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انس با قرآن در خانه       

این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

ِه 	1ـ فَـَذروها  تَـۡأكُـۡل  فی    َاۡرِض  الـلٰـّ

 2ـ	یـا  َابـانـا  مـا لَـَك  ال  تَـۡأَمـّنـا  َعـلٰی  یـوُسـَف

 3ـ 	َو  ِلـنُـَعـِلّـَمـه و ِمـۡن  تَـۡأویـِل  ااۡلَحـادیـِث

ۡیـُر  ِمـۡنـُه  نَـِبّـئۡـنا  ِبـَتـۡأویـِلـه ی  	4ـ	تَـۡأكُـُل  الـطَـّ

 5ـ	َانَـا  ُانَـِبّـئُـُكـۡم  ِبـَتـۡأویـِلـه ی  فَـاَۡرِسـلوِن

ِه   � الـلٰـّ ُه یَـۡعـلَُم تَـۡأویـلَـهو ِاـَلّ  ٦ـ		َو الـلٰـّ

 ٧ـ 	ِاۡن َاۡحـَسـۡنـُتـۡم َاۡحـَسـۡنـُتـۡم اِلَنۡـُفـِسـکُـۡم َو ِاۡن َاَسـۡأتُـۡم فَـلَـهـا

سوره ی كافرون 

1ـ سوره ی کافرون را با کتاب گویا تمرین کن.
2ـ عبارات قرآنی این صفحه را برای اعضای خانواده ات بخوان. 

 جمع خوانی 

  فّعالّیت: سوره ی کافرون را برای دوستان خود بخوانید.
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جلسه ی دوم



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

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

جلسه ی سوم



 انس با قرآن در خانه       

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

5ـ		َو ِاذا ُحـّیـیـُتـۡم ِبـَتـِحـیَّـٍة فَـَحـّیـوا ِبـاَۡحـَسـِن ِمـۡنـهـا َاۡو ُرّدوها

ِه ِصـبۡـَغـًة َو نَـۡحـُن لَـهو عـاِبـدوَن ِه َو َمـۡن َاۡحـَسـُن ِمـَن الـلٰـّ ٦ـ		ِصـبۡـَغـَة الـلٰـّ

  	

این عبارات قرآنی را بخوانید. 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؟ 

387ـ عبارات قرآنی باال را بخوان.



َه ال یُـضیـُع َاۡجـَر الۡـُمۡحـِسـنیـَن ِانَّ  الـلٰـّ 1ـ	 	

ِه  َقـریـٌب  ِمـَن اۡلـُمۡحـِسـنیـَن ِانَّ  َرۡحـَمـَة  الـلٰـّ 2ـ	 	

ٌ نۡـیا  َحـَسـَنـه� ِلـلَّـذیـَن  َاۡحـَسـنوا  فی ٰهـِذِه  الـدُّ 3ـ	 	

ذیـَن  هُـۡم  ُمۡحـِسـنوَن َقۡوا  َو الَـّ ذیـَن  اتَـّ َه  َمـَع  الَـّ ِانَّ  الـلٰـّ 4ـ	 	

َه  یُـِحـبُّ  اۡلـُمۡحـِسـنیـَن  فَـاۡعـُف  َعۡنـُهـۡم  َو اۡصـَفۡح   ِانَّ   الـلٰـّ 5ـ	 	

تـی ِهـَی َاۡحـَسـُن یَـقـوُل الَـّ ٦ـ	  

ذی َخـلَـَق الۡـَمـۡوَت َو الۡـَحـیـاَة ِلـَیـبۡـلُـَوکُـۡم َاۡحـَسـُن َعـَمـًل َالَـّ ٧ـ	  

انس با قرآن در خانه       

 فرد خوانی 

فّعالّیت:  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.

 1ـ عبارات قرآنی باال را بخوان.
2ـ این عبارت قرآنی را بخوان.

َو  ۡلـَیۡعـفوا  َو  ۡلـَیـۡصـَفـحوا  

َاال ُتـِحـّبوَن  َاۡن  َیـۡغـِفـَر الـّلٰـُه  لَـُكـۡم  

َو الـّلٰـُه  َغـفوٌر  َرحیـٌم

جلسه ی چهارم

88



انس با قرآن در خانه       

 فرد خوانی 

سوره ی كافرون   جمع خوانی 
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جلسه ی پنجم

١ـ پیام قرآنی درس را از حفظ برای کالس بخوانید.
٢ـ عبارات قرآنی جلسات سوم و چهارم را بخوانید.

مسابقه و سرگرمی 

تشویق قرآنی 

برگرد، پیدا کن و بخوان

مراحل بازی
١ـ معلم کلماتی مانند »احسن، محسنین، احسنوا، احسان« را روی برگه های جداگانه می نویسد و آن را تا کرده 

روی میز قرار می دهد.
٢ـ از هر گروه یک نفر نماینده، قرعه ای را انتخاب می کند.

٣ـ معلم به هر گروه فرصت می دهد تا در این درس عبارت هایی را که دارای آن کلمه هستند، پیدا کنند.
٤ـ اعضای هر گروهی که زودتر اعالم آمادگی کند، عبارت های قرآنی را برای هم کالسی های خود می خوانند.

