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مراحل تدریس:  هر درس، طّی چهار جلسه، تدریس، تمرین و پرسش می شود.

به نام خدا
با سالم 

با توجه به این که هدف  کلی واصلی از درس قرآن  ، ایجاد انگیزه و عالقه و رغبت به  قرائت روزانه ي قرآن  است  لذا انتظار 
می رود همکارانی که تدریس قرآن را بر عهده دارند با خالقیت خود  وبا صبر و بدون اجبار و فشارکار آموزش را انجام دهند 

در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم.

این کتاب به وسیله ی لوح فشرده )کتاب گویا(، که قبالً در اختیار ادارات کّل آموزش   و  پرورش 
استان ها قرار گرفته است، تدریس مى شود. استفاده از این لوح در خارج از کالس نیز توصیه مى شود؛ 

انتظار ما از شما اولیای گرامی

آیات جلسه ی اّول هر درس را شبیه قرائت آن یا حداقل به صورت معمولی و روان بخوانند. ـ  ١ـ
ـ قرآن کریم را به صورت شمرده و آرام از روی مصحف آموزشی بخوانند. ٢ـ

ـ عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب بخوانند و بتوانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخی از مصادیق آن را بیان کنند. ٣ـ

  دانش آموزان در پایان سال تحصیلی، به طور خاص به توانایی های زیر دست یابند:

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.

پرسش و ارزشیابی: معلم با پرسش از دانش آموزان، توانایی آنها را در خواندن آیات درس ارزیابی میجلسه ی دوم
السکار رد خواندن قرآن کند.

الف( خواندن در گروه: جلسه ی سوم
ب( خواندن برای کالس

پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه

     خوب است دانش آموزان در آغاز هر زنگ، هم زمان با ورود معلّم به کالس، پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی بخوانند.           پیام قرآنی

 به آوردن قرآن کامل به کالس و خواندن از روی آن اختصاص یافته است. جلسه ی چهارم

یک نکته 
از هزاران

                    یادآوری انجام دادن این تکلیف در خانه
رفع اشکاالت روخوانی

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

 در درس قرآن، هیچ گونه پرسش و ارزشیابی کتبی به عمل نمی آید.

این جزوه ، قابل استفاده ي  معلمان  ، دانش آموزان  ، و اولیاي گرامی  و   ... می باشد



 استثٌبئبت دس لشآى

بب تَجِ بِ ایي کِ دس جلسِ چْبسم اص سٍی لشآى کبهل خَاًذُ هی ضَد ٍ صفحِ ای بِ صَست تصبدفی اًتخبة هی 

 ضَد الصم است استثٌبئبتی کِ ٍجَد داسد اص آى آگبّی داضتِ ببضین کِ دس ریل آهذُ است

تجذیذ ًفس است . ؼٌبی لطغ صذا دس ٌّگبم لشائت بذٍى ـ سكت 7دس لغت بِ هؼٌبی خبهَش ٍ سكَت هی ببضذ ٍ دس تجَیذ بِ ه1

 

 ایي لبػذُ فمط دس چْبس هحل اص لشآى کشین آهذُ است . 
سَسُ کْف . «  1» الف ـ آخش آیِ   

سكت دادُ هی ضَد . « لَیِّوبً » ٍ « ػََِجبً » چٌبًچِ آیبت اٍل ٍ دٍم ایي سَسُ بب ّن خَاًذُ ضًَذ بیي کلوبت   

ػَجبً دس ٌّگبم ٍصل بِ الف خَاًذُ هی ضَد . تَجِ 7 پبیبى کلوِ   

.  25 آیِ یس سَسُ دس ّزا کلوِ اص لبل ٍ « هَشْلذًِب » کلوِ آخش –ة   

  54لبل اص کلوِ ساق دس سَسُ لیوِ ، آیِ « ٍَ لیلَ هَيْ » ج ـ پبیبى ػببست 

.  11دس سَسُ هطففیي آیِ « ساىَ » لبل اص « کَّلا بلْ » د ـ پبیبى ػببست   

است کِ دس هحل هَسد ًظش ًَضتِ هی ضَد . « س » بًِ سكت دس لشآى حشف ًط  

ـ ًحَُ لشائت الف دس پبیبى ّفت کلوِ اص لشآى 7 حشف الف دس پبیبى ّفت کلوِ ًَضتِ هی ضَد کِ چٌبًچِ آى 5

 کلوبت بِ ٍصل خَاًذُ ضًَذ الف تلفظ ًوی ضَد ٍ اگش بِ آى کلوبت ٍلف گشدد حشف الف خَاًذُ هی ضَد .

ًََُب ـ اَلشاسَُالَ ـ اَلسابیّلَ ـ سَّلَسِّلَ ـ لََاسِیشَا ) سَسُ دّش پبیبى آیِ  ایي کلوبت ػببستٌذ اص 7  (  12اًََب ـ لكٌِاب ـ الظٌُّ  

ـ کلوبت دٍ ٍجْی دس لشآى 7 تؼذاد ضص کلوِ دس لشآى بِ دٍ ٍجِ خَاًذُ هی ضًَذ . 3  

( خَاًذُ هی ضَد . 1َست یَبْسُطُ )بِ ص«  512بمشُ آیِ » الف ـ یَبصُطُ دس سَسُ   

( ًیض خَاًذُ هی ضَد . 5بِ صَست بَسْطةً )«  36اػشاف آیِ » ة ـ بَصْطةً دس سَسُ   

( ًیض خَاًذُ هی ضَد . 3بِ صَست هُسَیْطِشٍىَ )«  34طَس آیِ » ج ـ هُصَیْطِشٍىَ دس سَسُ   

( ًیض خَاًذُ هی ضَد . 1یْطِشٍ )بِ صَست بِوُسَ«  55غبضیِ آیِ » د ـ بِوُصَیْطِشٍ دس سَسُ   

بِ ضُؼْف ًیض خَاًذُ ضذُ است . «  21سٍم آیِ » ُ ـ ضَؼْف دس سَسُ   

بِ ضُؼْفب ًیض خَاًذُ ضذُ است . «  21سٍم آیِ »ٍ ـ ضَؼْفب دس سَسُ   

  پٌبٌّذُ غّلهحسیي تَسط منبع این مطلب    



هی ضَد .  دس ػببست ءَاَػْجوِیٌّ بِ بِ تسْیل خَاًذُ« ّوضُ دٍم »  11ـ تسْیل ّوضُ 7 دس سَسُ فصلت آیِ  1  

تسْیل ّوضُ دس تجَیذ بِ هؼٌبی آى است کِ آى حشف بیي ّوضُ ٍ الف تلفظ ضَد یؼٌی صفت ضذت آى حزف 

 گشدد . 

بِ ػلت دس کٌبس  11ـ ًحَُ خَاًذى ػببست بِئْس االِسْنُ 7 ٌّگبم خَاًذى ػببست بِئْس االِسْنُ دس سَسُ حجشات آیِ  2

هی ببیست الم سبکي االسن بب کسشُ خَاًذُ ضَد ٍ ّوضُ اٍل کلوِ اسن دس  ّن لشاس دادى دٍ حشف سبکي ) لْ ـ سْ (

 تلفظ حزف گشدد . 

ـ اضوبم 7دس لغت بِ هؼٌبی اضبسُ بِ حشکت ضوِ ٍ بذٍى صَت است . 3  

 ٍ دس تجَیذ بِ هؼٌبی بِ حبلت دس آٍسدى لبْب هی ببضذ . 

( بِ اضوبم خَاًذُ هی ضَد صیشا دس اصل چٌیي بَدُ سَسُ یَسف )ع 11دس آیِ « ال تَأْهٌّب » ًَى هطذد دس ػببست 

« ال تَأْهٌٌُب » است   

» بِ « الف » ٍ « کسشُ »بِ « فتحِ » ـ اهبلِ کبشی 7 دس لغت بِ هؼٌبی هیل دادى ٍ دس تجَیذ بِ هؼٌبی هیل دادى  4

ٍ تشلیك هی گشدد .سَسُ َّد )ع( اهبلِ کبشی  11دس ػببست هَجْشیْب دس آیِ « ساء » هی ببضذ . حشف « یبء   

  پٌبٌّذُ غّلهحسیي تَسط منبع این مطلب       پٌبٌّذُ غّلهحسیي تَسط  دس ضذُ ًَضتِ +
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بسمه تعالی
  

  قرائت قرآناستثنائات 
  :  اشباعاستثناء در   -1

یا )   - (که در آخر کلمه می آید ، چنانچه حرف ماقبلش داراي فتحه ) هـ ( هاء ضمیر 
که به این ) بصورت واو مدي تلفظ می شود(می دهد   اوباشد ، صداي  )  -(ضمه 

  :مانند . می گویند » اشباع « فرآیند 
   هوـرسولَ   )=که تلفظ می شود (   هرسولـَ

  :و اما استثنائات 
  هو یرضَـ)  نمی شود(  هیرضَـ ) : 7آیه ( سوره زمر  -

 هو نَفْـقَـ) نمی شود( ه نَفْـقـَ) :  90آیه ( سوره هود  -

 ) 69آیه (سوره فرقان »   فیه« هاء ضمیر در  - 2

  .است) 69آیه (سوره فرقان شود در تلفظ می » فیهی« که بصورت »  فیه« تنها کلمه 

 که بصورت مکسور اداء می شود )  ْ ل (الم ساکنی  - 3

ظاهراً بصورت ساکن ) ل(حرف » سم الْ بـِئْس ا« در عبارت )  11آیه (در سوره حجرات 
:  و اینگونه اداء می گردد ) ِ  ل( است ولی موقع خواندن تبدیل به الم مکسور می شود 

 بِـئسسم ل  
 ) اماله( الف مدي که همانند کسره تلفظ می شود  -4

است که ) 41آیه (، در سوره هود ) به روایت عاصم کوفی(تنها امالهء معروف در قرآن 
  . تلفظ می گردد » ها ِ  مجر« بصورت  » مجراها« لغت 

  :تلفظ می گردد ) فاقد صفت شدت ( همزه اي که بصورت روان  -5

یا بعبارتی مابین ) هـ ( ، همزهء دوم مانند  ) 43آیه  (در سوره مبارکه فُصلَت 
  . تلفظ می شود ) ء ( و ) هـ(

جمی  ء اَ«  اَ « همانند »  عـتلفظ ) هـ( بدون ایجاد صداي ولی » عجمی ـه     
  . می شود 

  . می شود 



برخی دانستنی هاي قرآنی  براي مطالعه
٢ٝثـ ای٠ ٝغٚة ٧یأت ْٝتث٦ اٙثاٍش

 

 دا١ست٢ی ٧ای ٍشآ١ی

 اعالفات ٍشآ١ی

: س٤س٥ اٙشح٠ٞفش٣س ٍشآٟ   

: س٤س٥ تَش٥تضسٕتشی٠ س٤س٥   

282: تَش٥ / تضسٕتشی٠ آی٦   

19: ٣ٙیتٚغو /٨ّو / ٦ّٞٚ ٣سظ ٍشآٟ   

22: ىاسَی٢ا٥٤ّٞ/ حزش / تضسٕتشی٠ ٦ّٞٚ ٍشآٟ   

: فٌٚی٠ س٤س٥ ٦ّ ١اصٗ ضذ ا٣ٙ  

  114  :٧ای ٍشآٟ تقذاد س٤س٥ 

120:  تقذاد حضب ٍشآٟ  

323671:  تقذاد حش٣ه ٍشآٟ  

114:  تقذاد تس٦ٚٞ ٍشآٟ  

آی٦ 11ٍشآٟ :  سزذ٥ ٧ای ٝستحة  

حٞذ س٤س٥:  ١یست آٟ دس ىا  س٤س٥ ای ٦ّ حشه  

ٝزاد٦ٙ:  است  اهلل  س٤س٥ ای ٦ّ دس تٞاٛ آیاتص ٦ّٞٚ  

يس٨ٜ الت٢َغ٤ا ٠ٝ سح٦ٞ اهللآی٦ : ٍ٘ یا فثادی اٙزی٠ اسشى٤ا فٚی ا١ اٝیذتخص تشی٠  

: س٤س٥ یسٚة ٍشآٟ ٍ  

: س٤س٥ ٤ّحش ٤ّچْتشی٠ س٤س٥  

: ع٤ّ٦چْتشی٠ آی٦   

: تاحشه ٣سظ ٍشآٟ   

: س٤س٥ ٤ّحش ٤ّچْتشی٠ س٤س٥  

: ع٤ّ٦چْتشی٠ آی٦   

: تاحشه ٣سظ ٍشآٟ   

:تا تس٦ٚٞ ٤ّچْتشی٠ ٦ّٞٚ ٍشآٟ  

: ١ػش آخشی٠ س٤س٥ ٦ّ ١اصٗ ضذ  

رض 30 تقذاد رض ٍشآٟ :  

77437    : تقذاد ّٚٞات ٍشآٟ  

6236 :  تقذاد آیات ٍشآٟ  

س٤س٥ 29 آماص دس  71:  تقذاد حش٣ه َٝغق٦  

: آی٦ اْٙشسی٨ٝٞتشی٠ آی٦ ٍشآٟ   

(تس٦ٚٞ اص میش ت٦) ٤ّحش:  ١یست آٟ دس  ٝیٜ  س٤س٥ ای ٦ّ حشه  

: اٟ اهلل یاٝش تاٙقذٗ ٣ االحساٟ فذاٙت آٝیضتشی٠ آی٦  

: ى٠ٞ یقٞ٘ ٝخَاٗ رس٥ ضشاً یش٥تشس آ٣ستشی٠ آی٦   



 

٧ایی راٙة اص ٍشآٟ ّشیٜ دا١ست٢ی  

٧ای راٙثی  ادت تطش ٣ ٝقزض٥ را٣یذ پیاٝثش تضسٓ اسالٛ، حضشت ٝحٞذ ٝػغيی )ظ( است. دس ای٢زا ت٦ دا١ست٢یٍشآٟ ّشیٜ، ّتاب سق

