
آموزگاران و اولیای گرامی!
برای دستیابی به اهداف آموزش قرآن و هماهنگی با روش های تدریس ارائه شده،

 مطالب مقّدمه ی این کتاب را با دّقت مطالعه کنید.این کتاب با استفاده
 از لوحه،کتاب گویا، رمزینه سریع پاسخ و کتاب راهنمای معّلم تدریس می شود.

اّول دبستان

ــــٍد َو َعّجــــْل َفرََجُهــــم ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــّم َصـــــّل َعلــــٰی ُمَحمَّ
ََ

)اجرای آزمایشی(

https://www.roshd.ir/101


طبق مصوّبه ی جلسه  ی 677
 شورای عالی آموزش و پرورش این کتاب توّسط آموزگار پایه 

و طّی 2 جلسه در هفته، تدریس می شود.

ISBN  978 -964 - 05 -1981 - 3         978-964-05 - 1981- 3  شابک

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

آموزش قرآن )اجرای آزمایشی( ـ اّول دبستان ـ 101 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
ابوالفضل انوشه پور، مسعود تهرانی فرجاد، غالمعباس سرشورخراسانی، الهه ستوده،سیدمهدی 
نباتی، حمید محمدی، حسن فالح، سعید خدائیان و مسعود وکیل )اعضای گروه  سیف، رضا 
افسانه  و  هاشمی  کبرٰی  ـ  ابتدایی(  دوره ی  آموزش  )کارشناس  حمزه بیگی  طیبه  تألیف( ـ 

شعبان نژاد )شاعران (

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره ی کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ(ـ  مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری و طراح جلد(ـ  محمد عباسی 
 )طراح گرافیک     و  صفحه آرا( ـ نفیسه شهدادی، فاطمه رادپور، سحر عجمی، مهدیه صفایی نیا،

لیدا معتمد، علی خدایی، گلنار ثروتیان و مجید ذاکری یونسی )تصویرگران( ـ کامران انصاری 
)طراح خط رایانه ای(ـ  کبری اجابتی، فاطمه باقری مهر، سیف الله بیک محمد دلیوند، حسین چراغی،  

فاطمه پزشکی، حمید ثابت کالچاهی و ناهید خیام باشی )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شماره ی ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

نشانی سازمان:

 شرکت افست: تهران ـ کیلومتر ٤ جاده ی آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، 
دورنگار: 77339097، صندوق پستی: 4979  ـ 11155

ناشر:

)www.offset.ir( »چاپخانه:  شرکت افست »سهامی عام
چاپ دوازدهم  1401 سال انتشار و نوبت چاپ:

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و 
 www.irtextbook.ir برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی

یا www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



امید من به شما دبستانی هاست.
ُه(  َس ِسُرّ امام خمینی )ُقِدّ



نام و نام خانوادگی: ......................................نام کالس: .................................................

نام مدرسه: .....................................................نام معلّم: ...................................................

نشانی مدرسه: ...............................................



فهـرست مـطالب
درس اّول:  به نـام خـدا , بـسـم اهلل

                               سوره ی توحيـد

درس دوم: نعـمت هـای خدا
                                سوره ی کـوثَر
                                داسـتان نـان

درس سوم: خانـه ی مـا 
                                سوره ی َعـصر

الم و ُهدُهد                                داسـتان حضرت سليمان َعلَيِه السَّ
الم و ملكه ي َسـَبـا                                داسـتان حضرت سليمان َعلَيِه السَّ

درس چهارم: قـرآن بـخـوانــيم 
                                سوره ی نـاس

                                داستـان هديه ی پدر بزرگ
یاد آوري و تمرین - 1

درس پنجم: کودک مسـلمان
                                سوره ی َحمـد

درس ششم: مدرسـه ی ما 
ـَـلق                                 سوره ی َف

داستان كالس قرآن
                                

درس هفتم: پيامبـران خـدا 
                                سوره ی نَـصـر

الم                                 داسـتان کودکی حضرت موسی َعلَيِه السَّ
                                بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

یاد آوري و تمرین - 2

درس آخر: در تـابـسـتان نيز قرآن بخوانيم

فهـرست مـطالب
     پیشگفتار

  14      درس اّول:      به نـام خـدا، بـسـم الّله 
                                         سوره ی توحیـد

22      درس دوم:     نعـمت هـای خدا 
                                        سوره ی کـوَثر

                                        داسـتان نـان
 30   درس سوم:      خانـه ی مـا 

                                        سوره ی َعـصر
                                        هدیه ی پدر بزرگ

 38 درس چهارم:     قـرآن بـخـوانــیم 
                                        سوره ی نـاس

                                        مهربان ترین معّلم
                                        هدیه ی با  ارزش 

48          یاد آوری  1 
50    درس پنجم:     کودک مسـلمان 

                                         سوره ی َحمـد
 60 درس ششم:      مدرسـه ی ما 

                                        سوره ی َفــَلق
                                                                        کالس قرآن

  70   درس هفتم:     پیامبـران خـدا 
                                        سوره ی َنـصـر

الم                                          کودکی حضرت موسی َعَلیِه السَّ
79      یاد آوری  2 

       درس آخر:     قرآن در تـابـسـتان 
81                                         سوره های فیل، ماعون، کافرون، ِانِشراح، َقدر و تین 

                                       



پیشگفتار
امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم فرمودند:

حّق فرزند بر پدر این است که برای او، نام خوب انتخاب کند، او را با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد.
نهج البالغه، ترجمه ی فیض االسالم، حکمت ٣٩١

پدر و مادر گرامى! 
با اهداى سالم و آرزوى توفیق براى شما خانواده ی محترم، بسیار خوش حال و خرسندیم که فرزند پاک و دلبندتان به 
مدرسه مى آید و توفیق دارد عالوه بر خواندن کتاب هاى فارسى، ریاضى و علوم، با  کتاب خدا یعنى قرآن نیز آشنا شود و از آغاز 
ورود به مدرسه، کتاب خدا را بشناسد، با آن انس بگیرد، کم کم آن را بخواند، سخن و پیام خدا را درک کند و تا پایان عمر از 

سرچشمه ی ُزالل و بى زوال آن بهره  گیرد و با عمل به دستورات الهى بتواند اخالق و رفتارى قرآنى پیدا کند. 
در پایه ی اول دبستان نوآموزان خواندن و نوشتن خّط فارسى را توسط آموزگاران با تجربه و دلسوز مى آموزند و به دلیل 
همبستگى کاملى که بین حروف و حرکات زبان قرآن و زبان فارسى وجود دارد، بدون هیچ آموزش جدیدى، مى توانند بسیارى از 
ـ  « را خوانده باشد، به راحتى مى تواند  ـَ عبارات و آیات قرآن را بخوانند؛ مثالً اگر نوآموزى حروف » ک ، ت  ، ب « و حرکت »    ـ
کلمه ی قرآنى » کَـَتـَب « را بخواند؛ در نتیجه آموزش فارسى موجب فراهم آمدن زمینه ی مناسب براى یادگیرى روخوانى قرآن 

شده و آموزش قرآن نیز سبب تقویت خواندن و نوشتن فارسى مى شود. 
براى آشنایى و انس بیشتر با قرآن، نوآموزان عالوه بر آموزش روخوانى، صوت زیباى قرآن را مى شنوند، سوره هاى کوتاه 
آن را با صوت خوش مى خوانند، با برخى آداب گوش دادن و خواندن قرآن آشنا مى شوند و باألخره از شنیدن داستان هاى زیبا 

و پر معناى قرآن لذت مى برند.  

انتظار ما از شما اولیاى گرامى 
1ـ کودک عزیزمان باید با تشویق ها و راهنمایى هاى الزم و به موقع، سادگى یادگیرى قرآن را احساس کند و با کسب 
موفقیت در این راه نسبت به یادگیرى قرآن هرچه بیشتر عالقه مند شود. او باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایى با آن را 
از ما بیاموزد. او باید با مشاهده اخالق و رفتار ما درک کند که چگونه همه سعى داریم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد. او 

باید عالقه  به قرآن، محبت، مهربانى، اخالق و رفتار اسالمى را عمالً از بزرگ ترها بیاموزد. 
2ـ ما بهترین الگو براى فرزندانمان هستیم. اگر مى خواهیم آن ها با قرآن کریم مأنوس شوند باید خودمان قرآن بخوانیم. سعى 
کنیم توانایى و ارتباط خود با قرآن کریم را حداقل تا دستیابى به سواد قرآنى ارتقا بخشیم. کسى داراى سواد قرآنى است که مى تواند 
قرآن را بخواند، معناى عبارات و آیات ساده و پرکاربرد آن را بفهمد و عالقه دارد به صورت مستمر و روزانه مقدارى قرآن بخواند. 

براى آشنایى بیشتر با سواد قرآنى مى توانید به سایت گروه قرآن دفتر برنامه ریزى و تألیف کتب درسى مراجعه کنید. 

اول
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دوم

3ـ یادگیرى تمام قسمت هاى کتاب، در کالس و با تالش خوِد نوآموزان انجام مى شود، ولى خوب است در صورتى که 
کودک شما عالقه نشان مى دهد، گاهى از او بخواهید آنچه در کالس آموخته است براى شما بازگو کند. هر سوره اى را که 
آموخته است، سعى کند تا آن جا که مى تواند با همان لحن و آهنگ کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ بخواند. شما نیز به هر میزانى 
که یادگرفته است، او را تشویق کنید و میزان خاصى از یادگیرى را بر او تحمیل نکنید. تمرین در خانه، به توانایى کودکتان 
مى افزاید و باعث مى شود تا شرم حضور کودکانه اش از بین برود و به تدریج آمادگى پیدا کرده و با جرأت در حضور جمع، قرآن 

را به زیبایى بخواند.
در صورتى که کودک شما به شنیدن و یادگیرى سوره هاى قرآن عالقه نشان  مى دهد و در خانه دستگاه پخش صوت)رایانه،تلفن 
همراه، ضبط صوت و ...( موجود است، می توانید با استفاده از کتاب گویا از شبکه ملی مدارس )رشد( به نشانی roshd.ir  یا با 

استفاده از رمزینه سریع پاسخ او را در یادگیرى کامل تر این سوره ها یارى کنید. 
4ـ در زمان مناسب از کودکتان بخواهید آنچه را در کالس قرآن آموخته،در خانه برای شما بازگو کند، داستان تصاویر هر 
درس را براى شما تعریف کند و شما نیز با گفتن » آفرین « و گاهى با دادن هدیه اى او را تشویق کنید. بدانید که حتى تشویق هاى 
زبانِى شما هیچ گاه از یاد و خاطره کودک نمى رود و زمینه رسیدن به توفیقات بیشتر را براى او فراهم مى آورد. این کار بر مهارت 

سخن گفتن کودک و بر عالقه ی  او به آموختن قرآن مى افزاید و او را با آداب و پیام هاى قرآن بیشتر آشنا و مأنوس مى کند. 
5  ـ ازکودکتان بخواهید کلمات و عبارات قرآنى هر درس را براى شما بخواند. نوآموزان براساس سواد فارسى مى توانند 
کلمات قرآن را بخوانند. در کالس هم، معلم این کلمات و عبارات را نمى خواند بلکه با نشان دادن بخش ها، خوِد ایشان کلمات را 
مى خوانند. بنا براین شما به هیچ وجه کلمات را براى او نخوانید، تا مبادا به تقلید از شما بازگو کند. اگر کودک شما در خواندن 
کلمات اشتباهى داشت از او بخواهید که برگردد و دوباره آن را با  دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند. اگر 
دانش آموز دو ساعت تالش کند تا چیزى را خود دریابد و کشف کند، بهتر از این است که در عرض دو دقیقه دیگران به او بگویند.
با آموزش روخوانى قرآن آشنایى دارید، در این آموزش از کتاِب درسى پیشى نگیرید و هیچ  6  ـ در صورتى که شما 
قاعده اى را عالوه بر آنچه در کتاب آمده است به کودک خود نیاموزید. به   یارى خداوند، این آموزش در پایه هاى بعد با نظم 

خاصى کامل تر مى شود.
7  ـ آموزگار کودک شما بسیار خوش حال خواهد شد که تجارب و اطالعات خود را براى توفیق هرچه بیشتر کودکتان 

با کمال افتخار در اختیار شما قرار دهد. 
8  ـ زیر برخی کلمات قرآنی آشنا که در فارسی نیز استفاده می شوند خط کشیده شده است. در یادگیری معنای این کلمات 

به دانش آموزان کمک کنید.
به امید آن که فرزند شما، در آینده انسانى بزرگ، با ایمان، بنده خالص خدا، خدمتگزار خلق او و باقیات صالحات براى 

همه ما باشد.



