
انس با قرآن در خانه       

ِعـمـاَرَة        ِسـۡدَرِة        َشـهـاَدُة        َلـۡىـَلـَة        َرۡحـَمـِة        َجـنَّـُة

ِه َة  ِااّل  ِبـالـلٰـّ 1 ـ  ال ُقـوَّ

ِه  ِهـَى  الۡـُعـۡلـىـا 2ـ  َو كَـِلـَمـُة  الـلٰـّ

کـاِة مـا ُدۡمـُت َحـّىـا ً ـالِة  َو الـزَّ 3ـ  َو َاۡو صـانـى  ِبـالـصَّ

٤ـ  َو الۡـعـاِقـبَـُة  ِلـلـتَّـۡقـوٰی 

٥ ـ َو ُاۡزِلـَفـِت اۡلـَجـنَّـُة ِلـۡلـُمـتَّـقـىـَن 

٦ ـ َفـِلـلّٰـِه اۡلِخـَرُة َو ااۡلولـٰی

١ـ عبارات قرآنی باال را با صدای بلند بخوان.
٢ـ این عبارت قرآنی را برای خانواده ات بخوان.

با نگاه به سوره ی ناس از روی كتاب خود و شنىدن قرائت، آن را باهم بخوانىد.

كلمات و عبارات قرآنی ١ تا ٣ را از روی لوحه، بخش بخش بخوانىد.

اكنون هر كدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود بخوانىد. فرد خوانی

 آموزش لوحه

ۡث َو  َاّمـا بِـِنۡعـَمـِة  َربِّـَك  َفـَحـِدّ

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

پیام قرآنی                                  

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

سوره ی اعراف، آیه ی ٣١

َو ُكـلـوا َو اۡشـَربـوا َو ال  ُتـۡسـِرفـوا
بخورید و  بىاشامىد ولى اسراف نكنىد.  

جلسه ی سوم



انس با قرآن در خانه       

ِیّـباِت   1ـ َو  َرَزۡقـنـاهُـۡم  ِمـَن  الـطَـّ  

٢ـ كُـلـوا  ِمـۡن  طَـِیّـبـاِت  مـا  َرَزقۡ ـنـاكُـۡم   

٣ـ َو  ِاۡن  تَـُعـّدوا  ِنـۡعـَمـَة  اللِّٰه  ال  تُـۡحـصـوهـا  

ذیـَن  ِاذا  َانۡـَفـقـوا  لَـۡم یُـۡسـِرفـوا َو لَـۡم َیـۡقـُتـروا 4ـ َو الَـّ  

ـۡلـنـا مـا ال طـاَقـَة لَـنـا ِبـه ی نـا َو ال تُـَحـمِّ َـّ ٥ ـ َرب  
   

عبارات قرآنی را بخوانىد.فرد خوانی

١ـ  عبارات قرآنی باال را با صدای بلند بخوان.
٢ـ دو مورد از کارهایی را که اسراف است، نام ِبـبَر.
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1ـ  ِعۡنـَد ِسۡدَرِة  الۡـُمۡنـَتـهـٰی

ِه ٢ـ ال تَـۡقـَنـطـوا  ِمـۡن  َرۡحـَمـِة  الـلٰـّ

٣ـ  ِانّـا َانۡـَزلۡـنـاُه فـی لَـۡیـلَـِة الۡـَقـۡدِر

نۡـىـا ٤ـ َالۡـمـاُل  َو  اۡلـبَـنـوَن  زیـَنـُة  الۡـَحـىـاِة  الــدُّ

ۡذِنـه ى ُه  یَـۡدعـو   ِالَـى الۡـَجـنَّـِة  وَ    اۡلـَمـۡغـِفـَرِة  ِبـاِ ٥ ـ  َو  الـلٰـّ

ِة َعـّمـا یَـِصـفـوَن َك َرِبّ اۡلـِعـزَّ ـّ ٦ ـ ُسبۡـحـاَن َرِب

ـَوِة اۡلـَمـتـىـُن ّزاُق ُذواۡلـقُّ ٧ ـ ِانَّ الـلّٰـَه ُهـَو الـرَّ

           فّعالّیت: در عبارات قرآنی باال، زیر کلماتی را که دارای حرف » ة « هستند، خط بکش.
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انس با قرآن در خانه       

١ـ عبارات قرآنی این صفحه را با صدای بلند بخوان.
٢ـ سعی کن پىام قرآنی این درس را حفظ کنی تا بهتر به آن عمل کنی.

