
 فرد خوانی 
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سوره ی لَۡیـل

انس با قرآن در خانه       

 جمع خوانی 

جلسه ی اّول
درس 

بیست و پنجم 

آیات ١ تا 5 سوره ی َلیـل را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

اکنون آیات ١ تا 5 سوره ی َلیـل را همراه با کتاب گویا بخوانید.

حـىـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ  ِبـۡسـِم الـلّٰـّ

1ـ  َو الـلَّـۡىـِل ِاذا یَـۡغـشـٰی          ٢ـ  َو الـنَّـهـاِر ِاذا تَـَجـلّـٰی
ۡاالُ نۡـثـٰی  کَـَر َو  3ـ  َو مـا َخـلَـَق الـذَّ

4ـ  ِانَّ َسـۡعـَىـکُـۡم لَـَشـّتـٰی 
َق ِبـالۡـُحـۡسـنـٰی قـٰی    6 ـ  َو َصـدَّ 5 ـ  فَـاَّمـا َمـۡن َاۡعـطـٰی َو اتَـّ

ـُرهو ِلـۡلـُىۡسـرٰی  7ـ  فَـَسـنُـَىـِسّ
8 ـ  َو َاّمـا َمـۡن بَـِخـَل َو اۡسـَتـۡغـنـٰی 

ـُرهو ِلـۡلـُعۡسـرٰی َب ِبـالۡـُحۡسـنـٰی     10ـ  فَـَسـنُـَىـِسّ 9ـ  َو کَـذَّ

١١ـ  َو مـا یُـۡغـنـی َعـۡنـُه مـالُـهو ِاذا تَـَرّدٰی 

شمرده بخوانىد.



1٦9

انس با قرآن در خانه       

جلسه ی دوم

آیات 1 تا 5 سوره ی َلیـل  

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

پیام قرآنی                                  

1ـ آیات 1 تا 5 سوره ی َلیـل 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.

 جمع خوانی 

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

قـٰی فَـاَّمـا َمـۡن َاعۡ ـطـٰی َو اتَـّ
و هر کس، احسان و خوبی کرد، انساِن خوبی می شود. 
سوره ی لَىـل، آیه ی 5
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جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

انس با قرآن در خانه       

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

فّعالّیت: سه کار خوبی را که این هفته انجام داده ای بنویس.

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

اکنون آیات 6 تا 11 سوره ی لَىـل را همراه با کتاب گویا بخوانىد.

آیات 6 تا 11 سوره ی لَىـل را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبىه آن بخوانی.

١ـ 

٢ـ 

٣ـ 

کارهای خوب من در این هفته
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جلسه ی چهارم
آیات 6 تا 11 سوره ی لَىـل جمع خوانی 

فّعالّیت: آیات 6 تا 11 سوره ی لَىـل را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

 این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانىد.

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن بخوان و بگو این شعر با معنی کدام عبارت قرآنی 
نزدیک است.

بیش تر بدانیم

ذی َخـلَـَق لَـکُـۡم مـا ِفـی الۡ ـاَۡرِض َجـمـىـًعـا 1ـ  هُـَو الَـّ
سوره ی بقره، آیه ی ٢9 خداوند آن چه در زمىن است برای شما آفرید.   

ذی َخـلَـَقـکُـۡم ثُـمَّ َرَزَقـکُـۡم ُه الَـّ ٢ـ  َالـلٰـّ
4 سوره ی روم، آیه ی  خداوند کسی است که شما را آفرید و به شما روزی داد.   

ذی َخـلَـَق ـّ َك الَـّ 3ـ  ِاقۡ ـَرۡأ ِبـاس ۡـِم َرِب
خواندن هر چىز را با نام پروردگارت که آفریدگار هر چىزی است آغاز کن.  

ـم ۡـَس َو ال ۡـَقـَمـَر ذی َخـلَـَق الـلَّـى ۡـَل َو الـنَّـهـاَر َو الـشَّ 4ـ  َو هُـَو الَـّ
سوره ی انبىاء، آیه ی 33 خدا کسی است که شب و روز و خورشىد و ماه را آفرید.   

ذی َخـلَـَقـنـی فَـُهـَو یَـهۡ ـدیـِن 5ـ  َالَـّ
سوره ی شعرا، آیه ی 78 خدا کسی است که مرا آفرید و هدایت کرد.   

ُه خـاِلـُق کُـلَّ َشـۡیٍء 6ـ  َالـلٰـّ
سوره ی َرعد، آیه ی 16 خدا آفریننده ی هر چىزی است.   

