
جلسه ی اولدرس اول

  در اين جلسه برای يادآوری آموخته های قبلی، تمرين های زير را انجام می دهيم.

1ـ  اين کلمات قرآنی را با دقت در حرکات آن ها بخوانيد.

َاتُـجاِدلونَـنی اوذيـنا  ُاِذنَ 
2ـ حرف ساکن، همراه با حرکت قبل از خود خوانده می شود. اين کلمات را بخوانيد.

يُـۡنـِذرونَـکُـۡم يَـۡخـلُـقونَ  َاۡمـِهـۡلـُهـمۡ 

3ـ حرف دارای تشديد، دو بار خوانده می شود، يک بار با حرکت قبل از خود و بار دوم با حرکت خودش؛ 
مانند:

ِانّـی ← ِانۡـنی لَـّمـا ←  لَـۡمـما  کُـلُّ ← کُـۡلـُل 
اکنون اين کلمات را بخوانيد.

ُر کـَّ يَـذَّ يَـظُـّنـونَ  َقـّری  َرِبّ 

کۡـرٰی تَـۡنـَفـُع الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن نَّ الـِذّ َو َذِکّـۡر فَـاِ
يادآورى كن كه يادآورى براى مؤمنان سودمند است.
                     سوره ى ذاريات، آيه ى 55

يادآورى:

دانش آموزان عزيز!  ورود شما را به كالس چهارم تبريك مى گوييم. اميد است 
امسال نيز با توكل بر خدا و هّمت و عالقه ى بيش تر، بتوانيد قرآن كريم را بهتر 
بياموزيد و در عمل به سخنان زيباى آن، موفق شويد. به ياد داشته باشيد خواندن 

روزانه ى قرآن، كليد اصلى انس دائمى شما با قرآن كريم است.
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4ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت به تنوین بخوانید.

ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة َحـۡتـًما َمـۡقـِضـیًّـا  ٍة  َـّ ِبـَهـِدی ِرۡزٌق کَـریـمٌ 

5ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت در صدای »  ـه و ، ـه ی  « بخوانید.

ِعـۡنـَد َرِبّـه ی َاۡجـُره و   لَـۡن  ُاۡرِسـلَـه و  ِبـَرسـوِلـه ی  َعـبۡـَده و 

6ـ در کلمات قرآنی زیر برخی از حروف ناخوانا هستند. با دقت در حروف ناخوانا، این کلمات را بخوانید.

تَـَولّـٰی یُـۡجـزیٰ  تَـریٰ  َعـلـیٰ  ـ یاء زیر الف کوچک )ٰی(:      ِالـیٰ 

تَـواَصۡوا ُرّدوا  ءاَمـنوا  ـ الف بعد از واو آخر )وا(:     قالوا 

یُــؤاِخـُذ َعـطاُؤنا  (:      ُمـۡؤِمـنـیـنَ  ـ واو پایه ی همزه )وٴ

َهـِیّـۡئ یُـبۡـِدئُ  ِاۡمـِرئٍ  (:     ُقـِرئَ  ـ یاء پایه ی همزه )یٴ

َغفوًرا کَریًما  ـ(:     قوًل  ـً ـ الف بعد از تنوین )ـ

ـی ُمـَسـمًّ فَـًتـی  ـ ی(:     هُـًدی   ـً ـ یاء بعد از تنوین فتحه )ـ

7ـ این ترکیب های قرآنی را با دقت در اتصالت بخوانید.

َسـَق ِاَذا  اتَـّ فَـاۡسـَتـِقـمۡ  َو الۡـَفـۡجـِر  فَـاۡعـلَـمۡ 

َه ُقـوا  الـلٰـّ َفـاتَـّ ـماِء  ِالَـی اۡلَۡرِض  ِمَن الـسَّ

بَـعوا ذیـَن  اتَـّ ِبـعـوا ِمـَن  الَـّ ُـّ ذیـَن  ات َا  الَـّ ِاۡذ تَـبَـرَّ
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مناز در قرآن

این آیات را با نشان دادن خط بخوانید و به ترجمهی آنها توجه کنید.

