
َه َح ـ قَّ ُتـقاِتـه ى وَ  ال  َتـموُتـنَّ  قُوا الـلٰـّ ذيـَن ءاَمـنُوا اتَـّ َها الَـّ يا َايُـّ

اللِّٰه  ِبـَحۡبـِل  اۡعـَتـِصـموا  َو  ُمۡسـِلـموَن   اَ ۡنـُتۡم  َو  اّل  اِ

َعـَلۡيـُكۡم   اللِّٰه  ِنۡعـَمـَة  اۡذُكـروا  َو  قوا  َتـَفـرَّ ال  َو  َجـميـًعا 

َفـَاۡصـَبۡحـُتۡم  ُقـلوِبـُكۡم   َبۡيـَن  َف  َفـَالَـّ َاۡعـداًء  ُكۡنـُتۡم  ِاۡذ 

الّناِر  ِمـَن  ُحۡفـَرٍة  َشـفا  َعـلٰى  ُكۡنـُتۡم  َو  ِاۡخـوانًا  ِبـِنۡعـَمـِتـه ى 

ءاياِتـه ى  َلـُكۡم  ُه  الـلٰـّ ـُن  ُيـَبـِيّ َكـٰذِلـَك  ِمۡنـها  َفـَاۡنـَقـَذُكۡم 

َيۡدعوَن ـٌة  ُامَّ ِمۡنـُكۡم  ۡلـَتـُكۡن  َو  َتۡهـَتـدوَن   ُكۡم  َلـَعـلَـّ

َيۡنـَهۡوَن  َو  ِباۡلـَمۡعـروِف  َيۡأُمـروَن  َو  اۡلـَخۡيـِر  ِاَلى 

َو ال  اۡلـُمۡفـِلـحوَن   ُهـُم  ِئـَك  ـٰ ُاول َو  َعـِن  اۡلـُمۡنـَكـِر 

ما  َبۡعـِد  ِمۡن  اۡخـَتـَلـفوا   َو  قوا  َتـَفـرَّ ذيـَن  َكالَـّ َتـكونوا 

ِئـَك َلـُهۡم َعـذاٌب َعـظيـٌم ـٰ ـناُت َو ُاول جاَءُهـُم اۡلـَبـِيّ

102

103

104

105

 مترین دوم: در صورت امکان آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با نوار 
بخوانید. سعی کنید شبیه نوار قرائت کنید.

جلسه ی اولدرس پنجم 

 مترین اول: آیات 102 تا 105سوره ی آِل ِعمران را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد.
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سوره ى آل ِعمران، آيه ى 103

قـوا ِه َجـميـًعا َو ال  تَـَفـرَّ َو اۡعـَتـِصـموا ِبـَحبۡـِل الـلـّٰ
راکنده نشويد. همه با هم به ريسمان الهی چن بزنيد و 

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

َحـبۡـل: ريسمان         َجـميـًعا: همه با هم 
ِه: … …  َحـبۡـِل الـلـّٰ

به نظر شما منظور از «َحبِۡل اللّٰه» (ريسمان خدا) چيست
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در آغاز  سوره ی قرآن، حروفی آمده که اغلب به صورت کلمه نوشته شده است، ولی هر يک از آن حروف 
با اسم الفبايی خود خوانده می شود، مانند: «الم» که خوانده می شود «َاِلـ   الم  ميم». 

، ر، هـ، ی» به صورت «حا، را، ها، يا» خوانده می شود.  عه، چهار حرف « توجه کنيد در حروف ُمـَقـطـَّ

عـه توجه کنيد:  به نحوه ی خواندن اين حروف ُمـَقـطـَّ

نون   ← ن 

طا  ها    ← طـه  

حـا  ميـم    ← حم  

طـا   سيـن   ميـم    ← طـسـم  

َاِلـ   الم   ميـم    را    ← الـمـر  

کاف   ها  يا   َعـي ـن   صاد   ← کـهـيـعـ  

«عـيـن» به صورت «َعـۡيـن» خوانده می شود.

