
 فرد خوانی 
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سوره ی ُضحٰی

انس با قرآن در خانه       

 جمع خوانی 

جلسه ی اّول درس هفدهم 

حـىـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم الـلّٰـّ

٢ـ  َو الـلَّـۡىـِل ِاذا َسـجـٰی  ـحـٰی     1ـ  َو الـضُّ

َك َو مـا َقـلـٰی   ُـّ َعـَك َرب 3ـ  ما َودَّ

4ـ  َو لَـآۡلِخـَرُة َخـۡىـٌر لَـَك ِمـَن ااۡلولـٰی 

َك فَـَتـۡرضـٰی   ُـّ 5 ـ  َو لَـَسـۡوَف یُـۡعـطـىـَك َرب

6 ـ  َا لَـۡم یَـِجـۡدَك یَـتـىـًمـا فَـآوٰی  

� فَـَهـدٰی   7ـ  َو َوَجـَدَك ضـا ـلًّ

8 ـ  َو َوَجـَدَك عائـ ـًل� فَـاَۡغـنـٰی  

ـا الۡـَىـتـىـَم فَـال تَـۡقـَهۡر  9ـ  فَـاَمَّ
ـا الـّسـاِئـَل فَـال تَـۡنـَهۡر  10ـ  َو َامَّ

ۡث 11ـ  َو َاّمـا ِبـِنـۡعـَمـِة َرِبّـَك فَـَحـِدّ

اکنون آیات 1 تا 5 سوره ی ُضحٰی را همراه با کتاب گویا بخوانىد.

آیات 1 تا 5 سوره ی ُضحٰی را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

شمرده بخوانىد.
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انس با قرآن در خانه       

جلسه ی دوم

آیات 1 تا 5 سوره ی ُضحٰی

فّعالّیت: آیات 1 تا 5 سوره ی ُضحٰی را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

پیام قرآنی                                  

َالَـۡم یَـِجۡدَك یَـتىـًما فَـآوٰی
ای پىامبر! مگر تو یتىم نبودی و خدا تو را پناه داد؟ 
سوره ی ُضحی، آیه ی 6

1ـ آیات 1 تا 5 سوره ی ُضحٰی را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ داستان کودک یتىم را با استفاده از تصاویر آن برای اعضای خانواده ات تعریف کن.

 جمع خوانی 

با کمک تصاویر درباره این پىام قرآنی با هم گفت و  گو کنىد.



        

1٣0

جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: آیات 1 تا 5 سوره ی ُضحٰی را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانىد.

فّعالّیت: نامه ای به پىامبر اکرم صلی الله علىه و آله بنویسىد و در آن احساس خود را درباره ی ایشان بىان کنىد.

آیات 6 تا 11 سوره ی ُضحٰی را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانىد.

اکنون سوره ی ُضحٰی را همراه با کتاب گویا بخوانىد.

سوره ی ُضحٰی را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



        

انس با قرآن در خانه       

1٣1

جلسه ی چهارم

سوره ی ُضحٰی جمع خوانی 

فّعالّیت: سوره ی ُضحٰی را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

 آیه ی ٢ سوره ی جمعه را همراه با معنای آن بخوانىد.

آیه ی ٢ سوره ی جمعه را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

بیش تر بدانیم

ذی بَـَعـَث ِفـی الۡـاُِمّـىـىـَن َرسـولًـا ِمـۡنـُهـۡم هُـَو الَـّ
خداوند از مىان مردم درس ناخوانده ی مّکه، حضرت محمد صلی اللّٰه علىه و آله را به پىامبری انتخاب کرد.

یَـۡتـلـو َعـلَـۡىـِهـۡم آیـاِتـهی َو یُـَزکّـىـِهـۡم َو یُـَعـِلّـُمـُهـُم الۡـِکـتـاَب َو الۡـِحـۡکـَمـه�َ
پىامبر، آیات قرآن را برای مردم می خواند، آن ها را تربىت می کرد و به آن ها کتاب قرآن و دانش و حکمت می آموخت.

َو ِاۡن کـانـوا ِمـۡن َقـبۡـُل لَـفـی َضـالٍل ُمـبـىـٍن
هر چند که مردم مکّه قبل از اسالم در گمراهی آشکار بودند.



1٣2

جلسه ی پنجم

سوره ی ُضحٰی جمع خوانی 

سوره ی ُضحٰی را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانىد. فرد خوانی 

این حدیث نورانی را بخوانىد.حدیث نورانی

امىرالمؤمنىن امام علی علىه الّسالم فرمودند:

ـًدا َعـۡبـُدهو َو َرسـوُلـهو َو َسـِیّـِد ِعـبـادهی َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحـمَّ
من شهادت می دهم و قبول دارم که حضرت محّمد صلی اللّ ٰه علىه و آله 

بنده ی خدا، پىامبر و برترین بنده ی او است.
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این شعر را با هم بخوانىد. جمع خوانی 

فّعالّیت: یکی از دو فّعالّىت زیر را انجام دهىد.
1ـ درباره ی پىامبرمان حضرت محّمد صلی اللّ ٰه علىه و آله چه می دانىد؟ برای هم کالسی های خود تعریف کنىد.

٢ـ از کتاب خانه ی مدرسه یا مسجد محل داستانی از زندگی پىامبر اکرم انتخاب کنىد و در کالس بخوانىد.

 انس با قرآن در خانه       

با اعضای خانواده ی خود درباره ی صفات پىامبر اکرم صلی اللّ ٰه علىه و آله گفت وگو کن.



