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آيات ٥٤ تا ٦٢ سوره ی هود را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.تمرين اول

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

جلسه ی اول درس چهارمدرس چهارم

تمرين دوم



  ۲۷  

جلسه ی دوم
قرائت آيات درس را از نوار گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف تمرين اول

کلمات توجه کنيد.

وقف، تمرين دوم هنگام  در  شود  دقت  کنيد.  وقف  سطر  هر  آخر  و  بخوانيد  را  قرآنی  عبارات  اين   
حرکت خوانده نمی شود و «ـة  ة» به «  ـه  ه» تبديل می شود. به ترجمه ی عبارات نيز توجه کنيد.

َانفال ٦٠ ٍة      ١ـ َو َاِعـّدوا لَـُهۡم َمـا اۡسـَتـطَـۡعـُتـۡم ِمـۡن ُقـوَّ
و آماده کنيد در برابر آن ها (دشمنان خدا) آن چه می  توانيد از قدرت و نيرو  

يونُس ٢٦ ٢ـ ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنُـوا الۡـُحۡسـنـٰی َو ِزيـاَدةٌ     
برای کسانی که کار خوب کردند، پاداش نيکوتر و بيش از آن است.  

َاحزاب ٢١ ِه ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة      ٣ـ لَـَقـۡد کاَن لَـکُـۡم فی َرسوِل الـلـّٰ
قطعاً برای شما، پيامبر خدا، الگوی نيکويی است.  

نـا َو ءاِتـنـا مـا َوَعـۡدتَـنـا َعـلٰی ُرُسـِلـَك َو التُـۡخـِزنـا يَـۡوَم الۡـِقـيـاَمـِة             آل ِعمران ١٩٤  ـَّ ٤ـ َرب
پروردگارا ببخش به ما آنچه وعده دادی به وسيله ی پيامبرانت؛ و خوار نساز ما را در روز قيامت.  



  ۲۸  

کار در کالس

تمرين اول

تمرين دوم

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

ة:   قدرت و نيرو    رعد و برق ١ـ ُقـوَّ

٢ـ َاۡحـَسـنوا:   کار خوب کردند   کار کردند

٣ـ ُرُسـل:   پيامبر    پيامبران

٤ـ يَـۡوَم الۡـِقـيـاَمـِة:   خانه ی آخرت     روز قيامت

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

ِه               کَهف ٣٩ َة   ِاّال    ِبـالـلـّٰ ١ـ   ال     ُقـوَّ
 …      …    مگر از سوی …

َقـۡوا     َاۡجـٌر   َعـظيـمٌ            آل ِعمران ١٧٢ ٢ـ ِلـلَّـذيـَن    َاۡحـَسـنوا ِمـۡنـُهـۡم َو اتـَّ
برای کسانی که    …       از آن ها و تقوا داشتند    …      … است.

ِه  َو َمـالِۤئـَکـِتـٰه َو کُـُتـِبـٰه   َو  ُرُسـِلـٰه                      بقره ٢٨٥ ٣ـ   کُـلٌّ ءاَمـَن     ِبـالـلـّٰ
  همه  ايمان آوردند به  …   و      …     او  و کتاب های او و      … او.

ُه يَـۡحـکُـُم   بَـۡيـَنـکُـۡم  يَـۡوَم الۡـِقـيـاَمـِة             ِنساء ١٤١ ٤ـ  فَـالـلـّٰ
 پس …    حکم می کند ميان شما    …        …



  ۲۹  

جلسه ی سوم

با  باشد.  داشته  قرآن  يک  حداقل  ميز  هر  بياوريد؛  کالس  به  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  يا  نمازخانه  از 
راهنمايی آموزگار يک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنيد. سپس دانش آموزان هر ميز، آيات آن صفحه را 

برای يک ديگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود يک سطر را با صدای بلند می خواند.

١٢

٣

انس با قرآن کريم در کشور فلسطين    ١    ،     ٢    ،   ٣   و لبنان   ٤ 

٤

خواندن از روی قرآن کامل



قصّه ی آيه ها

  ۳۰  

ـًا»٭ حضرت ابراهيم كمر  چند مرد ناشناس به سوى حضرت ابراهيم مى آيند و بر او سالم مى كنند. «قـالـوا َسـالم
راست مى كند و با پشت دست، عرق پيشانى اش را مى گيرد و مى گويد: سالم بر شما؛ و در حالى كه دست از كار مى كشد، 

آن ها را به خانه دعوت می کند.
 چند لحظه بعد از ورود مهمانان به خانه، حضرت ابراهيم از اتاق بيرون آمده و به همسرش مى گويد: سارا بانو! 

