هر سطر را 
از یک گروه می پرسد؛ اگر پاسخ نادرست بود، گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم دانش آموزان به نادرستی پاسخ اّول پی ببرند.
انجام تمرین های »کار در کالس« الزامی است، ولی فراگیری مطالب این بخش توّسط دانش آموزان می تواند به عنوان فّعالیت های 
آزاد خارج از کالس در ارزش یابی مستمر دانش آموزان منظور شود؛ و عدم یادگیری آن ها نباید در ارزش یابی مستمر و پایانی منجر به 

کسر نمره ای از دانش آموزان گردد.
نکته: برخی از عبارات و آیات برای حفظ توصیه شده اند. دانش آموزان را به حفظ این بخش ها تشویق کنید. از این بخش 

ارزش یابی پایانی به عمل نمی آید، بلکه صرفاً رتبه یا امتیاز تشویقی دارد.

جلسه ی سوم

الف ـ خواندن از روی قرآن کامل
 به منظور آشنایی بیش تر دانش آموزان با قرآن کامل، احساس توانایی و اعتماد به نفس در خواندن آن و تحقق هدف آموزش 
قرآن در دوره ی ابتدایی، جلسه ی سوم هر درس، به آوردن قرآن کامل به کالس و خواندن از روی آن اختصاص یافته است. این تمرین 

طّی مراحل زیر انجام می شود.
١ـ پس از آوردن قرآن کامل، هر میز حّداقل یک جلد قرآن در اختیار داشته باشد.

٢ـ یک صفحه از قرآن کریم را به طور تصادفی انتخاب کنید.
٣ـ دانش آموزان هر میز در ظرف چند دقیقه، آیات صفحه را برای یک دیگر می خوانند.



٤ـ چند نفر از دانش آموزان داوطلب، هر کدام یک سطر از آن صفحه را قرائت کنند. ضمن بیان موفّقیت نسبی دانش آموزان، 
آن ها را به قرائت در منزل تشویق کنید.

هم چنین به منظور تقویت عالقه ی دانش آموزان به انس با قرآن کریم، تصاویری از دانش آموزان مسلمان سایر کشورها در حال 
فراگیری قرآن آورده شده است. 

ب ـ پیام قرآنی
هدف از ارائه ی پیام های قرآنی، کسب مهارت تفکّر در آیات قرآن کریم است. از دانش آموزان بخواهید که پس از خواندن آیه و 
ترجمه ی پیام، درباره ی مفهوم آن به کمک تصاویر یا پرسش هایی که در کتاب آمده است، به صورت گروه های دو یا سه نفره با یک دیگر 

گفت وگو و مشورت کنند؛ سپس نظر خود را درباره ی پیام و مصادیق آن در زندگی فردی، برای کالس بیان نمایند.
از دانش آموزان بخواهید که عبارت پیام قرآنی را در آیات درس بیابند و از روی آن بخوانند.

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

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

معنای لغات مشترک قرآنی و فارسی می شود.
پیشنهاد: خوب است دانش آموزان در شروع زنگ اّول، هم زمان با ورود معلّم به کالس، پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی 

بخوانند.

ج ـ داستان
داستان را به شیوه ی قّصه گویی و به زبان ساده، به کمک تصاویر برای دانش آموزان تعریف کنید و از بیان مطالب زائد و غیرمستند 

بپرهیزید. در صورت وجود وقت از دانش آموزان بخواهید که هر یک چند سطر از داستان را از روی کتاب بخوانند.
تذکّر: معلّم در پایان جلسه ی سوم، دانش آموزان را به انجام تمرینات انس با قرآن در خانه و خواندن روزانه ی قرآن کریم 

توصیه می کند.

جلسه ى چهار م

انس با قرآن در خانه: در پایان هر درس براى تقویت مهارت روخوانى قرآن، تمرین هایى به عنوان تكلیف خانه داده شده است. 
قطره اما دریا: پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و ائمه ی معصومین علیهم السالم در طول عمر پربرکت خود همواره با قرآن کریم انس 
داشته و مسلمانان را نیز بر این  امر سفارش کرده اند. نقش الگویی ایشان از یک سو واحادیث و روایات فراوان درباره ی انس با قرآن کریم از 
سوی دیگر، می تواند به عنوان یک روش تأثیرگذار در آموزش قرآن، زمینه ی مناسبی را برای تحقق اهداف موردنظر فراهم کند. دانش آموزان 

در جلسه ی انس با قرآن، حدیث را می خوانند و با کمک معلم خود درباره ی آن با یک دیگر گفت وگو می کنند.

ششم



هفتم

براى بهره گیرى بیش تر از بخش انس با قرآن در خانه، توّجه به نكات زیر ضرورى است.
1ـ این بخش، تكلیف دانش آموزان است و باید آموزگار بر انجام آن توّسط دانش آموزان، نظارت داشته باشد. بدیهى است این 

نظارت باید همراه با تشویق بوده تا ضمن كنترل تكلیف دانش آموزان از برخى سخت گیرى هاى رایج به دور باشد.
2ـ تمرین هاى این بخش، تقویت مهارت روخوانى و انس با قرآن در خانه را بر عهده دارد و نباید در آزمون های کالسی استفاده شود.

3ـ پس از بازبینى تكلیف، از دانش آموزان بخواهید تا تمرین ها را پاسخ دهند و پاسخ آن ها را تصحیح و تكمیل كنید.
4ـ این بخش، معموال ً از سه یا چهار تمرین تشكیل شده است. در تمرین اّول، روخوانى آیات درس مورد نظر است. در تمرین دوم و سوم بر 
برخى از قواعد روخوانى به ویژه اتصاالت تأكید مى شود و در تمرین آخر، روخوانى آیات درس همراه با بخشى از آیات دیگر در حّد یک یا دو صفحه 
از قرآن كامل آمده است. دانش آموزان این صفحه ی قرآنى را به میزانى كه در وقت مقّرر مقدور است، تمرین می کنند و در كالس مى خوانند. این كار 
جرأت آن ها را در مراجعه به قرآن كامل افزایش می دهد و دانش آموزان باور مى كنند كه تالش چند    ساله آن ها به توانایى خواندن قرآن منجر شده است. 

تذّكر: هرچند كه انجام تمرین با خّط قرآن كامل در محدوده ى وقت مقّرر مفید است و دانش آموزانى كه در خواندن این آیات 
توانا هستند، تشویق می شوند و امتیاز مى گیرند ولى از كسانى كه این توانایى را ندارند، نه در ارزش یابى مستمر و نه در ارزش یابى 

پایانى هیچ نمره اى كسر نمى شود.
درس آخر )قرآن در تابستان( این بخش، تنها برای فصل تابستان نیست، بلکه در طول سال تحصیلی نیز با هدف تعمیم 
مهارت روان خوانی )حفظ اجمالی( قرآن کریم به آن مراجعه می شود. عالوه بر آن هر یک از صفحات بخش قرآن در تابستان برای یک 
هفته درنظر گرفته شده است، هر دانش آموز می تواند ضمن تالوت این صفحه، از کتاب گویا و یا رمزینه های سریع پاسخ نیز برای انس 

بیش تر با قرآن کریم استفاده کند.

پرسش و ارزش یابى
به منظور سنجش پیشرفت دانش آموزان و تشخیص میزان توفیق آموزگار در تدریس، انجام مراحل زیر ضرورى است.

1ـ در جلسه ی بعد از تدریس، با توّجه به میزان وقت موجود، هر دانش آموز یک یا دو سطر از آیات درس را مى خواند. 
بدین ترتیب هم روخوانى آیات درس مرور و تمرین مى شود و هم ارزش یابى مستمر به عمل مى آید.
2ـ چند دانش آموز پیام قرآنى را مى خوانند و مفهوم آن را به زبان ساده توضیح مى دهند.

3ـ تكلیف »  انس با قرآن در خانه  « بازدید و بررسى مى شود و نتیجه ى آن در ارزش یابى مستمر منظور مى گردد.

اهداف مورد انتظار
هر چند تقویت عالقه ی دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم و یادگیری آن، مهم ترین هدف درس قرآن است و به همین منظور 
محتوای آموزش از تنوع برخوردار است، ولی انتظار می رود دانش آموزان در پایان سال تحصیلی، به طور خاص به توانایی های زیر دست یابند.

1ـ آیات جلسه ی اّول هر درس را به صورت روان و معمولى بخوانند.
٢ـ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده بخوانند.

٣ـ عبارت پیام قرآنى و ترجمه ى آن را از روى كتاب بخوانند و بتوانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخى از 
مصادیق آن را بیان كنند.

هر دانش آموز با توانایى هاى فوق، حداكثر رتبه را كسب مى كند. بدیهى است بسیارى از دانش آموزان بیش از این حد توفیق 
خواهند داشت. تفصیل این بخش نیز در كتاب راهنماى معلم آمده است.



تذكر مهم
به منظور تقویت انس دانش آموزان با قرآن كریم، آیات دروس براى دانش آموزان ترجمه شده است. از آن جا كه دانش آموزان 
موظف به حفظ ترجمه ی کلمات و عبارات بخش كار دركالس نیستند، این موارد را در ارزش یابى پایانى در نظر نگیرید. مى توانید 
از دانش آموزانى كه در این زمینه عالقه و توانایى بیش ترى از خود نشان مى دهند، به شیوه مناسب تشویق و تقدیر كنید و براى آن ها در 

ارزش یابى مستمر، نمره و امتیاز خاصى قائل شوید.

چند توصیه
1ـ تشویق دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم، خواندن آیات دروس شبیه کتاب گویا یا رمزینه های سریع پاسخ، حفظ 

پیام هاى قرآنى و برخى از آیات دروس درصورتى كه بدون اجبار باشد، مناسب و ارزشمند است.
2ـ در صورت امكان، فایل کتاب گویا را تكثیر كرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

3ـ دانش آموزان را به فعالیت هاى جذاب خارج از كالس تشویق كنید مانند: خواندن آیات درس در خانه در حضور والدین 
حتى االمكان هر روز به مدت چند دقیقه، گوش كردن نوار آموزشى در خانه، انجام فعالیت هاى هنرى و ذوقى درباره ی پیام هاى قرآنى، 
شركت در مسابقات و حضور در مجالس قرآنى )دارالقرآن، مساجد و هیئت هاى مذهبى( و استفاده از برنامه های رادیو قرآن و شبکه 

قرآن و معارف سیما و…
4ـ توجه داشته باشید دانش آموزان باید تمام فعالیت هاى قرآنى به ویژه فعالیت هاى فوق برنامه را با رغبت و عالقه و بدون اكراه 

و اجبار و به دور از رقابت هاى ناسالم انجام دهند.

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى هرگونه اظهارنظر 
و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تكمیل برنامه ى درسى و كتاب هاى آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زیر 

تماس بگیرند.
پیشاپیش از همكارى و تالش همه ى عزیزان سپاس گزارى مى شود.

http://quran-dept.talif.sch.ir       )در گاه )وب سایت
quran-dept@talif.sch.ir    )رایانامه )ایمیل

هشتم
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یادآوری

َفـَذکِّـۡر بِـاۡلـُقـۡرآِن

به وسیله ی قرآن یادآوری کن          
                                                                                                        سوره ی ق، آیه ی ٤٥

دانش آموزان عزیز! ورود شما را به کالس پنجم تبریک می گوییم. امید است امسال نیز با توکّل بر خدا و با 
تالش بیش تر، قرآن کریم را بهتر بیاموزید. به یاد داشته باشید، خواندن روزانه ی قرآن کریم، کلید اصلی انس دائمی 

شما با قرآن است.
در این جلسه برای یادآوری آموخته های قبلی، تمرین های زیر را انجام دهید.

این عبارات قرآنی را با دقت در حرکات و عالئم بخوانید.تمرین دوم

َانعام 1٥٥         ـٰذا ِکـتـاٌب َانۡـَزلۡـنـاُه ُمـبـاَرٌك  1ـ َو ه

ُدخان 3         ٢ـ ِانّـاۤ َانۡـَزلۡـنـاُه فـی لَـۡیـلَـٍة ُمـبـاَرکَـٍة 

َحشر ٢1         ًعـا  3ـ لَـَرَایۡـَتـه و خـاِشـًعـا ُمـَتـَصـِدّ

بقره 1٢1            
ٰ
 ِتـالَوِتـه  ٤ـ یَـۡتـلـونَـه و َحـقَّ

درس اّول

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

جلسه ی اول

https://www.roshd.ir/501-1
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با دقت در حروف ناخوانا، این عبارات قرآنی را بخوانید.

ـ یاء زیر الف کوچک )ٰی(:

 ما َاۡوحٰی
ٰ
 ِالٰی َعـبۡـِده ٢ـ فَـاَۡوحٰیۤ      فی ٰذِلـَك لَـِذکۡـرٰی 1ـ ِانَّ

ـًـ ی(: ـ یاء بعد از تنوین فتحه )ـ

ـی ۤی َاَجـٍل ُمـَسـمًّ ـٰ ٢ـ ِال     ـٰذا هُـًدی 1ـ ه

ـ واو پایه ی همزه )ؤ(:

 فُـؤاَدَك
ٰ
٢ـ ِلـنُـثَـِبّـَت ِبـه     1ـ ِکـتـابًـا نَـۡقـَرُؤه و

ـ یاء پایه ی همزه )ٔی(:

ُئ نَـۡفـسـی ٢ـ َو ماۤ ُابَــِرّ     1ـ نَـِبّـۡئ ِعـبادی

ـ الف بعد از واو آخر ) ـوا(

ٰ
رۤوا آیـاِتـه َـّ ب ٢ـ ِلـَیـدَّ     ذیـَن آَمـنـوا ِبـآیـاِتـنا 1ـ َالَـّ

تمرین سوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و اتصاالت را با فلش نشان دهید.تمرین چهارم

ِنساء ٨٢               روَن الۡـُقـۡرآَن  َـّ 1ـ َافَـال یَـَتـَدب

ِنساء ٤7         لۡـنـا  ذیـَن اوتُـوا الۡـِکـتـاَب  آِمـنـوا ِبـمـا نَـزَّ َهـا الَـّ ُـّ ٢ـ یـا َای

فُرقان 30   َذا الۡـُقـۡرآَن َمـۡهـجـوًرا  30  ـٰ َخـذوا ه  َقـۡوِمـی اتَـّ   ِانَّ سـوُل  یـا َرِبّ 3ـ َو قـاَل الـرَّ
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دانش آموزان عزیز! برای آشنایی بیش تر شما با قرآن کریم، برخی از آیات کتاب درسی به صورت ساده ترجمه 
شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و نیازی به حفظ آن ها نیست. 

جلسه ی دوم

نماز در قرآن

آخرین عبارت قرآنی این صفحه را از حفظ بخوانید.                            

حفظ قرآن

این آیات را با نشان دادن خط بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.
حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ 1ـ ِبـۡسـِم الـلٰـّ
به  نام       خداوند       بخشنده ی        مهربان  

٢ـ الۤـۤم    1    ِتـۡلـَك آیـاُت الۡـِکـتـاِب الۡـَحـکـیـِم     ٢ 
       الف الم میم     ٭        این          آیات          کتاب        حکمت آموز است،

     هُـًدی َو َرۡحـَمـًة ِلـۡلـُمـۡحـِسـنـیـَن   3
       هدایت    و     رحمتی    برای        نیکوکاران؛

کـاَة  ـالَة   َو یُـۡؤتـوَن الـزَّ ذیـَن یُـقیـمـوَن الـصَّ 3ـ َالَـّ
     کسانی که    برپا می دارند        نماز را    و  می پردازند     زکات را

     َو هُـۡم ِبـاأۡلِخـَرِة هُـۡم یـوِقـنـوَن   ٤
            لقمان 1 تا ٤                      و ایشان   به  آخرت     یقین دارند. 

ِه  ُقـلـوبُـُهـۡم   ِبـِذکۡـِر الـلٰـّ ذیـَن آَمـنـوا   َو تَـطۡـَمـِئـنُّ ٤ـ َالَـّ
         )آنان که به خدا توجه دارند( کسانی هستند که ایمان آورده اند و دل هایشان با یاد خدا آرام و مطمئن است؛ 

 الـُقـلـوُب     ٢٨ ِه تَـطـَمـِئـنُّ      َاال ِبـِذکۡـِر الـلٰـّ
       آری فقط با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.

 رعد ٢٨



٭ َرسـولَـه و = َرسـول + ـه: پیامبر او  4  

کار در کالس

تمرین اول

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

معنای صحیح را عالمت بزنید.

    نیکوکاران     مؤِمنان  1ـ ُمـۡحـِسـنیـَن: 

    بپردازید     برپا دارید  ٢ـ َاقـیـموا: 

    بپردازید     برپا دارید  3ـ آتـوا: 

   اطاعت کردند     اطاعت کنید  ٤ـ َاطیـعوا: 

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

     یونُس ٥7                       1ـ  َو هُـًدی َو َرۡحـَمـٌة ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـیـَن    ٥7 
 و …      و     …   ی برای   مؤمنان        

     بقره 1٩٥       الۡـُمـۡحـِسـنـیـَن        1٩٥  َه  یُـِحـبُّ   الـلٰـّ ٢ـ َو َاۡحـِسـنـوا  ِانَّ
 و نیکی کنید، قطعاً   …    دوست دارد         …         را

     َحّج 7٨              کـاَة  ـالَة   َو آتُـوا الـزَّ 3ـ فَـاَقـیـُمـوا الـصَّ
پس     …       …   را و    …        …    را؛ 

        َانفال 1           َه َو َرسـولَـه و٭  ٤ـ  َو َاطـیـُعـوا الـلٰـّ
و       …       …   را و     …      او   را.



  5   ٭ اگر قرآن به تعداد کافی در مدرسه موجود نیست، از دانش آموزان بخواهید در صورت امکان از خانه، قرآن بیاورند.

با  بیاورید٭؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد.  به تعداد کافی، قرآن به کالس  یا دفتر مدرسه  از نمازخانه 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

جلسه ی سوم

خواندن از روی قرآن کامل

١٢

3

مراحل استفاده از قرآن کامل در کالس درس ١

4
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 ٰهـَذا الۡـُقـۡرآَن   یَـۡهدی ِلـلَّـتـی ِهـَی َاۡقـَوُم ِانَّ
این قرآن به درست ترین راه و روش، هدایت می کند.

                                                                                                                          سوره ی ِاسراء، آیه ی ٩

1ــ یکی از نام های قرآن »  نور« است. به نظر شما چرا خداوند، قرآن را » نور« نامیده است؟ 
٢ــ درباره ی پیام قرآنی درس با دوستان خود گفت و گو کنید.

3ــ پیام قرآنی درس را از قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

پیام  قرآنی

فعالیت
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انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آیات جلسه ی دوم را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را تمرین اول
از طریق رمزینه های سریع پاسخ و یا با کتاب گویا تمرین کرده و هنگام خواندن آن ها، به ترجمه ی آیات نیز دّقت کنید.

قطره اما دریا

امام علی علیه الّسالم:

قرآن را نیکو و زیبا بخوانید.٭

٭ ُغَررُ الِحَکم، حدیث ٢٥٤3
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تمرین سوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حروف ناخوانا خط بکشید.تمرین دوم

الرحمن ٢٢         ۡؤلُـُؤ َو الۡـَمـۡرجـاُن     ٢٢  1ـ یَـۡخـُرُج ِمـۡنـُهـَمـا الـلُـّ

           ُدخان ٤1         ٢ـ یَـۡوَم الیُـۡغـنی َمـۡولًـی َعـۡن َمـۡولًـی َشـۡیـئًـا 

                َاعراف ٢0٤         3ـ َو ِاذا ُقـِرَئ الۡـُقـۡرآُن   فَـاۡسـَتـِمـعـوا لَـه و 

َحّج 77   کُـۡم  َـّ ذیـَن آَمـنُـوا   ِاۡرکَـعـوا   وَ  اۡسـُجـدوا   وَ   اۡعـبُـدوا َرب َهـا الَـّ ُـّ ٤ـ یـاۤ َای

در عبارات تمرین فوق، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از آن ها، 
مانند نمونه با فلش وصل کنید.

