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هفته ى  چهارم فروردين ماه
جلسه ى  چهارم 

عفعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد ااعاللللليتتتتتتت: ف

١ــ آيات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گويا گوش کن و آن ها را برای اعضای خانواده ات بخوان
٢ــ خود را برای خواندن سوره ی عصر در جلسه ی بعد،آماده کن

  ۱ ـ َو  اَ ۡنـُتـۡم    داِخـروَن                                                        

  ٢ ـ  َفـُهـَو    ُيۡنـِفـُق     ِ مۡنـُه                                                  

  ٣ ـ ما  ِعۡنـدَ  ُكۡم    َيۡنـَفـُد                                                     

  ٤ ـ  ِاۡن   ُكۡنـُتۡم    مو ِقـنيـَن                                               

  ٥ ـ  قالوا   ال    َتـَخـۡف   َو  ال َتۡحـَزۡن                                     

ناُه    َاۡن  يا   ِاۡبـراهيـُم                                         ـۡ   ٦ ـ   َو  ناَدي

ُكۡم                                            ٧ ـ  َقۡد    اَ ۡنـَجۡيـنا ُكۡم   ِمۡن   َعـُدِوّ

يادآوری سوره ی توحيد و شعر آن جمع خوانى

وشمرده بخوانيد



انس  با   قرآن   در  خانه
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هفته ی اّول اردیبهشت ماه
جلسه ی دوم

  1 ـ  ِانَّ     ِا َلۡىـنا    ِاىابَـُهـۡم                                                      

عوَن                                  ٢ ـ  َو  َلـُكۡم    فىـها    ما   َتـدَّ

ـۡت                                ٣ ـ  َو  َاِذَنـۡت    ِلـَرِبّـها   َو  ُحـقَّ

  ٤ ـ  ُثـمَّ        َكـّل     َسۡوَف    َتۡعـَلـموَن                              

  ٥ ـ  ُثـمَّ       ِانَّ      َعـَلۡىـنا    ِحـسا  َبـُهۡم                                      

ۡت                            ٦ ـ  َو  اَ  ۡلـَقـۡت    ما  فىـها   َو  َتـَخـلَـّ

  ٧ ـ  َو   قىـَل     َلـُهۡم    َاۡىـَن     ما    ُكۡنـُتمۡ    َتۡعـُبـدوَن                 

یادآوری سوره ی عصرجمع خوانی

فعالیت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کلسی های خود بخوانىد

١ــ آىات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گوىا گوش کن و آن ها را برای اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن شعر سوره ی عصر در جلسه ی بعد،آماده کن

شمرده بخوانید
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هفته ى  اّول ارديبهشت ماه
جلسه ى  سوم 

  ۱ ـ  َفـَهۡل    َانۡـُتۡم    شاِكـروَن                                          

     ٢ ـ  َو  ِاۡن    ُتـطيـعوهُ   َتـۡهـَتـدوا                                                                              

  ٣ ـ  َو  اَ  ۡكـَثـُرُهۡم    ِلـۡلـَحـّق ِ   كاِرهوَن                                  

نى    َمـَعـُكما                                  ٤ ـ  قاَل    ال َتـخافا    ِانـَّ

ـروا    فى  َاۡنـُفـِسـِهۡم                                   ٥ ـ  َا َو َلۡم    َيـَتـَفـكَّ

    ٦ ـ  قاَل    اَ َخـَرۡقـَتـها    ِلـُتۡغـِرَق    َاۡهـَلـها                      

  ٧ ـ قاَلۡت    َرِبّ    ِاّنـى   َظـَلۡمـُت    َنـۡفـسى                      

١ــ آيات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گويا گوش کن و آن ها را برای اعضای خانواده ات بخوانانس  با   قرآن   در  خانه
٢ــ خود را برای خواندن سوره ی ناس در جلسه ی بعد،آماده کن

عفعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد اعاللللليتتتتت: ف

يادآوری شعر سوره ی عصر جمع خوانى

د ان وشمرده بخ
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هفته ى اّول ارديبهشت ماه
جلسه ى چهارم

