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سخنی با والدین دانش آموزان  پیشگفتار 
سخنی با آموزگار گرامی                                                                                    

                                                            
٣ــ٢ درس اّول                       یادآوری 
٥ــ٤ نـمـاز در قرآن، سوره ی َانفال، آیات ٢ تا ٤    
٦ آشنایی بیشتر با خّط قرآن    
٨ــ٧ سوره ی ِنـساء، آیات 10٢ تا 10٥    
٩ وقت نماز   

1٢ــ10 سوره ی َفتح، آیات 1 تا ٩    درس دوم 
1٤ــ1٣ سوره ی َفتح، آیات 10 تا 1٥     
1٥ حّتی یک وجب خاک   

1٩ــ1٦ سوره ی ُحـُجـرات، آیات 1 تا ٦   درس سوم 
٢1ــ٢0 سوره ی ُحـُجـرات، آیات ٧ تا 11    
٢٢ مؤمنان برادرند   

٢٥ــ٢٣ سوره ی ُحـُجـرات، آیات  1٢ تا 1٨    درس چهارم 
٢٧ــ٢٦ سوره ی ق، آیات 1 تا 1٤    
٢٨ مالک برتری                   

٣1ــ٢٩ سوره ی ق، آیات ٣٦  تا ٤٥   درس پنجم 
٣٣ــ٣٢ سوره ی ذاریات، آیات 1 تا ٢٣    
٣٤ گسترش آسمان   
٣٦ــ٣٥ یادآوری 1       

                                               
٣٩ــ٣٧ سوره ی ذاریات، آیات ٤٧ تا ٦0   درس ششم 
٤1ــ٤0 سوره ی طور، آیات 1 تا ٢1      
٤٢ همیشه در تپش   

٤٦ــ٤٣ َشقُّ الَقمر،سوره ی َقـَمر آیات 1 تا 1٦   درس هفتم 
٤٨ــ٤٧ سوره ی َقـَمر، آیات 1٧ تا ٣٢    
٤٩ نظم در آفرینش   



٥٢ــ٥0 سوره ی الرَّحمان، آیات  1٧ تا ٣٤  درس هشتم 
٥٤ــ٥٣ سوره ی الرَّحمان، آیات  ٤٦ تا ٦٥     
٥٥ مردان پارسی   

 
٥٨ــ٥٦ سوره ی واِقَعه ، آیات1 تا ٢٦   درس نهم 
٦0ــ٥٩ سوره ی واِقَعه، آیات٥٧  تا ٧٤     
٦1 آب و آبادانی   

٦٤ــ٦٢ سوره ی َحـدید، آیات  1 تا ٨   درس دهم 
٦٦ــ٦٥ سوره ی َحـدید، آیات  1٢ تا 1٧    
٦٧ توّلدی دیگر   
٦٩ یادآوری ٢     

                                                                                                      
٧٦ــ٧٤ سوره ی َحـدید، آیات  ٢٥ تا ٢٩    درس یازدهم 
٧٨ــ٧٧ سوره ی ُمـجاِدَله، آیات 1 تا ٥     
٧٩ مادر فلّزات   

٨٢ ــ٨0 سوره ی ُمـجاِدَله، آیات11تا1٦   درس دوازدهم 
٨٤ ــ٨٣ سوره ی ُمـجاِدَله، آیات 1٧ تا ٢٢     
٨٥ حزب اللّٰه پیروز است.   

٨٨ ــ٨٦ سوره ی َحشـر، آیات 1٨ تا ٢٤    درس سیزدهم 
٩0 ــ٨٩ سوره ی ُممـَتـِحـَنه، آیات 1 تا ٤     
٩1 خدای تصویرگر                         

٩٤ــ٩٢ سوره ی َصف، آیات1تا ٧  درس چهاردهم 
٩٥ سوره ی َصف، آیات ٨ تا 1٤    
٩٧ همه تسبیح گوی او    

 
٩٨ یادآوری ٣     

٩٩ دعای ختم قرآن    
                                                    

11٢ــ100 قرآن در تابستان   درس آخر 
فین و نازعات(  )سوره های ُمَطِفّ  

11٥ــ11٣ فهرست کلمات ترجمه شده   



نام و نام خانوادگی  :                                         نام کالس :

نام مدرسه :                                                      نام معّلم :

نشانی مدرسه :

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 کنیم و در رعایت پاکیزگى و احترام به آن بکوشیم. همچنین خوب است در 

زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم.

همکاران عزیز و دانش آموزان گرامى

این کتاب به وسیله ی کتاب گویا و یا رمزینه های سریع پاسخ، تدریس مى شود. استفاده از کتاب گویا 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 ششم از طریق لوح فشرده موجود در کتابخانه ی 

مدرسه و یا شبکه  ی  ملی مدارس )رشد( به نشانی Roshd.ir اقدام کنند.



پیشگفتار

بسم الّلّٰه الّرحٰمن الّرحیم
حضرت امام صادق علیه الّسالم :

قرآن، عهد خدا با خلقش است؛ پس سزاوار است که هر مسلمانی، 
در این پیمان الهی بنگرد و هر روز، پنجاه آیه از آن را بخواند.

            اصول کافی، کتاب فضل القرآن
پدر و مادرگرامى !

     فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مسئولیت تربیت او را برعهده ی پدر و مادر گذاشته است و شما والدین محترم، قسمتی از این حق و مسئولیت 
خود را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. همه ی ما باید با پذیرش امر خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، این باِر امانت را به سالمت به سر منزل مقصود 

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

روزانه ی آن، همیشه با قرآن مأنوس باشند و خود را در پناه هدایت خداوند قرار دهند.

انتظار ما از شما اولیای گرامی
     ١ــ 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. ما نیز می توانیم با خواندن روزانه ی قرآن کریم، الگوی شایسته ای برای کودک خود باشیم.
     ٢ــ از فرزندتان بخواهید آیات و عبارات قرآنی هر درس را از روی کتاب برای شما بخواند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات، اشتباهی داشت از او 

بخواهید که دوباره آن را با دّقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
     ٣ــ کتاب گویا یا نرم افزار آموزش قرآن پایه ی ششم را برای فرزند خود تهیه کنید.

     ٤ــ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. حفظ پیام های قرآنی و ترجمه ی آنها الزامی نیست ولی اگر 
فرزند شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا به تدریج آنها را سر لوحه ی زندگی خویش قرار دهد. درضمن حفظ پیام ها، او 

را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده می کند.
     ٥ــ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را از روی کتاب و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند.

     ٦ــ برخی از آیات دروس به طور نسبتًا ساده ترجمه شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و دانش آموزان موظف نیستند ترجمه ی این آیات 
و همچنین مفاهیمی را که در بخش »کار در کالس« هر درس آمده است، حفظ کنند و نباید در ارزشیابی پایانی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. 

بدیهی است در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب عالقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است.
به این امید که فرزند شما در آینده، انسانی باایمان، بنده ی خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت الّصالحات برای همه ی ما باشد.

ان شاءالّله            

الف
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خواندن قرآن

ب

پیامبر اعظم اسالم صّلی الّله علیه و آله:

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

           ُمستدرک الوسایل، ج ٤، ص ٢٣٥
همکار و آموزگار گرامی!

     با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب به شرح زیر است. 
توّجه و عمل به این امور، ضامن موّفقیت بیشتر شماست. خوب است تفصیل این مطالب را در کتاب راهنمای معّلم مطالعه کنید.

اهّم 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:
١ــ آیات جلسه ی اّول هر درس را به صورت روان و معمولی می خوانند.

٢ــ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می خوانند.
٣ــ عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب می خوانند و می توانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخی از 

مصادیق آن را بیان کنند.
     هر دانش آموز با توانایی های فوق، حدّ  اکثر رتبه را کسب می کند. بدیهی است بسیاری از دانش آموزان بیشتر از این، توفیق 

خواهند داشت. تفصیل این بخش نیز در کتاب راهنمای معّلم آمده است.
مراحل تدریس:  هر درس، طّی چهار جلسه، تدریس، تمرین و پرسش می شود.

جلسه ی اّول

الف( خواندن در گروه: شامل پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه است.
ب( خواندن برای کالس: با انتخاب معّلم، هر دانش آموز حدود یک سطر از آیات را برای کالس می خواند.

دو نکته: 
سعی شود در هر جلسه هر یک از دانش آموزان، حدّ اقل یک سطر از آیات درس را بخوانند.
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 مهم ترین امر در این مرحله، تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان است. معّلم از قبل باید آمادگی و توانایی الزم 
را برای این امر کسب کرده باشد.

                تذّکر به دانش آموزان برای انجام دادن تکالیف انس با قرآن در خانه

جلسه ی دوم
                            دانش آموزان، قرائت آیات درس را گوش می کنند و با نشان دادن خط، همراه با آن می خوانند.

پرسش و ارزشیابی: معّلم با پرسش از دانش آموزان، توانایی آنها را در خواندن آیات درس ارزیابی می کند.

                                تعدادی از دانش آموزان هر کدام یک سطر از عبارات قرآنی این قسمت را به صورت »جمله به جمله« می خوانند. 
این عبارات به صورتی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان ترجمه شده است تا آنها ضمن آشنایی با مفاهیم اّولیه ی برخی از آیات قرآن 

کریم، برای فّعالیت »کار در کالس« آماده شوند.
یک نکته: 

زیر برخی از کلمه ها و ترکیب ها خط کشیده شده است. بسیاری از این کلمات در فارسی و قرآن به یک معنا هستند و یا دانش آموزان 
با این کلمات، آشنایی اجمالی دارند. معنای آنها را از دانش آموزان بپرسید؛  این بخش امتیاز منفی ندارد.

   
                                            به منظور فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن در هر درس، بخشی به عنوان »کار در 
کالس« در نظر گرفته شده است. این بخش به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود. ایشان در کالس 
ابتدا هر تمرین را در کتاب خود انجام می دهند. آن گاه معّلم 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 دادن 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 ارزشیابی مستمر دانش آموزان منظور شود  و عدم یادگیری آنها نباید در ارزشیابی مستمر 

یا پایانی به کسر نمره ای از دانش آموزان منجر گردد.

                  یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه

کار رد کالس

خواندن قرآن

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
                                 

خاهن
ن رد 

آ قر س با 
ن ا

ج

تمرین قرائت



د

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

جلسه ی سوم

                            مانند جلسه ی اّول طّی دو مرحله ی زیر تدریس و تمرین می شود:
الف( خواندن در گروه: پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه

ب( خواندن برای کالس

هدف از ارائه ی پیام های قرآنی، کسب مهارت تفّکر در آیات قرآن کریم است. مراحل آموزش پیام های قرآنی به شرح زیر است: 
الف( خواندن عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن توّسط چند دانش آموز

ب( گفت وگوی دانش آموزان با دوستان هم گروه خود درباره ی مفهوم پیام با استفاده از تصاویر
ج( ارائه ی نظر دانش آموزان درباره ی مفهوم و مصادیق پیام در زندگی خود برای کالس

تبصره: گاهی پیام قرآنی، دارای کلمات و ترکیباتی است که باید معنا شود. از دانش آموزان بخواهید 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 آنها را بیان کنند.
     خوب است دانش آموزان در آغاز هر زنگ، هم زمان با ورود معّلم به کالس، پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی بخوانند.

                 یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه

خواندن قرآن

           پیام قرآنی



                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یک نکته 
از هزاران

هـ

جلسه ی چهارم

                                به منظور آشنایی بیشتر 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 چهارم هر درس به آوردن قرآن کامل به کالس و خواندن از روی آن اختصاص 

یافته است. 
           این تمرین طّی مراحل زیر انجام می شود:

1ــ پس از آوردن قرآن کامل، هر میز حّداقل یک جلد قرآن در اختیار داشته باشد.
٢ــ یک صفحه از قرآن کریم را به طور تصادفی انتخاب کنید.

٣ــ دانش آموزان هر میز در ظرف چند دقیقه، آیات صفحه را برای یکدیگر می خوانند.
٤ــ چند نفر از دانش آموزان هر کدام یک سطر از آن صفحه را به صورت »جمله به جمله«  برای کالس می خوانند)جمله قرآنی(. 

معّلم ضمن تشویق دانش آموزان نسبت به موّفقیت های کسب شده، ِاشکاالت روخوانی آنها را به روش صحیح برطرف می کند.
                           

                          در این قسمت یکی از نکات جالب و قابل توّجه قرآن کریم در قالب ها و شکل های متنوعی آمده است. معّلم با 
توّجه به وضعیت و امکانات کالس، این مطالب را به شیوه ای جذاب، ارائه می کند.

                        برخی از آیات و عبارات قرآنی برای حفظ توصیه شده اند، دانش آموزان را به حفظ این بخش تشویق کنید. از 
این بخش ارزشیابی پایانی به عمل نمی آید، بلکه صرفًا رتبه یا امتیاز تشویقی دارد.

                    یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه

خواندن 
از روی قرآن کامل

حفظ قرآن



و

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

سریع  پاسخ یا کتاب گویا )لوح فشرده( نیز برای انس بیشتر با قرآن کریم استفاده کند.
رفع اشکاالت روخوانی

     شرط اّولیه ی رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان، تسّلط معّلم به خواندن قرآن کریم و تشخیص اشتباهات است. امید است 
همه ی معّلمان واجد این توانایی و تسّلط باشند. در غیر این صورت، ضروری است پیش از تدریس، این تسّلط حّداقل در مورد 

آیات درس حاصل شود.
     هرگاه دانش آموزی کلمه یا عبارتی را اشتباه خواند به شیوه ی زیر عمل می شود:

     صبر می کنیم تا آن دانش آموز به پایان جمله )معمواًل محّل وقف( برسد. ضمن تشویق اّولیه، از او می خواهیم با آرامش و دّقت 
بیشتر در حرکات، حروف و اّتصاالت، اشتباه خود را بیابد و تصحیح کند.

     انتظار می رود اشکاالت اغلب دانش آموزان توّسط خودشان در همین مرحله برطرف شود. در غیر این صورت، معّلم باید با 
توّجه به توانایی کّلی آن دانش آموز، میزان و نوع اشکال، یکی از روش های زیر را با تشخیص خود به کار گیرد:

1ــ معّلم هر دو حالت صحیح و غلط آن کلمه یا عبارت را می خواند و سپس از همان دانش آموز سؤال می کند که کدام یک صحیح 
است.

2ــ معّلم کلمه یا عبارت مورد نظر را روی تخته می نویسد و با اشاره ی صحیح به بخش های آن از دانش آموزان می خواهد آن کلمه 
یا عبارت را به صورت دسته جمعی، بخش بخش بخوانند.

دو نکته: 
الف( از بی توّجهی به رفع اشکال دانش آموزان و نیز پافشاری و سخت گیری بیجا در این امر پرهیز کنید.

ب( برای آگاهی بیشتر نسبت به سایر روش های رفع اشکاالت روخوانی به کتاب راهنمای معّلم و نیز کتاب مبانی و روش آموزش 
قرآن در دوره ی ابتدایی )کد 6011( مراجعه کنید.

پرسش و ارزیابی:
به منظور سنجش پیشرفت دانش آموزان در آموزش قرآن، همیشه در آغاز هر جلسه، پس از گفت و گو درباره ی چگونگی انجام 
دادن تکالیف انس با قرآن در خانه و یادآوری اهّمیت خواندن روزانه ی قرآن کریم، آیات جلسه ی قبل را از دانش آموزان پرسش 

کنید.



ز

از دانش آموزان بخواهید آیات دروس را بخوانند و مفهوم پیام های قرآنی را بیان کنند.
برای آگاهی از تفصیل نکات فوق به راهنمای معّلم و جدول »اهداف، نشانه های تحّقق و سطوح عملکرد« درس قرآن در کتاب 

راهنمای معّلم در ارزشیابی توصیفی)کد 53/5( مراجعه کنید.
دو تذکر مهم :

1ــ در درس قرآن، هیچ گونه پرسش و ارزشیابی کتبی به عمل نمی آید.
 2ــ به منظور تقویت انس دانش آموزان با قرآن کریم، آیات دروس برای دانش آموزان ترجمه شده است. دانش آموزان موظف به 
حفظ ترجمه ی کلمات و عبارات بخش کار در کالس نیستند، بنابراین می توانید دانش آموزانی را که در این زمینه عالقه و توانایی 

بیشتری از خود نشان می دهند به شیوه ی مناسب تشویق کنید. 
 چند توصیه

1ــ تشویق دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم، خواندن آیات دروس شبیه قرائت آن و حفظ پیام های قرآنی در صورتی 
که بدون فشار و اجبار باشد، مناسب و ارزشمند است.

2ــ در صورت امکان فایل کتاب گویا را تهیه کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
به فّعالیت های جّذاب خارج از کالس تشویق کنید مانند: خواندن آیات درس در خانه در حضور والدین  دانش آموزان را  3ــ 
درباره ی  ذوقی  و  هنری  فّعالیت های  دادن  انجام  در خانه،  آیات درس  قرائت  استماع  دقیقه،  مّدت چند  به  روز  هر  حّتی االمکان 
از  استفاده  و  مذهبی(  هیئت های  و  مساجد  قرآن،  )مدرسه ی  قرآنی  مجالس  در  حضور  و  مسابقات  در  شرکت  قرآنی،  پیام های 

برنامه های رادیو  قرآن و شبکه ی قرآن و معارف سیما و ...
4ــ توّجه کنید دانش آموزان باید تمام این فّعالیت های قرآنی به ویژه فّعالیت های فوق برنامه را با رغبت و عالقه و بدون اکراه و اجبار 

و به دور از رقابت های ناسالم انجام دهند.
     امید است که خداوند همه ی کارهایتان را عبادت محسوب کند و دانش آموزان را از باقیات الّصالحات شما قرار دهد.

آموزگاران و کارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تکمیل برنامه ى درسى و کتاب هاى آموزش 

قرآن با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همکارى و تالش همه ى عزیزان سپاسگزارى مى شود.

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



درس اّول
جلسه ی اّول

کۡـرٰی      فَـَذِکّر ِاۡن نَـَفـَعـِت الـِذّ

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

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

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

تمرین اول: سوره ها، پیام ها و احادیثی را که در تابستان آموخته ای، برای هم کالسی های خود بخوانید.
تمرین دوم: با دّقت در حروف ناخوانا، این عبارات قرآنی را بخوانید. 

ــ »ی« زیر الف کوچک ) ٰی (

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

ـ  ی ( ـً ــ »ی«  بعد از تنوین فتحه )  ـ

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

ــ »الف« بعد از واو آخر ) ـوا (

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

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

ــ  » و«  پایه ی همزه ) ؤ (

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

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

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ــ  »  ی  «  پایه ی همزه ) ئ (

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

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

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

1ــ َفـُكـلوُه َهـنیۤـًئا َمـریۤـًئا                           2ــ َفـَلـهو َاۡجـُرهو ِعۡنـَد َرِبّـهى

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

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

)                ,              ( نشان دهید. 

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

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

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

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

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

َه َغـفوٌر َرحیـٌم   َهز ِانَّ الـلٰـّ الـلٰـّ

2 1
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3٭  در آخر هر قرآن کامل،فهرست سوره های قرآن آمده است.برای یافتن هر سوره می توانید از این فهرست استفاده کنید.



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

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

2ـ َو ِاذا تُـِلـَیۡت َعـلَۡیـِهۡم آیاتُـهو  زاَدتۡـُهۡم ایـمانًا 
   و چون آیات او برایشان تالوت شود ایمانشان بیشتر می شود،

   2 لوَن  3ـ َو َعـلٰی َرِبّـِهۡم یَـَتـَوكَـّ
    و ایشان بر پروردگار خود توکّل می کنند.

ـالَة  ذیـَن یُـقیـموَن الـصَّ 4ـ َالَـّ
    مؤمنان کسانی هستند که نماز را برپا می دارند.

 3 5ـ َو ِمـّما َرَزۡقـناهُۡم یُـۡنـِفـقونَ  
    و از آنچه به ایشان روزی دادیم، انفاق می کنند.

ا  ِئـَك هُـُم الۡـُمۡؤِمـنوَن َحـقًّ ـٰ 6ـ ُاول
    ایشان مؤمنان واقعی هستند.

7ـ لَـُهۡم َدَرجـاٌت ِعۡنـَد َرِبّـِهۡم
    برایشان درجه هایی نزد پروردگارشان است،

 4 8ـ َو َمۡغـِفـَرةٌ َو ِرۡزٌق كَـریـٌم 

    و آمرزش و روزی ارزشمند.

4

جلسه ی دوم

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

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

»نـمـاز در قـرآن« خواندن قرآن

آیه ی دوم سوره ی انفال )عبارت های اول تا سوم( را همراه با ترجمه حفظ کنید.

حفظ قرآن
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

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

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

تمرین اّول : معنای این كلمات قرآنی را روبه روی آنها بنویسید.

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

تمرین دوم :  معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ یُـقـیـمـوَن:   انفاق می کنند  برپا می دارند

2ـ یُـۡنـِفـقـونَ  انفاق می کنند  برپا می دارند

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

ـالَة ذیـن یُـۡؤِمـنـوَن ِبـالۡـَغـۡیـِب  َو یُـقـیـمـوَن الصَّ 1ـ َالَـّ

      …    ایمان می آورند  به   …        و       …               …      را

2ـ َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم یُـۡنـِفـقـونَ                             

    و از آنچه به آنها روزی دادیم،    …

کار رد کالس

3
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جلسه ی سوم

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

آنها را خوب به خاطر بسپارید.

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

مـ               عالمت وقف لزم
ط               عالمت وقف خیلی خوب

ج               عالمت وقف خوب
ز               عالمت وقف مناسب

آشنایی با عالئم وقف

خوانده می شودنوشته می شودردیف

َاۡلـِكـتاَبَالۡـِكــتـَب1
َاۡلـِقـیاَمـِةَالۡـِقـیـَمـِة2
ِلـۡلـکـاِفـریـَنِلـۡلـکـِفـریـَن3
َاراَكَاربـَك4
ـٴَـًة5 َخـطیـَئـًةَخـطـی
ـٴًـا6 َبـریـًئابَـری
ـلـٰوَة7 ـالَةَالـصَّ َالـصَّ
َاۡلـَحـیـاَةَالـَحـیـٰوَة8
9

ٰ
ِبـه یِبـه

10
ٰ
َنفـِسـه ینَـۡفـِسـه

ٰ

ٰ

ٰ
ٰ

این كلمات را بخوانید و آنها را باهم مقایسه كنید. 

٭  برای کسب اطاّلعات بیشتر، به انتهای قرآن کامل » ویژه ی مدارس ابتدایی « مراجعه کنید.

٭  

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



سورهي  �ِساء
ـ ۀٌ ــِئفَ  ةَ    فَلــَتُقــم ـطاـ لو َو ِاذا کُنَت فهِیــم    َفاَقَمَت ـلَهــُُم الص
ِمهنــُم َمعَــَ    َولــیَ أخُ ـذوا  اَسِلـَحــتَ ـهــُم  «  ـَفاِـذا َسـَجدـوا
ـِئــمُ   َولــتَ أِت ـطاــِئَفٌۀ اُخرـي لَم ـیَُصلّوا فَلــیَکوونا مِن َورا
ذنـَی Lا فَلــُیَصلّوا َمعََک   َولــیَ أخُ ذوا ذِحَرمُه  َو اَسِلَحــَتُهم‘َود
َ مــی لوَن کـََفرـوا   لَوـَتغفُلوَن َعن اَسِلـَحــِتــمُ   َو اَمــِتَعــِتــمُ   فــَی

اُجناَح َعلــَیــمُ   ِان ஐاَن ـِبــمُ اَذًي  َعلــَیــمُ َمــی ۀَلً واِح َدةً  ‘َول
ـ ــَتــمُ«   َوخُ ذوا مِن َمطرٍَـ    اَوکُنــُتــم رَمض    اَن ـَتَضعوا اَسِلحَ 
ـِفرـنَی َعذاـًباـ مُ ـهیــنً ا � ـَفاِـذا لِلـ اهللاَ اََعد ۀ اِن  ஐَُذِحرم
‘ُُِجنوبــم ةَ   فَاذکرُُـوااهللاَ ِقیاًما  َوقُعوًدا  َوعَل لو قََضتیــُُم الص
ةَ   ஐاتَن لو الص ةَ  ‘ ِان لو ـَفاِـذَااطَمأنـتَُنــم     ـَفاـَقــی ُمواالص
ِءالقَو،ِم«

 اــَتِهنواِف اــتِبغا ـًبا َمووقاـًت � َول ـتஐِِمننَی ـال ُمو َعَل
ِان ـَتکوونا ـتَ أـلَموَن    ـَفاِـــنهــُم ـیَ أـلَموَن     ـஐَمـا ـتَ أـلَموَن«
ارَیجوَن ۀَوஐاَن اهللاُ َعلــی ًماَحکــی ًما � َورَتجوَن مَِن اِهللا ما ل
اـِناّـ اـَنزَـلنا ِالَیَک الـِـتَب ـِباـلَحّقِ   لــِتَحـــَُم بنََی الــنّ اِس
خَ ـصــی ًما � ئــِننَی  ا تـَنُـ  لِلـخاـ ــَ اهللاُ ‘َول ـبِ ما  اَرىـ

سورهي  �ِساء
ـ ۀٌ ــِئفَ  ةَ    فَلــَتُقــم ـطاـ لو َو ِاذا کُنَت فهِیــم    َفاَقَمَت ـلَهــُُم الص
ِمهنــُم َمعَــَ    َولــیَ أخُ ـذوا  اَسِلـَحــتَ ـهــُم  «  ـَفاِـذا َسـَجدـوا
ـِئــمُ   َولــتَ أِت ـطاــِئَفٌۀ اُخرـي لَم ـیَُصلّوا فَلــیَکوونا مِن َورا
ذنـَی Lا فَلــُیَصلّوا َمعََک   َولــیَ أخُ ذوا ذِحَرمُه  َو اَسِلَحــَتُهم‘َود
َ مــی لوَن کـََفرـوا   لَوـَتغفُلوَن َعن اَسِلـَحــِتــمُ   َو اَمــِتَعــِتــمُ   فــَی

اُجناَح َعلــَیــمُ   ِان ஐاَن ـِبــمُ اَذًي  َعلــَیــمُ َمــی ۀَلً واِح َدةً  ‘َول
ـ ــَتــمُ«   َوخُ ذوا مِن َمطرٍَـ    اَوکُنــُتــم رَمض    اَن ـَتَضعوا اَسِلحَ 
ـِفرـنَی َعذاـًباـ مُ ـهیــنً ا � ـَفاِـذا لِلـ اهللاَ اََعد ۀ اِن  ஐَُذِحرم
‘ُُِجنوبــم ةَ   فَاذکرُُـوااهللاَ ِقیاًما  َوقُعوًدا  َوعَل لو قََضتیــُُم الص
ةَ   ஐاتَن لو الص ةَ  ‘ ِان لو ـَفاِـذَااطَمأنـتَُنــم     ـَفاـَقــی ُمواالص
ِءالقَو،ِم«

 اــَتِهنواِف اــتِبغا ـًبا َمووقاـًت � َول ـتஐِِمننَی ـال ُمو َعَل
ِان ـَتکوونا ـتَ أـلَموَن    ـَفاِـــنهــُم ـیَ أـلَموَن     ـஐَمـا ـتَ أـلَموَن«
ارَیجوَن ۀَوஐاَن اهللاُ َعلــی ًماَحکــی ًما � َورَتجوَن مَِن اِهللا ما ل
اـِناّـ اـَنزَـلنا ِالَیَک الـِـتَب ـِباـلَحّقِ   لــِتَحـــَُم بنََی الــنّ اِس
خَ ـصــی ًما � ئــِننَی  ا تـَنُـ  لِلـخاـ ــَ اهللاُ ‘َول ـبِ ما  اَرىـ

7                                  
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

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

صفحه ی 95 قرآن کامل

خواندن قرآن



           پیام قرآنی

ـالَة  كاَنۡت َعـَلی اۡلـُمۡؤِمـنیَن ِكـتـابًا َمۡوقوًتا ِانَّ الصَّ

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

8

جلسه ی چهارم

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

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



از نمازخانه یا دفتر مدرسه به تعداد کافی، قرآن به کالس 
بیاورید؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد. با راهنمایی آموزگار 

به صورت تصادفی قرآن را باز کنید. 
سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن دو صفحه را برای 
یکدیگر 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.

9

خواندن 
از روی قرآن کامل

                                                        وقت نماز

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

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

َك َتـۡرضٰی  َلـَعـلَـّ
تا راضی و خشنود گردی.

                                                                                                                                                                                                                           

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

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

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

سوره ی طه، آیه ی 130
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جلسه ی اّول

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
َم ِاــّناـ فــََتـحنـا لََک فــَتحًا ُمبیــنً ا )1 لــِیَغـِفرَـ لََک اهللاُ   ما ـَتَقد
ِمن ذَنــِبَک   َوما ــَتاـَخرَـ    َو  ــتُیــِم ـنِعَمــتَ ه{ َعلــَیَک    َو هَیِدـیََک
َك اهللاُ  ـنرًَصا عَ زــیزًـا � رِصاـًطا مُســَتقــی ًما  � َو  ــنَیرُصَ
ِمــننَی    ـِلزَیدادوا قُلوِب اـلمـُ و کیــنَ َۀ  ف ذي اـَنزَـَل الس Lُه َوا
اَرِض‘ ِت   َوال ـو م ـ ــنوُد الس اـی ماــًناـ َمَع  اـی ماــِنِهــم‘ َو  ِهللاِ جُ 
وஐَاَن اُهللا َعلـیًماَحکـیًما � لــِیُ دِخَل ال مُ وِمننَی َوال مُ وِمـنِت
رَـ رُـ    خلِدنـَی فهیا   َوـیـَُـّفِ اهـَن َجـنٍّْت   جَت رـي ِمن حَتــِتَهاال
ِ ــَ ِعــن َد اِهللا وَفزًا َعظــی ًما � ـĤــِتِهــم « َوஐاَن ذل َعــنُهــم ـَســّیِ
ِت   َوال ُمرشِکنَی َوال ُمرشِکِت ِفق ِفقنَی َوال ُمــن َب ال ُمــن َوـیُعَّذِ
وِء« َوَغِضَب اهللاُ ـِئرَـةُ الس وِء‘َعلهَِیم دا الس ننَّی ـِباـِهللا َظناِّلّظاـ
ءَت َمصریًا � َ  « َوسا ـَلُهــم جَ ـَهمن َعلهَِیــم   َوـَلعَــَنهــُم   َو اََعد
اَ رِض‘وஐَاَن اهللاُ زَعزًیاحَکـیًما� مـوِت َوال َو ِهللاِ جُنوُدالس
ِمنواـِباـِهللا ا  َوـنَ ذـیرًـا� لــِتُو ً اــِّناـ اَرَسلــنَک شاِه ًدا  َوُمبرَّشِ
روهُ  َوـُتَوقِّرـوهُ« َوتَُســّبِحوهُ بُکرَـةً َواَصــیًالا � َوَرسولِه  َوـُتعَ زّـِ

سورهي  فَ��

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
َم ِاــّناـ فــََتـحنـا لََک فــَتحًا ُمبیــنً ا )1 لــِیَغـِفرَـ لََک اهللاُ   ما ـَتَقد
ِمن ذَنــِبَک   َوما ــَتاـَخرَـ    َو  ــتُیــِم ـنِعَمــتَ ه{ َعلــَیَک    َو هَیِدـیََک
َك اهللاُ  ـنرًَصا عَ زــیزًـا � رِصاـًطا مُســَتقــی ًما  � َو  ــنَیرُصَ
ِمــننَی    ـِلزَیدادوا قُلوِب اـلمـُ و کیــنَ َۀ  ف ذي اـَنزَـَل الس Lُه َوا
اَرِض‘ ِت   َوال ـو م ـ ــنوُد الس اـی ماــًناـ َمَع  اـی ماــِنِهــم‘ َو  ِهللاِ جُ 
وஐَاَن اُهللا َعلـیًماَحکـیًما � لــِیُ دِخَل ال مُ وِمننَی َوال مُ وِمـنِت
رَـ رُـ    خلِدنـَی فهیا   َوـیـَُـّفِ اهـَن َجـنٍّْت   جَت رـي ِمن حَتــِتَهاال
ِ ــَ ِعــن َد اِهللا وَفزًا َعظــی ًما � ـĤــِتِهــم « َوஐاَن ذل َعــنُهــم ـَســّیِ
ِت   َوال ُمرشِکنَی َوال ُمرشِکِت ِفق ِفقنَی َوال ُمــن َب ال ُمــن َوـیُعَّذِ
وِء« َوَغِضَب اهللاُ ـِئرَـةُ الس وِء‘َعلهَِیم دا الس ننَّی ـِباـِهللا َظناِّلّظاـ
ءَت َمصریًا � َ  « َوسا ـَلُهــم جَ ـَهمن َعلهَِیــم   َوـَلعَــَنهــُم   َو اََعد
اَ رِض‘وஐَاَن اهللاُ زَعزًیاحَکـیًما� مـوِت َوال َو ِهللاِ جُنوُدالس
ِمنواـِباـِهللا ا  َوـنَ ذـیرًـا� لــِتُو ً اــِّناـ اَرَسلــنَک شاِه ًدا  َوُمبرَّشِ
روهُ  َوـُتَوقِّرـوهُ« َوتَُســّبِحوهُ بُکرَـةً َواَصــیًالا � َوَرسولِه  َوـُتعَ زّـِ

سورهي  فَ��

   قرائت آیات درس را با استفاده از کتاب گویا یا رمزینه های سریع پاسخ گوش 
کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

درس دوم

خواندن قرآن

صفحه ی 511 قرآن کامل

https://www.roshd.ir/601-2
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ـماواِت َو ااَۡلۡرِض  1ــ َو ِلـلّٰـِه ُجـنوُد السَّ

    و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین

ُه َعـزیـًزا َحـكیـًما   2ــ َو كاَن اللّٰ

    و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.