سوم

٭ ٭ ٭ 

پیامبر اعظم صّلى الّلٰه علیه و آله فرمودند: 

َخیـُرُکم َمن َتـَعـلَّـَم الـُقرآَن َو َعـلَّـَمـه
            بهترین شما کسى است که قرآن را فراگیرد و به دیگران بیاموزد. 

ُة البَیضاء، ج2، ص 210                                                                                                                              َالَمَحجَّ
همکار و معّلم گرامى

با اهداى سالم و آرزوى توفیق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیشتر در آموزش قرآن، توجه 
شما را به برخى نکات مهم جلب مى نماییم. هرچند تفصیل این مطالب در کتاب راهنماى معلم ارائه مى شود، ولى بیان مختصر 

این نکات، مفید است.
پیش از انجام هر کارى، بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس در   راه خدا تالش کند، 

خدا او را راهنمایى مى کند و همواره پشتیبان نیکوکاران است.
َه لَـَمـَع الـُمحِسنیَن                               سوره ی عنکبوت، آیه ی 69 ذیـَن جاَهـدوا فیـنا لَـَنهـِدیَـنَّـُهم ُسـبُــلَـنا َو ِانَّ الـلٰـّ َو الَـّ

توفیق در هر کارى نیازمنِد داشتن برنامه در انجام آن است. مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب در بخش هاى زیر 
تقدیم مى شود. توجه و عمل به این امور ضامن موفقیت بیشتر شماست.

اهمیت توجه به حیطه ی عاطفى
کودکان،  روانِى  ویژگى هاى  به  توجه  با  که  است  ضرورى  نکته  این  یادآورى  تدریس،  روش  خالصه ی  بیان  از  پیش 

آموزش قرآن در دوره ی ابتدایى ــ به ویژه در پایه ى اول ــ بر حیطه ى عاطفى بیش از دو حیطه ى مهارت و دانش تأکید مى شود. 
آموزش قرآن باید از چنان فضاى جّذاب، شاد و آرامش بخشى برخوردار باشد که دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ قرآن باشند. 
براى فراهم آوردن چنین شرایطى، شما همکار دلسوز ضمن بهره گیرى از همه ى تجارب و عالقه ی خود به آموزش دانش آموزان، 

باید چند نکته را کامالً رعایت کنید:
1ـ سهل و آسان جلوه دادن فرایند یادگیرى

2ـ بهره گیرى فراوان از تشویق هاى کالمى و غیر کالمى
3   ـ پرهیز از سخت گیرى و توجه داشتن به تفاوت هاى فردى دانش آموزان در دستیابى به اهداف مورد انتظار

4ـ جّذاب و فّعال کردن آموزش به شیوه هایی؛ مانند: قصه گویى، مسابقات گروهى، مشارکت دادن آن ها در فرایند آموزش 

فعالیت هاى پیش از تدریس
1ـ مطالعه ی مجدد کتاب راهنماى معلم و درس مربوط از کتاب دانش آموز

2ـ پیش بینى اهداف خاص هر درس که باید هنگام تدریس مورد تأکید بیشترى قرار گیرد.
3ـ آماده کردن لوحه هاى درس و نصب آن ها در مکان مناسب

4ـ استفاده از کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ جهت آشنایی با قرائت الگو

و
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محتوا و روش تدریس
کتاب آموزش قرآن پایه ی اّول ابتدایی دارای ٧ درس است که هر درس در 8 جلسه )طّی 2 جلسه در هفته( آموزش داده 

می شود. این دروس از قسمت های زیر تشکیل شده اند.
١ـ تصویرخوانی: در جلسه ی اّول هر درس تصویر یا تصاویری در ارتباط با موضوع درس آمده است. از دانش آموزان 

بخواهید با دّقت به تصاویر نگاه کنند و پس از مشورت با دوستان هم گروه خود، نظرشان را درباره ی تصاویر بیان کنند.
بدیهی است چنانچه دانش آموزان نتوانند ارتباط تصاویر را با موضوع درس بیان کنند آموزگار محترم با طرح پرسش های 

مناسب جهت بحث را به موضوع مورد نظر هدایت می کند.
رسانه ی  قالب  در  و  انتخاب  بخش  این  برای  نصر،  و  ناس  فلق، عصر، حمد،  کوثر،  توحید،  قرائت سوره: سوره های  ٢ـ 

کتاب درسی، لوحه و کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ آمده که هرکدام به گونه ای به کسب مهارت تدریجی خواندن قرآن کمک می کنند.
برای تدریس هر سوره، لوحه ی مربوط را روی تخته نصب کنید و همراه پخش کردِن فایل صوتی قرائت سوره، آیات آن را 
از روی لوحه نشان دهید تا دانش آموزان با نگاه به آن ها و پس از فرماِن کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی، همراه 
کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ بخوانند. ضمناً می توان حفظ برخی سوره ها را به دانش آموزانی که به این کار ذوق و عالقه نشان 

می دهند، توصیه کرد.
٣ـ شعر و سرود: در کتاب قرآن اّول ابتدایی اشعاری درباره ی موضوع درس و یا درباره ی مفاهیم مربوط به سوره ها وجود 
دارد که عالوه بر جّذابیت و تنّوع در آموزش قرآن، به آشنایی اجمالی دانش آموزان با موضوعات درس و مفاهیم سوره های کتاب نیز 
کمک می کند. ضمناً می توان حفظ یا روخوانی سرودها را نیز به دانش آموزانی که به این کار ذوق و عالقه نشان می دهند، توصیه کرد.

٤ـ پیام قرآنی: یکی از مناسب ترین راه های ُانس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخالقی قرآن کریم، پیام های قرآنی 
است. پیام های قرآنی درس عالوه بر اینکه یادگیری قرآن را معنادار می کند بهترین فرصت برای مشارکت دانش آموزان در فرایند 

یاددهی ــ یادگیری است. هدف از ارائه ی پیام های قرآنی، کسب مهارت تفکّر در آیات قرآن کریم است.
آموزگار گرامی پیام هر درس را از کتاب گویا پخش می کند و دانش آموزان پس از شنیدن، آن را تکرار می کنند. آموزگار 
ترجمه ی پیام  را برای دانش آموزان می خواند و از آن ها می خواهد تا در گروه های خود به کمک تصویر پیام درباره ی آن با یکدیگر 
گفت وگو کنند و آن گاه نظر خود را برای کالس بگویند. آموزگار با روش پرسش و پاسخ، ایشان را با مفهوم پیام بیشتر آشنا می کند. 

همچنین برای درک بهتر پیام، می توان از دانش آموزان خواست مصادیق و نمونه های دیگری از مفهوم پیام را بیان کنند.
الزم است آموزگار محترم از توضیح مستقیم مفهوم پیام قرآنی و یا بیان مطالب طوالنی و غیرضروری خودداری کند.

٥ ـ فّعالیت ها: به منظور عالقه ی بیشتر دانش آموزان به قرآن و فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی نسبت به موضوع  هر 
درس، فّعالیت هایی مانند رنگ آمیزی، نّقاشی، داستان گویی درباره ی تصاویر و… درنظر گرفته شده است. مناسب است این فّعالیت ها 

حتماً در کالس و زیرنظر معلّم گرامی انجام شود.
در ضمن پس از درس چهارم و درس هفتم جهت یادآوری و تثبیت بیشتر مطالب دروس، فّعالیت هایی به عنوان یادآوری درنظر 

گرفته شده است که در یک جلسه ی کامل توّسط دانش آموزان و با هدایت معلّم گرامی در کالس انجام می شود.
٦ ـ داستان ها: در کتاب دو نوع داستان آمده است. نوع اّول را دانش آموزان تصویرخوانی کرده و موضوع یا داستان آن ها 
را به کمک یکدیگر و با راهنمایی آموزگار، به زبان کودکانه تعریف می کنند. نوع دوم، تصاویر مربوط به داستان های قرآنی است، مانند 

کودکی حضرت موسی علیه الّسالم. آموزگار این گونه داستان ها را با توّجه به توضیحات کتاِب راهنمای معلّم به صورت جّذاب برای 
دانش آموزان تعریف می کند.

چهارم



٧ـ روخوانی کلمات و عبارات قرآنی: آموزش روخوانی از هفته ی چهارم آذرماه آغاز می شود. روخوانی کلمات 
و  عبارات قرآنی به کمک لوحه و به صورت زیر آموزش داده می شود:

کنید  اشاره  و حروف  به حرکات  می آید  ذیل  در  که  به شیوه ای  آن گاه  کرده  تخته نصب  را روی  لوحه ی روخوانی  ـ  الف 
تا  دانش آموزان آن ها را دسته جمعی بخوانند.

ب ـ با توّجه به شرایط کالس و میزان توانایی دانش آموزان، از دانش آموزان بخواهید که لوحه را با اشاره ی صحیح معلّم 
به بخش های کلمات، به طور دسته جمعی بخوانند. آن گاه از هر دانش آموز بخواهید که هرکدام یک کلمه از لوحه را به صورت 

انفرادی بخواند.
جـ  با توّجه به میزان وقت باقی مانده، هریک از دانش آموزان چند کلمه یا یک عبارت قرآنی را از روی کتاب خود به صورت 

 انفرادی و با صدای بلند برای کالس می خوانند و سایر دانش آموزان از روی کتاب خود، خط می برند.
٭ ٭ ٭ 

نحوه ى اشاره به بخش هاى کلمات
به  منجر  امر  این  است.  قرآن  روخوانى  آموزش  در  اّولیه  گام هاى  مهم ترین  از  و حرکات،  به حروف  اشاره ى صحیح 
بازشناسى حروف و حرکات و دّقت در صحیح خواندن آن ها و ترکیب بخش هاى کلمات توّسط دانش آموزان مى شود. کسب این 
مهارت در روخوانى قرآن، همچون جایگاه شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نیز مانند یادگیرى چهار 
عمل اصلى در ریاضى، از اهّمیت خاّصى برخوردار است. اگر این آموزش، صحیح و کامل انجام شود، مهم ترین سنِگ بناى 
مهارت خواندن صحیح قرآن گذاشته شده است؛ درغیر این صورت حّتى در سال هاى باالتر نیز باید این مرحله از آموزش با دّقت 

انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات، معموالً به کمک خط بر یا وسیله اى مانند خط کش انجام مى شود. از آنجا که هنگام اشاره کردن، 

دست یا ثابت است و یا متحّرک، روش صحیح اشاره در دو بخش زیر توضیح داده مى شود.

الف ــ اشاره ى ثابت: در این نوع اشاره، نشانگر به طور ثابت روی هر بخش قرار می گیرد. این شکل از اشاره در 
موارد زیر انجام مى شود.

ـ  « مانند: ١ــ اشاره ثابت به بخش هاى داراى حرکات »  ــَــِــُ

ُخـِلـَق

ـ  « ممکن است  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با هم بگویند »  ُخ آموزگار با خط بر یا وسیله ى مشابه آن، به حرکت »  ــُ
ـ   « بگویند »  اُ  «. به آن ها تذکّر مى دهیم هر حرکت را با حرف  در یکى دو بار اّول، برخى از دانش آموزان به جاى این که بگویند »  ُخ
ـ  « اشاره مى شود  ـ  « آن گاه به حرکت »  ــَ ـ  « اشاره مى کنیم تا دانش آموزان بگویند »  ِل آن بخوانند. سپس با کمى مکث به حرکت »  ــِ

تا آن ها بگویند »  َق  «.

پنجم



ـ  «  ـ  « یا »  ــٌ ـٍ ـ  « یا »  ـ ـً ـ  (: مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ یعنى دست به طور ثابت و به »  ـ ـ ــٌ ـًـ ــٍ 2ــ اشاره به تنوین )  ـ
اشاره مى کند، مانند:

                     َحـَرًجا                        َاَحـٍد        َولَـٌد

ـ  « بعدی اشاره مى کند تا  ـَ ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند » َحـ «، سپس به »   ـ ـَ در کلمه ى »  َحـَرًجا  « آموزگار به »  ـ
ـ  «  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  َجـن  «. همچنین در کلمه ى »  َاَحـٍد  « آموزگار به »  ــٍ ـً دانش آموزان بگویند »  رَ  « آن گاه به »  ـ

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند: »  ُدن  «. اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  ِدن  « و در کلمه ى »  َولَـدٌ  « نیز آموزگار به »  ــٌ
تذکّر: فلش هایی که در این کلمات کشیده شده نشان دهنده ى اشاره  به حرکات است، نه رسم کردن آنها.

