
  86  

مل
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آن
 قر

٣٦
ی ٩

حه 
صف

جلسه ی اول

آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه و شبیه نوار بخوانید.

تمرین اول

جلسه ی اول درس یازدهم

تمرین دوم

آیات ٤٠ تا ٦٠سوره ی ُشعراء را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

قرائت آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانید.

     این عبارات قرآنی را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.

         َمـۡن        یَـشـاُۤء
ٰ
ُه  ِلـنـوِره ١ـ یَـۡهـِدی   الـلٰـّ

            نور ٣٥         هدایت می کند خدا  به نورش  کسی را که می خواهد.  

        ۡحـَمـِة    ُذو الـرَّ َك    الۡـَغـِنـیُّ ُـّ ٢ـ َو َرب
         َانعام ١٣٣         و پروردگار تو بی نیاز    و دارای رحمت و مهربانی است.  

       
ٰ
٣ـ َمـۡن   یَـۡعـَمـۡل    سـۤوًءا      یُـۡجـَز  ِبـه

         ِنساء ١٢٣            هرکس انجام دهد کار بد، کیفر می بیند به آن.   

ی   َو َاَجـٍل ُمـَسـمًّ ـماواِت َو اۡلَۡرَض َو مـا بََـۡیـَنـُهـمـاۤ  ِاّل ِبـالۡـَحـِقّ ُه الـسَّ ٤ـ مـا َخـلَـَق الـلٰـّ
   روم ٨ خلق  نکرد  خدا   آسمان ها      و     زمین      و آن چه را میان آن دو است مگر به حق و تا زمان معین.  
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٭  ِللِّٰه = ِلـ + اللّٰه: برای خدا

تمرین اول

کار در کالس

تمرین دوم

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید.

  انجام دهد   هدایت می کند  ١ـ یَـۡهـدی: 

  انجام دهد   هدایت می کند  ٢ـ یَـۡعـَمـۡل: 

  بی نیاز   قدرتمند  ٣ـ َغـِنـّی: 

  نعمت و آمرزش   رحمت و مهربانی  ٤ـ َرۡحـَمـة: 

  آسمان ها   آسمان  ٥ـ َسـماوات: 

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

        ُه یَـۡهـدی  ِلـۡلـَحـِقّ ١ـ ُقـِل الـلٰـّ
                   یونُس ٣٥        بگو    …    …       به راه  … 

        ٢ـ َو مـاۤ َاۡرَسـۡلـنـاَك  ِاّل َرۡحـَمـًة ِلـۡلـعالَـمـیـَن
                   انبیاء ١٠٧        و   نفرستادیم تو را )ای پیامبر( مگر   …   برای    …

 
ِه َو یَـۡعـَمـۡل صـاِلـًحا  یُـۡدِخـۡلـُه  َجـّنـاٍت ٣ـ َو َمـۡن     یُـؤِۡمـۡن   ِبـالـلٰـّ

          طالق ١١    و هرکس ایمان آورد  به  …  و     …         …         داخل کند او را به    …   
     

 الۡـَحـمـیـُد َه هُـَو الۡـَغـِنـیُّ  الـلٰـّ ـماواِت َو اۡلَۡرِض ِانَّ ِه٭ مـا ِفـی الـسَّ ٤ـ ِلـلٰـّ
 برای … است آنچه در   …   و   …      است؛  قطعاً … ،  او    …    ستوده است.             لقمان ٢٦
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انس با قرآن کریم در کشورهای تایلند   ١   و  ٢  ، بنگالدش   ٣    و اندونزی    ٤

جلسه ی سوم

بیاورید؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته  به تعداد کافی، قرآن به کالس  یا دفتر مدرسه  از نمازخانه 
باز کنید. سپس دانش آموزان هر  با راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی  باشد. 
میز، آیات آن صفحه را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند 

می خواند.

١2

3٤

خواندن از روی قرآن کامل
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لشکریان از همه طرف فرعون را احاطه کرده و منتظر فرمانش هستند. پیک از راه می رسد: 
»موسی و بنی اسرائیل از آب گذشتند!«

می شود  هم  خروشان  دریای  از  مگر  چگونه؟  می پرسد:  عصبانیت  با  فرعون،  وزیر  هامان 
گذشت؟! 