طَـِیّـب طَـّیـَب الـّلٰـه، احـسـنـت بـارك الـّلٰـه

درباره ی حدیث نورانی این درس با اعضای خانواده ی خود گفت وگو کنید.

حدیث نورانی

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم فرمودند:

ال زیـنَـَة کَـا      ۡلـاََدِب 
هیچ چیز به خوبی و زیبایی داشتن ادب نیست.

فّعالّیت: حدیث نورانی این درس را حفظ کنید.

این حدیث نورانی را با هم بخوانید. 



 

90

جلسه ی اّول درس دوازدهم 

شمرده بخوانید.

ِانـشر   اح سوره ى 

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1 ـ	َا	لَـۡم		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 ٧ ـ	فَـاِ
8  ـ	َو  ِالـٰى  َرِبّـَك   فَـاۡرَغـۡب

انس با قرآن در خانه       

سوره ی ِانـشراح را بخوان و به قرائت آن گوش کن تا به تدریج آن را حفظ شوی.

 فرد خوانی 

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

پیام قرآنی                                  

سوره ی ِانِشـراح 

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

                                                                                                                                  سوره ی ِانشراح،  آیه ی 6

     با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.
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1ـ سوره ی انشراح را برای کلس بخوانید. فرد خوانی 
2ـ این عبارات قرآنی را بخوانید.

1ـ	َو		ما	َاۡرَسـۡلـناَك		ِاّل		َرۡحـَمـًة		ِلۡلـعالَـمیـَن

ِه		ِالَـۡیـُكـۡم		َجـمیـًعـا َها		الـّنـاُس		ِانّی		َرسوُل		الـلٰـّ ُـّ 2ـ	ُقـۡل		یا		َای

َه		ِذکۡ ـًرا		کَـثیـًرا	  ذیـَن	آَمـنُـوا	اۡذکـُروا		الـلٰـّ َهـا		الَـّ ُـّ 3ـ یـا	َای

ـًرا  َو  نَـذیـًرا  َها  الـنَّـِبـیُّ  ِانّا  َاۡرَسۡلـناَك  شاِهـًدا  َو  ُمـبَـِشّ ُـّ 4ـ یا  َای

ۡذِنـه ی  َو  ِسـراًجا  ُمـنیـًرا ِه  ِبـاِ 5ـ َو  داِعـًیـا  ِالَـی  الـلٰـّ

ِه ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـه�ٌ ٦ـ لَـَقـۡد کـاَن لَـکُـۡم َرسـوُل الـلٰـّ

ذیـَن آَمـنـوا التَـۡرفَـعـوا َاۡصـواتَـکُـۡم فَـۡوَق َصـۡوِت الـنَّـِبـِیّ َهـا الَـّ ُـّ ٧ـ یـا َای

انس با قرآن در خانه       

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

خوب است این سوره را به تدریج حفظ کنی.
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جلسه ی سوم

ِه		ِلۡنـَت	لَـُهـۡم	 	1ـ	فَـِبـما		َرۡحـَمـٍة		ِمـَن		الـلٰـّ
 ای پیامبر! به خاطر لطف و مهربانی خدا به تو، با مردم مهربان و خوش اخلق هستی.

ا		َغـلیـَظ		الۡـَقـلۡـِب	 2ـ		َو		لَـۡو	كُـۡنـَت		فَـظًـّ
 و اگر عصبانی و سنگ دل بودی،

3ـ		لَـانۡـَفـّضوا		ِمـۡن		َحـۡوِلـَك	
 مردم از اطراف تو پراکنده می شدند.

4ـ		َو		شـاِورهُـۡم		ِفـی	اۡلـاَۡمـِر	
 پس در کارها با مردم مشورت کن.

5ـ		فَـاۡعـُف		َعـۡنـُهـۡم		َو		اۡسـَتـۡغـِفـۡر		لَـُهـۡم
 و از اشتباهای آن ها بگذر و از خدا برای آنان آمرزش بخواه،

ِه ذا	َعـَزۡمـَت	فَـَتـَوكَّۡل		َعـلَی	الـلٰـّ ٦ـ		فَـاِ
	و چون برای انجام کاری تصمیم گرفتی، به یاری خدا امیدوار باش و بر او توکل کن.

		الۡـُمـَتـَوِكّـلیـَن َه	یُـِحـبُّ 	الـلٰـّ ٧ـ			ِانَّ
       قطعًا خدا کسانی را که بر او توکل می کنند، دوست دارد.

 فرد خوانی  آیه ی 159 سوره ی آل ِعمران را که درباره ی اخلق خوش پیامبر اکرم است، همراه با معنی بخوانید.

انس با قرآن در خانه       

1ـ عبارت قرآنی باال را همراه با معنای آن بخوانید.
آموزیم،  می  آیه  این  از  آن چه  و  اکرم  پیامبر  درباره ی اخلق خوش  باال،  آیه ی  به  توجه  با  2ـ 

گفت وگو کن.

الهی! به امید تو

 جمع خوانی  سوره ی ِانِشراح


