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فرزندم!

قرآن، سخن خدا با انسان است. 
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حضرت على علیه الّسالم فرمود:
حّق فرزند بر پدر این است که براى او، نام خوب انتخاب کند، او را 

با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد.
نهج البالغه فیض االسالم، حکمت ٣٩1

اول

پیش گفتار
پدر و مادر گرامى

فرزند، هدیه و امانت الهى است که خداوند مسئولیت تربیت او را بر عهده ى پدر و مادر نهاده 
است و شما والدین محترم، قسمتى از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیاى مدرسه قرار 
در  مهمى  بسیار  نقش  کودکى  دوران  در  به ویژه  کریم  قرآن  با  انس  و  فراگیرى  که  آن جا  از  داده اید. 
»تربیت قرآنی« کودک دارد، انتظار ما از شما اولیاى گرامى آن است که با توجه به نکات زیر، ما را در 

آموزش    قرآن به کودک عزیز خود یارى کنید. 
١ــ همان طور که کودکان ما، نماز خواندن و روزه گرفتن را از ما می آموزند، انس با قرآن را نیز 
از ما یاد می گیرند. اگر ما هر روز مقداری از قرآن را بخوانیم و به معنای آیات توجه کنیم، می توانیم 
الگوی عملی برای انس آنان با قرآن کریم باشیم. باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایى با آن را از 
ما بیاموزند و با مشاهده ى اخالق و رفتار ما درک کنند که همه مى خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست 
دارد. آنها باید عالقه به قرآن، عمل به دستورات خدا، مهربانى به مردم و اخالق و رفتار اسالمى را عمالً 

از بزرگ ترها بیاموزند.
٢ــ از فرزندتان بخواهید آن چه از قرآن در مدرسه آموخته است براى شما بازگو کند. آیات قرآن 

کریم را براى شما از روى کتاب بخواند و سایر تکالیف کتاب خود را با نظارت شما انجام دهد. 
٣ــ او را تشویق کنید هر روز حدود ١٠ دقیقه آیات و عبارات قرآنى هر درس را از روى کتاب یا 
از روى قرآِن کامل، بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات قرآنى را براى او بخوانید تا او به تقلید از 
شما بخواند. آموزگار نیز عبارات قرآن را براى دانش آموزان نمى خواند، بلکه خوِد دانش آموزان مى توانند 
عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات اشتباهى داشت، از او بخواهید که برگردد و 
دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند. در مراحل اولیه، اگر اشتباهات 

او نسبتاً زیاد است، نیازى نیست همه ى آنها را به او گوشزد کنید.
٤ــ همان طور که مى دانید یکى از وظایف مهم والدین، آموزش نماز به فرزندان است. خداوند در 
آیه ی ١٣٢ سوره ی طه مى فرماید خانواده ى خود را به نماز امر کنید و در این کار، پایدارى و حوصله 



به خرج دهید. آموزش قرائت نماز در فصل اول همین کتاب آمده است. براى یادگیرى بهتر، با آموزگار 
فرزندتان همکارى نمایید و در صورت امکان نوار آموزش نماز را براى فرزند خود تهیه کنید تا در خانه 
با آن تمرین کند. خوب است به روشى برانگیزنده و جذاب، او خود را به خواندن نمازهاى روزانه تشویق 
کنید. اهداى جوایز مناسب، موجب عالقه ى بیشتر فرزندتان به یادگیرى نماز و قرآن مى شود. در این 

امر نیز با آموزگار او همکارى کنید.
٥ ــ حفظ آیات قرآنی کتاب الزامى نیست؛ ولى اگر فرزند شما به حفظ سوره هاى کتاب عالقه 
نشان مى دهد، او را به انجام این کار تشویق کنید. این امر زمینه ى شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه 

نیز فراهم مى کند.
٦ ــ در برخى از دروس یکى از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنى آمده است. 
حفظ پیام هاى قرآنى و هم چنین ترجمه ى آنها الزامى نیست؛ ولى اگر کودک شما به حفظ این پیام ها عالقه مند 
است، او را به این کار تشویق کنید تا بتواند به تدریج آنها را سرلوحه ى زندگى خویش قرار دهد. ضمناً حفظ 

پیام ها، او را براى شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نیز آماده مى کند.
٧ــ غالباً مفهوم هریک از پیام ها با مجموعه اى از تصاویر توضیح داده شده و از دانش آموزان 
خواسته شده است که درباره ى مفهوم پیام، موضوع جدیدى را نقاشى کنند یا چندجمله اى بنویسند. 
این امر زمینه ى خالقیت آنها را فراهم مى آورد. نباید از آنها انتظار پاسخ مشخصى را داشت، بلکه هر 
مطلب مناسبى را بیان کنند، مى تواند به نوعى پاسخ مطلوب باشد. از این رو، باید پاسخ را پذیرفت و آنها 

را تشویق کرد.
٨ ــ از فرزندتان بخواهید داستان هاى کتاب را که براى ایجاد انس و عالقه بیشتر به قرآن و فهم و 
درک مفاهیم آن است، از روى کتاب براى شما بخواند و به کمک تصاویر براى شما تعریف کند. این کار 

عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقویت مهارت هاى خواندن و سخن گفتن در زبان فارسى نیز مى شود.
٩ــ اگر شما با روش هاى آموزش روخوانى قرآن آشنایى دارید، از کتاب درسى پیشى نگیرید و 
هیچ قاعده اى را عالوه بر آن چه در کتاب آمده است به او نیاموزید. به یارى خداوند، این آموزش با نظم 

خاصى پیش رفته و کامل خواهد شد.
١٠ــ به یاد داشته باشید هیچ وقت بر کودک خود سخت نگیرید بلکه موفقیت هاى او را ارج نهید 

و با مالطفت، نرمى، صبر و حوصله به او کمک کنید تا ضعف هاى خود را جبران کند.
١١ــ آموزگاِر کودک شما بسیار خوشحال مى شود که تجارب و اطالعات خود را براى توفیق هرچه 

بیشتر فرزندتان، در اختیار شما قرار دهد؛ و صمیمانه آماده است از تجربیات شما نیز بهره مند شود.
به امید آن که فرزند شما در آینده انسانى مؤمن، بنده ى خوب خدا، خدمتگزار مردم و از باقیات 

صالحات براى همه ى ما و در یک کلمه یار با وفاى حضرت امام زمان علیه الّسالم باشد.

دوم



همکار و آموزگار گرامى
با اهداى سالم و آرزوى توفیق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور توفیق بیشتر در 
آموزش این کتاب، آشنایى با اهداف، محتوا و روش تدریس هریک از فصل هاى آن ضرورى است. 

لطفاً این مطالب را به دقت مطالعه کنید.

سوم

این فصل به آموزش قرائت نماز مى پردازد تا دانش آموزان توانایى الزم را در خواندن اذکار نماز 
به دست آورند. این آموزش طى ٤ هفته ى مهرماه و هر هفته دو ساعت به روش زیر انجام مى شود.

روش تدریس اذکار نماز
لوحه ى اذکار نماز و نوار آموزشى مربوط را از قبل آماده کنید و طى مراحل زیر آموزش دهید.

١ــ لوحه ى اذکار نماز را به ترتیب در محل مناسبى مقابل دانش آموزان نصب کنید.
٢ــ از دانش آموزان بخواهید اذکار نماز را سطر به سطر، همراه اشاره ى شما به صورت دسته جمعى 
بخش بخش بخوانند )شیوه ى صحیح اشاره به بخش هاى کلمات در قسمت آموزش روخوانى در همین 

پیش گفتار آمده است(.
نوار  از  را  اذکار  این  قرائت  نماز،  اذکار  در روخوانى  دانش آموزان  نسبى  توانایى  از  ٣ــ پس 
آموزشى پخش مى کنید و از دانش آموزان مى خواهید به دستور نوار عمل کرده و همراه آن جمع خوانى 
کنند. هنگام شنیدن قرائت اذکار از نوار، از دانش آموزان بخواهید از روى کتاب خود خط را نشان 

دهند و با نوار پیش بروند.
دو تذکر مهم:

١ــ آموزش قرائت اذکار نماز در طى ٨ جلسه در مهرماه )هر هفته دو ساعت( انجام مى شود؛ اما 
همان طور که مى دانید تسلط کافى در خواندن اذکار نماز به تمرین و ممارست بیشتر نیاز دارد. براى این 
منظور در فصل سوم همین کتاب، تمرین هایى آمده است که با انجام آنها تا پایان سال تحصیلى، ان شاء الله 

همه ى دانش آموزان در خواندن نماز، توانایى کافى پیدا خواهند کرد.
٢ــ ضمن تشویق دانش آموزان به یادگیرى و خواندن نماز، بر آنها سخت نگیرید، بیشتر بر توفیقات 
آنها تأکید کنید تا ضمن احساس موفقیت به رفع نواقص خود نیز عالقه مند شوند. قابل ذکر است ترجمه ی 

نماز برای مطالعه ی آزاد است و آموختن آن اجباری نیست.

فصل اول            آموزش قرائت مناز



در این برنامه براى کسب توانایى روخوانى قرآن کریم، تأکید اصلى بر ضرورت استمرار آموزش 
و تمرین و تکرار روزانه است. مطالب مربوط به این فصل با هدف کسب مهارت روخوانى قرآن کریم 
تنظیم شده است، زیرا در مراحل اولیه یادگیری، تمرین مستمر و روزانه نقش به سزایی در کسب مهارت 
مورد نظر دارد. به همین منظور در طى ٣٣ روز متوالى درزنگ اول یا دوم هر روز تدریس مى شود. 
در ١٩ روز اول ضمن یادآورى و آموزش قواعد روخوانى، دانش آموزان مهارت کافى در به کار بردن 
این قواعد در روخوانى کلمات، عبارات و آیات قرآنى به دست مى آورند و در ١٤ روز دوم با تمرین کافى 
به شرح زیر  آیاتی از قرآن دست مى یابند. روش تدریس هرکدام از این دو بخش  به توانایى روخوانى 

است.
بخش اول ــ یادآورى و آموزش قواعد روخوانى قرآن

ابتدایى ویژه  به کتاب روش آموزش قرآن دوره ى  براى تدریس هرچه بهتر این بخش مى توانید 
مراکز تربیت معلم رشته ى ابتدایى کُد ٦٠١١ و هم چنین کتاب راهنماى معلم آموزش قرآن پایه ى دوم و 

سوم ابتدایى مراجعه کنید. در این جا به اختصار مراحل تدریس به شرح زیر بیان مى شود.
١ــ لوحه ى مربوط را در محل مناسب نصب کنید.

٢ــ با اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات، از دانش آموزان بخواهید که کلمات و عبارات را 
به صورت دسته جمعى، بخش بخش بخوانند. در صورت نیاز این مرحله را یک یا دو بار دیگر تکرار 

کنید.
٣ــ قاعده ى مربوط را به روش بیان شده در یکى از کتاب هاى فوق به زبان ساده توضیح دهید.

٤ــ تعدادى از دانش آموزان، هرکدام یک سطر از لوحه را به صورت انفرادى مى خوانند؛ ابتدا 
دانش آموزان قوى تر و سپس سایر دانش آموزان.

٥   ــ از دانش آموزان بخواهید که هرکدام یک سطر از کلمات و عبارات قرآنى را که در تمرین 
دیگرى آمده است، از روى کتاب خود بخوانند. این فعالیت را به میزانى که نیاز است و وقت دارید، 

تکرار کنید.
تذکر: در پایان این بخش، دانش آموزان را تشویق کنید که درس هر روز قرآن را چند بار در 

خانه تمرین و تکرار کرده تا براى درس روز بعد کامالً آماده باشند.
با توجه به اهمیت شیوه ى صحیح اشاره به بخش هاى کلمات در آموزش لوحه هاى قرآن، قبل از 

بیان روش تدریس روخوانى قرآن کریم، این شیوه به اختصار توضیح داده مى شود.

چهارم

فصل دوم              آموزش روخوانی قرآن کرمی



نحوه ى اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات
اشاره ى صحیح و فنّى به حروف و حرکات، از مهم ترین گام هاى اولیه در آموزش روخوانى قرآن 
است. این امر منجر به بازشناسى حروف و حرکات و دقت در صحیح خواندن آنها و ترکیب بخش هاى 
کلمات توسط دانش آموزان مى شود. کسب این مهارت در روخوانى قرآن، هم چون جایگاه شناخت حروف 
و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نیز یادگیرى چهار عمل اصلى در ریاضى، از اهمیت خاصى 
برخوردار است. اگر این آموزش، صحیح و کامل انجام شود، مهم ترین سنگ بناى مهارت خواندن صحیح 
قرآن گذاشته شده است و درغیر این صورت حتى در سال هاى باالتر نیز باید این مرحله از آموزش با دقت 

انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر یا وسیله اى مانند خط کش انجام مى شود. از 
آن جا که هنگام اشاره کردن، دست یا ثابت است و یا متحرک، روش صحیح اشاره در دو بخش زیر 

توضیح داده مى شود.

الف( اشاره ى ثابت: در این نوع اشاره، دست ثابت است. این شکل از اشاره در موارد زیر 
انجام مى شود.

ـ  « در بخش هاى داراى این گونه حرکات؛ مانند: ــُ
ــِ ١ــ اشاره به حرکات »  ــَ

ُخـِلـَق

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با  آموزگار با خط بر یا وسیله ى مشابه دیگرى به حرکت »  ــُ
ـ   «  ـ  «؛ ممکن است در یکى دو بار اول، برخى از دانش آموزان به جاى این که بگویند »  ُخ هم بگویند »  ُخ
ـ  «  بگویند »  اُ  «. به آنها تذکر مى دهیم هر حرکت را با حرف آن بخوانند. سپس با کمى مکث به حرکت »  ــِ
ـ  « اشاره مى شود تا آنها بگویند »  َق  «. ـ  « و آن گاه به حرکت »  ــَ اشاره مى کنیم تا دانش آموزان بگویند »  ِل

ـ  (: اشاره به تنوین مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ یعنى براى  ـ ــٌ ـًـ ــٍ ٢ــ اشاره به تنوین )  ـ
ـ  « اشاره مى شود، مانند: ـ  « یا »  ــٌ ـٍ ـ  « یا »  ـ ـً اشاره به تنوین، دست ثابت است و به »  ـ

        َحـَرًجـا             َاَحـٍد          َولَـٌد

پنجم



به  ـ  «، سپس  » َح بگویند  تا دانش آموزان  ـ  « اشاره مى کند  ـَ »  ـ به  آموزگار  »  َحـَرًجـا  «  در کلمه ى 
ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند  ـً ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  رَ  « و آن گاه به »  ـ ـَ »  ـ
ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  ِدن  «. در  »  َجـن  «. هم چنین در کلمه ى »  َاَحـٍد  « آموزگار به »  ــٍ

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند: »  ُدن  «. کلمه ى »  َولَـدٌ  « نیز آموزگار به »  ــٌ
توضیح: دقت کنید فلش ها در کلمات فوق فقط نشان دهنده ى اشاره شما به حرکات است، نه 

این که باید این فلش ها رسم شود.

ب( اشاره ى متحرک: در این نوع اشاره، دست حرکت مى کند. این شکل از اشاره در موارد 
زیر پیش مى آید.

١ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ) ا، یـ، ى، و ( در بخش هاى داراى این گونه ترکیبات، 
مانند: 

نـوحـیـهـا
مى کند،  اشاره  »  و «  صداى  سوى  به  ـ  «  »  ن حرف  از  خط بر،  کمک  به  که  درحالى  آموزگار 
آنها مى گویند  و  اشاره شده  ـ   «  »  ای به سوى صداى  از حرف »حـ«  آن گاه  » نو«  دانش آموزان مى گویند 

ـ  « به سوى »  ا  « اشاره مى شود تا بگویند »  ها  «. ـ  « و باالخره از حرف »  ه »  حـی
توجه دارید که فلش ها فقط مسیر حرکت دست را نشان مى دهد، نه این که باید این فلش ها رسم 

شود.
تذکر: اشاره به الف کوتاه )  ٰ ( دو حالت دارد، چنان چه الف کوتاه روى حرف باشد مانند کلمه 
ـٰذا« به آن اشاره مى شود تا دانش آموزان بگویند »  ها «؛ و چنان چه الف کوتاه روى پایه »ٰى« باشد در  »ه
این صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند کلمه ى » هُـدٰى  « که از حرف »د« به سوى »    ٰ   « اشاره 

مى شود تا دانش آموزان بگویند »دا«.
٢ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند: َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ  «، آن گاه از  ـ  « به عالمت )      ۡ  ( اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  َاۡم ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
ـ  « به عالمت )      ۡ  ( اشاره  ـُ ـ  « و سپس از حرکت »  ـ ـ  « به عالمت )      ۡ  ( اشاره مى کند تا بگویند »  ـِهـۡل ـِ صداى »  ـ

مى شود تا بگویند »ـُهـۡم«.
٣ــ اشاره به تشدید در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند: َحـقَّ

ششم



ـ  « به سوى عالمت تشدید اشاره مى کند، دانش آموزان  ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه »  ـ
ـ  « آن گاه آموزگار پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشدید، به صورت ثابت یا  مى گویند »  َحـق
ـَـ« اشاره مى شود و  متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال باال با اشاره ى ثابت به حرکت »ـ

بچه ها مى گویند »  َق  «؛ دو مثال دیگر:

لَـّمـا     نُـَنـّجـى
ـ  « به سوى عالمت تشدید و آن گاه پس از کمى مکث  ـَ آموزگار در کلمه ى »  لَّما « ابتدا از حرکت »  ـ
ـ «، سپس از  ـُ ـ  « به سوى صداى »  ـا  « اشاره مى کند. در کلمه ى دوم نیز، ابتدا به حرکت »  ـ از حرف »  م
ـ  « به سوى تشدید و آن گاه پس از کمى مکث، از حرف » جـ  « به سوى صداى »  ى « اشاره  ـَ حرکت »  ـ

مى شود.

نکته: وجود کمى مکث بین اشاره به بخش اول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. 
این امر به خوبى به دانش آموزان مى آموزد که حرف داراى تشدید درواقع دو حرف است و دو بار خوانده 

مى شود.
دو تذکر مهم

١ــ از دانش آموزان بخواهید که هم زمان با اشاره شما، بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعى 
بخوانند. ممکن است برخى از دانش آموزان، بخش ها را زودتر یا دیرتر از اشاره شما بخوانند؛ از آنها 

بخواهید با اشاره بخوانند و عقب و جلو نیفتند.
دسته جمعى  را  عبارات  و  کلمات  فوق،  روش  به  دانش آموزان  ابتدا  لوحه ها،  آموزش  در  ٢ــ 
مى خوانند و پس از کمى تمرین، خوب است با اشاره ى آموزگار خواندن به صورت انفرادى نیز انجام 

شود. پرسش انفرادى را همیشه از دانش آموزان قوى تر آغاز کنید.

بخش دوم ــ روش تدریس روخوانى قرآن کریم
براى ١٤ روز دوم این فصل از کتاب، آیاتى از قرآن کریم درنظر گرفته شده که مجموعه آیات هر 
روز، در یک صفحه از کتاب آمده است. تمرین و خواندن روزانه ى این آیات در کالس درس، موجب 

تقویت توانایى روخوانى قرآن کریم مى شود.
به   آرامى  یکدیگر  براى  را  صفحه  هر  آیات  ابتدا  نفره،  سه  یا  دو  گروه هاى  در  دانش آموزان 
مى خوانند، سپس هرکدام یک سطر از همین آیات را با صداى بلند خوانده و سایر دانش آموزان نیز از 

روى کتاب خود خط مى برند. همیشه خواندن انفرادى را از دانش آموزان قوى تر آغاز کنید.