ب ــ اشاره ى متحّرک: در این نوع اشاره، دست روی هر بخش حرکت مى کند. این شکل از اشاره در موارد زیر 
انجام می شود.

١ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند در بخش هاى داراى حرکات » ا ـ ی ـ یـ ـ و« مانند: 

نوحیـها
ـ  « به صداى »  و « اشاره مى کند، دانش آموزان مى گویند » نو« آن گاه از  آموزگار درحالى که به کمک خط بر، از حرف »  ن

ـ  « به  »  ا  « اشاره مى شود تا بگویند »  ها  «. ـ  « و باألخره از حرف »  ه ـ   « اشاره شده و آن ها مى گویند »  حی حرف »حـ« به صداى »  ی
توّجه دارید که فلش ها فقط مسیر حرکت دست را نشان مى دهند، نه این که رسم شوند.

2ــ اشاره از حرکت کوتاه به حرف ساکن؛ مانند:

َامـِهلـُهم

ـ  « به حرف الم  ـِ ـ  «، آن گاه از صداى »  ـ ـ  « به حرف میم اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  َام ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
ـ  « به حرف میم اشاره مى کند تا بگویند »  ـُهم«. ـُ ـ  « سپس از حرکت »  ـ اشاره مى کند تا بگویند »  ـِهل

٣ــ اشاره به تشدید در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند: 

َحـقَّ

ششم



ـ «  ـَ ـ  « به تشدید اشاره مى کند، دانش آموزان مى گویند »  َحـق« آن گاه پس از کمى مکث، به حرکت »  ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
روی تشدید، به صورت ثابت اشاره مى کند و دانش آموزان می خوانند »َق«. دو مثال دیگر:

 لَـّمـا                نُـَنـّجـى
ـ  « به »  ـا  « اشاره مى کند. در کلمه ى دوم نیز،  ـ  « به تشدید و پس از کمى مکث از »  م ـَ آموزگار در کلمه ى »  لَّما « ابتدا از »  ـ

ـ  « به تشدید، آن گاه پس از کمى مکث، از » جـ  « به صداى »  ى « اشاره مى کند. ـَ ـ «، سپس از »  ـ ـُ ابتدا به »  ـ
نکته: وجود کمى مکث بین اشاره به بخش اّول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. این کار به دانش آموزان 

مى آموزد که حرف داراى تشدید در واقع دو حرف است و دو بار خوانده مى شود.
توّجه:

١ــ از دانش آموزان بخواهید که هم زمان با اشاره ی شما، بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعى بخوانند. ممکن است 
برخى از دانش آموزان، بخش ها را زودتر یا دیرتر از اشاره ی شما بخوانند؛ از آن ها بخواهید با اشاره بخوانند و عقب و جلو نیفتند.

به صورت  به روش فوق، بخش ها و کلمات را دسته جمعى مى خوانند سپس  ابتدا دانش آموزان  2ــ در آموزش لوحه ها، 
انفرادى. پرسش انفرادى را از دانش آموزان آماده تر آغاز می کنیم.

چند تذّكر
در آموزش روخوانى توجه به نكات زیر ضرورى است:

بپرهیزید؛ بلكه به روش فوق كمک كنید تا خود دانش آموزان كلمات و عبارات را  1ـ آموزگار محترم! از خواندن كلمات 
روخوانى كنند.

به صورت  توّسط دانش آموزان  آن ها  به بخش هاى كلمات و خواندن بخش بخش  لوحه و اشاره ى صحیح  از  2ـ استفاده 
دسته جمعى و انفرادى، مهم ترین نقش را در كسب مهارت روخوانى دارد و عدم توّجه كافى به انجام این امر، در كسب این مهارت 

اختالل جّدى ایجاد مى كند. 
3ـ مناسب ترین شیوه براى خواندن كلمات، آن است كه دانش آموز با دیدن هر بخش از كلمه، همان بخش را بلند بخواند؛ 
یعنى الزم نیست كه دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه بخش هاى كلمه را مرور كند سپس تمام آن را یک جا بلند بخواند. شما با 
تأكید بر نحوه ی مناسب خواندن، به دانش آموزان كمک كنید تا بدون اضطراب، كلمات را به روش صحیح، شمرده و آرام بخوانند. 

مهارت خواندن بخش ها با توّجه به توانایى فردى دانش آموزان و با تمرین، به تدریج افزایش مى یابد.
4ـ دانش آموزان براى كسب مهارت روخوانى، به فرصت كافى نیاز دارند. این فرصت را با توّجه به استعدادهاى متفاوت 

آن ها در اختیارشان بگذارید و انتظار نداشته باشید كه همه در یک زمان به مهارت مورد     نظر دست یابند.
5  ـ الزم نیست دانش آموزان لوحه ى درس را در یک جلسه آن قدر تكرار كنند تا همه ى آن ها بتوانند كلمات را به صورت 
روان بخوانند؛ بلكه تمرین و تكرار هر لوحه در یک جلسه به آمادگى دانش آموزان و شوق و رغبت آن ها بستگى دارد. فرصت هاى 

بعدى، مهارت آن ها را به حّد   مورد انتظار مى رساند.
6 ـ دانش آموزان را تشویق كنید كه هر روز، درس قرآن را در خانه براى والدین خود بخوانند.

هفتم



آموزگاران، كارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند 
براى هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تكمیل برنامه ى درسى و كتاب هاى آموزش قرآن 

با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همكارى و تالش همه ى عزیزان سپاسگزارى مى شود.

http://quran-dept.talif.sch.ir        )در گاه )سایت                            
  quran-dept@talif.sch.ir             )رایانامه )ایمیل                           

هشتم

7ـ می توان دانش آموزان را از فروردین ماه به خواندن آیات و عبارات بخش قرآن در تابستان تشویق کرد ؛ این کار به تعمیم 
مهارت روخوانی قرآن کمک می کند. 

٨ ـ زیر برخی کلمات قرآنی آشنا که در فارسی نیز استفاده می شوند خط کشیده شده است. درضمن تدریس، به معنای 
آن ها اشاره شود.

تذکّر: حفظ این کلمات و ترجمه ها الزامی نیست. 

ارزشیابى
 درس قرآن در دوره ی ابتدایى به صورت كیفىـ  توصیفى است. براى آشنایى با چگونگى انجام این ارزشیابى به دستور العمل 
شماره ى 240/1790/34 به تاریخ 1383/7/25 مراجعه كنید. ضمنًا این دستورالعمل در كتاب راهنماى معّلم آموزش قرآن پایه 

اّول ابتدایى ُكد 53/1 در بخش پیوست ها نیز آمده است.

اهم اهداف مورد نظر: از هر دانش آموز در پایان سال تحصیلی انتظار مى رود به توانایى هاى زیر دست یابد:
1ـ در جمع خوانی سوره های کتاب درسی شرکت کند.

2ـ دو سوره ی دلخواه كتاب را از حفظ بخواند.
٣ـ كلمات و عبارات قرآنى را به صورت صحیح و بخش بخش از روی کتاب درسی بخواند.

٤ـ در گفت وگوی کالسی درباره ی پیام های قرآنی مشارکت نماید و بتواند برخی مصادیق آن ها را به زبان ساده بازگو کند.
هر دانش آموزى كه به این توانایى ها دست یابد، حّداكثر امتیاز را به دست آورده است. بدیهى است بیشتر دانش آموزان 

به توانایى بیش از این خواهند رسید.

توصیه ها
براى ایجاد عالقه و انس بیشتر دانش آموزان به آموزش قرآن، به نكات زیر توّجه داشته باشید:

1ـ زنگ آموزش قرآن از جّذابیت و شادى مناسب برخوردار بوده و از هرگونه اضطراب و دل نگرانى به دور باشد. 
2ـ از تشویق هاى زبانى و غیرزبانى مناسب بهره بگیرید.

3ـ با دعوت اولیاى محترم دانش آموزان به مدرسه، آن ها را با اهداف و شیوه هاى آموزش قرآن آشنا كنید تا ایشان نیز به 
شیوه ی مناسب، همكار شما در خانه باشند.

4ـ از فرصت هاى مناسب براى انجام توصیه ی شوراى عالى آموزش و پرورش مبنى بر استفاده از سه تمرین ده دقیقه اى در سه 
روز هفته، عالوه بر یک ساعت آموزش قرآن، براى یادآورى، تمرین و تكرار آموخته هاى قرآنى دانش آموزان، به بهترین وجه بهره جویید.



دانش آموزان عزیز! سالم

دوست دارید در» جشن قرآن «، کدام یک از این کارها را انجام دهید؟

١ــ یک شعر یا یک سوره ی زیبا بخوانید.

٢ــ خاطره یا داستانی درباره ی قرآن تعریف کنید.

هفته ی اّول مهرماه
درس اّول

به نـام خـدا، بـسـم الّلـه

جشن قرآن

14

1

جلـسـه ی اّول و دوم 

معلّم گرامی ! به کمک دانش آموزان، کالس را برای برگزاری » جشن قرآن « در جلسه ی دوم آماده کنید. ٭

٭ آموزش قرآن پایه ی اول طبق برنامه از اول مهرماه آغاز می شود، اما مدرسه می تواند »جشن آغاز یادگیری قرآن « را هم زمان با »روز جهانی کودک« 
)16 مهر ماه( هم زمان با مدارس سراسر کشور، با شکوه برگزار کند.

https://www.roshd.ir/101-1


والدین گرامی! با حضور خود در » جشن آغاز یادگیری قرآن  « ، کودک خود را شاد و سرفراز کنید. 

15

معلّم گرامی! بسیار مناسب است » جشن قرآن  « را با حضور والدین به ویژه مادران برگزار کنید تا 

دانش آموزان درس قرآن را با دلگرمی و خاطره ی خوشی آغاز کنند.



پیام قرآنی

گفت وگو: چه کارهای دیگری را با نام خدا آغاز می کنیم؟

به کمک تصویر درباره ی پیام قرآنی با یک دیگر گفت وگو کنید.

هفته ی دوم مهرماه
جلـسـه ی  اّول 

16

حیـِم حـمـِن الـرَّ بِـسـِم الـّلٰـِه الـرَّ
به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سوره ی حمد، آیه ی ١
 ِاسم: اسم، نام  َالّلٰه: خدا

ٰ



با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

هفته ی دوم مهرماه
جلـسـه ی  دوم 

17

با هم بخوانیم

                         

سم اهلل
دا، �ب ام �خ سم اهلل�به �خ

ا، �ب کل �گ�ش �ش
م

ما   ل�ب �بر  ه  سم اهللهم�ی�ش
�ب دا،  �خ اسم 

�گهدار �خ ود  �بُ را  سم اهللما 
ا، �ب �ب رد هر �ک

سم اهلل
دا، �ب ام �خ �به �خ

                         

سم اهلل
دا، �ب ام �خ سم اهلل�به �خ

ا، �ب کل �گ�ش �ش
م

ما   ل�ب �بر  ه  سم اهللهم�ی�ش
�ب دا،  �خ اسم 

�گهدار �خ ود  �بُ را  سم اهللما 
ا، �ب �ب رد هر �ک

سم اهلل
دا، �ب ام �خ �به �خ

فعالیت 1ــ پیام قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2ــ تابلوی زیر را با رنگ آمیزی، تزیین کنید.



فعالیت 1ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

به لوحه ی سوره ی توحید نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانید.

حیـِم حـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـسـِم الـلٰـّ

ُه َاَحـٌد 1 ـ  ُقـل هُـَو الـلٰـّ

ـَمـُد ُه ا لـصَّ ٢ ـ   َالـلٰـّ

٣ ـ   لَم یَـِلد َو لَم یولَد

٤ ـ   َو لَم یَـکُن لَـه کُـُفـًوا َاَحـٌد

سوره ی توحید

والدین گرامی! توّجه کنید خواندن سوره با نگاه به شکل کلّی آیات و عبارات، کفایت می کند. در این مرحله کسب 

توانایی خواندن کلمات به تفکیک حروف لزومی ندارد.