در منزل چه داريم؟ بايد غذايى براى مهمانان آماده كنيم.

٭ سوره ی هود، آيه ی ٦٩

بشارت
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سارا پاسخ مى دهد: اگر شما به من كمک كنى، كباب خوبى از گوساله براى مهمانان پيامبر خدا آماده مى كنيم.
حضرت ابراهيم درحالى كه خود را براى اين كار آماده مى كند، مى گويد: كباِب گوساله، آن هم دست پخت سارا بانو 

خوردن دارد.
٭ ٭ ٭

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

روانه كنيم.
يكى از مهمانان رو به حضرت ابراهيم مى كند و مى گويد: نگران نباش اى پيامبر خدا! ما فرستادگان خداونديم و 
فرشتگان نيازى به غذاى انسان ها ندارند. سارا نيز كه از غذا  نخوردن مهمانان نگران شده بود، با اين سخنان، ترسش 
ـرنـاهـا ِبـِاۡسـحـاَق»٭ ما امروز براى شما مژده اى داريم.  فرو ريخته و مى خندد. آن گاه فرشتگان ادامه مى دهند: «َفـَبـشَّ

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

٭ سوره ی هود، آيه ی ٧١
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سارا جلو مى آيد و با تعجب مى گويد: ديگر از ما گذشته است، من و او براى بچه دار شدن خيلى پيريم … ابراهيم 
كه هنوز ساكت است، لب هايش كم كم به خنده باز مى شود. 

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

چشم هاى سارا از شادى و اميد برق مى زند و اشک شوق بر گونه اش مى چكد. حضرت ابراهيم به شكرانه ى 
لطف الهى به سجده مى رود و سارا نيز در پشت سر همسرش سجده ى شكر به جاى مى آوَرَد. 



  ۳۳  

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرين اول

رم صلي اهللا عليه و آله: پيامبر ا

راست ترين سخن ها، سخن راست ترين سخن ها، سخن 

قرآن و  بهترين داستان ها،قرآن و  بهترين داستان ها،
٭٭

 داستان های قرآن است داستان های قرآن است..

٭ ِبحاُر االَنوار، ج ٩٢

آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار 
تمرين کرده و هنگام شنيدن قرائت آيات درس به چگونگی وقف در آخر آيات دقت کنيد.

قطره اما درياقطره اما دريا



  ۳۴  

تمرين دوم

در عبارات تمرين باال، زير حروف ناخوانا خط بکشيد و هم چنين اتصاالت را با تمرين سوم
فلش نشان دهيد.

هر روز تعدادی از آيات ٦٣ تا ٧١ سوره ی هود را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور آنچه که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشيد.

١ـ بَـِل اِۡالنۡـسـاُن َعـلـٰی نَـۡفـِسـٰه بَـصـيـَرةٌ    ١٤            قيامت ١٤

ِثّر ٥٦ ٢ـ هُـَو َاۡهـُل الـتَّـۡقـوٰی َو َاۡهـُل الۡـَمـۡغـِفـَرِة            ُمدَّ

ًة طَـِيّـبَةً            آل ِعمران ٣٨ ـَّ ي ٣ـ قـاَل َرِبّ َهۡب لـی ِمـۡن لَـُدنۡـَك ُذِرّ

٤ـ َو فـاِکـَهـٍة کَـثـيـَرٍة   ٣٢    الَمـۡقـطـوَعـٍة َو ال َمـۡمـنـوَعـٍة  ٣٣          واقعه ٣٢ و ٣٣

خواندن روزانه ی قرآن
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جز ء ١٢                                                  سوره ی هود ١١

صفحه ی ٢٢٩ قرآن کامل
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تمرين اول
امل

ن ک
قرآ

 ٢٨
ی ٥

حه 
صف

 آيات ٢٨ تا ٣٨ سوره ی ِاسراء را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.

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

جلسه ی اول درس پنجمدرس پنجم

تمرين دوم



  ۳۷  

جلسه ی دوم

تمرين اول

تمرين دوم

قرائت آيات درس را از نوارگوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانيد و به وقف 
کلمات توجه کنيد.

بخوانيد.  زير  مثال  دو  مانند  هستند،  کوچک  «ِن»  دارای  که  را  قرآنی  عبارات  اين 
به ترجمه ی عبارات زير توجه کنيد.