هفتم



قبل  مانند  و  نوشته  تخته  روى  را  آن  بود  مشکل  دانش آموزان  براى  عبارتى  یا  کلمه  چنان چه 
به صورت دسته جمعى، بخش بخش  تا دانش آموزان آن را  یا عبارت اشاره کنید  به بخش هاى آن کلمه 
بخوانند. به دانش آموزان بیاموزید که هرگاه در خواندن قرآن با کلمه یا عبارت نسبتاً مشکل روبه رو شدند 
خودشان سعى کنند آن کلمه را بخش بخش بخوانند. اگر این یادگیرى اتفاق بیفتد مهم ترین گام در کسب 

مهارت روخوانى قرآن برداشته شده است.

هشتم

فعالیت هاى آموزشى این فصل از کتاب، به منظور تثبیت و تقویت مهارت روخوانى قرآن است و 
برخى فعالیت هاى دیگر نیز در جهت تقویت انس دانش آموزان با قرآن کریم تدوین شده است.

این فصل پس از آموزش ٣٣ روزه ى روخوانى قرآن تا پایان سال تحصیلى، در هر هفته، در زنگ 
اول یا دوم یکى از روزهاى هفته به طور کامل، تدریس مى شود.

محتواى دروس فصل سوم
هریک از دروس این فصل که براى یک هفته درنظر گرفته شده به نام »انس با قرآن کریم« نامیده 
شده است. از انس با قرآن کریم )١( تا انس با قرآن کریم )١٦( فرازهایى از قرآن کریم و نیز یک داستان 

یا پیام قرآنى آمده است معموالً این فراز قرآنى به داستان یا پیام قرآنى درس مربوط است.

روش تدریس دروس فصل سوم

خواندن آیات قرآن کریم: ابتدا دانش آموزان در گروه هاى دو یا سه نفره آیات این صفحه را 
پیش خوانى کرده، سپس هرکدام یک سطر از این آیات را با صداى بلند مى خوانند و سایر دانش آموزان 
از روى کتاب خود یا قرآن کریم خط مى برند. عالوه بر نکاتى که در قسمت »ب« فصل دوم در بخش 

روش تدریس روخوانى قرآن کریم بیان شد توجه به نکات زیر نیز ضرورى است.

١ــ در مراحل اولیه، اگر اشتباهات برخى از دانش آموزان نسبتاً زیاد است، نیازى نیست همه ى 
این اشتباهات را گوشزد کنید. بیشتر بر توانایى هاى ایشان تأکید کنید تا با احساس موفقیت به تدریج 

ضعف خود را جبران کنند.
٢ــ ممکن است برخى عبارات قرآنی برای تعدادی از دانش آموزان نسبتاً مشکل باشد. اوالً به 

فصل سوم             انس با قرآن کرمی



منظور کسب مهارت روخوانى قرآن کریم، خواندن این گونه عبارات نیز الزم است و ثانیاً به دانش آموزان 
بیاموزید که این گونه عبارات را آرام تر و به صورت بخش بخش بخوانند.

پیام قرآنى: از دانش آموزان بخواهید که پس از خواندن آیه و ترجمه ى پیام، درباره ى مفهوم 
آن به کمک تصاویر یا پرسش هایى که در کتاب آمده است به صورت گروه هاى دو یا سه نفره با یکدیگر 
گفت و گو و مشورت کنند؛ سپس نظر خود را درباره ى پیام و مصادیق آن در زندگى خود، براى کالس 

بیان کنند.
داستان: داستان را به شیوه ى قصه گویى و به زبان ساده به کمک تصاویر براى دانش آموزان 
تعریف کنید. از بیان مطالب زائد و غیرمستند بپرهیزید. در صورت وجود وقت مى توانید از دانش آموزان 

بخواهید تا هریک، چند سطر از داستان را، یک بار در کالس از روى کتاب بخوانند.
انس با قرآن در خانه: دانش آموزان را به تمرین آیات درس از روى کتاب درسى یا قرآن کامل 
که در خانه دارند، تشویق کنید. مؤثرترین روش در انس با قرآن کریم، خواندن مقدارى قرآن در هر روز 
مى باشد. چه خوب است شما در ایجاد این سنت نیکو در دانش آموزان و در پاداش یک عمر قرآن 

خواندن ایشان سهیم شوید.
قطره اّما دریا: پیامبر اکرم و ائمه ی معصومین علیهم السالم در طول زندگی پربار خود همواره 
با قرآن کریم انس داشته و مسلمانان را نیز بر این امر سفارش کرده اند. نقش الگویی ایشان از یک سو 
و احادیث و روایات فراوان درباره ی انس با قرآن کریم از سوی دیگر، می تواند به عنوان یک روش 

تأثیر گذار در آموزش قرآن، زمینه ی مناسبی را برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد. 
دانش آموزان در جلسه انس با قرآن، حدیث را قرائت کرده و با راهنمایی معلم، درباره ی آن با 

یک دیگر گفت وگو می کنند. 

چند تذکّر: در آموزش روخوانى، توجه به نکات زیر ضرورى است.
١ــ از خواندن کلمات و عبارات قرآنى برای دانش آموزان بپرهیزید؛ بلکه هدایت کنید تا خوِد 

دانش آموزان آنها را بخوانند.
٢ــ استفاده از لوحه و اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات و خواندن بخش بخش آنها توسط 
دانش آموزان به صورت دسته جمعى و انفرادى، مهم ترین نقش را در کسب مهارت روخوانى دارد و عدم 

توجه کافى به انجام این تمرین، در کسب این مهارت اختالل جدى ایجاد مى کند.
٣ــ مناسب ترین شیوه براى خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با دیدن هر بخش از کلمه، همان 
بخش را بلند بخواند؛ یعنى الزم نیست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه ى بخش هاى کلمه را مرور 
کند سپس تمام آن را یک جا بلند بخواند. شما با تأکید بر نحوه ى مناسب خواندن، دانش آموزان را کمک 
کنید تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحیح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن بخش ها با توجه 

به توانایى فردى دانش آموزان و با تمرین، به تدریج افزایش مى یابد تا به روان خوانى برسد.

نهم



با  نیاز دارند. این فرصت را  ٤ــ دانش آموزان براى کسب مهارت روخوانى، به فرصت کافى 
توجه به استعدادهاى متفاوت آنها در اختیارشان بگذارید و انتظار نداشته باشید که همه در یک زمان به 

مهارت موردنظر دست یابند.
٥ ــ دانش آموزان را تشویق کنید که هر روز در خانه، درس قرآن را براى والدین خود بخوانند.

مهم ترین اهداف مورد انتظار
انتظار مى رود در پایان سال تحصیلى، هر دانش آموز توانایى هاى زیر را کسب کرده باشد.

١ــ عبارات و آیات کتاب درسی را به صورت شمرده و آرام بخواند.
٢ــ عبارت پیام قرآنى و ترجمه ى آن را از روى کتاب بخواند و بتواند مفهوم آن را به زبان کودکانه 

توضیح دهد یا برخى از مصادیق آن را بیان کند.
هر دانش آموزى با داشتن توانایى هاى فوق، حداکثر نمره را کسب مى کند. بدیهى است توفیق 

بسیارى از دانش آموزان بیش از این حد خواهد بود.

چند توصیه
١ــ دانش آموزان را تشویق کنید تا با وضو در کالس قرآن بیایند و یا برای نشان دادن خط، از 

نشان گر استفاده کنند. در این مورد از هرگونه اجبار و سخت گیری جدًا خود داری کنید.
٢ــ در صورت امکان، نوار آموزشى نماز را تکثیر کرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

٣ــ تشویق دانش آموزان به حفظ پیام هاى قرآنى و برخى از آیات، در صورتى که بدون فشار و 
اجبار باشد، مناسب است.

٤ــ دانش آموزان را به فعالیت هاى جذاب خارج از کالس تشویق کنید؛ مانند: خواندن از روى 
قرآن کامل و نیز خواندن آیات درس و انجام فعالیت هاى هنرى و ذوقى درباره ى پیام هاى قرآنى، شرکت 
در مسابقات و حضور در جلسات و مراکز قرآنى مانند دارالقرآن، مساجد و غیره. توجه داشته باشید که 
تمام این فعالیت ها باید با رغبت و عالقه، بدون اکراه و اجبار و به دور از رقابت هاى ناسالم و آسیب زا 

انجام شود.
آموزگار عزیز! امید است که خداوند همه ى کارهاى شما را عبادت محسوب کند و دانش آموزان 

را برایتان از باقیات صالحات قرار دهد.

دهم

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تكمیل برنامه ى درسى و كتاب هاى 

آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همكارى و تالش همه ى عزیزان سپاس گزارى مى شود.

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



٭ كتاب ِبحارُ االَنوار، جلد 44، صفحه 391

) در مهرماه، هفته ای دو ساعت (
دانش آموزان عزیز تالش کنید تا در مهرماه عبارات و اذکار نماز را از روی 

کتاب صحیح بخوانید؛ برای حفظ آنها تا پایان سال تحصیلی وقت دارید.
چه خوب است در هر جلسه، عبارات و اذکار جلسه ی قبل را در کالس تمرین 

کنید.

حضرت امام حسىن علىه الّسالم:

ـالَة لَـه و َو تِـالَوَة كِـتـابِـه ى ٭  الـصَّ ِاّنـى ُاِحـبُّ
من نماز و خواندن كتاب خدا را دوست دارم.

آموزش نمازفصل اول



نماز یاد خدا،
      شكر خدا

            و سخن گفتِن با خداست؛
نماز ستون دین است.

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

باد، نمازگزاران را دوست دارند.
فرزندم! ورود تو را به جمع نمازگزاران تبریک مى گوییم.

هر مسلمانى وظیفه دارد نماز را خوب بیاموزد و نیكو به جا آورد.
تو نیز با سعى و تالش خود در یادگیرى و خواندن نماز، خداوند 

را خشنود ساز.



اذان و ِاقامه
   

ُه  َاكۡـبَـُر     َالـلٰـّ
        خدا بزرگ تر است .

ُه   َاۡشـَهـُد  َانۡ   ال  ِالـٰـَه  ِااـــل�َّ  الـلٰـّ
      شهادت مى دهم٭ كه خدایى به جز اللـه نیست.

ِه ـًد    ا   َرسـوُل   الـلٰـّ    َاۡشـَهـُد    َانَّ   ُمـَحـمَّ
     شهادت مى دهم كه  حضرت  محمد  َصلَّی اللُّٰه َعلَیِه و آِله پیامبر خداست. 

ِه َاۡشـَهـُد   َانَّ   َعـِلـیًّـا   وَ   ِلـىُّ   الـلٰـّ   
الم ولّى خداست. شهادت  مى دهم  كه   حضرت  على  َعلَیِه السَّ    

ـاله�ِ  َحـىَّ َعـلَـى الـصَّ  
بشتاب    به سوى نماز.   

٭ شهادت می دهم: قبول دارم و اعتقاد من این است.

این عبارت ها را بخش  بخش بخوانید.

اذان

4 بار

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

اقامه

جلسه ی اول
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َحـىَّ َعـلَـى الۡـَفـالِح
بشتاب به سوى رستگارى.

َحـىَّ َعـلـٰى َخـۡیـِر        الۡـَعـَمـِل
بشتاب به سوى بهترین كار.

ـاله�ُ  َقـۡد قـاَمـِت الـصَّ
نماز بر پا شد.

ُه َاكۡـبَـرُ َالـلٰـّ
خدا بزرگ تر است.

ُه ال  ِالـٰـَه  ِااـــل�َّ  الـلٰـّ

 
خدایى به جز اللـه نیست.

اقامه

2 بار

2 بار

2 بار

2 بار

1 بار

    اكنون قرائت َاذان و ِاقامه را از نوار گوش كنید؛  
همراه با آن بخوانید و از روی کتاب خود، خط ببرید.

اذان

2 بار

2 بار

ندارد

2 بار

2 بار
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آیات سوره ی حمد را از روى لوحه، بخش بخش بخوانید.

      سوره ى حمد             

حـیـمِ  ۡحـٰمـِن    الـرَّ ِه الـرَّ 1ــ ِبـۡسـِم الـلٰـّ
       به نام خداوند بخشنده ى مهربان 

ِه َرِبّ الۡـعـالَـمیـَن  2ــ َالۡـَحۡمـُد ِلـلٰـّ
      سپاس و ستایش براى خداست كه پروردگار جهانیان است. 

حـیـِم  ۡحـٰمـِن الـرَّ 3ــ َالـرَّ
      بخشنده ى مهربان است. 

4ــ مـاِلـِك یَـۡوِم الـّدیـِن 
      صاحب روز قیامت است. 

جلسه ی دوم
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5 ــ   ِاىّـاَك نَـۡعـبُـُد َو ِاىّـاَك نَـۡسـَتـعىـُن  
    )خداىا(  فقط   تو  را عبادت  مى كنىم و فقط از  تو  كمک مى خواهىم.

ـراَط الۡـُمـۡسـَتـقـىـمَ     6 ــ  ِاۡهـِدنَـا الـِصّ
        ما را به راه راست  هداىت كن.

ذىـَن   َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡىـِهـۡم   7ـ  ِصـراَط  الَـّ
      راه   كسانى كه به آنها نعمت داده اى؛

8  ــ    َغـۡىـِر الۡـَمـۡغـضـوِب َعـلَـۡىـِهـۡم       
     نه راه كسانى كه بر آنها غضب كرده اى،

            9ــ َو َل� الـّضـالّـىـَن  
     و نه راه گمراهان.

    اكنون سوره ی حمد را از نوار گوش كنىد؛
همراه با آن بخوانىد و از روی کتاب خود، خط ببرىد.
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آىات سوره ی توحىد را با اشاره ی معلّم، از روى لوحه، بخش بخش بخوانىد.

اكنون سوره ى توحىد را از نوار گوش كنىد؛ 
همراه با آن بخوانىد و از روی کتاب خود، خط ببرىد.

حـىـمِ  ۡحـٰمـِن    الـرَّ ِه الـرَّ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
   به نام  خداوند  بخشنده ى  مهربان

ُه َاَحـٌد         1ــ  ُقـۡل هُـَو الـلٰـّ
       بگو  خدا  ىگانه است.

ـَمـُد        هُ   الـصَّ 2ــ  َالـلٰـّ
       خدا بى نىاز است و همه به او نىازمندند.

3ــ  لَـۡم ىَـِلـۡد َو لَـۡم ىـولَـۡد
      خدا فرزند ندارد و فرزند كسى نىست.

4ــ  َو لَـۡم  ىَـُكـۡن     لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد  
        و هىچ كس  همتاى او  نىست.

سوره ى توحىد

8



لوحه،  روی  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 
بخش بخش بخوانىد.

سوره ى بقره، آىه ى 201

ركوع

ُسـبۡـحـاَن  َرِبّـَى الۡـَعـظـىـِم َو ِبـَحـۡمـِده ى    
پروردگاِر بزرِگ من، هىچ عىب و نقصى ندارد 

و من او را سپاس و ستاىش مى گوىم.

ُقـنـوت

ً نۡـىـا َحـَسـَنـه� نـا آِتـنـا ِفی الـدُّ َـّ َرب
پروردگارا، در دنىا به ما خىر و خوبى بده

ً َو ِفـی الۡـآِخـَرِة َحـَسـَنـه�
و در آخرت  نىز خىر و خوبى بده؛


َو ِقـنـا َعـذاَب الـّنـار
و ما را از عذاب آتش حفظ كن.

جلسه ی سوم

اكنون  اىن ذکرهای نماز را از نوار گوش كنىد؛ 
همراه با آن بخوانىد و از روی کتاب خود، خط ببرىد.
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ِاسـِتـغـفـار

َه  َربّـى َو َاتــوُب  ِالَـۡىـِه َاۡسـَتـۡغـِفـُر الـلٰـّ
از خدا مى خواهم مرا ببخشد و دىگر گناه نمى كنم.

جلسه ی چهارم
با اشاره ی معلّم، از روی لوحه،  ذكرهاى نماز را 

بخش بخش بخوانىد.

اكنون اىن ذکرهای نماز را از نوار گوش كنىد؛ همراه با آن بخوانىد و از روی کتاب 
خود،  خط ببرىد.

َسـجـده

ُسـبۡـحـاَن  َرِبّـَى     الۡـاَۡعـلـٰى 
َو  ِبـَحـۡمـِده ى

پروردگاِر بلند مرتبه ى من، هىچ عىب و نقصى ندارد 
و من او را سپاس و ستاىش مى گوىم.

قىام

هُ      ِلـَمـۡن     َحـِمـَده و َسـِمـَع    الـلٰـّ
خدا سپاس و ستاىش بنده اش را مى شنود و مى پذىرد.
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برخاستن

ِتـه ى َاقـوُم َو َاۡقـُعـُد ِه َو ُقـوَّ ِبـَحـۡوِل    الـلٰـّ
   به كمک و قدرت خدا برمى خیزم و مى نشینم.

اكنون این ذکرهای نماز را از نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و از روی کتاب 
خود،  خط ببرید.

تسبىحات َارَبــعه

ِه ُسـبۡـحـاَن الـلٰـّ
خدا هیچ عیب و نقصى ندارد،

ِه َو الۡـَحـۡمـُد ِلـلٰـّ
و سپاس و ستایش براى خداست،

ُه َو  ال  ِالـٰــَه  ِااـــل�َّ  الـلٰـّ
و خدایى به جز اللـه نیست،

ُه َاكۡــبَـُر َو الـلٰـّ
و خدا بزرگ تر است.

جلسه ی پنجم
لوحه،  روی  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 

بخش بخش بخوانید.
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ــد تَــَشــهُّ

ُه  َوۡحـَده  و ال َشـرىـَك  لَـه و � الـلٰـّ َاۡشـَهـُد َاۡن ال  ِالـٰـَه  ِاــلَّ
شهادت مى دهم كه خداىى به جز خداى ىگانه نىست و هىچ شرىكى ندارد؛

ـًد ا َعـبۡـُده و  َو  َرسـولُـه و   َو َاۡشـَهـُد َانَّ  مُـَحـمَّ
و شهادت مى دهم كه حضرت محّمد بنده و پىامبر خداست. 

ـٍد  ـٍد َو آِل ُمـَحـمَّ ُهـمَّ  َصـِلّ َعـلـٰى ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ
خداىا درود فرست بر حضرت محّمد و خاندان حضرت محّمد.

جلسه ی ششم
ذكرهاى نماز را با اشاره ی معلّم، از روی لوحه، 

بخش بخش بخوانىد.

د را از نوار گوش كنىد؛ همراه با آن بخوانىد و از روی کتاب خود،  اكنون ذکر تََشهُّ
خط ببرىد.
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اكنون ذکر سالم را از نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و از روی کتاب خود، 
خط ببرید.

َهـا   الـنَّـِبـىُّ     ُـّ ـالُم َعـلَـۡیـَك َای َالـسَّ
سالم بر تو اى پیامبر

ِه َو بَـَركـاتُـه و     َو َرۡحـَمـةُ   الـلٰـّ
و رحمت و بركات خدا بر تو باد.

ـالمُ   َعـلَـۡیـنـا    َالـسَّ
سالم بر ما

ِه الـّصـاِلـحـیـَن   َو َعـلـٰى ِعـبـاِد الـلٰـّ
و بر بندگان شایسته ى خدا.

ـالُم  َعـلَـۡیـُكـۡم                      َالـسَّ
  سالم بر شما 

ِه َو بَــَركـاتُـه و   َو َرۡحـَمـُة الـلٰـّ
 و رحمت و بركات خدا بر شما باد.