هفته ی سوم مهر ماه
جلـسـه ی  اّول 

لوحه ی 1   

18

فعالیت 2ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی توحید را به صورت انفرادی بخوانند.

و



با کمک معلم خود این شعر زیبا را بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

...........................................

با هم بخوانیم

19

کبرٰی هاشمی

ا رد�ی ک�خار  ل �ی��تر�خ�تم  �ک دا  �خ �گو 
�ب م  �گ�خ�ت

 من �گ�خ�ت ا �به �گو�ش �ی��ترد�ی �خ �کسی  دا  �خ ل  م�ش

دگاِر خر  �ی � �آ اس�تاو   و رد�ی �کوه و رد�خ�ت

ا �ب �ی �خ و    ا�ک �پ و  ا  اس�تدا�خ وا�خ �ت و  �خده  �خ�ش
�ب

�ی��ت �خ ّه ها  �پ �ب ای  ا�ب ن ها�ب �آ �برای  اّما 

مارد ده  خر�ی � �آ اهم  ا�ب �ب ده  خر�ی � �آ هم 

فعالیت 2ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی توحید را به صورت انفرادی بخوانند.

هفته ی سوم مهرماه
جلـسـه ی  دوم 

فعالیت 1ــ با نگاه به سوره ی توحید، آن را همراه با کتاب گویا به صورت دسته جمعی بخوانید.



پیام قرآنی

ـ به لوحه ی آموزش سوره ی توحید نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ، به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیتـ 

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

هفته  ی چهارم مهرماه
جلـسـه ی   اّول 

20

َسـالٌم َعـلَیـکُم
سالم بر شما

سوره ی َرعد، آیه ی ٢٤
  َسـالم : سالم



فعالیت٣ــ به کمک دوستان خود سالم کردن به یک دیگر را نمایش دهید.

21

فعالیت٤ــ یک نّقاشی با موضوع سالم بکشید.

فعالیت 1ــ پیام قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2ــ با نگاه کردن به سوره ی توحید، آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانید.

هفته ی چهارم مهرماه
جلـسـه ی  دوم 



هفته ی اّول آبان ماه
درس دوم

جلـسـه ی اّول 
نـعـمـت هـای خـدا

درباره ی اين تصوير با دوستان خود گفت و گو کنيد و نظر خود را به يک ديگر بگوييد.

22

https://www.roshd.ir/101-2


با هم بخوانیم

23

با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد.



24

لوحه ی 2   

والدين گرامی! توجه کنيد خواندن سوره با نگاه به شکل کلی آيات و عبارات، کفايت می کند. در اين مرحله کسب 

توانايی خواندن کلمات به تفکيک حروف موردنظر نيست.

فعاليت 1ــ شعر »نعمت های خدا« را به کمک معلّم خود با هم بخوانيد.

به لوحه ی سوره ی کوثر نگاه کنيد و آن را همراه با  کتاب گويا  به صورت دسته جمعی بخوانيد.

سوره ی کوثر

فعاليت 2ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی کوثر را به صورت انفرادی بخوانند. 

هفته ی اّول آبان ماه
جلـسـه ی  دوم

حيـِم حـٰمـِن  الـرَّ ِه الـرَّ ِبـسـِم الـلٰـّ

1 ـ  ِانّـا  َاعـطَيـناَك الـَكوثَـَر

2 ـ  فَـَصـِلّ  ِلـرَ ِبّـَك َوانـَحر

3 ـ ِانَّ شاِنـئَـَك  هُـَو  االَبـَتـُر



25

هفته ی دوم آبان ماه
جلـسـه ی  اّول 

کبرٰی هاشمی

………………

فعاليت2ــ با کمک معلم خود اين شعر زيبا را با هم بخوانيد و برای آن يک نام مناسب بگوييد.

فعاليت1ــ به سوره ی کوثر نگاه کنيد و آن را همراه با کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانيد.

با هم بخوانیم

مد �آ �کو�شر  هرای   رو�خ و�ش اد و �خ �خ�خدان و �ش

گل   ا�خ ر  �پ خی  دام� ا   �بو�ب و�ش �خ ه های  �پ �خ �خ ا  �ب

اره س�ت   سر�ش خی اس�تروی  سما�  �آ ا�ب �یک �ت

�گ�ش �خ �ت�ش   صور�ت اس�ت�بر  خی  ا� مهر�ب و  خ�خد  �
ل�ب

هرا �خ   و�ب �خ ای  ا�ب را�ب   �ش صور�ت د  �بوس�ی

: �گ�خ�ت ه ها  �ت خرسش � ا  �ب ااو  دا�خ دای  �خ �کر  �ش

مد �آ �کو�شر  هرای   رو�خ و�ش اد و �خ �خ�خدان و �ش

گل   ا�خ ر  �پ خی  دام� ا   �بو�ب و�ش �خ ه های  �پ �خ �خ ا  �ب

اره س�ت   سر�ش خی اس�تروی  سما�  �آ ا�ب �یک �ت

�گ�ش �خ �ت�ش   صور�ت اس�ت�بر  خی  ا� مهر�ب و  خ�خد  �
ل�ب

هرا �خ   و�ب �خ ای  ا�ب را�ب   �ش صور�ت د  �بوس�ی

: �گ�خ�ت ه ها  �ت خرسش � ا  �ب ااو  دا�خ دای  �خ �کر  �ش

مد �آ �کو�شر  هرای   رو�خ و�ش اد و �خ �خ�خدان و �ش

گل   ا�خ ر  �پ خی  دام� ا   �بو�ب و�ش �خ ه های  �پ �خ �خ ا  �ب

اره س�ت   سر�ش خی اس�تروی  سما�  �آ ا�ب �یک �ت

�گ�ش �خ �ت�ش   صور�ت اس�ت�بر  خی  ا� مهر�ب و  خ�خد  �
ل�ب

هرا �خ   و�ب �خ ای  ا�ب را�ب   �ش صور�ت د  �بوس�ی

: �گ�خ�ت ه ها  �ت خرسش � ا  �ب ااو  دا�خ دای  �خ �کر  �ش
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پیام قرآنی

فعاليت2ــ نام اين نعمت ها را بگوييد و شکل آن ها را کامل و سپس رنگ آميزی کنيد.

فعاليت1ــ با نگاه کردن به سوره ی کوثر، آن را همراه با  کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانيد.

هفته ی دوم آبان ماه
جلـسـه ی  دوم 

ـ ّلٰـِه َالـَحـمـُد لِ
الهی شکر !

                                                       سوره ی َحمد، آيه ی ٢
َحۡمد: ُشکر              

گفت وگو: چند نعمت ديگر خدا را نام ببريد.
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فعاليت 1ــ سوره ی کوثر و شعر آن را همه با هم مثل  کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ و با صدای بلند بخوانيد.

فعاليت 2ــ پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد.

با دوستان خود گفت وگو کنيد و داستان اين تصويرها را بگوييد.

داستان نان

هفته ی سوم آبان ماه
جلـسـه ی  اّول 



هفته ی سوم آبان ماه
جلـسـه ی  دوم 

28

پیام قرآنی

فعاليت 1ــ به لوحه ی آموزش سوره ی کوثر نگاه کنيد و آن را همراه با کتاب گويا يا رمزينه سريع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانيد.

فعاليت 2ــ پيام قرآنی قبل را به صورت دسته جمعی بخوانيد.

به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت وگو کنيد.

َواشـکُـروا نِعـَمـةَ الـّلٰـِه
از خدا که به ما نعمت های زيادی داده، تشّکر کنيد.

                                                      سوره ی َنحل، آيه ی ١١٤
ه: خدا    نِعَمـة: نعمت                 َالّلٰ
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گفت وگو

دانش آموزان عزيز!

١ــ نام اين نعمت خدا را بگوييد.

٢ــ آب چه فايده هايی برای ما دارد؟

٣ــ چگونه می توان اين نعمت خدا را حفظ و نگه داری کرد؟

فعاليت 1ــ هر يک از دانش آموزان سوره ی کوثر را برای دوستان خود بخوانند.

فعاليت 2ــ پيام های قرآنی اين درس را به صورت دسته جمعی بخوانند.

اين جمله را کامل کنيد: خدا آب را آفريد تا ..............

هفته ی چهارم آبان ماه
جلـسـه ی  اّول 



هفته ی چهارم آبان ماه

درس سوم
خـانه ی مـا

درباره ی این تصویر با دوستان خود گفت  وگو کنید و نظر خود را به یک دیگر بگویید.

30

جلـسـه ی دوم 

https://www.roshd.ir/101-3


با هم بخوانیم

31

با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

م دار�ی ه  ا�خ �خ گلدان�یک  �خد  ما�خ

ه ا�خ �خ مامانگل های  و  ا  ا�ب �ب

 دارم ممن دوس�ت اسش �ب ه  روا�خ
�پ

و�ب �خ د  �خ خر�خ م� اسش �ب ه  ا�خ �خ ا�ین 

ا�خه ی ما �خ

م دار�ی ه  ا�خ �خ گلدان�یک  �خد  ما�خ

ه ا�خ �خ مامانگل های  و  ا  ا�ب �ب

 دارم ممن دوس�ت اسش �ب ه  روا�خ
�پ

و�ب �خ د  �خ خر�خ م� اسش �ب ه  ا�خ �خ ا�ین 

ا�خه ی ما �خ



هفته ی اّول آذر ماه
جلـسـه ی  اّول 

32

سوره ی عصر

حیـِم    حـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـسـِم الـلٰـّ

1 ـ    َو ا لـَعـصـِر

٢ـ   ِانَّ  ا اِل  نـسـاَن  لَـفى  ُخسـٍر

ذیـَن  آَمـنـوا   ا ا لَـّ ٣ ـ   ِالَـّ

َو  َعـِمـلُـوا   ا  لـّصـاِلـحاِت  

َو  تَـوا  َصوا  ِبـا لـَحـِقّ  

بـِر  َو  تَـواَصوا  ِبـا لـصَّ

به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ  به صورت لوحه ی 3   
دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 1 ــ شعر»خانه ی ما« را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی عصر را به صورت انفرادی بخوانند.



کبرٰی هاشمی

................................

با هم بخوانیم

33

فعالیت 2 ــ به کمک معلم خود این شعر زیبا را بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

ـ با نگاه به سوره ی عصر، آن را همراه با  کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت  فعالیت 1ـ 
دسته جمعی بخوانید.

هفته ی اّول آذرماه
جلـسـه ی  دوم 



هفته ی دوم آذر ماه
جلـسـه ی اّول 

34

پیام قرآنی

فعالیت ــ به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با  کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانید.

به کمک تصویر درباره ی پیام قرآنی با یک  دیگر گفت وگو کنید.

َو بِـالـوالِـَدیـِن ِاحـسـاًنـا
به پدر و مادر خود نیکی کنید.

                                                                        سوره ی ِاسراء  ، آیه ی 23

  والِـَدین: پدر و مادر                          ِاحـسان: خوبی، نیکی 
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فعالیت 3 ــ با توجه به این تصویر و با کمک دوستان خود، نیکی به پدر و مادر را نمایش دهید.

ـ به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیت 1ـ 

فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی دوم آذرماه
جلـسـه ی  دوم 



با دقت در تصاویر، داستان هدیه ی پدر بزرگ را برای دوستان خود بیان کنید.

هفته ی سوم آذر ماه
جلـسـه ی  اّول 

36

ـ به لوحه ی آموزش سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیت 1ـ 

فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

هدیه ی پدربزرگ



پدربزرگ: بّچه ها! آفرین به شما که سوره هایی از قرآن را یاد گرفته اید.

