
٭ كتاب ِبحارُ االَنوار، جلد ٤٤، صفحه ٣٩١

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

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

را در کالس تمرين کنيد. 

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

من نماز و خواندن كتاب خدا را دوست دارم.

آموزش نمازآموزش نمازفصل اول
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نماز ياد خدا،
      شكر خدا

            و سخن گفتِن با خداست؛
نماز ستون دين است.

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

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

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

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

۴ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

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

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

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

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

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

ـاله ِ َحـىَّ َعـلَـى الـصَّ
بشتاب    به سوى نماز. 

اذان     اقامه
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َحـىَّ َعـلَى الۡـَفـالِح
بشتاب به سوى رستگارى.

َحـىَّ َعـلٰى  َخـۡيـِر        الۡـَعـَمـِل
بشتاب   به   سوى   بهترين   كار.

ـالهُ  اَمـِت الـصَّ َقـۡد ق
نماز برپا شد.

بَـرُ ُه َاكۡ َالـلـّٰ
خدا بزرگ تر است.

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

اقامه

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۲ بار

۱ بار

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

اذان

۲ بار

۲ بار

ندارد

۲ بار

۲ بار
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جلسه ی دوم

                 

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

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

حيـِم   ۡحـٰمـِن الـرَّ ۳ـ َالـرَّ
      بخشنده ى مهربان است. 

اِلـِك يَـۡوِم الـّديـِن   ۴ـ م
      صاحب روز قيامت است. 

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

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

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

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

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

َ الـّضـالّـيـَن              ۹ـ َو 
     و نه راه گمراهان.

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

٧



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

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

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

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

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

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

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

سوره ى توحيد
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سوره ى بقره، آيه ى ۲۰۱

وت ن ُق

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

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


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

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

بخش بخش بخوانيد.

ركوع

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

و من او را سپاس و ستايش مى گويم.

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

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

ار ف غ ِاسِت

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

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

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

جلسه ی چهارم

َسجده

ٰى حاَن  َرِبّـَى     الۡـاَۡعـل بۡ ُس
  َو  ِبـَحـۡمـِده ى

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

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

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

عه تسبيحات َارَب
ِه بۡـحاَن الـلـّٰ ُس

خدا هيچ عيب و نقصى ندارد،

ِه َو الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ
و سپاس و ستايش براى خداست،

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

بَـُر ُه َاكۡ َو الـلـّٰ
و خدا بزرگ تر است.

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

جلسه ی پنجم

١١



ـد هُّ َشـ تَـ

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

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

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

جلسه ی ششم

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

لوحه،  روى  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 
بخش بخش بخوانيد.
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  اكنون ذكر سالم  را از نوار گوش كنيد؛ همراه با آن بخوانيد و  از روی کتاب خود، خط ببريد.

َسـالم

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

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

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

ا ـالمُ   َعـلَـۡيـن سالم بر ما   َالـسَّ

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

ۡم ـالُم  َعـلَـۡيـُك َالـسَّ
  سالم بر شما                      

اتُـه  و َرك ِه َو بَـ َمـُة الـلـّٰ َو َرۡح
 و رحمت و بركات خدا بر شما باد.  
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َه   َو  َمـالِئـَكـَتـه و ِانَّ الـلـّٰ
خدا و فرشتگان او

َّ
يُـَصـلّـوَن  َعـلَـى        الـنَّـِبـی
بر پيامبر صلوات و درود مى فرستند

وا ذيـَن  آَمـن َهـا        الـَّ ـُّ يـا  َاي
اى مؤمنان

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

و تسليم فرمان او شويد.
َمـالِئـَكـة: ...

سوره ی احزاب، آيه ی ۵۶

آيه ی صلوات

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

اميد است خداى مهربان ما را از نمازگزاران قرار دهد.
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تمرينـ  چند نفر از دانش آموزان، يک نماز سه رکعتی را به طور 
کامل در کالس يا نمازخانه ی مدرسه با صدای بلند بخوانند.

جلسه ی هشتم

١٥



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

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

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

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

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

ل، آيه ى ٢٠ ِمّ سوره ى ُمزَّ  

در 33 روز پی در پی
(هر روز يك جلسه)

آموزش روخوانی قرآن كرميفصل دوم
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١٨

يادآورى تركيب حروف و حركات

روز اولروز اول

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

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

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

حركت
حرف

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

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

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



١٩

روز دومروز دوم

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

َدۡثـِاۡثـَمـۡثـُمـۡتـَيـۡتـِسـۡتـُكـۡبـِرۡبـَاۡبـ

َيـۡخـُنـۡخـِاۡخـَصـۡحـِمـۡحـُنـۡحـُيـۡجـَتـۡجـِاۡجـ

ِفـۡرُيـۡرَذۡرُيـۡذَكـۡذِاۡذَكـۡدُعـۡدُمـۡد

ِمـۡشـَحـۡشـُاۡشـِبـۡسـُخـۡسـَفـۡسـِرۡزُجـۡزَتـۡز

ِقـۡطـُنـۡطـَبـۡطـُوۡضـِبـۡضـَفـۡضـَقـۡصـُيـۡصـَنـۡصـ

َاۡغـِزۡغـُتـۡغـَدۡعـُتـۡعـِضـۡعـُيـۡظـِبـۡظـَعـۡظـ

ُنـۡكـَيـۡكـِتـۡكـِاۡقـُلـۡقـَيـۡقـَنـۡفـِكـۡفـَصـۡفـ

َلـۡنـُيـۡنـِمـۡنـِسـۡمـُقـۡمـَلـۡمـَبـۡلـُقـۡلـِاۡلـ
َلـۡيـزُ  ۡيـاَ  ۡيـِبـۡهـُدۡهـَنـۡهـَقـۡوَسـۡوَاۡو

يادآورى حرف ساكن

بَـۡل          ِاۡن          ُقـۡم

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



٢٠

ُاۡحـِضـَرِت َاۡحـَضـَرۡت  َالۡـَحـۡمـدُ 

َانۡـَعـۡمـَت َانۡـَذۡرنـاكُـمۡ  َاطۡـَعـَمـُهـۡم  

ا َخـلَـۡقـنـاكُـۡم ١ــ ِمـۡنـه
 

٢ــ فَـُهـَو يُـۡنـِفـُق ِمـۡنـُه

يـِنـَك ا فى يَـم ٣ــ َو َالۡـِق م
 

وُسـَف ٤ــ كَـٰذِلـَك ِكـۡدنـا ِلـي

٥ ــ َو يَـۡهـدى ِالَـۡيـِه َمـۡن يُـنـيـُب

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

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



٢١

تمرين حرف ساکن

روز سومروز سوم

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

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

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

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

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



٢٢

روز چهارمروز چهارم

يادآورى تنوين

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

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

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

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



٢٣

ا     يـًم َحـك َرۡحـَمـةً  بَـَشـرٌ  نَـۡفـسٌ 
َشـۡيـئًـا َحـَسـَنـةً  َزۡرعٌ  بَـۡعـٍض 

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

ا َو َقـَمـًرا ُمـنـيـًرا ا ِسـراًج ٣ــ َو َجـَعـَل فيـه

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

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


