
٭ كتاب ِبحارُ االَنوار، جلد 44، صفحه 391

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

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

کنید.
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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.
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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 عبارات  را با اشاره ی معلّم، از روی لوحه، 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 کتاب گویا یا 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 با اشاره ی معلّم 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   ِایّـاَك نَـۡعـبُـُد َو ِایّـاَك نَـۡسـَتـعیـُن  
    )خدایا(  فقط   تو  را عبادت  مى كنیم و فقط از  تو  كمک مى خواهیم.

ـراَط الۡـُمـۡسـَتـقـیـمَ     6 ــ  ِاۡهـِدنَـا الـِصّ
        ما را به راه راست  هدایت كن.

ذیـَن   َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡیـِهـۡم   7ـ  ِصـراَط  الَـّ
      راه   كسانى كه به آنها نعمت داده اى؛

8  ــ    َغـۡیـِر الۡـَمـۡغـضـوِب َعـلَـۡیـِهـۡم       
     نه راه كسانى كه بر آنها غضب كرده اى،

9ــ َو اـــَل� الـّضـالّـیـَن             
     و نه راه گمراهان.

    اكنون سوره ی حمد را از کتاب گویا یا نوار گوش 
كنید؛همراه با آن بخوانید و از روی کتاب خود، خط ببرید.
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آیات سوره ی توحید را با اشاره ی معلّم، از روى لوحه، بخش بخش بخوانید.

اكنون سوره ى توحید را از نوار گوش كنید؛ 
همراه با آن بخوانید و از روی کتاب خود، خط ببرید.

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

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

ـَمـُد        هُ   الـصَّ 2ــ  َالـلٰـّ
       خدا بى نیاز است و همه به او نیازمندند.

3ــ  لَـۡم یَـِلـۡد َو لَـۡم یـولَـۡد
      خدا فرزند ندارد و فرزند كسى نیست.

4ــ  َو لَـۡم  یَـُكـۡن     لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد  
        و هیچ كس  همتاى او  نیست.

سوره ى توحىد
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لوحه،  روی  از  معلّم،  اشاره ی  با  را  نماز  ذكرهاى 
بخش بخش بخوانید.

سوره ى بقره، آىه ى 201

ركوع

ُسـبۡـحـاَن  َرِبّـَى الۡـَعـظـیـِم َو ِبـَحـۡمـِده ى    
پروردگاِر بزرِگ من، هیچ عیب و نقصى ندارد 

و من او را سپاس و ستایش مى گویم.

ُقـنـوت

ً نۡـیـا َحـَسـَنـه� نـا آِتـنـا ِفی الـدُّ َـّ َرب
پروردگارا، در دنیا به ما خیر و خوبى بده

ً َو ِفـی الۡـآِخـَرِة َحـَسـَنـه�
و در آخرت  نیز خیر و خوبى بده؛


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

جلسه ی سوم

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

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

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

بخش بخش بخوانید.

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

َسـجـده

ُسـبۡـحـاَن  َرِبّـَى     الۡـاَۡعـلـٰى 
َو  ِبـَحـۡمـِده ى

پروردگاِر بلند مرتبه ى من، هیچ عیب و نقصى ندارد 
و من او را سپاس و ستایش مى گویم.

قىام

هُ      ِلـَمـۡن     َحـِمـَده و َسـِمـَع    الـلٰـّ
خدا سپاس و ستایش بنده اش را مى شنود و مى پذیرد.
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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 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 َشـریـَك  لَـه و � الـلٰـّ َاۡشـَهـُد َاۡن ال  ِالـٰـَه  ِااـــلَّ
شهادت مى دهم كه خدایى به جز خداى یگانه نیست و هیچ شریكى ندارد؛

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

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

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

بخش بخش بخوانید.