َسـالم

جلسه ی هفتم

ذكرهاى نماز را با اشاره ی معلّم، از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.
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َه   َو  َمـالِئـَكـَتـه و ِانَّ الـلٰـّ
خدا و فرشتگان او

ّ
َ
یُـَصـلّـوَن  َعـلَـى    الـنَّـِبـی

بر پیامبر صلوات و درود مى فرستند

ذیـَن  آَمـنـوا َهـا    الَـّ ُـّ یـا  َای
اى مؤمنان

َصـلّـوا  َعـلَـۡیـِه
شما نیز بر او صلوات و درود بفرستید

َو   َسـِلّـموا   تَـۡسـلـیـًمـا
و تسلیم فرمان او شوید.

َمـالِئـَكـة: ...
سوره ی احزاب، آىه ی 56

آىه ی صلوات

دانش آموزان عزیز؛ سعى كنید ذكرهاى نماز را تا پایان سال حفظ كنید. این ذکرها را با 
نوار آموزشی تمرین کنید تا بتوانید آنها را صحیح و زیبا در نماز بخوانید. 

امید است خداى مهربان ما را از نمازگزاران قرار دهد.
14



تمرىن ــ چند نفر از دانش آموزان، یک نماز سه رکعتی را به طور 
کامل در کالس با نمازخانه ی مدرسه با صدای بلند بخوانند.

15



دانش آموز عزىز!

شما آموزش قرآن را از کالس اول شروع کرده ای. اکنون که در کالس سوم هستی می توانی بسیاری 
از کلمه ها و عبارت های قرآن کریم را بخوانی.

 شاید گاهی از آموزگار یا پدر و مادر خود می پرسی که »من چه زمانی می توانم قرآن را بخوانم؟ «
به امید خدا امسال با یک برنامه ی تازه به آرزوی خود می رسی. در این برنامه هر روز خواندن قرآن 
را تمرین می کنی. کسی که هر روز کاری را مانند دوچرخه سواری تمرین می کند، آن را زودتر و بهتر یاد 
می گیرد. تمرین های هر درس را در کالس با عالقه و جّدیّت انجام بده و در خانه نیز هر روز قرآن بخوان. 

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

ۡلـُقـۡرآِن ـَر ِمـَن ا َفـا ۡقـَرئوا مـا َتـَىـسَّ
هر مقدار که مى توانید قرآن بخوانید.        

ل، آىه ى 20 ِمّ سوره ى ُمزَّ  

در 33 روز پی در پی
)هر روز یک جلسه(

آموزش روخوانی قرآن کرمیفصل دوم

16
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ىادآورى تركىب حروف و حركات

روز اول

ُخـذوُه   ایـمـانُـهـا  ِكـتـابُـنـا  
َمـنـاِسـَكـنـا   فَـَعـَقـروهـا  ُمـَتـقـاِبـلـیـنَ 

فَـُمـالقـیـِه  ِبـِرسـاالتـى      ِلـَم تَـقـولـونَ 
2ــ قـاَل ِهـَى َعـصـاَى 1ــ قـاَل ِلـاَبـیـِه  

ـَـ           ــ ـِ ـُــ ــاـ ـٰ ـوـىـیــ
ءو،ئـوئـىئـیـــءا، ئـاُءِءَءء
رورىریـٰرراُرِرَرر
ــــــــــُةِةَةة

ـــــــــــُةـِةـَةـة

ـٰطـاُطِطَطط طـوطـىطـیـط
ـٰعـاُعـِعـَعـعـ عـوعـىعـیـع
ــــــــــكُِككَك

حركت
حرف

ـ در سال هاى گذشته با تركیب حروف و حركات آشنا شده اید؛ همه با هم به صورت   تمرىن اولـ 
دسته جمعى تركیب های زیر را از روی لوحه با اشاره ى آموزگار بخوانید.

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

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

18



روز دوم

اكنون هركدام، یک سطر از جدول باال را، از روى كتاب بخوانید.

َدثۡـِاثۡـَمـۡثـُمـۡتـیَـۡتـِسـۡتـكُـبۡـِربۡـَابۡـ

یَـۡخـنُـۡخـِاۡخـَصـۡحـِمـۡحـنُـۡحـیُـۡجـتَـۡجـِاۡجـ

ِفـۡریُـۡرَذۡریُـۡذكَـۡذِاۡذكَـۡدُعـۡدُمـۡد

ِمـۡشـَحـۡشـُاۡشـِبـۡسـُخـۡسـفَـۡسـِرۡزُجـۡزتَـۡز

ِقـطۡـنُـطۡـبَـطۡـُوۡضـِبـۡضـفَـۡضـَقـۡصـیُـۡصـنَـۡصـ

َاۡغـِزۡغـتُـۡغـَدۡعـتُـۡعـِضـۡعـیُـظۡـِبـظۡـَعـظۡـ

نُـۡكـیَـۡكـِتـۡكـِاۡقـلُـۡقـیَـۡقـنَـۡفـِكـۡفـَصـۡفـ

لَـۡنـیُـۡنـِمـۡنـِسـۡمـُقـۡمـلَـۡمـبَـۡلـُقـۡلـِالۡـ

لَـۡیـزُ  یۡـاَ  یۡـِبـۡهـُدۡهـنَـۡهـَقـۡوَسـۡوَاۡو

ىادآورى حرف ساكن

بَـۡل          ِاۡن          ُقـۡم

           تمرىن اول ــ این كلمات و تركیب هاى جدول را كه داراى حرف ساكن هستند، از روی 
لوحه با اشاره ى آموزگار بخوانید.

19



ُاۡحـِضـَرِت َاۡحـَضـَرۡت  َالۡـَحـۡمـدُ 
َانۡـَعـۡمـَت َانۡـَذۡرنـاكُـمۡ  َاطۡـَعـَمـُهـۡم  

1ــ ِمـۡنـهـا َخـلَـۡقـنـاكُـمۡ 
2ــ فَـُهـَو یُـۡنـِفـُق ِمـۡنـُه

3ــ َو َالۡـِق مـا فـى یَـمـیـِنـَك 
4ــ كَـٰذِلـَك ِكـۡدنـا ِلـیـوُسـَف

5 ــ َو یَـۡهـدى ِالَـۡیـِه َمـۡن یُـنـیـُب

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

 تمرىن سوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنى باال را به صورت شمرده و آرام و از روی 
کتاب بخوانید.
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تمرىن حرف ساکن

روز سوم

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

تمرىن دوم ــ این عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانید.

1ــ ُقـۡل هـاتـوا بُـۡرهـانَـُكـۡم

2ــ ِبـمـا كـانـوا یَـۡكـِسـبـوَن

3ــ َو یَـۡهـدى ِالَـۡیـِه َمـۡن َانـاَب

4ــ قـاَل َاتَـۡعـبُـدوَن مـا تَـۡنـِحـتـوَن

5 ــ مـا لَـُكـۡم كَـۡیـَف تَـۡحـُكـمـوَن

6 ــ َافَـَمـۡن یَـۡخـلُـُق كَـَمـۡن ال یَـۡخـلُـُق

7ــ َو تَـَركۡـنـا یـوُسـَف ِعـۡنـَد َمـتـاِعـنـا
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ىادآورى تنوىن

روز چهارم

اکنون هر کدام، یک سطر از جدول باال را، از روی کتاب بخوانید.

22

ٌتٍتتًـا ٌبٍببًـاءٌٍء ًءا
ٌحٍحًحـاٌجٍجًجـاٌثٍث ثًـا
ذٌٍذًذاٌدٍدًداٌخٍخًخـا
ٌسٍسًسـاٌزٍزًزاٌرٍرًرا
ٌضٍضًضـاٌصٍصًصـاٌشٍشًشـا
ٌعٍعًعـاٌظٍظظًـاٌطٍططًـا
ٌقٍققًـاٌفٍففًـاغٌٍغ ًغـا
ٌمٍمًمـاٌلٍلالًٌكٍك كًـا
ٌٍههًـاٌوٍوًواٌنٍن نًـا ه
ـٌةـٍةـًةةٌٍةًةٌىٍىیًـا

در سال گذشته با تنوین آشنا شده اید.

ـ    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  تمرىن 

بخوانید.



ا     َحـكـیـًمً َرۡحـَمـةً  بَـَشـرٌ  نَـۡفـسٌ 

َشـۡیـئًـا َحـَسـَنـةً  َزۡرعٌ  بَـۡعـٍض 

لَـۡیـاًل َو نَـهـاًرا  َرقـیـٌب َعـتـیـدٌ  َغـفـوٌر َرحـیـمٌ 

1ــ َو َمـۡغـِفـَرةٌ  َو ِرۡزٌق كَـریـٌم

ـٰذا ِصـراٌط ُمـۡسـَتـقـیـٌم 2ــ ه

3ــ َو َجـَعـَل فـیـهـا ِسـراًجا َو َقـَمـًرا ُمـنـیـًرا

23

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

 تمرىن سوم ــ  اکنون كلمات و عبارات قرآنى باال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانید.
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1ــ َو َابـونـا َشـۡىـٌخ كَـبـىـٌر

2ــ َو جـاءوا َابـاهُـۡم ِعـشـاًء ىَـبۡـكـوَن

3ــ اَ  لَـۡىـَس ِمـۡنـُكـۡم َرُجـٌل َرشـىـٌد

4ــ َو ىُـۡمـِدۡدكُـۡم ِبـاَۡمـواٍل َو بَـنـىـَن

5 ــ فَـَقـۡد َخـِسـَر ُخـۡسـرانًـا ُمـبـىـنًـا

6 ــ َو ُزروٍع َو نَـۡخـٍل طَـۡلـُعـهـا َهـضـىـٌم

7ــ ِمـۡن بَـۡىـِن فَـۡرٍث َو َدٍم لَـبَـنًـا خـاِلـًصـا سـاِئـًغـا

تمرین تنوین

تمرین دوم ــ اىن عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانىد.

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

روز پنجم
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یادآورى تشدید

روز ششم

تمرین اول ــ ترکىب های زىر را که دارای تشدىد را از روی لوحه، با اشاره ی آموزگار، 
بخش بخش بخوانىد.

َـّ َاب
ـ َامَّ

ِانَّ
ِانّی
َحِقّ

ـ ُشقَّ

َاِیّ
ـ َحمَّ
َسّما

َدکّا

ُردَّ
ـ لُِجّ

َرِبّ
َوفَـّ

ُسبّو
ظَلَّ

فَِرّ

ُمنَّ
ُقِطّ

َجّما

ِستَّـ
َغىُّـ

کُّنا

هُنَّ
َاّل

ِسّرو

فَّضو

َضرُّ

َعنَّ

ُغلّو

َقِوّ
ِمدُّ

َقلَّ

ُدرَّ

ُضرُّ

ضاِرّ

ُاِمّ
ِمّما
ـ َمسَّ

َصلّو

ُذِرّ
ِانّا

طَِىّـ
َسِبّـ
ـ َصفَّ

َصّمو

َعّما
هُّزی
َانّا

جانَّ

ِجنَّـ

َحّسو

ِمتُّـ
َمِکّـ
ِاّل

َقّری

َوّدو

ِحبُّ

َذمَّ

حاجَّ
اکنون هرکدام، ىک سطر از جدول بال را، از روی کتاب بخوانىد.
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ۡل ِمـّنـا نـا تَـَقـبَـّ َـّ 1ــ َرب

ُكـۡم ُـّ نـا َو َرب ُـّ ُه َرب 2ــ َالـلٰـّ

مـا ىَـِضـلُّ َعـلَـۡىـهـا َـّ ن 3ــ َو َمـۡن َضـلَّ فَـاِ

ۡت َرِبّ    َمـنَّ        َجـنَّـٍة               ُمـدَّ

ة ً            ىُـَصـبُّ        ُرّدوهـا             َاُشـقَّ  َمـرَّ

ـِة  ـرۡ               ىُـثَـِبّـُت                      ِسـتَّ فَـطَـِهّ

ِه  ـۡلـنـاهُـۡم           فَـَتـّنـاكَ              بَـِقـىَّـةُ  الـلٰـّ فَـضَّ

تمرین سوم ــ كلمات و عبارات قرآنى بال را به صورت شمرده بخوانىد.

            تمرین دوم ــ اىن كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانىد.
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تمرین دوم ــ اىن عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانىد.

تمرین تشدید )١(

روز هفتم

ۡمـنـا بَـنـى   ءاَدَم 1ــ َو لَـَقـۡد كَـرَّ

2ــ بَـۡلـَدةٌ طَـِىّـبَـٌة َو َربٌّ َغـفـوٌر

َك هُـَو َعـلَـىَّ َهـِىّـٌن ُـّ 3ــ قـاَل َرب

ۡلـنـا َو ِالَـۡىـَك َانَـبۡـنـا نـا َعـلَـۡىـَك تَـَوكَـّ َـّ 4ــ َرب

5 ــ ُسـبۡـحـانَـَك ل ِعـۡلـَم لَـنـا ِاّل مـا َعـلَّـۡمـَتـنـا

نـا ُمـۡسـِلـمـىـَن نـا َافۡـِرۡغ َعـلَـۡىـنـا َصـبۡـًرا َو تَـَوفَـّ َـّ 6 ــ َرب

           تمرین اول ــ كلمات و عبارات قرآنى لوحه ى جلسه ى قبل را با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانىد.
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تمرین تشدید )٢(

روز هشتم

  تمرین دوم ــ اىن عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانىد.

ىۡـتـوِن 1ــ َو الـّتـىـِن َو الـزَّ

َه ىُـِحـبُّ الۡـُمـَتـَوِکّـلـىـَن 2ــ ِانَّ الـلٰـّ

ِه 3ــ َو َمـا الـنَّـۡصـُر ِاّل ِمـۡن ِعـۡنـِد الـلٰـّ

ِه فَـُهـَو َحـۡسـبُـهو ۡل َعـلَـی الـلٰـّ 4ــ َو َمـۡن ىَـَتـَوکَـّ

5 ــ َرِبّ ِانّـی ِبـمـا َانۡـَزلۡـَت ِالَـیَّ ِمـۡن َخـۡىـٍر فَـقـىـٌر

  تمرین اول ــ اىن ترکىب های قرآنی را به صورت شمرده بخوانىد.

ـٍة  ِلـکُـِلّ ُامَّ َالۡـواِحـُد الۡـَقـّهـارُ 

َالۡـُحـرُّ ِبـالۡـُحـِرّ  َالـنَّـۡجـُم الـثّـاِقـُب 

َو الـّصـاِدقـىـَن َو الـّصـاِدقاِت َالۡـَجـبّـاُر الۡـُمـَتـَکـِبّـرُ 
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روز نهم

یادآوری خواندن »  ـه و «  و »  ـه ى  «

را  آنها  و  کرده  توجه  ـه ى «    ، » ه ى  و  ـه و «    ، » ه و  به شىوه ى خواندن  ــ  اول  تمرین 
بخوانىد.

ه و  هـو         ـه و  هـو
ه ى  هى         ـه ى  هى

            تمرین دوم ــ اىن كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، 
بخش بخش بخوانىد.

ِاۡمـَرَاتُـه و َاۡهـلَـه و  بَـىـانَـه و  َاۡجـُره و 
ُمـۡلـِكـه ى دو  ِنـه ى  ِبـداِره ى  ِجـهـاِده ى 

1ــ فَـلَـه و َاۡسـِلـمـوا
ه و َاۡسـِلـۡم ُـّ 2ــ ِاۡذ قـاَل لَـه و َرب

3ــ فَىـۡتـلـونَـه و َحـقَّ ِتـالَوِتـه ى
ـٰى 4ــ فَـاَۡوَجـَس فـى نَـۡفـِسـه ى خـىـَفـًة موس

تمرین سوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی بال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانىد.
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تمرین ـه و ه و ، ـه ی ه ی

روز دهم

1ــ َو َمـۡن َدَخـلَـه و كـاَن ءاِمـنًـا

ـٰى َقـۡوِمـه ى فـى زىـَنـِتـه ى 2ــ فَـَخـَرَج َعـل

3ــ ِانَّ فَـۡضـلَـه و كـاَن َعـلَـۡىـَك كَـبـىـًرا

4 ــ فَـَتـمَّ مـىـقـاُت َرِبّـه ى َاۡربَـعـىـَن لَـۡىـلَـًه�

5 ــ قـاَل لَـه و صـاِحـبُـه و َو هُـَو ىُـحـاِوُره و

ـٰى َرسـوِلـه ى ُه َسـكـىـَنـَتـه و َعـل 6ــ ثُـمَّ َانۡـَزَل الـلٰـّ

7 ــ ِلـُىـظۡـِهـَره و َعـلَـى الـّدىـِن كُـِلّـه ى َو لَـۡو كَـِرَه الۡـُمـۡشـِركـوَن

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

تمرین دوم ــ اىن عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانىد.
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پایه هاى همزه

روز یازدهم

  تمرین دوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی بال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانىد.

تمرین اول ــ شكل هاى همزه و كلمات و عبارات داراى همزه را از روى لوحه با اشاره 
آموزگار بخش بخش بخوانىد.

نـا 1ــ ٰهـذا َعـطـأوُ

ی نَـۡفـسـی 2ــ َو مـا ُابَـِرّ

3ــ فَـۡأتـونـا ِبـُسـۡلـطـاٍن ُمـبـىـٍن 

ئَـ    ِئـ    ئُـ   ئۡـ           و     و     و           ی     ی     ی     ۡأ

َهـِىّـی      نَـۡأِت ِشـئۡـُتـمۡ   بـاِری ِمـنُ   ىُـو

هـا مـأوُ َشـۡىـئًـا     ُقـِری تـى   ىُـو

ٔو  ء                    ی ٔ  ء

در سال گذشته با دو شكل از پاىه های همزه، به صورت  أ  ء   و   ئـ  ء  
آشنا شدىد. اكنون با شكل دىگر از پاىه های همزه آشنا مى شوىد.



32

تمرین پایه همزه )١(

روز دوازدهم

ٔوا  ئـا  �

تمرین اول ــ به شىوه ی خواندن ترکىب زىر توجه کنىد.

نُـثَـِبّـَت ِبه ی فُـٔواَدَك ـِ 1ــ کَـٰذِلـَك ل

2ــ ىُـٔواِخـُذکُۡم ِبـما کَـَسـبَۡت ُقـلوبُـکُۡم

هُۡم ِعۡنـَد َرِبّـِهۡم َجـّنـاُت َعـۡدٍن 3ــ َجـزأوُ

لِء کُۡم            ل تُـٔواِخۡذنی             ٰهـٔوُ ا              ُدعأوُ لُـٔوً  لُـو

بخش  بخش  آموزگار،  اشاره ی  با  لوحه  ازروی  را  قرآنی  کلمات  اىن  ــ  دوم  تمرین    
بخوانىد:

ُسـٔواِل            فُـٔواُد            ىُـٔواِخُذ           ل تُـٔواِخـۡذنا
اکنون اىن کلمات قرآنی را بخش بخش بخوانىد:

تمرین سوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی تمرىن فوق را به صورت شمرده و آرام از 
روی کتاب بخوانىد.
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1ــ َو َهـِىّـٔیۡ لَـنـا ِمـۡن َاۡمـِرنـا َرَشـًدا

ُمـُر ِبـالۡـَعـۡدِل َو اِۡ�ۡحـسـاِن  َه ىَـا 2ــ ِانَّ الـلٰـّ

لِء ـٰى ٰهـو 3ــ َو ِجـئۡـنـا ِبـَك َشـهـىـًدا َعـل

كُـۡم َجـزاًء َمـۡوفـوًرا نَّ َجـَهـنَّـَم َجـزأوُ 4ــ فَـاِ

ِمـۡن َو َمـۡن شـاَء فَـۡلـَىـۡكـُفـۡر 5ــ فَـَمـۡن شـاَء فَـۡلـُىـو

َل َمـرَّ ه�ٍ  6ــ لَـَقـۡد ِجـئۡـُتـمـونا كَـمـا َخـلَـۡقـناكُـۡم َاوَّ

7 ــ ُقـۡل جـاَء   الۡـَحـقُّ َو مـا ىُـبۡـِدُىٔ    الۡـبـاِطـُل َو مـا ىُـعـىـُد

تمرین پایه همزه )٢(

روز سیزدهم

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

تمرین دوم ــ اىن كلمات و عبارات قرآنى را به صورت شمرده بخوانىد.
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روز چهاردهم

اىن كلمات را از روی لوحه بخوانىد:

مـوسـٰى    مـرتـضـٰى     حـّتـٰى     مـصـطـفـٰى      عـىـسـٰى
 حتماً توجه دارىد كه در اىن كلمات »  ى  « زىر الف كوچک )  ٰى ( خوانده نمى شود. 

