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١ـ عبارات قرآنی باال را با صدای بلند بخوان.
٢ـ این دو پیام قرآنی را بخوان و زیر کلمات شبیه به هم خط بکش.

یادآوری سوره ی َكـوَثـر  

فرد خوانی

 جمع خوانی 

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

عبارات قرآنی ١ تا ٥ را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.  آموزش لوحه

ـَمـُد  ُه  الصَّ 1ـ  َالـلٰـّ

2ـ  َرِبّ  الۡـعالَـمیـَن

َه 3ـ  َاِن  اۡعـبُـُدوا  الـلٰـّ

تـوِن  ـۡ ی 4ـ  َو  الـّتـیـِن  َو  الـزَّ

5  ـ  َو  هُـَو  الۡـَغـفوُر  الۡـَودوُد

6  ـ  کـانـوا  یُـسـاِرعـوَن  ِفـی الۡـَخـۡیـراِت

ذیـَن  آَمـنـوا ِلـَم  تَـقـولـوَن مـا لـا تَـۡفـَعـلـوَن َهـا الَـّ ُـّ 7  ـ  یـا َای

حیـِم ۡحـمـِن الـرَّ ١ـ بِۡسـِم الـّلـِه الـرَّ

جلسه ی چهارم

حیُم       ۡحـمـُن الـرَّ 16 ٢ـ ُهـَو الـرَّ



جلسه ی پنجم
بخوانیم و بدانیم

حدیث نورانی

خدای بخشنده ۡحـٰمـُن     ١ـ  َالـرَّ

قرآن را به ما یاد داد،   ٢ـ  َعـلَّـَم الۡـُقـۡرآَن  

انسان را آفرید، نۡـسـانَ    ٣ـ  َخـلَـَق الۡـاِ

سخن گفتن را به او آموخت.   ٤ـ  َعـلَّـَمـُه الۡـبَـیـانَ 

َبـیان: سخن گفتن                ِاۡنـسان: انسان 

آیات ١ تا ٤ سوره ی الّرحمن را با توجه به ترجمه ی آن ها بخوانید.

امیر المؤمنین امام علی علیه الّسالم فرمودند:

این حدیث نورانی را با هم بخوانید.

ُمـوا اۡلـُقـۡرآَن َتـَعـلَـّ
قرآن را بیاموزید.

فّعالّیت: آیات قرآنی و حدیث نورانی باال را حفظ کنید.

انس با قرآن در خانه       

آیات قرآنی و حدیث نورانی را که حفظ کرده ای برای والدینت بخوان. 
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جلسه ی اّول درس سوم 

سوره ی َحمـد را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید.

سوره ی َحـمـد

اكنون سوره ی َحمـد را از نوار با کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.

َك       ِك       ُك ك            ک 

    سوره ی حمد را از کتاب گویا گوش كن و سعی كن مانند آن بخوانی.

حـیـِم حۡ ـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ـ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ِه  َرِبّ   الۡـعـالَـمـیـَن 2 ـ  َالۡـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

حـیـِم      ۡحـٰمـِن  الـرَّ 3 ـ  َالـرَّ
4ـ  مـا ِلـِك  ىَـۡوِم٭         الـّدىـِن

5  ـ  ِایّـاَك نَـۡعـبُـُد  َو  ِایّـاَك  نَـۡسـَتـعـیـُن
ـراَط    الۡـُمـۡسـَتـقـیـَم 6 ـ  ِاۡهـِد نَـا  الـِصّ

ذیـَن   َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡیـِهـۡم  7 ـ  ِصـراَط  الَـّ
َغـۡیـِر  الۡـَمـۡغـضـوِب  َعـلَـۡیـِهـۡم  وَ  ـَل� الـّضـالّـیـَن 

٭ همان طور كه مى دانید اگر بعد از » ـــ «، واو ساكن بیاید )ــ و   ( واو نرم تر تلفظ مى شود؛ مانند تلفظ »یوِم« در نوار. توجه دانش آموزان را به این گونه تلفظ جلب كنید.

 آموزش لوحه
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جلسه ی دوم

با نگاه به سوره ی حمد از روی كتاب خود و گوش کردن نوار، آن را ابتدا دسته جمعی و سپس انفرادی بخوانید.

تَـۡمـِلـُك َمـِلـِك  َعـلَـۡیـَك             َصـۡدَركَ 

   ١ـ  َو  ِالَـۡیـَك  َانَـبۡـنـا

٢ـ  َو  َاۡدِخـۡلـنـا  فـی  َرۡحـَمـِتـَك

3ـ  َو  اَ ۡلـِق  مـا  فـى  یَـمـیـِنـَك

4ـ كَـذٰ ِلـَك ِكـۡدنـا  ِلـیـوُسـَف

5     ـ مـا َانۡـَزلۡـنـا َعلَـۡیـَك اۡلـُقـۡرآَن ِلـَشًتّی

6 ـ َاِن اۡضِرۡب ِبـَعـصاَك الۡـبَـۡحـَر

کلمات و عبارات قرآنی ١ تا ٤ را از روی لوحه با اشاره ی معّلم، بخش بخش بخوانید.

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

١ـ سوره ی حمد را بخوان و تعداد کلمه های دارای حرف » ك « را بنویس.   ……… کلمه
٢ـ عبارات قرآنی باال را با صدای بلند بخوان.

