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 .ل بر پیامبر اسالم نازل شده استسا 23قرآن آخرین کتاب آسمانی و معجزه ی جاوید پیامبر گرامی اسالم است که در طول 

 برخی از ویژگی های قرآن:

حزب می باشد.( )نیم حزب یعنی اگر هر حزب را به  4جزء قرآن  حزب می باشد.) هر 120جزء و  30سوره و 114قرآن دارای .1

 هر بخش یک نیم حزب می باشد.( دو بخش تقسیم نماییم

. سوره های قرآن به دو دسته تقسیم می شوند : سوره های مکّی )سوره هایی که در شهر مکّه بر پیامبر نازل شده اند.( و سوره های 2

 مدینه بر پیامبر نازل گشته اند.(مدنی)سوره هایی هستند که در شهر 

 . اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شده است ،سوره ی عَلَق3

 . بلند ترین سوره قرآن سوره بقره و کوچک ترین سوره ، کوثر می باشد.   4

 حروف در زبان عربی:   

 )نوشتاری( وجود ندارد.چهار حرف )گ چ پ ژ ( در زبان عربی  داریم وحرف  28 حرف الفبای فارسی، 32از  در زبان عربی

 به دو دسته تقسیم می شوند: عربی حروف

حروف شمسی: آن دسته از حروفی که اگر پس از الف و الم قرار بگیرند ،حرف الم تلفّظ نشده و حرف بعدی که همان  .1

 خوانده می شود: اش شمسحرف شمسی می باشد با تشدید خوانده می شود. مانند : الشَّمس       

حرف می باشند که عبارتند از : ش ن ل ز ظ ذ ض ر د س ص ث ط ت )برای راحتی می توانیم از این  14حروف شمسی 

 مثل: شنل زرد ست.( )حروف جمله ای بسازیم تا در ذهن باقی بماند .

در تلّفظ آنها ایجاد نمی شود و هر طور حروف قمری :آن دسته از حروف عربی که با آمدن الف و الم به اول انها تغییری 

 نوشته می شوند همانطور هم خوانده می شوند.  مانند: القَمَر    خوانده می شود: ال قمر

)اگر جمله ای حرف می باشند و عبارتند از : ک و ح ج ف ق ی ه م خ غ ا ع ب  14حروف قمری هم مانند حروف شمسی 

 بسازیم: کو حج فقیه مُخ غائب(

: از مهمترین بخش های علم قرائت و تجوید ، وقف و ابتدا )وقف و وصل( می باشد .برای اینکه همه بتوانند این  قفعالئم و

هنگام قرائت قرآن رموارد را رعایت نمایند،برای وقف های مختلف عالمت هایی مشخص شده است که با رعایت انها د

معنای کلمه تغییر خواهد  ،دمات در عربی جابه جا خوانده شونآسیبی به معنای کلمات نخواهد رسید.)اگر عالمت برخی کل

 نمود.(

 : یعنی منظم و شمرده خواندن آیات،وقف نمودن )ایستادن(در محل مناسب و ابتدانمودن)قرائت(از محل مناسب.وقف و ابتدا
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 معموالً وقف و ابتدا ، اول و آخر هر جمله می باشد.

 «ص، ال، قلی، صلیمـ ، ط، ج، ز، » : مهمترین عالئم وقف

 در سال ششم شما با چهار عالمت اول آشنا شده اید و مفهوم این چهار عالمت عبارتند از: 

                   .(باید وقف نمود مـ : عالمت وقف الزم )حتماً

 ) تاکید می شود که باید وقف نمود چرا که موضوع مورد بحث تمام شده است.( ط: عالمت وقف خیلی خوب 

                     )وقف و وصل هر دو  خوب و ممکن می باشد.(المت وقف خوب ج: ع

 )وقف و وصل هر دو ممکن ولی وصل بهتر است.( ز: عالمت وقف مناسب 

 مثال حالت وقف شکل

 شاء       شاءَ خوانده نمی شود                        ُ                      َ

 ب ا ذن ه          ی با ذن ه  خوانده نمی شود                        وـه  وه  یـه    

 عَدن        عَدنٍ خوانده نمی شود                                _ ٌ  -ٍ       

 صَفّا        صَفّاً به آ تبدیل می شود        ًً ا                             _       

 آءاجَز         جَزاءً به آ تبدیل می شود                                                   ءً        