هر روز تعدادی از آیات ٩ تا 16 سوره ی ِاسراء را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به صورت 
جمله به جمله بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن

عبارت سوم را از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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ِم�َ� رُـا�ُمـو �  ِ�َ� اَ�َمُ     َو�ُ�َّشِ َذاا�قُرءاَن    َ�دي لِل ه ِان
ِت     اَ� �َهُ� اَجرًـا َ���ًا �عَملوَن الصّْ لِـ�َ �َ� � اِّ
ِم�وَ� ِ�اـألِخرَـةِ      اَع�َد� �َهُ�  اُ�و �َ� ل � َو اَ� ا�
ءَه{ ِ�اـلخَ�ِ« ِ      ُد�اـ ّ

�ِا�ساُن ِ�اـل َعذاً�اـ اَل�ًما � َو�َ دُع ال
اَر  ءاَ�َِ�« �یَل َوال ا � َوَجعَلَ�اـال ً ِا�ساُن َع�ول َو ஐاَن ال
ةً   ءاَ�ۀَـ ال�هارِ مُ�ِ�َ �ِ�      َوَجعَل�اـ   ءاَ�ۀَـ ال فََمَ�و�اـ
�َ� ِ�تَ�َ�غوا فَضًالا  مِن  َربِّ�ُ�       َو  لَِ�علَموا َ�دَـَد الّسِ
هُـ َ�فصیًالا � َو ُ�  ِا�ساٍن �ل ٍء فَص�َ �َُوالِحساَب ‘  َو
مَـۀِـ ��ِ�َوُ� رِـُج  لَه{ َ�وَ� ا   »  رِئَ ه{ �� ُعُ�ِ�هـ هُـ �! �اَ�زَـم
�َک  «   َ�ف�َ � �ِ  أ�َ� هُـ مَ�شوًرا � اٍّ �بًا �َ لـق ��ِ
ِ�َفِسَک ال�َوَ� َعلَ�َک َحس�بًا �مَِن ا��دَـي     َ�اِـ� ما
َ�َ�دـي  لَِ�فِسهـ  «  َو مَ� َضل     َ�اِـ� ما َ�ِضل عَ لَـ�ا‘
ّتَح      �َ� ا�زَِـُر  واِزَرةٌ  ِوزرَ  اُخرـي ‘  َوما ُ�ّ�ا مَُ�ّ�ِ َول
 اَن ُ�لَِک قرَـَ�ۀًـ    اََ�� مُ�َ��ا  اََرد� ا�َو ِاذا ً نَ�عََث رَسول
ا �َ دم�ًا� � �ـ َد َـ اا�َقوُل     فَ  فََفَسقوا��ا     فََ�ق َعلَ�

سورهي  ِا�اء

صفحه ی ٢٨٣ قرآن کامل
  9  
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تمرین اول آیات 49 تا ٥٥ سوره ی َقَمر و آیات ١ تا ١4 سوره ی الّرحٰمن را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.   

آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله بخوانید.   تمرین دوم

جلسه ی اول درس دوم
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٢

٣

4

٥
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7
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9

١0

١١

١٢

١٣

١4

سورهي  قََمر
ا واِح َدةٌ ّ   ِال ِاّ�اـ  ُ��َ  ٍء َخلَـق�هُـ ِ�َ�دَـٍر � َو ما  اَم رُـ�اـ
  اَ��اَع�ُ� ـ لَمـٍح  ِ�اـلَ�َ�ِ � َو �َقَد اَهلَ��ا  َ�
فَ ـَهل ِمن مُدِ�رٍـ� َوُ�ل�َ ٍء فَ ـعَلوهُ فِ� الزُ�رِـ �
َوُ� َصغ�ٍ  َوکَب�ٍ مُس�َطَرـٌ � ِا� ا�ُم�قَ� ف� َجّ�ٍت
َو َ�رٍَـ  �  ف� َم�عَِد ِ�ٍق     ِع�دَـ َمل�ٍ� مُ��َِدرٍ  �

لر�ان سورهي  اِّ

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِا�ساَ�� َ� ا�ُ�رـءاَ�� َخلََق ال لر�ُ� )1 َعل اِّ
مُس َوالَقَمرُـ  ِ�حُسباٍن�َوال�جُ� لش َمُه الَ��اَن�اِّ َعل
ءَ َرفَ ـعَ ـها      َوَوَضَع ال م�اَن ما ـ داِن�َوالس َج رُـ �َسجُ  َوالش
ا َ�طـغَوا فِ� ا�م�اِن�َو اَ��مُـواا�َوزَن  ِ�اـلِقسِط ّ � اَل
اَرَض َوَضعَ ـها ِ�الاَ�اـِ� � واا�م�اَن� َوال اُ�ِ�ُ َول
اَ�مـاِ� � َوالحَب ��ا �اِ� ـَهۀٌ      َوال��ُ�  ذاُت ال
ِء  َرّ�ِ�مُـا ا ذُوا�عَصِف    َوالر��اـُن � فَِباَّىِ  ءال
ِا�ساَن مِن َصلـصاٍل ஐَا��َّ�اـرِ� �ِن�َخلََق ال تَُ�ّ�ِ

https://www.roshd.ir/501-2
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جلسه ی دوم

قرائت آیات درس را از کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با قرائت الگو 
ــٌ در آخر کلمات خوانده نمی شود. ـًـــٍ ـُـ و  ـ

ـِ ـ ـَ بخوانید. دّقت کنید در هنگام وقف، حرکات 

  این عبارات قرآنی را بخوانید، در آخر هر سطر وقف کنید و به ترجمه ی آن ها توجه نمایید.

ُملک ٢9 ۡحـٰمـُن          ١ـ ُقـۡل هُـَو الـرَّ
بگو   او )خدا( بخشنده است.  

بقره ٢9 ذی  َخـلَـَق لَـکُۡم ما ِفـی اۡلَ ۡرِض َجـمیـًعا      ٢ـ هُـَو الَـّ
  او  کسی است که آفرید برای شما همه ی آنچه در زمین است.

نَحل ١٢ ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر     ـَر  لَـکُـُم الـلَّـۡیـَل َو الـنَّـهاَر  َو الـشَّ ٣ـ  َو َسـخَّ
و در خدمت شما قرار داد  شب      و    روز      و  خورشید    و   ماه را  

ص 7١ َك ِلـۡلـَمـالِۤئـَکـِة  ِانّـی خاِلـٌق بَـَشـًرا ِمـۡن طینٍ     ُـّ 4ـ ِاۡذ قـاَل َرب
هنگامی که گفت پروردگارت به فرشتگان  که من آفریننده ی بشری هستم از ِگل  

تمرین اول

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

کار در کالس

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

ۡحـٰمـُن                   طه 90 کُـُم  الـرَّ َـّ ١ـ َو  ِانَّ َرب
و قطعاً   …   شما    …    است.

 
ُه  خاِلـُق  کُـِلّ َشۡی   ٍء                    َرعد ١6 ٢ـ ُقـِل  الـلٰـّ

بگو     …       …       هر   چیز است.

ۡمَس َو الۡـَقـَمـَر        َانبیاء ٣٣  ـذی  َخـلَــَق الـلَّـۡیـَل َو الـنَّـهـاَر َو الـشَّ ٣ـ  َو  هُـــَو  الَـّ
 و او )خدا( کسی است که …     …      و      …     و      …      و    …  را.

تمرین اول

تمرین دوم

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

ۡحـٰمـن:   بخشنده   پروردگار ١ـ َالـرَّ

٢ـ َرّب:   خدای بخشنده   پروردگار

٣ـ َخـلَـَق:   آفرید   آفریننده

4ـ خاِلـق:   آفرید   آفریننده

٥ـ َالـلَّـۡیـَل َو الـنَّـهـاَر:   روز و شب   شب و روز

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر:   و خورشید و ماه   و ماه و خورشید 6ـ َو الـشَّ
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان این کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

ادامه ی مراحل استفاده از قرآن کامل در کالس درس

جلسه ی سوم

٥

٦

٧

خواندن از روی قرآن کامل
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١ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت  و گو کنید.
٢ـ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

پیام  قرآنی

ۡحـٰمـُن  َعـلَّـَم الۡـُقـۡرآَن َالـرَّ
خدای بخشنده، قرآن را به ما یاد داد.

سوره ی الّرحٰمن، آیه ها ی ١ و ٢

فعالیت
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٭ َکنُز الُعّمال، ج ١٥، ص ٣9٢

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با کتاب تمرین اول
گویا یا رمزینه های سریع پاسخ تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.

پیامبر اعظم صلّی اهلل علیه و آله:

خانه های خود را

 با خواندن مناز و قرآن،
 نورانی کنید.٭

قطره اما دریا
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در عبارات تمرین بال، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از تمرین سوم
آن ها، با فلش وصل کنید.

این عبارات قرآنی را بخوانید و در آخر هر سطر وقف کنید.تمرین دوم

َانعام ١0٢ ١ـ خاِلـُق کُـِلّ َشـۡیٍء   فَـاۡعـبُـدوهُ       

نوح ٣ قـوُه   َو َاطـیـعـوِن            َه   َو اتَـّ ٢ـ َاِن اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ

ُحُجرات ١٣ ِه َاتۡـقـاکُـمۡ         ٣ـ ِانَّ َاکۡـَرَمـکُـۡم ِعـۡنـَدالـلٰـّ

ِاسراء 70 ۡمـنـا بَـنـی آَدَم   َو َحـَمـۡلـنـاهُـۡم ِفـی الۡـبَـِرّ َو الۡـبَـۡحـِر      4ـ َو لَـَقـۡد کَـرَّ

هر روز تعدادی از آیات ١ تا ١0 سوره ی اعراف را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به صورت 
جمله به جمله بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن

یکی از عبارت های بال را از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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صفحه ی 1٥1 قرآن کامل
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ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
مـص��ِ 1( ٌب اُ�ِ�َل ِالَیَک      فَالا َ�کُن ف� َ�ِرَك ا�
ِم�َ� � لِلُمـو  َو ِذ�رـي      َحرَـٌج ِم�هُـ      ِ�تُ�ِ�َر  ِ�هـ

ا  َ�ِ�عوا     اُ�ِ�َل  اِلَ�ُ��  ِمن  َرّ�ُِ��         َو ل ِعوا  ما
� اٍّ

ءَ   ‘   قَل�ـ ًالا  ما  َ�َ��رـوَ�  �     اَوِ�� ـاـ مِ�  دوِ�هـ
ها        فَ�اـءَها  َ��ُ��اـ ��ََوَ��  ِم� قرَـ�ۀٍَـ  اَهل
�ِ لوَ� � فَما �اـَن  َدع ـو� ـهُ�

  َ��اً�اـ      اَو ُه� �اـ
  اَن �اـلوا      ِاّ�اـُ��ّا ظلِمَ� � ا       ِالّ ءَُ� �َ أُس�ا ِاذ ج ا
ـ لـَ ن ا�مُرَسلَ�� �َ� اُرِسَل ِالَِ��     َو�َ�َسئئَ  ـَ ن ا� فَلَـ�َسئئَل
ئِ�َ� � � َعلَِ��  ِ�عِلٍ�      َو ما ُ�ّ�ا �اـ فَلََ�ُ�ص
َوا�وَزُ� َ�وَمِ�ِ�}ا�َ�ق  ‘   فَمَ� َ��ُ َ� َ�واز �ُ هـ{
ِ�َک ُهُ� ا�ُمفلِـحوَن � َو مَن خَفت َ�واز �ُ هـ{ َ�اـُو�
ا اَ�ُفَسـُه�       �ِ ما  �اـ�ا َخِ�و �َ� ِ�َ� ا� َ�اـُو�
اَرِض ُ�  فِ� ال ّْ��َا  �َظلِموَ� � َو َ�َقد م�ِ ِ�ئئا�
َوَجعَل�ا لَُ�� ��ا مَعا�َِش ‘   قَل�ًالا ما �َ�ُ�رـوَن �

سورهي  اَ�ا�
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آیات ١88 تا ١9٥ سوره ی َاعراف را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید. تمرین اول

آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله بخوانید.

جلسه ی اول

تمرین دوم

١

٢

٣

4

٥

6

7

8

9

١0

١١

١٢

١٣

١4
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درس سوم

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
مـص��ِ 1( ٌب اُ�ِ�َل ِالَیَک      فَالا َ�کُن ف� َ�ِرَك ا�
ِم�َ� � لِلُمـو  َو ِذ�رـي      َحرَـٌج ِم�هُـ      ِ�تُ�ِ�َر  ِ�هـ

ا  َ�ِ�عوا     اُ�ِ�َل  اِلَ�ُ��  ِمن  َرّ�ُِ��         َو ل ِعوا  ما
� اٍّ

ءَ   ‘   قَل�ـ ًالا  ما  َ�َ��رـوَ�  �     اَوِ�� ـاـ مِ�  دوِ�هـ
ها        فَ�اـءَها  َ��ُ��اـ ��ََوَ��  ِم� قرَـ�ۀٍَـ  اَهل
�ِ لوَ� � فَما �اـَن  َدع ـو� ـهُ�

  َ��اً�اـ      اَو ُه� �اـ
  اَن �اـلوا      ِاّ�اـُ��ّا ظلِمَ� � ا       ِالّ ءَُ� �َ أُس�ا ِاذ ج ا
ـ لـَ ن ا�مُرَسلَ�� �َ� اُرِسَل ِالَِ��     َو�َ�َسئئَ  ـَ ن ا� فَلَـ�َسئئَل
ئِ�َ� � � َعلَِ��  ِ�عِلٍ�      َو ما ُ�ّ�ا �اـ فَلََ�ُ�ص
َوا�وَزُ� َ�وَمِ�ِ�}ا�َ�ق  ‘   فَمَ� َ��ُ َ� َ�واز �ُ هـ{
ِ�َک ُهُ� ا�ُمفلِـحوَن � َو مَن خَفت َ�واز �ُ هـ{ َ�اـُو�
ا اَ�ُفَسـُه�       �ِ ما  �اـ�ا َخِ�و �َ� ِ�َ� ا� َ�اـُو�
اَرِض ُ�  فِ� ال ّْ��َا  �َظلِموَ� � َو َ�َقد م�ِ ِ�ئئا�
َوَجعَل�ا لَُ�� ��ا مَعا�َِش ‘   قَل�ًالا ما �َ�ُ�رـوَن �

سورهي  اَ�ا�

https://www.roshd.ir/501-3
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جلسه ی دوم

قرائت آیات درس را از کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با قرائت الگو تمرین اول
 )واو و الف کوچک( خوانده نمی شود.

ٰ
بخوانید. دّقت کنید در هنگام وقف، حرکات آخر ـه و و ـه

این عبارات قرآنی را بخوانید، در آخر هر سطر وقف کنید و به ترجمه ی آن ها توجه نمایید.تمرین دوم

      
ٰ
ِه َحـقَّ ِجـهـاِده ١ـ َو جاِهـدوا ِفـی الـلٰـّ

حج 78 و تالش و جهاد کنید در راه خدا آن چنان که شایسته ی  تالش و جهاد در راه خداست.    

ٍه َغـۡیـُره و  ـٰ َه  مـا لَـکُـۡم ِمـۡن ِال ٢ـ قـاَل یا َقـوِم اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ
َاعراف  ٥9 گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را، نیست برای شما هیچ خدایی جز او.     

    
ٰ
ذیـَن آَمـنـوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت ِمـۡن فَـۡضـِلـه ٣ـ ِلـَیـۡجـِزَی الَـّ

روم  4٥ تا پاداش دهد به کسانی که ایمان آوردند و کارهای خوب انجام دادند، از لطف و رحمتش   
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کار در کالس

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

١ـ جاِهـدوا:   جهاد کنید   عبادت کنید

٢ـ ُاۡعـبُـدوا:   جهاد کنید   عبادت کنید

٣ـ آَمـنـوا:   انجام دادند   ایمان آوردند

4ـ َعـِمـلـوا:   انجام دادند   ایمان آوردند

٥ـ صاِلـحات:   کارهای خوب   کار خوب

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید و یکی از عبارت ها را از تمرین دوم

حفظ بخوانید.

کُـُم                 َـّ َهـا الـّنـاُس   اۡعـبُـدوا َرب ُـّ ١ـ یـاۤ  َای
 ای             …             …       …  تان را                                                                        

  بقره ٢١
هِ             ٢ـ َو جـاِهـدوا ِبـاَۡمـواِلـکُـۡم  َو َانۡـُفـِسـکُۡم  فی َسـبیـِل الـلٰـّ

 و     …      با   …     تان  و   جان هایتان    در     راه       …                                    
 توبه 4١

ذیـَن   آَمـنـوا   َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت   َانَّ لَـُهـۡم َجـّنـاٍت ـِر   الَـّ ٣ـ َو  بَـِشّ
 و بشارت ده کسانی را که  …   و     …              …             که برای آن ها بهشت هایی است. 

بقره ٢٥   
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جلسه ی سوم

با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

انس با قرآن کریم در کشورهای هندوستان  1  و پاکستان  ٢  و  ٣ 

١

2

3

خواندن از روی قرآن کامل
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١ـ  درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت  و گو کنید.
٢ـ  پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید. 

پیام قرآنی

چو قرآن بخوانند دیگر خموش          به  آیات  قرآن  فرا دار  گوش

َو ِاذا ُقـِرٔیَ الۡـُقـۡرآُن
هنگامی که قرآن خوانده می شود،

فَـاۡسـَتـِمـعـوا لَـهو   َو َانۡـِصـتـوا
به آن گوش دهید و ساکت باشید؛

لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡرَحـمـوَن
تا لطف و رحمت خدا شامل شما شود.

سوره ی َاعراف، آیه ی ٢04

فعالیت
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انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

قطره اما دریا

رسول گرامی اسالم 

صلّی اهلل علیه و آله:

هر کس به قرآن احترام
 گذارد، به خدا احترام

 گذاشته است.٭

٭ جامُع َاحادیُث الّشیعه، ج ١٥، ص 7

با تمرین اول را  درس  آیات  است  خوب  بخوانید.  خود  خانواده ی  اعضای  برای  را  درس  آیات 
رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات 

دقت کنید.
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در عبارات تمرین بال، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از تمرین سوم
آن ها، با فلش وصل کنید.

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

ِاسراء ٢6 ـه و      ١ـ َو آِت َذا الۡـُقـۡربـٰی َحـقَّ

َانعام 6١      
ٰ
٢ـ َو هُـَو الۡـقـاِهـُر فَـۡوَق ِعـبـاِده

حج 40 ُه َمـۡن یَـۡنـُصـُره و      ٣ـ َو لَـَیـۡنـُصـَرنَّ الـلٰـّ

بقره ٢٥٥      
ٰ
ۡذِنـه ذی یَـۡشـَفـُع ِعـۡنـَدهۤ و   ِاّل ِبـاِ 4ـ َمـۡن َذا الَـّ

هر روز تعدادی از آیات ١96 تا ٢06 سوره ی َاعراف را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو 
به صورت جمله به جمله بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن
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صفحه ی 176 قرآن کامل

َوِلـۡیـِی َی ١

٢

٣

4

٥

6

7

8

9

١0

١١

١٢

١٣

١4

١٥

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
مـص��ِ 1( ٌب اُ�ِ�َل ِالَیَک      فَالا َ�کُن ف� َ�ِرَك ا�
ِم�َ� � لِلُمـو  َو ِذ�رـي      َحرَـٌج ِم�هُـ      ِ�تُ�ِ�َر  ِ�هـ

ا  َ�ِ�عوا     اُ�ِ�َل  اِلَ�ُ��  ِمن  َرّ�ُِ��         َو ل ِعوا  ما
� اٍّ

ءَ   ‘   قَل�ـ ًالا  ما  َ�َ��رـوَ�  �     اَوِ�� ـاـ مِ�  دوِ�هـ
ها        فَ�اـءَها  َ��ُ��اـ ��ََوَ��  ِم� قرَـ�ۀٍَـ  اَهل
�ِ لوَ� � فَما �اـَن  َدع ـو� ـهُ�

  َ��اً�اـ      اَو ُه� �اـ
  اَن �اـلوا      ِاّ�اـُ��ّا ظلِمَ� � ا       ِالّ ءَُ� �َ أُس�ا ِاذ ج ا
ـ لـَ ن ا�مُرَسلَ�� �َ� اُرِسَل ِالَِ��     َو�َ�َسئئَ  ـَ ن ا� فَلَـ�َسئئَل
ئِ�َ� � � َعلَِ��  ِ�عِلٍ�      َو ما ُ�ّ�ا �اـ فَلََ�ُ�ص
َوا�وَزُ� َ�وَمِ�ِ�}ا�َ�ق  ‘   فَمَ� َ��ُ َ� َ�واز �ُ هـ{
ِ�َک ُهُ� ا�ُمفلِـحوَن � َو مَن خَفت َ�واز �ُ هـ{ َ�اـُو�
ا اَ�ُفَسـُه�       �ِ ما  �اـ�ا َخِ�و �َ� ِ�َ� ا� َ�اـُو�
اَرِض ُ�  فِ� ال ّْ��َا  �َظلِموَ� � َو َ�َقد م�ِ ِ�ئئا�
َوَجعَل�ا لَُ�� ��ا مَعا�َِش ‘   قَل�ًالا ما �َ�ُ�رـوَن �

سورهي  اَ�ا�
٭



درس چهارم

آیات ٥٤ تا 61 سوره ی هود را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.تمرین اول

 آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله بخوانید.