 

و ع جلسه ی  رو 

  را 

ا
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  مترین اول
قرائت آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشاندادن خط، همراه با نوار بخوانید. 

 مترین دوم
این آیات شریف را بخوانید و به ترجمهی آنها توجه کنید. 

ـکیـمـحـکیـمـَحـکیـِم      سوره ی یونُس ۡ الۡـح الـح الۡ ـتابـکـتابـِکـتاِب ـکۡـک الـکۡـکۡ الۡـک الـک الـکۡـکۡ ُ ءایـاُت ءایـاُت َـَكـَك ـكـلـكـۡل ـلتـلِت ١ـ الـر         

     الف الم را         این آیات کتاب حکمت ٭ آمیز است.    

کیـمـحکیـمـَحکیـِم           سوره ی جاثیه ۡ الۡـح الـح الۡ ـزیـزـعـزیـزـَعـزیـِز ۡ الۡـع الـع الۡ ـه الـلـه الـلّّّّّٰٰـِه ـَن ـنِ ـن مـن مـنِ ـتابـکـتابـِکـتاِب ـکۡـک الـکۡـکۡ الۡـک الـک الـکۡـکۡ ـزیـلـنـزیـلـنـزیـلۡـزیـلۡـزیـُل ـن   تـن   تَ 2ـ حـم     

     حا میم          نازل کردن این کتاب از سوی خداوند با عّزت و حکیم است.   

ـکـیـمـحـکـیـمـَحـکـیـِم ۡ الۡـح الـح الۡ ءانـرءانـۡرءاِن ـرـقـرـُق ۡالۡـقالـقالۡ َو 3ـ یـس        

     یاسین          سوگند به قرآن حکمت آمیز    

َـلـیـَنـلـیـن            ـلـیـنسـلـیـنَس سـرسـۡر ـرـمـرـُم ۡ الۡـم الـم الۡ ـنـمـنـِمـَن َ ـم لـم ل َـََكـَك ـَكنـَكنـَكّـَكّ     ِا

     قطعاً تو از پیامبران هستی   

ـقـیـمـتـقـیـمـتـقـیـمَـقـیـمَـقـیـٍم             سوره ی یاسین ـتسـتۡس س مس ُم ٍـراٍطـراٍط ِـی ِصـراطـی صـراطـی ِص ـی صـلــی صـلـ ـٰ ٰـل ـلـ    عـلـ    َع

       در راه راست هستی.      

      

   

یاسین سورهی             

حکمت: سخنان کاماًل صحیح و درست.
 
٭

٢   ١

١٢الـر    

٢

٢

4

٣

١

١

  ١٢

  ٢  ١

  ٣

  4
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 مترين اول

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

يامبران  دانشمندان ١ـ  ُمـۡرَسـليـَن:  
:  راه  راست ـ  ِصـرا
٣ـ  ُمـۡسـَتـقيـم:  راه  راست

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

١ـ  َو َسـالٌم َعـلَـی الۡـُمـۡرَسـليـَن       سوره ی صافّات، آيه ی ۱۸۱
       ...           بر             ...

ٌ ُمـۡسـَتـقيـٌم       سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۱ ـ  ٰهـذا ِصـرا
    اين      ...            ...       است. 

تاِب      سوره ی َرعد، آيه ی ١ ـِ ٣ـ  الـمـر   ِتـۡلـَك ءاياُت الۡـ
  ال الم ميم را   اين            ...         ...       است. 

١٨١

١

  32  



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

قرائت کنيد. 
 مترين دوم

با توجه به حروف مقطّعه، آيات زير را بخوانيد. 