 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

20

خدا، نیكوكاران را دوست دارد.

سوره ی آل ِعمران،  آیه ی 134
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١ـ پیام قرآنی درس را بخوان و سه مورد از كارهایی را كه نیكوكاران انجام می دهند، نام ِببر.
٢ـ عبارات قرآنی باال را با صدای بلند بخوان.
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١ـ  ِانّـا  نَـراَك  ِمـَن  الۡـُمـۡحـِسـنیَن        

٢ـ  ِانّـا  كَـٰذِلـَك  نَـۡجـِزی  الۡـُمـۡحـِسـنیَن   

َه  یُـِحـبُّ  الۡـُمـۡحـِسـنیَن  ٣ـ  َو َاۡحـِسـنـوا ِانَّ الـلٰـّ   

سـاَن   ِبـواِلـَدیۡـِه   ِاۡحـسـانًـا نـۡ ـۡیـَنـا   الۡـاِ ٤ـ  َو َوصَّ   

سـاَن  فـی  َاۡحـَسـِن  تَـۡقـویـٍم نـۡ 5  ـ  لَـَقـۡد  َخـلَـۡقـَنـا  الۡـاِ   

ـِبـعـوَن َاۡحـَسَنـه و ذیـَن  یَـۡسـَتـِمـعـونَ       الۡـَقـۡوَل فَـَیـتَّ        6  ـ  َالَـّ

َه  َو  ِبـا لۡـواِلـَدیـِن  ِاۡحـسـانًـا        7  ـ  لـا  تَـۡعـبُـدوَن  ِالّـا الـلٰـّ

فرد خوانی این عبارات قرآنی را بخوانید. 
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جلسه ی چهارم

١ـ  َو  اۡجـَتـِنـبُــوا الـطّـاغـوَت

٢ـ  فَـِنـۡعـَم  الۡـَمـۡولـٰی  َو ِنـۡعـَم  الـنَّـصـیـُر 

ِه نَـۡتـلـوهـا َعـلَۡیـَك ِبـالۡـَحـِقّ ٣ـ  ِتۡلـَك آیـاُت الـلٰـّ

یـاَح  فَـُتـثـیـُر َسـحـابًـا  ذی یُـۡرِسـُل الـِرّ ُه  الَـّ ٤ ـ  َالـلٰـّ  

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

          ١ـ َو ٰهـَذا اۡلـبَـلَـِد الۡـاَمیـِن                                 

          ٢ـ فَـاۡسـَتـِبـُقـوا الۡـَخـۡیـراِت

١ـ سعی کن به کمک خانواده ی خود به تدریج سوره ی حمد را حفظ کنی.
٢ـ عبارات قرآنی باال را با صدای بلند بخوان.

این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی
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جلسه ی پنجم
آیه ی ١٣٤ سوره ی آل عمران را با توجه به ترجمه ی آن  بخوانید.بخوانیم و بدانیم

انسان های خوب و مؤمن، سعی می کنند عصبانی نشوند،  ١ـ  َو  الۡـکــاِظـمـیـَن  الۡـَغـۡیـَظ  

و افراد خطاکار را می بخشند.   ٢ـ  َو  الۡـعـافـیـَن  َعـِن     الـَنـاِس  

و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. ُه  یُـِحـبُّ  اۡلـُمـۡحـِسـنـیـنَ    ٣ـ  وَ   الـلٰـّ

 شخص مردم آزار برای این که دوستان خود را بخنداند، خرده های سبزی مغازه اش را به سوی عابری که به آرامی 
در حال عبور از بازار است، پرتاب می کند. 

یکی از آن ها به آن مرد می گوید: آیا او را شناختی؟ او مالک اشتر، فرمانده ی شجاع و بزرگ امیرالمؤمنین 
امام علی علیه السالم است. 

آن مرد ناگهان بر خود می لرزد و با خود می گوید: وای بر من، باید آماده ی مجازات بزرگی باشم. با این فکر، 
مغازه و دوستان خود را رها می کند به سوی مالک اشتر می دود تا از او عذرخواهی 

کند. مالک اشتر وارد مسجد شده و به نماز مشغول می شود. آن مرد، صبر می کند 
تا نماز مالک تمام شود. سپس در کنار او 
می نشیند و شروع به عذرخواهی می کند. 
مالک می گوید: ای مرد! به مسجد نیامدم 
تو  برای  از خدای مهربان،  آن که  مگر 

درخواست آمرزش و هدایت کنم.

داستان خوبی در جواب بدی را برای خانواده ات تعریف کن و این عبارت قرآنی و ترجمه ی 
آن را بخوان.

تـی ِهـَی َاۡحـَسُن ِاۡدَفـۡع  بِـالَـّ
سوره ی فّصلت، آیه ی ٣٤ 23                                              بدی را به خوبی جواب بده.          

قّصه  » خوبی در جواب بدی «
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جلسه ی اّول درس چهارم 

بخش بخش بخوانید.

سوره ی نـاس
حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

1ـ  ُقـۡل  َاعـوُذ  ِبــَرِبّ  الـّنـاِس
2ـ  َمـِلـِك  الـّنـاِس

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

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

اكنون سوره ی ناس را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب همراه با آن بخوانید.

    سوره ی ناس را از روی كتاب با دّقت بخوان. 

 آموزش لوحه

ُة ـُة   ـة    ة        ت           ـَة          َة         ـِة  ِة  
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