٢ّیٜ. اص ٍشآٟ اضاس٥ ٝی  

 ٧ش دس ٦ّ ٧ست ٍشآ١ی فثاست چ٨اس آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
:داسد ٣ر٤د ٝت٤اٙی تطذیذ چ٨اس ٧ا، آٟ اص یِ

 

؛(65 ٣ 64 ٝشیٜ،) اٙسّٞا٣ات سََّبّ ١سیّا .1  

(؛40حشٍ ُّٙزّیٍّ یّنْطا٥ ٤ٝد )٤١س، ت ىی .2  

؛(58 یس،) سَّحیٜ سَّبّ ٠ّٝ ٤ٍالً .3  

(5 ِٝٚ،) اٙسٍَّٞاَء صّی٢ّّا ٣َٙذ .4  

.است سىت٦ تْاس ٍشآٟ دس ١َغ٦ 1015030 تقذاد آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.داسد ٣ر٤د ٍشآٟ دس ٣ٍو ٝح٘ 5098 تقذاد آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

فذد ّسش٥ دس ٍشآٟ تْاس تشد٥ ضذ٥ است. 39586 تقذاد آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.ضذ ١اصٗ پیاٝثش تش ساٗ 23 دس ٍشآٟ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

-------------------------------------------------- 

.است ضذ٥ تشد٥ تْاس ٍشآٟ دس تطذیذ فذد 19253 تقذاد آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

تاضذ. شآٟ رّش ضذ٥، ضیش ٝیٍ دس ٦ّ ٤١ضیذ١ی ت٨تشی٠ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.تاضذ ٝی فس٘ ضذ٥، رّش ٍشآٟ دس ٦ّ خ٤سد١ی ت٨تشی٠ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.تاضذ ٝی ٧ضاس غذ ٦ّ آٝذ٥ 147 آی٦ غاىات س٤س٥ دس فذد تشی٠ تضسٓ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.تاضذ ٝی( ؽاَء) حشه سىت٦، تْاس ٍشآٟ دس ٦ّ حشىی ّٞتشی٠ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

--------------------------------------------------  
.است ضذ٥ اضاس٥ اصد٣اد ٤ٍا١ی٠ ت٦ ١ساَء س٤س٥ دس آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.تاضذ ٝی ٨ّو س٤س٥ 9 آی٦ ٤ٞ١د، تال٣ت ضاٛ دس( ؿ) حسی٠ اٝاٛ تشیذ٥ سش ٦ّ ای آی٦ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

است. اٟ ضذ٥تی ٣ض٤ ٝشاح٘ ٝائذ٥، س٤س٥ 6 آی٦ دس آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.٤١ضت «اٙشحیٜ اٙشح٠ٞ اهلل تسٜ» ٦ّ ت٤د ضخػی ١خستی٠ سٚیٞاٟ حضشت آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.ت٤د( ؿ) ضقیة حضشت داٝاد( ؿ) ٤ٝسی حضشت آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

-------------------------------------------------- 

ضذ.تا حشه ٝی 25500 داسای ٍشآٟ س٤س٥ تشی٠ تضسٓ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.است ٍشآٟ ٧ای س٤س٥ تقذاد تا تشاتش ت٤ْیش س٤س٥ ّٚٞات تقذاد آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.است ٝقش٣ه خذا١٣ذ ١ا٦ٝ ١سة ت٦ اخالظ س٤س٥ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.ٝذی٦٢ دس تاس یِ ٣ ٦ْٝ دس تاس یِ ضذ٥، ١اصٗ پیاٝثش تش تاس د٣ حٞذ س٤س٥ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.است( ؿ) فٚی حضشت ت٦ ٢ٝس٤ب اتفادی س٤س٥ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

ؿ) ادسیس حضشت آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
.٤١ضت خظ ٣ د٣خت ٙثاس ٦ّ ت٤د ضخػی ا٣ٙی٠( 
 

ؿ) سٚیٞاٟ حضشت دستاس دس ٦ّ ای پش١ذ٥ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
.داضت ١اٛ( ٧ذ٧ذ) ّشد، ٝی خذٝت( 

 

ضذ، ٣حی خذا عشه اص ٦ّ حی٤ا١ی ت٦ ..آیا ٝیذا١یذ ٦ّ .
(١ح٘ س٤س٥ 68 آی٦. )ت٤د ص١ث٤س 

 

 ٍشآٟ خ٤ا٧ش ت٦ سزادی٦ غحیي٦ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
.است ٝقش٣ه

 

 ت٤د١ذ ضافشا١ی حاىؼ ٣ ١اغشخسش٣ س٣دّی، آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
.ت٤د١ذ ٍشآٟ ّ٘ حاىؼ ٤١ر٤ا١ی دس ٦ّ

 

------------------------------ 

------------------------------ 

 ٦ّ ت٤د ضخػی ا٣ٙی٠ ىاسسی سٚٞاٟ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
.ّشد تشر٦ٞ ىاسسی صتاٟ ت٦ سا حٞذ س٤س٥

 

 اٙحػشی، خٚی٘ ٝح٤ٞد استاد آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...
.خ٤ا١ذ تشتی٘ س٣ش ت٦ سا ٍشآٟ ٦ّ ت٤د ّسی ا٣ٙی٠

 

.است س٤س٥ 114 داسای ٍشآٟ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.است رضَء 30 داسای ٍشآٟ آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  



.است حضب 120 داسای ٍشآٟ  آیا ٝیذا١یذ ٦ّ ...  

.است س٤س٥ 114 داسای ٍشآٟ آیا ٝی دا١یذ ....  

.است آی٦  6236  آیا ٝی دا١یذ ....ٍشآٟ داسای  

تسٜ اهلل اٙشح٠ٞ اٙشحیٜ داسد. 114آیا ٝی دا١یذ ....ٍشآٟ   

حضب ٝی تاضذ. 120آیا ٝی دا١یذ ....ٍشآٟ داسای   

.داسد  رض 30...ٍشآٟ آیا ٝی دا١یذ .  

 آیا ٝی دا١یذ ....تضسٕتشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ تَش٥ است.

 آیا ٝی دا١یذ ....٤ّچْتشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ ٤ّحش ٝی تاضذ.

.است اْٙشسی آی٦  آیا ٝی دا١یذ ....ت٨تشی٠ آی٦،  

.است ٍشآٟ آی٦ تضسٕتشی٠ تَش٥ س٤س٥ 282  آیا ٝی دا١یذ ....آی٦  

.تاضذ ٝی اٙشحیٜ اٙشح٠ٞ اهلل سٜت  آیا ٝی دا١یذ ....فؾیٜ تشی٠ آیات  

.است  اٙشح٠ٞ س٤س٥ دس  ٝتاٟ ٝذ٧ا  آیا ٝی دا١یذ ....٤ّچْتشی٠ آی٦ ٍشآٟ  

.است ٍذس ضة  آیا ٝی دا١یذ ....ت٨تشی٠ ضة دس ٍشآٟ  

.است  سٝضاٟ ٝا٥ ٍشآٟ دس  آیا ٝی دا١یذ ....ت٨تشی٠ ٝا٥  

.است یس  آیا ٝی دا١یذ ....ت٨تشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ  

-------------------------------- 

.است ٝقش٣ه ٍشآٟ ٝادس ت٦  ....س٤س٥ حٞذآیا ٝی دا١یذ   

.است ٝقش٣ه  آیا ٝی دا١یذ ....س٤س٥ ىزش ت٦ س٤س٥ اٝاٛ حسی٠ )ؿ(  

 آیا ٝی دا١یذ ....ت٨تشی٠ خ٤سد١ی ٦ّ دس ٍشآٟ رّش ضذ٥ فس٘ ٝیثاضذ.

 آیا ٝی دا١یذ ....ت٨تشی٠ ٤١ضیذ١ی ٦ّ دس ٍشآٟ ت٦ آٟ اضاس٥ ضذ٥ است ضیش ٝی تاضذ.

آیا ٝی دا١یذ ....دس 
 اص ض٢یذٟ یا خ٤ا١ذٟ چ٨اس آی٦ آٟ سزذ٥ ٣ارة ٝی ض٤د ٣تایذ 

ٍشآٟ ٝزیذ پا١ضد٥ آی٦ سزذ٥ داس ٣ر٤د داسد ٦ّ تقذ

سزذ٥ ّشد، یاصد٥ آی٦ دیٖش سزذ٥ ٝستحثی است،یق٢ی إش سزذ٥ ٢ْ١ی ٧ٜ اضْاٙی ١ذاسد.

 

 سزذ٥ ٧ای ٣ارة

س٤س٥ سزذ٥ )اٙزُشُصْ ٣ یا اْٙٞضارِـْ( 15آی٦  -1  

ىػٚتس٤س٥  37آی٦  -2  

آخشی٠ آی٦ س٤س٥ ١َزٜ -3  

آخشی٠ آی٦ س٤س٥ فٌََْٚ. -4  

١َغ٦ دس ٍشآٟ تْاس سىت٦ است 1015030آیا ٝیذا١یذ : تقذاد   

ٝح٘ ٣ٍو دس ٍشآٟ ٣ر٤د داسد 5098آیا ٝیذا١یذ : تقذاد   

فذد ّسش٥ دس ٍشآٟ تْاس تشد٥ ضذ٥ است 39586آیا ٝیذا١یذ : تقذاد   

دس ٍشآٟ تْاس تشد٥ ضذ٥ استفذدتطذیذ  19253آیا ٝیذا١یذ : تقذاد   

 آیا ٝیذا١یذ : ت٨تشی٠ ٤١ضیذ١ی ٦ّ دس ٍشآٟ رّش ضذ٥ ) ضیش ( ٝی تاضذ

 آیا ٝیذا١یذ : ت٨تشی٠ خ٤سد١ی ٦ّ دس ٍشآٟ رّش ضذ٥ ) فس٘ ( ٝی تاضذ

آٝذ٥ ٦ّ غذ ٧ضاس ٝی تاضذ. 147آیا ٝیذا١یذ : تضسٕتشی٠ فذد دس س٤س٥ غاىات آی٦   

دس ٍشآٟ تْاس سىت٦ حشه ) ؽاَء( ٝی تاضذآیا ٝیذا١یذ : ّٞتشی٠ حشىی ٝی   

حشه ٝی تاضذ 25500آیا ٝیذا١یذ : تضسٕتشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ داسای   

 آیا ٝیذا١یذ : تقذاد ّٚٞات س٤س٥ ت٤ْیش تشاتش تا تقذاد س٤س٥ ٧ای ٍشاٟ است

آیا ٝیذا١یذ : س٤س٥ اخالظ ت٦ ١سة ١ا٦ٝ خذا١٣ذ ٝقش٣ه است  

١اصٗ ضذ٥ یْثاس دس ٦ْٝ ٣ یْثاس دس ٝذی٦ آیا ٝیذا١یذ : س٤س٥ حٞذ د٣تاس تش پیاٝثش  

آیا ٝیذا١یذ : س٤س٥ فادیات ٢ٝس٤ب ت٦ حضشت فٚی )ؿ( است
 

آیا ٝیذا١یذ : دس س٤س٥ ١ساَء ت٦ ٤ٍا١ی٠ اصد٣اد اضاس٥ ضذ٥ است
 



س٤س٥ ٨ّو ٝی تاضذ. 9آیا ٝیذا١یذ : آی٦ ای ٦ّ سش تشیذ٥ اٝاٛ حسی٠ )ؿ( دس ضاٛ تال٣ت ٤ٞ١د آی٦   

س٤س٥ ٝائذ٥ ٝشاح٘ ٣ض٤ تیاٟ ضذ٥ است 6ی٦ آیا ٝیذا١یذ : دس آ  

 آیا ٝیذا١یذ : حضشت سٚیٞاٟ ١خستی٠ ضخػی ت٤د ٦ّ تسٜ اهلل اٙشح٠ٞ اٙشحیٜ ٤١ضت.

 آیا ٝیذا١یذ : حضشت ٤ٝسی )ؿ( داٝاد حضشت ضقیة )ؿ( ت٤د

 آیا ٝیذا١یذ : حضشت ادسیس )ؿ( ا٣ٙی٠ ضخػی ت٤د ٦ّ ٙثاس د٣خت ٣ خظ ٤١ضت

٦ دس دستاس حضشت سٚیٞاٟ )ؿ( خذٝت ٝی ّشد )٧ذ٧ذ( ١اٛ داضتآیا ٝیذا١یذ : پش١ذ٥ ای ّ  

ی٤س٥ ١ح٘( 68آیا ٝیذا١یذ : ت٦ حی٤ای ٦ّ اص عشه خذا ٣حی ضذ ص١ث٤س ت٤د )آی٦   

 آیا ٝیذا١یذ :غحیي٦ سزادی٦ ت٦ خ٤ا٧ش ٍشآٟ ٝقش٣ه است

٤د١ذ.آیا ٝیذا١یذ : س٣دّی، ١اغشخسش٣ ٣ حاىؼ ضافشا١ی ت٤د١ذ ٦ّ دس ٤١ر٤ا١ی حاىؼ ّ٘ ٍشآٟ ت  

 آیا ٝیذا١یذ : سٚٞاٟ ىاسسی ا٣ٙی٠ ضخػی ت٤د ٦ّ س٤س٥ حٞذ سا ت٦ صتاٟ ىاسسی تشر٦ٞ ّشد.

 آیا ٝیذا١یذ : استاد ٝح٤ٞد خٚی٘ اٙحػشی ا٣ٙی٠ ّسی ت٤د ٦ّ ٍشآٟ سا ت٦ س٣ش تشتی٘ خ٤ا١ذ.