7ـ  ِانّـا کُـلَّ َشـۡیٍء َخـلَـق ۡـنـاُه ِبـَقـَدٍر
سوره ی قمر، آیه ی 49 ما هر چىزی را با اندازه ی درست و دقىق آفریدیم.   

بی نام تو، نامه کی کنم باز؟ای نام تو بهترین سرآغاز!
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جلسه ی پنجم

آیات 6 تا 11 سوره ی لَىـل جمع خوانی 

آیات 6 تا 11 سوره ی لَىـل را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانىد. فرد خوانی 

 انس با قرآن در خانه       

سوره ی لَىـل را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

فّعالّیت: این کلمات را به معنای آن ها وصل کنىد.

َلیـل َخَلَق َنهار

َشمس
َقَمر َارض

َسماء

روز

خورشید

زمین

آسمان

ماه

شب
آفرید
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جلسه ی اّول
درس 

بیست و ششم 

ادامه ی سوره ی َلـۡیـل

آیات ١٢ تا ١٦ سوره ی َلیل  را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی. 

 فرد خوانی 

اکنون آیات ١٢ تا ١٦ سوره ی َلیل را همراه با کتاب گویا بخوانید.  جمع خوانی

1٢ـ  ِانَّ َعـلَـۡىـنـا لَـۡلـُهـدٰی 

ۡاالولـٰی  ۡلَـآلِخـَرَة َو  13ـ  َو ِانَّ لَـنـا 

14ـ  فَـاَنۡـَذۡرتُـکُـۡم نـاًرا تَـلَـظّـٰی

ۡاالَۡشـقـٰی  َّ اـــل�  15ـ  ال یَـۡصـالهـا ِا

َب َو تَـَولّـٰی  ذی کَـذَّ 16 ـ  َالَـّ

17 ـ  َو َسـُىـَجـنَّـبُـَهـا ااۡلَ تۡـقـٰی 

تـی مـا لَـهو یَـَتـَزکّـٰی  ذی یُـٔوۡ 18ـ  َالَـّ

ِ الََحـٍد ِعـۡنـَدهو ِمـۡن ِنـۡعـَمـٍة تُـۡجـزٰی 19 ـ  َو مـا 

ۡاالَۡعـلـٰی َّ ال ابۡـِتـغـاَء َوۡجـِه َرِبّـِه  ٢0ـ  ِا

21ـ  َو لَـَسـۡوَف یَـۡرضـٰی 

شمرده بخوانىد.



جلسه ی دوم

17٤

جمع خوانی

پیام قرآنی                                  

آیات ١٢ تا ١٦ سوره ی َلـیـل  

فّعالّیت: آیات ١٢ تا ١٦ سوره ی َلـیـل  را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید. 

با کمک دوستان خود درباره ی مفهوم این پىام قرآنی گفت وگو کنىد.

نـا مـا َخـلَـقۡ ـَت هٰ ـذا بـاِطـاًل َـّ َرب
پروردگارا! هیچ چیز را بیهوده و بی فایده نیافریدی.

       باِطل: بیهوده

انس با قرآن در خانه       

١ـ آیات ١٢ تا ١٦ سوره ی َلـیـل  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. 

سوره ی آل عمران، آیه ی 191

آیا خدا این نعمت ها را بیهوده آفریده است؟ 



جلسه ی سوم

 فرد خوانی 
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جمع خوانی

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: آیات ١٢ تا ١٦ سوره ی َلـیـل را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.  

آیات ١٧ تا ٢١ سوره ی َلـیـل را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید. 

اکنون آیات ١٧ تا ٢١ سوره ی َلـیـل را همراه با کتاب گویا بخوانید.

آیات ١٧ تا ٢١ سوره ی َلـیـل را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی. 
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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.

آیات ١٧ تا ٢١ سوره ی َلـیـل

فّعالّیت: آیات ١٧ تا ٢١ سوره ی َلـیـل را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید. 

این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانىد.

سوره ی عنکبوت، آیه ی 69 ذیـَن جـاَهـدوا فـىـنـا لَـَنـهۡ ـِدیَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنـا  ١ـ  َو الَـّ
کسانی که در راه خدا تالش و کوشش کنند، حتمًا خدا آن ها را به راه های خوب و درست هدایت می کند. 

سوره ی اعراف، آیه ی 4٢ ذی َهـدانـا ِلـهٰ ـذا   ِه الَـّ ٢ـ  َالۡ ـَحـمـُد ِلـلٰـّ
شکر می کنیم خدایی را که ما را به دین اسالم هدایت کرد.   