ـ رءاِن الۡـَمجـيـِد          سوره ی قاف    ق   َو الۡـُق
2   طـس  ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـُقـۡرءاِن َو ِکـتاٍب ُمـبـيـٍن          سوره ی نمل

ـَه ِاّال هُـَو الۡـَحـیُّ الۡـَقـّيـوُم              سوره ی آل ِعمران ـٰ ل ُه ال ِاِ 3   الـم           َالـلـّٰ

سوره ی َاعراف ُـۡن فی َصـۡدِرَك َحـَرٌج ِمـۡنـهُ  4  الـمـ         ِکـتـاٌب ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك فَـاليَـ

م مترين 

حروف مقطّعه آيات فوق را همان طور که می خوانيد، بنويسيد.
…    ← ق  

…      …    ← طـس  
     …       …      …   ← الـم 

…        …       …      …   ← الـمـ 
…        …          …        …      …   ← حـم   عـسـق  

اجلسه ی سو ر در  ا  ا 

ا دريا ا دريار ا ر ا

پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

قرآن ريسمان خدا، نور آشكار و شفايى سودمند است، پس آن را بخوانيد؛

 .  زيرا خداى بزرگ براى هر حرف آن ، 10 پاداش نيكو به شما مى دهد

 بِحاراَالنوار، ج ٩٢، ص ۱٩

ر
ا ا
دريا

١

١

١

١
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ۡت  اۡسـَودَّ ذيـَن  الـَّ ا   فَـاَمَّ ُوجوهٌ   تَۡسـَودُّ   َو  ُوجوهٌ  تَبۡـَيـضُّ  يَـۡوَم 
ُوجوهُـُهۡم اَ  كَـَفۡرتُۡم بَۡعـَد ايـماِنـُكۡم  فَـذوُقوا الۡـَعـذاَب ِبـما كُۡنـُتۡم 
ۡت  ُوجوهُـُهۡم فَـفى َرۡحَمِة     اللِّٰه  ذيـَن ابۡـَيـضَّ ا  الـَّ تَۡكـُفـروَن      ۱۰۶      َو َامَّ
هُۡم فيها خاِلـدونَ    ۱۰۷    ِتۡلـَك ءاياُت اللِّٰه َنۡتـلوها َعـلَۡيـَك ِبالۡـَحـِقّ  َو 
ـماواِت َو ما  ِه ما ِفی السَّ َما اللُّٰه يُـريـُد ظُۡلـًما ِلۡلـعالَـميـَن    ۱۰۸    َو ِلـلـّٰ
ـٍة ُاۡخـِرَجۡت  ِفی  اۡالَۡرِض  َو ِالَی اللِّٰه تُۡرَجـُع اۡالُموُر    ۱۰۹  كُـۡنـُتۡم َخۡيـَر ُامَّ
ِمـنوَن  ِللـّناِس  تَۡأُمـروَن ِبالۡـَمۡعـروِف َو تَـۡنـَهۡوَن َعـِن الۡـُمۡنـَكـِر  َو ُتو
ِمـنوَن  ِباللِّٰه  َو لَۡو ءاَمـَن َاۡهـُل الۡـِكتاِب  لَـكاَن َخۡيـًرا لَـُهۡم  ِمۡنـُهـمُ   الۡـُمو
وَ  َاكۡـثَـُرهُـمُ الۡـفاِسـقوَن   ۱۱۰      لَۡن يَـُضـّروكُۡم ِاّال َاًذی َو ِاۡن يُـقاِتـلوكُۡم 
ُة  ـَّ ل يُـَولّوكُـُم اۡالَۡدباَر  ثُـمَّ ال ُيـۡنـَصـروَن   ۱۱۱   ُضـِربَۡت َعـلَۡيـِهـُم الِذّ
َايۡـَن ما ثُـِقـفوا  ِاّال ِبـَحبۡـٍل ِمـنَ  اللِّٰه َو َحبۡـٍل ِمـَن الّناِس  َو بائوا 
ُهۡم  ـَّ ِبـَغـَضـٍب ِمـَن اللِّٰه  َو ُضـِربَۡت َعـلَۡيـِهـمُ   الۡـَمۡسـَكـَنـُة  ٰذِلـَك ِبـَان
ـٔاياِت اللِّٰه  َو يَۡقـُتـلوَن اۡالَنۡـِبـياَء ِبـَغۡيـِر َحـٍقّ  ٰذِلـَك  كانوا يَۡكـُفـروَن ِب