جلسه ی اول

تمرین دوم

مل
 کا

آن
 قر

22
ی 8

حه 
صف

1

٢

٣

٤

٥

6

٧

٨

٩

1٠

11

1٢

1٣

1٤

1٥

سورهي  هود

�ّ�ٍء ۀ  قاَل ِاَعُض ءاِ�ـَهِ��ا �ِسـو� �َ ااعَ��ـ!  ِان َ�قوُل   ِال
»ءٌ ِمّما �ُ�ِکوَن� ِمن دونِه ا اَ�ّ� �رَـي اُِ�ُد اهللاَ     َواَ�دو
ُت عَ�َ� اِهللا �اتُ�ِ�رـوِن � ِا�ّ� َ�َو فَکیدو�� َ�یًعا     �ُ� ل
‘ ا ُهَو ءاِخ ٌذ  ِ� اـِص�َِ�ا َربّ�   َوَربُِّ�� ‘  ما ِمن دا�ۀٍـ      ِالّ
وا     فََقد اَبلَ�ُ�ُ� ِان َربّ� عَ�� ِ�اٍط ُمسَ��ٍ�� فَاِن َ�َول
 اِلَیُ��‘ َو �َستَخلِـُف َربّ� َ�ًماَغ�َُ�� اُرِسُ� ِ�هـ  ما
و�هَـ{ َش�ئًئا ‘  ِان َربّ� عَ�� ُ�ّلِ َ�ٍء َح�ٌظ� اَ�ُ�ّ َول
�َ� ءامَنوا مَ ـعَه{    ءَ اَم رُـ�      َ�� �ا  هوًدا      َوا� َو َ�ّما �اـ
هُ� ِمن َعذاٍب َغلیٍظ�َو تِلَک عادٌ« �ی ��َـ ٍۀ ِم�ّا « َو ِ�رَـ�َ 
ِ
ا اَم رَـ  ُ�ّ َعو �َوَعَصوا رُُسَ�{     َوا     �ِ ِ َرّ�ِ �َجَ�دـوا ِ�ئئا
�ا لَع�ًَۀ    َوَ�مَ الِق�َمِۀ ۀ ِذِه ا�د َجّباٍرَع�ٍد� َواُِ�عوا �� ه
ا ُ�عًدا �ِعاٍد َ�ِ� هودٍ� ُ�‘  اَل �عاًدا    کََ�رـوا َر �ِا  ا اَل
ـ ُبُدوااَهللا َ�وِ� اع  � لِـً�اـ  ‘ �اـَل موَد     اَ�ُ�� ص َ� �َو ِال
اَ رِض    وَاسَ�عَمرـَُ� ��ا {« ُهَواَ�َشاَُ� مَِن ال ٍه َغ�ُه �ِماَ�ُ� ِمن ا
فَاسَ��ِ�رـوُه     �ُ� �وبا ِالَ�ِه  «   ِا� َربّ� قرَـٌ� ُ�یٌب�

https://www.roshd.ir/501-4
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جلسه ی دوم

قرائت آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، تمرین اول
همراه با قرائت الگو بخوانید و به وقف کلمات توجه کنید.

هنگام وقف، تمرین دوم در  کنید. دقت شود  هر سطر وقف  آخر  و  بخوانید  را  قرآنی  عبارات  این   
حرکت خوانده نمی شود و »ـة  ة« به »  ـه  ه« تبدیل می شود. به ترجمه ی عبارات نیز توجه کنید.

َانفال 6٠ ٍة      1ـ َو َاِعـّدوا لَـُهۡم   َمـا اۡسـَتـطَـۡعـُتـۡم ِمـۡن ُقـوَّ
و آماده کنید در برابر آن ها )دشمنان خدا( آن چه می  توانید از قدرت و نیرو  

یونُس ٢6 ٢ـ ِلـلَّـذیـَن َاۡحـَسـنُـوا الۡـُحۡسـنـٰی َو ِزیـاَدةٌ     
برای کسانی که کار خوب کردند، پاداش نیکوتر و بیش از آن است.  

َاحزاب ٢1 ِه   ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة      ٣ـ لَـَقـۡد کاَن لَـکُـۡم فی َرسوِل الـلٰـّ
قطعاً برای شما، پیامبر خدا، الگوی نیکویی است.  

نـا َو آِتـنـا مـا َوَعـۡدتَـنـا َعـلٰی ُرُسـِلـَك   َو التُـۡخـِزنـا یَـۡوَم الۡـِقـیـاَمـِة             آل ِعمران 1٩٤  َـّ ٤ـ َرب
پروردگارا ببخش به ما آن چه وعده دادی به وسیله ی پیامبرانت؛ و خوار نساز ما را در روز قیامت.  

عبارت سوم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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کار در کالس

تمرین اول

تمرین دوم

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

ة:   قدرت و نیرو    رعد و برق 1ـ ُقـوَّ

٢ـ َاۡحـَسـنوا:   کار خوب کردند   کار کردند

٣ـ ُرُسـل:   پیامبر    پیامبران

٤ـ یَـۡوَم الۡـِقـیـاَمـِة:   خانه ی آخرت     روز قیامت

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

ِه               کَهف ٣٩ َة   ِااّل    ِبـالـلٰـّ 1ـ   ال     ُقـوَّ
 …      …    مگر از سوی …

َقـۡوا       َاۡجـٌر   َعـظیـمٌ            آل ِعمران 1٧٢ ٢ـ ِلـلَّـذیـَن  َاۡحـَسـنوا ِمـۡنـُهـۡم   َو اتَـّ
برای کسانی که    …       از آن ها و تقوا داشتند    …      …  است.

                      بقره ٢٨٥
ٰ
   َو  ُرُسـِلـه

ٰ
  َو کُـُتـِبـه

ٰ
ِه  َو َمـالِۤئـَکـِتـه ٣ـ   کُـلٌّ آَمـَن     ِبـالـلٰـّ

  همه  ایمان آوردند به  …   و      …     او  و کتاب های او و      … او.

ُه یَـۡحـکُـُم بَـۡیـَنـکُـۡم    یَـۡوَم الۡـِقـیـاَمـِة             ِنساء 1٤1 ٤ـ  فَـالـلٰـّ
 پس …    حکم می کند میان شما    …        …
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جلسه ی سوم

با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

١٢

3

انس با قرآن کریم در کشور فلسطین    ١    ،     2    ،   ٣   و لبنان   ٤ 

٤

خواندن از روی قرآن کامل



قصّه ی آیه ها
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ـًا«٭ حضرت  چند مرد ناشناس به سوى حضرت ابراهیم علیه الّسالم مى آىند و بر او سالم مى كنند. »قـالـوا َسـالم
ابراهیم علیه الّسالم كمر راست مى كند و با پشت دست، عرق پیشانى اش را مى گیرد و مى گوىد: سالم بر شما؛ و در 

حالى كه دست از كار مى كشد، آن ها را به خانه دعوت می کند.
چند لحظه بعد از ورود مهمانان به خانه، حضرت ابراهیم علیه الّسالم از اتاق بیرون آمده و به همسرش مى گوىد: 

سارا بانو! در منزل چه دارىم؟ باىد غذاىى براى مهمانان آماده كنیم.

٭ سوره ی هود، آىه ی 69

بشارت
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سارا پاسخ مى دهد: اگر شما به من كمک كنى، كباب خوبى از گوساله براى مهمانان پیامبر خدا آماده مى كنیم.
هم دست پخت  آن  كباِب گوساله،  مى گوید:  مى كند،  آماده  كار  این  براى  را  در حالى كه خود  ابراهیم  حضرت 

سارا بانو خوردن دارد.
٭ ٭ ٭

سارا ظرف غذا را به اتاق مى برد. حضرت ابراهیم از جا بلند مى شود، ظرف غذا را از دست همسرش مى گیرد 
و بر سر سفره مى گذارد؛ رو به مهمانان مى كند و مى گوید: بسم الله! بفرمایید غذا سرد مى شود. مهمانان جلو نمى آیند. 
حضرت ابراهیم در حالى كه از رفتار آن ها تعجب كرده، باز هم تعارف مى كند: ما رسم نداریم مهمانى را گرسنه از خانه 

روانه كنیم.
یكى از مهمانان رو به حضرت ابراهیم مى كند و مى گوید: نگران نباش اى پیامبر خدا! ما فرستادگان خداوندیم و 
فرشتگان نیازى به غذاى انسان ها ندارند. سارا نیز كه از غذا نخوردن مهمانان نگران شده بود، با این سخنان، ترسش 
ـۡرنـاهـا ِبـِاۡسـحـاَق«٭ ما امروز براى شما مژده اى داریم.  فرو ریخته و مى خندد. آن گاه فرشتگان ادامه مى دهند: »َفـَبـشَّ

پروردگار توانا اراده كرده است كه پسرى به نام اسحاق و بعد از او نوه اى به نام یعقوب به شما عطا كند.

٭ سوره ی هود، آیه ی ٧1
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سارا جلو مى آید و با تعجب مى گوید: دیگر از ما گذشته است، من و او براى بچه دار شدن خیلى پیریم … ابراهیم 
كه هنوز ساكت است، لب هایش كم كم به خنده باز مى شود. 

فرشتگان رو به سارا مى كنند و مى گویند: آیا از قدرت خدا تعجب مى كنى! رحمت و بركت خدا بر خاندان شما 
باد! فرشتگان با بدرقه ى حضرت ابراهیم و همسرش از خانه خارج مى شوند.

چشم هاى سارا از شادى و امید برق مى زند و اشک شوق بر گونه اش مى چكد. حضرت ابراهیم به شكرانه ى 
لطف الهى به سجده مى رود و سارا نیز در پشت سر همسرش سجده ى شكر به جاى مى آوَرَد. 
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انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله:

راست ترین سخن ها، سخن 

قرآن و  بهترین داستان ها،
٭
 داستان های قرآن است.

٭ ِبحاُر االَنوار، ج ٩٢

با  را  درس  آیات  است  خوب  بخوانید.  خود  خانواده ی  اعضای  برای  را  درس  آیات 
رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات 

دقت کنید.

قطره اما دریا
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تمرین دوم

در عبارات تمرىن باال، زىر حروف ناخوانا خط بکشید و همچنین اتصاالت را با تمرین سوم
فلش نشان دهید.

هر روز تعدادی از آىات 6٣ تا ٧١ سوره ی هود را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله به جمله بخوانید.

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

         قیامت ١٤        بَـصـیـَرةٌ    ١٤
ٰ
١ـ بَـِل ااِۡلنۡـساُن َعـلـٰی نَـۡفـِسـه

ِثّر ٥6          ُمدَّ       ٢ـ هُـَو َاۡهـُل الـتَّـۡقـوٰی   َو َاۡهـُل الۡـَمـۡغـِفـَرِة

         آل ِعمران ٣٨       ًة طَـِیّـبًَة َـّ ى  َهۡب لـی ِمـۡن لَـُدنۡـَك ُذِرّ ٣ـ قـاَل َرِبّ

         واقعه ٣٢ و ٣٣ ٤ـ َو فـاِکـَهـٍة کَـثـیـَرٍة   ٣٢   الَمـۡقـطوَعـٍة   َو ال َمـۡمـنـوَعـٍة  ٣٣ 

خواندن روزانه ی قرآن

َو فـاِکـَهـٍة کَـثـیـَرٍة
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ٍَۀ ِمن َربّ�   َوءات�!� ِمنُه ِ�ّ�َ ��َقوِم اََرَءیُ�   ِان کُنُت َع � قاَل
 � َ�ِمَن اِهللا    اِن َعَص�ُ�ه{«  فَما َ��� دو �� َر�ًَۀ    فَمَن َ�ُ�ُ
ـِذه �َ�ۀُـ اِهللا لَ�ُ� ءا�ۀًَـ« َقوِ� ه �َغ�َ َ�س�ٍ � َو
ٍء     فَ�َأُ�َُ� مَّسوها �ِسو َ ات فََذروها �َ أ  ُ� �� اَرِض اِهللا     َول
ـ �ََۀ اَّ�مٍ« َ َم�عوا�� دارُِ� ثَل َعذاٌب قرَـٌ��فَعَقَروها   فَقاَل ت
لِحًا اص� �َءَ اَم رُـ�     نّما اج َ ذلَِک وَعٌد َغ�ُ مَکذوٍب�فَل
�َ� ءامَنوا َمعَ هـ{      ِ�رَـ�ٍَۀ ِمّ�ا      َو ِمن ِخزِي َ�وِمِ�ٍ�‘ َوا�
یحَُۀ َظلَمُواالص �َ� ا� َک ُهَوالَقِوي ا�عَزُ��َواََ�َ ِان َرب
‘ ـ ِ�مَ��َ�اـَن لَ� �َ��َوا ��ا  اـَصبَحوا �� ِد�ِرِ� ج�َ
ا �ُ�ً�ا لِ�َموَد � ُه�‘   اَل �موَدا َ�َ�رـوا َر َ� �ِا  ا اَل

مًـا«  ه�َ  ِ�اـ��ُ�ي       قالوا َسل ِا�رـ   ءَت ُرُسلُ�اـ َوَ�قَد �اـ
 ءَ ِ�ِعجٍل َح�یٍذ � فَلَّما َرءا ٌ� ‘  فَما �َبَِث اَن �اـ قاَل َسل
ا�َِصُل ِالَ�ِه    نَِ�رَـُ�    َو اَوَجَس ِم�ُ� خیَفۀً‘ اَیِدَ�ُ� ل
ُ ه{قا�ِ َمٌۀ  ِال� َ�ِم لوٍط�َوام رَـاَ� اتََ�ف    اِّ�اـ اُرِسلنا قالوال
ِء اِسحَق یَعقوَب� ا ِ�اـِسحَق    َوِمن َورا � �َ�َفََضِحکَت    ف

سورهي  هود



تمرین اول
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 آیات 1٥٢ تا 1٥٧ سوره ی انعام را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله بخوانید. 

جلسه ی اول

تمرین دوم

درس پنجم

1

٢

٣

٤

٥

6

٧

٨

٩

1٠

11

1٢

1٣

1٤

1٥

سورهي  اَ�عا�

ه{ « لَُغ اَُشد�َ ّاَحَسُن    تَح �َ�ِ � ا ِ�اـل ّ اتَ�رـوَباماَل ا�یَ�ِ�    ِال َول
انُ�َ لِّـُف َ�فًسا َو اَوفُ واال�َ یَل َوال م�اَن ِ�اـلِقسِط‘  ل
 » �اَن  ذا قرُـبஐ ا  ُوسَ�ها  ‘ َو  ِاذا قُل�ُ�     فَا�ِ�لوا     َو لَو ّ ِال
ُ� �َ َذکرـوَن� ـ ُ� بِه     َ�عَل �َوّص �ُ�َِوِ�َعهِد اِهللا اَو�ا ‘ ذ
بَُل ُعواالس ِ

��َا ِعوُه «  َول �ذاِ�اطی ُمسَ�یقًما    َفا ه َواَن
ُ� َ�قوَن� عَلـ�َ    بِه �ُ �لُِ� وَّصذ‘ �َِق بُِ� َعن َس�ی فََ�َ�رـ
�ي  اَحَسَن ُ��  ءا�َ�ا  موَ� الِ��َب �َ ماًما     عَ لَ ا�
�ِ ِء َرّ�ِ � بِلِـقا ُ �ٍَء   َوُه ًدي  َورََ�ًۀ    َ�ع�َ ِّ�َُِوتَفصیًالا ل

ِعوهُ    �هُـ  ُمباَرٌك      فَا�ٌب  اَ�زَـل��ِ ذا ِمنوَن �  َو ه و�ُ
 اُ�زـَِل الِ��ُب ُ� ُ�َ�وَن�اَن َ�قولوا اِ� ما ـ وَا�قوا   َ�عَل
ِ�َ�َِ� ِمن قَبلِ�ا ·َو ِان کُ�ّاَعن ِدراَسِ�ِم �َغ ـِفلَ�� عَ�� طا
 اَه دي ِم�ُم‘  اُ�زِـَل َعلَی�َاالِ��ُب     لَ�ُّ�ا اَوَ�قولوالَواَّ�اـ
ٌَۀ ِمن َرّ�ُِ�   َوُه ًدي  َورََ�ٌۀ ‘ فََمن اَظلَمُ فَقَداجءَُک� َ�ّ�ِ
�َ� ِت اِهللا    َوَص َدَف َع�ا ‘ َسنَج زِـي ا� �َب ِ��ا ��َ نِمم
ِ ماஐا�ایَصِد�َن� ءَا�عَذاِب    ب ا سو�ِ�یَصِد�َن َعن ءا

https://www.roshd.ir/501-5
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

قرائت آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، 
همراه با قرائت الگو بخوانید و به وقف کلمات توجه کنید.

بخوانید.  زیر  مثال  دو  مانند  هستند،  کوچک  »ِن«  دارای  که  را  قرآنی  عبارات   این 
به ترجمه ی عبارات زیر توجه کنید.

َخـۡیـُر ِن اطۡـَمـاَنَّ  ←  َخـۡیـُرِن اطۡـَمـاَنَّ

ذی ذی  ←  َجـمـیـَعـاِن الَـّ َجـمـیـَعـاِن الَـّ

ـٰی      ـُرَك ِبـُغـالِم   ِن اۡسـُمـه و یَـۡحـی 1ـ ِانّـا نُـبَـِشّ
قطعاً ما بشارت می دهیم تو را به پسری که اسم او یحیی است.             مریم ٧  

بَـۡت َقـۡوُم نـوِح  ِن الۡـُمـۡرَسـلـیـَن      ٢ـ کَـذَّ
انکار کردند قوم حضرت نوح پیامبران را.             ُشعراء 1٠٥  

تـی َوَعـۡدتَـُهـۡم       نـا َو َاۡدِخـۡلـُهـۡم َجـّنـاِت َعـۡدِن   ِن الَـّ َـّ ٣ـ َرب
پروردگارا! وارد کن آن ها را به بهشت های جاودان که به ایشان وعده دادی.             غاِفر ٨

٤ـ َو َاّمـا َمـۡن آَمـَن َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا  فَـلَـه و َجـزاءَ  ِن الۡـُحـۡسـنٰی     
و اما هر کس ایمان آورد و انجام داد کار خوب پس برای او پاداشی نیکوتر است.           کَهف ٨٨  
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٭  َدلۡو: ظرفی برای کشیدن آب از چاه، سطل

کار در کالس

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

1ـ ُغـالم:   دختر     پسر

٢ـ َجـّنـات:   بهشت    بهشت ها

٣ـ َجـنَّـة:   بهشت    بهشت ها

٤ـ آَمـَن:   ایمان آورد    انجام داد

٥  ـ َعـِمـَل:   ایمان آورد    انجام داد

6  ـ صـاِلـح:   کار خوب    کارهای خوب

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

1ـ  فَـاَۡدلـٰی َدلۡـَوه و  قـاَل یـا بُـۡشرٰی ٰهـذا ُغـالٌم    
پس َدلو٭ خود را داخل چاه انداخت؛ آن گاه گفت مژده … یک … است.           یوُسف 1٩

ِئَك یَـۡدُخـلـوَن الۡـَجـنَّـَة ـٰ ۤ ٢ـ ِااّل َمـۡن تـاَب َو آَمـَن َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا   فَـاُول
مگر کسی که توبه کرد و    …    و  …    …     پس ایشان وارد   …    می شوند.        مریم 6٠

ذیـَن آَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت  لَـُهـۡم َجـّنـاُت الـنَّـعـیـِم ٣ـ ِانَّ الَـّ
قطعاً    …      …        و      …           …              برای آن ها   …   ِی پر نعمت است.      لقمان ٨
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

انس با قرآن کریم در کشورهای آفریقایی    ١    ،   2   از جمله کشور سومالی   ٣   و لیبی  ٤

جلسه ی سوم

١٢

3

خواندن از روی قرآن کامل

٤
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َو َاۡوفوا ِبـالۡـَعـۡهـِد
به عهد خود وفا کنید.

سوره ی ِاسراء آیه ی ٣٤

پیام قرآنی

1ــ درباره ی این پیام زیبا ی قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنید.
٢ــ کدام جمله از آیات جلسه ی اول با پیام قرآنی درس شباهت دارد؟

٣ــ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید. 

فعالیت
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های تمرین اول
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.

امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم:

به ریسمان قرآن چنگ بزن و 
نصیحت آن را بپذیر.٭

٭ ُغَرُر الِحَکم، حدیث ٤٥6٣
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اىن عبارات قرآنی را  که دارای »ِن« کوچک است، با دقت بخوانید و در آخر هر سطر تمرین دوم
وقف کنید.

هود ٤٢             ١ـ َو نـادٰی نـوحُ ِن ابۡـَنـه و 

ابراهیم ١٨     ۡت ِبـِه الـّرىـُح ٢ـ کَـَرمـاِدِن اۡشـَتـدَّ

جمعه ١١     ٣ـ َاۡو لَـۡهـَواِن انۡـَفـّضـۤوا  ِالَـۡیـهـا

حج ١١    
ٰ
٤ـ َو ِاۡن َاصـابَـۡتـُه ِفـۡتـَنـةُ ِن انۡـَقـلَـَب َعـلـٰی َوۡجِهـه 

در عبارات تمرىن باال، زىر حروف ناخوانا خط بکشید و همچنین اتصاالت را با تمرین سوم
فلش نشان دهید.

