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سخنی با والدین دانش آموزان  پیشگفتار 
سخنی با آموزگار گرامی                                                                                    

                                                            
٣ــ٢ درس اّول                                   یادآوری 
٥ــ٤ نـمـاز در قرآن، سوره ی َانفال، آیات ٢ تا ٤    
٦ آشنایی بیشتر با خّط قرآن    
٨ــ٧ سوره ی ِنـساء، آیات 10٢ تا 10٥    
٩ وقت نماز   

1٢ــ10 سوره ی َفتح، آیات 1 تا ٩    درس دوم 
1٤ــ1٣ سوره ی َفتح، آیات 10 تا 1٥     
1٥ حّتی یک وجب خاک   

1٩ــ1٦ سوره ی فتـح، آیه ی ٢٩ و سوره ی ُحـُجـرات، آیات 1 تا ٤   درس سوم 
٢1ــ٢0 سوره ی ُحـُجـرات، آیات ٥ تا 11    
٢٢ مؤمنان برادرند   

٢٥ــ٢٣ سوره ی ُحـُجـرات، آیات  1٢ تا 1٨    درس چهارم 
٢٧ــ٢٦ سوره ی ق، آیات 1 تا 1٥    
٢٨ مالک برتری                   

٣1ــ٢٩ سوره ی ق، آیات ٣٦  تا ٤٥ و سوره ی ذاریات، آیات 1 تا ٦   درس پنجم 
٣٣ــ٣٢ سوره ی ذاریات، آیات ٧ تا ٣0    
٣٤ گسترش آسمان   
٣٦ــ٣٥ یاد آوری 1       

                                               
٣٩ــ٣٧ سوره ی ذاریات، آیات ٥٢ تا ٦0 و سوره ی طور آیات 1 تا 1٤   درس ششم 
٤1ــ٤0 سوره ی طور، آیات 1٥ تا ٣1      
٤٢ همیشه در تپش   

٤٦ــ٤٣ سوره ی َقـمر، آیات 1 تا ٢٧   درس هفتم 
٤٨ــ٤٧ سوره ی َقـمر، آیات ٥0 تا ٥٥ و سوره ی الّرحـمن، آیات1 تا1٦    
٤٩ نظم در آفرینش   
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٥٢ــ٥0 سوره ی الّرحمن، آیات  1٧ تا ٤0  درس هشتم 
٥٤ــ٥٣ سوره ی الّرحمن، آیات  ٤1 تا ٦٧     
٥٥ مردان پارسی   

 
٥٨ــ٥٦ سوره ی الّرحٰمن، آیات  ٦٨ تا ٧٨ و سوره ی واقعه ، آیات1 تا 1٦   درس نهم 
٦0ــ٥٩ سوره ی واقعه، آیات٥1  تا ٧٦     
٦1 آب و آبادانی   

٦٤ــ٦٢ سوره ی َحـدید، آیات  ٤ تا 11   درس دهم 
٦٦ــ٦٥ سوره ی َحـدید، آیات  1٢ تا 1٨    
٦٧ توّلدی دوباره   
٦٩ یاد آوری ٢     

                                                                                                      
٧٢ــ٧0 سوره ی َحـدید، آیات  ٢٥ تا ٢٩    درس یازدهم 
٧٤ــ٧٣ سوره ی ُمـجادله، آیات 1 تا ٦     
٧٥ مادر فلّزات   

٧٨ــ٧٦ سوره ی ُمـجادله، آیات1٢ تا٢1   درس دوازدهم 
٨0ــ٧٩ سوره ی ُمـجادله، آیه ی ٢٢ و سوره ی َحشـر، آیات 1 تا ٣     
٨1 حزب الله پیروز است.   

٨٤ــ٨٢ سوره ی َحشـر، آیات 1٧ تا ٢٤    درس سیزدهم 
٨٦ــ٨٥ سوره ی ُممـَتـَحـنه، آیات 1 تا ٥     
٨٧ خدای تصویرگر                         

٩0ــ٨٨ سوره ی ُممَتَحنه، آیات1٢و 1٣ و سوره ی َصّف، آیات1و ٥   درس چهاردهم 
٩1 سوره ی َصّف، آیات ٦ تا 1٤    
٩٣ــ٩٢ رطب خورده، منع رطب کی کند؟   
٩٤ همه تسبیح گوی او …   

 
٩٥ یاد آوری ٣     

٩٦ دعای ختم قرآن    
                                                    

111ــ٩٧ قرآن در تابستان   درس آخر 
)سوره های جمعه، منافقون، َتغاُبن، َطالق، َتحریم، ُملک و َقَلم(   

11٥ــ11٢ فهرست کلمات ترجمه شده   
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دانش آموزان عزیز

سعى کنیم همه ى کتاب هاى درسى خود به ویژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آیات نورانى 
قرآن کریم است به خوبى نگهدارى کنیم و در رعایت پاکیزگى و احترام به آن بکوشیم. همچنین خوب 

است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم.

همکاران عزیز و دانش آموزان گرامى

این کتاب به وسیله ی کتاب گویا، که قبالً در اختیار مدرسه قرار گرفته است، تدریس مى شود. 
استفاده از کتاب گویا در خارج از کالس با هماهنگی معلّم درس قرآن نیز توصیه مى شود؛ دانش آموزان 
عزیز مى توانند با همکارى معلّم محترم، نسبت به تهیه ی فایل کتاب گویای آموزش قرآن پایه ی ششم از 
 Roshd.ir طریق لوح فشرده موجود در کتابخانه ی مدرسه و یا شبکه  ی  ملی مدارس )رشد( به نشانی

اقدام کنند.



پیشگفتار

بسم الّلّٰه الّرحٰمن الّرحیم
حضرت امام صادق علیه الّسالم :

قرآن، عهد خدا با خلقش است؛ پس سزاوار است که هر مسلمانی، 
در این پیمان الهی بنگرد و هر روز، پنجاه آیه از آن را بخواند.

            اصول کافی، کتاب فضل القرآن
پدر و مادرگرامى !

     فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مسئولیت تربیت او را برعهده ی پدر و مادر گذاشته است و شما والدین محترم، قسمتی از این حق و مسئولیت 
خود را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. همه ی ما باید با پذیرش امر خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، این باِر امانت را به سالمت به سر منزل مقصود 

برسانیم تا ان شاءالله از این غنچه های بهشتی، باغ ها و بوستان های پرطراوتی که مظهر رحمت و خیر خداوند است، پدید آید.
     قرآن کالم و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانیان است. آموزش و پرورش برنامه ای منظم تدوین کرده 
است تا همه ی دانش آموزان به یادگیری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند قرآن را روان و زیبا بخوانند؛ به تدریج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت 

روزانه ی آن، همیشه با قرآن مأنوس باشند و خود را در پناه هدایت خداوند قرار دهند.

انتظار ما از شما اولیای گرامی
     ١ــ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ایم، کودکان ما نیز خواندن قرآن و نماز را از ما 

می آموزند. ما نیز می توانیم با خواندن روزانه ی قرآن کریم، الگوی شایسته ای برای کودک خود باشیم.
     ٢ــ از فرزندتان بخواهید آیات و عبارات قرآنی هر درس را از روی کتاب برای شما بخواند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات، اشتباهی داشت از او 

بخواهید که دوباره آن را با دّقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
     ٣ــ کتاب گویا یا نرم افزار آموزش قرآن پایه ی ششم را برای فرزند خود تهیه کنید.

     ٤ــ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. حفظ پیام های قرآنی و ترجمه ی آنها الزامی نیست ولی اگر 
فرزند شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا به تدریج آنها را سر لوحه ی زندگی خویش قرار دهد. درضمن حفظ پیام ها، او 

را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده می کند.
     ٥ــ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را از روی کتاب و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند.

     ٦ــ برخی از آیات دروس به طور نسبتًا ساده ترجمه شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و دانش آموزان موظف نیستند ترجمه ی این آیات 
و همچنین مفاهیمی را که در بخش »کار در کالس« هر درس آمده است، حفظ کنند و نباید در ارزشیابی پایانی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. 

بدیهی است در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب عالقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است.
به این امید که فرزند شما در آینده، انسانی بزرگ، باایمان، بنده ی خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت الّصالحات برای همه ی ما باشد.

ان شاءالّله            

الف
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ن رد 
آ قر س با 
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خواندن قرآن

ب

پیامبر اعظم اسالم صّلی الّله علیه و آله:

همه ی موجودات عالَم حّتی ماهی دریا برای کسی که قرآن را یاد می دهد
و کسی که قرآن را یاد می گیرد، از خدا طلب آمرزش می کنند.

           ُمستدرک الوسایل، ج ٤، ص ٢٣٥
همکار و آموزگار گرامی!

     با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب به شرح زیر است. توّجه و عمل به 
این امور، ضامن موّفقیت بیشتر شماست. خوب است تفصیل این مطالب را در کتاب راهنمای معّلم مطالعه کنید.

اهّم اهداف مورد انتظار
     هر چند تقویت عالقه ی دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم و یادگیری آن، مهم ترین هدف درس قرآن است و به همین منظور محتوای 

آموزش از تنوع برخوردار است ولی انتظار می رود دانش آموزان در پایان سال تحصیلی، به طور خاص به توانایی های زیر دست یابند:
١ــ آیات جلسه ی اّول هر درس را به صورت روان و معمولی می خوانند.

٢ــ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می خوانند.
٣ــ عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب می خوانند و می توانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخی از مصادیق آن را بیان کنند.
     هر دانش آموز با توانایی های فوق، حدّ  اکثر نمره را کسب می کند. بدیهی است بسیاری از دانش آموزان بیشتر از این، توفیق خواهند داشت. تفصیل 

این بخش نیز در کتاب راهنمای معّلم آمده است.
مراحل تدریس:  هر درس، طّی چهار جلسه، تدریس، تمرین و پرسش می شود.

جلسه ی اّول

الف( خواندن در گروه: شامل پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه است.
ب( خواندن برای کالس: با انتخاب معّلم، هر دانش آموز حدود یک سطر از آیات را برای کالس می خواند.

دو نکته: 
سعی شود در هر جلسه هر یک از دانش آموزان، حدّ اقل یک سطر از آیات درس را بخوانند.

 مهم ترین امر در این مرحله، تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان است. معّلم از قبل باید آمادگی و توانایی الزم را برای این امر 
کسب کرده باشد.

                تذّکر به دانش آموزان برای انجام دادن تکالیف انس با قرآن در خانه



جلسه ی دوم
                            دانش آموزان، قرائت آیات درس را گوش می کنند و با نشان دادن خط، همراه با آن می خوانند.

پرسش و ارزشیابی: معّلم با پرسش از دانش آموزان، توانایی آنها را در خواندن آیات درس ارزیابی می کند.

                          تعدادی از دانش آموزان هر کدام یک سطر از عبارات قرآنی این قسمت را می خوانند. این عبارات به صورتی ساده و قابل فهم برای 
دانش آموزان ترجمه شده است تا آنها ضمن آشنایی با مفاهیم اّولیه ی برخی از آیات قرآن کریم، برای فّعالیت »کار در کالس« آماده شوند.

   
                               به منظور فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن در هر درس، بخشی به عنوان »کار در کالس« 
در نظر گرفته شده است. این بخش به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود. ایشان در کالس ابتدا هر تمرین را 
در کتاب خود انجام می دهند. آن گاه معّلم پاسخ هر سطر را از یک گروه می پرسد؛ اگر پاسخ نادرست بود، گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم 

دانش آموزان به نادرستی پاسخ اّول پی ببرند.
      انجام دادن تمرین های »کار در کالس« الزامی است، ولی فراگیری مطالب این بخش توّسط دانش آموزان می تواند به عنوان فّعالیت های آزاد خارج از کالس 

در ارزشیابی مستمر دانش آموزان منظور شود  و عدم یادگیری آنها نباید در ارزشیابی مستمر یا پایانی به کسر نمره ای از دانش آموزان منجر گردد.

                  یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه

جلسه ی سوم
                            مانند جلسه ی اّول طّی دو مرحله ی زیر تدریس و تمرین می شود:

الف( خواندن در گروه: پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه
ب( خواندن برای کالس

هدف از ارائه ی پیام های قرآنی، کسب مهارت تفّکر در آیات قرآن کریم است. مراحل آموزش پیام های قرآنی به شرح زیر است: 
الف( خواندن عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن توّسط چند دانش آموز

ب( گفت وگوی دانش آموزان با دوستان هم گروه خود درباره ی مفهوم پیام با استفاده از تصاویر
ج( ارائه ی نظر دانش آموزان درباره ی مفهوم و مصادیق پیام در زندگی خود برای کالس

تبصره: گاهی پیام قرآنی، دارای کلمات و ترکیباتی است که باید معنا شود. از دانش آموزان بخواهید که با استفاده از ترجمه ی آیات درس و پیام قرآنی، 
معنای کلمات یا عباراتی را که مشّخص شده است، پیدا کنند. در صورتی که این کلمات، هم خانواده ی آشنا و رایج در زبان فارسی دارند از دانش آموزان 

بخواهید آنها را بیان کنند.
     خوب است دانش آموزان در آغاز هر زنگ، هم زمان با ورود معّلم به کالس، پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی بخوانند.

                 یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه

کار رد کالس

خواندن قرآن

خواندن قرآن

تمرین قرائت
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از هزاران
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جلسه ی چهارم
                                به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با قرآن کامل، احساس توانایی و اعتماد به نفس در خواندن آن و تحقق هدف آموزش قرآن 

در دوره ی ابتدایی، جلسه ی چهارم هر درس به آوردن قرآن کامل به کالس و خواندن از روی آن اختصاص یافته است. 
           این تمرین طّی مراحل زیر انجام می شود:

1ــ پس از آوردن قرآن کامل، هر میز حّداقل یک جلد قرآن در اختیار داشته باشد.
٢ــ یک صفحه از قرآن کریم را به طور تصادفی انتخاب کنید.

٣ــ دانش آموزان هر میز در ظرف چند دقیقه، آیات صفحه را برای یکدیگر می خوانند.
موّفقیت های  به  نسبت  دانش آموزان  تشویق  معّلم ضمن  می خوانند.  برای کالس  را  آن صفحه  از  یک سطر  کدام  هر  دانش آموزان  از  نفر  ٤ــ چند 

کسب شده، ِاشکاالت روخوانی آنها را به روش صحیح برطرف می کند.
                           

                          در این قسمت یکی از نکات جالب و قابل توّجه قرآن کریم در قالب ها و شکل های متنوعی آمده است. معّلم با توّجه به وضعیت و 
امکانات کالس، این مطالب را به شیوه ای جذاب، ارائه می کند.

                  
                    یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه

رفع اشکاالت روخوانی
     شرط اّولیه ی رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان، تسّلط معّلم به خواندن قرآن کریم و تشخیص اشتباهات است. امید است همه ی معّلمان واجد 

این توانایی و تسّلط باشند. در غیر این صورت، ضروری است پیش از تدریس، این تسّلط حّداقل در مورد آیات درس حاصل شود.
     هرگاه دانش آموزی کلمه یا عبارتی را اشتباه خواند به شیوه ی زیر عمل می شود:

     صبر می کنیم تا آن دانش آموز به پایان جمله )معمواًل محّل وقف( برسد. ضمن تشویق اّولیه، از او می خواهیم با آرامش و دّقت بیشتر در حرکات، 
حروف و اّتصاالت، اشتباه خود را بیابد و تصحیح کند.

     انتظار می رود اشکاالت اغلب دانش آموزان توّسط خودشان در همین مرحله برطرف شود. در غیر این صورت، معّلم باید با توّجه به توانایی کّلی آن 
دانش آموز، میزان و نوع اشکال، یکی از روش های زیر را با تشخیص خود به کار گیرد:

١ــ معّلم هر دو حالت صحیح و غلط آن کلمه یا عبارت را می خواند و سپس از همان دانش آموز سؤال می کند که کدام یک صحیح است.
٢ــ معّلم کلمه یا عبارت مورد نظر را روی تخته می نویسد و با اشاره ی صحیح به بخش های آن از دانش آموزان می خواهد آن کلمه یا عبارت را به 

صورت دسته جمعی، بخش بخش بخوانند.

دو نکته: 
الف( از بی توّجهی به رفع اشکال دانش آموزان و نیز پافشاری و سخت گیری بیجا در این امر پرهیز کنید.

ب( برای آگاهی بیشتر نسبت به سایر روش های رفع اشکاالت روخوانی به کتاب راهنمای معّلم و نیز کتاب مبانی و روش آموزش قرآن در دوره ی ابتدایی 
)کد ٦011( مراجعه کنید.