37



هفته ی سوم آذر ماه
درس چهارم

جلـسـه ی دوم  قرآن بخوانیم

38

درباره ی این تصویر با دوستان خود گفت  وگو کنید و نظر خود را به یک دیگر بگویید.

https://www.roshd.ir/101-4


افسانه شعبان نژاد

با هم بخوانیم

39

با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

وی من                                 ر�خ  �آ

ی رو�خ   �که  دارم  و  ر�خ �آ وا�خممن  حخ
�ب ن  �تر�آ در  �پ ل  م�ش

رام �آ �ی�خم  خ�ش
� �ب
ه ای  �گو�ش وا�خمرد  حخ

�ب ن  �آ ّصه های  �ت   ا�خ

ن �تر�آ �که   می دا�خم  و�ب سمان اس�تمن �خ  هد�یه های �آ ا�خ

دارد �که  ی  ا�ی �ب �ی �خ   حر�خ ان اس�تهر  دای مهر�ب  �خ حر�خ

ا�خی اس�ت ل �ب م م�ش ن �برا�ی و�تر�آ �ب وسش �خ  گل های  ا�خ ر  �پ ا�خی  �ب

م اسش �ب   دوس�ت ه  هم�ی�ش د  ا�ی او�ب ا  �ب ه  روا�خ
�پ �یک  �خد  ما�خ

وی من                                 ر�خ  �آ

ی رو�خ   �که  دارم  و  ر�خ �آ وا�خممن  حخ
�ب ن  �تر�آ در  �پ ل  م�ش

رام �آ �ی�خم  خ�ش
� �ب
ه ای  �گو�ش وا�خمرد  حخ

�ب ن  �آ ّصه های  �ت   ا�خ

ن �تر�آ �که   می دا�خم  و�ب سمان اس�تمن �خ  هد�یه های �آ ا�خ

دارد �که  ی  ا�ی �ب �ی �خ   حر�خ ان اس�تهر  دای مهر�ب  �خ حر�خ

ا�خی اس�ت ل �ب م م�ش ن �برا�ی و�تر�آ �ب وسش �خ  گل های  ا�خ ر  �پ ا�خی  �ب

م اسش �ب   دوس�ت ه  هم�ی�ش د  ا�ی او�ب ا  �ب ه  روا�خ
�پ �یک  �خد  ما�خ

وی من                                 ر�خ  �آ

ی رو�خ   �که  دارم  و  ر�خ �آ وا�خممن  حخ
�ب ن  �تر�آ در  �پ ل  م�ش

رام �آ �ی�خم  خ�ش
� �ب
ه ای  �گو�ش وا�خمرد  حخ

�ب ن  �آ ّصه های  �ت   ا�خ

ن �تر�آ �که   می دا�خم  و�ب سمان اس�تمن �خ  هد�یه های �آ ا�خ

دارد �که  ی  ا�ی �ب �ی �خ   حر�خ ان اس�تهر  دای مهر�ب  �خ حر�خ

ا�خی اس�ت ل �ب م م�ش ن �برا�ی و�تر�آ �ب وسش �خ  گل های  ا�خ ر  �پ ا�خی  �ب

م اسش �ب   دوس�ت ه  هم�ی�ش د  ا�ی او�ب ا  �ب ه  روا�خ
�پ �یک  �خد  ما�خ

وی من                                 ر�خ  �آ

ی رو�خ   �که  دارم  و  ر�خ �آ وا�خممن  حخ
�ب ن  �تر�آ در  �پ ل  م�ش

رام �آ �ی�خم  خ�ش
� �ب
ه ای  �گو�ش وا�خمرد  حخ

�ب ن  �آ ّصه های  �ت   ا�خ

ن �تر�آ �که   می دا�خم  و�ب سمان اس�تمن �خ  هد�یه های �آ ا�خ

دارد �که  ی  ا�ی �ب �ی �خ   حر�خ ان اس�تهر  دای مهر�ب  �خ حر�خ

ا�خی اس�ت ل �ب م م�ش ن �برا�ی و�تر�آ �ب وسش �خ  گل های  ا�خ ر  �پ ا�خی  �ب

م اسش �ب   دوس�ت ه  هم�ی�ش د  ا�ی او�ب ا  �ب ه  روا�خ
�پ �یک  �خد  ما�خ



هفته ی چهارم آذر ماه
جلـسـه ی  اّول 

لوحه ی5

بوباَبـ
توتاَتـ
دوداَد

سوساَسـ
موماَمـ
روراَر
نوناَنـ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.

با اشاره ی معلّم این کلمه های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.

ساَر      َدنا    َابا 

َابانا   َار ادَ    َاَمـَر   

َار ادا     تاَب    َسـنا 
40

قرآن بخوانیم

لوحه ی4

فعالیت ــ شعر »آرزوی من« را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانید.



هفته ی چهارم آذر ماه
جلـسـه ی  دوم 

41

نیـمیـسیـز  یـر یـدیـتـیـبـیـایـ
نیمیسیزیر یدیتیبیای

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی6

 با اشاره ی معّلم این کلمه های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید. لوحه ی7

فعالیت 1 ــ لوحه های 4و 5 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانید و سپس آن ها را با انتخاب معلّم برای هم  کالسی های خود بلند بخوانید.

فعالیت 2 ــ شعر »آرزوی من« را همراه با هم بخوانید.

َاناَب   آَمـنَ   آَدمَ 

دیـنی      َابی   نورَ 

َتـتوبا   َبـنونَ   دونَ 



لوحه ی 8   
به صورت  پاسخ  سریع  رمزینه  یا  کتاب گویا  با  همراه  را  آن  و  کنید  نگاه  ناس  لوحه ی سوره ی  به 

دسته جمعی بخوانید.

42

سوره ی ناس

فعالیت 1ــ لوحه های 6 و 7 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانید، سپس با انتخاب معلّم، آن را برای هم کالسی های خود بلند بخوانید.

فعالیت 2 ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی ناس را به صورت انفرادی بخوانند.

هفته ی اّول دی ماه
جلـسـه ی  اّول 

حیـِم حـٰمـِن ا لـرَّ ِه ا لـرَّ               ِبـسـِم الـلٰـّ

1 ـ  ُقـل  َاعـوُذ   ِبــَرِبّ ا لـّنـاِس

٢ ـ  َمـِلـِك  الـّنـاِس

ِه  الـّنـاِس ـٰ ٣ ـ  ِا   ل

٤ ـ  ِمـن    َشـِرّ  الـَوسـواِس  الـَخـّنـا ِس

ذى یُـَوسـِوُس فى ُصـدوِر الـّنـا ِس ٥ ـ  اَ لَـّ

٦ ـ  ِمـَن الـِجـنَّــِة َوالـّنـاِس



................................
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کبرٰی هاشمی

فعالیت 3ــ با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

با هم بخوانیم

ا دا�ی �خ ا  �ی د�خ ا�ین  اهیرد  �خ �پ و    �ت �ش �پ مرا 

�خ�ی�خ�تم ا  �ت �کن  کمک  گاهی� ر�ت �پ ردوِن 

خی ما� �خ هر  رد  ی  و�ی ان�ت �گه�ب �خ و  ار  �ی مرا 

ه دار �گ �خ ا�خم  �ب و  طاندل  �ی سش ّر  سش   ا�خ دور  �به 

من ا  �ب و  �ت ی  ا�ش �ب دى ها دور دور اس�تا�گر  �ب

ا دا�ی �خ ا�خم  �ب و  ور اس�تدل  د و �خ  امّ�ی ُر ا�خ �پ

ـ لوحه های 5 و7 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانید، سپس به انتخاب معلّم، آن را برای هم کالسی های خود بخوانید. فعالیت 2ـ

فعالیت 1ــ با نگاه به سوره ی ناس آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی دوم دی ماه
جلـسـه ی  دوم 

ا دا�ی �خ ا  �ی د�خ ا�ین  اهیرد  �خ �پ و    �ت �ش �پ مرا 

�خ�ی�خ�تم ا  �ت �کن  کمک  گاهی� ر�ت �پ ردوِن 

خی ما� �خ هر  رد  ی  و�ی ان�ت �گه�ب �خ و  ار  �ی مرا 

ه دار �گ �خ ا�خم  �ب و  طاندل  �ی سش ّر  سش   ا�خ دور  �به 

من ا  �ب و  �ت ی  ا�ش �ب دى ها دور دور اس�تا�گر  �ب

ا دا�ی �خ ا�خم  �ب و  ور اس�تدل  د و �خ  امّ�ی ُر ا�خ �پ

ا دا�ی �خ ا  �ی د�خ ا�ین  اهیرد  �خ �پ و    �ت �ش �پ مرا 

�خ�ی�خ�تم ا  �ت �کن  کمک  گاهی� ر�ت �پ ردوِن 

خی ما� �خ هر  رد  ی  و�ی ان�ت �گه�ب �خ و  ار  �ی مرا 

ه دار �گ �خ ا�خم  �ب و  طاندل  �ی سش ّر  سش   ا�خ دور  �به 

من ا  �ب و  �ت ی  ا�ش �ب دى ها دور دور اس�تا�گر  �ب

ا دا�ی �خ ا�خم  �ب و  ور اس�تدل  د و �خ  امّ�ی ُر ا�خ �پ



٭  ُمسند حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها، ص 235

فعالیت 2ــ با دّقت در تصویر و با کمک معلّم مهربان خود، داستان آن را برای دوستانتان تعریف کنید.

حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها فرمودند:

پدرم رسول خدا به دو فرزندم حسن وحسین
    سوره هایی از قرآن کریم را آموزش می دادند.٭

هفته ی سوم دی ماه
جلـسـه ی  اّول 

44

مهربان ترین معلّم

فعالیت 1 ــ به لوحه ی آموزش سوره ی ناس نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ، به صورت 
دسته جمعی بخوانید.



45

قرآن بخوانیم

ِیـنِـِمـِشـِسـِزِرِدِتـبِـ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 9

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 10 

 َاِرنی  َبـنیـنَ  َارونی    

 َتـرانی  َشـِرَب  َابیـنا   

 شاِربونَ  ماروَت  آیاِتـنا  



لوحه ی 11

ُوُکـُنـُمـُشـُسـُزُرُدُتـُبـ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 12  

هفته ی سوم دی ماه
جلـسـه ی  دوم 

46

فعالیت 1ــ لوحه ی 10 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.

فعالیت 2ــ سوره ی ناس را به صورت دسته جمعی بخوانید.

ُانیـُب     َاساِورَ   ِکـتاُبـنا 

ُیـنادی    اوتیـنا   ُکـِتـَب 

َسـَنـزیـُد   آتا َک   ُیـنیـُب 



47

حضرت امام حسین علیه السّالم از معّلم قرآن فرزند خود ، تشکر کردند. ٭

٭ کتاب داستان صاحبدالن، ج١، محمد محمدی اشتهاردی، ص ١٢٩ 

هدیه ی با ارزش

با دّقت در این تصویرها و با کمک معلّم مهربان خود، داستان آن را برای دوستانتان تعریف کنید.

فعالیت 1 ــ سوره ی ناس را به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانید.

فعالیت 2 ــ داستان مهربان ترین معلّم را برای دوستان خود تعریف کنید.

هفته ی چهارم دی ماه
جلـسـه ی  اّول 



١ــ سوره هایی را که تاکنون آموخته اید، در گروه های دو یا سه نفره تمرین کنید و 
برای هم کالسی های خود بخوانید. 

٢ــ کنار جمله ای که در اّول غذا خوردن می گوییم، عدد ١ و کنار جمله ای که در 
پایان آن می گوییم، عدد ٢ را بنویسید. 

ِه َرِبّ الـعالَـمیـَن  … ــ َالـَحمـُد ِللٰـّ

حیـِم  حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ … ــ ِبـسـِم اللٰـّ

٣ــ یکی از پیام های قرآنی درس های اّول تا سوم را برای دوستان خود بخوانید. 

4ــ این کلمات و عبارات قرآنی را بخش بخش بخوانید. 

َسـکَـَن                     َارانی     باَرَک  

َمـساِکـَن                   َرواِکـَد     واِرُد  

  ١ــ یا َابانا  

  ٢ــ َو  َاِرنا   َمـناِسـَکـنا  

48

یادآوری
        1      

هفته ی چهارم دی ماه
جلـسـه ی  دوم 



٣ــ یکی از پیام های قرآنی درس های اّول تا سوم را برای دوستان خود بخوانید. 

٥ــ با کمک معلّم یا پدر و مادر خود و با استفاده از مقّوا، مانند شکل یک رحل قرآن درست کنید: 

49

6ــ یک سوره از سوره های قرآن بخش قرآن در تابستان را همراه با رمزینه سریع پاسخ )یا کتاب گویا( انتخاب 
و بخوانید.



هفته ی اّول بهمن ماه
جلـسـه ی  اّول 

درس پنجم
کودک مسلمان 

درباره ی این تصویر با دوستان خود گفت  وگو کنید و نظر خود را به یک دیگر بگویید.