در كلمات قرآنى كه تاكنون خوانده اىد اىن » ى  « آبی )ىا توخالى( نوشته شده است. مانند:

ِالـٰى       فَـَهـدٰى       تَـَزكّـٰى       َانّـٰى       ىَـرٰى

از اىن به بعد اگر »  ى  « زىر الف كوچک، سىاه و توپر نوشته شود )  ٰى  (، باز هم خوانده نمی شود، مانند:

ِالـٰى       فَـَهـدٰى       تَـَزكّـٰى       َانّـٰى       ىَـرٰى

اىن كلمات را بخوانىد:

تُـۡؤِمـنـوا  ءاَمــنـوا  كَـَفـروا  كـانـوا  قـالـوا 
حتماً توجه دارىد كه الف آبی بعد از »  و  « آخر اىن كلمات خوانده نمى شود. 

از اىن به بعد اگر اىن »  الف  « سىاه و توپر نوشته شود، باز هم خوانده نمی شود؛ مانند:

تُـۡؤِمـنـوا ءاَمـنـوا  كَـَفـروا  كـانـوا  قـالـوا 

حروف ناخوانا )١(

� � �
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ىَـۡلـبَـثـوا فَـذوقـوا  فَـَسـّوٰى  َابۡـقـىٰ 

ىَـۡخـفـٰى فَـاَۡصـِلـحـوا  تَـَولّـىٰ  تَـواَصـۡوا 

1ــ قالوا بَـلٰی َو َرِبّـنـا

2ــ َو قـولـوا َقـۡوـــًل� َسـدىـًدا

3ــ ىُـۡسـقٰی ِبـماٍء واِحـٍد

َر فَـَهـدٰیٰ ذی َقـدَّ 4ــ َو الَـّ

ِه َو َرسـوِلـه ی ذىـَن ءاَمـنـوا  ءاِمـنـوا ِبـالـلٰـّ َهـا الَـّ ُـّ 5 ــ ىـا َاى

ـ اىن كلمات و عبارات قرآنى را از روى لوحه با اشاره ى آموزگار، بخش بخش      تمرین اولـ 
بخوانىد.

ـ اکنون کلمات و عبارات قرآنی بال را به صورت شمرده و آرام از روی کتاب     تمرین دومـ 
بخوانىد.



36

روز پانزدهم

تمرین دوم ــ اىن عبارات و آىات قرآنی را شمرده بخوانىد.

ــ کلمات و عبارات قرآنی لوحه ی جلسه ی قبل را با اشاره ی آموزگار،  تمرین اول 
بخش بخش بخوانىد.

1ــ َو مـا ىَـۡنـِطـُق َعـِن الۡـَهـوٰی

ه و هُـَو َاۡغـنـٰی َو َاۡقـنـٰی َـّ 2ــ َو ِان

َك لَـَعـلٰی ُخـلُـٍق َعـظـىـٍم َـّ 3ــ َو ِان

4ــ ِاۡعـِدلـوا هُـَو َاۡقـَرُب ِلـلـتَّـۡقـوٰی

5ــ َو لَـۡو تَـرٰی  ِاۡذ  ُوِقـفوا َعـلٰی َرِبّـِهـۡم

ـٰی َو اۡلـبَـصىـُر 6ــ َو ما ىَـۡسـَتـِوى اۡ�َۡعـم

کُـۡم َـّ ذىـَن ءاَمـنُوا اۡرکَـعوا َو اۡسـُجدوا َو اۡعـبُـدوا َرب َها الَـّ ُـّ 7 ــ ىا َاى

تمرین حروف ناخوانا )١(
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روز شانزدهم

حروف ناخوانا )٢(

ِذى الۡـَعـۡرِش َعـلَـى الۡـَغـۡىـِب   َاۡهـَل الۡـبَـۡىـِت 

حتماً توجه كرده اىد كه در اىن كلمات حروف »    و  ا  ى    « كه قبل از ساكن آمده اند، ناخوانا 
هستند.

در كلمات قرآنى نىز حروف »  و ا ى  « بدون حركت قبل از ساكن، ناخوانا هستند. تاكنون 
در عبارات قرآنى، اىن حروف به شكل »توخالى ىا آبی رنگ« نوشته شده و خوانده نمى شدند. 

مانند:

س       نَـۡهـجُ  الۡـبَـالَغـه      َابُـوالۡـقـاِسـم        بَـۡىـُت  الۡـُمـَقـدَّ

ِذى   الۡـَعـۡرِش َعـلَـى   الۡـَغـۡىـِب  َاۡهـَل الۡـبَـۡىـِت 

از اىن به بعد اىن حروف در صورتی که توپر نوشته شده باشند باز هم خوانده نمى شوند. 
مانند:

اىن كلمات را از روی لوحه بخوانىد:
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تمرین اول ــ اىن عبارات قرآنی را از روی لوحه با اشاره ی آموزگار، بخش بخش 
بخوانىد.

1ــ َو الۡـعـاِقـبَـُة ِلـلـتَّـۡقـوٰى

2ــ َو هُـَو الۡـَعـِلـیُّ الۡـَعـظـىـُم

ِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ   َما الۡـُمـو َـّ 3ــ ِان

4ــ ىُـۡخـِر  ُج الۡـَحـیَّ ِمـَن الۡـَمِىّـِت

َنـا افۡـَتـۡح بَـۡىـَنـنا َو بَـۡىـَن َقـۡوِمـنا ِبـالۡـَحـِقّ  َـّ 5 ــ َرب

    َو َانۡـَت َخـۡىـُر الۡـفـاِتـحـىـَن

6ــ َول تَـۡلـِبـُسـوا الۡـَحـقَّ ِبـالۡـبـاِطـِل َو تَـۡكـُتـُمـوا الۡـَحـقَّ 

7ــ َو ءاتَـی الۡـماَل َعـلٰی ُحِبّـه ی َذِوی الۡـُقۡربٰی َو الۡـَىـتامٰی َو الۡـَمساکىـَن

کتاب  از روی  آرام  و  به صورت شمرده  را  بال  قرآنی  عبارات  اکنون  ــ  تمرین دوم 
بخوانىد.
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تمرین حروف ناخوانا )٢(

تمرین دوم ــ اىن عبارات و آىات قرآنی را شمرده بخوانىد.

1ــ َو ِانَّ ُجۡنـَدنا لَـُهـُم الۡـغاِلـبوَن

2ــ فَـانۡـَتـِظـروا ِانّی َمـَعـکُۡم ِمـَن الۡـُمۡنـَتـِظـرىـَن

3ــ فَـَقـِد اۡسـَتۡمـَسـَك ِبالۡـُعۡرَوِة الۡـُوثۡـقٰی

ِه الۡـواِحـِد الۡـَقـّهـاِر 4ــ ِلـَمـِن الۡـُمۡلـُك الۡـَىۡوَم ِلـلٰـّ

5ــ َواۡعـُف َعـّنا وَ   اۡغـِفۡرلَـنا وَ  اۡرَحۡمـنا

6 ــ َانۡـَت َمۡولنا فَـانۡـُصۡرنا َعـلَی الۡـَقۡوِم الۡـکاِفـرىـَن

با اشاره ی آموزگار،  ــ کلمات و عبارات قرآنی لوحه ی جلسه ی قبل را  تمرین اول 
بخش بخش بخوانىد.

روز هفدهم
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روز هجدهم

حروف ناخوانا )٣(
اىن ترکىب ها را از روی لوحه بخوانىد:

ضا ـَهـداء      َعِلِیّ  ۡبـِن موَسی    الِرّ ـدُ   الـشُّ ۡهـراء        َسِىّ فاِطـَمـةُ    الـزَّ
 

الم مان             َعَلۡىـِه    السَّ صاِحُب   الزَّ

حتمًا توجه کرده اىد که در اىن کلمات، حروف بی حرکت قبل از تشدىد خوانده  نمی شود، و 
حرکت قبل از اىن حروف به تشدىد وصل می شود. 

در کلمات قرآنی نىز حروف »و ا لـ ی« بدون حرکت قبل از تشدىد ناخوانا هستند. تاکنون در 
عبارات قرآنی، اىن  حروف به شکل » توخالی ىا آبی رنگ « نوشته شده و خوانده نمی شدند؛ مانند: 

ـماِء وَ  الـطّاِرِق         ِاَلی  الـسَّ       ِلـلـّناِس   

َو َاطىـُعوا  الـرَّسوَل ُقوا الـلّٰـَه          وَ   اتَـّ
 

از اىن به بعد اگر اىن حروف سىاه و توپر نوشته شده باشند، باز هم خوانده نمی شوند؛ مانند:

ـماِء وَ  الـطّاِرِق                 ِاَلی  الـسَّ       ِلـلـّناِس             

َو َاطىـُعوا  الـرَّسوَل ُقوا الـلّٰـَه                 وَ    اتَـّ
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با اشاره ی آموزگار، بخش  ــ اىن کلمات و عبارات قرآنی از روی لوحه  تمرین اول 
بخش بخوانىد.

َاۡرَحـمُ    الـّراِحـمىـَن ِبـعونی  وَ    َذا   الـّنوِن               وَ    اتَـّ

الِة وَ   اۡلـُمـقىـِمی    الـصَّ ۡحـَمـِة             لَـُه    الـّدىـنُ  ُذو    الـرَّ

ـرىـٍب ۡبُح ِبـَقَ 1ــ اَ  لَۡىـَس الـصُّ

ِه َعـلَی الـظّاِلـمىـَن 2ــ َال لَۡعـَنـُة الـلٰـّ

ـالِم 3ــ وَ  الـٰلّـُه ىَـۡدعو ِالٰی داِر   السَّ

ذی َجـَعـَل لَـکُـُم الـلَّۡىـَل ِلـَتۡسـکُـنوا فىـِه  4ــ هُـَو   الَـّ

وَ   الـنَّـهاَر ُمبۡـِصـًرا
تمرین دوم ــ اکنون کلمات و عبارات قرآنی بال را به صورت شمرده و آرام از روی 

کتاب بخوانىد.
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تمرین دوم ــ اىن عبارات و آىات قرآنی را شمرده بخوانىد.

تمرین حروف ناخوانا )٣(

با اشاره ی آموزگار،  ــ کلمات و عبارات قرآنی لوحه ی جلسه ی قبل را  تمرین اول 
بخش بخش بخوانىد.

ـاله�َ قوُه َو َاقىـُمـوا      الـصَّ 1ــ وَ  اتَـّ

َقـۡوا ذىـَن    اتَـّ ی الَـّ 2ــ ثُـمَّ نُـَنـِجّ

نوَب َجـمىـًعا َه ىَـۡغـِفـُر الـذُّ 3ــ ِانَّ الـلٰـّ

نـىا َمۡعـروفًا 4ــ َو صاِحبۡـُهـما ِفی الـدُّ

َه َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّاغوَت 5ــ َاِن اۡعـبُـُدوا  الـلٰـّ

ِىّـباِت ِىّـبوَن ِلـلـطَـّ ِىّـبىـَن َو الـطَـّ ِىّـباُت ِلـلـطَـّ 6ــ وَ   الـطَـّ

7ــ َو لَـَقۡد َضـَربۡـنا ِلـلـّناِس فی ٰهـَذا الۡـُقۡرءاِن ِمۡن کُـِلّ َمـثَـٍل

روز نوزدهم



روز بیستم

تمرین اول ــ آىات 1 تا 5 سوره ى فتح را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىکدىگر 
آرام بخوانىد.

ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرین دومـ 
بلند بخوانىد و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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سوره ی َفتح

حىِم  ۡحـٰمِن الـرَّ ِبۡسـِم اللِّٰه الـرَّ
َم  ِلـَىۡغـِفـَر لََك اللّٰه ما تَـَقدَّ 1 ِانّا فَـَتۡحنا لََك فَـۡتًحا ُمبىنًا
ىَۡهِدىََك  َو  َعلَۡىَك  ِنۡعَمَتهو  ىُـِتـمَّ  َو  َر  َوما تَـاَخَّ َذنِۡبَك  ِمۡن 

3 2 َو ىَـۡنُصَرَك اللُّٰه نَۡصًرا َعزىـًزا ِصراطًا ُمۡسَتقىًما 
ِمنىَن ِلـَىۡزدادوا  كىَنـَة فى ُقلوِب الُۡمو هُـَو الَّذى َانۡـَزَل السَّ
ـماواِت َو اۡل َۡرِض  اىـمانًا َمـَع اىـماِنـِهۡم َو ِللِّٰه ُجـنوُد السَّ
ِمـنىَن  4  ِلــُىـۡدِخــَل الۡـُمو َو كـاَن اللُّٰه َعـلىـًما َحـكىًما 
ۡ �َنۡهاُر خاِلـدىـَن  ِمناِت َجّناٍت تَۡجـرى ِمۡن تَۡحـِتَها ا َو الُۡمو
ـَر َعۡنـُهۡم َسِىّـئاِتـِهۡم َو كاَن ٰذِلَك ِعۡنـَد اللِّٰه  فىها َو ىُـَكِفّ

5فَۡوًزا َعظىًما 



روز بیست و یکم

با  را  آىات  اىن  از  ىا چند سطر  معلم، ىک  انتخاب  با  از شما  تمرین دوم ــ هر ىک 
صداى بلند بخوانىد و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرین اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىکدىگر آرام بخوانىد.

سوره ی ِانسان

حىِم  ۡحـٰمِن الـرَّ ِبۡسـِم اللِّٰه الـرَّ
ۡهـِر لَۡم ىَـُكۡن  َهۡل َاتٰى َعـلَى اِۡ�ۡنـساِن حىـٌن ِمـَن الدَّ
َشۡىـئًـا َمۡذكوًرا )1( ِانّا َخـلَـۡقَنا اِۡ�ۡنـساَن ِمۡن نُطۡـَفـٍة 
)2 ِانّا  بَـصىًرا  َسـمىـًعا  فََجـَعۡلـناُه  نَبۡـَتـلىـِه  َاۡمـشاٍج 
ـبىَل ِاّمـا شاِكـًرا َو ِاّما كَـفوًرا )3( ِانّا  َهـَدىۡـناُه السَّ
َسـعىًرا َو  َاۡغـالـــل�ً  َو  َسـالِسَل  ِلۡلـكاِفـرىـَن  َاۡعـَتۡدنا 
ِانَّ اۡ�َبۡـراَر ىَـۡشـَربوَن ِمۡن كَـأٍۡس كاَن ِمـزاُجـها 
ـرونَها  كافوًرا )5( َعۡىـنًـا ىَـۡشـَرُب ِبـها ِعـباُد اللِّٰه ىُــَفِجّ
ىَـۡوًما كاَن  ِبالنَّـۡذِر َو ىَـخافوَن  تَـۡفجىـًرا )6( ىوفوَن 
َعلٰى  عاَم  الطَـّ ىُطۡـِعـموَن  َو   )7( ُمۡسـَتـطىـًرا  ه و  َشرُّ

ُحِبّـه ى ِمۡسـكىـنًا َو ىَــتىًما َو َاسـىًرا )8( 
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روز بیست و دوم

ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرین دومـ 
بلند بخوانىد و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرین اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىکدىگر آرام بخوانىد.

سوره ی ُشَعـراء

ذى  الَـّ َو   78 ىَۡهـدىِن  فَـُهـَو  َخـلَـَقـنى  ذى  َالَـّ
فَُهَو  َمِرۡضُت  ِاذا  7٩ َو  ىَۡسـقىِن  َو  ىُطۡـِعـُمـنى  هُـَو 
81 َو  ذى ىُـمىـُتـنى ثُـمَّ ىُۡحـىىِن  8٠ َو الَـّ ىَـۡشـفىِن 
الَّذى َاطۡـَمـُع َاۡن ىَـۡغـِفـَر لى َخـطىـئَـتى ىَـۡوَم الّدىِن 
 83 82 َرِبّ َهۡب لى ُحۡكـًما َو َالِۡحۡقنى ِبالّصاِلحىَن 

َو   84 ـٔاِخـرىَن  اۡل ِفى  ِصۡدٍق  ِلـساَن  لى  اۡجـَعۡل  َو 
اۡغـِفـۡر  َو   85 النَّـعىـِم  َجنَّـِة  َوَرثَــِة  ِمۡن  اۡجـَعۡلـنى 
86 َو ل تُۡخـِزنى ىَـۡوَم  هو كـاَن ِمـَن الّضالّىـَن  َـّ ِلبى ِان
88 ِاّل  َبـنوَن  َىۡنـَفـُع ماٌل َو ل  َىۡوَم ل   87 ىُـبۡـَعثوَن 
8٩ َو ُاۡزِلـَفـِت اۡلـَجـنَّـُة  َمۡن َاَتى اللّٰهَ    ِبـَقۡلٍب َسـلىـٍم 

 ٩٠ ِلـۡلـُمـتَّـقىـَن 
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روز بیست و سوم

با  را  آىات  اىن  از  ىا چند سطر  معلم، ىک  انتخاب  با  از شما  تمرین دوم ــ هر ىک 
صداى بلند بخوانىد و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرین اول ــ آىات  درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىکدىگر آرام بخوانىد.

