
  ۱۰  

امل
ن ک

قرآ
 ٥٣

ی ١
حه 

صف
 آيات ٥٠ تا ٥٥ سوره ی َقَمر و آيات ١ تا ١٦ سوره ی الّرحٰمن را در گروه های دو يا سه نفره 

برای يک ديگر بخوانيد.   
تمرين اول

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

جلسه ی اول درس دومدرس دوم
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جلسه ی دوم

بخوانید.  نوار  با  همراه  خط،  دادن  نشان  با  و  کنید  گوش  نوار  از  را  درس  آیات  قرائت 
ــٌ در آخر کلمات خوانده نمی شود. ـًـــٍ ـُـ و  ـ

ـِ ـ ـَ دقت کنید در هنگام وقف، حرکات 

  این عبارات قرآنی را بخوانید، در آخر هر سطر وقف کنید و به ترجمه ی آن ها توجه نمایید.

ُملک 29                 ۡحـٰمـُن  ١ـ ُقـۡل هُـَو الـرَّ
بگو   او )خدا( بخشنده است.  

بقره 29         ذی َخـلَـَق لَـکُۡم ما ِفـی اۡلَ ۡرِض َجـمیـًعا  2ـ هُـَو الَـّ
 او  کسی است که آفرید برای شما همه ی آنچه در زمین است.  

نَحل ١2       ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر  ـَر  لَـکُـُم الـلَّـۡیـَل َو الـنَّـهاَر َو الـشَّ ٣ـ  َو َسـخَّ
و در خدمت شما قرار داد  شب      و    روز      و  خورشید    و   ماه را  

ص 7١       َك ِلـۡلـَمـالِۤئـَکـِة ِانّـی خاِلـٌق بَـَشـًرا ِمـۡن طیٍن  ُـّ ٤ـ ِاۡذ قـاَل َرب
هنگامی که گفت پروردگارت به فرشتگان که من آفریننده ی بشری هستم از ِگل  

تمرین اول

تمرین دوم



  ۱۲  

ترجمه ی آيات  استفاده از  کمک هم کالسی خود و با  کالس» را به  تمرين های «کار در  عزيز!  دانش آموزان 
درس و دانسته های قبلی خود پاسخ دهيد. در صورت نياز می توانيد به فهرست کلمات پايان کتاب نيز مراجعه کنيد.

کار در کالس

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

ۡحـٰمـُن                   طه ٩٠ کُـُم       الـرَّ ـَّ ١ـ َو  ِانَّ   َرب
و قطعاً   … شما            …        است.

ُه  خاِلـُق  کُـِلّ َشۡی   ٍء                    َرعد ١٦ ٢ـ ُقـِل  الـلـّٰ
بگو     …       …       هر   چيز است.

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر      َانبياء ٣٣  ـذی        َخـلَـَق الـلَّـۡيـَل َو الـنَّـهـاَر َو الـشَّ ٣ـ  َو   هُــَو      الـَّ
 و او (خدا) کسی است که …           …        و     …       و      …         و      … را.

تمرين اول

تمرين دوم

با دقت در کار در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
ۡحـمٰ ـن:   بخشنده   پروردگار ١ـ َالـرَّ

٢ـ َرّب:   خدای بخشنده   پروردگار

٣ـ َخـلَـَق:   آفريد   آفريننده

٤ـ خا ِلـق:   آفريد   آفريننده

٥ـ َالـلَّـۡيـَل َو الـنَّـهـاَر:   روز و شب   شب و روز

ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر:   و خورشيد و ماه   و ماه و خورشيد ٦ـ َو الـشَّ



  ۱۳  

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

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

ادامه ی مراحل استفاده از قرآن کامل در کالس درس

جلسه ی سوم

٥

٦

٧

خواندن از روی قرآن کامل



  ۱۴  

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

پيام  قرآنی

ۡحـمٰ ـُن  َعـلَّـَم الۡـُقـۡرءاَن َالـرَّ
خدای بخشنده، قرآن را به ما ياد داد.

سوره ی الّرحٰمن، آيه ها ی ١ و ٢

فعاليت



  ۱۵  
٭ َکنُز الُعّمال، ج ١٥، ص ٣٩٢

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

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

پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله:

خانه های خود راخانه های خود را

 با خواندن مناز و قرآن، با خواندن مناز و قرآن،
 نورانی كنيد نورانی كنيد..٭٭

قطره اما درياقطره اما دريا



  ۱۶  

در عبارات تمرين باال، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن يا تشديد بعد از تمرين سوم
آن ها، با فلش وصل کنيد.

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و در آخر هر سطر وقف کنيد.تمرين دوم

َانعام ١٠٢ ١ـ خاِلـُق کُـِلّ َشـۡیٍء فَـاۡعـبُـدوهُ       

نوح ٣ قـوُه َو َاطـيـعـوِن            َه َو اتـَّ ٢ـ َاِن اۡعـبُـُدوا الـلـّٰ

ُحُجرات ١٣ ِه َاتۡـقـاکُـمۡ         ٣ـ ِانَّ َاکۡـَرَمـکُـۡم ِعـۡنـَدالـلـّٰ

ِاسراء ٧٠ ۡمـنـا بَـنـۤی ءاَدَم َو َحـَمـۡلـنـاهُـۡم ِفـی الۡـبَـِرّ َو الۡـبَـۡحـِر       ٤ـ َو لَـَقـۡد کَـرَّ

هر روز تعدادی از آيات ١٧ تا ٤٠ سوره ی الّرحٰمن را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



  ۱۷  

 جز ء ٢٧                                                                    سوره ی الّرحمن ٥٥

صفحه ی ٥٣٢ قرآن کامل



  ۱۸  

امل
ن ک

قرآ
 ١٧

ی ٥
حه 

صف
آيات ١٨٨ تا ١٩٥ سوره ی َاعراف را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد. تمرين اول

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

جلسه ی اول درس سومدرس سوم

تمرين دوم
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جلسه ی دوم

بخوانید. تمرین اول نوار  با  همراه  دادن خط،  نشان  با  و  کنید  گوش  نوار  از  را  درس  آیات  قرائت 
 )واو و الف کوچک( خوانده نمی شود.

