
2

بگو که ای خدایا 

پناه من تو هستی 

تویی که راه خود را 

به روی من نبستی

پروردگار انسان 

ای خدای مهربان 

پناه می آرم به تو 

از حمله های شیطان

شعرسوره ی ناس 

شعرخوانی
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٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

٭٭آمادگی برای خواندن سوره ناس ٭ ٭

1

َاُعوُذُذُعوَا

َوْسواِسِسواَوْسـ

ـْ َخّناِسِسناَخن

ُيَوْسِوُسُسِوَوْسـُيـ

ُصُدوِرِرُدوُصـ

ـْ ـَِجن ِةـِةن ـَ ِجّن

11

1
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درس اول 

ابتدا به خواندن سوره ناس گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد .

حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

وُذ بَِرّب ِ الـّناِس ـُ ُقْل َاع

َمِلِک الـّناِس

ِالِه الـّناِس 

ِمْن َشّر ِاْلَوْسواِس اْلَخّناِس

الَّذى ُيَوْسِوُس فى ُصُدوِر الـّناِس

ِمَن اْلِجنَِّة َو الـّناِس

1

2

3

4

5

6

1

1

1
1

1

1

1 1

1

1

خواندن سوره ناس
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 ياد خدا : 

حضرت علی )ع( می فرمايد: هر بنده اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و »ِبْسِم الّلِه  الرَّحمِن الرَّحيِم« 

بگويد ، در كارش بركت داده مى شود.
ما مسلمانان برای شروع هر كاری نام خداوند مهربان را بر زبان می آوريم و می گوييم:   

حيِم « .  حمِن الرَّ       » بِْسِم الّلِه الرَّ
و هنگامی كه از نعمت های خداوند استفاده كرديم او را ُشكر می كنيم و می گوييم: 

      » َالَحْمُدلِّله « 

1

1

1

1

1

1

1

گلی از باغ دين
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تمرين 1 

تمرين 2 

َوَضْعناناَضْعـَو

ـِةَمـنِْعـبِـ

َنكيـِمْسـ

ُعَمـَتْسـ

ِهْملَْيـَعـ

َنُروُظـَتْنـ

كلمات زير را بخوانيد .

                          َاُعـوُذ  -    َوْسواِس  -    َخّناِس

                           ُيَوْسِوُس  -   ُصُدوِر   -   ِجنَِّة

 يادآوری ساكن: كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

11

11

1
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شعر سوره ی کوثر

٭ حشر : گرد آوردن مردم ــ برانگيختن 
٭ افالك : آسمان ها 

گزيده ای از شعر محمد مهدی طريقت با اندكی تغيير 

با نام خدا ، خداي زهرا

دل هاي همه به یاد زهرا

کوثر به جهان خدا عطا کرد

با دست گره گشاي زهرا

ره گم نكند هر آنكه در حشر

دل داده به ماجراي زهرا

آسوده برد تو را بر اَفالك

لطف و کرم و وفاي زهرا

شعرخوانی

كلمات زير را بخوانيد .

                          َاُعـوُذ  -    َوْسواِس  -    َخّناِس

                           ُيَوْسِوُس  -   ُصُدوِر   -   ِجنَِّة

 يادآوری ساكن: كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 ٭

 ٭
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٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

َاْعَطْينا َکَکناَطْيـَاْعـ

َكْوَثَرَرَثـَكْو

ـَِر ْبـلِـ ـَِکَکب لَِر ّب

شانَِئَکَکَئـنِـشا

ُرُرَتـَا ْبـ ـَ َا ْبـت

11

1 1

٭٭آمادگی برای خواندن سوره کوثر ٭ ٭



ابتدا به خواندن سوره کوثر گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد. 

حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

9

درس دوم 

خواندن سوره کوثر

 ِإّنا َاْعَطْينا َک اْلَكْوَثَر

َفَصّلِ  لِـَر ّبَک َواْنَحْر

ْبَتُر ِإنَّ شانَِئَک ُهَو اْلَ

1

2

3

1

1

َ

1
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كتاب آسمانی : 

حضرت محّمد )ص( مي فرمايد :  فرزندم! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زيرا که قرآن دل را زنده كرده و 

از گناه دور می كند.

قرآن كتاب آسمانی ما مسلمانان است . در دين اسالم به خواندن قرآن سفارش زيادی شده است . 
خداوند مهربان به وسيله آيات قرآن راه درست زندگی كردن را به ما نشان داده است . ما در سوره حمد 

از او می خواهيم:

 » خدايا ما را به راه راست هدايت فرما « 

گلی از باغ دين
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تمرين 1 

تمرين 2 

ُهْمُهْمُبـَر ْبـ ـّ َر ُب

َبْتَذَكْذ

ـَْفـ ِلَصل

َنذيـلَـَاْلـ

ُدُمْدَيـ

ـلـ ـْ ن ـِ َنك

1

1

كلمات زير را بخوانيد .

