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ه علیه و آله:   خانه های خود را با خواندن نماز و قرآن کریم نورانی کنید. پیامبر اکرم صّلی الّلٰ
َکنُزالُعّمال ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢  

پدر و مادر گرامى
     فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مسئولیت تربیت او را برعهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین محترم، قسمتی از 
این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. از آن جا که فراگیری و انس با قرآن کریم به  ویژه در دوران کودکی 
نقش بسیار مهمی در تربیت کودک دارد، انتظار ما از شما اولیای گرامی آن است که با توجه به نکات زیر، ما را در این کار یاری کنید.

        1ـ کودک عزیز ما باید با تشویق ها و راهنمایی های الزم و به موقع، سادگی یادگیری قرآن را احساس کند. او باید احترام به قرآن 
و کوشش در راه آشنایی و آموختن آن را از ما بیاموزد.

       2ـ پدر و مادر بهترین الگو برای فرزندان هستند. اگر می خواهید او با قرآن کریم مأنوس شود، باید خودتان هر روز مقداری 
قرآن بخوانید، سعی کنید معنای آیات را درک کرده و در سخن خدا تدبر و اندیشه نمایید.

      3ـ از او بخواهید آنچه از قرآن و مدرسه آموخته است، برای شما بازگو کرده و آموخته های خود را تمرین کند و تکالیف انس 
با قرآن در خانه را نیز انجام دهد.

     4ـ اگر کودک شما، هنگام خواندن کلمات و عبارات قرآنی کتاب، کلمه ای را اشتباه خواند، بالفاصله آن را تصحیح نکنید، 
بلکه به او فرصت دهید دوباره با دقت بیشتر بخواند؛ خواندن کلمات و عبارات حتٰی به صورت بخش  بخش، او را به موفقیت اولیه 

می رساند و باید تشویق شود. 
     5ـ حفظ همه ی سوره های کتاب الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ سوره های کتاب یا پیام های قرآنی عالقه نشان می دهد، 
او را به انجام این کار تشویق کنید. این امر زمینه ی عالقه ی او به قرآن و نیز شرکت در مسابقات قرآن مدرسه را نیز فراهم می کند.

    6ـ لوح فشرده ی کتاب گویای دروس پایه ی دوم ابتدایی یا نرم افزار آموزش قرآن این پایه را، برای فرزند خود تهیه کنید. 
    7ـ اگر شما با روش های آموزش روخوانی قرآن آشنایی دارید، از کتاب درسی پیشی نگیرید و هیچ قاعده ای را عالوه بر آن چه در 

کتاب آمده است به او نیاموزید، به یاری خداوند، این آموزش در پایه های بعد با نظم خاصی پیش رفته و کامل خواهد شد.
    8  ـ زیر برخی کلمات قرآنی آشنا که در فارسی نیز استفاده می شوند خط کشیده شده است. در یادگیری معنای این کلمات به آنها 

کمک کنید.
برای  صالحات  باقیات  از  و  گردد؛  مردم  خدمتگزار  و  خدا  خالص  بنده ی  مؤمن،  انسانی  آینده  در  شما  فرزند  آنکه  امید  به       

همه ی ما باشد.            
                                                                                                                                                            

سخنى با والدین و معّلمان گرامىپیشگفتار

ان  شاء الّله
اّول



 

 

همکار و آموزگار گرامی
     با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، به منظور موفّقیت هر چه بیشتر در آموزش قرآن، توّجه 

شما را به برخی نکات مهم جلب می نماییم. برای اطاّلع بیشتر، به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید.

اهّمیت توجه به حیطه ی عاطفی
     به منظور فراهم ساختن فضایی شاد و آرام  بخش برای آموزش قرآن و جذابیت بیشتر آن ،رعایت نکات زیر مورد تأکید است:

     1ـ بهره گیری از تشویق های کالمی و غیرکالمی
     2ـ پرهیز از سهل انگاری یا سخت گیری های بی جا و نیز توّجه داشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان در فرایند 

یاددهی ــ یادگیری
    3ـ فّعال کردن آموزش با مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند یادگیری و بهره گیری از شیوه های خاّلق و تفّکربرانگیز 

مانند: فّعالیت های گروهی، قّصه گویی و ... 

روش و مراحل آموزش قسمت های مختلف هر درس
     هر درس با شادابی و ایجاد انگیزه، به شرح زیر تدریس، تمرین و ارزشیابی می شود.

الف ــ آموزش روخوانی لوحه
    1ـ نصب لوحه

    2ـ اشاره ی صحیح معّلم به حروف و حرکات و خواندن دسته جمعی دانش آموزان به صورت بخش بخش
    3ـ آموزش قواعد روخوانی و نماد جدید خّط قرآن

    4ـ خواندن دسته جمعی از روی لوحه
    5ـ پرسش فردی از روی لوحه

ب ــ آموزش قرائت سوره 
    1ـ پخش قرائت سوره و خط بردن دانش آموزان از روی متن کتاب، طّی سه مرحله ی گوش کردن، زمزمه کردن و خواندن 

دسته جمعی همراه نوار یا کتاب گویا )قرائت الگو(
    2ـ پرسش انفرادی از دانش آموزان

    3ـ زیر برخی از کلمات خط کشیده شده است. ترجمه ی این کلمات را از دانش آموزان سؤال کنید. این بخش رتبه و 
امتیاز منفی ندارد.

    4ـ در برخی از تمرین ها، حفظ برخی از عبارات توصیه شده است. حفظ این عبارات جنبه ی تشویقی دارد.

دوم



 

 

ج ــ آموزش پیام قرآنی
     هدف از ارائه ی پیام های قرآنی، کسب مهارت تفّکر در آیات قرآن کریم است. مراحل آموزش پیام های قرآنی به شرح زیر است:

    1ـ خواندن عبارت قرآنی پیام توّسط چند دانش آموز همراه با ترجمه ی آن و توّجه دادن ایشان به معنای برخی از کلمات
    2ـ گفت وگوی گروهی دانش آموزان درباره ی مفهوم پیام با استفاده از تصاویر

    3ـ ارائه ی نظر دانش آموزان درباره ی مصادیق پیام در زندگی
د ــ بیان داستان

    1ـ تعریف داستان به شیوه ی قّصه گویی به کمک تصاویر
    2ـ خواندن یک بار از روی متن داستان توّسط چند دانش آموز

دو تذّکر مهم
    1ـ در پایان هر جلسه، انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« را به دانش آموزان متذّکر شوید.

    2ـ در آغاز هر جلسه، از مطالب قبل و تکلیف »انس با قرآن در خانه« پرسش کنید.
نحوه ی اشاره ی صحیح به بخش های کلمات

     اشاره ی صحیح و فّنی به حروف و حرکات، از مهم ترین گام های اولیه در آموزش روخوانی قرآن است. نقش و اهّمیت این 
امر در صحیح خواندن قرآن، همچون یادگیری چهار عمل اصلی در درس ریاضی است. اگر این آموزش، صحیح و کامل انجام 

شود، مهم ترین سنگ بنای مهارت خواندن قرآن گذاشته شده است.
     چگونگی اشاره ی صحیح به بخش های کلمات در ابتدای مجموعه ی لوحه های آموزشی و در کتاب راهنمای معلّم، با شرح و 
تفصیل کامل آمده است. با مراجعه به این توضیحات، آنها را با دّقت و حوصله ی کامل بخوانید و سپس این کار را بارها تکرار 

و تمرین کنید تا برای انجام آن در کالس، مهارت و تسلّط کامل داشته باشید.
در آموزش روخوانی، توّجه به نکات زیر ضروری است:

     1ـ از خواندن کلمات و عبارات قرآنی بپرهیزید؛ بلکه با اشاره ی فنی به بخش ها، آنها را هدایت کنید تا خوِد دانش آموزان 
بخش ها را بخوانند.

     2ـ مناسب ترین شیوه برای خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با دیدن هر بخش از کلمه، همان بخش را بلند بخواند؛ یعنی 
الزم نیست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه ی بخش های یک کلمه را مرور کند سپس تمام آن را یک جا بلند بخواند. این 
امر، موجب می شود دانش آموز کلمات را بدون اضطراب و آرام و شمرده بخواند. سرعت خواندن بخش ها با توّجه به توانایی 

فردی دانش آموزان و انجام تمرین کافی، به تدریج افزایش می یابد تا به روان خوانی می رسد.
    3ـ الزم نیست دانش آموزان لوحه ی درس را در یک جلسه آن قدر تکرار کنند تا همه ی آنها بتوانند کلمات را به صورت روان 
بخوانند؛ بلکه تمرین و تکرار هر لوحه در یک جلسه به آمادگی دانش آموزان و شوق و رغبت آنها بستگی دارد. فرصت های 

بعدی، موجب افزایش مهارت آنها خواهد شد.
    4ـ دانش آموزان را تشویق کنید که هر روز در خانه، درس قرآن را از روی کتاب برای والدین خود بخوانند.

سوم



 

 

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى هرگونه اظهارنظر 
و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تكمیل برنامه ى درسى و كتاب هاى آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى 

زیر مراجعه کنند.پیشاپیش از همكارى و تالش همه ى عزیزان سپاس گزاریم.

   http://quran-dept.talif.sch.ir  وب گاه )وب سایت(  
quran-dept@talif.sch.ir                          )پیام نگار )ایمیل 

چهارم

ارزشیابی توصیفی
     ارزشیابی درس قرآن مانند سایر دروس پایه ی دوم، توصیفی است. برای آشنایی بیشتر به کتاب راهنمای معلّم در ارزشیابی 
توصیفی )کد 53/5( مراجعه کنید. ضمناً این دستورالعمل در کتاب راهنمای معلّم آموزش قرآن پایه ی دوم ابتدایی )کد 57/1( و  کتاب 

مبانی و روش آموزش قرآن دوره ی ابتدایی )کد 6011( نیز آمده است. 

اهداف مورد انتظار
     انتظار می رود در پایان سال تحصیلی، هر دانش آموز توانایی های زیر را کسب کرده باشد:

    1ـ کلمات و عبارات قرآنی کتاب را به صورت صحیح بخش بخش یا شمرده بخواند.
    2ـ سوره های کتاب درسی را به صورت شمرده بخواند.

    3ـ عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب بخواند و مفهوم پیام یا برخی از مصادیق آن را به زبان کودکانه بیان کند.
    4ـ حداقل دو سوره از سوره های کتاب درسی را از حفظ بخواند.

چند توصیه
   1ـ تشویق دانش آموزان به خواندن سوره ها شبیه قرائت الگو )نوار و یا کتاب گویا(، حفظ پیام های قرآنی و برخی از سوره ها، در 

صورتی که بدون فشار و اجبار باشد، مناسب است.
   2ـ در صورت امکان، نرم افزار آموزشی و کتاب گویا را تهیه کرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

   3ـ دانش آموزان را به فّعالیت های جّذاب خارج از کالس تشویق کنید؛ مانند: خواندن آیات درس و گوش دادن به لوح فشرده 
)کتاب گویا( در خانه حّتی االمکان هر روز به مّدت چند دقیقه، انجام فّعالیت های هنری و ذوقی درباره ی پیام های قرآنی، شرکت در 
مسابقات و حضور در جلسات و مراکز قرآنی مانند مدرسه ی قرآن، مساجد، استفاده از برنامه های مفید شبکه ی قرآن و رادیو قرآن  و 
غیره. توّجه داشته باشید که تمام این فّعالیت ها باید با رغبت و عالقه، بدون اکراه و اجبار و به دور از رقابت های ناسالم و آسیب زا، 

انجام شود.
     امید است که خداوند همه ی کارهای شما را عبادت محسوب کند و دانش آموزان را برایتان از باقیات صالحات قرار دهد. 



 

 

                

در پایان هر جلسه تكالیف مربوط به آن جلسه، كه باید در خانه انجام شود، بیان شده است.  انس با قرآن در خانه       

پیام قرآنی                                  

دانش آموزان آیات درس را از نوار یا کتاب گویا گوش می کنند و با نشان دادن خط از روی كتاب خود، همراه با آن 
ابتدا به صورت دسته جمعی و سپس انفرادی می خوانند.

با انتخاب معّلم، هر دانش آموز حدود یک سطر )یک جمله( از آیات یا عبارات قرآنی را از روی كتاب خود 
می خواند.

                            دانش آموزان همه با هم، سوره ی مورد نظر را از حفظ، دسته جمعی می خوانند.

چند دانش آموز عبارت پیام قرآنی و معنای آن را می خوانند. آن گاه با استفاده از تصویر پیام، با دوستان 
هم گروه خود درباره ی آن  تصویر، مفهوم و مصادیق آن در زندگی، گفت و گو كرده و سپس نظر خود را 

برای كالس بیان می كنند.

دانش آموزان سوره یا عبارات قرآنی را با اشاره ی معلم از روی لوحه ابتدا دسته جمعی و سپس انفرادی، 
به صورت بخش بخش می خوانند. 

معلم داستان را به شیوه ی قصه گویی برای دانش آموزان تعریف می كند و سپس متن داستان توسط چند دانش آموز قّصه ی آیه ها 
خوانده می شود.

 آموزش لوحه

راهنمای نمادهای كتاب درسی

 فرد خوانی 

شمرده بخوان

پنجم

جمع خوانی

در درس آخر ) قرآن در تابستان ( دانش آموز عزیز ابتدا سوره را شمرده 
سپس با کتاب گویا گوش می کند و همراه آن می خواند.

با کتاب گویا بخوان



 

 

نام و نام خانوادگي  :                                      نام کالس :

نام مدرسه :                                                   نام معلّم :

نشاني مدرسه :

دانش آموزان عزیز
  سعی کنیم همه ی کتاب های درسی خود، به ویژه کتاب آموزش قرآن را که حاوی آیه های نورانی قرآن کریم است، 

به خوبی نگهداری کرده و در پاکیزگی و احترام به آن بکوشیم.

همکاران عزیز و دانش آموزان گرامی
  این کتاب به کمک لوحه ی آموزشی و نیز یک حلقه نوار آموزشی یا کتاب گویا که قبالً در اختیار سازمان های 
نیز  از کالس  از کتاب گویا در خارج  تدریس می شود. استفاده  قرار گرفته است،  پرورش استان ها  و  آموزش 
توصیه می شود. دانش آموزان می توانند با همکاری آموزگار خود، آن را از نمایندگی انتشارات مدرسه در سراسر 

کشور تهّیه کنند.



 

 

2

جلسه ی اّول

2

درس اّول 

دانش آموزان عزیز ! 
ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. 

امیدواریم در سال جدید تحصیلی، برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید.

- آیا می دانید امسال می خواهیم چه چیزهایی از قرآن را بیاموزیم؟
- آیا می توانید هر كدام از شما یكی از سوره ها و پیام هایی را كه از سال قبل به یاد 

دارید، برای دوستان خود بخوانید؟
- كدام یک از شما می تواند یكی از داستان های كتاب آموزش قرآن كالس اّول را 

برای دوستان خود تعریف كند؟
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انس با قرآن در خانه       

   خاطره ی جشن قرآن امروز را برای اعضای خانواده ات تعریف كن.