پیک پاسخ می دهد: من در میان آنان بودم. قوم بنی اسرائیل که کامالً خود را در محاصره 
و گرفتار می دیدند، گفتند: ما دیگر راهی برای گریز نداریم. اما موسی بر بلندی ساحل ایستاد و 
به  تنها نمی گذارد. آن گاه دست  هایش را  َسـَیـۡهـدیـِن«٭ خدایم هرگز مرا  َربّـی  َمـِعـَی    »ِانَّ گفت: 
سوی آسمان بلند کرد و زیر لب چیزی گفت. پس از اندکی درنگ، یک باره عصایش را به آب زد. 
آب شکافته شد و در دو طرف، آرام ایستاد. هنوز هم چنان است، راهی خشک در میان کوه هایی 

برافراشته از آب. آنان گذشتند و رفتند. به نظرم کار عصای موسٰی بود! 

٭  سوره ی شعراء، آیه ی ٦٢

قصّه ی آیه ها
عاقبت فرعون و فرعونیان
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فرعون فریاد می زند: چرا ایستاده اید؟! باید تعقیبشان کنیم.
هامان می گوید: آبی که برای موسی رام شده است، بی شک از فرمان فرعون سرپیچی نخواهد 

کرد! همگان قدر و منزلت خداوندگار ما را می شناسند، حتی آب دریا! 
فرعون فرمان حمله می دهد و حرکت می کند. سپاهیان بی شمار، به مسیر خشکی که در میان 
دریا به وجود آمده است، وارد می شوند. در آن سو، آخرین نفرات بنی اسرائیل از ساحل می گذرند. 
فرعون و سپاهش به تاخت در پی    بنی اسرائیل می روند. بستردریا از لشکریان انبوه فرعون پوشیده 
شده است. ناگاه صدای غرش آب، دل سربازان مسلّح و زره پوش را می لرزاند. صدای مهیب فرو 
ریختِن کوهی از آب، آرایش فرعونیان را بر هم می زند. موجی بلند و سهمگین چنان که کوهی فرو 
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ریخته باشد بر سپاه فرعون فرود می آید. ترس و وحشت سراسر وجود فرعون را فرا می گیرد و 
تا می خواهد به خود بیاید درون امواج متالطم آب، غوطه ور می شود. با خود می اندیشد: »گویی 
خدای موسی حق است! باید به او ایمان بیاورم!.« برای یک لحظه آن همه رنج و سختی را که به 
قوم بنی اسرائیل تحمیل کرده بود از خاطرش می گذرد. با خود می گوید: چرا با آن همه معجزات 
آشکار موسی، به خدای یگانه ایمان نیاوردم. موجی از پس موجی دیگر بر سرش فرود می آید. 
تا کنون  تو  می گوید:  که  می شنود  ندایی  بکشد.  نفس  نمی تواند  دیگر  می شکند،  استخوان هایش 
بیاوری و خود را اصالح کنی، اآلن دیگر دیر شده است. امروز مرگت فرا  ایمان  نخواستی که 

رسیده است، ولی بدنت را برای عبرت آیندگان باقی می گذارم! 
فرعون در حالی که چشم بر زندگی پر از غرور خود می بندد، وزیر خود هامان را می بیند

 که دیگر فرصتی برای چاپلوسی و تحریک او علیه موسی ندارد! می اندیشد:
 »چه بیهوده! چه بدفرجام! اگر بر بنی  اسرائیل سخت نمی گرفتیم، حال اسیر فرمان خدای موسی 

نمی شدیم!«
روز دیگر بدن بی جان فرعون بر ساحل دریا افتاده بود و بنی اسرائیل شگفت زده از مرگ 
فرعون، برای موسی که به عصای خود تکیه کرده است و به افق دور دست می نگرد خبر نابودی 

فرعون و فرعونیان را می آورند. 

َفـاۡلـَیـۡوَم ُنـَنـّجـیـَك بِـَبـدَ  نِـَك لِـَتـکـو  َن لِـَمـۡن َخـۡلـَفـَك ء اَیـًة
)ای فرعون!( امروز بدن تو را از آب می رهانیم تا تو برای آیندگان عبرت باشی.

یو  نُس ٩٢
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله: 

چه خوب است سخن شما،

 ذکر خدا و خواندن
 قرآن کرمی باشد.٭

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را 
با نوار تمرین کنید.

٭  ُمسَتدَرک الَوساِئل،ج١، ص ٢٩٣



  94  

تمرین دوم

تمرین سوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و در آخر هر سطر به شکل صحیح وقف کنید.