خواندن 
از روی قرآن کامل



پرسش و ارزیابی:
به منظور سنجش پیشرفت دانش آموزان در آموزش قرآن، همیشه در آغاز هر جلسه، پس از گفت و گو درباره ی چگونگی انجام دادن تکالیف انس با 

قرآن در خانه و یادآوری اهّمیت خواندن روزانه ی قرآن کریم، آیات جلسه ی قبل را از دانش آموزان پرسش کنید.

از دانش آموزان بخواهید آیات دروس را بخوانند و مفهوم پیام های قرآنی را بیان کنند.
برای آگاهی از تفصیل نکات فوق به راهنمای معّلم و جدول »اهداف، نشانه های تحّقق و سطوح عملکرد« درس قرآن در کتاب راهنمای معّلم در ارزشیابی 

توصیفی)کد ٥٣/٥( مراجعه کنید.
دو تذکر مهم :

١ــ در درس قرآن، هیچ گونه پرسش و ارزشیابی کتبی به عمل نمی آید.
 ٢ــ به منظور تقویت انس دانش آموزان با قرآن کریم، آیات دروس برای دانش آموزان ترجمه شده است. دانش آموزان موظف به حفظ ترجمه ی کلمات و 
عبارات بخش کار در کالس نیستند، بنابراین می توانید دانش آموزانی را که در این زمینه عالقه و توانایی بیشتری از خود نشان می دهند به شیوه ی مناسب 

تشویق کنید. 
 چند توصیه

١ــ تشویق دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم، خواندن آیات دروس شبیه قرائت آن، حفظ پیام های قرآنی در صورتی که بدون فشار و اجبار 
باشد، مناسب و ارزشمند است.

٢ــ در صورت امکان فایل کتاب گویا را تهیه کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
٣ــ دانش آموزان را به فّعالیت های جّذاب خارج از کالس تشویق کنید مانند: خواندن آیات درس در خانه در حضور والدین حّتی االمکان هر روز به 
مّدت چند دقیقه، استماع قرائت آیات درس در خانه، انجام دادن فّعالیت های هنری و ذوقی درباره ی پیام های قرآنی، شرکت در مسابقات و حضور در 

مجالس قرآنی )مدرسه ی قرآن، مساجد و هیئت های مذهبی( و استفاده از برنامه های رادیو قرآن و شبکه ی قرآن و معارف سیما و ...
٤ــ توّجه کنید دانش آموزان باید تمام این فّعالیت های قرآنی به ویژه فّعالیت های فوق برنامه را با رغبت و عالقه و بدون اکراه و اجبار و به دور از رقابت های 

ناسالم انجام دهند.
     امید است که خداوند همه ی کارهایتان را عبادت محسوب کند و دانش آموزان را از باقیات الّصالحات شما قرار دهد.

هـ

آموزگاران و کارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تکمیل برنامه ى درسى و کتاب هاى آموزش 

قرآن با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همکارى و تالش همه ى عزیزان سپاسگزارى مى شود.

http://quran-dept.talif.sch.ir       )وب گاه )وب سایت
quran-dept@talif.sch.ir    )پیام نگار )ایمیل
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درس اّول
جلسه ی اّول

کۡـرٰی      فَـَذِکّر ِاۡن نَـَفـَعـِت الـِذّ

سوره ی َاعـلٰی، آیه ی 9
                                                     یادآوری كن، كه یاد آوری مفید است.           

یادآوری
دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس ششم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی نیز با توّکل بر خدا و 

با تالش بیشتر، قرآن کریم را بهتر بیاموزید. سعی کنید هر روز تعدادی از آیات قرآن را بخوانید تا به تدریج با آن انس بگیرید.
در این جلسه برای یادآوری آموخته های قبلی، تمرین های زیر را انجام دهید.

تمرین اّول : با دّقت در حروف ناخوانا، این عبارات قرآنی را بخوانید. 

ــ »ی« زیر الف کوچک ) ٰی (

1ــ َو َاۡن لَـۡیـَس ِلـاِۡل   نۡـساِن ِاّل ما َسـعٰی                                     2ــ َاۡولٰی لَـَك فَـاَۡولٰی

ــ »ی«  بعد از تنوین فتحه )   ً   ی (

1ــ یَـۡوَم ل یُـۡغـنی َمـۡولًی َعـۡن َمـۡولًی َشـۡیـئًا                           2ــ قالوا َسـِمـۡعـنا فَـًتی یَـۡذكُـُرهُـۡم

ــ »الف« بعد از واو آخر ) ـوا (

1ــ َو ِلـُكـٍلّ َدَرجاٌت ِمـّما َعـِمـلوا                                           2ــ َو َاۡقـَسـموا ِباللِّٰه َجۡهـَد َایۡـماِنـِهـۡم

تمرین دوم : این عبارات قرآنی را با دّقت در حروف ناخوانای زیر همزه بخوانید.

ــ  » و«  پایه ی همزه ) ؤ (

ذیَن ُیـۡؤِمـنوَن ِباۡلـَغـۡیِب                                      نا ل ُتـؤاِخۡذنا                                                                   2ــ َالَـّ 1ــ َربَـّ

 َمۡن َیـشاُء
ٰ
ۡمـَع َو اۡلـَبـَصـَر َو اۡلـُفـؤاَد                                       4ــ َو اللّٰـُه ُیـَؤِیّـُد ِبـَنۡصـِره 3ــ ِانَّ السَّ
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ّمـل را از روی قرآن كامل٭پیدا كن و آخرین  در خانه، سوره ی ُمـزَّ
آیه ی آن را بخوان.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ــ  »  ی  «  پایه ی همزه ) ئ (

ـۡئ َلـنا ِمۡن َاۡمـِرنا َرَشـًدا                               2ــ َو ِاذا ُقـِرَئ اۡلـُقـۡرآُن َفاۡسـَتـِمـعوا َلـه و 1ــ َو َهـِیّ

ُر 3ــ َو ما ُیـۡبـِدُئ اۡلـباِطـُل َو ما ُیـعیُد                         4ــ ُهـَو اللّٰـُه اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصـِوّ

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را با رعایت قاعده ی َمـّد ) كشیده تر خواندن صداهای ا  ،  و  ،  ی ( بخوانید.

1ــ َفـُكـلوُه َهـنیۤـًئا َمـریۤـًئا                           2ــ َفـَلـهۤو َاۡجـُرهو ِعۡنـَد َرِبّـهى

ـُة    ـُة         َما اۡلـحـاۤ قَّ 3ــ َو لۤ ُاۡشـِرُك ِبـهۤى َاَحـًدا                           4ــ َاۡلـحـاۤ قَّ

تمرین چهارم : آیه ی 20 سوره ی ُمـّزّمـل را با رعایت عالئم وقف ) ج ، ز ، ط ، مـ  ( بخوانید و اّتصالت آن را مانند نمونه با فلش 

)                ,              ( نشان دهید. 

ذیـَن َمـَعـَكج  ِل َو ِنۡصـَفـه و َو ثُـلُـثَـه و َو طاِئـَفـٌة ِمـَن الَـّ ـۡ َك تَـقوُم َاۡدنٰی ِمن ثُـلُـثَـِی الـلَّی َـّ َك یَۡعـلَـُم َان َـّ ِانَّ َرب

ـَر ِمـَن الۡـُقـۡرآِنج  ُر الـلَّـۡیـَل َو النَّـهاَرج َعـِلـَم َاۡن لَۡن تُۡحـصوُه فَـتاَب َعـلَـۡیـُكۡمز فَاۡقـَرئوا ما تَـَیـسَّ ُه یُـَقـِدّ َو اللٰـّ

َعـِلـَم َاۡن َسـَیـكوُن ِمۡنـُكۡم َمۡرضٰی َو آَخـروَن  یَۡضـِربوَن  ِفی اۡلَۡرِض یَـبۡـَتـغوَن  ِمۡن  فَۡضـِل اللِّٰه َو آَخـروَن 

كاَة  َو َاۡقـِرُضوا اللَّٰه َقۡرًضا  ـالَة َو آتُوا الزَّ ـَر ِمۡنـُه ج َو َاقیـُموا الصَّ یُـقاِتـلوَن فی َسـبیـِل اللِّٰهز فَاۡقـَرئوا ما تَـَیسَّ

موا ِلَنۡـُفـِسـُكۡم ِمۡن َخۡیـٍر تَـِجـدوُه ِعۡنـَداللِّٰه هُـَو َخۡیـًرا َو َاۡعـظَـَم َاۡجـًراج َو اۡسـَتـۡغـِفـُروا  َحـَسـنًا ج َو ما تُـَقـِدّ

َه َغـفوٌر َرحیـٌم   َهز ِانَّ الـلٰـّ الـلٰـّ
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٭  در آخر هر قرآن کامل،فهرست سوره های قرآن آمده است.برای یافتن هر سوره می توانید از این فهرست استفاده کنید.



در سال های قبل با برخی از آیات قرآن درباره ی اهّمیت و جایگاه نماز آشنا شده اید؛ در آیات 2 تا 4 سوره ی َانفال نیز به این موضوع 
اشاره شده است. این آیات را بخوانید و به ترجمه ی آنها توّجه کنید.

ذیـَن ِاذا ُذِكـَر اللُّٰه َوِجـلَۡت ُقـلوبُـُهۡم  َما الۡـُمۡؤِمـنوَن الَـّ َـّ 1ـ ِان
   مؤمنان کسانی هستند که چون یاد خدا شود، دل هایشان خاشع می شود،

2ـ َو ِاذا تُـِلـَیۡت َعـلَۡیـِهۡم آیاتُـهو زاَدتۡـُهۡم ایـمانًا 

   و چون آیات او برایشان تالوت شود ایمانشان بیشتر می شود،
لوَن     3ـ َو َعـلٰی َرِبّـِهۡم یَـَتـَوكَـّ

   و ایشان بر پروردگار خود توکّل می کنند.
ـالَة  ذیـَن یُـقیـموَن الـصَّ 4ـ َالَـّ

   مؤمنان کسانی هستند که نماز را برپا می دارند.
5ـ َو ِمـّما َرَزۡقـناهُۡم یُـۡنـِفـقوَن   

    و از آنچه به ایشان روزی دادیم، انفاق می کنند.
ا  ِئـَك هُـُم الۡـُمۡؤِمـنوَن َحـقًّ ـٰ 6ـ ُاول

   ایشان مؤمنان واقعی هستند.
7ـ لَـُهۡم َدَرجـاٌت ِعۡنـَد َرِبّـِهۡم

   برایشان درجه هایی نزد پروردگارشان است،
8ـ َو َمۡغـِفـَرةٌ َو ِرۡزٌق كَـریـٌم  

   و آمرزش و روزی ارزشمند.

4

2

3

4

جلسه ی دوم

دانش آموزان عزیز ! برای آشنایی بیشتر شما با قرآن کریم، برخی از آیات کتاب درسی به صورت ساده، ترجمه شده است. این 
از  آیات نیست. در بخشی  این  به حفظ ترجمه ی  نیازی  باشید  به یاد داشته  با فهم تدریجی قرآن کریم آشنا می کند.  ترجمه ها شما را 

تمرین های این کتاب و نیز در کتاب های دوره ی متوسطه با معنای آیات قرآن کریم بیشتر آشنا خواهید شد.

»نـمـاز در قـرآن« خواندن قرآن
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

     آیات نماز در قرآن را بخوان و درباره ی عبارت های4 و5 با خانواده ی خود 
گفت وگو كن.

 دانش آموزان عزیز ! تمرین های »کار در کالس« را به کمک هم کالسی های خود و با استفاده از ترجمه های آیات درس و 
دانسته های قبلی خود انجام دهید. در صورت نیاز می توانید به فهرست کلمات پایان کتاب نیز مراجعه کنید. 

تمرین اّول : معنای این كلمات قرآنی را رو به روی آنها بنویسید.

            ُمۡؤِمـنون : …                 ُقـلوب : …                  َصـالة : …                    ِرۡزق : …

تمرین دوم :  معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ یُـقـیـمـوَن:   انفاق می کنند  برپا می دارند

2ـ یُـۡنـِفـقـونَ  انفاق می کنند  برپا می دارند

تمرین سوم : آیه ی 3 سوره ی بقره  را بخوانید و ترجمه ی آن را کامل کنید.

ـالَة ذیـن یُـۡؤِمـنـوَن ِبـالۡـَغـۡیـِب َو یُـقـیـمـوَن الصَّ 1ـ َالَـّ

      …    ایمان می آورند  به   …        و       …               …      را

2ـ َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم یُـۡنـِفـقـونَ                             

    و از آنچه به آنها روزی دادیم،    …

کار رد کالس

3
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جلسه ی سوم

آشنایی بیشتر با خّط قرآن: دانش آموزان عزیز! شما در سال های گذشته با ویژگی های خّط قرآن آشنا شده اید. در 
این جلسه، برای توّجه بیشتر به خّط قرآن، برخی از مهم ترین ویژگی های این خط آمده است. لطفًا به آنها دّقت كنید و شكل 

آنها را خوب به خاطر بسپارید.

فّعالیت :  به كمک هم گروهی خود، كلمات بال را در صفحه ی بعد پیدا كنید و آنها را با صدای بلند بخوانید.

مـ               عالمت وقف لزم
ط               عالمت وقف خیلی خوب

ج               عالمت وقف خوب
ز               عالمت وقف مناسب

آشنایی با عالئم وقف

خوانده می شودنوشته می شودردیف

َاۡلـِكـتاَبَالۡـِكــتـَب1
َاۡلـِقـیاَمـِةَالۡـِقـیـَمـِة2
ِلـۡلـکـاِفـریـَنِلـۡلـکـِفـریـَن3
َاراَكَاربـَك4
ـٴَـًة5 َخـطیـَئـًةَخـطـی
ـٴًـا6 َبـریـًئابَـری
ـلـٰوَة7 ـالَةَالـصَّ َالـصَّ
َاۡلـَحـیـاَةَالـَحـیـٰوَة8
9

ٰ
ِبـه یِبـه

10
ٰ
َنفـِسـه ینَـۡفـِسـه

ٰ

ٰ

ٰ
ٰ

این كلمات را بخوانید و آنها را باهم مقایسه كنید. 

٭  برای کسب اطاّلعات بیشتر، به انتهای قرآن کامل » ویژه ی مدارس ابتدایی « مراجعه کنید.

٭  

٭ عالمت تقسیمات قرآنی مانند جزء ، حزب ، نیم حزب و ...

  



7                                  
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

آیات این صفحه را بخوان و هنگام گوش كردن به قرائت این آیات، به ویژگی های 
خّط قرآن دّقت كن.

صفحه ی 95 قرآن کامل

آیات 102 تا 105 سوره ی نساء



           پیام قرآنی

ـالَة كاَنۡت َعـَلی اۡلـُمۡؤِمـنیَن ِكـتـابًا َمۡوقوًتا ِانَّ الصَّ

      قطعًا نماز برای مؤمنان حکمی واجب است كه در زمان های معّین انجام می شود.
                                                                                                                                           سوره ی ِنـساء، آیه ی103

8

جلسه ی چهارم

فعالیت 1ــ به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی اهمیت خواندن نماز و وقت آن گفت و گو كنید.

فعالیت 2ــ آیه ی 103 سوره ی نساء را بخوان و بگو كلمه ی »َصـالة « چند بار در این آیه آمده است؟



از نمازخانه یا دفتر مدرسه به تعداد کافی، قرآن به کالس 
بیاورید؛ هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد. با راهنمایی آموزگار 

به صورت تصادفی قرآن را باز کنید. 
سپس دانش آموزان هر میز، آیات آن دو صفحه را برای 
یکدیگر می خوانند. آن گاه هر دانش آموز حدود یک سطر را با 

صدای بلند می خواند.

9

خواندن 
از روی قرآن کامل

                                                        وقت نماز

ۡمـِس َو َقۡبـَل ُغـروِبـها  ۡح ِبـَحۡمـِد َرِبّـَك َقۡبـَل ُطـلوِع الشَّ َو َسـِبّ
و با حمد و ستایش، پروردگارت را قبل از طلوع و غروب خورشید 

 
ۡح َو َاۡطـراَف الـنَّـهاِر  َو ِمۡن آناِء الـلَّۡیـِل َفـَسـِبّ
و در برخی از ساعات شب و روز نیز خدا را تسبیح كن

َك َتـۡرضٰی  َلـَعـلَـّ
تا راضی و خشنود گردی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 در ادامه ی آیات درس، آیات 106 تا 113 سوره ی نساء را از روی قرآنی كه 
در خانه دارید، بخوان.