ِبـما َعـَصۡوا َو كانوا َيۡعـَتـدوَن   112 

جزء ٤                                                             سوره ی آل عمران (٣)   

هر روز مقداری از آيات ۱۰۶ تا ١۱۲ سوره ی آل  ِعمران را بخوانيد.
سعی کنيد شبيه نوار قرائت کنيد. 

فعّاليّت
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ِمۡنـها   ِلـُيۡخـِرجوَك  اۡالَۡرِض  ِمـَن  لَـَيۡسـَتـِفـّزونَـَك  كادوا  ِاۡن  َو 
َقۡد  َمۡن  ُسـنَّـَة   ۷۶ َقـليـًال  ِاّال  ِخـالفَـَك  يَـۡلـبَـثوَن  ال  ِاًذا  َو 
تَۡحـويـًال       ِلـُسـنَّـِتـنا  تَـِجـُد  ال  َو  ُرُسـِلـنا  ِمۡن  َقبۡـلَـَك  َاۡرَسۡلـنا 
َو  َغـَسـِق الۡـلَۡيـِل  ِالٰى  ۡمـِس  الشَّ ِلـُدلوِك  ـالَة  ۷۷    َاِقـِم  الصَّ
ُقۡرءانَ  الۡـَفۡجـِر  ِانَّ ُقۡرءاَن الۡـَفۡجـِر كاَن َمۡشـهوًدا  ۷۸   َو ِمـَن الۡـلَۡيـِل 
َمـقاًما  َك  ـُّ َرب يَـبۡـَعـثَـَك  َاۡن  َعـسٰى  لَـَك  ناِفـلَـًة  ِبـه ی  ۡد  فَـَتـَهـجَّ
َمۡحـموًدا  ۷۹  َو ُقـۡل َرِبّ َاۡدِخۡلـنى ُمۡدَخـَل ِصۡدٍق َو َاۡخـِرۡجـنى

    ۸۰ نَـصيـًرا   ُسۡلـطانًـا  لَـُدنۡـَك  ِمۡن  لى  اۡجـَعۡل  َو  ِصۡدٍق  ُمۡخـَرَج 
َو ُقۡل جاَء الۡـَحـقُّ َو َزَهـَق الۡـباِطـُل ِانَّ الۡـباِطـَل كاَن َزهوًقا ۸۱   
ِمـنيـَن   ِلۡلـُمو َرۡحـَمـٌة  َو  ِشـفاءٌ  هُـَو  ما  الۡـُقۡرءاِن   ِمـَن  ُل  نُـَنـِزّ َو   
نۡـساِن  وَ ال يَـزيـُد الظّاِلـميـَن ِاّال َخـساًرا  ۸۲    َو ِاذا َانۡـَعۡمـنا َعـلَی اۡالِ

ـرُّ كاَن يَـئوًسا   ۸٣   ـُه الشَّ َاۡعـَرَض َو نَــٔا ِبـجاِنـِبـه ی َو ِاذا َمـسَّ

جلسه ی اولدرس ششم 

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

 مترين اول: آيات ٧٦ تا ٨٣ سوره ی ِاسراء را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد. 
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 سوره ى ِاسراء، آيه ى 81

ديو چو بيرون رود، فرشته در آيد

جاَء الۡـَحـقُّ َو َزَهـَق الۡـباِطـُل
حق آمد و باطل نابود شد. 

يدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد.  يام قرآنی را در آيات درس  چه خوب است اين 
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َو َال الـّضــا لّـيـَن
فــی َاۡحـَسـِن تَـۡقـويـٍم

ـٰی ثَـَمـِره ی ِاذا َاثۡـَمـَر ُانۡـظُـروا ِال
َو َمـۡن َمـَعــه و َاۡجـَمـعـيـَن

ـِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحوَن ـٰ َو ُاول

و ت  (    )جلسه ی 

  مترين اول
قرائت آيات درس را از نوار گو کنيد و با نشان دادن خط همراه با نوار بخوانيد و به کشش صداهای دارای 

عالمت مد دقت کنيد. 

 مترين دوم 
اين عبارت قرآنی را با رعايت «قاعده ی مد» بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

ِه         سوره ی هود، آيه ی ٨٨    َو مـا تَـۡوفيـقــی ِاّال ِبـالـلـّٰ
       و نيست موفقيت من جز از سوی خدا

ۡل ُدعــاِء                  سوره ی ابراهيم، آيه ی  نا َو تَـَقـبـَّ ـَّ 2   َرب
روردگارا دعای من را قبول کن          

َه ِعـۡنـَده و َاۡجـٌر َعـظيـٌم     سوره ی توبه، آيه ی  3   ِانَّ الـلّـّٰ
ادا بزر است.          قطعاً نزد خدا 

ـ ) روی صداهای کشيده (   ا ، ی ، و   ) باشد، آن ها را بيش تر می کشيم، مانند:  هرگاه عالمت َمـد ( ـ

ه کنيد.
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 مترين اول

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

١ـ  ِعـۡنـد:  نـزد  بزر
ـ  َعـظـيـم:  نـزد  بزر

ۡل:  قبول کن  قبول کرد ٣ـ  تَـَقـبـَّ

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

١ هُ  ِعـۡنـَده و َاۡجـٌر َعـظيـمٌ               سوره ی َتـغاُبن، آيه ی  ١ـ  َو  الـلـّٰ
   و   ...    ...    او    ...       ...        است.

ـميـُع الۡـَعـليـمُ    َك َانۡـَت الـسَّ ـَّ ۡل ِمـّنـا ِان نـا تَـَقـبـَّ ـَّ ـ َرب
روردگارا    ...   از ما،   قطعاً        تو                 ... ِی      ...         هستی.     
   سوره ی بقره،آيه ی ۱۲۷

١

١ ٧
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و هنگام 

شنيدن قرائت آيات به کشش صداهای دارای مد دقت کنيد. 

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و «قاعده ی مد» را رعايت کنيد.

  َو ُقـۡل ِانّــی َانَـا الـنَّـذيـُر الۡـُمـبـيـُن       سوره ی ِحجر، آيه ی ۸۹
، آيه ی ۷۷ ُه ِالَـۡيـَك     سوره ی قص 2  َو َاۡحـِسـۡن کَـمــا َاۡحـَسـَن الـلـّٰ

۱۸ 3  کُـلُّ نَـۡفـٍس ذاِئـَقـُة الۡـَمـۡوِت                 سوره ی آل ِعمران، آيه ی 

منون، آيه ی ۰ ــه و ءايَـًة        سوره ی م 4  َو َجـَعـۡلـَنـا ابۡـَن َمـريَـَم َو ُامَّ

م مترين 

در عبارات تمرين فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد وصل کنيد.

اجلسه ی سو ر در  ا  ا 

ا دريا ا دريار ا ر ا
امام رضا عليه الّسالم در راه سفر به خراسان    ،

 .  شب ها قبل از خواب   ، قرآن مى خواندند

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  ِاسراء  سوره ی   ۹ تا   ۸۶ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد. 