َّ الـرَّ   الـر   الـر  حـیـم  حـیـِم   ـنـمـنـٰمـِن ـمحـمۡح َّ الـرَّ الـر ِه ـه الـلـه الـلٰـّ ـمـسـمـۡسـِم ـس بـس ِب ١ـ 

ـعـون خـاشـعـون خـاِشـعـوَن                ـمـهـمـِهـۡم ـهِ ـهـالتـهـالتـهِ َ فی َصـالت فی صـالت فی ص ـم هـم هُـۡم َـذیـَنـذیـن َّ ـذیـنلـذیـنل ـنـوَن          َا ـنـونِ ـنـونمـنـونمـنـونِ ـؤـمـؤـُمـۡؤ ۡ الۡـم الـم الۡ ـحـلـحـلَـَح ـلفـلفـلۡـلۡ ـدقـدَقـۡد َا      
      به راستی که رستگار شدند مؤمنان.  آنان که در نمازشان خاشع و فروتن هستند.                           سوره ی مؤمنون، آیه ی ١و٢

               

ـرـکـرـَکـِر         ـکنـکنـکۡـکۡ نـمنـُم ۡ الۡـم الـم الۡ ـشاءحـشاءۡحـشاِء َو حـفحـَف ۡ الۡـف الـف الۡ ـن عـن َعـِن ٰـهٰیـهٰی ـهیـنـهیـۡن ـن تـن تَ َـالَةـالَة ـالة الـصـالة الـصَّ َّ الـصَّ َـالَةـالَة ِانَّ ـالة الـصـالة الـصَّ َّ الـصَّ ـِم ـمِ ـمقـمقـمِ 2ـ  َو َا
سوره ی عنکبوت، آیه ی ٤٥     و نماز بخوان زیرا نماز )انسان را( از زشتی ها و گناه بازمی دارد.       

               

َّ  ـتـی  ـتـی                     ـتـییـتـیی ـۡن ُذِرّ ـنِ ـن مـن مـنِ ـالِة َو ـالة الـصـالة الـصَّ َّ الـصَّ َـقـیـَمـقـیـم ـقـیـمُـقـیـمـنـی مـقـیـمُـقـیـمُـنـی ُمـقـیـمـنـی مـقـیـمـنـی مـقـیـمُـقـیـمُ ـنـی مـلـنـی مـۡل ـلـعـلـَع ۡ اۡجـع اجـع اج 3ـ َرِبّ
ابراهیم، آیه ی 40     پروردگارا من و فرزندانم را از نمازگزاران قرار بده.       سوره ی

              

ـةـعـةـَعـِة ـعـمـعـُم ـمـجـمـُج ۡ الۡـج الـج الۡ ـو یـو یَـۡوِم ـۡن ـنِ ـن مـن مـنِ ـالِة ـالةـلـصـالةـلـصَّ َّـلـصَّ ـلـص لـلـص ِل ِذا نـوِدذا نـوِدَیََی ِـنـوا ِاـنـوا ِا َ ءاَمـنـوا ا ءامـنـوا ا ءام َـذیـَنـذیـن َّ ـذیـنـا الـذیـنـا ال ـا الـهـا الـَه ُّ ـهیـهی 4ـ یـا َا
ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که برای نماز جمعه فرا خوانده شدید،

ِه              ـه الـلـه الـلٰـّ ۡکۡـرکـرکۡـِر ٰلـٰیلـی ِذ ـوـعـوـَعـۡوا ِا ۡـاۡسـعـاسـعـاس ـاسفـاسفـاسَـاسَ
به سوی یاد خدا )نماز( بشتابید.          سوره ی جمعه، آیه ی 9

  

جلسه ی دوم

کتاب درسی  آیات  از  برخی  با قرآن کریم،  آشنایی بیشتر شما  برای  دانش آموزان عزیز! 
بهصورت ساده ترجمه شده است. این ترجمهها برای مطالعهی آزاد است و نیازی به حفظ 
آنها نیست. در بخشی از تمرینهای این کتاب و نیز در کتابهای سالهای آینده با روش 

صحیح فهم معنای آیات قرآن بیشتر آشنا خواهید شد.