ـًرا  َو َنـذیـًرا  َك شاِهـًدا  َو ُمـَبـِشّ 3ــ ِاّنا َاۡرَسلـناۡ

    قطعاً ما فرستادیم تو را، گواه )برمردم( و بشارت دهنده و هشداردهنده

ِه  َو َرسوِلـهی  4ــ ِلـُتـۡؤِمـنوا ِباللّٰ

    تا )ای مردم( ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش،

ـروُه  روُه  َو ُتـَوِقّ 5ــ َو ُتـَعـِزّ

     و یاری کنید او را و بزرگ دارید او را )پیامبر را(؛

6ــ َو ُتـَسـِبّـحوُه ُبۡكـَرًة  َو َاصیـًل

      و تسبیح بگویید و ستایش کنید او )خدا( را بامداد و شامگاه.

7

8

9

خواندن قرآن

جلسه ی دوم

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

آیات 7 تا 9 سوره ی فتح را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.

تمرین قرائت
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول :  معنای کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َرسـول: ... ه: ...                َسماوات: ...               َاۡرض: ...                       َالـلٰـّ

تمرین دوم :  معنای صحیح را عالمت بزنید.

١ـ  ُجـنـود:       لشکریان               فرشتگان

ـر:      بشارت دهنده                هشداردهنده 2ـ ُمـبَـِشّ

٣ـ نَـذیـر:      بشارت دهنده                 هشداردهنده

تمرین سوم : عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید. عبارت سوم را همراه با ترجمه حفظ کنید.

سوره ی کهف ـماواِت َو اۡلَۡرضِ     نـا  َربُّ الـسَّ ُـّ ١ـ فَـقالـوا  َرب

    پس گفتند: پروردگار ما،   …       …       و   …     است.

سوره ی َقَصص 2ـ ِانَّ ِفـۡرَعـۡوَن َو هاماَن َو ُجـنـوَد هُـما  کانوا خاِطئـیـَن   

    قطعاً       …      و     …    و      …        آن دو، خطاکار و گناه کار بودند.

سوره ی احزاب ًرا  َو نَـذیـًرا   َهـا الـنَّـِبـیُّ  ِانّـا َاۡرَسـۡلـناَك شـاِهـًدا  َو ُمـبَـِشّ ُـّ ٣ـ یا َای

        ای           …       قطعاً ما فرستادیم تو را گواه      و       …      و     …

کار رد کالس

١4

45

8

  عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و بگو کدام یک از این عبارات با پیام قرآنی 
درس اّول ارتباط دارد. 
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جلسه  ی سوم

ذنـَی بُیاـِیعوـَنَک   ِاـن ما بُیاـِیعوَن اهللاَ   ـیَ ُد اِهللا وَفَق اـَی دهِیــم‘ Lا ِان
َهَد ـبِ ما ـع َومَن اَوف » ـَنفِسه ما  ــنَیُکُث َعل ـَفاِــن فَمَن نَکََث   
ـفوَن َعلَی ُه اَهللا   فََســُیوــیتِه اَجرًـاَعظــی ًما� َســَیقوُل لََک ال ُمخَل
ارَعاِب   َشغَلنَتا  اَموالــُن ا  َو اَهلوان   فَاســَتغـِفرـلَنا‘ـَیقولوَن ِمَن ال
ــِباـَلِسنــَِتهــِم  ما لَیَس ف قُلو هِبِــم‘ قُل فَمَن مَیلُِک  ـَلــمُ ِمَن اِهللا
ا    اَو اَرادَ بـُِــم ـَنفًعا ‘بَل ஐاَن اهللاُ ً َشــیئئًا    ِان  اَراَد ـِبــمُ رَضّ
ـبِ ما ـتَعَملوَن خــَب ریًا � بَل ـَظنَنــتــُم   اَن لَن ــنَیَقبِلَ الرسوُل
ُقُلوـِبــم لَِک  فنَـ  ذ ِمــنوَن   ِال  اَهلــیِهــم اـَبدًَـا   َو  زُ ــّیِ َواـلُمـو
وِء  َوکُنمُت وَقًما وبًرا � َومَن لَم ـُیومِن ـِباـِهللا الس َوَظنَن مُت ـَظنـ
ـِفرـنـَی  ـَسعرًیا  �  َو  ِهللاِ لـ ِ َو َرسوـِله     ـَفاِـــّناـ  اَعــتَ دان  ل
ءُ‘ ُب مَن یَشا ءُ  َوـُیعَّذِ ِ مَن یَشا اَ رِض‘ـَیغـِفرُـ ل ِت  َوال ـو م مُلُک الس
ـفوَن    ِاذَااـنطَ لَقمُت وஐَاَن اهللاُ َغفوًرا رَحـیًما� َســَیقوُل ال ُمخَل
لوا عــمُ« ـیُرـیدوَن  اَن ــبُیَ دّـِ ِ

َمغاـِنــَم    لــِتَ أذُخوها    ذَروان نـبَت ِال
ـِلــمُ قاَل اهللاُ  ِمن قــَبُل« ذஐَِعوان  « ـ

ـ ــَم اهللاِ‘  قُل لَن تـبَت ـஐَ ل
اقَلــیًالا � ّ اـَیفـَقهوَن اِل فََســَیقولوَن بَل حَتُسدونــَن ا‘بَل ஐاونا ل

سورهي  فَ��

ذنـَی بُیاـِیعوـَنَک   ِاـن ما بُیاـِیعوَن اهللاَ   ـیَ ُد اِهللا وَفَق اـَی دهِیــم‘ Lا ِان
َهَد ـبِ ما ـع َومَن اَوف » ـَنفِسه ما  ــنَیُکُث َعل ـَفاِــن فَمَن نَکََث   
ـفوَن َعلَی ُه اَهللا   فََســُیوــیتِه اَجرًـاَعظــی ًما� َســَیقوُل لََک ال ُمخَل
ارَعاِب   َشغَلنَتا  اَموالــُن ا  َو اَهلوان   فَاســَتغـِفرـلَنا‘ـَیقولوَن ِمَن ال
ــِباـَلِسنــَِتهــِم  ما لَیَس ف قُلو هِبِــم‘ قُل فَمَن مَیلُِک  ـَلــمُ ِمَن اِهللا
ا    اَو اَرادَ بـُِــم ـَنفًعا ‘بَل ஐاَن اهللاُ ً َشــیئئًا    ِان  اَراَد ـِبــمُ رَضّ
ـبِ ما ـتَعَملوَن خــَب ریًا � بَل ـَظنَنــتــُم   اَن لَن ــنَیَقبِلَ الرسوُل
ُقُلوـِبــم لَِک  فنَـ  ذ ِمــنوَن   ِال  اَهلــیِهــم اـَبدًَـا   َو  زُ ــّیِ َواـلُمـو
وِء  َوکُنمُت وَقًما وبًرا � َومَن لَم ـُیومِن ـِباـِهللا الس َوَظنَن مُت ـَظنـ
ـِفرـنـَی  ـَسعرًیا  �  َو  ِهللاِ لـ ِ َو َرسوـِله     ـَفاِـــّناـ  اَعــتَ دان  ل
ءُ‘ ُب مَن یَشا ءُ  َوـُیعَّذِ ِ مَن یَشا اَ رِض‘ـَیغـِفرُـ ل ِت  َوال ـو م مُلُک الس
ـفوَن    ِاذَااـنطَ لَقمُت وஐَاَن اهللاُ َغفوًرا رَحـیًما� َســَیقوُل ال ُمخَل
لوا عــمُ« ـیُرـیدوَن  اَن ــبُیَ دّـِ ِ

َمغاـِنــَم    لــِتَ أذُخوها    ذَروان نـبَت ِال
ـِلــمُ قاَل اهللاُ  ِمن قــَبُل« ذஐَِعوان  « ـ

ـ ــَم اهللاِ‘  قُل لَن تـبَت ـஐَ ل
اقَلــیًالا � ّ اـَیفـَقهوَن اِل فََســَیقولوَن بَل حَتُسدونــَن ا‘بَل ஐاونا ل

سورهي  فَ��

صفحه ی 512 قرآن کامل

خواندن قرآن
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با توّجه به این دو تصویر درباره ی یاری رساندن خداوند به رزمندگان اسالم، گفت  و گو كنید. 		

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و شماره ی آیه ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید. 
)آیا   این پیام قرآنی را حفظ هستید؟(

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ِانّـا فَـَتۡحـنا لَـَك فَـۡتـًحا ُمـبیـنًا 

)ای پیامبر،( قطعًا ما پیروزی چشمگیر و بزرگی نصیب تو كردیم.
            َفـتـح: پیروزی                               

سوره ی فتح، آیه ی ...

      برای پیروزی بر دشمنان، چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ در این مورد با 
اعضای خانواده ی خود صحبت کن.

آزاد سازی خّرمشهر 

فتح مّکه
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

توضیحاتتاریخنام عملیاتردیف

7 عملیات به نام سوره ی َنصردی59  تا مرداد 66َنصر ) 1 تا 7 (١

9 عملیات به نام سوره ی َفتحخرداد 60 تا مرداد 66فتح ) 1 تا 9(2

ابتدای آیه ی 29 سوره ی فتحآذر 60ال اله اال الله، محّمد رسول الله٣

از آیه ی آخر سوره ی َقدرآذر 60َمطلع الفجر4

آخر آیه ی ١ سوره ی فتحنوروز 6١فتُح المبین5

١0 عملیات به نام سوره ی َفجرفروردین 62 تا اسفند 66والفجر ) 1 تا 10 (6

ابتدای آیه ی ١85 سوره ی بقرهتیر 6١رمضان7

از آیه ی ١2٣ سوره ی آل ِعمراناسفند 6٣َبـدر8

از آیه ی ١4 سوره ی َصّفمهر 65َانصار9

از آیه ی ١4 سوره ی َفجرمرداد 67ِمرصاد١0

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته 
از هزاران

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید 

و از روی آن بخوانید.
همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

حّتٰی یک وجب خاک  
صدام با تحریک و حمایت دشمنان انقالب اسالمی با همه ی قوای خود در 31  شهریورماه 1359 به ایران حمله کرد. 
این جنگ تحمیلی هشت سال به طول  انجامید. در این مّدت، رزمندگان جان برکف ایران بیش از 100 عملیات بزرگ را علیه 
دشمن متجاوز، برنامه ریزی و اجرا کردند. در چند سده ی اخیر، این تنها جنگی بود كه دشمن نتوانست حّتٰی یک وجب از 

خاک ایران عزیزمان را به چنگ آورد.
در حماسه ی دفاع مقّدس، نام عملیات های زیر،  برگرفته از آیات قرآن یا نام برخی از سوره های قرآن كریم بود.

  در ادامه ی آیات درس، از آیه ی 16 تا 23 سوره ی فتح را از روی 
قرآنی كه در خانه دارید، بخوان.

جلسه ی چهارم

انس با قرآن در جبهه
شهید غالمحسین تازه عصاره، استان خوزستان، شهر مقاوم دزفول 



16

درس سوم
جلسه ی اّول

  قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

صفحه ی515  و516 قرآن کامل

سورهي  ُحجُ رـات

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
» موا ـَبنَی ـیَ َدِي اِهللا  َو َرسوـِله ا ـُتَقّدِ ذ،نَی آمــَنوا   ل Lَهاا اـــَی ــی
ذ،نَی آمــَنوا Lهَاا اـــَی اَهللا مَســیٌع َعلــیــٌم )1 ــی ُقوااهللاَ‘ِانَواــت
اجَت ـَهرـوا لَه{ اـَترـفَعوا اَصواـتـَُــم  وَفَق َصوِت الــن ِبِّ   َول ل
ـِباــلَقوِل   کـَجَهرِـ ـبَعِضــمُ لــَِبعٍض   اَن حَتــَبَط  اَعمالـُُــم
ذ،نَی ـیَغُّضوَن  اَصواــَتهــُم Lا ا تَشعُ رـوَن  �  ا،ِن َو اَنــتــُم ل
ذ،نَی امــَتـَحنَـ اهللاُ قُلوــَبهــُم Lا َِئــ ِعــن َد َرسوِل اِهللا    اُوـل
ذ،نَی Lا ـَلهــُم َمغ ــِفرَـةٌ   َو اَجرٌـ َعظــیــٌم  �  ِا،ن  » قويـلِ لــت
اـَیعِقلوَن � ِءالـُحـُج رـِت   اـஐَ رَثمُُه  ل نُیادوـَنَک   ِمن َورا
َو لَو اَــنُهــم َصرَبوا    تَحّ  خَت رُـَج  ِالــَیِهــم     ـَلاَن  َخرًیا  ـَلُهــم‘
ஐَُءم ذ،نَی آمــَنوا    ِان ج ا Lهَاا اَـــی َواهللاُ َغفوٌر  َرحــیــٌم  � ــی

ــنوا    ا،َن ـُتصیــبوا وَقًما ـِبـَجهاـلۀٍَـ     فــَتَ بَی ـ اٍ     فاِس،ٌق بـبَِنَ 
فــَُتصــِبحوا  عَ ل  ما  فَ ـعَلــتــُم  ــندِـم،نَی  �

سورهي  ُحجُ رـات

ِن الرح�ِ� �اِهللا الر �ِ�ِ�
»موا َ�َ� �َ َدِي اِهللا    َوَرسوِ�ه اُ�َقّدِ �َ� ءامَنوا    ل َهاا� �َاـ�
�َ� ءامَنوا هَاا� �َاـ� 1( �ٌ�اهللاَ َ�یٌع َعل �ُقوااهللاَ ‘ ِا�َوا
اَ� ـَهرـوا �َه{ اَ�فَعوا اَصواتَُ�� َ�َق َصوِت ال�ّ�ِِ     َول ل
ِ�اـ�َقوِل     کََ�هرِـ بَعِضُ� لَِ�عٍض     اَن َ�َ�َط اَعمالُُ��
�َ� �َغُّضوَن اَصواَ�هُ� ا �َشعُ رـوَ�� ِا� ا� َواَ��ُ� ل
�َ� امَ�َ�نَـ اُهللا  قُلوَ�هُ� ئَِک ا� ِع�دَـ َرسوِل اِهللا      اُو�
�َ� ِ ل��وي  «   َ�هُ� َمغ ـِ�رَـةٌ    َو اَجرٌـ َع��ٌ� � ِا� ا� ل
اَ�عِقلوَن� ِءا�ُ�ُ� رـِت     اَ� َ�ُُه� ل ُ�ا�وَ�َک ِمن َورا
َو لَو َا�ُه�  َصَ�وا      تَحّ  َ� رُـَج  ِالَِ��       َ�اَن َخً�ا َ�ُه�‘
ا    ِان اجءَُ� ءامَ�و �َ� هَاا� �اَـ� � �ٌ�َواهللاُ َغفوٌر َرح
�وا      اَ� ُ���بوا َ�ًما ِ�َ�ها�ۀٍَـ فاِسٌ� ِ��َ�َ اٍ     فَ�َ بَ�

فَُ��ِ��وا  عَ ل ما فَ ـعَل�ُ�  �دِـمَ�  �

https://www.roshd.ir/601--3
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َما الۡـُمـۡؤِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ  َـّ 1ـ ِان

    مؤمنان برادران٭ یکدیگرند.

٢ـ فَـاَۡصـِلـحوا بَـۡیـَن َاَخـَویۡـُكۡم

    پس میان برادرانتان اصالح کنید.

َه   لَـَعـلَّـُكـۡم تُـۡرَحـموَن    ُقوا الـلٰـّ ٣ـ َو اتَـّ

    و تقوای خدا را پیشه کنید تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.

ذیـَن آَمـنوا  َها الَـّ ُـّ ٤ـ یا َای

    ای کسانی که ایمان آوردید )ای مؤمنان(،

٥ـ ال یَۡسـَخۡر َقـۡوٌم ِمۡن َقۡوٍم 

    گروهی )از شما( گروه دیگری را مسخره نکند،

٦ـ َعـسٰی َاۡن یَـكونوا َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهۡم

    چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.

10

جلسه  ی دوم

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 آیات 10 و 11 سوره ی ُحجرات  را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

٭ در زبان عربی هرگاه گفته می شود »برادران« )  ِاخَوة(، شامل هر دو گروه مردان و زنان مؤمن است.

تمرین قرائت



٧ـ َو ال ِنـساءٌ ِمۡن ِنـساٍء 

    و هیچ گروهی از زنان، گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

٨ ـ َعـسٰی َاۡن یَـُكـنَّ َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهـنَّ 

    چه بسا آنها بهتر از اینها باشند؛

٩ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـُكۡم

    و از یکدیگر عیب جویی نکنید،

10ـ َو ال تَـنابَـزوا ِبا اۡلَ   لۡـقاِب  ...                                                                                   

       و برای یکدیگر لقب های بد نگذارید.

18

11

یکی از عبارت های 1، 2، 5، 9و 10 را همراه با 
ترجمه ی آن حفظ کنید.

حفظ قرآن



                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

آیات این جلسه را با توّجه به معنا، بخوان.

19

٧ـ َو ال ِنـساءٌ ِمۡن ِنـساٍء 

    و هیچ گروهی از زنان، گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

٨ ـ َعـسٰی َاۡن یَـُكـنَّ َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهـنَّ 

    چه بسا آنها بهتر از اینها باشند؛

٩ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـُكۡم

    و از یکدیگر عیب جویی نکنید،

10ـ َو ال تَـنابَـزوا ِبا اۡلَ   لۡـقاِب  ...                                                                                   

       و برای یکدیگر لقب های بد نگذارید.

کار رد کالس

تمرین اّول :  معنای کلمات را روبه روی آنها بنویسید.

ذیـَن: ...                 َقـۡوم: ...             َخـۡیـر:...        ُمـۡؤِمـنـوَن: ...              َالَـّ

 تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

قـوا:    توّقف کنید  تقوا پیشه کنید 1ـ ِاتَـّ

ها:   ای  کسانی که ُـّ 2ـ یا َای

3ـ ِنـسـاء:   زنان  مردان

تمرین سوم: عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

َهـا النَّـِبـیُّ  جاِهـِد الۡـکُـّفـاَر َو الۡـُمـنـاِفـقـیـَن                                      سوره ی توبه، ٧3 ُـّ 1ـ یا َای

       ای          …       جهاد کن با    …        و            …                                                                                     

َه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـر ٌ                      سوره ی بقره َه  َو اۡعـلَـمـوا  َانَّ الـلٰـّ ُقـوا الـلٰـّ 2ـ َو اتَـّ

     و    …  خدا را… و   بدانید که      …      به آنچه عمل می کنید      …       است.                                            

َهـا الـنَّـِبـیُّ  ُقـۡل ِلَ ۡزواِجـَك  َو بَـنـاِتـَك  َو ِنـسـاِء الۡـمۡؤِمـنـیـَن  ُـّ 3ـ یـا َای

          …          پیامبر     …         به همسرانت و دخترانت    و        …              مؤمنان 

     یُـۡدنـیـَن َعـلَـۡیـِهـنَّ ِمـۡن َجـالبـیـِبـِهـنَّ                                              سوره ی احزاب، 59

        که با چادر یا پوشش بلند، خود را بپوشانند. 

233
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جلسه ی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی 516 قرآن کامل

سورهي  ُحجُ رـات

َواعلَموا اَن فــیـُمـ َرسوَل اِهللا«  لَوـیُطــیُعـُــم ف َکثریٍ
ای ماَن َب ِالــَیـُــُم ال ـِنـ اهللاَ َحب اَم رِـ    ـَلعَنمِت   َول ِمَن ال
هَ  ِالــَیـُــُم الــُفرَـ  رـஐَــُم    َوـقُلوـِبـ هـ{ ف َ َو َز ــنی
ئــَِ ُهــُم الرّْـِشدـو،َن �   َواـلُفسوَق  َواـلعِصیاَن ‘ اُوـل
فَضًالا  ِم،َن اِهللا    َو ـِنعَمۀًـ  ‘َواهللاُ  َعلــیــٌم  حـَــیــٌم  �  
ِـحوا بـنَیَهُما« ـئتَِفاِن ِمَن اـلُموِمننَی اق ــتـَتَلوا   فَاَصل َو ِان ـطاـ
ــبَتغ تفَقاـتِ لُوااـل    اُخرـي هُما عَ لَ ال ـَفاِـن ـَبغَت  اِح دىـ
ِــحوا ءَت    ـَفاـَصل َء   ِال  اَم رِـ اِهللا   «   ـَفاِـن  ـفاـ ــَتفى  ّتَح
بـنَیَهُما ـِباــلعَدِل   َواَقِسطوا « ِان اهللاَ حُیِب اـلُمقِسطنَی �
ِاخَوةٌ     ـَفاـَصلِــحوا ـَبنَی  اََخَوـیـُــم«    ِاـن َمااـلُموِمــنوَن  
ذ،نَی آمــَنوا Lهَاا اَـــی ــم رُتمَحوَن � ــیُـ َواـتُقوااهللاَ   ـَلعَل
ِمن  وَق،ٍم    َعس  اَن ـَیـوونا خرًَیا ِمهنــُم· َ رـ  وَق،ٌم   ا یَسخ ل
اتَلِمزـوا ٍء   َعس اَن یَُک،ن خرًَیاِمهننُـ « َول ءٌ ِمن نِسا انِسا َول

امُس اـلُفسوُق  ِ اـَلقاِب «  بِئَس ال ا تــَناــبزَـوا ـِباـل اـَنُفَســمُ   َو ل
ُهــُم الظّْـ لِموَن � ـِئَک   ـ اُول ای ماِن ‘َومَن لــَم ــتَیُب   فَ  ـَبعَد ال

سورهي  ُحجُ رـات

َواعلَموا اَن فــیـُمـ َرسوَل اِهللا«  لَوـیُطــیُعـُــم ف َکثریٍ
ای ماَن َب ِالــَیـُــُم ال ـِنـ اهللاَ َحب اَم رِـ    ـَلعَنمِت   َول ِمَن ال

هَ  ِالــَیـُــُم الــُفرَـ  رـஐَــُم    َوـقُلوـِبـ هـ{ ف َ َو َز ــنی
ئــَِ ُهــُم الرّْـِشدـو،َن �   َواـلُفسوَق  َواـلعِصیاَن ‘ اُوـل
فَضًالا  ِم،َن اِهللا    َو ـِنعَمۀًـ  ‘َواهللاُ  َعلــیــٌم  حـَــیــٌم  �  
ِـحوا بـنَیَهُما« ـئتَِفاِن ِمَن اـلُموِمننَی اق ــتـَتَلوا   فَاَصل َو ِان ـطاـ
ــبَتغ تفَقاـتِ لُوااـل    اُخرـي هُما عَ لَ ال ـَفاِـن ـَبغَت  اِح دىـ
ِــحوا ءَت    ـَفاـَصل َء   ِال  اَم رِـ اِهللا   «   ـَفاِـن  ـفاـ ــَتفى  ّتَح
بـنَیَهُما ـِباــلعَدِل   َواَقِسطوا « ِان اهللاَ حُیِب اـلُمقِسطنَی �
ِاخَوةٌ     ـَفاـَصلِــحوا ـَبنَی  اََخَوـیـُــم«    ِاـن َمااـلُموِمــنوَن  
ذ،نَی آمــَنوا Lهَاا اَـــی ــم رُتمَحوَن � ــیُـ َواـتُقوااهللاَ   ـَلعَل
ِمن  وَق،ٍم    َعس  اَن ـَیـوونا خرًَیا ِمهنــُم· َ رـ  وَق،ٌم   ا یَسخ ل
اتَلِمزـوا ٍء   َعس اَن یَُک،ن خرًَیاِمهننُـ « َول ءٌ ِمن نِسا انِسا َول

امُس اـلُفسوُق  ِ اـَلقاِب «  بِئَس ال ا تــَناــبزَـوا ـِباـل اـَنُفَســمُ   َو ل
ُهــُم الظّْـ لِموَن � ـِئَک   ـ اُول ای ماِن ‘َومَن لــَم ــتَیُب   فَ  ـَبعَد ال
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

َو ال َتۡلـِمزوا اَ ۡنـُفـَسُكۡم            از هم عیب جویی نكنید؛

َو ال َتـنا  َبـزوا بِااَۡلۡلـقاِب             و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا نزنید. 
سوره ی ُحجرات، آیه ی ...

به كمک شعر و تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت وگو كنید.

پروین اعتصامی

فّعالیت : با مراجعه به آیات صفحه ی قبل، شماره ی آیه ی پیام قرآنی را در قسمت خالی آن بنویسید.

    1ــ آیات صفحه ی قبل را بخوان.
    2ــ با كسانی كه از دیگران عیب جویی می كنند و به آنها لقب ناپسند می دهند، 

خوب است چگونه رفتار کنیم؟

ّ

یکی از دو پیام قرآنی این صفحه را از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از 
دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از روی آن 
بخوانید. همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

                                      
                           مؤمنان برادرند

َمـا الۡـُمـۡؤِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ َـّ          ِان

            مؤمنان برادران یکدیگرند           
                            سوره ی حجرات، آیه ی 10

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

1ــ كتاب نهج البالغه، عهدنامه ی امام علی علیه الّسالم به مالک اشتر )نامه ی 53(

1ــ صفحه ی دوم سوره ی ُحـُجـرات را از روی قرآنی كه در خانه دارید، بخوان.

2ــ پیام یک نکته از هزاران این صفحه را از حفظ بخوان.

انس با قرآن کریم در استان فارس، شهرستان داراب

حج،نماد برادری و وحدت مسلمانان جهان

امیر المؤمنین امام علی علیه الّسالم:

با همه ی مردم مهربان باش،
زیرا آنها یا برادران دینی تو هستند، یا انسان هایی هستند كه در آفرینش با تو یکسان اند.1 

یک نکته 
از هزاران
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 قرائت آیات درس را گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

صفحه ی 517 قرآن کامل

درس چهارم
جلسه ی اّول

سورهي  ُحجُ رـات

نّـِ
بَعَض الظ نّـِ   اِن

ذنـَی آَمــنُوا  اٍّجتَنــِبوا َکثرًیا ِمَن الظ Lَهاا ــَی اـی
ஐُاَحَ ُدم ـَبعًضا‘ احَُیِب ُاـیَغتَب ـَبعُضــم سوا  َول اجَتَس ِاـثــٌم « َول
اَن ـیَ أ  لஐَُ لَحــَم اَخــی ِه َمیــتً ا    فَکرَِـهــتُ موُه‘َواـتقُوااهللاَ‘ ِان اهللاَ
ِمن ذَکرٍَـ َواُنث ُــم َهاالــنّ اُس   ِاـناّـ خَلَقــن! اـــَی ـَتّواٌب رَحمیٌ � ــی
َوَجعَلــنــمُ ُشعوـًباـ َوقــَب اـِئَل   لــَِتعاَروفا‘ِان اـஐَرَـَمــمُ ِعنَداهللاِ
ارَعاُب آمــَنّ ا‘قُل  ــمُ‘ِان اهللاَ  َعلــیــٌم خــَب ریٌ  � قالَِت ال اـَتقــى
»ُِقُلوبــم امیاُن ف َ ّما یَدُخِل ال کِن وقلوااَسلَمنا   َول لَم ـتُوِمنوا  َول
ـ لــِتــمُ ِمن اَعمالــمُِ َشــیئئًا‘ِان اهللاَ  َ ای َو ِان ـُتطـیُعوااهللاَ َوَرسولَه{  ل
ذنـَی آمَنوا ـِباـِهللا   َوَرسولِه L َغفوٌر رَحمیٌ � ِاـن َمااـلُموِمنوَن   اِّ
ـُثــم لَم رَیاتوبا   َوج ـهَدوا ـِباـَمواـِلهــِم  َو اـَنُفِسِهــم  ف َسبیِل اهللاِ‘
ِدوقَن � قُل اـَتُعَلمِّـوَن اهللاَ ـبِ دــنیــمُِ   َواهللاُ ئَِک ُهــُم الصّْ اُوـل
اَرِض« َواهللاُ بلُِِّ َشٍءَعلمیٌ � ِت  َوما ِف ال ـو م الس یَعلَُم ما ِف
اـتَ ُمـنّواَعلَى اِسالامــمَُ« بَِل اهللاُ َ ُمـنّوَن َعلَیَک اَن اَسلَموا‘قُل ل ی
ـیَ ُمن َعلَیــمُ   اَن َه دىــمُ لِالامیاِن   ِان ُکنمُت ص ِدقنَی � اِن اهللاَ
ِ ماـتَعَملوَن � اَرِض« َواهللاُ بَصریٌ ب ِت َوال ـو م یَعلــَُم َغیَب الس

سورهي  ُحجُ رـات

نّـِ
بَعَض الظ نّـِ   اِن

ذنـَی آَمــنُوا  اٍّجتَنــِبوا َکثرًیا ِمَن الظ Lَهاا ــَی اـی
ஐُاَحَ ُدم ـَبعًضا‘ احَُیِب ُاـیَغتَب ـَبعُضــم سوا  َول اجَتَس ِاـثــٌم « َول
اَن ـیَ أ  لஐَُ لَحــَم اَخــی ِه َمیــتً ا    فَکرَِـهــتُ موُه‘َواـتقُوااهللاَ‘ ِان اهللاَ
ِمن ذَکرٍَـ َواُنث ُــم َهاالــنّ اُس   ِاـناّـ خَلَقــن! اـــَی ـَتّواٌب رَحمیٌ � ــی
َوَجعَلــنــمُ ُشعوـًباـ َوقــَب اـِئَل   لــَِتعاَروفا‘ِان اـஐَرَـَمــمُ ِعنَداهللاِ
ارَعاُب آمــَنّ ا‘قُل  ــمُ‘ِان اهللاَ  َعلــیــٌم خــَب ریٌ  � قالَِت ال اـَتقــى
»ُِقُلوبــم امیاُن ف َ ّما یَدُخِل ال کِن وقلوااَسلَمنا   َول لَم ـتُوِمنوا  َول
ـ لــِتــمُ ِمن اَعمالــمُِ َشــیئئًا‘ِان اهللاَ  َ ای َو ِان ـُتطـیُعوااهللاَ َوَرسولَه{  ل
ذنـَی آمَنوا ـِباـِهللا   َوَرسولِه L َغفوٌر رَحمیٌ � ِاـن َمااـلُموِمنوَن   اِّ
ـُثــم لَم رَیاتوبا   َوج ـهَدوا ـِباـَمواـِلهــِم  َو اـَنُفِسِهــم  ف َسبیِل اهللاِ‘
ِدوقَن � قُل اـَتُعَلمِّـوَن اهللاَ ـبِ دــنیــمُِ   َواهللاُ ئَِک ُهــُم الصّْ اُوـل
اَرِض« َواهللاُ بلُِِّ َشٍءَعلمیٌ � ِت  َوما ِف ال ـو م الس یَعلَُم ما ِف
اـتَ ُمـنّواَعلَى اِسالامــمَُ« بَِل اهللاُ َ ُمـنّوَن َعلَیَک اَن اَسلَموا‘قُل ل ی
ـیَ ُمن َعلَیــمُ   اَن َه دىــمُ لِالامیاِن   ِان ُکنمُت ص ِدقنَی � اِن اهللاَ
ِ ماـتَعَملوَن � اَرِض« َواهللاُ بَصریٌ ب ِت َوال ـو م یَعلــَُم َغیَب الس

خواندن قرآن

https://www.roshd.ir/601-4


قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

 آیات 12 و 18 سوره ی ُحجرات را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

ِنّ  ذیـَن آَمـنُوا اۡجـَتـِنـبوا كَـثیـًرا ِمـَن الظَـّ َها الَـّ ُـّ  1ـ یا َای

     ای کسانی که ایمان آورده اید، اجتناب و دوری کنید از بسیاری از گَمان ها،

ِنّ ِاثۡـٌم   2ـ ِانَّ بَـۡعـَض الـظَـّ

     قطعاً بعضی از گمان ها گناه است؛

ـسوا   3ـ َو ال تَـَجـسَّ

      و )در کار یکدیگر( تجّسس نکنید،

 4ـ َو ال یَـۡغـَتـۡب بَـۡعـُضـُكـۡم بَـۡعـًضـا  ...  

     و غیبت یکدیگر را نکنید   … 

ـمـاواِت َو ااۡلَۡرِض  َه یَـۡعـلَـُم َغـۡیـَب الـسَّ  5ـ ِانَّ الـلٰـّ

     قطعاً خدا می داند نهان و غیب آسمان ها و زمین را

ُه بَـصـیـٌر ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن    6ـ َو الـلٰـّ

     و خدا بیناست به آنچه عمل می  کنید.                                               

12

18

یکی از عبارات این صفحه را همراه با ترجمه ی آن از حفظ بخوانید.
حفظ قرآن

24

تمرین قرائت



                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

110

74

تمرین اّول: معنای کلمات را روبه روی آنها بنویسید.