 

 

   2- با اشاره ی معلم حروف الفبا را با همه ی حركت ها، بخوانید.
او اى  ایـ  ا ٰ  آ  اُ  ِا  َا     
بـو بـى  بـیـ  ـٰ  ب بـا  ـ  ُب ـ  ِب ـ  َب  

تـو تـى  تـیـ  ـٰ  ت تـا  ـ  ُت ـ  ِت ـ  َت  
ثـو ثـى  ثـیـ  ـٰ  ث ثـا  ـ  ُث ـ  ِث ـ  َث  
جو جى  جیـ  جٰـ  جا  ُجـ  َجـ     ِجـ   

حو حى  حیـ  حٰـ  حا  ُحـ  َحـ    ِحـ   

خو خى  خیـ  خٰـ  خا  ُخـ  َخـ  ِخـ   

دو دى  دیـ  دٰ  دا  دُ  ِد  دَ   

     ذ َ          ِذ         ُذ         ذا          ٰذ        ذیـ         ذى           ذو

4

جلسه ی دوم

 سوره های توحید و کوثر را كه در سال گذشته آموخته اید، همه باهم به صورت دسته جمعی بخوانید. جمع خوانی 

آ                 ا                1- این كلمات را بخوانید. آموزش لوحه
ذا ـٰ ٰ         آَدَم                   قـاَل                 ه  



 

 

رو رى  ریـ  ٰر  را  رُ  ِر  رَ   

زو زى  زیـ  ٰز  زا  زُ  ِز  زَ   

سو سى  سیـ  سا  ٰسـ  ُسـ  ِسـ  َسـ   

شو شى  شیـ  شا  ٰشـ  ِشـ  ُشـ  َشـ   

صو صى  صیـ  صا    ٰصـ  ِصـ    ُصـ  َصـ   

ضو ضى  ضیـ  ضا    ٰضـ  ِضـ    ُضـ    َضـ 

طو طى  طیـ  طٰـ  طا  طُ  ِط  طَ   

ظو ظى  ظیـ  ظٰـ  ظا  ظُ  ِظ  َظ   

عو عى  عیـ  ٰعـ  عا  ُعـ  ِعـ  َعـ   

غو غى  غیـ  ٰغـ  غا  ُغـ  ِغـ  َغـ      

فو فى  فیـ  ـ  فٰ فا  فُـ  ـ  ِف ـ  فَ  

ـ    قـیـ    قى   قو  ٰق قا  ـ  ُق ـ  ِق ـ  َق    
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انس با قرآن در خانه       

6

برای خواندن جدول باال، این بازی را انجام بده.
  1ـ چشم هایت را ببند.                 

  2ـ انگشتت را روی جدول قراربده.       
 3ـ چشم هایت را باز كن و بخوان.

كو كى  كیـ  كٰـ  كا  ُكـ  ـ  ِك ـ  َك  

لو لى  لیـ  ٰـ  ل لـا  ـ  ُل ـ  ِل ـ  َل  

مو مى  مـیـ  ـٰ  م مـا  ـ  ُم ـ  ِم ـ  َم  

نـو نـى  نـیـ  ـٰ  ن نـا  ـ  ُن ـ  ِن ـ  َن  

وو وى  ویـ  ٰو  وا  وُ  ِو  وَ   

هو هى  هـیـ  هـٰ  ها  ُهـ  ـ  ِه ـ  َه  

یـو  یـى  یـیـ  ٰـ  ی یـا  ـ  ُی ـ  ِی ـ  َی  



 

 

پیام قرآنی                                  

َنـۡحـُن َخـَلـقۡـنـاُکـم                                                                                                                    

ربان                                                                                             داده    هب     ما     گوش     و   زبان ی   خوب      و    مه خدا

بخشیده    ما    را    دل   و    جان                                                                                      چشم و سر و دست و داهن

ت اهی  او                                                                                         ما      زنده ایم     و      ُپ       توان از   لطف  و   نعم

7

جلسه ی سوم

با كمک شعر، درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید.

ما شما را آفریدیم.

 سوره ی واقعه، آیه ی 57

عّباس یمینی شریف

ی بخشنده خدا
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عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

انس با قرآن در خانه       

قاَل  یا  نوُح                            َصـالتی  َو  ُنـُسـکی

 آموزش لوحه

1ــ درباره ی پیام قرآنی درس و شعر آن با خانواده  ی خود گفت وگو کن.
2ــ این دو عبارت قرآنی را بخوان.

1ــ قا َل  یا  آَدُم

2ــ ٰهـذا  ِكـتابُـنا

3ــ َو  َاخاُه  هاروَن

4ــ قاَل  ِهـَى  َعـصاَى

5  ــ َو  َجـَعـَل  لَـها  َرواِسـَى
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جلسه ی چهارم

 با اشاره ی معلم، هر بخش را بخوانید.

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود بخوانید. فرد خوانی 

اُ ۡثـِاثۡـاَ ۡثـاُ     ۡتـِاۡتـَاۡتـُابۡـِابۡـَابۡـ
ُاۡخـِاۡخـَاۡخـُاۡحـِاۡحـَاۡحـُاۡجـِاۡجـاَۡجـ
ُاۡرِاۡرَاۡرُاۡذِاۡذَاۡذ ُاۡدِاۡدَاۡد
ُاۡشـِاۡشـاَۡشـُاۡسـِاۡسـاَۡسـ ُاۡزِاۡزَاۡز

ُاۡطِاۡطَاۡطُاۡضـِاۡضـاَۡضـُاۡصـِاۡصـاَۡصـ
ُاۡغـِاۡغـَاۡغـُاۡعـِاۡعـَاۡعـُاۡظِاۡظَاۡظ
ُاكۡـِاكۡـَاكۡـُاۡقـِاۡقـَاۡقـُافۡـِافۡـَافۡـ
ُانۡـِانۡـَانۡـُاۡمـِاۡمـَاۡمـُالۡـِالۡـَالۡـ
ُایۡـِایۡـَایۡـُاۡهـِاۡهـَاۡهـُاۡوِاۡوَاۡو

ُقـۡل ِمـنۡ  َلـمۡ   
 آموزش لوحه



 

 

انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی 

     1ـ  ٰهـذا  َاخی

٢ـ  َا لَۡم  نَـۡجـَعـۡل   

٣ـ  ما  لَۡم یَـۡعـلَۡم   

٤ـ  لَۡم یُـۡخـلَـۡق  ِمـۡثـلُـهـا   

       5  ـ  َا َفـَمۡن  یَـۡخـلُـُق  كَـَمـۡن  ال  یَـۡخـلُـُق
  

ُتـۡم ِلَنـُفـِسـُکـۡم 2ــ َاۡحـَسـنـۡ 1ــ ِان َاۡحـَسـۡنـُتـمۡ 

3ــ َاۡنـَعۡمـَت َعـَلۡیـِهۡم   ٤ــ لَۡم َیـِلۡد  

5 ــ َو  لَۡم یولَۡد

 از روی كتاب خود بخوانید.

 بخش بخش بخوانید.

     این دو عبارت قرآنی را بخوان.

 آموزش لوحه



 

 

انس با قرآن در خانه       
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فردخوانی

جمع خوانی

جلسه ی اّول درس دوم 

یادآوری سوره ی ناس  

بخش بخش بخوانید. آموزش لوحه

َاّبـوَاّبـىَاّبـاَابُّـَابِّـَابَّـ

َاّتـوَاّتـىَاّتـاَاتُـَّاتِّـَاتَّـ

َاثّـوَاثّـىَاثّـاَاثُـَّاثِّـاَ ثَّـ

ـ ـَاجَّ ـ َاِجّ َاّجـوَاّجـیَاّجـاَاجُّ

َاد ّوَاّدیَاّداَادَُّاِدَّادَّ

َاّزوَاّزىَاّزااَ زَُّاِزَّازَّ

ـ ـَاسَّ ـَاِسّ َاّسـوَاّسیَاّسـاَاسُّ

ـ ـَاشَّ ـَاِشّ َاّشـوَاّشیَاّشـاَاشُّ

ـ ـَاصَّ ـَاِصّ َاّصوَاّصیَاّصـاَاصُّ

ـ ـَاضَّ ـَاِضّ َاّضوَاّضیَاّضـاَاضُّ

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

    سه كلمه ی دارای تشدید را از كتاب های درسی انتخاب كرده و در این جا بنویس.

..... .              ......            ..... .



 

 

انس با قرآن در خانه       
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جلسه ی دوم

 فرد خوانی 

یادآوری سوره ی َفـَلـق  جمع خوانی

بخش بخش بخوانید. آموزش لوحه

َرِبّ           ِانَّ        کُـلُّ         ثُـمَّ

ۡت ُردَّ یُـَصـلّـونَ  لَـّمـا  َربّـی 

     1ـ  لَـَعـلَّـُهـۡم یَـَتـَفـکَّـروَن

ۡل ِمـّنـا نـا تَـَقـبَـّ َـّ      ٢ـ  َرب

     ٣ـ  فَـَسـِبّـۡح ِبـَحۡمـِد َرِبّـَك

از روی کتاب خود بخوانید و عبارت دوم را حفظ کنید.

           عبارات قرآنی باال را یک بار بخوان.
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جلسه ی سوم

پیام قرآنی                                  

   یادآوری سوره ی َنـصـر  

                  

ذا ِمـۡن َفـۡضـِل َرّبـی ـٰ ه
این )نعمت ها( از لطف خدای من است.

                                                                                                     
                                                                                         

              
                                َرّبـی: خدای من                                                                 

                                                                                         سوره ی نمل، آیه ی 40

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید.

 جمع خوانی 



 

 

انس با قرآن در خانه       
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فرد خوانی

بخش بخش بخوانید.

از روی كتاب خود، بخوانید.

سوره ی فلق، پیام و عبارات قرآنی این درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوان.

 آموزش لوحه

َحـّتـٰی          كـانـوا            َتـَوّلـٰی          ُاِمـروا

 1ـ  ُصُحـِف  ِابۡـراهیـَم  َو  موسٰی
ذی َخـلَـَق   فَـَسـّوٰی َـّ ل 2ـ  َاَ  

لوا                        3ـ  فَـَعـلَۡیـِه  تَـَوكَـّ  

 4ـ  ِاۡصـِبـروا  َو صاِبـروا  َو راِبـطوا



 

 

انس با قرآن در خانه       

این دو پیام قرآنی را بخوان و زیر کلمات شبیه به هم خط بکش.

حیـُم           ۡحـمـُنٰ الـرَّ                                                            2ـ ُهـَو الـرَّ

جلسه ی چهارم

15

یادآوری سوره ی َكـوَثـر  

فرد خوانی

 جمع خوانی 

از روی كتاب خود، بخوانید و عبارت اول و چهارم را حفظ کنید.

بخش بخش بخوانید.  آموزش لوحه

ـَمـُد  ُه الصَّ 1ـ  َالـلٰـّ

2ـ  َرِبّ الۡـعالَـمیـَن

َه 3ـ  َاِن اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ

توِن  ـۡ ی 4ـ  َو الـّتـیـِن  َو الـزَّ

5  ـ  َو  هُـَو الۡـَغـفوُر الۡـَودوُد

حیـِم ۡحـمـِنٰ الـرَّ ـِه الـرَّ 1ـ بِۡسـِم الـّلٰ
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جلسه ی اّول درس سوم 

بخش بخش بخوانید.

سوره ی َحـمـد

با کتاب گویا بخوانید.

َك       ِك       ُك ك            ک 

    سوره ی حمد را از نوار یا کتاب گویا گوش كن و سعی كن شبیه آن بخوانی.

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ 1ـ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ِه  َرِبّ  الۡـعـالَـمیـَن 2 ـ  َالۡـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

حیـِم      ۡحـٰمـِن الـرَّ 3 ـ  َالـرَّ
4ـ  ماِلـِك  ىَـۡوِم٭        الـّدیـِن

5  ـ  ِایّـاَك نَـۡعـبُـُد  َو  ِایّـاَك  نَـۡسـَتـعیـُن
ـراَط  الۡـُمـۡسـَتـقیـَم 6 ـ  ِاۡهـِد نَـا الـِصّ

ذیـَن   َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَۡیـِهۡم  7 ـ  ِصـراَط الَـّ
َغـۡیـِر الۡـَمـۡغـضوِب  َعـلَـۡیـِهـۡم  َو  َ   الـّضـالّـیـَن 

ـ «، واو ساكن بیاید )ـَـ وۡ   ( واو نرم تر تلفظ مى شود؛ مانند تلفظ »َیۡوِم« در کتاب گویا. توجه دانش آموزان را به این گونه تلفظ جلب كنید. ـَ ٭ همان طور كه مى دانید اگر بعد از » ـ

 آموزش لوحه
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بخش بخش بخوانید.

با کتاب گویا بخوانید.

جلسه ی دوم

سوره ی حمد

تَـۡمـِلـُك َعـلَۡیـَك          َصۡدَرَك            َمـِلـِك 

   1ـ  َو  ِالَـۡیـَك  َانَـبۡـنا

2ـ  َو  َاۡدِخـۡلـنا  فی  َرۡحـَمـِتـَك

3ـ  َو  اَ لۡـِق  ما  فى  یَـمیـِنـَك

4ـ كَـذٰ ِلـَك ِكـۡدنا  ِلـیوُسـَف

بخش بخش بخوانید.

از روی كتاب خود، بخوانید.فرد خوانی

 سوره ی حمد را بخوان و تعداد کلمه های دارای حرف » ك « را بنویس.
                                           ……… کلمه

 آموزش لوحه



 

 

جلسه ی سوم   

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت   وگو كنید، و بگویید نیكوكاران چه كسانی هستند.

پیام قرآنی                                  

ُه ُیـِحـبُّ اۡلـُمۡحـِسـنیَن        َو الـلٰـّ

          ُمۡحـِسن: نیكوكار
                                                                                                      

18

خدا، نیكوكاران را دوست دارد.

سوره ی آل ِعمران،  آیه ی 134

  



 

 

   

انس با قرآن در خانه       

 پیام قرآنی درس را بخوان و دو مورد از كارهایی را كه نیكوكاران انجام می دهند و از خدا 
کمک می گیرند، نام ِبَبر.

19

١ـ  ِانّـا  نَـراَك  ِمـَن  الۡـُمۡحـِسـنیـَن        

٢ـ  ِانّـا  كَـٰذِلـَك  نَـۡجـِزی  الۡـُمۡحـِسـنیـَن   

َه  یُـِحـبُّ  الۡـُمۡحـِسـنیـَن  ٣ـ  َو َاۡحـِسـنوا ِانَّ الـلٰـّ   

ـۡساَن   ِبـواِلـَدیۡـِه   ِاۡحـسانًـا ن
ـۡیـَنـا  الۡـاِ    ٤ـ  َو َوصَّ

ساَن  فی  َاۡحـَسـِن  تَـۡقـویـٍم نـۡ    5  ـ  لَـَقـۡد  َخـلَـۡقـَنـا  الۡـاِ

فرد خوانی این عبارات قرآنی را بخوانید. 
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جلسه ی چهارم

١ـ  َو  اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغوَت

٢ـ  فَـِنـۡعـَم الۡـَمـۡولٰی  َو ِنـۡعـَم الـنَّـصیـُر 

ِه نَـۡتـلوهـا َعلَۡیـَك ِبـالۡـَحـِقّ ٣ـ  ِتـۡلـَك آیاُت الـلٰـّ

یاَح  فَـُتـثـیـُر َسـحابًـا  ذی یُـۡرِسـُل الـِرّ ُه الَـّ ٤ ـ  َالـلٰـّ  

فعالیت: این عبارات قرآنی را بخوانید و در جای مناسب فلش بگذارید.