سوره ی َسبَأ

حىِم  ۡحـٰمِن الـرَّ ِبۡسـِم اللِّٰه الـرَّ
ما  َو  ـماواِت  السَّ ِفى  ما  لَـه و  ذى  الَـّ ِللِّٰه  َالۡـَحۡمـُد 
َو  ِة  ـٔاِخـَر اۡل ِفى  لۡـَحۡمـُد  ا لَـُه  َو  ۡ�َۡرِض  ا ِفى 

الَۡحـكىـُم الَۡخـبىـُر(    ىَـۡعـلَـُم ما ىَـِلـُج هُـَو 
ـماِء  ِفى اۡل َۡرِض َو ما ىَۡخـُرُج ِمۡنها َو ما ىَـۡنـِزُل ِمَن السَّ
حىـُم  الۡـَغـفوُر )2(  َو  َو ما ىَـۡعــُرُج فىـها َو هُـَو الـرَّ
ذىـَن  كَـَفـروا ل تَأۡتىـَنا الّساَعـُة  ُقـۡل  بَـلٰى  َو   قاَل الَـّ
َربّى  لَـَتأِۡتـَىـنَّـُكۡم عاِلـِم الۡـَغۡىـِب  ل  ىَـۡعـُزُب  َعۡنـُه ِمۡثـقاُل  
ـماواِت َو ل ِفى اۡ�َۡرِض َو ل َاۡصـَغـُر ِمۡن  ٍة ِفى السَّ َذرَّ

ٰذِلـَك  َو ل  َاكۡـبَـرُ  ِاّل  فى ِكـتاٍب  ُمـبىـٍن )3( 
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روز بیست و چهارم

ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرىن دومـ 
بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

سوره ی َانعام

ِانَّ اللَّٰه فاِلـُق الَۡحِبّ َو النَّـوٰى  ىُۡخـِرُج الَۡحىَّ ِمَن الَۡمِیّـِت 
َفكوَن    َو ُمۡخـِر  ُج الَۡمِیّـِت ِمَن الَۡحِىّ ٰذِلـُكُم اللُّٰه فَاَنّٰى تُـو
ۡمـَس  )9 فاِلـُق ااِۡلۡصباِح َو َجـَعـَل اۡللَۡیـَل َسـَكـنًـا َو الشَّ
َو الۡـَقَمـَر ُحۡسـبانًا ٰذِلـَك تَـۡقـدىـُر الۡـَعـزىـِز الۡـَعـلیِم )96( 
َو هُـَو الَّذى َجـَعـَل لَُكـُم النُّجوَم  ِلـَتۡهـَتدوا ِبـها فى 
ـٔاىاِت ِلـَقۡوٍم  ـۡلَنا اۡل ظُـلُماِت الۡـبَـِرّ َو الۡـبَۡحـِر َقـۡد فَصَّ
ىَـۡعـلَـموَن )97(َو هُـَو الَّذى َانۡـَشاَكُۡم ِمۡن نَۡفٍس واِحَدٍة 
ِلـَقـۡوٍم  ـٔاىاِت  اۡل ۡلـَنا  فَصَّ َقۡد  ُمۡسَتۡوَدٌع   َو  فَُمۡسَتَقـرٌّ 

ىَـۡفـَقهوَن )98(   
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سوره ی صاّفات

َسـالمٌ  َعلٰى ِابۡـراهیـَم  كَـٰذِلَك  نَۡجـِزى الُۡمۡحِسـنیَن   
ۡسـحاَق  ۡرناُه ِبــاِ ِمـنیَن  َو بَـشَّ هو ِمۡن ِعـباِدنَـا الۡـُمو َـّ ِان
َعـلٰى  َو  َعـلَۡیـِه  باَركۡـنا  َو  الّصاِلـحیَن   ِمـَن  نَِبـیًّا 
ِتـِهـما ُمۡحـِسٌن َو ظاِلـٌم ِلـَنۡفـِسـه ى  َـّ ى ِاۡسحاَق َو ِمۡن ُذِرّ
َو هـاروَن    َعلٰى مـوسٰى  َمـَنـّنا  لَـَقـۡد  َو  ُمبیٌن  

ـۡیـنا هُـمـا َو َقـۡوَمـُهـما ِمـنَ الۡـَكـۡرِب الۡـَعـظیـِم  َو  نَجَّ

َو نَـَصۡرنـا هُـۡم  فَـكـانـوا  هُـُم  الۡـغـاِلـبیـَن   

َو ءاتَـۡیـنـاهُـَما الۡـِكـتـاَب الۡـُمۡسـَتـبـیـَن  
ـراَط الۡـُمۡسـَتـقیـَم )118(  َو َهـَدىۡـناهُـَمـا الِصّ

روز بیست و پنجم

با  را  آىات  اىن  از  ىا چند سطر  معلم، ىک  انتخاب  با  از شما  تمرىن دوم ــ هر ىک 
صداى بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.
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روز بیست و ششم

ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرىن دومـ 
بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات  درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

سوره ی َانعام

حیِم  ۡحـٰمِن الـرَّ ِبۡسـِم اللِّٰه الـرَّ
َو    اۡ�َۡرَض   َو  ماواِت  السَّ َخـلَـَق  الَّذى  ِللِّٰه  َالَۡحۡمـُد 
ذىَن كَـَفـروا ِبَرِبّـِهۡم  لُـماِت  َو الّنوَر ثُـمَّ الَـّ َجـَعـَل الظُـّ
ىَـۡعـِدلوَن  هُـَو الَّذى َخلَـَقـُكۡم ِمۡن طیٍن ثُـمَّ َقضٰى 
ى ِعۡنـَده و ثُـمَّ َانۡـُتۡم تَۡمـَتروَن  َو  َو َاَجٌل ُمَسمًّ َاَجاـــل� ً
كُۡم َو  ـماواِت َو ِفى اۡ�َۡرِض ىَۡعـلَُم ِسرَّ هُـَو اللُّٰه ِفى السَّ
َجۡهـَركُۡم َو ىَۡعـلَُم ما تَۡكِسبوَن  َو ما تَأۡتیـِهۡم ِمۡن ءاىَـٍة 
ِمۡن ءاىاِت َرِبّـِهۡم ِااّل كانوا َعۡنها ُمۡعـِرضیـَن  فَـَقۡد 
بوا ِبالَۡحِقّ لَّما جاَءهُۡم فَـَسۡوَف ىَـۡأتیـِهۡم َانۡـباُء ما  كَـذَّ

كانوا ِبه ى ىَۡسـَتۡهـِزئـوَن 
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روز بیست و هفتم

تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى 
بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات  درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.٭

سوره ی َصّف

حیِم  ۡحـٰمِن الـرَّ ِبۡسـِم اللِّٰه الـرَّ
ـمـاواِت  َو مـا  ِفى اۡ�َۡرِض   َو  َح ِللِّٰه  مـا  ِفى السَّ َسبَـّ

َها الَّذىَن ءاَمـنوا ِلـمَ تَـقولوَن  ُـّ ىاَاى 1 هُـَوالَۡعـزىُز الَۡحـكیُم
كَـبُـَر  َمـۡقـًتـا ِعـۡنـَد اللِّٰه َاۡن تَـقولوا  2 ما ال تَـۡفـَعـلوَن 
3  ِانَّ اللَّٰه ىُـِحبُّ الَّذىَن ىُـقاِتـلوَن فى  ما ال تَۡفـَعـلوَن
َو ِاذۡ  قاَل  4 ُهۡم بُـۡنـیاٌن َمـۡرصوٌص َـّ ا كَاَ ن َسـبیـِلـه ى َصفًّ
ذونَـنى َو َقۡد تَـۡعـلَموَن َانّى  موسٰى ِلَقۡوِمه ى ىا َقۡوِم ِلـَم تُـو
ُقـلوبَـُهۡم     َازاغَ اللُّٰه  زاغوا  فَـلَّمـا  ِالَۡیـُكۡم  اللِّٰه  َرسوُل 

5 َو اللُّٰه الىَۡهـِدى الۡـَقۡوَم الۡـفاِسـقیَن

٭ از اىن پس در برخی از ترکیب ها، فلش اتصال حذف شده است. در خواندن آن ها، حرکت قبل از حروف ناخوانا 
را به حرف بعد از آن ها متصل کنید.
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روز بیست و هشتم

ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرىن دومـ 
بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

سوره ی َحشر

ُقوا اللَّٰه َو لۡـَتۡنـظُـۡر نَـۡفـٌس ما  ذىـَن ءاَمـنُوا اتَـّ َها الَـّ ُـّ ىا َاى
 18 ُقوا اللَّٰه ِانَّ اللَّٰه َخبیـٌر ِبما تَـۡعـَملوَن َمۡت ِلـَغـٍد َو اتَـّ َقـدَّ
َانۡـُفَسـُهۡم  فَاَنۡـساهُۡم  اللَّٰه  نَـُسـوا  ذىـَن  كَالَـّ تَـكونوا  وَ ال 
ال ىَـۡسـَتـوى َاۡصحاُب     الّنـاِر  19 ُاولٰـِئـَك هُـُم الۡـفاِسـقوَن
لَۡو  20 َو َاۡصحاُب الَۡجنَّـِة َاۡصحاُب الَۡجنَّـِة هُـُم الۡفاِئـزوَن
ًعـا  َانۡـَزلۡنا ٰهـَذا الۡـُقۡرءاَن َعلـٰى َجبَـٍل لَـَرَاىۡـَتـه وخاِشًعـا ُمـَتَصِدّ
ِمۡن  َخۡشـَیـِة اللِّٰه  َو ِتۡلَك اۡ�َۡمثاُل نَۡضـِربُـها  ِللّناِس لََعـلَّـُهۡم 
ذى ال ِالٰـَه ِااّلهُـوَ عاِلـُم الۡـَغۡیـِب   هُـَو اللُّٰه  الَـّ 21 روَن ىَـَتـَفكَّ
ذى  ال  22 هُـَو اللُّٰه  الَـّ حیـُم  ۡحـٰمـُن الـرَّ هـاَدِة   هُـَو الـرَّ َو الشَّ
ِمـُن الۡـُمَهۡیـِمُن  ـالُم الۡـُمۡؤ ِالٰـَه  ِااّل هُـَو الَۡمـِلـُك الۡـُقّدوُس السَّ

23 الۡـَعـزىُزالۡـَجبّـاُر الۡـُمـَتَكِبّـُر ُسبۡـحاَن اللِّٰه َعّما ىُـۡشـِركوَن
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روز بیست و نهم

با  را  آىات  اىن  از  ىا چند سطر  معلم، ىک  انتخاب  با  از شما  تمرىن دوم ــ هر ىک 
صداى بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس  را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

سوره ی ِاسراء
َو  اللَّۡیـِل  ِالـٰى َغـَسـِق  ۡمـِس  ِلـُدلـوِك الشَّ ـالَة  َاِقـِم الصَّ
 78 ُقـۡرءاَن الۡـَفۡجـِر  ِانَّ ُقـۡرءاَن الۡـَفۡجـِر كاَن َمۡشـهوًدا 
ۡد ِبه ى ناِفـلَـًة لََك َعسٰى َاۡن ىَـبۡـَعـثََك  َو ِمَن اللَّۡیـِل فَـَتـَهجَّ
79 َو ُقۡل َرِبّ َاۡدِخۡلنى ُمۡدَخَل ِصۡدٍق  َك َمـقاًما َمۡحموًدا ُـّ َرب
َو َاۡخِرۡجـنى ُمۡخـَرَج ِصۡدٍق َو اۡجـَعۡل لى ِمۡن لَـُدنۡـَك ُسۡلـطانًا 
80 َو ُقۡل جاَء الَۡحقُّ َو َزَهـَق الۡـباِطُل ِانَّ الۡباِطَل   نَـصیًرا 
ُل ِمَن الۡـُقۡرءاِن ما هَُو ِشـفاءٌ وَ   َرۡحـَمـٌة  81  َو نُـَنـِزّ كاَن َزهوقًا
وَ ِاذا  82 ِمـنیَن  َو ال ىَـزىـُد الـظّـاِلـمیـَن ِااّل َخسـاًرا ِلۡلـُمـو
َانۡــَعـۡمـنـا َعـلَى اِۡ�نۡـساِن َاۡعـَرَض َو نَــٔا٭ ِبـجـاِنــِبـه ى َو 
83 ُقۡل كُـلٌّ ىَۡعـَمُل َعـلٰى  ـرُّ كاَن ىَـئوًسا  ـُه الشَّ ِاذا َمسَّ
   84 ُكۡم َاۡعـلَُم ِبـَمۡن هُـَو َاۡهـدٰى َسـبیاًل ُـّ شاِكـلَـِتـه ى فَـَرب

   )84(

ـٔا = نَــ + ءا = نَــ + آ = نَــآ ٭ نَـ
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روز سی ام

ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرىن دومـ 
بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

سوره ی آل ِعمران

ـماواِت َو اَۡ�ۡرِض َو اللُّٰه َعلـٰى كُِلّ َشۡىٍء َقـدىـٌر  وَ  ِللِّٰه ُمۡلـُك السَّ
ماواِت َو اۡ�َۡرِض َو اۡخـِتـالِف اللَّۡیـِل  189 ِانَّ فى َخۡلـِق السَّ

ذىَن ىَـۡذكُـروَن اللَّٰه  َالَـّ 190 ـٔاىاٍت ِ�ُوِلـى اۡ�َلۡـباِب َ َو النَّهاِر ل
ـروَن  فى  ِقـیـاًمـا َو ُقـعـوًدا َو َعـلـٰى ُجـنـوِبـِهـۡم َو ىَــَتـَفـكَّ
اـــل�  

ٍ
نـا مـا َخـلَۡقـَت ٰهـذا باِطـ َـّ ـماواِت َو اۡ�َۡرِض َرب َخۡلـِق السَّ

َك َمـۡن تُـۡدِخِل الّناَر  َـّ نا ِان َـّ َرب 191 ُسبۡـحانَـَك فَـِقنا َعذاَب الّناِر
نا  َـّ نا ِان َـّ َرب 192 فَـَقۡد َاۡخـَزىۡـَتـه و َو ما ِللظّاِلـمیـَن ِمۡن َانۡـصاٍر
نا  َـّ َسـِمۡعنا ُمـناِدىًـا ىُـنادى ِلاۡلىماِن َاۡن ءاِمـنوا ِبـَرِبُّكۡم فَـٔاَمّنـاَرب
نـا  ـۡر َعـّنـا َسـِیّـئـاِتـنا  َو تَـَوفَـّ فَاۡغـِفـۡر لَـنا ُذنـوبَــنـا َو كَـِفّ
نا وَ ءاِتـنا ما َوَعۡدتَـنا َعلـٰى ُرُسـِلـَك َو ال  َـّ َرب 193 َمـَع اۡ�َبۡـراِر 

  194 َك ال تُۡخـِلـُف الۡـمیـعاَد َـّ تُۡخـِزنا ىَـۡوَم الۡـِقـیاَمـِة ِان

53



روز سی و یکم

با  را  آىات  اىن  از  ىا چند سطر  معلم، ىک  انتخاب  با  از شما  تمرىن دوم ــ هر ىک 
صداى بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

54

سوره ی مائِده

ماِئـَدًة  َعـلَۡیـنا  َانۡـِزۡل  نا  َـّ َرب اللُّٰهمَّ  َمـۡرىَـَم  ابۡـُن  عیـَسى  قاَل 
ِلـنا َو ءاِخـِرنا َو ءاىَــًة ِمۡنـَك  ـماِء تَـكوُن لَـنا عیـًدا اِلوَّ ِمَن السَّ
لُـها  قاَل اللُّٰه ِانّى ُمـَنـِزّ 114 َو اۡرُزۡقـنا َو َانۡـَت َخۡیـُر الـّراِزقیَن
بُـه و َعذابًـا ال  نّى ُاَعـِذّ َعـلَۡیـُكۡم فَـَمۡن ىَۡكـُفۡر بَۡعـُد ِمـۡنُكۡم  فَاِ
َو ِاۡذ قاَل اللُّٰه ىا عیَسـى ابۡـَن  115 بُـه و َاَحـًدا ِمَن الۡـعالَمیَن ُاَعـِذّ
ـَى ِالٰـَهۡیـِن ِمۡن   ِخـذونى َو ُاِمّ َمـۡرىَـَم َا  َانۡـَت ُقۡلـَت ِللّناِس اتَـّ
دوِن اللِّٰه قاَل ُسبۡـحانَـَك ما ىَـكوُن لى َاۡن َاقوَل ما لَۡیـَس لى 
ِبـَحٍقّ ِاۡن كُـۡنـُت ُقۡلـُتـه و فَـَقۡد َعـِلۡمـَتـه و تَـۡعـلَـُم ما فى نَـۡفـسى 
ما  116 َك َانۡـَت َعاّلُم الۡـُغیوِب َـّ َو ال َاۡعـلَـُم ما فى نَـۡفِسَك ِان
ُكۡم َو  َـّ ُقۡلـُت لَُهـۡم ِااّل ما َاَمـۡرتَـنى ِبه ى َاِن اۡعبُـُدوا اللَّٰه َربّى َو َرب
كُـۡنـُت َعـلَۡیـِهۡم َشهیـًدا ما ُدۡمـُت فیـِهۡم فَـلَّما تَـَوفَّۡیـَتنى كُـۡنـَت

  117 قیـَب َعلَۡیـِهۡم َو َانۡـَت َعلٰى كُـِلّ َشۡىٍء َشهیٌد َانۡـَت الـرَّ



ـ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى  تمرىن دومـ 
بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

روز سی و دوم

55

سوره ی ُجمعه
حیِم  ۡحـٰمِن الـرَّ ِبۡسـِم اللِّٰه الـرَّ

ماواِت َو ما ِفى اۡ�َۡرِض الَۡمـِلِك الُۡقّدوِس  ىُـَسِبّـُح ِللِّٰه ما ِفى السَّ
ِمۡنـُهۡم  ـّیـیـَن  َرسواـــل�ً ذى بَـَعـَث ِفى اُۡ�ِمّ هُـَو الَـّ 1 الۡـَعزىِز الۡـَحكیِم
ىَـۡتـلو َعـلَۡیـِهـۡم ءاىاِتـه ى  َو ىُــَزكّیـِهـۡم َو  ىُـَعـِلّـُمـُهـُم الِۡكـتاَب  
2 َو ءاَخـرىَن  َو الِۡحۡكَمـَة َو ِاۡن كانوا ِمۡن َقبۡـُل لَـفى َضالٍل ُمـبیٍن 
3 ٰذِلَك  ِمۡنـُهۡم لَّمـا ىَـۡلـَحـقوا ِبـِهـۡم  َو هُـَو الۡـَعزىُز الَۡحـكیُم 
الۡـَعـظیـِم   اللُّٰه ُذو   الۡـَفۡضـِل  َو  َمۡن ىَـشاُء  تیـِه  ىُـو اللِّٰه   فَۡضـُل 
ـلُـوا الـتَّـۡوراَة ثُـمَّ   لَۡم   ىَۡحـِمـلوها كَـَمثَـِل  ذىـَن ُحِمّ َمـثَـُل الَـّ 4

بوا  كَـذَّ الَّذىَن  الۡـَقۡوِم  َمـثَـُل  ِبئۡـَس  َاۡسـفاًرا  الۡـِحـماِر ىَۡحـِمُل 
ُقۡل ىا     5 اللُّٰه ال ىَۡهـِدى الۡـَقـۡوَم الظّاِلـمیَن   َو  اللِّٰه  ِبـٔاىـاِت 
ِمۡن دوِن  ِللِّٰه  َاۡوِلـیـاُء  ُكۡم  َـّ َان َزَعۡمـُتۡم  ِاۡن  ذىـَن هادوا  الَـّ َهـا  ُـّ َاى

  6 الّنـاِس فَـَتـَمـنَّـُوا الَۡمۡوَت ِاۡن كُـۡنـُتۡم صاِدقیَن



با  را  آىات  اىن  از  ىا چند سطر  معلم، ىک  انتخاب  با  از شما  تمرىن دوم ــ هر ىک 
صداى بلند بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

تمرىن اول ــ آىات درس را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىک دىگر بخوانید.

