
٦٦

ءاِن َو َعـَلـيَك بِـِتـالَوِة الُقـرۡ
َعـلٰی ُکـِلّ حاٍل٭

انس با قرآن كرميفصل سوم

تو را سفارش می کنم که هميشه قرآن بخوانی.        
 

( هفته اى چهار ساعت )

٭ وسائل الشيعه، ج٤، ص ٨٣٩

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

پيامبر اعظم صلّی اللّٰه عليه و آله
به حضرت علی عليه السالم فرمودند:
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فرزندم!
خواندن قرآن در هر روز، سفارش خدا، پيامبر اكرم و امامان ماست!

هر  اين که  يعنى  قرآن  با  ُانس  کنی.  پيدا  ُانس  قرآن  با  كودكى  همين  از  كن  سعى 
اين  در  بفهمى.  کم کم   را  خدا  سخن  معناى  كنى  سعی  و  بخوانى  قرآن  آيه   چند  روز 
معصوم  و   امامان  بزرگوار  پيامبر  فرشتگان،  و  می شود  ُخشنود  تو  از  خداوند  صورت 

براى موفّقّيت تو دعا می کنند.
برای يادگيری بهتر قرآن به تمرين و تکرار بيشتر نياز داريم، از اين رو سعی کنيد تمرين های 

«انس با قرآن در خانه» را هميشه به طور منظم و با دقت انجام دهيد.
ريَف ٭  گرداند. َل الّلُٰه تَعالٰی  َفَرَجُه الشَّ اميد است انس با قرآن كريم تو را از ياران امام زمان َعـجَّ

٭ با گفتن اين جمله از خدا می خواهيم که امام زمان، هر چه زودتر ظهور کنند. 
٦٧



درس اول

سوره ی حمد و آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره
خواندن در گروه

جلسه ی اول

ۡحٰمِن الرَّحيِم   ١   ِبۡسِم اللِّٰه الرَّ
 ٣ الرَّحيِم    ِن  ـٰ ۡحم ٢      َالرَّ الۡعالَميَن    َرِبّ  ِللِّّٰه  َالَۡحۡمُد   
بُـُد َو ِايّاَك نَۡسَتِعيُن    ٥  ماِلِك يَـۡوِم  الّديِن   ٤         ِايّاَك نَـعـۡ
راَط الُۡمۡسَتقيَم    ٦    ِصراَط الَّذيَن َانَۡعۡمَت  ِاۡهِدنَا الِصّ

َعلَۡيِهۡم َغۡيِر الَۡمۡغضوِب َعلَۡيِهۡم َو اـــَل الّضالّيَن    ٧

٦٨



فرفرد خوانی

اُنس با قرآن در خانه

٦٩

آيات درس را با صداى بلند برای هم کالسی های خود بخوانيد.

سوره ی حمد و آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره را از کتاب گويا گوش کن 
و سعی کن مانند آن بخوانی.

ِحيِم  ۡحٰمِن الرَّ ِبۡسِم اللِّٰه الـرَّ
الــم   ١    ٰذِلَك اۡلـِكتاُب ال َريَۡب فيـِه هُـًدی 
ِمنوَن ِباۡلَغۡيِب َو ُيـقيموَن  ِلۡلُمتَّقيَن   ٢       َالَّذيَن يُـٔوۡ
وَ الَّذيَن     ٣ ُيۡنِفقوَن    َرَزۡقناهُۡم  ِمّما  َو  الَة  الصَّ
َقبِۡلَك  ِمۡن  ُانِۡزَل  ماۤ  َو  ِالَۡيَك  ُانِۡزَل  ِبماۤ  ِمنوَن  يُـٔوۡ
ِئَۤك َعلٰی هًُدی  ـٰ َو ِبأۡالِخَرِة هُۡم يُوِقنوَن    ٤       ُاول

ِئَۤك هُـُم الُمۡفِلحوَن    ٥ ـٰ ِمۡن َرِبِّهم  َو ُاول
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دخترم! آيا خود را براى جشن تكليف آماده کرده ای؟

َرّب: …

ـالِه َم  الـصَّ ي ی ُمـق َرِبّ اۡجـَعـۡلـن
پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرار ده.

     سوره ى ابراهيم، آيه ى ٤٠

َصالة: …

پيام قرآنی

سوره ی حمد و آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره جمع خوانی
فرد خوانیبا كتاب گويا

جلسه ی دوم

فعاليت: اين پيام قرآنی را حفظ کنيد و آن را در قنوت نماز خود بخوانيد.



٧١

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

يکی از دعاهايی را که می توان در قنوت نماز خواند، دعای امام زمان عليه السالم است.
ِة بِْن الَحَسن …» را برای خانواده ات از حفظ بخوان.  دعای «اللُّٰهمَّ کُْن ِلَوِليَِّك الُْحجَّ

     
ـالَة،  ١ــ يا بُـَنیَّ َاِقـۡم الـصَّ

      فرزندم! نماز بخوان. 
٢ــ َو ۡأُمـۡر ِبالۡـَمۡعـروِف، 

      و مردم را به انجام کارهای خوب دعوت کن،
٣ــ َو انۡـُه َعـِن الۡـُمـۡنَکـِر، 

      و آن ها را از انجام کارهای بد، نهی کن،
٤ــ َو اۡصِبـۡر َعلـٰی ما َاصابَـَك، 

      و در اين کار، صبر و مداومت داشته باش،
٥ــ ِانَّ ٰذِلـَك ِمۡن َعـۡزِم اۡالُموِر 

      که اين کار تو مهم و باارزش است.
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٢ــ کتاب ُغررالحکم، ج ١، حديث ٧٢٢٣٥١ ١ــ از بخش قرآن در تابستان استفاده شود.  

جلسه ی سوم

خواندن در گروه

بيشتبيش تربدانيم

آيات ٦ تا ١١ سوره ی بقره را ابتدا به صورت فردی و سپس در گروه بخوانيد١. 

فعاليت: آيات ٦ تا ١١ سوره ی بقره را برای کالس بخوانيد. 

اُنس با قرآن در خانه

با کمک پدر و مادر آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره را حفظ کن و سعی کن مانند 
کتاب گويا بخوانی. 

١ــ سور ی بقره دومين و بزرگ ترين سوره ی قرآن است. 
٢ــ اين سوره ٢٨٦ آيه دارد و درباره ی موضوعات و داستان های مختلفی سخن گفته است. 
 ٣ــ بقره به معنی گاو است و علت نام گذاری آن، اشاره ی اين سوره به داستان گاو بنی اسرائيل است.

فعاليت:خوب است کتاب داستان گاو بنی اسرائيل را از کتاب خانه ی مدرسه يا مسجد محل تهيه 
کرده و آن را بخوانيد و برای هم کالسی های خود تعريف کنيد. 

٤ــ اميرالمؤمنين امام علی عليه السالم فرمودند: 

ابتدا دانش آموزان داوطلب و سپس ساير دانش آموزان بخوانند.

آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره    جمع خوانی

فرفرد خوانی

حفظ قرآن

َجـماُل اۡلـُقۡرآِن، َاۡلـبَـَقـَرُة  َو آُل ِعۡمراِن٢
زيبايی قرآن، به سوره ی بقره و آل عمران است. 



٧٣

مسابقه و سرگرمی :

فعاليت: اين حديث نورانی را حفظ کنيد. 

حديث نورانی اين درس را حفظ کن و آن را برای اعضای خانواده ات بخوان. 

عبارات اذان را به صورت انفرادی و با صدای بلند بخوانيد.

پيامبر اعظم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:
روا بُـيوتَـکُۡم ِبـِتـالوَ  ِة الۡـُقۡرآِن ٭ نَـِوّ

« خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد. »« خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد. »

آموزان  دانش  ساير  کمک  به  معلم  و  گويند  می  اذان  ترتيب  به  عالقمند،  و  داوطلب  آموزان  دانش 
نفرات برتر را انتخاب می کند. اين دانش آموزان می توانند هنگام نماز جماعت مدرسه، اذان بگويند.

مسابقه ی اذان

اُنس با قرآن در خانه

مترين مناز:

جلسه ی چهارم

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

پرسش حفظ قرآن

٭  اصول کافی، ج٢، ص ٦١٠

يادآوری آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره    فرد خوانیجمع خوانی



جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

٧٤

آيات ٢٥٥ تا ٢٥٧ سوره ی بقره را از کتاب گويا بخوان و سعی کن مانند آن بخوانی.