انس با قرآن کریم )استان تهران، شهرری، حرم امام خمینی(  یک نکته 
از هزاران

سوره ی طه، آیه ی 130
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درس دوم
آیات 1 تا 9 سوره ی فتح   جلسه ی اّول

   قرائت آیات درس را با استفاده از کتاب گویا  گوش کن و سعی کن مانند آن 
بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

صفحه ی 511 قرآن کامل
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تمرین قرائت

 

ـماواِت َو ااَۡلۡرِض  1ــ َو ِلـلّٰـِه ُجـنوُد السَّ

    و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین

ُه َعـزیـًزا َحـكیـًما   2ــ َو كاَن اللّٰ

    و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.

ـًرا َو َنـذیـًرا  َك شاِهـًدا َو ُمـَبـِشّ 3ــ ِاّنا َاۡرَسلـناۡ

    قطعاً ما فرستادیم تو را، گواه )برمردم( و بشارت دهنده و هشداردهنده

ِه َو َرسوِلـهی  4ــ ِلـُتـۡؤِمـنوا ِباللّٰ

    تا )ای مردم( ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش،

ـروُه  روُه َو ُتـَوِقّ 5ــ َو ُتـَعـِزّ

     و یاری کنید او را و بزرگ دارید او را )پیامبر را(؛

6ــ َو ُتـَسـِبّـحوُه ُبۡكـَرًة َو َاصیـًل

      و تسبیح بگویید و ستایش کنید او )خدا( را بامداد و شامگاه.

7

8

9

خواندن قرآن

جلسه ی دوم

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

آیات 7 تا 9 سوره ی فتح را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول :  معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َرسـول: ... ه: ...                َسـماوات: ...               َاۡرض: ...                       َالـلٰـّ

تمرین دوم :  معنای صحیح را عالمت بزنید.

١ـ  ُجـنـود:       لشکریان               فرشتگان

ـر:      بشارت دهنده                هشداردهنده 2ـ ُمـبَـِشّ

٣ـ نَـذیـر:      بشارت دهنده                 هشداردهنده

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی کهف ـمـاواِت َو اۡلَۡرِض     نـا َربُّ الـسَّ ُـّ ١ـ فَـقـالـوا َرب

    پس گفتند: پروردگار ما،   …       …       و   …     است.

سوره ی َقَصص 2ـ ِانَّ ِفـۡرَعـۡوَن َو هاماَن َو ُجـنـوَد هُـما کانوا خاِطئـیـَن   

    قطعاً       …      و     …    و      …        آن دو، خطاکار و گناه کار بودند.

سوره ی احزاب ًرا َو نَـذیـًرا   َهـا الـنَّـِبـیُّ ِانّـا َاۡرَسـۡلـنـاَك شـاِهـًدا َو ُمـبَـِشّ ُـّ ٣ـ یا َای

        ای           …       قطعاً ما فرستادیم تو را گواه      و       …      و     …

کار رد کالس

١4

45

8

  عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و بگو کدام یک از این عبارات با پیام قرآنی 
درس اّول ارتباط دارد. 
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 آیات 10 تا 15 سوره ی فتح  

خواندن قرآن

جلسه  ی سوم

صفحه ی 512 قرآن کامل
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با توّجه به این دو تصویر درباره ی یاری رساندن خداوند به رزمندگان اسالم، گفت  و گو كنید. 		

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و شماره ی آیه ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ِانّـا فَـَتۡحـنا لَـَك فَـۡتـًحا ُمـبیـنًا 

)ای پیامبر،( قطعًا ما پیروزی چشمگیر و بزرگی نصیب تو كردیم.
            َفـتـح: پیروزی                               

سوره ی فتح، آیه ی ...

      برای پیروزی بر دشمنان، چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ در این مورد با 
اعضای خانواده ی خود صحبت کن.

آزاد سازی خّرمشهر 

فتح مّکه
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

توضیحاتتاریخنام عملیاتردیف

7 عملیات به نام سوره ی َنصردی59  تا مرداد 66َنصر ) 1 تا 7 (١

9 عملیات به نام سوره ی َفتحخرداد 60 تا مرداد 66فتح ) 1 تا 9(2

ابتدای آیه ی 29 سوره ی فتحآذر 60ال اله اال الله، محّمد رسول الله٣

از آیه ی آخر سوره ی َقدرآذر 60َمطلع الفجر4

آخر آیه ی ١ سوره ی فتحنوروز 6١فتُح المبین5

١0 عملیات به نام سوره ی َفجرفروردین 62 تا اسفند 66والفجر ) 1 تا 10 (6

ابتدای آیه ی ١85 سوره ی بقرهتیر 6١رمضان7

از آیه ی ١2٣ سوره ی آل ِعمراناسفند 6٣َبـدر8

از آیه ی ١4 سوره ی َصّفمهر 65َانصار9

از آیه ی ١4 سوره ی َفجرمرداد 67ِمرصاد١0

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته 
از هزاران

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید 

و از روی آن بخوانید.

حّتٰی یک وجب خاک  
صدام با تحریک و حمایت دشمنان انقالب اسالمی با همه ی قوای خود در 31  شهریورماه 1359 به ایران حمله کرد. 
این جنگ تحمیلی هشت سال به طول  انجامید. در این مّدت، رزمندگان جان برکف ایران بیش از 100 عملیات بزرگ را علیه 
دشمن متجاوز، برنامه ریزی و اجرا کردند. در چند سده ی اخیر، این تنها جنگی بود كه دشمن نتوانست حّتٰی یک وجب از 

خاک ایران عزیزمان را به چنگ آورد.
در حماسه ی دفاع مقّدس، نام عملیات زیر،  برگرفته از آیات قرآن یا نام برخی از سوره های قرآن كریم بود.

  در ادامه ی آیات درس، از آیه ی 16 تا 23 سوره ی فتح را از روی 
قرآنی كه در خانه دارید، بخوان.

جلسه ی چهارم

انس با قرآن در جبهه
شهید غالمحسین تازه عصاره، استان خوزستان، شهر مقاوم دزفول 
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درس سوم
جلسه ی اّول

  قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

آیه ی 29 سوره ی فتح و آیات 1 تا 4 سوره ی ُحجرات  

صفحه ی 515 قرآن کامل
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َما الۡـُمـۡؤِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ  َـّ 1ـ ِان

    مؤمنان برادران٭ یکدیگرند

٢ـ فَـاَۡصـِلـحوا بَـۡیـَن َاَخـَویۡـُكۡم

    پس میان برادرانتان اصالح کنید.

َه   لَـَعـلَّـُكـۡم تُـۡرَحـموَن    ُقوا الـلٰـّ ٣ـ َو اتَـّ

    و تقوای خدا را پیشه کنید تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.

ذیـَن آَمـنوا  َها الَـّ ُـّ ٤ـ یا َای

    ای کسانی که ایمان آوردید )ای مؤمنان(،

٥ـ ال یَۡسـَخۡر َقـۡوٌم ِمۡن َقۡوٍم 

    گروهی )از شما( گروه دیگری را مسخره نکند،

٦ـ َعـسٰی َاۡن یَـكونوا َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهۡم

    چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.

تمرین قرائت

10

جلسه  ی دوم

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

 آیات 10 و 11 سوره ی ُحجرات  را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

٭ در زبان عربی هرگاه گفته می شود »برادران« )  ِاخَوة(، شامل هر دو گروه مردان و زنان مؤمن است.



٧ـ َو ال ِنـساءٌ ِمۡن ِنـساٍء 

    و هیچ گروهی از زنان، گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

٨ ـ َعـسٰی َاۡن یَـُكـنَّ َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهـنَّ 

    چه بسا آنها بهتر از اینها باشند؛

٩ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـُكۡم

    و از یکدیگر عیب جویی نکنید،

10ـ َو ال تَـنابَـزوا ِبا اۡلَ   لۡـقاِب  ...                                                                                   

       و برای یکدیگر لقب های بد نگذارید.

18

11



                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

آیات این جلسه را با توّجه به معنا، بخوان.

19

٧ـ َو ال ِنـساءٌ ِمۡن ِنـساٍء 

    و هیچ گروهی از زنان، گروه دیگری از زنان را مسخره نکند،

٨ ـ َعـسٰی َاۡن یَـُكـنَّ َخـۡیـًرا ِمـۡنـُهـنَّ 

    چه بسا آنها بهتر از اینها باشند؛

٩ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـُكۡم

    و از یکدیگر عیب جویی نکنید،

١٠ـ َو ال تَـنابَـزوا ِبا اۡلَ   لۡـقاِب  ...                                                                                   

       و برای یکدیگر لقب های بد نگذارید.

کار رد کالس

تمرین اّول :  معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ذیـَن: ...                 َقـۡوم: ...             َخـۡیـر:...        ُمـۡؤِمـنـوَن: ...              َالَـّ

 تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

قـوا:    توّقف کنید  تقوا پیشه کنید 1ـ ِاتَـّ

ها:   ای  کسانی که ُـّ 2ـ یا َای

3ـ ِنـسـاء:   زنان  مردان

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

َهـا النَّـِبـیُّ جاِهـِد الۡـکُـّفـاَر َو الۡـُمـنـاِفـقـیـَن                                      سوره ی توبه، ٧3 ُـّ 1ـ یا َای

       ای          …       جهاد کن با    …        و            …                                                                                     

َه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـر ٌ                      سوره ی بقره َه َو اۡعـلَـمـوا َانَّ الـلٰـّ ُقـوا الـلٰـّ 2ـ َو اتَـّ

     و    …  خدا را… و بدانید که            …          به آنچه عمل می کنید      …       است.                                            

َهـا الـنَّـِبـیُّ ُقـۡل ِلَ ۡزواِجـَك َو بَـنـاِتـَك َو ِنـسـاِء الۡـمۡؤِمـنـیـَن  ُـّ 3ـ یـا َای

          …          پیامبر     …         به همسرانت و دخترانت    و        …              مؤمنان 

     یُـۡدنـیـَن َعـلَـۡیـِهـنَّ ِمـۡن َجـالبـیـِبـِهـنَّ                                              سوره ی احزاب، 59

        که با چادر یا پوشش بلند، خود را بپوشانند. 

233
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جلسه ی سوم
 آیات 5 تا 11 سوره ی ُحـُجـرات   

خواندن قرآن

صفحه ی 516 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

َو ال َتۡلـِمـزوا اَ ۡنـُفـَسـُكۡم            از هم عیب جویی نكنید؛

َو ال َتـنا  َبـزوا بِااَۡلۡلـقاِب             و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا نزنید. 
سوره ی ُحجرات، آیه ی ...

به كمک شعر و تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت وگو كنید.

پروین اعتصامی

فّعالیت : با مراجعه به آیات صفحه ی قبل، شماره ی آیه ی پیام قرآنی را در قسمت خالی آن بنویسید.

    1ــ آیات صفحه ی قبل را بخوان.
    2ــ با كسانی كه از دیگران عیب جویی می كنند و به آنها لقب ناپسند می دهند، 

خوب است چگونه رفتار کنیم ؟

ّ
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با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از 
دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از 

روی آن بخوانید.

                                      
                           مؤمنان برادرند

َمـا الۡـُمـۡؤِمـنوَن ِاۡخـَوةٌ َـّ          ِان

            مؤمنان برادران یکدیگرند           
                            سوره ی حجرات، آیه ی 10

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

1ــ كتاب نهج البالغه، عهدنامه ی امام علی علیه الّسالم به مالک اشتر )نامه ی 53(

        صفحه ی اّول و دوم سوره ی ُحـُجـرات را از روی قرآنی كه در خانه دارید، بخوان.

انس با قرآن کریم در استان فارس، شهرستان داراب

حج،نماد برادری و وحدت مسلمانان جهان

امیر المؤمنین امام علی علیه الّسالم:

با همه ی مردم مهربان باش،
زیرا آنها یا برادران دینی تو هستند، یا انسان هایی هستند كه در آفرینش با تو یکسان اند.1 

یک نکته 
از هزاران
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درس چهارم
جلسه ی اّول

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

 آیات 12 تا 18 سوره ی ُحـُجـرات

 قرائت آیات درس را گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

صفحه ی 517 قرآن کامل
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تمرین قرائت

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

جلسه ی دوم

 آیات 12 و 18 سوره ی ُحجرات را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

ِنّ  ذیـَن آَمـنُوا اۡجـَتـِنـبوا كَـثیـًرا ِمـَن الظَـّ َها الَـّ ُـّ  1ـ یا َای

     ای کسانی که ایمان آورده اید، اجتناب و دوری کنید از بسیاری از گَمان ها،

ِنّ ِاثۡـٌم   2ـ ِانَّ بَـۡعـَض الـظَـّ

     قطعاً بعضی از گمان ها گناه است؛

ـسوا   3ـ َو ال تَـَجـسَّ

      و )در کار یکدیگر( تجّسس نکنید،

 4ـ َو ال یَـۡغـَتـۡب بَـۡعـُضـُكـۡم بَـۡعـًضـا  ...  

     و غیبت یکدیگر را نکنید   … 

ـمـاواِت َو ااۡلَۡرِض  َه یَـۡعـلَـُم َغـۡیـَب الـسَّ  5ـ ِانَّ الـلٰـّ

     قطعاً خدا می داند نهان و غیب آسمان ها و زمین را

ُه بَـصـیـٌر ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن    6ـ َو الـلٰـّ

     و خدا بیناست به آنچه عمل می  کنید.                                               

12

18



                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

110

74

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

بَـصـیـر:... ظَـّن: ...                  بَـۡعـض: ...                َغـۡیـب: ...          
تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  ِاۡجـَتـِنـبـوا:    اجتناب و دوری کردند  اجتناب و دوری کنید
:   قطعاً   شاید 2ـ ِانَّ
3ـ ِاثۡـم:   نام  گناه

4ـ یَـۡعـلَـُم:   می داند  می دانی
5ـ تَـۡعـَمـلـوَن:    عمل کردید  عمل می  کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی بقره َه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر       1ـ ِانَّ الـلٰـّ
     …   …    به آنچه      …             …       است.

سوره ی نَحل َه یَـۡعـلَـُم َو َانۡـُتـۡم ال تَـۡعـلَـمـونَ      2ـ ِانَّ الـلٰـّ
     …    …      …        و    شما    نمی دانید.

سوره ی نساء، 111    
ٰ
مـا یَـۡکـِسبُـه و َعـلـٰی نَـۡفـِسـه َـّ ن 3ـ َو َمـۡن یَـۡکـِسۡب ِاثۡـًمـا فَـاِ

     و هر کس انجام دهد   …   ، پس فقط به زیان خودش آن را انجام داده است.

َه َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغـوَت سوره ی نَحل، 36 ـٍة َرسـواًل َاِن اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ 4ـ َولَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فـی کُـِلّ ُامَّ

     و  قطعاً  بر  انگیختیم   در   هر  امتی  … ی را  که عبادت کنید …  را  و    …             از    …

25

1ـ عبارات قرآنی این جلسه را بخوان.
2ـ سه رفتار ناپسندی را که در عبارات صفحه ی قبل بیان شده، نام ببر و درباره ی 

ارتباط آنها فکر کن.

کار رد کالس
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جلسه ی سوم
 آیات 1 تا 1٥ سوره ی قاف

خواندن قرآن

صفحه ی 518 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ِانَّ َاۡكـَرَمـُكـۡم ِعۡنـَد الـّلٰـِه َاۡتـقاُكـۡم

     بهترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.
 سوره ی ُحجرات ، آیه ی13 

با هم فكری اعضای گروه خود، چند صفت افراد با تقوا را در جاهای خالی بنویسید.

فعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

 1ــ آیات صفحه ی قبل را بخوان
 2ــ درباره ی برترین صفت انسان در نزد  خدا با خانواده ی خود گفت و گو کن.

قرآن خواندنامانت داریخوش اخالقی

پاكیزگیپرهیز از اسراف

سالم كردنغیبت نكردن

قا  ُكْم
ْ

ِاَن  َاْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل   َات
َ

ّ
...

... ...

...

...

...

...
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

َها الّناُس ِانّا َخـلَـۡقـناكُۡم ِمۡن َذكَـٍر َو ُانۡـثیٰ        ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، ُـّ یـا َای

َو َجـَعۡلـناكُۡم ُشـعوبًا َو َقـباِئـَل ِلـَتـعاَرفوا      و شما را از نژادهای مختلف و گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.

ِانَّ َاكۡـَرَمـُكۡم ِعۡنـَد اللِّٰه َاتۡـقاكُۡم                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛

ِانَّ اللَّٰه َعـلیـٌم َخـبیـٌر                               آری خدا، دانای آگاه است.                               

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 35 سوره ی » ق « از روی قرآنی كه در خانه دارید، 
بخوان.