روز سی و سوم

56

سوره ی صاّفات

ُسبۡـحاَن اللِّٰه َعّما ىَـِصفوَن  ِااّل ِعـباَد اللِّٰه الُۡمۡخـلَـصیَن  
ُكۡم َو ما تَـۡعـبُـدوَن   ما َانۡـُتـۡم َعـلَۡیـِه ِبـفاِتـنیَن  ِااّل َمۡن  َـّ ن فَاِ
هُـَو صاِل الَۡجحیِم  َو ما ِمّنا ِااّل لَـه و َمـقامٌ َمۡعـلومٌ   َو ِانّا 
لَـَنۡحـُن الّصافّوَن  َو ِانّا لَـَنۡحـُن الۡـُمـَسِبّـحوَن    َو  ِاۡن 
لیَن  لَـُكّنا ِعـباَد  كانوا لََیـقولوَن  لَۡو َانَّ ِعۡنـَدنا ِذكۡـًرا ِمَن ااۡلَ  وَّ
اللِّٰه الۡـُمۡخـلَـصیَن  فَـَكـَفـروا ِبـه ى فََسۡوَف ىَــۡعـلَمـوَن   
ُهـۡم لَـُهـُم  َـّ َو لَـَقۡد َسـبَـَقۡت كَـِلَمـُتـنا ِلـِعـباِدنَـا الُۡمـۡرَسـلیـَن  ِان
الۡـَمۡنـصوروَن  َو ِانَّ ُجۡنـَدنا لَـُهُم الۡـغاِلـبوَن  فَـَتـَولَّ َعۡنـُهۡم 
َحّتٰى حیٍن  َو َابۡـِصۡرهُـۡم فََسۡوَف ىُـبۡـِصروَن    َافَِبـَعـذاِبـنا 
ذا نَــَزَل ِبـساَحـِتـِهۡم فَـساَء  َصباُح الۡـُمۡنـَذرىَن  ىَۡسـَتۡعـِجـلوَن  فَـاِ
 َو تَـَولَّ َعۡنـُهۡم َحّتـٰى حیٍن  َو َابۡـِصۡر فَـَسۡوَف ىُـبۡـِصروَن 
ِة َعّما ىَـِصـفوَن  َو َسـالمٌ َعـلَـى   ُسبۡـحاَن َرِبّـَك َرِبّ الۡـِعـزَّ

الۡـُمۡرَسـلیَن  َو الَۡحۡمـُد ِللِّٰه َرِبّ الۡـعالَـمیَن  
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خدایا!
خود،  تالش  با  و  آموزگارمهربامن  راهنمایی  و  تو  یاری  به  که  این  از 

توانستم خواندن قرآن را بیاموزم، تو را شکر می کنم.
خدایا   !  مرا کمک کن تا هر روز مقداری قرآن بخوامن.

آمنی

احَلَمُد ِلِِ رَِبّ العاَلنيَاحَلَمُد ِلِِ رَِبّ العاَلنيَاحََلمُد هلِلِ رَِبّ العاَلنيَ

57

ۡ ۡۡ
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َو َعـَلـۡیَك بِـِتـالَوِة اۡلُقـۡرءاِن
٭

َعـلٰی ُکـِلّ حاٍل

انس با قرآن کرمیفصل سوم

تو را سفارش می کنم که همیشه قرآن بخوانی.        
 

)هفته ای سه ساعت(

٭ وسائل الشیعه، ج4، ص 839

سفارش پیامبر اعظم صلّی اللّٰه علیه و آله
به حضرت علی علیه السالم فرمودند:



59

فرزندم!
خواندن قرآن در هر روز، سفارش خدا، پیامبر اكرم و امامان ماست!

سعى كن از همین كودكى با قرآن ُانس پیدا کنی. ُانس با قرآن یعنى این که 
هر روز چند آیه  قرآن بخوانى و سعی كنى معناى سخن خدا را کم کم  بفهمى. در 
این صورت خداوند از تو ُخشنود می شود و فرشتگان، پیامبر بزرگوار و   امامان 

معصوم براى موفّقّیت تو دعا می کنند.
برای یادگیری بهتر قرآن به تمرین و تکرار بیشتر نیاز داریم، از این رو سعی کنید 

تمرین های »انس با قرآن در خانه« را همیشه به طور منظم و با دقت انجام دهید.
تَعالیٰ  الّلُٰه  َل  )َعجَّ زمان  امام  یاران  از  را  تو  كریم  قرآن  با  انس  است  امید 

٭ ( گرداند. ریَف  الشَّ َفَرَجُه 

59
٭ با گفتن این جمله از خدا می خواهیم که امام زمان، هر چه زودتر ظهور کنند. 



6060

تمرین اول ــ سوره ی حمد و آیات 1 تا 5 سوره ی بقره را در گروه هاى دو یا سه نفره براى 
یکدیگر آرام و شمرده بخوانید.

سوم2انس با قرآن كریم
ى 

فته 
ه

رماه
آذ
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ـ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى  تمرین دومـ 
بلند بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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دخترم! آیا خود را براى جشن تكلیف آماده کرده ای؟

ـاله�ِ َرِبّ اۡجـَعـۡلـنـی ُمـقـیـَم الـصَّ
پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرار ده.

     سوره ى ابراهیم، آیه ى 40

َصالة: …

پیام قرآنی



63٭  اصول کافی، ج٢، ص ٦1٠

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

عبارات اذان را با صدای بلند بخوانید.

پیامبر اعظم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:

» خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنید. «٭
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تمرین اول ــ آیات ٢55 ، ٢5٦ و ٢57 سوره ی بقره )آیةُ الكرسى( را در گروه هاى دو یا سه 
نفره براى یکدیگر بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

َو  ِسـَنـٌة  َتۡأُخـُذهو  ال  اۡلـَقـّیوُم  اۡلـَحـىُّ  ُهـَو  ِااّل  ِاٰلـَه  ال  َاللُّٰه 

ۡن ـَ م ۡرِض  ااۡلَ ِفى  مـا  َو  ـمـاواِت  السَّ ِفى  مـا  َلـهو  َنـۡوٌم  ال 

َاۡیـدیـِهۡم  َبۡیـَن  َیۡعـَلـمُ ما  ِااّل ِبـِاۡذِنـه ى  ِعۡنـَدهو  َیۡشـَفـُع  ذى  َذا الَـّ

ِبـما  ِااّل  ِعۡلـِمـه ى  ِمۡن  ِبـَشۡىٍء  ُیـحیـطوَن  َو ال  َخۡلـَفـُهۡم  َو ما 

َیـئوُدهو  وَ ال  ۡرَض  وَ ااۡلَ ـماواِت  السَّ ُكۡرِسـیُّـُه  َوِسـَع  شاَء 

ال ِاۡكـراَه ِفى الّدیـِن  ِحۡفـُظـُهـما َو ُهـَو اۡلـَعـِلـىُّ اۡلـَعـظیـُم

ِبالّطاغوِت  َیۡكـُفۡر  َفـَمۡن  اۡلـَغـِىّ  ِمـَن  ۡشـُد  الرُّ َتـَبـیَّـَن  َقۡد 

اۡلـُوۡثـقٰى ِباۡلـُعۡرَوِة  اۡسـَتۡمـَسـَك  َفـَقـِد  ِه   ِباللّٰ ِمۡن  ُیؤ ۡ َو 

ذیـَن  ُه َوِلـىُّ الَـّ ُه َسـمیـٌع َعـلیـٌم  َاللّٰ اَل اۡنـِفـصاَم َلـها َو اللّٰ

ذیـَن  الَـّ َو  الّنوِر  ِاَلى  ـُلـماِت  الظُّ ِمـَن  ُیۡخـِرُجـُهۡم  ءاَمـنوا 

الّنوِر ِمـَن  ُیۡخـِرجوَنـُهۡم  الّطاغوُت   ُهـُم  َاۡوِلـیاؤ ُ َكـَفـروا 

ـُلـماِت  ُاوٰلـِئـَك َاۡصـحاُب الّناِر  ُهۡم  فیـها خاِلـدوَن ِاَلى   الظُّ

2انس با قرآن كرىم

٢55

٢5٦

٢57

ارم
چه

ى 
فته 

ه
رماه

آذ



65

فَـَمـۡن  َعـفـا  َو َاۡصـلَـَح
هر كس كه دوستش را ببخشد و با او آشتى كند،   

ِه فَـاَۡجـُره و  َعـلَـی الـلٰـّ
 خدا به او پاداش مى دهد.

براى تصویر باال داستانى تعریف كنید.

 َاۡجـر: پاداش

سوره ى شورٰى، آیه ى 40



٭ تفسیر نمونه، ج ٢، ص 1٩1 66

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

حضرت علی علیه الّسالم فرمودند: 

» اگر بدانید آیة الکرسی تا چه اندازه اهّمّیت دارد، 
هیچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنید. «٭

چه خوب است آیة الکرسی را حفظ كنیم و هر روز در پایان نمازهاى 

خود یا هر وقت مناسب دیگرى آن را بخوانیم.

عباراِت اقامه را با صدای بلند بخوانید.
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تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كرىم

َو ِاذۡ   قاَل ِاۡبـراهیـُم َرِبّ اۡجـَعۡل ٰهـَذا اۡلـَبـَلـدَ   ءاِمـًنا     َو اۡجـُنۡبـنى 
َاۡضـَلۡلـَن ُهـنَّ  ِانَـّ َرِبّ  ۡصـناَم   ااۡلَ َنۡعـُبـَد  َاۡن  َبـِنـىَّ  َو 
َمۡن  َو  ِمـّنى   هو  َفـِانَـّ َتـِبـَعـنى  َفـَمۡن  الّنـاِس  ِمـَن  َكـثیـًرا 
َاۡسـَكۡنـُت  ِاّنى  نا  َربَـّ َرحیـٌم   َغـفوٌر  َك  َفـِانَـّ َعـصانى 
ِم   اۡلـُمـَحـرَّ َبۡیـِتـَك  ِعۡنـَد  َزۡرٍع  ذى  َغۡیـِر  ِبـواٍد  تى  یَـّ ُذِرّ ِمۡن 
ـالَة َفاۡجـَعۡل َاۡفـِئـَدًة ِمـَن الّناِس َتۡهـوى  نا ِلـُیـقیـُموا الصَّ َربَـّ
ُهۡم َیۡشـُكـروَن   ِاَلۡیـِهۡم  َو اۡرُزۡقـُهۡم ِمـَن الثَّـَمـراِت  َلـَعـلَـّ
ِه َك َتۡعـَلـُم ما ُنۡخـفى َو ما ُنۡعـِلـُن َو ما َیۡخـفٰى َعـَلى اللّٰ نا ِانَـّ َربَـّ
ذى  ـماِء  َاۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰـِه الَـّ ۡرِض َو ال ِفى السَّ ِمۡن َشۡىٍء  ِفى ااۡلَ
َرّبى ِانَّ  ِاۡسـحاَق   َو  ِاۡسـماعیـَل  اۡلـِكـَبـِر  َعـَلى  لى  َوَهـَب 
ِمۡن  َو  ـالِة  الصَّ ُمـقیـَم  اۡجـَعۡلـنى  َرِبّ  عاِء   الدُّ َلـَسـمیـُع   

ِلـواِلـَدىَّ َو  َنا اۡغـِفۡر لى  َربَـّ َتـَقـبَّۡل ُدعاِء   َو  نا  َربَـّ تى   یَـّ ُذِرّ
ِمـنیـَن  َیۡوَم َیـقوُم اۡلـِحـساُب   َو ِلۡلـُمو ٔۡ

٣5

٣٦

٣7

٣٨

٣٩

٤٠

٤1

تمرین اول ــ آیات ٣5 تا ٤1 سوره ى ابراهیم را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 
آرام بخوانید.

ول3
ى ا

فته 
ه

 ماه
دی



قصّه ی آیه ها

 چشمه ى زمزم

حضرت ابراهیم ــ علیه الّسالم ــ و همسرش هاجر در سرزمین شام٭ زندگى مى كردند. 
خدا به او و همسرش هاجر در سن پیرى، فرزندى بخشید. نام او را اسماعیل گذاشتند. 
هنوز مّدت زیادى از تولّد اسماعیل نگذشته بود كه خداوند به حضرت ابراهیم فرمان داد كه 

همسر و فرزندش را به سرزمین »مّكه« ببرد و آنها را در همان جا بگذارد و باز گردد.
حضرت ابراهیم فرمان خدا را پذیرفت و هاجر و اسماعیل را بر ُشترى سوار كرد و به 
سوى مّكه رفتند. وقتى به آن جا رسیدند، بیابانى خشک و بى آب و علف دیدند. در آن بیابان 

هیچ كس زندگى نمى كرد.
به او گفت: خدا فرمان داده است كه من شما را  هاجر نگران شد. حضرت ابراهیم 
این جا بگذارم، ولى نگران نباش. آن گاه حضرت ابراهیم دست های خود را به دعا بلند کرد 
تی … «، پروردگارا! من به فرمان تو خانواده ی خود را به  یَـّ نا ِانّی َاۡسَکۡنُت ِمۡن ُذِرّ َـّ و گفت:  » َرب

این سرزمین آوردم، تو نیز نگهبان آنان باش! 
٭ سرزمین شام: نام قدیمی سرزمینی است که امروزه کشورهای سوریه، اردن، لبنان و فلسطین در آن قرار دارد.
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حضرت ابراهیم، همسر و فرزندش را به خدا سپرد و به سرزمین شام برگشت.       
آفتاِب گرم  بر همه جا مى تابید. اسماعیل از خواب 
بیدار شد و چون تشنه بود شروع كرد به گریه كردن. 
آب  قطره  یک  ولى  رفت،  آب  ظرف  سراغ  به  هاجر 
هم در آن نبود؛ به اطراف نگاه كرد؛ از دور آبى دید 
و به سوى آن َدوید، اّما وقتى جلو رفت متوجه شد كه 
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سراب٭ است. برگشت و به سمت دیگر نگاه كرد. دوباره آبى دید و به سوى آن دوید. اّما باز هم 
سراب بود. او براى یافتن آب، فاصله ى بین دو كوه كوچكى را كه آن جا بود، هفت بار طى كرد. 
سرانجام هاجر خسته شد و به سراغ كودک خود رفت. ناگهان دید از زیر پاى اسماعیل، 
همان جایى كه او پاهاى كوچكش را به زمین مى زد، یک چشمه ى آب جوشیده و باال آمده 

است. هاجر خوشحال شد و فریاد زد: خداى بزرگ! چشمه! چشمه! 
نام چشمه را َزمَزم گذاشتند. كم كم پرنده هایى هم در آن جا فرود آمدند و آب نوشیدند. 
مدتى بعد گروهى از صحرانشینان به كنار چشمه آمدند و در آن جا ساكن شدند. رفته رفته تعداد 

آنها بیش تر شد و شهر مّكه به وجود آمد.     

70

٭ سراب: زمین خشکی است که از دور، مانند آب به نظر می رسد.



هاجر خدا را شكر كرد و دانست كه دعاى حضرت ابراهیم قبول شده است  و دیگر او 
و اسماعیل تنها نیستند.
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٭ مسند حضرت فاطمه سالم الله علیها، ص ٢٣5 72

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

سوره هاى حمد و توحید را با صداى 
بلند بخوانید.

حضرت فاطمه ی زهرا سالمُ اهلل علیها فرمودند: 

» پدرم رسول خدا، به دو فرزندم حسن و حسین 

سوره هایی از قرآن را یاد می دادند.«٭



تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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انس با قرآن كرىم

لَـۡلۡـٔاِخـَرُة  َو  بَۡعـٍض   َعـلٰى  بَۡعـَضـُهۡم  ۡلـنا  ُانۡـظُۡر كَۡیـَف فَـضَّ

اللِّٰه  َمـَع  تَۡجـَعۡل  تَۡفـضیاًل  ال  وَ   َاكۡـبَـُر  َدَرجاٍت   َاكۡـبَـُر 

َك  ُـّ ِالٰـًها ءاَخـرَ  فَـَتۡقـُعـَد َمۡذموًما َمۡخـذواًل  َو َقـضٰى َرب

یَبۡـلُـَغـنَّ  ِاّما  ِبالۡـواِلـَدیۡـِن ِاۡحـسانًا  َو  ِایّاُه   ِااّل  تَۡعـبُـدوا  َااّل 

ِعۡنـَدَك الۡـِكـبَـَر  َاَحـُدهُـما َاۡو ِكـالهُـما فَـال تَـُقۡل لَـُهـما 

ُاٍفّ  وَ   ال تَۡنـَهۡرهُـما َو ُقۡل لَـُهما َقۡواًل كَـریـًما  َو اۡخـِفۡض 

ۡحـَمـِة  َو ُقۡل َرِبّ اۡرَحۡمـُهـما  لَـُهـما َجـناَح الذُّ  ِلّ ِمـَن الرَّ

ُكۡم َاۡعـلَـُم ِبـما فى نُـفوِسـُكۡم    ُـّ یانى َصـغیـًرا   َرب َـّ كَـما َرب

هو كاَن ِلـۡلۡـاَّوابیَن َغـفوًرا   َـّ ن ِاۡن تَـكونوا صاِلـحیـَن  فَـاِ

ـبیـِل  ـهو  َو الۡـِمۡسـكیـَن َو ابۡـَن السَّ َو ءاِت َذا الۡـُقۡربٰى َحـقَّ

ِاۡخـواَن  كانوا   ریـَن  الۡـُمـبَـِذّ ِانَّ  ۡر    تَبۡـذیـرًا   ال              تُـبَـِذّ َو 

ۡیـطاُن ِلـَرِبّـه ى كَـفوًرا  ـیاطیـِن َو كاَن الشَّ الشَّ

٢1

٢٢

٢٣

٢٤

٢5

٢٦

٢7

تمرین اول ــ آیات ٢1 تا ٢7 سوره ى ِاسراء را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 
آرام بخوانید.
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 َو ِبـالۡـواِلـَدیۡـِن ِاۡحـسـانًـا
به پدر و مادر خود نیكى كنید.

واِلـَدیۡـِن:.......                  ِاۡحـسـان:......

شما به پدر و مادر خود چه نیكى هایى كرده اید؟

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.

سوره ى ِاسراء، آیه ى 23
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

امام رضا علیه الّسالم فرمودند:

» بدون وضو به آیات قرآن دست نزنید.«٭

ذكر ُقنوت را با صداى بلند بخوانید.

٭ تهذیب، ج 1، ص 1٢7
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یکدیگر  براى  نفره  یا سه  را در گروه هاى دو  آل عمران  تا ٦٠ سوره  آیات 55  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ِاۡذ قاَل اللُّٰه  یا عیـسٰى ِانّى ُمـَتـَوفّیـَك َو راِفـُعـَك ِالَـىَّ  َو 
بَـعوَك  ذیـَن اتَـّ ذیـَن كَـَفـروا َو جاِعـُل الَـّ ـُرَك ِمـَن الَـّ ُمـطَـِهّ
ذیـَن كَـَفـروا ِالـٰى یَـۡوِم الۡـِقـیاَمـِة ثُـمَّ ِالَـىَّ َمۡرِجُعُكۡم  فَـۡوَق الَـّ
تَۡخـَتـِلـفوَن         فیـِه  كُۡنـُتۡم  ما  فى  بَۡیـَنـُكۡم  فَـاَۡحـُكـُم 
ِفى  َشـدیـًدا  َعـذابًا  بُـُهۡم  فَـاَُعـِذّ كَـَفـروا   ذیـَن  الَـّ ا  فَـاَمَّ
ا  َامَّ َو  ناِصـریـَن   ِمۡن  لَـُهۡم  ما  َو  الۡـآِخـَرِة   َو  نۡـیا  الدُّ
فَـُیـَوفّیـِهۡم  َعـِمـلُـوا  الّصاِلـحاِت  َو  ءاَمـنوا  ذیـَن  الَـّ
ُاجوَرهُۡم  َو اللُّٰه ال یُـِحـبُّ الظّاِلـمیـَن  ٰذِلـَك نَـۡتـلوُه 
كۡـِر الۡـَحـكیـِم  ِانَّ َمـثَـَل  َعـلَۡیـَك ِمـَن الۡـآیاِت َو الِذّ
عیـسٰى ِعۡنـَد اللِّٰه كَـَمـثَـِل آَدَم  َخـلَـَقـهو ِمۡن تُـراٍب  ثُـمَّ 
قاَل لَـهو كُۡن فَـَیـكوُن  َالۡـَحـقُّ ِمۡن َرِبّـَك  فَـال تَـُكۡن 

ِمـَن الۡـُمۡمـَتـریـَن

55

5٦

57

5٨

5٩

٦٠

انس با قرآن كرىم
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ُه ال  یُـِحبُّ الـظّـاِلـمـیـَن وَ  الـلٰـّ
خدا ستمگران را دوست ندارد.