س٤س٥ است 114آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

رضَء است 30آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

حضب است 120: ٍشاٟ داسای آیا ٝیذا١یذ   

ای٦ )١طا٦١( است 6۳236آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

٦ّٞٚ است 77۳701آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

حشه است 323۳671آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

ىتح٦ است 93۳243آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

ّسش٥ است 39۳586آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

ض٦ٞ است 4۳808اسای آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ د  

تطذیذ است 19۳253آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

٧ٞض٥ است 3۳272آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

ٝذ است 1۳771آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

١َغ٦ است 1۳015۳030آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

٣ٍو است 5۳098آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ داسای   

اٝثش ١اصٗ ضذ سزذ٥ ٧ای ٍشآٟساٗ تش پی 23آیا ٝیذا١یذ : ٍشاٟ دس   

 خ٤ا١ذٟ چ٨اس آی٦ آٟ سزذ٥ ٣ارة ٝی ٕشدد، ٣ تش یاصد٥ آی٦ دیٖش 
دس ٍشآٟ ٝزیذ پا١ضد٥ آی٦ سزذ٥ داس ٣ر٤د داسد ٦ّ تقذ اص ض٢یذٟ یا

                           سزذ٥ ٝستحثی است . 

 سزذ٥ ٧ای ٣ارة

س٤س٥ سزذ٥ )اٙزُشُصْ ٣ یا اْٙٞضارِـْ( 15آی٦  -1  

س٤س٥ سزذ٥ )ىػٚت( 37آی٦  -2  

آخشی٠ آی٦ س٤س٥ ١َزٜ -3  

آخشی٠ آی٦ س٤س٥ فٌََْٚ. -4  

 



سزذ٥ ٧ای ٝستحة

 21ای٦  -6س٤س٥ ١َْٞ٘  25آی٦  -5س٤س٥ حَذْ  77آی٦  -4س٤س٥ َٝشْیٜ  58آی٦  -3س٤س٥ ١َحْ٘  48آی٦  -2آخشی آی٦ س٤س٥ اَفْشاه  -1

س٤س٥  24آی٦  -11س٤س٥ ىُشٍاٟ  60آی٦  -10س٤س٥ حَذْ  18آی٦  -9س٤س٥ اَسشی  107آی٦  -8س٤س٥ سَفْذ  15آی٦  -7س٤س٥ ا١ِْطَاًْ 

 )ظ(

 ٕشدآ٣سی ٣ ١ٖاسش ٍشآٟ دس صٝاٟ حیات پیاٝثش)ظ(

پیاٝثش اسالٛ )ظ( ــ ت٦ ٢ٝؾ٤س غیا١ت ١ػ٤ظ ٍشآ١ی ــ فال٥٣ تشاستٞذاد اص ١یش٣ی حـاىؾ٦ ٝـشدٛ دستـ٤س داد ٍشآٟ سا ت٤٢یس٢ذ، ٣آ١ا 

١ا ٝثشداس ت٤د٥ ا١ذ. "ّتـّاب ٣حـی"ٖاسش ٍشآٟ ت٤د١ذ ت٦ ٦ْ١ دست ا١ذسّاس ١  

ضٞاس ای٠ ٤١یس٢ذٕاٟ ٣حی ت٦ چ٨٘ ٣ س٦ ٣ یا چ٨٘ ٣ پ٢ذ ١يش تاٙل ٝی ٕشدد ٦ّ دس صٝاٟ پیاٝثش اسالٛ )ظ( ت٦ ّتاتت ٣حی اضتناٗ داضت٦ 

 ا١ذ.

 الصٛ ت٦ رّش ست ٦ّ پ٢ذ ١يش اص ّاتثاٟ ٣حی ٦ّ فثاست ت٤د١ذ اص:

تّی ت٠ ّقة تیطتش اىتخاس حض٤س پیاٝثش سا داضت٦ ا١ذ ٣ حضشت    اهلل ت٠ ٝسق٤د ٣ ٝقار ت٠ رث٘ ٣ ا  یذ ت٠ حاتت ٣ فثذفٚی ت٠ اتیغاٙة ٣ ص

 فٚی )ؿ( سشپشست ٣ ١اؽش آ١اٟ ت٤د٥ است.

 ٕشد آ٣ساٟ ٍشآٟ

 ّسا١ی ٦ّ ت٦ ٕشد آ٣سی ٍشآٟ دس صٝاٟ سس٤ٗ اّشٛ )ظ( اٍذاٛ ّشد٥ ا١ذ فثاست٢ذ اص:

فٚی ت٠ اتیغاٙة )ؿ( ار ت٠ رث٘ٝق   ات٤صیذ حاتت ت٠ صیذ ت٠ ١قٞاٟ اُتَّی ت٠ ّقة صیذ ت٠ حاتت 

 

دسای٦ْ٢ چ٦ ّسی پس اص ٣ىات سس٤ٗ خذا )ظ( ت٦ رٞـ ٣تذ٣ی٠ ٍشآٟ ٣تشتیة س٤َُسآٟ ٍیاٛ ّشد ــ اص١ؾش ٝحََاٟ ا٧٘ س٢ت ــ اختاله 

٥ ا١ذ، ٣ ٝی ت٤اٟ ض٠ٞ آٟ ت٦ ٍذس ٝتی٠َّ )ت٦ ع٤س یَی٠( ٣ راٝقی دست ١ؾش ٣ر٤د داسد. ٣ٙی آ١چ٦ فٚٞاَء ضیق٦ ٣ ا٧٘ س٢ت اؽ٨اس ّشد

یاىت، ای٠ است ٦ّ اٝیشا٢ٝ٤ٞٙی٠ فٚی )ؿ( آماصٕش تذ٣ی٠ ٍشآٟ تش حسة ٣غیت ٣ سياسش پینٞثشاّشٛ )ظ( پس اص سحٚت آٟ حضشت 

 ت٤د٥ است.

ا٣ٙی٠ ٕشدآ٣س١ذ٥ ٍشآٟ

پیاٝثش)ظ( سحٚت ٤ٞ١د، ىش٤ٝد: س٢ٕ٤ذ یاد ّشدٛ  اص عشیٌ ات٠ سیشی٠ ١َ٘ ضذ٥ است ٦ّ ٕيت: فٚی )ؿ( ٢٧ٖاٝی ٦ّ"سی٤عی ٝی ٤١سیذ: 

"٦ّ سداَء تش١ٖیشٛ رض تشای ١ٞاصرٞق٦ تا آ١ٖا٥ ٦ّ ٍشآٟ سا رٞـ آ٣سی ١ٞایٜ، ٣ دس١تیز٦ ٤ٝىٌ ت٦ رٞـ ٍشآٟ ضذ٥ اٛ.  



ْشٕيت٢ذ: پس اص تیقت ٝشدٛ تا اتی تْش، فٚی )ؿ( دس خا٦١ خ٤د ١طست. ت٦ اتی ت"سپس سی٤عی پس اص ١َ٘ ای٠ س٣ایت، اضاى٦ ٝی ٢ّذ:

فٚی )ؿ( ١ٞی خ٤ا٧ذ تا ت٤ تیقت ١ٞایذ. اتی تْش، ضخػی سا ١ضد آٟ حضشت ىشستاد، ٣ ت٦ ا٣ٕيت: آیا تیقت تا ٝشا ْٝش٥٣ ٝی داسی؟ فٚی 

)ؿ( ىش٤ٝد: ٠ٝ دیذٛ ٦ّ دس ّتاب خذا١٣ذ )یق٢ی ٍشآٟ( چیض٧ا یی اىض٣د٥ ٝی ض٤د. پس تا خ٤د ٕيتٜ ٦ّ رض تشای ١ٞاص، سدا تش١ٖیشٛ تا 

"رٞـ آ٣سی ٢ّٜ. اتی تْشٕيت: ّاس ضایست٦ ای سا ا١زاٛ داد٥ ای. ٍشآٟ سا  

١ؾش فذ٧ای اصٝحذحاٟ ٣ ٝحََاٟ تشآ١ست ٦ّ ٝػحو فٚی )ؿ( ت٦ ف٤٢اٟ سپشد٥ اٝاٝت ت٦ ىشص١ذش اٝاٛ حس٠ ٝزتثی )ؿ( سسیذ ٣ ت٦ 

س آخشی٠ ٣ د٣اصد٧ٞی٠ اٝاٛ ضیق٦ ٍشاس اص اٝاٝی ت٦ اٝاٛ دیٖش٢ٝتَ٘ ٕطت، ٦ّ سشا١زاٛ دس اختیا "ٝیشاث اٝاٝت"تذسیذ ت٦ ٧ٞاٟ ف٤٢اٟ 

 ٕشىت ٦ّ پس اص ؽ٤٨سخ٤د، آٟ سا ت٦ ٝشدٛ اسائ٦ خ٤ا٢٧ذ ٤ٞ١د.

 رٞـ آ٣سی ٍشآٟ دس صٝاٟ خٚيا

پس اص سحٚت پیاٝثش اسالٛ )ؿ( چ٤ٟ فذ٥ صیادی اص ٍاسیاٟ ٣ حاىؾاٟ ٍشآٟ دس ر٢ٔ یٞا٦ٝ )اص ٤١احی ضشً حزاص( ٦ّ تا ُٝسٚٞی٦ ّزّاب 

سسیذ١ذ، ات٤تْش ت٦ صیذ ت٠ حاتت سياسش رٞـ آ٣سی ٍشآٟ سا داد ٣ دس صٝاٟ فخٞاٟ ت٦ ٙحاػ ای٦ْ٢ ٍاسیاٟ  غ٤ست ٕشىت، ت٦ ض٨ادت

تیطتش ٝتْی ت٦ حاىؾ٦ خ٤د ت٤د١ذ ٣ ت٦ دٙی٘ ىتح سشصٝی٨٢ای رذیذ ٣ ٝسٚٞاٟ ضذٟ ٝشدٛ آٟ سشصٝی٨٢ا ٦ّ صتاٟ میشفشتی داضت٢ذ.اختاله 

 ٣30 حشّات ٣ تا خظ ّـ٤ىی ٤١ضت٦ ٝی ضذ، ٍشائـت آٟ تشای ٦ٞ٧ ٝیسّش ١ث٤د، دس ساٗ دس ٍشائت ت٦ ٣ر٤د آٝذ ٣ چـ٤ٟ ٍشآٟ تذ٣ٟ ١َغ٦

١يش اص ٍشیص ٣ ا١ػاس تا ١ؾاست صیذ ت٠ حاتت تطْی٘ ض٤د ٣ تا ٝشارق٦ ت٦ ١سخ٦ ٧ای  ٧12زشی فخٞاٟ دست٤س داد، ض٤سائی ٝشّة اص 

٧ٞسش پیاٝثش ٕشىت٦ ت٤د، ٝزذداً ٍشآٟ سا تا ّٞاٗ دٍت تا خظ  ٍشآٟ ٤ٝر٤د دس ض٨ش٧ای ٝختٚو ٣ تغثیٌ آ٨١ا تا ٍشآ١ی ٦ّ فخٞاٟ اص حيػ٦

٤ّىی ت٤٢یس٢ذ. ٣ تذی٠ تشتیة فخٞاٟ ٝسٚٞی٠ سا تش یِ ٍشائت ٣اداس ٤ٞ١د ٣ ٍشآ٨١ای ٤ٝر٤د اٝش٣ص ٧ٞاٟ است ٦ّ اص س٣ی ١سخ٦ فخٞاٟ 

ت٤اٟ ٕشد آ٣سی ٍشآٟ سا ت٦ س٦ د٣س٥  ٕشىت٦ ا١ذ. ٣ یِ ١سخ٦ اص ٍشآٟ ١اٝثشد٥ دس ّتاتخا٦١ ٝٚی پاسیس ٝـ٤ر٤د است. دس١تیز٦ ٝی

 ٝطخع تَسیٜ ّشد:
صٝاٟ پیاٝثش اّشٛ )ظ( -1 د٣س٥ ات٤تْش -2  د٣س٥ فخٞاٟ -3   

 ٤١ضت اىضاسی ٦ّ ٝق٤ٞالً دس اتتذا آیات ٍشآٟ سا تش آٟ ٝی ٤١ضت٦ ا١ذ

سـ٤اس ضذٟ تش پطت ضتشاٟ ٝی  اٍَْتاب: دسآٟ صٝـاٟ ٝقـ٤ٞال چ٤ت٨ایی ٝی ساخت٢ذ ٦ّ تَـشیثاً پ٠٨ ٣ غاه تاضذ، ٣ آٟ سا ر٨ت -1

ٕـزاضت٢ذ. ای٠ چ٤ت٨ا ت٦ ر٨ت ٍسٞت غاه ٣ ٢ٝاسثی ّـ٦ داضت، ٕا٧ـی ر٨ت ٤١ضت٠ ٝغاٙة ١٤ٕا٤ٕٟ اص ر٦ٚٞ تقضی اص آیات ٍـشآٟ 

 تـ٦ ّـاس ٝی سىت٦ است ٦ّ ای٦١٤ٖ٢ چـ٤ت٨ا سا اٍَتـاب ٝی ٕيت٦ ا ١ذ.

آٟ اد٣اس ١یض ٕا٧ی ای٠ استخ٤ا٨١ا سا ت٦ ٦١٤ٕ ای ٍشاس ٝی داد١ذ ٦ّ پس اص ت٦ ٝق٢ای استخ٤اٟ ضا٦١ است دس  "ِّتْو"اَّْتاه: رٞـ  -2

 خطِ ضذٟ آٝاد٥ تشای ٤١ضت٠ تاضذ.