 مُصَلًّی       مُصَلّی به آ تبدیل می شود          ًً ی_        

 قُوَّه        قُوَّةً به ـه ه تبدیل می شود          «          ـه ه»ـة ة     به 

 ا لَیّ         ا لَیَّ مقداری کشیده می شود                           ًّ       _       

 کلمات در زبان عربی: 

 اسم، فعل، حرفبطور کلی کلمات در زبان عربی بر سه دسته تقسیم می شوند: 

 آسمان، اسب، میزدر زبان فارسی:    اسم: کلمه ای است که برای نامیدن چیزی یا کسی به کار می رود. .1

 در زبان عربی: محمَّد، بقرَة )گاو ماده(، کُرسی)صندلی( و ...

 . تنوین )  ً    ٍ     ٌ ( در آخر (نکته : اسم ها در زبان عربی دو مشخصه کلی دارند :الف( الف و الم در اول ب

 تابٌ و...اسم در زبان عربی بر دو نوع می باشد : الف: مذکّر: محّمد ، مهدی ، الرَّجُل، ک
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عالمت های اسم مؤنث می مقصوره )ی( و الف ممدوده )اء(از.) نکته مهم: تای گرد)ة( ، الف فاطمَة، کبری، زهراء  ب: مؤنث:

   )باشند.

 . مفرد: اسمی که بر یک چیز یا بر یک نفر داللت می کند. بحر ، کتاب 1                                 

 تابان کمی باشد.کتاب    « ان  و ین » ز داللت بکند.و عالمت اسم مثنّی:اسمی که بر دو نفر یا دو چی:مُثَنّی .2     تعداداسم از نظر 

 . جمع: که خود بر سه نوع می باشد: 3                            

 منینَ مؤمؤمنونَ ،       می باشد. مؤم ن« ونَ و ینَ»دارای عالمت  : جمع مذّکرسالم الف( 

 شَجَرات      می باشد.    شَجَرَة« ات»ب( جمع مؤنث سالم: دارای عالمت 

 کُتُب و...     انبیاء ، کتاب جمع های دیگر تغییر می یابد. نبی    ج( جمع مکسّر: جمعی که شکل مفردش بر خالف 

 : اسمی که برای اشاره به کسی یا چیزی در دور یا نزدیک ما استفاده می شود. اسم اشاره

 کاربرد اسم اشاره معنی   اسم اشاره

 اشاره به نزدیک)مذکر( این هذا

 اشاره به نزدیک)مؤنث( این هذه

 اشاره به دور)مذکر( آن ذلکَ 

 اشاره به دور)مؤنث( آن ت لکَ 

 اشاره به دو نفریا دوچیز نزدیک)مذکر( اینها / این دو هذان  ، هذین 

 اشاره به دو نفریا دو چیز نزدیک)مؤنث( اینها / این دو هاتان  ، هاتین 

 جمع مذکر و جمع مؤنث(برای اشاره به نزدیک ) اینها / اینان هؤُالء 

 اشاره به دور)برای جمع مذکر و مؤنث( آنها / آنان اولئکَ 

 جمع برای مذکر و مؤنث یکسان به کار می رود و تنها در دور یا نزدیک بودن باهم تفاوت دارند.: اسم های اشاره به نکته     

 دومین دسته از انواع کلمه در زبان عربی فعل می باشد. .2

 : کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در یکی از زمانها داللت می کند.فعل

 کند یا بر زمان حال و یا بر زمان آیندهفعل یا بر زمان گذشته داللت می 

 فعل ماضی می باشد مانند: ذَهَبَ: رفت ، آمَنوا:ایمان آوردند ، ظَلَمتُ : ظلم کردم و... زمان گذشته داللت کند، بر که فعلی .1
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 فعل مضارع گویند. مانند: یَذهَبُ: می رود ده )آینده نزدیک( داللت می کند ،آین و حال زمان بر که فعلی .2

نماییم آن وقت فعل مضارع ساخته می شود می حرف مضارع ها را اضافه ،: برای ساخت فعل مضارع به اول ریشه ی فعل نکته

 البته شناسه های مربوط به هر شخص را نیز باید به آخر ریشه اضافه نمود.

