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جلسه ی اّول

2

درس اّول 

دانش آموزان عزیز ! 
ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. 

امیدواریم در سال جدید تحصیلی، برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید.

- آیا می دانید امسال می خواهیم چه چیزهایی از قرآن را بیاموزیم؟
- آیا می توانید هر كدام از شما یكی از سوره ها و پیام هایی را كه از سال قبل به یاد 

دارید، برای دوستان خود بخوانید؟
- كدام یک از شما می تواند یكی از داستان های كتاب آموزش قرآن كالس اّول را 

برای دوستان خود تعریف كند؟
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انس با قرآن در خانه       

   خاطره ی جشن قرآن امروز را برای اعضای خانواده ات تعریف كن.



   2- حروف الفبا را با همه ی حركت ها، با اشاره ی معلم بخوانید.

او اى  ایـ  ا ٰ  آ  اُ  ِا  َا     

بـو بـى  بـیـ  ـٰ  ب بـا  ـ  ُب ـ  ِب ـ  َب  

تـو تـى  تـیـ  ـٰ  ت تـا  ـ  ُت ـ  ِت ـ  َت  

ثـو ثـى  ثـیـ  ـٰ  ث ثـا  ـ  ُث ـ  ِث ـ  َث  

جـو جـى  جـیـ  جٰـ  جـا  ُجـ  َجـ     ِجـ   

حـو حـى  حـیـ  حـٰ  حـا  ُحـ  َحـ    ِحـ   

خـو خـى  خـیـ  خٰـ  خـا  ُخـ  َخـ  ِخـ   

دو دى  دیـ  دٰ  دا  دُ  ِد  دَ   
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جلسه ی دوم

 سوره های توحید و کوثر را كه در سال گذشته آموخته اید، همه باهم به صورت دسته جمعی بخوانید. جمع خوانی 

1- كلمات زیر را بخوانید. آموزش لوحه

آ                 ا                
ذا ـٰ ٰ         آَدَم                   قـاَل                 ه  



ذو ذى  ذیـ  ذٰ  ذا  ذُ  ِذ  ذ َ   

رو رى  ریـ  ٰر  را  رُ  ِر  رَ   

زو زى  زیـ  ٰز  زا  زُ  ِز  زَ   

سـو سـى  سـیـ  سـا  ٰسـ  ُسـ  ِسـ  َسـ   

شـو شـى  شـیـ  شـا  ٰشـ  ِشـ  ُشـ  َشـ   

صـو صـى  صـیـ  صـا    ٰصـ  ِصـ    ُصـ  َصـ   

ضـو ضـى  ضـیـ  ضـا    ٰضـ  ِضـ    ُضـ    َضـ 

طـو طـى  طـیـ  طـٰ  طـا  طُ  ِط  طَ   

ظـو ظـى  ظـیـ  ظـٰ  ظـا  ظُ  ِظ  َظ   

عـو عـى  عـیـ  ٰعـ  عـا  ُعـ  ِعـ  َعـ   

غـو غـى  غـیـ  ٰغـ  غـا  ُغـ  ِغـ  َغـ      

فـو فـى  فـیـ  ـ  فٰ فـا  فُـ  ـ  ِف ـ  فَ  
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برای خواندن جدول باال، این بازی را انجام بده.
  1ـ چشم هایت را ببند.                 2ـ انگشتت را روی جدول قراربده.       

 3ـ چشم هایت را باز كن و بخوان.

قـو  قـى  قـیـ  ـ  ٰق قـا  ـ  ُق ـ  ِق ـ  َق  

كـو كـى  كـیـ  كٰـ  كـا  ُكـ  ـ  ِك ـ  َك  

لـو لـى  لـیـ  ـٰ  ل لـا  ـ  ُل ـ  ِل ـ  َل  

مـو مـى  مـیـ  ـٰ  م مـا  ـ  ُم ـ  ِم ـ  َم  

نـو نـى  نـیـ  ٰـ  ن نـا  ـ  ُن ـ  ِن ـ  َن  

وو وى  ویـ  ٰو  وا  وُ  ِو  وَ   

هـو هـى  هـیـ  هٰـ  هـا  ُهـ  ـ  ِه ـ  َه  

یـو  یـى  یـیـ  ٰـ  ی یـا  ـ  ُی ـ  ِی ـ  َی  



پیام قرآنی                                  

حیُم                                                                                                                      ۡحـٰمـُن الـرَّ ُهـَو الـرَّ

ربان                                                                                             داده    هب     ما     گوش     و   زبان ی   خوب      و    مه خدا

بخشیده    ما    را    دل   و    جان                                                                                      چشم و سر و دست و داهن

ت اهی  او                                                                                         ما      زنده ایم     و      ُپ       توان از   لطف  و   نعم

7

جلسه ی سوم

با كمک شعر، درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید.