          1ـ َو هٰـَذا اۡلـَبـَلـِد اۡلـَامیـِن                                 

2ـ َفـاۡسـَتـِبـُقوا الۡـَخۡیـراِت

 به کمک خانواده ی خود سوره ی حمد را از روی کتاب چند بار بخوان تا 
به تدریج آن را حفظ کنی.

این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی
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جلسه ی اّول درس چهارم 

بخش بخش بخوانید.

سوره ی نـاس
حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

1ـ  ُقـۡل  َاعوُذ  ِبــَرِبّ الـّنـاِس
2ـ  َمـِلـِك الـّنـاِس

ـِه الـّنـاِس ـٰ 3ـ  ِال
4ـ  ِمۡن  َشـِّر اۡلـَوۡسـواِس الۡـَخـّنـاِس

ذى  یُـَوۡسـِوُس  فى  ُصـدوِرالـّنـاِس 5  ـ  َالَـّ
6  ـ  ِمـَن الۡـِجـنَّـِة  َو الـّنـاِس

با کتاب گویا بخوانید.

    سوره ی ناس را از روی كتاب چند بار بخوان تا به تدریج آن را حفظ کنی. 

 آموزش لوحه

ُة ـُة   ـة    ة        ت           ـَة          َة         ـِة  ِة  
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جلسه ی دوم

ِسۡدَرِة  َشـهاَدُة              ِعـماَرةَ 

َجـنَّـُة َرۡحـَمـِة  َلـۡىـَلـةَ   

ِه َة  ِااّل  ِبـالـلٰـّ 1 ـ  ال ُقـوَّ

ِه  ِهـَى الۡـُعـۡلـىا 2ـ  َو كَـِلـَمـُة  الـلٰـّ

کاِة ما ُدۡمـُت َحـّىـا ً ـالِة  َو الـزَّ   3ـ  َو َاۡو صانى  ِبـالـصَّ

       این عبارت قرآنی را بخوان.

ۡث َو  َاّمـا بِـِنۡعـَمـِة  َربِّـَك  َفـَحـِدّ

سوره ی ناس 

 بخش بخش بخوانىد.

از روی كتاب خود، بخوانىد. فرد خوانی

 آموزش لوحه



 

 

 با كمک تصویر درباره ی این پىام قرآنی با هم گفت و گو كنىد.

پیام قرآنی                                  

   ُكلوا: بخورید      َو اۡشـَربوا: و بىاشامىد       ال ُتۡسـِرفوا: اسراف نكنىد

سوره ی َاعراف، آیه ی 31

   َو ُكـلوا َو اۡشـَربوا َو التُـۡسـِرفوا
بخورید و  بىاشامىد ولى اسراف نكنىد.  

جلسه ی سوم

23
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انس با قرآن در خانه       

ِیّـباِت   1ـ َو  َرَزۡقـناهُـۡم  ِمـَن الـطَـّ  

٢ـ كُـلوا  ِمـۡن  طَـِیّـباِت  ما  َرَزۡقـناكُـۡم   

ِه  ال تُـۡحـصوها ٣ـ َو  ِاۡن  تَـُعـّدوا  ِنـۡعـَمـَة اللٰـّ  

ذیـَن  ِاذا  َانۡـَفـقوا   4ـ َو الَـّ  

لَۡم یُـۡسـِرفوا 

َو لَۡم َیـۡقـُتـروا

   

عبارات قرآنی را بخوان.فرد خوانی

1ــ  عبارات قرآنی درس را بخوان.

٢ــ دو مورد از کارهایی را که اسراف است، نام ِبـبَر.
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انس با قرآن در خانه       

١ــ عبارات قرآنی این صفحه را یک  بار بخوان و عبارت سوم را حفظ کن.

٢ــ سعی کن پیام قرآنی این درس را حفظ کنی تا بهتر به آن عمل کنی.

عبارات قرآنی را بخوان.فرد خوانی

جلسه  ی چهارم

١ـ  ِعـۡنـَد ِسۡدَرِة الۡـُمۡنـَتـهٰی

ِه ٢ـ التَـۡقـَنـطوا  ِمـۡن  َرۡحـَمـِة الـلٰـّ

٣ـ  ِانّـا َانۡـَزلۡـناُه فی لَـۡیـلَـِة الۡـَقـۡدِر

نۡـیا ٤ـ َالۡـماُل  َو  اۡلـبَـنوَن  زیـَنـُة الۡـَحـیاِة  الـدُّ

           فّعالیت: در عبارات قرآنی باال، زیر کلماتی که دارای حرف » ة « هستند، خط بکش.
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جلسه ی اّول درس پنجم 

الفبا را با صدای  ٍ    بخوانىد.

ـةٍ  ٍة  ٍت  ٍب  ٍا   
ٍد ٍخ  ٍح  ٍج  ٍث   

ٍش  ٍس  ٍز  ٍر  ٍذ   
ٍع  ٍظ  ٍط  ٍض  ٍص   
ٍق  ٍف  ـٍغ  ٍغ  ـٍع   

ٍو ٍن  مٍ  ٍل  ٍك   
ٍى ـهٍ  هٍ    

ًَــٍـ             ــِـ ۡن
ۡن

 آموزش لوحه
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بخش بخش بخوانىد.

با کتاب گویا بخوانىد.

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حىـِم ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1ـ  ُقـۡل َاعوُذ ِبـَرِبّ الۡـَفـلَـِق

2ـ  ِمـۡن   َشـِرّ  ما  َخـلَـَق

3ـ  َو ِمـۡن   َشـِرّ  غاِسـٍق  ِاذا  َوَقـَب

٤ـ  َو ِمـۡن   َشـِرّ  ا لـنَّـّفـاثـاِت   ِفـى  اۡلـُعـَقـدِ  

٥  ـ  َو ِمـۡن   َشـِرّ  حاِسـٍد   ِاذا  َحـَسـَد 

سوره ی َفـَلـق

ـ       « دارند، خط بکش. ـٍ سوره ی فلق را بخوان و زیر کلماتی که تنوین »       ـ

 آموزش لوحه

فرد خوانی
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جلسه ی دوم

سوره ی َفـَلـق 

از روی كتاب خود، بخوانىد.

28

فرد خوانی

ُمـۡسـَتـقـىـٍم ةٍ            ِصـراٍط        نـوٍح         ُقـوَّ  

1ـ  َو  ما  تَـۡسـُقـُط  ِمـۡن  َوَرَقـٍة  ِااّل  یَـۡعـلَـُمـها

ٍة  فى  ظُـلُـماِت  الۡـاَۡرِض 2ـ  َو  ال  َحـبَـّ

3ـ  َو  ال  َرطۡـٍب َو ال  یاِبـٍس

٤ـ  ِااّل فی ِکـتاٍب ُمـبـىـٍن

سوره ى انعام، آیه ى ٥٩

 آموزش لوحه بخش بخش بخوانىد.
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با كمک تصویر درباره ی این پىام قرآنی با هم گفت و گو كنىد.

ـ « دارند، خط بکش.  عبارات و پىام قرآنی این جلسه را بخوان و زیر کلماتی که تنوین » ــٍ

پیام قرآنی                                  

ِه  َو  ما  ِبـُكـۡم  ِمۡن  ِنـۡعـَمـٍة  فَـِمـَن  ا لـلٰـّ
همه ى نعمت ها را خدا به ما بخشىده است.

سوره ى َنحل، آیه ى ٥3

29

: خدا نِـۡعـَمـة: نعمت                 َالـّلـهٰ
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جلسه ی سوم

ٌ ـٌةةٌٌتٌبا
ٌدٌخٌحٌجٌث 

ٌشٌسٌزٌرذٌ
ٌعٌظٌطٌضٌص
ٌقٌفـٌغغٌـٌع
ٌوٌنٌمٌلٌك

ٌ ٌىـٌهه

ۡنٌُ

ٌالفبا را با صدای             بخوانید.  آموزش لوحه
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َخـۡیـر ٌ  ِعـبـادٌ     ُمـبـاَركٌ           ِكـتـابٌ 

ـذا  بَـالغٌ  ِلـلـّنـاِس  ـٰ    1ـ  ه

ـٌه  واِحـٌد ـٰ ـُهـُكـم  ِال ـٰ   2ـ  َو  ِال

ُه  َغـفـوٌر  َرحیـٌم   3ـ  َو الـلٰـّ

ِه  َو  فَـۡتـٌح  َقـریـٌب   4ـ نَـۡصـٌر  ِمـَن الـلٰـّ

ِه ـٌد  َرسوُل الـلٰـّ   5  ـ  ُمـَحـمَّ

بخش بخش بخوانید.

 فرد خوانی

    این عبارت قرآنی را بخوان و زیر كلمات دارای تنوین»        «خط بكش.

فیِهـما فاِكـَهـٌة َو  َنۡخـٌل  َو  ُرّماٌن

از روی كتاب خود، بخوانید و عبارت پنجم را حفظ کنید.

 آموزش لوحه

ٌ
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جلسه ی چهارم

  سوره ی َفـَلـق 

الفبا را با صدای  -ً ا بخوانید.

ثًـاـًةًةتًـابًـا

ًذاًداًخاًحاًجا

ًصاًشا ًساًزاًرا

ـًعـاًعـاظًـاطًـا ًضا 

كًـاقًـافًـاـًغـاًغـا

هًـاًوانًـاًمـالًـا

یًـا

جمع خوانی

ۡنًَ

 آموزش لوحه

ا
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بُـۡکـَرًة َو َاصـیـاـــل�ً َرفـیـًقـا  شـاِكـًرا         َحـالاـــًل� 

1 ـ  ِانّـا  فَـَتـۡحنـا  لَـَك  فَـۡتًحـا  ُمـبـیـنًـا

ُه  نَـۡصـًرا  َعـزیـًزا 2 ـ  َو  یَـۡنـُصـَرَك  الـلٰـّ

َه  كـاَن  َعـلـیـًمـا  َحـكـیـًمـا 3 ـ  ِانَّ  الـلٰـّ

4 ـ  َو  َرَزَقـنـى  ِمـۡنـُه  ِرۡزقًـا  َحـَسـنًـا

 بخش بخش بخوانید.

از روی كتاب خود بخوانید. فرد خوانی 

انس با قرآن در خانه       

       این عبارت قرآنی را بخوان و زیر كلمات دارای تنوین  »    ـــ ا«   خط بكش.

ـًرا َو  َنـذیـًرا      ِاّنا َاۡرَسۡلـناَك شاِهـًدا َو ُمـَبـِشّ

 آموزش لوحه

ً
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 یادآوری 1
فّعالیت اّول:  امسال در درس قرآن، چند سوره آموخته ای؟  آن ها را نام ببر. یكی از آن ها را كه از حفظ هستی، برای دوستانت بخوان.

َحـَسـًنا 

  َمـكاٍن  

ُكلٌّ

ُقـلوٍب  

َجـمیًعا

َصـالٌة 

ُشكـًرا َرسوٍل       

ِكـتاٌب  

فّعالیت سوم:  معنی کدام یک از کلماتی را که داخل بادکنک نوشته شده است می دانی؟
فّعالیت چهارم: این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوان.

2ــ   ِانّی خاِلـٌق بَـَشـًرا ِمۡن طیٍن    1ــ   َو  ِلـکُـٍلّ َدَرجاٌت  ِمـّما  َعـِمـلوا       

                      فّعالیت ششم:  با توّجه به جدول راهنما، گلبرگ آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ كن.

34

فّعالیت دوم:  بخوان و رنگ كن.
        بادكنک هایی را كه كلمه ی داخل آن ها  تنوین   »   ً    ا «  دارد، رنگ آبی بزن؛ 

        بادكنک هایی را كه كلمه ی داخل آن ها تنوین  »    ٌ   «    دارد، رنگ سبز بزن؛ 
        بادكنک هایی را كه كلمه ی داخل آن ها تنوین   »   ٍ     «   دارد، رنگ قرمز بزن.

فلقناستوحیدحمدسوره

نارنجیزردآبیسبزرنگ



 

 

فّعالیت پنجم:  شكل مربوط به هر پیام را به آن وصل كن.

ُه  یُـِحبُّ  الۡـُمۡحـِسـنیَن  1 ـ  َو  الـلٰـّ

ۡحـٰمـُن  َعـلَّـَم  الۡـُقـۡرآَن 2 ـ  َالـرَّ

ِه 3 ـ  َو  ما  ِبـکُـۡم  ِمۡن  ِنۡعـَمـٍة  فَـِمـَن  الـلٰـّ

                      فّعالیت ششم:  با توّجه به جدول راهنما، گلبرگ آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ كن.

35

فلقناستوحیدحمدسوره

نارنجیزردآبیسبزرنگ

ـراَط اۡلـُمۡسـَتـقیَم   ِاۡهـِدَنا الِصّ

لَۡم َیـِلۡد َو لَۡم یولَۡد

ِمـَن اۡلـِجـنَّـِة َو الـّنـاِس 
َو ِمۡن َشـِرّ حاِسـٍد ِاذا َحـَسـَد
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جلسه ی اّول درس ششم 

بخش بخش بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ُه  َاَحـٌد 1ـ  ُقـۡل  هُـَو  الـلٰـّ

ـَمـُد ُه  الـصَّ 2ـ  َالـلٰـّ

3ـ  لَـۡم  ىَـِلـۡد  َو  لَـۡم  ىـولَـۡد

4ـ  َو  لَـۡم  ىَـُكـۡن  لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد

سوره ى توحید

با کتاب گویا بخوانید.

ه و    هـو                   ـه و    هـو

 آموزش لوحه



 

 

                       ه ى    هى                    ـه ى    هى 

َعـبۡـِده ى َرِبّـه ى  َوۡحـَده و  مـالُـه و   

ه و  َاۡسـِلـۡم ُـّ 1 ـ  ِاۡذ  قاَل  لَـه و  َرب

2  ـ  ِلـُیـظۡـِهـَره و  َعـلَی  الـّدىـِن کُـِلّـه ی

ه و  كـاَن  ِبـِعـبـاِده ى  َخـبـیـًرا  بَـصـیـًرا َـّ 3 ـ  ِان

ـمـاواِت  َو   الۡـاَۡرِض 4 ـ  َو  ِمـۡن  آىـاِتـه ى  َخـۡلـُق  الـسَّ

َه   ىَـۡجـَعـۡل  لَـه و ِمـۡن  َاۡمـِره ى  ىُـۡسـًرا 5 ـ  َو  َمـۡن   ىَـتَّـِق  الـلٰـّ

37

انس با قرآن در خانه       

 فرد خوانی 

بخش بخش بخوانید.

1ـ  یک بار سوره های حمد و توحید را با صدای بلند برای اعضای خانواده بخوان 
و سعی کن به تدریج این دو سوره را حفظ کنی.

2ـ کلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد » ه و ، ـه و « و » ه ی ، ـه ی « را 
مشخص کن.

» ه و  ،  ـه و « ………                   » ه ی  ،  ـه ی « ……… 

از روی کتاب خود بخوانید.