حَشیشْ: ١ـ٤فی پاسچ٦ ت٤د٥ است ٦ّ ت٦ ر٨ت د٣اٝی ٦ّ داضت٦، آیـات ٍـشآٟ سا س٣ی آٟ ٝی ٕزاضت٢ذ. -3  

تت ٍشآٟ استياد٥ ٝی ّشد٥ ا١ذ.سًَ: ٤١فی تشٓ سيیذ یا پ٤ست ١اصُ ٣ ٙغیيی ت٤د٥ ٦ّ اص آٟ ر٨ت ّتا -4  

سِزِْ٘: ای٠ ٦ّٞٚ ت٦ ٝق٢ی ف٨ذ١ا٦ٝ ٣ّتیث٦ است ٦ّ ٍضات غ٤ست دفا٣ی ٣ احْاٛ ضشفی٦ سا تشآٟ ٝی ٤١ضت٢ذ. -5  

غُحُو: ای٠ ٧ٜ یِ ٤١ؿ تشٓ ١اصُ ت٤د٥ ٦ّ ر٨ت ١ٖاضت٠ ٣ ٤١یس٢ذٕی ٝيیذ ٣ س٣ی آٟ ّتاتت ٝیْشد٥ ا١ذ. -6  

فَسَةْ : ای٠ ٙنت ت٦ ٝق٢ای چ٤ب دسخت خشٝا ست،٦ّ داسای تش٨ٕای پ٠٨ ٣ ٢ٝاسثی ت٤د٥ است ٣ ر٨ت ّتاتت آیات ٣ ٤ٝاسد دیٖش  -7

 اص آٟ استياد٥ ٝی ّشد٥ ا١ذ.

ٝی ّشد٥ ٍِشعاسْ: ای٠ ٣اط٥ ت٦ ٝق٢ای ّامز است دس آٟ ایاٛ ٤ٙح٦ ٧ایی اصّامز ٣ر٤د داضت٦ ٦ّ دس ١ٖاسش آیات خذا اص آ٨١ا استياد٥  -8

 ا١ذ ای٠ ٙنت دس ٍشآٟ ١یض آٝذ٥ است.

ٍَـَْٜٚ: ای٠ ٦ّٞٚ دس چ٨اس آی٦ اص س٤َُس ٍشآٟ تیاٟ ٕطت٦ ٣ اص آ١زا ٦ّ ٣سی٦ٚ ٨ٝٞی دسآ٤ٝصش ٣ آ٤ٝخت٠ ف٤ٚٛ ٣ ض٢اسا١ذٟ ٧ستی ٣  - 9

٥ ای اص س٤س ٍشآٟ سا ١یض ت٦ ر٨اٟ آىشی٢ص است، خذا١٣ذ تثاسُ ٣ تقاٙی آٟ سا تا ا٧ٞیت ضٞشد٥ ٣ حتی ت٦ آٟ س٢ٕ٤ذ خ٤سد٥ است ٣ س٤س

 آٟ اختػاظ داد٥ است.

ِٝذاد: ای٠ ٙنت ١یض تیا١ٖش ٤١فی ٤١ضت اتضاس است ت٦ ٝق٢ی ٝشّـّة ٦ّ دس ٍـشآٟ ١یض رّـش ضذ٥ است. -10  

 ١ا٨ٝای ٍشآٟ

١اٛ تشای ٍشآٟ رّشّشد٥ ا١ذ. 90تقضی اص دا١ط٢ٞذاٟ تیص اص   

ٍاضی ضیز٦ٙ پ٢زا٥ ٣ پ٢ذ ١اٛ تشای ٍشآٟ یاد ّشد٥ است ٦ّ فثاست٢ذ اص:صسّطی ٝی ٤١یسذ:  "اٙثش٧اٟ"سی٤عی ت٦ ١َ٘ اص ّتاب   

٦، حْیْٜ، حثْ٘، ُٝغ٨َََّش٥، غشاط، ِّتابْ، ُٝثی٠ْ، ٍُشآٟ، َّشِیْٜ، ٤ُ١س، ٧ُذی، سَح٦ْْٞ، ىـُشٍْاْٟ، ضِياَءْ، ٤ْٝفِؾ٦َ، رِّْش، ُٝثاسَُ، َٝشى٤ُف٦َ،فَٚـِّی، حِْْٞ

، ٤ٍْٗ، ىػْ٘، ٧ادی، ١ثَا، اَحْس٠َ اْٙحذیجْ، ٝخا١ی، ُٝتَطات٦ِ، ت٢َْضیْ٘، س٣ُح، ٣َحی، فَشَتٍّی، تػائِش، غُحُو،تَیاْٟ، فِٜٚ، حٌََّ، ْٝـَش٦ٍَّٝ،  ُٝستََیٜ، ٍَیٍّٜ

، ّـاَلْٛ ٣ ٨َُٝی٠ِْْٞ.فَزَة، تَزِّْش٥َ، فُش٥َ٣ُ ا٤ُْٙحـَْی، غذًْ، فذْٗ، اْٝش، ٢ُٝادی، تطْشی، ٝزیذ، صَت٤ُس، تَطیش، ١َزیْش، فضیض، تاَلكْ، ٍـِػَع  

 ٍشآٟ دسّالٛ ٝقػ٤ٝی٠ )ؿ(

فؾٞت ٍشآٟ: -1  

٦َِِْٚ"ٍاَٗ سَس٤ُُٗ اهلل )ظ(:  "ىَضُْ٘ اَُْٙشآِٟ فَٚی سائِشِ اْْٙالِٛ َّيَضِْ٘ اهللِ فَٚی خَ  

 سس٤ٗ خذا )ظ( ىش٤ٝد: تشتشی ٍشآٟ تش سایش سخ٢اٟ، ٝا٢١ذ تشتشی خذا١٣ذ است تش ت٢ذٕا١ص.



ٟ:تقٚیٜ ٣ تقّٜٚ ٍشآ -2  

"خِیاسُُّْٜ ٠ْٝ تقٍََّٜٚ اَُْٙشآَٟ ٣َ ف٦ٍََُّٞٚ"ٍاَٗ سَس٤ُُٗ اهلل )ظ(:   

 سس٤ٗ خذا )ظ( ىش٤ٝد: ت٨تشی٠ ضٞا ّسا١ی ٧ست٢ذ ٦ّ ٍشآٟ آ٤ٝخت٦ ٣ ت٦ دیٖشاٟ تقٚیٜ ٝی د٢٧ذ.

١ٖا٥ ّشدٟ ت٦ ّٚٞات ٍشآٟ: -3  

"اَء٥ٍَ فِثاد٥ٍَا٢ٍََّٙؾشُ ىِی اُْٙٞػْحوِ ٠ِْٝ میْشِ ٍِش"ٍاَٗ سَس٤ُُٗ اهلل )ظ(:   

 سس٤ٗ خذا )ظ( ىش٤ٝد: ١ٖا٥ ّشدٟ ت٦ غيحات ٍشآٟ )حتی تذ٣ٟ خ٤ا١ذٟ آٟ( فثادت است.

ٍشآٟ خ٤ا١ذٟ ر٤اٟ: -4  

"٠َْٝ ٍشَاَ اَُْٙشآَٟ ٣َ ٤ُ٧َ ضابٌَّ ٠ِْٝ٤ٌٝ، اِخْتَٚظَ اَُْٙشْآُٟ تَِٚح٦ِِْٞ ٣َ د٦َِِٝ"ٍاَٗ اٙػٍّادً فَٚی٦ِْ اٙسَّالْٛ:   

: ّسی ٦ّ ٍشائت ٍشآٟ ٢ّذ دس حاٙی ٦ّ ر٤اٟ تا ایٞاٟ تاضذ ٍشآٟ تا ٤ٕضت ٣ خ١٤ص آٝیخت٦ ٝی ض٤د.اٝاٛ غادً )ؿ( ىش٤ٝد  

تاحیش ٍشآٟ خ٤ا١ذٟ: -5  

"ا٤ُْْٞٙتِاَِّٟ ا٤َُُْٚٙبُ تَػْذَءُ َّٞا یَػْذَءُ اْٙحذیذُ ىََیَ٘ یا سَس٤ُٗ اهللِ ٝا راَلَء٧ُا، ٍاَٗ: تَال٥٣ُ اَُْٙشْآٟ ٣َ رِّْشُ "ٍاَٗ سَس٤ُُٗ اهلل )ظ(:   

 پیاٝثش )ظ( ىش٤ٝد: ت٦ دسستی ٦ّ د٨ٙا ص١ٔ ٝی ٕیشد، آ١چ٢اٟ ٦ّ آ٠٧ ص١ٔ ٝی ٕیشد، فشؼ ضذ یا سس٤ٗ اهلل )ظ( رالی آٟ تا چیست؟

 ىش٤ٝد١ذ: تال٣ت ٍشآٟ ٣ یاد ّشدٟ ٝشٓ است.

فٞ٘ ت٦ دست٤سات ٍشآٟ: -6  

"اس٦َُِٝٝا ا٠ََٝ تِاَُْٙشآِٟ ٠َْٝ اِسْتحٍََّ٘ ٝح"ٍاَٗ سَس٤ُُٗ اهلل )ظ(:   

 پیاٝثش )ظ( ىش٤ٝد١ذ: ایٞاٟ ١یاس٣د٥ است ت٦ ٍشآٟ ّسی ٦ّ حالٗ تذا١ذ چیض٧ای سا ٦ّ ٍشآٟ حشاٛ ّشد٥ است.

تال٣ت ٍشآٟ دس خا٦١: -7  
٤ا تُی٤ُت٨َُْٜ ٤َ١َِّس٣ا تُی٤ُتُِْْٜ تِتاِل٥َ٣ِ اَُْٙشآَٟ ٣َ ال تَتََّخز٧٣ُا ٍُث٤ُساً َّٞا ىَقََٚتِ اْٙی٤ُ٨دُ ٣َ ا٢ٍَّٙػاس"ٍاَٗ ا٢ََّٙثی )ظ(:  ی، غ٤َُّٚ ىی ا٢ْْٙائِسِ ٣َ اْٙثِیَـِ ٣َ فَغََّٚ

"ىَاَِّٟ اْٙثیْت اِرا َّخُشَ ىی٦ِ تَال٣َتُ اَُٙشْآِٟ َّخُشَ خَیْش٥ُ ٣َ اٙتٍِّسـَ ا٦ُْٚ٧َُ ٣َ اَضاَءَ ال٧َِِْ٘ اٙسََّٞاَء  
آٟ سا ٍثشستاٟ ٍشاس ١ذ٧یذ ّٞا ای٦ْ٢ ی٤٨د ٣ ١ػاس ّشد١ذ،  پیاٝثش ٕشاٝی )ظ( ىش٤ٝد: ٤١سا١ی ٢ّیذ خا٦١ ٧ای خ٤دتاٟ سا تا تال٣ت ٍشآٟ ٣

١ٞاص دس ّٚیسا٧ا ٣ )٢ّیس٦ ٧ا( خ٤ا١ذ١ذ ٣ خا٦١ ٧ای خ٤د سا ٝقغ٘ ٕزاضت٢ذ، پس ت٦ دسستی ٦ّ إش صیاد ض٤د تال٣ت ٍشآٟ دس خا٦١ ای 

ستاس٥ ٧ای آسٞاٟ ت٦ ا٧٘ صٝی٠ ٤١س  خیش ٣ ٣سقت تشای ا٧٘ آٟ صیاد ٝی ض٤د ٣ ٝی دسخطذ ٣ ت٦ ا٧٘ آسٞاٟ ٤١س ٝی د٧ذ، آ١چ٢اٟ ٦ّ

 ٝی د٧ذ ٣ ٝی دسخطذ.



"٠َْٝ ى٨َِٜ اَْٙشآٟ ىَسٍَّش رََُٞ٘ اْٙقِْْٜٚ"ٍاَٗ فَٚیٌ )ؿ(:   

 فٚی )ؿ( ىش٤ٝد: ٧ش ّس ٍشآٟ سا تي٨ٞذ تٞاٛ ف٤ٚٛ سا تيسیش ٝی ٢ّذ. )دس ٍشآٟ ت٦ تٞاٛ ف٤ٚٛ اضاس٥ ضذ٥ است(.

ى٨ٜ ٣ دسُ ٍشآٟ: -8  

احتشاٛ ٍشآٟ: -9  

شْآٟ فَٚی اهللِ َّحُش٦ِْٝ ا٤ٙاِٙذِ فََٚی ٠َْٝ ٣ٍٍَّش اَُْٙشآَٟ ىَََذْ ٣ٍٍَّشاهللَ ٣َ ٠َْٝ ْٜٙ ی٤ٍٍَُّش اَُْٙشآَٟ ىَََذْ اسْتخَوََّ تحُش٦ِْٝ اهللِ، حُش٦ُْٝ اَُْٙ"س٤ُٗ اهلل )ظ(: ٍاٗ سَ

"ا٤َْٙٙذْ  

شد٥ ٣ ّسی ٦ّ ٍشآٟ سا تزٚی٘ ٢ْ١ذ ت٦ حشیٜ خذا ا٧ا١ت ّشد٥، سس٤ٗ خذا )ظ( ىش٤ٝد: ّسی ٦ّ اص ٍشآٟ تزٚی٘ ٢ّذ، اص خذا تزٚی٘ ّ

 حشٝت ٣ ٍذس ٍشآٟ ١ضد خذا ٝا٢١ذ تشتشی پذس تش ىشص١ذ است.

ّسا١ی ٦ّ ٍشآٟ سا ت٦ صحٞت یاد ٝی ٕیش١ذ: -10  

"رْشاْٟاٍَِّٟ اَّٙزی یقاِٙذُ اَُْٙشآَٟ ٣َ یَحْيؾ٦َ تَِٞط٦َّ ٦ْ٢ُِٝ )٦ٍََِّٚ حيْؼ( ٦َُٙ اَ"ٍاَٗ اٙػّادً )ؿ(:   

 اٝاٛ غادً )ؿ( ىش٤ٝد: ّسی ٦ّ ّطص حاىؾ٦ اش ّٜ است ٣ تا ٝطَت ٍشآٟ سا ىشا ٝی ٕیشد د٣ ارش داسد.