َانعام را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو  هر روز تعدادی از آىات ١٥٨ تا ١6٤ سوره ی 
به  صورت جمله به جمله بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن
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صفحه ی ١50 قرآن کامل

1

٢

٣

٤

٥

6

٧

٨

٩

1٠

11

1٢

1٣

1٤

1٥

سورهي  اَ�عا�

ه{ « لَُغ اَُشد�َ ّاَحَسُن    تَح �َ�ِ � ا ِ�اـل ّ اتَ�رـوَباماَل ا�یَ�ِ�    ِال َول
انُ�َ لِّـُف َ�فًسا َو اَوفُ واال�َ یَل َوال م�اَن ِ�اـلِقسِط‘  ل
 » �اَن  ذا قرُـبஐ ا  ُوسَ�ها  ‘ َو  ِاذا قُل�ُ�     فَا�ِ�لوا     َو لَو ّ ِال
ُ� �َ َذکرـوَن� ـ ُ� بِه     َ�عَل �َوّص �ُ�َِوِ�َعهِد اِهللا اَو�ا ‘ ذ
بَُل ُعواالس ِ

��َا ِعوُه «  َول �ذاِ�اطی ُمسَ�یقًما    َفا ه َواَن
ُ� َ�قوَن� عَلـ�َ    بِه �ُ �لُِ� وَّصذ‘ �َِق بُِ� َعن َس�ی فََ�َ�رـ
�ي  اَحَسَن ُ��  ءا�َ�ا  موَ� الِ��َب �َ ماًما     عَ لَ ا�
�ِ ِء َرّ�ِ � بِلِـقا ُ �ٍَء   َوُه ًدي  َورََ�ًۀ    َ�ع�َ ِّ�َُِوتَفصیًالا ل

ِعوهُ    �هُـ  ُمباَرٌك      فَا�ٌب  اَ�زَـل��ِ ذا ِمنوَن �  َو ه و�ُ
 اُ�زـَِل الِ��ُب ُ� ُ�َ�وَن�اَن َ�قولوا اِ� ما ـ وَا�قوا   َ�عَل
ِ�َ�َِ� ِمن قَبلِ�ا ·َو ِان کُ�ّاَعن ِدراَسِ�ِم �َغ ـِفلَ�� عَ�� طا
 اَه دي ِم�ُم‘  اُ�زِـَل َعلَی�َاالِ��ُب     لَ�ُّ�ا اَوَ�قولوالَواَّ�اـ
ٌَۀ ِمن َرّ�ُِ�   َوُه ًدي  َورََ�ٌۀ ‘ فََمن اَظلَمُ فَقَداجءَُک� َ�ّ�ِ
�َ� ِت اِهللا    َوَص َدَف َع�ا ‘ َسنَج زِـي ا� �َب ِ��ا ��َ نِمم
ِ ماஐا�ایَصِد�َن� ءَا�عَذاِب    ب ا سو�ِ�یَصِد�َن َعن ءا
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آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه و 
شبیه قرائت الگو بخوانید. 

تمرین اول

جلسه ی اول

تمرین دوم

آیات 1 و 2 سوره ی مائده را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

درس ششم
مل

 کا
آن

 قر
10

ی 6
حه 

صف

1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

9

10

11

12

�ِ�ِ� اهللاِ الر�ِ� الرح�ِ�
ا     اَو�ا ِ�اـ�عُ�وِ�  ۀ  اُِح� لَ�ُ� ءاَم�و �َ� ـ اا� َه �َاـ�
�دِـ الص َِّعلَ�ُ�       َغ�َ ُ�ِل ا ما ُ�ل ّ اَ�عاِ�       ِال َ��َمۀُـ ال
�َ� ءاَمنوا َاا� �َاـ�1(اهللاَ َ�ُ�ُ ما ُ�رـیُد َو اَ�ُ� ُحرُـٌ�‘  اِن
ا ا�َهدَي َ هرَـ ا�َ��اَ�      َو ل ا الش َ  رِئَ اِهللا       َو ل ��َ  ا ُ�ِلّوا ل
ّ�َ� ا��ََ� ا�َ��اَ�      َ�تَبغوَن  ءا ا ِ�دَـ      َو ل ا ا�َ�الا َ َو ل
ِ�    َو رِضواً�اـ  ‘  َو ِاذاَحلَلُ��     فَا��ا�وا‘ فَضًالا مِن َرّ�ِ
اَ� رِـَم�ُ� َ�َ�ئئاُن َ�ٍ�    اَن َص ّدوُ� َعِن ال َم�ِ�ِ الحَ رـاِم َول
اَ�عاَو�ا اَن َ�ع�َدوا  ‹   َوَ�عاَو�ا عَ لَ الِ�ِّ    َوال�قوي  «  َول
ِاِ� َوا�عُدواِن‘ َوا�ُقوااهللاَ «  ِان اهللاَ َشدیُد ا�ِعقاِب� عَ�َ� ال

سورهي  ماِ�دـه

پیام قرآنی درس قبل را در آیات این صفحه پیدا کنید و آن را مشخص نمایید.

فعالیت

https://www.roshd.ir/501-6
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

قرائت آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، 
همراه با قرائت الگو بخوانید و به وقف کلمات توجه کنید.

این آیات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.

      قلم 1         1ـ ۤن    َو الۡـَقـلَـِم     َو ما یَـۡسـطُـروَن   1  
نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسد.  

       نَمل1         2ـ طـۤس   ِتـۡلـَك آیـاُت الُۡقـۡرآِن َو ِکـتـاٍب ُمـبیٍن      1
طا سین،  این        آیات   قرآن        و   کتابی  روشنگر است.  

٣ـ الۤـر     ِتـۡلـَك آیـاُت الۡـِکـتـاِب الۡـُمـبیـِن      1     
     الف الم را، این آیات کتاب روشنگر است.

                  یوُسف 1 و 2          ِانّـا َانـَزلۡـناُه ُقـۡرآنًـا َعـَرِبـیًّـا  لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقـلـوَن    2 
             قطعاً ما نازل کردیم آن را قرآنی به زبان عربی تا شما اندیشه کنید. 

٤ـ حـۤم   1          عۤـۤسـۤق     2  
     حامیم  1       َعین سین قاف  2

ُه الۡـَعـزیـُز الۡـَحکیـُم   ٣ ذیـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـَك  الـلٰـّ      کَـذ ِٰلـَك یوحـی ِالَـۡیـَك  َو ِالَـی الَـّ
این چنین وحی می کند به تو و به کسانی که قبل از  تو بودند، خدای عزیز حکیم.                          شورٰی  1 تا ٣  
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تمرین اول

تمرین دوم

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

  آیه ها، قدرت ها       آیه ها، نشانه ها 1ـ آیـات: 

  روشن       چراغ 2ـ ُمـبـیـن: 

  نازل کردیم       نازل کرد ٣ـ َانۡـَزلۡـنـا: 

  اندیشه کنید       اندیشه نکنید ٤ـ تَـۡعـِقـلوَن: 

  اندیشه می کنید       اندیشه نمی کنید ٥  ـ ال تَـۡعـِقـلوَن: 

کار در کالس

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

        ذی َعـلَّـَم  ِبـالۡـَقـلَـِم 1ـ اَ  لَـّ
َعلَق ٤        …   یاد داد به وسیله ی … .

         ُمـبـیـٌن ۡیـطـاَن ِلـاِۡلنۡـسـاِن َعـُدوٌّ    الـشَّ 2ـ ِانَّ
یوُسف ٥       قطعاً      …      برای   …      دشمن     …     است.

       لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقـلـوَن 
ٰ
ُه لَـکُـۡم آیـاِتـه ٣ـ کَـذ ِٰلـَك یُـبَـِیّـُن الـلٰـّ

بقره 2٤2 این چنین بیان می کند خدا برای شما      …ـش را تا شما      …       . 

      ٤ـ لَـَقـۡد َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡیـکُـۡم ِکـتـابًـا فیـِه ِذکۡـُرکُـۡم  َافَـال تَـۡعـِقـلوَن 
انبیاء 10 قطعاً     …  به سوی شما      …ـی که در آن یاد شماست، پس آیا      …   . 
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

انس با قرآن کریم در کشور هندوستان

جلسه ی سوم

١٢

3٤

خواندن از روی قرآن کامل
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 َو الـتَّـۡقوٰی َو تَـعاَونـوا َعـلَی الۡـِبـِرّ
در نیکی کردن و کارهای خوب به یک دیگر کمک کنید،

َو ال تَـعاَونـوا َعـلَی ااِۡلثۡـِم َو الۡـُعـۡدواِن
ولی در گناه و کارهای بد همکاری نکنید.

سوره ی مائده آیه  ی 2

پیام قرآنی

1ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنید.
2ـ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

فعالیت
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های تمرین اول
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.

امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم:

یاران قرآن، 
شکست ناپذیرند.٭

٭  قرآن در آیینه ی حدیث، عباس عزیزی، ص 1٧
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تمرین دوم

تمرین سوم

این آیات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانید.

                کۡـِر 1ـ ۤص   َو الۡـُقـۡرآِن ِذی الـِذّ

               2ـ طـه         مـا َانۡـَزلۡـنـا َعـلَـۡیـَك الۡـُقـۡرآَن   ِلـَتـۡشـقـٰی 

              ٣ـ کۤـهـیـۤعـۤص         ِذکۡـُر َرۡحـَمـِة َرِبّـَك َعـبۡـَده و َزکَـِریّـا   

٤ـ الۤـۤم           َاَحـِسـَب الـّنـاُس   َاۡن یُـۡتـَرکـوا   َاۡن یَـقـولـوا آَمـّنـا   َو هُـۡم ال یُـۡفـَتـنـوَن        

1

1

1

2

1

2

2

در عبارات تمرین باال، اتصاالت را با فلش نشان دهید.

هر روز چند سطر از آیات ٣ و ٤ سوره ی مائده را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله به جمله بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن

 ص 1

طه 1 و 2

 مریم 1 و 2

عنکبوت 1و2
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صفحه ی 107 قرآن کامل

1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

9

10

11

12

1٣

ُ�     َو لَ�ُ� الِخ��رِـ َمت  َعلَی�ُُ� ا�َمیَ�ۀُـ     َوا�د   اُِهلـ  ِ�غَ�ِاِهللا  ِ�هـ       َوا�ُم�َ�ِ�َقۀُ      َوا�َمو�وذَ ةُُحرّـِ َوما
اما ّ بُُع     ِال اََ�َل الس   �ۀَُـ     َوال�ط�َ�ۀُـ     َوما َوا�ُمَ�َ ّدِ
امِ‘ اَزل یُ��     َوما ذُِ�َح عَ�َ� ال�ُصِب     َو اَن �َسَ�قِسمواِ�اـل ذَک
�َ� َ�َ�رـوا مِن د�ِ�ُ� ل�َومَ َ�ئَِس ا� ذلِ�ُ� فِسٌق ۀ اِّ
ل�َومَ  اَکَمُ�  لَ�ُ�  د�َُ� فَالاَ�َشوُه�     َواخَشوِن ‘  اِّ
ِاسالاَ� د�ًاۀ َو اَ� َممُت َعلَیُ� نِعَم�     َوَرضیُت لَ�ُُ� ال
ِا�ٍ� فََمِ� ا�طرُـ  ��  َ�َمـَ�ۀٍـ       َغ�َ  مَُ��اـِ�ٍف  لِ
َ�اِـن اهللاَ َ�فورٌ  َرح�ٌ�  �  �َسئَئلوَ�َک  ماذا  اُِح لـ  َ�هُ�«
مُ��  مَِ� الَ�واِر ِح ُ ‘ َوماَعل �ِ�ّ

لَ�ُُ� الط قُل اُِحل
َم�ُُ� اهللاُ    فَ�ُ لوا ِّ�َ�    �ُعَلمِّـوَ�نُـ ِمّماَعل ـ ل مُ�َ 
  اَمَس�نَـ َعلَی�ُ�    َواذُ�رـُوااسَ� اِهللا َعلَ�هـِ‘ ِمّما

َوا�ُ�وااهللاَ  «   ِا� اهللاَ  َ��ُع ا�ِحساِ�  �

سورهي  ماِ�دـه



آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به  صورت جمله به جمله بخوانید. 

ُاۡحیییُۡحیی

تمرین اول

جلسه ی اول

تمرین دوم

آیات 2٥٧ تا 2٥9 سوره ی بقره را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

درس هفتم
مل

 کا
آن

 قر
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ی 
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٥
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1٣

1٤

1٥

سورهي  َ�َ�رـه

�َ� ءاَمنوا    ُ� رِـُجهُ� ِمَن الظلُمِت ِالَ� الّ�ورِ« اِّهللاُ َولِ� ا�
ُهُ� الطّا�ُت     ُ� رِـجوَ�ُ� ُ و  �َ� َ�َ�رـوا    اَوِ��اـ َوا�
ُب الّ��رِ     ُ� ��ا �ََک  ا�ِ مَِن الّ�ورِ  ِالَ� الظلـُمِت ‘   اُو�
 ه�َ  �� َرّ�ِهـِا�رـ  ج �ي   �اـ خ�ِدوَن � اَ َ�� َ�رَـ  ِالَ� ا�
�ي َِّ� ا� اَن ءا��هُـ اهللاُ ا�ُمَ�  ·  ِاذ �اـَل ِا�رـه�ُ  رَ ب
�ُ��|   َو�ُ میُت «  �اـَل اََ�اـ اُ��|   َو اُمیُت ‘ قاَل ِا�رـه�ُ
مِس ِمَن ال َم�ِِق    فَأِت ِ�ا ِمَن ال َمغرِِب اهللاَ �َ أ�� ِ�اـلش ـ اِن فَ 
ا َ�ِدي الَقوَ� الظّْلـِمَ� � �ي َ�َ�رَـ  ۀَواهللاُ ل فَُ�َِت ا�
�ي مَ رـ عَ�� قرَـَ�ۀٍـ     َوِ�َ� �ِوَ�ۀـًّ عَ�� ُ�وِ�ا «  قاَل اَوஐَا�
ـ ا�ۀََـ عاٍ� ِذِه اهللاُ َ�عَد َموِ�ا  «  َ�اـَماَ�هُـ اهللاُ مِ  ه |��ُ� �ّ�َا
�ُ� َ�عَ�هَـ{‘  قاَل کَ� لَبَِ�  «   قاَل لَبُِ� َ�وًما    اَوَ�عَض َ�وٍ�«
ـ ا�ۀََـ عاٍ�     فَا�ظرُـ ِال� َطعاِمَک    َوَ�اِ�َک قاَل بَل لَِبَ� مِ 
ِ لّ�اِس« لَم َ��ََس� ه «  َوا�ظرُـ ِال� ِ�ارَِك     َو لَِ��عَلََک ءاَ�ۀًـ ل
َوا�ظرُـ  ِالَ� ا�ِعظاِ�    کَیَف �ُ�ِشزُـها    �ُ� نَکسوها لَ�ً�ا‘
َ لَه{   قاَل اَعلَمُ اَن اهللاَ عَ�� ُ�لّـِ َ�ٍء قَد�رـٌ� �َ�َ فَلَّما

٭٭

https://www.roshd.ir/501-7
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

قرائت آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و با نشان دادن خط، 
همراه با قرائت الگو بخوانید و به کشش صداهای دارای مّد دقت کنید.

به ترجمه ی آن ها  با کشش صداهای دارای مّد بخوانید و  آیات قرآنی را  این عبارات و 
توجه کنید.

 َاَحـًدا    
ٰ
1ـ َو ال یُـۡشـِرۡك ِبـِعـبـاَدِة َرِبّــه

    کهف 110       و نباید شریک سازد در عبادت پروردگارش کسی را.  

ـمـاِۤء  نـا َانۡـِزۡل َعـلَـۡیـنـا مـاِۤئـَدًة ِمـَن الـسَّ َـّ 2ـ َرب
                 مائده 11٤     پروردگارا فرو فرست  برما      سفره ی غذایی   از آسمان.  

َه بَـصـیـٌر ِبـالۡـِعـبـاِد  الـلٰـّ ِه   ِانَّ ُض َاۡمـری  ِالَـی الـلٰـّ ٣ـ َو   ُافَـِوّ
     غاِفر ٤٤     و واگذار می کنم  کارم را به خدا،   قطعاً خدا  به بندگانش بیناست.   

ِه   َوال تَـۡعـثَـۡوا ِفـی ااۡلَ ۡرِض ُمـۡفـِسـدیـَن ٤ـ فَـاۡذکُـروا  آالَۤء الـلٰـّ
     اعراف ٧٤          پس یاد کنید  نعمت های خدا را  و در زمین فساد نکنید.

110

٤٤

٧٤
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کار در کالس

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

  آسمان       زمین 1ـ َسـماء: 

  آسمان       زمین 2ـ َاۡرض: 

  کسی     کسانی  ٣ـ َاَحـد: 

  کار      کارها ٤ـ َاۡمـر: 

  بنده     بندگان  ٥  ـ ِعـباد: 

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

ه        َرئـوٌف      ِبـالۡـِعـبـاِد  1ـ  َو الـلٰـّ
             بقره 20٧      و  …   مهربان و دلسوز به      …      است.

2ـ  وَ   َاۡمـُرهُـۡم شـورٰی بَـۡیـَنـُهـمۡ 
شورٰی ٣٨       و  …  ایشان )مؤمنان( با مشورت، میانشان )بین یکدیگر( است. 

ـماَۤء َو ااۡلَۡرَض   َو ما بَـۡیـَنـُهـما بـاِطـاًل  ٣ـ َو مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
صاد 2٧   و خلق نکردیم        …       و     …     و آنچه را بین آن هاست   …  . 

   َاَحـًدا 
ٰ
مـا  َاۡدعـو َربّـی    َو ال ُاۡشـِرُك ِبـه َـّ ٤ـ ُقـۡل  ِان

جّن 20     بگو می خوانم فقط   … م را و شریک نمی گیرم برای او   …   را. 
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

جلسه ی سوم

انس با قرآن کریم در کشور مالزی

خواندن از روی قرآن کامل



ُعـَزیر مقدارى آب و غذا برمى دارد و در خورجین االغ خود مى گذارد. »ِبسم اللّٰه« مى گوید و به قصد سفر، 
شهر خود را ترک مى كند. 

در بین راه، خود را در مقابل شهر زلزله زده ى ویرانى مى یابد. به فكر فرو مى رود: »  راستى چگونه روزى همه ى این 
مردگان كه زیر آوارِ خانه هایشان، پوسیده و از بین رفته اند، به قدرت خدا زنده خواهند شد؟!« همین طور كه در این اندیشه  

قصّه ی آیه ها

 خواِب صد ساله



است، احساس خستگى مى كند. كنار رودخانه اى كه از پاى كوه جارى است از االغ پیاده مى شود، افسار حیوان را به 
درختى مى بندد تا در سایه ى آن مقدارى استراحت كند. در این هنگام به خواب سنگینى فرو مى رود.

٭ ٭ ٭
صدایى مى شنود، صدایى آشنا كه مى گوید: ُعـَزیر! ُعـَزیر! بلند شو! 

چشم هایش را باز مى كند، دستش را به زمین تكیه داده و بلند مى شود. به اطراف نگاه مى كند، اتفاق عجیبى 
افتاده است. تا چشم كار مى كند، همه چیز دچار تغییر و دگرگونى شده است. با خود مى گوید: »  شاید خواب مى بینم. 
شاید كسى مرا در خواب جابه جا كرده است.« یادش مى آید كه در سایه ى درختى خوابیده بود. همان جا كنار درخت 
چیزى توجه ُعـَزیر را به طرف خود جلب مى كند: آب و غذایش تازه و دست نخورده كنارش مانده است ولى از االغش 

خبرى نیست. 
دوباره همان صداى آشنا ــ كه صداى فرشته ی وحى است ــ از او مى پرسد: آیا مى دانى چقدر در  این سرزمین 

مانده اى؟! ُعـَزیر بى درنگ جواب مى دهد: شاید چند ساعتى یا یک روز! 
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فرشته ى وحى ادامه مى دهد: اّما تو صد سال است كه این جا هستى! مرده بودى! »َوانۡـظُـۡر ِالـٰی ِحـمـاِرَک٭ « 
به االغ پیر و با وفایت نگاه كن! 

ُعـَزیر جلوتر مى رود. از آن حیوان بیچاره جز تكه هاى استخوان و نشانى كه بر پیشانى االغش مى بست، چیزى 
نمى یابد! 

بدن ُعـَزیر شروع به لرزیدن مى كند! زانوهایش سست شده، بر زمین مى نشیند و در برابر قدرت خداوند احساس 
ناتوانى مى كند! 

ببینى؟! خدا  را  نمى خواستى زنده شدن مردگان  ُعـَزیر! مگر  باز در گوشش مى پیچد:  صداى فرشته ى وحى 
خواست كه خودت یكى از معجزه ها و نشانه هاى قدرت او باشى! نمى بینى كه آب و غذایت بعد از این همه سال تازه و 
سالم باقى مانده است! حاال به االغت نگاه كن! ببین چگونه استخوان هایش گوشت و پوست مى گیرد! ببین كه چگونه 

دوباره زنده مى شود در حالى كه مرده بود!
 َشـۡیٍء َقـدیـٌر٭« به یقین رسیدم كه خدا بر انجام  َه َعـلٰی کُـِلّ  الـلٰـّ ُعـَزیر پس از دیدن آن منظره مى گوید: »َاۡعـلَـُم َانَّ

هر كارى تواناست.