 + شناسه فعل= فعل مضارع مثال: یکی از حروف مضارع + ذَهَبَ)ریشه فعل(« أ ، ت ، یـ ، نـ :» عبارتند از  حروف مضارع

 أذهَبَ: می روم / یَذهَبُ: می رود / تَذهَبونَ : می روید / نَذهَبُ : می رویم

ه نماییم اضاف« سَوفَیا  سـ»های مضارع حرف به اول فعلگویند.)اگر مُسَتقبَل یاآیندهلی که بر زمان آینده داللت نماید، فعل فع .3

می کند(، سَـیَشکُُر) شکر خواهد کرد(/)سَوفَ یَشکُرُ: شکر  : یَشکُُر) شکرخواهدشد.مانندارع تبدیل به فعل مستَقبَل فعل مض

 خواهد کرد(

 وریدآ نوا : ایمان/   ام     وی کنیدپیر ا :وع: ا تّب هم فعلی است که دستور به انجام کاری را می دهد. مانند  رامفعل . 1مهم : ته نک

ه ب«ال » حرفزودن فدادن کاری دستور می دهد و عالمت مشخصه آن ا، فعل نهی می باشد که بر انجام نمقابل فعل امر  نکته .2

 نید س نکجسّوا: تجَسَّسَ ی باشد . مانند: ال تَعبدوا : عبادت نکنید     / ال تَفعل مضارع و برخی تغییرات در اخر فعل م اول

 

هستند که برای ارتباط قسمت های مختلف جمله به کار می روند.مانند:  حروفومین دسته از انواع کلمات در زبان عربی س .4

ـَ )از(، م نبوسیله ی( -با  – ) به ، بـ بر روی( –) بر ، عَلَیبسوی( –) به ، إلی)در(فی  عَن)از(، ، )برای(، ل ـمثل( -)مانند،ک

 ...تا اینکه( م نذُ)از( –حتّی)تا 

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلو گیری می کند.مانند: مَن ، تو ، او و : مایردرزبان عربیض

که معادل ضمایر) من، تو، او، ما، شما، ایشان(  الف( ضمایر منَفصِل)جداگانه(:...ضمایر در زبان عربی بر دو نوع تقسیم می شوند: 

 :عبارتنداز( در زبان فارسی می باشند و  شان _تان ،    _مان،   _) اَم ، اَت ، اَش    معادل ضمایر متصّل یا پیوستهب( می باشند و

 ضمایر منَفصِل                                                                   ضمایر متصِّل        

 مان _ً                نا                       اَم      ی                              ما             نَحنُ                       مَن    أنَا

 )مذکر(تان _          کُم -کُما   )مذکر(               اَت   کَ                  شما)مذکر(       أنتُم -أنتُما   تو)مذکر(             أنتَ 

 تان )مؤنث( _         کُنَّ -  کُما      اَت  )مؤنث(           کِ                 شما) مؤنث(     أنتُنَّ -أنتُما            تو)مؤنث(   أنتِ 

 )مذکر(شان_      هُم -  هُما        )مذکر(  اَش    ـه/ه                    ایشان)مذکر(    هُم -  هُما         )مذکر( او       هُوَ 
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  (شان )مؤنث_        هُنَّ -  هُما      )مؤنث(    اَش      ها                 ایشان )مذکر(     هُنَّ -   هُما        او)مؤنث(      هیَ  

 مثال برای فعل و انواع ضمایر:

انه ات می ه خأنَا ذَهَبتُ إلی بَیتی : من به خانه ام رفتم ، نَحنُ ذَهَبنا إلی بَیتنا: ما به خانه مان رفتیم ، أنتَ تَذهَبُ إلی بَیتُکَ: تو ب

 و ... وند، أنتُما تَشکران  رَبَّکُما: شما  پروردگارتان را شکر می کنید،تهُم : آنها به خانه شان می رهم یَذهَبونَ إلی بَی،  روی

)سؤال کردن( در باره ی هستند که در ابتدای جمله می آیندو برای پرسشاسم ها و حروفی  کلمات پرسشی)استفهامی(:

 و ... / مَتی / کَم / کیفَ /  ینَأمانند: هَل / أ / ما / ماذا / مَن /  موضوعی که مد نظر می باشد به کار می روند.