ٍشآٟ ٣ فتشت: -11  

"٤ؼْا١َِّی تاسٌُ ىیُُْٜ اٙخٍَََّٚی٠ِ: ّتِابَ اهللِ ٣َ فِتْشتی ا٧َْ٘ تَیْتی ٠ْٙ یيْتشٍِا حَتٍّی یشِدا فََٚیَّ اْٙح"ٍاَٗ سَس٤ُٗ اهللِ )ظ(:   

سس٤ٗ خذا )ظ( ىش٤ٝد: ٠ٝ دس ٝیاٟ ضٞا د٣ چیض س٢ٖی٠ ٣ )ٕشا١ث٨ا( ت٦ یادٕاس ٝی ٕزاسٛ: ّتاب خذا ٣ ا٧٘ تیت ٠ٝ اص ٧ٜ رذا ١ٞی 

١ذاسد ٣ فٚت ای٠ ٤ٝض٤ؿ :« تسٜ اهلل »ض١٤ذ، تا تا ٠ٝ ١ضد ح٤ؼ ٤ّحش ٝالٍات ٢٢ّذ س٤س٥ ای ٦ّ   

٣ ساىت است ٣ س٤س٥ تشائت ، تیضاسی ١سثت ت٦ ٝطشّی٠ ٣ تشداضت٠ اٝاٟ است ٣ دس  ١طاٟ اٝاٟ« تسٜ اهلل»چ٤ٟ « تشائت»س٤س٥ ٨١ٜ : ت٤ت٦ 

 آٟ ضٞطیش است .

آماص ١ا٦ٝ ای ٦ّ حضشت سٚیٞاٟ ت٦  30داسد : س٤س٥ تیست ٣ ٧يتٜ : ١ٞ٘ یْی دس آماص ٣ دیٖشی دس آی٦ « تسٜ اهلل »س٤س٥ ای ٦ّ د٣ 

 تَٚیس ٦ْٚٝ سثا ٝی ٤١یسذ .

دس ١ضدیْی ٦ْٝ« ماس حشا»دس « فٌٚ»ش اسالٛ )ظ( ١اصٗ ضذ ٣ ٝح٘ آٟ : س٤س٥ ا٣ٙی٠ س٤س٥ ای ٦ّ تش پیاٝث  

دس ساٗ یاصد٧ٜ ٧زشی دس ضػت ٣ س٤ٝی٠ ساٗ ٝیالد پیاٝثش )ظ( « ١ػش»آخشی٠ س٤س٥ ای ٦ّ تش پیاٝثش اسالٛ )ظ( ١اصٗ ضذ : س٤س٥ 

 دس حز٦ ا٤ٙداؿ .

 ا٣ٙی٠ س٤س٥ ٍشآٟ : س٤س٥ ىاتح٦ اْٙتاب )حٞذ(

: س٤س٥ ١اسآخشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ   



١ذاسد ٣ « تسٜ اهلل »٦ّٞٚ س٤س٥ ای ٦ّ  6221آی٦ ٣  286ع٤ال١ی تشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ اص١ؾش تقذاد آیات ٣ ّٚٞات ٣ حش٣ه : س٤س٥ تَش٥ تا 

 فٚت ای٠ ٤ٝض٤ؿ :

اٟ است ٣ دس ١طاٟ اٝاٟ ٣ ساىت است ٣ س٤س٥ تشائت ، تیضاسی ١سثت ت٦ ٝطشّی٠ ٣ تشداضت٠ اٝ« تسٜ اهلل»چ٤ٟ « تشائت»س٤س٥ ٨١ٜ : ت٤ت٦ 

 آٟ ضٞطیش است .

آماص ١ا٦ٝ ای ٦ّ حضشت سٚیٞاٟ ت٦  30داسد : س٤س٥ تیست ٣ ٧يتٜ : ١ٞ٘ یْی دس آماص ٣ دیٖشی دس آی٦ « تسٜ اهلل »س٤س٥ ای ٦ّ د٣ 

 تَٚیس ٦ْٚٝ سثا ٝی ٤١یسذ .

یْی ٦ْٝدس ١ضد« ماس حشا»دس « فٌٚ»ا٣ٙی٠ س٤س٥ ای ٦ّ تش پیاٝثش اسالٛ )ظ( ١اصٗ ضذ ٣ ٝح٘ آٟ : س٤س٥   

دس ساٗ یاصد٧ٜ ٧زشی دس ضػت ٣ س٤ٝی٠ ساٗ ٝیالد پیاٝثش )ظ( « ١ػش»آخشی٠ س٤س٥ ای ٦ّ تش پیاٝثش اسالٛ )ظ( ١اصٗ ضذ : س٤س٥ 

 دس حز٦ ا٤ٙداؿ .

 ا٣ٙی٠ س٤س٥ ٍشآٟ : س٤س٥ ىاتح٦ اْٙتاب )حٞذ(

 آخشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ : س٤س٥ ١اس

٦ّٞٚ 6221آی٦ ٣  286ش٣ه : س٤س٥ تَش٥ تا ع٤ال١ی تشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ اص١ؾش تقذاد آیات ٣ ّٚٞات ٣ ح  

حشه( ٦ّٞٚ42 ٣  10آی٦ ) ٤ّ3تا٥ تشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ اص ١ؾش تقذاد ّٚٞات ٣ حش٣ه : س٤س٥ ٤ّحش تا   

س٤س٥ ٝی تاضذ 37تیطتشی٠ تقذاد س٤س٥ ٧ا : دس رضَء سی ٍشاس داسد ٦ّ   

 

  

 

 ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ خ٤ا١ذ١ص دس ١ٞاص٧ا ٣ارة است ٣ ٧ش ٝسٚٞا١ی حذاٍ٘ تایذ س٣صا٦١ د٥ تاس آ١شا تخ٤ا١ذ : س٤س٥ حٞذ

است : س٤س٥ ٤١س ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ ١اٝص دس ٧ٞاٟ س٤س٥ ٧يت تاس تْاس سىت٦  

س٢ٕ٤ذ پطت سش ٧ٜ دس آٟ س٤س٥ رّش ضذ٥ است : س٤س٥ ضٞس 7ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ   

257تا  255ٝح٘ آی٦ اْٙشسی : س٤س٥ تَش٥ آی٦   

رّش ضذ٥ است : س٤س٥ ٝزاد٦ٙ« اهلل »یاتص ٦ّٞٚ َٝذس ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ دس تٞاٛ آ  

ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ اص صتاٟ ت٢ذٕاٟ خذاست : س٤س٥ حٞذ  

تاس دس آٟ رّش ضذ٥ است : ١اٛ حضشت ی٤سو )ؿ( دس س٤س٥ ی٤سو 25ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ ١اٛ یِ پیاٝثش   

«سِتَِّْٞا تَُْزَِّتاٟ  ىَثِاَیَِّ االَء»تاس تْشاس ضذ٥ : س٤س٥ اٙشح٠ٞ ، آی٦  31ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ یِ آی٦ دس آٟ ،   

 ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ ٢٧ٖاٛ ١ض٣ٗ ٧يتاد ٧ضاس ىشضت٦ آٟ سا تذس٦ٍ ّشد١ذ :س٤س٥ ا١قاٛ



س٤س٥ ا١قاٛ« : میش اص ٦ّٞٚ اهلل»٤ٝسد ١اٛ خذا١٣ذ دس آٟ رّش ضذ٥  70ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ   

اٛت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ اّخش آٟ ٝثاسص٥ تا ا٤١اؿ ضشُ ٣ تت پشستی ٣ تذفت است : س٤س٥ ا١ق  

 11ٝشتث٦ .)ای٠ خغاب دس س٤س٥ تَش٥  16دس آٟ رّش ضذ٥ است : س٤س٥ ٝائذ٥ ٣ « یا اَی٨ٍُّا اٍَّٙزی٠ ا٤ُ٢َٝا »ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ تیطتشی٠ خغاب 

شتث٦ اٝذ٥ است (  ٝ

ت ٣ س٤س٥ آی٦ ٣ آخشی٠ س٤س٥ ْٝی : س٤س٥ ٝغييی٠ ( آیا 226س٤س٥ ٧ای ْٝی ٣تقذاد آ٨١ا : )تضسٕتشی٠ س٤س٥ ْٝی : س٤س٥ ضقشاَء تا 

«سیضد٥ ساٗ سساٙت پیاٝثش اسالٛ )ظ( دس ٦ْٝ » س٤س٥ ٝی تاضذ  ٧86ایی ٦ّ ٍث٘ اص ٧زشت ١اصٗ ضذ ٣   

 3آی٦ ٣ ٤ّچْتشی٠ س٤س٥ ٝذ١ی : س٤س٥ ١ػش تا  286س٤س٥ ٧ای ٝذ١ی ٣ تقذاد آ٨١ا : )تضسٕتشی٠ س٤س٥ ٝذ١ی ٣ ا٣ٙی٠ آٟ : س٤س٥ تَش٥ تا 

سساٙت پیاٝثش اسالٛ د٥ ساٗ تقذ اص ٧زشت دسٝذی٦٢ ادا٦ٝ » س٤س٥ ٝی تاضذ  ١28اصٗ ضذ٥ ٣  آی٦ ( ایات ٣ س٤س٥ ٧ایی ٦ّ تقذ اص ٧زشت

.«داضت   

، ّاىش٣ٟ ، ١ػش ، تی٦٢ّ ، ىٌٚ ٣ ١اس ، « ٝسذ»س٤س٥ ٧ایی ٦ّ یِ را ١اصٗ ضذ٥ ا١ذ : س٤س٥ ٧ای ىاتح٦ اْٙتاب ، اخالظ ، ٤ّحش ، تثّت 

«س٨٧ای ٍشآٟ ت٦ تذسیذ ٣ ت٦ ع٤س پشا٢ّذ٥ ١اصٗ ضذ٥ ا١ذ ضحی ، فادیات ، ٝشسالت ، غوّ ، ا١قاٛ ، تَی٦ س٤  

-10-7-3-2س٤س٥ ٝی تاض٢ذ ٦ّ س٤س٥ ٧ای ضٞاس٥ فثاست٢ذ اص :  29آماص ضذ٥ ا١ذ : « حش٣ه سٝض»س٤س٥ ٧ایی ٦ّ تا حش٣ه َٝغق٦ 

11-12-13-14-15-19-20-26-27-28-29-30-31-32-36-38-40-41-42-43-44-45-46-50-68  

حش٣ه َٝغق٦ داسد : س٤س٥ تَش٥ا٣ٙی٠ س٤س٥ ٍشآٟ ٦ّ   

 آخشی٠ س٤س٥ دس ٍشآٟ ٦ّ حش٣ه َٝغق٦ داسد : س٤س٥ ٍٜٚ

آماص ٝی ض٤د : س٤س٥ ٤١س« س٤س٥»ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ تا ٦ّٞٚ   

 س٤س٥ ای ٦ّ ت٦ پاّذا٢ٝی ٣ فيت ٣ ٝثاسص٥ تا آ٤ٙدٕی ٧ا ٝقش٣ه است : س٤س٥ ٤١س

اسف٦( ٦ّ ٧ش س٦ ١اٛ س٤س٥ ٧ٜ ٧ست٢ذ دس آٟ رّش ضذ٥ است : س٤س٥ حا٦ٍّس٤س٥ ای ٦ّ س٦ ١اٛ اص ١اٛ ٧ای ٍیاٝت )حا٦ٍّ ، ٣اٍق٦ ، ٍ  

 س٤س٥ ای ٦ّ ٢٧ٖاٛ ١ض٣ٗ ، پیاٝثش اسالٛ )ظ( ىش٤ٝد١ذ ای٠ س٤س٥ ٝشا پیش ّشد : س٤س٥ ٤٧د

 س٤س٥ ای ٦ّ ت٦ ١اٛ یْی اص اغ٤ٗ دی٠ است : س٤س٥ ت٤حیذ

 س٤س٥ ای ٦ّ ت٦ ١اٛ یْی اص ىش٣ؿ دی٠ است : س٤س٥ حذ

دس ای٠ س٤س٥ است : س٤س٥ حِزش« ىَاَسََی٢ا٥٤ُُُّٞ»٦ ٍشآٟ ت٢ٚذتشی٠ ّٚٞ  



ٝقش٣ه ت٦ آی٦ دَی٠( س٤س٥ تَش٥ 282ت٢ٚذتشی٠ آی٦ دس ای٠ س٤س٥ است )آی٦   

«82تا  78آیات »س٤س٥ ضقشاَء« : اص صتاٟ اتشا٧یٜ»ت٤غیو راٙثی اص خذا دس ای٠ س٤س٥ است   

154 آی٦ ، فٞشاٟ آٗ س٤س٥– ٤29س٥ ىتح ، آی٦ حشه ( دس آٟ رٞـ است : س 28س٤س٥ ای ٦ّ تٞاٛ حش٣ه فشتی )  

«٣َٙیَتََٚغَّو » ، ٦ّٞٚ  ٦ّٞٚ9 ٣سظ ٍشآٟ دس ای٠ س٤س٥ است : س٤س٥ ٨ّو ، آی٦   

ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ دس آٟ آی٦ ای است ٦ّ دس تی٠ پیاٝثشاٟ ىَظ ت٦ پیاٝثش اسالٛ )ظ( ٝی ىشٝایذ ٦ّ پیاٝت س٢ٖی٠ است : س٤س٥ ٝضّّٝ٘ ، دس 

«٢َُٚی فَٚیَِ ٤ٍَالً حَیالً ا١ٍِّا س»  5آی٦   

س٢ٕ٤ذ 11ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ تیطتشی٠ تقذاد س٢ٕ٤ذ٧ا دس آٟ است : س٤س٥ ضٞس ، داسای   

تاس دس آٟ رّش ضذ٥ است . 11ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ تیطتشی٠ تقذاد ّاستشد ٦ّٞٚ ٍشآٟ سا داسد :س٤س٥ اسشاَء ٦ّ ٦ّٞٚ ٍشآٟ   

ح است ٦ّ غذ دس غذ آیات سارـ ت٨ذاستاٟ حضشت ٤١ح )ؿ( استداستا١ی تشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ دس دسر٦ ا٣ٗ : س٤س٥ ٤١  

% آٟ ٝشت٤ط داستاٟ حضشت ی٤سو )ؿ( است .88داستا١ی تشی٠ س٤س٥ ٍشآٟ دس دسر٦ د٣ٛ : س٤س٥ ی٤سو است ٦ّ   

