
بخش
آموزش قرآن



ُه َاكۡـبَـُر 1 ـ    َالـلٰـّ

ُه �  الـلٰـّ 2 ـ     َاۡشـَهـُد  َاۡن ال  ِالٰـَه  ِاـلَّ

ِه ـًدا َرسـوُل الـلٰـّ 3 ـ    َاۡشـَهـُد  اَنَّ  ُمـَحمَّ

ـالِه ·· 4  ـ  َحـىَّ  َعـلَـى الـصَّ

5 ـ   َحـىَّ  َعـلَـى الۡـَفـالحِ 2

ُه َاكۡـبَـُر 6 ـ   َالـلٰـّ

ُه �  الـلٰـّ 7    ـ  ال  ِالٰـَه  ِاـلَّ

درس ١

1 ـ شهادت مى دهم: قبول دارم و اعتقاد من اىن است.
الُة َخۡیر ِمَن النَّۡوِم« گفته مى شود. 2ـ در اذان صبح، بعد از اىن عبارت، عبارت »َالصَّ

عبارت هاى اذان و اقامه را بخش بخش بخوانید.

خدا بزرگ تر است.

اكنون قرائت عبارت هاى اذان و اقامه را ازکتاب گوىا ىا نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و خط را نشان دهید.

نیست. شهادت مى دهم١ كه خداىى به جز الله ّٰ

شهادت مى دهم كه حضرت محّمد َصلَّی الّلُه َعَلیِه و َعلٰی   آِله  
پیامبر خداست.

بشتاب به سوى نماز.

جلسه ی اّول

عبارات اذان و اقامه

بشتاب به سوى رستگارى.

خدا بزرگ تر است.

نیست. خداىى به جز الله ّٰ
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آىه هاى سوره ى حمد را از روى لوحه، بخش بخش بخوانید.
سوره ى حـمـد

حـیـِم ۡحـٰمـِن   الـرَّ ِه   الـرَّ 1 ـ ِبـۡسِم الـلٰـّ

ِه   َرِبّ الۡـعـا  لَـمـیـَن 2 ـ اَ لۡـَحـۡمـُد ِلـلٰـّ

حـیـمِ  ۡحـٰمـِن   الـرَّ 3 ـ اَ لـرَّ

4  ـ  مـا ِلـِك     ىَـۡوِم  الـّدىـِن 

ـ   ِاىّـاَك  نَـۡعـبُـُد   وَ  ِاىّـاَك نَـۡسـَتـعـیـُن  5

ـراَط ا لۡـُمـۡسـَتـقـیـَم 6 ـ ِاۡهـِدنَـا الـِصّ

ذىـنَ     َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـۡیـِهـۡم 7    ـ ِصـراَط   الَـّ

8    ـ  َغـۡیـِر الۡـَمـۡغـضـوِب َعـلَـۡیـِهـۡم

9ـ وَ ـَل�  الـّضـالّـیـَن

به  نام خداوند بخشنده ى مهربان.

سپاس  و ستاىش براى خداست  كه پروردگار جهانیان است.

بخشنده ى مهربان است.

صاحب روز قیامت است.

)خداىا (  فقط تو را  عبادت مى كنیم و  فقط از تو كمک می خواهیم.

ما را به راه راست هداىت كن.

راه كسانى كه به آنها نعمت داده اى؛

نه راه كسانى كه بر آنها غضب كرده اى،

و نه راه گمراهان.

اكنون سوره ى حمد را از کتاب گوىا ىا نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و خط را نشان دهید.

خدا اذان گوىان را خیلى دوست دارد.
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حـیـِم ۡحـٰمـِن   الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسِم الـلٰـّ

ـُه   َاَحـٌد 1 ـ  ُقـۡل هُـَو الـلٰـّ

ـَمـُد  ـُه  الـصَّ ٢ ـ  َالـلٰـّ

٣   ـ  لَـۡم  ىَــِلـۡد  َو  لَـۡم  ىـولَـۡد

٤  ـ َو لَـۡم ىَـُكـۡن  لَـه و كُـُفـًوا   َاَحـٌد 

سوره ى توحىد

آىه هاى سوره ى توحید را از روى لوحه، بخش بخش بخوانید.

به  نام خداوند بخشنده ى مهربان.

بگو خدا ىگانه است.

خدا بى نیاز است و همه به او نیازمندند.

خدا فرزند ندارد و فرزند كسى نیست.

و هیچ كس  همتاى او  نیست.

اكنون سوره ى توحید را از کتاب گوىا ىا نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و خط را نشان دهید.

