
جلسه ی اولدرس هفتم 

١ـ برخى از حروف گاهى به شكل ديگرى نوشته شده است؛ مانند:

ر    ک       م    

آشنايی با خط قرآن كرمي 

دانش آموزان عزيز!
خدا را سپاس مى گوييم كه شما مى توانيد به تدريج همه ى قرآن را بخوانيد. از 
اين درس به بعد، آيات هر درس، مانند صفحه هاى قرآن كريم آمده است. از 
اين رو خوب است در ابتدا با برخى از ويژگى هاى خّط قرآن كامل آشنا شويد. 

اين ويژگى ها به شرح زير است.

لَت
فُِصّ

ه ی 
سور

 ٤٧
ه ی 

ز آي
ی ا
خش

ب
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تمرين ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

٢ـ برخی حروف روی هم نوشته شده است؛ مانند: 

نَـۡحـُن                ِبَخالِقِهۡم               يُـجـاِدلُـنـا  

تمرين ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد.
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٣ـ  گاهی صدای «  ا  » به صورت «     ــٰ   » نوشته شده است؛ مانند: 

َرَزۡقـنـاهُـۡم              َسـّمـاکُـۡم       
يُـخـاِدعـوَن           َاۡدراَك         

تمرين ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد.

ـٰ  » روی « و» ناخوانا نوشته شده است؛ مانند:  ٤ـ گاهی صدای «ا» به صورت «   ـ

کـاَة               َحـيـاًة   ـالَة              َالـزَّ َالـصَّ

تمرين ــ  اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

  » نوشته شده است، مانند: 
ٰ
ـ  گاهی صدای «ی» کوچک به شکل « ـــ   ٥

ِذه ى   ـٰ ِبـه ى         َعـبۡـِده ى               ه
تمرين ــ اين کلمات قرآنی را بخوانيد. 

ۤ
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قرآن  آموزان عزيز!جلسه ی دوم
در جلسه ى قبل با ويژگى هاى خط قرآن كامل آشنا شديد. از اين رو آيات 

قرآن كريم در هر درس، به صورت يك صفحه ى قرآن كامل، آمده است.
چه خوب است درصورتى كه در مدرسه قرآن كامل موجود است، آن ها را 
به كالس بياوريد و پس از يافتن آيات درس، آن آيات را از روى ُمصَحف 

شريف بخوانيد.
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٭
٭ َحياًة

 مترين دوم: هر يک از شما با انتخاب معلم، يک يا چند سطر از اين آيات را با صدای بلند بخوانيد و 
ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط ببرند. 

 مترين اول: آيات ٩٤ تا ١٠٢ سوره ی َنحل٭ را برای هم، گروهی بخوانيد.
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جـيـِم ـۡيـطـاِن الـالـررَّ ِمـَن الـالـشَّ ِه  فَـاۡسـَتـِعـۡذ ِبـاالـلـّٰ ذا َقـَرۡأَت الۡـُقـۡرءانَ  فَـاِ
از شيطاِن رانده شده. به خدا پناه ِبـبَـر  زمانی كه قرآن می خوانی     

آداب خواندن قرآن
قرآن پيام و کالم خداست، وقتی می خواهيم قرآن بخوانيم، آداب خواندن قرآن را رعايت کنيم.

١ـ  تميز و پاکيزه باشيم و پيش از خواندن قرآن وضو بگيريم.
٢ـ قرآن را شبيه نوار و زيبا بخوانيم.

٣ـ پيش از خواندن قرآن بگوييم:  
جـيـِم »  ـۡيـطاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ « َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم  » ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ «  ِبـۡسـِم الـلـّٰ
۴ـ در بين خواندن قرآن، حرف نزنيم و 

ساکت باشيم. 
٥  ـ سعی کنيم هر روز قرآن بخوانيم، 
تا  آن  جا   که   می توانيم   معنای   آن  را 

بفهميم و به دستورهای آن عمل کنيم. 

چه خوب است اين پيام قرآنی را 
در آيات درس پيدا کنيد و آن را

 با صدای بلند بخوانيد. 

 سوره ى َنحل، آيه ى 98
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جلسه ی سوم
  مترين اول

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

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

ـَه ِاّال هُـَو خـاِلـُق کُـِلّ َشـۡی  ٍء        سوره ی َانعام، آيه ی ۱۰۲ ـٰ 1ـ  ال ِال
نيست خدايی جز او، که خالق هر چيز است.