عبارات قرآنی را بخوان.فرد خوانی

جلسه ی چهارم



جلسه ی پنجمجلسه ی پنجم

سوره ی ناس جمع خوانی 

پىام قرآنی درس و عبارات قرآنی جلسه ی قبل را بخوانىد.فرد خوانی

فّعالّیت: این ترکىب های زیبای قرآنی را بخوانىد و خانه هایی که در آن کلمه ی » ـة « و » ة « است را رنگ آمىزی کن.

انس با قرآن در خانه       

سوره ی ناس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

َلـُه اۡلـُمـۡلـُك

 َاۡهـُل اۡلـَمـۡغـِفـَرِة

ۡنـىـا فـی ٰهـِذِه الـدُّ

ِاَلـی الـنَّـجـاِة

ـِه نـاَقـَة الـلّٰ

َلـۡىـَلـُة اۡلـَقـۡدِر
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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    

              ًَ
ۡن

 آموزش لوحه
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انس با قرآن در خانه       
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 بخش بخش بخوانىد.

اكنون سوره ی َفـَلـق را از نوار با کتاب گویا گوش كنىد، و با نشان دادن خط از روی كتاب
 همراه با آن بخوانىد.

ۡحـٰمـِن     الـرَّ حـىـِم ِه   الـرَّ ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1ـ  ُقـۡل َاعـوُذ ِبـَرِبّ الۡـَفـلَـِق

2ـ  ِمـۡن   َشـِرّ  مـا  َخـلَـَق

٣ـ  َو ِمـۡن   َشـِرّ  غـاِسـٍق  ِاذا  َوَقـَب

٤ـ  َو ِمـۡن   َشـِرّ  ا لـنَّـّفـاثـاِت   ِفـى    اۡلـُعـَقـدِ  
٥  ـ  َو ِمـۡن   َشـِرّ  حـاِسـٍد   ِاذا  َحـَسـَد 

سوره ی َفـَلـق

ـ     « دارند، خط بکش. ـٍ ١ـ سوره ی فلق را بخوان و زیر کلماتی که تنوین »     ـ
٢ـ سوره ی فلق را با استفاده از کتاب گویا حفظ کن.

 آموزش لوحه

فرد خوانی



جلسه ی دوم

با نگاه به سوره ی َفـَلـق از روی كتاب خود و شنىدن نوار، آن را باهم بخوانىد.

بخش بخش بخوانىد.

اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی 
كتاب خود بخوانىد.
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فرد خوانی

 آموزش لوحه

ُمـۡسـَتـقـىـٍم ةٍ          ِصـراٍط             نـوٍح     ُقـوَّ  

1ـ  َو  مـا  تَـۡسـُقـُط  ِمـۡن  َوَرَقـٍة  ِااّل  یَــۡعـلَـُمـهـا

ٍة  فـى  ظُـلُـمـاِت  الۡـاَۡرِض 2ـ  َو  ال  َحـبَـّ

3ـ  َو  ال  َرطۡـٍب َو ال  یـاِبـٍس

٤ـ  ِااّل فـی ِکـتـاٍب ُمـبـىـٍن

سوره ى انعام، آیه ى ٥٩

فّعالّیت: هریک از دانش آموزان سوره ی فلق را از حفظ برای کالس بخواند.



انس با قرآن در خانه       

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

١ـ این پىام قرآنی را حفظ کن.
ـ « دارند، خط بکش.  ٢ـ عبارات 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 ٥٣
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نِـۡعـَمـة: نعمت                 َالـّلٰـه: خدا