50

2

1

3

4
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با هم بخوانیم

51

با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

م�لمان  ّه  �پ �ب م�خم 

ن  �تر�آ   ه��ت م  ا�ب ک�ت ل

�گاهی  ص�ب   و�ت�ت �به 

مان �که دارم د�ین و ا�ی

خرمان � داده  رسو�م 

الهی �کر  �ش ک�خم  ل

ّه م�لمان �پ م�خم �ب



پیام قرآنی

به کمک تصویر درباره ی پیام قرآنی با یک دیگر گفت وگوکرده و 

خاطرات خود را درباره ی رفتن به مسجد برای دوستان خود تعریف کنید. 52

فعالیت ــ شعر» منم بّچه مسلمان« را به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی اّول بهمن ماه
جلـسـه ی  دوم 

..

ـالَه  یا ُبـنَـیَّ َاِقـِم الـصَّ
فرزندم! نماز بخوان 

سوره ی لُقـمان، آیه ی ١٧ 
َصـاله: نماز 

..



َامـَاکـَافـَاشـَاسـَازَارَادَاتـَابـ

ِامـِاکـِافـِاشـِاسـِازِارِادِاتـِابـ

ُامـُاکـُافـُاشـُاسـُازُارُادُاتـُابـ

53

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 13

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 14

َامـری             َاشـُکـَر             َاکـُفـَر                                        

َکـَشـَف       کاِشـَف         ُمسـِرفیـَن                                

هفته ی دوم بهمن ماه
جلـسـه ی  اّول 

فعالیت 1 ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2 ــ شعر » منم بّچه مسلمان« را به صورت دسته جمعی بخوانید.



سوره ی َحمـد
حیـِم حـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ         1 ـ ِبـسـِم الـلّٰـّ

ِه   َرِبّ ا لـعا  لَـمیـَن 2 ـ اَ  لـَحمـُد   ِلـلٰـّ

حیـِم حـٰمـِن  ا لـرَّ 3 ـ َالـرَّ

4 ـ ما  ِلـِك     یَـوِم  الـّد یـِن

5 ـ ِا یّـاَك  نَـعـبُـُد  َو  ِا یّـاَك   نَـسـَتـعیـُن

ـر اَط   ا لـُمسـَتـقیـَم 6 ـ ِاهـِد  نَـا   ا لـِصّ

ذ یـَن      َانـَعمـَت  َعـلَیـِهم  7 ـ ِصـراَط   ا لَـّ

     َغیـِر ا لـَمغـضوِب  َعـلَیـِهـم

     َو لَـا الـّضـا  لّـیـَن 

54

به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنید و آیات ١ تا ٤ را همراه با کتاب گویا به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی  15   

فعالیت 1 ــ پیام قرآنی درس را با هم بخوانید.

فعالیت 2 ــ لوحه ی 14 را از روی کتاب درسی برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.

هفته ی دوم بهمن ماه
جلـسـه ی  دوم 



55

با هم بخوانیم

................................

کبرٰی هاشمی

با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید و برای آن یک نام مناسب انتخاب کنید.

دا �خ ک�خم  می ل �کر  �ش

همه   ا�خ ر  ان �ت مهر�ب

ده اى خر�ی � �آ �که  اى 

ه��ت و  �ت ده ى  خر�ی � �آ

می روم �به راه راس�ت

وم �خمی سش م  گُ �   و  دور 

را و  �ت ط  �خ�ت ا  �ب �ک هر 

ما   ل�ب �ت د  ام�ی اى 

سمان �آ و  اد  �ب و  ر 
ا�ب

هان ن �ب هان و �آ ن �ب
ا�ی

خی � روسش و  ور  �خ راه 
خی م� ا  �ب ه  هم�ی�ش ون  �پ

ـ با نگاه به سوره ی حمد، آیات 1 تا 4 را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیتـ 

هفته ی سوم بهمن ماه
جلـسـه ی  اّول 



هفته ی سوم بهمن ماه
جلـسـه ی  دوم 

فعالیت 1ــ شعر سوره ی حمد را یک بار به صورت دسته جمعی بخوانید.
فعالیت 2ــ به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنید و ابتدا قرائت آیات ١ تا ٤ سوره ی حمد را همه با هم همراه با 
کتاب گویا بخوانید و آن گاه آیات ٥ تا ٧ را به صورت دسته جمعی با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ هم خوانی کنید. 

دریای خزر

خلیج فارس

56



با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی16

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 17

  1 ـ ُقلـنا ال َتـَخف 

  ٢ ـ ِان ُکنـُتم موِقـنیـَن   

  ٣ ـ َنقـَتـِبس  ِمن  نوِرُکم   

  ٤ ـ َاَفـَمن  َیخـُلـُق َکـَمن ال َیخـُلـُق  

قرآن بخوانیم

ِاخـخو خیخیـخاُخـِخـَخـ

ِاقـقوقیقیـقاُقـ ِقـَقـ

ِالـلولیلیـلـالُـلِـلَـ

57

ـ با نگاه به سوره ی حمد آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیتـ 

هفته ی چهارم بهمن ماه
جلـسـه ی  اّول 



هفته ی چهارم بهمن ماه
جلـسـه ی  دوم 

58

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 18

ُاجـجوجیجیـجاُجـ ِجـَجـ 

ُاهـهوهیهیـهاهـُِهـَهـ

با اشاره ی معلّم این عبارات  قرآنی را به صورت دسته  جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی  19

  1 ـ َنجـزی َمن َشـَکـَر   

  ٢ ـ َخـَلـَقـنی َفـُهـَو َیهـدیـِن  

  ٣ ـ َو َیهـدی ِالَیـِه َمن َاناَب   

  ٤ ـ لَـها ما َکـَسـَبت َو لَـُکم ما َکـَسبـُتم  

ُهِهَهـُهـِهـَه

فعالیت 1ــ به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنید و آن  را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 2ــ لوحه ی 17 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.



59

پیام قرآنی

ـر َو ِثـیاَبـَک َفـَطـِهّ

و لباست را تمیز و پاکیزه نگه دار.
ِثّـر، آیه ی ٤ سوره ی ُمـدَّ   

به کمک تصویرها درباره ی پیام قرآنی با یک دیگر گفت  وگو کنید.

فعالیت 1ــ با نگاه به سوره ی حمد، آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 2ــ لوحه ی 19 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی اّول اسفند ماه
جلـسـه ی  اّول 



هفته ی اّول اسفندماه

درس ششم
جلـسـه ی دوم مدرسه ی مـا

درباره ی این تصویر با دوستان خود گفت وگو کنید 

و نظر خود را به یک دیگر بگویید. 

60
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اکنون با اشاره ی معلّم این کلمات و عبارات  قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید. لوحه ی 20

َاسـلِـموا 															ُاِمـروا				   	قاموا	

		1	ـ	َو	ال	ُتسـِرفوا																																																											

		٢	ـ	قالوا	ال	تَـَخف																																																				

		٣	ـ	ُقل	هاتوا	ُبر	هانَـکُم																																													

		٤	ـ	َو	ال	تَلـِمـزوا	َانـُفـَسـکُم																																					

این کلمه های فارسی رابخوانید.

																										خواَهر									خوانـَدن	

						خا	 															خوا					

قرآن بخوانیم



هفته ی دوم اسفند ماه
جلـسـه ی  اّول 

62

با لوحه ی 21 و  پاسخ  رمزینه سریع  یا  کتاب گویا  با  همراه  را  آن  و  کنید  نگاه  فَلَق  لوحه ی سوره ی  به 
صدای بلند بخوانید.

سوره	ی	َفلَق

فعالیت 1 ــ لوحه ی 20 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.

فعالیت 2 ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی فلق را به صورت انفرادی بخوانند.

حیـِم ِه ا لـرَّ حـٰمـِن  ا لـرَّ       ِبـسـِم الـلّٰـّ

١ــ ُقـل  َاعوُذ  ِبــَرِبّ ا لـَفـلَـِق

٢ــ ِمن  َشـِرّ  ما  َخـلَـَق

٣ــ َو ِمن  َشـِرّ    غاِسـٍق  ِاذا  َوَقـَب

٤ــ َو ِمن  َشـِرّ   الـنَّــّفـاثاِت  ِفـى  الـُعـَقـِد

٥ــ َو ِمن  َشـِرّ  حاِسـٍد  ِاذا َحـَسـَد 



63

با هم بخوانیم

................................

کبرٰی هاشمی

با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.
فعالیت ــ با نگاه به سوره ی فلق، آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ و با صدای بلند بخوانید.

هفته ی دوم اسفند ماه
جلـسـه ی  دوم 

�فر�یدی دا�یا         �آ ا�یی�ف �ف �برا�یم             رو�ش

د   سمان  �ش ی�تمام   �آ ور    طال�ی �پر     ا�ف   �ف

ندلم �پر �کن �ف مهر�ت د �پا�ک و رو�ش �که �با�ش

ه  دور  �گردان ح�د    را   ا�ف  دل منهم�ی�ش

و�ب�ت �با�فمدعا   و  �یاد   �ف ه       �بر      �ف هم�ی�ش

ادی د و �ش �ف �ف رف ل�ب ا�فم�به �ب د        �بر       ل�ب ا�ش �ب �ف



64

قرآن بخوانیم

 با اشاره ی معلّم این عبارات  قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 22

		1	ـ	قالوا	یا	َویـَلـنا																																						

		٢	ـ	آَمـنوا	بِـآیاِتـنا																																										

	َو	هاَجـروا	َو	جاَهـدوا																																 		٣ـ	

		٤	ـ	َو	َانـِفـقوا	ِمن	ما	َرَزقـناُکم																							

		٥	ـ	َو	کانوا	بِـآیاِتـنا	یوِقـنوَن																						

هفته ی سوم اسفند ماه
جلـسـه ی  اّول 

ـ به سوره ی فلق نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ و با صدای بلند بخوانید. فعالیت 1ـ 

فعالیت 2 ــ شعر سوره ی فلق را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید.



فعالیت 1 ــ به لوحه ی آموزش سوره ی فَـلَـق نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ، به صورت 
دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 2- عبارات لوحه ی 22 را از روی کتاب درسی، برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.

هر یک از این کارها چگونه علم ما را زیاد می کند؟

پیام قرآنی

65
آفریده ها

داستان های 
قرآنی

هفته ی سوم اسفندماه
جلـسـه ی دوم

		ِزدنی		ِعلـًما َرِبّ
پروردگارا علم و دانش مرا زیاد کن.

                                                                                             سوره ی طـه، آیه ی 114

: پروردگارا                 ِعلم: دانش َرِبّ



کالس قرآن

با دّقت در تصاویر، داستان کالس قرآن را برای دوستان خود بیان کنید.

ـ با نگاه به لوحه ی سوره ی فلق آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی  فعالیت 1ـ 
بخوانید. 

فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

هفته ی چهارم اسفند ماه
جلـسـه ی  اّول 
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٭  بحاراالنوار، ج ١ ،ص 152

نوازش  و  راتشویق  کودکان  که  حالی  در  علیه السّالم  مجتبی  حسن  امام 
می کنند، از آن ها می خواهند که خوب درس بخوانند و قرآن بیاموزند تا در آینده 

از آن استفاده کنند و انسان های بزرگی شوند.٭ 

1
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			ِاّنـا				 		ِانـنا		 	 	 	َاّمـا	  			َامـمـا		

			 		َرِبّ 																							َربـِب		 		ُکـّل	َ 				ُکـلـَل		

																					ِاّنـی				 																		َمـدَّ	 				ِانَّ	

																														َجـّنـاُت																				َتـبَّـت			 				َقـلَّ

ـت			 ـرنا																			َتـمَّ ـر																								َیـسَّ 				َفـَبـِشّ

َاّول																						نَـّقاشی

قرآن بخوانیم

با اشاره ی معلّم این کلمات  قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید. لوحه ی 23

این کلمات فارسی را بخوانید.

فعالیت 1 ــ با نگاه به سوره ی فلق آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید.

 فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانید. 