 آموزش لوحه
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انس با قرآن در خانه       

38

جلسه  ی دوم

ا َو نَـبـاتًـا 1ـ   ِلـنُـۡخـِرَج ِبـهی َحـبًـّ

2ـ  ِانَّ َعـلَـۡیـنـا َجـۡمـَعـهو َو ُقـۡراۤنَـهو

هو هُـَو َاۡضـَحَك َو َابۡـکـٰی َـّ 3ـ   َو َان

4ـ   َو ُاِمّـهی َو َابـیـِه َو صـاِحـبَـِتـهی َو بَـنـیـِه

ۡك ِبـهی ِلـسـانَـَك ِلـَتـۡعـَجـَل ِبـهی 5  ـ  ال تُـَحـِرّ

 1ـ هنگام پخش اذان، به عبارات آن گوش كن و همراه با آن بخوان.
2ـ آیه ی 162 سور ه ی َانعام را بخوان.

سوره ی توحید  

این عبارات قرآنی را بخوانید.  فرد خوانی 

 جمع خوانی 

ُقـۡل  ِانَّ  َصـالتی  َو  ُنـُسـکی  َو  َمـۡحـیاَی  َو َمـماتی  لِـّلٰـِه  َرِبّ  اۡلـعالَـمیَن



 

 

انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی 

 فرد خوانی 

جلسه ی سوم

سوره های حمد و توحید 

این عبارات قرآنی را بخوانید.

از روی كتاب خود بخوانید.

این عبارت قرآنی را بخوان.

َو ُیـَسـِبّـحـونَـهو  َو لَـهو َیۡسـُجـدوَن

 جمع خوانی 

1ـ  ُسبۡـحاَن  َربّـی 

2ـ   َسـِبّـِح  اۡسـَم َرِبّـَك الۡـاَۡعـلـٰی 

3ـ  فَـَسـِبّـۡح  ِبـاۡسـِم  َرِبّـَك الۡـَعـظـیـِم

ـماواِت َو ااۡلَۡرِض 4ـ   یُـَسـِبّـُح  لَـهو مـا ِفی السَّ

ذی ِبـَیـِدهی َمـلَـکـوُت کُـِلّ َشـۡیٍء 5ـ  فَـُسـبۡـحـاَن الَـّ
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پیام قرآنی                                  

40

ـالةَ   ِلـِذۡكـری َو  َاِقـِم  الـصَّ
با خواندن نماز، به یاد خدا باش

                                            ِذۡكـر : یاد
                                                                                                            سوره ی طه، آیه ی 14

جلسه ی چهارم

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

انس با قرآن در خانه       

 این عبارات قرآنی را بخوانید.

1ـ  َو  ُكـُتـِبـه  ی  َو  ُرُسـلِـه  ی                 2ـ  َو  َاۡمـُره و  ِالَـی الـّلٰٰـِه

 فّعالیت:  خاطره ی خود را درباره ی نمازی که با والدین خود خوانده اید، برای دوستانتان تعریف کنید.



 

 

انس با قرآن در خانه       

41

سوره ی نصر را از روی كتاب با دّقت بخوان و سعی كن با استفاده از کتاب گویا آن را 
زیبا بخوانی.

جلسه  ی اّول درس هفتم 

بخش بخش بخوانید.

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ                   ِبۡسـِم الـلٰـّ

ِه  َو الۡـَفـۡتـُح  1 ـ  ِاذا  جاَء  نَـۡصـُر الـلٰـّ

2 ـ َو  َرَایۡـَت الـّنـاَس  یَـۡدُخـلوَن

ِه  َافۡـواًجا     فى  دىـِن الـلٰـّ

3 ـ  فَـَسـِبّـۡح  ِبـَحۡمـِد  َرِبّـَك 

ـًا ه و  كاَن  تَـّواب َـّ      َو اۡسـَتـۡغـِفـۡرُه  ِان

سوره ی َنـصر

 با کتاب گویا بخوانید.

َء      ِء       ُء       ًء ا      ٍء      ءٌ        ۡء

 آموزش لوحه
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انس با قرآن در خانه       

42

جلسه ی دوم

            جىءَ      ِنـسـاِء           ُرَحـمـاءُ            ُجـۡزءٌ      

1 ـ  فـیـِه  ِشـفـاءٌ  ِلـلـّنـاِس 

ۡل  ُدعاِء نا  َو  تَـَقـبَـّ َـّ 2 ـ  َرب

3 ـ  َو  َجـَعـلۡـنا  ِمـَن اۡلـماِء  كُـلَّ  َشۡىٍء  َحـّىٍ

ُه  ىَـۡرُزُق  َمـۡن  ىَـشاُء  ِبـَغـۡیـِر  ِحساٍب 4 ـ  َو الـلٰـّ

سوره ی َنـصر 

بخش بخش بخوانید.

از روی كتاب خود، بخوانید و عبارت دوم را حفظ کنید.

 این عبارت قرآنی را بخوان. 

ـَهـداُء  ِعۡنـَد  َربِّـِهۡم                َو الـشُّ

 جمع خوانی 

 فرد خوانی 

 آموزش لوحه



 

 

انس با قرآن در خانه       

 چه خوب است این پیام قرآنی را به تدریج ازحفظ بخوانی.

پیام قرآنی                                  

کُـلوا ِمۡن  ِرۡزِق َرِبّـکُۡم َو اۡشـکُـروا لَـه و
        از روزِی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید.

                                               ِرۡزق : روزی، نعمت ها و خوردنی ها 

                                                                                                                         سوره ی َسـَبأ، آیه ی 15

با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

43

جلسه ی سوم
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َفتـح َمّکـهقّصه ی آیه ها جلسه ی چهارم

چند سال از حضور حضرت محّمد صّلى الّلهُ َعلیِه و آِله در مدینه مى گذشت.بت پرستان مّكه 
هم چنان بت هاى ریز و درشت خود را در خانه ى خدا نگهدارى مى كردند و آن ها را مى پرستیدند، و به 

پیروى از پدران خود، احترام خاّصى به بت ها مى گذاشتند. 

44



 

 

پیامبر اسالم همیشه از این كار نادرست آن ها ناراضى بودند و دوست داشتند كه روزى 
خانه ى كعبه را از خدایان خیالى مشركان پاک كنند.

به فرمان خدا، پیامبر اكرم صّلى الّلهُ َعلیِه و آِله به همراه سپاه بزرگ مسلمانان به طرف شهر مّكه 
حركت كردند. هشت سال بود كه آن ها منتظر چنین سفرى بودند و به امید زیارت كعبه روزشمارى 

مى كردند.
پس از چند روز به نزدیكى مّكه رسیدند. رسول خدا دوست نداشتند كه در اطراف خانه ى 
كعبه، براى دفاع از دین خدا، خون كسى ریخته شود. ایشان براى مردم مّكه پیام فرستادند كه اگر 

تسلیم شوید، در امان هستید.

45
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طولى نكشید كه سپاه پیروز اسالم وارد مّكه شدند و به طرف خانه ى خدا 
رفتند. پیامبر، همه ى بت پرستان را كه به ایشان پناه آورده بودند، بخشیدند. 

به  شروع  و  شدند  كعبه  خانه ى  وارد  علیه الّسال م  على  حضرت  با  آن گاه 
شكستن بت ها كردند. بالل حبشى هم كه یكى از بهترین یاران پیامبر بود، به گفتن 

اذان ظهر مشغول شد.
صداى دلنشین اذان در تمام شهر به گوش مى رسید و دیگر در خانه ى خدا 

هیچ بتى باقى نمانده بود.
 



 

 

انس با قرآن در خانه       

 این عبارات قرآنی را بخوانید.

این عبارت قرآنی را بخوان.

َو  ُتـِعـزُّ  َمۡن  َتـشاُء  َو  ُتـِذلُّ  َمۡن  تَـشاُء

47

 فرد خوانی 

ُه 1ـ  ما شـاَء  الـلٰـّ

2ـ  ِبـَیـِدَك  الۡـَخـۡیـُر 

َك  َعـلٰی  کُـِلّ  َشـۡیٍء  َقـدىـٌر َـّ      ِان

3ـ  َجـزاًء ِمـۡن َرِبّـَك َعـطاًء ِحـسابًـا

ـماِء ماًء طَـهوًرا  4ـ  َو َانۡـَزلۡـنا ِمـَن الـسَّ
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 بخش بخش بخوانید.

سوره ی کـوثـر

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبۡسـِم الـلٰـّ

1 ـ  ِانّـا  َاۡعـطَـۡیـناَك الۡـَكـۡوثَـَر

َك  َو انۡـَحـۡر ّـِ 2 ـ  فَـَصـِلّ  ِلـَرب

3 ـ  ِانَّ  شاِنـئَـَك  هُـَو الۡـاَ بۡـَتـُر

با کتاب گویا بخوانید.

جلسه ی اّول درس هشتم 

ئـ    ء
ئـَ       ِئـ       ئُـ       ئـا       ئـى       ئـو      ئًـا       ئۡـ

 آموزش لوحه
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         سـاِئـٌل      ِجـئۡـَت            َخـطـیـئَـةً             َسـنُـۡقـِرئُـَك 

ِه  1 ـ َو الۡـاََۡمـُر  یَـۡوَمـِئـٍذ  ِلـلٰـّ

ـماِء  نا  َانۡـِز ۡل َعـلَـۡیـنا  ماِئـَدًة  ِمـَن الـسَّ َـّ 2 ـ  َرب

ُهـۡم  َاۡجـَمـعوَن  3 ـ  فَـَسـَجـَد الۡـَمـالِئـَكـُة  كُـلُـّ

ـِئـَك َاۡصـحاُب  الۡـَجـنَّـِة  هُـۡم  فیـها خاِلـدوَن ـٰ 4 ـ  ُاول

 بخش بخش بخوانید.

 فرد خوانی  از روی كتاب خود، بخوانید.

      آیا به یاد داری شعر سوره ی كوثر را که در سال گذشته آموختی، درباره ی چه كسی بود؟ 
ِه َعَلۡیـها      »كـوثـر« به معنای خوبی های بسیار است و یكی از نام های حضـرت فـاطـمـه َسالُم اللّٰ

می باشد. این سوره را حفظ كن و آن را برای كسی كه دوستش داری بخوان. 

 آموزش لوحه
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انس با قرآن در خانه       

50

جلسه ی  دوم

 فرد خوانی 

َحـداِئـَق        داِئـَرُة        ِشـئۡـُتـۡم        َسـِیّـئَـٌة         َهـنیـئًـا 

ِه 1ـ  َالۡـُمـۡلـُك  یَـۡوَمـِئـٍذ  ِلـلٰـّ

2ـ  یَـۡسـئَـلونَـَك  ما ذا  یُـۡنـِفـقوَن 

3ـ  َاۡن َاۡرِسۡل َمـَعـنا بَـنی ِاۡسـرائـیـَل

ُل الۡـَمـالِئـَکـُة  َو الـّروُح  فیـها 4ـ  تَـَنـزَّ

 سوره ی كـوثـر 

 بخش بخش بخوانید.

 از روی كتاب خود، بخوانید.

كلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد شکل های همزه را مشخص كرده و در 
مرّبع ها بنویس.

ـۡ         ئـا         ئـی         ئًـا  ئَـ         ِئـ         ئُـ         ئ

 آموزش لوحه
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پیام قرآنی                                  

َاِن اۡشـُكۡر  لى  َو  ِلـواِلـَدیۡـَك
از خداوند و پدر و مادر خود تشّكر كنید.

سوره ى لقمان، آیه ى 14

با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

شما چگونه تشّكر می كنید؟

جلسه ی سوم سوره ی کوثر    جمع خوانی 
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1ـ  َو  ال  تُـۡشـِرکوا  ِبـهی َشـۡیـئًـا

کُـۡم  َـّ 2ـ  لَـِئـۡن  َشـَکـۡرتُـۡم  لَـاَزیـَدن

3ـ  فَـاُولٰـِئـَك  کاَن  َسـۡعـُیـُهـۡم  َمـۡشـکـوًرا 

ِیّـبـاِت لَـَعـلَّـکُـۡم  تَۡشـکُـروَن 4ـ  َو  َرَزَقـکُـۡم ِمـَن الـطَـّ

این عبارات قرآنی را بخوانید.  فرد خوانی 

انس با قرآن در خانه       

 این عبارت قرآنی را بخوان.

ـِیّـئـاِت ِانَّ  اۡلـَحـَسـناِت  ُیـۡذِهـۡبـَن  الـسَّ
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جلسه ی چهارم

 فرد خوانی  آیه ی74 سوره ی َانعام را که درباره ی داستان حضرت ابراهیم است، بخوانید. 

1 ـ  َو  ِاۡذ  قاَل  ِابۡـراهـیـُم  ِلـاَبـیـِه  آَزَر

2 ـ َاتَـتَّـِخـُذ   َاۡصـناًمـا  آِلـَهـًه

3 ـ  ِانّـى  َاراَك  َو  َقـۡوَمـَك  

4 ـ  فى  َضـالٍل  ُمـبـیـٍن

. .

سوره ی کوثر    جمع خوانی 
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کودک خداپرستقّصه ی آیه ها 

در زمان هاى قدیم، پادشاه ستمگرى بود 
به نام نمرود. حضرت ابراهیم علیه الّسالم، در 
زمان این پادشاه به دنیا آمد.او هنوز كوچک 
بود كه پدرش از دنیا رفت و عمویش آزر او را 

پیش خود برد تا از او مواظبت كند.
در آن زمان، بیش تر مردم ُبت پرست   بودند. 

حضرت ابراهیم، فقط خداى بزرگ را مى پرستید. خدایى كه او را آفریده و به او نعمت هاى زیادى 
داده بود.

حضرت ابراهیم، بزرگ و بزرگ تر شد. او دوست داشت تا مردم، دوباره خداپرست شوند. 
حضرت ابراهیم از عمویش آزر مى خواست كه دست از بت پرستى بردارد ولى او به حرف حضرت 
بفهمند كه بت پرستى كار  تا مردم  بكند  ابراهیم مى خواست كارى  ابراهیم گوش نمى كرد. حضرت 

درستى نیست و این بت ها، خداى آن ها نیستند.

 انس با قرآن در خانه       

 داستان کودک خداپرست و آیه ی آن را بخوان.

٭ بت: مجسمه هایی که بعضی انسان ها به دست خود می ساختند و آن ها را به جای خدای یکتا می پرستیدند.

 ٭

آنها از چوب و سنگ بت مى ساختند تا آن را پرستش كنند. 
اّما حضرت ابراهیم كه كودكى باهوش و دانا بود، مى دانست 
كه بت هاى چوبى و سنگى هیچ  كارى نمى توانند انجام دهند.
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) آیكون جمع خوانی (   سوره ی َنـصـر  ) آیكون فرد خوانی (
پیام قرآنی                       

جلسه ی اّول درس نهم 

 بخش بخش بخوانید.

سوره ی َعـصر

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ      ِبـۡسـِم الـلٰـّ

1ـ  َو  الۡـَعـۡصـِر  

2 ـ  ِانَّ  الۡـاِ  نۡـساَن  لَـفى  ُخـۡسـٍر

ذیـَن  آَمـنوا   ا  الَـّ 3ـ  ِالَـّ

    َو  َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحاِت  

    َو  تَـواَصۡوا  ِبـا لَۡحـِقّ  

ـبۡـِر      َو  تَـواَصۡوا  ِبـالـصَّ

 با کتاب گویا بخوانید.

