
انس با قرآن در خانه       
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ناگهان به فرمان خداوند آتش سرد شد. حضرت ابراهىم )ع( احساس كرد كه در مىان باغى سرسبز و پر از 
ُگل نشسته است. از جاىش بلند شد و شاد و خندان از مىان آتش بىرون آمد. همه ى مردم با تعّجب به او نگاه 
ابراهىم، خداى  به راستى  با خودش گفت:  تر از همه تعّجب كرده بود، آهسته  مى كردند. نمرود كه بىش 

بزرگ و تواناىى دارد كه او را نجات داد.
حضرت ابراهىم )ع( به مىان مردم رفت تا باز هم آن ها را به سوى خداى بزرگ و مهربان دعوت 

كند، زىرا او پىامبر و فرستاده ى خداوند بود.

 داستان باغی مىان آتش را برای اعضای خانواده ات تعرىف كن و چند 
عبارت از آىات آن را بخوان.
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جلسه ی پنجم

 سوره ی قدر 

 فرد خوانی 

جمع خوانی

جمع خوانی

١ـ پىام قرآنی درس و آىه ی صلوات را از حفظ برای کالس بخوانىد.
٢ـ عبارات قرآنی جلسات چهارم را بخوانىد و داستان باغی در آتش را برای دوستان خود تعرىف کنىد.

اىن شعر زىبا را به صورت دسته جمعی و آهنگىن بخوانىد.

 انس با قرآن در خانه       

اشعار زىبای اىن جلسه را با کمک اعضای خانواده ی خود حفظ کنىد.



 فرد خوانی 

116

جلسه ی اّول درس پانزدهم 

شمرده بخوانید.

سوره ی َمـَسد

حـیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ           ِبِ

ۡت یَـدا َابـی لَـَهـٍب َو تَـَبّ  1ـ  تَـبَـّ

٢ـ  مـا َاۡغـنـٰی َعـۡنـُه مـالُـه و َو مـا کَـَسـَب 

3ـ  َسـَیـۡصـلـٰی نـاًرا ذاَت لَـَهـٍب 

4ـ  َو اۡمـَرَاتُـه و َحـّمـالَـَة الۡـَحـطَـِب 

5 ـ  فـی جـیـِدهـا َحـبۡـٌل ِمـۡن َمـَسـٍد

انس با قرآن در خانه       

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

اکنون سوره ی َمَسد را همراه با کتاب گویا بخوانید. جمع خوانی 
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انس با قرآن در خانه       

جلسه ی دوم

سوره ی َمَسد

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

پیام قرآنی                                  

ـَۡوٌم ِمـۡن َقـۡوٍم ال یَۡسـَخۡر ق
یک دیگر را مسخر نکنید.

سوره ی حجرات، آیه ی 11

1ـ سوره ی مسد را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی این که چرا نباید دیگران را مسخره کرد، با والدینت گفت وگو کن.

 جمع خوانی 

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



2
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جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: سوره ی مسد را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.

شمرده بخوانید.

حـیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                 ِبِ

1ـ  ِلـایـالِف ُقـَریۡـٍش 

ـۡیـِف  ـتـاِء َو الـصَّ ٢ـ  ایـالِفـِهـۡم ِرۡحـلَـَة الـِشّ

3ـ  فَۡلـَیـۡعـبُـدوا َربَّ ٰهـَذا الۡـبَـۡیـِت 

ذى َاطۡـَعـَمـُهـۡم ِمـۡن جـوٍع  4ـ  َالَـّ

   َو آَمـَنـُهـۡم ِمـۡن َخۡوٍف

اکنون سوره ی ُقـَریش را همراه با کتاب گویا بخوانید.

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

سوره ى ُقَرىش



پیام قرآنی                                  

        

انس با قرآن در خانه       
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جلسه ی چهارم

سوره ی ُقـَریش جمع خوانی 

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

َو اللُّٰه ال یُـِحـبُّ الـظّاِلـمیـَن
خدا افراد ظالم و ستمگر را دوست ندارد.