هفته ی سوم فروردین ماه
جلـسـه ی  اّول 
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لوحه ی 25

      1	ـ	ُقل	ُهـَو	َرّبـی																																																										

		٢	ـ	َربَّـنا	َتـَقـبَّـل	ِمـّنـا																																																					

ـر	لی	َامـری																																																		 		٣	ـ	َو	َیـِسّ

		٤	ـ	َو	ُهـَو	َربُّـنا	َو	َربُّـُکم																																																

َف	َبیـَن	ُقـلو	بِـِهم																																											 		٥	ـ	َو	َالَـّ

اَ		ّبـواَ		ّبـیاَ		ّبـیـاَ		ّبـااَ			بُّـاَ		بِّـاَ			بَّـ

ـ ـَاجَّ ـَاِجّ َاّجـوَاّجـیَاّجـیـَاّجـاَاجُّ

َاّزواَ		ّزیاَ		ّزیـاَ		زّ		ااَ		زُّاَ		ِزّاَ		زَّ

ـ ـَاسَّ ـَاِسّ َاّسوَاّسیَاّسیـَاّساَاسُّ

ـ ـَامَّ ـَاِمّ َاّمـوَاّمـیَاّمـیـَاّمـاَامُّ

با اشاره ی معلّم لوحه ی ترکیب حروف و حرکات را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 24

هفته ی سوم فروردین ماه
جلـسـه ی  دوم 

فعالیت 1 ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2 ــ لوحه ی 23 را از روی کتاب درسی برای دوستان خود به صورت انفرادی بخوانید.

با اشاره ی معلّم این کلمه ها و عبارات قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.
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هفته ی چهارم فروردین ماه
درس هفتم

جلـسـه ی اّول 
پیامبران خدا

با راهنمایی معلّم ، با قّصه ی پیامبران بزرگ خدا آشنا شوید.

70

من بنده ی خدا 
و پیامبر او هستم.

فعالیت ــ پیام قرآنی درس قبل را به 

صورت دسته جمعی بخوانید.

https://www.roshd.ir/101-7


هفته ی چهارم فروردین ماه
جلـسـه ی دوم

قرآن بخوانیم

با اشاره ی معّلم این کلمات و عبارت های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید .لوحه ی27

ـها َعمَّ          َکـّل         ِاّل         َهـمَّ          ُاِمّ

  1 ـ َو ِاّنـا لَـصاِدقوَن                                                           

  ٢ ـ ِان ُکنـُتم صاِدقیـَن                                                      

  ٣ ـ ل َاعـُبـُد ما َتعـُبـدوَن                                                 

  ٤ ـ َو ما َرَمیـَت  ِاذ  َرَمیـَت                                                

  ٥ ـ لِـَم َتـقولوَن ما ل َتفـَعـلوَن                                          

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی26

صوصیصیـصاُصـِصـَصـ

ذوذیذیـذاُذِذَذ

عوعیعیـعاُعـِعـَعـ

ُاعـِاعـَاعـُاذِاذَاذُاصـِاصـَاصـ

71

فعالیت ــ هر کدام، داستان یکی از تصویرهای جلسه ی قبل را برای دوستان خود تعریف کنید. 

ـعوـعیـعیــعاـُعــِعــَعـ
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هفته ی اّول اردیبهشت ماه
جلـسـه ی  اّول

لوحه ی  28   

سوره ی نَصـر

 به لوحه ی سوره ی نَصر نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا به صورت دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 1ــ عبارات قرآنی لوحه ی 27 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.

فعالیت 2ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی نصر را به صورت انفرادی بخوانند.

ِه ا لـرَّ حـٰمـِن   ا لـرَّ حیـِم ِبـسـِم الـلّٰـّ

ِه  َو ا لـَفتـُح 1 ـ  ِاذا  جاَء  نَـصـرُ  الـلّٰـّ

2 ـ   َو  َر َایـَت ا لـّنـاَس یَدُخـلوَن  

ِه َافـواًجـا       فى  دیِن الـلّٰـّ

ـ   فَـَسـِبّـح  ِبـَحمـِد  رَ  ِبّـَك   3

ه و  كاَن  تَـّوابًـا َـّ      َو اسـَتـغـِفـرُه ِا ن
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با هم بخوانیم

................................

کبرٰی هاشمی

با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

ـ با نگاه به سوره ی نصر، آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیتـ 

هفته ی اّول اردیبهشت ماه
جلـسـه ی دوم
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با دّقت در تصاویر، داستان كودكی حضرت موسٰی علیه الّسالم را برای دوستان خود بیان کنید.

              کودکی حضرت موسی عليه الّسالم

فعالیت 1ــ با نگاه به سوره ی نصر، آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 2ــ شعر سوره ی نصر را یک بار با هم به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی دوم اردیبهشت ماه
جلـسـه ی  اّول

1
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پیام قرآنی

هفته ی دوم اردیبهشت ماه
جلـسـه ی  دوم 

76

به کمک تصویر درباره ی پیام قرآنی با یک دیگر گفت وگو کنید.

ـٍد ـٍد َو آِل ُمـَحـمَّ 1َالـّلٰـُهـمَّ َصـِلّ َعـلی ُمـَحـمَّ

فعالیت 1 ــ به لوحه ی آموزش سوره ی نَصر نگاه کنید و آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت 
دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 2 ــ به کمک تصاویر، داستان کودکی حضرت موسٰی علیه الّسالم را برای دوستان خود تعریف کنید.

ِه ـٌد َرسوُل الـلٰـّ ُمـَحـمَّ
حضرت محّمد پیامبر خدا است.

                                                                              سوره ی فَتح، آیه ی 29
َرسـول: پیامبر



قرآن بخوانیم

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 29

ثوثیثیـثاُثـِثـَثـ
ـَحـ حوحیحیـحاُحـِحِ

ضوضیضیـضاُضـِضـَضـ

ُاضـِاضـَاضـُاحـِاحـَاحـُاثـِاثـَاثـ

با اشاره ی معلّم این عبارت های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید .لوحه ی 30

  ١ـ َو َاحـِسـنوا                                                                      

  ٢ـ َو ما  َضـُعـفوا                                                                     

  ٣ـ َو َرضوا َعنـُه                                                                    

  ٤ـ َو َثـِبّـت  َاقـداَمـنا                                                                  

  ٥  ـ ُثـمَّ  تاَب  َعـَلیـِهم                                                                   

77

ـ با نگاه به سوره ی نصر، آن را همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ به صورت  فعالیت 1ـ 
دسته جمعی بخوانید.

فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی سوم اردیبهشت ماه
جلـسـه ی  اّول
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هفته ی سوم اردیبهشت ماه
جلـسـه ی دوم 

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 31

طوطیطیـطاُطـِطـَطـ

ـَغـ غوغیغیـغاُغـِغِ

ـغوـغیـغیــغاـُغــِغــَغـ

ُاغـِاغـَاغـُاظِاظَاظُاطِاطَاط

با اشاره ی معّلم این عبارت های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید .لوحه ی32

   1 ـ َربَّـنا  ل ُتـزِ  غ  ُقـلوَبـنا                                           

   ٢ ـ لِـَیغـِفـَر  لَـنا  َخـطایانا                                          

    ٣ ـ َوُکـّنـا  لَـُهم  حاِفـظیـَن                                        

    ٤ ـ َو ُیذِهـب  َغیـَظ  ُقـلوبِـِهم                                   

فعالیت 1 ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2 ــ عبارت قرآنی لوحه ی 30 را از روی کتاب به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانید.

ظوظیظیـظاُظـِظـَظـ



١ــ ابتدا به ٧ گروه تقسیم شوید و آن گاه هر گروه یک سوره از هفت سوره ی کتاب را به صورت دسته جمعی 
برای هم کالسی های خود بخوانید.

٢ــ با کشیدن خط، نشان دهید صندوقی که حضرت موسٰی علیه الّسالم در آن قرار داشت، به کجا رسید.

٣ــ کدام تصویر، کدام پیام؟
با کشیدن خط، تصویر مناسب را به پیام قرآنی مربوط به آن وصل کنید.

١ــ ِبـسـِم الـلّٰـِه الـرَّحـٰمـِن الـرَّحیـِم

ِه ٢ــ َو اشـکُـروا ِنعـَمـَة الـلٰـّ

٣ــ َسـالٌم َعـَلـیـُکم

٤ــ َو ِبـالـواِلـَدیـِن ِاحـسانًـا

یادآوری
        2      
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هفته ی سوم اردیبهشت ماه



٤ــ یکی از پیام های قرآنی درس های پنجم تا هفتم را به صورت گروهی نمایش دهید.

٥  ــ این کلمات و عبارات قرآنی را به صورت بخش بخش بخوانید.

ـت              َخـفَّـت     َجـّنـاُت  َتـمَّ

ـر              ُیـقیـموا    ُهـدوا َفـَبـِشّ

ـر لی َامـری                                                              1 ـ َو َیـِسّ

  ٢ ـ َفـَسـِبّـح بِـَحمـِد َربِّـَک                                                     

  ٣ ـ َفـَاصـَبـحوا ظاِهـریـَن                                                        

  ٤ ـ َو َاوفوا بِـَعهـدی                                                              

  ٥ ـ اوِف بِـَعهـِدُکم                                                                  
6  ــ سه سوره از سوره های بخش قرآن در تابستان را انتخاب و همراه با رمزینه سریع پاسخ )یا 

کتاب گویا( بخوانید.
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درس آخـر

قرآن در تابستان
دانش آموز عزیز!

خدا را سپاس که امسال توانستید آیات و سوره هایی از قرآن کریم را بیاموزید و با معنا و مفهوم برخی از کلمات و 
جمالت قرآنی آشنا شوید و درباره ی آن ها بیاندیشید و به دستورهای قرآن عمل کنید.

در تابستان، مدرسه تعطیل می شود، اّما یادگیری قرآن تعطیل نمی شود. بنابراین بخش »قرآن در تابستان« به منظور 
تقویت یادگیری و حفظ سوره ها، پیام های قرآنی و احادیث نورانی پیامبر اکرم صلی الّله علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم 

در نظر گرفته شده است.
ارتباط روزانه شما با خواندن، فهمیدن و اندیشیدن و نیز حفظ اجمالی قرآن کریم، زمینه کسب مهارت های قرآنی 

بیشتر و بهتر و انس دائمی با قرآن کریم را فراهم می کند.
شما در تابستان امسال به یاری الهی، ضمن مرور آنچه که در طول سال تحصیلی آموخته اید، موفق به حفظ اجمالی 

سوره های فیل، ماعون، کافرون، انشراح، قدر، تین و همچنین شش پیام قرآنی و شش حدیث نورانی خواهید شد.
پیشنهاد می شود برای یادگیری و حفظ هر سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی، حداقل دو جلسه در نظر گرفته شود:

جلسه ی اول: حفظ سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی و انجام فعالیت ها
جلسه ی دوم: تمرین و تکرار حفظ سوره، پیام قرآنی و حدیث نورانی

توصیه می شود با شنیدن قرائت آهنگین سوره ها، پیام ها و احادیث، آنها را حفظ کنید.
یادتان باشد هرگاه می خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید و هر وقت می خواهید شما با خدا سخن بگویید، 

نماز بخوانید.

https://www.roshd.ir/101-8


هفته ی اّول و دوم تیرماه

یادآوری

پیام های قرآنی درس اول کتاب را از حفظ بخوانید. 

گفت وگو
درباره ی سوره ی فیل با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.
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حیـمِ حـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـسـِم الـلٰـّ
َك ُـّ 1 ـ َالَـم تَـَر كَیـَف  فَـَعـَل  َرب

      ِبـاَصـحاِب الـفیـِل
ـَجـَعـل   كَـیـَدهُـم فى تَـضـلیـٍل 2 ـ َالَـم ی
3 ـ َو  َار َسـَل  َعـلَـیـِهم  طَـیـًرا  َابابـیـَل
4 ـ تَـر مىـِهـم  ِبـِحـجارَ ٍة  ِمـن  ِسـّجـىـٍل

5 ـ فَـَجـَعـلَـُهـم  كَـَعـصـٍف  َمـأكوٍل

سوره ی فیل را همراه با قرائت الگو بخوانید:                         معنی نام سوره: فیل قرائت

https://www.roshd.ir/101-8-1
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پیام قرآنی
َو َاحـِسـنوا

به هم دیگر خوبی کنید.
                                                                                                              سوره ی بقره، آیه ی 195

گفت وگو
با توجه به پیام قرآنی، چگونه به یکدیگر خوبی کنیم؟

حدیث نورانی

الم: امام علی علیه السَّ
الزیَنـَة کَـالـاََدِب

هیچ چیز، به خوبی و زیبایی ادب نیست.