 آموزش لوحه
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               آتَـۡیـنـا   َرآهُ     فَـآَمـَن

      َمـآِرُب      ِبـآیَـٍة    ِبـالۡـآِخـَرِة

          1ـ  ُاۡدُخـلوها  ِبـَسـالٍم  آِمـنیـَن

ِه  َو  ُرُسـِلـه ى 2ـ  فَـآِمـنوا  ِبـالـلٰـّ

3ـ  َو َلَۡجـُر  الۡـآِخـرَ ِة  َاكۡـبَـُر 

این كلمات و عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

  انس با قرآن در خانه       

چه خوب است سوره ی عصر را چند بار شمرده و با دّقت بخوانی 
و به تدریج آن را حفظ کنی.



 

 

56

پیام قرآنی                                  

جلسه ی دوم

سـوره ی َعـصـر  

َو اۡعـَمـلوا  صاِلـًحـا
       کارهای خوب انجام دهید.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      سوره ی مؤمنون،  آیه ی 51

با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.
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انس با قرآن در خانه       

 1ـ َو  َاۡصـِلـحوا ذاَت  بَـۡیـِنـُكـۡم 

 2ـ فَـاَ   ۡصـِلـحوا بَـۡیـَن  َاَخـَویۡـُكۡم 

ذیـَن  آَمـنوا  َو  َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحاِت ـِر الَـّ 3ـ َو  بَـِشّ

 4ـ ِاۡعـَمـلوا ما  ِشـئۡـُتـۡم  

ه و ِبـما  تَـۡعـَمـلوَن  بَـصـیـٌر  َـّ ِان

این عبارات قرآنی را بخوانید و عبارت اول یا دوم را حفظ کنید. فرد خوانی 

پیام قرآنی درس را همراه با معنای آن بخوان 
و سه کار خوبی را که هر روز انجام می دهی نام ببر.

59
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جلسه ی سوم

ه و  ِفـی  الۡـآِخـَرِة   لَـِمـَن الـّصاِلـحیَن َـّ 1ــ َو  ِان

ِه  َخۡیـٌر  ِلـَمۡن  آَمـَن  َو  َعـِمـَل  صاِلـًحـا 2ــ ثَـواُب  الـلٰـّ

3ــ َمۡن  َعـِمـَل  صاِلـًحـا   فَـِلـَنـۡفـِسـه ی  َو  َمۡن  َاساَء  فَـَعـلَـۡیـها 

ُسـُل   َها  الـرُّ ُـّ ٤ــ یا  َای

ِیّـباِت  َو اۡعـَمـلوا  صاِلـًحـا كُـلوا ِمـَن الـطَـّ

 فرد خوانی 

 فرد خوانی 

سـوره ی عـصـر  

این عبارات قرآنی را بخوانید و خط آخر را حفظ کنید.

 انس با قرآن در خانه       

 این عبارت قرآنی را بخوانید.

َمۡن  آَمـَن  بِـالـّلٰـِه  َو اۡلـَیۡوِم  اۡلـآِخـِر  َو  َعـِمـَل  صالِـًحا 

َفـلَـُهۡم  َاۡجـُرُهـۡم  ِعۡنـَد  َربِّـِهۡم
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این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

جلسه ی چهارم

1ـ لَۡن  تَـنالُـوا الۡـِبـرَّ  َحـّتـٰی  تُـۡنـِفـقوا  ِمـّمـا  تُـِحـبّـوَن

 2ـ َو اۡسـَمـعوا  َو  َاطیـعوا  َو  َانۡـِفـقوا  َخـۡیـًرا  ِلَ    نۡـُفـِسـُكۡم

نۡـیا  َحـَسـَنـًة  َو  ِفـی اۡلـآِخـَرِه   3ـ َو اكۡـُتـۡب  لَـنا  فی ٰهـِذِه الـدُّ

ه و  لَـۡیـَس  ِمۡن  َاۡهـِلـَك   َـّ 4ـ یا  نوُح   ِان

ه و  َعـَمـٌل  َغـۡیـُر  صاِلـٍح َـّ     ِان

. .
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به کمک تصاویر، داستان  »نخلستان بر دوش«٭ را برای دوستانتان تعریف کنید.

انس با قرآن در خانه       

آیه ی ٩ سوره ی انسان را بخوان.

      ِانَّـما  ُنۡطـِعـُمـُكۡم  لِـَوۡجـِه  الـّلٰـِه  ال ُنـریـُد  ِمۡنـُكۡم  َجـزاًء َو ال ُشـكوًرا

٭ کتاب داستان راستان، جلد ١، داستان ٤٦، صفحه ی ١٥١، نوشته ی استاد شهید مطهری

٣ـ  پس از چند سال تالش، هسته های خرما به نخلستان 
تبدیل شدند.

٢ـ  امام علی علیه الّسالم هسته های خرما را در زمین کاشتند.

٤ـ  حضرت امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم، محصول 
نخلستان را در راه خدا انفاق می کردند.

١ـ  از حضرت علی علیه الّسالم پرسیدند: چه بر دوش داری؟ 
حضرت فرمودند: نخلستان



 

 

 انس با قرآن در خانه       

سوره ی فیل را در خانه بخوان و با توّجه به شکل جدید همزه ) أ ( کلمات و عبارات قرآنی 
صفحه ی بعد را پیش خوانی کن.

جلسه ی اّول درس دهم 

بخش بخش بخوانید.

سوره ی فـیل

حیـمِ ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم الـلٰـّ

َك ُـّ 1 ـ َالَـۡم تَـَر كَۡیـَف  فَـَعـَل  َرب

           ِبـاَۡصـحاِب الۡـفیـِل

ـَۡجـَعـلۡ   كَـۡیـَدهُـۡم  فى  تَـۡضـلیـٍل 2 ـ َالَـۡم ی

3 ـ َو  َارۡ َسـَل  َعـلَـۡیـِهۡم  طَـۡیـًرا  َابابـیـَل

4 ـ تَـرۡ میـِهـۡم  ِبـِحـجارَ ٍة  ِمـۡن  ِسـّجـیـٍل

5 ـ فَـَجـَعـلَـُهـۡم  كَـَعـۡصـٍف  َمـۡأكوٍل

 با کتاب گویا بخوانید.
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 آموزش لوحه

ءأ



 

 

 

انس با قرآن در خانه       

64

 فرد خوانی 

جلسه ی دوم

               َرۡأفَـةٌ                 تَـۡأكُـُل              َمـۡأواهُـۡم

ـالِه 1 ـ َو ۡأُمـرۡ   َاۡهـلَـَك  ِبـالـصَّ

                   2 ـ فَـۡأتونا  ِبـُسـۡلـطاٍن  ُمـبـیـٍن

3 ـ ل تَـۡأُخـُذ ه و ِسـَنـةٌ  َو ل نَـوۡ مٌ

ۡحـساِن ۡلـاِ َه  یَـۡأُمـُر  ِبـالۡـَعـۡدِل  َو ا                    4 ـ ِانَّ الـلٰـّ

 سوره ی فیل  

بخش بخش بخوانید.

از روی كتاب خود، بخوانید و عبارت اول را حفظ کنید.

این عبارت قرآنی را بخوان. 

ُخـِذ اۡلـَعـۡفـَو  

َو ۡأُمۡر بِـاۡلـُعـۡرِف

 آموزش لوحه

. .



 

 

اصحاب فیلقّصه ی آیه ها  
در زمان هاى دور، در سرزمین یَـَمن، مردى به نام َابـَرهه زندگى مى كرد. او حاكمى بى ایمان و ظالم بود. 
یک روز َابـَرهه شنید كه همه ى مردم براى عبادت به شهر مّكه مى روند. َابَرهه خیلى ناراحت شد و تصمیم 
گرفت عبادتگاهى بهتر از كعبه بسازد. به دستور او بعد از چند ماه ساختمان بسیار بزرگى با سنگ هاى زیباى 

مرمر و مجّسمه هاى دیدنى ساخته شد.
ابرهه به مردم دستور داد آن خانه را زیارت كنند؛ ولى مردِم با ایمان، حرف او را گوش نكردند و مثل 
قبل به زیارت خانه ى كعبه مى رفتند. ابرهه كه ناراحت شده بود، فریاد زد: من به زودى به شهر مّكه حمله 

مى كنم و با فیل بزرگ خانه ى كعبه را از بین مى برم.

65

جلسه ی سوم
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٭ کتاب داستان راستان، جلد 1، داستان 46، صفحه ی 155، نوشته ی شهید عالمه مرتضی مطهری 

لشكر ابرهه به طرف شهر مّكه به راه افتاد و شب هنگام به مّكه رسید. مردم مّكه با شنیدن اىن خبر به كوه هاى 
اطراف شهر پناه بردند.

صبح روز بعد ابرهه دستور داد تا فیل بزرگ را بیاورند. اّما لشكرىان هرچه تالش كردند، نتوانستند فیل را به 
حركت وادار كنند. فیل به جاى آن كه به سوى شهر مّكه برود، به سوى سرزمین ىمن شروع به حركت كرد. ابرهه 
كه از آمدن فیل ناامید شده بود، با عصبانیت بر اسبى سوار شد تا لشكر را به سوى مّكه حركت دهد. در همین وقت 
تعداد بسیار زىادى پرنده ى كوچک در آسمان مّكه دىده شدند. هر پرنده چند سنگرىزه در نوک و چنگال هاى خود 
داشت. پرنده ها به لشكر ابرهه حمله كردند. آن ها سنگرىزه ها را بر سر ابرهه و سربازانش انداختند. سنگرىزه ها با 
شّدت به سر و بدن آن ها مى خورد و بدنشان را سوراخ و زخمى مى كرد. ابرهه و لشكرش بدون اىن كه بتوانند وارد 

شهر مّكه شوند، با قدرت خداوندِ بزرگ از بین رفتند و خانه ى كعبه بر جاى ماند.٭
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1 ـ ِاۡقۡـَرۡأ  ِكـتـابَـَك

2 ـ ىَـۡأكُـُل  ِمـّمـا  تَـۡأكُـلوَن  ِمـۡنـُه

كـاِه ـالِة  َو الـزَّ              3 ـ َو كاَن  ىَـۡأُمـُر  َاۡهـلَـه و ِبـالـصَّ

 فرد خوانی  اىن عبارات قرآنی را بخوانید.

 انس با قرآن در خانه       
 اىن عبارت قرآنی را بخوان.

تى  ِمۡن  بَـعۡـِدی  اۡسـُمـهو َاۡحـَمـُد ـًرا  بِـَرسوٍل  َیـأۡ َو  ُمـبَـِشّ

. .
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 فرد خوانی 

 فرد خوانی 

جلسه ی چهارم

سوره ی ماعون را بخوانید.

حیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ                ِبـۡسـِم الـلٰـّ

ُب  ِبـا لـدّ  ىـِن ذى  ىُـَكـِذّ 1 ـ َارَ َاىۡـَت  الَـّ

ذى  ىَـدُ  عُّ  الۡـَیـتـیـَم َك الَـّ ـِ         2 ـ فَـذٰ ل

         3 ـ َو  ال ىَـُحـضُّ  َعـلٰى طَـعاِم  الۡـِمۡسـكیـِن

4 ـ فَـَوىۡـٌل  ِلـۡلـُمـَصـلّـیـَن

ذىـَن  هُۡم  َعۡن  َصـالِتـِهۡم  ساهوَن 5  ـ َالَـّ

ذىـَن  هُۡم  ىُـرائـوَن 6  ـ َالَـّ

7 ـ َو  ىَـۡمـَنـعوَن  الۡـماعوَن

سوره ی ماعون

با کتاب گوىا بخوانید.
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               آبـائـى            ُدعـائـى             ُرئـوُس           ُمـۡسـَتۡهـِزئـوَن

1 ـ َو ال ىَـئـوُده و  ِحـۡفـظُـُهـما

َك َرئـوفٌ   َرحیـٌم َـّ نـا  ِان َـّ                     2 ـ َرب

                    3 ـ ِانَّ الۡـَعـۡهـَد كاَن  َمـۡسـئـواًل

ـِئـَك  ىَـۡقـَرئـوَن  ِكـتابَـُهۡم ـٰ 4ـ  فَـاُول

ُه 5 ـ َو  ما  تَـشـائـوَن  ِااّل  َانۡ  ىَـشـاَء الـلٰـّ

اىن كلمات و عبارات قرآنی را بخوانید.

 اىن عبارت قرآنی را بخوان.

                               لَـُهۡم ما َیـشائوَن فیـها 
                               َو لَـَدۡیـنا َمـزیـٌد

 فرد خوانی 



 

 

نّقاشی کن
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فّعالیت اّول: از بین کلمات زىر، هر کلمه و معنای آن را ىک رنگ بزن. 

                                                                             

                                                                    

فّعالیت دوم: ىكی از سوره هاىی را كه از حفظ هستی، با دوستت در کالس بخوان. ) ىک آىه تو و ىک آىه دوست تو (

فّعالیت سوم: سوره ی ماعون را از روی كتاب درسی خود بخوان.

فّعالیت چهارم: با توّجه به ىکی از پیام های قرآنی درس ششم تا دهم، ىک نّقاشی بکش.

نماز اسراف نکنیدِنۡعـَمةَالـلّٰـه

نعمتُخـداَرحیمال ُتۡسـِرفواَصـالةبخشنده

مهربان َرۡحـٰمن

 ىادآوری 2
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جلسه ی اّول درس یازدهم 

سـوره ی کافـرون را بخوانید.

سوره ی کـافـرون

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

َهـا  الۡـكاِفـروَن ُـّ          1 ـ ُقـۡل  ىـا  َاى

2 ـ ال  َاۡعـبُـُد  ما  تَـۡعـبُـدوَن

3 ـ َو ال  َانۡـُتۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

4 ـ َو ال  َانَـا  عاِبـٌد  ما  َعـبَـۡدتُـۡم

5 ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

         6 ـ لَـُكۡم  دىـنُـُكۡم  وَ              ِلـَى  دىـِن

با کتاب گوىا بخوانید.

 فرد خوانی 
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  1 ـ َو  َانۡـَزلۡـَنـا  الۡـَحـدىـَد  

     فیـِه  بَـۡأٌس  َشـدىـٌد  

     َو  َمـناِفـُع  ِلـلـّنـاِس

2 ـ َو ىُـَعـِلّـُمـَك  ِمۡن  تَـۡأوىـِل  ااۡلَحادىـِث

3 ـ  ِانّی  َارانی  َاۡحـِمـُل  فَۡوَق  َرۡأسی  ُخبۡـًزا

ً بَـعوُه  َرۡأفَـًة  َو  َرۡحـَمـه� ذىـَن  اتَـّ 4 ـ َو  َجـَعۡلـنا  فی  ُقـلوِب  الَـّ

اىن عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

انس با قرآن در خانه       

چهار سوره ای را که با » ُقـل « شروع می شود، نام ببر و » چهار ُقـل « را بخوان.
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  این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

ِه 	1ـ فَـَذروها  تَـۡأكُـۡل  فی    َاۡرِض  الـلٰـّ

 2ـ	یا  َابانا  ما لَـَك  ال  تَـۡأَمـّنـا  َعـلٰی  یوُسـَف

 3ـ 	َو  ِلـنُـَعـِلّـَمـه و ِمـۡن  تَـۡأویـِل  ااۡلَحادیـِث

ۡیـُر  ِمـۡنـُه  نَـِبّـئۡـنا  ِبـَتـۡأویـِلـه ی  	4ـ	تَـۡأكُـُل  الـطَـّ

 5ـ	َانَـا  ُانَـِبّـئُـُكۡم  ِبـَتـۡأویـِلـه ی  فَـاَۡرِسـلوِن

سوره ی كـافـرون 

 عبارات قرآنی این صفحه را بخوان. 