   سوره ى آل عمران، آیه ى 57

این پیام قرآنی رادر آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.

این عبارت قرآنى را معنا كنید.

َه الیُـِحـبُّ الۡـُمـۡفـِسـدیـَن  ِانَّ الـلٰـّ

ال   یُِحبُّ : دوست ندارد
ظاِلمیَن : ظالمان ، ستمگران

ُمـۡفِسدیَن: بدكاران 

              قطعاً ...    ...        ...        را.



٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢٠٤، حدیث 78٣1

امام حسن مجتبی علیه الّسالم فرمودند:

» هرکس قرآن بخواند، یک دعای او در نزد خدا، 

دیر یا زود قبول می شود.«٭

ذكر ركوع را با صداى بلند بخوانید.

سعى كنید هر روز تعدادى از آیات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانید.   انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه
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تمرین اول ــ آیات 1٣ تا ٢٨ سوره ى طه )طاها( را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 
بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُه   نى َانَا اللّٰ َو اَ َنـا اخـَتۡرُتـَك َفاۡسـَتـِمۡع ِلما يوحٰى  ِانَـّ
ـالَة ِلـِذۡكرى  ِانَّ  َه ِااّل َانَـا  َفاۡعُبۡدنى َو َاِقـِم الصَّ ـٰ ال ِال
الّساَعـَة ءاِتـَیـٌة  َاكاُد ُاۡخـفیـها ِلـُتـۡجـزٰى ُكـلُّ َنۡفٍس ِبما 
ِمـُن ِبـها   َك َعۡنها  َمۡن ال ُیـو ٔۡ نَـّ َتۡسـعـٰى  َفـال َیـُصـدَّ
َبـَع َهـواُه  َفـَتۡردٰى   َو ما ِتۡلـَك ِبـَیـمیـِنـَك یا  َو اتَـّ
ـُا َعـَلۡیـها  َو َاُهـشُّ  موسٰى  قاَل ِهـَى َعـصاَى َاَتـَوكَّ
ِبـها َعـلـٰى َغـَنـمى  َو ِلـَى فیـها َمــٔاِرُب ُاۡخرٰى  قاَل 
َتۡسعٰى َحـیَّـٌة  ِهـَى  َفـِاذا  َفـَاۡلقاها  مـوسٰى   یا  َاۡلِقـها 
 قاَل ُخۡذها َو ال َتـَخۡف  َسـُنـعیـُدها سیـَرَتـَها اۡلـاولٰى
 َو اۡضـُمۡم َیـَدَك ِالـٰىَجـناِحـَك  َتۡخُرۡج َبۡیضاَء ِمـۡن 
اۡلُكۡبرٰى ءایاِتـَنا  ِمۡن  ُاۡخرٰى  ِلـُنـِرَیَك  َغۡیِر سوٍء  ءاَیـًة 

هو َطـغٰى  قاَل َرِبّ اۡشَرۡح   ِاۡذَهۡب ِالٰى ِفۡرَعۡوَن  ِانَـّ
ۡر لى َاۡمرى  َو اۡحُلۡل ُعـۡقـَدًة  لى َصۡدرى  َو َیـِسّ

ِمۡن ِلـسانى  َیۡفَقـهوا َقۡولى
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1٤
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1٦
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1٨

1٩
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٢1

٢٢

٢٣٢٤

٢٦ ٢5
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پیامبرى حضرت موسى علیه الّسالم
زندگی حضرت موسی علیه السالم بسیار پُرماجرا بود. او پس از رهایی از دست فرعون، 
به شهر َمدیَن هجرت کرد. در آن جا با یکی از پیامبران خدا به نام حضرت ُشعیب آشنا شد و با 
یکی از دختران او ازدواج کرد. حضرت موسی، گوسفندان حضرت شعیب را به چرا می برد و 

از آن ها مراقبت می کرد.
زندگی حضرت موسی در کنار خانواده ی حضرت شعیب چند سالی، این گونه سپری 

شد؛ ولی سرانجام زمان جدایی فرا رسید.
و  او  براى  و  داد  موسى  حضرت  به  را  خود  وسفندان  گ از  عیب تعدادی  ش حضرت 

خانواده اش دعا كرد.
حضرت موسى علیه السالم و خانواده اش، از َمدین بیرون رفتند و راه سفرى طوالنى به 
مصر را در پیش گرفتند. یک شب، آنها در بیابان راه را گم كردند. هوا سرد بود. در این هنگام 
حضرت موسى از دور آتشی دید. به همسرش گفت: من به سوى آتش مى روم، شاید بتوانم 

شعله اى از آن را براى شما بیاورم تا گرم شوید. شاید هم آن آتش راه را به ما نشان دهد.
وقتی حضرت موسى به آتش نزدیک شد، درختى نورانى دید. ناگهان ندایى شنید كه 
مى گفت: اى موسى! من پروردگار جهانیان هستم. این صحرا كه تو قدم در آن گذاشته اى 

مكان مقّدسى است؛ كفش هایت را بیرون بیاور! 
حضرت موسى چنین كرد.

دوباره شنید كه: اى موسى! من تو را به پیامبرى برگزیدم. پس به آن چه بر تو َوحى مى كنم 
گوش كن؛ بدان كه هیچ خدایى جز من نیست، مرا عبادت كن و به یاد من نماز بخوان … 

قصّه ی آیه ها
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بار دیگر ندا آمد: اى موسى چه در دست دارى؟  
حضرت موسى پاسخ داد: این عصاى من است كه به آن تكیه مى كنم، با آن گوسفندانم 

را مى رانم و برایشان از درخت برگ مى ریزم. 
ندا رسید: »َالِۡقها یا موسٰی« ــ ای موسی عصایت را به زمین بینداز! ــ 

به  عصا  ناگهان  انداخت.  زمین  روى  را  عصایش  علیه السالم،  موسى  حضرت 
اژدهایى ترسناک تبدیل شد. موسى ترسید و فرار كرد. 

باز ندا آمد: اى موسى! در جاى خود بایست و نترس! حاال آن را بردار و ببین كه همان 
عصاى توست!  

همین كه حضرت موسى اژدها را گرفت با تعّجب دید كه همان عصاى قبلى است! 
بار دیگر ندا رسید: حاال دستت را زیر بغلت ِببَر و بیرون بیاور. 

حضرت موسى چنین  كرد.     دستش مثل ماِه تابان درخشان شد. 
در این هنگام ندا آمد: اى موسى! اكنون دو نشانه و معجزه ى بزرگ از پروردگارت 
همراه توست. با این دو نشانه به سوى فرعون برو و این مرد سركش را به پرستش خداى 

یگانه دعوت كن.
حضرت موسى علیه السالم از خدا خواست تا او را در این مأموریّت بزرگ یارى كند 

و اجازه دهد برادرش هارون نیز در این كار بزرگ یار و همراِه او باشد.
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٭ اصول کافی، ج٢، ص ٤٩٨ 84

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ذكر َسجده را با صداى بلند بخوانید.

امام صادق علیه الّسالم فرمودند: 

» خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،

برکاتش زیاد می گردد.«٭
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سوم7
ى 

فته 
ه

 ماه
من

به
یکدیگر  براى  نفره  یا سه  را در گروه هاى دو  مائده  تا 5٠ سوره ى  آیات ٤٨  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

َبۡیـَن  ِلـما  ًقا  ُمـَصـِدّ ِباۡلـَحـِقّ  اۡلـِكـتاَب  ِاَلۡیـَك  َاۡنـَزۡلـنا  َو 
َیـَدۡیـِه ِمـَن اۡلـِكـتاِب َو ُمـَهۡیـِمـًنا َعـَلۡیـِه َفاۡحـُكۡم َبۡیـَنـُهۡم 
ِمـَن  جاَءَك  َعـّما  َاۡهـواَءُهۡم  َتـتَّـِبۡع  ال  َو  ُه  اللّٰ َاۡنـَزَل  ِبـما 
َلۡو  َو  ِمۡنـهاًجا  َو  ِشۡرَعـًة  ِمۡنـُكۡم  َجـَعۡلـنا  ِلـُكـٍلّ  اۡلـَحـِقّ  
ـًة واِحـَدًة َو ٰلـِكۡن ِلـَیۡبـُلـَوُكۡم فى  ُه َلـَجـَعـَلـُكۡم ُامَّ شاَء اللّٰ
َمۡرِجـُعـُكۡم  ِه  اللّٰ ِاَلى  اۡلـَخۡیـراِت   َفاۡسـَتـِبـُقوا  ءاتاُكۡم  ما 
ـُئـُكۡم ِبـما ُكۡنـُتۡم فیـِه َتۡخـَتـِلـفوَن  َو  َجـمیـًعا َفـُیـَنـِبّ
ُه  َو ال َتـتَّـِبۡع َاۡهـواَءُهۡم   َاِن اۡحـُكۡم َبۡیـَنـُهۡم ِبـما َاۡنـَزَل اللّٰ
ُه ِاَلۡیـَك   َو اۡحـَذۡرُهۡم َاۡن َیۡفـِتـنوَك َعۡن َبۡعـِض ما اَ  ۡنـَزَل اللّٰ
ُیـصیـَبـُهۡم  اللّٰه ُ        َاۡن  ُیـریـُد  ما  َانَـّ َفاۡعـَلۡم  َتـَولَّۡوا  َفـِاۡن 
َلـفاِسـقوَن  الّناِس  ِمـَن  َكـثیـًرا  ِانَّ  َو  ُذنوِبـِهۡم   ِبـَبۡعـِض 
َاۡحـَسـُن  َمـۡن  َو  َیـۡبـغوَن   اۡلـجـاِهـِلـیَّـِة  َاَفـُحۡكـَم   

ِه ُحۡكـًما ِلـَقۡوٍم یوِقـنوَن ِمـَن اللّٰ

٤٨

٤٩

5٠

انس با قرآن كرىم
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فَـاۡسـَتــِبـُقـوا الۡـَخـۡیـراِت
سعى كنید كارهاى خوب را زودتر از دیگران انجام دهید.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

آیا شما در مسابقه ى قرآن مدرسه نام نویسى كرده اید؟

 َخـۡیـرات: كارهاى خوب

سوره ى مائده، آیه ى 48
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

٭ نهج البالغه، خطبه ی 17٦

امام علی علیه الّسالم فرمودند:

» قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش است.«٭

با صداى  ذكر تسبیحات اربعه را 
بلند بخوانید.
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ارم8
چه

ى 
فته 

ه
 ماه

من
به

یکدیگر  براى  نفره  سه  یا  دو  گروه هاى  در  را  طـه  سوره  تا 1٢٢   11٤ آیات  ــ  اول  تمرین 
بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُه الۡـَمـِلـُك الۡـَحـقُّ  َو ال تَۡعـَجۡل ِبالۡـُقۡرءاِن   فَـَتـعالَى الـلٰـّ
ِمۡن َقبۡـِل َاۡن یُـۡقـضٰى ِالَـۡیـَك َوۡحـُیـهو  َو ُقۡل َرِبّ ِزۡدنى 
ِعۡلـًما  َو لَـَقۡد َعـِهۡدنا ِالٰى ءاَدَم ِمۡن َقبۡـُل  فَـَنـِسـَى َو 
لَۡم نَـِجۡد لَـهو َعۡزًما  َو ِاۡذ ُقۡلـنا ِلۡلـَمـالِئـَكـِة اۡسـُجـدوا 
َابٰى  فَـُقۡلـنا یا ءاَدُم   ِابۡـلیـَس  ِااّل  ِلـٔاَدَم  فَـَسـَجـدوا 
یُۡخـِرَجـنَّـُكـما  فَـال  ِلـَزۡوِجـَك   َو  لَـَك  َعـُدوٌّ  ـٰذا  ه ِانَّ 
الۡـَجـنَّـِة  فَـَتۡشـقٰى  ِانَّ لَـَك َااّل تَـجوَع فیـها   ِمـَن 
َك ال تَظۡـَمـاُ فیـها  َو ال تَۡضـحٰى َـّ َو ال تَۡعـرٰى   َو اَ   ن

َك  ُـّ ۡیـطاُن  قاَل یا ءاَدُم  َهۡل َاُدل  فَـَوۡسـَوَس ِالَۡیـِه الشَّ
فَـاَكَـال  یَبۡـلـٰى   ال  ُمۡلـٍك  َو  الۡـُخۡلـِد  َشـَجـَرِة  َعـلٰى 
ِمۡنـها  فَـبَـَدۡت لَـُهـما َسـۡوءاتُـُهـما َو طَـِفـقا یَۡخـِصـفاِن 
هو فَـَغـوٰى َـّ َعـلَۡیـِهـما ِمۡن َوَرِق الۡـَجـنَّـِة  َو َعـصٰى ءاَدُم َرب

هو  فَـتاَب َعـلَۡیـِه َو َهـدٰى ُـّ  ثُـمَّ اۡجـَتـباُه َرب

11٤

115

11٦

117

11٨

11٩

1٢٠

1٢11٢٢

انس با قرآن كرىم
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َو ُقـۡل َرِبّ  ِزۡدنى  ِعـۡلـًمـا
پروردگارا، علم و دانش مرا زیاد كن.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
درباره ى تصویر باال با دوستانتان مشورت كنید و نظرتان را براى هم كالسى هاى خود بیان نمایید.

: پروردگارا           ِعـۡلـم: دانش َرِبّ

سوره ى طٰـٰه، آیه ى 114
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

د را با صداى بلند بخوانید. ذكر تََشهُّ

رسول گرامی اسالم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:

 » قرآن را بخوانید و از آن کمک بگیرید.«٭

٭  مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤5
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ول9
ى ا

فته 
ه

 ماه
فند

اس
تمرین اول ــ آیات ٤٠ تا 5٠ سوره ى طه )طاها( را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كرىم
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به سوى مبارزه ى بزرگ

٭ بنى اسرائیل: فرزندان حضرت یعقوب علیه السالم
92

وقتى حضرت موسى علیه الّسالم به مصر رسید، همراه برادرش هارون به  قصر فرعون 
رفت. حضرت موسى لباس ساده ى چوپانى پوشیده بود و عصاى خود را هم در دست داشت. 
او تا مقابل تخت فرعون پیش رفت و گفت: من فرستاده ى خداى جهانیان هستم. آمده ام تا تو را 

به پرستش خداى یگانه دعوت كنم و بنى اسرائیل٭ را از دست تو نجات دهم. 

قصّه ی آیه ها
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فرعون چهره اش را در   هم كشید و گفت: این خداى جهانیان كیست؟
حضرت موسى گفت: پروردگاِر آسمان ها و زمین و هر چه در آنهاست. او كسى است كه 

شما و همه ى پدرانتان را آفریده است.
فرعون وقتى این سخن موسى را شنید، نگاهى به درباریانش كرد و با حالت مسخره 

كردن گفت: این پیامبرى كه براى شما آمده واقعاً دیوانه است! 
93
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حضرت موسى جواب داد: شما كه خود را عاقل مى دانید باید بدانید كه جهان به این 
بزرگى حتماً آفریدگارى دارد؛ همان پروردگارى كه زمین را جاى راحت و آسایش شما قرار 
داد و نیازهاى شما را برطرف كرد. از آسمان براى شما آب فرستاد و در زمین همه نوع گیاه 
و درخت رویانید تا شما و دام هایتان از آنها استفاده كنید. آیا این نشانه ها براى وجود او 

كافى نیست؟
فرعون با خشم فریاد زد: این جا خدایى غیر از من نیست. اگر باز هم از خدایت حرف 

بزنى مى گویم تو را زندانى كنند! 
و  فرعون  اژدها  تبدیل شد.  به  انداخت. عصا  زمین  به  را  موسى عصایش  حضرت 
درباریانش، سخت به وحشت افتادند. حضرت موسى اژدها را گرفت و اژدها در دست او 

عصا شد.
94
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بُرد و وقتى بیرون آورد، روشنایى خیره كننده اى   آن گاه دستش را زیر بغلش 
حركت  توان  و  بودند  چسبیده  یکدیگر  به  ترس  از  درباریان  تابید.  همه  چشم  به 
نداشتند. زبان فرعون هم از وحشت بند آمده بود. معجزه هاى حضرت موسى همه 

بود. را غافلگیر كرده 
سرانجام فرعون این سكوت را شكست و از درباریان پرسید: درباره ى موسى 

چه نظرى دارید؟ 
درباریان گفتند: موسى جادوگِر ماهرى است! ولى ما هم جادوگران چیره دستى 
داریم؛ اجازه دهید آنها را خبر كنیم تا با موسى مسابقه بدهند. جادوگراِن ما موسى را 

شكست خواهند داد.فرعون این پیشنهاد را پذیرفت.

95
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ذكر سالم نماز را با صداى بلند بخوانید.

امام صادق علیه الّسالم:

» امام سجاد علیه السالم آن قدر قرآن را زیبا می خواند

کرد، می  عبور  ایشان  خانه ی  کنار  از  هرکس  که 
می ایستاد و به قرآن خواندن آن حضرت، گوش می داد.« ٭

٭ اصول کافی، ج ٢، ص ٦1٦
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دوم10
ى 

فته 
ه

 ماه
فند

اس
براى یکدیگر  نفره  یا سه  َحّج را در گروه هاى دو  تا 7٨ سوره ى  آیات 7٤  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كرىم
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َو افۡـَعـلُـوا الۡـَخـۡیـَر  
لَـَعـلَّــکُـۡم تُـۡفـِلـحـوَن

كار خوب انجام دهید تا  مـوفّق و پیروز شوید.

َخـۡیـر: ......

این تصویر درباره ى چیست؟ درباره ى آن با دوستانتان گفت وگو كنید و نظرتان را براى دانش آموزان 
كالس بیان نمایید. 

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

سوره ى حج، آیه ى 77
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ركعت اول نماز، شامل حمد، توحید،
ذكر ركوع و سجده را با صداى بلند

بخوانید.

٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢1٣

پیامبر اسالم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

» با مسواک کردن، دهان خود را برای خواندن 
قرآن پاکیزه و خوش بو کنید.«٭
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وم 11انس با قرآن كرىم
ى س

فته 
ه

 ماه
فند

اس
تمرین اول ــ سوره هاى َقدر و ِزلزال را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
ما  ۡدراَك  َا ما  َو  اۡلـَقۡدِر  َلۡیـَلـِة  فى  ۡلـناُه  ۡنـَز َا ّنا  ِا
اۡلـَقۡدِر  َلۡیـَلـُة اۡلـَقۡدِر َخۡیـٌر ِمۡن َاۡلـِف َشۡهـٍر   َلۡیـَلـُة 
ُل اۡلـَمـالِئـَكـُة َو الّروُح فیـها ِبـِاۡذِن َرِبّـِهۡم ِمۡن ُكـِلّ َاۡمـٍر  َتـَنـزَّ

 َسـالٌم ِهـَى َحـّتٰى َمۡطـَلـِع اۡلـَفۡجـِر 

ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
ۡرُض  َاۡخـَرَجـِت ااۡلَ َو  ِزۡلـزاَلـها   ۡرُض  ُزۡلـِزَلـِت ااۡلَ ِاذا 
ُث  َاۡثـقاَلـها  َو قاَل اۡلـِاۡنـساُن ما َلـها  َیۡوَمـِئـٍذ ُتـَحـِدّ
َیۡوَمـِئـٍذ  َلـها   َاۡوحٰى  َك  َربَـّ ِبـَانَّ  َاۡخـباَرها  
َیۡصـُدُر الّناُس َاۡشـتاًتـا ِلـُیـَرۡوا َاۡعـماَلـُهۡم  َفـَمۡن َیۡعـَمۡل 
ا  ٍة َشـرًّ ٍة َخۡیـًرا َیـَرهو  َو َمۡن َیۡعـَمۡل ِمۡثـقاَل َذرَّ ِمۡثـقاَل َذرَّ

َیـَرهو 

1

٢٣

٤5

1

٢٣

٤5

٦

7

٨
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فَـَمـۡن     یَـۡعـَمـۡل     ِمـۡثـقـاَل      ذَ رَّ  ٍة      َخـۡیـًرا       یَــَره و
هر كس ذره اى خوبى كند، نتیجه ى كارش را مى بیند.