٭  سوره ی بقره، آیه ی 2٥9
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انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

٭  ُمـسـَتـدَرُک الـَوسـائـل، ج 1

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه  و آله:

قرآن از همه چیز، 
جز خداوند برتر است.٭

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های 
سریع پاسخ یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به کشش صداهای دارای مّد دقت کنید.

قطره اما دریا
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تمرین دوم

تمرین سوم

این عبارات قرآنی را با کشش صداهای دارای مّد بخوانید.

یوُسف ٥٣         نَـۡفـسی ٔیُ 1ـ َو مـا  ُابَـِرّ

  یوُسف ٥٣    ـّی   الـنَّـۡفـَس اَلَّمـاَرةٌ  ِبـالـّسـۤوِء  ِااّل مـا  َرِحـَم  َرب 2ـ ِانَّ

آل ِعمران 1٦      نـا  آَمـّنـا  فَـاۡغِفـۡر لَـنـا ُذنوبَـنا َـّ نـا  ِان َـّ ٣ـ َرب

  ِاسراء 20      الِۤء  ِمـۡن  َعـطـاِۤء  َرِبّـَك ـٰـٔوُ الِۤء   َو ه ـٰـٔوُ   ه  نُـِمـدُّ ٤ـ کُـاّلً

با فلش  در عبارات تمرین باال، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و اتصاالت را 
نشان دهید.

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات 2٦0 تا 2٦٤ سوره ی بقره را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله به جمله بخوانید.
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صفحه ی ٤٤ قرآن کامل
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‘قاَل اََولَم ُ�وِمن« ��رَّبِ اَرِ�� کَیَف �ُ�ِ� ال َمو ُ��َو ِاذقاَل اِ�رـ
ِ�
قاَل فَُ� اَرَ�عًَۀ مَِن الط ‘ � قَل ِکن لَِ�طَمنِئ�َو    قاَل �َ ل

فَ ـُ�ُهنـ ِالَیَک     �ُ� اجعَل عَ�� ُ�لّـِ َجبٍَل ِم�نُـ ُجزًءا
�ُ� ادعُ ـُهنـ �َ ��َ�َک َسعیًا‘َواعلَم اَن اهللاَ عَ زـ�زـٌَحک�ٌ�
�َ� ُ�ِ�قوَن اَ�وا�َهُ� �� َس�یِل اِهللا      کََمثَِل َح�ۀٍـ َمثَُل ا�
ـ ا�ۀَُـ  َح�ۀـٍ‘ اَ�َ�َت َس�َع َسناِ�َل       �� ُ�لّـِ  ُس��ُ َ�ٍ  مِ 

�َ� ُ�ِفقوَن  � ءُ‘وَاهللاُ واِسٌع َعل�ًّ�اِّ ِ َمن �َشا ِعُف ل وَاهللاُ �ُض
 اَ�َفقواَمّ�ًا    َوآل اَذًي ا �ُِ�عوَن ما   ل اَموا�َهُم �� َس�یِل اِهللا    ُ�
اُ� َ� زـَ�َن� ا َخوٌف َعلَِ�م    َول ِم    َول �َهُم اَجرُـُ� ِعنَد َرّ�ِ
  اَذًي ۀ

 َ ۀٍـ    َ��َ�عُ ـها ق َ�لٌ َمعروٌف    َوَم�ِ�رَـةٌ     َخ�ٌ  ِمن َ�َ
�ُِ� ا ُ�ِطلواَص َدق �َ� ءاَمنوا   ل هَاا� �َ ��ٌ�َحل ٌّ�َِواهللاُ َغ
ءَ الّ��ِ� ُ�ِفُق ماَ�ه{    رِ�� �ي  ـ ا�  َ�      اَذي ِ�اـ�َمنّـِ    َوال
مُِن ِ�اـِهللا    َوال�َوِ� األِخرِـ «  فََم�َُ�{�َ َمثَِل َص�واٍن اُ�و َول
اَ�قِدروَن ـ اَصا�َ ه{ واِ�ٌل     فََ�َکَ ه{َص�ً�ا ‘  ل َعلَیِه �رُـاٌب     فَ 
اَ�ِدي القَومَ ال�ِفرَ�� عَ���َ ٍءِمّما کََسبوا  ۀ َواهللاُ ل

سورهي  َ�َ�رـه



آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله  بخوانید. 

تمرین اول

جلسه ی اول

تمرین دوم

آیات ١ تا 6 سوره ی ابراهیم را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.
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سورهي  ِا�رـا��

�ِسِ� اهللاِ الر�ِ� الرح�ِ�
ِت لُمهُـ ِالَیَک   لِ�ُخ رِـَج ال�ّاَس ِمَن الظ�ٌب اَ�زَـل��ِرـ ۀ ا�
ِه�     ِال� ِ�اِط ا�عَ زـ�زِـالَ� م�ِد)1 ِالَ� ال�ّورِ   ِ�اِـذِن َرّ�ِ
اَرِض ۀ َوَویٌل لِلکِ�رـَ� وِت  َومافِ� ال مـ ي لَه{مافِ� الس� اِِّهللا ا�
ن�ا ةَ  ا�د َسَ�ِ�ّ�وَن الَ��و�  �َ� � ِمن َعذاٍب  َشد�ٍ� � اِّ
عَ�َ� األِخرَـةِ    َو�َُصّدوَن َعن َس�یِل اِهللا    َو َ�غوَ�اِ�َوجً ا‘
  اَرَسل�اـ ِم� َرسوٍل ـلٍـ �َع�ٍ�� َوما ِ�َ� ف� َضل اُو�
ُء َ �َهُ� ‘  فَ�ُِضل اهللاُ مَن �َشاـ ـ َ�ّ�ِ ُ ا�ِ لِساِن َ�ِ�هـ      لِ� ِالّ
ءُ ‘ َوُهَوا�عَز�زُـالحَک�ُ� �َوَ�َقد اَرَسل�ا َوَ�دي مَن �َشا
ـِت لـُماَ�  اَخرِـج  َ�َمَک  مَِ� الظ         ِ�ا �ا��ِ  �مو
ٍت � ا رـُ�  ِ�اـَّ�اـِ� اهللا ِ ‘  ِا� ف� ذلَِک لَ ِالَ� الّ�ورِ     َوذَّ�ِ
لُِ�ّلِ َصّ�اـٍر َش�ورٍ  � َو  ِاذ قاَل  مو�  ِ�َقوِ�هِـ
ُ�  ِمن ءاِل ِفرـَ�َن ��َاُّذُ�رـوا ِ�عَمَۀ اِهللا َعلَیُ�       ِاذ  ا
 ءَُ�� ءَ ا�عَذاِب      َو�ُ َذّ�ِ�وَن اَ� اـ َسومونَُ�� سو�
 ءٌ  ِمن َر�ُِّ� َعظ�ٌ�  ءَُ� ‘َوف� ذِ�ُ� َ�الا َو�َس�َحیوَن �ِسا

https://www.roshd.ir/501-8
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

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

ـًـ ا« و  این عبارات قرآنی را بخوانید، در آخر هر سطر وقف کنید. دقت شود صدای »
ـًـ ی« در هنگام وقف »  آ« خوانده می شود. به ترجمه ی عبارات نیز توجه کنید.  «

ی          ١ـ َو اَ نۡـهاٌر ِمـۡن َعـَسـٍل ُمـَصـفًّ
و رودهایی از عسل خالص.  

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

ی           ٣ـ ثُـمَّ تـوبـوا ِالَـۡیـِه   یُـَمـِتّـۡعـکُۡم َمـتـاًعا َحـَسـنًـا   ِالـٰی َاَجـٍل ُمـَسـمًّ
سپس توبه کنید به سوی او تا شما را بهره مند سازد با بهره های نیکوی )دنیا( تازمانی معین  

٤ـ َقـۡوٌل َمـۡعـروٌف   َو َمـۡغـِفـَرةٌ    َخـۡیـٌر ِمـۡن َصـَدَقـٍة   یَـۡتـبَـُعـها َاًذی        
سخن خوب وعفو و گذشت بهتر است از بخششی که به دنبال آن آزار و اذیت باشد.  

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

عبارت دوم و یا چهارم را از حفظ همراه با ترجمه بخوانید.

حفظ قرآن

محّمد )ص( ١٥

  نَمل 6٠

هود ٣

 بقره ٢6٣
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تمرین اول

تمرین دوم

کار در کالس

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

١ـ َانۡـهار:   رود   رودها

٢ـ َمـۡعـروف:   خوب، کارخوب   بد، کار بد

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

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

٥ـ توبوا:   توبه کردند   توبه کنید

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

ِه  تَـۡوبَـًة نَـصـوًحـا    ذیـَن آَمـنـوا  تـوبـوا ِالَـی الـلٰـّ َهـا  الَـّ ُـّ ١ـ یـا َای
تحریم ٨   ای         …         …        …   به سوی  …    توبه ای واقعی    

ذیـَن آَمـنـوا  ال تُـبۡـِطـلوا َصـَدقـاِتـکُـۡم   ِبـالۡـَمـِنّ َو ااۡلَذٰی     َهـا  الَـّ ُـّ ٢ـ یـا َای
    …       …         …       باطل نکنید        … تتان را      با منت گذاردن  و …              بقره ٢6٤

کاَة ـالَة  َو یُـۡؤتـوَن الـزَّ ٣ـ یَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف  َو یَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر  َو یُـقیـموَن الـصَّ
امر می کنند به …              و نهی می کنند از      …           و بر پا می دارند   …   را و می پردازند   …  را. 

توبه ٧١                

ُه الۡـُمـۡؤِمـنـیـَن َو الُۡمـۡؤِمـناِت َجـّنـاٍت  تَـۡجـری ِمـۡن تَـۡحـِتـَهـا ااۡلَ نۡـهاُر ٤ـ َوَعـَد الـلٰـّ
 وعده داد …  به مردان       و     زنان   …      … یی را که جاری است از زیر آن ها      …          توبه ٧٢
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

انس با قرآن کریم در کشورهای ترکیه   ١  ، هلند  2   ، یونان   ٣   و انگلستان    ٤

جلسه ی سوم

١٢

3٤

خواندن از روی قرآن کامل
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پیام قرآنی

١ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت و گو کنید.
٢ـ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

کُـۡم َـّ ٔـۡن َشـَکـۡرتُـۡم اَلَزیـَدن ِ لَـ
شکر نعمت،نعمتت افزون کند.

سوره ی ابراهیم آیه ی ٧        

فعالیت
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

رسول گرامی اسالم صلّی اهلل علیه وآله :

از قرآن جدا نشو  ید

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

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های 
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس، به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.

٭  کَنُز الُعّمال، ج ٢، ص ٢٩٠
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تمرین دوم

تمرین سوم

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

ُزَمـر 6٠ ١ـ َا لَـۡیـَس فی َجـَهـنَّـَم َمـۡثـًوی ِلـۡلـُمـَتـَکـِبّـریـَن  

لقمان ٢٩ ی  ـۡمـَس وَ  الۡـَقـَمـَر  کُـلٌّ یَـۡجری ِالـٰی َاَجٍل ُمـَسـمًّ ـرَ الـشَّ ٢ـ َو َسـخَّ

یوُسف ٣١ ِه  مـا ٰهـذا بَـَشـًرا  ۡعـَن َایۡـِدیَـُهـنَّ  َو ُقـۡلـَن حاَش ِلـلٰـّ ٣ـ َو َقـطَـّ

انسان  ٨  ِمـۡسـکـیـنًـا  َو یَـتـیـًمـا  َو َاسـیـًرا 
ٰ
عـاَم َعـلٰی ُحـِبّـه ٤ـ َو یُـطۡـِعـمـونَ الـطَـّ

فلش  با  را  اتصاالت  و  بکشید  ناخوانا خط  زیر حروف  باال،  تمرین  عبارات  در 
نشان دهید.

هر روز تعدادی از آیات ٧ تا ١٢ سوره ی ابراهیم علیه الّسالم را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت 
الگو به  صورت جمله به جمله بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن

عبارت چهارم را از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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صفحه ی 256 قرآن کامل
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اَز� َد�ُ�� «  َوَ�نِئ َ َن َر�ُ�    َ�نِئ َشکرَـ�ُ�     ل َو  ِاذ َ�اـَذ
  ِان تَ�ُ�رـوا �َعذا�� َ�َشدیٌد� َوقاَل مو کََف�ُ�    ِان

اَرِض َ��ًعا       َ�اِـن اهللاَ  َ�غَِ�ٌّ  َ��ٌد �  اَ�ُ�    َومَن فِ� ال
�َ� مِن قَبلِـُ�     َ�ِ� �ٍ�     َوعاٍد ُاا� اَلَ� �َ أتِ�ُ�  َ�َ�و
ا اهللاُ ‘  اَ�علمَُــُه�   اِل ـ ِدِه�  ‘   ل �َ� ِم� بَع  َو �َ موَد      َوا�

ا اَ� ِدَ�ُ� ف�  اَ�اِهِه�     ِت     فرََـّدو�ِّ�ََء�ُ� ُرُسُ�ُ� ِ�اـ�ب ج ا
  اُرِسلُ�� ِ�هـ     َو ِاّ�اـ �َ�� َشّکٍ  َوقالوا ِاّ�اـ َ�َ�رـ�  �ِ ما
 ِالَ�ِ� مُ رـٍ��قالَت ُرُسُ�ُ�  اَفِ� اِهللا َش�ٌّ      ِمّما تَد��َ�ا
اَرِ� «  �َ د�کُ�     لِ�َـغِ�رَـ لَُ��  ِت َوال ـو م اِ�رِـالس�
‘ رَـُ��  ِال� اََجٍل ُمَسّمً ّخِ َ ِم� ذُ�ِ�ُ��    َوُ�و

ا  �ََ�ٌ  ِم�لُ�ا      �ُرـ� دوَن  اَ� َ�ُصّدو�   ّ ا  ِان  اَ�ُ��   ِال قا�و
ُ�        فَأ��  �ُِسلـطٍ� ُم�ٍ� � و َعّما  ஐاَن  �َع�ُ ُد ءا�اـ

سورهي  ِا�رـاه�
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آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله بخوانید.

جلسه ی اول

تمرین دوم

 آیات ٨٩ تا ٩٣ سوره ی نحل را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.تمرین اول
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سورهي  َ�ل

ۀٍـ َ��ًدا َعلَِ��  ِمن اَ�ُفِسِه� �َُوَ�َم نَ�عَُث �� ُ�ّلِ ا
 ِء ‘ َو�زَـلنا َعلَیَک الِ��َب  ا ُ ل و  ه ��ََوِجنئاِ�َک َ�یًدا ع
تِ�یا�اًـ لُِ�ِّ َ�ٍء    َوُه ًدي  َورَ�ًَۀ  َو�ُ�ي  لِلُمسلِمَ��
�ِذي ا�ُ�رـب  ِي ِاحساِن     َو ا� اـ ِان اهللاَ �َ أمُ رُـ ِ�اـ�عَدِل     َوال
ِء   َوا�ُمنَکرِـ    َوال�َ�ِ� «   َ�عِ ـظُُ�� َو َ�ه َعِن ا�َفحشا

رـوَن�َواَو�ا ِ�عَ ـهِداهللاِ   ِاذاعاَه دُ�     �َذ َ� ��ُ َ�عَل
ـ َن     َ�عَد َ�وک�ِدها      َو قَد َجَعلُ�ُ� اهللاَ  اَ� م اتَ�ُقُضواال َول
َعلَیُ�� َ��ًالا  ‘  ِا� اهللاَ  َ�علَُ� ما  َ�فعَلوَ�� 
ةٍ     اَناً�اـ       َقَضت َ�َ�ها      ِمن �َع ِد قُ ـو�َ ��اஐَ  ا تَکو�ا َو ل
ۀٌـ �ُـ نَُ�� َدخَ ًالا َ�َ�ُ�     اَن �َکوَن ا وَن اَ� م��ِ�َ

  �ُ�َ �َِ�َّ�َُوَ�ی ‘ ما َ�لوُکُ� اهللاُ �ِ ه �ۀٍـ ‘ ِا �ُِمن ا �اَرب �َ�ِ
َمـ ِۀ      ما ُکن�ُ� ��ِ� َ��َ لِـفوَن � َولَوشاءَ اُهللا      �وَ� ا�ِق�َ
ءُ        ِ�نـ �ُِضل مَن �َشاـ ۀًـ واِح َدةً       َو ل �ُلََ�عَ لَُ�� ا
ءُ ‘َو �َ�ُسئَئلُ� َعّما ُ��ُ� �َعَملوَن�  َو َ�دي مَن  �َشا

https://www.roshd.ir/501-9
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

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

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

نۡـیـا   ِبـزیـَنـِة ِن الۡـَکـواِکـِب    ـماَۤء الـدُّ نَّـا السَّ َـّ ١ـ ِانّـا َزی
قطعاً ما زینت دادیم آسمان دنیا را به زیور ستارگان                

بـوا ِبـآیـاِتـنـا     ذیـَن کَـذَّ ٢ـ سـاَۤء َمـثَـاَلِن   الۡـَقـۡومُ  الَـّ
چه بد است داستان و مثل قومی که انکار کردند آیات ما را               

َخـَذهـا هُـُزًوا    ٣ـ َو ِاذا َعـِلـَم ِمـۡن آیـاِتـنـا َشـۡیـئَـاِن اتَـّ
و هنگامی که به چیزی از آیات ما آگاه شد، آن را به مسخره گرفت.     

عبارت اول را از حفظ بخوانید و ارتباط آن را با تصویر بیان کنید.

حفظ قرآن

صافّات 6

 َاعراف ١٧٧

جاِثـیه ٩
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تمرین اول

تمرین دوم

کار در کالس

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

١ـ یَـۡوَمـِئـٍذ:     آن روز     امروز

٢ـ َمـثَـل:     مثل، داستان     مانند، شبیه

َخـَذ:     گرفت     گرفتند ٣ـ ِاتَـّ

٤ـ زیـَنـة:     زینت دادیم     زیور، زینت

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

ُه ِابۡـراهـیـَم َخـلـیـاًل     َخـَذ الـلٰـّ ١ـ َو اتَـّ
َو    …      …    )حضرت(  …  را دوست )خود(.    ِنساء ١٢٥

نـیا     ٢ـ َالۡـمـاُل َو الۡـبَـنـوَن زیـَنـُة الۡـَحـیاِة الـدُّ
   مال     و فرزندان      …     زندگی       …     است.    کَهف ٤6

٣ـ َو لَـَقـۡد َضـَربۡـنـا ِلـلـّنـاِس فی ٰهـَذا الۡـُقـۡرآِن ِمـۡن کُـِلّ َمـثَـٍل    
و  قطعاً    زدیم برای    …       در     …       …       از        هر   …    روم ٥٨
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حّداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

جلسه ی سوم

3

انس با قرآن کریم در کشورهای یمن   ١  ، عّمان   2   و امارات   ٣

خواندن از روی قرآن کامل

١

٢
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َه یَـأُۡمـُر ِبـالۡـَعـۡدِل َو ااِۡلۡحـساِن ِانَّ الـلٰـّ
خداوند به رعایت عدالت و نیکی به دیگران دستور می دهد.

سوره ی نحل آیه ی ٩٠

پیام قرآنی

١ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت و گو کنید.
٢ـ پیام قرآنی این درس را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

فعالیت
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله :

کسی که در دل خود چیزی

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

٭ کَنزُ الُعّمال، ج ١، ص ٥٥٣

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های 
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس، به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.



  76  

تمرین دوم

تمرین سوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و به شیوه ی خواندن »ن« کوچک دقت کنید.

ه و َاۡهـلَـَك عـاَداِن ااۡلولـٰی    َـّ ١ـ َو اَ ن

ۡحـٰمـِن    ٢ـ َالۡـُمـۡلـُك یَـۡوَمـِئـِذِن  الۡـَحـقُّ ِلـلـرَّ

ِه    ٣ـ َو قـالَـِت الۡـَیـهوُد   ُعـَزیۡــُر ِن ابۡـُن الـلٰـّ

ذی َجـَعـۡلـنـاُه ِلـلـّنـاِس   َسـواءَ ِن الۡـعاِکـُف فـیـِه وَ الۡـباِد   ٤ـ َالَـّ

در عبارات تمرین باال، اتصاالت را با فلش مشخص کنید.

هر روز تعدادی از آیات ١٢٠ تا ١٢٨ سوره ی َنحل را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله    به     جمله  بخوانید.