جلسه ی دوم



 

 

جلسه ی سوم

       با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

75

پیام قرآنی                                  

ۡحٰمن، آیه ى ٦٠ سوره ى َالـرَّ

ۡحـساُن َّلـا اۡلـاِ ۡحـسانِ    ِا               َهـلۡ   َجـزاُء   اۡلـاِ
پاداش كار خوب، خوبى كردن است.

َجـزاء: پاداش            ِاۡحـسـان: كار خوب، نیكى
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تـی  ِهـَی  َاۡحـَسـُن 1ـ		ِاۡدفَـۡع  ِبـالَـّ

ذی َاۡحـَسـَن  كُـلَّ َشۡیٍء  َخـلَـَقـه و 2ـ	 اَ لَـّ

ُه  ِالَـۡیـَك 3ـ  َو  َاۡحـِسـۡن كَـمـا  َاۡحـَسـَن  الـلٰـّ

4ـ َمۡن  جاَء  ِبـالۡـَحـَسـَنـِة  فَـلَـه و َعـۡشـُر َاۡمـثاِلـها

َه  یُـِحـبُّ  الۡـُمۡحـِسـنـیـَن 5ـ		َو  َاۡحـِسـنـوا  ِانَّ    الـلٰـّ

این عبارات قرآنی را بخوانید و به انتخاب خود یکی از عبارات را حفظ کنید. فرد خوانی 

1ـ پیام قرآنی را بخوان و برای آن یک نام زیبا انتخاب کن.
2ـ از والدین خود بپرس که آن ها چگونه خوبی دیگران را جبران می کنند؟ 
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جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 

فّعالیت: با توّجه به پیام قرآنی درس، به صورت گروهی یک نمایش اجرا کنید تا دوستانتان

درباره ی آن توضیح دهند.

 این عبارات قرآنی را بخوانید.

انس با قرآن در خانه       

َو  ۡلـَیۡعـفوا  َو  ۡلـَیـۡصـَفـحوا   این عبارت قرآنی را بخوان.

َاال ُتـِحـّبوَن  َاۡن  َیـۡغـِفـَر الـّلٰـُه  لَـُكـۡم  

َو الـّلٰـُه  َغـفوٌر  َرحیـٌم

َه ال یُـضیـُع َاۡجـَر الۡـُمۡحـِسـنیـَن ِانَّ  الـلٰـّ 1ـ	 	

ِه  َقـریـٌب  ِمـَن اۡلـُمۡحـِسـنیـَن ِانَّ  َرۡحـَمـَة  الـلٰـّ 2ـ	 	

 ٌ نۡـیا  َحـَسـَنـه� ِلـلَّـذیـَن  َاۡحـَسـنوا  فی ٰهـِذِه  الـدُّ 3ـ	 	

َقۡوا   ذیـَن  اتَـّ َه  َمـَع  الَـّ ِانَّ  الـلٰـّ 4ـ	 	

ذیـَن  هُـۡم  ُمۡحـِسـنوَن         َو الَـّ

فَـاۡعـُف  َعۡنـُهـۡم  َو اۡصـَفۡح    5ـ	 	

َه  یُـِحـبُّ  اۡلـُمۡحـِسـنیـَن          ِانَّ   الـلٰـّ
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جلسه ی اّول درس دوازدهم 

سـوره ی ِانـشراح را بخوانید.

ِانـشر   اح سوره ى 

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1 ـ	َالَـۡم		نَـۡشـَرۡح		لَـَك	َصـۡدَرَك
َضـۡعـنـا	َعـۡنـَك		ِوۡزَرَك 2 ـ َو		َوَ

ذى		َانۡـَقـَض	ظَـۡهـَرَك 3 ـ	اَ	لَـّ
4 ـ	َو		َرفَـۡعـنـا		لَـَك		ِذكۡـَرَك

نَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 5  ـ	فَـاِ
٦  ـ	ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا

ذا  فَـَرۡغـَت  فَـا نۡـَصـۡب 7 ـ	فَـاِ
8  ـ	َو  ِالـٰى  َرِبّـَك  فَـاۡرَغـۡب

انس با قرآن در خانه       

سوره ی ِانـشراح را بخوان و به قرائت آن گوش کن. 

 فرد خوانی 

با کتاب گویا بخوانید.
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جلسه ی دوم

پیام قرآنی                                  

سوره ی ِانـِشـراح 

	َمـَع	الۡـُعۡسـِر	یُـۡسـًرا 																							ِانَّ
                          پس از هر سختی، آسانی است.

                                                                                                                                  سوره ی ِانـشراح،  آیه ی 6

شود         نمی  ُمیّسر       گنج،        نج         َر  ُبده        ان                 

کرد. کار  بارد،هک  جان  گرفت  آن  ُمزد              

     با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.
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این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

انس با قرآن در خانه       

خداوند در سوره ی انشراح  درباره ی تالش و کوشش های پیامبر اسالم سخن گفته است؛
و به او فرموده است که پاداش تالش، موّفقّیت است.

خوب است این سوره را به تدریج حفظ کنی.

1ـ	َو		ما	َاۡرَسـۡلـناَك		ِاّل		َرۡحـَمـًة		ِلۡلـعالَـمیـَن

َها		الـّنـاُس		 ُـّ 2ـ	ُقـۡل	یا	َای

ِه		ِالَـۡیـُكـۡم		َجـمیـًعـا 			ِانّی	َرسوُل الـلٰـّ

ذیـَن	آَمـنـوا	 َهـا		الَـّ ُـّ 3ـ	یـا	َای

َه		ِذکۡـًرا		کَـثیـًرا		 			ُاۡذکُـُروا	الـلٰـّ

َها الـنَّـِبـیُّ   ُـّ 4ـ یا َای

ـًرا َو نَـذیـًرا     ِانّا َاۡرَسۡلناَك  شاِهـًدا  َو  ُمـبَـِشّ

ۡذِنـه ی  َو ِسـراًجا  ُمـنیـًرا ِه  ِبـاِ 5ـ َو داِعًیـا  ِالَـی الـلٰـّ
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جلسه ی سوم

ِه		ِلۡنـَت	لَـُهـۡم	 	1ـ	فَـِبـما	َرۡحـَمـٍة		ِمـَن	الـلٰـّ

ا	َغـلیـَظ	الۡـَقـلۡـِب	 2ـ		َو		لَـۡو	كُـۡنـَت		فَـظًـّ

3ـ		لَـانۡـَفـّضوا	ِمـۡن	َحـۡوِلـَك	

4ـ		فَـاۡعـُف	َعـۡنـُهـۡم	َو		اۡسـَتـۡغـِفـۡر	لَـُهـۡم

5  ـ		َو	شـاِورهُـۡم		ِفـی	اۡلـاَۡمـِر

 فرد خوانی  آیه ی 159 سوره ی آل ِعمران را که درباره ی اخالق خوش پیامبر اکرم است، بخوانید.

انس با قرآن در خانه       

 این دو عبارت قرآنی را بخوان.

ۡل  َعـلَی الـّلٰـِه  َفـِاذا َعـَزۡمـَت َفـتَـَوكَّ 																				1ـ	 

																					2ـ	ِانَّ الـّلٰـَه ُیـِحـبُّ  ا ۡلـُمـتَـَوكِّـلیـَن

فّعالیت: عبارت پنجم را حفظ کنید.
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سوره ی ِانـِشـراح 

                                                                 آیه ی 56 سوره ی احزاب را که به آیه ی صلوات مشهور است، بخوانید. 

َه َو َمـالِئـَكـَتـهو یُـَصـلّوَن َعـلَی الـنَّـِبـِىّ                        ِانَّ الـلٰـّ

ذیـَن آَمـنوا َهـا الَـّ ُـّ یـا َای

َصـلّوا َعـلَۡیـِه َو َسـِلّـموا تَۡسـلیـًمـا

جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 

فّعالیت: سعی کنید آیه ی صلوات را از حفظ بخوانید.
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ٍد  محَمّ ُ
آِل   َو  ٍد  محَمّ ُ

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهّم  ََاللّٰ



 

 

   

َك لَـَعـلـٰی ُخـلُـٍق َعـظیـٍم َـّ َو  ِان
 تو ای پیامبر! دارای اخالق خوب بسیاری هستی.                                        سوره ی قلم، آیه ی 4

به چهار تصویر زیر نگاه کنید و با کمک دوستان هم گروهی خود، داستان هر تصویر را برای هم کالسی هایتان تعریف كنید.
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رسول خدا، کودکان را بسیار دوست داشتند و با آن ها مهربان بودند. پیامبر خدا به عیادت بیماران می رفتند.

ایشان در انجام کارها به مردم کمک می کردند.پیامبر مهربان ما با خواندن آیات، قرآن را به مردم یاد می دادند.

انس با قرآن در خانه       

داستان تصویرهای باال را برای والدین خود تعریف کن.



 

 

   

انس با قرآن در خانه       

جلسه ی اّول درس سیزدهم 

سوره ی تـین را بخوانید.

سوره ى تین

حـىـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم  الـلٰـّ
یۡـتـوِن  1ـ َو  الـّتـىـِن َو الـزَّ

2ـ َو طـوِر سـىـنـىـَن 
3ـ َو ٰهـَذا  الۡـبَـلَـِد  الۡـاَمىـِن 

نۡـساَن  فی َاۡحـَسـِن  تَـۡقـویـٍم  4ـ لَـَقـۡد َخـلَـۡقـَنـا  الۡـاِ
  َرَدۡدنـاُه  َاۡسـَفـَل ساِفـلىـَن  5 ـ ثُـمَّ

ذیـَن  آَمـنوا َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت  6ـ ِا  َّ   الَـّ

ُر َمۡمـنوٍن  ـۡ    فَـلَـُهۡم َاۡجـٌر َغى
بُـَك بَۡعـُد ِبـالـّدیـِن  7ـ فَـما یُـَكـِذّ

ُه ِبـاَۡحـَكـِم  الۡـحاِكـمىـَن 8 ـ َا لَۡىـَس الـلٰـّ

با کتاب گویا بخوانید.

سوره ی تین را بخوان و به قرائت آن گوش کن.
85

رسول خدا، کودکان را بسیار دوست داشتند و با آن ها مهربان بودند.

 فرد خوانی 
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جلسه ی دوم

 سوره ی تین  

آیه ی 57 و60  سوره ی َانبیاء را كه درباره ی داستان بت شكنی حضرت ابراهیم علیه الّسالم است، بخوانید.

ِه  لَـاَكیـَدنَّ  َاۡصـناَمُكۡم  1ـ َو تَـالـلٰـّ

 2ـ بَـۡعـَد َاۡن تُـَولّوا ُمـۡدِبـریـَن 

 3ـ فَـَجـَعـلَـُهۡم  ُجـذاًذا  ِاّل كَـبـیـًرا لَـُهـۡم

 4ـ لَـَعـلَّـُهـۡم  ِالَـۡیـِه  یَـۡرِجـعـوَن 

 5ـ قـالـوا َمۡن  فَـَعـَل  ٰهـذا ِبـآ ِلـَهـِتـنـا 

هو لَـِمـَن الـظّـاِلـمـیـَن  َـّ 6ـ ِان

 7ـ قـالـوا َسـِمـۡعـنـا فَـًتـی یَـۡذكُـُرهُـۡم

8  ـ یُـقـاُل  لَـهو ِابۡـراهیـُم 

 فرد خوانی 
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قهرمان بت شکنقّصه ی آیه ها 

    یک روز كه مردِم بت پرست از شهر بیرون رفته بودند، حضرت ابراهیم علیه الّسالم، تَـبَـر بزرگى برداشت 
و به بت خانه ى شهر رفت. در آنجا هیچ كس نبود. حضرت ابراهیم علیه الّسالم یكى یكى بت ها را شكست 
و همه ى آن ها را ُخرد كرد به جز بت بزرگ. آن گاه تبر را روى دوش بِت  بزرگ گذاشت و به خانه برگشت.
    وقتى مردم به شهر بازگشتند و به بت خانه رفتند، ناگهان متوّجه شدند كه بت ها شكسته و ُخرد شده اند. آن ها 

ناراحت شدند و گفتند: این كار، حتماً كار ابراهیم است. او بت ها را دوست ندارد و آن ها را نمى پرستد.
     مردم به خانه ى حضرت ابراهیم علیه الّسالم رفتند، او را گرفتند و به بت خانه آوردند و از او پرسیدند: 

چه كسى بت هاى ما را شكسته است؟ آیا تو این كار را كرده اى؟!
علیه الّسالم گفت: مگر  ابراهیم       حضرت 

است؟  بزرگ  بت  دوش  روى  تبر  نمى بینید 
بت ها  اگر  است.  شكسته  را  آن ها  او  شاید 

مى توانند حرف بزنند از خود آن ها بپرسید.
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     مردم به یک دیگر نگاه كردند و گفتند: چگونه از بت ها بپرسیم، آن ها كه نمى توانند حرف بزنند.

     حضرت ابراهیم علیه الّسالم گفت: آن ها فقط سنگ و چوب هستند و هیچ كارى نمى توانند بكنند. چرا به 
جاى بت ها، خداى دانا و توانا را نمى پرستید؟!

      گروهى از مردم در باره ى حرف هاى حضرت ابراهیم علیه الّسالم فكر كردند و با خود گفتند: شاید ابراهیم 
راست مى گوید!

89

انس با قرآن در خانه       

 داستان قهرمان بت شكن را برای اعضای خانواده ات تعریف كن
 و چند عبارت از آیات مربوط به آن را بخوان.
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با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

جلسه ی سوم

پیام قرآنی                                  

نـا  آِتـنا ِمـۡن لَـُد نۡـَك َرۡحـَمـًه َـّ َرب
د   پروردگارا! ما را مورد لطف و رحمت خود قرار ده.

َربَّـنـا: پروردگارا            َرۡحـَمـة: رحمت

سوره ى كهف، آیه ى 10

. .
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نـا  َافۡـِر     ۡغ  َعـلَـۡیـنا َصـبۡـًرا َـّ ١ ـ َرب

نـا  َاتۡـِمـۡم  لَـنا نـوَرنـا  َو اۡغـِفـۡر لَـنا َـّ 2 ـ َرب

نـا  آَمـّنـا  فَـاکۡـُتـبۡـنـا َمـَع الـّشـاِهـدیـَن َـّ ٣ ـ َرب

نـا  ال  تَـۡجـَعـۡلـنـا  َمـَع  الۡـَقـۡوِم الـظّـاِلـمـیـَن َـّ ٤ ـ َرب

سـوَل  بَـۡعـَنــا الـرَّ نـا  آَمـّنـا ِبـمـا  َانۡـَزۡلـَت َو  اتَـّ َـّ ٥ ـ  َرب

این دعاهای قرآنی را بخوانید و یکی از آن ها را حفظ کنید. فرد خوانی 

 انس با قرآن در خانه       

سعی كن پیام قرآنی درس را حفظ كنی و آن را در قنوت نمازت بخوانی.
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انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی 

َنـا اۡغـِفـۡر لَـنـا  ُذنـوبَـنـا  َـّ ١ ـ َرب

         َو ِاۡسـرافَـنا فی َاۡمـِرنا

         َو ثَـِبّـۡت َاۡقـداَمـنا 

َو انۡـُصـۡرنـا َعـلَـی الۡـَقـۡوِم  الۡـکـاِفـریـَن                                        سوره ی آل ِعمران، آیه ی ١٤7  

نـا آَمـّنا  َـّ 2 ـ َرب

   فَـاۡغـِفـۡرلَـنا َو اۡرَحـۡمـنا
 َو َانۡـَت  َخـۡیـُر الـّراِحـمـیـَن                                                           سوره ی مؤمنون، آیه ی 109  

این دعاهای قرآنی را بخوانید.