١٢
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نا: …              ُمـۡؤِمـنـيـَن : …                يَـۡوم: …                  ِحساب: … ـَّ           َرب

 سوره ى ابراهيم، آيه ى 41

َنـا اۡغـِفـۡر لی َو ِلـواِلـَدیَّ َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  ـَّ َرب
پروردگارا من و پدر و مادرم و مؤمنان را بياُمـرز،  

يَـۡوَم يَـقوُم الۡـِحـساُب
در روزی که به حساب مردم رسيدگی می شود.(يعنی روز قيامت) 

چه خوب است با خواندن اين دعای زيبای قرآنی در قنوت نمازهای خود، 
برای خودمان و پدر و مادر عزيزمان دعا کنيم.
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وقف بر حرکات  ـــــــــــــــــــــجلسه ی سوم

همان طور که می دانید صداهای آبی  ــــَـــــــــِــــــُــــ  در آخر سطر، به هنگام وقف خوانده 
نمی شود. از این پس، این صداها معمولی )یا توپر( نوشته شده است، ولی هنگام وقف 

خوانده نمی شود.

آخر و در  بخوانید  دیگر  بار  را یک  قبل  آیات جلسه ی  و  خوب است عبارات  مترین اول: 
 هرسطر، وقف کنید.

مترین دوم : این آیات را که درباره ی اهمیت نماز است، بخوانید و به ترجمه ی 
آن ها توجه کنید.

کـاَة َو اۡرکَـعوا َمـَع الـّراِکـعیـنَ       ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ  ١ـ  َو َاقـیـُمـوا الـصَّ

      و نماز بخوانید و زکات بدهید و با رکوع کنندگان )در نماز جماعت( رکوع کنید. سوره ی بقره، آیه ی ٤٣ 

ـالَة َو ۡأُمـۡر ِبـالۡـَمـۡعـروِف َو انۡـَه َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر ٢ـ  یـا بُـَنـیَّ َاِقـِم الـصَّ
                 ای فرزندم برپا دار نماز را و امر کن به کار خوب و نهی کن از کار بد.             سوره ی لقمان، آیه ی ١٧  

ِه َرِبّ الۡـعالَـمیـنَ       ٣ـ  ُقـۡل ِانَّ َصـالتی َو نُـُسـکی َو َمـۡحـیاَی َو َمـماتـی ِلـلٰـّ

                    بگو: قطعاً نماز من و همه ی عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداست که پروردگار 

                                             جهانیان است.               سوره ی َانعام، آیه ی ١٦٢

٤٣

١٦٢
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 مترين اول : معنای صحيح را عالمت بزنيد.

ه:  خدا   پروردگار  ١ـ َالـلـّٰ
٢ـ َرّب:  خدا   پروردگار 

٣ـ صَ ـالة:  نماز   روزه 
٤ـ َرسـول:  پيامبران   پيامبر 

٥ ـ عـالَـمـيـَن:  دانشمندان   جهانيان 

 مترين دوم :  اين ترکيب ها و عبارت های قرآنی را بخوانيد و معنای آن ها را کامل کنيد.

حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ـ  ِبـۡسـِم الـلـّٰ
     به نام      …             …                 …      ٭

٢ـ  َرِبّ الۡـعـالَـمـيـَن
…           …     
ِه ٣ـ  َرسـوُل الـلـّٰ

…          …    
ـالَة ٤ـ  يا بُـَنـیَّ َاِقـِم الـصَّ

     ای فرزندم، به پا دار     …      را

به  را  كالس»  در  «كار  تمرين هاى  عزيز!   دانش آموزان 
آيات  ترجمه ى  از  استفاده  با  و  خود  هم كالسى  كمك 
درس و دانسته هاى قبلى خود پاسخ دهيد. در صورت 
نياز مى توانيد به فهرست كلمات پايان كتاب نيز مراجعه 

كنيد.

  6  ٭ هر سه نقطه جانشين يك كلمه است.



ره اما درياقطره اما دريا

 مترين اول
آيات جلسه ی اول و دوم اين درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. دقت کنيد که درحالت وقف، 

حرکت آخر عبارت را نخوانيد. 