َخـۡيـُر ِن اطۡـَمـاَنَّ  ←  َخـۡيـُرِن اطۡـَمـاَنَّ

ذی ذی  ←  َجـمـيـَعـاِن الـَّ َجـمـيـَعـاِن الـَّ

ـٰی      ـُرَك ِبـُغـالِم   ِن اۡسـُمـه و يَـۡحـي ١ـ ِانّـا نُـبَـِشّ
قطعاً ما بشارت می دهيم تو را به پسری که اسم او يحيی است.             مريم ٧  

بَـۡت َقـۡوُم نـوِح  ِن الۡـُمـۡرَسـلـيـَن      ٢ـ کَـذَّ
انکار کردند قوم حضرت نوح پيامبران را.             ُشعراء ١٠٥  

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

٤ـ َو َاّمـا َمـۡن ءاَمـَن َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا فَـلَـه و َجـزاءَ  ِن الۡـُحـۡسـنٰی     
و اما هر کس ايمان آورد و انجام داد کار خوب پس برای او پاداشی نيکوتر است.           کَهف ٨٨  



  ۳۸  
٭  َدلۡو: ظرفی برای کشيدن آب از چاه، سطل

کار در کالس

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

١ـ ُغـالم:   دختر     پسر

٢ـ َجـّنـات:   بهشت    بهشت ها

٣ـ َجـنَّـة:   بهشت    بهشت ها

٤ـ ءاَمـَن:   ايمان آورد    انجام داد

٥  ـ َعـِمـَل:   ايمان آورد    انجام داد

٦  ـ صـاِلـح:   کار خوب    کارهای خوب

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

١ـ  فَـاَۡدلـٰی َدلۡـَوه و قـاَل يـا بُـۡشرٰی ٰهـذا ُغـالٌم    
پس َدلو٭ خود را داخل چاه انداخت؛ آن گاه گفت مژده … يک … است.           يوُسف ١٩

ِئَك يَـۡدُخـلـوَن الۡـَجـنَّـَة ـٰ ۤ ٢ـ ِاّال َمـۡن تـاَب َو ءاَمـَن َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا فَـاُول
مگر کسی که توبه کرد و    …    و  …    …     پس ايشان وارد   …    می شوند.        مريم ٦٠

ذيـَن ءاَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت لَـُهـۡم َجـّنـاُت الـنَّـعـيـِم ٣ـ ِانَّ   الـَّ
قطعاً    …      …        و      …           …                برای آن ها   …      ِی پر نعمت است.      لقمان ٨
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با  باشد.  داشته  قرآن  يک  حداقل  ميز  هر  بياوريد؛  کالس  به  قرآن  کافی،  تعداد  به  مدرسه  دفتر  يا  نمازخانه  از 
راهنمايی آموزگار يک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنيد. سپس دانش آموزان هر ميز، آيات آن صفحه را 

برای يک ديگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود يک سطر را با صدای بلند می خواند.

انس با قرآن کريم در کشورهای آفريقايی    ١    ،   ٢   از جمله کشور سومالی   ٣   و ليبی  ٤

جلسه ی سوم

١٢

٣

خواندن از روی قرآن کامل

٤
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َو َاۡوفوا ِبـالۡـَعـۡهـِد
به عهد خود وفا کنيد.

سوره ی ِاسراء آيه ی ٣٤

پيام قرآنی

١ــ درباره ی اين پيام زيبا ی قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنيد.
٢ــ پيام قرآنی اين درس را در قرآن کامل پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

فعاليت
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قطره اما درياقطره اما دريا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين اول
تمرين کرده و هنگام شنيدن قرائت آيات درس به چگونگی وقف در آخر آيات دقت کنيد.

اميرالمؤمنين علي عليه السالم:

به ريسمان قرآن چنگ بزن و به ريسمان قرآن چنگ بزن و 
نصيحت آن را بپذيرنصيحت آن را بپذير..٭٭

٭ ُغَرُر الِحَکم، حديث ٤٥٦٣
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اين عبارات قرآنی را  که دارای «ِن» کوچک است، با دقت بخوانيد و در آخر هر سطر تمرين دوم
وقف کنيد.

هود ٤٢ ١ـ َو نـادٰی نـوحُ ِن ابۡـَنـه و       

ابراهيم ١٨ ۡت ِبـِه الـّريـحُ   ٢ـ کَـَرمـاِدِن اۡشـَتـدَّ

جمعه ١١ ٣ـ َاۡو لَـۡهـَواِن انۡـَفـّضـوا  ِالَـۡيـهـا  

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

در عبارات تمرين باال، زير حروف ناخوانا خط بکشيد و هم چنين اتصاالت را با تمرين سوم
فلش نشان دهيد.

هر روز تعدادی از آيات ٣٩ تا ٤٩ سوره ی ِاسراء را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



صفحه ی ٢٨٦ قرآن کامل  ۴۳  

جز ء ١٥                                               سوره ی اسراء ١٧


