
جلسه ی اولدرس پانزدهم
 مترين اول: آيات ١تا ٤٢ سوره ی َعـَبـَس٭ را در گروه های دو يا سه نفره برای يک ديگر بخوانيد. 

٭ ص ٥٨٥ قرآن كامل 

 مترين دوم: هر دانش آموز، يک يا چند سطر را می خواند و سايرين از روی کتاب خود خط می برند. 
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نۡـساُن ِالـٰی طَـعاِمـٰه فَـۡلـَيـۡنـظُـِر اۡالِ
انسان بايد به غذايش دقت کند. 

طَـعـام: طَـعاِمـٰه: غذايش    

چرا انسان بايد به غذايش دّقت کند؟چرا انسان بايد به غذايش دّقت کند؟

چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. چه خوب است اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن را با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ى َعبَس، آيه ى 24
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جلسه ی دوم

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

 مترين دوم

آيات ١٠ تا ١١ سوره ی نحل را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. 

ـمـاِء مـاًء ٭ ذی َانۡـَزَل ِمـَن الـسَّ 1ـ  هُـَو الـَّ
       او کسی است که نازل کرد از     آسـمـان      آب را 

2ـ لَـکُـۡم ِمـۡنـُه َشـراٌب َو ِمـۡنـُه َشـَجـٌر فـيـِه تُـسـيـمـوَن   ۱۰
        آبی که می نوشيد و درختان و سبزه هايی که حيوانات خود را در آن ها به چرا می بريد، از اين آب است. 

ـ راِت  ـ مَ  ـ ثَّ  ـ ِلّ ال  ـ ن اَب َو ِمۡن کُ  ـ َل َو اۡالَعۡ  ـ خ  ي  ـ نَّ  ـ وَن َو ال   ـ ت   ۡ ي ۡرَع َو ال  ـ  زَّ ـ ۡم بِ  ـ  ِه ال  ـ  زَّ ـ کُ   َ ـ ُت ل ـ بِ  ـ نۡ   ُ 3ـ ي
       برای شما از آن آب می روياند زراعت و زيتون و درختان خرما و انگور و همه ی ميوه ها را 

يَـًة ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـروَن     ۱۱ 4ـ ِانَّ فی ٰذِلـَك َالٔ
       قطعاً در اين ها نشانه ای برای گروهی که تفکر می کنند، وجود دارد. 

  97  ٭ اين كلمه هنگام وقف به صورت «  ماءا  » خوانده مى شود. 



 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد. 
١ـ  هُـَو:  تو   او

ذی:  کسی که  کسانی که  ٢ـ  َالـَّ
٣ـ  َانۡـَزَل:  نازل کرد  نازل شد

٤ـ  ماء:   آسمان   آب 

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

ـمـاِء مـاًء            سوره ی نَمل، آيه ی ۶۰ ١ـ  َو َانۡـَزَل لَـکُـۡم ِمـَن الـسَّ
   و       …       برای شما از    …           …    را 

ذی  َانۡـَزَل  َعـلَـۡيـَك  الۡـِکـتـاَب       سوره ی آل ِعمران، آيه ی ۷ ٢ـ  هُـَو  الـَّ
    …      …  است که   …     بر تو         …      را  

ذی  َخـلَـَق لَـکُـۡم  مـا ِفـی اۡالَۡرِض َجـمـيـًعـا        سوره ی بقره، آيه ی ۲۹ ۳ـ  هُـَو  الـَّ
   …  است    …       …     برای شما همه ی آن چه در      …      است. 
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  مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه آن بخوانيد.

 مترين دوم

اتصاالت را با فلش مشخص کنيد، سپس عبارات قرآنی را بخوانيد.