 انس با قرآن در خانه       

 فرد خوانی 

1٣٣

جلسه ی اّول درس هجدهم 

سوره ى ِزلزال

جمع خوانی

حـىـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ                 ِبـۡسـِم الـلّٰـّ

1ـ  ِاذا ُزلۡـِزلَـِت ااۡلَۡرُض ِزلۡـزالَـهـا 
٢ـ  َو َاۡخـَرَجـِت ااۡلَۡرُض َاثۡـقـالَـهـا 

3ـ  َو قـاَل ااِۡلنۡـسـاُن مـا لَـهـا 
ُث َاۡخـباَرهـا  4ـ  یَـۡوَمـِئـٍذ تُـَحـِدّ

َك َاۡوحـٰی لَـهـا  َـّ 5 ـ  ِبـاَنَّ َرب
6 ـ  یَـۡوَمـِئـٍذ یَـۡصـُدُر الـّنـاُس َاۡشـتـاتًـا 

     ِلـُىـَرۡوا َاۡعـمـالَـُهـۡم 
7ـ  فَـَمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل ذَ رَّ ٍة َخـۡىـًرا یَـَرهو 

ا یَـَرهو  8 ـ  َو َمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل ذَ رَّ ٍة َشـرًّ

آیات 1 تا 5 سوره ی ِزلزال را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

اکنون آیات 1 تا 5 سوره ی ِزلزال را همراه با کتاب گویا بخوانىد.

شمرده بخوانىد.



جلسه ی دوم

1٣٤

جمع خوانی

پیام قرآنی                                  

انس با قرآن در خانه       

یک آزمایش ساده 

وسایل آزمایش: ترازوی کوچک، دو عدد کىسه فریزر، مقداری خاک
مراحل آزمایش

1ـ از باغچه ی مدرسه، مقداری خاک را داخل دو کىسه فریزر بریزید.
٢ـ سعی کنىد وزن آن دو یکسان باشد، سپس آن را به کالس بىاورید.

3ـ درباره ی این که کدام یک وزن کمتر و کدام یک وزن بىش تری دارند با دوستان خود گفت وگو کنىد.
4ـ سپس هر دو کىسه را داخل ترازو بگذارید. کدام سنگىن تر است؟

5 ـ آیا شما در تشخىص وزن، درست تر عمل کردید، یا ترازو؟
کوچک ترین و بزرگ ترین کارهای خوب و بد ما در کارنامه ی عمل ما نوشته شده است و در روز قىامت به آن ها رسىدگی می شود.

آیات 1 تا 5 سوره ی ِزلزال

فّعالّیت: آیات 1 تا 5 سوره ی ِزلزال را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

ٍة َخـىـًرا یَـَرهو فَـَمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـثـقـاَل َذرَّ
هر کس به اندازه ی ذّره ای کار خوب کند، نتىجه ی آن را می بىند 

ا یَـَرهو ٍة َشـرًّ َو َمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل َذرَّ
و هرکس به اندازه ی ذّره ای کار بد کند، نتىجه ی آن را می بىند.

َخـیۡ ـر: خوب                   َشـّر: بد           سوره ی ِزلزال، آیات 7 و 8

1ـ آیات 1 تا 5 سوره ی زلزال را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی پىام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.



جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

1٣٥

جمع خوانی

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: آیات 1 تا 5 سوره ی ِزلزال را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانىد.

فّعالّیت: در تابلوی زیر سه کار خوبی که انجام داده اید و سه کار خوبی که بعدًا انجام خواهىد داد را بنویس.

آیات 6 تا 8 سوره ی ِزلزال را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانىد.

اکنون سوره ی ِزلزال را همراه با کتاب گویا بخوانىد.

سوره ی ِزلزال را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

       کارهای خوبی که انجام دادم:            کارهای خوبی که انجام خواهم داد: 

١ـ               ١ـ

٢ـ                ٢ـ

٣ـ                ٣ـ



1٣6

جلسه ی چهارم

جمع خوانی

بیش تر بدانیم

انس با قرآن در خانه       

آیه ی ٢9 سوره ی َرعد و آیه ی 8 سوره ی لُقمان را همراه با معنای آن برای اعضای 
خانواده ات بخوان.

سوره ی ِزلزال

فّعالّیت: سوره ی ِزلزال را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

آیه ی ٢9 سوره ی َرعد و آیه ی 8 سوره ی لُقمان را همراه با معنای آن بخوانىد.

ذیـَن آَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت طـوبـٰی لَـُهـۡم َو ُحـۡسـُن َمـآٍب َالَـّ
کسانی که ایمان دارند و کارهای خوب انجام می دهند، خوشا به حالشان و چه عاقبت خوبی دارند.

سوره ی َرعد، آیه ی ٢9

ذیـَن آَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت لَـُهـۡم َجـّنـاٍت نَـعـىـٍم ِانَّ الَـّ
قطعاً کسانی که ایمان دارند و کارهای خوب انجام می دهند، برای آن ها در بهشت،  باغ های پرنعمت است.

سوره ی لُقمان، آیه ی 8



انس با قرآن در خانه       

1٣7

 فرد خوانی 

جمع خوانی

جلسه ی پنجم
سوره ی ِزلزال

سوره ی ِزلزال را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانىد.

فّعالّیت: پنج کار خوب را روی درخت خوبی ها و پنج کار بد را روی درخت بدی ها بنویس.

این حدیث نورانی را بخوانىد.حدیث نورانی

امىرالمؤمنىن امام علی علىه الّسالم فرمودند:

َخـۡیـُر الـّنـاِس َاۡنـَفـُعـُهـۡم لِـلـّنـاِس٭
بهترین شما، سودمندترین شما به مردم است. 

حدیث نورانی این درس را حفظ کن و درباره ی آن با اعضای خانواده ی خود گفت وگو کن.
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