یک نکته 
انس با قرآن کریم در استان کرمان مالک برتریاز هزاران

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از 
و  کنید  باز  تصادفی  به صورت  را  آن  مدرسه،  دفتر 

از روی آن بخوانید.

سوره ی حجرات، آیه ی13



آن  مانند  کن  سعی  و  کن  گوش  گویا  كتاب  از  را  درس  آیات  قرائت 
بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

َها الّناُس ِانّا َخـلَـۡقـناكُۡم ِمۡن َذكَـٍر َو ُانۡـثیٰ        ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، ُـّ یـا َای

َو َجـَعۡلـناكُۡم ُشـعوبًا َو َقـباِئـَل ِلـَتـعاَرفوا      و شما را از نژادهای مختلف و گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.

ِانَّ َاكۡـَرَمـُكۡم ِعۡنـَد اللِّٰه َاتۡـقاكُۡم                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛

ِانَّ اللَّٰه َعـلیـٌم َخـبیـٌر                               آری خدا، دانای آگاه است.                               

درس پنجم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

آیات 36 تا 4٥ سوره ی قاف و آیات 1 تا 6 سوره ی ذاریات

29

صفحه ی 520 قرآن کامل
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تمرین قرائت

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

جلسه ی دوم

خواندن قرآن
آیات  15 تا 19 سوره ی ذاریات  را  بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّـقیَن فی َجـّناٍت َو ُعـیوٍن   

قطعاً افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

ُهۡم ُـّ 2ـ آِخـذیَن ما آتاهُۡم َرب

 دریافت می کنند آنچه را که پروردگارشان به آنها بخشیده است؛

ُهۡم كانوا َقبۡـَل ٰذِلـَك ُمۡحـِسـنیَن    َـّ 3ـ ِان

       اینها پیش از این، از نیکوکاران بوده اند.

4ـ كانوا َقـلیًل ِمـَن الـلَّـۡیـِل ما یَۡهـَجـعوَن     

 ایشان اندکی از شب را می خوابیدند؛

5ـ َو ِبااۡلَۡسـحاِر هُۡم یَۡسـَتـۡغـِفـروَن    

 و در سحرها عبادت و استغفار می کردند؛

6ـ َو فی َاۡمـواِلـِهۡم َحـقٌّ ِللـّساِئـِل َو الۡـَمـۡحـروِم   

      و در اموالشان برای فقیران و نیازمندان سهم مشّخصی قرار می دادند.

18

17

16

19

15
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

لَـۡیـل:  ... ُمـۡحـِسـنـیـَن:  ...  َرّب:  ...     َجـّنـات:  ... 

 تمرین دوم: معنای صحیح را علمت بزنید.

1ـ ُمـتَّـقـیـَن:  افراد با تقوا  افراد با ایمان

2ـ ُعـیـون:  بهشت ها  چشمه ها

3ـ آیـات:  آیه ها، نشانه ها  آیه، نشانه

4ـ نـاس:  آتش  مردم

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی ُمرَسلت 1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّـقـیـَن فـی ِظـلٍل َو ُعـیـوٍن 

     ...         ...          در سایه ی درختان و کنار   ...   هستند.

2ـ ٰهـذا بَـیـاٌن ِلـلـّنـاِس َو هُـدًی َو َمـۡوِعـظَـٌة ِلـۡلـُمـتَّـقـیـنَ   سوره ی آل عمران

     این )قرآن( پیام روشن برای  ...  و  ...   و پند و اندرزی برای     ...       است.

 ِلـلـّنـاِس لَـَعـلَّـُهـۡم یَـتَّـقـونَ  سوره ی بقره
ٰ
ُه آیـاِتـه 3ـ کَـٰذِلـَك یُـبَـِیّـُن الـلٰـّ

     این چنین خداوند بیان می کند   …   خود را برای   …   ، تا آنها تقوا پیشه کنند.

عبارات قرآنی صفحه ی قبل را با توّجه به معنای آنها بخوان.  

41

138

187
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جلسه ی سوم
آیات 7 تا 30 سوره ی ذاریات

خواندن قرآن

صفحه ی 521 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی  

ۡمـِس َو َقـۡبـَل اۡلـُغـروِب َو َسـِبّـۡح بِـَحۡمـِد َربِّـَك َقـۡبـَل طُـلوِع الشَّ

       و خدا را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن عبادت و ستایش كن. 
                                                 

سوره ی ق، آیه ی 39 

 به كمک تصویر و گفت و گو با دوستان خود، بگویید این پیام با کدام یک از پیام های قرآنی 
درس های قبل ارتباط دارد؟ 

فعالیت : این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را همراه با آیه ی بعدی بخوانید.

آیات صفحه ی قبل را بخوان و با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، ساعات اذان 
یکی از روزهای این هفته را یادداشت کن.
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جلسه ی چهارم

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

انس با قرآن کریم در استان سیستان و بلوچستان

یک نکته از
گسترش آسمان هزاران

ـماَء بَـَنـۡیـنـاها ِبـاَیۡـٍد َو ِانّا لَـموِسـعوَن َو السَّ

  و آسمان را با قدرت بنا كردیم و آن را گسترش می دهیم.

                                                                                   سوره ی ذاریات

ُژرژ گاموف ـ دانشمند روسی ـ در كتاب »آفرینش جهان« می گوید:

فضای جهان كه از میلیاردها كهكشان تشكیل یافته در حال انبساط و گسترش است.

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 51 سوره ی ذاریات از روی قرآنی كه در خانه 
دارید، بخوان.

47

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از 
و  کنید  باز  تصادفی  به صورت  را  آن  مدرسه،  دفتر 

از روی آن بخوانید.
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یادآوری   1

فّعالیت 1: این دانش آموز رزمنده می خواهد پس از شکست دشمن متجاوز، پرچم اسلم را به اهتزاز 
درآورد، او را در این پیروزی یاری کنید.

فّعالیت 2: با دقت در شكل همزه و ناخوانا بودن پایه ی آن، كلمات و عبارات قرآنی زیر را بخوانید.

          ُلـۡؤُلـًؤا                    َء اَ    ۡنَت                         َیـۡبـَدُؤا                     ٰهـُؤالِء         

ـۡئ                          ُفـؤاُد                    َشـَنـئـاُن         َتـۡأویُل                      َنـِبّ

نا ال ُتـؤاِخۡذنا 1ــ َربَـّ

ـًا َنـۡقـَرُؤه و َل َعـَلـۡیـنـا ِكـتـاب 2ــ َحّتٰی ُتـَنِزّ
فّعالیت 3: این حدیث شریف، كدام پیام قرآنی را به یاد شما می آورد؟ در این باره با دوستان خود گفت وگو كنید.

پیامبر اعظم صّلی اللّٰه علیه و آله :    َاَحبُّ ااۡلَۡعـماِل ِالَی اللِّٰه ِحـۡفـُظ الِلّساِن

                                               بهترین کارها در نزد خداوند، نگهداری زبان است.
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فّعالیت 4: ذكر َتـشّهـد نماز را بخوانید و ترجمه ی آنها را كامل كنید.

ُه                                               گواهی می دهم كه  ...    ...     جز    ... 1ــ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلٰـّ

2ــ َوۡحـَده و ال َشریـَك لَـه و                                                      او یكتا است و نیست    ...      برای او.      

ًدا َعبۡـُده و َو َرسولُه و                        و گواهی می دهم كه    ...     بنده ی او  و   ...   اوست. 3ــ َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ٍد                     بار الها ! درود فرست ...  محّمد و  ...    محّمد ٍد َو آِل ُمـَحمَّ ُهمَّ َصِلّ َعـلٰی ُمـَحمَّ 4ــ َاللٰـّ

فّعالیت 5: این آیات قرآنی را با دّقت در حروف مقطعه بخوانید و با توّجه به علمت های وقف ) مـ  ، ط ، ج ، ز  (

و آخر آیات، وقف كنید.

 سوره ی صاد 

 سوره ی هود 

سوره ی مریم 
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درس ششم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

آیات 52 تا 60 سوره ی ذاریات و آیات 1 تا 14 سوره ی طور 

صفحه ی 523 قرآن کامل

قرائت آیات درس را گوش، و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
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تمرین قرائت

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

جلسه ی دوم

آیات 55 تا 58 سوره ی ذاریات را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.خواندن قرآن

كۡـرٰی تَـۡنـَفـُع الۡـُمـۡؤِمـنـیـَن   نَّ الـِذّ  1ـ َو َذِكّـۡر فَـاِ

      و تذکّر بده، پس قطعاً تذکّر برای مؤمنان سودمند است.

 2ـ َو مـا َخـلَـۡقـُت الۡـِجـنَّ َو اِۡلنۡـَس ِاّل ِلـَیـۡعـبُـدوِن

     جن و انسان را خلق کردم تا مرا عبادت و اطاعت کنند )برای رسیدن به راه راست و رستگاری(

 3ـ مـا ُاریـُد ِمـۡنـُهـۡم ِمـۡن ِرۡزٍق 

     از آنها هیچ روزی نمی خواهم

 4ـ َو مـا ُاریـُد َاۡن یُـطۡـِعـموِن

     و نمی خواهم که به من غذا بدهند.

ّزاُق َه هُـَو الـرَّ  5ـ ِانَّ الـلٰـّ

      قطعاً خداست که روزی دهنده است؛ 

ِة الۡـَمـتـیـُن  6ـ ُذو الۡـُقـوَّ

     صاحب قدرت و توانمند است.

55

56

57

58



تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ة:  … ِانۡـس:  …               ُقـوَّ ِرۡزق:  …              

 تمرین دوم: معنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ ِذکۡـرٰی:         تذکُّر            تذکّر بده

2ـ  ِالٰـه:         پروردگار           خدا، معبود

3ـ هُـَو:         صاحب            او

4ـ ذو:         صاحب            او

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ُه ُذو الۡـَفۡضـِل الۡـَعظـیـِم      سوره ی بقره 1ـ َو الـلٰـّ

     و   …     …    بخشش و لطف    …     است.

2ـ ِانَّ فـی ٰذِلـَك لَـَرۡحـَمًة َو ِذکۡـرٰی ِلـَقـۡوٍم یُـۡؤِمـنـوَن              سوره ی عنکبوت

     …    در این )قرآن( رحمت   و     …      برای   … ی است که ایمان می آورند.

حـیـمُ      سوره ی بقره  ۡحـٰمـُن الـرَّ َّل هُـَو الـرَّ 3ـ َو ِالٰـُهـکُـۡم ِالٰـٌه واِحـٌد ل ِالٰـَه ِا

     و   …    شما   …   یکتاست،  …   …    جز …  که   …    ی     …       است.

39

کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

105

163

           آیات این جلسه را با توّجه به معنای آیات یک بار بخوان و سعی كن 
آیات 55 و 56 را حفظ كنی.

51
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جلسه ی سوم
آیات 15 تا 31 سوره ی طور 

خواندن قرآن

به كمک تصویر با دوستان خود گفت و گو كنید و بگویید که نتیجه ی کار  هریک از این دو، در پایان سال تحصیلی چه خواهد بود؟

صفحه ی 524 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

 بِـما َكـَسـَب َرهیـٌن
ٍ
ُكـلُّ اۡمـِریٔ

هر شخصی، به نتیجه ی عمل خود می رسد.
سوره ی طور ، آیه ی ...

ی و َر د
َ

ن یشتن       خو ی    ِكشته  جز       هب        

به كمک تصویر با دوستان خود گفت و گو كنید و بگویید که نتیجه ی کار  هریک از این دو، در پایان سال تحصیلی چه خواهد بود؟

برای موفقیت خود، یک برنامه ی هفتگی مناسب بنویس و به كالس بیاور.

1- َندَروی : ِدرو نکنی

فعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و شماره ی آیه را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

1
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جلسه ی چهارم

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از
                                               همیشه در تپشهزاران

قلب، تلمبه ای عضالنی است که در سینه قرار دارد 
و پیوسته خون را به سراسر بدن می فرستد. قلب در یک 
بار می زند. خدای بزرگ و  شبانه روز حدود 100 هزار 
مهربان این قلب كوچک را آن چنان دقیق و كامل آفریده 
است كه بتواند این کار سنگین را طی ده ها سال از عمر 

یک انسان انجام دهد .

َو فی َاۡنـُفِسـُکـۡم َاَفـال ُتـۡبـِصـروَن

        و آیا در وجود خودتان دّقت نمی کنید؟   

ادامه ی آیات درس را تا پایان سوره ی طور از روی قرآن بخوان.

انس با قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.

سوره ی ذاریات، آیه ی  ٢1
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درس هفتم
جلسه ی اّول

روزی مشركان مّكه نزد رسول خدا صّلی اللّٰه علیه و آله آمدند و گفتند: اگر راست می گویی که پیامبر خدا 
هستی، وقتی شب شد ماه را برای ما دو نیمه كن.

پیامبر خدا )ص( فرمودند: اگر این كار را بكنم، شما به خدا ایمان می آورید؟ گفتند: آری
آن شب، شب چهاردهم ماه بود و ماه كاماًل نورانی بود؛ پیامبر اكرم صّلی اللّٰه علیه و آله دست به دعا بلند 
كردند و از پیشگاه پروردگار خواستند تا درخواست آنها، پذیرفته شود. سپس با انگشت خود به ماه اشاره 
آنها  از  نام صدا زدند و  به  به یک  آله مشركان را یک  اللّٰه علیه و  پیامبرصّلی  نیم شد.  ماه دو  ناگهان  كردند؛ 
خواستند تا این منظره را ببینند و به خدا و دین اسالم ایمان بیاورند. عّده ای از آنان ایمان آوردند و برخی 

نیز به بهانه ی جادو بودن این واقعه، ایمان نیاوردند. آیات ابتدایی سوره ی قمر به این معجزه اشاره دارد. 1

 1ـ تفسیر نمونه، جلد23 ، صفحه ی 8 

 آیات 1 تا 27 سوره ی َقـَمر 

خواندن قرآن

صفحه ی 528 قرآن کامل

َشـقُّ الـَقـمـر



44                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 آیات 28 تا 49 سوره ی قمر را یک بار از روی قرآن بخوان.

صفحه ی 529 قرآن کامل
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ۡحـٰمـُن            َعـلَّـَم الۡـُقۡرآَن       1ـ َالـرَّ

     خدای بخشنده، قرآن را یاد داد.  

2ـ َخـلَـَق اِۡلنۡـساَن               َعـلَّـَمـُه الۡـبَـیاَن    

     انسان را آفرید، به او سخن گفتن را آموخت. 

ۡمـُس َو الۡـَقـَمـُر ِبـُحسـباٍن     3ـ َالشَّ

     خورشید و ماه با حسابی منظم در گردشند

ـَجـُر یَۡسـُجـداِن     4ـ َو الـنَّـۡجـُم َو الشَّ

      و سبزه )زارها( و درخت )ها( در سجده و فرمانبرداری هستند. 

ـماَء َرفَـَعـها َو َوَضـَع الۡـمیـزاَن   5ـ َو السَّ

      و )خداوند( آسمان را برافراشت و )در آن( میزان )و قانون( قرار داد.  

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

٢ 1

4

5

6

7

3

آیات 1 تا 7 سوره ی الرحمن را بخوانید و به معنای آن توجه کنید.خواندن قرآن
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َشـۡمـس:     …              َقـَمـر:     …                َسـمـاء:      …

 تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1ــ َشـَجـَر، َشـَجـَرة    ترازو

2ــ میزان    آفرید

3ــ َخلََق    درخت

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی نور، 35 1ــ ِمـۡن َشـَجـَرٍة ُمـبـاَرکَـٍة َزیۡـتـونَـٍة 

       از           …             …           …

سوره ی انعام، 152 2ــ َو َاۡوفُـوا الۡـَکـۡیـَل َو الۡـمـیـزاَن ِبـالۡـِقـۡسـِط 

       و تمام و کامل، پیمانه   و        …    را به عدالت پر کنید.

سوره ی ابراهیم، 32 ـمـاواِت َو ااۡلَۡرَض  ذی َخـلَـَق الـسَّ ُه الَـّ 3ــ َالـلٰـّ

        …    کسی است که   …          …         و       …       را.
   