ضسٓ تشی٠ س٤س٥ آی٦ ت 226آی٦ اص س٤س٥ ضقشا )س٤س٥ ضقشاَء تا  176تیطتشی٠ تقذاد آی٦ ٝشت٤ط ت٦ داستاٟ پیاٝثشاٟ ا٨ٙی س٤س٥ ٧ای ٍشآٟ :

 اص ١ؾش تقذاد آیات تقذ اص س٤س٥ تَش٥ ٝی تاضذ (

« ت٤حیذ»رضَء ا٣ٗ ٍشآٟ ٦ّ آی٦ ا٣ٗ ای٠ س٤س٥ ت٤ضیح  15ضش٣ؿ ٝی ض١٤ذ : س٤س٥ ١ساَء دس « یا ای٨ّا ا٢ّٙاس » س٤س٥ ٧ایی ٦ّ تا خغاب 

است .« ٝقاد»رضَء د٣ٛ ٍشآٟ ٦ّ آی٦ ا٣ٗ ای٠ س٤س٥ ت٤ضیح  15است . س٤س٥ حذ دس   

س٤س٥ ای ٦ّ ت٦ غ٤ست ف٢ٚی ٣ آضْاس دس ٦ْٝ ت٤سظ پیاٝثش اسالٛ )ؿ( ٝغشح ضذ : س٤س٥ ١زٜا٣ٙی٠   

است ٦ّ تیطتش اص سایش ّٚٞات دس س٤س٥ ٧ای « اهلل»پش تْشاس تشی٠ ٦ّٞٚ اص ر٦ٚٞ ٕش٥٣ ّٚٞاتی ٦ّ دس س٤س٥ ٧ا تْاس سىت٦ ٦ّٞٚ ٝثاسُ 

س٤س٥ سا ضاٝ٘ ٝی ض٤د ( س٤س٨٧ای : تَش٥ ، آٗ فٞشاٟ ، ١ساَء ، ٝائذ٥ ،  45دسغذ س٤س٥ ٧ای ٍشآٟ ٦ّ  40صیش تْاس سىت٦ است)تَشیثاً دس 

ش ، ا١قاٛ ، ا١ياٗ ، ت٤ت٦ ، ی١٤س ، سفذ ، اتشا٧یٜ ، ١ح٘ ، حذ ، ٤١س ، ١ٞ٘ ، ٍػع ، ف٢ْث٤ت ، س٣ٛ ، َٙٞاٟ ، احضاب ، ىاعش ، غاىَّات ، صٝ

ٝزاد٦ٙ ، حطش ، ٝٞتح٦٢ ، غوّ ، رٞق٦ ، ٢ٝاى٤َٟ ، تنات٠ ، عالً  ماىش ، ض٤سی ، راحی٦ ، احَاه ، ٝحٞذ )ظ( ، ىتح ، حزشات ، حذیذ ،

 ، تحشیٜ ، ٤١ح ، ر٠ّ ، ٝضّّٝ٘ ، تش٣د ، ١ػش ، اخالظ

ت٨٢ا س٤س٥ ای ٦ّ دس س٣ایات ت٦ ١اٛ یْی اص اٝاٝاٟ ٝقػ٤ٛ )ؿ( ٝقش٣ه است : س٤س٥ ىزش است ٦ّ دس س٣ایت اٝاٛ غادً )ؿ( ت٦ س٤س٥ 

 حسی٠ ت٠ فٚی )ؿ( ٝقش٣ه است.



س٤س٥ : غاىَّات ، راسیات ، ع٤س ، ١زٜ ، ٝشسالت ، ١اصفات ، تش٣د ، عاسً ، ىزش ، ضٞس ،  15س٥ ٧ایی ٦ّ تا س٢ٕ٤ذ آماص ضذ٥ ا١ذ : س٤

 ٙی٘ ، ضُحی ، تی٠ ، فادیات ، فػش .

 ا٣ٙی٠ ٍسٜ ٍشآٟ اص س٤س٥ غاىّات ضش٣ؿ ٝی ض٤د .

ىاغ٦ٚ ٍَسٜ رّش ضذ٥ است ٦ّ فثاست٢ذ اص س٤س٥ ٧ای : ظ ، ً ، ٟ ، دس پ٢ذ س٤س٥ تقذ اص حش٣ه َٝغق٦ ٦ّ سشآماص آٟ س٤س٨٧ا ٧ست٢ذ تال

 یس ، صخشه ، دخاٟ

 دس د٣ س٤س٥ ١یض س٢ٕ٤ذ سا ت٦ غ٤ست ر٦ٚٞ خثشی تیاٟ ّشد٥ : س٤س٥ ٍیا٦ٝ ٣ س٤س٥ تَٚذ .

 آی٦ – 2سزذ٥ ، /  15آی٦  -1س٤س٥ ٍشآٟ سزذ٥ ٣ارة ٣ر٤د داسد :  4دس « : احْاٛ ٣ رّش آٟ »س٤س٥ ٧ایی ٦ّ سزذ٥ ٣ارة داس١ذ : 

. فٌٚ س٤س٥ آخش آی٦ -4 ١زٜ س٤س٥ آخش آی٦ -3 ، ىػّٚت/  37  

إش ّسی ای٠ آیات سا تخ٤ا١ذ یا تط٤٢د پس اص تٞاٛ آی٦ یا دس غ٤ست ىشا٤ٝضی ، ٧ش ٣ٍت یادش تیایذ ٣ارة است سزذ٥ ٢ّذ ٣ دس 

٦َ ااِلََّ اهلل ایٞا١اً ٣َ تَػذیَاً ، ال ا٦َِٙ ااِلََّ اهلل فُث٤ُدِیَّتا ٣َ سٍِّا ، سَزَذتُ ََِٙ ال ا٦َِٙ اِالََّ اهلل حََّا حََاً ، ال اِٙ« رّش سزذ٥ ٣ارة »سزذ٥ ت٤ٖیذ : 

یاسَبٍِّ تقَثُّذا ٣َ سٍِّا ، ال ُٝستَْثِشاً ٣َ ال ُٝست٢َِْياً تَ٘ ا١ََا فَثذٌ رَٙیٌ٘ خائِوٌ ِٝسْی٠ٌ ُٝستَزیشٌ .  

 -4/ ١ح٘ ،  48آی٦  -3/ سفذ ،  15آی٦  -2آی٦ آخش س٤س٥ افشاه ،  -1س٤س٥ :  11 س٤س٥ ٧ایی ٦ّ سزذ٥ ٝستحة )٢ٝذ٣ت٦( داس١ذ : دس

 24آی٦  -10/ ١ٞ٘ ،  25آی٦  -9/ ىشٍاٟ ،  60آی٦  -8/ حذّ ،  77آی٦  -7/ حذّ ،  18آی٦  -6/ ٝشیٜ ،  58آی٦  -5/ اسشاَء ،  107آی٦ 

/ ا١طَاً 21آی٦  -11/ ظ ،   

تهیه و تدوین : محسن سوقی آموزگار ششم دبستان شهید  سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه

منبع  مطالب  فوق هیأت مکتب الباقر



حروف ناخوانا
                                    َاۡولٰی لَـَك فَـاَۡولٰیــ »ی« زیر الف کوچک ) ٰی (

ـۡولًی َشـۡیـئًا                          ــ »ی«  بعد از تنوین فتحه )   ً   ی (  یَـۡوَم ل یُـۡغـنی مَـۡولًی َعـۡن َم
 َو ِلـُكـٍلّ َدَرجاٌت ِمـّما َعـِمـلوا                                           ــ »الف« بعد از واو آخر ) ـوا (

نا ل ُتـؤاِخۡذنا                                                                  ــ  » و«  پایه ی همزه ) ؤ ( َـّ  َرب
1ــ َو َهـِیّـۡئ لَـنا ِمۡن َاۡمـِرنا َرَشـًدا                             ــ  »  ی  «  پایه ی همزه ) ئ (

  رعایت عالئم وقف 

تر خواندن صداهای ا  ،  و  ،  ی ( رعایت قاعده ی َمـّد 1ــ َفـُكـلوُه َهـنیۤـًئا َمـریۤـئًا                      ) كشیده 

 ) ج ، ز ، ط ، مـ  ( 

نـمـاز در قـرآن« «

ذیـَن ِاذا ُذِكـَر اللُّٰه َوِجـَلۡت ُقـلوبُـُهۡم  َـّ َما الۡـُمۡؤِمـنوَن ال َـّ 1ـ ِان

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

2ـ یُـۡنـِفـقـونَ 1ـ یُـقـیـمـوَن:   انفاق می کنند برپا می دارند

مـ               عالمت وقف لزم
ط               عالمت وقف خیلی خوب

ج               عالمت وقف خوب
ز               عالمت وقف مناسب

نکات مهم یاد آوري 1

حروف ناخوانای زیر همزه

َ ُ ِ ّ ة ً ٌ ٍ   می دانیم در قرائت قرآن  فقط حروفی خوانده می شوند  که عالمت داشته باشند
ۤۡ

ا و ي ترکیب یا با صدا هاي 
شوند

برخی حروف مانند زیر ،که  زیر الف و بعد از تنوین و پایه ي همزه قرار می گیرند و حروفی که عالمت ندارند  خوانده نمی شوند

حروف خوانده نمی شوندنیز حروف ناخوانا نام دارند یعنی  فقط عالمت آن ها خوانده می شود  و خود 

وقتی عالمت مد         روي  صداهاي ا   ،   و   ،   ي    قرار بگیرد کمی بیشتر از حالت معمولی کشیده خوانده می شود

دقیق مانند رعایت عالئم راهنمایی و رانندگیرعایت عالئم وقف  در قرآن  بسیار مهم است 

 در پایه ي ششم این عالیم بیشتر کاربرد داردزیرا در  غیر این صورت معنی برخی آیه ها  تغییر می کند

عالمت عدم وقفال

و چون اصل و ریشه ي  این  عبادت مخصوص ،کلمه ي نماز به معنی دعا ، تبریک و تمجید  است

دعا بوده است لذا آن را صاله (نماز) نام نهادند

و حدود 900 بار واژه هاي مرتبط آن آمده استحدود 90 بار در قرآن تکرار شده است

روزينمازدل هاافراد با ایمان



خوانده می شودنوشته می شودردیف

لۡـِكــتـَب1 ۡلـِكـتاَبَا َا
ـیاَمـِةَالۡـِقـیـَمـِة2 َاۡلـِق
ِلـۡلـکـاِفـریـَنِلـلۡـکـِفـریـَن3
َاراَكَاربـَك4
ـٴَـًة5 ـًةَخـطـی َخـطیـَئ
ـٴًـا6 ابَـری بَـریـئً
ـلـٰوَة7 ـالَةَالـصَّ َالـصَّ
َالۡـَحـیـاَةَالـَحـیـٰوة8َ
9

ٰ
ِبـه یِبـه

10
ٰ
َنفـِسـه ینَـۡفـِسـه

ٰ

ٰ

ٰ
ٰ

این كلمات را بخوانید و آنها را باهم مقایسه كنید.

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

 اهمیت خواندن نماز و وقت آن گفت و گو كنید.

و در مدت 23 سال  ( 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه  )  بر پیامبر (ص) نازل شد

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

ـالَة ذیـن یُـۡؤِمـنـوَن ِبـالۡـَغـۡیـِب َو یُـقـیـمـوَن الصَّ َـّ 1ـ َال

      …    ایمان می آورند  به   …        و       …               …      را

2ـ َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاُهـۡم یُـۡنـِفـقـونَ                             

    و از آنچه به آنها روزی دادیم،    …

3

کسانی که
نمازبرپا می دارندعالم غیب

انفاق می کنند

ـالَة كاَنۡت َعـلَی اۡلـُمۡؤِمـنیَن ِكـتـاًبا َمۡوقوًتا ِانَّ الصَّ

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

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



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

١ـ  ُجـنـود: 

ـر:  2ـ ُمـَبـِشّ

٣ـ نَـذیـر: 

لشکریان

بشارت دهنده  

هشداردهنده

ـتـح: پیروزی                               

َ

            ف

آزاد سازی خّرمشهر فتح مّکه یاری رساندن خداوند به رزمندگان اسالم

حّتٰی یک وجب خاک  

خاک ایران عزیزمان را به چنگ آورد. یک وجب از ی اخیر، این تنها جنگی بود كه دشمن نتوانست حت ٰیدر چند سده

نکات مهم درس 2

فرستادهزمینآسمان هاخداوند

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 ُهـما کانوا خاِطئـیـَن   

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

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

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

١4

45

8

زمینآسمان هاپروردگار

لشکریانهامانفرعون

هشدار دهندهمژده دهندهصپیامبر

صدام با تحریک و حمایت دشمنان انقالب اسالمی با همه ی قوای خود در 31  شهریورماه 1359 به ایران حمله کرد. 
ت، رزمندگان جان برکف ایران بیش از 100 عملیات بزرگ را  انجام دادنداین جنگ تحمیلی هشت سال به طول  انجامید. در این مّد

تهیه و تدوین : محسن سوقی آموزگار ششم دبستان شهید  سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه



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

ذیـَن: ...                 َقـۡوم: ...             َخـۡیـر:... َـّ        ُمـۡؤِمـنـوَن: ...              َال

قـوا:  ها: 1ـ ِاتَـّ ُـّ 3ـ ِنـسـاء:  2ـ یا َای زنان ایتقوا پیشه کنید

           از هم عیب جویی نكنید؛

           و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا نزنید. 

مؤمنان برادران یکدیگرند           مؤمنان برادرند
                            سوره ی حجرات، آیه ی 10

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 

نکات مهم درس 3

مردم ،گروهکسانی کهافراد با ایمان
خوبی

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

ِبـیُّ جاِهـِد الۡـُکـّفـاَر َو الۡـُمـنـاِفـقـیـَن                                      سوره ی توبه، ٧3 َهـا النَـّ 1ـ یا َایُـّ

       ای          …       جهاد کن با    …        و            …                                                                                     

َه َو اۡعـلَـمـوا َانَّ الـلّٰـَه ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـیـر ٌ                      سوره ی بقره ُقـوا الـلٰـّ َـّ 2ـ َو ات

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

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

          …          پیامبر     …         به همسرانت و دخترانت    و        …              مؤمنان 

     یُـۡدنـیـَن عَـلَـۡیـِهـنَّ ِمـۡن َجـالبـیـِبـِهـنَّ                                              سوره ی احزاب، 59

        که با چادر یا پوشش بلند، خود را بپوشانند. 