ُهۡم                                               ۱ ـ  َو  َيۡخـَشۡوَن   َربـَّ

  ٢ ـ  َفـَكۡيـَف  كاَن  ِعـقاِب                                         

  ٣ ـ  َو  َجـَعـَل    فيـها    َرواِسـَى                                        

  ٤ ـ  َو  َانۡـَفـقوا    ِمـّما    َرَزۡقـناُهۡم                                      

  ٥ ـ   َو  َيـۡهـدى    ِاَلـۡيـِه    َمـۡن   ُيـنيـُب                                 

ـۡلـُت   َو  ِاَلـۡيـِه  َمـتـاِب                                  ٦ ـ  َعـَلۡيـِه   َتـَوكَّ

  ٧ ـ َيۡعـَلـُم   ما  َبيۡـَن   َاۡيـديـِهۡم   َو  ما  َخۡلـَفـُهۡم            

١ــ آيات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گويا گوش کن و آن ها را برای اعضای خانواده ات بخوانانس  با   قرآن   در  خانه
٢ــ خود را برای خواندن شعر سوره ی ناس در جلسه ی بعد،آماده کن

يادآوری سوره ی ناسجمع خوانى

ففعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد

شمرده بخوانيد
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هفته ى دوم ارديبهشت ماه
جلسه ى  اّول 

انس  با   قرآن   در  خانه

۱ ـ ما  َلـُكۡم    ال َتۡنـِطـقوَن                                               

ـر وا  ال َيۡذُكـروَن                                            ٢ ـ َو  ِاذا  ذُ ِكّ

٣ ـ ِا ّنا  َمـَعـُكۡم  ُمۡسـَتـِمـعوَن                                                

٤ ـ َو  ال  ُتۡخـِزنـى  َيۡوَم  ُيۡبـَعـثوَن                                       

٥ ـ قا َل  اَ  َتۡعـُبـدوَن  ما  َتۡنـِحـتوَن                                      

٦ ـ  َبۡل  َعـِجۡبـَت  َو  َيۡسـَخـروَن                                          

٧ ـ َو  َاۡعـَلـُم  ما  ُتۡبـدوَن  َو ما ُكۡنـُتۡم  َتۡكـُتـموَن                  

  

   

  

وشمرده بخوانيد

عفعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد اعاللللليتتتتت: ف

يادآوری شعر سوره ی ناس جمع خوانى

١ــ آيات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گويا گوش کن و آن ها را برای 
اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن سوره ی فلق در جلسه ی بعد،آماده کن
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انس  با   قرآن   در  خانه

  ۱ ـ  ِبـما  َغـَفـَر    لى     َرّبـى                                             

  ٢ ـ َفـَلـَعـَرۡفـَتـُهۡم    ِبـسيـماُهۡم                                         

  ٣ ـ  ما   َلـُكۡم   َكۡيـَف    َتۡحـُكـموَن                                   

  ٤ ـ قاَل    يا َلۡيـَت    َقۡومى   َيۡعـَلـموَن                             

  ٥ ـ  َو  اَ ۡبـِصـۡرُهۡم   َفـَسۡوَف    ُيۡبـِصـروَن                            

  ٦ ـ  َسـَيۡهـديـِهۡم    َو  ُيۡصـِلـُح    با  َلـُهۡم                              

  ٧ ـ   َو  َلـَقۡد    َارَسۡلـنا    فيـِهۡم   ُمۡنـِذ ريـَن                           

هفته ى دوم ارديبهشت ماه
جلسه ى دوم 

رشمرده بخوانيد

يادآوری سوره ی فلقجمع خوانى

ففعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد

گويا گوش کن و آن ها را برای  عبارات قرآنی باال را از کتاب  ١ــ آيات و 
اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن شعر سوره ی فلق در جلسه ی بعد،آماده کن

        



هفته ی دوم اردیبهشت ماه
جلسه ی  سوم 

انس  با   قرآن   در  خانه
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  1 ـ  ُىۡصـِلۡح   َلـُكۡم    َاۡعـما َلـُكۡم                                            