بَـصـیـر:... ظَـّن: ...                  بَـۡعـض: ...                َغـۡیـب: ...          
تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  ِاۡجـَتـِنـبـوا:    اجتناب و دوری کردند  اجتناب و دوری کنید
:   قطعاً   شاید 2ـ ِانَّ
3ـ ِاثۡـم:   نام  گناه

4ـ یَـۡعـلَـُم:   می داند  می دانی
5ـ تَـۡعـَمـلـوَن:    عمل کردید  عمل می  کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

َه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر                          سوره ی بقره 1ـ ِانَّ الـلٰـّ
     …   …    به آنچه      …             …       است.

َه یَـۡعـلَـُم  َو َانۡـُتـۡم ال تَـۡعـلَـمـوَن            سوره ی نَحل 2ـ ِانَّ الـلٰـّ
     …    …      …        و    شما    نمی دانید.

         سوره ی نساء، 111
ٰ
مـا یَـۡکـِسبُـه و َعـلـٰی نَـۡفـِسـه َـّ ن 3ـ َو َمـۡن یَـۡکـِسۡب ِاثۡـًمـا  فَـاِ

     و هر کس انجام دهد   …   ، پس فقط به زیان خودش آن را انجام داده است.

َه  َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغـوَت         سوره ی نَحل، 36 ـٍة َرسـواًل  َاِن اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ 4ـ َولَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فـی کُـِلّ ُامَّ

     و  قطعاً  بر  انگیختیم   در   هر  امتی  … ی را  که عبادت کنید …  را  و    …             از    …

25

1ـ عبارات قرآنی این جلسه را بخوان.
2ـ سه رفتار ناپسندی را که در عبارات صفحه ی قبل بیان شده، نام ببر و درباره ی 

ارتباط آنها فکر کن.

کار رد کالس
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جلسه ی سوم

سورهي  �

ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر
َءمُه ُمــن ِذٌر ِمهنُم بوا اَن ج ا ق ۀَواـلُقرآِن اـلمَجــی ِد )1 بَل جَعِ
ـِفرـوَن  ه ذا َشٌء عَ جیٌب � اَِءذا ِمنتا  َوُکــنّ ا فَقاَل الـ
اَرُض ـترُـاـًباـ    ذلَِک رَجٌع ـبَعــی ٌد � قَد َعلِمنا ما تــَنُقُص ال
وبا ـِباـلحَّقِ ذஐٌَب َحیفٌظ � بَل ـ ـتஐِِمهنــُم«  َوِعــن َدان ـ
ِء ما الس َاَم رٍـ مَ رــیٍج � اَفَلــَم ــنَیظرُـواِال َءمُه   فَ ـُهم ف َ ّما ج ا ل
ّْ ـها    َوما ـلَها ِمن فرُـوٍج � ها    َو زَ ــنی بـیََنــن وَفـَقُهــم    َکــیَف 
ا   َو اـَلَقــی نا فهیا َرواِسَ   َو اَنـتَبنا فهیا ِمن اَرَض َمَددهن َوال
ةً  َو ِذکرـي    لـُِّلِ َعــب ٍد مُنبٍی ِ  َزوٍج  هَبــیٍج � ــبَترِصَ

ّஐُل
ٍت ًء ُمــب رَـஐًا   ـَفاـَنـتَبنا ـِبهـ َجــنّْ ماِء  ما لــن ا ِمَن السَوـَنزـ �
ٍت   ـلَها َطلٌع ـَنضــی ٌد� َل ابِسق الحَ ـصــی ِد � َوالخن َوَحب
لَِک الخُ رـوُج � ـَبدلَـةً َمـیــتً ا‘  َکذ لـِعــب اِد« َواَح یَینا ـبِ ه ِ ِرزًقا ل
ُب الرّسِ   َوـثَ موُد � تَب قــَب هَلُــم وَق،ُم ونٍح   َو احَص ذஐَـ
اَیـَ ِۀ ُب ال َوعادٌ   َو ِفرـوَعُن   َو ِاخواُن  لوٍط � َو احَص
َب الرـُسَل    فـََحق  َوعــی ِد � ذஐَلـٌّ ـஐٍُع ‘ ـ َو وَق،ُم ــبُت

سورهي  �

ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر
َءمُه ُمــن ِذٌر ِمهنُم بوا اَن ج ا ق ۀَواـلُقرآِن اـلمَجــی ِد )1 بَل جَعِ
ـِفرـوَن  ه ذا َشٌء عَ جیٌب � اَِءذا ِمنتا  َوُکــنّ ا فَقاَل الـ
اَرُض ـترُـاـًباـ    ذلَِک رَجٌع ـبَعــی ٌد � قَد َعلِمنا ما تــَنُقُص ال
وبا ـِباـلحَّقِ ذஐٌَب َحیفٌظ � بَل ـ ـتஐِِمهنــُم«  َوِعــن َدان ـ
ِء ما الس َاَم رٍـ مَ رــیٍج � اَفَلــَم ــنَیظرُـواِال َءمُه   فَ ـُهم ف َ ّما ج ا ل
ّْ ـها    َوما ـلَها ِمن فرُـوٍج � ها    َو زَ ــنی بـیََنــن وَفـَقُهــم    َکــیَف 
ا   َو اـَلَقــی نا فهیا َرواِسَ   َو اَنـتَبنا فهیا ِمن اَرَض َمَددهن َوال
ةً  َو ِذکرـي    لـُِّلِ َعــب ٍد مُنبٍی ِ  َزوٍج  هَبــیٍج � ــبَترِصَ

ّஐُل
ٍت ًء ُمــب رَـஐًا   ـَفاـَنـتَبنا ـِبهـ َجــنّْ ماِء  ما لــن ا ِمَن السَوـَنزـ �
ٍت   ـلَها َطلٌع ـَنضــی ٌد� َل ابِسق الحَ ـصــی ِد � َوالخن َوَحب
لَِک الخُ رـوُج � ـَبدلَـةً َمـیــتً ا‘  َکذ لـِعــب اِد« َواَح یَینا ـبِ ه ِ ِرزًقا ل
ُب الرّسِ   َوـثَ موُد � تَب قــَب هَلُــم وَق،ُم ونٍح   َو احَص ذஐَـ
اَیـَ ِۀ ُب ال َوعادٌ   َو ِفرـوَعُن   َو ِاخواُن  لوٍط � َو احَص
َب الرـُسَل    فـََحق  َوعــی ِد � ذஐَلـٌّ ـஐٍُع ‘ ـ َو وَق،ُم ــبُت

خواندن قرآن

صفحه ی 518 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ِانَّ َاۡكـَرَمُكـۡم ِعۡنـَد الـّلٰـِه َاۡتـقاُكـۡم

     بهترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.
 سوره ی ُحجرات ، آیه ی13 

با هم فكری اعضای گروه خود، چند صفت دیگر افراد با تقوا را در جاهای خالی بنویسید.

فّعالیت قرآنی اّول: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را از حفظ بخوانید.
فّعالیت قرآنی دوم: پیام قرآنی را طبق نمونه ی باال ِاعراب گذاری کنید.

 1ــ آیات صفحه ی قبل را بخوان.
 2ــ درباره ی برترین صفت انسان در نزد  خدا با خانواده ی خود گفت و گو کن.

قرآن خواندنامانت داریخوش اخالقی

پاكیزگیپرهیز از اسراف

سالم كردنغیبت نكردن

ان  اكرمكم عند اهلل اتقا  كم
...

... ...

...

...

...

...



28

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

َها الّنـاُس  ِانّا َخـلَـۡقـناكُۡم ِمۡن َذكَـٍر َو ُانۡـثیٰ        ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، ُـّ یـا َای

َو َجـَعۡلـناكُۡم ُشـعوبًا  َو َقـباِئـَل  ِلـَتـعاَرفوا      و شما را از نژادهای مختلف و گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.

َه َاتۡـقاكُۡم                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛ ِانَّ َاكۡـَرَمـُكۡم ِعۡنـَد الـلٰـّ

َه َعـلیـٌم َخـبیـٌر                               آری خدا، دانای آگاه است.                                ِانَّ الـلٰـّ

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 35 سوره ی » ق « از روی قرآنی كه در خانه دارید، 
بخوان.

یک نکته 
انس با قرآن کریم در استان کرمان مالک برتریاز هزاران

از  کریم  قرآن  آوردن  از  پس  خود  آموزگار  راهنمایی  با 
دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از روی آن 
بخوانید. همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

سوره ی حجرات، آیه ی13



قرائت آیات درس را از كتاب گویا یا رمزینه های سریع پاسخ گوش کن و سعی کن 
مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

َها الّنـاُس  ِانّا َخـلَـۡقـناكُۡم ِمۡن َذكَـٍر َو ُانۡـثیٰ        ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، ُـّ یـا َای

َو َجـَعۡلـناكُۡم ُشـعوبًا  َو َقـباِئـَل  ِلـَتـعاَرفوا      و شما را از نژادهای مختلف و گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.

َه َاتۡـقاكُۡم                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛ ِانَّ َاكۡـَرَمـُكۡم ِعۡنـَد الـلٰـّ

َه َعـلیـٌم َخـبیـٌر                               آری خدا، دانای آگاه است.                                ِانَّ الـلٰـّ

درس پنجم
جلسه ی اّول

29

سورهي  �

َوـஐَــم اَهلَـکــن ا  قــَب هَلُــم مِن قرَـٍن    مُه  اـََشدـ ِمهنــُم ـبَطًشا
ــبوا  ِف الــِبالاِد «  َهل ِم،ن حَمــیٍص  �  ِا،ن ف  ذلَِک فــَنـَق
مَع   َوُه َو هَشــی ٌد الس اَن  ـَله{ قبٌَل    اَو اـَلَقஐ ـِلمَن  ـَلِذکرـي
اَرــَض   َوما بـنَیَهُما ،ِت   َوال ـو م َو ـَلقَد َخلـَقــنَ االس �
ــناـ  ِمن ـُلغوٍب � فَاصرِب عَ ل ما ۀِـ اــَّیاـ،ٍم « َوما َمسِســت ف
مــِس قــَبَل ُطلوِع الش    َح ـِبـحَ مِد  َرـّبِــ ـیَقولوَن    َو َســّبِ
جوِد حُه   َو اَدابَرالس ــیِل فََســّبِ َوقــَبَل اـلغُ رـوِب � َو ِمَن ال
�  َواســتَ ِمع ـَیو،َم  ــنُی اـِد اـلُمــناـِد  ِمن َما،ٍن قرَـبٍی  �

لَِک ـَیو،ُم الخُ رـوِج  �   ذ ‘ ـ َۀ ـِباـلـَحّقِ ــیحَ  ـَیو،َم یَسَمـعوَن الص
ِاــّناـ  حَن،ُن  ـُنح |    َو ـنُ مـیُت    َو  ِالــَیـنَااـلَمصریُ  � ـَیو،َم 
اَرُض َعــنُهــم رِساًعا ‘ذلَِک َحرٌش َعلنَیا  یَسریٌ �   ُق ال تََشـق
َو ما  اتََن  َعلهَِیــم  ـِبَجــبّ اٍر‘    حَن،ُن  اَعلـَ ــُم  ـبِ ما  ــَیقولو،َن  « 
رـ   ــِباــلـُقرـآ،ِن   م،َن  ـَیـخاـــُف  َوعــیدِـ  � ِஐّـَفَذـ

خواندن قرآن

صفحه ی 520 قرآن کامل

سورهي  �

َوَ�� اَهلَ��ا قَبَ�ُ� مِ� قرَـٍن     ُه� اََ�دـ ِم�ُ�
�وا فِ� الِ�الاِد  «   َهل ِم� َ�یٍص �  ِا� �َ�ََطـًشا     ف�
مَع اَن  َ�ه{ قٌَ�    اَو اَ�َ�� السஐ مَن�ِ    رـي��َِ� َ�ِف� ذ
اَرَ� ِ�    َوال ـو م َوُه َو َ��ٌد � َو َ�قَد َخلَ��َاالس
�ا ِمن ُ��وٍ� � ۀِـ اَّ�اـٍ� «  َوما َمس�َوما َ��َ�هُما    ف� ِس
ح ِ��َ مِد َرّ�َِ�     قَبَل فَا�ِ� عَ ل ما �َقولوَ�     َوَسّ�ِ
�ِ� مِ�      َو قَ�َل ا��ُ رـوِ�  �  َو  ِمَ� ال ُطلوِع الش
�وِد�َواس�َِمع َ�َ� �ُ�اِد ا�ُمناِد َواَد�َرالس  �ُ� فََسّ�ِ
‘ �َ�ۀَـ  ِ�اـ�َ�ّقِ ِمن َم��ٍ� قرَـٍ� � َ�وَ� �َسَمعوَن الص
ذِ�َ َ�وُ� ا�ُ�رــوِج  �  ِاّ�اـ َ�ُ� ُ���|     َو �ُ م�ُ�
اَرُض َعُ�� ِ�اً�اـ‘ ُق ال �َو ِالَ��َاا�َمص�ُ  � َ�وَ� �ََش
لَِک َحٌ�  َعلَی�اـ �َس�ٌ  �  َ� نُـ  اَعلَُ�  �ِ ما �َقولوَ�« ذ
رـ  ِ�اـ�ُ�رـ�اِ�   اَ�َ� َعلَِ��  ِ�َ�ـ ّ�اـٍر  ‘   َ�َ�ّ�ِ َوما

مَ� َ��اـُ�  َوع�دِـ �

https://www.roshd.ir/601-5
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قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

خواندن قرآن
آیات  15 تا 19 سوره ی ذاریات  را  بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّـقیَن فی َجـّناٍت َو ُعـیوٍن   

قطعاً افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

ُهۡم ُـّ 2ـ آِخـذیَن ما آتاهُۡم َرب

 دریافت می کنند آنچه را که پروردگارشان به آنها بخشیده است؛

ُهۡم كانوا َقبۡـَل ٰذِلـَك ُمۡحـِسـنیَن    َـّ 3ـ ِان

       اینها پیش از این، از نیکوکاران بوده اند.

4ـ كانوا َقـلیًل ِمـَن الـلَّـۡیـِل ما یَۡهـَجـعوَن     

 ایشان اندکی از شب را می خوابیدند؛

5ـ َو ِبااۡلَۡسـحاِر هُۡم یَۡسـَتـۡغـِفـروَن    

 و در سحرها عبادت و استغفار می کردند؛

6ـ َو فی َاۡمـواِلـِهۡم َحـقٌّ ِللـّساِئـِل َو الۡـَمـۡحـروِم   

      و در اموالشان برای فقیران و نیازمندان سهم مشّخصی قرار می دادند.

18

17

16

19

15

عبارت  ششم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن

تمرین قرائت
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معنای کلمات را روبه روی آنها بنویسید.

لَـۡیـل:  ... ُمـۡحـِسـنـیـَن:  ...  َرّب:  ...     َجـّنـات:  ... 

 تمرین دوم: معنای صحیح را علمت بزنید.

1ـ ُمـتَّـقـیـَن:  افراد با تقوا  افراد با ایمان

2ـ ُعـیـون:  بهشت ها  چشمه ها

3ـ آیـات:  آیه ها، نشانه ها  آیه، نشانه

4ـ نـاس:  آتش  مردم

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی ُمرَسلت 1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّـقـیـَن فـی ِظـلٍل َو ُعـیـوٍن 

     ...         ...          در سایه ی درختان و کنار   ...   هستند.

2ـ ٰهـذا بَـیـاٌن ِلـلـّنـاِس  َو هُـدًی  َو َمـۡوِعـظَـٌة ِلـۡلـُمـتَّـقـیـنَ   سوره ی آل عمران

     این )قرآن( پیام روشن برای  ...  و  ...   و پند و اندرزی برای     ...       است.

 ِلـلـّنـاِس  لَـَعـلَّـُهـۡم یَـتَّـقـونَ  سوره ی بقره
ٰ
ُه آیـاِتـه 3ـ کَـٰذِلـَك یُـبَـِیّـُن الـلٰـّ

     این چنین خداوند بیان می کند   …   خود را برای   …   ، تا آنها تقوا پیشه کنند.

عبارات قرآنی صفحه ی قبل را با توّجه به معنای آنها بخوان.  

41

138

187
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جلسه ی سوم

خواندن قرآن

صفحه ی520 و 521 قرآن کامل

سورهي  ذارِ ��

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
یرًُسا  ِ رِـتی ـِت  وِق رًـا� فَالـج ِ  ذَرًوا)1 فَالـح ِمل ِرتی َواLذّْ
ِت  اَم رًـا �  ِاـن ما  وتَعدوَن  ـَلصاِدٌق � مـ �  َفاـلُمـَقّسِ
ِء  ذاِت الـُحــُبِک  � ماـ ّد،نَی  ـَلواِقٌع  �  َوالسLا َو ِا،ن
ِاــنــمُ  ـَلف  وَقٍل  خُمــتَ لِـٍف �  ـیُوفَُک  َعــن ُه  مَن  اُفَِک �
ذ،نَی مُه ف َغمرَـةٍ  ساهو،َن � L قــُِتَل الـَخرــّْصوَن � اِّ
یَسئئَلوَن ااـَّیَن وَی،ُم اLّدنـِی � وَی،َم مُه عَلَ الــنّ اِر ـُیتفــَنوَن �
کُنمُت ـِبهـ  تَســَتعِجلوَن � ذي  Lَذاا ــم«  هَُِفتنــَتـ ذووقا 
هــُم َجــنٍّْت َوُعــیوٍن � آِخ ذ،نَی ما آتــى قنَی فاـلُمــت ِا،ن
ஐاونا قَلــیًالا ِ ــَ حُمِســننَی �  ل اونا قــَبَل  ذஐ هــُم هــُم«  ِاــن َرــب
اَسحاِرمُه  یَســَتغـِفرـوَن � یِل ما هَیــَجعوَن � َو ـِباـل ِمَن ال
اَرِض ـِئِل َوال َمح رـو،ِم � َو ِف ال َوف اَمواـِلِهــم َحقٌّ  ـِللّسا
ِ لموقــِن،نَی � َو ف اـَنُفِســمُ‘ اَفَالا  ــبُترِصوَن � ٌت  ل آـی
ِء ماـ َوما وتَعدوَن � ـَفَو َرّبِ الس   ُِء  ِرزـُقــم ماـ الس َو ِف
اَرِض    ِاـنهـ{ لـََحقٌّ    ِمــثَل ما  اَـنـــُم  تــَنِطـقوَن � َوال

ءَ  بـیََنــن ـهاـ  ــِباـَیــىدٍـ     َو  ِاــّناـ  ـَلموـِسعو،َن  � مـاـ َوالس
ـِهدوَن � َو مِن ـஐُلّـِ ها     فــَِنعــَم اـلماَرــَض فرََـشــن َوال
ـــُم  ـَتَذـஐرـوَن  � َشٍء  َخلـَقــن ا  زَوَج،نِی     ـَلعَل
فـَِفرّـوا  ِالَ اِهللا  «   ِانّ  لـَــُم  ِمــنهُـ  ـَنذـیرـٌ  مُــب،نٌی  �
ـًها  آَخرَـ «   ِانّى لـَــُم ِمــنهُـ  ـنَ ذـیرـٌ اجَتعَلوا  َمَع اِهللا  ِاـل َول
ذنـَی  مِن قــَب هِلِــم  مِن  َرسوٍل Lا َلَِک  ما  اَت ذஐَمُــبنٌی � ـ
‘ بَل مُه  ا قالوا ساِحرـٌ     اَو جَمــنو،ٌن  �  اَــتَواـَصوا ـِبهـ ّ ِال
وَق،ٌم  طاوغ،َن �  فــََتَول  عهَنــُم    فَما  اَتَن  ـبِ َملو،ٍم  �
ِمــن،نَی � تــَنـَفُع اـلُمـ و رـيஐّذِـLا رـ    ـَفاِـ،ن ِஐََّو ذـ
� ا  ـِلــَیعــُبدـو،ِن  ّ ِانــَس     ِال َـقُت الـِج،ن   َوال َو ما  َخل
ما  اُرـی ُد  ِمهنــُم مِ،ن رِزٍق    َوما  اُرـی ُد  اَن ـیُطِعمو،ِن �
ذ،نَی ِ ل ةِ اـلَمــتنُی � ـَفاِـن ل ّزاُق   ذُوالـُقو اهللاَ ُه َوالر ِا،ن
ــِبِهــم    فَالا  یَســَتعِجلوِن � َظلَموا ذوَنـًباـ   ِمــثَل ذوَنِب اَحص
ذي  ویَعدو،َن � Lوَیـِمِهــُم ا ذ،نَی کـََفرـوا   ِمن  ِ ل وَفَیٌل  ل

سورهي  ذارِ ��
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی  

ۡمـِس َو َقـۡبَل اۡلـُغروِب َو َسـِبّـۡح بِـَحۡمـِد َربِّـَك َقـۡبـَل طُلوِع الشَّ

       و خدا را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن عبادت و ستایش كن. 
                                                 

سوره ی ق، آیه ی 39 

 به كمک تصویر و گفت و گو با دوستان خود، بگویید این پیام با کدام یک از پیام های قرآنی 
درس های قبل ارتباط دارد؟ 

فّعالیت : این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را همراه با آیه ی بعدی بخوانید.

آیات صفحه ی قبل را بخوان و با استفاده از رسانه ها ساعات اذان یکی از روزهای 
این هفته را یادداشت کن.
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جلسه ی چهارم

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

انس با قرآن کریم در استان سیستان و بلوچستان

یک نکته از
گسترش آسمان هزاران

ـماَء بَـَنـۡیـنـاها ِبـاَیۡـٍد  َو ِانّا لَـموِسـعوَن َو السَّ

  و آسمان را با قدرت بنا كردیم و آن را گسترش می دهیم.

                                                                                   سوره ی ذاریات

ُژرژ گاموف ـ دانشمند روسی ـ در كتاب »آفرینش جهان« می گوید:

فضای جهان كه از میلیاردها كهكشان تشكیل یافته در حال انبساط و گسترش است.

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 46 سوره ی ذاریات از روی قرآنی كه در خانه 
دارید، بخوان.

47

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم 
کنید  باز  به صورت تصادفی  را  آن  دفتر مدرسه،  از 

و از روی آن بخوانید.
همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.
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یادآوری   1

فّعالیت 1: این دانش آموز رزمنده می خواهد پس از شکست دشمن متجاوز، پرچم اسلم را به اهتزاز 
درآورد، او را در این پیروزی یاری کنید.

فّعالیت 2: با دقت در شكل همزه و ناخوانا بودن پایه ی آن، كلمات و عبارات قرآنی زیر را بخوانید.

          ُلـۡؤُلـًؤا                    َء اَ    ۡنَت                         َیـۡبـَدُؤا                     ٰهـُؤالِء         

ـۡئ                          ُفـؤاُد                    َشـَنـاُۤن         َتـۡأویـُل                      َنـِبّ

نا ال ُتـؤاِخۡذنا 1ــ َربَـّ

ـًا َنـۡقـَرُؤه و َل َعـَلـۡیـنـا ِكـتـاب 2ــ َحّتٰی ُتـَنِزّ
فّعالیت 3: این حدیث شریف، كدام پیام قرآنی را به یاد شما می آورد؟ در این باره با دوستان خود گفت وگو كنید.

ِه  ِحـۡفـُظ الِلّساِن پیامبر اعظم صّلی اللّٰه علیه و آله :    َاَحبُّ ااۡلَۡعـماِل ِالَی الـلٰـّ

                                               بهترین کارها در نزد خداوند، نگهداری زبان است.
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فّعالیت 4: ذكر َتـشّهـد نماز را بخوانید و ترجمه ی آنها را كامل كنید.

ُه                                               گواهی می دهم كه  ...    ...     جز    ... 1ــ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلٰـّ

2ــ َوۡحـَده و ال َشریـَك لَـه و                                                      او یكتا است و نیست    ...      برای او.      

ًدا َعبۡـُده و َو َرسولُه و                        و گواهی می دهم كه    ...     بنده ی او  و   ...   اوست. 3ــ َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ٍد                     بار الها ! درود فرست ...  محّمد و  ...    محّمد ٍد َو آِل ُمـَحمَّ ُهمَّ َصِلّ َعـلٰی ُمـَحمَّ 4ــ َاللٰـّ

فّعالیت 5: این آیات قرآنی را با دّقت در حروف مقطعه بخوانید و با توّجه به علمت های وقف ) مـ  ، ط ، ج ، ز  (

و آخر آیات، وقف كنید.

 سوره ی صاد 

 سوره ی هود 

سوره ی مریم 
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درس ششم
جلسه ی اّول

قرائت آیات درس را گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی522 و 523 قرآن کامل

خواندن قرآن
ءَ  بـیََنــن ـهاـ  ــِباـَیــىدٍـ     َو  ِاــّناـ  ـَلموـِسعو،َن  � مـاـ َوالس
ـِهدوَن � َو مِن ـஐُلّـِ ها     فــَِنعــَم اـلماَرــَض فرََـشــن َوال
ـــُم  ـَتَذـஐرـوَن  � َشٍء  َخلـَقــن ا  زَوَج،نِی     ـَلعَل
فـَِفرّـوا  ِالَ اِهللا  «   ِانّ  لـَــُم  ِمــنهُـ  ـَنذـیرـٌ  مُــب،نٌی  �
ـًها  آَخرَـ «   ِانّى لـَــُم ِمــنهُـ  ـنَ ذـیرـٌ اجَتعَلوا  َمَع اِهللا  ِاـل َول
ذنـَی  مِن قــَب هِلِــم  مِن  َرسوٍل Lا َلَِک  ما  اَت ذஐَمُــبنٌی � ـ
‘ بَل مُه  ا قالوا ساِحرـٌ     اَو جَمــنو،ٌن  �  اَــتَواـَصوا ـِبهـ ّ ِال
وَق،ٌم  طاوغ،َن �  فــََتَول  عهَنــُم    فَما  اَتَن  ـبِ َملو،ٍم  �
ِمــن،نَی � تــَنـَفُع اـلُمـ و رـيஐّذِـLا رـ    ـَفاِـ،ن ِஐََّو ذـ
� ا  ـِلــَیعــُبدـو،ِن  ّ ِانــَس     ِال َـقُت الـِج،ن   َوال َو ما  َخل
ما  اُرـی ُد  ِمهنــُم مِ،ن رِزٍق    َوما  اُرـی ُد  اَن ـیُطِعمو،ِن �
ذ،نَی ِ ل ةِ اـلَمــتنُی � ـَفاِـن ل ّزاُق   ذُوالـُقو اهللاَ ُه َوالر ِا،ن
ــِبِهــم    فَالا  یَســَتعِجلوِن � َظلَموا ذوَنـًباـ   ِمــثَل ذوَنِب اَحص
ذي  ویَعدو،َن � Lوَیـِمِهــُم ا ذ،نَی کـََفرـوا   ِمن  ِ ل وَفَیٌل  ل

سورهي  ذارِ ��

ءَ  َ�نـَ�� ـهاـ  ِ�اـَ��ٍد      َو  ِاّ�اـ  َ�موِسعوَ�  � مـاـ َوالس
ـِهدوَن  � َو مِن ُ�ّلِ ها     فَِ�عَ� ا�م��اَرَ� فرََـ َوال
��َ�َ  �ُ�رـوَن � َ�ٍء َخلَـ��ا  زَوَجِ�      َ�عَل
فَِ�رّـوا  ِالَ� اِهللا   «   ِا�ّ�  لَ�ُ�  ِم�هُـ  َ���رٌـ  مُ�ٌ�  �
ا َ�عَلوا  َ�َع اِهللا   ِا�،ـًها  ءاَخرَـ   «    ِا�ّ�  لَ�ُ�  ِم�هُـ َو ل
� �َ�  مِن قَبِ�ِ   اَ�َ� ا� لَِک  ما َ���رـٌ  مُ�ٌ� � �َ ذ!
‘ َواَصواِ�هـ�

ا قالوا ساِحرـٌ     اَو َ�نوٌن �  اَ ّ مِن َرسوٍل     ِال
  اََ� �ِ َملوٍ�� بَل ُ� َ�ٌ� طا�َن �فََ�َول عَ�ُ� فَما
رـ      َ�اِـ� ا�ّ�ِ�رـي تَ�َ�ُع ا�مُ وِم�َ� � َو ذَّ�ِ
ا   ِ��َـعُ�دـوِ�  � ّ ِا�َ�      ِال َـقُت ا�ِ�نـ    َوال َو  ما  َخل
  اُر� ُد ِم�ُ� مِ� رِزٍق      َوما  اُر� ُد اَ� �ُطِعموِن � ما
�َ� � ِ ةِ ا�َم�ُ� �َ�اِـن ل ّزاُق    ذُوالُ�و اهللاَ ُه َوالر �ِا
ِ�ِه�     فَالا �َسَ�عِجلوِن� �ََظلَموا ذَ�ً�اـ     ِمثَل ذَ�ِب ا
�ي  �َعدوَ�� �َ� کََ�رـوا    ِمن َ�ِ�ِهُ� ا� � ِ َ�َیٌل  ل

سورهي  ذارِ ��

https://www.roshd.ir/601-6
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قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

آیات 55 تا 58 سوره ی ذاریات را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

كۡـرٰی  تَـۡنـَفـُع الۡـُمـۡؤِمـنـیـَن   نَّ الـِذّ  1ـ َو َذِكّـۡر  فَـاِ

      و تذکّر بده، پس قطعاً تذکّر برای مؤمنان سودمند است.

 2ـ َو مـا َخـلَـۡقـُت الۡـِجـنَّ َو اِۡلنۡـَس  ِاّل ِلـَیـۡعـبُـدوِن

     جن و انسان را خلق کردم تا مرا عبادت و اطاعت کنند )برای رسیدن به راه راست و رستگاری(

 3ـ مـا ُاریـُد ِمـۡنـُهـۡم ِمـۡن ِرۡزٍق 

     از آنها هیچ روزی نمی خواهم

 4ـ َو مـا ُاریـُد َاۡن یُـطۡـِعـموِن

     و نمی خواهم که به من غذا بدهند.

ّزاُق َه هُـَو الـرَّ  5ـ ِانَّ الـلٰـّ

      قطعاً خداست که روزی دهنده است؛ 

ِة الۡـَمـتـیـُن  6ـ ُذو الۡـُقـوَّ

     صاحب قدرت و توانمند است.

55

56

57

58

یکی از عبارت های 2،1و 5 را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن

تمرین قرائت



تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ة:  … ِانۡـس:  …               ُقـوَّ ِرۡزق:  …              

 تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ ِذکۡـرٰی:         تذکُّر            تذکّر بده

2ـ  ِالٰـه:         پروردگار           خدا، معبود

3ـ هُـَو:         صاحب            او

4ـ ذو:         صاحب            او

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ُه ُذو الۡـَفۡضـِل الۡـَعظـیـِم      سوره ی بقره 1ـ َو الـلٰـّ

     و   …     …    بخشش و لطف    …     است.

2ـ ِانَّ فـی ٰذِلـَك لَـَرۡحـَمًة َو ِذکۡـرٰی  ِلـَقـۡوٍم یُـۡؤِمـنـوَن              سوره ی عنکبوت

     …    در این )قرآن( رحمت   و     …      برای   … ی است که ایمان می آورند.

حـیـمُ      سوره ی بقره  ۡحـٰمـُن الـرَّ َّل هُـَو الـرَّ 3ـ َو ِالٰـُهـکُـۡم ِالٰـٌه واِحـٌد  ل ِالٰـَه ِا

     و   …    شما   …   یکتاست،  …   …    جز …  که   …    ی     …       است.

39

کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

105

163

           آیات این جلسه را با توّجه به معنای آیات یک بار بخوان و سعی كن 
آیات 55 و 56 را حفظ كنی.