233

منافقینکفارپیامبر

بیناخداوندپیشه کنیدتقواي

زنانبگواي



بَـصـیـر:... ظَـّن: ...                  بَـۡعـض: ...                َغـۡیـب: ...          

: 1ـ  ِاۡجـَتـِنـبـوا:  3ـ ِاثۡـم:  2ـ ِانَّ

5ـ تَـۡعـَمـلـوَن:  4ـ یَـۡعـلَـُم:  

گناه  قطعاً  اجتناب و دوری کنید

عمل می  کنیدمی داند 

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

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

                     قطعاً بهترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست؛مالک برتری

سوره ی حجرات، آیه ی13

نکات مهم درس   4

بینانهانبرخیگمان

110

74

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

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

سوره ی نَحل 2ـ ِانَّ الـلّٰـَه یَـۡعـَلـُم َو َانۡـُتـۡم ال تَـۡعـَلـمـونَ     
     …    …      …        و    شما    نمی دانید.

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

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

ـٍة َرسـواًل َاِن اۡعـبُـُدوا الـلّٰـَه َو اۡجـتَـِنـبُـوا الـطّـاغـوَت سوره ی نَحل، 36 4ـ َولَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فـی کُـِلّ ُامَّ

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

بینامی کنیدخداوندقطعا

قطعا
می داندخداوند

گناه

رسول
(سرکشی)طاغوتدوري کنیدخداوند 

سالم كردنپاكیزگیقرآن خواندنامانت داریپرهیز از اسرافخوش اخالقی غیبت نكردن



لَـیۡـل:  ... ُمـۡحـِسـنـیـَن:  ...  َرّب:  ...     َجـنّـات:  ... 

ـقـیـَن:  1ـ ُمـتَّ

2ـ ُعـیـون: 

3ـ آیـات: 

4ـ نـاس: 

افراد با تقوا

 چشمه ها

 آیه ها، نشانه ها 

مردم

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

گسترش آسمان 

نکات مهم درس   5

شبنیکوکارانپروردگاربهشت ها

وقت نماز و دعا

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

سوره ی مُرَسلت ـقـیـَن فـی ِظـلٍل َو ُعـیـوٍن  1ـ ِانَّ الۡـُمـتَّ

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

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

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

ـقـونَ  سوره ی بقره ُهـۡم یَـتَّ ٰ ِلـلـنّـاِس لَـَعـلَـّ
3ـ کَـٰذِلـَك یُـبَـِیّـُن الـلّٰـُه آیـاِتـه

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

41

138

187

چشمه هاپرهیزگارانقطعا

پرهیزگارانراهنماییمردم

مردمنشانه هاي

تهیه و تدوین : محسن سوقی آموزگار ششم دبستان شهید  سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه



                                               بهترین کارها در نزد خداوند، نگهداری زبان است.

ة:  … ِانۡـس:  …               قُـوَّ ِرۡزق:  …              

4ـ ذو:  3ـ ُهـَو:  2ـ  ِالٰـه:  1ـ ِذۡکـرٰی:  صاحباوخدا، معبودرتذک

هر شخصی، به نتیجه ی عمل خود می رسد.

ی و َر د
َ

ن یشتن       خو ی    ِكشته  جز         هب     
1

همیشه در تپش

قلب

نکات مهم درس   6

نیروانسان روزي

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

1ـ َو الـلّٰـُه ُذو اۡلـَفۡضـِل الۡـَعظـیـِم      سوره ی بقره

     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 ِالٰـُهـُکـۡم ِالٰـهٌ واِحـٌد ل ِالٰـَه ِا

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

تذکرقطعا
قوم

بخشندهاومعبودينیستمعبودمعبود
مهربان



َشـقُّ الـَقـمـر

َشـۡمـس:     …              َقـَمـر:     …                َسـمـاء:      …

1ــ َشـَجـَر، َشـَجـَرة

2ــ میزان   

3ــ َخَلَق   

ترازو

آفرید

درخت

خورشید
آسمانماه

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

سوره ی نور، 35 1ــ ِمـۡن َشـَجـَرٍة ُمـبـاَرکَـٍة َزیۡـتـونَـةٍ 

       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 َـّ 3ــ َالـلّٰـُه ال

        …    کسی است که   …          …         و       …       را.
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زیتونبا برکتدرخت

ترازو

زمینآسمان ها آفریدخداوند

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

  َسـمیـع:                    بَـصیر:                     َرّزاق:

دانابخشندهپروردگار

بیناشنوا

روزي دهنده

َو ُكـلوا َو اۡشـَربوا َو ال تُۡسـِرفوا

َرِبّ زِۡدنی ِعۡلـًما

ِاّیاَك نَۡعـُبـُد َو ِاّیاَك نَۡسـتَـعیـُن

َو قولوا لِلـنّـاِس ُحۡسـًنا

ۡلـُح َخۡیـٌر َو الصُّ

َو بِـاۡلوالِـَدۡیِن  ِاۡحـسانًـا

یکتاپرستی و کمک از خداوند

خوردن و آشامیدن بدون اسراف

نیکی به پدر و مادر

سخن خوب با مردم

ارزش علم

اهمیت صلح

ۡ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 

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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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 2ـ َهـل ِمـۡن خـاِلـٍق َغـۡیـُر الـلّٰـِه 

     …    هیچ     …            …   از   …    هست ؟!

3ـ َالـلّٰـُه ال ِالٰـَه ِااّل ُهـَو الَۡحـیُّ الۡـَقـیّـومُ     سوره ی بقره، 255

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

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

    ... و  باغهایی از درختان انگور  و      …           و      …    ، گاه میوههایی شبیه به هم و گاه متفاوت و متنوع.

سزاي بديمروارید
نامنیکی کردن

آفریننده يخداوند
هر

خداوندغیرآفریننده ايآیا

نیست
خدا

اوجز

انارزیتون

باِن َفـِبـاَِیّ آالِء َربِّـُکـما ُتـَکِذّ

سوره ی الرَّحٰمن، آیه ی16پس کدامين نعمت خدا را انکار می کنيد؟!

                                                                                مردان پارسی

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



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

4ـ تَـۡشـکُـروَن:  3ـ نَـۡحـُن:  2ـ َانۡـُتـۡم:  1ـ َا:     شکر )می( کنيد ماشماآیا

ـروَن َّال اۡلـُمـطَـهَّ ـه و ِا ال یَـَمـسُّ

با وضو و پاكيزگی به قرآن دست می زنند.

سوره ی واقعه، آیه ی 79

                 آب و آبادانی

ذی تَۡشـَربوَن       َافَـَرَایۡـُتـُم الۡـماَء الَـّ

                                            سوره ی واقعه، آیه ی 68آیا در آبی که هر روز می نوشید، دّقت می  کنید؟
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آتشآب
درخت

بزرگ نما ،بزرگ

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

روَن اۡلـُقۡرآَن  …                                                                                       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 لَـَعـلَّـُکـۡم تَـۡشـکُـروَن              سوره ی َانفال  َو َرَزَقـُکـۡم ِمـَن الـطَـّ
ٰ
َدکُـۡم ِبـنَـۡصـِره َـّ 3ـ َو َای

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

8٢

59

٢6

قرآنآیا

ماشماآیا

شکر کنید پاکیزه

تهیه و تدوین : محسن سوقی آموزگار ششم دبستان شهید  سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه



َسـبـیـل:   … َجـنّـات:   …  ـر:   …  بَـِشّ نـور:   … 

انفاق کردند٢ـ َانۡـَفـقـوا:                1ـ ءاَمـنـوا:                   ایمان آوردند

َو ُهـَو مَـَعـُكۡم َاۡیـَن ما ُكـۡنـتُۡم

سوره ی حدید، آیه ی4  و خدا با شماست هر جا كه باشید. 

یی هك رد این زندیكی است  ؛                           و خدا

الی این شب بواه،

پای آن کاج بلند ،

ی آب، روی �آ  گاه

گیاه   .  روی اقنون 
سهراب سپهری                                          

                               تولّدی دیگر

روشنی
راهبهشت هامژده بده

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

1ـ َو َانۡـِفـقوا فی َسـبـیـِل الـلّٰـِه                                                                               سوره ی بقره، 1٩٥

     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 الـنّـوِر الَـّ
ٰ
ِه َو َرسـوِلـه ٣ـ فَـآِمـنـوا ِبـالـلٰـّ

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

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

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

خداراه 

انفاق کنید

به خدا
فرستاده ي

نور

ایمان آوردند
بهشت هاکردندکار نیک

َو ُهـَو مَـَعـُكۡم َاۡیـَن ما ُكـۡنـتُۡم

 و خدا با شماست هر جا كه باشید. 
سوره ی حدید، آیه ی4 

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

شده است.

اشاره به داستان فضیل 

می گویند او وقتی شنید که در یک کاروان مردم فضیل  یک راهزن بود که بر سر راه کاروانیان  کمین کرده و اموال آنان را غارت می کرد

بودندو خیلی نگران و ترسان فضیل  دزد کاروانیان ممکن است به آن ها حمله کند

این به خاطر شنیدن این آیه بود
 َا لَۡم َیـۡأِن لِلَّـذیـَن آَمـنوا َاۡن تَۡخـَشـَع ُقـلوُبـُهۡم لِـِذۡكـِر الّلِٰه

سوره ی حدید، آیه ی 16   آیا زمان آن نرسیده است كه دل های مؤمنان به یاد خدا، خاشع گردد؟ 

و شخصی مشغول خواندن قرآن بود که به آیه ي 

زیر رسید



1ـ ص

2ـ طـه           

3ـ یـس  

4ـ طـسـم  

5ـ كـهـیـعـص

61ـ حـم            عـسـق         

1

1

1

1

  2

ی مباهله«    »آیه 

سپاه

 

فاتحان بی

صاد

طا ها 

یا سین

طا سین  میم

کاف ها یا عین صاد

عین  سین  قاف2حا میم

اشاره به داستان قوم مسیحی که به پیامبر  ص گفتند بیا براي این که بفهمیم چه کسی  راست می گوید ، یکدیگر را نفرین کنیم

آورد  و پیامبر ص  اهل بیت خود را (پنج تن آل عبا )که آن قوم تمام افراد خود را جمع  کردند

بزرگان قوم مسیحی وقتی و در این هنگام یکی از 

پی به بزرگی و عظمت  آن ها برد و بال فاصله نگران   قوم گردید اهل بیت پیامبر را دید 

و اعالم کرد که دست نگه دارید که اگر این اهل بیت شما را نفرین کند  فورا  عذاب الهی بر شما نازل می گردد

و آنها  ایمان آوردند

نابودي

که شامل  حضرت محمد ص 

بودامام علی  ع   حضرت فاطمه  س  امام  حسن  ع  و امام  حسین  ع  

یادآوری2

ها ُطـُرُق اۡلـُقۡرآِن َـّ ـواِك، َفـِان َطـِیّـبوا َاۡفـواَهـُکۡم ِبـالِسّ
دهان های خود را با مسواک پاکیزه کنید؛ زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است.1
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کُـُتـب: ... ِکـتـاب: ...  ُرُسـل: ...  َرسـول: ... 
1ـ بَـِیّـنـات   فایده ها

2ـ نـاس   آهن

3ـ َحـدیـد   نیرومند

4ـ َمـنـاِفـع   دالیل روشن

ـ َقـوّی   مردم   5         

ُ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 

پزشک  و  )فیلسوف  سینا  ابوعلی 
بزرگ مشرق زمین(

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

 ابوریحان بیرونی )ریاضی دان و منّجم( 

حكیم ابوالقاسم فردوسی
)شاعر نامدار(

 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 

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

                                                                                                                              

 مادر فلـّزات

از  یكی  در  بود.  ظالمان  دشمن  و  دانا  مهربان،  حاكمی  ُذوالـَقرِنـیـن 

 آهن، مس، سنگ و چوب فراهم آورند. او با آنها سد
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کتاب هاکتابفرستادگانفرستاده ،  نوشته ها، نوشته

و دشمن نتوانست نفوذ کند و آن ها براي همیشه بزرگی ساخت

از شر آن قوم در امان ماندند

مناطق  ، دشمن از شکاف بزرگی بین بلندي ها 

و او دستور دادمردم نزد او شکایت بردندبه سرزمین ذوالقرنین حمله می کرد و مردم را قتل و غارت می کرد

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

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

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

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

َك هُـَو الۡـَقـِویُّ الۡـَعـزیـزُ                                                                                      سوره ی هود َـّ ٣ـ ِانَّ َرب

    قطعاً   …    تو، او      …     شکست ناپذیر است.

٤ـ َو قـولـوا ِلـلـنّـاِس ُحـۡسـنًـا                             سوره ی بقره

     و صحبت کنید  با   …      خوب.

٢5

٢1
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کتاببا دالیل روشنفرستادگان

زیادفواید

نیرومندپروردگار

مردم



ه: ...     ...         َاطـیـعـوا:   ... َزکـاة:   ...             ِحـۡزُب   الـلٰـّ َصـالة:   ... 
1ـ َخـبـیـر   انجام می دهید

٢ـ تَـۡعـَمـلـوَن   افراد رستگار و موفّق
٣ـ ُمـۡفـِلـحـوَن   آگاه

َفـاۡعـَتـِبـروا یـا ُاولِـی اۡلـَاۡبـصاِر

سوره ی َحشـر، آیه ی 2 ای صاحبان ِخـَرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیـرید.

حزب الّله پیروز است.
ۡیـطاِن ُهـُم اۡلـخاِسـروَن                   َاال ِانَّ ِحۡزَب الشَّ

بدانید قطعًا حزب شیطان، شكست خورده و زیان كار
       

   است.   