  ٢ ـ  َو  َىۡغـِفۡر    َلـُكۡم   ُذنوَبـُكۡم                                             

  ٣ ـ  َو ِمـّما    َرَزۡقـناُهۡم    ُىۡنـِفـقوَن                                       

  ٤ ـ  َو ما َىۡشـُعـروَن    َاّىـاَن    ُىۡبـَعـثوَن                                

ما    ُتۡجـَزۡوَن   ما  ُكۡنـُتۡم   َتۡعـَمـلوَن                              ٥ ـ  ِانَـّ

  ٦ ـ  َو  َلـنا    َاۡعـما ُلـنا    َو  َلـُكۡم   َاۡعـما ُلـُكۡم                          

قوَن                               ٧ ـ  َنۡحـُن    َخـَلـۡقـناُكۡم    َفـَلوۡ  ال ُتـَصـِدّ

فعالیت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کلسی های خود بخوانىد

یادآوری شعر سوره ی فلق جمع خوانی

شمرده بخوانید

١ــ آىات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گوىا گوش کن و آن ها را برای 

اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن سوره ی نصر در جلسه ی بعد،آماده کن



هفته ى دوم ارديبهشت ماه
جلسه ى  چهارم 

انس  با   قرآن   در  خانه

  ۱ ـ  َو  َاطيـعوا    َاۡمـرى                                                   

  ٢ ـ  ُثـمَّ     تاَب   َعـَلۡيـِهۡم    ِلـَيـتوبوا                                                                

  ٣ ـ  َو  َنۡحـُن     َاۡقـَرُب    ِاَلۡيـِه    ِمۡنـُكۡم                              

  ٤ ـ  َفـَلۡو ال   ِاۡن   ُكۡنـُتۡم    َغۡيـَر   َمـديـنيـَن                      

  ٥ ـ َترۡ ِجـعوَنـها    ِاۡن   ُكۡنـُتۡم    صاِدقيـَن                       

  ٦ ـ  وَ  قيـَل   َلـُهۡم   َاۡيـَنـما   ُكۡنـُتۡم   َتۡعـُبـدوَن                 

  ٧ ـ  َو  َضـلَّ          َعۡنـُهۡم    ما  كانوا َيۡفـَتـروَن                             
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يادآوری سوره ی نصرجمع خوانى

ففعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد

رشمرده بخوانيد

گويا گوش کن و آن ها را برای  عبارات قرآنی باال را از کتاب  ١ــ آيات و 
اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن شعر سوره ی نصر در جلسه ی بعد،آماده کن
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هفته ی سوم اردیبهشت ماه
جلسه ی اّول 

انس  با   قرآن   در  خانه

  1 ـ  ُثـمَّ    َاۡرَسـۡلـنا   رُ ُسـَلـنا    َتۡتـرا                                       

  ٢ ـ  َو  َىـَضـُع    َعۡنـُهۡم    ِاۡصـَرُهۡم                                        

  ٣ ـ  َو   ِاذا    َمـِرۡضـُت    َفـُهـَو   َىۡشـفىـِن                                 

  ٤ ـ  َقۡد  َعـِلۡمـنا   ما   َفـَرۡضـنا    َعـَلۡىـِهۡم                               

  ٥ ـ  َىۡدعوُكۡم  ِلـَىۡغـِفــَر  َلـُكۡم  ِمۡن  ذُ نو   ِ بـُكۡم                              

بوِن                                ٦ ـ  قاَل   َرِبّ   ِاّنـى    َاخاُف   َاۡن  ُىـَكـِذّ

  ٧ ـ   قالوا   ُسۡبـحاَن   َر ِبّـنا    ِاّنا   ُكـّنا   ظاِلـمىـَن                   

فعالیت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کلسی های خود بخوانىد

یادآوری شعر سوره ی نصر جمع خوانی

شمرده بخوانید

١ــ آىات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گوىا گوش کن و آن ها را برای 

اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن سوره ی حمد در جلسه ی بعد،آماده کن



هفته ى سوم ادريبهشت ماه
جلسه ى  دوم
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انس  با   قرآن   در  خانه