ِسـَنـٌة  َتۡأُخـُذهو  ال  اۡلـَقـّيوُم،  اۡلـَحـىُّ  ُهـَو،  ّال  ِا ِاٰلـَه  ال  ُه  َاللّٰ
ۡن ـَ ۡرِض، م ـمـاواِت َو ما ِفى اۡالَ َو ال َنـۡوٌم، َلـهو ما ِفى السَّ
ذى َيۡشـَفـُع ِعۡنـَدهو ِاّال ِبـِاۡذِنـه ى، َيۡعـَلـمُ ما َبۡيـَن َاۡيـديـِهۡم  َذا الـَّ
َو ما َخۡلـَفـُهۡم، َو ال ُيـحيـطوَن ِبـَشۡىٍء ِمۡن ِعۡلـِمـه ى ِاّال ِبـما 
َيـئوُدهو  وَ ال  ۡرَض،  وَ اۡالَ ـماواِت  السَّ ِسـيُّـُه  ُكۡر َوِسـَع  شاَء، 
ال ِاۡكـراَه ِفى الّديـِن،  ِحۡفـُظـُهـما، َو ُهـَو اۡلـَعـِلـىُّ اۡلـَعـظيـُم
ِبالّطاغوِت،  َيۡكـُفۡر  َفـَمۡن   ، اۡلـَغـِىّ ِمـَن  ۡشـُد  الـرُّ َتـَبـيَّـَن  َقۡد 
اۡلـُوۡثـقٰى، ِباۡلـُعۡرَوِة  اۡسـَتۡمـَسـَك  َفـَقـِد  اللِّٰه،  ِب ِمۡن  ُيـؤ ۡ َو 
ذيـَن  ُه َوِلـىُّ الـَّ ُه َسـميـٌع َعـليـٌم  َاللّٰ َال اۡنـِفـصاَم َلـها، َو اللّٰ
ذيـَن  الـَّ َو  الّنوِر،  ِاَلى  ـُلـماِت  الظُّ ِمـَن  ِرُجـُهۡم  ُيۡخـ ءاَمـنوا، 
الّنوِر ِمـَن  ُيۡخـِرجوَنـُهۡم  الّطاغوُت،  ُهـُم  ـياؤ ُ َاۡوِل َكـَفـروا 

ـُلـماِت،  ُاولٰـِئـَك َاۡصـحاُب الّناِر  ُهۡم  فيـها خاِلـدوَن ِاَلى   الظُّ

درس دوم

آيات ٢٥٥ تا ٢٥٧ سوره ی بقره (آية الکرسی)

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧
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جلسه ی دوم

پيام قرآنی
لَـَح ا  َو َاۡص فَـَمـۡن  َعـف

هر كس كه دوستش را ببخشد و با او آشتى كند،   

ِه فَـاَۡجـُره و  َعـلَـی الـلـّٰ
خدا به او پاداش مى دهد.

پاداش ر: َاۡج
سوره ى شورٰى، آيه ى ۴۰

آية الکرسی (آيات ٢٥٥ تا ٢٥٧ سوره ی بقره)  خوانی جمع 
فرد خوانیبا كتاب گويا

براى تصوير داستانى تعريف كنيد. گفت و گو:



٧٦

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

آية الکرسی را از کتاب گويا گوش کرده و درباره ی پيام قرآنی اين درس با اعضای 
خانواده ی خود مشورت کن. 

اين عبارات قرآنی را با توجه به معنای آن ها بخوانيد. 
ۡلـُح َخۡيـٌر  ١ــ  َو الـصُّ

      صلح و آشتی بهتر است.                            سوره ی نساء، آيه ی ١٢٨
٢ــ  َو َاۡصِلـحوا ذاَت بَـۡيـِنـکُۡم 

      بين خودتان صلح و آشتی بر قرار کنيد.        سوره ی َانفال، آيه ی ٧
َّما الُۡمٔوِمـنوَن ِاۡخَوَة فَاَۡصـِلـحوا بَـۡيـَن َاۡخَويۡـکُۡم   ٣ــ  ِان

      مؤمنين باهم برادرند، پس بين برادرانتان آشتی دهيد.  
سوره ی ُحجرات، آيه ی ١٠

ۡفـَح الَۡجـميـَل   ٤ــ  فَاۡصـَفِح الصَّ
      از اشتباه و خطای دوستت بگذر و آن را ناديده بگير. 

سوره ی حجر، آيه ی ٨٥
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١ــ آيه ی ٢٥٥ سوره ی بقره، به آية الکرسی معروف است. 
٢ــ آية الکرسی، سيد آيات قرآن است، يعنی با عظمت ترين آيه ای است که درباره ی شناخت خدای 

مهربان با ما سخن می گويد. 
٣ــ خواندن آية الکرسی پس از نمازهای روزانه، هنگام خارج شدن از خانه، هنگام مسافرت و 

هنگام خوابيدن سفارش شده است. 

جلسه ی سوم

بيشتبيش تربدانيم

اُنس با قرآن در خانه

حفظ قرآن

فعاليت: آيات ١٢ تا ١٦ سوره ی بقره را برای کالس بخوانيد.

با کمک والدين خود آيه ی ٢٥٥ بقره (آية الکرسی) را حفظ کن و سعی کن 
آن را مانند کتاب گويا بخوانی.

فعاليت: درباره ی فوايد و فضيلت خواندن آية الکرسی تحقيق کنيد و نتيجه ی آن را در کالس 
ارائه کنيد. 

آيه ی ٢٥٥ بقره (آية الکرسی)     نیفرد خوانیجمع خوانی

نیفرد خوانیآيات ١٢ تا ١٦ سوره ی بقره خواندن در گروه



٧٨

« اگر بدانيد آي« اگر بدانيد آيةةالکرسی تا چه اندازه اهّمّيت دارد،الکرسی تا چه اندازه اهّمّيت دارد،  
هيچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنيد. »هيچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنيد. »٭

عباراِت ِاقامه را به صورت انفرادی و با صدای بلند بخوانيد.

١ــ دو يا سه گروه ٥نفری از دانش آموزان باهم رقابت می کنند. 
٢ــ هر گروه يک نماز جماعت ٢رکعتی همراه با مکبّری برگزار می کنند. 

٣ــ ساير دانش آموزان به کمک معلم گروه برتر را انتخاب می کنند. 

چه خوب است آية الکرسی را حفظ كنيم و هر روز در پايان نمازهاى خود يا 
هر وقت مناسب ديگرى آن را بخوانيم.

مسابقه ی ُمکّبری

حضرت على عليه الّسالم فرمودند: 

جلسه ی چهارم

مسابقه و سرگرمی :

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

حديث نورانی

٭ تفسير نمونه، ج ٢، ص ١٩١

آيات ٢٥ تا ٤١ سوره ی ابراهيم را پيش خوانی کن و داستان چشمه ی زمزم را بخوان. 

مترين مناز:

فرد خوانیآيه ی ٢٥٥ سوره ی بقره (آية الکرسی)جمع خوانی



آيات ٣٥ تا ٤١ سوره ی ابراهيم را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

٧٩

درس سوم

َو ِاذۡ   قاَل ِاۡبـراهيـُم َرِبّ اۡجـَعۡل ٰهـَذا اۡلـَبـَلـدَ   ءاِمـًنا     َو اۡجـُنۡبـنى 
َاۡضـَلۡلـَن  ُهـنَّ  ِانـَّ َرِبّ  ۡصـناَم   اۡالَ َنۡعـُبـَد  َاۡن  َبـِنـىَّ  َو 
َمۡن  َو  ِمـّنى   هو  َفـِانـَّ َتـِبـَعـنى  َفـَمۡن  الّنـاِس  ِمـَن  َكـثيـًرا 
نا ِاّنى َاۡسـَكۡنـُت ِمۡن  َك َغـفوٌر َرحيـٌم  َربـَّ َعـصانى َفـِانـَّ
نا  ِم  َربـَّ تى  ِبـواٍد َغۡيـِر ذى َزۡرٍع  ِعۡنـَد َبۡيـِتـَك اۡلـُمـَحـرَّ يـَّ ُذِرّ
َتۡهـوى  الّناِس  ِمـَن  َاۡفـِئـَدًة  َفاۡجـَعۡل  ـالَة   الصَّ ِلـيُـقيـُموا 
ُهۡم َيۡشـُكـروَن   ِاَلۡيـِهۡم  َو اۡرُزۡقـُهۡم ِمـَن الثَّـَمـراِت  َلـَعـلـَّ
ِه َك َتۡعـَلـُم ما ُنۡخـفى َو ما ُنۡعـِلـُن َو ما َيۡخـفٰى َعـَلى اللّٰ نا ِانـَّ َربـَّ

ذى  ـِه  الـَّ ماِء  َاۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰ ِمۡن َشۡىٍء  ِفى اۡالَۡرِض َو ال ِفى السَّ
َرّبى  ِانَّ  ِاۡسـحاَق   َو  ِاۡسـماعيـَل  اۡلـِكـَبـِر  َعـَلى  لى  َوَهـَب 
ِمۡن  َو  ـالِة  الصَّ ُمـقيـَم  اۡجـَعۡلـنى  َرِبّ  عاِء   الدُّ َلـَسـميـُع 
َنا اۡغـِفۡر لى َو ِلـواِلـَدىَّ  نا َو َتـَقـبَّۡل ُدعاِء  َربـَّ تى،  َربـَّ يـَّ ُذِرّ

ِمـنيـَن  َيۡوَم َيـقوُم اۡلـِحـساُب  َو ِلۡلـُمو ٔۡ

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آيات ٣٥ تا ٤١ سوره ى ابراهيم



حضرت ابراهيم ــ عليه الّسالم ــ و همسرش هاجر در سرزمين شام٭ زندگى مى كردند. 
خدا به او و همسرش هاجر در سن پيرى، فرزندى بخشيد. نام او را اسماعيل گذاشتند. 
هنوز مّدت زيادى از تولّد اسماعيل نگذشته بود كه خداوند به حضرت ابراهيم فرمان داد كه 

همسر و فرزندش را به سرزمين «مّكه» ببرد و آن ها را در همان جا بگذارد و باز گردد.
حضرت ابراهيم فرمان خدا را پذيرفت و هاجر و اسماعيل را بر ُشترى سوار كرد و به 
سوى مّكه رفتند. وقتى به آن جا رسيدند، بيابانى خشک و بى آب و علف ديدند. در آن بيابان 

هيچ كس زندگى نمى كرد.
خدا فرمان داده است كه من شما را  او گفت:  حضرت ابراهيم به  هاجر نگران شد. 
اين جا بگذارم، ولى نگران نباش. آن گاه حضرت ابراهيم دست های خود را به دعا بلند کرد 
تی … »، پروردگارا! من به فرمان تو خانواده ی خود را به  يَّ نا ِانّی َاۡسَکۡنُت ِمۡن ُذِرّ َّ و گفت:  « َرب

اين سرزمين آوردم، تو نيز نگهبان آنان باش! 