ٰ
دقت کنید در هنگام وقف، حرکات آخر ـه و و ـه

این عبارات قرآنی را بخوانید، در آخر هر سطر وقف کنید و به ترجمه ی آن ها توجه نمایید.تمرین دوم

           
ٰ
 ِجـهـاِده ِه َحـقَّ ١ـ    َو جاِهـدوا ِفـی الـلٰـّ

حج ٧٨     و تالش و جهاد کنید در راه خدا آن چنان که حّق تالش و جهاد اوست.   

ٍه َغـۡیـُره و  ـٰ َه مـا لَـکُـۡم ِمـۡن ِال ٢ـ قـاَل یا َقـوِم اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ
َاعراف  59     گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را، نیست برای شما هیچ خدایی جز او.   

      
ٰ
ذیـَن ءاَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت ِمـۡن فَـۡضـِلـه ٣ـ ِلـَیـۡجـِزَی الَـّ

روم  ٤5 تا پاداش دهد به کسانی که ایمان آوردند و کارهای خوب انجام دادند، از لطف و رحمتش   



  ۲۰  

کار در کالس

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

١ـ جاِهـدوا:   جهاد کنيد   عبادت کنيد

٢ـ ُاۡعـبُـدوا:   جهاد کنيد   عبادت کنيد

٣ـ ءاَمـنـوا:   انجام دادند   ايمان آوردند

٤ـ َعـِمـلـوا:   انجام دادند   ايمان آوردند

٥ـ صـاِلـحـات:   کارهای خوب   کار خوب

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

کُـُم                  بقره ٢١ ـَّ َهـا الـّنـاُس اۡعـبُـدوا َرب ـُّ ١ـ  يـاۤ  َاي
    ای           …         …        …  تان را

ِه             توبه ٤١ ٢ـ  َو جـاِهـدوا ِبـاَۡمـواِلـکُـۡم َو َانۡـُفـِسـکُۡم فی َسـبـيـِل الـلـّٰ
و      …       با   …      تان  و   جان هايتان   در    راه           …

ذيـَن  ءاَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت َانَّ لَـُهـۡم َجـّنـاٍت           بقره ٢١ ـِر  الـَّ ٣ـ   َو  بَـِشّ
 و بشارت ده کسانی را که  …   و      …            …               که برای آن ها بهشت هايی است.



  ۲۱  

جلسه ی سوم

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

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

انس با قرآن کريم در کشورهای هندوستان  ١  و پاکستان  ٢  و  ٣ 

١

٢

٣

خواندن از روی قرآن کامل
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١ـ  درباره ی اين پيام زيبای قرآنی با دوستان خود گفت  و گو کنيد.
٢ـ  پيام قرآنی اين درس را در قرآن کامل پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

پيام قرآنی

ا دار  گوش آن  د ديگر خموش          به آيات  آن خبوا چو 

َو ِاذا ُقـِرٔیَ الۡـُقـۡرءاُن
هنگامی که قرآن خوانده می شود،
فَـاۡسـَتـِمـعـوا لَـهو َو َانۡـِصـتـوا
به آن گوش دهيد و ساکت باشيد؛
لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡرَحـمـوَن

تا لطف و رحمت خدا شامل شما شود.
سوره ی َاعراف، آيه ی ٢٠٤

فعاليت



  ۲۳  

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

قطره اما درياقطره اما دريا

رسول گرامي اسالم 
صلّي اهللا عليه و آله:

هر كس به قرآن احترامهر كس به قرآن احترام
 گذارد، به خدا احترام گذارد، به خدا احترام

 گذاشته است گذاشته است..٭٭

٭ جامُع َاحاديُث الّشيعه، ج ١٥، ص ٧

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



  ۲۴  

در عبارات تمرين باال، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن يا تشديد بعد از تمرين سوم
آن ها، با فلش وصل کنيد.

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی شوند، خط بکشيد.تمرين دوم

ِاسراء ٢٦ ـه و     ١ـ َو ءاِت َذا الۡـُقـۡربـٰی َحـقَّ

َانعام ٦١     
ٰ
٢ـ َو هُـَو الۡـقـاِهـُر فَـۡوَق ِعـبـاِده

حج ٤٠ ُه َمـۡن يَـۡنـُصـُره و     ٣ـ َو لَـَيـۡنـُصـَرنَّ الـلـّٰ

بقره ٢٥٥ ۡذِنـٰه      ذی يَـۡشـَفـُع ِعـۡنـَده و ِاّال ِبـاِ ٤ـ َمـۡن َذا الـَّ

هر روز تعدادی از آيات ١٩٦ تا ٢٠٦ سوره ی َاعراف را از روی صفحه ی بعد شبيه نوار بخوانيد.

خواندن روزانه ی قرآن



  ۲۵  

جز ء ٩                                                  سوره ی َاعراف ٧

صفحه ی ١٧٦ قرآن کامل

َوِلـۡيـِی َی ٭