 عيوُن اَخباِر الّرضا عليه الّسالم (بِحارُ االنوار، ج ٤٩، ص٩٢)

فعّاليّت

ر
ا ا
دريا

٨
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ذۤى َاۡوَحـۡيـناۤ ِالَۡيـَك ثُـمَّ ال تَـِجـُد لَـَك  َو لَـِئۡن ِشئۡـنا لَـَنۡذَهـبَـنَّ ِبالَـّ
ِبـه ى َعـلَۡيـنا َوكيـًل  86    ِااّل َرۡحـَمـًة ِمۡن َرِبّـَك  ِانَّ فَۡضـلَـه و كاَن 
وَ اۡلـِجـنُّ  نۡـُس  اۡجـَتـَمـَعـِت  ااۡلِ لَـِئـِن  ُقـۡل      87 كَـبيـًرا   َعـلَۡيـَك 
َعـلٰى َاۡن َيأۡتوا ِبـِمۡثـِل ٰهـَذا اۡلـُقۡرءاِن ال َيأۡتوَن ِبـِمۡثـِلـه ی َو لَۡو كاَن 
فى  ِللـّناِس  فۡـنا  َصـرَّ لَـَقۡد  َو    88 ظَـهيـًرا   ِلـبَۡعـٍض  بَـۡعـُضـُهۡم 
ٰهـَذا  الۡـُقۡرءاِن ِمۡن كُـِلّ َمـثَـٍل فَـاَبٰى َاكۡـثَـُر الّناِس ِااّل كُـفوًرا  89    َو 
ِمـَن لَـَك  َحـّتٰى تَـۡفـُجـَر لَـنا ِمـَن ااۡلَۡرِض يَـۡنـبوًعا  90    قالوا َلۡن ُنو
ـَر  ااۡلَ  نۡـهاَر  َاۡو تَـكوَن لَـَك َجـنَّـٌة ِمۡن نَـخيـٍل َو ِعـَنـٍب  فَـُتـَفـِجّ
ـماَۤء كَـما َزَعۡمـَت َعـلَۡيـنا  ِخـللَـها تَـۡفـجيـًرا 91  َاۡو تُۡسـِقـَط السَّ
يَـكوَن  َاۡو    92 َقـبيـًل   وَ  الۡـَمـلِۤئـَكـِة  ِباللِّٰه  َتأِۡتـَى  َاۡو  ِكـَسـًفا 
ِمـَن  ُنو لَۡن  َو  ـماِۤء   السَّ ِفی  تَـۡرقٰى  َاۡو  ُزۡخـُرٍف   ِمۡن  بَـۡيـٌت  لَـَك 
هو ُقۡل ُسبۡـحاَن َربّی  َل َعـلَۡيـنا ِكـتابًـا نَۡقـَرو ِلـُرِقـِيّـَك َحـّتٰى تُـَنـِزّ
ِمـنوا  َاۡن ُيو ِااّل بَـَشـًرا َرسواًل  93  َو ما َمـَنـَع  الّناَس  َهۡل كُۡنـُت 
ِاۡذ جاءَ  هُـمُ  الۡـُهـدٰىۤ ِااّلۤ َاۡن قالۤوا َابَـَعـَث اللُّٰه بَـَشـًرا َرسواًل   94  
لۡـنا  ۡرِض َمـلِۤئـَكـٌة يَۡمـشوَن ُمطۡـَمـِئـّنيـَن  لَـَنـزَّ ُقۡل لَۡو كاَن ِفی ااۡلَ

ـماِۤء َمـلَـًكا َرسواًل 95 َعـلَۡيـِهۡم ِمـَن السَّ

																																																											سوره	ی	ِاسراء	)١٧(		 	 	 	 	 جزء	١٥	
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م  جلسه ی اولدرس 

١ـ برخى از حروف گاهى به شكل ديگر نوشته شده است مانند:

ر    ک       م    

ر  ر  ا   اي  ش

دانش آموزان عزيز!
خدا را سپاس مى گوييم كه شما مى توانيد به تدريج همه ى قرآن را بخوانيد. از 
اين درس به بعد، آيات هر درس، مانند صفحه هاى قرآن كريم آمده است. از 
اين رو خوب است در ابتدا با برخى از ويژگى هاى خّط قرآن كامل آشنا شويد. 

اين ويژگى ها به شرح زير است.