ـَر ِمـَن الۡـُقـۡرءاِن  2ـ  فَـاۡقـَرئـوا مـا تَـَيـسَّ
پس بخوانيد آن چه می توانيد از قرآن؛

َه َقـۡرًضـا َحـَسـنًـا  کاَة َو َاۡقـِرُضـوا الـلـّٰ ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ...  َو َاقـيـُمـوا الـصَّ
         و نماز را به پا داريد و زکات بپردازيد و به خدا (يعنی: در راه خدا) قرض نيکو بدهيد؛

ل، آيه ی ۲۰ ِمّ َه َغـفـوٌر َرحـيـٌم          سوره ی ُمزَّ َه  ِانَّ الـلـّٰ ...  َو اۡسـَتـۡغـِفـُروا الـلـّٰ
           و آمرزش بخواهيد از خدا که قطعاً خدا بسيار آمرزنده ی 

         مهربان است.

۲۰ ل، آيه ی ُمزِمّ سوره ی  غـفـور رحـيـٌم         
سيار آمرزنده ی

٢٠
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 مترين اول

با دقت در ترجمه ی آيات صفحه ی قبل، معنای صحيح را عالمت بزنيد.
١ـ   ال:  نه، نيست   خدا
ـه:  نه، نيست  خدا ـٰ ٢ـ  ِال

٣ـ  َزکاة:  نماز  زکات 
٤ـ  َغـفـور:  بسيار آمرزنده  مهربان
٥  ـ  َرحـيـم:  بسيار آمرزنده  مهربان

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

حيـُم                 سوره ی شورٰی، آيه ی ٥ َه هُـَو الۡـَغـفوُر الـرَّ ١ـ  َاال   ِانَّ  الـلـّٰ
   آگاه باشيد قطعاً   ... ، او             ...              ...        است.

سوَل              سوره ی نور، آيه ی ٥٦ اَة َو َاطيـُعوا الـرَّ ک ـالَة َو ءاتُـوا الـزَّ ٢ـ  َو َاقـيـُمـواالـصَّ
    و به پا داريد        ...     را و   بپردازيد   ...   را  و         ...           ...           را. 

حيـمُ         سوره ی بقره، آيه ی ١٦٣ ۡحـٰمـُن الـرَّ ـَه ِاّال هُـَو الـرَّ ـٰ ٌه واِحـٌد   ال ِال ـٰ ُهـکُـۡم ِال ـٰ ٣ـ  َو ِال
   و ...  ی شما ... ی  يکتاست،  ...    ...  يی جز او، که بخشنده ی      ...          است. 

٥

١٦٣
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 مترين اول
آيات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانيد. خوب است آيات درس را با نوار تمرين کرده و سعی 

کنيد شبيه نوار بخوانيد. 
 مترين دوم

اين عبارات قرآنی را بخوانيد.

1ـ  قـاَل ال تُـؤاِخـۡذنـی ِبـما نَـسـيـُت        سوره ی کهف، آيه ی ٧٣
ُر         سوره ی َحشر، آيه ی ٢٤ ُه الۡـخـاِلـُق الۡـباِرٔیُ الۡـُمـَصـِوّ 2ـ  هُـَو الـلـّٰ

3ـ  َو ِاذا ُقـِریٔ َ الۡـُقـۡرءاُن فَـاۡسـَتـِمـعوا لَـه و  َو َانۡـِصـتوا لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡرَحـموَن         
                 سوره ی َاعراف، آيه ی ۲۰۴

مترين سوم

در عبارات تمرين فوق، زير پايه های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشيد.

انس با قرآن در خانهجلسه ی چهارم

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

روزى عّالمه بحرالعلوم وارد حرم حضرت على عليه الّسالم شد و ناگهان شروع به 
خواندن اين شعر كرد:

  چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا شنيدن      بـه رَُخـت نظـاره كـردن سـخـن خـدا شنيـدن

از او سؤال شد: براى چه، هنگام ورود به حرم، اين شعر را خوانديد؟ 
پاسخ داد: وقتى وارد حرم مطّهر شدم، حضرت مهدى عليه الّسالم را ديدم كه در 
كنار ضريح نشسته و با صداى بلند قرآن مى خوانند؛ چون ايشان را در حال خواندن 

قرآن ديدم، بى اختيار اين شعر بر  زبانم   جارى شد. ٭

بخوانيد.  بعد  صفحه ی  روی  از  را  شورٰی  سوره ی   ۱۰ تا   ١ آيات  از  مقداری  روز  هر 
سعی   کنيد شبيه نوار قرائت کنيد.

٭ كتاب اَلنَّجُم الّثاِقب، ص ٧٩

فعّاليّت

قطره
اما
دريا

٢٠٤
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ص ۴۸۳ قرآن کامل

جزء ٢٥                                                                سوره ی شوریٰ (٤٢)  
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