       آل ِعمران ١٧٥         ُف َاۡوِلـیـاَۤءه و ـۡیـطـاُن یُـَخـِوّ ما ٰذِلـکُـُم الـشَّ َـّ ١ـ ِان

               رعد ٦       ـِیّـئَـِة َقـبۡـَل الۡـَحـَسـَنـِة  ٢ـ َو یَـۡسـَتـۡعـِجـلونَـَك ِبـالـسَّ

              حج ٣٠             
ٰ
ِه فَـُهـَوَخـۡیـر لَـه و  ِعـۡنـَد َرِبّـه ٣ـ َو َمـۡن یُـَعـِظّـۡم ُحـُرماِت الـلٰـّ

ذیـَن ءاَمـنوا َو َعـِمـلُـواالـّصـاِلـحاِت کانَـۡت لَـُهـۡم َجـّنـاُت الۡـِفـۡرَدۡوِس نُـُزًل   کَهف ١٠٧  الَـّ ٤ـ ِانَّ

در عبارات تمرین بال، اتصالت را با فلش نشان دهید. 

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات ٦١ تا ٨٣ سوره ی ُشَعراء   را از روی صفحه ی بعد شبیه نوار بخوانید.
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صفحه ی ٣70 قرآن کامل

جزء ١٩                                               سوره ی شعراء ٢٦
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مل
 کا

آن
 قر

٣٢
ی ٢

حه 
صف

آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه و شبیه نوار بخوانید.

تمرین اول

جلسه ی اول درس دوازدهم

تمرین دوم

آیات ١ تا ١٠ سوره ی انبیاء را در گروه های دو یا سه نفره برای یک دیگر بخوانید.
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جلسه ی دوم

تمرین اول

تمرین دوم

قرائت آیات درس را از نوار گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با نوار بخوانید.

این دعاهای قرآنی را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید. 

        ٢  َو ِلـَمـۡن َدَخـَل بَـۡیـِتـَی ُمـؤِۡمـنًـا  ١ اۡغـِفـۡر لـی َو ِلـواِلـَدیَّ ١ـ َرِبّ
       نوح ٢٨    پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را و شخص مؤمنی که به خانه ی من وارد   شد.   

                      ـًا َو َانۡـَت َخـۡیـُر الۡـُمـۡنـِزلـیـَن   َانۡـِزلۡـنـی ُمـۡنـَزًل ُمـبـاَرک ٢ـ َو ُقـۡل َرِبّ
             مؤِمنون ٢٩       و بگو پروردگارا فرود آور مرا در جایگاهی مبارک و تو بهترین مهمان نوازی. 

   َو َعـلـٰی واِلـَدیَّ  تـۤی َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـیَّ  َاۡوِزۡعـنـۤی َاۡن َاۡشـکُـَر ِنـۡعـَمـَتـَك الَـّ ٣ـ َرِبّ
       نَمل ١٩   پروردگارا مرا وادار که شکر کنم نعمت تو را که نعمت دادی به من و به پدر و مادرم.  

      َشـۡی ٍء َقـدیـر  َك َعـلٰی کُـِلّ َـّ نـاۤ َاتۡـِمـۡم لَـنـا نوَرنـا َو اۡغـِفـۡر لَـنـاۤ ِان َـّ ٤ـ َرب
    تَحریم ٨ پروردگارا تمام کن برای ما نور ما را و بیامرز ما را؛ قطعاً تو بر هر چیز توانا هستی.    

= َربّی= َرّب + ی: پروردگار من، پروردگارا ١ــ َرِبّ
= واِلـَدیـِن + ی: پدر و مادرم ٢ ــ واِلـَدیَّ
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تمرین اول

تمرین دوم

کار در کالس

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را عالمت بزنید.

  بیامرز   نازل کن  ١ـ ِاۡغـِفـۡر: 

  گفت   بگو  ٢ـ ُقـۡل: 

  پدر و مادرم   پدر و مادر   : ٣ـ واِلـَدیَّ

  خاندان   خانه  ٤ـ بَـۡیـت: 

  نعمت دادم   نعمت دادی  ٥ـ َانۡـَعـۡمـَت: 

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

        ذیـَن َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـۡیـِهـۡم ١ـ ِصـراَط الَـّ
              حمد ٧          …          …           …         به آن ها؛ 

          ٰهـَذا  الۡـبَـۡیـِت ٢ـ فَـۡلـَیـۡعـبُـدوا      َربَّ
            ُقریش ٣         پس باید عبادت کنند   …   …    …    را

           اۡغـِفـۡر   َو اۡرَحـۡم َو َانۡـَت َخـۡیـُر الـّراِحـمیـَن ٣ـ َو ُقـۡل َرِبّ
                   مؤمنون ١١٨      و بگو    …     …     و رحمت فرست و …         …   مهربانان    هستی. 

   َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـیـَن یَـۡوَم یَـقـوُم الۡـِحـساُب  َنـا اۡغـِفـۡر لـی   َو ِلـواِلـَدیَّ َـّ ٤ـ َرب
   پروردگارا  … مرا و    …   را   و           …       را در …  ی که به حساب مردم رسیدگی می شود. 
                                                     ابراهیم ٤١                  
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جلسه ی سوم

از نمازخانه یا دفتر مدرسه به تعداد کافی، قرآن به کالس بیاورید؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد. 
با راهنمایی آموزگار یک صفحه از قرآن را به صورت تصادفی باز کنید. سپس دانش آموزان هر میز، آیات 
آن صفحه را برای یک دیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با صدای بلند می خواند.

انس با قرآن کریم در مدارس استثنایی

انس با قرآن کریم در یک »مدرسه ی قرآن«

خواندن از روی قرآن کامل

انس با قرآن کریم در یک »مدرسه ی قرآن«انس با قرآن کریم در روستای کرغند خراسان جنوبی
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کۡـِر ِاۡن کُـۡنـُتـۡم لتَـۡعـلَـموَن فَـاۡسـاَلـۤوا َاۡهـَل الـِذّ
اگر چیزی را نمی دانید از دانایان بپرسید.

   سوره ی انبیاء آیه ی ٧    

پیام قرآنی

١ـ درباره ی این پیام زیبای قرآنی با دوستان خود گفت     و  گو کنید.
٢ـ پیام قرآنی این درس را در قرآن کامل پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

فعالیت
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قطره اما دریا

انس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

تمرین اول

پیامبر گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله:

اهل قرآن پس از پیامبران،

 از دیگر مردم واالترند؛

 آنان را کوچک نشمارید.٭ 

٭ ِبحارُ الَنوار، ج ٩٢، ص ١٨٠

آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. خوب است آیات درس را 
با نوار تمرین کنید.
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١ـ خوب است پس از پایان کارهای جمعی مانند کالس درس یا جلسات قرآن، این آیات را بخوانیم.

تمرین دوم

تمرین سوم

این دعاهای قرآنی را بخوانید.

نـا ل تُـؤاِخـۡذنـاۤ ِاۡن نَـسیـنـاۤ َاۡو َاۡخـطَـۡأنـا   َـّ ١ـ َرب

ذیـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـنـا   نـا َو ل تَـۡحـِمـۡل َعـلَـۡیـناۤ ِاۡصـًرا کَـما َحـَمـۡلـَتـه و َعـلَـی الَـّ َـّ      َرب

 
ٰ
ـۡلـنا ما ل طـاَقـَة لَـنـا ِبـه نـا َو ل تُـَحـِمّ َـّ      َرب

     َو اۡعـُف َعـّنـا َو اۡغـِفـۡر لَـنـا َو اۡرَحـۡمـنـاۤ َانۡـَت َمـۡولنـا فَـانۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم الۡـکاِفـریـَن

  بقره ٢٨٦        

ِة َعـّمـا یَـِصـفـوَن   الۡـِعـزَّ ٢  ـ ُسـبۡـحـاَن َرِبّـَك َرِبّ

     وَ  َسـالم َعـلَـی الۡـُمـۡرَسـلیـَن 

            صافات ١٨٠ تا ١٨٢  الۡـعـالَـمیـَن١                                                                          ِه َرِبّ      َو الۡـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

در عبارات تمرین بال، اتصالت را با فلش نشان دهید.