لَت
فُِصّ

ه ی 
سور

 ٧
ه ی 

ز آي
ی ا
خش

ب
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مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

ـ برخی حروف روی هم نوشته شده است مانند: 

نَـۡحـُن                ِبَخالِقِهۡم               يُـجـاِدلُـنـا  

مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد.
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٣ـ  گاهی صدای «  ا  » به صورت «     ــٰ   » نوشته شده است مانند: 

َرَزۡقـنـاهُـۡم              َسـّمـاکُـۡم       
يُـخـاِدعـوَن           َاۡدراَك         

مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد.

ـٰ  » روی « و» ناخوانا نوشته شده است مانند:  ـ گاهی صدای «ا» به صورت «   ـ

کـاَة               َحـيـاًة   ـالَة              َالـزَّ َالـصَّ

مر   اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

ـ  » نوشته شده است، مانند:  ل « ــ ـ  گاهی صدای «ی» کوچک به ش   

ِذه    ـٰ ِبـه          َعـبۡـِده                ه
مر  اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 
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و قرآن  آموزان عزيز!جلسه ی 
در جلسه ى قبل با ويژگى هاى خط قرآن كامل آشنا شديد. از اين رو آيات 

قرآن كريم در هر درس، به صورت يك صفحه ى قرآن كامل، آمده است.
چه خوب است درصورتى كه در مدرسه قرآن كامل موجود است، آن ها را 
به كالس بياوريد و پس از يافتن آيات درس، آن آيات را از روى ُمصَحف 

شريف بخوانيد.
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٭

ً ٭ َحیا

ند بخوانید و  دای ب ر از این آیات را با  ند  ، ی یا  خا   مترین دوم هر ی از شما با ان
رند.  ا خود خط ب وزان از روی ک ایر دان آ

وانید. ١ سوره ی َنحل٭ را برای هم گروهی ب  مترین اول آیات 4 تا ٢

ص ٢٧٨ قرآن کامل
 
  ٭   



جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِمـَن الـشَّ ِه  فَـاۡسـَتـِعـۡذ ِبـالـلـّٰ َت الۡـُقـۡرءانَ  ۡ ذا َقـَر فَـاِ
از شيطاِن رانده شده. ناه ِبـبَـر  به خدا  زمانی كه قرآن می خوانی     

رآن ن  وا ا  آ
يام و کالم خداست، وقتی می خواهيم قرآن بخوانيم، آداب خواندن قرآن را رعايت کنيم. قرآن 

يش از خواندن قرآن وضو بگيريم. اکيزه باشيم و  ١ـ  تميز و 
ـ قرآن را شبيه نوار و زيبا بخوانيم.

يش از خواندن قرآن بگوييم:   ٣ـ 
جـيـِم »  ـۡيـطاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ « َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم  » ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ «  ِبـۡسـِم الـلـّٰ
ـ در بين خواندن قرآن، حرف نزنيم و 

ساکت باشيم. 
  ـ سعی کنيم هر روز قرآن بخوانيم، 
تا  آن  جا   که   می توانيم   معنای   آن  را 

بفهميم و به دستورهای آن عمل کنيم. 

يام قرآنی را چه خوب است اين 
يدا کنيد و آن را در آيات درس 

 با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ى َنحل، آيه ى 98
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جلسه ی سو
  مترين اول

قرائت آيات درس را از نوار گو کنيد و با نشان دادن خط همراه با نوار بخوانيد.

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

ـَه ِاّال هُـَو خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡی  ٍء        سوره ی َانعام، آيه ی ۱۰۲ ـٰ   ال ِال
نيست خدايی جز او، که خالق هر چيز است.