٭ سرزمين شام: نام قديمی سرزمينی است که امروزه کشورهای سوريه، اردن، لبنان و فلسطين در آن قرار دارد.

قصه ی آيه ها:

چشمه ى زمزم

٨٠

جلسه ی دوم

آيات ٣٥ تا ٤١ سوره ی ابراهيم
فرد خوانیجمع خوانی



حضرت ابراهيم، همسر و فرزندش را به خدا سپرد و به سرزمين شام برگشت.       
آفتاِب گرم  بر همه جا مى تابيد. اسماعيل از خواب 
بيدار شد و چون تشنه بود شروع كرد به گريه كردن. 
آب  قطره  يک  ولى  رفت،  آب  ظرف  سراغ  ه  ب هاجر 
هم در آن نبود؛ به اطراف نگاه كرد؛ از دور آبى ديد 
و به سوى آن َدويد، اّما وقتى جلو رفت متوجه شد كه 

٨١



سراب٭ است. برگشت و به سمت ديگر نگاه كرد. دوباره آبى ديد و به سوى آن دويد. اّما باز هم 
سراب بود. او براى يافتن آب، فاصله ى بين دو كوه كوچكى را كه آن جا بود، هفت بار طى كرد. 

سرانجام هاجر خسته شد و به سراغ كودک خود رفت. ناگهان ديد از زير پاى اسماعيل، 
همان جايى كه او پاهاى كوچكش را به زمين مى زد، يک چشمه ى آب جوشيده و باال آمده 

است. هاجر خوشحال شد و فرياد زد: خداى بزرگ! چشمه! چشمه! 
نام چشمه را َزمَزم گذاشتند. كم كم پرنده هايى هم در آن جا فرود آمدند و آب نوشيدند. 
مدتى بعد گروهى از صحرانشينان به كنار چشمه آمدند و در آن جا ساكن شدند. رفته رفته تعداد 

آن ها بيش تر شد و شهر مّكه به وجود آمد.     
هاجر خدا را شكر كرد و دانست كه دعاى حضرت ابراهيم قبول شده است  و ديگر او 

و اسماعيل تنها نيستند.

٨٢
٭ سراب: زمين خشکی است که از دور، مانند آب به نظر می رسد.



٨٣
اُنس با قرآن در خانه

داستان چشمه ی زمزم را برای اعضای خانواده ات تعريف کن و آيات ٣٥ تا ٤١ 
سوره ی ابراهيم را مانند کتاب گويا بخوان. 



٨٤

جلسه ی سوم

بيشتبيش تربدانيم

اُنس با قرآن در خانه

حفظ قرآن

به کمک والدين خود آيات ٤٠ و ٤١ سوره ی ابراهيم را حفظ کن و سعی کن 
آن ها را مانند کتاب گويا بخوانی.

در اين دو آيه از خداوند می خواهيم: 
١ــ پروردگارا! مرا و فرزندانم را برپاکننده ی نماز قرار ده؛

٢ــ پروردگارا! دعای مرا بپذير؛ 
٣ــ پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه ی مؤمنان را، در روز قيامت، بيامرز.

فعاليت: اين دو آيه را در قنوت نمازتان بخوانيد. 

نیفرد خوانیآيات ١٧ تا ٢٠ سوره ی بقره خواندن در گروه

آيات ٤٠ و ٤١ سوره ی ابراهيم    نیفرد خوانیجمع خوانی



٨٥

سوره هاى حمد و توحيد را با صداى بلند شبيه کتاب گويا بخوانيد.

گفت و گو:

حضرت فاطمه زهرا سالمُ اهللا عليها فرمودند: 

« پدرم رسول خدا، به دو فرزندم حسن و حسين سوره هايی از« پدرم رسول خدا، به دو فرزندم حسن و حسين سوره هايی از
 قرآن را ياد می دادند.» قرآن را ياد می دادند.»٭

جلسه ی چهارم

حديث نورانی

٭ مسند حضرت فاطمه سالم الله عليها، ص ٢٣٥

در نماز، به جای سوره ی توحيد چه سوره های ديگری را می توان خواند؟ 

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

آيات ٢١ تا ٢٧ سوره ی ِاسراء را از صفحه ی بعد پيش خوانی کن. 

فرد خوانیآيات ٤٠ و ٤١ سوره ی ابراهيمجمع خوانی



آیات ٢١ تا ٢٧ سوره ی ِاسراء را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٢١ تا ٢٧ سوره ى ِاسراء
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ـٔاِخـَرُة  َلـۡلۡ َو  َبۡعـٍض   َعـلٰى  َبۡعـَضـُهۡم  ۡلـنا  َفـضَّ َكۡيـَف  ُاۡنـُظۡر 

ِه  َاۡكـَبـُر  َدَرجاٍت    وَ   َاۡكـَبـُر َتۡفضيًل ال َتۡجـَعۡل َمـَع اللّٰ

َك  َربُـّ َقـضٰى  َمۡخذواًل  َو  َمۡذموًما  ءاَخـرَ  َفـَتۡقـُعـَد  ِاٰلـًها 

َااّل َتۡعـُبـدوا ِااّل ِاّیاُه،  َو ِباۡلـواِلـَدۡیـِن ِاۡحـسانًا، ِاّما َیۡبـُلـَغـنَّ 

ِعۡنـَدَك اۡلـِكـَبـَر  َاَحـُدُهما َاۡو ِكـلُهـما، َفـل َتـُقۡل َلـُهـما 

، وَ   ال َتۡنـَهۡرُهـما، َو ُقۡل َلـُهما َقۡواـــًل� َكریًما  َو اۡخـِفۡض  ُاٍفّ

ۡحـَمـِة، َو ُقۡل َرِبّ اۡرَحۡمـُهـما،  َلـُهـما َجـناَح الذُّ  ِلّ ِمـَن الرَّ

ُكۡم َاۡعـَلـُم ِبـما فى ُنـفوِسـُكۡم،    يانى َصـغيـًرا   َربُـّ َكـما َربَـّ

ـَاّوابيـَن َغـفوًرا   هو كاَن ِلـۡلۡ ِاۡن َتـكونوا صاِلـحيـَن ، َفـِانَـّ

ـبيـِل  ـهو  َو اۡلـِمۡسـكيـَن َو اۡبـَن السَّ َو ءاِت َذا   اۡلـُقۡربٰى َحـقَّ

ِاۡخـواَن  كانوا   ریَن  اۡلـُمـَبـِذّ ِانَّ  ۡر    َتبۡـذیـرًا   ال              ُتـَبـِذّ َو 

ۡيـطاُن ِلـَرِبّـه ى َكـفوًرا  ـياطيـِن َو كاَن الشَّ الشَّ

٢٤

درس چهارم

٢٥

٢٢

٢١

٢٦

٢٧

٢٣



٨٧

 َو ُقـۡل لَـُهـمـا َقـۡواـــًلکَـريـًمـا
با پدر و مادرت، با احترام و مهربانی سخن بگو.

ُقـۡل:...                           َقـۡول:...
شما به پدر و مادر خود چه نيكى هايى كرده ايد؟

سوره ى ِاسراء، آيه ى ٢٣

جلسه ی دوم

پيام قرآنی

آيات ٢١ تا ٢٧ سوره ی ِاسراء جمع  خوانی
فرد خوانیبا كتاب گويا

گفت و گو:

فعاليت: اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.



٨٨

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه
درباره ی مفهوم پيام قرآنی باال با اعضای خانواده ات گفت و گو کن.

١ــ َو قولوا لَـُهۡم َقـۡواـــًل َمۡعـروفًا 
      و با آنان شايسته و مناسب سخن بگوييد.    

سوره ی نساء، آيه ی ٨
٢ــ َو قولوا َقـۡواـــًل َسـديـًدا

      و هميشه سخن حق و درست بگوييد.  
سوره ی َاحزاب، آيه ی ٧٠

٣ــ فَـُقۡل لَـُهۡم َقـۡواـــًلَمۡيـسوًرا
      با آن ها با نرمی و مهربانی سخن بگو.   

سوره ی ِاسراء، آيه ی ٢٨
٤ــ ِلـَم تَـقولوَن ما ال تَۡعـلَـموَن

      چرا چيزی را می گوييد که به آن عمل نمی کنيد؟! 
سوره ی صف، آيه ی ٢



٨٩

گفت و گو:

اُنس با قرآن در خانه

جلسه ی سوم

حديث نورانی اين جلسه را حفظ کن و آن را برای پدر و مادرت بخوان و 
از آن ها بخواه تا برای تو دعا کنند. 

٭ کتاب ُغَرُرالِحَکم، جلد ٢، ص ٢١

حفظ قرآن

  اميرالمؤمنين امام على عليه السالم فرمودند: 
ِبـرُّ الۡـواِلـَديۡـِن َاکۡـبَـُر فَـريـَضـٍه٭

نيکی به پدر و مادر، بزرگ ترين فريضه است. 
َفريضه: واجب، دستور الهی 

فعاليت: آيات ٢١ تا ٢٤ سوره ی بقره را برای کالس بخوانيد. 

چرا نيکی به پدر و مادر، بزرگ ترين فريضه و دستور الهی است. 

هم  با  درس،  کالس  به  معلم  ورود  هنگام  را  آن  و  کنيد  حفظ  را  نـورانی  حديث  اين  فعاليت: 
بخوانيد. 

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

آيات ٢١ تا ٢٤ سوره ی بقره  نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ١ تا ١٣ سوره ی َاعـلٰی نیفرد خوانیجمع خوانی



٭ کتاب ِخصال شيخ صدوق، ص ٩٠١٥٦

َه فَـَمۡن لَـۡم يَۡشـکُـۡر واِلـَديۡـِه، لَـۡم يَۡشـکُـِر الـلـّٰ
٭  

 
کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند، از خدا تشکر نکرده است.کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند، از خدا تشکر نکرده است.