 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و دور حرکتی که هنگام وقف خوانده نمی شود، خط بکشيد.
ـلَـواِت          سوره ی بقره، آيه ی ۲۳۸ 1ـ   حـاِفـظـوا َعـلَـی الـصَّ
قـوُه           سوره ی َانعام، آيه ی ۷۲ ـالَة َو اتـَّ 2ـ   َو َاۡن َاقـيـُمـوا الـصَّ
3ـ   َو هُـۡم َعـلـٰی َصـالِتـِهـۡم يُـحـاِفـظـوَن           سوره ی َانعام، آيه ی ۹۲
ـۡمـِس ِالـٰی َغـَسـِق الـلَّـۡيـِل    سوره ی ِاسراء، آيه ی ٧٨ ـالَة ِلـُدلـوِك الـشَّ 4ـ   َاِقـِم الـصَّ

 مترين سوم 

در عبارات تمرين دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن يا تشديد بعد از آن  وصل کنيد. 
(مانند شماره ی ١)

پيامبر اعظم صلّی اهللا عليه و آله  :

بهترين شما كسى است كه قرآن را بياموزد و به ديگران نيز آموزش دهد٭ .  

انس با قرآن در خانهجلسه ی  چهارم

 

٭ كتاب مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٢٨٨

قطره
اما
دريا

٩٢

  7  



َو َلـَقۡد ءاَتۡینا ُلۡقماَن اۡلِحۡكَمـَة  َاِن اۡشُكۡر ِلـلّٰـِه  َو َمۡن َیۡشُكۡر 
َغـِنـىٌّ  اللَّٰه  نَّ  َفـاِ َكـَفـَر  َمۡن  َو  ِلـَنۡفِسـه ی  َیۡشُكـُر  ما  نَـّ َفـاِ
َحـمیـٌد    ١٢   َو ِاۡذ قاَل ُلۡقماُن ــِل�بۡـِنـه ی َو ُهـَو یَـِعـظُـهو یا ُبـَنـىَّ 
نۡساَن  ۡیَنا اۡلِ ۡرَك َلـُظۡلٌم َعـظیـٌم  ١٣    َو َوصَّ ل   ُتۡشِرۡك ِباللِّٰه  ِانَّ الِشّ
ـهو َوۡهًنا َعـلٰىٰ َوۡهٍن  َو ِفـصاُلـهو فى  ِبـواِلـَدۡیِه  َحـَمـَلۡتُه ُامُّ
الَۡمـصیـُر    ١٤   ِالَـىَّ  ِلـواِلـَدۡیـَك  َو  لى  اۡشـُكۡر  َاِن  عاَمۡیـِن  
َو ِاۡن جاَهـداَك َعـلٰىٰ َاۡن ُتۡشِرَك بى ما َلۡیَس َلـَك ِبـه ى ِعۡلٌم  
ِبۡع  اتَـّ َو  َمۡعـروًفا  ۡنیا  الدُّ ِفی  صاِحۡبـُهـما  َو  َفـال ُتـِطۡعـُهـما 
َفـُاَنـِبّـُئـُكۡم  َمۡرِجـُعـُكۡم   ِالَـىَّ  ُثـمَّ  ِالَـىَّ   َاناَب  َمۡن  َسـبیـَل 
ها ِاۡن َتـُك ِمۡثقاَل َحـبَّـٍة  َـّ ِبـما ُكۡنُتۡم َتۡعَمـلوَن  ١5  یا ُبـَنـىَّ ِان
َاۡو  ـماواِت  السَّ ِفى  َاۡو  َصۡخَرٍة   فى  َفـَتـُكۡن  َخۡرَدٍل   ِمۡن 

ِفى اۡلَۡرِض َیأِت ِبـَها اللُّٰه  ِانَّ اللَّٰه َلـطیـٌف َخـبیـٌر   ١٦ 

جزء ٢١                 سوره ی لقمان )٣١( 

خواندن روزانه ی قرآن
همان طور که هر روز نماز می خوانیم، 

چه خوب است هر روز مقداری قرآن نیز بخوانیم.
هر روز مقداری از آیات ١٢ تا 16 سوره ی لقمان را 
یا  گویا  )کتاب  الگو  قرائت  کنید شبیه  بخوانید. سعی 

نوار( بخوانید.

فعّالیّت
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