                                                                                                  اصول کافی، ج 8، ص 150

گفت وگو
درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید.

سوره ی فیل و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را حفظ کنید. حفظ

https://www.roshd.ir/101-8-2


84

هفته ی سوم و چهارم تیرماه

یادآوری

پیام های قرآنی درس دوم و سوم را از حفظ بخوانید. 

حیـمِ حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـسـِم الـلٰـّ
ُب  ِبـا لـدّ  یـِن ذى  یُـَكـِذّ 1 ـ َا رَ َایـَت  الَـّ

ذى  یَـدُ  عُّ  الـَیـتـیـَم َك الَـّ ـِ 2 ـ فَـذٰ ل
3 ـ َو  ال یَـُحـضُّ  َعـلٰى طَـعاِم  الـِمسـكیـِن

4 ـ فَـَویـٌل  ِلـلـُمـَصـلّـیـَن
ذیـَن  هُم  َعن  َصـالِتـِهم  ساهوَن 5  ـ َالَـّ

ذیـَن  هُم  یُـرائـوَن 6  ـ َالَـّ
7 ـ َو  یَـمـَنـعوَن  الـماعوَن

سوره ی ماعون را همراه با قرائت الگو بخوانید:                 معنی نام سوره: کاِر خوب قرائت

معنای چه کلمه هایی از سوره ی ماعون را می دانید؟برايم بگو

روخوانی ــ عبارت های قرآنی لوحه ی 19 کتاب درسی خود را بخوانید.

https://www.roshd.ir/101-8-3
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پیام قرآنی
َه یُـِحبُّ الـُمحـِسـنیـَن ِانَّ الـلٰـّ

خدا نیکوکاران را دوست دارد.

                                                                                                            سوره ی بقره / آیه ی 195

حضرت محّمد صلّی اللّٰه علیه و آله:
ِارَحـِم الـَمـساکیَن
به نیازمندان، مهربانی کن.

                                                                                                       کنز العمال، ح 5983

گفت وگو

گفت وگو

درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید.

حدیث نورانی

سوره ی ماعون و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را حفظ کنید.  حفظ

درباره ی پیام قرآنی با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.

https://www.roshd.ir/101-8-4
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هفته ی اّول و دوم مردادماه

یادآوری

 داستان »مهربان ترین معلم« و »هدیه ی با ارزش« را برای اعضای خانواده و یا همکالسی های 
خود تعریف کن.

حیـِم حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـسـِم الـلٰـّ

َهـا  الـكاِفـروَن ُـّ 1 ـ ُقـل  یـا  َای
2 ـ ال  َاعـبُـُد  ما  تَـعـبُـدوَن

3 ـ َو ال  َانـُتم  عاِبـدوَن  ما  َاعـبُـُد  
4 ـ َو ال  َانَـا  عاِبـٌد  ما  َعـبَـدتُـم

5 ـ َو ال  َانـُتـم  عاِبـدوَن  ما  َاعـبُـُد  
6 ـ لَـُكم  دیـنُـُكم  وَ              ِلـَى  دیـِن

سوره ی کافرون را همراه با قرائت الگو بخوانید:                معنی نام سوره: کافران، حق پوشان قرائت

معنای چه کلماتی از سوره ی کافرون را می دانید؟برايم بگو

روخوانی ــ عبارت های قرآنی لوحه ی 20 کتاب درسی خود را بخوانید.

https://www.roshd.ir/101-8-5
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پیام قرآنی

ُه خاِلـُق کُِلّ َشـیٍء َالـلٰـّ
خدای مهربان، آفریننده ی همه چیز است.

                           سوره ی ُزمر / آیه ی 62

گفت وگو
درباره ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.

حدیث نورانی

الم: امام علی علیه السَّ

ِاسـاَل، تَعـلَم
بپرس تا بدانی.

                                   غرر الحکم، ج 2، ص 168

گفت وگو
یا  و  خانواده  با  نورانی  و حدیث  قرآنی  پیام  ارتباط  درباره ی  این صفحه،  تصاویر  به  توجه   با 

دوستان خود گفت وگو کنید. 

سوره ی کافرون و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را حفظ کنید. حفظ

https://www.roshd.ir/101-8-6
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هفته ی سوم و چهارم مردادماه

یادآوری

پیام های قرآنی درس پنجم را از حفظ بخوانید. 

حـیـِم حـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـسـِم  الـلٰـّ
1 ـ َالَـم  نَـشـَرح  لَـَك َصـدَرَك
َضـعـنـا َعـنـَك  ِوزَرَك 2 ـ َو  َوَ

ذى  َانـَقـَض ظَـهـَرَك 3 ـ اَ لَـّ
4 ـ َو  َرفَـعـنـا  لَـَك  ِذكـَرَك

نَّ  َمـَع  الـُعـسـِر  یُـسـًرا 5  ـ فَـاِ
6  ـ ِانَّ  َمـَع  الـُعـسـِر  یُـسـًرا

ذا  فَـَرغـَت  فَـا نـَصـب 7 ـ فَـاِ
8  ـ َو  ِالـٰى  َرِبّـَك  فَـارَغـب

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصِلّ َعلٰی ُمحمَّ َالّلٰ

معنای چه کلمه هایی از سوره ی ِانشراح را می دانید؟برايم بگو

روخوانی ــ عبارت های قرآنی لوحه ی 22 کتاب درسی خود را بخوانید.

سوره ی انـشـراح را همراه با قرائت الگو بخوانید:      معنی نام سوره: گـشوده شدن قرائت

https://www.roshd.ir/101-8-7
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َه َمـَعـنا ِانَّ الـلٰـّ
خدای مهربان، همیشه همراه ماست.
                                    سوره ی توبه / آیه ی 40

پیام قرآنی

گفت وگو
درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.

حدیث نورانی

حضرت محمد صلّی اللّٰه علیه و آله:

حیـَم َه َرحیـٌم، یُـِحبُّ الـرَّ ِانَّ الـلٰـّ
خداوند مهربان است و آدم مهربان را دوست دارد.

                                                                                                     کَنُزالُعّمال، ج 4، ص 249، ح 10381

گفت وگو
درباره ی  صفحه،  این  تصاویر  به  توجه   با 
با  نورانی  حدیث  و  قرآنی  پیام  ارتباط 
خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید. 

این  نورانی  حدیث  و  قرآنی  پیام 
صفحه را حفظ کنید.  حفظ

https://www.roshd.ir/101-8-8
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هفته ی اول و دوم شهریور ماه

یادآوری

پیام قرآنی درس ششم را از حفظ بخوانید. 

حـیـِم حـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـسـِم الـلّٰـّ ِبِ

1ـ ِانّـا  َا نـَزلـنـاُه  فـى لَـیـلَـِة  الـَقـدِر
2 ـ َو  مـا  َادراَك  مـا  لَـیـلَـُة  الـَقـدِر

3 ـ لَـیـلَـُة  الـَقـدِر َخـیـٌر  ِمـن  َا لـِف   َشـهـٍر 
ُل  الـَمـالِئـَكـُة  َو  الـّروُح  فـیـها  4 ـ تَـَنـزَّ

ذِن  َر ِبّـِهـم  ِمـن كُـِلّ َامـٍر       ِبـاِ
ـٰی  َمـطـلَـِع  الـَفـجـِر 5  ـ َسـالٌم  ِهـَى  َحـّت

سوره ی َقـدر را همراه با قرائت الگو بخوانید:         معنی نام سوره: اندازه، اندازه گیری قرائت

معنای چه کلمه هایی از سوره ی قدر را می دانید؟برايم بگو

روخوانی ــ عبارت های قرآنی لوحه های 25 و 27 کتاب درسی خود را بخوانید.

https://www.roshd.ir/101-8-9
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هـذا بَـیاٌن ِلـلـّنـاِس
این )قرآن( سخن خدا برای مردم است.

                                  سوره ی آل عمران / آیه ی 138

پیام قرآنی

گفت وگو
درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.

حدیث نورانی

الم: امام علی علیه  السَّ

تَـَعـلَّـُموا الـُقرآَن
قرآن را بیاموزید.

                     مستدرک نهج البالغه، ص 169

گفت وگو
 با توجه به تصاویر این صفحه، درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود 

گفت وگو کنید. 

سوره ی قدر و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را حفظ کنید.  حفظ

https://www.roshd.ir/101-8-10


هفته ی سوم و چهارم شهریور ماه

یادآوری

سوره ی نصر را همراه با قرائت الگو از حفظ بخوانید.
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حـىـِم حـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـسـِم  الـلٰـّ
یـتـوِن  1ـ َو  الـّتـىـِن َو الـزَّ

2ـ َو طـوِر سـىـنـىـَن 
3ـ َو ٰهـَذا  الـبَـلَـِد  الـاَمىـِن 

نـساَن  فی َاحـَسـِن  تَـقـویـٍم  4ـ لَـَقـد َخـلَـقـَنـا  الـاِ
5 ـ ثُـمَّ  َرَددنـاُه  َاسـَفـَل ساِفـلىـَن 

ذیـَن  آَمـنوا َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت  6ـ ِا  َّ   الَـّ
   فَـلَـُهم َاجـٌر َغىـُر َممـنوٍن 

بُـَك بَعـُد ِبـالـّدیـِن 7ـ فَـما یُـَكـِذّ
ُه ِبـاَحـَكـِم  الـحاِكـمىـَن 8 ـ َا لَىـَس الـلٰـّ

 

سوره ی تین را همراه با قرائت الگو بخوانید:                     معنی نام سوره: انـجیر قرائت

معنای چه کلماتی از سوره ی تین را می دانید؟برايم بگو

روخوانی ــ عبارت های قرآنی لوحه های 30 و 32 کتاب درسی خود را بخوانید.

https://www.roshd.ir/101-8-11
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پیام قرآنی

ِیّـباِت کُـلوا ِمـَن الـطَـّ
)خدای مهربان می گوید:( از غذاهای پاکیزه بخورید.

                                                                                                             سوره ی مؤمنون / آیه ی 51

حدیث نورانی

پیامبر اعظم صلّی اللّٰه َعلَیه و آله:

َالـنَّـظافَـُة ِمـَن الـایماِن
پاکیزگی از ایمان است.

                                                                                                                    نهج الفصاحه، ح 3161

گفت وگو
درباره ی ارتباط پیام قرآنی و تصویر آن، با اعضای خانواده یا دوستان خود گفت وگو کنید.

گفت وگو
درباره ی ارتباط پیام قرآنی و حدیث نورانی با خانواده و یا دوستان خود گفت وگو کنید. 

سوره ی تین و پیام قرآنی و حدیث نورانی این صفحه را حفظ کنید. حفظ

https://www.roshd.ir/101-8-12


خدای مهربان!
تورا شکر می کنیم که به ما توانایی دادی تا خواندن و نوشتن آیه های قرآن را یاد بگیریم.
اکنون می توانیم با کمک آموزگار گرامی و پدر و مادر عزیزمان آیه های زیبای قرآن را 

خیلی خوب بخوانیم و بنویسیم.
خدای مهربان!

آموزگاِر دلسوز و پدر و مادر مهربان مان را یاری کن تا همیشه شاداب و سالم باشند.
و ما را یاری کن تا همیشه آن ها را دوست داشته باشیم.

خدای مهربان!
به ما کمک کن که همیشه و همه جا، خوب باشیم و کارهای زیبا انجام بدهیم.
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بیشتر بخوانیم، بیشتر بدانیم

ناشرسال انتشارنویسندهنام کتابردیف

ضریح آفتاب1393احمدرضا محسنیآسان بیاموزید، زیبا بخوانید1

ضریح آفتاب1393محمد صادقی بنده قراییبا قصه و آموزش با هم تو راه بهشت2

ندای آسمانی1394رضا نباتیگنجینه نور )1( )حفظ 313 پیام قرآنی(3

ندای آسمانی1394رضا نباتیگنجینه نور )2( )حفظ 313 حدیث نورانی(4

جمال1395سید محمد مهاجرانیبچه ها معما5

کمال اندیشه1393سمیه حبیبی قالتیآموزش نماز6

کمال اندیشه1393سمیه حبیبی قالتیآموزش وضو7

جمال1394غالمرضا حیدری ابهریخدا در همه جا هست8

کتاب جمکران1397سید محمد مهاجرانیقلب های مهربان9

قدیانی1399سید محمد مهاجرانیرعایت حق مردم10
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