َو َمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل ذَ رَّ  ٍة   َشـرًّ  ا     یَــَره و 
و هر كس ذره اى بدى كند، نتیجه ى كارش را مى بیند.

درباره ى هر یک از دو تصویر باال با دوستان خود گفت  و گو كنید و نظر خود را براى هم كالسى هاى 
خود بگویید.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

ه: ...  َخـۡیـر: ...              َشـّر: ...  ذَ رَّ

سوره ى زلزال، آیه هاى 7 و 8

7

٨



٭ مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩ 102

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

» بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد

و به دیگران هم بیاموزد.«٭

ركعت دوم نماز، شامل حمد، توحید،
قنوت، ذکر رکوع و سجده  و تشّهد را با 

صداى بلند بخوانید.
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هار12
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12انس با قرآن كرىم
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چها
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فته 
ه

 ماه
فند

اس
براى یکدیگر  نفره  یا سه  ُشَعراء را در گروه هاى دو  تا 51 سوره ى  آیات ٤٠  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.



پیروزى حضرت موسى علیه الّسالم

قصّه ی آیه ها

جادوگرانش،  كه  بود  امىدوار  فرعون  رسىد.  فرا  مسابقه  روز 
حضرت موسى علىه الّسالم را شكست دهند.
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پىش از شروع مسابقه جادوگران به فرعون گفتند: اگر ما بر موسى پىروز شوىم، آىا 
پاداشى خواهىم داشت؟  

فرعون گفت: آرى! پاداش بزرگى مى گىرىد و مقام باالىى خواهىد ىافت. 
جادوگران چوب ها و رىسمان هاى خود را بر زمىن انداختند و آنها را مانند مارهاىى به 

حركت درآوردند.
حضرت موسى علىه السالم نگران شد كه مبادا مردم فرىب جادوگران را بخورند. اّما 

در همىن وقت نداىى رسىد كه: اى موسى! نترس و عصاىت را بىنداز. 
حضرت موسى علىه السالم دانست كه اىن فرمان خداوند است. فورًا نام خدا  را به زبان 
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آورد و عصاىش را انداخت. ناگهان عصا به اژدهاى بزرگى تبدىل شد و در ىک چشم به هم 
زدن، همه ى مارها را بلعىد.

جادوگران از دىدن اىن معجزه ى بزرگ 
دقىقه  چند  تا  كه  افتادند  وحشت  به  چنان 
چىزى  نمى توانستند  و  بود  آمده  بند  زبانشان 
افتادند  به سجده  بگوىند. آن گاه در همان جا 
َو  موسٰی  َرِبّ  الۡعالَمىَن،  ِبَرِبّ  »آَمّنا  گفتند:  و 

ىعنی  جهانىان  پروردگار  به  ما  ــ  هاروَن« 
آوردىم  اىمان  هارون  و  موسی  پروردگار 
راست  موسی  که  می دهىم  شهادت  و  ــ 

می گوىد و پىامبر خداست. 
خورده  شكست  را  خود  كه  فرعون 
مى دىد، با خشم فرىاد زد: چگونه پىش از آن 
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را  پاهاىتان  و  مى دهم دست ها  دستور  آوردىد؟!  بدهم،   اىمان  اجازه  به شما  من  كه 
ِبـبُـرند و همه ى شما را بر تنه ى درختان خرما به دار بِكشند! 

جادوگران، بدون آن كه بترسند، گفتند: اى فرعون! »ءاَمّنا ِبَرِبّ الۡعالَمىَن« ما 
به پروردگار جهانىان اىمان آورده اىم و از اىمان خود برنمى گردىم. تو فقط مى توانى 
ما را بُكشى؛ ولى ما از خدا مى خواهىم كه در اىن راه به ما صبر و شكىباىى بدهد و 

امىدوارىم كه گناهان ما را ببخشد و به ما پاداش جاودانه بدهد.
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108

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ركعت سوم نماز، شامل تسبیحات اربعه،
ركوع و سجده را با صداى بلند بخوانید.

رسول اکرم صّلی الّلّ علیه و آله فرمودند:

» هرکسی در کودکی قرآن بخواند، به او

عقل و دانش داده می شود.«٭

٭ کنز الُعّمال، ج ١، ص ٥٤٧



تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند 
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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انس با قرآن كرىم

براى ىکدىگر  نفره  ىا سه  تا ٤٤ سوره ى شورٰى را در گروه هاى دو  آىات ٣٦  تمرىن اول ــ 
بخوانىد.
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َو َاۡمـُرهُـۡم شـورٰی بَـۡىـَنــُهـۡم
افراد با اىمان، كارهاى خود را با مشورت 

ىکدىگر انجام مى دهند.

درباره ى تصوىر با دوستانتان مشورت كنىد و نظرتان را براى هم كالسى هاى خود بىان نماىىد.
اىن پىام قرآنی را در آىات درس پىدا کنىد و آن آىه را با صدای بلند بخوانىد.

شـورٰی: مشورت

سوره ى شورٰى، آىه ى 38
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111

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ركعت چهارم نماز، شامل تسبیحات اربعه، 

ركوع، سجده، تشهد و سالم را با صداى 

بلند بخوانید.

آمده  علیها  سالم الل  زهرا  فاطمه ی  حضرت  از  حدیثی  در 
است که ایشان فرمودند:

» من خواندن کتاب خدا را بسیار دوست دارم.«٭

٭ نهج الحىاة، ص ٢٧١



تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند 
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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انس با قرآن كرىم

ىا سه نفره براى ىکدىگر  تمرىن اول ــ آىات ٧٣ تا ٧٧ سوره ى َقَصص را در گروه هاى دو 
بخوانىد.

رم 14انس با قرآن كرىم
چها
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فته 

ه
 ماه

دىن
رور

ف



ُه       ِالَـۡىـَك   وَ      َاۡحـِسـۡن      كَـما         َاۡحـَسـنَ   ا لـلٰـّ
همان طوركه خدا به تو خوبى كرده است، 

به دىگران خوبى كن.

در  باره ى تصوىر باال با دوستان خود صحبت كنىد و نظرتان را براى معلم و هم كالسى هاىتان بگوىىد.
پىام قرآنی درس را در آىات درس پىدا کنىد و آن آىه را با صدای بلند بخوانىد.

سوره ى قصص، آىه ى 77
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114

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

نماز  ىک  دانش آموزان،  از  نفر  چند 

ىا  كالس  در  كامل  به طور  را  ركعتى  دو 

نمازخانه ی مدرسه با صداى بلند بخوانند.

حضرت علی علیه الّسالم فرمودند:

» قرآن را فراگیرىد،
زىرا قرآن نیکوترىن سخن هاست.«٭

٭ نهج البالغه، خطبه ی ١١٠



تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند 
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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انس با قرآن كرىم

تمرىن اول ــ سوره هاى عادىات و قارعه را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىکدىگر بخوانىد.
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انس با قرآن كرىم



قصّه ی آیه ها
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صبح پیروزی

ىک روز مردى دوان دوان پىش پىامبر اكرم َصلَّى اللُّٰه َعلَىِه َو آِله آمد 
و با ناراحتى گفت: عده اى از دشمنان در بىابان هاى اطراف مدىنه جمع 
اىن  و  رفتند  به مسجد  پىامبر  كنند.  مدىنه حمله  به  و مى خواهند  شده اند 
موضوع را به مردم گفتند. عده اى از مسلمانان برای دفاع آماده شدند و به 
سوی دشمن حرکت کردند، ولى نتوانستند آنها را شكست دهند و پس از 

چند روز به مدىنه بازگشتند.
مسلمانان چند بار دىگر هم به جنگ با دشمن رفتند، اّما پىروز نشدند؛ تا 

اىن كه پىامبر از حضرت على خواستند كه با سپاهى به جنگ دشمن بروند.
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الم و گروهى از مسلمانان با سختى هاى فراوان  حضرت على َعلَىِه   السَّ
با ىارى خدا  با آنها شجاعانه جنگىدند و  به دشمن رساندند،  خود را 

پىروز شدند.
پىامبر در مدىنه منتظر سپاه اسالم بودند كه ناگهان فرشته ى وحى 
پىامبر خواند:  بر  اىن گونه  را  عادىات  و سوره ى  آمد  اىشان  به سوى 
حىِم، َوالعاِدىاِت َضبًۡحا …« خداوند با فرستادن  حٰمِن الـرَّ »ِبسم اللِّٰه الـرَّ
اىن سوره به پىامبر  اكرم خبر داد كه سپاه حضرت على پىروز شده است.

پىامبر با شادى خبر پىروزى را به مسلمانان دادند و همه خوشحال 
شدند. وقتى سپاهىان اسالم به مدىنه برگشتند، پىامبر  اكرم به استقبال آنها 

رفتند و با خوشحالى به حضرت على گفتند: 
»خداوند و پىامبرش از تو راضى هستند.«
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120

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

دانش آموزان  از  نفر  چند 

ىک نماز سه ركعتى را به طور كامل 

مدرسه،           نمازخانه ی  ىا  كالس  در 

با صداى بلند بخوانند.

امام صادق علیه الّسالم فرمودند:

» نگاه کردن به آىات قرآن، عبادت است.« ٭

٭  اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٤



تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم، ىک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند 
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

121

انس با قرآن كرىم

ـ آىات ٧٩ تا 8٣ سوره ی بقره را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى ىکدىگر بخوانىد. تمرىن اولـ 
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َو قـولـوا  ِلـلـّنـاِس   ُحـۡسـنًـا

 
با مردم به زبان خوش سخن بگوىىد.

خود  هم كالسى هاى  براى  و  بگوىىد  داستانى  باال  تصوىر  براى 
تعرىف كنىد.

بلند  با صدای  آىه را  پىدا کنىد و آن  پىام قرآنی را در آىات درس 
بخوانىد.

   نـاس: ....

   سوره ى بقره، آىه ى 83 
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123

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

نماز  ىک  آموزان  دانش  از  نفر  چند 

با  کالس  در  کامل  طور    به را  رکعتی  چهار 

صداى بلند بخوانند.

پیامبر اکرم صّلی الل علیه و آله فرمودند:

» قرآن را بیاموزىد و آن را بسیار بخوانید.«٭

٭  کَنُزالُعّمال، حدىث ٢٣٦8



126

دانش آموزان عزىز!
خدا را سپاس مى گوىم كه با تالش خود سال تحصىلى را با موفقىت گذرانده اىد. شما 
در اىن سال چىزهاى بسىارى آموختىد و اىنک مى توانىد قرآن كرىم ــ كتاب آسمانى ــ خود را 

بخوانىد و از آن بهره ببرىد.
در تابستان مدرسه تعطىل مى شود، اما خواندن قرآن تعطىل نمى شود. چه خوب است 
ىا  مادر  و  پدر  به كمك  بخوانىد.  قرآن  مقدارى  آموخته اىد، هرروز  را  قرآن  كه خواندن  اىنک 

خواهر و برادر بزرگ تر خود، اىن كار را از روى قرآنى كه در خانه دارىد انجام دهىد.
٭ ٭ ٭

در كتاب درسى نىز براى هر هفته از تابستان، ىک صفحه از قرآن كرىم درنظر گرفته شده 
است. شما هر روز، تعدادى از آىات مربوط به آن هفته را بخوانىد تا به اىن ترتىب هم به سفارش 
پىامبر اعظم و امامان معصوم علىهم السالم عمل كرده باشىد و هم در اىن كار مهارت بىش ترى 

پىدا كنىد.
ىادتان باشد هرگاه مى خواهىد خدا با شما سخن بگوىد، قرآن بخوانىد و هر وقت مى خواهىد 

شما با خدا سخن بگوىىد، نماز بخوانىد.
معّلم شما

قرآن در تابستان

درس آخر



هفته ى اول تیرماه
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هفته ى دوم تیرماه
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هفته ى سوم تیرماه
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هفته ى چهارم تیرماه
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هفته ى اول مرداد ماه
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هفته ى دوم مرداد ماه
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هفته ى سوم مرداد ماه
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هفته ى چهارم مرداد ماه
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هفته ى اول شهرىورماه
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هفته ى دوم شهرىورماه
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هفته ى سوم شهرىورماه
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هفته ى چهارم شهرىورماه
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كلمه             معنا           پایه/درس

	
٢/٣ پاداش	 َاجـر	
٢/٣ آخرت	 آِخـَرة	
١١/٢ كار	خوب	،	نىكى	 ِاحسان	
١/٣ بزرگ	تر	 َاكـبَر	
٦/2 خدا	 َالـٰلّـه	
١/٣ خدا	 ِالـٰـه	

٧/٣ بىنا	 بَـصـىـر	
٥/٢ فرزندم	 ُبـنَـىَّ	
٧/٢ پىام	 بَـىان	

١١/٢ پاداش	 َجزاء	

١/٣ خىر	و	خوبى	 َحـَسـنَـة	
١/٣ سپاس	و	ستاىش	 َحمـد	

١٠/٣ خوبى	،	كار	خوب	 َخىر	
٧/٣ كارهاى	خوب	 َخىرات	
١/٣ بهترىن	كار	 َخىـِرالـَعَمـلِ	

3/2 دنىا	 ُدنىا	

١١/٣ ذّره	 ة	 َذرَّ

٨/٣ پروردگار	 َرّب	
١٢/٢ پروردگارا	 َربَّـنا	
١/٣ بخشنده	 َرحمٰن	
١٢/٢ رحمت	 َرحـَمـة	
١/٣ مهربان	 َرحىم	
١٥/٢ روزی	 ِرزق	

الف

ج

ح

خ

ذ

ر

ب

فهرست کلمات
کلمه های ترجمه  شده در کتاب آموزش قرآن پایه های دوم و سوم ابتدایی

د

كلمه               معنا               پایه/درس
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١/٣ پىامبر	 َرسول	
 

1/3 عىب	و	نقصى	ندارد	 ُسبحانَ	

11/3 بدى		،	بد	 َشـرّ	
13/3 مشورت	 شورٰى	

5/2 نماز		 َصالة	

4/2 غذاهاى	پاک	و	خوب	 طَـِىـّبـات	

١٥/٣ ظالمان		،	ستمگران	 ظالِـمىـنَ	

1/3 جهانىان	 عالَـمىـنَ	

١١/٢ سختی	 ُعسـر	
1/3 بزرگ	 َعـظىم	
8/3 		دانش	 ِعلم	

 

١٤/2 قرآن			،	کتاب	خدا	 ُقرآن	
	

٤/٢ بخورىد	 ُكـلوا	

١٢/٢ دوست	ندارد	 	 ال  ُیـِحـبُّ

١٦/٢ نىكوكاران	 ُمحـِسـنىـنَ	
	١٦/٣ مهربانى	 َمـرَحـَمـة  
٩/2 اسراف	كنندگان	 ُمســِرفىـنَ	
	٥/٣ بدکاران	 ُمفـِسـدینَ 
3/2 مالئكه			،	فرشتگان	 َمـالئِـَكـة	

ق

ک

ل

م

ص

ط

ظ

ع

س

ش

كلمه               معنا               پایه/درس كلمه               معنا               پایه/درس
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3/2 			آتش	 نار	
٧/٢ 			مردم	 ناس	
3/2 			پىامبر	 نَـِبـیّ	
٦/٢ 			نعمت	 نِـعـَمـة	

٤/٣ پدر	و	مادر	 والِـَدیـِن	

١٥/٢ 				دوست	دارد	 	 ُیـِحـبُّ
١/٣ 				روز	 َیـوم	
١/٣ 				روز	قىامت	 َیـوِم الـّدیـِن	

							

ین

و

كلمه               معنا               پایه/درس كلمه               معنا               پایه/درس
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بىشتر بخوانىم، بىشتر بدانىم

                ناشرسال انتشارگردآورنده / نویسنده / مترجم      نام كتابردیف

١

٢

٣

قرآن	کرىم	)کم	عالمت(

قرآن	کرىم	)کم	عالمت(

قرآن	مجىد	جزء	سى	ام

-

-

محمد	مهترانى

-

-

٨١

مركز		طبع		و		نشر		قرآن		جمهورى
	اسالمى	اىران

انتشارات	مدرسه

مركز	فرهنگى	و	انتشاراتى	اىتاء

مركز		طبع		و		نشر		قرآن		جمهورى٨٢سىد	مهدى	سىفآموزش	روخوانى	قرآن	كرىم	و	جزء	سى	ام٤
	اسالمى	اىران

آستان	قدس	رضوى٨٠غالمعباس	سرشور	خراسانىآموزش	روخوانى	قرآن	براى	دانش	آموزان	دوره	ى	ابتداىى٥

كانون	پرورش	فكرى	كودكان	و	٧٨مهدى	شجاعىآخرىن	برنده،	آخرىن	سنگ٦
نوجوانان

آىه	ی	سبز٧٩احمد	نجىب	ـ	ترجمه:	قاسم	كرىمىقصه	ى	گنج	قارون٧

آىه	ی	سبز٧٨احمد	نجىب	ـ	ترجمه:قاسم	كرىمىقصه	ى	خضر	و	موسى	)ع(٨

آىه	ی	سبز٧٨احمد	نجىب	ـ	ترجمه:قاسم	كرىمىقصه	ی	اىوب	)ع(٩

محراب	قلم٧٨ترجمه:	مصطفى	رحماندوستجزء	سى	ام	قرآن	كرىم١٠



141141

     ناشرسال انتشارگردآورنده / نویسنده / مترجم    نام كتابردیف

كتاب	هاى	پرنده٦٦مصطفى	وجدانىقصه	هاى	پىامبران	،	حضرت	موسى	)ع(١١

پىام	آزادى٧٨مصطفى	وجدانىقصه	هاى	پىامبران	،	حضرت	ابراهىم	)ع(١٢

پىام	آزادى٧٧مصطفى	وجدانىقصه	هاى	پىامبران،	حضرت	نوح	)ع(١٣

همكالس٧٨مهدى	قنبرىقصه	هاى	قرآن		،	سلىمان	و	ملكه	ى	مورچه	ها١٤

پىام	آزادى٧٨مرتضى	امىنقصه	هاى	پىامبران		،	حضرت	ىونس	)ع(١٥

پىام	آزادى٧٨غالمرضا	آبروىوعده	ى	الهى١٦

پىام	آزادى٧٨محمد	باقر	موسوى	ـ	على	اكبر	غفارىحضرت	داوود	)ع(١٧

رادپور،	قصه	ی	آىه	ها	)کارت	های	قصه	گوىی(١٨ فاطمه	 گو،	 طراحان:	سحرحق	
ماهنی	تذهىبی

افق٨٨

محراب	قلم٨٨رهنما	نباتیچراهای	شگفت	انگىز	قرآن	کرىم	)١	و	٢(19

بىشتر بخوانىم، بىشتر بدانىم



talif@talif.sch.ir

Email
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