1ـ  َافَـال يَـۡنـظُـروَن ِالَـی اِۡالِبـِل کَـۡيـَف ُخـِلـَقـۡت                               سوره ی غاشيه، آيه ی ۱۷

2ـ ُقـۡل سـيـروا ِفـی اۡالَۡرِض فَـانۡـظُـروا کَـۡيـَف کاَن عـاِقـبَـُة الۡـُمـۡجـِرميـَن         سوره ی  نمل، آيه ی ۶۹  

ِه کَـۡيـَف يُۡحـِيـی اۡالَۡرَض بَـۡعـَد َمـۡوِتـها   سوره ی روم، آيه ی ۵۰    ـٰی ءاثـاِر َرۡحـَمـِة الـلـّٰ 3ـ فَـانۡـظُـر ِال

ّنـاها       سوره ی قاف، آيه ی ۶        ـَّ ـمـاِء فَـۡوَقـُهـۡم کَـۡيـَف بَـَنـۡيـنـاها َو َزي 4ـ َافَـلَـم يَـۡنـظُـروا ِالَـی الـسَّ

انس با قرآن در خانهجلسه ی سوم

ره اما درياقطره اما دريا
پيامبر اكرم صلّی اهللا عليه و آله  :

فرزندم ! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زيرا قرآن دل را زنده مى كند و 
انسان را از گناه و كارهاى زشت باز مى دارد.٭

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  تکوير  سوره ی   ٢٩ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد. 

فعّاليّت

٭ كتاب َكنُز الُعّمال، ج ٢، ص ٢٩١

قطره
اما
دريا

۶۹
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ص ٥٨٦ قرآن کامل

٭

٭ الَمـۡوئـوَدُة

 جزء 30                    سوره ی تکویر )81(

  100  



درس آخر

قرآن در تابستان
دانش آموزان عزيز!

خدا را سپاس مى گويم كه با تالش خود سال تحصيلى را با موفقيت گذرانده ايد. 
شما در اين سال چيزهاى بسيارى آموختيد و اينک مى توانيد قرآن كريم ــ كتاب 

آسمانى ــ خود را بخوانيد و از آن بهره ببريد.
در تابستان مدرسه تعطيل مى شود، اما خواندن قرآن تعطيل نمى شود. چه خوب 
شما  بخوانيد.  قرآن  مقدارى  هرروز  آموخته ايد،  را  قرآن  خواندن  كه  اينک  است 
می توانيد به كمک پدر و مادر يا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اين كار را از روى 

قرآنى كه در خانه داريد انجام دهيد.
٭ ٭ ٭

در كتاب درسى نيز براى هر هفته از تابستان، يک صفحه از قرآن كريم درنظر 
بخوانيد تا  مربوط به آن هفته را  آيات  تعدادى از  روز،  شما هر  شده است.  گرفته 
به اين ترتيب هم به سفارش پيامبر اعظم و امامان معصوم عليهم السالم عمل كرده 

باشيد و هم در اين كار مهارت بيش ترى پيدا كنيد.
يادتان باشد هرگاه مى خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد و هر وقت 

مى خواهيد شما با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد.
معّلم شما
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 جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی اول تير ماه

٭ ِلـَيسوئوا
٭
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم تير ماه
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جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم تير ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم تير ماه
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جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی اول مرداد ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم مرداد ماه
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  جزء ١٥             سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم مرداد ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم مرداد ماه
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هفته ی اول شهريور ماه جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی دوم شهريور ماه
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 جزء ١٥               سوره ی ِاسراء (١٧)هفته ی سوم شهريور ماه
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   سوره ی ِاسراء (١٧)                     جزء ١٥  هفته ی چهارم شهريور ماه

ـل، آيه ی٢٠ ِمّ سوره ی ُمـزَّ
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کلمه/	درس	/پایه																																																	معنا		کلمه/	درس	/پایه																																																		معنا		
			کلمات	ترجمه	شده	در	کتاب	های	آموزش	قرآن	پایه	های	دوم	تا	چهارم	ابتدایی

الف 
ءاِخَرة 3/2                                                  آخرت
ءاَمـّنـا 4/10                                    ایمان آوردیم 
ءایَـة 4/12                                             آیه، نشانه 
َاۡجـر 3/2                                                    پاداش 
َاَجـل 4/11                                                   زمان 
ِاۡحسان ٢/11                            کار خوب، نیکی 
َاۡرض ٤/٤                                                     زمین 
َاطـیـعـوا 4/3                                   اطاعت کنید 
َاکۡـبَـر ٣/1                                                بزرگ تر 
ذی 4/15                                             کسی که  َالَـّ
ذیـَن 4/9                                           کسانی که  َالَـّ
ه 4/6                                                        خدا  َالـلٰـّ
ه 3/1                                              خدا، معبود  ـٰ ِال
َانۡـَت 4/13                                                          تو 
َانۡـَزَل 4/15                         نازل کرد، فروفرستاد 
َانۡـِفـقـوا 4/9                       انفاق کنید، ببخشید