امام رضا عليه الّسالم فرمودند:

فعاليت: با دوستان خود درباره ی اين که در قنوت چه دعاهای ديگری را می توان خواند، بحث و گفت  وگو کنيد. 

بيشتبيش تربدانيم

١ــ کتاب ُغَرروالِحَکم، جلد ٢، ص ٢١

ذكر ُقنوت را با صداى بلند بخوانيد.

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

جلسه ی چهارم

١ــ قنوت در نماز مستحب است اما بهتر است خوانده شود. 
٢ــ در قنوت بهتر است اول صلوات خوانده شود. 

٣ــ در قنوت می توان دعاهای مختلفی را خواند. مثالً آيات ٤٠ و ٤١ سوره ی ابراهيم را که در درس 
قبلی حفظ کرده ايد. 

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

اين شعر زيبا را حفظ کن و برای پدر و مادرت بخوان. 

بابک نيک طلب

مهه ي خوىب هاست.  مادرم! لبخندت  
خنده ي  زيباست ، خندان باش   مثل 

وقت خوش حاىل ماست حلظه ي شادي ِ تو  

فرد خوانیيادآوری آيات ١ تا ١٣ سوره ی َاعلٰیجمع خوانی



آیات ٥٥ تا ٦٠ سوره ی آل عمران را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی. 

جلسه ی اول

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٥٥ تا ٦٠ سوره ى آِل ِعمران
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ُه  یا عيـسٰى ِاّنى ُمـَتـَوّفيـَك َو راِفـُعـَك ِاَلـىَّ  َو  ِاۡذ قاَل اللّٰ

َبـعوَك  ذیـَن اتَـّ ذیـَن َكـَفـروا َو جاِعـُل الَـّ ـُرَك ِمـَن الَـّ ُمـَطـِهّ

ذیـَن َكـَفـروا ِالـٰى َیـۡوِم اۡلـِقـياَمـِة ُثـمَّ ِاَلـىَّ َمۡرِجُعُكۡم  َفـۡوَق الَـّ

َفـَاۡحـُكـُم    َبۡيـَنـُكۡم   فى   ما  ُكۡنـُتۡم فيـِه  َتۡخـَتـِلـفوَن 

ِفى  َشـدیـًدا  َعـذابًا  ُبـُهۡم  َفـُاَعـِذّ َكـَفـروا   ذیـَن  الَـّ ا  َفـَامَّ  

ا  َامَّ َو  ناِصـریـَن   ِمۡن  َلـُهۡم  ما  َو  ااۡلِٔخـَرِة   َو  ۡنـيا  الدُّ

َفـُيـَوّفيـِهۡم  َعـِمـُلـوا  الّصاِلـحاِت   َو   ءاَمـنوا   ذیـَن   الَـّ

ُاجوَرُهۡم  َو اللُّٰه ال ُیـِحـبُّ الّظاِلـميـَن  ٰذِلـَك َنـۡتـلوُه 

َمـَثـَل  ِانَّ  اۡلـَحـكيـِم   ۡكـِر  الِذّ َو  ااۡۡلٔیاِت  ِمـَن  َعـَلۡيـَك 

ُثـمَّ  ُتـراٍب   ِمۡن  آَدَم  َخـَلـَقـهو  َكـَمـَثـِل  ِه  اللّٰ ِعۡنـَد  عيـسٰى 

َاۡلـَحـقُّ ِمۡن َرِبّـَك  َفـل َتـُكۡن  قاَل َلـهو ُكۡن َفـَيـكوُن  

ِمـَن اۡلـُمۡمـَتـریـَن

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

درس پنجم

اُنس با قرآن در خانه
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يـَن م اِل ُه ال  يُـِحبُّ الـظّ وَ  الـلـّٰ
خدا، ستمگران را دوست ندارد.

   سوره ى آل عمران، آيه ى ۵۷

ظاِلـميـَن : ظالمان ، ستمگران ال   يُـِحبُّ : دوست ندارد    

جلسه ی دوم
آيات ٥٥ تا ٦٠ سوره ی آِل ِعمران  جمع خوانی

فرد خوانیبا كتاب گويا

پيام قرآنی

با کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنيد. گفت و گو:

فعاليت: اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.



٩٣

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

درباره ی مفهوم دو کلمه ی «ظالم» و «مظلوم» با اعضای خانواده ات مشورت و 
گفت وگو کن.

الـّصـاِبـريـَن هُ  يُـِحبُّ الـلـّٰ َو  ١ــ
خداوند صبرکنندگان را دوست دارد.

سوره ی آل عمران، آيه ی ١٤٨
ه و اليُـِحـبُّ الۡـُمـۡسـِرفـيـَن ـَّ ِان ٢ــ

خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.
سوره ی َاعراف، آيه ی ٢١

َه اليُـِحـبُّ الۡـکـاِفـريـَن نَّ الـلـّٰ ٣ــ فَـاِ
خداوند کافران را دوست ندارد. 

سوره ی آل عمران، آيه ی ٣٢
َه اليُـِحـبُّ الۡـُمـۡفـِسـديـَن ٤ــ ِانَّ الـلـّٰ

خدا کسانی را که کارهای بد انجام می دهند، دوست ندارد.
سوره ی ِقصص، آيه ی ٧٧



٩٤

گفت و گو:

آيات ٢٥ و ٢٦ سوره ی بقره را ابتدا به صورت فردی و سپس در گروه بخوانيد.

حفظ قرآن

و  کن  گفت وگو  خانواده ات  اعضای  با  جلسه  اين  نورانی  حديث  ه ی  ر ا درب
سوره ی َاعلٰی را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن.

فعاليت: آيات ٢٥ و ٢٦ سوره ی بقره را برای کالس بخوانيد.

با کسی که به ديگران ظلم و ستم می کند، چگونه رفتار کنيم.

جلسه ی سوم

خواندن در گروه

٭ کتاب ُغررالِحکَم، جلد ١، ص ٨٤٥

َمـۡن ظَـلَـَم ظُـِلـَم٭
هر کس ستم کند، ستم می بيند.

فعاليت:  اين حديث نورانی را حفظ کنيد.

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

اُنس با قرآن در خانه

آيات ١٣ تا ١٩ سوره ی َاعلٰی نیفرد خوانیجمع خوانی

اميرالمؤمنين امام على عليه الّسالم فرمودند:



٩٥

ذكر ركوع را با صداى بلند بخوانيد.

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

بيشتبيش تربدانيم

جلسه ی چهارم

١ــ رکوع از واجبات و ارکان نماز است.
٢ــ به جای ذکر رکوع می توان سه مرتبه «ُسبحاَن اللّٰه» گفت. 

سوره ی َاعلٰی را با استفاده از کتاب گويا حفظ و مرور کن و آن را برای اعضای 
خانواده ات بخوان.

حديث نورانی

فعاليت: با کمک معلم خود بررسی کنيد در هنگام گفتن ذکر کدام يک از واجبات نماز، بدن بايد 
ساکت و بی حرکت باشد.

٭  بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢٠٤، حديث ٣١

  امام حسن مجتبى عليه الّسالم فرمودند:
« « هرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا، دير يا زود قبول می شودهرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا، دير يا زود قبول می شود..»»٭

فرد خوانیيادآوری آيات ١٣ تا ١٩ سوره ی َاعلٰی جمع خوانی
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ُه   نى َانَـا اللّٰ َو اَ َنـا اۡخـتـۡرتُـَك َفاۡسـَتـِمۡع ِلما يوحٰى  ِانـَّ
ـالَة ِلـِذۡكرى     َه ِاّال َانَـا  َفاۡعـُبۡدنى َو َاِقـِم الصَّ ـٰ ل ال ِا
ِانَّ الّساَعـَة ءاِتـَيـٌة َاكاُد ُاۡخـفيـها ِلـُتـۡجـزٰى ُكـلُّ َنۡفٍس ِبما 
ِمـُن ِبـها   َك َعۡنها  َمۡن ال ُيـو ٔۡ نـَّ َتۡسـعـٰى  َفـال َيـُصـدَّ
َبـَع َهـواُه  َفـَتۡردٰى   َو ما ِتۡلـَك ِبـَيـميـِنـَك يا  َو اتـَّ
ـُا َعـَلۡيـها  َو َاُهـشُّ  موسٰى  قاَل ِهـَى َعـصاَى َاَتـَوكَّ
ِبـها َعـلـٰى َغـَنـمى  َو ِلـَى فيـها َمــٔاِرُب ُاۡخرٰى  قاَل 
ذا ِهـَى َحـيَّـٌة َتۡسعـٰى ِقـها يا مـوسٰى  َفـَاۡلقاها َفـاِ ۡل َا
 قاَل ُخۡذها َو ال َتـَخۡف  َسـُنـعيـُدها سيـَرَتـَها اۡالولٰى
ـۡضاَء ِمـۡن   َو اۡضـُمۡم َيـَدَك ِالـٰىَجـناِحـَك  َتۡخُرۡج َبي
اۡلُكۡبرٰى ءاياِتـَنا  ِمۡن  ُاۡخرٰى  ِلـُنـِرَيَك  سوٍء  ءاَيـًة  ِر  ۡي َغ
هو َطـغٰى  قاَل َرِبّ اۡشَرۡح   ِاۡذَهۡب ِالٰى ِفۡرَعۡوَن  ِانـَّ
ۡر لى َاۡمرى  َو اۡحُلۡل ُعـۡقـَدًة  لى َصۡدرى  َو َيـِسّ

ِمۡن ِلـسانى  َيۡفَقـهوا َقۡولى

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣٢٤

٢٦ ٢٥

٢٧٢٨

جلسه ی اولدرس ششم

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ى طه (طاها)

آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ی طه را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.
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پيامبرى حضرت موسٰى عليه الّسالم
زندگی حضرت موسی عليه الّسالم بسيار پُرماجرا بود. او پس از رهايی از دست فرعون، 
به شهر َمديَن هجرت کرد. در آن جا با يکی از پيامبران خدا به نام حضرت ُشعيب آشنا شد و با 
يکی از دختران او ازدواج کرد. حضرت موسی، گوسفندان حضرت شعيب را به چرا می برد و 

از آن ها مراقبت می کرد.
زندگی حضرت موسی در کنار خانواده ی حضرت شعيب چند سالی، اين گونه سپری 

شد؛ ولی سرانجام زمان جدايی فرا رسيد.
حضرت شعيب تعدادی از گوسفندان خود را به حضرت موسى داد و براى او و خانواده اش 

دعا كرد.
حضرت موسى عليه الّسالم و خانواده اش، از َمدين بيرون رفتند و راه سفرى طوالنى به 
مصر را در پيش گرفتند. يک شب، آن ها در بيابان راه را گم كردند. هوا سرد بود. در اين هنگام 
حضرت موسى از دور آتشی ديد. به همسرش گفت: من به سوى آتش مى روم، شايد بتوانم 

شعله اى از آن را براى شما بياورم تا گرم شويد. شايد هم آن آتش راه را به ما نشان دهد.