خواندن روزانه ی قرآن

هر روز تعدادی از آیات ١١ تا ٢٤ سوره ی انبیاء را از روی صفحه ی بعد شبیه نوار بخوانید. 
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صفحه ی ٣٢٣ قرآن کامل

جزء ١7                                                  سوره ی انبیاء ٢١
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د  عا ی ختم قرآن٭ 

ا میرا  لمؤمنین امام علی علیه   ا  لّسال م   : 

ـُهـمَّ اۡرَحـۡمـنـی بِـا  ۡلـُقـۡرء  اِن            َالـّلٰ
بارخدایا   ! به برکت قرآن ، مرا مورد لطف و رحمت خود قرار د ه  ؛

َو اۡجـَعـۡلـُه لـی ِامـاًمـا َو نـوًرا َو ُهـًدی َو َرۡحـَمـًة   
و آن را برای من پیشوا، نور، هدایت و رحمت قرار ده  ؛

ــرۡ  نـی ِمـۡنـُه مـا َنـسـیـُت  ـُهـمَّ ذَ  ِکّ َالـّلٰ
بار خدایا آنچه را از قرآن فراموش می کنم، به یادم بیاور؛

َو َعـِلّـۡمـنـی ِمـۡنـُه مـا َجـِهـۡلـُت
و آنچه را از قرآن نمی دانم، به من بیاموز؛ 

َو اۡر   زُ  ۡقـنـی ِتـال وَ َتـه  و ء انـاَء الـلَّـۡیـِل َو َاۡطـراَف الـنَّـهـاِر
و تال  وتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز، روزیم ساز ؛

ـًة یـا َربَّ اۡلـعـالَـمـیـَن َو اۡجـَعـۡلـُه لـی ُحـجَّ
و آن را برای من  ، حّجت و دلیل قرار ده  ؛

ای پروردگار جهانیان  !

٭  بحار النوار، ج ٩٤، ص ٢٢٨
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قرآن در تابستان 

دانش آموزان عزیز!
موفقیت  با  را  تحصیلی  سال  خود  تالش  با  که  می گویم  سپاس  را  خدا 
گذرانده اید. شما در این سال چیزهای بسیاری آموختید و اینک می توانید 

قرآن کریم ــ کتاب آسمانی ــ خود را بخوانید و از آن بهره ببرید. 
در تابستان مدرسه تعطیل می شود، اما خواندن قرآن تعطیل نمی شود. چه 
قرآن  مقداری  هر روز  آموخته اید،  را  قرآن  که خواندن  اینک  خوب است 
بخوانید. شما می توانید به کمک پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگ تر خود، 

این کار را از روی قرآنی که در خانه دارید انجام دهید. 
٭  ٭ ٭

در کتاب درسی نیز برای هر هفته از تابستان، یک صفحه از قرآن کریم در نظر 
گرفته شده است. شما هر روز، تعدادی از آیات مربوط به آن هفته را بخوانید 
تا به این ترتیب هم به سفارش پیامبر اعظم و امامان معصوم علیهم السالم عمل 

کرده باشید و هم در این کار مهارت بیش تری پیدا کنید. 
 یادتان باشد هرگاه می خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید و 

هر وقت می خواهید شما با خدا سخن بگویید، نماز بخوانید. 
                                                                                     معلّم شما

درس آخر
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صفحه ی ٢٣5 قرآن کامل
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جزء ١٢                                              سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٣٦ قرآن کامل
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صفحه ی ٢٣7 قرآن کامل

جزء ١٢                                            سوره ی یوسف ١٢
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صفحه ی ٢٣٨ قرآن کامل

جزء ١٢                                                 سوره ی یوسف ١٢
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جزء ١٢                                         سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٣٩ قرآن کامل
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جزء ١٢                                              سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤0 قرآن کامل
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جزء ١٢                                            سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤١ قرآن کامل
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جزء ١٣                                                سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٢ قرآن کامل
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جزء ١٣                                           سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٣ قرآن کامل
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جزء ١٣                                            سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٤ قرآن کامل
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جزء ١٣                                          سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤5 قرآن کامل
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جزء ١٣                                           سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٦ قرآن کامل
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جزء ١٣                                             سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤7 قرآن کامل
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جزء ١٣                                           سوره ی یوسف ١٢

صفحه ی ٢٤٨ قرآن کامل
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  کلمه / درس/ پایه                                      معنا    کلمه / درس/ پایه                                      معنا  

فهرست کـلمات  ترجمه شد ه د ر کتاب  ها  ی آمو  زش قرآن پا یه  ها  ی د و م تا پنجم ا بتد ا  یی

الف
بپردازید  ٥/١ ءاتوا  
آخرت  3/2 ءاِخَرة  

ایمان آورد  ٥/٥ ءاَمَن  
ایمان آوردیم    4/10 ءاَمـّنـا  
آیات، نشانه ها  ٥/٦ ءایات  