خـدا بخـشنـده و مهـربان است.
حۡـٰمن : بخـشنـده                     َالـر َّحیم : مهـربان َالـرَّ

 سوره ی بقره ، آیه ی 163

عّباس یمینی شریف

ی بخشنده خدا
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1ــ قـا َل  یـا  آَدُم

ـٰذا  ِكـتـابُـنـا 2ــ ه

3ــ َو  َاخـاُه  هـاروَن

4ــ قـاَل  ِهـَى  َعـصـاَى

5  ــ َو  َجـَعـَل  لَـهـا  َرواِسـَى

عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

انس با قرآن در خانه       

قاَل  یا  نوُح                            َصـالتی  َو  ُنـُسـکی

 آموزش لوحه

1ــ درباره ی پیام قرآنی درس و شعر آن با خانواده  ی خود گفت وگو کن.
2ــ این دو عبارت قرآنی را بخوان.
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جلسه ی چهارم

 بخش بخش بخوانید.

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود بخوانید. فرد خوانی 

اُ ۡثـِاثۡـاَ ۡثـاُ     ۡتـِاۡتـَاۡتـُابۡـِابۡـَابۡـ

ُاۡخـِاۡخـَاۡخـُاۡحـِاۡحـَاۡحـُاۡجـِاۡجـاَۡجـ

ُاۡرِاۡرَاۡرُاۡذِاۡذَاۡذ ُاۡدِاۡدَاۡد

ُاۡشـِاۡشـاَۡشـُاۡسـِاۡسـاَۡسـ ُاۡزِاۡزَاۡز

ُاۡطِاۡطَاۡطُاۡضـِاۡضـاَۡضـُاۡصـِاۡصـاَۡصـ

ُاۡغـِاۡغـَاۡغـُاۡعـِاۡعـَاۡعـُاۡظِاۡظَاۡظ

ُاكۡـِاكۡـَاكۡـُاۡقـِاۡقـَاۡقـُافۡـِافۡـَافۡـ

ُقـۡل ِمـنۡ  َلـمۡ   
 آموزش لوحه
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 فرد خوانی 

     1ـ  ٰهـذا  َاخـی

٢ـ  َا لَـۡم  نَـۡجـَعـۡل   

٣ـ  مـا  لَـۡم یَـۡعـلَـۡم   

٤ـ  لَـۡم یُـۡخـلَـۡق  ِمـۡثـلُـهـا   

       5  ـ  َا َفـَمـۡن  یَـۡخـلُـُق  كَـَمـۡن  ال  یَـۡخـلُـُق
  

1ــ َاۡنـَعۡمـَت َعـَلۡیـِهۡم                  2ــ لَۡم َیـِلـۡد  َو  لَۡم یولَـۡد

 از روی كتاب خود بخوانید.

 بخش بخش بخوانید.

     این دو عبارت قرآنی را بخوان.

 آموزش لوحه
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فردخوانی

جمع خوانی

جلسه ی اّول درس دوم 

یادآوری سوره ی ناس  

بخش بخش بخوانید. آموزش لوحه

َاّبـوَاّبـىَاّبـاَابُّـَابِّـَابَّـ

َاّتـوَاّتـىَاّتـاَاتُـَّاتِّـَاتَّـ

َاثّـوَاثّـىَاثّـاَاثُـَّاثِّـاَ ثَّـ

ـ ـَاجَّ ـ َاِجّ َاّجـوَاّجیَاّجاَاجُّ

َاد ّوَاّدیَاّداَادَُّاِدَّادَّ

َاّزوَاّزىَاّزااَ زَُّاِزَّازَّ

ـ ـَاسَّ ـَاِسّ َاّسـوَاّسیَاّسـاَاسُّ

ـ ـَاشَّ ـَاِشّ َاّشـوَاّشیَاّشـاَاشُّ

ـ ـَاصَّ ـَاِصّ َاّصوَاّصیَاّصـاَاصُّ

ـ ـَاضَّ ـَاِضّ َاّضوَاّضیَاّضـاَاضُّ

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

    سه كلمه ی دارای تشدید را از كتاب های درسی انتخاب كرده و در این جا بنویس.

..... .              ......            ..... .



انس با قرآن در خانه       

12

جلسه ی دوم

 فرد خوانی 

یادآوری سوره ی َفـَلـق  جمع خوانی

بخش بخش بخوانید. آموزش لوحه

ثُـمَّ کُـلُّ  ِانَّ  َرِبّ 

ۡت ُردَّ یُـَصـلّـونَ  لَـّمـا  َربّـی 

     1ـ  لَـَعـلَّـُهـۡم یَـَتـَفـکَّـروَن

ۡل ِمـّنـا نـا تَـَقـبَـّ َـّ      ٢ـ  َرب

     ٣ـ  فَـَسـِبّـۡح ِبـَحـۡمـِد َرِبّـَك

از روی کتاب خود بخوانید.

           عبارات قرآنی باال را یک بار بخوان.
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جلسه ی سوم

پیام قرآنی                                  

   یادآوری سوره ی َنـصـر  

                  

ذا َبـیـاٌن ِلـلـّنـاِس ـٰ ه
قرآن سخن خدا برای مردم است.

                                                                                                     
                                                                                         

              
                                ناس: مردم                                                                 

                                                                                         سوره ی آل عمران، آیه ی 13٨

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید.

 جمع خوانی 