معنای کلمات زیر را بنویس، اینها همه نام ها و صفات خداوند است.
  َرّب:                        َرۡحـٰمن:                    َعـلیم:          

  َسـمیـع:                    َبـصیر:                     َرّزاق:
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 آیات 50 تا 55 سوره ی َقـَمر و آیات 1 تا 16 سوره ی َالّرحٰمن

خواندن قرآن

جلسه ی سوم

صفحه ی 531 قرآن کامل
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

           پیام قرآنی

ۡكـِر ۡرنَا الـُقۡرآَن لِلِذّ َو لَـَقۡد َیـسَّ

ما قرآن كریم را برای توّجه و یادآوری، قابل فهم و آسان كردیم.
                                                                                                                                 

سوره ی َقـَمر، آیه ی 17 

َو ُكـلوا َو اۡشـَربوا َو ال ُتۡسـِرفوا

َرِبّ ِزۡدنی ِعۡلـًما

ِاّیاَك نَۡعـُبـُد َو ِاّیاَك نَۡسـتَـعیـُن

َو قولوا لِلـّنـاِس ُحۡسـنًا

با كمک تصویر با دوستان خود، درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

آیات صفحه ی قبل را یک بار همراه با قرائت كتاب گویا بخوان. 

ۡلـُح َخۡیـٌر َو الصُّ

َو بِـاۡلوالِـَدۡیِن  ِاۡحـساًنـا

فعالیت: بررسی كنید پیام قرآنی این درس در سوره ی َقـمر چند بار تكرار شده است ؟  آن را بخوانید.
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن 
از روی قرآن کامل

دو نمونه از موارد نظم در آفرینش را كه برای تو جالب بوده است، بنویس.

یک نکته از 
هزاران

جلسه ی چهارم

انس با قرآن کریم در استان خوزستان

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.

نظم در آفرینش

   ِانّا كُـلَّ َشۡیٍء َخـلَـۡقـناُه ِبـَقـَدٍر   

قطعًا ما هر چیز را به اندازه و سنجیده آفریدیم.
سوره ی قمر آیه ی 49
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درس هشتم
جلسه ی اّول

 آیات 17 تا 40 سوره ی الّرحٰمن  

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

  قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

صفحه ی 532 قرآن کامل
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تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

این آیات منتخب از سوره ی الّرحمن را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.خواندن قرآن

ۡؤلُـُؤ َو الۡـَمـۡرجـاُن   1ـ یَـۡخـُرُج ِمـۡنـُهـَمـا الـلُـّ

بیرون می آید از آن دو )دریا( مروارید و مرجان

ـماواِت َو ااۡلَۡرِض كُـلَّ یَـۡوٍم هُـَو فـی َشـۡأٍن   2ـ یَـۡسـاَلُـهو َمـۡن ِفـی الـسَّ

همه ی کسانی که در آسمان ها و زمین هستند نیاز خود را از او )خدا( درخواست می کنند؛ در هر زمان او 

)خدا( در انجام کاری است.

3ـ َهـۡل َجـزاُء ااِۡلۡحـسـاِن ِاالَّ ااِۡلۡحـسـاُن

آیا جزا و پاداش نیکی، جز نیکی کردن است ؟!

4ـ فـیـِهـما فـاِكـَهـٌة َو نَـۡخـٌل َو ُرّماٌن  

در آن دو )باغ( میوه و درخت خرما و انار است.

5ـ تَـباَرَك اۡسـُم َرِبّـَك ِذی الۡـَجـالِل َو ااِۡلكۡـراِم

پر خیر و برکت است نام پروردگارت که با شکوه و بزرگوار است.

22

60

68

78

29
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معـنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َجـزاء:  …                 ِاۡحـسان:  …             ِاۡسـم:  … لُـۡؤلُـؤ:  …                

 تمرین دوم: معـنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ  َهـۡل:       آیا            جز، مگر

2ـ ِااّل:       آیا            جز، مگر

3ـ ُرّمـان:       سیب            انار

4ـکُـّل:       هر، همه            چیز

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

سوره ی زمر، 62 ُه خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡیٍء  1ـ َالـلٰـّ

       …        …       …      چیز   است.

سوره ی فاطر، 3 ِه  2ـ َهـل ِمـۡن خـاِلـٍق َغـۡیـُر الـلٰـّ

     …    هیچ     …            …   از   …    هست ؟!

ُه ال ِالٰـَه ِااّل هُـَو الَۡحـیُّ الۡـَقـّیـومُ     سوره ی بقره، 255 3ـ َالـلٰـّ

      اللّه، …    …  یی  …     …  ؛که زنده و پاینده است.

ّمـاَن ُمـۡشـَتـِبـًهـا َو َغـۡیـَر ُمـَتـشـاِبـٍه   سوره ی انعام، 99 یۡـتـوَن َو الـرُّ 4ـ … َو َجـّنـاٍت ِمـۡن َاۡعـنـاٍب َو الـزَّ

    ... و  باغ هایی از درختان انگور  و      …           و      …    ، گاه میوه هایی شبیه به هم و گاه متفاوت و متنوع.

این عبارات قرآنی را یک بار با توّجه به معنا بخوان. 
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 آیات 41 تا 67 سوره ی الّرحٰمن

خواندن قرآن

جلسه ی سوم

صفحه ی 533 قرآن کامل
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           پيام قرآنی 

                                                                                                             
به كمک هم گروهی خود، تعداد دفعات تكرار این پيام قرآنی را در سوره ی الرَّحٰمن حساب كنيد. به نظر 

شما چرا این آیه تكرار شده است؟

باِن َفـِبـَاِیّ آالِء َربِّـُکـما ُتـَکِذّ

پس کدامين نعمت خدا را انکار می کنيد؟!

سوره ی الرَّحٰمن، آیه ی16

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن آیات صفحه ی قبل را بخوان و یكی از پيام های قرآنی را كه قباًل آموخته ای، در ا
آن پيدا كن.
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته 
از هزاران

1ــ ثریا: مجموعه ای از چند ستاره که در فارسی به »خوشه ی پروین« معروف است. 2ـ کتاب بحارااَلنوار، جلد 38 ، صفحه ی 108

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

آیات 68 تا 78 سوره ی َالّرحٰمن و آیات 1 تا 16 سوره ی واقعه را پيش خوانی كن.

انس با قرآن کریم در استان گیالن                 مردان پارسی

قرآن کریم آوردن  از  آموزگار خود پس  با راهنمایی 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنيد

و از روی آن بخوانيد.

 سوره ی الّرحٰمن، آیه ی 33

یا َمۡعـَشـَر اۡلـِجـِنّ َو ااِۡلۡنـِس 
ای گروه جن و انس،

ـماواِت َو ااَۡلۡرِض  ِاِن اۡسـَتـَطۡعـُتم َان َتۡنـُفـذوا ِمۡن َاۡقـطاِر السَّ
اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید،

َفاۡنـُفـذوا  
پس بگذرید

ال َتۡنـُفـذوَن ِااّل ِبـُسۡلـطاٍن 

ولی نمی توانید مگر با قدرت و توانمندی.
                                                                                

پيامبر اعظم صّلی الله عليه و آله : دانش اگر در ثریا باشد، مردانی از سرزمين پارس بر آن دست خواهند یافت.2
1
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درس نهم
جلسه ی اّول

آیات 68 تا 78 سوره ی الرحٰمن و آیات 1 تا 16 سوره ی واقعه

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

 آیات 17 تا 50 سوره ی واقعه را از روی قرآن بخوان.

صفحه ی 534 قرآن کامل
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جلسه ی دوم

آیات 68 تا 7٢ سوره ی واقعه را بخوانيد و به معنای آنها توّجه کنيد.

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنيد و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانيد.

خواندن قرآن

ذی تَۡشـَربوَن  1ـ َافَـَرَاۡیـُتـُم الۡــماَء الَـّ

آیا به آبی که می آشاميد دّقت می کنيد؟

 2ـ َا َانۡـُتـۡم َانۡـَزلۡـُتـموُه ِمـَن الۡـُمـۡزِن  َاۡم نَـۡحـُن الۡـُمـۡنـِزلوَن  

آیا شما آن را از ابر فرو فرستاده اید یا ما آن را فرو می فرستيم؟

 3ـ لَۡو نَـشاُء َجـَعۡلـناُه  ُاجاًجا  فَـلَۡو ال تَۡشـُكـروَن  

اگر می خواستيم آن را تلخ و شور می کردیم! پس چرا شکر نمی کنيد؟!

تی توروَن  4ـ َافَـَرَایۡـُتـُم الـّنـاَر الَـّ

آیا به آتشی که می افروزید، دّقت می کنيد؟

 5  ـ َا َانۡـُتـۡم َانۡـَشـۡأتُـۡم َشـَجـَرتَـها  َاۡم نَـۡحـُن الۡـُمـۡنـِشـئـوَن

آیا شما درخِت آن)آتش( را به وجود آورده اید یا ما آن را ایجاد می کنيم؟
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تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسيد.

   مـاء:  …                  نـار:  …               َشـَجـَرة:  …             َعـظـيـم:  …                  

تمرین دوم: معنای صحيح را عالمت بزنيد.

1ـ َا:    نه، نيست        آیا

2ـ َانۡـُتـۡم:    شما        ما

3ـ نَـۡحـُن:    شما        ما

4ـ تَـۡشـکُـروَن:    شکر )می( کنيد        شکر نمی کنيد

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آنها را کامل کنيد.

روَن الۡـُقۡرآَن  …                                                                                       سوره ی نساء َـّ 1ـ َافَـال یَـَتـَدب

       پس   …   تدبير و اندیشه  نمی کنيد در   …   ؟!

2ـ َا  َانۡـُتـۡم تَـۡخـلُـقـونَه و َاۡم نَـۡحـُن الۡـخـاِلـقـونَ                                                         سوره ی واقعه

     …    …   آن را خلق می کنيد  یا   …    خالق )آن( هستيم ؟

ِیّـبـاِت لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡشـکُـروَن              سوره ی َانفال  َو َرَزَقـکُـۡم ِمـَن الـطَـّ
ٰ
َدکُـۡم ِبـَنـۡصـِره َـّ 3ـ َو َای

     و نيرومند کرد شما را با یاری خویش، و روزی داد به شما از غذاهای   …   تا شما    …

کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

با توّجه به عبارات قرآنی این جلسه، دو فایده از فواید »آب و آتش« را در زندگی 
انسان، بنویس.

8٢
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جلسه ی سوم
 آیات 51 تا 76 سوره ی واقعه

خواندن قرآن

صفحه ی 536 قرآن کامل
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           پيام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ـروَن َّال اۡلـُمـطَـهَّ ـه و ِا ال َیـَمـسُّ

با وضو و پاكيزگی به قرآن دست می زنند.

سوره ی واقعه، آیه ی 79

 درباره ی آداب تالوت قرآن با دوستان خود گفت و گو كنيد.

فعاليت : آیات 77 تا 80  سوره ی واقعه را از روی قرآن بخوان و پيام قرآنی درس را در آن صفحه پيدا کن.

پيام قرآنی این درس كدام یک از آداب خواندن قرآن را یادآوری می كند؟ دو مورد از 
این آداب را نام ببر.
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته
 از هزاران

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا
ذی تَۡشـَربوَن       َافَـَرَایۡـُتـُم الۡـماَء الَـّ

آیا در آبی که هر روز می نوشید، دّقت می  کنید؟

                                            سوره ی واقعه، آیه ی 68

ادامه ی آیات درس را تا آخر سوره ی واقعه از روی قرآنی که در خانه دارید، بخوان.

                 آب و آبادانی

انس با قرآن کریم در استان هرمزگان

قرآن کریم آوردن  از  آموزگار خود پس  با راهنمایی 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنيد

و از روی آن بخوانيد.
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درس دهم
جلسه ی اّول

آیات 4 تا 11 سوره ی حدید

خواندن قرآن

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

صفحه ی 538 قرآن کامل
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جلسه ی دوم

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

آیات 7 و 8 سوره ی َحـدید را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.خواندن قرآن

ِه َو َرسوِلـهی  1ـ آِمـنوا ِبالـلٰـّ

ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او

٢ـ َو َانۡـِفـقوا ِمـّما َجـَعـلَـکُۡم ُمۡسـَتۡخـلَـفیـَن فیـِه 

و انفاق کنید از آنچه به شما رسیده است.

ذیـَن آَمـنوا ِمۡنـکُـۡم َو َانۡـَفـقوا  ٣ـ فَالَـّ

پس کسانی از شما که ایمان آوردند و انفاق کردند،

٤ـ لَـُهۡم َاۡجـٌر کَـبیـٌر  

برای آنها پاداش بزرگی است.

ِه  ٥  ـ َو ما لَـکُۡم ال تُـۡؤِمـنوَن ِبالـلٰـّ

و چرا شما به خدا ایمان نمی آورید؟!

سوُل یَـۡدعـوکُـۡم ِلـُتـۡؤِمـنوا ِبـَرِبّـکُـۡم  ٦  ـ َو الـرَّ

درحالی که پیامبر، شما را دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید.

٧ـ َو َقـۡد َاَخـَذ میـثاَقـکُـۡم 

و قطعاً )خداوند( از شما پیمان گرفته است؛

٨   ـ ِاۡن کُۡنـُتۡم ُمـۡؤِمـنیـَن  
اگر مؤمن هستید.

٧

٨
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کار رد کالس

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معـنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َسـبـیـل:   … َجـّنـات:   …  ـر:   …  بَـِشّ نـور:   … 

 تمرین دوم:  معـنای صحیح را عالمت بزنید.

1ـ ءاَمـنـوا:                   ایمان آورید               ایمان آوردند

٢ـ َانۡـَفـقـوا:                  انفاق کردند               انفاق کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ِه                                                                               سوره ی بقره، 1٩٥ 1ـ َو َانۡـِفـقوا فی َسـبـیـِل الـلٰـّ

     و انفاق کنید  در        …         …

ا َو َعـالِنـَیـًة                                                 سوره ی رعد، ٢٢ ٢ـ َو َانۡـَفـقـوا ِمـّمـا َرَزۡقـنـاهُـۡم ِسـرًّ

     و      …         از آنچه به آنها روزی دادیم آشکارا و نهان.

ذی َانۡـَزلۡـنـا                                     سوره ی تَغابُن، ٨  َو الـّنـوِر الَـّ
ٰ
ِه َو َرسـوِلـه ٣ـ فَـآِمـنـوا ِبـالـلٰـّ

   پس ایمان بیاورید …  …  و  …   او  و  …  ی که نازل کردیم.

ذیـَن آَمـنوا َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت َانَّ لَـُهـۡم َجـّناٍت               سوره ی بقره، ٢٥ ـِر الَـّ ٤ـ َو بَـِشّ

   و بشارت ده به کسانی که    …   و     …            …               که برای آنها    …    یی است.

صفحه ی اّول قرآن در تابستان )سوره ی تغابن، آیات 1 تا 6( را پیش خوانی كن. 



65

جلسه ی سوم
 آیات 1٢ تا 1٨ سوره ی َحدید

خواندن قرآن

صفحه ی 539 قرآن کامل
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           پیام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یی هك رد این زندیكی است  ؛                           و خدا

الی این شب بواه،

پای آن کاج بلند ،

ی آب، روی �آ  گاه

 روی اقنون گیاه   .
                                          

َو ُهـَو َمـَعـُكۡم َاۡیـَن ما ُكـۡنـُتۡم

 و خدا با شماست هر جا كه باشید. 

سوره ی حدید، آیه ی4 

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی و شعر آن گفت و گو كنید.

فّعالیت : این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا، و آن را حفظ كنید.

از پدر و مادر خود بخواهید یک خاطره درباره ی پیام قرآنی این درس 
برای شما تعریف كنند.

سهراب سپهری
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جلسه ی چهارم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از 
هزاران

سوسوی چراغی از داخل یکی از اتاق ها توّجهش را جلب کرد. صاحب خانه هنوز بیدار بود و در دل شب قرآن 

می خواند . ُفَضیل برای گذراندن وقت به گوشه ای خزید و پنهان شد تا کسی که قرآن می خواند، بخوابد تا او بتواند قصد 
خود را عملی كند.

بر قلب او نفوذ می كرد. گرچه کارهای زشتش، او  در آن سکوت شب، فقط صوت زیبای قرآن شنیده می شد و 
را به تدریج با اسالم بیگانه کرده بود، ولی در دلش به خدا و اسالم ایمان داشت. او با شنیدن آیات قرآن، به فکر عمیقی 
فرو رفت، گویا روزنه ای به سوی حقیقت برای او باز شده بود، بغض او ترکید و در تنهایی به حال خود گریست، اشک 
چون باران در گونه های او جاری شد. جّذابیت و معنویت قرآن هر لحظه او را بیشتر تحت تأثیر قرار می داد، در این میان، 

آیه ی 16 سوره ی حدید را شنید:

 َا لَۡم َیـۡأِن لِلَّـذیـَن آَمـنوا َاۡن تَۡخـَشـَع ُقـلوُبـُهۡم لِـِذۡكـِر الّلِٰه

   آیا زمان آن نرسیده است كه دل های مؤمنان به یاد خدا، خاشع گردد؟ 

                               توّلدی دیگر
انس با قرآن کریم در استان قم )حرم حضرت معصومه سالم الّله علیها(

قرآن کریم آوردن  از  آموزگار خود پس  با راهنمایی 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.