 د؟(نهَل: به معنی آیا       هَل یَستَوی الّذینَ یَعمَلونَ والّذین ال یَعلَمونَ ) آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر

 آفریننده ان هستیم؟( أ: به معنی آیا          أ أنتُم تَخلُقونَه أم نَحنُ الخال قونَ ) آیا شما آن را می آفرینیند یا ما

 ما: به معنی چیست؟        ما ت لکَ ب یَمینک یا موسی    ) آن چیست در دست تو ای موسی؟(

 ماذا فی البَحر     )در دریا چه چیزی است؟     ماذا: به معنی چه چیز/ چیست؟

 فرید؟(آرا  مَن: به معنی چه کسی؟    مَن خَلَقَ السَّماوات  واإلرضَ ) چه کسی آسمانها و زمین

 أینَ: به معنی کجا ؟           فَإینَ تَذهَبونَ  ) پس کجا می روید؟(

 مَتی: به معنی ک ی و چه وقت؟     مَتی تَذهَبُ ؟  )چه وقت می روی؟(

 کَم: چقدر؟ چند؟            کَم کتاباً ع ندَکَ؟ ) چند کتاب داری؟(

 چطور است؟ کیفَ: به معنی چگونه؟          کیفَ حالُکَ؟)حالت
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 *نیآقر زیبای دانستنی اهی*
 30تعداد جزء های قرآن؟  .2                             114تعداد سوره های قرآن؟  .1

 .کوتاهترین سوره قرآن؟ صد و هشتمین سوره، کوثر .4              .طوالنی ترین سوره قرآن؟ دومین سوره، بقره .3

 .بهترین شب که قرآن به آن اشاره کرده است؟ شب قدر .6            .سوره بقره 286قرآن؟ آیه ترین آیه طوالنی .۵

 .بزرگترین حیوان که در قرآن آمده است؟ فیل . 8       .بهترین ماه که در قرآن ذکر شده است؟ ماه رمضان .۷

 . انه القرآن ؟ یسقلب قرآن یا ریح .10       .کوچکترین حیوان که در قرآن آمده است؟ پشه .۹

 .ای که در آن فقط یک کسره وجود دارد؟ اخالصسوره .12         .ای که به نام یکی از حکما است؟ لقمانسوره .11

 14آیات سجده تالوت چند است؟  . 14   .باشد؟ حدیدای که به نام یکی از فلزات میسوره .13

 باشد؟ نملکدام سوره دارای دو بسم اهلل می .16                    اهلل است؟ توبهکدام سوره بدون بسم .1۵

 ای که معادل یک سوم قرآن است؟ اخالصسوره .18                                        .عروس قرآن؟ الرحمن . 1۷

 . کافرون، اخالص، فلق، ناس، جن( ۵شود؟ )چند سوره با قل شروع می .20    .ای به نام یکی از روزهای هفته؟ جمعهسوره .1۹

 .ها؟ تینای به نام یکی از میوهسوره .22          .ای که در تمام آیات آن کلمه اهلل وجود دارد؟ مجادلهسوره .21

 .هاست؟ فلق و ناستین شامل کدام سورهعوذَمَ .24                    .ای به اسم یک حکومت یا کشور؟ رومسوره .23
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 .ثانی کدام سوره است؟ حمدالمَ بعُسَ .26       .سوره که اگر نامهایشان را برعکس بخوانی باز هم همانست؟ لیل و تبتدو  .2۵

شود؟ که تمام آیاتش با حرف د تمام می سوره ای .2۷                    .هاست؟ بقره و آل عمرانکدام سورهلقب زهراوین  .2۷

 .اخالص

 .ای که از اخالق و ادب سخن میگوید؟ حجراتسوره .30        .شود؟ ناسآیاتش با حرف سین تمام میسوره ای که تمام  .2۹