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

پىام قرآنى

سوره ى ابراهىم، آیه ی40

جلسه ی دوم
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ه: .................................. 1 ـ  َالـلٰـّ

ُه َاکۡـبَـُر: ............................. 2  ـ  َالـلٰـّ

3  ـ  َرسـول: ................................

ِه: ............................ 4ـ  َرسـوُل الـلٰـّ

ُه:  .......................... َّـل�  الـلّٰـّ َه ِا ـٰ 5 ـ  ال ِال

حـیـِم: ............... ۡحـٰمـِن   الـرَّ ِه    الـرَّ 6 ـ  ِبـۡسِم الـلٰـّ

دانش آموزان عزىز! براى انس بیشتر با قرآن، تمرىن هاى زىر را در خانه انجام دهید.

تمرین اّول: با پرسش از اعضاى خانواده ىا روحانى مسجد محّل خود، درباره ى شباهت ها و تفاوت هاى اذان 
و اقامه تحقیق كنید.

تمرین دوم: دو سوره ى حمد و توحید را تا آنجا كه مى توانید شبیه نوار براى اعضاى خانواده ى خود بخوانید 
و سعى كنید معناى هر عبارت را به خاطر بسپارىد.

تمرین سوم: به كمک عبارت هاى درس و ترجمه ى آنها، معناى كلمه ها و عبارت هاى زىر را، روبه روى آنها 
بنوىسید.

جلسه ی سوم
انس با قرآن در خانه
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ُسـبۡـحـاَن  َرِبّـَى ا لۡـاَۡعـلـٰی  َو   ِبـَحـۡمـِده ی
پروردگاِر بلندمرتبه ى من، عیب و نقصى ندارد و من او را سپاس و ستاىش 

مى كنم.

َسـجـده

پس از ركوع

َسـِمـَع   ا لـلّٰـهُ  ِلـَمـۡن  َحـِمـَده و
خدا سپاس و ستاىش بنده اش را مى شنود و مى پذىرد.

نـا َو َلـَك الۡـَحۡمـُد َربَـّ
پروردگارا سپاس و ستاىش براى تو است.

ُركوع 

 ُسـبۡـحـاَن َرِبّـَى  ا لۡـَعـظـیـِم  َو ِبـَحـۡمـِده ى   
پروردگاِر بزرِگ من، عیب و نقصى ندارد و من او را سپاس و ستاىش مى كنم.

درس ٢

ذکرهای نماز را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

جلسه ی اّول
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ِه لَـواُت الطَِّیّباُت ِلـلٰـّ لـتَِّحّیاُت الُۡمـباَرکاُت الصَّ َاَ

ِه  َو  بَـَركاتُـه        و ُـَّهـا  الـنَِّبىُّ َو َرۡحـَمـةُ     الـلٰـّ الُم َعـلَـۡیـَك اَى اَلـسَّ

ِه الـّصاِلـحیـَن الُم َعـلَۡینـا َو َعلـىٰ   ِعبـاِد الـلٰـّ َالسَّ

ُه َّـل�   الـلٰـّ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِالٰـَه ِا

ِه ـًدا َرسوُل الـلّٰـّ َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ـٍد ـٍد َو َعلـىٰ   آِل ُمـَحمَّ ُهـمَّ َصِلّ َعلـىٰ  ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ

كَما َصلَّـۡیـَت َعلـىٰ   ِابۡـراهـیـَم َو َعلـىٰ  آِل ِابۡـراهیـَم

ٍد ـٍد َو َعلـىٰ  آِل ُمَحمَّ َو بـاِرۡك َعلـىٰ  ُمـَحـمَّ

كَما بـاَركۡـَت َعلـىٰ  ِابۡـراهـیـَم َو َعلـىٰ  آِل ِابۡـراهـیـَم

ِفی الۡعالَمیَن

ِانََّك َحمیٌد َمجیٌد

ـِه ـالُم َعـَلـۡیـُكـۡم َو َرۡحـَمـُة الـلّٰ َالـسَّ

و  نمازها  و  دعاها  و  پرخیر  کارهای  و  درودها  همه ی 
بخشش های پاک مخصوص خداست.

سالم و رحمت و برکت های خداوند بر تو باد ای پیامبر.

سالم بر ما و بر بندگان نیکوکار خدا.

شهادت مى دهم كه خدای حّقی به جز الّله نیست.

 و شهادت می دهم که محّمد فرستاده ی اوست.

خداىا بر محّمد و آل او درود بفرست.

همچنان كه بر ابراهیم و آل او درود فرستاده اى.

و به محّمد و آل او برکت و خیر زىاد بده.

همچنان كه به ابراهیم و آل او

در میان تمام آفرىده ها، خیر زىاد داده ای.