خواندن روزانه ی قرآن

نَـجم ٥٠

فُرقان ٢6

توبه ٣٠

حج  ٢٥
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صفحه ی 28١ قرآن کامل

١

٢

٣

٤

٥

6

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

سورهي  َ�ل

ۀًـ ��ِ��ًا  ِهللاِ َح��ًفا     َولَ� �َُک �اَن  ُاஐ     �َ�ه ِا�رـ �ِا
ـ ُه �� اَ�عُِمهِـ‘  اٍّج�َ باهُ    َوَه ِ ِمَن ال ُم�ِ�َ� � �اِ�رًـا ل
��ا  َحَسَ�ۀًـ« هُـ  فِ� ا�د��َاٍط ُمسَ���ٍ�  �  َو ءات�ِ  �ِال
  ِالَیَک لِـحَ� � ُ�� اَوَحی�ا َو ِا�هـ{ فِ� األ ِخرَـِة  َ�ِمَن الصّْ
ه�َ َح��ًفا     َوما ஐاَن ِمَن ال ُمِ��َ� � ِا�رـ  َ �ع ِم ِ

�اَِن ا
�َ� اخ�َلَـفوافیِه‘ َو ِان َر�َک بُت    َع�َ� ا� ما ُجعَِل الس �ِا
لَ�َ �ُ�ُ� َ�َ�ُ� َ�مَ الِق�َمِۀ    ف�ا ஐا�افیِه َ��َلِفوَن�
ـ ِۀ الحََس�َ ِۀ« َک ِ�اـلحِ� مَِۀ     َوا�مَوِعظَ اُّدُع  ِال� َس�یِل َرّ�ِ

َوج اِد�ُه� ِ�اـ�� ِ�َ اَحَسُن  ‘  ِا� َر�َ� ُه َو اَعلَُ� 
�ِ مَن َضل َع� َس��ِ�      َو ُه َو اَعلَُ�  ِ�اـ�مُـه�َ �َ� �
َو ِان عاقَبُ�    فَعاقِبوا�ِ مِثِل ما�ِقب�ُ� �ِ ه «  َوَ�نِئ َصَ�ُ�
ا ِ�اـهللاِ« ِ�َ� � َواصِ�     َو ما َصُ�َك  ِالّ ِ لصّْ َ�ـُهـَو خَ�ٌ   ل
َ مُ�رـوَن� اَ�ُک ف� َضیٍق ِمّما ی اَ� زَـن َعلَِ��    َول َول
�َ� ُه� ُ�ِس�وَن � �َ� ا�َ�وا    َوا� ِا� اهللاَ َمَع ا�



مل
 کا

آن
 قر

١7
ی 7

حه 
صف

آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به  صورت جمله به جمله بخوانید.

جلسه ی اول

تمرین دوم

 آیات ١ تا ٨ سوره ی َانفال را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.تمرین اول

درس دهم

١

٢

٣

٤

٥

6

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

سورهي اَ�فال

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
اَ�فاُل  ِهللاِ     َوالرسوِل«  اَ�فاِل   «   قُ لِـ ال ـ لوَ�َک َعِ� ال �َسئئَ 
فَ ا�ُ�وااهللاَ     َو اَصلِـحوا ذاَت �َِ�ُ��     َو اَط�ُعوااهللاَ
�َ� ِمنوَن ا� َماا�مُـو �ِِمنَ�)1 ا ـ و  َو َرسولَه{    ِان کُنُ�� مُ 
اِذا ذُِ�رَـاهللاُ    وَِجَ� قُلوُ�ُ�    َو ِاذا تُلِیَت َعلَِ�م �ا� �ُه{
ةَ لو ییُقموَن الص �َ� � وَن�اِّ �َِم َ�َو زاَد�ُم ای ما�اًـ    َوعَ�� َرّ�ِ
ا« ِمنوَن َحّقً ئَِک ُهُ� ا�ُمو َو مِّما َرَز�� ـُه�  ُ�ِ�قوَن � اُو�
ِ�     َوَم�ِ�رَـةٌ     َو رِزٌق َ�رـ�ٌ�� �َهُ� َدَرجٌت ِع�َد َر ّ�ِ
  اَخرَـَجَک َر�َک  ِمن َ��َِک  ِ�اـلَ�ّقِ     َو ِا� فرَـ�ًقا َکما
رِـهوَن  �  �ُ�اـِدلوَ�َک  فِ� الَ�ّقِ �َِم�َ�  ل ِمَن ا�مُـو
 ما �ُسا�َن ِالَ� ال مَوِت     َوُ� َ�ظرُـوَن� َ     ஐَاَ� �َ�َ عَد ما�َ
ِ�َفَ�ِ�     اَ�ها لَُ�� ـ ُدُ�ُ� اُهللا     ِاح َدي الّطاـ  ِ َو ِاذ �َع
وکَِۀ    تَکوُن َ�ُ�  · َو�ُرـ� ُد اهللاُ َغ�َ ذاِت الش �ََوَ�َوّدوَن ا
ـ �ِه    َوَ�قطََع داِ�رَـال�ِ�رـَ�� بَِ�ِم الَ�ق اَن ُ�ِ�ق
لِ�ُـِ�ق الَ�ق    َو ُ�ِطَل الباِطَل    َولَوکرَِـهَ ا�ُم�ِموَن�

https://www.roshd.ir/501-10
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

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

٢

١

٣ ٢

٢

١

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

١ـ طـۤسـمۤ     ١         
طا، سین، میم  ١    

     ِتـۡلـَك آیـاُت     الۡـِکـتاِب  الۡـُمبیِن
     این         آیات        کتاب   روشنگر  است.   ٢             َقَصص ١ و ٢

٢ـ الۤـۤم           
الف، الم، میم      ١     

َه ِااّل هُـَو الۡـَحـیُّ الۡـَقـیُّوم ـٰ ُه ال ِال      َالـلٰـّ
      اللّه،  نیست خدایی جز او که زنده و پاینده است.  ٢              آِل عمران ١ و ٢

٣ـ حـۤم                           
    حا، میم  ١    

    َو الۡـِکـتاِب الۡـُمـبـیـن               ِانّـا َانۡـَزلۡـنـاُه    فی  لَیـلَـٍة  ُمـبـاَرکَـٍة
      سوگند به کتاب روشنگر  ٢       قطعاً ما نازل کردیم آن را در  شبی  مبارک )با برکت(.  ٣   

         ُدخان ١ تا ٣

ذی ُانۡـِزَل ِالَـۡیـَك ِمـۡن َرِبّـَك الۡـَحـقُّ    ١                  ٤ـ الۤـۤمـر  ِتـۡلـَك آیـاُت الۡـِکـتـاِب  َو الَـّ
    الف، الم، میم، را؛ این آیات کتاب )خدا( است و آنچه نازل شد به سوی تو از پروردگارت حق است.  رعد ١
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تمرین اول

کار در کالس

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

١ـ ُانۡـِزَل:   نازل کرد   نازل شد

٢ـ لَـۡیـل، لَـۡیـلَـة:   شب  ماه

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

تمرین دوم

یکی از عبارت های اول یا سوم را به همراه ترجمه از حفظ بخوانید.

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

١ـ ِانّـا َانۡـَزلۡـنـاُه   فـی لَـۡیـلَـِة الۡـَقـۡدِر     
 قطعاً ما    … آن را در    …     …      قدر ١

ِه    ُمـباَرکَـًة  طَـِیّـبَـًة ٢ـ فَـَسـِلّـمـوا َعلٰی   َانۡـُفـِسـکُـۡم    تَـِحـیَّـًة  ِمـۡن  ِعـۡنـِد  الـلٰـّ
پس سالم کنید به یک   دیگر؛            سالمی          از نزد      … که      …    و پاک است.    نور 6١

  

ذی ُانۡـِزَل فـیـِه الۡـُقـرآُن    هُـًدی ِلـلـّنـاِس         ٣ـ َشـۡهـُر َرَمـضاَن    الَـّ
 ماه           …          که      …    در آن      …         …    برای  …     بقره ١٨٥

حفظ قرآن
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با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

انس با قرآن کریم در کشورهای نیجریه   ١    و    2   کنیا    ٣   و   ٤    

جلسه ی سوم

١

4 3

2

خواندن از روی قرآن کامل
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َه   َو َاۡصـِلحوا ذاَت بَـۡیـِنـکُـۡم ُقوا الـلٰـّ فَـاتَـّ
همیشه خدا را در نظر داشته باشید و بین یک دیگر صلح و آشتی برقرار کنید.

سوره ی انفال آیه ی ١

پیام قرآنی

١ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت و گو کنید.
٢ـ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

فعالیت



  83  

قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

باید همدم و مونس 
شما قرآن باشد.٭

٭ ُغَرُرالِحَکم، حدیث ٧٣٨٩

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های 
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کرده و هنگام شنیدن قرائت آیات درس به چگونگی وقف در آخر آیات دقت کنید.
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تمرین دوم

تمرین سوم

١

٣

این عبارات قرآنی را بخوانید و در خواندن حروف مقطعه دقت کنید.

١ـ الۤـۤمـۤص        ِکـتـاٌب ُانۡـِزَل ِالَـۡیـَك   فَـال یَـکُـۡن فی َصۡدِرَك َحـَرٌج ِمـۡنـُه           

ـلَـۡت ِمـۡن لَـُدۡن َحـکیـٍم َخـبـیـٍر              ٢ـ الۤـر   ِکـتـاٌب ُاۡحـِکـَمـۡت آیـاتُـه و   ثُـمَّ فُـِصّ

٣ـ حـمۤ        وَ الۡـِکـتـاِب الۡـُمـبـیِن        ِانّـا َجـَعـۡلـنـاُه ُقـۡرآنًـا َعـَرِبـیًّـا   لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقلوَن
ُزخُرف ١ تا ٣   

٤ـ الۤـۤم       ُغـِلـبَـِت الـّروُم       فـی َاۡدنَـی ااۡلَۡرِض   َو هُـۡم ِمـۡن بَـۡعـِد َغـلَـِبـِهـۡم َسـَیـۡغـِلـبونَ                                                                                                                                                 
روم ١ تا ٣   

١

٢٣  ١

در عبارات تمرین باال، اتصاالت را با فلش نشان دهید.

١

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات ٩ تا ١6 سوره ی َانفال را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله به جمله بخوانید.

   ٢

  َاعراف ١ و ٢

 هود ١
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صفحه ی ١78 قرآن کامل

١

٢

٣

٤

٥

6

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

�ُ فَاستَجاَب لَ�ُ�     اَ�ّ� ُمِمد      ��ُ ِاذ �َسَ�غ�وَن َرب
ا �ُ�ي ّ ـ ِۀ ُ�ِد�َ��َوماَجعََ�ُ اُهللا   ِال ـ ِ�کَ   ِ�اـَ�ٍ� ِمَن ال َمل

ا ِمن ِع�ِد اهللاِ‘ ّ َو لَِ�طَمنِئ ِ�هـ قُلوبُ�ُ�  ‘ َوَماال�ُ�   ِال
ِان اَهللا عَ ���ٌحَک�ٌ�اِذُ�غَّشیُ�ُ� ال�عاَس اَمَ�ًَۀ ِمنُه
ًء    لِ�ُطَـّهِرـَُ� بِه    َو�ُ ذِ�َ َعنُ�

 ِءما ما َویَُ�ُِّل عَلَیُ� ِمَن الس
اَ قدامَ� َ بِِه ال نِـ   َولَِ�بَِط عَ�� قُلوبُِ�  َو�ُ ثَّ�ِ یط رِجَزالش
�َ� ـ ِۀ     اَ�ّ� َمَعُ�      فَثَ�ِّ�ُواا� ـ �ِ�َ    ِاذ ��� َر�َک ِالَ� ال مَل
�َ� کََ�رُـواالرعَب «  فَاِ�وبا ءامَنوا  « َساُ��� �� قُلوِب ا�
اَعناِق    َواِ�وبا ِم�ُ� ُ� َ��اٍن � ذلَِک ِ�اـَ�هُ� َ�َق ال
 وااهللاَ   َوَرسولَه{ ‘ َومَن �ُشاِقِق اهللاَ   َوَرسولَه{     َ�اـِن اهللاَ ق شا
ِ�رـَ� ��ِل لِ�ُ� فَذو�هُ    َو اَنَشد� ُد ا�عِقاِب�ذ
�َ� ا     ِاذا َ��ُ�ُ� ا� ءامَ�و �َ� َهاا� �َاـ � � َعذاَب الّ�اِر
ِه� َ�َمِ�ٍ� اَ د�رَ�َومَن ُ�َوّ�ِ کََ�رـوا زَحًفا    فَ��ُ�َولّوُهُ� ال
ءَ ًا اِل� فِ�ۀٍَـ    فََقد �اـ فًا �ِِ�اٍل    اَوُم�ََحّ�ِ امُ�َحَ رّـِ ُدُ�رَـه{    ِالّ
ـ هُ جَ ـَه�ُ�  «  َوِ�ئَس ا�َم��ُ � ِ�َغَضٍب ِمَن اِهللا     َوَم�و�ـ!

سورهي اَ�فال



مل
 کا

آن
 قر

٣٦
ی ٩

حه 
صف

آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا گوش کنید و به صورت جمله به جمله بخوانید.

تمرین اول

جلسه ی اول

تمرین دوم

آیات 38 تا 52 سوره ی ُشعراء را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

درس یازدهم

١

2

3

٤

5

٦

٧

8

٩

١٠

١١

١2

١3

١٤

١5

ِ لّ�اِس حَ رَـةُ     ِ�م�قاِ� َ�ٍ� َمع��ٍ� � َو قیَل ل فَُجِمـَع الس
حَ رَـةَ      ِان ஐا�ا ُع الس ِ

��َ ا� َهل اَنُ�� ُ�َ�مِـعوَن � َ�عَل
حَ رَـةُ     قالوا ِ�ِف�َ�َ� ءَالس ُهُ� ا�� لـِبَ� � فَلَّما �اـ
اَجرًـا     ِان ُ�ّ�ا َ� نُـ ا�� لـِ�َ� � قاَل َ�عَ� َ اَِ� لَ�ا  ل
�َ��قاَل �َهُ� مو�     َا�قوا ِاذًا َ�ِمَن ا�ُمَ�رـ �ُ� َو ِان
ُ�     َوقالوا �اَن�ُ� مُلـقوَن �َ�اـَ�قَواِحبا�َهُ�     َوِعِص  ما
ـ اَ��� مو� َعصاهُ لِ�وَن�فَ  ��ةِ ِفرـَ�َن     ِاّ�اـ لَ�َحُن ا عِ زـ�ِ
ـ دَ�� جِ  حَ رَـةُ س ـ اِذاِ�َ� تَلـَقُف ما �َ أفِکوَن�فَاُ�ِ�َ� الس فَ 
رـوَن � َوه  �لـَمَ� � َرّبِ مو ا ءامَّ�ا ِ�رَـّبِ ا�ع قا�و
قاَل ءامَن�ُ� لَه{   قَبَل اَن ءاذََن لَ�ُ�«   ِا�هـ{لَکَب�ُُ�ُ�
ـعَ� اَیِدیَُ� اُقَّطِ َ ح رَـ    فَلََسوَف تَعلَموَن «  ل َمُ�ُ الّسِ �ي َعل � اِّ
اُ َصلِّ�َ ��ُ� اَ�َعَ� � َ َو اَرُجلَ�ُ� مِن ِ�اٍف     َول
�ا مُ�َقلِ�وَ� �  ِاّ�اـ َ�طمَُع   ِال�  َرّ�ِ اَض�َ  «   ِاّ�اـ قالوا ل
ِمنَ�� َل ا�ُمواَو         اَن ُ�ّ�ا اَن �َ�ِ�رَـ لَنا َر��ا�َطا��ا
�ُ� ُم�َ�عوَن� مو�    اَن اَِ� ِ�ِعبادي    اِن �ِال  َواَوحَ�ا

سورهي  ُشَ�رــاء

https://www.roshd.ir/501-11
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

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

این عبارات قرآنی را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید و یکی از عبارت ها را از حفظ 
بخوانید.

 َمـۡن یَـشـاُۤء    
ٰ
ُه ِلـنـوِره ١ـ یَـۡهـِدی الـلٰـّ

نور 35 هدایت می کند خدا  به نورش  کسی را که می خواهد.      

ۡحـَمـِة      َك الۡـَغـِنـیُّ ُذو الـرَّ ُـّ 2ـ َو  َرب
َانعام ١33 و پروردگار تو بی نیاز    و دارای رحمت و مهربانی است.      

    
ٰ
3ـ َمـۡن یَـۡعـَمـۡل   سـۤوًءا   یُـۡجـَز  ِبـه

ِنساء ١23 هرکس انجام دهد کار بد، کیفر می بیند به آن.       

ی  ـماواِت َو اۡلَۡرَض   َو مـا بََـۡیـَنـُهـمـا    ِاّل ِبـالۡـَحـِقّ   َو َاَجـٍل ُمـَسـمًّ ُه الـسَّ ٤ـ مـا َخـلَـَق الـلٰـّ
خلق  نکرد  خدا         آسمان ها      و     زمین      و آن چه را میان آن دو است مگر به حق و تا زمان معین.     روم 8
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٭  ِللِّٰه = ِلـ + اللّٰه: برای خدا

تمرین اول

کار در کالس

تمرین دوم

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

١ـ یَـۡهـدی:   هدایت می کند   انجام دهد

2ـ یَـۡعـَمـۡل:   هدایت می کند   انجام دهد

3ـ َغـِنـّی:   قدرتمند   بی نیاز

٤ـ َرۡحـَمـة:   رحمت و مهربانی   نعمت و آمرزش

5ـ َسـماوات:   آسمان   آسمان ها

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

ُه یَـۡهـدی  ِلـۡلـَحـِقّ     ١ـ ُقـِل الـلٰـّ
یونُس 35  بگو    …    …       به راه  …    

2ـ َو مـا َاۡرَسـۡلـنـاَك  ِاّل َرۡحـَمـًة ِلـۡلـعالَـمـیـَن    
انبیاء ١٠٧  و   نفرستادیم تو را )ای پیامبر( مگر   …   برای    …   

 
ِه  َو یَـۡعـَمـۡل صـاِلـًحا   یُـۡدِخـۡلـُه  َجـّنـاٍت 3ـ َو َمـۡن یُـؤِۡمـۡن   ِبـالـلٰـّ

طالق ١١  و هرکس ایمان آورد  به  …  و     …         …         داخل کند او را به    …    
   

َه هُـَو الۡـَغـِنـیُّ الۡـَحـمـیـُد ـماواِت َو اۡلَۡرِض         ِانَّ الـلٰـّ ِه٭ مـا ِفـی الـسَّ ٤ـ ِلـلٰـّ
لقمان 2٦  برای … است آنچه در   …   و   …   است؛ قطعاً … ،  او    …    ستوده است. 
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انس با قرآن کریم در کشورهای تایلند   ١   و  ٢  ، بنگالدش   ٣    و اندونزی    ٤

جلسه ی سوم

با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

١2

3٤

خواندن از روی قرآن کامل
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لشکریان از همه طرف فرعون را احاطه کرده و منتظر فرمانش هستند. پیک از راه می رسد: »موسی و بنی اسرائیل 
از آب گذشتند!«

هامان وزیر فرعون، با عصبانیت می پرسد: چگونه؟ مگر از دریای خروشان هم می شود گذشت؟! 
پیک پاسخ می دهد: من در میان آنان بودم. قوم بنی اسرائیل که کامالً خود را در محاصره و گرفتار می دیدند، 
گفتند: ما دیگر راهی برای گریز نداریم. اما موسی بر بلندی ساحل ایستاد و گفت: »ِانَّ َمـِعـَی َربّـی َسـَیـۡهـدیـِن«٭ 
خدایم هرگز مرا تنها نمی گذارد. آن گاه دست  هایش را به سوی آسمان بلند کرد و زیر لب چیزی گفت. پس از اندکی 
درنگ، یک باره عصایش را به آب زد. آب شکافته شد و در دو طرف، آرام ایستاد. هنوز هم چنان است، راهی خشک 

در میان کوه هایی برافراشته از آب. آنان گذشتند و رفتند. به نظرم کار عصای موسٰی بود! 
فرعون فریاد می زند: چرا ایستاده اید؟! باید تعقیبشان کنیم.

٭  سوره ی شعراء، آیه ی ٦2

قصّه ی آیه ها
عاقبت فرعون و فرعونیان
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هامان می گوید: آبی که برای موسی رام شده است، بی شک از فرمان فرعون سرپیچی نخواهد کرد! همگان قدر 
و منزلت خداوندگار ما را می شناسند، حتی آب دریا! 

