
 فرد خوانی 

1٤٨

سوره ی بَـِیّـنـه

انس با قرآن در خانه       

 جمع خوانی 

جلسه ی اّول
درس 

بیست و یکم 

آیات ١ تا ٣ سوره ی بَـِیّنه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

اکنون آیات ١ تا ٣ سوره ی بَـِیّنه را همراه با کتاب گویا بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ  ِبِ

ذیَن کَـَفـروا ِمـۡن َاۡهـِل الۡـِکـتاِب َو اۡلـُمـۡشـِرکـیـَن  ١ـ  لَـۡم یَـکُـِن الَـّ
        ُمـۡنـَفـّکـیـَن َحـّتـٰی تَـۡأِتـَیـُهـُم الۡـبَـِیّـَنـُه 

ـَرًه  ِه یَـۡتـلو ُصـُحـًفـا ُمـطَـهَّ ٢ـ َرسـوٌل ِمـَن الـلٰـّ
٣ـ فـیـها کُـُتـٌب َقـِیّـَمـٌه 

ذیـَن اوتُـوا الۡـِکـتـاَب  َق الَـّ 4ـ َو مـا تَـَفـرَّ

ّ ال ِمـۡن بَـۡعـِد مـا جـاَءتۡـُهـُم الۡـبَـِیّـَنـه�ُ      ِا
َه  ّ ال ِلـَیـۡعـبُـُدوا الـلٰـّ 5 ـ َو مـا ُاِمـروا ِا

  ُمـۡخـِلـصـیـَن لَـُه الـّدیـَن ُحـَنـفـاَء 
کـاَة َو ٰذِلـَك دیـُن الۡـَقـِیّـَمـِه  ـ وا الـزَّ ُ ت ـالَة َو یُـۡؤ     َو یُـقـیـُمـوا الـصَّ
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. .

. .

. .

شمرده بخوانید.



911٤9

انس با قرآن در خانه       

جلسه ی دوم

آیات ١ تا ٣ سوره ی بَـِیّنه

فّعالّیت: آیات ١ تا ٣ سوره ی بَـِیّنه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

پیام قرآنی                                  

١ـ آیات ١ تا ٣ سوره ی بَـِیّنه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی پیام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.

 جمع خوانی 

با کمک دوستان خود درباره ی مفهوم این پیام قرآنی گفت وگو کنید.

ٌ فـیـهـا کُـُتـٌب َقـِیّـَمـه�
در قرآن، مطالب صحیح و ارزشمندی است.

سوره ی بَـِیّـَنـه، آیه ی ٣

فـیـهـا کُـُتـٌب َقـِیّـَمـٌة
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1٥٠

جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت:  آیات ١ تا ٣ سوره ی بَـِیّنه را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.

فّعالّیت:  نام دو کتابی که درباره ی داستان های قرآنی خوانده ای بنویس.

آیات 4 و 5 سوره ی بَـِیّنه را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سوره ی بَـِیّنه را همراه با کتاب گویا بخوانید.

سوره ی بَـِیّنه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

١ـ

٢ـ



        

انس با قرآن در خانه       

1٥1

جلسه ی چهارم
سوره ی بَـِیّنه جمع خوانی 

فّعالّیت: سوره ی بَـِیّنه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

 این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانید.

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

بیش تر بدانیم

سوره ی بقره، آیه ی ٢٨5 ِه َو َمـالِئـَکـِتـهی َو کُـُتـِبـهی َو ُرُسـِلـهی     ١ـ  کُـلٌّ آَمـَن ِبـالـلٰـّ
همه ی مؤمنان، به خدا و فرشتگان او و کتاب های آسمانی و پیامبران خدا ایمان دارند.  

سوره ی َاحقاف، آیه ی ٢ ِه الۡـَعـزیـِز الۡـَحـکـیـِم    ٢ـ  تَـۡنـزیـُل الۡـِکـتـاِب ِمـَن الـلٰـّ
این قرآن از سوی خدای با عزت دانا نازل شده است.  

لُـمـاِت ِالَـی الـّنـوِر  ـ َك ِلـُتـۡخـِرَج الـّنـاَس ِمـَن الـظُـّ ٣ـ  ِکـتـاٌب َانۡـَزلـنـاُه ِالَـۡی
ای پیامبر قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی نور راهنمایی کنی.    سوره ی ابراهیم، آیه ی ١  

سوره ی َانعام، آیه ی ١5٧    ٌ 4ـ  فَـَقـۡد جـاَءکُـۡم بَـِیّـَنـٌة ِمـۡن َرِبّـکُـۡم َو هُـًدی َو َرحـَمـه�
قرآن که کتاب هدایت و رحمت است، از سوی پروردگارتان برای شما آمده است.  

سوره ی نحل، آیه ی 4٣   کـِر ِاۡن کُـۡنـُتـۡم ال تَـۡعـلَـمـوَن       5ـ  فَـاۡسـاَلـوا َاۡهـَل الـِذّ
اگر چیزی را نمی دانید، از افراد دانا بپرسید.  



1٥2

جلسه ی پنجم

 جمع خوانی 

 جمع خوانی 

سوره ی بَـِیّنه

سوره ی بَـِیّنه را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید. فرد خوانی 

حدیث نورانی

 انس با قرآن در خانه       

آیات ١ تا 5 سوره ی بَـِیّنه و پیام قرآنی درس را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

حبیب اللّه چایچیان )حسان(

به کالس  یا خانه ی خود چند کتاب درباره ی داستان های قرآن  فّعالّیت: از کتاب خانه ی مدرسه، مسجد محل 
بیاورید و درباره ی یکی از آن ها با دوستان خود گفت وگو کنید.