ب 
بَـصـیـر 3/7                                                     بینا 
بُـۡکـَرة 4/12                                                  صبح 
بُـَنـیَّ 2/5                                                    فرزندم
بَـیـان 2/7                                                         پیام

ت 
ل 4/6                                 قبول کن، بپذیر  تَـَقـبَـّ

ج
َجزاء 2/11                                                  پاداش

ح 
ة، َحـّب 4/9                                            دانه  َحـبَـّ
َحـبۡـل 4/5                                               ریسمان 
ِحـساب 4/1                               حساب، قیامت
َحـَسـَنـة 3/3                           کارخوب، خوب، خیر و خوبی
َحـۡمـد 3/2                                     سپاس و ستایش

َحـّی 4/8                                                            زنده 
خ 

خـاِلق 4/10                                  خالق، آفریننده 
َخـلَـَق 4/11                               آفرید، خلق کرد 
َخـۡیـر 3/10                             خوبی، کار خوب 
َخـۡیـر 4/13                                      بهتر، بهترین 
َخـۡیـرات ٣/٧                                کارهای خوب
َخـۡیـِرالـَعـَمـِل ٣/١                              بهترین کار

 د 
ُدنیا 2/3                                                            دنیا

ذ 
َة 3/11                                                         ذّره َذرَّ

ر 
َرّب 3/8                                                  پروردگار 
َربَّـنـا 2/11                    پروردگار ما، پروردگارا
َرۡحـَمة2/12                                                   رحمت
َرۡحـٰمـن 3/1                                             بخشنده
َرحـیـم 3/1                                              مهربان
ِرزق 2/15                                                   روزی

َرسـول 3/1                                                  پیامبر 
ز

َزکـاة 4/7                       زکات، صدقه ی واجب
س 

ُسـبۡـحـاَن 3/3                     عیب و نقصی ندارد
َسـبۡـع 4/9                                                     هفت 
َسـمـیـع 4/2                                                  شنوا

ئَـة 4/10                                                  گناه  َسـّیـِ
ش

َشـّر 3/11                                                 بدی، بد
َشـۡمـس 4/14                                        خورشید
شـورٰی 3/13                                         مشورت
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کلمه/	درس/پایه																																																	معنا		کلمه/	درس/پایه																																															معنا		

کُـلـوا 2/4                                                بخورید
ل

ال  4/7                                                        نیست 
ال یُـِحـبُّ  2/12                             دوست ندارد

م
ماء 4/15                                                           آب 
ُمـۡؤِمنیـن 4/1                                             مؤمنان
ُمـۡحِسنیـَن 2/16                                  نیکوکاران
َمْرَحـَمـة 3/16                                           مهربانی
پیامبران، فرستادگان )الهی( ُمـۡرَسـلـیـن ٥/4     
ُمـۡسـَتـقـیـم 4/5                                         راست، درست
ُمـۡسِرفـیـَن 2/9                            اسراف کنندگان 
ـی 4/11                                             معّین  ُمـَسـمًّ
ُمـۡفِسدیـن 3/5                                          بدکاران
َمـالِئـَکة 2/3                           مالئکه، فرشتگان

ن
نا 4/13                                                                ما 
نـار 2/3                                                          آتش
نـاس 2/7                                                       مردم
نَـِبـّی 2/3                                                      پیامبر
ِنـۡعـَمـة 2/6                                                   نعمت

و
واِلـَدیۡـِن 3/4                                       پدر و مادر

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

ی
یُـِحـبُّ 2/5                                       دوست دارد
یُـۡنـِفـقـوَن 4/9                               انفاق می کنند
یَـۡوم 3/1                                                          روز
یَـۡوِم الـّدیـِن 3/1                                   روز قیامت 

ص 
ِصـراط 4/5                                                     راه 
َصـالة 2/5                                                      نماز 

ط
طَعام 4/15                                                       غذا 
طَـِیّـبـات 2/4                  غذاهای پاک و خوب