فرعون فرمان حمله می دهد و حرکت می کند. سپاهیان بی شمار، به مسیر خشکی که در میان دریا به وجود آمده 
در  تاخت  به  سپاهش  و  فرعون  می گذرند.  از ساحل  بنی اسرائیل  نفرات  آخرین  آن سو،  در  می شوند.  وارد  است، 
پی    بنی اسرائیل می روند. بستردریا از لشکریان انبوه فرعون پوشیده شده است. ناگاه صدای غرش آب، دل سربازان 
مسلّح و زره پوش را می لرزاند. صدای مهیب فرو ریختِن کوهی از آب، آرایش فرعونیان را بر هم می زند. موجی 
بلند و سهمگین چنان که کوهی فرو ریخته باشد بر سپاه فرعون فرود می آید. ترس و وحشت سراسر وجود فرعون 
را فرا می گیرد و تا می خواهد به خود بیاید درون امواج متالطم آب، غوطه ور می شود. با خود می اندیشد: »گویی 
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خدای موسی حق است! باید به او ایمان بیاورم!.« برای یک لحظه آن همه رنج و سختی را که به قوم بنی اسرائیل 
تحمیل کرده بود از خاطرش می گذرد. با خود می گوید: چرا با آن همه معجزات آشکار موسی، به خدای یگانه ایمان 
نیاوردم. موجی از پس موجی دیگر بر سرش فرود می آید. استخوان هایش می شکند، دیگر نمی تواند نفس بکشد. 
ندایی می شنود که می گوید: تو تا کنون نخواستی که ایمان بیاوری و خود را اصالح کنی، اآلن دیگر دیر شده است. 

امروز مرگت فرا رسیده است، ولی بدنت را برای عبرت آیندگان باقی می گذارم! 
فرعون در حالی که چشم بر زندگی پر از غرور خود می بندد، وزیر خود هامان را می بیند که دیگر فرصتی برای 

چاپلوسی و تحریک او علیه موسی ندارد! می اندیشد:
 »چه بیهوده! چه بدفرجام! اگر بر بنی  اسرائیل سخت نمی گرفتیم، حال اسیر فرمان خدای موسی نمی شدیم!«

روز دیگر بدن بی جان فرعون بر ساحل دریا افتاده بود و بنی اسرائیل شگفت زده از مرگ فرعون، برای موسی 
که به عصای خود تکیه کرده است و به افق دور دست می نگرد خبر نابودی فرعون و فرعونیان را می آورند. 

َفـاۡلـَیـۡوَم ُنـَنـّجـیـَك بِـَبـدَ  نِـَك  لِـَتـکـو  َن لِـَمـۡن َخـۡلـَفـَك آَیـًة

)ای فرعون!( امروز بدن تو را از آب می رهانیم، تا تو برای آیندگان عبرت باشی.

یو  نُس ٩2
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله: 

چه خوب است سخن شما،

 ذکر خدا و خواندن
 قرآن کرمی باشد.٭

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های 
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کنید.

٭  ُمسَتدَرک الَوساِئل،ج١، ص 2٩3
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تمرین دوم

تمرین سوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و در آخر هر سطر به شکل صحیح وقف کنید.

ُف َاۡوِلـیـاَۤءه و             آل ِعمران ١٧5 ـۡیـطـاُن   یُـَخـِوّ ما ٰذِلـکُـُم الـشَّ َـّ ١ـ ِان

ـِیّـئَـِة   َقـبۡـَل الۡـَحـَسـَنـِة                      رعد ٦ 2ـ َو یَـۡسـَتـۡعـِجـلونَـَك ِبـالـسَّ

                          حج 3٠
ٰ
ِه   فَـُهـَوَخـۡیـر لَـه و    ِعـۡنـَد َرِبّـه 3ـ َو َمـۡن یُـَعـِظّـۡم ُحـُرماِت الـلٰـّ

ذیـَن آَمـنوا   َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحاِت   کانَـۡت لَـُهـۡم َجـّنـاُت الۡـِفـۡرَدۡوِس نُـُزًل      کَهف ١٠٧ ٤ـ ِانَّ الَـّ

در عبارات تمرین بال، اتصالت را با فلش نشان دهید. 

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات ٦٠ تا 82 سوره ی ُشَعراء   را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله به جمله بخوانید.



  95  

صفحه ی ٣70 قرآن کامل
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ُب �َءَاالَجمعاِن    قاَل ا اـَ�َعوُ�  مُِ�قَ� � فَلَّما َ�رـ�َ
  « اِن َمِعَ� َربّ�   َسَ�دِ�� ا َ مُدرَکوَن�قاَل َ�ّ مو�    ِاّ�اـ ل
 ِال� مو�     اَِن ا�ِب ِ�عَصاَك الَ�ح رَـ «   فَا�َفلََق َ�اـَوَح�ا
فَاَن ُ� فرِـٍق ஐَالطوِدا�َعظِ��َواَزلَ�ا �َ� األ َخرـَ��
اَ�َعَ���مُـ  اَ�َق�َااأل خرَـَ�� }وَمَن َمَعه �َواَ�َ�امو
ِمنَ��َو ِان َر�َک اَن اَکَ�ُ ُ� مُ ـوஐلَِک َأل�ۀًَـ  «  َوما ذ �� ِان
� َ�� ح�ُ� � َوا�ُل َعلَِ�� َ��َ اَ  ِا�رـَهُـَوا�عَ ��ُ�الر�
اَب�ـ ِه َوَ�ِ�هـ ما َ�عبُدوَن�قالوا َ�عبُُد  اَصنامًا ِ ِاذ قاَل  ل
ِ ـفَ��قاَل َهل �َسَمعوَ�ُ� ِاذ تَد�َن� ک َها ع� فَ�ََظل
ءَ�  ءا�اـ وَن �قالوا بَل وََ��اـ اَو َ�فَعونَ�ُ�     اَوَ�ُ�ّ
لَِک َ�فعَلوَن�قاَل اَفرََـءَیُ� ما کُنُ� َ�عبُدوَن� اَنُ� کَذ
لَمَ�� ا�ع ارَب ّ ل�    ِال ُم َعُدوٌّ �ِاَقَدموَن�فَا وُُ�ُ ال َوءا�اـ
�َسقِ� �ي ُهَو�ُطِعُم� َو �ي َخلَـقَ� فَ ـهُـَو َ�دِ��َوا� � اِّ
�ِ��ُ مُـ� � ُ ُ م� �ي ی �َوِاذامَ رـِضُت فَ ـهُـَو �َ�فِ��َوا�
�ي اَطَمُع اَن �َ�ِ�رَـل� خَط�ئئَ�  َ�وَ� ا�ّدِ��  �َوا�

سورهي  ُشَ�رــاء
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آیات درس را از رمزینه های سریع پاسخ و یا کتاب گویا  گوش کنید وبه صورت جمله به جمله  بخوانید.

تمرین اول

جلسه ی اول

تمرین دوم

آیات ١ تا ١٠ سوره ی انبیاء را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.

درس دوازدهم
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ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِ لّ�اِس ِحساُ�هُ�      َوُه�  ف� َغ� َ�ٍ  ُمع رِـضوَن )1 �َ�ََب  ل اٍّ
ا اس�َ َمـعوهُ   ِه� ُم�َ�ٍث       ِال ما �َ أتِ�� ِمن ِذ�رٍـ  مِن َرّ�ِ
�َ� اِهَ�ًۀ قُلوُ�ُ� ۀ  َو اََ�واال��َوي ا� َوُ� �َ لـعَبوَن�ل
�رَـ ا �ََ�ٌ  ِمثلُُ��  «    اَفَ�َأ�َن الّسِ ّ   ِال َظلَموا     َهل ه ذا
ِء ما لَـ َربّ� �َعلَُ� ا�َقوَل فِ� الس � � �ََو اَ��ُ� ُ�ِ�و

ا اَضغاُث  م�ُ� ا�عَل�ُ� � بَل ���و اَرِض  «  َوُهَوالس َوال
ـ �َأتِ�ا ِ�ئئا�ۀٍَـ ـ هُ      َ�ل ُه َو شاِع رـٌ   «   فَل ـ ـ َ�� اَح الاٍ�       َ�ِل اف 
� ِمن قرَـ�ۀٍَـ  ءامَنَت قَبَ�ُ لوَن � ما اَ و   اُرِسَل ال َ�مـا
  اَرَسل�ا   قَبَ�َ ِمنوَن � َوما اََ�هُ� ُ�و  »    ها ��َاَهل

ا ���  ِالَِ��  «   فَسئئَلوا اَهَل ا�ّ�ِ�رِـ     ِان ُکنتُ� ً ا ِراجل ِالّ
عاَ� ا�َ أ�ُ لوَن الطـ هُ� َجَسًدا ل �اَ�علَموَن�َوماَجعَل ل
هُ� �� َهُُ� ا�َوعَد    َفاَ�ج ��َص َد �ُ���َِد�َوما ���اخ
ءُ     َو اَهلَ��َاال ُمِ�فَ� � َ�قَد اَ�َ�ل�ا َومَ� �َشا
بًا      ف�ِه ِذ�رُـکُ�‘   اَفَالاَ�عِقلوَ�� ��ِ ��ُ�َِال

سورهي  اَ�ِ�اء

https://www.roshd.ir/501-12
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

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

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

2    َو ِلـَمـۡن َدَخـَل بَـۡیـِتـَی ُمـؤِۡمـنًـا      ١ اۡغـِفـۡر لـی   َو ِلـواِلـَدیَّ ١ـ َرِبّ
نوح 28 پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را و شخص مؤمنی که به خانه ی من وارد   شد.     

ـًا   َو َانۡـَت َخـۡیـُر الۡـُمـۡنـِزلـیـَن     2ـ َو ُقـۡل َرِبّ َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزًل ُمـبـاَرک
مؤِمنون 2٩               و بگو پروردگارا فرود آور مرا در جایگاهی مبارک و تو بهترین مهمان نوازی.   

تـی َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـیَّ   َو َعـلـٰی واِلـَدیَّ   3ـ َرِبّ َاۡوِزۡعـنـی   َاۡن َاۡشـکُـَر ِنـۡعـَمـَتـَك الَـّ
نَمل ١٩ پروردگارا مرا وادار که شکر کنم نعمت تو را که نعمت دادی به من و به پدر و مادرم.    

    َك َعـلٰی کُـِلّ َشـۡی ٍء َقـدیـر َـّ نـا َاتۡـِمـۡم لَـنـا نوَرنـا   َو اۡغـِفـۡر لَـنـا   ِان َـّ ٤ـ َرب
تَحریم 8 پروردگارا تمام کن برای ما نور ما را و بیامرز ما را؛ قطعاً تو بر هر چیز توانا هستی.     

= َربّی= َرّب + ی: پروردگار من، پروردگارا ١ــ َرِبّ
= واِلـَدیـِن + ی: پدر و مادرم 2 ــ واِلـَدیَّ

یکی از عبارت های دعایی این صفحه را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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تمرین اول

تمرین دوم

کار در کالس

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

١ـ ِاۡغـِفـۡر:   نازل کن   بیامرز

2ـ ُقـۡل:   بگو   گفت

:   پدر و مادر   پدر و مادرم 3ـ واِلـَدیَّ

٤ـ بَـۡیـت:   خانه   خاندان

5ـ َانۡـَعـۡمـَت:   نعمت دادی   نعمت دادم

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

ذیـَن َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـۡیـِهـۡم     ١ـ ِصـراَط الَـّ
 …           …           …         به آن ها؛               حمد ٧

2ـ فَـۡلـَیـۡعـبُـدوا      َربَّ  ٰهـَذا  الۡـبَـۡیـِت    
پس باید عبادت کنند   …   …    …    را              ُقریش 3

3ـ َو ُقـۡل َرِبّ اۡغـِفـۡر    َو اۡرَحـۡم  َو َانۡـَت َخـۡیـُر الـّراِحـمیـَن     
و بگو    …     …     و رحمت فرست و …         …   مهربانان    هستی.          مؤمنون ١١8

َنـا اۡغـِفـۡر لـی    َو ِلـواِلـَدیَّ  َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـیـَن  یَـۡوَم یَـقـوُم الۡـِحـساُب   َـّ ٤ـ َرب
پروردگارا  … مرا و    …   را   و           …       را در …  ی که به حساب مردم رسیدگی می شود.  

                                 ابراهیم ٤١
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جلسه ی سوم

با  باشد.  داشته  قرآن  میز حداقل یک  هر  بیاورید؛  به کالس  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  یا  نمازخانه  از 
راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن صفحه 
را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند. همچنین می توانید از 

بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

انس با قرآن کریم در روستای کرغند خراسان جنوبی

انس با قرآن کریم در مدارس استثنایی

انس با قرآن کریم در یک »مدرسه ی قرآن«

خواندن از روی قرآن کامل
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کۡـِر  ِاۡن کُـۡنـُتـۡم لتَـۡعـلَـموَن فَـاۡسـاَلـوا َاۡهـَل الـِذّ
اگر چیزی را نمی دانید از دانایان بپرسید.

     سوره ی انبیاء آیه ی ٧
و سوره ی نحل آیه ی ٤3

پیام قرآنی

١ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت     و  گو کنید.
2ـ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

فعالیت
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

پیامبر گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله:

اهل قرآن پس از پیامبران،

 از دیگر مردم واالترند؛

 آنان را کوچک نشمارید.٭ 

٭ ِبحارُ الَنوار، ج ٩2، ص ١8٠

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را با رمزینه های 
سریع پاسخ و یا کتاب گویا تمرین کنید.
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١ـ خوب است پس از پایان کارهای جمعی مانند کالس درس یا جلسات قرآن، این آیات را بخوانیم.

تمرین دوم

تمرین سوم

این دعاهای قرآنی را بخوانید و عبارت شماره ی دو را از حفظ بخوانید.

نـا ل تُـؤاِخـۡذنـا   ِاۡن نَـسیـنـا   َاۡو َاۡخـطَـۡأنـا   َـّ ١ـ َرب

ذیـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـنـا   نـا َو ل تَـۡحـِمـۡل َعـلَـۡیـنا ِاۡصـًرا   کَـما َحـَمـۡلـَتـه و َعـلَـی الَـّ َـّ      َرب

 
ٰ
ـۡلـنا   ما ل طـاَقـَة لَـنـا ِبـه نـا َو ل تُـَحـِمّ َـّ      َرب

     َو اۡعـُف َعـّنـا   َو اۡغـِفـۡر لَـنـا   َو اۡرَحـۡمـنـا َانۡـَت َمـۡولنـا   فَـانۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم الۡـکاِفـریـَن

                بقره 28٦

ِة    َعـّمـا یَـِصـفـوَن  2  ـ ُسـبۡـحـاَن َرِبّـَك َرِبّ الۡـِعـزَّ

     وَ  َسـالم َعـلَـی الۡـُمـۡرَسـلیـَن 

ِه   َرِبّ الۡـعـالَـمیـَن١                                                                                                          صافات ١8٠ تا ١82      َو الۡـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

در عبارات تمرین بال، اتصالت را با فلش نشان دهید.

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات ١١ تا 23 سوره ی انبیاء را از روی صفحه ی بعد شبیه قرائت الگو به  صورت 
جمله به جمله  بخوانید. 
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صفحه ی ٣٢٣ قرآن کامل
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َوَ�� قََصمنا مِن قرَـَ�ۀٍـ ஐاَ� �ا�ِمًَۀ     َو اَ�َش�� بَعَدها
      ِاذا ُه� ِم�ا   اََحّسوا َ�أـَس�اـ َ�مًا ءاخرَـَ� � فَلمَّـا
  اُ�رِـ��ُ� ��هِـ ا ِال� ما ا َ�ُکضوا     َوارِجعو َوی لـَ�اَ�کُضوَن  � ل �  ُسئئَلوَن  � �اـلوا� ��ُ ِ� نُِ�     َ�عَل َومَس
ـُه� لِمَ�� فَما زالَت ِ�َ� دَ�و�ـ� ِاّ�اـ ُ�ّ�ا
ءَ ما ِمدَ�� َوماخَلَـق�َ االس هُ� َحص�ًدا خ �َجعَل ّتَح
  اَن نَ�ِ�َ� �َهـًوا اَرَض َوما َ�َ�هُما �عِبَ�� لَواَرَد�اـ َوال
ِعَ� � َ�ل � ِان ُ��ّا       ا����َهُـ ِم� �َُدّ�اـ َ ل
َ�قِذُف ِ�اـ�َ�ّقِ َع�َ� الباِطِل     فَ�َدَمغُه{     َ�اِـذا ُهَو زاِهٌق‘
�ِ ـوم َولَُ�ُ� ا�َویُل ِمّما �َِصفوَن�َو لَه{ مَن فِ� الس
ا�َستَ� ِ�وَن َعن ِعباَدِ�هـ اَرِ�‘  َومَن ِع�َده{    ل َوال
اَ�فُ�وَن� اَر    ل �یَل َوال ا�َستَحِ�وَن��َُسّبِحوَن ال َول
اَرِض    ُه� ُ��ِ�وَن� لَوஐاَن ا ءاِ�َهـ ًۀ ِمَن ال و��َ�اَِم ا
نَـ اِهللا  َرّبِ ا�عَ رـِش �ااُهللا     َ�َفَسَد� ‘  فَُسب   ءاِ�هٌَۀ  ِال �ِ�ما
ا�ُسئئَُل َعّما َ�فعَُل     َوُه� �ُسئئَلوَن� َعّما َ�ِصفوَن� ل

سورهي  اَ�ِ�اء
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د  عا ی ختم قرآن٭ 

ا میرا  لمؤمنین امام علی علیه   ا  لّسال م   : 

ـُهـمَّ اۡرَحـۡمـنـی بِـا  ۡلـُقـۡرآِن           َالـّلٰ
بارخدایا   ! به برکت قرآن ، مرا مورد لطف و رحمت خود قرار د ه  ؛

َو اۡجـَعـۡلـُه لـی ِامـاًمـا َو نـوًرا َو ُهـًدی َو َرۡحـَمـًة   
و آن را برای من پیشوا، نور، هدایت و رحمت قرار ده  ؛

ــرۡ  نـی ِمـۡنـُه مـا َنـسـیـُت  ـُهـمَّ ذَ  ِکّ َالـّلٰ
بار خدایا آنچه را از قرآن فراموش می کنم، به یادم بیاور؛

َو َعـِلّـۡمـنـی ِمـۡنـُه مـا َجـِهـۡلـُت
و آنچه را از قرآن نمی دانم، به من بیاموز؛ 

َو اۡر   زُ  ۡقـنـی ِتـال وَ َتـه  و آنـاَء الـلَّـۡیـِل َو َاۡطـراَف الـنَّـهـاِر
و تال  وتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز، روزیم ساز ؛

ـًة  یـا َربَّ اۡلـعـالَـمـیـَن َو اۡجـَعـۡلـُه لـی ُحـجَّ
و آن را برای من  ، حّجت و دلیل قرار ده  ؛

ای پروردگار جهانیان  !

٭  بحار النوار، ج ٩٤، ص 228
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درس آخر

قرآن در تابستان
دانش آموزان عزیز!

خدا را سپاس كه امسال هم توانستید آیات و سوره هایی از قرآن كریم را بیاموزید و با معنا و مفهوم 
برخی از كلمات و جمالت قرآنی آشنا شوید و درباره ی آن ها بیندیشید و به دستورهای قرآن عمل كنید.

در تابستان، مدرسه تعطیل می شود، اّما یادگیری قرآن تعطیل نمی شود. بنابراین بخش »قرآن 
در تابستان« به منظور تقویت یادگیری و حفظ سوره ها، پیام های قرآنی و احادیث نورانی پیامبر اكرم 

صلّی اللّٰه َعلیِه و آِله و اهل بیت علیهم الّسالم  در نظر گرفته شده است. 
ارتباط روزانه شما با خواندن، فهمیدن و اندیشیدن و نیز حفظ اجمالی قرآن كریم، زمینه كسب 

مهارت های قرآنی بیشتر و بهتر و انس دائمی با قرآن كریم را فراهم می كند. 
شما در تابستان امسال نیز به یاری الهی، ضمن مرور آنچه كه در طول سال تحصیلی آموخته اید، 
موفق به روان خوانی و حفظ اجمالی سوره های بروج، انفطار و انشقاق و همچنین 6 پیام قرآنی و 

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

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

با  سپس  و  بخوانید  شمرده  یا  بخش بخش  به صورت  را  احادیث  و  آیات  ابتدا  می شود  توصیه 
شنیدن قرائت آهنگین، آن ها را حفظ كنید.

یادتان باشد هرگاه می خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید و هر وقت می خواهید شما با خدا 
سخن بگویید، نماز بخوانید.

معّلم شما

https://www.roshd.ir/501-13
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آیات ١ تا ١١ سوره ی بروج را همراه با قرائت الگو بخوانید. معنی نام سوره: قلعه ها

پیام قرآنی درس های اول و دوم را از حفظ بخوانید. 

هفته ی اول و دوم تیرماه

١

2

3

٤

5

٦

٧

8

٩

١٠

١١

در آیات ١ تا ١١ سوره ی بروج معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های 3، ٤ و ١٦ كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

قرائت

پژوهش

یادآوری

روخوانی

سوره ی بروج

https://www.roshd.ir/501-13-1
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لَۡن تَـنالُـوا الۡـِبـرَّ  َحـتّٰی تُـنۡـِفقـوا  ِمّما تُـِحبّـوَن

هرگز به خیر و نیکی نمی رسید؛ مگر آن که از آنچه دوست 
دارید انفاق کنید.  