كه قطعًا تو ستوده و بزرگ هستى.

سالم و رحمت خدا بر شما مؤمنان باد.

ذكرهاى تشّهد و سالم را به صورت بخش بخش بخوانید.
تشّهد و سالم در مذهب شافعى )تحّىات(:

جلسه ی دوم
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باُت ّیـِ لَـواُت َوالـطَـّ ِه َو الـصَّ َالـتَّـِحـّیـاُت ِلـلٰـّ

ِه وَ بَـَركاتُـه و ُـَّهاالـنَِّبـىُّ وَ  َرۡحَمـةُ الـلٰـّ الُم َعلَـۡیـَك َاى َالـسَّ

ِه الـّصاِلـحـیـَن الُم َعـلَـۡینا َو َعلـٰى  ِعبـاِد الـلٰـّ َالـسَّ

ُه َّـل�    الـلٰـّ َه ِا ـٰ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِال

ـًدا َعـبۡـُده و َو َرسولُـه و َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ـٍد ـٍد َو َعلـٰى آلِ  ُمـَحمَّ ُهـمَّ َصـِلّ َعلـٰى ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ

كَما َصلَّـۡیـَت َعلـٰى  ِابۡـراهـیـَم َو َعلـٰى آِل ِابۡـراهیـَم

َك َحمیٌد َمجیٌد َـّ ِان

ٍد ـٍد َو َعلـٰى آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ بـاِرۡك َعلـٰى ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ

كَما بـاَركۡـَت َعلـٰى ِابۡـراهـیـَم َو َعلـٰى آِل ِابۡـراهـیـَم

َك َحمیٌد َمجیٌد َـّ ِان

و  نمازها  همچنین  خداست.  برای  درودها  و  سالم 
چیزهای خوب.

سالم بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

سالم بر ما و بر بندگان شاىسته خدا.
شهادت مى دهم كه خداىی به جز خدای ىگانه نیست.

پیامبر  و  بنده  محّمد  حضرت  که  می دهم  شهادت  و 
خداست.

خاندان  بر  و  محّمد  بر حضرت  فرست  درود  خداىا 
حضرت محّمد.

همان گونه که درود فرستادی بر حضرت ابراهیم و بر 
خاندان حضرت ابراهیم.

قطعًا تو ستوده و بزرگ هستی.
خداىا برکت بده به حضرت محّمد و به خاندان حضرت 

محّمد.

به  و  ابراهیم  حضرت  به  دادی  برکت  که  همان گونه 
خاندان حضرت ابراهیم.

که قطعًا تو ستوده و بزرگ هستی.

الُم َعلَۡیُكۡم َو َرۡحَمُة اللِّٰه َو بَـَركاتُهُ َالـسَّ

تشّهد و سالم در مذهب حنفى١:

1 ـ جمع كردن انگشتان دست راست )به جز انگشت اشاره( در هنگام تشّهد، در مذهب حنفى از مسائل اختالفى مى باشد.
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پىام قرآنى

ِانَّ الـلّٰـَه َو َمـالِئـَكـَتـه و    خدا و فرشتگان او

ُىـَصـّلـوَن َعـَلـی الـنَّـِبـِىّ    بر پیامبر صلوات و درود مى فرستند

ذىـَن آَمـنـوا    اى مؤمنان َهـا الَـّ ُـّ ىـا َاى

َصـّلـوا َعـلَـۡیـهِ    شما نیز بر او صلوات و درود بفرستید

َو َسـِلّـمـوا َتـۡسـلـیـًمـا    و تسلیم فرمان او شوىد.

َمـالِئـَكـة: ……………
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دانش آموزان عزىز! براى انس بیشتر با قرآن، تمرىن هاى زىر را در خانه انجام دهید.

تمرین اّول: هركدام از ذكرهاى نماز را كه تاكنون حفظ كرده اىد، در كالس بخوانید.

تمرین دوم: در تشّهد نماز، به چه چیزهاىى شهادت مى دهیم؟

تمرین سوم: در سالم نماز، بر چه كسانى سالم و درود مى فرستیم؟

تمرین چهارم: به كمک عبارت هاى درس و ترجمه ى آنها، معناى هر ىک از كلمه هاى زىر را، روبه روى 
آن بنوىسید.

2ـ َحـۡمـد:…………… نـا: …….………  1 ـ َربَـّ

4ـ َاعـلـٰی:…………… 3ـ َعـظـیـم:…………… 

6ـ ِعـبـاد:…………… 5 ـ َنـبـى:…….……… 

جلسه ی سوم

        انس با قرآن در خانه
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