ظ
ظـاِلـمـیـَن 3/5                       ظالمان، ستمگران 

ع 
عـاِلم 4/4                                                         دانا 
عـالَـمـیـَن 3/1                       جهان ها، جهانیان 
َعـبۡـد 4/3                                                       بنده 
ُعـۡسـر 2/11                                                سختی

َعـِشـّی 4/12                                                  شب 
َعـظـیـم 3/3                                                بزرگ
ِعـۡلـم 3/8                                                     دانش 
َعـلـیـم 4/2                                                      دانا 
ِعـۡنـد 4/6                                                          نزد 

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

ق
قـاَل 4/8                                                        گفت 
َقـدیـر 4/2                                                      توانا
ُقـۡرآن 2/14                               قرآن، کتاب خدا
َقـلـیـل، َقـلـیـلَة 4/4                                        کم 
ُقـلـوب 4/13                     دل ها، قلب ها 
َقـَمـر 4/14                                                       ماه 
َقـۡوم 4/12                                            قوم، گروه 

ک
کـاِفـریـَن 4/13               کافران، افراد بی ایمان 
کَـثـیـر، کَـثـیـرة 4/4                                  بسیار 
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ببيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيميش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم  
گردآورنده/ نويسنده/نام کتاب

    مترجم 
سال 
ناشر انتشار

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ايرانــــقرآن کريم (کم عالمت)١
انتشارات مدرسهــــقرآن کريم (کم عالمت)٢
مرکز قرآنی ندای آسمانی٨١محمد مهترانیقرآن مجيد جزء سی ام و آيات منتخب ٣
مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ايران ٨٢سيد مهدی سيفآموزش روخوانی قرآن کريم و جزء سی ام ٤
مهد قرآن/ سازمان دارالقرآن الکريم٨٨مسعود وکيلآموزش مفاهيم قرآن جلد اول ٥
ـ   مصطفی  رحماندوستجزء سی ام قرآن کريم٦ محراب قلم٧٨ترجمه 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٧٥حميد گروگانسيمای مکه٧
آيه ی سبز٧٨ترجمه ـ قاسم کريمیقّصه ی خضر و  موسی عليه السالم٨
پيام آزادی٧٥غالمرضا آبرویستاره های درخشان٩
پيام عدالت٧٨ترجمه ـ حميدرضا سعادتاصحاب کهف١٠

مؤلف کمال السّيد، ترجمهبهترين داستان ها (مجموعه ی ٢٠ جلدی)١١
انصاريان ـ قم ٧٩ عباس جاللی

قديانی٧٧علی موسوی گرمارودیداستان پيامبران (جلد اول) از آدم تا مسيح١٢

داستان پيامبران (جلد دوم ) ١٣
قديانی٧٧علی موسوی گرمارودیحضرت محمد صلی الّلّّّٰه عليه وآله

پيام عدالت ٧٨ترجمه ـ لطيف راشدیذوالقرنين١٤
محراب قلم٨٩رضا نباتیچراهای شگفت انگيز قرآن کريم (جلد ١ و ٢)١٥
آيه ی سبز٧٩ترجمه ـ قاسم کريمیقصه ی گنج قارون١٦
آيه ی سبز٧٨ترجمه ـ قاسم کريمیقصه ی ايوب١٧

کتاب های پرنده٦٦مصطفی وجدانیقصه های پيامبران ــ حضرت موسی عليه السالم ١٨
پيام آزادی٧٨مصطفی وجدانیقصه های پيامبران ــ حضرت ابراهيم عليه السالم١٩
پيام آزادی٧٧مصطفی وجدانیقصه های پيامبران ــ حضرت نوح عليه السالم٢٠
پيام آزادی٧٨محمدباقر موسوی ـ علی اکبر غفاریحضرت داوود عليه السالم٢١
همکالس٧٨مهدی قنبریقصه های قرآن، سليمان و ملکه ی مورچه ها٢٢
پيام آزادی٧٨مرتضی امينقصه های پيامبران ــ حضرت يونس عليه السالم٢٣
پيام آزادی٧٨غالمرضا آبرویوعده ی الهی٢٤
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٧٨مهدی شجاعیآخرين پرنده، آخرين سنگ٢٥

فاطمه رادپور، الله جعفری و قصه ی آيه ها (کارت های قصه گويی)٢٦
نشر افق ٨٨ماهنی تذهيبی

رديف