سوره ی حدید، آیه ی 16
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 24 سوره ی حدید از روی قرآن، بخوان.

آری پروردگارا، اکنون زمان آن فرا رسیده، و هنگام خشوع دل من همین االن است. این آیه آن چنان در قلب او اثر 

گذاشت که تمام زندگی اش را دگرگون ساخت. 

آن شب را به کاروان سرایی رفت تا استراحت کند. کاروانیان عازم سفر حج بودند، آنها درباره ی ادامه ی سفر گفت وگو 

می کردند. شخصی گفت: نباید در شب حرکت کنیم، چون راه ناامن است، در این منطقه راهزنی بی رحم و سنگدل وجود 

دارد که با کمک همدستان خود راه را بر کاروانیان می بندد و دست به دزدی می زند. دوستان آن شخص حرف او را پذیرفتند 

و هر یک داستانی از راهزنی های آن مرد بی رحم تعریف کردند.

ُفَضیل همه این حرف ها را شنید و با خود گفت: خدایا، من چقدر بدبخت و بیچاره هستم که پیوسته خاطر آسوده ی 

مردم را به ترس می اندازم و آنها را نگران می كنم. او با شجاعت از جا برخاست و خود را به کاروانیان معّرفی کرد و گفت: 

ای مردم، آسوده باشید که دیگر کاروانی از دست فضیل ناراحت نخواهد شد. آن فضیل مرده است و فضیل دیگری متوّلد 

شده است.

بعدها کاروانیان فضیل بن عیاض را دیدند که با حالی دگرگون، برگرد خانه ی خدا به طواف مشغول است. از آن به بعد 

دیگر مردم او را به جای فضیل سارق، فضیل عارف می شناختند.
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یادآوری2

ّٰلله علیه و آله با کدام آیه ارتباط دارد. فّعالیت 1ـ مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صّلی ا

ها ُطـُرُق اۡلـُقۡرآِن ـواِك، َفـِانَـّ ـبوا َاۡفـواَهـُکۡم ِبـالِسّ َطـِیّ
دهان های خود را با مسواک پاکیزه کنید؛ زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است.1

 60 3ـ سوره ی الّرحمن، آیه ی                   79 2ـ سوره ی واقعه، آیه ی                      25 1ـ سوره ی َحـدید، آیه ی

فّعالیت 2ـ  با توجه به حروف مقطعه، آیات زیر را بخوانید.

ۡكـِر 1ـ ص            َو اۡلـُقۡرآِن ِذی الِذّ

2ـ طـه             ما اَ  ۡنـَزۡلـنا َعـَلۡیـَك اۡلـُقۡرآَن ِلـَتۡشـقٰی 

3ـ یـس              َو اۡلـُقۡرآِن اۡلـَحـكیـِم

4ـ طـسـم           ِتۡلـَك آیاُت اۡلـِكـتاِب اۡلـُمـبیـِن

5ـ كـهـیـعـص              ِذۡكـُر َرۡحـَمـِة َرِبّـَك َعۡبـَده و َزَكـِرّیا 

ذیـَن ِمۡن َقۡبـِلـَك الـلّٰـُه اۡلـَعـزیـُز اۡلـَحـكیـُم 6ـ حـم            عـسـق           َكـٰذِلـَك یوحی ِاَلۡیـَك َو ِاَلی الَـّ

فّعالیت 3ـ با اعضای گروه خود، یک گزینه را انتخاب كنید و آیات آن را روی قرآن كامل بخوانید.
1ـ سوره ی ذاریات، آیات 1 تا 11                      2ـ سوره ی طور، آیات 1 تا 11                 3ـ سوره ی قمر، آیات 1 تا 6

4ـ سوره ی الّرحٰمن، آیات 1 تا 7                        5  ـ سوره ی واقعه، آیات 1 تا 7                 6  ـ سوره ی حدید، آیات 1 تا 3

فّعالیت 4: به کمک هم گروهی خود، آیه ی 61 سوره ی آل عمران را در قرآن کامل بیابید و بخوانید.

به این آیه »آیه ی مباهله« می گویند؛ برای آشنایی با معنای مباهله و داستان آن به صفحات بعد مراجعه کنید. 

  2
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1- کتاب میزان الحکمة، جلد 4، ص 597
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قصّه ی آیه ها

شهر مدینه اّولین باری است که میهمانانی چنین غریبه را به خود می بیند. گروهی از بزرگان و دانشمندان مسیحی 

به این شهر آمده اند تا با پیامبر اسالم مالقات کنند.

میهمانان مسیحی وارد مسجد می شوند، پیامبر از جای برمی خیزد و به گرمی از آنان استقبال می کند. در میان 

آنها که همه از دانشمندان مسیحی سرزمین نجران هستند، پیرمردی به چشم می خورد، که پیداست سرپرستی گروه را 

برعهده دارد. او با پیامبر شروع به سخن گفتن می کند: »چندی پیش، نامه ای از شما به دست ما رسید، آمده ایم تا از 

نزدیک، سخنان شما را بشنویم«.

پیامبر می گوید: »آنچه من از شما خواسته ام، پرستش خدای یگانه و پذیرش اسالم است.« سپس برای معّرفی 

اسالم، آیاتی از قرآن کریم را برای ایشان می خواند.

آنها پاسخ می دهند: »اگر منظور از پذیرش اسالم، ایمان به خداست، ما قبالً به خدا ایمان آورده ایم و به احکام 

او عمل می کنیم«.

پیامبر می فرماید: »پذیرش اسالم، آثار و عالئمی دارد که با آنچه شما معتقدید و انجام می دهید، سازگاری ندارد. 

شما حضرت عیسی علیه الّسالم را فرزند خدا می دانید، در حالی که او یکی از پیامبران الهی است و مانند آنها آفریده  و 

بنده ی خداست«.

آنها به فکر فرو می روند. هیچ یک از دانشمندان مسیحی، پاسخ قانع کننده ای برای این کالم پیامبر پیدا نمی کنند. 

عاقبت رهبر گروه پس از گفت وگوی طوالنی چنین می گوید: »ما با این سخنان قانع نمی شویم و دست از دین خود 

برنمی داریم«.

فاتحان بی سپاه
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حال،  این  در  می کند.  تعّجب  نمی پذیرند،  را  حقیقت  روشن،  بیان  این  با  مسیحی  دانشمندان  اینکه  از  پیامبر 

فرشته ی وحی این آیه را بر پیامبر می خواند:

ـَك فیـِه   هر کس درباره ی حضرت مسیح با تو بحث و جدل می کند،  فَـَمـۡن حاجَّ

پس از آنکه حقیقت روشن شد، ِمـۡن بَـۡعـِد ما جائَـَك ِمـَن الۡـِعـۡلـِم  

به آنها بگو: خوب است فَـُقۡل تَـعالَـوا  

نَـۡدُع َابۡـنائَـنا َو َابۡـنائَـکُمۡ   شما پسرانتان را بیاورید و ما هم پسرانمان را،

شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان را َو ِنـسائَـنا َو ِنـسائَـکُۡم   

شماخودتان بیایید و ما هم خودمان می آییم، َو َانۡـُفـَسـنـا َو َانۡـُفـَسـکُـم  

سپس با هم مباهله کنیم. ثُـمَّ نَـبۡـَتـِهـۡل  

فَـَنۡجـَعـۡل لَـۡعـَنـَة اللِّه َعلَی الۡکاِذبینَ  یعنی دعا کنیم و از خدا بخواهیم گروهی که دروغ   

    می گویند مورد نفرین و مجازات خدا قرار گیرند.
 

   سوره ی آل عمران، آیه ی 61
پیامبر پس از انتقال این پیام الهی به آنان اعالم می کند که من برای »ُمباهله« آماده ام. دانشمندان مسیحی به هم 

نگاه می کنند، پیداست که برخی از این پیشنهاد راضی نیستند، اّما گویا چاره ای نیست.

زمان مراسم مباهله، صبح روز بعد و مکان آن صحرای بیرون مدینه تعیین می شود.

٭ ٭ ٭
صبح روز بعد دانشمندان مسیحی در بیرون مدینه به دروازه ی شهر چشم دوخته اند تا محّمد صلی الله علیه واله 

با لشکری از یاران خود در مراسم مباهله حاضر شود.

تعداد زیادی از مسلمانان نیز در کنار دروازه ی شهر و در اطراف مسیحیان و در طول مسیر صف کشیده اند تا 

شاهد این مراسم بی نظیر و بی سابقه باشند.
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لحظات انتظار سپری می شود و پیامبر در حالی که دست »حسن« را در دست و »حسین« را در آغوش 

دارد، از دروازه ی مدینه خارج می شود. پشت سر او تنها یک مرد و یک زن دیده می شوند. آن مرد »علی« و 

آن زن، »فاطمه« است. تعّجب و حیرت، همراه با نگرانی و وحشت بر دل مسیحیان سایه می اندازد.
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کسی می گوید: نگاه کن، او فقط دختر، داماد و دو نوه ی خردسال خود را به همراه آورده است.

بزرگ مسیحیان در حالی که صدایش می لرزد، می گوید: »همین نشان حّقانیت اوست. به جای اینکه لشکری 

را برای مباهله بیاورد، فقط عزیران و نزدیکان خود را آورده است، پیداست به حّقانیت دعوت خود مطمئن است 

که عزیزترین کسانش را به همراه آورده است«.

در این حال، چندین نفر از مسیحیان خود را به او می رسانند و با نگرانی و اضطراب  می گویند: »ما به این 

مباهله تن نمی دهیم. چرا که عذاب خدا را برای خود حتمی می شماریم«.

چند نفر دیگر ادامه می دهند: »مباهله مصلحت نیست. چه بسا عذاب، همه ی مسیحیان را در بر بگیرد«.

کم کم تردید و نگرانی در دل تمام دانشمندان مسیحی می افتد و همه تالش می کنند که به نحوی رهبرشان را 

از انجام این مباهله بازدارند. رهبرشان همه را آرام می کند و می گوید: »من معتقدم که مباهله صالح نیست. این 

پنج چهره ی نورانی که ما می بینیم، اگر دست به دعا بردارند، نابودی ما حتمی است«.

که  شرطی  هر  کنید.  معاف  مباهله  از  را  »ما  می گوید:  تواضع  و  احترام  با  و  می رود  پیامبر  سوی  به  او 

داشته باشید، قبول می کنیم«.

پیامبر با بزرگواری و مهربانی، درخواست آنان را می پذیرد و به آنها می گوید: »مسلمانان از جان و مال مردم 

سرزمین نجران در مقابل دشمنان، محافظت می کنند؛ و در عوض، مردم نَجران هم باید مالیات سالیانه پرداخت 

کنند«.

آنها نیز این قرارداد را می پذیرند و خوشحال به سرزمین خود باز می گردند.

٭ ٭ ٭

باشد،  گرفته  آنکه جنگی صورت  بدون  اسالم  پیامبر  که  است  مسلمانان جهان  افتخارات  از  داستان  این 

سرزمین نجران و دل های مردم آن دیار را فتح می کنند. خبر این واقعه، به سرعت در میان مسیحیان نَجران و دیگر 

مناطق پخش می شود و مسیحیان حقیقت جو را  به سوی مدینه ی پیامبر و پذیرش اسالم سوق می دهد.

داستان از آقای سّید مهدی شجاعی)با اندکی تلخیص و تغییر(



درس یازدهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

 آیات 25 تا 29 سوره ی َحـدید 

قرائت  آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی 541 قرآن کامل
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خواندن قرآن

جلسه ی دوم

آیه ی 25 سوره ی َحـدید را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 1ـ لَـَقۡد َاۡرَسۡلـنا ُرُسـلَـنا ِبالۡـبَـِیّـناِت 

قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دالیل روشن؛

 2ـ َو َانۡـَزلۡـنا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتاَب َو الۡـمیـزاَن 

و نازل کردیم همراه ایشان کتاب و میزان )و معیار سنجش حق از باطل( را،

 3ـ ِلـَیـقوَم الـّنـاُس ِبالۡـِقۡسـِط 

تا مردم به عدالت قیام کنند )و آن را برپا دارند(؛

 ٤ـ َو َانۡـَزلۡـَنـا الۡـَحـدیـَد 

و نازل کردیم )در اختیار مردم قرار دادیم( آهن را،

 ٥  ـ فیـِه بَۡأٌس َشـدیـٌد  َو  َمـناِفـُع ِللـّناِس 

که در آن قدرت و استحکام بسیار و فایده ی فراوان برای مردم است.

ُه َمۡن یَـۡنـُصـُرهو َو ُرُسـلَـهو ِبالۡـَغۡیـِب   ٦ـ َو ِلـَیۡعـلَـَم الـلٰـّ

و تا خدا مشّخص کند چه کسی او و پیامبرانش را بی آنکه او را ببینند، یاری می کند.

َه َقـِویٌّ َعـزیـٌز  7ـ ِانَّ الـلٰـّ

قطعاً خدا قوی و شکست ناپذیر است.

2٥
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

کُـُتـب: ... ِکـتـاب: ...  ُرُسـل: ...  َرسـول: ... 
 تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1ـ بَـِیّـنـات   فایده ها

2ـ نـاس   آهن

3ـ َحـدیـد   نیرومند

4ـ َمـنـاِفـع   دالیل روشن

ّی   مردم          5  ـ َقـِوِ
 

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

بُـِر َو ِبـالۡـِکـتـاِب الۡـُمنـیـِر                سوره ی فاطر 1ـ جـاَء تۡـُهـۡم ُرُسـلُـُهـۡم ِبـالۡـبَـِیّـنـاِت َو ِبـالـزُّ

     آوردند برای آنها   …  شان       …           و مطالب حکمت آموز  و    …     روشنگر

٢ـ َو لَـکُـۡم فـیـهـا َمـنـاِفـُع کَـثـیـَرةٌ َو ِمـۡنـهـا تَـۡأکُـلـوَن                                     سوره ی مؤمنون

     و برای شما در دام های اهلی  …    …   است و نیز از آنها می خورید.

َك هُـَو الۡـَقـِویُّ الۡـَعـزیـُز                                                                                      سوره ی هود َـّ ٣ـ ِانَّ َرب
    قطعاً   …    تو، او      …     شکست ناپذیر است.

٤ـ َو قـولـوا ِلـلـّنـاِس ُحـۡسـنًـا                                                                         سوره ی بقره

     و صحبت کنید  با   …      خوب.

کار رد کالس

آیه ی 25 سوره ی حدید )آیه ی قسط( را كه در این جلسه آمده است، بخوان و سه 
وسیله ای را كه با آهن ساخته شده است و در خانه از آن استفاده می شود، نام ببر.

٢5

٢1

66
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جلسه ی سوم
 آیات 1 تا 6 سوره ی ُمـجادله   

خواندن قرآن

صفحه ی 542 قرآن کامل



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 78597

           پیام قرآنی

ُه الَّذیَن آَمنوا ِمۡنـُكۡم َیـۡرَفـِع الّلٰ
خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده

ذیـَن اوُتوا اۡلـِعۡلـَم َدَرجاٍت َو الَـّ
و اهل علم و دانش هستند، درجات باالیی می بخشد.

سوره ی ُمـجادله، آیه ی 11 

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

فعالیت : این پیام قرآنی را در قرآن کریم پیدا كنید و آن را یک بار دیگر بخوانید.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

پیام قرآنی درس را بخوان و درباره ی یكی از دانشمندان مسلمان تحقیق كن
و گزارش كوتاهی از آن را برای دوستانت بگو.

پزشک  و  )فیلسوف  سینا  ابوعلی 
بزرگ مشرق زمین(

خواجه نصیرالدین طوسی )ریاضی دان، جابربن حّیان )پدر علم شیمی(
منّجم، اندیشمند و سیاستمدار برجسته( 

حكیم ابوالقاسم فردوسی
)شاعر نامدار(

 ابوریحان بیرونی )ریاضی دان و منّجم( 

 پرفسور سید محمود حسابی 
) پدر علم فیزیک ایران (

شهید مصطفی احمدی روشن
) دانشمند انرژی هسته ای (

 طاهره صفارزاده 
)مترجم قرآن به زبان فارسی و انگلیسی (
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خواندن 
از روی قرآن کامل

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یک نکته از
هزاران

 با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید و از روی 
آن بخوانید.

ادامه ی آیات درس تا آیه ی 11 سوره ی مجادله را از روی قرآن، بخوان.

