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جلسه ی سوم

ٌ ـٌةةٌٌتٌبا
ٌدٌخٌحٌجٌث 

ٌشٌسٌزٌرذٌ
ٌعٌظٌطٌضٌص
ٌقٌفـٌغغٌـٌع
ٌوٌنٌمٌلٌك

ٌ ٌىـٌهه

ۡنٌُ

ٌالفبا را با صدای             بخوانید.  آموزش لوحه



انس با قرآن در خانه       انس با قرآن در خانه       
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ُمـبـاَركٌ  ِعـبـادٌ  َخـۡیـرٌ           ِكـتـابٌ 

ـذا  بَـالغٌ  ِلـلـّنـاِس  ـٰ    1ـ  ه

ـٌه  واِحـٌد ـٰ ـُهـُكـۡم  ِال ـٰ   2ـ  َو  ِال

ُه  َغـفـوٌر  َرحـیـٌم   3ـ  َو الـلٰـّ

ِه  َو  فَـۡتـٌح  َقـریـٌب   4ـ نَـۡصـٌر  ِمـَن  الـلٰـّ

ِه ـٌد  َرسـوُل  الـلٰـّ   5  ـ  ُمـَحـمَّ

عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

 فرد خوانی فرد خوانی

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

فیِهـما فاِكـَهـٌة َو  َنۡخـٌل  َو  ُرّماٌن

اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

 آموزش لوحه

ٌ
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جلسه ی چهارم

  سوره ی َفـَلـق 

الفبا را با صدای  -ً ا بخوانید.

ثًـاـًةًةتًـابًـا

ًذاًداًخـاًحـاًجـا

ًصـاًشـا ًسـاًزاًرا

ـًعـاًعـاظًـاطًـا ًضـا 

كًـاقًـافًـاـًغـاًغـا

هًـاًوانًـاًمـالًـا

یًـا

جمع خوانی

ۡنًَ

 آموزش لوحه

ا
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طَـۡیـًرا َرفـیـًقـا  َحـاللًـا  شـاِكـًرا 

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

5  ـ  َو  َسـِبّـحوُه  بُـۡکـَرًة  َو  َاصـیـالً 

عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

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

انس با قرآن در خانه       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
فّعالّیت اول:  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  

فّعالّیت سوم: این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوانید.

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

                      فّعالّیت پنجم:  با توّجه به جدول راهنما، آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ كن.
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فّعالّیت 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



فّعالّیت چهارم:  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

فّعالّیت سوم: این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوانید.

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

                      فّعالّیت پنجم:  با توّجه به جدول راهنما، آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ كن.

ـراَط اۡلـُمسـَتـقیَم   ِاۡهـِدَنا الِصّ

لَۡم َیـِلۡد َو لَۡم یولَۡد

ِمـَن اۡلـِجـنَّـِة َو الـّنـاِس 
َو ِمۡن َشـِرّ حاِسـٍد ِاذا َحـَسـَد
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فلقناستوحیدحمدسوره

نارنجیزردآبیسبزرنگ