د را از نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و از روی کتاب خود،  اكنون ذکر تََشهُّ
خط ببرید.
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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، آیه ی 56

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

جلسه ی هشتم
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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
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ىادآورى تركىب حروف و حركات

روز اول

ُخـذوُه   اىـمـانُـهـا  ِكـتـابُـنـا  
َمـنـاِسـَكـنـا   فَـَعـَقـروهـا  ُمـَتـقـاِبـلـىـنَ 

فَـُمـالقـىـِه  ِبـِرسـاالتـى      ِلـَم تَـقـولـونَ 
2ــ قـاَل ِهـَى َعـصـاَى 1ــ قـاَل ِلـاَبـىـِه  

ـَـ           ــ ـِ ـُــ ــاـ ـٰ ـوـىـىــ
ءو،ئـوئـىئـىـــءا، ئـاُءِءَءء
رورىرىـٰرراُرِرَرر
ــــــــــُةةَِةة

ـــــــــــُةـِةـَةـة

ـٰطـاُطِطَطط طـوطـىطـىـط
ـٰعـاُعـِعـَعـعـ عـوعـىعـىـع
ــــــــــكُِككَك

حركت
حرف

ـ در سال هاى گذشته با تركىب حروف و حركات آشنا شده اىد؛ همه با هم به صورت   تمرىن اولـ 
دسته جمعى تركىب های زىر را از روی لوحه با اشاره ى آموزگار بخوانىد.

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

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

اكنون هركدام، ىک سطر از جدول باال را، از روى كتاب بخوانىد.

َدثۡـِاثۡـَمـۡثـُمـۡتـىَـۡتـِسـۡتـكُـبۡـِربۡـَابۡـ

ىَـۡخـنُـۡخـِاۡخـَصـۡحـِمـۡحـنُـۡحـىُـۡجـتَـۡجـِاۡجـ

ِفـۡرىُـۡرَذۡرىُـۡذكَـۡذِاۡذكَـۡدُعـۡدُمـۡد

ِمـۡشـَحـۡشـُاۡشـِبـۡسـُخـۡسـفَـۡسـِرۡزُجـۡزتَـۡز

ِقـطۡـنُـطۡـبَـطۡـُوۡضـِبـۡضـفَـۡضـَقـۡصـىُـۡصـنَـۡصـ

َاۡغـِزۡغـتُـۡغـَدۡعـتُـۡعـِضـۡعـىُـظۡـِبـظۡـَعـظۡـ

نُـۡكـىَـۡكـِتـۡكـِاۡقـلُـۡقـىَـۡقـنَـۡفـِكـۡفـَصـۡفـ

لَـۡنـىُـۡنـِمـۡنـِسـۡمـُقـۡمـلَـۡمـبَـۡلـُقـۡلـِالۡـ

لَـۡىـزُ  ىۡـاَ  ىۡـِبـۡهـُدۡهـنَـۡهـَقـۡوَسـۡوَاۡو

ىادآورى حرف ساكن

بَـۡل          ِاۡن          ُقـۡم

           تمرىن اول ــ اىن كلمات و تركىب هاى جدول را كه داراى حرف ساكن هستند، از روی 
لوحه با اشاره ى آموزگار بخوانىد.
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ُ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

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

تمرین 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.
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ٌتٍتتًـا ٌبٍببًـاءٌٍء ًءا
ٌحٍحًحـاٌجٍجًجـاٌثٍث ثًـا

ذٌٍذًذاٌدٍدًداٌخٍخًخـا

ٌسٍسًسـاٌزٍزًزاٌرٍرًرا
ٌضٍضًضـاٌصٍصًصـاٌشٍشًشـا
ٌعٍعًعـاٌظٍظظًـاٌطٍططًـا

ٌقٍققًـاٌفٍففًـاغٌٍغ ًغـا
ٌمٍمًمـاٌلٍلاـــلً�ٌكٍك 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
ـٌـ از روى لوحه، با اشاره ى آموزگار بخوانید. ـ ـ  ـٍ ـ اـ  ـً ـ الفبا را با صداهاىـ  تمرىن اولـ 



ا     َحـكـیـًمً َرۡحـَمـةً  بَـَشـرٌ  نَـۡفـسٌ 

َشـۡیـئًـا َحـَسـَنـةً  َزۡرعٌ  بَـۡعـٍض 

لَـۡیــًل� َ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  تمرین دومـ 
بخوانید.

 تمرین سوم ــ  اکنون كلمات و عبارات قرآنى باال را به صورت شمرده و آرام از روی 
کتاب بخوانید.