51
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جلسه ی سوم

به كمک تصویر با دوستان خود گفت و گو كنید و بگویید که نتیجه ی کار هر یک از این دو، در پایان سال تحصیلی چه خواهد بود؟

صفحه ی523 و 524 قرآن کامل

بِســِم اِهللا الرمح،ِن الرحــیــِم
ف َرــّقٍ مَنشورٍ  � َوالّطورِ  )1 َوـஐِـتٍب َمسطورٍ  � 
قِف ال َمروفِع� َواحبَل رِال َمسجورِ َواـلبتَِی ال َمعمورِ � َوالس
�  ِا،ن َعذاَب  َرـّبَِک  ـَلواـِقٌع  �  ما  ـلَه{ مِن  داـِفٍع  �
تَسریُ الـِجبـاُل  ـَس ریًا  � ماـءُ  ـَموًرا �  َو  ـَیو،َم  ـتَ مورُ الس
ذنَی مُه ف َخوٍض یَلـعَبوَن � L بنَی � اِّ وَفَیٌل وَیَمـِئٍذ لِلُمکَّذِ
اـ� ه ِذهِ الــنّ ارُ اـلت کــُن مُت وَی،َم ـیُ َدوّعَن  ِال انرِ جَ ـَهــنــَم َدـّعً
ا ــبُترِصوَن � وبَن � اَفَِسح رـٌ ه ذا   اَ،م اَنــُتــم ل هِبا تـَُّذِ
 ما جُت زَـوَن اـَتصرِبوا   َسواءٌ َعلــَیــمُ« اـِن اٍّصلَوها   فَاصرِبوا   اَول
ما کــُن مُت ـتَعَملوَن � ا،ِن ال ُمــتقنَی  ف َجـنٍّْت  َوـَنعــیــٍم �
ــُم َعذاَب الَجحمِی � هُم َرهـب ــُم   َو َوقــى هُم َرهـب ما آتــى ِ  ـکِ ـهنَی ب ف
ـ ئئنَی  ِـئئًا   ـبِ ما کــُن مُت ـتَعَملوَن � ُمــت وا   َواـشرَـوب ا   َهنــیஐُل
ذنـَی آَمنوا Lهــُم بِ ـحورٍعنٍی � َوا جــنـُسرُـرٍمَصفوفٍَۀ‘َو زَو عَل
هُم ـهــُم   َوما اَلَتــن َ اَلَحنقاهِبِم  ذُّرِ ــتی ُ ـهــُم ـِباـی ماٍن    َعَهتــُم ذُّرِ ــتی َواــبت
ــم  مِن َشٍء‘ ـஐُلـ ام رِـيٍ  ـبِ ما  کََسَب  َرهنٌی � ِمن َعَمهِلِ

سورهي   طور

خواندن قرآن
بِســِم اِهللا الرمح،ِن الرحــیــِم

ف َرــّقٍ مَنشورٍ  � َوالّطورِ  )1 َوـஐِـتٍب َمسطورٍ  � 
قِف ال َمروفِع� َواحبَل رِال َمسجورِ َواـلبتَِی ال َمعمورِ � َوالس
�  ِا،ن َعذاَب  َرـّبَِک  ـَلواـِقٌع  �  ما  ـلَه{ مِن  داـِفٍع  �
تَسریُ الـِجبـاُل  ـَس ریًا  � ماـءُ  ـَموًرا �  َو  ـَیو،َم  ـتَ مورُ الس
ذنَی مُه ف َخوٍض یَلـعَبوَن � L بنَی � اِّ وَفَیٌل وَیَمـِئٍذ لِلُمکَّذِ
اـ� ه ِذهِ الــنّ ارُ اـلت کــُن مُت وَی،َم ـیُ َدوّعَن  ِال انرِ جَ ـَهــنــَم َدـّعً
ا ــبُترِصوَن � وبَن � اَفَِسح رـٌ ه ذا   اَ،م اَنــُتــم ل هِبا تـَُّذِ
 ما جُت زَـوَن اـَتصرِبوا   َسواءٌ َعلــَیــمُ« اـِن اٍّصلَوها   فَاصرِبوا   اَول
ما کــُن مُت ـتَعَملوَن � ا،ِن ال ُمــتقنَی  ف َجـنٍّْت  َوـَنعــیــٍم �
ــُم َعذاَب الَجحمِی � هُم َرهـب ــُم   َو َوقــى هُم َرهـب ما آتــى ِ  ـکِ ـهنَی ب ف
ـ ئئنَی  ِـئئًا   ـبِ ما کــُن مُت ـتَعَملوَن � ُمــت وا   َواـشرَـوب ا   َهنــیஐُل
ذنـَی آَمنوا Lهــُم بِ ـحورٍعنٍی � َوا جــنـُسرُـرٍمَصفوفٍَۀ‘َو زَو عَل
هُم ـهــُم   َوما اَلَتــن َ اَلَحنقاهِبِم  ذُّرِ ــتی ُ ـهــُم ـِباـی ماٍن    َعَهتــُم ذُّرِ ــتی َواــبت
ــم  مِن َشٍء‘ ـஐُلـ ام رِـيٍ  ـبِ ما  کََسَب  َرهنٌی � ِمن َعَمهِلِ

سورهي   طور
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

  بِـما َكـَسـَب َرهیـٌن
ٍ
ُكـلُّ اۡمـِریٔ

هر شخصی، به نتیجه ی عمل خود می رسد.
سوره ی طور ، آیه ی 21

ی و َر د
َ

ن یشتن       خو ی    ِكشته  جز       هب        

به كمک تصویر با دوستان خود گفت و گو كنید و بگویید که نتیجه ی کار هر یک از این دو، در پایان سال تحصیلی چه خواهد بود؟

برای موفقیت خود، یک برنامه ی هفتگی مناسب بنویس و به كالس بیاور.

1ــ َندَروی : ِدرو نکنی

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را از حفظ بخوانید.

1
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جلسه ی چهارم

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از
                                               همیشه در تپشهزاران

قلب، تلمبه ای عضالنی است که در سینه قرار دارد 
و پیوسته خون را به سراسر بدن می فرستد. قلب در یک 
بار می زند. خدای بزرگ و  شبانه روز حدود 100 هزار 
مهربان این قلب كوچک را آن چنان دقیق و كامل آفریده 
است كه بتواند این کار سنگین را طی ده ها سال از عمر 

یک انسان انجام دهد.

َو فی َاۡنـُفِسـُکـۡم  اَ َفـال ُتـۡبـِصـروَن

        و آیا در وجود خودتان دّقت نمی کنید؟   

ادامه ی آیات درس را تا پایان سوره ی طور از روی قرآن بخوان.

انس با قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.
همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

سوره ی ذاریات، آیه ی  ٢1
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درس هفتم
جلسه ی اّول

روزی مشركان مّكه نزد رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله آمدند و گفتند: اگر راست می گویی که پیامبر خدا 
هستی، وقتی شب شد ماه را برای ما دو نیمه كن.

پیامبر خدا )ص( فرمودند: اگر این كار را بكنم، شما به خدا ایمان می آورید؟ گفتند: آری
آن شب، شب چهاردهم ماه بود و ماه كاماًل نورانی بود؛ پیامبر اكرم صلّی اللّٰه علیه و آله دست به دعا بلند 
كردند و از پیشگاه پروردگار خواستند تا درخواست آنها، پذیرفته شود. سپس با انگشت خود به ماه اشاره 
به نام صدا زدند و از آنها  اللّٰه علیه و آله مشركان را یک به یک  كردند؛ ناگهان ماه دو نیم شد. پیامبر صلّی 
خواستند تا این منظره را ببینند و به خدا و دین اسالم ایمان بیاورند. عّده ای از آنان ایمان آوردند و برخی نیز 

به بهانه ی جادو بودن این واقعه، ایمان نیاوردند. آیات ابتدایی سوره ی قمر به این معجزه اشاره دارد. 1

 1ــ تفسیر نمونه، جلد23 ، صفحه ی 8 

َشـقُّ الـَقـمـر

https://www.roshd.ir/601-7
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سورهي  قََمر

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
تَبِ الّساَعۀُ    َوانَش،ق اـلَقَمرُـ )1 َو  ِان  ـَیرَـوا  آـیۀًَـ  َ قرَت اٍّ
َعوا وبا   َواــبت ذஐَـیُع رِـضوا   َوـَیقولوا ِسح رٌـ مُســتَ ِمرـٌّ� َوـ
ِء اَنــب ا َءمُه ِمَن ال َءمُه ‘َو لஐُ  اَم رٍـ مُســَتـِقرـٌّ � َوـَلَقد ج ا اَه وا
« فَما ـتُغ نِـ الــن ُذرُ � مافــی ِه زُمدََجرـٌ � ِحـمَـۀٌ ابـلِغَۀٌ 
ًعا رُـٍ � خُشٍُء نـَش ّداِع   ِالLَعــنهــُم‹  وَی،َم یَدُع ا فــََتَول
ُم جرَـاٌد مُنترَِشٌ � اهـَنஐَ  اَ دجاِث اـَبصاُرمُه   خَی رـُجوَن مَِن ال
ـِفرـوَن ه ذا وَی،ٌم َعرِسٌ � ّداِع‘ـَیقوُل الـLا َمُهِطعنَی ِال
وبا َعــب َدان    َوقالوا ذَتَب  قــَب هَلُــم  وَق،ُم ونٍح    فَـ ذஐَـ
جَمنوٌن   َوازُدِجرَـ � فََدعا َرـب ه{  اَنّ َمغلوٌب   فَانــَترِص �
اَرَض ٍء مُهنَِمرٍـ � َوفَج رــناَـ ال ِء ـبِ ما ما فـََفــتَحنا اـَبواَب الس
ءُ     عَ ل  اَم رٍـ     ـَقدـ  ـُقدِـَر   � ُعــیوــًناـ      ـَفاـلــتَ ـَق اـلماـ
هُـ عَ ل ذاِت اـَلواٍح   َو ُدـُسرٍـ � جَت رـي  ــِباـَعیُنــِناـ َومَحَلــن
ها  آـَیۀًـ ــنஐـِفرَـ � َو ـَلَقد ـَترَــஐُاَن ـஐ ًء  ـِلم،َن ـَجزــا
ـஐِرٍـ � فَکــَیَف ஐاَن ـَعذاب   َوـنُُذرِ � فَ ـَهل مِن مُد

سورهي  قََمر

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
تَبِ الّساَعۀُ    َوانَش،ق اـلَقَمرُـ )1 َو  ِان  ـَیرَـوا  آـیۀًَـ  َ قرَت اٍّ
َعوا وبا   َواــبت ذஐَـیُع رِـضوا   َوـَیقولوا ِسح رٌـ مُســتَ ِمرـٌّ� َوـ
ِء اَنــب ا َءمُه ِمَن ال َءمُه ‘َو لஐُ  اَم رٍـ مُســَتـِقرـٌّ � َوـَلَقد ج ا اَه وا
« فَما ـتُغ نِـ الــن ُذرُ � مافــی ِه زُمدََجرـٌ � ِحـمَـۀٌ ابـلِغَۀٌ 
ًعا رُـٍ � خُشٍُء نـَش ّداِع   ِالLَعــنهــُم‹  وَی،َم یَدُع ا فــََتَول
ُم جرَـاٌد مُنترَِشٌ � اهـَنஐَ  اَ دجاِث اـَبصاُرمُه   خَی رـُجوَن مَِن ال
ـِفرـوَن ه ذا وَی،ٌم َعرِسٌ � ّداِع‘ـَیقوُل الـLا َمُهِطعنَی ِال
وبا َعــب َدان    َوقالوا ذَتَب  قــَب هَلُــم  وَق،ُم ونٍح    فَـ ذஐَـ
جَمنوٌن   َوازُدِجرَـ � فََدعا َرـب ه{  اَنّ َمغلوٌب   فَانــَترِص �
اَرَض ٍء مُهنَِمرٍـ � َوفَج رــناَـ ال ِء ـبِ ما ما فـََفــتَحنا اـَبواَب الس
ءُ     عَ ل  اَم رٍـ     ـَقدـ  ـُقدِـَر   � ُعــیوــًناـ      ـَفاـلــتَ ـَق اـلماـ
هُـ عَ ل ذاِت اـَلواٍح   َو ُدـُسرٍـ � جَت رـي  ــِباـَعیُنــِناـ َومَحَلــن
ها  آـَیۀًـ ــنஐـِفرَـ � َو ـَلَقد ـَترَــஐُاَن ـஐ ًء  ـِلم،َن ـَجزــا
ـஐِرٍـ � فَکــَیَف ஐاَن ـَعذاب   َوـنُُذرِ � فَ ـَهل مِن مُد

خواندن قرآن

صفحه ی 528 و 529 قرآن کامل
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ۡحـٰمـُن            َعـلَّـَم الۡـُقۡرآَن       1ـ َالـرَّ

     خدای بخشنده، قرآن را یاد داد.  

2ـ َخـلَـَق اِۡلنۡـساَن               َعـلَّـَمـُه الۡـبَـیاَن    

     انسان را آفرید، به او سخن گفتن را آموخت. 

ۡمـُس َو الۡـَقـَمـُر ِبـُحسـباٍن     3ـ َالشَّ

     خورشید و ماه با حسابی منظم در گردشند

ـَجـُر یَۡسـُجـداِن     4ـ َو الـنَّـۡجـُم َو الشَّ

      و سبزه )زارها( و درخت )ها( در سجده و فرمانبرداری هستند. 

ـماَء َرفَـَعـها َو َوَضـَع الۡـمیـزاَن   5ـ َو السَّ

      و )خداوند( آسمان را برافراشت و )در آن( میزان )و قانون( قرار داد.  

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

٢ 1

4

5

6

7

3

آیات 1 تا 7 سوره ی الرحمن را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.خواندن قرآن

چهار آیه ی اول سوره ی الرحمن را از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معنای این کلمات را روبه روی آنها بنویسید.

َشـۡمـس:     …              َقـَمـر:     …                َسـمـاء:      …

 تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1ــ َشـَجـَر، َشـَجـَرة    ترازو

2ــ میزان    آفرید

3ــ َخلََق    درخت

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی نور، 35 1ــ ِمـۡن َشـَجـَرٍة ُمـبـاَرکَـٍة َزیۡـتـونَـٍة 

       از           …             …           …

سوره ی انعام، 152 2ــ َو َاۡوفُـوا الۡـَکـۡیـَل َو الۡـمـیـزاَن ِبـالۡـِقـۡسـِط 

       و تمام و کامل، پیمانه   و        …    را به عدالت پر کنید.

سوره ی ابراهیم، 32 ـمـاواِت َو ااۡلَۡرَض  ذی َخـلَـَق الـسَّ ُه الَـّ 3ــ َالـلٰـّ

        …    کسی است که   …          …         و       …       را.
   

معنای کلمات زیر را بنویس، اینها همه نام ها و صفات خداوند است.
  َرّب:                        َرۡحـٰمن:                    َعـلیم:          

  َسـمیـع:                    َبـصیر:                     َرّزاق:
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جلسه ی سوم

خواندن قرآن

سورهي  قََمر

ـஐِرٍـ � رِـ    فَ ـَهل مِن مُدஐــَناـاـلـُقرـآَن  ـلِ لّذِـ َوـَلَقد یرَس
اَرسَلنا تَب عاٌد   فَکــَیَف ஐاَن عَذاب  َوـنُ ُذرِ � ِاـّناـ  ذஐَـ
ا  ف وَیِم حَنٍس مُســتَ ِمرّـٍ� تزَِنُع الــنّ اَس َعلهَِیم رحیًا رَصرَصً
ஐَاــَنهُم اجَعازُخَنٍل مــُنَقعِ رٍـ�فَکَیَف ஐاَن َعذاب َوـنُ ُذرِ�
ـஐِرٍـ � رِـ    فَ ـَهل مِن مُدஐــَناـاـلـُقرـآَن  ـلِ لّذِـ َوـَلقَد یرَس

تَب  ـثَ موُد  ـِباـلــن ُذِر  �  فَقالوا  اَ بََشرًـا  ِمــّناـ  واِح ًدا   ذஐَـ
کرُـَعلــَی ِه  ُ رٍـ � اَُءـلِقَ اLّذِ لٍـ َوُسع عُه{   ِاــّناـ ِاذًا ـَلف َضل ِ

نـبَت
ِمن بـنَِینا   ـبَل ُه َو ـஐَّذاٌب  اـَِشرـٌ � َســَیعلمَـوَن ـَغدًـا 
ارَِشُ � ِاــّناـ رُمِسلُواالــنّ اقَِۀ ِفتــنَ ًۀ ـلَهــُم  مَِن الـَّذاُب ال
ءَ قِسَمٌۀ بـنََیهــُم«   ـئُهــم اَن ال ما فَارـَتقِهُبــم    َواصطرَِب � َونــَّبِ
لஐُ رِشٍب حُمــَترَضٌ�فَناَدواصاِحهَبُم  فــََتعاطی  فَعـََقرَـ�

فـََ ــیَف ஐاَن ـَعذاب   َو ـنُ ُذرِ � ِاــّناـ  اَرَسلــن ا َعلهَِیــم 
َصــیـَحۀًـ واِح َدةً     ـَفاونا ـஐَ ـهَـشــیــِم اـلُمـحــتَ ـِظرِـ � 
ـஐِرٍـ � رِـ    فَ ـَهل مِن مُدஐــَناـاـلـُقرـآَن  ـلِ لّذِـ َوـَلَقد یرَس

سورهي  قََمر

ِ�رٍـ� رِـ      فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ �اَـا�ُ�رـءاَن  ل �َ� َوَ�قَد
َ� عاٌد فَکَیَف ஐاَن عَذا��  َو�ُ ُذرِ �ِاّ�اـ اَرسَلنا  ��َ
َعلَِ�م ر� ًحا َ�َ�ًا   �� َ�ِم َ�ٍس مُس�َِمرّـٍ�تَِ�ُع ال�ّاَس
ُم اَ�ا�ُ َ�ٍل مُنَقعِ رٍـ�فَکَیَف ஐاَن َعذا�� َونُُذرِ� �َاஐَ
ِ�رٍـ  � رِـ      فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ �اَـا�ُقرءاَن  ل �َ� َوَ�قَد

ا ِمّ�ا  واِح ًدا   َ�  �َ موُد  ِ�اـل�ُ�ِر  � فَقا�وا  اَ �ََ�ً ��َ
کرُـَعلَیِه  ُ رٍـ�اَءُ�ِ�َ� ا�ّ�ِ لٍـ َوُسع  ِاذًا َ��� َضل عُه{    ِاّ�اـ ِ

��َ
ِم� بَ�ـ ِ�نا    �َل ُهَوَ�ّ�اٌب اَِ�ٌ �َس�َعلَموَن َ�دًـا 
اَِ�ُ � ِاّ�اـ ُ�سِلُواالّ�اقَِۀ ِف��ًَۀ �َهُ�  مَِن الَ�ّ�اُب ال
ءَ ِقسَمٌۀ َ�َ�هُ�«   �ُه� اَن ال ما فَارَ�قُِ��   َواصطَِ� � َونَّ�ِ
ُ� ِ�ٍب ُ�َ�َ�ٌ�فَناَدواصاِحَ�ُم فََ�عاطی فَعََ�رَـ�
  اَرَسل�اـ َعلَِ��  فََ�یـَف ஐاَن َعذا��    َو�ُ ُذرِ  �  ِاّ�اـ
َصیَ�ۀًـ واِ�دَـةً       فَا�ا �َ ـهَـ��ِ� ال ُم�َ�ِظرِـ  � 
ِ�رٍـ� رِـ      فَ ـَهل مِن مُد�ِ�ّ� ِ �اَـا�ُ�رـءاَن  ل �َ� َوَ�قَد

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 آیات 33 تا 49 سوره ی قمر را یک بار از روی قرآن جمله به جمله بخوان.

صفحه ی529و 530قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ۡكـِر ۡرنَا الـُقۡرآَن لِلِذّ َو لَـَقۡد َیـسَّ

ما قرآن كریم را برای توّجه و یادآوری، قابل فهم و آسان كردیم.
                                                                                                                                 

سوره ی َقـَمر، آیه ی 17 

َو ُكـلوا َو اۡشـَربوا َو ال ُتۡسـِرفوا

َرِبّ ِزۡدنی ِعۡلـًما

ِاّیاَك نَۡعـُبـُد َو ِاّیاَك نَۡسـتَـعیـُن

َو قولوا لِلـّنـاِس ُحۡسـنًا

با كمک تصویر با دوستان خود، درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

آیات صفحه ی قبل را یک بار همراه با قرائت الگو بخوان. 

ۡلـُح َخۡیـٌر َو الصُّ

َو بِـاۡلوالِـَدۡیِن  ِاۡحـساًنـا

فعالیت: بررسی كنید پیام قرآنی این درس در سوره ی َقـمر چند بار تكرار شده است ؟  آن را بخوانید.
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

دو نمونه از موارد نظم در آفرینش را كه برای تو جالب بوده است، بنویس.

یک نکته از 
هزاران

جلسه ی چهارم

انس با قرآن کریم در استان خوزستان

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.
همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

نظم در آفرینش

   ِانّا كُـلَّ َشۡیٍء َخـلَـۡقـناُه ِبـَقـَدٍر   

قطعًا ما هر چیز را به اندازه و سنجیده آفریدیم.
سوره ی قمر آیه ی 49



درس هشتم
جلسه ی اّول

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

  قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.
50

خواندن قرآن

صفحه ی 532 قرآن کامل

َر،ب اـلَمرِشق،نَِی      َو  َر،ب اـلَمغ رِــَبنِی  �  فــَِب اَّىِ
اب،ِن � ـَمرـَـَج الــَبـحرـَـ،نِی ِء  َرـّبِـمُـا  ـتـَُّذِ ا آل
اــبَیِغــی ا،ِن � فــَِب اَّىِ ـیَ لــَتـِقــی اِن � بـنََیهُما  ـَبرـزٌَخ    ل

ُ ـلُو و ـ اب،ِن � خَی رُـُج  ِمهنَُماالل ِء َرـبِّـمُـا  ـتـَُّذِ ا آل
ابِن � ِء َرـبِّـمُـا تـَُّذِ ا َواـلَمراجُن � فــَِب اَّىِ آل
اَعالا،ِم � ِف الــَبح رِـ    ـஐَاـل َو ـَلهُـ الـَجوارِاـلمُنَشـĤ،ُت 
ابِن �  لஐُ  مَن  َعلــَیها  فاٍن کُما ـتـَُّذِ ِء َرــّبِ ا فــَِب اَّىِ آل
ِاـஐرـا،ِم � � َو ــبَیق َوجهُ َرـّبِــَ   ذُوالـَجلـلِـ  َوال
ـ هُل{  م،َن ابِن  �  یَسئئَ  ِء  َرـّبِـمُـا  ـتـَُّذِ ا فــَِب اَّىِ آل
اَرِض ‘ ـஐُل ـَیو،ٍم ُه َو ف َشأ،ٍن �  ،ِت  َوال و مـ الس ِف
ابِن � َســَنـفرُـُغ  لـَــُم  کُما  ـتـَُّذِ ِء َرــّبِ ا فــَِب اَّىِ آل
ابِن �  ِء َرـّبِکُما تـَُّذِ ا اَـیهَـ الــثـَقالاِن � فــَِب اَّىِ آل
ِانــِس    ِاِن اســتَطَعــُتــم   اَ،ن تــَنـُفذوا الـِجنّـِ   َوال ـی َمعرَشَ
ا تــَنـُفذوَن اَرِض    فَاـنـُفذوا ‘ ل ِت  َوال و مـ مِن اـَقطارِالس
ابِن� ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا ا بُِسلـط،ٍن � فــَِب اَّىِ آل ّ ِال

���سورهي  الر

َر،ب اـلَمرِشق،نَِی      َو  َر،ب اـلَمغ رِــَبنِی  �  فــَِب اَّىِ
اب،ِن � ـَمرـَـَج الــَبـحرـَـ،نِی ِء  َرـّبِـمُـا  ـتـَُّذِ ا آل
اــبَیِغــی ا،ِن � فــَِب اَّىِ ـیَ لــَتـِقــی اِن � بـنََیهُما  ـَبرـزٌَخ    ل

ُ ـلُو و ـ اب،ِن � خَی رُـُج  ِمهنَُماالل ِء َرـبِّـمُـا  ـتـَُّذِ ا آل
ابِن � ِء َرـبِّـمُـا تـَُّذِ ا َواـلَمراجُن � فــَِب اَّىِ آل
اَعالا،ِم � ِف الــَبح رِـ    ـஐَاـل َو ـَلهُـ الـَجوارِاـلمُنَشـĤ،ُت 
ابِن �  لஐُ  مَن  َعلــَیها  فاٍن کُما ـتـَُّذِ ِء َرــّبِ ا فــَِب اَّىِ آل
ِاـஐرـا،ِم � � َو ــبَیق َوجهُ َرـّبِــَ   ذُوالـَجلـلِـ  َوال
ـ هُل{  م،َن ابِن  �  یَسئئَ  ِء  َرـّبِـمُـا  ـتـَُّذِ ا فــَِب اَّىِ آل
اَرِض ‘ ـஐُل ـَیو،ٍم ُه َو ف َشأ،ٍن �  ،ِت  َوال و مـ الس ِف
ابِن � َســَنـفرُـُغ  لـَــُم  کُما  ـتـَُّذِ ِء َرــّبِ ا فــَِب اَّىِ آل
ابِن �  ِء َرـّبِکُما تـَُّذِ ا اَـیهَـ الــثـَقالاِن � فــَِب اَّىِ آل
ِانــِس    ِاِن اســتَطَعــُتــم   اَ،ن تــَنـُفذوا الـِجنّـِ   َوال ـی َمعرَشَ
ا تــَنـُفذوَن اَرِض    فَاـنـُفذوا ‘ ل ِت  َوال و مـ مِن اـَقطارِالس
ابِن� ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا ا بُِسلـط،ٍن � فــَِب اَّىِ آل ّ ِال

���سورهي  الر

https://www.roshd.ir/601-8


قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

این آیات منتخب از سوره ی الّرحمن را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.خواندن قرآن

ۡؤلُـُؤ َو الۡـَمـۡرجـاُن   1ـ یَـۡخـُرُج ِمـۡنـُهـَمـا الـلُـّ

بیرون می آید از آن دو )دریا( مروارید و مرجان

ـماواِت َو ااۡلَۡرِض  كُـلَّ یَـۡوٍم هُـَو فـی َشـۡأٍن   2ـ یَـۡسـاَلُـهو َمـۡن ِفـی الـسَّ

همه ی کسانی که در آسمان ها و زمین هستند نیاز خود را از او )خدا( درخواست می کنند؛ در هر زمان او 

)خدا( در انجام کاری است.

3ـ َهـۡل َجـزاُء ااِۡلۡحـسـاِن ِاالَّ ااِۡلۡحـسـاُن

آیا جزا و پاداش نیکی، جز نیکی کردن است ؟!

4ـ فـیـِهـما فـاِكـَهـٌة َو نَـۡخـٌل َو ُرّماٌن  

در آن دو )باغ( میوه و درخت خرما و انار است.

5ـ تَـباَرَك اۡسـُم َرِبّـَك  ِذی الۡـَجـالِل َو ااِۡلكۡـراِم

پر خیر و برکت است نام پروردگارت که با شکوه و بزرگوار است.

22

60

68

78

29

عبارت سوم یا پنجم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید.

حفظ قرآن

51

تمرین قرائت
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معـنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َجـزاء:  …                 ِاۡحـسان:  …             ِاۡسـم:  … لُـۡؤلُـؤ:  …                

 تمرین دوم: معـنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  َهـۡل:       آیا            جز، مگر

2ـ ِااّل:       آیا            جز، مگر

3ـ ُرّمـان:       سیب            انار

4ـکُـّل:       هر، همه            چیز

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ُه خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡیٍء                                                                                       سوره ی زمر، 62 1ـ َالـلٰـّ

       …        …       …      چیز   است.

ِه                                                                                  سوره ی فاطر، 3 2ـ َهـل ِمـۡن خـاِلـٍق َغـۡیـُر الـلٰـّ

     …    هیچ     …            …   از   …    هست ؟!

ُه  ال ِالٰـَه ِااّل هُـَو الَۡحـیُّ الۡـَقـّیـوُم                                                                    سوره ی بقره، 255 3ـ َالـلٰـّ

      اللّه، …    …  یی  …     …  ؛که زنده و پاینده است.

ّمـاَن  ُمـۡشـَتـِبـًهـا َو َغـۡیـَر ُمـَتـشـاِبـٍه   یۡـتـوَن َو الـرُّ 4ـ … َو َجـّنـاٍت ِمـۡن َاۡعـنـاٍب َو الـزَّ

    ... و  باغ هایی از درختان انگور  و     …       و    …    ، گاه میوه هایی شبیه به هم و گاه متفاوت و متنوع.    سوره ی انعام، 99

این عبارات قرآنی را یک بار با توّجه به معنا بخوان. 
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جلسه ی سوم

صفحه ی 533 قرآن کامل

خواندن قرآن

���سورهي  الر

ِء ا َجــنــت ا،ِن �  فــَِب اَّىِ آل   َو ـِلَمن خ اَف  ـَمقا،َم  َرـّبِهـ
ِء ا ابِن �  ذَواــتاـ  اَفــن اٍن � فــَِب اَّىِ آل َرـبِّکُما  تـَُّذِ
ابِن  �  فــیِهما  َعیــن اِن  جَت رِـایِن  � َرـبِّـمُـا  ـتـَُّذِ
ابِن � فهِیما  مِن  ـஐُلّـِ ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا فــَِب اَّىِ آل
ابِن � َرـّبِکُما تـَُّذِ ِء  ا فاـஐِ ـَهٍۀ زَواجِن � فــَِب اَّيِ آل
ِاســتَ ربــٍَق‘ ـ رُـــٍش     ـَبطـاـئــِنُ ـها  مِن   مُــتـِئئنَی  عَ ل  فُ 
ابِن ِء َرـّبِکُما تـَُّذِ ا َوجَ نَ الـَجــنــَتنِی داٍن � فــَِب اَّيِ آل
ُت الطرِف    لــَم ـَیطِمهث،ُن اِنٌس قَبهَلُــم ـرِص ق فهِی،ن �
ابِن  � ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا ،نٌّ  �  فــَِب اَّىِ آل ا ج ا َو ل
ِء َرـبِّکُما ا ـஐَاـــَنهنُـ الــی اوقُت  َوال َمراجُن � فــَِب اَّىِ آل
ِاحساُن � ا ال  ِاحساِن    ِال ءُ ال ابِن � َهل جَ زـا ـتـَُّذِ
ابِن � َو مِن  دوــِنِهما َرـبِّـمُـا ـتـَُّذِ ِء  ا فــَِب اَّىِ آل
ابِن  � ِء  َرـّبِـمُـا  ـتـَُّذِ ا َجـنــت اِن  �  فــَِب اَّىِ  آل
ابِن  � ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا  مــت اِن  �  فــَِب اَّىِ  آل مُدها

���سورهي  الر

ِء ا َجــنــت ا،ِن �  فــَِب اَّىِ آل   َو ـِلَمن خ اَف  ـَمقا،َم  َرـّبِهـ
ِء ا ابِن �  ذَواــتاـ  اَفــن اٍن � فــَِب اَّىِ آل َرـبِّکُما  تـَُّذِ
ابِن  �  فــیِهما  َعیــن اِن  جَت رِـایِن  � َرـبِّـمُـا  ـتـَُّذِ
ابِن � فهِیما  مِن  ـஐُلّـِ ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا فــَِب اَّىِ آل
ابِن � َرـّبِکُما تـَُّذِ ِء  ا فاـஐِ ـَهٍۀ زَواجِن � فــَِب اَّيِ آل
ِاســتَ ربــٍَق‘ ـ رُـــٍش     ـَبطـاـئــِنُ ـها  مِن   مُــتـِئئنَی  عَ ل  فُ 
ابِن ِء َرـّبِکُما تـَُّذِ ا َوجَ نَ الـَجــنــَتنِی داٍن � فــَِب اَّيِ آل
ُت الطرِف    لــَم ـَیطِمهث،ُن اِنٌس قَبهَلُــم ـرِص ق فهِی،ن �
ابِن  � ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا ،نٌّ  �  فــَِب اَّىِ آل ا ج ا َو ل
ِء َرـبِّکُما ا ـஐَاـــَنهنُـ الــی اوقُت  َوال َمراجُن � فــَِب اَّىِ آل
ِاحساُن � ا ال  ِاحساِن    ِال ءُ ال ابِن � َهل جَ زـا ـتـَُّذِ
ابِن � َو مِن  دوــِنِهما َرـبِّـمُـا ـتـَُّذِ ِء  ا فــَِب اَّىِ آل
ابِن  � ِء  َرـّبِـمُـا  ـتـَُّذِ ا َجـنــت اِن  �  فــَِب اَّىِ  آل
ابِن  � ِء  َرـّبِکُما  ـتـَُّذِ ا  مــت اِن  �  فــَِب اَّىِ  آل مُدها
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           پيام قرآنی 

                                                                                                             
به كمک هم گروهی خود، تعداد دفعات تكرار این پيام قرآنی را در سوره ی الرَّحٰمن حساب كنيد. به نظر 

شما چرا این آیه تكرار شده است؟

باِن َفـِبـَاِیّ آالِء َربِّـُکـما ُتـَکِذّ

پس کدامين نعمت خدا را انکار می کنيد؟!

سوره ی الرَّحٰمن، آیه ی16

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن آیات صفحه ی قبل را بخوان و یكی از پيام های قرآنی را كه قباًل آموخته ای، در ا
آن پيدا كن.
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته 
از هزاران

1ــ ثریا: مجموعه ای از چند ستاره که در فارسی به »خوشه ی پروین« معروف است. 2ــ کتاب بحارااَلنوار، جلد 38 ، صفحه ی 108

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

آیات 1 تا 26 سوره ی واقعه را پيش خوانی كن.

انس با قرآن کریم در استان گیالن                 مردان پارسی

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنيد

و از روی آن بخوانيد.
همچنين می توانيد از بخش قرآن در تابستان همين 

کتاب نيز برای انجام این فعاليت استفاده کنيد.

 سوره ی الّرحٰمن، آیه ی 33

یا َمۡعـَشـَر اۡلـِجـِنّ َو ااِۡلۡنـِس 
ای گروه جن و انس،

ـماواِت َو ااَۡلۡرِض  ِاِن اۡسـَتـَطۡعـُتم  َان َتۡنـُفـذوا ِمۡن َاۡقـطاِر السَّ
اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید،

َفاۡنـُفـذوا  
پس بگذرید

ال َتۡنـُفـذوَن  ِااّل ِبـُسۡلـطاٍن 

ولی نمی توانید مگر با قدرت و توانمندی.
                                                                                

پيامبر اعظم صلّی اللّٰه عليه و آله : دانش اگر در ثریا باشد، مردانی از سرزمين پارس بر آن دست خواهند یافت.2
1
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درس نهم
جلسه ی اّول

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 آیات 27 تا 56 سوره ی واقعه را از روی قرآن جمله به جمله بخوان.