جلسه ی دوم

قصه ی آيه ها:

آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ی طه
فرد خوانیجمع خوانی
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وقتی  حضرت  موسى  به  آتش 
نزدیک  شد،  درختى   نورانى   دید. 
ناگهان   ندایى    شنيد   كه   مى گفت: 
جهانيان  پروردگار  من  موسى!  اى 
هستم.  این  صحرا  كه  تو   قدم   در 
مقّدسى است؛  آن گذاشته اى مكان 

كفش هایت را بيرون بياور! 
حضرت موسى چنين كرد.

دوباره شنيد كه: اى موسى! من 
تو را به پيامبرى برگزیدم. پس به آن چه 
بر تو َوحى مى كنم گوش كن؛ بدان كه 
هيچ خدایى جز من نيست، مرا عبادت 

كن و به یاد من نماز بخوان … 
بار دیگر ندا آمد: اى موسى چه در دست دارى؟  

حضرت موسى پاسخ داد: این عصاى من است كه به آن تكيه مى كنم، با آن گوسفندانم 
را مى رانم و برایشان از درخت برگ مى ریزم. 

ندا رسيد: »َالۡـِقها یا موسٰی« ــ ای موسی عصایت را به زمين بينداز! ــ 
به  عصا  ناگهان  انداخت.  زمين  روى  را  عصایش  عليه الّسلم،  موسى  حضرت 

اژدهایى ترسناک تبدیل شد. موسى ترسيد و فرار كرد. 
باز ندا آمد: اى موسى! در جاى خود بایست و نترس! حاال آن را بردار و ببين كه همان 

عصاى توست!  
همين كه حضرت موسى اژدها را گرفت با تعّجب دید كه همان عصاى قبلى است! 

بار دیگر ندا رسيد: حاال دستت را زیر بغلت ِببَر و بيرون بياور. 



٩٩٩٩

حضرت موسى چنين  كرد.     دستش مثل ماِه تابان درخشان شد. 
پروردگارت  از  بزرگ  معجزه ى  و  نشانه  دو  اكنون  موسى!  اى  آمد:  ندا  هنگام  اين  در 
همراه توست. با اين دو نشانه به سوى فرعون برو و اين مرد سركش را به پرستش خداى يگانه 

دعوت كن.
حضرت موسى عليه الّسالم از خدا خواست تا او را در اين مأموريّت بزرگ يارى كند 

و اجازه دهد برادرش هارون نيز در اين كار بزرگ يار و همراِه او باشد.

اُنس با قرآن در خانه

داستان پيامبری حضرت موسی عليه السالم را برای اعضای خانواده ات تعريف کن و 
سعی کن آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ی طه را مانند کتاب گويا بخوانی.



١٠٠

حفظ قرآن

جلسه ی سوم

اُنس با قرآن در خانه
سوره ی طه را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی. آيات ٢٥ تا ٣٨

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

١ــ َو  ِاذا َسـاَلَـَك ِعـبـادی َعـّنـی 
ای پيامبر! هنگامی که بندگان من، از تو درباره ی من سؤال می کنند.

نّـی َقـريـٌب  ٢ــ فَـاِ
به آن ها بگو، من به آن ها نزديک هستم.

٣ــ ُاجـيـُب َدۡعـَوَة الـّداِع ِاذا َدعـاِن 
هر کس دعا کند، من دعای او را استجابت می کنم. 

٤ــ فَـۡلـَيـۡسـَتـجـيـبـوا لـی 
پس بايد دعوت مرا بپذيرند. 

ِمـنـوا بـی  ٥ ــ َو لۡـُيـٔوۡ
و به من ايمان بياورند.

٦ ــ لَـَعـلَّـُهـۡم يَـۡرُشـدوَن 
تا سعادتمند شوند.

آيات ٢٧ تا ٢٩ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ٢٥ تا ٣٨ سوره ی طه نیفرد خوانیجمع خوانی

سوره ی بقره، آيه ی ١٨٦



١٠١

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

بيشتبيش تربدانيم

جلسه ی چهارم

١ــ َسجده کردن جزء واجبات نماز است.
٢ــ َسجده بايد بر خاک، سنگ، چوب باشد.

٣ــ در سجده می توان سه مرتبه «ُسبۡحاَن اللِّٰه» نيز گفت.

آيات ٢٥ تا ٣٨ سوره ی طه را با استفاده از کتاب گويا حفظ و مرور کن و درباره ی 
حديث نورانی باال با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.

  امام صادق عليه الّسالم فرمودند:
« « خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود، برکاتش زياد می گرددخانه ای که در آن قرآن خوانده می شود، برکاتش زياد می گردد..»»٭

ذكر َسجده را با صداى بلند بخوانيد.
مترين مناز:

٭  اصول کافی، جلد ٢، ص ٤٩٨

حديث نورانی

جمع خوانی
فرد خوانیيادآوری آيات ٢٥ تا ٣٨ سوره ی طه
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َبۡيـَن  ِلـما  ًقا  ُمـَصـِدّ ِباۡلـَحـِقّ  اۡلـِكـتاَب  ِاَلۡيـَك  اَ  ۡنـَزۡلـنا  َو 
َیـَدۡیـِه ِمـَن اۡلـِكـتاِب َو ُمـَهۡيـِمـًنا َعـَلۡيـِه َفاۡحـُكۡم َبۡيـَنـُهۡم 
ُه  َو  ال  َتـتَّـِبۡع  َاۡهـواَءُهۡم َعـّما  جاَءَك  ِبـما  َاۡنـَزَل   اللّٰ
ِمـَن اۡلـَحـِقّ  ِلـُكـٍلّ َجـَعۡلـنا ِمۡنـُكۡم ِشۡرَعـًة َو ِمۡنـهاًجا َو 
ـًة واِحـَدًة َو ٰلـِكۡن ِلـَيۡبـُلـَوُكۡم  ُه َلـَجـَعـَلـُكۡم ُامَّ َلۡو شاَء اللّٰ
ِه َمۡرِجـُعـُكۡم  فى ما ءاتاُكۡم َفاۡسـَتـِبـُقوا اۡلـَخۡيـراِت  ِاَلى اللّٰ
ـُئـُكۡم ِبـما ُكۡنـُتۡم فيـِه َتۡخـَتـِلـفوَن  َو  َجـميـًعا َفـُيـَنـِبّ
ُه  َو ال َتـتَّـِبۡع َاۡهـواَءُهۡم   َاِن اۡحـُكۡم َبۡيـَنـُهۡم ِبـما َاۡنـَزَل اللّٰ
ُه ِاَلۡيـَك   َو اۡحـَذۡرُهۡم َاۡن َیۡفـِتـنوَك َعۡن َبۡعـِض ما اَ  ۡنـَزَل اللّٰ
ما  ُیـریـُد اللّٰه ُ          َاۡن ُیـصيـَبـُهۡم  َفـِاۡن  َتـَولَّۡوا   َفاۡعـَلۡم  َانَـّ
ِبـَبۡعـِض  ُذنوِبـِهۡم   َو ِانَّ  َكـثيـًرا ِمـَن الّناِس  َلـفاِسـقوَن 
َاۡحـَسـُن  َمـۡن  َو  َیـۡبـغوَن   اۡلـجـاِهـِلـيَّـِة  َاَفـُحۡكـَم   

ِه ُحۡكـًما ِلـَقۡوٍم یوِقـنوَن ِمـَن اللّٰ

٤٨

٤٩

٥٠

جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٤٨ تا ٥٠ سوره ى مائده

درس هفتم

آیات ٤٨ تا ٥٠ سوره ی مائده را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



١٠٣

ۡيـراِت َخ وا الۡ ُق ِب َت اۡس فَ
سعى كنيد كارهاى خوب را زودتر از ديگران انجام دهيد.

سوره ى مائده، آيه ى ۴۸

ۡيـرات: كارهاى خوب  َخ

پيام قرآنی

آيا شما در مسابقه ى قرآن مدرسه نام نويسى كرده ايد؟

جلسه ی دوم

آيات ٤٨ تا ٥٠ سوره ی مائده  جمع خوانی
فرد خوانیبا كتاب گويا

گفت و گو:

فعاليت: اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.



١٠٤

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

درباره ی اين که چگونه می توان کارهای خوب را زودتر از ديگران انجام داد، 
با اوليای خود گفت وگو کن.