آیه، نشانه  ٤/١٢ ءایَـة  
گرفت  ٥/٩ ِاتََّخَذ  
پاداش   3/3 َاۡجـر  
زمان    4/11 َاَجـل  

کسی، یکی  ٥/٧ َاَحد  
کار خوب، نیکی    ٢/11 ِاۡحسان  
کار خوب کردند  ٥/٤ َاۡحَسنوا  

آزار و اذیت   ٥/٨ َاذًی، َاذٰی  
زمین   ٤/٤ َاۡرض  

اطاعت کنید   4/3  َاطـیـعـوا 
 عبادت کنید  5/3  ُاۡعبُدوا 

بیامرز  5/12  ِاۡغِفر 
  بر  پا دارید  ٥/١  َاقیموا 
بزرگ تر    ٣/1 َاکۡـبَـر  
کسی که   4/15 ذی   َالَـّ
کسانی که    4/9 ذیـَن   َالَـّ

خدا    4/6 ه   َالـلٰـّ
خدا، معبود    3/1 ه   ـٰ ِال

کار   ٧ /٥ َاۡمر  
تو   4/13 َانۡـَت  

نازل کرد، فروفرستاد   4/15 َانۡـَزَل  
نازل شد   ٥/1٠ ُانۡـِزَل  

نازل کردیم، فرو فرستادیم   ٥/٦ َانۡـَزلۡنا  
نعمت دادی   ٥/١٢ َانَۡعۡمَت  

انفاق کنید، ببخشید  4/9 َانۡـِفـقـوا  
رودها   ٥/٨ َانۡهار  

ب 
بینا    3/7 بَـصـیـر  

صبح   4/12 بُـۡکـَرة  
فرزندم  2/5    بُـَنـیَّ
پیام  2/7 بَـیـان  
خانه   ٥/1٣ بَـۡیت  

               ت 
اندیشه می کنید  ٥/٦ تَۡعِقلوَن  
قبول کن، بپذیر   4/6 ل   تَـَقـبَـّ

توبه کنید  ٥/٨ توبوا  
ج

جهاد کنید  ٥/٣ جاِهدوا  
پاداش  2/11 َجزاء  

بهشت ها  ٥/٥ َجّنات  
بهشت  ٥/٥ َجّنة  

              ح 
دانه  ة، َحـّب 4/9   َحـبَـّ

ریسمان    4/5 َحـبۡـل  
حساب، قیامت   4/1 ِحـساب  
خیر و خوبی  3/1 َحـَسـَنـة  

کارخوب، خوب    4/10 َحـَسـَنـة  
سپاس و ستایش  3/1 َحـۡمـد  

زنده    ٨ َحـّی  
خ 

خالق، آفریننده    4/10 خـاِلق  
آفرید، خلق کرد   4/11 َخـلَـَق  
خوبی، کار خوب   3/10 َخـۡیـر  

بهتر، بهترین   4/13 َخـۡیـر  
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  کلمه / درس/ پایه                                      معنا    کلمه / درس/ پایه                                      معنا  

کارهای خوب  ٣/٧     َخـۡیـرات  
بهترین کار َخـۡیـِر الـَعـَمل ٣/١ 

 د 
دنیا   2/3 ُدنیا  

                ذ 
ذّره   3/11 َة   َذرَّ

ر 
پروردگار    3/8 َرّب  

پروردگار ما، پروردگارا   2/11 نـا   َربَـّ
رحمت   2/12 َرۡحـَمـة  
بخشنده   3/1 َرۡحـٰمـن  
مهربان   3/10 َرحـیـم  
روزی   2/15 ِرزق  
پیامبران   ٥/٤ ُرُسل  
پیامبر   3/1 َرسـول  