خواندن قرآن

سورهي  ��ِ�عَه

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ِاذا َوـَقعَِت اـلواِقـَعۀُـ )1 ـَلیــَس ـِلَوـقعَــِتها  ஐاِذـَبۀٌـ �
َرجًّ ا � اَرُض  خ اـِفـَضۀٌـ رافـَِعۀـٌ �  ِاذا رُج،ِت ال
ًء مُنبــَثاًّـ � َوکــُن مُت َو بُسِت الـِجبـاُل بَّساًـ � فَاتَن َهــب ا
ُب ال َمــی َمــنَ ِۀ ُب ال َمــی َمــنَ ِۀ   ما اَحص ـ ــثَ ًۀ � فَاحَص اَزواجً ا ثَل
ُب اـلَمشئئَ مَـۀِـ   � ما  اَحص ُب اـلَمشئئَ مـۀَِـ      َو  اَحص   �
ـِئــَ اـلُمـَقرـوب،َن �  ــِبقو،َن � اُول ــِبقوَن السّْ َوالسّْ
اَول،نَی �  َو قَلــیٌل ٌ ِم،َن ال عــیــِم �  ــثُ ۀلَجــنِّْت الــن ف
رٍ َموضوـَنۀٍـ � ُمــتـِئئنَی مَِن اآلِخرـ،نَی � عَ ل رُسُ
دوَن � ــِب لنَی � ـَیطوُف َعلهَِیــم  ِوLداٌن  خُمَل َعلــَیها مُــَتـق
وعَن اـیَُصد ــِباــஐَواٍب   َو ااَبرـیَق   َوأஐٍَس مِن مَعنٍی � ل
وَن � ـَهٍۀ  ِمّما  ــتَیَخرَی ஐِا ـیُ زِنوف،َن � َو فاـ َعهنا    َو ل
َو  لـَحــِم  َطریٍ      ِمّما  یَشــتَ ـهو،َن  �  َو حوٌر  ع،نٌی  �
ِ ما ஐاونا ـَیعَملوَن � ءً ب

اـلَمکــنوِن � جَ زـا ِـلُو و ஐَاَمثاِل الل
ـ ًما � ـ ًما َسل اقیًالا َسل ّ ا تَأــیثًما � اِل ایَسَمعوَن فهیا لَغًوا  َول ل

سورهي  ��ِ�عَه

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ِاذا َوـَقعَِت اـلواِقـَعۀُـ )1 ـَلیــَس ـِلَوـقعَــِتها  ஐاِذـَبۀٌـ �
َرجًّ ا � اَرُض  خ اـِفـَضۀٌـ رافـَِعۀـٌ �  ِاذا رُج،ِت ال
ًء مُنبــَثاًّـ � َوکــُن مُت َو بُسِت الـِجبـاُل بَّساًـ � فَاتَن َهــب ا
ُب ال َمــی َمــنَ ِۀ ُب ال َمــی َمــنَ ِۀ   ما اَحص ـ ــثَ ًۀ � فَاحَص اَزواجً ا ثَل
ُب اـلَمشئئَ مَـۀِـ   � ما  اَحص ُب اـلَمشئئَ مـۀَِـ      َو  اَحص   �
ـِئــَ اـلُمـَقرـوب،َن �  ــِبقو،َن � اُول ــِبقوَن السّْ َوالسّْ
اَول،نَی �  َو قَلــیٌل ٌ ِم،َن ال عــیــِم �  ــثُ ۀلَجــنِّْت الــن ف
رٍ َموضوـَنۀٍـ � ُمــتـِئئنَی مَِن اآلِخرـ،نَی � عَ ل رُسُ
دوَن � ــِب لنَی � ـَیطوُف َعلهَِیــم  ِوLداٌن  خُمَل َعلــَیها مُــَتـق
وعَن اـیَُصد ــِباــஐَواٍب   َو ااَبرـیَق   َوأஐٍَس مِن مَعنٍی � ل
وَن � ـَهٍۀ  ِمّما  ــتَیَخرَی ஐِا ـیُ زِنوف،َن � َو فاـ َعهنا    َو ل
َو  لـَحــِم  َطریٍ      ِمّما  یَشــتَ ـهو،َن  �  َو حوٌر  ع،نٌی  �
ِ ما ஐاونا ـَیعَملوَن � ءً ب

اـلَمکــنوِن � جَ زـا ِـلُو و ஐَاَمثاِل الل
ـ ًما � ـ ًما َسل اقیًالا َسل ّ ا تَأــیثًما � اِل ایَسَمعوَن فهیا لَغًوا  َول ل

صفحه ی 534 و 535 قرآن کامل

https://www.roshd.ir/601-9


57

جلسه ی دوم

آیات 68 تا 7٢ سوره ی واقعه را بخوانيد و به معنای آنها توّجه کنيد.

قرائت آیات درس را گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانيد.

خواندن قرآن

ذی تَۡشـَربوَن  1ـ َافَـَرَاۡیـُتـُم الۡــماَء الَـّ

آیا به آبی که می آشاميد دّقت می کنيد؟

 2ـ َا َانۡـُتـۡم َانۡـَزلۡـُتـموُه ِمـَن الۡـُمـۡزِن   َاۡم نَـۡحـُن الۡـُمـۡنـِزلوَن  

آیا شما آن را از ابر فرو فرستاده اید یا ما آن را فرو می فرستيم؟

 3ـ لَۡو نَـشاُء َجـَعۡلـناُه  ُاجاًجا   فَـلَۡو ال تَۡشـُكـروَن  

اگر می خواستيم آن را تلخ و شور می کردیم! پس چرا ُشکر نمی کنيد؟!

تی توروَن  4ـ َافَـَرَایۡـُتـُم الـّنـاَر الَـّ

آیا به آتشی که می افروزید، دّقت می کنيد؟

 5  ـ َا َانۡـُتـۡم َانۡـَشـۡأتُـۡم َشـَجـَرتَـها   َاۡم نَـۡحـُن الۡـُمـۡنـِشـئـوَن

آیا شما درخِت آن)آتش( را به وجود آورده اید یا ما آن را ایجاد می کنيم؟

68

69

70

71

7٢

تمرین قرائت
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تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسيد.

   مـاء:  …                  نـار:  …               َشـَجـَرة:  …             َعـظـيـم:  …                  

تمرین دوم: معنای صحيح را عالمت بزنيد.

1ـ َا:    نه، نيست        آیا

2ـ َانۡـُتـۡم:    شما        ما

3ـ نَـۡحـُن:    شما        ما

4ـ تَـۡشـکُـروَن:    شکر )می( کنيد        شکر نمی کنيد

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آنها را کامل کنيد.

روَن الۡـُقۡرآَن  …                                                                                       سوره ی نساء َـّ 1ـ َافَـال یَـَتـَدب

       پس   …   تدبير و اندیشه  نمی کنيد در   …   ؟!

2ـ َا  َانۡـُتـۡم تَـۡخـلُـقـونَه و  َاۡم نَـۡحـُن الۡـخـاِلـقـونَ                                                         سوره ی واقعه

     …    …   آن را خلق می کنيد  یا   …    خالق )آن( هستيم ؟

ِیّـبـاِت  لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡشـکُـروَن                سوره ی َانفال   َو َرَزَقـکُـۡم ِمـَن الـطَـّ
ٰ
َدکُـۡم ِبـَنـۡصـِره َـّ 3ـ َو َای

     و نيرومند کرد شما را با یاری خویش، و روزی داد به شما از غذاهای   …   تا شما    …

کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

با توّجه به عبارات قرآنی این جلسه، دو فایده از فواید »آب و آتش« را در زندگی 
انسان، بنویس.

8٢

59

٢6
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جلسه ی سوم

صفحه ی 536 قرآن کامل

خواندن قرآن

سورهي  ��ِ�عَه

اَ فرََـءــتَیــُم ا ـتَُصّدِوق،َن �  حَن،ُن َخلَـقــنـــُم     فَلَول
ما مُتــنوَن � ءَ اَنــُتــم خَتلُـقوـَنهـ{   اَم حَن،ُن الخِلـقوَن �
ران  بـنََیـــُُم اـلَموَت    َو ما حَنُن  ـبِ مَســبوقنَی حَنُن  ـَقدـ

َو  ــنُنِشـَئـــُم  َل  اَمــثاــَلـــُم      �   عَ ل  اَ،ن  نــَُبدّـِ
     اول شاـَةَ ال ا ـتَعلمَـو،َن  �  َو ـَلـَقدـ  َعِلمـــُتــُم الن فــی ما  ل
ما  حَت رُــثوَن � ءَ اَنمُت ا ـتَ َذـஐرـوَن � اَ فرََـءَــتیــُم  ـَف لَول

هُـ  لـََجعَلــن ءُ     ـَتزـَروعـَنهـ{   اَ،م حَن،ُن الزّْروِعَن �  لَو نَشاـ
اــِّناـ ـَلُمغ رَـمو،َن �  ُحطاًما   فَ ـظَلــُتــم ـَتَفـ ـهوَن � 
ذي ترََش وبَن � Lءَابَل حَن ُن حَم رـوموَن � اَفرََـءَــتُیــُم اـلما
ءَ اَنــُتــم اَـنزَـلــتُ موهُ ِم،َن اـلُمزـِن   اَ،م حَن ،ُن اـلُمزِنلوَن �
� ا  تَشـرُـو،َن  هُـ  ااُجـًجاـ    ـَف لَول ءُ   جَ ـعَلــنلَو نَشاـ

اَ فرََـءَ ــتُیــُم الــّناـَر اـلتى ـتورو،َن �  ءَ اَنــُتــم  اَنَشأــتــُم 
تَذـஐِرَـةً     َشجَ رَـــَتها   اَ،م حَنُن اـلُمنِشئئوَن � حَنُن َجعَلــنها 
ـِباـمِس َرـّبَِک اـلعَظــیــِم � ح    ِ لمُـقو،نَی � فََســّبِ َوَمــت اًعا ل

سورهي  ��ِ�عَه

اَ فرََـءَــتیــُم ا ـتَُصّدِوق،َن �  حَن،ُن َخلَـقــنـــُم     فَلَول
ما مُتــنوَن � ءَ اَنــُتــم خَتلُـقوـَنهـ{   اَم حَن،ُن الخِلـقوَن �
ران  بـنََیـــُُم اـلَموَت    َو ما حَنُن  ـبِ مَســبوقنَی حَنُن  ـَقدـ

َو  ــنُنِشـَئـــُم  َل  اَمــثاــَلـــُم      �   عَ ل  اَ،ن  نــَُبدّـِ
     اول شاـَةَ ال ا ـتَعلمَـو،َن  �  َو ـَلـَقدـ  َعِلمـــُتــُم الن فــی ما  ل
ما  حَت رُــثوَن � ءَ اَنمُت ا ـتَ َذـஐرـوَن � اَ فرََـءَــتیــُم  ـَف لَول

هُـ  لـََجعَلــن ءُ     ـَتزـَروعـَنهـ{   اَ،م حَن،ُن الزّْروِعَن �  لَو نَشاـ
اــِّناـ ـَلُمغ رَـمو،َن �  ُحطاًما   فَ ـظَلــُتــم ـَتَفـ ـهوَن � 
ذي ترََش وبَن � Lءَابَل حَن ُن حَم رـوموَن � اَفرََـءَــتُیــُم اـلما
ءَ اَنــُتــم اَـنزَـلــتُ موهُ ِم،َن اـلُمزـِن   اَ،م حَن ،ُن اـلُمزِنلوَن �
� ا  تَشـرُـو،َن  هُـ  ااُجـًجاـ    ـَف لَول ءُ   جَ ـعَلــنلَو نَشاـ
اَ فرََـءَ ــتُیــُم الــّناـَر اـلتى ـتورو،َن �  ءَ اَنــُتــم  اَنَشأــتــُم 
تَذـஐِرَـةً     َشجَ رَـــَتها   اَ،م حَنُن اـلُمنِشئئوَن � حَنُن َجعَلــنها 
ـِباـمِس َرـّبَِک اـلعَظــیــِم � ح    ِ لمُـقو،نَی � فََســّبِ َوَمــت اًعا ل
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           پيام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ـروَن َّال اۡلـُمـطَـهَّ ـه و ِا ال َیـَمـسُّ

با وضو و پاكيزگی به قرآن دست می زنند.

سوره ی واقعه، آیه ی 79

 درباره ی آداب تالوت قرآن با دوستان خود گفت و گو كنيد.

فعاليت : آیات 75 تا 80  سوره ی واقعه را از روی قرآن بخوان و پيام قرآنی درس را در آن صفحه پيدا کن.

پيام قرآنی این درس كدام یک از آداب خواندن قرآن را یادآوری می كند؟ دو مورد از 
این آداب را نام ببر.
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته
 از هزاران

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
ذی تَۡشـَربوَن       َافَـَرَایۡـُتـُم الۡـماَء الَـّ

آیا در آبی که هر روز می نوشید، دّقت می  کنید؟

                                            سوره ی واقعه، آیه ی 68

ادامه ی آیات درس را تا آخر سوره ی واقعه از روی قرآنی که در خانه دارید، بخوان.

                 آب و آبادانی

انس با قرآن کریم در استان هرمزگان

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنيد

و از روی آن بخوانيد.
همچنين می توانيد از بخش قرآن در تابستان همين 

کتاب نيز برای انجام این فعاليت استفاده کنيد.
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درس دهم
جلسه ی اّول

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

خواندن قرآن
ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر

اَ رِض« َوُه َواـلعَ زــیزُـالحَکمُی )1 ِت  َوال ـو م الس َح ِهللاِ ماِفَســب
ِ
ّஐُل َوـیُ میُت « َوُه َو عَل  | اَرِض«  ـیُح ـوِت َوال ـ م لَه{مُلُک الس
ُل  َواآلِخرُـ   َوالّظاِهرُـ   َواـلباـِطنُـ« اَو َشٍء قَدـیرـٌ � ُه َوال
ِت ـوم ذي َخلََق الس Lٍءَعلــیــٌم � ُه َوا لُّـِ  َشَوُه َو ـِبـ
اَرَض   ف ِســتۀِـ اــَّیاـ،ٍم   ـثــُم اســَتوي عَلَ اـلعَرِش‘ ـَیعلــَُم َوال
ِء ما اَرِض   َوما خَی رُـُج ِمهنا   َوما ـیَ زِنُل مَِن الس ما ـیَ لِــُج  ِف ال
َوما ـَیع رُـُج فهیا  « َوُه َو َمعَـــُم    اَ،نَی ما ـஐـُنــتــُم«  َواهللاُ
اَرِض« ِت   َوال و مـ ُل السـبِ ما ـَتعَملوَن ـَبصریٌ � ـَله{ مُــ
ــی لَـ   ِف الــن  ـهارِ  اـُمورُ    �   ـیوـِلـُج  ال َو   ِالَ  اِهللا   ـتُرـَجُع  ال
دورِ  � ــیِل‘َوُه َو َعلــیــٌم ـبِ ذاِت الص

 َو ویـِلـُج الــنهاَر  ِف ال
َـــمُ مُســَتخلَـفنَی آِمــنوا ـِباـِهللا  َو َرسوـِله   َو اـَنـِفقوا ِمّما َجعَل
ذ،نَی آمــَنوا ِمــنــمُ  َو اَـنَفقوا   ـلَهــُم اَجرٌـ کــَب ریٌ � Lفــی ِه« فَا
ِمــنو،َن  ـِباـِهللا    َوالرسوُل  ـیَ دوعـஐُــم ا ـتُو َوما لـَــُم   ل
لــُِتوِمــنوا ـِبرَــّبِــمُ   َوقَد اذََخَ مثیاقَ ـــمُ   اِن کُنمُت مُ ـوِمــننَی �

سورهي  حَ دید

ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر
اَ رِض« َوُه َواـلعَ زــیزُـالحَکمُی )1 ِت  َوال ـو م الس َح ِهللاِ ماِفَســب
ِ
ّஐُل َوـیُ میُت « َوُه َو عَل  | اَرِض«  ـیُح ـوِت َوال ـ م لَه{مُلُک الس
ُل  َواآلِخرُـ   َوالّظاِهرُـ   َواـلباـِطنُـ« اَو َشٍء قَدـیرـٌ � ُه َوال
ِت ـوم ذي َخلََق الس Lٍءَعلــیــٌم � ُه َوا لُّـِ  َشَوُه َو ـِبـ
اَرَض   ف ِســتۀِـ اــَّیاـ،ٍم   ـثــُم اســَتوي عَلَ اـلعَرِش‘ ـَیعلــَُم َوال
ِء ما اَرِض   َوما خَی رُـُج ِمهنا   َوما ـیَ زِنُل مَِن الس ما ـیَ لِــُج  ِف ال
َوما ـَیع رُـُج فهیا  « َوُه َو مَعَـــُم    اَ،نَی ما ـஐـُنــتــُم«  َواهللاُ
اَرِض« ِت   َوال و مـ ُل السـبِ ما ـَتعَملوَن ـَبصریٌ � ـَله{ مُــ
ــی لَـ   ِف الــن  ـهارِ  اـُمورُ    �   ـیوـِلـُج  ال َو   ِالَ  اِهللا   ـتُرـَجُع  ال
دورِ  � ــیِل‘َوُه َو َعلــیــٌم ـبِ ذاِت الص

 َو ویـِلـُج الــنهاَر  ِف ال
َـــمُ مُســَتخلَـفنَی آِمــنوا ـِباـِهللا  َو َرسوـِله   َو اـَنـِفقوا ِمّما َجعَل
ذ،نَی آمــَنوا ِمــنــمُ  َو اَـنَفقوا   ـلَهــُم اَجرٌـ کــَب ریٌ � Lفــی ِه« فَا
ِمــنو،َن  ـِباـِهللا    َوالرسوُل  ـیَ دوعـஐُــم ا ـتُو َوما لـَــُم   ل
لــُِتوِمــنوا ـِبرَــّبِــمُ   َوقَد اذََخَ مثیاقَ ـــمُ   اِن کُنمُت مُ ـوِمــننَی �

سورهي  حَ دید

صفحه ی 537 و 538 قرآن کامل

https://www.roshd.ir/601-10
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جلسه ی دوم

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید. 

آیات 7 و 8 سوره ی َحـدید را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید. عبارت اول را از حفظ بخوانید.خواندن قرآن

ِه َو َرسوِلـهی  1ـ آِمـنوا ِبالـلٰـّ

ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او

٢ـ َو َانۡـِفـقوا ِمـّما َجـَعـلَـکُۡم ُمۡسـَتۡخـلَـفیـَن فیـِه 

و انفاق کنید از آنچه به شما رسیده است.

ذیـَن آَمـنوا ِمۡنـکُـۡم َو َانۡـَفـقوا  ٣ـ فَالَـّ

پس کسانی از شما که ایمان آوردند و انفاق کردند،

٤ـ لَـُهۡم َاۡجـٌر کَـبیـٌر  

برای آنها پاداش بزرگی است.

ِه  ٥  ـ َو ما لَـکُۡم ال تُـۡؤِمـنوَن ِبالـلٰـّ

و چرا شما به خدا ایمان نمی آورید؟!

سوُل یَـۡدعـوکُـۡم  ِلـُتـۡؤِمـنوا ِبـَرِبّـکُـۡم  ٦  ـ َو الـرَّ

درحالی که پیامبر، شما را دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید.

٧ـ َو َقـۡد َاَخـَذ میـثاَقـکُـۡم 

و قطعاً )خداوند( از شما پیمان گرفته است؛

٨   ـ ِاۡن کُۡنـُتۡم ُمـۡؤِمـنیـَن  
اگر مؤمن هستید.

٧

٨

تمرین قرائت
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معـنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َسـبـیـل:   … َجـّنـات:   …  ـر:   …  بَـِشّ نـور:   … 

 تمرین دوم:  معـنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ آَمـنـوا:                   ایمان آورید               ایمان آوردند

2ـ َانۡـَفـقـوا:                انفاق کردند               انفاق کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ِه                                                                               سوره ی بقره، 1٩٥ 1ـ َو َانۡـِفـقوا فی َسـبـیـِل الـلٰـّ

     و انفاق کنید  در        …         …

ا َو َعـالِنـَیـًة                                                 سوره ی رعد، 22 2ـ َو َانۡـَفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم ِسـرًّ

     و      …         از آنچه به آنها روزی دادیم آشکارا و نهان.

ذی َانۡـَزلۡـنـا                                     سوره ی تَغابُن، ٨   َو الـّنـوِر الَـّ
ٰ
ِه  َو َرسـوِلـه 3ـ فَـآِمـنـوا ِبـالـلٰـّ

   پس ایمان بیاورید …  …  و  …   او  و  …  ی که نازل کردیم.

ذیـَن آَمـنوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت  َانَّ لَـُهـۡم َجـّناٍت               سوره ی بقره، 2٥ ـِر الَـّ 4ـ َو بَـِشّ

   و بشارت ده به کسانی که    …   و     …            …               که برای آنها    …    یی است.

صفحه ی اّول قرآن در تابستان )سوره ی مطّففین، آیات 1 تا 17( را پیش خوانی 
كن. 
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جلسه ی سوم

صفحه ی 539 قرآن کامل

خواندن قرآن

ِمننَی  َواـلُموِمــنِت    یَسع ونُرمُه ـَبنَی  اَیدهِیم وَی،َم ـَترَـي اـلُمو
رُـ اهـَن ـ ــِنِهــم«  برُشىــمُُ الــَیو،َم َجــنٌّْت   جَت رـي مِن حَتــتِ ـَهاال َو ـِباــَی م
لِدنَی فهیا‘ذلَِک ُهَواـلَفوزُاـلعَظمیُ � وَی،َم ـَیقوُل ال ُمــنِفقوَن خ!
ஐُِذ،نَی آَمــُنوا    اُّـنظرُـوان    ـَنـقــتَبِس مِن ونرم ِ ل ُت    ل ـِفق َواـلُمــن
قــیَل ارِجعوا َوراءمஐَُ   فَالــتَ ِمسوا ونًرا« فَ ـرُضَِب بـنََیهــُم  بِسورٍ
لَه{ابٌب   ابِطــنُ ه{فــی ِه الرمحَۀُ   َوظاِهرـُه {مِن ِقــبَ هِلِ اـلعَذاُب �
ُفَتَنــتــُم اـَنُفَســم ُــمِکــنَوـل   قالوابَل »ُــنُیادوهَنُم   اَلَم ـَنکُن َمعَــم
ءَ اَم رُـاِهللا اَ مانِى   تَحّ ج ا َوـَترَــبصمُت   َواربَت مُت   َوغَ رـتـُــُم ال
ا ـُیوخَ ُذ  ِمــنــمُ  ِفدـیۀٌَـ َو غَ رـمஐُ  ـِباـِهللا اـلغَرورُ  � فَالــَیو،َم  ل
ـــُم« ذ،نَی کـََفرـوا « َمأوى!ـــُُم الــنّ اُر     ِهَ َمولــى! Lا مَِن ا َول
ذ،نَی آَمــنوا   ا،َن خَتَشَع ِ ل َو بِئَس اـلَمصریُ � اَلــَم ـیَ أ،ِن ل
ذ،نَی Lاஐَ ایَکوونا قُلوهُبُم  Lِِذـஐرِـاِهللا   َوما ـَنزَـَل مَِن الَحّقِ ·َول
اَمَُد  فََقَست قُلوهُبُم « اوـتُواالـِـتَب ِمن قَبُل  فَطاَل َعلهَِیــُم ال
اَرَض علـَ موا ا،َن اَهللا  ـیُحِ ال  ـِسقوَن  �  اٍّ َو کــَث رٌی  ِمهنــُم  ف
ـُــم ـَتعِقلوَن � ِ   ـَلعَل ــُُم اآل تیَّا لـ بَعَد َموهِتا‘قَد بـنَی

سورهي  حَ دید

ِمننَی  َواـلُموِمــنِت    یَسع ونُرمُه ـَبنَی  اَیدهِیم وَی،َم ـَترَـي اـلُمو
رُـ اهـَن ـ ــِنِهــم«  برُشىــمُُ الــَیو،َم َجــنٌّْت   جَت رـي مِن حَتــتِ ـَهاال َو ـِباــَی م
لِدنَی فهیا‘ذلَِک ُهَواـلَفوزُاـلعَظمیُ � وَی،َم ـَیقوُل ال ُمــنِفقوَن خ!
ஐُِذ،نَی آَمــُنوا    اُّـنظرُـوان    ـَنـقــتَبِس مِن ونرم ِ ل ُت    ل ـِفق َواـلُمــن
قــیَل ارِجعوا َوراءمஐَُ   فَالــتَ ِمسوا ونًرا« فَ ـرُضَِب بـنََیهــُم  بِسورٍ
لَه{ابٌب   ابِطــنُ ه{فــی ِه الرمحَۀُ   َوظاِهرـُه {مِن ِقــبَ هِلِ اـلعَذاُب �
ُفَتَنــتــُم اـَنُفَســم ُــمِکــنَوـل   قالوابَل »ُــنُیادوهَنُم   اَلَم ـَنکُن َمعَــم
ءَ اَم رُـاِهللا اَ مانِى   تَحّ ج ا َوـَترَــبصمُت   َواربَت مُت   َوغَ رـتـُــُم ال
ا ـُیوخَ ُذ  ِمــنــمُ  ِفدـیۀٌَـ َو غَ رـمஐُ  ـِباـِهللا اـلغَرورُ  � فَالــَیو،َم  ل
ـــُم« ذ،نَی کـََفرـوا « َمأوى!ـــُُم الــنّ اُر     ِهَ َمولــى! Lا مَِن ا َول
ذ،نَی آَمــنوا   ا،َن خَتَشَع ِ ل َو بِئَس اـلَمصریُ � اَلــَم ـیَ أ،ِن ل
ذ،نَی Lاஐَ ایَکوونا قُلوهُبُم  Lِِذـஐرِـاِهللا   َوما ـَنزَـَل مَِن الَحّقِ ·َول
اَمَُد  فََقَست قُلوهُبُم « اوـتُواالـِـتَب ِمن قَبُل  فَطاَل َعلهَِیــُم ال
اَرَض علـَ موا ا،َن اَهللا  ـیُحِ ال  ـِسقوَن  �  اٍّ َو کــَث رٌی  ِمهنــُم  ف
ـُــم ـَتعِقلوَن � ِ   ـَلعَل ــُُم اآل تیَّا لـ بَعَد َموهِتا‘قَد بـنَی

سورهي  حَ دید
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           پیام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یی هك رد این زندیكی است  ؛                           و خدا

الی این شب بواه،

پای آن کاج بلند ،

ی آب، روی �آ  گاه

 روی اقنون گیاه   .
                                          

َو ُهـَو َمـَعـُكۡم َاۡیـَن ما ُكـۡنـُتۡم

 و خدا با شماست هر جا كه باشید. 

سوره ی حدید، آیه ی4 

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی و شعر آن گفت و گو كنید.

فّعالیت : این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا، و آن را حفظ كنید.

از پدر و مادر خود بخواهید یک خاطره درباره ی پیام قرآنی این درس 
برای شما تعریف كنند.

سهراب سپهری
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از 
هزاران

سوسوی چراغی از داخل یکی از اتاق ها توّجهش را جلب کرد. صاحب خانه هنوز بیدار بود و در دل شب قرآن 

می خواند . ُفَضیل برای گذراندن وقت به گوشه ای خزید و پنهان شد تا کسی که قرآن می خواند، بخوابد تا او بتواند قصد 
خود را عملی كند.

بر قلب او نفوذ می كرد. گرچه کارهای زشتش، او  در آن سکوت شب، فقط صوت زیبای قرآن شنیده می شد و 
را به تدریج با اسالم بیگانه کرده بود، ولی در دلش به خدا و اسالم ایمان داشت. او با شنیدن آیات قرآن، به فکر عمیقی 
فرو رفت، گویا روزنه ای به سوی حقیقت برای او باز شده بود، بغض او ترکید و در تنهایی به حال خود گریست، اشک 
چون باران بر گونه های او جاری شد. جّذابیت و معنویت قرآن هر لحظه او را بیشتر تحت تأثیر قرار می داد، در این میان، 

آیه ی 16 سوره ی حدید را شنید:

 َا لَۡم َیـۡأِن لِلَّـذیـَن آَمـنوا  َاۡن تَۡخـَشـَع ُقـلوُبـُهۡم  لِـِذۡكـِر الّلِٰه

   آیا زمان آن نرسیده است كه دل های مؤمنان به یاد خدا، خاشع گردد؟ 

                               توّلدی دیگر
انس با قرآن کریم در استان قم )حرم حضرت معصومه سالم الّله علیها(

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.
همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین 

کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

سوره ی حدید، آیه ی 16
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 24 سوره ی حدید از روی قرآن، بخوان.

آری پروردگارا، اکنون زمان آن فرا رسیده، و هنگام خشوع دل من همین االن است. این آیه آن چنان در قلب او اثر 

گذاشت که تمام زندگی اش را دگرگون ساخت. 

آن شب را به کاروان سرایی رفت تا استراحت کند. کاروانیان عازم سفر حج بودند، آنها درباره ی ادامه ی سفر گفت وگو 

می کردند. شخصی گفت: نباید در شب حرکت کنیم، چون راه ناامن است، در این منطقه راهزنی بی رحم و سنگدل وجود 

دارد که با کمک همدستان خود راه را بر کاروانیان می بندد و دست به دزدی می زند. دوستان آن شخص حرف او را پذیرفتند 

و هر یک داستانی از راهزنی های آن مرد بی رحم تعریف کردند.

ُفَضیل همه این حرف ها را شنید و با خود گفت: خدایا، من چقدر بدبخت و بیچاره هستم که پیوسته خاطر آسوده ی مردم 

را به ترس می اندازم و آنها را نگران می كنم. او با شجاعت از جا برخاست و خود را به کاروانیان معّرفی کرد و گفت: ای مردم، 

آسوده باشید که دیگر کاروانی از دست فضیل ناراحت نخواهد شد. آن فضیل مرده است و فضیل دیگری متوّلد شده است.

بعدها کاروانیان فضیل بن عیاض را دیدند که با حالی دگرگون، برگرد خانه ی خدا به طواف مشغول است. از آن به بعد 

دیگر مردم او را به جای فضیل سارق، فضیل عارف می شناختند.
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یادآوری2

ّٰلله علیه و آله با کدام آیه ارتباط دارد. فّعالیت 1ـ مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صّلی ا

ها ُطـُرُق اۡلـُقۡرآِن ـواِك، َفـِانَـّ ـبوا َاۡفـواَهـُکۡم ِبـالِسّ َطـِیّ
دهان های خود را با مسواک پاکیزه کنید؛ زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است.1

 60 3ـ سوره ی الّرحمن، آیه ی                   79 2ـ سوره ی واقعه، آیه ی                      25 1ـ سوره ی َحـدید، آیه ی

فّعالیت 2ـ  با توجه به حروف مقطعه، آیات زیر را بخوانید.

ۡكـِر 1ـ ص            َو اۡلـُقۡرآِن ِذی الِذّ

2ـ طـه             ما اَ  ۡنـَزۡلـنا َعـَلۡیـَك اۡلـُقۡرآَن ِلـَتۡشـقٰی 

3ـ یـس              َو اۡلـُقۡرآِن اۡلـَحـكیـِم

4ـ طـسـم           ِتۡلـَك آیاُت اۡلـِكـتاِب اۡلـُمـبیـِن

5ـ كـهـیـعـص              ِذۡكـُر َرۡحـَمـِة َرِبّـَك َعۡبـَده و َزَكـِرّیا 

ذیـَن ِمۡن َقۡبـِلـَك الـلّٰـُه اۡلـَعـزیـُز اۡلـَحـكیـُم 6ـ حـم            عـسـق           َكـٰذِلـَك یوحی ِاَلۡیـَك َو ِاَلی الَـّ

فّعالیت 3ـ با اعضای گروه خود، یک گزینه را انتخاب كنید و آیات آن را روی قرآن كامل بخوانید.
1ـ سوره ی ذاریات، آیات 1 تا 11                      2ـ سوره ی طور، آیات 1 تا 11                 3ـ سوره ی قمر، آیات 1 تا 6

4ـ سوره ی الّرحٰمن، آیات 1 تا 7                        5  ـ سوره ی واقعه، آیات 1 تا 7                 6  ـ سوره ی حدید، آیات 1 تا 3

فّعالیت 4: به کمک هم گروهی خود، آیه ی 61 سوره ی آل عمران را در قرآن کامل بیابید و بخوانید.

به این آیه »آیه ی مباهله« می گویند؛ برای آشنایی با معنای مباهله و داستان آن به صفحات بعد مراجعه کنید. 

  2
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1ــ کتاب میزان الحکمة، جلد 4، ص 597

چه خوب است آیه ی مباهله را حفظ باشیم.حفظ قرآن
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قصّه ی آیه ها

شهر مدینه اّولین باری است که میهمانانی چنین غریبه را به خود می بیند. گروهی از بزرگان و دانشمندان مسیحی 

به این شهر آمده اند تا با پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه وآله مالقات کنند.

میهمانان مسیحی وارد مسجد می شوند، پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه وآله از جای برمی خیزد و به گرمی از آنان 

استقبال می کند. در میان آنها که همه از دانشمندان مسیحی سرزمین نجران هستند، پیرمردی به چشم می خورد، که 

پیداست سرپرستی گروه را برعهده دارد. او با پیامبر شروع به سخن گفتن می کند: »چندی پیش، نامه ای از شما به 

دست ما رسید، آمده ایم تا از نزدیک، سخنان شما را بشنویم«.