ـَر ِمـَن الۡـُقـۡرءاِن  2  فَـاۡقـَرئـوا مـا تَـَيـسَّ
س بخوانيد آن چه می توانيد از قرآن

َه َقـۡرًضـا َحـَسـنًـا  کاَة َو َاۡقـِرُضـوا الـلـّٰ ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ...  َو َاقـيـُمـوا الـصَّ
و بدهيد ردازيد و به خدا (يعنی: در راه خدا) قرض ني ا داريد و زکات ب          و نماز را به 

ل، آيه ی ۲۰ ِمّ َه َغـفـوٌر َرحـيـٌم          سوره ی ُمزَّ َه  ِانَّ الـلـّٰ ...  َو اۡسـَتـۡغـِفـُروا الـلـّٰ
           و آمرز بخواهيد از خدا که قطعاً خدا بسيار آمرزنده ی 

         مهربان است.

۲۰ ل، آيه ی ُمزِمّ سوره ی  غـفـور رحـيـٌم         
سيار آمرزنده ی
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحي را عالمت بزنيد.
١ـ   ال:  نه، نيست   خدا
ـه:  نه، نيست  خدا ـٰ ـ  ِال

٣ـ  َزکاة:  نماز  زکات 
ـ  َغـفـور:  بسيار آمرزنده  مهربان
  ـ  َرحـيـم:  بسيار آمرزنده  مهربان

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

حيـُم                 سوره ی شورٰی، آيه ی  َه هُـَو الۡـَغـفوُر الـرَّ ١ـ  َاال   ِانَّ  الـلـّٰ
   آگاه باشيد قطعاً   ... ، او             ...              ...        است.

سوَل              سوره ی نور، آيه ی ٦ اَة َو َاطيـُعوا الـرَّ ک ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ـ  َو َاقـيـُمـواالـصَّ
ردازيد   ...   را  و         ...           ...           را.  ا داريد        ...     را و   ب     و به 

حيـمُ         سوره ی بقره، آيه ی ١٦٣ ۡحـٰمـُن الـرَّ ـَه ِاّال هُـَو الـرَّ ـٰ ٌه واِحـٌد   ال ِال ـٰ ُـۡم ِال ُهـ ـٰ ٣ـ  َو ِال
تاست،  ...    ...  يی جز او، که بخشنده ی      ...          است.     و ...  ی شما ... ی  ي

١٦٣
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه نوار بخوانيد. 
 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد.

، آيه ی ٧٣ اِخـۡذنـی ِبـما نَـسـيـُت        سوره ی که   قـاَل ال تُـ
ُر         سوره ی َحشر، آيه ی  ُه الۡـخـاِلـُق الۡـباِرٔیُ الۡـُمـَصـِوّ 2  هُـَو الـلـّٰ

ُـۡم تُـۡرَحـموَن          3  َو ِاذا ُقـِریٔ َ الۡـُقـۡرءاُن فَـاۡسـَتـِمـعوا لَـه و  َو َانۡـِصـتوا لَـَعـلَّـ
۲۰                  سوره ی َاعراف، آيه ی 

م مترين 

شيد. ايه های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط ب در عبارات تمرين فوق، زير 

ر اجلسه ی  ر در  ا  ا 

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

روزى عّالمه بحرالعلوم وارد حرم حضرت على عليه الّسالم شد و ناگهان شروع به 
خواندن اين شعر كرد:

  چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا شنيدن      بـه رَُخـت نظـاره كـردن سـخـن خـدا شنيـدن

از او سؤال شد: براى چه، هنگام ورود به حرم، اين شعر را خوانديد؟ 
پاسخ داد: وقتى وارد حرم مطّهر شدم، حضرت مهدى عليه الّسالم را ديدم كه در 
كنار ضريح نشسته و با صداى بلند قرآن مى خوانند؛ چون ايشان را در حال خواندن 

قرآن ديدم، بى اختيار اين شعر بر  زبانم   جارى شد. 

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  شورٰی  سوره ی   ۱۰ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

 كتاب اَلنَّجُم الّثاِقب، ص ٧٩

فعّاليّت

ر
ا ا
دريا
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۸ قرآن کامل  

  (٤ وریٰ ( جزء                                                                 سوره ی 
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