                 ز
زکات، صدقه ی واجب   4/7 َزکـاة  

زیور، زینت   ٥/٩ زیَنـة  
س 

عیب و نقصی ندارد   3/1 ُسـبۡـحـاَن  
هفت    4/9 َسـبۡـع  
آسمان   ٥/٧ َسماء  

آسمان ها   ٥/1١ َسماوات  
شنوا  4/2 َسـمـیـع  
گناه   4/10 ئَـة   َسـّیـِ

                 ش
بدی، بد   3/11 َشـّر  
خورشید   4/14 َشـۡمـس  
مشورت   3/13 شـورٰی  

ص 
کار خوب   ٥/5 صاِلح  

کارهای خوب   ٥/٣ صاِلحات  
بخشش ها   ٥/٨ َصَدقات  
بخشش   ٥/٨ َصَدَقة  

راه    4/5 ِصـراط  
نماز   2/5 َصـالة  

                 ط
غذا   4/15 طَعام  

غذاهای پاک و خوب  2/4 طَـِیّـبـات  
ظ

ظالمان، ستمگران   3/5 ظـاِلـمـیـَن  
                 ع 

دانا    4/4 عـاِلم  
جهان ها، جهانیان    3/1 عـالَـمـیـَن  

بندگان   ٥/٧ ِعباد  
بنده    4/3 َعـبۡـد  

سختی   2/11 ُعـۡسـر  
شب   4/12 َعـِشـّی  
بزرگ  3/1  َعـظـیـم 
دانش    3/8 ِعـۡلـم  
دانا    4/2 َعـلـیـم  

انجام داد   ٥/٥ َعِمَل  
انجام دادند   ٥/٣ َعِملوا  

نزد   4/6 ِعـۡنـد  
غ 

نهان، غیب    4/4 َغـۡیـب  
بسیار آمرزنده  َغـفـور      4/7  

پسر   ٥/٥ ُغالم  
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بی نیاز   ٥/١١ َغِنّی  
ق

گفت    4/8 قـاَل  
توانا  4/2 َقـدیـر  

قرآن، کتاب خدا   2/14 ُقـۡرآن  
بگو   ٥/١٢ ُقۡل  
کم  َقـلـیـل، َقـلـیـلَة 4/4  

قلوب، دل ها، قلب ها   4/13 ُقـلـوب  
ماه   4/14 َقـَمـر  

قدرت و نیرو   ٥/٤ ة   ُقـوَّ
قوم، گروه   4/12 َقـۡوم  

            ک
کافران، افراد بی ایمان   4/13 کـاِفـریـَن  

بسیار  کَـثـیـر، کَـثـیـرة 4/4 
بخورید  2/4 کُـلـوا  

ل
نیست  4/7 ل   

اندیشه نمی کنید   ٥/٦ لتَۡعِقلوَن  
دوست ندارد  2/12   ل یُـِحـبُّ

شب   ٥/٢ لَۡیل  
شب   ٥/10 لَۡیلَة  

             م
آب   4/15 ماء  

مؤمنان  4/1 ُمـۡؤِمنیـن  
مبارک، با برکت   ٥/10 ُمباَرکَـَة  

روشن   ٥/٦ ُمبین  
مثل، داستان   ٥/9 َمثَل  
نیکوکاران  2/16 ُمـۡحِسنیـَن  
مهربانی  3/16 َمْرَحـَمـة  

پیامبران، فرستادگان  )الهی(  4/٥ ُمـۡرَسـلـیـن  

راست، درست ُمـۡسـَتـقـیـم 4/5 
اسراف کنندگان   2/9 ُمـۡسِرفـیـَن  

معّین   4/11 ـی   ُمـَسـمًّ
خوب، کار خوب   ٥/٨ َمۡعروف  

بدکاران  3/5 ُمـۡفِسدیـن  
مالئکه، فرشتگان  2/3 َمـالِئـَکة  

ن
ما   4/13 نا  

آتش  2/3 نـار  
مردم  2/7 نـاس  
پیامبر  2/3 نَـِبـّی  
نعمت  2/6 ِنـۡعـَمـة  
روز   ٥/٢ نَهار  

                و
پدر و مادر  3/4 واِلـَدیۡـِن  
پدر و مادرم   ٥/١٢    واِلَدیَّ

هـ
هدایت  هُـًدی، هُـٰدی 4/11 
این   4/14 ٰهـذا  
او   4/15 هُـَو  

                ی
دوست دارد  2/5    یُـِحـبُّ
انجام دهد   ٥/١١ یَۡعَمۡل  

انفاق می کنند  4/9 یُـۡنـِفـقـوَن  
هدایت می کند   ٥/١١ یَۡهدی  

روز  3/1 یَـۡوم  
آن روز   ٥/٩ یَۡوَمِئٍذ  

روز قیامت  یَـۡوِم الـّدیـِن 3/1 
روز قیامت   ٥/٤ یَوَم اِلقیاَمة  