                         شانَِئَک   - ُهَو اْلَ ْبـَتـُر   

                     َاْعَطْيناَک اْلَكْوَثَر - لِـَر ّبَک    
 

يادآوری تشديد : كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

1

1

َ
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شعر سوره ی فيل

کی بود کی بود ابرهه؟         چی کار می کرد تو مكه؟

اون آدم خیلی بد                        سوی مكه حمله کرد

اون یه لشگر، فیل داشت         یک سپاه عظیم  داشت

می رفت به سوی مكه                   تا نابود کنه کعبه

چی شد چی شد یک باره             بارون سنگ می باره

یه عالمه ابابیل                            اومد رو لشگر فیل

تو پاهاشون سنگ دارن                با دشمنا جنگ دارن 

                          چی شد چی شد نتیجه ؟

دشمنا نابود شدن                       خاکستر و دود شدن

سوره ی فیل نازل شد               قّصه ی ما کامل شد

٭ عظيم : بزرگ        
٭ ابابيل : گروه های مختلفی از پرندگان بودند كه به دستور خدا، سنگ حمل می كردند. 

شعرخوانی

 ٭

 ٭
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٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

11

11

٭٭آمادگی برای خواندن سوره ی فيل)آيات 1تا3( ٭ ٭

بَِاْصحاِبِبحاَاْصـبِـ

َكْيَدُهْمُهْمَدَكْيـ

َتْضليٍلٍلليـَتْضـ

َعَلْيِهْمِهْملَْيـَعـ

َطْيًر اًر اَطْيـ

َابابيَلَلبيـباَا 1

1

1

1

1

1 1



حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

َالَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َر بَُّک بَِاْصحاِب اْلفيِل

َالَْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم فی َتْضـليٍل

َو َاْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َابابيَل

14

درس سوم 

ابتدا به خواندن سوره ی فيل گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد. 

1

2

3

خواندن سوره فيل)آيات 1تا3(

1

1

1

1

1

1
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سالم کردن : 

حضرت محّمد )ص( می فرمايد : وقتی مسلمانی به مسلمان ديگر سالم می کند و او پاسخ می دهد ، 

فرشتگان به او درود می فرستند.

در دين ما اسالم ، سالم كردن اهميت زيادی دارد. ما مسلمانان هر وقت كه يكديگر را می بينيم 
می گوييم : » سالم « و جواب سالم يكديگر را می دهيم . 

زمانی هم كه می خواهيم از هم جدا شويم، می گوييم: » خداحافظ « و يكديگر را به خداوند 
بزرگ می سپاريم.

گلی از باغ دين
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تمرين 1 

تمرين 2 

كلمات زير را بخوانيد. 

                بَِاْصحاِب -    َكْيَدُهْم  -  َتْضـليٍل

                   َعَلْيِهْم  -    َطْيًرا   -   َابابيَل

يادآوری تنوين : كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

1

1

1

1

ـَا ًةَتْني ـَ اي

ـِوا َتْنَدح

ـِحا ِدْنس

ـُ ـْق ْنَر ي ـِ ش

ـْ ف ـَ ْنن ـُ س

ـَ ـِك ـَل ْنم ـُ ت

1

1

1

1
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٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

َتْرميِهْمِهْمميـَتْر

بِِحجاَرٍةٍةَرجاِحـبِـ

ـْ ِسّجيٍلٍلجيـِسج

َفَجَعَلُهْمُهْملَـَعـَجـَفـ

َكَعْصٍفٍفَعْصـَكـ

َمْا ُكـوِلِلُكـوَمـْا

1

٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

11

1 1

1

٭٭آمادگی برای خواندن سوره ی فيل)آيات 4و5( ٭ ٭



حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

18

درس چهارم 

ابتدا به خواندن سوره ی فيل گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد. 

َتْرميِهْم بِِحجاَرٍة ِمْن ِسّجيٍل

َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْا ُكـوِل

4

5

خواندن سوره فيل)آيات4و5(

1

1

1
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صلوات : 

خداوند در قرآن می فرمايد :خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود می فرستند، ای كسانی كه ايمان آورده ايد، بر 

او درود فرستيد و سالم گوييد و كاماًل تسليم )فرمان او( باشيد. 
                                                                                                                                                                  ) سوره احزاب – آيه 56  (

ما مسلمانان پيامبر گرامی خود ، حضرت محّمد )ص( را بسيار دوست داريم و هميشه سعی می كنيم به 
دستورات ايشان عمل كنيم تا خداوند از ما راضی باشد.ما هر موقع نام پيامبر گرامی )ص( را می شنويم 

يا می خوانيم ، صلوات می فرستيم و می گوييم:

د «  ٍد َو آِل ُمَحمَّ » َالّلُهَم َصّل َِعلی ُمَحمَّ

گلی از باغ دين
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كلمات زير را بخوانيد .

                   َتْرميـِهـْم -  بِِحجاَرٍة  -  ِسّجيٍل

                َفَجَعـَلـُهـْم  -  َكَعْصٍف  -   َمْا ُكـوِل

يادآوری والی: كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

1

11

ـْ ـالـص ـِ ـْب ب ـَ ِرِرص ـْ ـب َـّ ـالـص ـِ ب

ـْ َحـْرَو ا ن

ریَيـ

ـْ ِرَعْصـَو ال

ـَ َةيـوح

ـْ ْمـَالـش ـَ ُسش

1

1

تمرين 1 

تمرين 2 
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بهترين راهنما

با قرآن خو بگیر 
یاری از او بگیر 

آیه هایش بخوان 
پند و نیرو بگیر 

بهترین یار ماست 
همدمی باوفاست 

این کتاب خدا 
بهترین راهنماست

شعرخوانی