ِه ُهـُم اۡلـُمۡفـِلـحوَن َاال ِانَّ ِحۡزَب اللّٰ

بدانید قطعاً حزب الله پیروز و رستگار است.
 سوره ی مجادله، آیات 19 و 22

پیروي کنیدگروه  خدازکاتنماز

نکات مهم درس  12

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 یَـأُۡمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف َو یَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـنۡـَکـِر 

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

ـِٰئـَك ُهـُم الۡـُمـۡفـِلـحـوَن                                                                                      سوره ی آل ِعمران      َو ُاول
       و ایشان،       همان          …          هستند.

7٣

156

104

دانا
باخبراونهان

خداوندخداوند
بینامی کنید

بديکار خوب

رستگاران



َجـنَّـة:   ... َرحـیـم:   ...  نـا:   ...  َـّ َرب

ۡخـوان   اهل، یاران 1ـ اِ

٢ـ َرئـوف   مساوی است، مساوی هستند

َـۡسـتَـوی   برادران ٣ـ ی
٤ـ َاۡصـحـاب   بسیار دلسوز و مهربان

ُكـۡم َاۡولِـیاَء ـِخـذوا َعـُدّوی َو َعـُدوَّ ال َتـتَّ

ـِحنـه، آیه ی 1 دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیـرید. سوره ی مُمـَت

  گلستان سعدی

ُر ُهـَو الـلّٰـُه  اۡلـخاِلـُق اۡلـباِرُئ اۡلـُمـَصِوّ
اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.

خدای تصویرگر

سوره ی حشر، آیه ی 24

نکات مهم درس    13

پروردگار ما اي) بهشتمهربان(

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

ُه َرئـوٌف ِبـالۡـِعـباِد                                                                                                              سوره ی بقره ٰـّ 1ـ وَ     الـل

     و    …       …       به بندگان  است.

...                                                                            سوره ی نساء لَـۡیـَك الۡـِکـتـاَب ِبـالۡـَحِقّ ا َانۡـَزۡلـنـا اِ َـّ ن ٢ـ اِ
     قطعاً ما    …     به سوی تو    …     را   …    …

ۡخـوانًـا ...                               سوره ی آل عمران  اِ
ٰ
َف بَـۡیـَن ُقـلـوِبـکُـۡم فَـَاۡصـبَۡحـُتۡم ِبـِنـۡعـَمـِتـه ٣ـ فَـاَ لَـّ

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

ِة  ...              سوره ی بقره ِئـَك َاۡصـحاُب الۡـَجـنَـّ ـٰ ذیـَن آمَـنوا َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت ُاول َـّ ٤ـ َو ال

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

ذیـَن الیَـۡعـلَـمـوَن                                       سوره ی ُزمَر ذیـَن یَـۡعـلَـمـوَن َو الَـّ َـّ ٥ـ قُـۡل َهـۡل یَـۡسـَتـِوی ال

     …    آیا مساوی  هستند  کسانی  که   میدانند        و    …      که      …          ؟!

٢07

10٥

10٣

8٢

9

بسیار مهربانخداوند

به حقکتابپایین فرستادیم

برادرنعمتدل هاي

بهشتیارانکارهی خوبایمان آوردندکسانی که

نمی دانندکسانی بگو



ۡمـوال:   ...              َانۡـهـار:   ...            َعـظـیـم:   ... ِتـجـاَرة:   ...   اَ

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

ُذنـوب   گناهان ٤ـ 

لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن

 سوره ی َصّف، آیه ی 2 چرا سخنی می گویید كه به آن عمل نمی كنید ؟

ُرَطب1 خورده منع رطب ِكی كند ؟2

              

 

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

همه تسبیح گوی او 

نکات مهم درس    14

بزرگروزهادارایی هاداد و ستد

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

نَّ الـظّـاِلـمـیـَن لَـُهـۡم َعـذاٌب َالیٌم                                                             سوره ی ابراهیم  1ـ اِ

               قطعاً        …            برای آنها   …    …    است.

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

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

نـوَب َجـمـیـًعـا                   سوره ی ُزمَر َه یَـۡغـِفـُر الـذُّ نَّ الـلٰـّ ِه  اِ ٣ـ ال       تَـۡقـنَـطـوا ِمـۡن َرۡحـَمـِة الـلٰـّ

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

٢٢

5٣

دردناكعذابستمگران

به خداایمان می آوریدکار بدکار خوب

گناهانمی بخشدخداوندخدارحمت

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

.........
اشاره به داستان پیامبر  ص  که مشغول خوردن خرما بودند  

و کودکی که خرما برایش ضرر داشت

تهیه و تدوین : محسن سوقی آموزگار ششم دبستان شهید  سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه



یادآوری   3

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

1ـ ِلـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن

قرآن در تابستان 

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. 

تهیه و تدوین : محسن سوقی آموزگار ششم دبستان شهید  سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه

Mohsens2121s@gmail.com Mohsen2121.blogfa.com  محسن سوقی



 به نام خدا        

 طرح درس ساالنه درس .................  پایه ی ششم ..................... نام مدرس ............  

 هدف کلی ..................................................................

سهجل هفته ماه نوبت
 

 وسایل                   هدف ها                           رئوس مطالب
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درس اّول   

٣ــ٢یادآوری	
٤ تا ٢ آیات َانفال، سورهی قرآن، در ٥ــ٤نـمـاز

		

٦آشنایی	بیشتر	با	خّط	قرآن

وقت	نماز	

قرآن

درس دوم

٨ــ٧سوره	ی	نـساء،	آیات	10٢	تا	10٥		درس اّول   

٩

1٢ــ10سوره	ی	َفتح،	آیات	1	تا	٩			

1٤ــ1٣سوره	ی	فتح،	آیات	10	تا	1٥			

درس سوم

٤ تا 1 آیات ُحـُجـرات، سورهی و
٢٩ آیهی فتـح، 1٩ــ1٦سورهی

سوره	ی	ُحـُجـرات،	آیات	٥	تا	11		

درس سوم

٢1ــ٢0

٢٢مؤمنان	برادرند	

	

درس چهارم

٢٥ــ٢٣سوره	ی	ُحـُجـرات،	آیات		1٢	تا	1٨			

٢1ــ٢0سوره	ی	ق،	آیات	1	تا	1٥		

٢٨مالک	برتری																

	و	سوره	ی	ذاریات،	آیات	1	تا	٦		درس پنجم
٣1ــ٢٩سوره	ی	ق،	آیات	٣٦		تا	٤٥

درس چهارم

درس چهارم

آزمون

درس سوم

درس دوم

معارفه

تقويت عالقه ي دانش آموزان به خواندن روزانه ي قرآن کريم و يادگيري آن

 
 

زمان با ورود معلم به کالس، پیام قرآنی را به صورت   در آغاز هر زنگ، هم 
دسته جمعی بخوانند

آشنایی ، بیان اهداف ، روش کار ، 

گروهپیش خوانی فردي و خواندن فرد براي دوستان خود در

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن 

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

آشنایی با مهم ترین ویژگی هاي خط قرآن کریم
وبرخی از عالئم وقف

پی بردن به اهمیت وقت نماز

پی بردن به حرمت همه ي انسان ها و خصوصا احترام به 
یرادران دینی خود

فهمیدن این که بهترین شما باتقواترین شماست

ارزشیابی از نحوه ي قرائت قرآن دانش آموزان 
رفع اشکال  ، بازخورد مناسب ، تشویق و رغبت

یادآوري از سال گذشته و  برخی مطالب آموخته شده در 
درس قرآن و عالئم وقف

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

کتاب قرآن 
نرم افزار

 پخش آیات
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نرم افزار
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ماژیک

سال تحصیلی   96- 1395

اللهم صل علی محمد وآل محمد
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گسترش	آسمان	
درس پنجم

٣٤

٣٦ــ٣٥یاد	آوری	1					

	و	سوره	ی	طور	آیات	1	تا	1٤		درس ششم
سوره	ی	ذاریات،	آیات	٥٢	تا	٦0 ٣٩ــ٣٧	

٤1ــ٤0سوره	ی	طور،	آیات	1٥	تا	٣1				

٤٢همیشه	در	تپش	

درس ششم

درس هفتم

٤٦ــ٤٣سوره	ی	َقـمر،	آیات	1	تا	٢٧		

	و	سوره	ی	الّرحـمن،	آیات1	تا1٦		
٤٨ــ٤٧سوره	ی	َقـمر،	آیات	٥0	تا	٥٥

٤٩نظم	در	آفرینش	 درس هفتم

سوره ی الّرحمن، آیات  1٧ تا ٤0 

درس هشتم

5٢ــ50

5٤ــ53سوره ی الّرحمن، آیات  ٤1 تا ٦٧   

مردان پارسی  55درس هشتم

5٨ــ5٦  و سورهی واقعه ، آیات1 تا 1٦
سورهی الّرحٰمن، آیات  ٦٨ تا ٧٨

٦0ــ59سوره ی واقعه، آیات51  تا ٧٦    درس نهم

درس نهم

آزمون

درس پنجم

٣٣ــ٣٢سوره	ی	ذاریات،	آیات	٧	تا	٣0		 

قرآن

تقويت عالقه ي دانش آموزان به خواندن روزانه ي قرآن کريم و يادگيري آن

تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان
ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

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

مرور نکات و مطالب خوانده شده دروس  قبلی

شناخت اهمیت قلب و دقت در وجود خود

خداوند هر چیز را منظم وبه اندازه آفریده 
نظم منظومه ي شمسی

پی بردن به اهمیت علم و رابطه ي آن با توانایی انسان

و حدیث مردان پارسی

ارزشیابی از نحوه ي قرائت قرآن دانش آموزان 
رفع اشکال  ، بازخورد مناسب ، تشویق و رغبت

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

ماژیک
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ــ٦5سوره ی َحـدید، آیات  1٢ تا 1٨  
درس دهم

٦9 یاد آوری ٢   

درس یازدهم

٧٤سوره ی َحـدید، آیات  ٢5 تا ٢9   

سوره ی ُمـجادله، آیات 1 تا ٦   

مادر فلّزات  درس یازدهم

درس دوازدهم

سوره ی ُمـجادله، آیات1٢ تا٢1  

 و سوره ی َحشـر، آیات 1 تا 3   
سوره ی ُمـجادله، آیه ی ٢٢

حزب الله پیروز است.  درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس سیزدهم

٨٤

٨٦سوره ی َحشـر، آیات 1٧ تا ٢٤   

سوره ی ُممـَتـَحـنه، آیات 1 تا 5   

خدای تصویرگر                       

درس چهاردهم

٨٨

90ــ

ی َصفّ، آیات1و 5  
ََحنه، آیات1٢و 13 و سوره  سوره ی ُممت

درس سیزدهم

آزمون

٦٤ــ٦٢ درس دهم سوره ی َحـدید، آیات  ٤ تا 11  
٦1آب و آبادانیدرس نهم

قرآن

تقويت عالقه ي دانش آموزان به خواندن روزانه ي قرآن کريم و يادگيري آن

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

و آبادانیشناخت اهمیت آب و زندگی

مرور برخی نکات دروس قبل

پی بردن به نعمت آهن و کاربرد آن در زندگی انسان ها ٧9

77 ــ78

76ــ

73 ــفاتحان بی سپاه ــ

68

٨0 ــ٨٢

83ــ

85

ــ

89

91

ــ9٤9٢

،پیروزي حزب اهللا و اهمیت با خدا بودن
و شهدااشاره به حادثه ي کربال 

اوست خدایی كه آفریننده، پدیدآورنده و صورت گر است.
توانایی خداوند در خلقت زیبا

ارزشیابی از نحوه ي قرائت قرآن دانش آموزان 
رفع اشکال  ، بازخورد مناسب ، تشویق و رغبت

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

ماژیک
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95

   

یاد آوری 3

دعای ختم قرآن درس آخر

همه تسبیح گوی او …     درس چهاردهم

درس چهاردهم

رطب خورده، منع رطب کی کند؟   

سوره ی َصّف، آیات ٦ تا 1٤    

آزمون

قرآن

تقويت عالقه ي دانش آموزان به خواندن روزانه ي قرآن کريم و يادگيري آن

پیامبر اعظم اسالم صّلی الّله علیه و آله:

همه ی موجودات عاَلم 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 ٢35

 
تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

ایجاد عالقه و انگیزه به  قرائت قرآن 

دانش آموزان قرائت آیات درس را گوش می کنند وبا نشان دادن  

ارزیابی دانش آموزان در خواندن آیات درس آن را می خوانند

96 97

98

99
100-101 درس آخر

چرا سخنی می گویید كه به آن عمل نمی كنید ؟

کنند.
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدا را تسبیح و ستایش می 

مرور برخی نکات دروس قبل

آشنایی با دعاي ختم قرآن و انگیزه و عالقه به
قرائت همیشگی قرآن

ارزشیابی از نحوه ي قرائت قرآن دانش آموزان
رفع اشکال  ، بازخورد مناسب ، تشویق و رغبت

تقویت قرائت قرآن و رفع اشکال و 
دادن تمرین مناسب با عالقه

توانایی خواندن از روي متن قرآن 

توانایی خواندن از روي متن قرآن 

توانایی خواندن از روي متن قرآن 

تقویت قرائت قرآن و رفع اشکال و  
دادن تمرین مناسب با عالقه

ارزشیابی از نحوه ي قرائت قرآن دانش آموزان 
رفع اشکال  ، بازخورد مناسب ، تشویق و رغبت آزمون

مرور دروس قبل

مرور دروس قبل

مرور دروس قبل

مرور دروس قبل

مرور برخی نکات دروس قبل مرور دروس قبل

تمرین قرائت صحیح از روي آیات درس

تمرین قرائت صحیح از روي آیات 

تقویت قرائت قرآن و رفع اشکال و   تمرین قرائت صحیح از روي آیات 
دادن تمرین مناسب با عالقه

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن  
نرم افزار

 پخش آیات

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

کتاب قرآن

ماژیک
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