١ــ ُخـِذ الۡـَعـۡفـَو 
       نسبت به اشتباهات ديگران اهل گذشت و بخشش باش

٢ــ َو ۡأُمـۡر ِبـالۡـُعـۡرِف 
       و آن ها را به انجام کارهای خوب دعوت کن.

٣ــ و َاۡعـِرۡض َعـِن الۡـجـاِهـلـيـَن 
       و از هم نشينی و دوستی با افراد نادان و لَج باز دوری کن. 

سوره ی َاعراف، آيه ی ١٩٩ 

٤ــ َو لۡـَيـۡعـفـوا َو لۡـَيـۡصـَفـحـوا 
      و مؤمنان بايد بدی ديگران را ببخشند و از آن ها درگذرند.

 سوره ی نور، آيه ی ٢٢ 



١٠٥

جلسه ی سوم

اميرالمؤمنين امام على عليه السالم فرمودند: 
َاۡحـِسـۡن، يُۡحـَسـُن ِالَۡيـَك٭

نيکی کن تا به تو نيکی شود.

اُنس با قرآن در خانه

فعاليت: اين حديث نورانی را حفظ کنيد و آن را هنگام ورود معلم به کالس درس، با هم بخوانيد. 

آيات ١ تا ١٣ سوره ی نَبأ را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی

٭  کتاب ُغَرُر الِحَکم، جلد ٢، ص ٤٦

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

حفظ قرآن

آيات ١ تا ١٣ سوره ی نَبأ نیفرد خوانیجمع خوانی

آيات ٣٠ تا ٣٣ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه



٭ نهج البالغه، فيض االسالم خطبه ی ١٠٦١٧٦

٭  
 
« « قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش استقرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش است..»»

امام على عليه الّسالم فرمودند:

ذكر تسبيحات اربعه را با صداى بلند بخوانيد.

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

جلسه ی چهارم

اُنس با قرآن در خانه

حديث نورانی

سوره ی نبأ و حديث نورانی اين درس را برای اعضای خانواده ات بخوان. آيات ١ تا ١٣

فرد خوانیيادآوری آيات ١ تا ١٣ سوره ی نبأجمع خوانی



جلسه ی اول

خواندن در گروه

فرد خوانی

آيات ١١٤ تا ١٢٢ سوره ى طـه

اُنس با قرآن در خانه

آيات ١١٤ تا ١٢٢ سوره ی طه را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

١٠٧

ـُه اۡلـَمـِلـُك اۡلـَحـقُّ  َو ال َتۡعـَجۡل ِباۡلـُقۡرءاِن   َفـَتـعاَلى الـلّٰ
ِمۡن َقۡبـِل َاۡن ُيـۡقـضٰى ِاَلـۡيـَك َوۡحـُيـهو  َو ُقۡل َرِبّ ِزۡدنى 
ِعۡلـًما  َو َلـَقۡد َعـِهۡدنا ِالٰى ءاَدَم ِمۡن َقۡبـُل  َفـَنـِسـَى َو 
َلۡم َنـِجۡد َلـهو َعۡزًما  َو ِاۡذ ُقۡلـنا ِلۡلـَمـالِئـَكـِة اۡسـُجـدوا 
َدَم  َفـَسـَجـدوا ِاّال ِاۡبـليـَس َابٰى  َفـُقۡلـنا يا ءاَدُم   ِلـٔا
ُيۡخـِرَجـنَّـُكـما  َفـال  ِلـَزۡوِجـَك   َو  َلـَك  َعـُدوٌّ  ذا  ـٰ ه ِانَّ 
ِمـَن اۡلـَجـنَّـِة  َفـَتۡشـقٰى  ِانَّ َلـَك َاّال َتـجوَع فيـها  
َك ال َتۡظـَمـُا فيـها  َو ال َتۡضـحٰى َو ال َتۡعـرٰى   َو اَ   نـَّ

َك  ۡيـطاُن  قاَل يا ءاَدُم  َهۡل َاُدلـُّ  َفـَوۡسـَوَس ِاَلۡيـِه الشَّ
َعـلٰى  َشـَجـَرِة اۡلـُخۡلـِد َو ُمۡلـٍك  ال َيۡبـلـٰى  َفـَاَكـال 
ِمۡنـها  َفـَبـَدۡت َلـُهـما َسـۡوءاُتـُهـما َو َطـِفـقا َيۡخـِصـفاِن 
هو َفـَغـوٰى َعـَلۡيـِهـما ِمۡن َوَرِق اۡلـَجـنَّـِة  َو َعـصٰى ءاَدُم َربـَّ

هو  َفـتاَب َعـَلۡيـِه َو َهـدٰى  ُثـمَّ اۡجـَتـباُه َربـُّ

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١١٢٢

درس هشتم



١٠٨

جلسه ی دوم

آيات ١١٤ تا ١٢٢ سوره ی طه  جمع خوانی
فرد خوانیبا كتاب گويا

پيام قرآنی

درباره ى تصوير با دوستانتان مشورت كنيد و نظرتان را براى هم كالسى هاى 
خود بيان نماييد.

گفت و گو:

فعاليت: اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.

کُـۡم ـَّ ٔـۡن َشـَکـۡرتُـۡم لَـاَزيـَدن ِ لَـ
شکر نعمت، نعمتت افزون کند.

سوره ى ابراهيم، آيه ى ٧



١٠٩

اُنس با قرآن در خانه

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

درباره ی اين که «شکر نعمت، چگونه نعمت را زياد می کند؟» با اعضای خانواده ات 
گفت وگو کن. 

١ــ َرِبّ َاۡوِزۡعـنی َاۡن َاۡشـکُـَر ِنـۡعـَمـَتـَك 
        پروردگارا! به من توفيق ده تا شکرگزار تو باشم. 

تی َانۡـَعۡمـَت َعـلَیَّ َو َعـلٰی واِلـَدَیّ  ٢ــ َالـَّ
        و شکرگزار نعمت هايی که به من و پدر و مادرم عطا کرده ای. 

٣ــ َو َاۡن َاۡعـَمَل صاِلـًحا تَـۡرضـاُه 
        و مرا در انجام عملی که تو می پسندی، موفّق بدار. 

٤ــ َو َاۡدِخۡلـنی ِبـَرۡحـَمـِتـَك فی ِعـباِدَك الـّصاِلـحيـَن 
        و مرا به لطف و رحمت خود از بندگان صالح خود قرار بده.

سوره ی نمل، آيه ی ١٩



٭  کتاب شرح نهج  البالغه، ابن ابی الحديد، ج ٢، ص ١١٠٢٥٨

حفظ قرآن

جلسه ی سوم

اُنس با قرآن در خانه

ُاۡشـکُـۡر ِلـَمـۡن َانۡـَعـَم َعـلَۡيـَك ٭
از کسی که به تو نعمت داده است، تشّکر کن. 

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

سوره ی نَبأ را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی. آيات ١٤ تا ٢١

اميرالمؤمنين امام على عليه السالم فرمودند: 

آيات ٣٤ تا ٣٧ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ١٤ تا ٢١ سوره ی نَبأ نیفرد خوانیجمع خوانی



١١١
٭  مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٥

چند دانش آموز داوطلب تشهد نماز را می خوانند و هرکس صحيح تر و 
زيباتر بخواند، برنده است.

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

جلسه ی چهارم

   رسول گرامى اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

 « « قرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريدقرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريد..»»٭

د را با صداى بلند بخوانيد. ذكر تََشهُّ
مترين مناز:

مسابقه و سرگرمی :

حديث نورانی

سوره ی نبأ و احاديث نورانی اين درس را برای اعضای خانواده ات بخوان. آيات ١٤ تا ٢١

چه کسی تشهد را بهتر می خواند؟

جمع خوانی
يادآوری آيات ١٤ تا ٢١ سوره ی نبأ

فرد خوانی
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ُكۡم َعـلـٰى َمۡن َیۡكـُفـُلـهو   ِاۡذ َتۡمـشى ُاۡخـُتـَك  َفـَتـقوُل َهۡل َاُدلُـّ
ـَك  َكۡى َتـَقـرَّ َعۡيـُنـها َو ال َتۡحـَزَن  َو َقـَتۡلـَت  َفـَرَجۡعـناَك ِالٰى ُاِمّ
ۡيـناَك  ِمـَن اۡلـَغـِمّ  َو  َفـَتـّناَك  ُفـتونًـا َفـَلـِبۡثـَت  َنۡفـًسا  َفـَنـجَّ
ِسـنيـَن فى َاۡهـِل َمۡدَیـَن  ُثـمَّ ِجۡئـَت َعـلٰى َقـَدٍر یا موسٰى  
ـٔایاتى  َو  ۡذَهۡب اَ ۡنَت َو َاخوَك ِب َو اۡصَطـَنۡعـُتـَك ِلـَنۡفسى  اِ
هو َطـغٰى   ۡذَهـبا ِالـٰى ِفۡرَعۡوَن  ِانَـّ ال َتـِنـيا فى ِذۡكـرى  اِ
ـُر َاۡو َیۡخـشـٰى  قاال  هو َیـَتـَذكَّ ـًنا  َلـَعـلَـّ َفـقوال َلـهو َقۡواـــًل� َلـِيّ
نا َنـخاُف َاۡن َیۡفـُرَط َعـَلۡيـنا  َاۡو َاۡن َیۡطـغٰى  قاَل ال  نا ِانَـّ َربَـّ
ِاّنا  َفۡأِتـياُه َفـقوال  َاۡسـَمـُع َو َارٰى  نى َمـَعـُكـما  ِانَـّ َتـخافا  
ۡبـُهۡم   َرسوال َرِبّـَك  َفـَاۡرِسۡل َمـَعـنا َبـنى ِاۡسـرائيـَل  َو ال ُتـَعـِذّ
َبـَع اۡلـُهـدٰى ـلُم َعـلٰى َمـِن اتَـّ َقۡد ِجۡئـناَك ِبـٔاَیـٍة ِمۡن َرِبّـَك  َو السَّ

َب َو َتـَوّلـٰى   ِاّنا َقۡد اوِحـَى ِاَلۡيـنا َانَّ اۡلـَعـذاَب َعـلٰى َمۡن َكـذَّ
ذى َاۡعـطـٰى  َنا الَـّ ُكـما یا موسـٰى  قاَل َربُـّ  قاَل َفـَمۡن َربُـّ

ُكـلَّ َشۡىٍء َخۡلـَقـهو  ُثـمَّ َهـدٰى

٤٠

٤١

٤٢٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٩ ٤٨

٥٠

جلسه ی اولدرس نهم

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٤٠ تا ٥٠ سوره ى طه )طاها(

آیات ٤٠ تا ٥٠ سوره ی طه را از کتاب گویا گوش کن و مانند آن بخوان.