پذیرش اسالم  و  یگانه  پرستش خدای  از شما خواسته ام،  »آنچه من  وآله می گوید:  اکرم صلّی اللّٰه علیه  پیامبر 

است.« سپس برای معّرفی اسالم، آیاتی از قرآن کریم را برای ایشان می خواند.

آنها پاسخ می دهند: »اگر منظور از پذیرش اسالم، ایمان به خداست، ما قبالً به خدا ایمان آورده ایم و به احکام 

او عمل می کنیم«.

پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه وآله می فرماید: »پذیرش اسالم، آثار و عالئمی دارد که با آنچه شما معتقدید و انجام 

می دهید، سازگاری ندارد. شما حضرت عیسی علیه الّسالم را فرزند خدا می دانید، در حالی که او یکی از پیامبران الهی 

است و مانند آنها آفریده  و بنده ی خداست«.

آنها به فکر فرو می روند. هیچ یک از دانشمندان مسیحی، پاسخ قانع کننده ای برای این کالم پیامبر پیدا نمی کنند. 

عاقبت، پس از گفت وگوی طوالنی با یک دیگر، رهبر گروه چنین می گوید: »ما با این سخنان قانع نمی شویم و دست 

از دین خود برنمی داریم«.

فاتحان بی سپاه
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تعّجب  نمی پذیرند،  را  بیان روشن، حقیقت  این  با  دانشمندان مسیحی  اینکه  از  وآله  علیه  پیامبراکرم صلّی اللّه 

می کند. در این حال، فرشته ی وحی این آیه را بر پیامبر می خواند:

ـَك فیـِه   هر کس درباره ی حضرت مسیح با تو بحث و جدل می کند،  فَـَمـۡن حاجَّ

پس از آنکه حقیقت روشن شد، ِمـۡن بَـۡعـِد ما جائَـَك ِمـَن الۡـِعـۡلـِم  

به آنها بگو: خوب است فَـُقۡل تَـعالَـوا  

نَـۡدُع َابۡـنائَـنا َو َابۡـنائَـکُمۡ   شما پسرانتان را بیاورید و ما هم پسرانمان را،

شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان را َو ِنـسائَـنا َو ِنـسائَـکُۡم   

شماخودتان بیایید و ما هم خودمان می آییم، َو َانۡـُفـَسـنـا َو َانۡـُفـَسـکُـم  

سپس با هم مباهله کنیم. ثُـمَّ نَـبۡـَتـِهـۡل  

ِه َعلَی الۡـکاِذبیـنَ  یعنی دعا کنیم و از خدا بخواهیم گروهی که دروغ    فَـَنۡجـَعـۡل لَـۡعـَنـَة الـلٰـّ

    می گویند مورد نفرین و مجازات خدا قرار گیرند.
 

   سوره ی آل عمران، آیه ی 61
پیامبراکرم صلّی اللّٰه علیه وآله پس از انتقال این پیام الهی به آنان اعالم می کند که من برای »ُمباهله« آماده ام. 

دانشمندان مسیحی به هم نگاه می کنند، پیداست که برخی از این پیشنهاد راضی نیستند، اّما گویا چاره ای نیست.

زمان مراسم مباهله، صبح روز بعد و مکان آن صحرای بیرون مدینه تعیین می شود.

٭ ٭ ٭
صبح روز بعد دانشمندان مسیحی در بیرون مدینه به دروازه ی شهر چشم دوخته اند تا محّمد صلّی اللّٰه علیه وآله 

با لشکری از یاران خود در مراسم مباهله حاضر شود.

تعداد زیادی از مسلمانان نیز در کنار دروازه ی شهر و در اطراف مسیحیان و در طول مسیر صف کشیده اند تا 

شاهد این مراسم بی نظیر و بی سابقه باشند.
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لحظات انتظار سپری می شود و پیامبراکرم صلّی اللّٰه علیه وآله در حالی که دست »حسن« را در دست و 

»حسین« را در آغوش دارد، از دروازه ی مدینه خارج می شود. پشت سر او تنها یک مرد و یک زن دیده می شوند. 

آن مرد »علی« و آن زن، »فاطمه« است. تعّجب و حیرت، همراه با نگرانی و وحشت بر دل مسیحیان سایه می اندازد.



273

کسی می گوید: نگاه کن، او فقط دختر، داماد و دو نوه ی خردسال خود را به همراه آورده است.

بزرگ مسیحیان در حالی که صدایش می لرزد، می گوید: »همین نشان حّقانیت اوست. به جای اینکه لشکری 

را برای مباهله بیاورد، فقط عزیزان و نزدیکان خود را آورده است، پیداست به حّقانیت دعوت خود مطمئن است 

که عزیزترین کسانش را به همراه آورده است«.

در این حال، چندین نفر از مسیحیان خود را به او می رسانند و با نگرانی و اضطراب  می گویند: »ما به این 

مباهله تن نمی دهیم. چرا که عذاب خدا را برای خود حتمی می شماریم«.

چند نفر دیگر ادامه می دهند: »مباهله مصلحت نیست. چه بسا عذاب، همه ی مسیحیان را در بر بگیرد«.

کم کم تردید و نگرانی در دل تمام دانشمندان مسیحی می افتد و همه تالش می کنند که به نحوی رهبرشان را 

از انجام این مباهله بازدارند. رهبرشان همه را آرام می کند و می گوید: »من معتقدم که مباهله صالح نیست. این 

پنج چهره ی نورانی که ما می بینیم، اگر دست به دعا بردارند، نابودی ما حتمی است«.

او به سوی پیامبراکرم صلّی اللّٰه علیه وآله می رود و با احترام و تواضع می گوید: »ما را از مباهله معاف کنید. 

هر شرطی که داشته باشید، قبول می کنیم«.

می گوید:  آنها  به  و  می پذیرد  را  آنان  درخواست  مهربانی،  و  بزرگواری  با  وآله  علیه  صلّی اللّٰه  پیامبراکرم 

»مسلمانان از جان و مال مردم سرزمین نجران در مقابل دشمنان، محافظت می کنند؛ و در عوض، مردم نَجران هم 

باید مالیات سالیانه پرداخت کنند«.

آنها نیز این قرارداد را می پذیرند و خوشحال به سرزمین خود باز می گردند.

٭ ٭ ٭

باشد،  گرفته  آنکه جنگی صورت  بدون  اسالم  پیامبر  که  است  مسلمانان جهان  افتخارات  از  داستان  این 

سرزمین نجران و دل های مردم آن دیار را فتح می کنند. خبر این واقعه، به سرعت در میان مسیحیان نَجران و دیگر 

مناطق پخش می شود و مسیحیان حقیقت جو را به سوی مدینه ی پیامبر و پذیرش اسالم سوق می دهد.

داستان از آقای سّید مهدی شجاعی)با اندکی تلخیص و تغییر(



درس یازدهم
جلسه ی اّول

قرائت  آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
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خواندن قرآن

صفحه ی 541 قرآن کامل

ـَلَقد اَرَسلــن ا رُُسلــَن ا ـِباــلبَیــِّنِت   َو اـَنزَـلــن ا َمعَ ـهــُُم الـِـتَب
َواـلمزیاَن    لــَِیقو،َم الــّناـُس ـِباـلِقسِط « َو اـَنزَــلــنَ االـَحدــی َد
ِ لــّن اِس   َو لــَِیعلــََم اهللاُ مَن ــنَیرُصُه { فــی ِه ـبَ أٌس َشدیٌد   َومَناِفُع  ل
َو رُُسهَل{ ـِباــلغَیِب‘ا،ِن اَهللا قَ ـِويٌّ عَ زــیزٌـ � َوـَلَقد اَرَسلــن ا
ِ ـِهَماالــنــُبوةَ  َوالـِـتَب« ذُّرِ ــتی همیَ   َوَجعَلــن ا فوناًح  َو اـِبرـ
نا عَ ل قَ ـیف ـِسقوَن � ـثــُم  فَِمهنــُم مُ ـهــتَ ٍد    َو کــَث رٌی ِمهنــُم ف
ِاجنیَل ُه ال َوآتـنَی   َ نا ـِبعیَس انـِب رَممَی َۀ}آاثرمِِه ـِبرـُُسلــِن ا   َوقیَف َعوهُ  َرأفًَۀ َو َرمحًَۀ ‘َو َرهبانــِی ذنـَی اــبت Lقُلوِب ا َوَجعَلــن ا ف
ءَ رِضواِن اِهللا  فَما روََعها ااــتِبغا  ــتَبَدوعها  ماکَتَبــنهاعَلهَِیم  اِل اٍّ
ذنَی آمــَنوا ِمهنُم اَجرَـمُه« َوکــَث رٌی ِمهنُم LتـنََیااĤ ـ  َ َحق رِعاــتَیِها‘ف
قُوااهللاَ   َوآِمــنواـِبرَـسولِهـت ذنَی آَمــُنوا   اٍّ Lهَاا اـــَی ِسقوَن � ــی ف
ونًرا   مَتشوَن بِه َُو جَیعَل ـَلــم   فلنَِی مِن َرمحــَتِ هஐِـ ُـِتــمـُیو
َوـَیغِفرـَلــمُ‘َواهللاُ َغفوٌر رَحمیٌ � لـَِئّالا یَعلََم اَهُل الـِـتِب
ا ـَیـق ِدروَن   عَ ل  َش ٍء  ِمن  فَضِل اِهللا    َو  ا،َن اـلفَضَل ّ َال
ــیِبَ دِـ اِهللا   ـُیوــیت هِـ مَن یَشاءُ ‘َواهللاُ ذُواـلَفضِل اـلعَظــیــِم �

سورهي  حَ دید
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ِ لــّن اِس   َو لــَِیعلــََم اهللاُ مَن ــنَیرُصُه { فــی ِه ـبَ أٌس َشدیٌد   َومَناِفُع  ل
َو رُُسهَل{ ـِباــلغَیِب‘ا،ِن اَهللا قَ ـِويٌّ عَ زــیزٌـ � َوـَلَقد اَرَسلــن ا
ِ ـِهَماالــنــُبوةَ  َوالـِـتَب« ذُّرِ ــتی همیَ   َوَجعَلــن ا فوناًح  َو اـِبرـ
نا عَ ل قَ ـیف ـِسقوَن � ـثــُم  فَِمهنــُم مُ ـهــتَ ٍد    َو کــَث رٌی ِمهنــُم ف
ِاجنیَل ُه ال َوآتـنَی   َ نا ـِبعیَس انـِب رَممَی َۀ}آاثرمِِه ـِبرـُُسلــِن ا   َوقیَف َعوهُ  َرأفًَۀ َو َرمحًَۀ ‘َو َرهبانــِی ذنـَی اــبت Lقُلوِب ا َوَجعَلــن ا ف
ءَ رِضواِن اِهللا  فَما روََعها ااــتِبغا  ــتَبَدوعها  ماکَتَبــنهاعَلهَِیم  اِل اٍّ
ذنَی آمــَنوا ِمهنُم اَجرَـمُه« َوکــَث رٌی ِمهنُم LتـنََیااĤ ـ  َ َحق رِعاــتَیِها‘ف
قُوااهللاَ   َوآِمــنواـِبرَـسولِهـت ذنَی آَمــُنوا   اٍّ Lهَاا اـــَی ِسقوَن � ــی ف
ونًرا   مَتشوَن بِه َُو جَیعَل ـَلــم   فلنَِی مِن َرمحــَتِ هஐِـ ُـِتــمـُیو
َوـَیغِفرـَلــمُ‘َواهللاُ َغفوٌر رَحمیٌ � لـَِئّالا یَعلََم اَهُل الـِـتِب
ا ـَیـق ِدروَن   عَ ل  َش ٍء  ِمن  فَضِل اِهللا    َو  ا،َن اـلفَضَل ّ َال
ــیِبَ دِـ اِهللا   ـُیوــیت هِـ مَن یَشاءُ ‘َواهللاُ ذُواـلَفضِل اـلعَظــیــِم �

سورهي  حَ دید

https://www.roshd.ir/601-11
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خواندن قرآن

جلسه ی دوم

آیه ی 25 سوره ی َحـدید را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 1ـ لَـَقۡد َاۡرَسۡلـنا ُرُسـلَـنا ِبالۡـبَـِیّـناِت 

قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دالیل روشن؛

 2ـ َو َانۡـَزلۡـنا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتاَب َو الۡـمیـزاَن 

و نازل کردیم همراه ایشان کتاب و میزان )و معیار سنجش حق از باطل( را،

 3ـ ِلـَیـقوَم الـّنـاُس ِبالۡـِقۡسـِط 

تا مردم به عدالت قیام کنند )و آن را برپا دارند(؛

 ٤ـ َو َانۡـَزلۡـَنـا الۡـَحـدیـَد 

و نازل کردیم )در اختیار مردم قرار دادیم( آهن را،

 ٥  ـ فیـِه بَۡأٌس َشـدیـٌد  َو َمـناِفـُع ِللـّناِس 

که در آن قدرت و استحکام بسیار و فایده ی فراوان برای مردم است.

ُه َمۡن یَـۡنـُصـُرهو  َو ُرُسـلَـهو ِبالۡـَغۡیـِب   ٦ـ َو ِلـَیۡعـلَـَم الـلٰـّ

و تا خدا مشّخص کند چه کسی او و پیامبرانش را بی آنکه او را ببینند، یاری می کند.

َه َقـِویٌّ َعـزیـٌز  7ـ ِانَّ الـلٰـّ

قطعاً خدا قوی و شکست ناپذیر است.

2٥

عبارات چهارم و پنجم را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید. حفظ قرآن

آیا می دانستید:
ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 

با این آیه )عبارت های 1 تا 3(
 آغاز می شود؟

تمرین قرائت
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

کُـُتـب: ... ِکـتـاب: ...  ُرُسـل: ...  َرسـول: ... 
 تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1ـ بَـِیّـنـات   فایده ها

2ـ نـاس   آهن

3ـ َحـدیـد   نیرومند

4ـ َمـنـاِفـع   دالیل روشن

ّی   مردم          5  ـ َقـِوِ
 

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

بُـِر َو ِبـالۡـِکـتـاِب الۡـُمنـیـِر                سوره ی فاطر 1ـ جـاَء تۡـُهـۡم ُرُسـلُـُهـۡم ِبـالۡـبَـِیّـنـاِت َو ِبـالـزُّ

     آوردند برای آنها   …  شان       …           و مطالب حکمت آموز  و    …     روشنگر

٢ـ َو لَـکُـۡم فـیـهـا َمـنـاِفـُع کَـثـیـَرةٌ  َو ِمـۡنـهـا تَـۡأکُـلـوَن                                     سوره ی مؤمنون

     و برای شما در دام های اهلی  …    …   است و نیز از آنها می خورید.

َك هُـَو الۡـَقـِویُّ الۡـَعـزیـُز                                                                                      سوره ی هود َـّ ٣ـ ِانَّ َرب
    قطعاً   …    تو، او      …     شکست ناپذیر است.

٤ـ َو قـولـوا ِلـلـّنـاِس ُحـۡسـنًـا…                                                                    سوره ی بقره

     و صحبت کنید  با   …      خوب.

کار رد کالس

آیه ی 25 سوره ی حدید )آیه ی قسط( را كه در این جلسه آمده است، بخوان و سه 
وسیله ای را كه با آهن ساخته شده است و در خانه از آن استفاده می شود، نام ببر.

٢5

٢1

66
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جلسه ی سوم

صفحه ی 542 قرآن کامل

خواندن قرآن

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
 زَوِج ـها   َو تَشــَت  ف  َــ ُ قَد سَ ِمـَع اهللاُ  وَقَل اـلت    جُتاِدل
ِالَ اِهللا    َواهللاُ  یَسَمـُع  ـَتـحاـُوَرـஐُمـا  ‘  ِا،ن اهللاَ  سَ مــیٌع
ــِهرـوَن  ِمــنـــُم     ِمن  نِساـــِئِهــم ذ،نَی  ــُیظ L ـَبصرٌی   )1  اِّ

ـ ئئى  َوLَدــَنهــُم‘  ا اـلّ ـ  ـ ــتُ ـُهــم    ِال ه ـ ــتِ ـِهــم «  ِا،ن اـُم ه اـُم ما ُه،ن
َو ِاــنهــُم لــََیقولوَن  مــُنـَرًـا ِمَن اـلـَقوِل   َو  زوًرا « َو ِان اهللاَ
 ـثــُم ــِئِهــم    ــِهرـو،َن ِمن نِساـ ذ،نَی ـیُظ Lـَلعَـُفوٌّ َغفورٌ � َوا
ـّساـ ‘ ـَیعودوَن  ـِلما قالوا    فــََتح رــیرُـ  َرقــَبَ ٍۀ    مِن قــَبِل اَن ــتَیَما
‘ َواهللاُ ـبِ ما ـتَعَملو،َن َخــب ریٌ � ــُم وتَعظوَن ـِبهـِلـذ
فََمن لــَم جَیِد    فَِصــی ا،ُم  هَشرَـ،نِی مـُتــَتاــِبعَنِی    ِمن قــَبِل اَن
ـّساـ « فََمن لــَم  یَســَتِطع   ـَفاِــطعا،ُم ِســّتنَی ِمســیــنً ا‘ ــتَیَما
ِمــنوا ـِباـِهللا   َو َرسوـِلهـ ‘ َو ـِتــَل حُ دوُد اهللاِ‘ لــُِتو  َــ ِ ل ذ
ذنـَی حُیاّدوَن اهللاَ Lا ـِفرـنـَی َعذاٌب اَلــیــٌم � ِا،ن لـ ِ َو ل
ــم« ذ،نَی  ِمن  قــَب هِلِ Lــِبَت اஐُـِبــتوا    َکما  ـஐَُو َرسوـَله{    ـ
ٍت‘َو لِلــِفرـنـَی َعذاٌب مُ ـهنٌی �  ٍ بـنَّیِ َوقَد اـَنزَـلـنا آتی

سورهي  ُ�اِدلَه

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
 �َ�َ� اـِدلَُک �� زَوِج ـها      َو�ُ�     ��قَد َ�ِـَع اهللاُ َ�َل ا
   ‘  ِا� اهللاَ  سَ میٌع  ِالَ� اِهللا      َواهللاُ  �َسَمُع  َ��اـُوَرُ�مـا
ــِهرـوَ� ِم��ُ� ِم� �ِساـهِئِ� �َ� �ُظ � َ�ص�ٌ )1 اِّ

ئئى َو�َ�َ�هُ�‘   ـ ااّ�  ـ �ُ ـُه�     ِال ه �ُـ �ِ ـِه�  «   ِا� ا ه �ُا �ماُه
َو  ِا�هُ�  َ��َـ�ولوَ�  مُ�َ�رًـا  ِمَ� ا�َ�وِل      َو زوًر ا« 
هِئِ� ــِهرـوَن ِمن �ِساـ �َ� �ُظ َو ِا� اهللاَ َ�عَُ�وٌّ َغفورٌ�َوا�
ّسا‘ ِ ما قالوا    فََ�ح رـ�رُـ َرقََ�ۀٍـ مِن قَبِل اَن َ�َما �ُ� َ�عودوَن ل
ذلِ�ُ� �َعظوَن ِ�هـ ‘ َواهللاُ �ِ ما �َعَم��َ� َخب�ٌ �
فََمن لَ� َ�ِ�دـ    فَِصیاُ� َ�رَـِ� مُ�َ�اِ�عَِ�    ِمن قَبِل اَن
َ�َماـّ�اـ   «   فََمن لَ�  �َسَ�ِطع      َ�اِـ�عاُ� ِسّ�َ� ِمس���ًا‘
ِم�وا  ِ�اـِهللا     َو َرسوِ�هـ  ‘  َوِ�َ�  حُ دوُد اِهللا‘ لَِک  لُِ�وذ
دّوَن اهللاَ �َ� �ُ�اـ ِ�رـَ� َعذاٌب اَل�ٌ��ِا� ا� ��َِو ل
»� �َ� ِم� قَبِ�ِ َوَرسولَه{     ُ�ِب�وا      َکما ُ�ِبَت ا�
ٍ ‘ َو لِ��ِفرَ� َعذاٌب مُ ـهٌ�� �ِ�ّ َ� ٍ �ا�  َوقَد اَ�َ�ل�ا

سورهي  ُ�اِدلَه



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 78597

           پیام قرآنی

ُه الَّذیَن آَمنوا ِمۡنـُكۡم َیـۡرَفـِع الّلٰ
خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده

ذیـَن اوُتوا اۡلـِعۡلـَم َدَرجاٍت َو الَـّ
و اهل علم و دانش هستند، درجات باالیی می بخشد.

سوره ی ُمـجادله، آیه ی 11 

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

فعالیت : این پیام قرآنی را در قرآن کریم پیدا كنید و آن را یک بار دیگر بخوانید.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

پیام قرآنی درس را بخوان و درباره ی یكی از دانشمندان مسلمان تحقیق كن
و گزارش كوتاهی از آن را برای دوستانت بگو.

پزشک  و  )فیلسوف  سینا  ابوعلی 
بزرگ مشرق زمین(

خواجه نصیرالدین طوسی )ریاضی دان، جابربن حّیان )پدر علم شیمی(
منّجم، اندیشمند و سیاستمدار برجسته( 

حكیم ابوالقاسم فردوسی
)شاعر نامدار(

شهید محسن فخری زاده
)دانشمند هسته ای و دفاعی(

 ابوریحان بیرونی )ریاضی دان و منّجم( 

 پرفسور سید محمود حسابی 
) پدر علم فیزیک ایران (

شهید مصطفی احمدی روشن
) دانشمند انرژی هسته ای (

 طاهره صفارزاده 
)مترجم قرآن به زبان فارسی و انگلیسی (
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خواندن 
از روی قرآن کامل

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یک نکته از
هزاران

 با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از روی آن بخوانید.
همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین کتاب برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

ادامه ی آیات درس تا آیه ی 11 سوره ی مجادله را از روی قرآن، بخوان.

1-كتاب تفسیر المیزان، آیات 83 تا 98 سوره ی كهف.

جلسه ی چهارم

آهن، یكی از نعمت هایی است كه خداوند در طبیعت قرار داده است تا 
انسان ها از آن استفاده كنند و از فواید آن بهره مند شوند. آهن در زندگی 

ما اهّمیت زیادی دارد و از آن در عموم صنایع استفاده می شود.
                                                        ٭    ٭    ٭

داستان قرآنی1 زیر یكی از كاربردهای آهن را بیان می كند:
از  یكی  در  بود.  ظالمان  دشمن  و  دانا  مهربان،  حاكمی  ُذوالـَقرِنـیـن 
سفرهایش به سرزمینی رسید كه مردم آنجا از سوی قومی ستمگر اذیت و 
آزار می شدند. آنها از ذوالقرنین خواستند با توانایی و دانایی خود، آنان 

را از شّر آن قوم ظالم نجات دهد.
ذوالقرنین وقتی دید تنها راه نفوذ و هجوم قوم ظالم به آن مردم از بین 
دو كوه است، تصمیم گرفت میان دّره ی آن دو كوه سّدی بزرگ و محكم 
هر چه  مردم خواست  از  او  قوم ستمگر شود.  آن  تجاوز  مانع  تا  بسازد 
می توانند آهن، مس، سنگ و چوب فراهم آورند. او با آنها سّدی بلند و 
مستحكم ساخت. این سّد آهنین مانع نفوذ و عبور آن قوم ظالم شد. وقتی 
كار ساختن آن سّد بی نظیر تمام شد، ذوالقرنین این موّفقیت را از لطف و 
رحمت خداوند دانست و چنین گفت: ٰهذا َرۡحَمٌة ِمۡن َرّبی. این داستان 

در سوره ی كهف آیات 83 تا 98 آمده است.

واژه ی حدید به معنای آهن در چند جای قرآن آمده است. یكی از مشهورترین آنها كه به فایده ی آن نیز 
اشاره دارد در سوره ای به همین نام آمده است و شما آیات آن را در درس یازدهم خواندید.

َو َاۡنـَزۡلـَنا اۡلـَحـدیـَد  فیـِه َبـۡأٌس َشـدیـٌد  َو َمـناِفـُع لِـلـّناِس     
                                                                                                                                                                                                     سوره ی حدید، آیه ی 25

 مادر فلـّزات



درس دوازدهم
جلسه ی اّول

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
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خواندن قرآن

ـ لِِس  ال مَج حوا ِف ـَتَفس ُذ،نَی آَمــنوا   ِاذا قیَل ـَلــم Lهَاا اـــَی ــی
َفافَسحوا   ـَیفَسِح اهللاُ لـَــُم«  َو ِاذا قیَل انُشزـوا   فَانُشزـوا
ذنـَی  اوـتُوااـلِعلــَم    َدرَجتٍ‘ Lَوا   ُذنـَی آَمنوا ِمنــم Lرَیفَِع اهللاُ ا
ذ،نَی آمــَنوا    ِاذا Lَهاا اـــَی َواهللاُ  ـبِ ما  ـتَعَملوَن  َخــب ریًّ  �  ــی
موا ـَبنَی ـیَ َدي جَنوىـــُم َص َدقَۀً« انَجیــُتــُم الرسوَل    فََقّدِ
دوا   ـَفاِـن اهللاَ ذلَِک َخریٌ  لـَــُم   َو  اـَطَهرُـ ‘  ـَفاِـن  لــَم جَتِ
موا  ـَبنَی  ـیَ َدي َرحــیــٌم  �  ءَ  اَشَفـقــُتــم   اَن  ـتُـَقدّـِ َغـفورٌ  
ٍُت‘ ـَفاِـذ  لــَم ـَتفعَلوا   َواتَب اهللاُ َعلــَیــمــُم َص َدقـجَنوى
ةَ   َو اَطــیعُوااهللاَ  َوَرسولَه{‘ وஐـةَ   َوآـتُواالز لو فَاَقــی ُمواالص
وا  ذ،نَی ــَتَول Lا ََواهللاُ  خــَب ریٌ  ـبِ ما  ـتَعَملوَن  �  اَ لــَم ـَترَـ   ِال
اِمهنــُم    َوحَیِلـفوَن وَقًما َغِضَب اهللاُ َعلهَِیــم« ما مُه ِمــنــمُ   َول
عَلَ الکَ ـِذِب   َومُه ـَیعلَموَن � اََعد اهللاُ ـلَهــُم َعذاـًباـ َشدیًدا«
ـ ــَنهــُم ُجــن ًۀ ـَخذوا اَـی مـت ءَ ما ஐاونا ـَیعَملوَن � اٍّ ِاــنهــُم سا
ــم  َعذا،ٌب  ـُمه،نٌی  � ـ هَلُ فَ ـَصّدوا  َعن  َسبــیِل اِهللا     فَ 

سورهي  ُ�اِدلَه

ـ لِِس  حوا فِ� ال مَج ا    ِاذا قیَل َ�ُ�    َ�َفس ءاَمنو �َ� هَاا� �َاـ�
َفافَسحوا    َ�فَسِح اهللاُ لَ�ُ� «  َو ِاذا قیَل ا�ُشزـوا    فَا�ُشزـوا
‘ تاو�ُواا�ِعلَ�    َدَرج �َ� �َ� ءاَمنوا ِمنُ�    َوا� َ�فَِع اهللاُ ا�
�َ�  ءامَ�وا َهاا� �َاـ �  �  ًّ��َواهللاُ  �ِ ما  �َعَملوَ�  َخ
ـ ًۀ« قَ  َ�َ �ُ�موا َ�َ� �َ َدي َ�و ِاذا �َجیُ�ُ� الرسوَل    فََقّدِ
ذلَِک َخ�ٌ لَ�ُ�    َو اَطَهرُـ ‘ َ�اِـن لَ� َ�ِ�دـوا    َ�اِـن اهللاَ
موا  َ�َ� َ�دَـي َغفورٌ رَ��ٌ� � ءَ اَشَف�ُ��  اَ� �َُ�دّـِ
َ�و��ُ� َص َدقٍت  ‘ َ�اِـذ لَ� َ�فعَلوا    َو�َب اهللاُ َعلَیُ�
ةَ     َو اَط�عُوااهللاَ   َوَرسولَه{‘ کوةَ     َوءا�ُواالز لو اـَق�ُمواالص�َ
وا َ�ًما �َ� َ�َول َواهللاُ خَ��ٌ �ِ ما �َعَملوَن � اَلَ� َ�رَـ  ِالَ� ا�
اِم�ُ�    َوَ�ِلفوَن َغِضَب اهللاُ َعلَِ�� « ماُه� ِمن�ُ�   َول
عَ�َ� الکَِذِب    َوُه� َ�علَموَن�اََعد اهللاُ �َهُ� َعذاً�اـ َشدیًدا«
ـ َ�هُ� ُج� ًۀ ا اَ� م و��َ� ءَ ما ஐا�ا َ�عَملوَن�اٍّ ِا�هُ� سا
� َعذاٌ� ُ�هٌ� � فََصّدوا َع� َس��ِ� اِهللا     فََ�ُ

سورهي  ُ�اِدلَه

صفحه ی 543 و 544 قرآن کامل

https://www.roshd.ir/601-12
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خواندن قرآن

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

آیات و عبارات منتخب از سوره ی ُمـجادله را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.

کاَة  ـالَة  َو آتُـوا الزَّ 1ـ فَـاَقیـُمـوا الصَّ

پس به پا دارید نماز را و بپردازید زکات را

َه َو َرسولَـهو  ٢ـ َو َاطیـُعـوا الـلٰـّ

و اطاعت کنید از خدا و پیامبرش

ُه َخـبیـٌر ِبـما تَۡعـَمـلوَن ٣ـ َو الـلٰـّ

و خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید

ُه  لَـاَۡغـِلـبَـنَّ َانَا  وَ  ُرُسـلی  ٤ـ کَـَتـَب الـلٰـّ

خداوند مقّرر کرده است که من و پیامبرانم حتماً پیروز می شویم

َه َقـِویٌّ َعـزیـٌز 5  ـ ِانَّ الـلٰـّ
قطعاً خدا قدرتمند و شکست ناپذیر است.

ُه َعۡنـُهۡم  َو َرضوا َعۡنـُه  6  ـ … َرِضـی الـلٰـّ

… خداوند از مؤمنان راضی است و ایشان نیز از خدا راضی هستند.

ِه  ِئـَك ِحۡزُب الـلٰـّ ـٰ ٧ـ ُاول
ایشان حزب خدا هستند

ِه هُـُم الۡـُمۡفـِلـحوَن 8  ـ َاال ِانَّ ِحۡزَب الـلٰـّ
بدانید که حزب خدا حتماً رستگار و موفّق هستند.

1٣

٢1

٢٢

جلسه ی دوم

یکی از عبارات قرآنی این صفحه را همراه با ترجمه از حفظ بخوانید. حفظ قرآن

تمرین قرائت
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ه: ...     ...         َاطـیـعـوا:   ... َزکـاة:   ...             ِحـۡزُب   الـلٰـّ َصـالة:   ... 

 تمرین دوم: هر كلمه را به معنای آن وصل كنید.

1ـ َخـبـیـر   انجام می دهید
٢ـ تَـۡعـَمـلـوَن   افراد رستگار و موفّق

٣ـ ُمـۡفـِلـحـوَن   آگاه
تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ـهـاَدِة  َو هُـَو الۡـَحـکـیـُم الۡـَخـبـیـُر                                       سوره ی َانعام 1ـ عـاِلـُم الۡـَغـۡیـِب َوالـشَّ

      …     ی     …       و   آشکار         و  …   با حکمت      و       …        است.

ُه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر                                  سوره ی آل ِعمران ُه یُـۡحـیـی َو یُـمـیـُت  َو الـلٰـّ ٢ـ َو الـلٰـّ

     و   …    زنده می کند و می میراند  و   …    به آنچه       …                 …       است.

٣ـ َو یَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف  َو یَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 

      و امر می کنند به       …            و نهی می کنند از          … 

ِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحـوَن                                                                                      سوره ی آل ِعمران ـٰ      َو ُاول
       و ایشان،       همان          …          هستند.

عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و دو صفت از صفات رستگاران را بنویس.