کُـۡم فَـاعۡ ـبُـدوُه هٰ ـذا ِصـراٌط ُمـۡس ـَتـقـىـٌم   ُـّ َه َربّـی َو َرب ٣ـ  ِانَّ الـلٰـّ
سوره ی آل عمران، آیه ی 51 خدای یکتا، پروردگار من و پروردگار شماست، او را عبادت کنید. راه مستقیم این است.    

سوره ی نمل، آیه ی 9٢ مـا یَـهۡ ـَتـدی ِلـَنـفۡ ـِسـه ی  َـّ ن ٤ـ  َمـِن اهـَتـدٰی فَـاِ
کسی که به راه درست می رود، به نفع خود اوست.   

سوره ی احزاب، آیه ی 4 ـبـىـَل  ُه یَـقـوُل الۡ ـَحـقَّ َو هُـَو یَـهۡ ـِدی الـسَّ 5ـ  َو الـلٰـّ
سخن خدا درست و حق است و او ما را به راه راست هدایت می کند.   

سوره ی بقره، آیه ی ٢58 ُه ال یَـهـِدی الۡ ـَقوَم الـظّـاِلـمـىـنَ  ٦ـ  َو الـلٰـّ
خداوند افراد ظالم و ستمگر را هدایت نمی کند.   

سوره ی نمل، آیه ی 77 ه و لَـُهـًدی َو َرحۡ ـَمـٌة ِلـلۡ ـُمـۡؤِمـنـىـنَ  َـّ ٧ـ  َو ِان
این قرآن هدایت و رحمتی برای مؤمنین است.  
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 فرد خوانی 

جمع خوانی

جلسه ی پنجم

سوره ی َلـیـل

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

سوره ی َلـیـل را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

مسابقه ی حفظ و قرائت گروهیمسابقه و سرگرمی 

مراحل اجرا
١ـ دانش آموزان به گروه های مساوی تقسیم می شوند. 

٢ـ هر گروه به قید قرعه پیام قرآنی یا سوره ای از کتاب را که روی کاغذهای تاشده است انتخاب می کند. 
٣ـ اعضای گروه، آن پیام قرآنی یا سوره را به صورت دسته جمعی، از حفظ یا شبیه کتاب گویا برای کالس می خوانند. 

٤ـ هر گروه که آمادگی بیش تری داشته باشند، امتیاز بیش تری دریافت می کنند. 



  

اْلعاَلمیَن َرِبّ   
ِ

َاْلَحْمُدِلّٰ
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خدا را شکر می کنیم که این سال تحصیلی را هم با موّفقّیت گذراندیم. از آموزگار و 
پدر و مادر خود سپاس گزاریم که با مهربانی و دل سوزی به ما کمک کردند تا چیزهای زیادی 

بیاموزیم و بتوانیم قرآن، کتاب آسمانی خود را بخوانیم.
خدایا! آموزگار و پدر و مادر ما را همیشه سالمت بدار و به ما کمک کن که تا با انجام 

کارهای خوب، دل آن ها را شاد کنیم و راهی برویم که رضایت خشنودی تو در آن است. 
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ٍد  َمحَمّ ُ
آِل   َو  ٍد  َمحَمّ ُ

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهمَّ  َاللّٰ
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درس آخر 

قرآن در تابسـتان 

خدا را سپاس می گوییم که با تالش خود سال تحصیلی را با موفقیت گذرانده اید. 
شما در این سال چیزهای بسیاری آموختید و اینک می توانید قرآن کریم ــ کتاب آسمانی ــ خود را بخوانید 

و از آن بهره ببرید.
در تابستان مدرسه تعطیل می شود، اّما خواندن قرآن تعطیل نمی شود. 

چه خوب است اینک که خواندن قرآن را آموخته اید، هر روز مقداری قرآن بخوانید. به کمک پدر و مادر 
یا خواهر و برادر بزرگ تر خود، این کار را از روی قرآنی که در خانه دارید، انجام دهید.

در کتاب درسی نیز برای هر هفته از تابستان، یک صفحه از قرآن کریم درنظر گرفته شده است. شما هر 
روز، تعدادی از آیات مربوط به آن هفته را بخوانید و به تدریج حفظ کنید تا به این ترتیب هم به سفارش پیامبر اعظم 

و امامان معصوم علیهم الّسالم عمل کرده باشید و هم در این کار مهارت بیشتری پیدا 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.
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