سوره ی آل عمران / آیه ی٩2

پیام قرآنی

شرط نیکوکاری

 گفت و گو

 گفت و گو

حفظ قرآن

با توجه به پیام قرآنی و تصویر آن، با دوستان خود گفت وگو كنید. 

شعار مؤمنحدیث نورانی
امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

ِمـِن َالۡـَعـَمـُل ، ِشـعاُر الۡـُمٔوۡ
کار و عمل، شعار مؤمن است.

غررالحکم، ج ١، ح ٧٠2٩

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

آیات ١ تا ١١ سوره ی بروج و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

https://www.roshd.ir/501-13-2
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پیام قرآنی درس های سوم و پنجم را از حفظ بخوانید. 

هفته ی سوم و چهارم تیرماه

آیات ١2 تا 22 سوره ی بروج را همراه با قرائت الگو بخوانید.

سوره ی بروج

١

2

3

٤

5

٦

در آیات ١2 تا 22 سوره ی بروج معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های 2٠ و 2٧ كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یادآوری

روخوانی

پژوهش

قرائت

https://www.roshd.ir/501-13-3
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روش تالوت قرآن

ذیَن آتَیـناهُـُم الۡـِکـتاَب   یَـتـلونَـهو َحـَق ِتـالَوِتـهی َالَـّ

كسانی كه ایمان آورده اند، قرآن را با دقت می خوانند، می فهمند 
و به آن عمل کنند.

سوره ی بقره / آیه ی 121

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

پیام قرآنی

 گفت و گو

 گفت و گو

حدیث نورانی

گنجینه های علم
امام سجاد علیه الّسالم:

آیـاُت الۡـُقۡرآِن َخـزاِئـُن الۡـِعۡلـِم
آیات قرآن، گنجینه های دانش هستند.

حفظ قرآن

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

آیات 12 تا 22 سوره ی بروج و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

ُمسَتدَرُک الَوساِیل، ج 4، ص 138

https://www.roshd.ir/501-13-4
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پیام قرآنی درس ششم را از حفظ بخوانید. 

هفته ی اول و دوم مردادماه

آیات ١ تا 8 سوره ی ِانـِفـطار را همراه با قرائت الگو بخوانید.  معنی نام سوره: شكافته شدن

١

2

3

٤

5

٦

عبارت های قرآنی صفحه ی 5٤ كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یادآوری

روخوانی

در آیات ١ تا 8 سوره ی ِانـِفـطار معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

قرائت

پژوهش

سوره ی اِنـِفـطار

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ءُ اـنَفطرََـت )1 َو ِاذَاالـَواِکُب انــتَ رَثَت � ما ِاذَاالس
َ ت  � رـَـت  �  َو  ِاذَااـلُقــبوُر  ــُبعرِث ُ ــّجِ َو  ِاذَاالــِبـحاـرُ  ف
ِانساُن هَاال اـــَی رَـت � ــیَمت  َو اَخ َعلمَِـت ـَنفٌس  ما ـَقدـ
َک ـ ذي خَلَـَقَک    فََسـّوى L ما غَ رـَك  ـِبرَــّبَِک الـَرـمِی  �  اِّ
ــَبَک � ஐءَ  َرـ ّىِ صوَر ةٍ  ما  ـشاـ

َ ــَ � ف  اَ فـََعدَـل

سوره ي   ِا�ِ�طار

https://www.roshd.ir/501-13-5
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چرا غرور؟!

َك ِبـَرِبّـَك الۡـَكـریـِم نۡـساُن، ما َغـرَّ َها الۡـاِ ُـّ یـا َای
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بخشنده ات، مغرور ساخته است؟!

سوره ی ِانـِفـطار / آیه ی 6

پیام قرآنی

 گفت و گو

 گفت و گو

حدیث نورانی

حفظ قرآن

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

اولین سؤال
امام محمد باقر علیه الّسالم:

ـالِة؛  َل ما یُـحاَسـُب ِبـِه الۡـَعبـُد، َالـصَّ  َاوَّ ِانَّ
اولین چیزی که در روز قیامت، از انسان سؤال می شود، نماز است؛

ۡن ُقـِبـلَۡت، ُقـِبـَل مـا ِسـواها؛  فَـاِ
اگر پذیرفته شود، دیگر َاعمال انسان نیز پذیرفته می شود،

 مـا ِسـواها ۡت، ُردَّ َو ِاۡن ُردَّ
و اگر پذیرفته نشود، سایر َاعمال هم پذیرفته نمی شود.

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

آیات 1 تا 8 سوره ی ِانـِفـطار و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

تصنیف غررالحکم، ص 175، ح 3347

https://www.roshd.ir/501-13-6
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پیام قرآنی درس های هشتم و نهم را از حفظ بخوانید. 

هفته ی سوم و چهارم مردادماه

سوره ی اِنـِفـطار

١

2

3

٤

5

٦

٧

عبارت های قرآنی صفحه های ٦8 و٧١ كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یادآوری

فعالیت

روخوانی

آیات ٩ تا ١٩ سوره ی ِانـِفـطار را همراه با قرائت الگو بخوانید.

در آیات ٩ تا ١٩ سوره ی ِانـِفـطار معنای چه کلمه هایی را می دانید؟ پژوهش

وبَن  ـِباـLّد،نِی �  َو  ِان َعلــَیـُــم ـஐَّالا ‘ـبَل ـتُـَّذِ
ــِفظ،نَی  �  ـஐِرـاًما    ـஐـِتــبنَی  �  ـَیعلمَـو،َن لـَح
اـَبرـاَر  ـَلف ـَنعــیــٍم � َو ِان اـلُفـّجاـَر ما ـَتفعَلوَن � ِان ال
ـَلف جَ حــیــٍم  �  ـَیصلَوــَنها  ـَیو،َم اLّد،نِی  �  َو  ما  ُهــم
َک   ما ـَیو،ُم اLّد،نِی � ئــِب،نَی �  َو ما اَدرىـ! َعهنا  ـِبـغاـ
ا  مَتــِلُ ــَ   ما  ـَیو،ُم اLّد،نِی   �   ـَیو،َم  ل ـثــُم  ما  اَدرىـ!
اـَمرـُـ  ـیَوَمـِئٍذ  ِهللاِ  � ـَنفــٌس  لــَِنفــٍس  َشــیئئًا  «  َوال

ادامه ي  سوره ي   ِا�ِ�طار

https://www.roshd.ir/501-13-7


  113  

بهترین داور

ٌ نۡـساُن َعـلٰی نَـۡفِسـهی بَـصیـَرة بَـِل الۡـاِ
انسان، بهترین داور َاعمال و رفتار خودش است.

سوره ی قیامه / آیه ی 14

پیام قرآنی

 گفت و گو

 گفت و گو

حدیث نورانی

حفظ قرآن

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

شجاع ترین

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم: 

َاۡشـَجـُع الـّنـاِس، َمۡن َغـلَـَب الۡـَجۡهـَل  ِبـالۡـِعۡلـِم

شجاع ترین مردم، کسی است که به وسیله ی دانش، بر نادانی خود، غلبه کند.
ُغررُ الحكم، ح 5763

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

آیات 9 تا 19 سوره ی ِانـِفـطار و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

https://www.roshd.ir/501-13-8
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پیام قرآنی درس دهم را از حفظ بخوانید. 
هفته ی اول و دوم شهریورماه
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عبارت های قرآنی صفحه های 80 و 87 كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یادآوری

روخوانی

آیات 1 تا 15 سوره ی ِانـِشـقاق را همراه با قرائت الگو بخوانید.         معنی نام سوره: تکه تکه شدن، شکاف

در آیات 1 تا 15 سوره ی ِانـِشـقاق معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

قرائت

پژوهش

سوره ی اِنـِشـقاق

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ءُ انَشـق،ت )1 َو  اَِذ تَن  ـِلرَـ ــّبِ ها    َو حُ ـقت � ما ِاذَاالس
� ت � َو َاـلَقت ما فهیا   َو خَتتَل،اَرُض ـُمدـ َو ِاذَاال
ِانساُن    ِاـنَک  ஐاِدٌح هَاال اـــَی ت � ــیها    َو ُحق َو اَِذتَن  ـِلرَـــّبِ
ـقــی ِه � ـَفاـَّما َمن اوتَِى ـஐِـتــبَ ه{ َک کَدحً ا    فَمُل ِال َرـّبِ
ــیِبَمـیــنِ ه � فََسوَف حُیاَسُب ِحساـًباـ  یَسرًیا � َو ــنَیَقبِلُ
ِال  اَههِل  َمرسوًرا �  َو اـَّماـ  َمن  اوتَِى ـஐِـت! ــبَ ه{  َوراءَ
َظهرِـه � فََسوَف ـیَ دوعا  ــبُثوًرا � َو ـَیصل َسعریًا �
ِاـنهـ{ ஐا،َن  ف  اَههِل  َمرسوًرا �  ِاـنهـ{ َظ،ن اَن  ل،َن
َ ل ‘  ِا،ن  َرـبهـ{  ஐا،َن  ـِبهـ  ـبَصرًیا � ـَیحوَر  �  ـب

سوره ي  ِا�ِشـقاق

https://www.roshd.ir/501-13-9
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پیام قرآنی

 گفت و گو

 گفت و گو

حدیث نورانی

حفظ قرآن

سرچشمه ی خوبی و بدی

ِه ما َاصابَـَك ِمۡن َحـَسـَنـٍة فَـِمـَن الـلّـٰ
آن چه از خوبی ها به تو می رسد، از سوی خداوند است.

َو ما َاصابَـَك ِمۡن َسِیّـئَـٍة فَـِمۡن نَـۡفـِسـَك
و آن چه از بدی ها به تو می رسد، از سوی خود تو است.

سوره ی ِنـسا / آیه ی 79

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

محاسبه ی نفس

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

حاِسـبوا َانۡـُفـَسـکُۡم ، َقبۡـَل َاۡن تُـحاَسـبوا
قبل از آن که مورد حساب قرار بگیرید، خودتان به حساب خودتان رسیدگی کنید.

ُغَرُرالِحَکم، ح 4740

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

آیات 1 تا 15 سوره ی ِانـِشـقاق و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. 

https://www.roshd.ir/501-13-10
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یادآوری

روخوانی

پیام قرآنی درس دوازدهم را از حفظ بخوانید. 

آیات ١٦ تا 25 سوره ی ِانـِشـقاق را همراه با قرائت الگو بخوانید.

هفته ی سوم و چهارم شهریورماه

در آیات ١٦ تا 25 سوره ی ِانـِشـقاق معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های ٩٧ و ١٠2 كتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

١
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سوره ی اِنـِشـقاق

ــیِل   َو ما  َوـَسَق �  َواـلَقَمرِـ ـَفِق � َوال فَالا  اُقِســُم  ـِباـلش
سَـَق  �  ـَلرَتـஐَنُب  َطــَبًقا َعن َطــَبٍق  �  فَما ـلَهــُم ِاذَاات
ا یَسـُجدـوَن + َ َعلهَِیمُ اـلُقرآُن   ل ِمــنوَن � َو ِاذا قرُِـي اـُیو ل
وب َن  �  َواهللاُ  اَعلـَ ــُم ذ،نَی  َکـَفرـوا   ـیـَُّذِ Lـبَِل ا  �
ذ،نَی Lاا  مُه  ـِبعَذاٍب اَلــی ــٍم  �  ِال ـبِ ما ویوع،َن � فَبرَّشِ
لِحِت     ـلَهــُم اَجرٌـ َغریُ َممــنو،ٍن � آمــَنوا    َوَعِملُواالصّْ

ادامه ي  سوره ي  ِا�ِشـقاق

قرائت

پژوهش

https://www.roshd.ir/501-13-11
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پیام قرآنی

 گفت و گو

 گفت و گو

حدیث نورانی

حفظ قرآن

دانای رازها

دوِر َو هُـَو َعـلیـٌم ِبـذاِت الـصُّ
و او به درون سینه ها داناست.

سوره ی حدید / آیه ی ٦

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

ُحـسِن نّیت 

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسـالم:

َمۡن َحـُسـَنۡت ِنـیَّـُتـهو، زیـَد فی ِرۡزِقـهی
هر کس خوش نّیت باشد، رزق و روزیش زیاد می شود.

میزان الحکمة، ج 2، ص ١٠٧3، ح ٧١٩٠

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

آیات ١٦ تا 25 سوره ی ِانـِشـقاق و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه  را از حفظ بخوانید. 

https://www.roshd.ir/501-13-12
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  کلمه / درس/ پایه                                      معنا    کلمه / درس/ پایه                                      معنا  

فهرست کـلمات  ترجمه شد ه د ر کتاب  ها  ی آمو  زش قرآن پا یه  ها  ی د و م تا پنجم ا بتد ا  یی

الف
بپردازید  5/١ آتوا  

آخرت  3/2 آِخَرة  
ایمان آورد  5/5 آَمَن  

ایمان آوردیم    4/10 آَمـّنـا  
آیات، نشانه ها  5/٦ آیات  

آیه، نشانه  ٤/١2 آیَـة  
گرفت  5/٩ ِاتََّخَذ  

پاداش   3/3 َاۡجـر  
زمان    4/11 َاَجـل  

کسی، یکی  5/٧ َاَحد  
کار خوب، نیکی    2/11 ِاۡحسان  
کار خوب کردند  5/٤ َاۡحَسنوا  

آزار و اذیت َاذًی، َاذٰی 5/8  
زمین   ٤/٤ َاۡرض  

اطاعت کنید  َاطـیـعـوا  4/3 
ُاۡعبُدوا  5/3  عبادت کنید

بیامرز ِاۡغِفر  5/12 
َاقیموا  5/١   بر  پا دارید

بزرگ تر    3/1 َاکۡـبَـر  
کسی که   4/15 ذی   َالَـّ

کسانی که    4/9 ذیـَن   َالَـّ
خدا    4/6 ه   َالـلٰـّ

خدا، معبود    3/1 ه   ـٰ ِال
کار   5/ ٧ َاۡمر  
تو   4/13 َانۡـَت  

نازل کرد، فروفرستاد   4/15 َانۡـَزَل  
نازل شد   5/1٠ ُانۡـِزَل  

نازل کردیم، فرو فرستادیم   5/٦ َانۡـَزلۡنا  
نعمت دادی   5/١2 َانَۡعۡمَت  

انفاق کنید، ببخشید  4/9 َانۡـِفـقـوا  
رودها   5/8 َانۡهار  

ب 
بینا    3/7 بَـصـیـر  

صبح   4/12 بُـۡکـَرة  
فرزندم  2/5 بُـَنـیَّ  

پیام  2/7 بَـیـان  
خانه   5/13 بَـۡیت  

               ت 
اندیشه می کنید  5/٦ تَۡعِقلوَن  

قبول کن، بپذیر   4/6 ل   تَـَقـبَـّ
توبه کنید  5/8 توبوا  

ج
جهاد کنید  5/3 جاِهدوا  

پاداش  2/11 َجزاء  
بهشت ها  5/5 َجّنات  
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  کلمه / درس/ پایه                                      معنا    کلمه / درس/ پایه                                      معنا  

رحمت   2/12 َرۡحـَمـة  
بخشنده   3/1 َرۡحـٰمـن  
مهربان   3/10 َرحـیـم  
روزی   2/15 ِرزق  

پیامبران   5/٤ ُرُسل  
پیامبر   3/1 َرسـول  

                 ز
زکات، صدقه ی واجب   4/7 َزکـاة  

زیور، زینت   5/٩ زیَنـة  
س 

عیب و نقصی ندارد ُسـبۡـحـاَن 3/1  
هفت    4/9 َسـبۡـع  

آسمان   5/٧ َسماء  
آسمان ها   5/1١ َسماوات  

شنوا  4/2 َسـمـیـع  
گناه   4/10 ئَـة   َسـّیـِ

                 ش
بدی، بد   3/11 َشـّر  

خورشید   4/14 َشـۡمـس  
مشورت   3/13 شـورٰی  

ص 
کار خوب   5/5 صاِلح  

کارهای خوب   5/3 صاِلحات  

بهشت  5/5 َجّنة  
              ح 

دانه  ة، َحـّب 4/9   َحـبَـّ
ریسمان    4/5 َحـبۡـل  

حساب، قیامت   4/1 ِحـساب  
خیر و خوبی  3/1 َحـَسـَنـة  

کارخوب، خوب    4/10 َحـَسـَنـة  
سپاس و ستایش  3/1 َحـۡمـد  

زنده    8 َحـّی  
خ 

خالق، آفریننده    4/10 خـاِلق  
آفرید، خلق کرد   4/11 َخـلَـَق  

خوبی، کار خوب   3/10 َخـۡیـر  
بهتر، بهترین   4/13 َخـۡیـر  

کارهای خوب َخـۡیـرات      ٧/3 
بهترین کار َخـۡیـِر الـَعـَمل ١/3 

 د 
دنیا   2/3 ُدنیا  

                ذ 
ذّره   3/11 َة   َذرَّ

ر 
پروردگار    3/8 َرّب  

پروردگار ما، پروردگارا   2/11 َربَّـنـا  
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  کلمه / درس/ پایه                                      معنا    کلمه / درس/ پایه                                      معنا  

بخشش ها   5/8 َصَدقات  
بخشش   5/8 َصَدَقة  

راه    4/5 ِصـراط  
نماز   2/5 َصـالة  

                   ط
غذا   4/15 طَعام  

غذاهای پاک و خوب  2/4 طَـِیّـبـات  
ظ

ظالمان، ستمگران  ظـاِلـمـیـَن 3/5 
                 ع 

دانا    4/4 عـاِلم  
جهان ها، جهانیان  عـالَـمـیـَن 3/1  

بندگان   5/٧ ِعباد  
بنده    4/3 َعـبۡـد  

سختی   2/11 ُعـۡسـر  
شب   4/12 َعـِشـّی  

بزرگ َعـظـیـم  3/1 
دانش    3/8 ِعـۡلـم  

دانا    4/2 َعـلـیـم  
انجام داد   5/5 َعِمَل  

انجام دادند   5/3 َعِملوا  
نزد   4/6 ِعـۡنـد  

غ 
نهان، غیب    4/4 َغـۡیـب  

بسیار آمرزنده  َغـفـور      4/7  
پسر   5/5 ُغالم  

بی نیاز   5/١١ َغِنّی  
ق

گفت    4/8 قـاَل  
توانا  4/2 َقـدیـر  

قرآن، کتاب خدا   2/14 ُقـۡرآن  
بگو   5/١2 ُقۡل  
کم  َقـلـیـل، َقـلـیـلَة 4/4  

قلوب، دل ها، قلب ها   4/13 ُقـلـوب  
ماه   4/14 َقـَمـر  

قدرت و نیرو   5/٤ ة   ُقـوَّ
قوم، گروه   4/12 َقـۡوم  

           ک
کافران، افراد بی ایمان  کـاِفـریـَن  4/13 

بسیار  کَـثـیـر، کَـثـیـرة 4/4 
بخورید  2/4 کُـلـوا  

ل
نیست  4/7 ل   

اندیشه نمی کنید   5/٦ لتَۡعِقلوَن  
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دوست ندارد  2/12   ال یُـِحـبُّ
شب   5/2 لَۡیل  
شب   5/10 لَۡیلَة  

             م
آب   4/15 ماء  

مؤمنان  4/1 ُمـۡؤِمنیـن  
مبارک، با برکت   5/10 ُمباَرکَـَة  

روشن   5/6 ُمبین  
مثل، داستان   5/9 َمثَل  
نیکوکاران ُمـۡحِسنیـَن 2/16 
مهربانی  3/16 َمْرَحـَمـة  

ُمـۡرَسـلـیـن 4/5                                 پیامبران، فرستادگان  )الهی(
راست، درست ُمـۡسـَتـقـیـم 4/5 
اسراف کنندگان  ُمـۡسِرفـیـَن 2/9 

معّین   4/11 ـی   ُمـَسـمًّ
خوب، کار خوب   5/8 َمۡعروف  

بدکاران ُمـۡفِسدیـن 3/5 
مالئکه، فرشتگان  2/3 َمـالِئـَکة  

ن
ما   4/13 نا  

آتش  2/3 نـار  
مردم  2/7 نـاس  

پیامبر  2/3 نَـِبـّی  
نعمت  2/6 ِنـۡعـَمـة  
روز   5/2 نَهار  

                و
پدر و مادر  3/4 واِلـَدیۡـِن  
پدر و مادرم   5/12    واِلَدیَّ

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

                ی
دوست دارد  2/5    یُـِحـبُّ
انجام دهد   5/11 یَۡعَمۡل  

انفاق می کنند یُـۡنـِفـقـوَن  4/9 
هدایت می کند   5/11 یَۡهدی  

روز  3/1 یَـۡوم  
آن روز   5/9 یَۡوَمِئٍذ  

روز قیامت  یَـۡوِم الـّدیـِن 3/1 
روز قیامت یَوَم اِلقیاَمة 5/4  
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