 .شخصی که با ثروت زیاد مشهور است ؟ قارون .32 .سوره: ص، ق، ن 3هایشان متشکل از یک حرف است؟ چند سوره نام .31

 .آیة الکرسی در کدام سوره است؟ بقره .34         شود؟ الرحمنبار تکرار می 31در کدام سوره یک آیه  .33

 پیامبر 26نام چند پیامبر در قرآن ذکر شده است؟  .36       . کند؟ ربک فکبرای که با عکس خواندن آن هم تغییر نمی آیه .3۵

 . ی خلقشده؟ إقرء باسم ربک الذّاولین آیه نازل  .38  .عونراج  یه ا الَنّاهلل و ا نّگوید چیست؟ ا رجاع که مصیبت زده میست آیه ا  .3۷

 .پیامبری با لقب خلیل اهلل؟ حضرت ابراهیم )ع( .40                               .پیامبری با لقب صفی اهلل؟ حضرت آدم )ع( .3۹

 .اهلل؟ حضرت موسی )ع(پیامبری با لقب کلیم  .42                                پیامبری با لقب ذبیح اهلل؟ حضرت اسماعیل )ع( .41

 .د )ص(پیامبری با لقب حبیب اهلل؟ حضرت محمّ .44                         .پیامبری با لقب روح اهلل؟ حضرت عیسی )ع( .43

 .وط؟ نوح و لایمان نیاوردندشان انزنان کدام پیامبران کافر بوده و به شوهر .46     .تنها زنی که نام او در قرآن ذکر شده؟ مریم .4۵

   .انداخت؟ ابولهب و اسم زن او ام جمیلزن کدام کافر ملعون به راه پیامبر خار می .4۷

 .اولین زنی که مسلمان شد؟ حضرت خدیجه رضی اهلل عنها .48

   .پیامبری که در نوجوانی بتها را شکست؟ حضرت ابراهیم )ع( .4۹

 یونس )ع(پیامبری که در شکم ماهی چندین روز زنده ماند؟ حضرت  .۵0

 .سوره : یونس، محمد، نوح، هود، یوسف، ابراهیم، علیهم الصالة و السالم 6چند سوره به اسم پیامبران است؟  .۵1

 .سی )ع(شد؟ حضرت عی کشیده صلیب به پیامبری که بدون اینکه صلیب شود به آسمان رفت و بجایش کسی دیگر از کافران .۵2
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 .بار 4نام رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم چند بار در قرآن ذکر شده؟  .۵3

 .پیامبری که بدون پدر، و پیامبری که بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟ حضرت عیسی)ع(.و حضرت آدم )ع( .۵4

 .زد؟ حضرت سلیمان )ع(پیامبری که با حیوانات حرف می .۵۵

 .در آب غرق شد؟ حضرت نوح و اسم پسرش کنعان است پیامبری که پسر او از او اطاعت نکرد و .۵6

 .زبور به کدام پیامبر نازل شد؟ حضرت داود)ع( . ۵8           .شود؟ حضرت ایوب )ع(پیامبری که در صبر مثال زده می .۵۷

 .)ع( پیامبری که خداوند متعال به او ریاضیات و نجوم آموخت و اولین بار خیاطی کرد و خط نوشت؟ حضرت ادریس .۵۹

 .در کدام سوره آمده که عیسی )ع( آمدن حضرت محمد )ص( را بشارت داده است؟ سوره صف .60

 .به مادر کدام پیامبر وحی نازل شد؟ حضرت موسی )ع( .62             . فلطَّتَلیَباشد؟ وَکدام کلمه دقیقا در نیمه قرآن می .61

 هامان، سامری، فرعون، قارون، ابولهبظالمین که در قرآن مذکور است؟ جالوت،  نامهای .63

 .شد؟ در رود نیل غرق شد هفرعون چعاقبت   .6۵     .حلمل، نَچند سوره به نام حیوانات است؟ فیل، عنکبوت، بقره، نَ .64

 اولین قتل در زمین به دست چه کسی و به چه دلیل اتفاق افتاد؟ قابیل. حسادت .66

 

 

 

 

 