 این دعای قرآنی را همراه با اعضای خانواده بخوان.

                                                                                                                                           سوره ی آل ِعمران، آیه ی 191

جلسه ی چهارم

َربَّـنـا مـا َخـلَۡقـَت هٰـذا باِطـاًل

ُسۡبـحانَـَك َفـِقـنـا َعـذاَب الـّنـاِر 



 

 

        

انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی 

جلسه ی اّول درس چهاردهم 

سـوره ی قدر را بخوانید.

حـیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                    ِبِ

1ـ ِانّـا  اَ نۡـَزلۡـنـاُه  فـى لَـۡیـلَـِة  الۡـَقـۡدرِ

٢ ـ َو  مـا  َاۡدراَك  مـا  لَـۡیـلَـُة  الۡـَقـۡدرِ

         ٣ـ لَـۡیـلَـُة  الۡـَقـۡدِر َخـۡیـٌر  ِمـۡن  اَ لۡـِف   َشـۡهـرٍ 

          ٤ ـ تَـَنـز َّ ُل  الۡـَمـالِئـَكـُة  وَ  الـّروُح  فـیـها 

ۡذِن  َر ِبّـِهـۡم  ِمـۡن كُـِلّ َاۡمـرٍ     ِبـاِ

ـٰی  َمـطۡـلَـِع  الۡـَفـۡجـرِ          ٥  ـ َسـالٌم  ِهـَى  َحـّت

سوره ى قدر

با کتاب گویا بخوانید.

در این سوره می آموزیم كه قرآن در شب قدر بر پیامبر عزیز ما، نازل شده است. 
درباره ی مراسم شب قدر با اعضای خانواده ی خود گفت و گو كن.
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 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

جلسه ی دوم

پیام قرآنی                                  

ـَر ِمـَن ا ۡلـُقـۡر�نِ َفـاۡقـَرئـوا مـا  َتـَیـسَّ
هر مقدار مى توانید قرآن بخوانید.

ُقـۡرآن: قرآن ، كتاب خدا
ل، آىه ى20 ِمّ سوره ى ُمزَّ



 

 

  

 انس با قرآن در خانه       
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 این عبارات قرآنی را بخوانید و یکی از آن ها را حفظ کنید.

 درباره ی آن چه از پیام قرآنی فهمیده ای با پدر و مادر خوبت صحبت کن.

 فرد خوانی 

١ـ ٰهـذا بَـیـاٌن  ِلـلّنـاِس

٢ـ ٰهـذا بَـالغٌ  ِلـلّنـاِس

٣ـ ٰهـذا بَـصاِئـُر  ِلـلّنـاِس

ذی  ُانۡـِزَل  فـیـِه  الۡـُقـۡرآُن          ٤ـ َشۡهـُر  َرَمـضـاَن  الَـّ

٥ ـ هُـًدی  ِلـلّنـاِس  َو  بَـِیّـناٍت  ِمـَن الۡـُهـدٰی  َو الۡـُفـۡرقاِن 
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جلسه ی سوم

١ـ َو الۡـُقـۡرآِن الۡـَحـکـیـِم

روَن  الۡـُقـۡرآَن َـّ        ٢ـ َافَـال یَـَتـَدب

٣ـ َو َرِتّـِل الۡـُقـۡرآَن  تَـۡرتـیـال ً

کۡـِر  ـۡرنَـا  الۡـُقـۡرآَن  ِلـلـِذّ ٤ـ َو  لَـَقـۡد  یَـسَّ

        ٥ ـ ِتـۡلـَك  آیـاُت  الۡـُقـۡرآِن  َو ِکـتـاٍب  ُمـبـیـٍن 
 

 سوره ی قدر 

این عبارت قرآنی را بخوان.

ِانَّ ٰهـَذا اۡلـُقۡرآَن َىۡهـدی لِـلَّـتی ِهـَی َاۡقـَوُم

 این عبارات قرآنی را بخوانید و یکی از عبارات را حفظ کنید. فرد خوانی 

جمع خوانی
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جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 

١ـ  قـاَل َاتَـۡعـبُـدوَن  ما تَـۡنـِحـتـوَن
ُه  َخـلَـَقـکُۡم  َو ما  تَـۡعـَمـلوَن  2ـ  َو الـلٰـّ

٣ـ  قالُـوا ابۡـنـوا لَـهو  بُـۡنـیـانًـا 
٤ـ  فَـاَلۡـقـوُه  ِفـی الۡـَجـحـیـِم 

٥ ـ  فَـاَرادوا ِبـهی کَـۡیـًدا  فَـَجـَعـۡلـناهُـُم  الۡـاَۡسـَفـلـیـَن 
٦ ـ  َو  قـاَل  ِانّـی ذاِهـٌب  ِالـٰی  َربّـی  َسـَیـۡهـدیـِن

         ٧ـ  َرِبّ  َهۡب  لـی ِمـَن الـّصـاِلـحـیـَن

آیه ی 9٥ تا100 سوره ی صاّفات را كه درباره ی به آتش افکندن حضرت ابراهیم است، بخوانید.

فّعالیت: عبارت هفتم را حفظ کنید.
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باغی میان آتشقّصه ی آیه ها 
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خبر شكستن بت ها به گوش نمرود كه فرمانرواى ظالم آن زمان بود، 
به  نمرود  بیاورند.  را  علیه الّسالم  ابراهیم  حضرت  داد  ر  دستو او  رسید. 
اطرافیان خود گفت: باید ابراهیم را از بین ببریم، وگرنه، مردم را خداپرست 

مى كند و دیگر آن ها حرف ما را گوش نمى كنند.
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نمرود تصمىم گرفت ابراهىم بت شكن را در آتش بسوزاند. او دستور داد تا هىزم 
زىادى جمع كنند. بعد از مّدت كوتاهى، كوه بزرگى از هىزم جمع شد، آن گاه هىزم ها 
را آتش زدند. هىچ كس نمى توانست به اىن كوه آتش نزدىک شود. به دستور نمرود، 
حضرت ابراهىم علىه الّسالم را از دور به داخل اىن آتش پرتاب كردند. نمرود هم نگاه 

مى كرد و خوش حال بود.
ناگهان به فرمان خداوند آتش خاموش و سرد شد. حضرت ابراهىم علىه الّسالم 
احساس كرد كه در مىان باغى سرسبز و پر از ُگل نشسته است. از جاىش بلند شد و شاد 
و خندان از مىان آتش بىرون آمد. همه ى مردم با تعّجب به او نگاه مى كردند. نمرود كه 
بىش تر از همه تعّجب كرده بود، آهسته با خودش گفت: به راستى ابراهىم، خداى بزرگ 

و تواناىى دارد كه او را نجات داد.
حضرت ابراهىم علىه الّسالم به مىان مردم رفت تا باز هم آن ها را به سوى خداى 

بزرگ و مهربان دعوت كند، زىرا او پىامبر و فرستاده ى خداوند بود.

انس با قرآن در خانه       

 داستان باغی مىان آتش را برای اعضای خانواده ات تعرىف كن و چند 
عبارت از آىات آن را بخوان.



 

 

101
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ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

١ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                 ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا مـا  تَـَیـسَّ

٣ـ  َو اۡعـَمـلـوا صـاِلـًحـا                                                     

٤ـ  کُـلوا ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
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فّعالىت اّول: نام اىن مىوه های قرآنی را به تصوىر آن ها وصل كن.

فّعالىت دوم: اىن پىام های قرآنی را بخوانىد و شماره ی هر ىک را كنار تصوىر مربوط به آن بنوىسىد.

 ىادآوری 3

فّعالىت سوم: کدام ىک از عبارات باال را حفظ هستی؟



 

 

ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

١ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                 ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا مـا  تَـَیـسَّ

٣ـ  َو اۡعـَمـلـوا صـاِلـًحـا                                                     

٤ـ  کُـلوا ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
                       

103

فّعالىت چهارم : آىات 9 و 10 سوره ی ىوُنس را بخوانىد.

ذیَن  آَمـنـوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت  1ـ  ِانَّ  الَـّ

ُهـۡم  ِبـایـمـاِنـِهـۡم  ُـّ ٢ـ  یَـۡهـدیـِهـۡم  َرب

٣ـ  تَۡجـری  ِمـۡن تَۡحـِتـِهـُم ااۡلَ نۡـهـاُر  فی َجـّناِت  الـنَّـعـیـِم 9

ُهـّم  ٤ـ  َدۡعـواهُۡم  فیـها  ُسبۡـحانَـَك  الـلٰـّ

٥ ـ  َو  تَـِحـیَّـُتـُهۡم  فـیـها َسـالٌم 

٦ ـ  َو  آِخـُر  َدۡعـواهُـۡم

ِه  َرِبّ اۡلـعـالَـمـیـَن ١0 ٧ـ  َاِن  الۡـَحـۡمـُد ِلـلٰـّ

َ
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اْلعاَلمیَن َرِبّ   ِ
َاْلَحْمُدِلّٰ
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خدا را شکر می کنىم که اىن سال تحصىلی را هم با موّفقّىت گذراندىم. از آموزگار و 
پدر و مادر خود سپاس گزارىم که با مهربانی و دل سوزی به ما کمک کردند تا چىزهای زىادی 

بىاموزىم و بتوانىم قرآن، کتاب آسمانی خود را بخوانىم.
خداىا! آموزگار و پدر و مادر ما را همىشه سالمت بدار و به ما کمک کن که تا با انجام 
کارهای خوب، دل آن ها را شاد کنىم و راهی بروىم که رضاىت و خشنودی تو در آن است. 
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ٍد  َمحَمّ ُ
آِل   َو  ٍد  َمحَمّ ُ

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهمَّ  َاللّٰ
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درس آخر

قرآن در تابسـتان 

خدا را سپاس می گوىىم که با تالش خود سال تحصىلی را با موفقىت گذرانده اىد. 
شما در اىن سال چىزهای بسىاری آموختىد و اىنک می توانىد قرآن کرىم ــ کتاب آسمانی ــ خود 

را بخوانىد و از آن بهره ببرىد.
در تابستان مدرسه تعطیل می شود، اّما خواندن قرآن تعطیل نمی شود. 

چه خوب است اىنک که خواندن قرآن را آموخته اىد، هر روز مقداری قرآن بخوانىد. به کمک 
پدر و مادر ىا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اىن کار را از روی قرآنی که در خانه دارىد، انجام دهىد.

در کتاب درسی نىز برای هر هفته از تابستان، ىک صفحه از قرآن کرىم درنظر گرفته شده است. 
شما هر روز، تعدادی از آىات مربوط به آن هفته را بخوانىد تا به اىن ترتىب هم به سفارش پىامبر اعظم و 

امامان معصوم علىهم الّسالم عمل کرده باشىد و هم در اىن کار مهارت بىشتری پىدا کنىد.
ىادتان باشد هرگاه می خواهىد خدا با شما سخن بگوىد، قرآن بخوانىد و هر وقت می خواهىد شما 

با خدا سخن بگوىىد، نماز بخوانىد.
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ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

ۡت یَـدا َابـی لَـَهـٍب َو تَـَبّ  1ـ  تَـبَـّ
٢ـ  مـا َاۡغـنـٰی َعـۡنـُه مـالُـه و َو مـا کَـَسـَب 

3ـ  َسـَيـۡصـلـٰی نـاًرا ذاَت لَـَهـٍب 
4ـ  َو اۡمـَرَاتُـه و َحـّمـالَـَة الۡـَحـطَـِب 

5 ـ  فـی جـيـِدهـا َحـبۡـٌل ِمـۡن َمـَسـٍد 

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  ِلـایـالِف ُقـَریۡـٍش 
ـۡيـِف  ـتـاِء َو الـصَّ ٢ـ  ایـالِفـِهـۡم ِرۡحـلَـَة الـِشّ

         3ـ  فَۡلـَيـۡعـبُـدوا َربَّ ٰهـَذا الۡـبَـۡیـِت 
ذى َاطۡـَعـَمـُهـۡم ِمـۡن جـوٍع  4ـ  َالَـّ

   َو آَمـَنـُهـۡم ِمـۡن َخۡوٍف 

هفته ی اّول تیرماه

سوره ی ُقـَريش

سوره ی َمـَسد شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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هفته ی دوم تیرماه

سوره ی ُهـَمـزه

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  َویۡـٌل ِلـکُـِلّ هُـَمـزَ  ٍة لُـَمـزَ  ٍه 
َدهو  ذی َجـَمـَع مـالًـا  َو َعـدَّ          ٢ـ  اَلَـّ
3ـ  یَۡحـَسـُب َانَّ مـالَـه و َاۡخـلَـَده و 

4ـ  کَـال ّ لَـُيـۡنـبَـَذنَّ ِفـی الۡـُحـطَـَمـِه 
5 ـ  َو مـا َاۡدراَك َمـا الۡـُحـطَـَمـُه 

ِه الۡـمـوَقـَدُه  ٦ ـ  نـاُر الـلٰـّ
ِلـُع َعـلَـی اۡلـاَفۡـِئـَدِه  تی تَـطَـّ ٧ـ  َالَـّ

َصــَدهٌ  هـا َعـلَـۡيـِهـۡم ُمـۡؤ َـّ ٨ ـ  ِان

َدٍه  ٩ـ  فـی َعـَمـٍد ُمـَمـدَّ

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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هفته ی سوم تیرماه

ۡحـمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

ـحـٰی  1ـ  َو الـضُّ

٢ـ  َو الـلَّـۡيـِل ِاذا َسـجـٰی

َك َو مـا َقـلـٰی  ُـّ َعـَك َرب 3ـ  ما َودَّ

        4ـ  َو لَـآۡلِخـَرُة َخـۡیـٌر لَـَك ِمـَن ااۡلولـٰی

َك فَـَتـۡرضـٰی  ُـّ 5 ـ  َو لَـَسـۡوَف یُـۡعـطـيـَك َرب

6 ـ  َا لَـۡم یَـِجـۡدَك يَـتـیـًمـا فَـآوٰی 

فَـَهـدٰی  7ـ  َو َوَجـَدَك ضـا     ًّ

8 ـ  َو َوَجـَدَك عاِئـال ً فَـاَۡغـنـٰی 

ـا الۡـَیـتـیـَم فَـال تَـۡقـَهۡر  9ـ  فَـاَمَّ

ـا الـّسـاِئـَل فَـال تَـۡنـَهۡر  10ـ  َو َامَّ

ۡث 11ـ  َو َاّمـا ِبـِنـۡعـَمـِة َرِبّـَك فَـَحـِدّ

سوره ی ُضـحٰی

سوره ی ُضـحٰی را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

 

 

شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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هفته ی چهارم تیرماه
سوره ی ِزلـزال را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبسـِم اللّٰ

1ـ  ِاذا ُزلۡـِزلَـِت ااۡلَۡرُض ِزلۡـزالَـهـا 

٢ـ  َو َاۡخـَرَجـِت ااۡلَۡرُض َاثۡـقـالَـهـا 

3ـ  َو قـاَل ااِۡلنۡـسـاُن مـا لَـهـا 

ُث َاۡخـباَرهـا  4ـ  یَـۡوَمـِئـٍذ تُـَحـِدّ

َك َاۡوحـٰی لَـهـا  َـّ 5 ـ  ِبـاَنَّ َرب

6 ـ  یَـۡوَمـِئـٍذ یَـۡصـُدُر الـّنـاُس َاۡشـتـاتًـا 

     ِلـُيـَرۡوا َاۡعـمـالَـُهـۡم 

7ـ  فَـَمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل ذَ رَّ ٍة َخـۡیـًرا یَـَرهو 

ا یَـَرهو  8 ـ  َو َمـۡن یَۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل ذَ رَّ ٍة َشـرًّ

سوره ی زلزال شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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سوره ی َتـکـاُثـر را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبسـِم اللّٰ

1ـ  َالۡـهـاکُـُم الـتَّـکاثُـُر 

٢ـ  َحـّتـٰی ُزۡرتُـُم الۡـَمـقـاِبـَر 

3ـ  کَـال ّ َسـۡوَف تَـۡعـلَـمـوَن 

4ـ  ثُـمَّ کَـال ّ َسـۡوَف تَـۡعـلَـمـوَن 

5 ـ  کَـال ّ لَـۡو تَـۡعـلَـمـوَن ِعـۡلـَم الۡـَيـقـيـِن 

6ـ  لَـَتـَرُونَّ الۡـَجـحـيـَم 

ها َعـۡيـَن الۡـَيـقـيـِن  َـّ 7ـ  ثُـمَّ لَـَتـَرُون

8 ـ  ثُـمَّ لَـُتـۡسـاَلُـنَّ یَـۡوَمـِئـٍذ َعـِن الـنَّـعـيـِم 

هفته ی اّول مرداد ماه

سوره ی َتـكاُثر شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.