1-كتاب تفسیر المیزان، آیات 83 تا 98 سوره ی كهف.

جلسه ی چهارم

آهن، یكی از نعمت هایی است كه خداوند در طبیعت قرار داده است تا 
انسان ها از آن استفاده كنند و از فواید آن بهره مند شوند. آهن در زندگی 

ما اهّمیت زیادی دارد و از آن در عموم صنایع استفاده می شود.
                                                        ٭    ٭    ٭

داستان قرآنی1 زیر یكی از كاربردهای آهن را بیان می كند:
از  یكی  در  بود.  ظالمان  دشمن  و  دانا  مهربان،  حاكمی  ُذوالـَقرِنـیـن 
سفرهایش به سرزمینی رسید كه مردم آنجا از سوی قومی ستمگر اذیت و 
آزار می شدند. آنها از ذوالقرنین خواستند با توانایی و دانایی خود، آنان 

را از شّر آن قوم ظالم نجات دهد.
ذوالقرنین وقتی دید تنها راه نفوذ و هجوم قوم ظالم به آن مردم از بین 
دو كوه است، تصمیم گرفت میان دّره ی آن دو كوه سّدی بزرگ و محكم 
هر چه  مردم خواست  از  او  قوم ستمگر شود.  آن  تجاوز  مانع  تا  بسازد 
می توانند آهن، مس، سنگ و چوب فراهم آورند. او با آنها سّدی بلند و 
مستحكم ساخت. این سّد آهنین مانع نفوذ و عبور آن قوم ظالم شد. وقتی 
كار ساختن آن سّد بی نظیر تمام شد، ذوالقرنین این موّفقیت را از لطف و 
رحمت خداوند دانست و چنین گفت: ٰهذا َرۡحَمٌة ِمۡن َرّبی. این داستان 

در سوره ی كهف آیات 83 تا 98 آمده است.

واژه ی حدید به معنای آهن در چند جای قرآن آمده است. یكی از مشهورترین آنها كه به فایده ی آن نیز 
اشاره دارد در سوره ای به همین نام آمده است و شما آیات آن را در درس یازدهم خواندید.

َو َاۡنـَزۡلـَنا اۡلـَحـدیـَد فیـِه َبـۡأٌس َشـدیـٌد َو َمـناِفـُع لِـلـّناِس     
                                                                                                                                                                                                     سوره ی حدید، آیه ی 25

 مادر فلـّزات
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درس دوازدهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

 آیات 12 تا 21 سوره ی ُمـجادله 

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی 544 قرآن کامل
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خواندن قرآن

تمرین قرائت

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

آیات و عبارات منتخب از سوره ی ُمـجادله را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.

کاَة  ـالَة  َو آتُـوا الزَّ 1ـ فَـاَقیـُمـوا الصَّ

پس به پا دارید نماز را و بپردازید زکات را

َه َو َرسولَـهو  ٢ـ َو َاطیـُعـوا الـلٰـّ

و اطاعت کنید از خدا و پیامبرش

ُه َخـبیـٌر ِبـما تَۡعـَمـلوَن ٣ـ َو الـلٰـّ

و خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید

ُه  لَـاَۡغـِلـبَـنَّ َانَا  وَ  ُرُسـلی  ٤ـ کَـَتـَب الـلٰـّ

خداوند مقّرر کرده است که من و پیامبرانم حتماً پیروز می شویم

َه َقـِویٌّ َعـزیـٌز ٥  ـ ِانَّ الـلٰـّ
قطعاً خدا قدرتمند و شکست ناپذیر است.

ُه َعۡنـُهۡم َو َرضوا َعۡنـُه  ٦  ـ … َرِضـی الـلٰـّ

… خداوند از مؤمنان راضی است و ایشان نیز از خدا راضی هستند.

ِه  ِئـَك ِحۡزُب الـلٰـّ ـٰ ٧ـ ُاول
ایشان حزب خدا هستند

ِه هُـُم الۡـُمۡفـِلـحوَن ٨  ـ َاال ِانَّ ِحۡزَب الـلٰـّ
بدانید که حزب خدا حتماً رستگار و موفّق هستند.

1٣

٢1

٢٢

جلسه ی دوم
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ه: ...     ...         َاطـیـعـوا:   ... َزکـاة:   ...             ِحـۡزُب   الـلٰـّ َصـالة:   ... 

 تمرین دوم: هر كلمه را به معنای آن وصل كنید.

1ـ َخـبـیـر   انجام می دهید
٢ـ تَـۡعـَمـلـوَن   افراد رستگار و موفّق

٣ـ ُمـۡفـِلـحـوَن   آگاه
تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ـهـاَدِة َو هُـَو الۡـَحـکـیـُم الۡـَخـبـیـُر                                       سوره ی َانعام 1ـ عـاِلـُم الۡـَغـۡیـِب َوالـشَّ

      …     ی     …       و   آشکار         و  …   با حکمت      و       …        است.

ُه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـٌر                                  سوره ی آل ِعمران ُه یُـۡحـیـی َو یُـمـیـُت َو الـلٰـّ ٢ـ َو الـلٰـّ

     و   …    زنده می کند و می میراند  و   …    به آنچه       …                 …       است.

٣ـ َو یَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف َو یَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 

      و امر می کنند به       …            و نهی می کنند از          … 

ِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحـوَن                                                                                      سوره ی آل ِعمران ـٰ      َو ُاول
       و ایشان،       همان          …          هستند.

عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و دو صفت از صفات رستگاران را بنویس.

7٣

156

104
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جلسه ی سوم
 آیه ی 22 سوره ی ُمـجادله و آیات 1 تا 3 سوره ی َحشر  

خواندن قرآن

صفحه ی 545 قرآن کامل



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 84597

           پیام قرآنی

به كمک تصویر با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

َفـاۡعـَتـِبـروا یـا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

ای صاحبان ِخـَرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیـرید.

سوره ی َحشـر، آیه ی 2 

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

1ـ آیات 4 تا 9 سوره ی َحشـر را از روی قرآنی كه در خانه دارید، بخوان. 
2ـ با توّجه به پیام قرآنی درس، خاطره ای عبرت آموز از آنچه پند گرفته ای برای 

دوستانت تعریف كن. 

ۡیـطاِن ُهـُم اۡلـخاِسـروَن                   َاال ِانَّ ِحۡزَب الشَّ
بدانید قطعًا حزب شیطان، شكست خورده و زیان كار

                    است.          
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خواندن 
از روی قرآن کامل

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

یک نکته از
هزاران

            آیات 10 تا 16سوره ی َحشـر را از روی قرآن، بخوان.      

جلسه ی چهارم

ۡیـطاِن ُهـُم اۡلـخاِسـروَن                   َاال ِانَّ ِحۡزَب الشَّ
بدانید قطعًا حزب شیطان، شكست خورده و زیان كار

                    است.          

                                                           
حزب الّله پیروز است.

                                                          
روز عاشورا

انس با قرآن کریم در منطقه ی عملیاتی شلمچه

با راهنمایی آموزگار خود پس از آوردن قرآن کریم
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.

ِه ُهـُم اۡلـُمۡفـِلـحوَن َاال ِانَّ ِحۡزَب اللّٰ

بدانید قطعًا حزب الله پیروز و رستگار است.
 سوره ی مجادله، آیات 19 و 22
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درس سیزدهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

 آیات 17 تا 24 سوره ی َحشـر   

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی 548 قرآن کامل



ذیـَن َسـبَـقونا ِبااۡلیـماِن  ۡخـواِنـَنا الَـّ ِ َنا اۡغـِفۡر لَـنا َو الِ َـّ 1ـ  َرب

پروردگارا، ما را بیامرز و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند؛

٢ـ  َو ال تَۡجـَعۡل فی ُقـلوِبـنا ِغـالًّ ِلـلَّـذیـَن آَمـنوا 

و در دل های ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند، کینه و دشمنی قرار نده.

َك َرئوٌف َرحیـٌم                                                                  سوره ی حشر َـّ نا ِان َـّ ٣ـ  َرب

پروردگارا، قطعاً تو بسیار دلسوز و مهربان هستی.

4ـ  ال یَۡسـَتـوی َاۡصـحاُب الـّنـاِر َو َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة 

مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت؛

5  ـ  َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة هُـُم الۡـفاِئـزوَن                                                  سوره ی حشر

اهل بهشت همان افراد رستگار و پیروز هستند.

نا َعـلَۡیـَك تَـَوکَّلـنا  َـّ 6ـ  َرب

پروردگارا، بر تو توکّل کردیم،

7ـ  َو ِالَۡیـَك َانَبۡـنا 

و به سوی تو توبه کردیم،

٨   ـ  َو ِالَۡیـَك الۡـَمـصیـُر                                                                           سوره ی ممتحنه

و بازگشت )همه( به سوی تو است.

87

خواندن قرآن

تمرین قرائت

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

10

٢0

4

جلسه ی دوم

آیات و عبارات منتخب سوره های َحشر و ُممـَتـَحـِنه را بخوانید و به معنای آنها توّجه کنید.
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

َجـنَّـة:   ... َرحـیـم:   ...  نـا:   ...  َـّ َرب
تمرین دوم: هر كلمه را به معنای صحیح آن وصل كن.

1ـ ِاۡخـوان   اهل، یاران

٢ـ َرئـوف   مساوی است، مساوی هستند

٣ـ یَـۡسـَتـوی   برادران
٤ـ َاۡصـحـاب   بسیار دلسوز و مهربان

 تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

ُه َرئـوٌف ِبـالۡـِعـباِد                                                                                                              سوره ی بقره 1ـ وَ     الـلٰـّ

     و    …       …       به بندگان  است.

...                                                                            سوره ی نساء ا َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡیـَك الۡـِکـتـاَب ِبـالۡـَحِقّ َـّ ٢ـ ِان
     قطعاً ما    …     به سوی تو    …     را   …    …

 ِاۡخـوانًـا ...                               سوره ی آل عمران
ٰ
َف بَـۡیـَن ُقـلـوِبـکُـۡم فَـاَۡصـبَۡحـُتۡم ِبـِنـۡعـَمـِتـه ٣ـ فَـاَ لَـّ

     پس پیوند داد میان   …    شما،  پس    ُشدید   به   …       او      …     یکدیگر

ِئـَك َاۡصـحاُب الۡـَجـنَّـِة  ...              سوره ی بقره ـٰ ذیـَن آَمـنوا َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت ُاول ٤ـ َو الَـّ

     و   …         …       و انجام دادند        …             ، ایشان           …                …    هستند.

ذیـَن الیَـۡعـلَـمـوَن                                       سوره ی ُزَمر ذیـَن یَـۡعـلَـمـوَن َو الَـّ ٥ـ ُقـۡل َهـۡل یَـۡسـَتـِوی الَـّ

     …    آیا مساوی  هستند  کسانی  که   می دانند        و    …      که      …          ؟!

    قسمت آخر آیه ی 4 سوره ی ممتحنه )عبارات 6 تا 8 صفحه ی قبل( را حفظ، و به 

ترجمه ی آن توّجه كن.

٢07
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جلسه ی سوم
 آیات 1 تا 5  سوره ی ُممـَتـَحـِنه   

خواندن قرآن

صفحه ی 549 قرآن کامل

بُـَرآُء



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 90597

           پیام قرآنی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ال َتـتَّ

دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیـرید.

سوره ی ُممـَتـِحنـه، آیه ی 1 

ابتدا این حکایت زیبا را از گلستان سعدی بخوانید و سپس با دوستان خود درباره ی این پیام قرآنی گفت و گو كنید.

پیام قرآنی را بخوان و چند ویژگی دوست خوب را نام ببر.

  گلستان سعدی

1ـ َصواب : درست، صحیح

2ـ تَـغابُـن : ضرر و زیان

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
سوره ی حشر، آیه ی 24
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خواندن 
از روی قرآن کامل

جلسه ی چهارم

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
سوره ی حشر، آیه ی 24

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

 آیات 6  تا 11 سوره ی ُممـَتـحنه را از روی قرآنی كه درخانه دارید،بخوان.

یک نکته از
خدای تصویرگرهزاران

انس با قرآن کریم در استان بوشهر

کریم قرآن  آوردن  از  پس  خود  آموزگار  راهنمایی  با 

از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.
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درس چهاردهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

آیات 12 و 13 سوره ی ُممـَتـحنه و آیات 1 تا 5 سوره ی َصف 

قرائت آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی 551 قرآن کامل
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خواندن قرآن

تمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

آیات 10 تا 12 سوره ی َصّف را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

ذیـَن آَمـنوا  َها الَـّ ُـّ 1ـ یا َای
     ای کسانی که ایمان آوردید،

کُـۡم َعـلٰی ِتـجاَرٍة تُنۡـجیـکُـۡم ِمۡن َعـذاٍب َالیـٍم ُـّ ٢ـ َهۡل َاُدل

     آیا به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد، راهنمایی کنم؟

ٰ
ِه َو َرسوِلـه ٣ـ تُـۡؤِمـنوَن ِبالـلٰـّ

     ایمان می آورید )بیاورید( به خدا و پیامبر او

ِه ِبـاَۡمـواِلـکُۡم َو َانۡـُفـِسـکُۡم  ٤ـ َو تُـجاِهـدوَن فی َسـبیـِل الـلٰـّ

     و جهاد می کنید در راه خدا با اموالتان و جان هایتان

٥  ـ ٰذِلـکُـۡم َخۡیـٌر لَـکُـۡم ِاۡن کُۡنـُتـۡم تَعۡـلَـموَن

     این بهتر است برای شما ، اگر بدانید.

٦  ـ یَـۡغـِفۡر لَـکُۡم ُذنوبَـکُۡم 
     می آمرزد گناهان شما را

7ـ َو یُـۡدِخۡلـکُۡم َجـّناٍت تَۡجـری ِمۡن تَۡحـِتـَها ااۡلَ نۡـهاُر  َو َمـساِکـَن طَـِیّـبَـًة فی َجـّناِت َعۡدٍن 

     و شما را به باغ هایی که از زیر آنها رودها روان است و به خانه های دلپذیر در بهشت های جاودان وارد می کند.

8  ـ ٰذِلـَك الۡـَفۡوُز الۡـَعـظیـُم

     این ، رستگاری بزرگ است.

10

11

1٢
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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

کار رد کالس

تمرین اّول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ِتـجـاَرة:   ...   َاۡمـوال:   ...              َانۡـهـار:   ...            َعـظـیـم:   ...

 تمرین دوم:  هر كلمه را به معنای آن وصل كنید.

1ـ َعـذاٍب َالـیـٍم   می آمرزد
٢ـ تُـۡؤِمـنـوَن   عذاب دردناک
٣ـ یَـۡغـِفـُر   ایمان می آورید

٤ـ ُذنـوب   گناهان
تمرین سوم:  این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1ـ ِانَّ الـظّـاِلـمـیـَن لَـُهـۡم َعـذاٌب َالیٌم                                                             سوره ی ابراهیم 

               قطعاً        …            برای آنها   …    …    است.

ِه               سوره ی آل عمران ٢ـ تَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعروِف َو تَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر َو تُـۡؤِمـنـوَن ِبـالـلٰـّ

     امر می کنید به      …           و  نهی می کنید  از            …        و      …         …     … 

نـوَب َجـمـیـًعـا                   سوره ی ُزَمر َه یَـۡغـِفـُر الـذُّ ِه  ِانَّ الـلٰـّ ٣ـ ال       تَـۡقـَنـطـوا ِمـۡن َرۡحـَمـِة الـلٰـّ

      نا امید نشوید       از       …         …    قطعاً   …        …     همه ی     …         را.

با توّجه به عبارات 6 تا 8 این جلسه )آیه ی 12 سوره ی صّف( بگو 
رستگاری بزرگ چیست؟

٢٢

5٣
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جلسه ی سوم

آیات 6 تا 14 سوره ی َصّف  

خواندن قرآن

صفحه ی 552 قرآن کامل

ِللَحواِریّیَن



1- کتاب میزان الحکمه , جلد 4 , صفحه ی 96597

           پیام قرآنی

 داستان زیر را بخوانید و به كمک آن با دوستان خود درباره ی پیام قرآنی درس گفت و گو كنید.