این شعر زیبای قرآن را همه با هم بخوانید.

این حدیث نورانی را بخوانید.

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم فرمودند:

٭ کتاب غررالِحَکم، حدیث ٩٩١

َالۡـکُـُتـُب بَـسـاتـیـُن الۡـُعـلَـمـاُء ٭
کتاب ها، بوستان های دانشمندان هستند.



 انس با قرآن در خانه       

1٥٣

جلسه ی اّول
درس 

بیست و دوم 

ادامه ی سوره ی بَـِیّـنـه

آیات ٦ و ٧ سوره ی بَـِیّنه را از کتاب گویا  گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

 فرد خوانی 

اکنون آیات ٦ و ٧ سوره ی بَـِیّنه را همراه با کتاب گویا بخوانید. جمع خوانی

ذیَن کَـَفـروا ِمـۡن َاۡهـِل الۡـِکـتاِب َو الۡـُمـۡشـِرکـیـَن            6 ـ  ِانَّ الَـّ

  فـی نـاِر َجـَهـنَّـَم خـاِلـدیَن فـیـهـا 
ه�ِ      ُاولٰـِئـَك هُـۡم َشـرُّ الۡـبَـِریَـّ

ذیـَن آَمـنـوا َو َعـِمـلُـواالـّصـاِلـحـاِت  ٧ـ  ِانَّ الَـّ
ه�ِ      ُاولٰـِئـَك هُـۡم َخـۡیـُر الۡـبَـِریَـّ

٨ ـ  َجـزأُوهُـۡم ِعـۡنـَد َرِبّـِهـۡم َجـّنـاُت َعـۡدٍن 
تَـۡجـری ِمـۡن تَۡحـِتـَهـا ااۡلَ  نۡـهـاُر  خـاِلـدیـَن فـیـهـا َابَـًدا  

ُه َعـۡنـُهـۡم َو َرضـوا َعـۡنـُه  َرِضـَی الـلٰـّ  
هو َـّ ٰذِلـَك ِلـَمۡن َخـِشـَی َرب  

شمرده بخوانید.



جلسه ی دوم

1٥٤

جمع خوانی

پیام قرآنی                                  

آیات ٦ و ٧ سوره ی بَـِیّنه

فّعالّیت: آیات ٦ و ٧ سوره ی بَـِیّنه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

ُه َعۡنـُهۡم َو َرضوا َعۡنـُه َرِضـیَ   الـلٰـّ
خدا از کسانی که کار خوب انجام می دهند راضی است 

و آن ها هم از خدا راضی هستند.
َنه، آیه ی ٨ سوره ی َبـِیّ

انس با قرآن در خانه       

١ـ آیات ٦ و ٧ سوره ی بَـِیّنه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی پیام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت و گو کن.

با کمک دوستان خود درباره ی مفهوم این پیام قرآنی گفت وگو کنید.



جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

1٥٥

جمع خوانی

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت:  آیات ٦ و ٧ سوره ی بَـِیّنه را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.

فّعالّیت: با چه کارهایی می توانیم خدا را از خود راضی کنیم؟

آیه ی ٨ سوره ی بَـِیّنه را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سوره ی بَـِیّنه را همراه با کتاب گویا بخوانید.

سوره ی بَـِیّنه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

١ـ

٢ـ

٣ـ

4ـ



1٥٦

جلسه ی چهارم

جمع خوانی

بیش تر بدانیم

انس با قرآن در خانه       

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

سوره ی بَـِیّنه 

فّعالّیت:  سوره ی بَـِیّنه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانید.

سوره ی فتح، آیه ی ١٨  ِه َو ِرضوانًـا         ١ـ  یَـبۡـَتـغـوَن فَۡضـلًـا ِمـَن الـلٰـّ
افراد مؤمن،به دنبال لطف و بخشش و رضایت خدا هستند.   

سوره ی مائده، آیه ی 3 ۡسـالَم دینًـا      ٢ـ    َو َرضیُت لَـکُـُم الۡـاِ
خدا خشنود است که دین شما اسالم است.   

َك َاّ� َتـۡعـبُـدوا ِاّ� ِایّـاُه ُـّ 3ـ    َو َقـضٰی َرب
و خداوند دستور داده است که فقط او را عبادت و اطاعت کنید.  

سوره ی اسراء، آیه ی ٢3 ٤ـ  َو ِبـاۡلـواِلـَدۡیـِن ِاۡحـسانًـا       
و به پدر و مادر خود نیکی کنید.   

سوره ی توبه، آیه ی ٧٢ ِه َاکۡـبَـُر        ٥  ـ  َو ِرضواٌن ِمـَن الـلٰـّ
و رضایت خدا از هر چیزی باالتر است.   



انس با قرآن در خانه       

1٥٧

 فرد خوانی 

جمع خوانی

جمع خوانی

جلسه ی پنجم
سوره ی بَـِیّنه 

سوره ی بَـِیّنه را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید.

سوره ی بَـِیّنه و پیام قرآنی درس را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

فّعالّیت: با چه کارهایی می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی کنیم.

این حدیث نورانی را بخوانید.حدیث نورانی

پیامبر اکرم صّلی اللّٰه علیه و آله فرمودند:

٭ کتاب ِبحار االَنوار، جلد ٧١، صفحه ی ٨٠

فّعالّیت: حدیث نورانی این درس را حفظ کنید.

ـِه، ِرَضـی اۡلـوالِـَدۡیـِن٭ ِرَضـی   الـّلٰ
رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است.

این اشعار زیبا را بخوانید.

١ـ
٢ـ
٣ـ
4ـ