7٣

156

104
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جلسه ی سوم

صفحه ی 545 قرآن کامل

خواندن قرآن

ادُُهــم   ِمَن اِهللا َشــیئئًا‘ ا  اَول لَن ـتُغِنَى َعهنــُم اَم ـواـلُهــُم   َو ل
ُب الــّناـرِ      ُهــم فهیا خلِدو،َن � ـَیو،َم اَحص  َـِئــ اُوـل
ــبَیعَــثُ ـهــُُم اهللاُ مَجــیًعا    فــََیحِلـفوَن لَه{   کَما حَیِلـفوَن  لـَــُم
ِذوبَن � هــُم ُهــُم الـ ا ِاــن َوحَیَســبوَن اــَنهــُم عَل! َشءٍ‘ اَل
ئَِک هــُم ِذـஐرَـاِهللا‘ اُوـل نُـ   فَاَنســى ــیط ســَتـحَوذَ َعلهَِیــُم الش اٍّ
نِـ ُهــُم الخ!رِسوَن � ــیط ِحزَب الش ا ِان نِـ‘ اَل ــیط

ِحزُب الش
اَذـَّلنَی � ئَِک ِف ال ذنـَی ـیُـحاـدّوَن اهللاَ  َو َرسولَه{   اُوـل Lا ِان
اَغِلـ نَب  اَــَناـ  َو رُُسل‘ ِان اهللاَ  قَ ـِويٌّ عَ زــیزـٌ � َ کَتََب اهللاُ    ل
ِمــنوَن ــِباـِهللا  َوالــَیو،ِم اآلِخرِـ     ـیُواّدو،َن اـَتـِجدُـ وَقًما ـُیو ل
مَن ح اد اهللاَ  َو َرسولَه{    َو لَو ஐاونا آــباـءَُهــم    اَو اَــنب اـءَُهــم
ای ماَن ئَِک کــََتَب ف قُلوهِبِمُ ال اَو اِخواهَنُم   اَوَعشریَ هَتُم‘ اُوـل
َو اَـیدَـُهــم ـِبرـوٍح ِمــنهُـ « َو ـیُ دِخهُلُــم  َجــنٍّْت    جَت رـي مِن
رـُ   خلِد،نَی فهیا ‘َرِضَ اهللاُ َعهنُم   َو رَضواَعــن ُه‘ اَ ــنه حَتــتِ ـَهاال
ا  ِان ِحزَب اِهللا ُهــُم اـلُمفلِحوَن � ئَِک ِحزُب اِهللا‘ اَل اُوـل

سورهي  ُ�اِدلَه

ادُُه�    ِمَن اِهللا َش�ً�ا‘   اَول ا لَن �ُ�ِ�َ� َع�ُ� اَم ـوا�ُهُ�     َول
ُب الّ��رِ      ُه� ��ا خ�ِدوَ� � َ�وَ� �َا  �َ�ِ �اُو
َ�عَ�ُـهُُ� اهللاُ َ��ًعا    فَ�َحِلـفوَن  لَه{    کَما َ�ِلـفوَن  لَ�ُ�
هُ� ُهُ� ال�ِ�وبَن� �ِا  ا َوَ�َس�وَن اَ�هُ� عَ��! َ�ٍء‘  اَل
ئَِک هُ� ِذ�رَـاِهللا‘  اُو� �نُـ     فَاَ�س �� س�َ�َوذَ َعلَِ�ُ� الش اٍّ
نِـ ُهُ� الخ!ِ�وَن� �� ِحزَب الش ِان  ا نِـ‘  اَل �� ِحزُب الش
اَذَلَّ�� ئَِک فِ� ال �َ� �ُ�اـدّوَن اهللاَ  َورَسوَ�ه{    اُو� اِ� ا�
َ ـوِىٌّ َ���ٌ� اَغِلـ َ�  اَ�اَـ َورُُسل ‘ ِان اهللاَ  ق َ کَتََب اهللاُ     ل
اِخرِـ     ُ�وادّوَ� ِم�وَن ِ�اـِهللا    َوال�َوِ� ال اَ�ِ�دُـ َ�ًما ُ�و ل
مَن �د اهللاَ   َو َرسولَه{    َولَو���ا ءا�اـءَُه�    اَواَ� اـءََه�
ا ی ماَن ئَِک کَتََب ف� قُلو ِ�ُِ� ال اَو اِخواَ�ُ�   اَوَعشَ�َ�ُ�‘  اُو�
دَـُه� ِ�رـوٍح ِم�ُ�  «  َو�ُ دِخُ�ُ� َج�ٍّْت     َ� رـي ِمن َو اَ�
اَ�رـُ    خ�ِدَ� ��ا  ‘ َرِ�َ اهللاُ َع�ُ�     َو َرضواَع�هُ‘ َ�ِ�َهاال
  ِان ِحزَب اِهللا ُهُ� ا�ُمفلِحوَن � ا ئَِک ِحزُب اِهللا  ‘   اَل اُو�

سورهي  ُ�اِدلَه



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 84597

           پیام قرآنی

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

َفـاۡعـَتـِبـروا یـا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

ای صاحبان ِخـَرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیـرید.

سوره ی َحشـر، آیه ی 2 

1ـ آیات 4 تا 9 سوره ی َحشـر را از روی قرآنی كه در خانه دارید، بخوان. 
2ـ با توّجه به پیام قرآنی درس، خاطره ای عبرت آموز از آنچه پند گرفته ای برای 

دوستانت تعریف كن. 



85

خواندن 
از روی قرآن کامل

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یک نکته از
هزاران

            آیات 10 تا 16سوره ی َحشـر را از روی قرآن، بخوان.      

جلسه ی چهارم

ۡیـطاِن ُهـُم اۡلـخاِسـروَن                   َاال ِانَّ ِحۡزَب الشَّ

بدانید قطعًا حزب شیطان، شكست خورده و زیان كار است.          

                                                           
حزب الّله پیروز است.

                                                          
روز عاشورا

انس با قرآن کریم در منطقه ی عملیاتی شلمچه

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از 
دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از روی 

بخوانید. آن 
همین  تابستان  در  قرآن  بخش  از  می توانید  همچنین 

کتاب برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

َاال ِانَّ ِحۡزَب الـلّٰـِه ُهـُم اۡلـُمۡفـِلـحوَن

بدانید قطعًا حزب الّله پیروز و رستگار است.
 سوره ی مجادله، آیات 19 و 22



درس سیزدهم
جلسه ی اّول

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
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خواندن قرآن

صفحه ی 548 قرآن کامل

مَت ُقوااهللاَ   َولــَتــنظرُــَنفٌس ما َقدــت ذ،نَی آَمــنُوا  اٍّ Lَهاا اـــَی ــی
ـ ٍد «  َواــتُقوااهللاَ  «  ِا،ن اهللاَ  َخــب ریٌ  ـبِ ما  ـتَعَملو،َن � ـِلغَ 
ذ،نَی  نَُسـوااهللاَ     ـَفاـَنســى ـُهــم   اــَنُفَسـُهــم‘ Lاஐَ   ا ــَتکوونا َو ل

ُب الــنّ ارِ  ا یَســتَوي  اَحص ئــَِ  ُهــُم اـلفِسقو،َن �  ل اُوـل
ُب الـَجــن ِۀ  ُهــُم اـلفاـِئزـو،َن � ِۀ‘ احَص ُب الـَجــن َو اَحص
ـَلرَـاــتَیَ هـ{  اخـِشعً اـ لَو اَـنزَـلــن ا  ه َذااـلـُقرـآ،َن  عَ ل َجــَبٍل    

ِ لــّن اِس    اَمــث اُل   ـَنرِضهُبا ل ًعا مِن خَشــیَ ِۀ اِهللا‘َو تِلَک ال مُــَتَصّدِ
ا ُه َو      ّ ا ِاـلهَـ  ِال ذي ل L ُــم  ــتَیََفـرـوَن  �  ُه َواهللاُ    اِّ ـَلعهَل

ـهاَدةِ  « ُه َو الرمح،ُن الرحــیــُم  �  عاـِلــُم اـلغــَی،ِب   َوالش
ـ ــُم ل لس ل َمــِلُ   اِّـلقُّدوُس  اِّ اُه َو   اِّ ّ ا ِاـلَه ِال ذي ل L ُه َواُهللا   اِّ
‘ُ لـَجــبّ ارُ   اِّـلُمــَتـَ رّبِ ـلعَ زــیزُـ   اِّ ـلُمـهــَی ِم،ُن  اِّ ـلُمُومِ،ُن  اِّ اِّ
ُ لــب ارِي نَـ اِهللا عَّما یرُشِکوَن � ُه َواهللاُ   اِّلـخاــِلُق   اِّ ُســبـح
ِت و مـ الس یَُســّبِ ـُح  ـَله{ ما ِف  ‘ ءُ اـلحُسن

 امَسا رُ « ـَلهُ ال ـلُمَصّوِ
اِّ

اَرــِض  «  َو ُه َواـلعَ زــیزُـالَحـــیــُم  �   َوال

سورهي  َح�

مَت ُقوااهللاَ    َولَ���رُـَ�فٌس ما َقد� �َ� ءاَم�ُوا   اٍّ َهاا� �َاـ �
لَِ�دٍـ  «  َوا�ُقوااهللاَ  «  ِا� اهللاَ َخ��ٌ  �ِ ما �َعَم��َ� �
ئَِک �ـهُ� اَ�ُفَسـهُ�‘  اُو �َُسوااهللاَ    فَاَ�س� �َ� اتَکو�ا ஐَا� َول
ُب الجَ� ۀِ‘ �َُب الّ�ارِ   َو ا �َا ا�َس�َوي ُهُ� ا�فِسقوَن�ل
ُب الجَ� ِۀ ُهُ� ا�فاِ�زـوَن� لَواَ�زَـل�ا ه َذاا�ُقرءاَن �َا
ًعا     مِن خَش�ۀَـِ اهللاِ‘ عَ ل َجَ�ٍل     َ�رَـاَ�َ هـ{�ِ�عًا مَُ�َصّدِ
ُ� َ�ََف�رـوَن� �َلّ�اِس    َ�ع ِ اَمثاُل َ�ِ�ُ�ا ل َوتِلَک ال
ـهاَدةِ« ا ُه َو     عاِ�ُ� ا��َیِب    َوالش ّ   ِا�هَـ  ِال ا �ي     ل ُه َواهللاُ ا�
ا ُه َو ّ   ِا�هَـ  ِال ا �ي    ل ُه َوالر�ُ� الرح�ُ� � ُه َواُهللا ا�
�عَ زـ�زُـ �ُمـهَ�ِمنُـ   اِّ مُِن   اِّ ُمُو� لـُ�   اِّ لس ل َمِلُک   اِّ�قُّدوُس   اِّ اِّ
نَـ اِهللا عَّما �ُِ��وَ�� �ُسب  ‘  ُ �َ�ّبارُ    اِّ�ُمتَ�َ ّ�ِ اِّ
‘ �ءُ الحُس اَ�ا  ا�ُمَصّوِرُ  «   َ�هُـ ال

ُ ُهَواهللاُ ا��اـِ�ُق البارِي
َ رِض«  َوُهَوا�عَزُ�الحَکُ�� ا ِت َوال و مـ ُح لَه{مافِ� الس �َُسّ�ِ

سورهي  َح�
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ذیـَن َسـبَـقونا ِبااۡلیـماِن  ۡخـواِنـَنا الَـّ ِ َنا اۡغـِفۡر لَـنا  َو الِ َـّ 1ـ  َرب

پروردگارا، ما را بیامرز و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند؛

٢ـ  َو ال تَۡجـَعۡل فی ُقـلوِبـنا ِغـالًّ ِلـلَّـذیـَن آَمـنوا 

و در دل های ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند، کینه و دشمنی قرار نده.

َك َرئوٌف َرحیـٌم                                                                  سوره ی حشر َـّ نا ِان َـّ ٣ـ  َرب

پروردگارا، قطعاً تو بسیار دلسوز و مهربان هستی.

4ـ  ال یَۡسـَتـوی َاۡصـحاُب الـّنـاِر َو َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة 

مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت؛

5  ـ  َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة هُـُم الۡـفاِئـزوَن                                                  سوره ی حشر

اهل بهشت همان افراد رستگار و پیروز هستند.

نا َعـلَۡیـَك تَـَوکَّلـنا  َـّ 6ـ  َرب

پروردگارا، بر تو توکّل کردیم،

7ـ  َو ِالَۡیـَك َانَبۡـنا 

و به سوی تو توبه کردیم،

٨   ـ  َو ِالَۡیـَك الۡـَمـصیـُر                                                                           سوره ی ممتحنه

و بازگشت )همه( به سوی تو است.
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خواندن قرآن

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

10

٢0

4

جلسه ی دوم

آیات و عبارات منتخب سوره های َحشر و ُممـَتـَحـِنه را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید و یکی از 
عبارات را به همراه ترجمه از حفظ بخوانید.

یکی از رّبناهای این صفحه را حفظ کنید. سعی کنید آن را در قنوت نماز خود بخوانید. حفظ قرآن

تمرین قرائت
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َجـنَّـة:   ... َرحـیـم:   ...  نـا:   ...  َـّ َرب
تمرین دوم: هر كلمه را به معنای صحیح آن وصل كن.

1ـ ِاۡخـوان   اهل، یاران

٢ـ َرئـوف   مساوی است، مساوی هستند

٣ـ یَـۡسـَتـوی   برادران
٤ـ َاۡصـحـاب   بسیار دلسوز و مهربان

 تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ُه َرئـوٌف ِبـالۡـِعـباِد                                                                                                              سوره ی بقره 1ـ وَ     الـلٰـّ

     و    …       …       به بندگان  است.

...                                                                            سوره ی نساء ا َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡیـَك الۡـِکـتـاَب ِبـالۡـَحِقّ َـّ ٢ـ ِان
     قطعاً ما    …     به سوی تو    …     را   …    …

 ِاۡخـوانًـا ...                               سوره ی آل عمران
ٰ
َف بَـۡیـَن ُقـلـوِبـکُـۡم  فَـاَۡصـبَۡحـُتۡم ِبـِنـۡعـَمـِتـه ٣ـ فَـاَ لَـّ

     پس پیوند داد میان   …    شما،  پس    ُشدید   به   …       او      …     یکدیگر

ِئـَك َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة  ...              سوره ی بقره ـٰ ذیـَن آَمـنوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت  ُاول ٤ـ َو الَـّ

     و   …         …       و انجام دادند        …             ، ایشان           …                …    هستند.

ذیـَن الیَـۡعـلَـمـوَن                                       سوره ی ُزَمر ذیـَن یَـۡعـلَـمـوَن َو الَـّ ٥ـ ُقـۡل َهـۡل یَـۡسـَتـِوی الَـّ

     …    آیا مساوی  هستند  کسانی  که   می دانند        و    …      که      …          ؟!

    قسمت آخر آیه ی 4 سوره ی ممتحنه )عبارات 6 تا 8 صفحه ی قبل( را حفظ، و به 

ترجمه ی آن توّجه كن.

٢07

10٥

10٣

8٢

9
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جلسه ی سوم

بُـَرآُء

صفحه ی 549 قرآن کامل

خواندن قرآن

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
ءَ ا ــتَتـِخذوا َعُدّوي  َوَعُدومஐُ  اَولــِی ا ذ،نَی آَمــنوا   ل Lَهاا اَـــی ــی
» ءَمஐُ ِمَن الـَحّقِ ـتُ لـقوَن  ِالهَِیــم  ـِباــلَمَودةِ   َوقَد کـََفرـوا ـبِ ما ج ا
خُی رـِجوَن الرسوَل َو ِاــّیاـمஐُ   اَن ـتُوِمــنوا ـِباـِهللا َرـبِّــمُ‘ ِان کُنمُت
وَن  ِالهَِیــم ءَ  رَمضات «  ترُِسّ َخرَـجمُت ِجهاًدا ف َسبیل   َواــتبِ ـغا
ُما اَخیَفمُت َوما اَعلَنمُت‘َومَن ـَیفعَهُل ِمنــم ِ ـِباـل َمَودةِ   َواـَناَـ اَعلَمُ ب
ًء بیِل )1 اِن ــثَیَقفومஐُ   ـَیکوونا ـَلــمُ اَعدا ءَالس فََقد َضل َسوا
ِء  َوَوّدوا لَوتَکـُفرـوَن اَیِدهَیُم  َواَلِسنــََتهُم ـِباـلّسو َُویَبُسطواِالَیــم
ادمஐُُ   وَی،َم الِقــی َمِۀ« ـَیفِصُل ا اَول � لَن تــَنَفعَــمُ اَراحمُــمُ  َول
بـنََیــمُ‘ َواهللاُ ـبِ ما ـتَعَملوَن ـَبصریٌ  � قَد ஐاتَن  ـَلــمُ اـُسَوةٌ
ُا و ذنـَی َمعَه{   ِاذقالوا لَِقوِمِهــم   اـِّناـ ـُبرَـء Lهمیَ   َوااـِبرـ حََســنَ ۀٌ ف
ِمنــمُ  َومِّما ـَتعــبُ دوَن مِن دوِن اِهللا«   کـََفرـان بــمُِ   َوـبَ دا بـنََینا
ءُ اـَبَ ًدا  تَحّ ـُتوِمنواـِباـِهللا َودَحه{‘ َوبـنََیــمُُ اـلعَداَوةُ  َوالــَبغضا
اَســَتغـِفرَـن لََک   َوما اَملُِک لََک ِمَن اِهللا َ اــیَبِه  ل ِ اوَقَل اـِبرـهمیَ ل ّ ِال
نا  َوِالَیَک اَنَبنا  َو اِلَیَک ال َمصریُ� ஐا َعلَیَک ـَتَول ٍء‘َرنبِمن َش

سورهي  مُ�َ�ِ��َ ه

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ءَ اَ�ِ��وا َعُدّوي َوَعُدوُ� اَولِ�ا �َ� ءاَمنوا     ل َهاا� �اَـ �
» ءَُ� ِمَن الَ�ّقِ تُلـقوَن ِالَِ��  ِ�اـل َمَودةِ     َوقَدکََ�رـوا�ِ ما ج ا
ُ� رـِجوَن الرسوَل َو اِّ�ُ�     اَن �ُوِمنوا ِ�اـِهللا َر�ُِّ� ‘  ِان کُنُ�
ءَ َ�ضا�� «   �ُِ�ّوَن  ِالَِ�� َخرـَجُ� ِجهاًدا �� َس�ی�    َواِ�غا
ِ ما اَخَ�ُ�   وَما اَعلَنُ�‘َومَن یَفعَُ� ِمنُ� ِ�اـل َمَودةِ   َواَ�اَـ اَعلَمُ ب
ًء �یِل)1اِن َ�َ�فوُ�    َ��و�ا َ�ُ� اَعدا ءَالس فََقدَضل َسوا
َویَ�ُسطواِالَیُ� اَیِدَ�ُم َواَلِس�ََ�هُ� ِ�اـلّسوِء   َوَوّدوالَوتَ�ُ�رـوَن
َمِۀ « َ�فِصُل ادُُ�   َ�َ� الیِق  اَول ا �لَن تَ�َفعَُ� اَر�مُُ�   َول
َ�َ�ُ�‘َواهللاُ �ِ ما �َعَملوَن َ�ص�ٌ �قَد��َ� َ�ُ� اُسَوةٌ
وُا ِاذقالوا لَِقوِمِه�   اِّ�اـ ُ�رَـء   }َمعَه �َ� حََس�َۀٌ   �� اِ�رـ��َ   َوا�
ِمنُ�    َومِّما َ�عبُدوَن مِن دوِن اِهللا «   کََفر� بُِ�   َو�َ دا �َ ی�َ�ا
‘}ِمنواِ�اـِهللا وََ�هو�ُ ّءُ اَ�َ ًدا    تَح َو�ََ�ُ�ُ ا�عَداَوةُ َوالبَغضا
اَ سَ�غِ�رَـن لََک    وَما اَمِلُک لََک ِمَن اِهللا َ َ �ِه   ل ا ِ اَ�َل اِ�رـ��َ ل ّ ِال
نا  َوِالَیَک اَ�َ�نا  َواِلَیَک ال َمص�ُ� �َناَعلَیَک َ�و �َءٍ‘ر�َ ِمن

سورهي  مُمَ�ِ��َه



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 90597

           پیام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ال َتـتَّ

دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیـرید.

سوره ی ُممـَتـِحنـه، آیه ی 1 

ابتدا این حکایت زیبا را از گلستان سعدی بخوانید و سپس با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

پیام قرآنی را بخوان و چند ویژگی دوست خوب را نام ببر.

  گلستان سعدی

1ـ َصواب : درست، صحیح

2ـ تَـغابُـن : ضرر و زیان

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
سوره ی حشر، آیه ی 24
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خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
سوره ی حشر، آیه ی 24

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 آیات 6  تا 11 سوره ی ُممـَتـحنه را از روی قرآنی كه درخانه دارید،بخوان.

یک نکته از
خدای تصویرگرهزاران

انس با قرآن کریم در استان بوشهر

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از دفتر 
مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از روی آن بخوانید.

همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین کتاب 
برای انجام این فعالیت استفاده کنید.
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درس چهاردهم
جلسه ی اّول

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن جمله به جمله بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

ِن الرحــیــِم محبِســِم اِهللا الر
اَرِض«َوُهَواـلعَ زـزُیالحَکمیُ ِت َوماِف ال ـو م الس َح ِهللاِ ماِفَســب
اـتَفعَلوَن � ذ،نَی آمــَنوا    ـِلــَم ــَتقولوَن  ما ل Lهَاااـــَی 1 ــی(
ا ـتَفعَلو،َن � ـஐَ رُبَ  َمـقــتً ا ِعــندَـ اِهللا   اَن  ــَتقولوا  ما  ل
ذ،نَی ـُیقاـتِ لوَن  ف َسبــی هِل  َصّفًا     ஐَاــَنهــُم Lا اهللاَ  حُیِب ِا،ن
َقو،ِم ـی    ـِلَقوـِمهـ  بـیُنا،ٌن رَمصوٌص � َو ِاذ قاَل موس
لــَِم ـتُوذونَن   َوقَد ـَتعلَموَن اَنّ رَسوُل اِهللا ِالَیــمُ‘فَلَّما زاوغا
ا هَیِدي اـلَقو،َم اـلفِســقنَی  � اَزاغَ اُهللا  قُلوــَبُهــم‘ َواهللاُ  ل
ءیَل    ِانّ َرسوُل اِهللا َن  ِارسا انُب رَمـَیــَم     ــبی َو ِاذ قاَل عیَس
ـ ا  ـِلما  ـَب،نَی ـَیدَـى مِ،َن الــتورىۀِـ قً  ِالَیـــُم   مَُصّدِ
مسهُـ{  اَح َمُد‘ ـ ِدي     اٍّ ًا  ــِبرَــسوٍل     ـیَ أتى مِ،ن ـَبع  َو مُ ـبرَّشِ
ِّــنِت    قالوا ه ذا ِسح رـٌ مُــب،نٌی � فَلَّما ـجاـَءُهــم  ـِباــلبَی
َو مَن اَظلـَ ــُم    مِم،ِن افرَتي  عَ لَ اِهللا الـَِذَب    َو ُه َو
ـ ِلمنَی � ا هَیِدي اـلقَو،َم الظّْ ِاسالا،ِم ‘ َواهللاُ  ل ـیُ دعی  ِالَ ال

سورهي  َصف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
اَ رِض « َوُهَوا�عَ �ُ�الحَ��ُ ـوِت   َومافِ� ال م َح ِهللاِ مافِ� الس�َس
ا�َفعَلوَن� �َ� ءامَنوا     ِ�َ� َ�قولوَن ما ل )�1اـَ�هَا ا�
ا�َفعَلوَ�� �َ ُ�َ  َم��ًا ِع�دَـ اِهللا       اَن َ�قولوا    ما ل
�َ� ُ�قاتِلوَن ف� َس��ِ� َصّفًا       ஐَاَ�هُ� ِا� اهللاَ �ُحِ ـب ا�
َ�وِ� �     َقوِمه�ِ  �اٌ� َ�صوٌص � َو  ِاذ قاَل مو��ُ
لَِ� �ُوذونَ�    َوقَد تَعلَموَن اَ�ّ� رَسوُل اِهللا ِالَ�ُ� ‘ فَلَّما زا�ا
اَ�ِدي ا�َقوَ� ا�فِسقَ�� اَزاغَ اُهللا قُلوَ�ُ� ‘ َواهللاُ ل
ءیَل    ِا�ّ� َرسوُل اِهللا َ�  ِا�ا �     �َ�َ�َ �ُا �َ�َو ِاذ قاَل ع
ۀِـ ور�ـ�مَِ� ال ـ ا  ِ�ما  بََ� �َ َدى قً  ِالَ��ُ�      مَُصّدِ
�هُـ{  اَ�دَُـ‘ ـ ِدي       اٍّ ًا ِ�رَـسوٍل        �َ ��� مِ� َ�ع  َومُ ـ�َّ�ِ
ِّ�ِت      قالوا ه ذا ِسح رـٌ مُ�ٌ� � فَلَّما �اـَءُه�  ِ�اـ��َ�
َو مَن اَظلَُ�      مِمِ� ا�َ�ي عَ لَ اِهللا الَ�ِ�َب      َو ُه َو
ا َ�ِدي القَوَم الظّْلِـمَ�� ِاسالاِ� ‘  َواهللاُ  ل �ُ دعی  ِالَ� ال

سورهي  َصف

صفحه ی 551 و 552 قرآن کامل

https://www.roshd.ir/601-14
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خواندن قرآن

قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

آیات 10 تا 12 سوره ی َصّف را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

ذیـَن آَمـنوا  َها الَـّ ُـّ 1ـ یا َای
     ای کسانی که ایمان آوردید،

کُـۡم َعـلٰی ِتـجاَرٍة تُنۡـجیـکُـۡم ِمۡن َعـذاٍب َالیـٍم ُـّ ٢ـ َهۡل َاُدل

     آیا به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد، راهنمایی کنم؟

ٰ
ِه َو َرسوِلـه ٣ـ تُـۡؤِمـنوَن ِبالـلٰـّ

     ایمان می آورید )بیاورید( به خدا و پیامبر او

ِه ِبـاَۡمـواِلـکُۡم َو َانۡـُفـِسـکُۡم  ٤ـ َو تُـجاِهـدوَن فی َسـبیـِل الـلٰـّ

     و جهاد می کنید در راه خدا با اموالتان و جان هایتان

٥  ـ ٰذِلـکُـۡم َخۡیـٌر لَـکُـۡم   ِاۡن کُۡنـُتـۡم تَعۡـلَـموَن

     این بهتر است برای شما ، اگر بدانید.

٦  ـ یَـۡغـِفۡر لَـکُۡم ُذنوبَـکُۡم 
     می آمرزد گناهان شما را

7ـ َو یُـۡدِخۡلـکُۡم َجـّناٍت تَۡجـری ِمۡن تَۡحـِتـَها ااۡلَ نۡـهاُر  َو َمـساِکـَن طَـِیّـبَـًة فی َجـّناِت َعۡدٍن 

     و شما را به باغ هایی که از زیر آنها رودها روان است و به خانه های دلپذیر در بهشت های جاودان وارد می کند.

8  ـ ٰذِلـَك الۡـَفۡوُز الۡـَعـظیـُم

     این ، رستگاری بزرگ است.

10

11

1٢

تمرین قرائت
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ِتـجـاَرة:   ...   َاۡمـوال:   ...              َانۡـهـار:   ...            َعـظـیـم:   ...

 تمرین دوم:  هر كلمه را به معنای آن وصل كنید.

1ـ َعـذاٍب َالـیـٍم   می آمرزد
٢ـ تُـۡؤِمـنـوَن   عذاب دردناک
٣ـ یَـۡغـِفـُر   ایمان می آورید

٤ـ ُذنـوب   گناهان
تمرین سوم:  این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید و عبارت سوم را به همراه ترجمه از حفظ بخوانید.

1ـ ِانَّ الـظّـاِلـمـیـَن لَـُهـۡم َعـذاٌب َالیٌم                                                             سوره ی ابراهیم 

               قطعاً        …            برای آنها   …    …    است.

ِه               سوره ی آل عمران ٢ـ تَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعروِف   َو تَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر  َو تُـۡؤِمـنـوَن ِبـالـلٰـّ

     امر می کنید به      …           و  نهی می کنید  از            …        و      …         …     … 

نـوَب َجـمـیـًعـا                   سوره ی ُزَمر َه یَـۡغـِفـُر الـذُّ ِه   ِانَّ الـلٰـّ ٣ـ ال       تَـۡقـَنـطـوا ِمـۡن َرۡحـَمـِة الـلٰـّ

      نا امید نشوید       از       …         …    قطعاً   …        …     همه ی     …         را.

با توّجه به عبارات 6 تا 8 این جلسه )آیه ی 12 سوره ی صّف( بگو 
رستگاری بزرگ چیست؟

٢٢

5٣
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جلسه ی سوم

ِللَحواِریّیَن

صفحه ی 552 قرآن کامل

خواندن قرآن

ونرِه  ـیُرــی دوَن   لــِیُطِفئئوا ونَراِهللا  ــِباـوَفاِهِهــم   َواهللاُ  مُــِتــم
ذي  اَرَسَل َرسوـَلهـ{ Lـِفرـوَن  �  ُه َوا رِـهَ الـஐََو  لَو ـ
 ـ هّلِ  ُஐّد،نِی ـLا ََو د،نِی الـَحّقِ    لــِیُظـِهرَـه{ عَ ل   ــِباــلُهـ دي
ذ،نَی آَمــنوا  هَل Lهَاا اـــَی رِـهَ اـلُمرِشکو،َن � ــیஐََو لَوـ
ـــُم عَ ل جِتاَرةٍ   تــُنجــیـــُم مِن َعذاٍب َالــیــٍم � َاُدل
ـِهدـوَن  ف  َسبــیِل اِهللا َو ـتُـج    ِمــنو،َن ـباِـِهللا   َو  َرسوـِله ـتُو
ــِباـَموالـِــُم  َو اَـنفُِســمُ‘ ذلـُِــم َخریٌ  ـَلــمُ    ِان کُنمُت
ـَتعلَموَن � ـَیغـِفرــَلــمُ ذوُنـَبــمُ   َو ـیُ دِخلـــُم َجــنٍّْت
ِت َعدنٍ‘ ـِ َن َطـّیِــبَ ًۀ  ف َجـنّ رُـ   َوَمساهَن جَت رـي مِن حَتــِتهَاال
ــّبوهَنا « ـَنرٌص  ِمَن اِهللا ذلَِک اـلفَوزُ اـلعَظــیــُم  � َو اُخرـي حُتِ
ذ،نَی آَمــنوا Lَهاا اـــَی ِمــننَی � ــیِاـلُمو َو فــَتٌح  قرَـبٌی ‘َو برَّشِ
ِرــیّ � نَـ کوونا اـَنصاَراِهللا    کَما قاَل عیَس انُب رَمـَیــَم  لِلـَحوا
مَن  اـَنصاري  ِالَ اِهللا «  قاَل الـَحوارـِّیوَن    حَن نُـ  اـَنصارُ اِهللا‘
ـِئَفۀٌ« ـِئَفٌۀ ِمن ـبَ ن ِارساءیَل   َوـஐَـَفرَـت ـطاـ َ ـĤَمنَت ـطاـ ف
مِه   َفاَصــَبحوا ظاِهرـنَی � ذنـَی آمــَنوا عَل َعُدّوِ Lدـناَـا َفاَـی

سورهي  َصف

رِه� ��ُُِرـ� دوَن  لِ�ُـطِفئئوا �َراِهللا  ِ�اـَ�اِهِه�     َواهللاُ م�
��  اَرَسَل َرسوَ�ه{ ِ�رـوَن � ُه َوا� �َو لَوَ�رِـهَ ال
 ـ دي      َو دِ� ا�َ�ّقِ      لِ�ُـظـِهرَـه{ عَ لَ ا�ّدِ� �ُ ّ�ِ ِ�اـ�ُه
�َ�  ءاَ�نـوا هَا ا� �َاـ�   �  �ََو لَو َ�رِـَه ا�ُمِ�کو
�ُ� عَ�� ِ�اَرةٍ     تُ���ُ� مِن َعذاٍب َال�ٍ� � هَل َاُدل
ـِهدـوَن  ��  َس��ِل اِهللا �ُ�َو      ِمنوَ�  �اِـِهللا     َو َرسوِ�ه ُو�
ِ�اـَموالِ�ُ�   َو اَ�فُِسُ� ‘  ذلُِ�� َخ�ٌ  َ�ُ�     ِان کُنُ�
َ�علَموَن�َ�غِفرلَ�ُ� ذُ�بَُ�     َویُدِخل�ُ� َج�ٍّْت
ـ َن َطّ�ِبًَۀ     �� َجّ�ِت َعدنٍ‘ کِ  رُـ     َوَمس�َا َ� رـي مِن َ�ِ�هَاال
ذلَِک ا�فَوزُا�عَظ�ُ � َو اُخرـي �ُِ�بّوَ�ا  «   َ�ٌ� مَِن اِهللا
�َ� ءاَمنوا َهاا� �َاـ� � �َِمن ِا�ُمو َوفَ�ٌ� قرَـٌ� ‘ َو �َّ�ِ
ِر�ّ ـ؛ـ نَـ کو�وا اَنصاَراِهللا     کَما قاَل ع�َ� اُ� َ�َ�َ�  لِ�َ�وا
مَن  اَنصاري  ِالَ� اِهللا  «  قاَل ا�َ�وارِّ�وَن      َ� نُـ  اَنصارُ اِهللا‘
ِ�َفۀٌ« ِ�َفٌۀِمن بَ� ِا�اءیَل    َوَ�َ�رَـت �اـ فئَئاَمنَت �اـ
ِ�     َفاَصبَحواظاِهرـَ�� �َ� ءامَنوا عَ�� َعُدّوِ َفاَ� د�اَـا�

سورهي  َصف



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 597

           پیام قرآنی

به کمک تصویر، با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت وگو کنید.

لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن

چرا سخنی می گویید كه به آن عمل نمی كنید ؟

 سوره ی َصّف، آیه ی 2 

عاِلم بی عمل، مانند درخت………… است.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن  ١ـ نام سه پیامبر الهی كه در سوره ی َصـّف آمده پیدا كن و بنویس.ا
1ـ    …                                  2ـ    …                                  3ـ    …

٢ـ سعدی: »عاِلم بی عمل به چه ماند؟  به……………«
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از
هزاران

ـماواِت َو ما ِفی ااَۡلۡرِض           سوره ی َصّف، آیه ی ١                ـِه ما ِفی السَّ َسـبَّـَح لِـّلٰ
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدا را تسبیح و ستایش می کنند.