١١٣

به سوى مبارزه ى بزرگ

٭ بنى اسرائيل: فرزندان حضرت يعقوب عليه الّسالم

وقتى حضرت موسى عليه الّسالم به مصر رسيد، همراه برادرش هارون به  قصر فرعون 
رفت. حضرت موسى لباس ساده ى چوپانى پوشيده بود و عصاى خود را هم در دست داشت. 
او تا مقابل تخت فرعون پيش رفت و گفت: من فرستاده ى خداى جهانيان هستم. آمده ام تا تو را 

به پرستش خداى يگانه دعوت كنم و بنى اسرائيل٭ را از دست تو نجات دهم. 
فرعون چهره اش را در   هم كشيد و گفت: اين خداى جهانيان كيست؟

حضرت موسى گفت: پروردگاِر آسمان ها و زمين و هر چه در آن هاست. او كسى است كه 
شما و همه ى پدرانتان را آفريده است.

فرعون وقتى اين سخن موسى را شنيد، نگاهى به درباريانش كرد و با حالت مسخره 
كردن گفت: اين پيامبرى كه براى شما آمده واقعاً ديوانه است! 

جلسه ی دوم

قصه ی آيه ها:

آيات ٤٠ تا ٥٠ سوره ی طه
فرد خوانیجمع خوانی



١١٤

حضرت موسى جواب داد: شما كه خود را عاقل مى دانيد بايد بدانيد كه جهان به اين 
بزرگى حتماً آفريدگارى دارد؛ همان پروردگارى كه زمين را جاى راحت و آسايش شما قرار 
داد و نيازهاى شما را برطرف كرد. از آسمان براى شما آب فرستاد و در زمين همه نوع گياه 
و درخت رويانيد تا شما و دام هايتان از آن ها استفاده كنيد. آيا اين نشانه ها براى وجود او 

كافى نيست؟
فرعون با خشم فرياد زد: اين جا خدايى غير از من نيست. اگر باز هم از خدايت حرف 

بزنى مى گويم تو را زندانى كنند! 
و  فرعون  شد.  اژدها  تبديل  به  عصا  انداخت.  زمين  به  را  عصايش  موسى  حضرت 
درباريانش، سخت به وحشت افتادند. حضرت موسى اژدها را گرفت و اژدها در دست او 

عصا شد.
به  خيره كننده اى  روشنايى  آورد،  بيرون  وقتى  و  بُرد  بغلش  زير  را  دستش  گاه  ن  آ  
نداشتند.  حركت  توان  و  بودند  چسبيده  يکديگر  به  ترس  از  درباريان  تابيد.  همه  چشم 

١١٤



١١٥

زبان فرعون هم از وحشت بند آمده بود. معجزه هاى حضرت موسى همه را غافلگير 
كرده بود.

سرانجام فرعون اين سكوت را شكست و از درباريان پرسيد: درباره ى موسى 
چه نظرى داريد؟ 

درباريان گفتند: موسى جادوگِر ماهرى است! ولى ما هم جادوگران چيره دستى 
داريم؛ اجازه دهيد آن ها را خبر كنيم تا با موسىى مسابقه بدهند. جادوگراِن ما موسى 

را شكست خواهند داد.فرعون اين پيشنهاد را پذيرفت.

اُنس با قرآن در خانه

١١٥

داستان به سوی مبارزه ی بزرگ را برای پدر و مادر خود تعريف کن و 
سعی کن آيات ٤٠ تا ٥٠ سوره ی طه را مانند کتاب گويا بخوانی.



١١٦

جلسه ی سوم

اُنس با قرآن در خانه

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

حفظ قرآن

وا اۡالَمـانـاِت ِالٰی َاۡهـِلـها َه يَـۡاُمـُرکُۡم َاۡن تُـَؤدُّ ١ــ ِانَّ الـلـّٰ
       خدا به شما دستور داده تا امانت ها را به صاحبانشان بازگردانيد. 

٢ــ َو ِاذا َحَکۡمُتـۡم بَۡيـَن الـّناِس َاۡن تَۡحـکُـموا ِبالۡـَعۡدِل
       و چون بين مردم داوری می کنيد، به عدالت داوری کنيد.

سوره ی نساء، آيه ی ٥٨ 

ـالِة َو اۡصـطَـِبۡر َعـلَيـها  ٣ــ َو ۡأُمـۡر َاۡهـلََك ِبـالـصَّ
       و خانواده ی خود را به نماز سفارش کن و در اين کار شکيبا باش.

سوره ی طه، آيه ی ١٣٢

سوره ی نبأ را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی. آيات ٢٢ تا ٣٠

آيات ٣٨ تا ٤٢ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ٢٢ تا ٣٣ سوره ی نَبأ نیفرد خوانیجمع خوانی



١١٧ ٭ اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٦

به  را  جمله  سه  هر  است  بهتر  اّما  است،  کافی  و  واجب  سوم  ی  جمله  گفتن  فقط  نماز،  سالم  در 
ترتيب بخوانيم. 

گفت و گو:

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

بيشتبيش تربدانيم

جلسه ی چهارم

   امام صادق عليه الّسالم فرمودند:

ذكرسالم را با صداى بلند بخوانيد.
مترين مناز:

ما، در سالم نماز، به چه کسانی سالم می کنيم؟

حديث نورانی

« امام سّجاد عليه الّسالم آن قدر قرآن را زيبا می خواند « امام سّجاد عليه الّسالم آن قدر قرآن را زيبا می خواند که که 
ايستاد و ايستاد ومی  کرد،می  می  عبور  ايشان  ی  خانه  کنار  از  کرد،هرکس  می  عبور  ايشان  ی  خانه  کنار  از  هرکس 

 به قرآن خواندن آن حضرت، گوش می داد به قرآن خواندن آن حضرت، گوش می داد..»» ٭

سوره ی نبأ را از حفظ برای اعضای خانواده ات بخوان. آيات ١ تا ٣٠

جمع خوانی
فرد خوانیيادآوری آيات ٢٢ تا ٣٠ سوره ی نبأ



١١٨

َه َلـَقـِوىٌّ َعـزيـٌز   َه َحـقَّ َقۡدِره ى  ِانَّ اللّٰ ما َقـَدُروا اللّٰ
الّناِس   ِمـَن  َو  ُرُسـاـــًل  اۡلـَمـالِئـَكـِة  ِمـَن  َيۡصـطَـفى  ُه  لّٰ َال
َاۡيـديـِهۡم  َبۡيـَن  ما  َيۡعـَلـُم  َبـصيـٌر    َسـميـٌع  َه  اللّٰ ِانَّ 
َها  َايـُّ يا  اۡلـُاموُر   ُتۡرَجـُع  ِه  اللّٰ ِاَلى  َو  َخۡلـَفـُهۡم  ما  َو 
ُكۡم   َربـَّ اۡعـُبـدوا  َو  اۡسُجـدوا  َو  ءاَمـُنـوااۡرَكـعوا  ذيـَن  الـَّ
ِفى  جاِهـدوا  َو  ُتۡفـِلـحوَن   ُكۡم  َلـَعـلـَّ اۡفـَعـُلوا اۡلَخۡيَر  َو 
ِه َحـقَّ ِجـهاِده ى  ُهـَو اۡجـَتـباُكۡم  َو ما َجـَعـَل َعـَلۡيـُكۡم  اللّٰ
َة َابيـُكۡم ِاۡبـراهيـَم  ُهـَو َسـّماُكـُم  ِفى الّديـِن ِمۡن َحـَرٍج ِمـلـَّ
اۡلـُمۡسـِلـميـَن ِمۡن َقۡبـُل َو فى ٰهـذا ِلـَيـكوَن الرَّسوُل َشـهيـًدا 
ـالَة   َعـَلۡيـُكۡم  َو َتـكونوا ُشـَهـداَء  َعـَلى الّناِس  َفـَاقيـُموا الصَّ
ِه  ُهـَو َمۡوالُكۡم  َفـِنۡعـَم اۡلَمۡولٰى   َو ءاُتواالزَّكاَة َو اۡعـَتـِصموا ِباللّٰ

َو ِنۡعـَم النَّـصيـُر 

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آيات ٧٤ تا ٧٨ سوره ى َحّج

درس دهم

آيات ٧٤ تا ٧٨ سوره ی َحّج را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



١١٩

َو افۡـَعـلُـوا الۡـَخـۡيـَر  
ۡم تُـۡفـِلـحوَن کُ لَـَعـلَّ

وفّق و پيروز شويد. كار خوب انجام دهيد تا  م

َخـۡيـر: ......
سوره ى حج، آيه ى ۷۷

پيام قرآنی

اين تصوير درباره ى چيست؟ درباره ى آن با دوستانتان گفت وگو كنيد و نظرتان 
را براى دانش آموزان كالس بيان نماييد. 