  ۱ ـ  ِا َلۡيـِه   َمرۡ ِجـُعـُكۡم                                                     

  ٢ ـ  َو  َنۡحـُن   َاۡقـَرُب  ِاَلۡيـِه   ِمۡنـُكۡم                                 

  ٣ ـ  َو  َيۡرُزۡقـُه   ِمۡن   َحۡيـُث   ال  َيۡحـَتـِسـُب                      

ِهۡم   َو  َيۡنـُصۡرُكۡم    َعـَلۡيـِهۡم                             ٤ ـ  َو  ُيۡخـز ِ

  ٥ ـ قاَل   َسۡوَف   اَ ۡسـَتۡغـِفــُر   َلـُكۡم   َرّبـى                          

  ٦  ـ قالوا  يا  َوۡيـَلـنا   َمۡن   َبـَعـَثـنا  ِمۡن  َمۡرَقـِدنا                 

  ٧ ـ ُثـمَّ  ِاّنى   اَ ۡعـَلۡنـُت   َلـُهمۡ    َو  اَ ۡسـَرۡرُت   َلـُهۡم  ِا ۡسـراًرا     

يادآوری سوره ی حمدجمع خوانى

ففعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد

رشمرده بخوانيد

گويا گوش کن و آن ها را برای  عبارات قرآنی باال را از کتاب  ١ــ آيات و 
اعضای خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن شعر سوره ی حمد در جلسه ی بعد،آماده کن
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هفته ى  سوم  ارديبهشت ماه
جلسه ى چهارم 

انس  با   قرآن   در  خانه
آيات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گويا گوش کن و آن ها را 

برای اعضای خانواده ات بخوان

  ١ ـ  قاَل   ِاّنـى   َاۡعـَلـُم   ما  ال َتـۡعـَلـموَن                             

  ٢ ـ  ُثـمَّ  َبـَعۡثـناُكۡم   ِمۡن  َبۡعـِد   َمۡو ِتـُكۡم                               

ـُر    ِاّال    َمۡن  ُيـنيـُب                                    ٣ ـ  َو  ما َيـَتـذَ كَّ

  ٤ ـ قاَل   َرّبـى    َاۡعـَلـُم    ِبـما   َتۡعـَمـلوَن                                

  ٥ ـ َكـّال   ِاّنا   َخـَلۡقـنا  ُهۡم   ِمـّما  َيۡعـَلـموَن                         

ُكۡم    َاۡعـَلـُم    ِبـما   فى   ُنـفـوِسـُكۡم                  ٦ ـ َربـُّ

  ٧ ـ ِانَّ    ُرُسـَلـنا    َيۡكـُتـبوَن    ما  َتۡمـُكـروَن                    

ت:فعاليت: عبارات قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد اااااعاللل ف

يادآوری شعر سوره ی حمد جمع خوانى

شمرده بخوانيد



درس آخـر

در تابستان نیز قرآن بخوانیم
پدر و مادر گرامی!

قرآن  همىشه  باىد  كه  بىاموزىم  آن ها  به  قرآن،  روزانه   با خواندن  كنىم  هستىم سعى  كودكان خود  براى  الگو  بهترىن  ما 

بخوانىم

از سوى دىگر، كودكان باىد تواناىى خود را در خواندن قرآن با تمرىن و تكرار، تقوىت و تثبىت كنند فرزند خود را تشوىق 

كنىد تا در طول تابستان با برنامه اى منظم، كتاب آموزش قرآن و تمرىن هاىى را كه براى تابستان او در نظر گرفته شده است، بخواند 

اىن امر علوه بر تثبىت ىادگىرى، موجب انس بىش تر او با قرآن كرىم مى شود 

در صورت امكان كودک خود را به شركت در جلسات قرآن مساجد ىا دارالقرآن و پاىگاه تابستانى مدرسه تشوىق كنىد 

در اىن امر به شوق و رغبت او توجه داشته باشىد تا اىن برنامه بر او تحمىل نشود، هر زمان كه علقه نشان مى دهد از او 

بخواهىد تا سوره های دروس قبل و سوره هاىی را كه براى تابستان در نظر گرفته شده است، از کتاب گوىا گوش کرده و به تدرىج 

آن ها را حفظ کند 
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