بوستان سعدی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

سوره ی صف را از روی قرآن، بخوان.

                                                              
همه تسبیح گوی او 

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز 
کنید و از روی آن بخوانید.

همچنین می توانید از بخش قرآن در تابستان همین کتاب نیز برای انجام این فعالیت استفاده کنید.

ðô� Ăðİ ÔƆ� Ĺ Ô̌
Ôȣ�Ľ Òɉ��ôĬ ÖƼ� İ ÔŨðļ Õů�móӖÒȿ� �

�Üð� ı˕ ×ŬaÔȡİØŨӖ�ÿ��QӖ×ŭ�ҿ� ÿg ỒƈĿɪó Üð� ÿ� þĬ Õ̡� �

� ĽÔŷ� ÿð� Ăļ ÓɁİ Ø̡ƈļ Õůbb̀×ŪĲ×Ů� ÿ� İ Ô̡ ɚó Üð� ĿÔ˄� �

� ÖõĬ×Ũ� ôĬҹ Ôı Ø̫ʖӖÙŭ��Ľ Òɉ��þĬƼ Üð� ôðóðó� �

� ÔŬô� āóӖ×ŭĬ ÔŨ� ×į�ĿδÔƀ� ı˳Øyɘ� ×į Ôʁ
Óȼ�óļ Öƫ� �

ĬØŨ�� Õĭ˰Øy
ÒȺ�þ Üð�Ľ Òɉ���ӖÒΉ ÖƤb̀ØŨĿÒΖ��ʙ� ÔôðgaÔıôðmóӖÒȿ� �

İ Ø̡ ÖƦôļ Ôƍ��ÔŸ�ÿ�Ĺ Ø̡ȼ�ÿ�ĺ ×˝
ÔŬð�ÿ�āĬɘ�ÿ�πôĬ��óӖÒȿ� �

ıʙ��Ά×Ũb×̡ĿΖ��Ľ Òɉ�Ľɧ Ôıɝ Ôô�Ӗ×ŭ�ôĬˮÔƌĬ ÖƤ��óӖÒȿ� �

ôĬҹ Ôı Ø̫ʖӖÙŭ� ýóıɝ� ĂĬ ×Ɔ� õÿóӖÔȡ��óӖÒȿ� �

ó Ôıɝ�þĬ ×Ɔ� ÕĮÔȞӖ
Óȿ�þ Üð��ҿðӖ×ŭ�Ľ Òɉ��ôĬҴ��óӖÒȿ� �

� ���

َََ

pَ
MM Q
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یادآوری   3

فّعالیت 1ـ  این شعر، بیانگر مفهوم كدام یک از این پیام های قرآنی است؟

بی عسل                                                                                                                       لکن   ، ند ر نبو ز همچو  بی عمل                     ن  لما عا  ، رد ربا ی  ا                 

1ـ لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن
٢ـ َفـاۡعـَتـِبـروا  یا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ٣ـ ال َتـتَّ

فّعالیت 3ـ آیات 180 تا 182 سوره ی صاّفات را بخوانید.

ِة َعـّما َیـِصـفوَن  1ـ ُسۡبـحاَن َرِبّـَك َرِبّ اۡلـِعـزَّ

2ـ َو َسـالٌم َعـَلی اۡلـُمۡرَسـلیـَن  

3ـ َو اۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰـِه َرِبّ اۡلـعاَلـمیـَن  

180

181

18٢

فّعالیت 2ـ این تصویر، بیانگر مفهوم كدام یک از پیام های 
قرآنی باالست؟

محّمدرضا آغاسی
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٭  کتاب بحار االنوار، ج ٩٤، ص ٢٢8

د  عا ی ختم قرآن٭ 

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

َو اۡجـَعـۡلـُه لی ِاماًما َو نوًرا َو ُهـًدی َو َرۡحـَمـًة   
و آن را برای من پیشوا، نور، هدایت و رحمت قرار ده  ؛

ـرۡ  نی ِمۡنـُه ما َنـسیـُت  ـُهـمَّ ذَ  ِکّ َالـّلٰ
بار خدایا، آنچه را از قرآن فراموش می کنم  به یادم بیاور؛

َو َعـِلّـۡمـنی ِمۡنـُه ما َجـِهۡلـُت
و آنچه را از قرآن نمی دانم به من بیاموز؛ 

َو اۡر   زُ  ۡقـنی ِتـال وَ َتـه  و آناَء الـلَّـۡیـِل َو َاۡطـراَف الـنَّـهاِر
و  تال  وتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز، روزیم ساز ؛

ـًة یا َربَّ اۡلـعالَـمیـَن َو اۡجـَعـۡلـُه لی ُحـجَّ
و آن را برای من  ، حّجت و دلیل قرار ده  ؛ ای پروردگار جهانیان  .

ا میرا  لمؤمنین امام علی علیه   ا  لّسال م   : 
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دانش آموزان عزیز!
خدا را سپاس که امسال هم توانستید آیات و سوره هایی از قرآن کریم را بیاموزید و با معنا و مفهوم برخی از کلمات 

و جمالت قرآنی آشنا شوید و درباره ی آنها بیندیشید و به دستورهای قرآن عمل کنید.
در تابستان، مدرسه تعطیل می شود، اّما یادگیری قرآن تعطیل نمی شود. بنابراین بخش »قرآن در تابستان« به منظور 
الم   تقویت یادگیری و حفظ سوره ها، پیام های قرآنی و احادیث نورانی پیامبر اکرم صلّی اللّٰه َعلَیه و آله و اهل بیت َعلیهم السَّ

در نظر گرفته شده است. 
ارتباط روزانه ی شما با خواندن، فهمیدن و اندیشیدن و نیز حفظ اجمالی قرآن کریم، زمینه ی کسب مهارت های 

قرآنی بیشتر و بهتر و انس دائمی با قرآن کریم را فراهم می کند. 
شما در تابستان امسال نیز به یاری الهی، ضمن مرور آنچه که در طول سال تحصیلی آموخته اید، موفق به روان خوانی 

و حفظ اجمالی سوره های مطفّفنی و نازعات و همچنین 6 پیام قرآنی و 6 حدیث نورانی خواهید شد. 
ان شاءاللّه
 پیشنهاد می شود برای یادگیری و حفظ هر سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی، حداقل دو جلسه درنظر گرفته شود: 

جلسه ی اّول: حفظ سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی و انجام فّعالیت ها
جلسه ی دوم: تمرین و تکرار حفظ سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی

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

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

                                                    معّلم شما

درس آخر
قرآن در تابستان 

https://www.roshd.ir/601-15
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هفته ی اّول و دوم تیرماه
1ــ پیام قرآنی درس های اّول و دوم را از حفظ بخوانید. 

2ــ پیام یک نکته از هزاران درس های اّول و دوم را از حفظ بخوانید. 

ـفین را همراه با قرائت الگو بخوانید.                     معنی نام سوره: کم فروشان آیات 1 تا 17 سوره ی ُمـطَِفّ

ـفین را می دانید؟ معنای چه کلمه ای از سوره ی ُمـطَِفّ

عبارت های قرآنی صفحه های 4 و 12 کتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات 
را حفظ هستید؟(

یاد آوریياد آوری

روخوانیروخوانی

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�َ� ِاذَاا�� الوا عَ �َ� ال�ّ اِس L فَ� � اِّ َو�ٌل  �ِ�ُمـطَـّ�ِ
�َسَ�و�َ� � َو  ِاذا  ��لوُ�    اَو  َوزَ�ُ�    ُ�ِ�وَن �
ئَِک اَ�هُ� َم�عوثوَن � لِ�َوٍ� َعظ�ٍ� � � َ�ُظ� اُو� اَ�
ـ لَ�َ�  �  �َ ـّال�«  وَ�  َ�قوُ� ال�ّ اُ�    ِ�َ�ّ�ِ ا�ع�َ
�َ ـ َب ا�ُفّ��ِر   َ��� ِ�ّ�ٍ� � َو ما  اَدر� ��ِ �ِا
ٌب  َ��وٌ�  �  َو�ٌل  َ�وَمِ�ٍ� ��ِ  � �ٌ�ّ�ِ  ما
�ِ�ّLَن   ِ�َوِ� ا� ِ�ّ�َُ�  �َ� L �َ�  �  اِّ �ِ�ُمَ�ّ�ِ
�  ُ��  ُمعَ�ٍ�  اَ�ٍ�  � ُب  ِ��    ِا�ّ �  َو ما �َُ�ّ�ِ
لَ� � َ�ّال�‘بَل› َو� ُ�ا   قاَل اَساطُ�ا� ِاذا ُ��� َعلَ� ِه آی
هُ� َعن �ما ���ا یَکِسبوَن � َ�ّال� « ِا  �ِ�ِ��ُ� �� َراَن ع
ُه� �َصالُواالجَحِ� �ِا  ��ُ � َمِ�ٍ� َ�مَحجو�َن�َ � ِ َرّ�ِ
�َن � �ي ُ� نُ�� ِ�� تَُ�ّ�ِ Lَذاا قاُل  ه�ُ ��ُ �

ف� سوره ي  ُ�طَـّ�ِ

پژوهشپژوهش

قرائتقرائت

https://www.roshd.ir/601-15-1
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درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.  

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

ـفین و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. حفظ آیات 1 تا 17 سوره ی ُمـطَِفّ

گفت و گوگفت و گو

گفت و گوگفت و گو

پیام قرآنیپيام قرآنی

حدیث نورانیحديث نورانی

 
روزی حکیمانه

ِانَّ الـّلٰـَه َیۡرُزُق َمۡن َیـشاُء بِـَغۡیـِرِحـساٍب
قطعًا خداوند به هرکس که بخواهد، روزی بی شمار می دهد.

سوره ی آل عمران / آیه ی 37

 

بحاراألنوار، جلد 75، صفحه ی 109، حدیث  12

عزت در بی نیازی
امام جواد علیه الّسالم:

ِعـزُّ اۡلـُمؤِۡمـِن، ِغـنـاُه َعـِن الـّنـاِس
عّزت مؤمن، در بی نیازی او از مردم است.

https://www.roshd.ir/601-15-2
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هفته ی سوم و چهارم تیرماه

1ــ پیام قرآنی درس های سوم و چهارم را از حفظ بخوانید. 
2ــ پیام یک نکته از هزاران درس های سوم و چهارم را از حفظ بخوانید. 

ـفین را همراه با قرائت الگو بخوانید. آیات 18 تا 28 سوره ی ُمـطَِفّ

ـفین معنای چه کلمه هایی را می دانید؟ در آیات 18 تا 28 سوره ی ُمـطَِفّ

عبارت های قرآنی صفحه های 18 و 24 کتاب درسی خود را بخوانید.
)آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یاد آوریياد آوری

روخوانیروخوانی

�  �َ�ِّ ـ ل �َ��ارِ      �َ��  عِ  َب ا� ��ِ  �ّال�  «  ِا�َ
ِّّ�وَ�  �  ِ��ٌب  َ��وٌ�  � ـ ل َ�   ما  ِع  ـ َو ما  اَدر�
�َ��ارَ    �َ��  َ�ع�ٍ�  � �َ� �  ِا� ا� ��ََُدهُ ا�ُم�َ
ِ�ِ� َ�ظُ�وَ� � �َع ِ�ُ�  ��  ُوجوِهِه� �َرا عَ �َ� ا�
َ�َ�ةَ ال�ع�ِ�  �  �ُسَقوَ� ِ�ن َرح�ٍ� َ��وٍ�  �
ـ یَ�َ� ا�َِس ا�ُم�َ�ِفسوَن � ِ َ�  �َل ِخ� ُمـ ه{ ِمسٌک‘َو�� ذل
�َن � ��ََومِ �اُجه{ ِ�ن �َس��ٍ� � َعی�ً ا �ََ�ُب ِ�َاا�ُم

ف� ادامه ي  سوره ي  ُ�طَـّ�ِ

پژوهشپژوهش

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

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

ـفین و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. حفظ آیات 18 تا 28 سوره ی ُمـطَِفّ

پیام قرآنیپيام قرآنی

گفت و گوگفت و گو

گفت و گوگفت و گو

حدیث نورانیحديث نورانی

 
خودت را هالک نکن

ۡیـدیـکُم ِالَى الـتَّۡهـلُـکَـةِ َو الُتۡلـقوا بِـاَ
هرگز با دست خود، خویشتن را هالک و نابود نکنید.

سوره ی بقره، آیه ی 195

 
راه نجات

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

َمۡن َصـَدَق، نَـجا
تصنیف غررالحکم، حدیث 4331هرکس راست بگوید، نجات می یابد.
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105 1-غررالحکم، 498/2

هفته ی اّول و دوم مرداد ماه

1ــ پیام قرآنی درس های پنجم و ششم را از حفظ بخوانید. 
2ــ پیام یک نکته از هزاران درس های پنجم و ششم را از حفظ بخوانید. 

ـفین را همراه با قرائت الگو بخوانید. آیات 29 تا 36 سوره ی ُمـطَِفّ

ـفین را می دانید؟ معنای چه کلمه ای از آیات 29 تا 36 سوره ی ُمـطَِفّ

عبارت های قرآنی صفحه های 30، 38 و 39 کتاب درسی خود را بخوانید.
)آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یاد آوریياد آوری

روخوانیروخوانی

�َ� آمَ�وا �َضحَکوَن � Lاَجَ�موا   ���ا ِ�َن ا �َ� Lا ِان
�ُ َو ِاذا مَ ّ�وا ِ�ِ�     َ�َغامَ �وَن � َو ِاذَاا�َقلَ�وا ِا�� اَهِ�ِ
ِء � � ُ و ه �لَ�وا  �َِ� ـهَ� � َو  ِاذا  َراَوُ�    قالوا ِا َ�� اٍّ
�َ� Lظَ� � �َالَ�ومَ ا�ِلّوَن � َوما اُرِس��ا َعلَِ�م حضا�َ
�ِ�ِ �َرا آمَ�وا   �َِ� ال�ُ ـّفاِر  َ�ضحَکوَن � عَ �َ� ا�
َب ال�ُ ـّفاُر   ما ���ا َ�فعَ��َن � َ�ظُ�وَن � َ�ل �ُّوِ

ف� ادامه ي  سوره ي  ُ�طَـّ�ِ

پژوهشپژوهش

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

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

ـفین و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. حفظ آیات 29 تا 36 سوره ی ُمـطَِفّ

پیام قرآنیپيام قرآنی

گفت و گوگفت و گو

گفت و گوگفت و گو

حدیث نورانیحديث نورانی

 
جواب سالم

َو ِاذا ُحـِیّیـُتۡم بِـتَـِحـیَّـةٍ، َفـَحـّیوا بِـاَ  ۡ حـَسـَن ِمۡنـها َاۡو ُرّدوها
و هرگاه کسی به شما سالم و محبتی کرد، پس بهتر از آن یا )حداقل( به اندازٔه آن پاسخ دهید.

سوره ی نساء، آیه ی 86

 
برکات سالم

         حضرت محّمد صّلی الّلٰه َعلیه  و آله:

ِانَّ ِمۡن َمۡوِجـباِت اۡلـَمۡغـِفـَرةِ ،
ـالِم َو ُحۡسـَن اۡلـکَـالِم  بَۡذَل الـسَّ

از راه های آمرزش گناهان،
 سالم کردن و نیکو سخن گفتن است.

میزان الحکمه، جلد 4، صفحه ی 534، حدیث 8836
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107 1-غررالحکم، 498/2

هفته ی سوم و چهارم مردادماه

1ــ پیام قرآنی درس های هفتم و هشتم را از حفظ بخوانید. 
2ــ پیام یک نکته از هزاران درس های هفتم و هشتم را از حفظ بخوانید. 

 

آیات 1 تا 14 سوره ی نازعات را همراه با قرائت الگو بخوانید.                        معنی نام سوره: جدا کنندگان

در آیات 1 تا 14 سوره ی نازعات معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های 45 و 51 کتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات 
را حفظ هستید؟(

یاد آوریياد آوری

روخوانیروخوانی

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ِ�حِت ـِت �َشـطًا � َوالس� �ِشـط َوال�� ِ�ع!ِت  َ�ً��� َوال�
ِت  اَم ً�ا  � � ِت  َس�ًقا  �  �َا�ُمَدّ�ِ ق�ِ َس�ًحا  �  �َالس�
ـ ا الّراِدَ�ُ�  � َ�وَ�  َ��جُ ـُ� الّراِجَ�ُ�   �   تََ�عُ ـَه
�ُ��ٌ� َ�وَمِ�ٍ� واِجَ�ٌ� � اَ�صاُر�ا �ِشَ�ٌ� �
�َقولوَن  اَِءّ��  َ�َم�دودوَن  ِ�� ا����ِ َ�ِة � اَِءذا ُ��ّ ا
ةٌ  � ِ�ظاً�� َ�ِ َ�ةً  �  قالوا تَِ� ِاًذا َ��ةٌ �ِ�َ
ٌ � َ�ِ�ذا ُ� ِ��لّساِهَ�ةِ � َ�ِ�� ما ِ�َ� َزجَ�ةٌ واِ�َ�ة

سوره ي  �زِعات

پژوهشپژوهش

قرائتقرائت
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با توّجه به پیام قرآنی و تصویر آن، درباره ی عواقب خودستایی و خودپسندی با اعضای خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید.  

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

آیات 1 تا 14 سوره ی نازعات و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. حفظ

پیام قرآنیپيام قرآنی

گفت و گوگفت و گو

گفت و گوگفت و گو

حدیث نورانیحديث نورانی

 
از خود متشکر!

فَـال تُـَزکّـوا َا ۡ نـُفـَسـکُم
خود ستایی نکنید!

سوره ی نجم، آیه ی 32

 
میوه ی عقل

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم: 
َاۡلـُخۡلـُق اۡلـَمۡحـموُد، ِمۡن ثِـماِر اۡلـَعۡقـِل

اخالق پسندیده، از نتایج عقل است.
کنزالعّمال، جلد 13، صفحه ی 94
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هفته ی اّول و دوم شهریور ماه

1ــ پیام قرآنی درس های نهم، دهم و یازدهم و »آیه ی مباهله« را از حفظ بخوانید. 
2ــ پیام یک نکته از هزاران درس های نهم، دهم و یازدهم را از حفظ بخوانید. 

آیات 15 تا 26 سوره ی نازعات را همراه با قرائت الگو بخوانید.

در آیات 15 تا 26 سوره ی نازعات معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه ی 75 کتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحه را حفظ هستید؟(

یاد آوریياد آوری

روخوانیروخوانی

ِس ه{ ِ���واِد ال ُمَقد �هُ َر�ِاذ �د � ��َک َ�ُ� مو �ل اَت�َ
ذَ� ِا�� ِ��َ�َن   ِا� ه{ َط�� � �َُقل َ�ل لََک ُطًوي � اٍّ
�  ��َک    �ََ�خ ِا��  اَن  َ�َ��ّ ی � َو اَه ِد�ََک  ِا��  َرّ�ِ
� ��َب   َوَع ��ََ� � ـ هُ اآل�ََ� ال�ُ �ي �َر��َ
�ُ�  اَدَ�َ�  �َسـ��  �  �َ ـحَ ـَ�َ      �َ��دي  �  َ�قاَل  اََ��
�َع ��  �  َ��َخَ َذهُ اهللاُ    َ���َل اآلِخَ�ةِ َر�ُ�ُ� ا�
�  ���َ  �ِعَ�ةً    ِ�َم�َ  �َ ِ �و��  �  اِ�  ��  ذل َوا�

ادامه ي  سوره ي  �زِعات

پژوهشپژوهش

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

1ــ با توّجه به تصاویر این صفحه، درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید. 
2ــ چه ارتباطی بین پیام قرآنی این جلسه با جلسه ی قبل وجود دارد؟

آیات 15 تا 26 سوره ی نازعات و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید. حفظ

پیام قرآنیپيام قرآنی

گفت و گوگفت و گو

گفت و گوگفت و گو

حدیث نورانیحديث نورانی

 
خدای تصویرگر

ُر ُهـَو الـّلٰـُه اۡلـخالِـُق اۡلـباِری اۡلـُمـَصـِوّ
اوست خدایی که آفریننده، پدید آورنده و صورت گر است.

سوره ی َحشـر، آیه ی24

 
طلب یاری از خدا

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

، َعـلٰی ِخۡدَمـِتـکَ َجـواِرحی  ! َقـِوّ یـا َرِبّ
پروردگارا! اعضای بدنم را در خدمتت توانا کن. 
َو اۡشـُدۡد، َعـلَی اۡلـَعزیـَمـةِ َجـوانِـحی

فرازی از دعای کمیلو اراده ام را در انجام کارها، قوی ساز.
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هفته ی سوم و چهارم شهریور ماه

1ــ پیام قرآنی درس های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم را از حفظ بخوانید. 
2ــ پیام یک نکته از هزاران درس های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم را از حفظ بخوانید. 

آیات 27 تا 46 سوره ی نازعات را همراه با قرائت الگو بخوانید.

در آیات 27 تا 46 سوره ی نازعات معنای چه کلمه هایی را می دانید؟

عبارت های قرآنی صفحه های 81 و 87 کتاب درسی خود را بخوانید. )آیا عبارت های خواسته شده در این صفحات را حفظ هستید؟(

یاد آوریياد آوری

روخوانیروخوانی

پژوهشپژوهش

قرائتقرائت

ءُ‘ َ��!ها � َر�ََع َ��َ ـها ما خَلـًقا    اَِ� الس ��َََءاَنُ�� ا
ـها  �  َو  اَغطََ�  لَ� َ�ا     َو  اَخَ�َج  ُ�� ـها  � ـ �ََسـّو�
ءَ�ا ِ َ�    دَح�!ـها  �  اَخَ�َج  ِم�ا �� �َرَض  َ�عَد  ذل َوا�
َو  َ�ع�! ـها  �  َوا�ِ�� اَل   اَرس�! ـها  �  َم��ًعا  لَُ��
� ال�ُ �ي �ُ � �َ�عاِمُ�� َ�ِ�ذا ج اءَِت ا�ّطـ� ِ َو �
َزِت ا�َ�ح�ُ� ِ��ساُن  ما  َس�� � َو ُ�ّ�ِ ُ�ا� �َوَ�  َ�َ ـَذ�
�ا �Lةَ ا َو آَ�َ�ال حَ�و � ��َن َط� ��َّ��َ � مَن َ��ي�ِ
� َ�ِ�ن ا�َ�ح�َ�  ِ�َ� ا�َمأوي � َو  اَّ�� �َن �َ�
� ـفَ�  َعِ� ا�ـهَـوى �َو  َ�َ�� ال      �ِ�َّر  �َ���َ
َ�ِ�ن الجَ�َ� ِ�َ ا� َمأوي � �َس�َ��َ�َک َعِن الّساَعِۀ
َک ها � ِا��  َرّ�ِ ـ ها � ف�َ�  اََ� ِ�ن ِذ��� �اَّ��َن  ُ�س
ها � َ��َ�هُ� �ما  اََ�  ُم� ِذرُ  �َن َ�ش �ها � ِا ��َُمن
ها  � ��ُ اَو    �ً� عَ ـِشـ  � َ�وَ� َ�َ�وَ�ها     لَ� �َ لَ��وا    ِا�ّ

ادامه ي  سوره ي  �زِعات
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درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.  

با توّجه به تصاویر این صفحه، درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید. 

آیات 27 تا 46 سوره ی نازعات و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را از حفظ بخوانید.حفظ

گفت و گوگفت و گو

گفت و گوگفت و گو

حدیث نورانیحديث نورانی

پیام قرآنیپيام قرآنی

 
آفرینش هدف دار

 ، ذا باِطـال ً ـٰ َربَّـنا ما َخـلَقـَت ه
پروردگارا! این جهان را بیهوده نیافریده ای، 

ُسۡبـحانَـکَ، َفـِقـنا َعـذاَب الـّنـاِر
سوره ی آل عمران، آیه ی 191تو منّزه و پاکی؛ پس ما را از عذاب آتش نگاه دار.

 
زمزمه ی منتظَر

هُ تَعالی فرجه الشریف: ل الـلٰـّ امام عصر َعجَّ
ـةِ َاللَّـُهمَّ اۡرُزۡقـنا، تَۡوفیـَق الـّطاَعـةِ َو ُبۡعـَد اۡلـَمۡعـِصـَیـةِ َو ِصۡدَق الـنِّـیَّ

بار خدایا! توفیق طاعت و عبادت، دوری از گناه و نیز نّیت پاک به ما روزی فرما.
سر آغاز دعای امام زمان علیه الّسالم، مفاتیح الجنان
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الف
بپردازید  ٥/1 اۤتوا  

آخرت  3/2 اِۤخَرة  
ایمان آورد  ٥/٥ اَۤمَن  

ایمان آوردیم    4/10 اَۤمـّنـا  
آیات، نشانه ها  ٥/٦ اۤیات  

آیه، نشانه  4/12 اۤیَـة  
آیا  6/9 َا  

گرفت  ٥/9 َخَذ   ِاتَـّ
تقوا پیشه کنید  6/3 قوا   ِاتَـّ

گناه  6/4 ِاثۡـٌم  
اجتناب کنید و دوری کنید  6/4 ِاۡجـَتِنـبوا  

پاداش   3/3 َاۡجـر  
زمان    4/11 َاَجـل  

کسی، یکی  ٥/٧ َاَحد  
کار خوب، نیکی    2/11 ِاۡحسان  
کار خوب کردند  ٥/4 َاۡحَسنوا  

برادران  6/13 ِاۡخوان  
آزار و اذیت   ٥/8 َاذًی، َاذٰی  

زمین   4/4 َاۡرض  
نام، اسم  6/8 ِاۡسم  

اطاعت کنید  َاطـیـعوا  4/3 
ُاۡعـبُدوا  5/3  عبادت کنید

بیامرز ِاۡغـِفر  5/12 
َاقیموا  ٥/1   بر  پا دارید

بزرگ تر    ٣/1 َاکۡـبَـر  
مگر  6/8 ِاّل  

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   ٧ /٥ َاۡمر  
تو  4/13 َانۡـَت  

شما   6/9 َانۡـُتم  
نازل کرد، فروفرستاد   4/15 َانۡـَزَل  

نازل شد   ٥/1٠ ُانۡـِزَل  
نازل کردیم، فرو فرستادیم   ٥/٦ َانۡـَزلۡنا  

نعمت دادی   ٥/12 َانَۡعۡمَت  
انفاق کردند  6/10 َانۡـَفـقـوا  

انفاق کنید، ببخشید  4/9 َانۡـِفـقـوا  
رودها   ٥/8 َانۡهار  

ب 
بینا    3/7 بَـصـیـر  

بعضی  6/4 بَۡعض  
صبح   4/12 بُـۡکـَرة  

فرزندم  2/5 بُـَنـیَّ  
پیام  2/7 بَـیـان  

خانه   ٥/1٣ بَـۡیت  
دلیل روشن  6/11 بَِیّـنات  

ت 
تجارت  6/14 ِتجاَرة  

اندیشه می کنید  ٥/٦ تَۡعـِقلوَن  
عمل می کنید  6/4 تَۡعـَملوَن  

قبول کن، بپذیر   4/6 ل   تَـَقـبَـّ
توبه کنید  ٥/8 توبوا  

ایمان می آورید  6/14 تُۡؤِمـنوَن  
ج

جهاد کنید  ٥/٣ جاِهـدوا  
پاداش  2/11 َجزاء  

بهشت ها  ٥/٥ َجّنات  
لشکریان  6/2 ُجـنود  

بهشت  ٥/٥ َجّنة  
ح 

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

آهن   6/10 َحدید  
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  
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خوبی، کار خوب   3/10 َخـۡیـر  
بهتر، بهترین   4/13 َخـۡیـر  

کارهای خوب َخـۡیـرات      ٣/٧ 
بهترین کار  ٣/1 َخـۡیـِر الـَعـَمل  

 د 
دنیا   2/3 ُدنیا  

ذ 
ذّره   3/11 ة   َذرَّ

تذکُّر  6/6 ِذکۡرٰی  
گناهان  6/14 ُذنوب  

صاحب  6/6 ذو  
ر 

بسیار دلسوز و مهربان  6/13 َرئوف  
پروردگار    3/8 َرّب  

پروردگار ما، پروردگارا   2/11 َربَّـنـا  
رحمت   2/12 َرۡحـَمـة  
بخشنده   3/1 َرۡحـٰمـن  
مهربان   3/10 َرحـیـم  
روزی   2/15 ِرزق  

پیامبران   ٥/4 ُرُسل  
پیامبر   3/1 َرسـول  

انار  6/8 ُرّمان  
ز

زکات، صدقه ی واجب   4/7 َزکـاة  
زیور، زینت   ٥/9 زیَنـة  

س 
عیب و نقصی ندارد   3/1 ُسـبۡـحـاَن  

هفت    4/9 َسـبۡـع  
آسمان   ٥/٧ َسماء  

آسمان ها   ٥/11 َ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   ٥/5 صاِلح  

کارهای خوب   ٥/٣ صاِلحات  
بخشش ها   ٥/8 َصَدقات  

بخشش   ٥/8 َصَدَقة  
راه    4/5 ِصـراط  

نماز   2/5 َصـالة  
ط

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

ظ
ظالمان، ستمگران  3/5 ظـاِلـمـیـَن  

گمان   6/4 ظَّن  
ع 

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

بندگان   ٥/٧ ِ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   ٥/٥ َعِمَل  

انجام دادند   ٥/٣ َعـِمـلوا  
نزد   4/6 ِعـۡنـد  

چشمه ها  6/5 ُعـیون  
غ 

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

پسر   ٥/٥ ُغالم  
بی نیاز   ٥/11 َغِنّی  

ق
گفت    4/8 قـاَل  
توانا  4/2 َقـدیـر  

قرآن، کتاب خدا   2/14 ُقـۡرآن  
بگو   ٥/12 ُقۡل  
کم    4/4 َقـلـیـل، َقـلـیـلَة 

قلوب، دل ها، قلب ها   4/13 ُقـلـوب  
ماه   4/14 َقـَمـر  
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قدرت و نیرو   ٥/4 ة   ُقـوَّ
قوم، گروه   4/12 َقـۡوم  

نیرومند  6/10 َقِوّی  
ک

کافران، افراد بی ایمان   4/13 کـاِفـریـَن  
بسیار   4/4 کَـثـیـر، کَـثـیـَرة  

همه، هر  6/8 کُل  
بخورید  2/4 کُـلـوا  

ل
نیست  4/7 ل   

اندیشه نمی کنید   ٥/٦ لتَۡعـِقلوَن  
دوست ندارد  2/12 ل یُـِحـبُّ   

مروارید  6/8 لُـۡؤلُـؤۡ 
شب   ٥/2 لَۡیل  
شب   ٥/10 لَۡیلَة  

م
آب   4/15 ماء  

مؤمنان  6/1 ُمۡؤِمنوَن  
مؤمنان  4/1 ُمـۡؤِمنیـَن  

مبارک، با برکت   ٥/10 ُمباَرکَـَة  
بشارت دهنده  6/2 ر   ُمبَِشّ

روشن   ٥/٦ ُمبین  
افراد باتقوا  6/5 ُمـتَّـقیَن  

َمثَل، داستان   ٥/9 َمـثَـل  
نیکوکاران  2/16 ُمـۡحِسنیـَن  

مهربانی  3/16 َمْرَحـَمـة  
پیامبران، فرستادگان  )الهی(  4/٥ ُمـۡرَسـلـیـن  

راست  4/5 ُمـۡسـَتـقـیـم 
اسراف کنندگان   2/9 ُمـۡسِرفـیـَن  

معّین   4/11 ـی   ُمـَسـمًّ
خوب، کار خوب   ٥/8 َمۡعروف  

بدکاران  3/5 ُمـۡفِسدیـن  
افراد رستگار و موفق  6/12 ُمۡفـِلـحون  

مالئکه، فرشتگان  2/3 َمـالِئـَکة  

فایده ها  6/10 َمناِفع  
ترازو  6/7 میزان  

ن
ما   4/13 نا  

آتش  2/3 نـار  
مردم  2/7 نـاس  

پیامبر  2/3 نَـِبـّی  
هشداردهنده  6/2 نَـذیر  

زنان  6/3 ِنساء  
ما  6/9 نَۡحُن  

نعمت  2/6 ِنـۡعـَمـة  
روز   ٥/2 نَهار  

و
پدر و مادر  3/4 واِلـَدیۡـِن  

پدر و مادرم   ٥/12 واِلَدیَّ  
هـ

هدایت   4/11 هُـًدی، هُـٰدی 
این   4/14 ٰهـذا 

آیا  6/8 َهـۡل  
او   4/15 هُـَو  

ی
ای  6/3 ها   ُـّ یا َای

دوست دارد  2/5 یُـِحـبُّ  
مساوی است  6/13 یَۡسـَتوی  

می داند  6/4 یَۡعـلَُم  
انجام دهد   ٥/11 یَۡعـَمۡل  

برپا می دارند  6/1 یُـقیـموَن  
انفاق می کنند  4/9 یُـۡنـِفـقـوَن  

هدایت می کند   ٥/11 یَۡهدی  
روز  3/1 یَـۡوم  

آن روز   ٥/9 یَۡوَمِئٍذ  
روز قیامت   3/1 یَـۡوِم الـّدیـِن 
روز قیامت   ٥/4 یَـۡوَم اِلقیاَمة  
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