این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن ها بخوانید.بخوانیم و بدانیم

سوره ی آل عمران، آیه ی 57

سوره ی اعراف، آیه ی 31 ه و ال یُـِحبُّ الۡـُمۡسـِرفیَن      خدا اسراف کاران را دوست ندارد.  َـّ 1ـ  ِان

سوره ی توبه، آیه ی 101 ـریـَن    خدا افراد پاکیزه را دوست دارد.  ِهّ 2ـ  َو اللُّٰه یُـِحبُّ الُۡمـطَـّ

سوره ی آل عمران، آیه ی 146 ـبُّ الـّصـاِبـریـَن    خدا افراد صبور و باحوصله را دوست دارد.  3ـ  َو اللُّٰه یُـِحِ

سوره ی نحل، آیه ی 33 ه و ال یُـِحـبُّ الۡـُمۡسـَتۡکِبریَن  خدا افراد زورگو و خودخواه را دوست ندارد.   َـّ 4ـ  ِان

پیام و عبارات قرآنی این جلسه را برای اعضای خانواده ات بخوان.
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جلسه ی پنجم

سوره های َمَسد و ُقـَریش جمع خوانی 

فّعالّیت: سوره های َمَسد و قرىش را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

پیام قرآنی را بخوانمسابقه و سرگرمی 

مراحل اجرا
1ـ دانش آموزان به گروه های مساوی تقسىم می شوند.

2ـ هر گروه به قىد قرعه پىامی را که روی کاغذهای تا شده است انتخاب می کند.
3ـ اعضای گروه، مفهوم آن پىام قرآنی را در قالب ىک نماىش خالق اجرا می کنند.

4ـ ساىر دانش آموزان موضوع نماىش را تشخىص داده و عبارت قرآنی مربوط به آن را دسته جمعی می خوانند.

بیش تر بدانیم

خداوند در سوره ی قرىش به کوچ قبىله ی قرىش در فصل 
تابستان و زمستان اشاره می کند و به آن ها می فرماىد که اگر 
حفظ  ناامنی  و  گرسنگی  از  را  آن ها  کنند  عبادت  ا  ر خدا 

می کند.
ف: تابستان                                                               ـۡ َصی

ِشـتاء: زمستان
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ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

1ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                       ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا  مـا  تَـَیـسَّ

3ـ  َو اۡعـَمـلـوا  صـاِلـًحـا                                                     

4ـ  کُـلوا  ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
                       

فّعالّیت اّول: نام اىن مىوه های قرآنی را به تصوىر آن ها وصل كن.

فّعالّیت دوم: اىن پىام های قرآنی را بخوانىد و شماره ی هر ىک را كنار تصوىر مربوط به آن بنوىسىد.

 ىادآوری 3
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فّعالّیت سوم: آىات 9 و ١0 سوره ی ىوُنس را بخوانىد.

ذیَن  آَمـنـوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت  ١ـ  ِانَّ  الَـّ

ُهـۡم  ِبـایـمـاِنـِهـۡم  ُـّ ٢ـ  یَـۡهـدیـِهـۡم  َرب

3ـ  تَۡجـری  ِمـۡن  تَۡحـِتـِهـُم ااۡلَ نۡـهـاُر  فی َجـّناِت  الـنَّـعـیـِم 9

ُهـّم   4ـ  َدۡعـواهُۡم  فیـها  ُسبۡـحانَـَك  الـلٰـّ

5 ـ  َو  تَـِحـیَّـُتـُهۡم  فـیـهـا  َسـالٌم 

6 ـ  َو  آِخـُر  َدۡعـواهُـۡم

ِه  َرِبّ اۡلـعـالَـمـیـَن 10 7ـ  َاِن  اۡلـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

َ
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 انس با قرآن در خانه       

 فرد خوانی 
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جلسه ی اّول درس شانزدهم 

اکنون آیات 1 تا 4 سوره ی هُـَمزه را همراه با کتاب گویا بخوانید.

حـیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                ِبِ

١ـ  َویۡـٌل ِلـکُـِلّ هُـَمـزَ  ٍة لُـَمـزَ  ه�ٍ 

َدهو  ذی َجـَمـَع مـا ـًل�� َو َعـدَّ ٢ـ  َالَـّ

3ـ  یَۡحـَسـُب َانَّ مـالَـه و َاۡخـلَـَده و 

4ـ  کَـال ّ لَـُیـۡنـبَـَذنَّ ِفـی الۡـُحـطَـَمـه�ِ 

5 ـ  َو مـا َاۡدراَك َمـا الۡـُحـطَـَمـه�ُ 

ِه الۡـمـوَقـَده�ُ  ٦ ـ  نـاُر الـلٰـّ

ِلـُع َعـلَـی ااۡلَفۡـِئـَده�ِ  تی تَـطَـّ ٧ـ  َالَـّ

 ٌ ٔ ۡوَصــَده� هـا َعـلَـۡیـِهـۡم ُمـ َـّ ٨ ـ  ِان

َده�ٍ  9ـ  فـی َعـَمـٍد ُمـَمـدَّ

سوره ى هَُمزه

جمع خوانی

آیات 1 تا 4 سوره ی هَُمزه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

شمرده بخوانید.



جلسه ی دوم
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آیات 1 تا 4 سوره ی هَُمزهجمع خوانی

فّعالّیت: آیات 1 تا 4 سوره ی هَُمزه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

پیام قرآنی                                  

َو َامۡ ـُرهُۡم شورٰی بَـۡىـَنـُهۡم
در کارها با هم مشورت کنید.

شورٰی: مشورت
سوره ی شوری آیه ی 38

انس با قرآن در خانه       

1ـ آیات 1 تا 4 سوره ی هَُمزه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ با اعضای خانواده ات درباره ی زشت بودن عیب جویی از دیگران گفت وگو کن.

َو َامۡ ـُرهُۡم شورٰی بَـۡىـَنـُهۡم
در کارها با هم مشورت کنید.



جلسه ی سوم

 فرد خوانی 
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فّعالّیت: آیات 1 تا 4 سوره ی هَُمزه را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.

آیات 5 تا 9 سوره ی هَُمزه را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سوره ی هَُمزه را همراه با کتاب گویا بخوانید.جمع خوانی

انس با قرآن در خانه       

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

فّعالّیت: با کسی که از دیگران عیب جویی کرده و آن ها را مسخره می کند، چگونه رفتار کنیم؟

1ـ 
٢ـ 
3ـ 
4ـ
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جلسه ی چهارم

سوره ی هَُمَزهجمع خوانی

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

 آیه ی 11 سوره ی ُحُجرات را همراه با معنای آن بخوانید.بخوانیم و بدانیم

 �ٌ ِمـنوَن ِاۡخـَوه َمـا الۡـُمٔوۡ َـّ 1ـ  ِان
افراد خوب و مؤمن مانند برادر یک دیگرند.  

ذیَن آَمـنوا الیَۡسـَخۡر َقـۡوٌم ِمـۡن َقـۡوٍم …  َهـا الَـّ ُـّ 2ـ  یـا َای
ای مؤمنان! یک دیگر را مسخره نکنید …  

3ـ  َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـکُمۡ 
از یک دیگر عیب جویی نکنید،  

4ـ  َو ال تَـنابَـزوا ِبالۡـاَلۡـقاِب … 

و برای یک دیگر لقب های بد نگذارید …  

انس با قرآن در خانه       

آیه ی 11 سوره ی ُحـُجرات را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.



انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی 

سوره ی هُـَمـَزه

سوره ی هُـَمـَزه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

جمع خوانی

فّعالّیت: با دوستان خود درباره ی این تصویر گفت وگو کنید.

با خانواده ی خود گفت وگو کنید که چگونه می توان به جای عیب جویی و مسخره کردن 
دیگران به آن ها کمک کرده و از آن ها دل جویی کرد.

جلسه ی پنجم