 

 

  

سوره ی قاِرَعـه را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبسـِم اللّٰ

1ـ  َالۡـقـاِرَعـه�ُ 

٢ـ  َمـا  الۡـقـاِرَعـُه 

3ـ  َو  مـا  َاۡدراَك  َمـا الۡـقـاِرَعـُه 

4ـ  یَـۡوَم  یَـکـوُن  الـّنـاُس  کَـالۡـَفـراِش  الۡـَمـبۡـثـوِث 

5 ـ  َو تَـکـوُن  الۡـِجـبـاُل  کَـالۡـِعـۡهـِن  اۡلـَمـۡنـفـوِش 

6 ـ  فَـاَّمـا َمـۡن ثَـُقـلَـۡت  َمـوازینُـهو 

7ـ  فَـُهـَو فـی عيَشـٍة  راِضـَيـٍه 

ـۡت  َمـوازیـنُـهو  8 ـ  َو َاّمـا َمـۡن  َخـفَّ

9ـ  فَـاُمُّـهو  هـاِویَـٌه 

10ـ  َو مـا  َاۡدراَك  مـاِهـَيـۡه 

11ـ  نـاٌر  حـاِمـَيـٌه 

 

. .

. .

. .

. .

. .
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هفته ی دوم مرداد ماه

سوره ی قاِرَعه شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.



 

 

  

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

ذیَن کَـَفـروا ِمـۡن َاۡهـِل الۡـِکـتاِب َو اۡلـُمـۡشـِرکـيـَن ُمـۡنـَفـّکـيـَن  1ـ  لَـۡم یَـکُـِن الَـّ

        َحـّتـٰی تَـۡأِتـَيـُهـُم الۡـبَـِيّـَنـُه 

ـَرًه  ِه یَـۡتـلو ُصـُحـًفـا ُمـطَـهَّ ٢ـ  َرسـوٌل ِمـَن الـلٰـّ

3ـ  فـيـها کُـُتـٌب َقـِيّـَمـٌه 

ّ ال ِمـۡن بَـۡعـِد مـا جـاَءتۡـُهـُم الۡـبَـِيّـَنـُه  ذیـَن اوتُـوا الۡـِکـتـاَب ِا َق الَـّ 4ـ  َو مـا تَـَفـرَّ

َه  ّ ال ِلـَيۡعـبُـُدوا الـلٰـّ 5 ـ  َو مـا ُاِمـروا ِا

   ُمـۡخـِلـصـيـَن لَـُه الـّدیـَن ُحـَنـفـاَء 

کـاه�َ  تُـوا الـزَّ ـالَة َو یُـۡؤ      َو یُـقـيـُمـوا الـصَّ

   َو ٰذِلـَك دیـُن الۡـَقـِيّـَمـِه 

114

هفته ی سوم مرداد ماه

ـنه سوره ی َبـِیّ

                سوره ی َبّیـنه را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

. .

. .

. .

. .

. .

شمرده بخوان
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ذیَن کَـَفـروا ِمـۡن َاۡهـِل الۡـِکـتاِب َو الۡـُمـۡشـِرکـيـَن  6 ـ  ِانَّ الَـّ

  فـی نـاِر َجـَهـنَّـَم خـاِلـدیَن فـيـهـا 

ِه  َـّ     ُاولٰـِئـَك هُـۡم َشـرُّ الۡـبَـِری

ذیـَن آَمـنـوا َو َعـِمـلُـواالـّصـاِلـحـاِت  7ـ  ِانَّ الَـّ

ِه  َـّ     ُاولٰـِئـَك هُـۡم َخـۡیـُر الۡـبَـِری

8 ـ  َجـزأُوهُـۡم ِعـۡنـَد َرِبّـِهـۡم َجـّنـاُت َعـۡدٍن 

تَـۡجـری ِمـۡن تَۡحـِتـَهـا ااۡلَ  نۡـهـاُر   

خـاِلـدیـَن فـيـهـا َابَـًدا   

ُه َعـۡنـُهـۡم َو َرضـوا َعـۡنـُه  َرِضـَی الـلٰـّ  

هو َـّ ٰذِلـَك ِلـَمۡن َخـِشـَی َرب  

. .

. .

با کتاب گويا حفظ کن.
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هفته ی چهارم مرداد ماه

آيات 1 تا 8 سوره ی َشـمس را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

ـۡمـِس َو ُضـحاها  1ـ  َو الـشَّ

٢ـ  َو الۡـَقـَمـِر ِاذا تَـالها 

ها  3ـ  َو الـنَّـهـاِر ِاذا َجـال ّ

4ـ  َو الـلَّـۡيـِل ِاذا یَـۡغـشاها 

ـمـاِء َو ما بَـنـاها  5 ـ  َو الـسَّ

6 ـ  َو ااۡلَۡرِض َو ما طَـحاها 

7ـ  َو نَـۡفـٍس َو ما َسـّواها 

8 ـ  فَـاَلۡـَهـَمـها فُـجـوَرها َو تَـۡقـواها 

سوره ی َشمـس شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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هفته ی اّول شهریورماه

آيات 9 تا 15 سوره ی َشمـس را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ادامه ی سوره ی َشمـس

  9ـ  َقـۡد َافۡـلَـَح َمۡن َزکّـاها 

10ـ  َو َقـۡد خاَب َمۡن َدّسـاها 

بَـۡت ثَـموُد ِبـطَـۡغـواها  11ـ  کَـذَّ

12ـ  ِاِذ انۡـبَـَعـَث َاۡشـقاها 

ِه  13 ـ  فَـقاَل لَـُهم َرسوُل الـلٰـّ

ِه        ناَقـَة الـلٰـّ
      َو ُسۡقـیاها 

بوُه  14 ـ  فَـَکـذَّ

      فَـَعـَقـروها 
ُهۡم ِبـَذنۡـِبـِهۡم  ُـّ     فَـَدۡمـَدَم َعـلَۡیـِهۡم َرب

      فَـَسـّواها 

15ـ  َو ال یَـخاُف ُعـۡقـباها 

شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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هفته ی دوم شهریور ماه

آيات 1 تا 11 سوره ی َلیـل را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  َو الـلَّـۡيـِل ِاذا یَـۡغـشـٰی 

٢ـ  َو الـنَّـهـاِر ِاذا تَـَجـلّـٰی 

ۡاالُ نۡـثـٰی  کَـَر َو  3ـ  َو مـا َخـلَـَق الـذَّ

4ـ  ِانَّ َسـۡعـَيـکُـۡم لَـَشـّتـٰی 

قـٰی  5 ـ  فَـاَّمـا َمـۡن َاۡعـطـٰی َو اتَـّ

َق ِبـالۡـُحـۡسـنـٰی  6 ـ  َو َصـدَّ

ـُرهو ِلـۡلـُيۡسـرٰی  7ـ  فَـَسـنُـَيـِسّ

8 ـ  َو َاّمـا َمـۡن بَـِخـَل َو اۡسـَتـۡغـنـٰی 

َب ِبـالۡـُحۡسـنـٰی  9ـ  َو کَـذَّ

ـُرهو ِلـۡلـُعۡسـرٰی 10ـ  فَـَسـنُـَيـِسّ

11ـ  َو ما یُـۡغـنـی َعـۡنـُه مـالُـهو ِاذا تَـَرّدٰی

سوره ی َلـۡیـل شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.
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ادامه ی سوره ی َلـۡیـل

آيات 12 تا 21 سوره ی َلیـل  را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

1٢ـ  ِانَّ َعـلَـۡيـنـا لَـۡلـُهـدٰی 

ۡالـاولـٰی  13ـ  َو ِانَّ لَـنـا لَـآۡلِخـَرَة َو 

14ـ  فَـاَنۡـَذۡرتُـکُـۡم نـاًرا تَـلَـظّـٰی

ۡالـاَۡشـقـٰی  َّلـا  15ـ  ال یَـۡصـالهـا ِا

َب َو تَـَولّـٰی  ذی کَـذَّ 16 ـ  َالَـّ

17 ـ  َو َسـُيـَجـنَّـبُـَهـا اۡلـاَ تۡـقـٰی 

تـی ما لَـهو یَـَتـَزکّـٰی  ذی یُـۡؤ 18ـ  َالَـّ

ِ الََحـٍد ِعـۡنـَدهو ِمـۡن ِنـۡعـَمـٍة تُـۡجـزٰی 19 ـ  َو مـا 

ۡالـاَۡعـلـٰی َّلـا ابۡـِتـغـاَء َوۡجـِه َرِبّـِه  ٢0ـ  ِا

21ـ  َو لَـَسـۡوَف یَـۡرضـٰی 

هفته ی سوم شهریورماه

آيات 1 تا 11 سوره ی َلیـل را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  َو الـلَّـۡيـِل ِاذا یَـۡغـشـٰی 

٢ـ  َو الـنَّـهـاِر ِاذا تَـَجـلّـٰی 

ۡاالُ نۡـثـٰی  کَـَر َو  3ـ  َو مـا َخـلَـَق الـذَّ

4ـ  ِانَّ َسـۡعـَيـکُـۡم لَـَشـّتـٰی 

قـٰی  5 ـ  فَـاَّمـا َمـۡن َاۡعـطـٰی َو اتَـّ

َق ِبـالۡـُحـۡسـنـٰی  6 ـ  َو َصـدَّ

ـُرهو ِلـۡلـُيۡسـرٰی  7ـ  فَـَسـنُـَيـِسّ

8 ـ  َو َاّمـا َمـۡن بَـِخـَل َو اۡسـَتـۡغـنـٰی 

َب ِبـالۡـُحۡسـنـٰی  9ـ  َو کَـذَّ

ـُرهو ِلـۡلـُعۡسـرٰی 10ـ  فَـَسـنُـَيـِسّ

11ـ  َو ما یُـۡغـنـی َعـۡنـُه مـالُـهو ِاذا تَـَرّدٰی

شمرده بخوان

با کتاب گويا حفظ کن.



 

 

  

120

هفته ی چهارم شهریور ماه

سوره ی َبـَلد را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  ال ُاۡقـِسـُم ِبـٰهـَذا الۡـبَـلَـِد 

٢ـ  َو َانۡـَت ِحلٌّ ِبـٰهـَذا الۡـبَـلَـِد 

3ـ  َو واِلـٍد َو ما َولَـَد 

نۡـساَن فـی کَـبَـٍد  ۡ لـاِ 4ـ  لَـَقـۡد َخـلَـۡقـَنـا ا

5 ـ  َایَـۡحـَسـُب َاۡن لَـۡن یَـۡقـِدَر َعـلَـۡيـِه َاَحـٌد 

6 ـ  یَـقـوُل َاۡهـلَـۡکـُت مالًـا  لُـبَـًدا 

7ـ  َایَـۡحـَسـُب َاۡن لَۡم یَـَرهو َاَحـٌد 

8 ـ  َالَـۡم نَـۡجـَعـۡل لَـهو َعـۡيـَنـۡيـِن 

9ـ  َو ِلـسانًـا َو َشـَفـَتـۡيـِن 

10ـ  َو َهـَدیۡـناُه الـنَّـۡجـَدیۡـِن

سوره ی َبـَلـد شمرده بخوان
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سوره ی َبـَلد را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت آن گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  ال ُاۡقـِسـُم ِبـٰهـَذا الۡـبَـلَـِد 

٢ـ  َو َانۡـَت ِحلٌّ ِبـٰهـَذا الۡـبَـلَـِد 

3ـ  َو واِلـٍد َو ما َولَـَد 

نۡـساَن فـی کَـبَـٍد  ۡ لـاِ 4ـ  لَـَقـۡد َخـلَـۡقـَنـا ا

5 ـ  َایَـۡحـَسـُب َاۡن لَـۡن یَـۡقـِدَر َعـلَـۡيـِه َاَحـٌد 

6 ـ  یَـقـوُل َاۡهـلَـۡکـُت مالًـا  لُـبَـًدا 

7ـ  َایَـۡحـَسـُب َاۡن لَۡم یَـَرهو َاَحـٌد 

8 ـ  َالَـۡم نَـۡجـَعـۡل لَـهو َعـۡيـَنـۡيـِن 

9ـ  َو ِلـسانًـا َو َشـَفـَتـۡيـِن 

10ـ  َو َهـَدیۡـناُه الـنَّـۡجـَدیۡـِن

11ـ  فَـلَـا اۡقـَتـَحـَم الۡـَعـَقـبَـَه 

1٢ـ  َو مـا َاۡدراَك َمـا الۡـَعـَقـبَـُه 

13ـ  فَـكُّ َرَقـبَـٍه 

14ـ  َاۡو ِاطۡـعـاٌم فـی یَـۡوٍم ذی َمـۡسـَغـبَـٍه 

15ـ  يَـتـیـًمـا ذا َمـۡقـَربَـٍه 

16ـ  َاۡو ِمـۡسـکـیـنًـا ذا َمـۡتـَربَـٍه 

ذیـَن آَمـنوا 17ـ  ثُـمَّ کـاَن ِمـَن الَـّ

ـبۡـِر  َو تَـواَصـۡوا ِبـالـصَّ  

      َو تَـواَصـۡوا ِبـالۡـَمـۡرَحـَمـِه 

18ـ  ُاولٰـِئـَك َاۡصـحاُب الۡـَمـۡيـَمـَنـِه 

ذیـَن کَـَفـروا ِبـآیـاِتـنا هُـۡم َاۡصـحاُب الۡـَمـۡشـاََمـِه  19ـ  َو الَـّ

َدهٌ  صـَ ٢0ـ  َعـلَـۡيـِهـۡم نـاٌر ُمـو

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

با کتاب گويا حفظ کن.. .
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