جلسه ی دوم
آيات ٧٤ تا ٧٨ سوره ی َحّج  جمع خوانی

فرد خوانیبا كتاب گويا

گفت و گو:

فعاليت: اين پيام قرآنی را در آيات درس پيدا کنيد و آن آيه را با صدای بلند بخوانيد.



١٢٠

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

بۡـِر ١ــ َو تَـواَصۡوا ِبالۡـَحـِقّ َو تَـواَصۡوا ِبالصَّ
          مؤمنان يک ديگر را به کارهای درست و به صبر و شکيبايی سفارش می کنند.

سوره ی عصر، آيه ی ٣ 
کاِه ـالِة َو الـزَّ ٢ــ َو َاۡوصانی ِبالـصَّ

       و خداوند مرا به خواندن نماز و کمک به مستمندان، سفارش کرده است.
سوره ی مريم، آيه ی ٣١ 

نۡـساَن ِبـواِلـَديۡـِه ُحۡسـنًـا  ۡيـَنـا اۡالِ ٣ــ َو َوصَّ
       و به انسان سفارش کرديم تا به پدر و مادر خود نيکی کند. 

سوره ی عنکبوت، آيه ی ٨
بۡـِر َو تَـواَصۡوا ِبـالۡـَمۡرَحـَمـِة  ٤ــ َو تَـواَصۡوا ِبـالصَّ

        و از کسانی باشيد که يک ديگر را به صبر، شکيبايی و مهربانی سفارش می کنند. 
سوره ی بَلَد، آيه ی ١٧

درباره ی اين که چگونه با انجام کارهای خوب، می توانيم موفق و پيروز شويم 
با والدينت گفت وگو کن.



١٢١ ٭ کتاب ُغَرُرالِحَکم حديث ١٥٥٨

َالۡـُمۡحـِسـُن َحیٌّ ٭
نيکوکار، هميشه زنده است.

اُنس با قرآن در خانه

هم  با  درس،  کالس  به  معلم  ورود  هنگام  را  آن  و  کنيد  حفظ  را  نورانی  حديث  اين  فعاليت: 
بخوانيد. 

جلسه ی سوم

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

حفظ قرآن

اميرالمؤمنين امام على عليه السالم فرمودند: 

سوره ی نَبأ را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی. آيات ٣١ تا ٤٠

آيات ٤٣ تا ٤٨ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ٣١ تا ٤٠ سوره ی نَبأ نیفرد خوانیجمع خوانی



٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ١٢٢٢١٣

دانش آموزان داوطلب رکعت اول نماز را می خوانند و هرکسی که صحيح تر و زيباتر بخواند برنده است.

« با مسواک کردن، دهان خود را« با مسواک کردن، دهان خود را
 برای خواندن قرآن پاکيزه و خوش بو کنيد برای خواندن قرآن پاکيزه و خوش بو کنيد..»»٭  

پيامبر اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

ركعت اول نماز، شامل حمد، توحيد، ذكر ركوع و 
سجده را با صداى بلند بخوانيد.

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

جلسه ی چهارم

اُنس با قرآن در خانه

کی بهتر بلده؟ مسابقه و سرگرمی :

رکعت اول نماز و سوره ی نبأ را از حفظ و مانند کتاب گويا برای اعضای خانواده ات بخوان.

حديث نورانی

فرد خوانیيادآوری آيات ٣١ تا ٤٠ سوره ی نبأجمع خوانی



جلسه ی اول

خواندن در گروه

فرد خوانی

اُنس با قرآن در خانه

آیات ١٠٢ تا ١٠٥ سوره ی آل عمران را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.
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درس یازدهم

َه َح ـ قَّ ُتـقاِتـه ى وَ  ال  َتـموُتـنَّ  ُقوا الـلٰـّ ذیـَن ءاَمـُنوا اتَـّ َها الَـّ یا َایُـّ

اللِّٰه  ِبـَحۡبـِل  اۡعـَتـِصـموا  َو  ُمۡسـِلـموَن   اَ ۡنـُتۡم  َو  اّل  اِ

قوا  َو اۡذُكـروا ِنۡعـَمـَة اللِّٰه َعـَلۡيـُكۡم   َجـميـًعا  َو  ال َتـَفـرَّ

َفـَاۡصـَبۡحـُتۡم  ُقـلوِبـُكۡم   َبۡيـَن  َف  َفـَالَـّ َاۡعـداًء  ُكۡنـُتۡم  ِاۡذ 

الّناِر  ِمـَن  ُحۡفـَرٍة  َشـفا  َعـلٰى  ُكۡنـُتۡم  َو  ِاۡخـوانًا  ِبـِنۡعـَمـِتـه ى 

ُه   َلـُكۡم ءایاِتـه ى  ـُن الـلٰـّ َفـَاۡنـَقـَذُكۡم  ِمۡنـها  َكـٰذِلـَك  ُیـَبـِيّ

َیۡدعوَن ـٌة  ُامَّ ِمۡنـُكۡم  ۡلـَتـُكۡن  َو  َتۡهـَتـدوَن   ُكۡم  َلـَعـلَـّ

ِاَلى  اۡلـَخۡيـِر    َو    َیۡأُمـروَن      ِباۡلـَمۡعـروِف    َو    َیۡنـَهۡوَن 

ِئـَك   ُهـُم اۡلـُمۡفـِلـحوَن   َو ال  ـٰ َعـِن  اۡلـُمۡنـَكـِر   َو   ُاول

قوا   َو   اۡخـَتـَلـفوا   ِمۡن   َبۡعـِد   ما  ذیـَن   َتـَفـرَّ َتـکونوا   َكالَـّ

ـناُت َو ُاوٰلـِئـَك َلـُهۡم َعـذاٌب َعـظيـٌم  جاَءُهـُم اۡلـَبـِيّ

١٠٢

١٠٣

١٠٤

١٠٥

آیات ١٠٢ تا ١٠٥ سوره ى آِل عمران



١٢٤

جلسه ی دوم

آيات ١٠٢ تا ١٠٥ سوره ی آل عمران  جمع خوانی
فرد خوانیبا كتاب گويا

پيام قرآنی

درباره ى تصوير با دوستان خود گفت  و گو كنيد و نظر خود را براى هم كالسى هاى 
خود بگوييد.

گفت و گو:

سوره ى آل عمران، آيه ى ۱۰۳

قـوا قـو َو ال  تَـَفـرَّ ِه َجـميـًعـِه َجـميـًعا َو ال  تَـَفـرَّ َو َو اۡعـَتـِصـمـَتـِصـمووا ِبـَحب ِبـَحبۡـِل ـِل الـلّٰلـلـّٰ
همه با هم به ريسمان الهی چنگ بزنيد و پراکنده نشويد.



١٢٥

اُنس با قرآن در خانه

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

درباره ی اين که چگونه می توان با وحدت داشتن در کارها موفق شد، با اوليای 
خود گفت وگو کن. 

ِه ١ــ ما َاصابَـَك ِمۡن َحـَسـَنـٍة فَـِمـَن الـلـّٰ
      هر خوبی که به شما می رسد از سوی خداوند است.
٢ــ َو ما َاصابَـَك ِمۡن َسِيّـئَـٍة فَـِمـۡن نَـۡفـِسَك

      و هر بدی که به شما برسد نتيجه ی اعماِل خوِد شماست.
سوره ی نساء، آيه ی ٧٩ 

تی ِهـَی َاۡحـَسـُن الَسِيّـئَـَه  ٣ــ ِاۡدفَـۡع ِبالـَّ
      بدی ديگران را با خوبی جواب بده. 

سوره ی مؤمنون، آيه ی ٩٦

ِبعوَن َاۡحـَسَنه و ـۡر ِعـباِدی الَّذيـَن يَۡسَتـِمعوَن الۡقوَل َو يَـتَّ ٤ــ فَـبَِشّ
ای پيامبر! به بندگان من بشارت ده، همان کسانی که چون سخنی بشنوند، به بهترين 

آن عمل می کنند. 
سوره ی ُزَمر، آيات ١٧ و ١٨



٭ کتاب بحاُراالنوار، جلد ٢، صفحه ی ١٢٦١٤٤

الۡـُقـلوَب٭ ِانَّ َحديـثَـنا، يُۡحـِيی
احاديث و سخنان ما (اهل بيت)، دل ها را زنده می کند.

فعاليت: درباره ی اين حديث نورانی باهم  گروهی خود گفت وگو کنيد.

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

حفظ قرآن

جلسه ی سوم

اُنس با قرآن در خانه

امام مّحمد باقر عليه السالم فرمودند: 

آيات ١٠٢ و ١٠٣ سوره ی آل عمران را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و 
سعی کن مانند آن بخوانی.

آيات ٤٩ تا ٥٧ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ١٠٢ و ١٠٣ سوره ی آل عمران نیفرد خوانیجمع خوانی



١٢٧

ركعت دوم نماز، شامل حمد، توحيد، قنوت، ذکر رکوع، 
سجده  و تشّهد را با صداى بلند بخوانيد.

کی بهتر بلده؟ 

حديث نورانی

دانش آموزان داوطلب رکعت دوم نماز را می خوانند و هرکسی که صحيح تر و زيباتر بخواند برنده است.

٭ مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

جلسه ی چهارم

رسول گرامى اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

مترين مناز:

مسابقه و سرگرمی :

رکعت اول و دوم نماز را برای والدينت بخوان، سعی کن در قنوت نمازت آيات  
١٠٢ و ١٠٣ سوره ی آل عمران را بخوانی.

« بهترين شما کسی است که قرآن را فراگيرد و به ديگران هم بياموزد« بهترين شما کسی است که قرآن را فراگيرد و به ديگران هم بياموزد..»»٭

جمع خوانی
فرد خوانیيادآوری آيات ١٠٢ و ١٠٣ سوره ی آل عمران