ُرَطب1 خورده منع رطب ِكی كند ؟2
روزی پیامبر اكرم صّلی الّله علیه و آله در مسجد نشسته بودند، ناگهان زن مسلمانی به همراه کودک خردسالش 
وارد مسجد شد. سالم کرد و در گوشه ای نشست. بّچه اش هم سالم کرد؛ اّما انگار دلش نمی خواست کنار مادرش 

بنشیند. می خواست هر چه زودتر از مسجد بیرون برود.
رسول خدا وقتی بی قراری و ناراحتی كودک را دیدند، لبخندی به او زدند، دستی به سر او کشیدند و پرسیدند، 

چه شده است؟
مادر جواب داد: ای پیامبر خدا، دیگر از دست این بّچه خسته شده ام. مّدتی است که بیمار است و طبیب گفته 
تا یک ماه نباید خرما بخورد، اّما او گوش نمی دهد. حاال او را پیش شما آوردم تا نصیحتش کنید خرما نخورد. او 

شما را دوست دارد، حتمًا به حرف شما گوش می دهد.
پیامبر به مادر کودک گفتند: امروز نه. بروید فردا بیایید.

آن روز گذشت. فردا دوباره همان زن با كودكش به دیدن پیامبر آمدند. پیامبر اكرم كودک را کنار خود نشاندند 
و گفتند: می دانی خرما خوردن برای تو ضرر دارد؟

كودک جواب داد: بله.
پیامبر فرمودند: چه عیبی دارد مّدتی خرما نخوری تا بیماریت خوب شود؟ 

كودک خندید و گفت: چشم! قول می دهم. 
مادر كودک خیلی خوشحال شد. وقتی که آنها از مسجد بیرون رفتند، یکی از یاران پیامبر سؤال كردند: یا 

رسول الّله آیا دیروز با امروز فرقی داشت؟ چرا همان دیروز این حرف ها را به او نزدید؟

لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن

چرا سخنی می گویید كه به آن عمل نمی كنید ؟

 سوره ی َصّف، آیه ی 2 

1ـ رطب: خرما                    ٢ـ كتاب شرح اصول الکافی، مالصالح، ج 8، ص 17٢
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پیامبر فرمودند: دیروز با امروز تفاوتی نداشت. اّما اگر دیروز 
نداشت  تأثیر ی  حرف هایم  می گفتم،  كودک  آن  به  را  سخنان  این 
و او باز هم خرما می خورد. چون دیروز خودم هم خرما خورده 
بودم و نمی توانستم از او بخواهم که خرما نخورد. اّما امروز خرما 

نخوردم تا حرفم تأثیر بیشتری داشته باشد.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

فّعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا كنید و آن را بخوانید.

  نام سه پیامبر الهی را كه در سوره ی َصـّف آمده پیدا كن و بنویس.
1ـ    …                                  2ـ    …                                  3ـ    …
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جلسه ی دوم

خواندن 
از روی قرآن کامل

یک نکته از
هزاران

ـماواِت َو ما ِفی ااَۡلۡرِض           سوره ی َصّف، آیه ی 1                ـِه ما ِفی السَّ َسـبَّـَح لِـّلٰ
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدا را تسبیح و ستایش می کنند.

بوستان سعدی

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

سوره ی صف را از روی قرآن، بخوان.

                                                              
همه تسبیح گوی او 

قرآن کریم آوردن  از  آموزگار خود پس  با راهنمایی 
از دفتر مدرسه، آن را به صورت تصادفی باز کنید

و از روی آن بخوانید.

ðô� Ăðİ ÔƆ� Ĺ Ô̌
Ôȣ�Ľ Òɉ��ôĬ ÖƼ� İ ÔŨðļ Õů�móӖÒȿ� �

�Üð� ı˕ ×ŬaÔȡİØŨӖ�ÿ��QӖ×ŭ�ҿ� ÿg ỒƈĿɪó Üð� ÿ� þĬ Õ̡� �

� ĽÔŷ� ÿð� Ăļ ÓɁİ Ø̡ƈļ Õůbb̀×ŪĲ×Ů� ÿ� İ Ô̡ ɚó Üð� ĿÔ˄� �

� ÖõĬ×Ũ� ôĬҹ Ôı Ø̫ʖӖÙŭ��Ľ Òɉ��þĬƼ Üð� ôðóðó� �

� ÔŬô� āóӖ×ŭĬ ÔŨ� ×į�ĿδÔƀ� ı˳Øyɘ� ×į Ôʁ
Óȼ�óļ Öƫ� �

ĬØŨ�� Õĭ˰Øy
ÒȺ�þ Üð�Ľ Òɉ���ӖÒΉ ÖƤb̀ØŨĿÒΖ��ʙ� ÔôðgaÔıôðmóӖÒȿ� �

İ Ø̡ ÖƦôļ Ôƍ��ÔŸ�ÿ�Ĺ Ø̡ȼ�ÿ�ĺ ×˝
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� ���

َََ

pَ
MM Q



99

یادآوری   3

فّعالیت 1ـ  این شعر، بیانگر مفهوم كدام یک از این پیام های قرآنی است؟

بی عسل                                                                                                                       لکن   ، ند ر نبو ز همچو  بی عمل                     ن  لما عا  ، رد ربا ی  ا                 

1ـ لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن
٢ـ َفـاۡعـَتـِبـروا یا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ٣ـ ال َتـتَّ

فّعالیت 3ـ آیات 180 تا 182 سوره ی صاّفات را بخوانید.

ِة َعـّما َیـِصـفوَن  1ـ ُسۡبـحاَن َرِبّـَك َرِبّ اۡلـِعـزَّ

2ـ َو َسـالٌم َعـَلی اۡلـُمۡرَسـلیـَن  

3ـ َو اۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰـِه َرِبّ اۡلـعاَلـمیـَن  

180

181

18٢

فّعالیت 2ـ این تصویر، بیانگر مفهوم كدام یک از پیام های 
قرآنی باالست ؟

محّمدرضا آغاسی
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ـُهـمَّ اۡرَحـۡمـنی بِـا  ۡلـُقـۡرآِن            َالـّلٰ
بارخدایا  ، به برکت قرآن ، مرا مورد لطف و رحمت خود قرار د ه  ؛

َو اۡجـَعـۡلـُه لی ِاماًما َو نوًرا َو ُهـًدی َو َرۡحـَمـًة   
و آن را برای من پیشوا، نور، هدایت و رحمت قرار ده  ؛

ـرۡ  نی ِمۡنـُه ما َنـسیـُت  ـُهـمَّ ذَ  ِکّ َالـّلٰ
بار خدایا، آنچه را از قرآن فراموش می کنم  به یادم بیاور؛

َو َعـِلّـۡمـنی ِمۡنـُه ما َجـِهۡلـُت
و آنچه را از قرآن نمی دانم به من بیاموز؛ 

َو اۡر   زُ  ۡقـنی ِتـال وَ َتـه  و آناَء الـلَّـۡیـِل َو َاۡطـراَف الـنَّـهاِر
و  تال  وتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز، روزیم ساز ؛

ـًة یا َربَّ اۡلـعالَـمیـَن َو اۡجـَعـۡلـُه لی ُحـجَّ
و آن را برای من  ، حّجت و دلیل قرار ده  ؛ ای پروردگار جهانیان  .

د  عا ی ختم قرآن٭ 

٭  کتاب بحار االنوار، ج ٩٤، ص ٢٢٨

ا میرا  لمؤمنین امام علی علیه   ا  لّسال م   : 



101 1-غررالحکم، ٤٩٨/٢

دانش آموزان عزیز!
خدا را سپاس می گویم که با تالش خود، سال تحصیلی را با موفّقیت 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. 

تابستان، مدرسه تعطیل می شود، اّما خواندن قرآن تعطیل نمی شود. چه خوب است 

اینک که خواندن قرآن را آموخته اید، هر روز مقداری قرآن 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 الّسالم عمل کرده باشید و هم در این کار مهارت 

بیشتری پیدا کنید. 

وقت  هر  و  بخوانید  قرآن  بگوید،  سخن  شما  با  خدا  می خواهید  هرگاه  باشد  یادتان   

می خواهید شما با خدا سخن بگویید، نماز بخوانید.
                                                                                  معّلم شما

درس آخر
قرآن در تابستان 



102

هفته ی اّول تیرماه

صفحه ی 553 قرآن کامل



103 1-غررالحکم، ٤٩٨/٢

هفته ی دوم تیرماه

صفحه ی 554 قرآن کامل
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صفحه ی 555 قرآن کامل



105 1-غررالحکم، ٤٩٨/٢

هفته ی سوم تیرماه

صفحه ی 556 قرآن کامل



106

هفته ی چهارم تیرماه

صفحه ی 557 قرآن کامل



107 1-غررالحکم، 498/2

هفته ی اّول مرداد ماه

صفحه ی 558 قرآن کامل

اّ�ئی
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هفته ی دوم مردادماه

صفحه ی 559 قرآن کامل



109 1-غررالحکم، ٤٩٨/٢

هفته ی سوم مرداد ماه

صفحه ی 560 قرآن کامل



110

هفته ی چهارم مردادماه

صفحه ی 561 قرآن کامل



111 1-غررالحکم، 498/2

هفته ی اّول شهریور ماه

صفحه ی 562 قرآن کامل



112

هفته ی دوم شهریورماه

صفحه ی 563 قرآن کامل



113 1-غررالحکم، ٤٩٨/٢

هفته ی سوم شهریور ماه

صفحه ی 564 قرآن کامل
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هفته ی چهارم شهریورماه

صفحه ی 565 قرآن کامل



115 1-غررالحکم، ٤٩٨/٢

صفحه ی 566 قرآن کامل



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		
آیا 	6/9 َا		

گرفت 	٥/٩ َخَذ		 ِاتَـّ
تقوا	پیشه	کنید 	6/3 قوا		 ِاتَـّ

گناه 	6/4 ِاثۡـٌم		
اجتناب	کنید	و	دوری	کنید 	6/4 ِاۡجـَتِنـبوا		

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		

برادران 	6/13 ِاۡخوان		
آزار	و	اذیت 		٥/٨ َاذًی،	َاذٰی		

زمین	 	٤/٤ َاۡرض		
نام،	اسم 	6/8 ِاۡسم		

اطاعت	کنید	 	4/3	 َاطـیـعوا	
	عبادت	کنید 	5/3	 ُاۡعـبُدوا	

بیامرز 	5/12	 ِاۡغـِفر	
		بر		پا	دارید 	٥/١	 َاقیموا	
بزرگ	تر	 		٣/1 َاکۡـبَـر		

مگر 	6/8 ِاّل		
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 		/٥	٧ َاۡمر		
تو 	4/13 َانۡـَت		

شما	 	6/9 َانۡـُتم		
نازل	کرد،	فروفرستاد	 	4/15 َانۡـَزَل		

نازل	شد 		٥/1٠ ُانۡـِزَل		
نازل	کردیم،	فرو	فرستادیم 		٥/٦ َانۡـَزلۡنا		

نعمت	دادی 		٥/١٢ َانَۡعۡمَت		
انفاق	کردند 	6/10 َانۡـَفـقـوا		

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

ب	
بینا	 		3/7 بَـصـیـر		

بعضی 	6/٤ بَۡعض		
صبح	 	4/12 بُـۡکـَرة		
فرزندم 	2/5 		 بُـَنـیَّ
پیام 	2/7 بَـیـان		
خانه 		٥/1٣ بَـۡیت		

دلیل	روشن 	6/11 بَِیّـنات		
ت 

تجارت 	6/14 ِتجاَرة		
اندیشه	می	کنید 	٥/٦ تَۡعـِقلوَن		
عمل	می	کنید 	6/٤ تَۡعـَملوَن		

قبول	کن،	بپذیر	 	4/6 ل		 تَـَقـبَـّ
توبه	کنید 	٥/٨ توبوا		

ایمان	می	آورید 	6/14 تُۡؤِمـنوَن		
ج

جهاد	کنید 	٥/٣ جاِهـدوا		
پاداش 	2/11 َجزاء		

بهشت	ها 	٥/٥ َجّنات		
لشکریان 	6/2 ُجـنود		
بهشت 	٥/٥ َجّنة		

ح	
دانه	 		4/9	 ة،	َحـّب	 َحـبَـّ

ریسمان	 		4/5 َحـبۡـل		
آهن	 	6/10 َحدید		

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		
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خوبی،	کار	خوب	 	3/10 َخـۡیـر		
بهتر،	بهترین	 	4/13 َخـۡیـر		
کارهای	خوب 	٣/٧				 َخـۡیـرات		

بهترین	کار 	٣/١ َخـۡیـِر	الـَعـَمل		
	د 

دنیا 		2/3 ُدنیا		
ذ	

ذّره 		3/11 ة		 َذرَّ
تذکُّر 	6/6 ِذکۡرٰی		

گناهان 	6/14 ُذنوب		
صاحب 	6/6 ذو		

ر 
بسیار	دلسوز	و	مهربان 	6/13 َرئوف		

پروردگار	 		3/8 َرّب		
پروردگار	ما،	پروردگارا 		2/11 َربَّـنـا		

رحمت 		2/12 َرۡحـَمـة		
بخشنده 		3/1 َرۡحـٰمـن		
مهربان 		3/10 َرحـیـم		
روزی 		2/15 ِرزق		
پیامبران 		٥/٤ ُرُسل		
پیامبر	 	3/1 َرسـول		
انار 	6/8 ُرّمان		

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		
گمان	 	6/٤ ظَّن		

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 َعـِمـلوا		

نزد	 	4/6 ِعـۡنـد		
چشمه	ها 	6/5 ُعـیون		

غ 
نهان،	غیب	 		4/4 َغـۡیـب		

بسیار	آمرزنده	 	4/7 َغـفـور	
پسر 		٥/٥ ُغالم		

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	 		4/4 َقـلـیـل،	َقـلـیـلَة	

قلوب،	دل	ها،	قلب	ها	 	4/13 ُقـلـوب		
ماه	 	4/14 َقـَمـر		
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قدرت	و	نیرو 		٥/٤ ة		 ُقـوَّ
قوم،	گروه	 	4/12 َقـۡوم		

نیرومند 	6/10 َقِوّی		
ک

کافران،	افراد	بی	ایمان	 	4/13 کـاِفـریـَن		
بسیار	 	4/4 کَـثـیـر،	کَـثـیـَرة		
همه،	هر 	6/8 کُل		
بخورید 	2/4 کُـلـوا		

ل
نیست 	4/7 ل			

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

مروارید 	6/8 لُـۡؤلُـؤۡ	
شب 		٥/٢ لَۡیل		
شب 		٥/10 لَۡیلَة		

م
آب	 	4/15 ماء		

مؤمنان 	6/1 ُمۡؤِمنوَن		
مؤمنان 	4/1 ُمـۡؤِمنیـَن		

مبارک،	با	برکت 		٥/10 ُمباَرکَـَة		
بشارت	دهنده 	6/2 ر		 ُمبَِشّ

روشن 		٥/٦ ُمبین		
افراد	باتقوا 	6/5 ُمـتَّـقیَن		
َمثَل،	داستان 		٥/9 َمـثَـل		
نیکوکاران 	2/16 ُمـۡحِسنیـَن		
مهربانی 	3/16 َمْرَحـَمـة		

پیامبران،	فرستادگان		)الهی( 	4/٥ ُمـۡرَسـلـیـن		
راست 	4/5 ُمـۡسـَتـقـیـم	

اسراف	کنندگان	 	2/9 ُمـۡسِرفـیـَن		
معّین	 	4/11 ـی		 ُمـَسـمًّ

خوب،	کار	خوب 		٥/٨ َمۡعروف		
بدکاران 	3/5 ُمـۡفِسدیـن		

افراد	رستگار	و	موفق 	6/12 ُمۡفـِلـحون		
مالئکه،	فرشتگان 	2/3 َمـالِئـَکة		

فایده	ها 	6/10 َمناِفع		
ترازو 	6/7 میزان		

ن
ما	 	4/13 نا		

آتش 	2/3 نـار		
مردم 	2/7 نـاس		
پیامبر 	2/3 نَـِبـّی		

هشداردهنده 	6/2 نَـذیر		
زنان 	6/3 ِنساء		
ما 	6/9 نَۡحُن		

نعمت 	2/6 ِنـۡعـَمـة		
روز 		٥/٢ نَهار		

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

هـ
هدایت	 	4/11 هُـًدی،	هُـٰدی	
این	 	4/14 ٰهـذا	
آیا 	6/8 َهـۡل		
او	 	4/15 هُـَو		

ی
ای 	6/3 ها		 ُـّ یا	َای

دوست	دارد 	2/5 		 یُـِحـبُّ
مساوی	است 	6/13 یَۡسـَتوی		

می	داند 	6/٤ یَۡعـلَُم		
انجام	دهد 		٥/١١ یَۡعـَمۡل		

برپا	می	دارند 	6/1 یُـقیـموَن		
انفاق	می	کنند 	4/9 یُـۡنـِفـقـوَن		
هدایت	می	کند 		٥/١١ یَۡهدی		

روز 	3/1 یَـۡوم		
آن	روز 		٥/٩ یَۡوَمِئٍذ		

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