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آموزش سوره   اهداف سوره می   حمد براي  به  توجه  فعالیت توانیم  با  قالب  هاي گوناگون از  هاي مختلف  با 

ترین کار در آموزش سوره،  البته توجه داریم که اصلی   مؤثر کند.کنیم تا فرایند آموزش را جذاب و  استفاده  
آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره هستند؛ اما چون زبان کودك،  خواندن سوره است تا دانش 

فعالیت همراه نشاط است می  قالب بازي و  از  بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت    مانند هایی  توانیم 
توانیم برخی از آنها  مطرح شده که می   هاییدر ادامه پیشنهاد  بهتر مفهوم سوره استفاده کنیم.  آموزش هرچه

توانیم با مراجعه  هاي زیر، می عالوه بر فعالیت   هاي دیگر از آنها ایده بگیریم.یا براي طراحی فعالیت  ؛ را اجرا کنیم
 تصویري براي آموزش سوره استفاده کنیم.    از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و  1به وبگاه «فهم قرآن» 

هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پس از تأیید  توانیم فعالیت ضمناً می
توسط کارشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  

 ان استفاده کنند. آموزش سوره به کودک

  

 
 ir.fahmeghoran.wwwنشانی وبگاه فهم قرآن:   1
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 خواندن سوره

کنیم،  ها جلب می ها را به زیبایی گل شویم و توجه بچه ـ در حالی که با چند شاخه گل وارد کالس می 
 خوانیم.  سوره حمد را با هم می 

هاي زیبا را تصور کنند و سوره حمد را  ها بخواهیم چشمان خود را ببندند، یک شیشه پر از پروانه ـ از بچه 
آیند و به  هاي زیبا از شیشه بیرون می کنند و همه پروانه ا باز می بخوانند؛ سپس تصور کنند که درِ شیشه ر

 کنند، در این حال بار دیگر سوره حمد را بخوانند.  سوي آسمان پرواز می 
 کشند، سوره را یکصدا بخوانند.  هاي خلقت می ها در حالی که یک نقاشی درمورد یکی از زیبایی ـ بچه 
 .ویر یا شیء زیبا پیدا کردند، سوره حمد را بخوانند ها پس از اینکه در کالس یک تصـ بچه 

 . دهیم، سوره حمد را با هم را بخوانیمها نشان می ـ در حالی که تصاویري زیبا به بچه 
 

 و فعالیت  بازي

 

 شروع  براي پیشنهادي .1

ثال اینکه  توانیم به سلیقه خود در نظر بگیریم؛ مهاي متنوع و خوبی را میبراي شروع سوره مبارکه حمد راه 
ها را ببینند و با نحوه ابرازهاي ما  ها زیبایی گل با دسته گلی زیبا و ترجیحا معطر وارد کالس شویم که بچه 

این گل  به  می نسبت  بگیرند  یاد  و  آن جلب شود  به  بیشتر  توجهشان  زیبایی ها،  یا  توان  کرد؛  را تحسین  ها 
توانیم با زدن عطري مالیم به  را آغاز کنیم؛ می   طعم کالس توانیم با تهیه و پخش شربتی طبیعی و خوش می 

ها و یا در کالس و سپس ابراز معطر بودن و خوشبو بودن آن، آموزش سوره مبارکه حمد را آغاز  لباس بچه 
ها بخواهیم چشمان خود را ببندند و فقط سعی کنند بوي عطر را استشمام کنند؛ خوب است نماییم. از بچه 

ها تداعی  انگیز را براي بچه ه حمد، همواره فضاي کالس معطر باشد و فضایی خاطره هنگام تدریس سوره مبارک
هاي سالم مانند میوه و گفتن «به به» و «الحمدهللا» پس از میل کردن آن  کند؛ همچنین پخش انواع خوراکی 

 براي این بخش از کالس مناسب است.
وشایند و موافق طبع پاك آنها و سپس  ها به یک پدیده زیبا، خآنچه مهم است جلب نمودن توجه بچه 

 ها و ابراز زیبایی است. دیدن ابراز داشتن ما نسبت به آن براي یادگیري دیدن زیبایی
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي).عروسک پاکتی 2

ها روي هم قرار گیرد؛ سپس یک عرض و طول را  کنیم تا لبه کاغذ رنگی را از طول تا می   A٤یک برگه  
گذاریم تا دست داخل آن برود. سپس روي این مستطیل را یک صورتک  چسبانیم و پایین مستطیل را باز می می 

گفتگویی شاد داشته  ها ها با بچه توانیم درمورد سوره حمد و زیبایی کشیم و از طریق این صورتک، می شاد می 
شود که عروسک را بسازند و ابرازهایی متناسب با سوره حمد داشته باشند.  ها می باشیم. بعد از ما نوبت بچه 
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ها کمک کنیم و جمالت حامدانه آنها را تایید کنیم تا دیدن زیبایی و ابراز در  الزم است براي این کار به بچه 
 تر از قبل شود. آنها فعال

 

 بازي. هواپیما 3

ها بتوانند در آن بنشینند و با آن حرکت کنند. هرکس که  اي که بچه با کارتن یک هواپیما بسازیم به گونه 
بیند نام ببرد و نسبت به آنها ابراز  در آن نشست، حرکت کند و وسایل و اشیاء زیبایی را که در اطراف خود می 

 بیند نام ببرد.  هاي زیبایی را که از باال میعمتکند و ن داشته باشد. انگار که از آسمان به زمین نگاه می 
می  است  هواپیما سخت  درست کردن  وسیله اگر  با  راحتی  به  کاغذي یک  توانیم  لوله دستمال  مانند  اي 

ها با  توان خود لوله دستمال کاغذي را به عنوان دوربین استفاده کرد.) و بچه دوربین درست کنیم. (حتی می 
 د را ببینند و تحسین کنند.  هاي اطراف خوآن زیبایی 

 

 (قابل اجرا در کالس مجازي) . دیدن زیبایی4

هاي اطرافشان مانند ها را به زیباییها در آموزش سوره مبارکه حمد، توجه بچه براي تقویت دیدن زیبایی 
کنیم. از آنها بخواهیم هرچیز زیبائی را که در  هاي موجود در کالس، حیاط، مدرسه، خانه و ... جلب می زیبایی

بینند، تحسین کنند؛ از تزیین کالس گرفته تا رنگ برگ درختان و هر چیز دیگري که به  ف خود می اطرا
آید. خوب است براي این کار ابتدا خودمان شروع به تحسین کنیم تا آنها در کنار ما یاد بگیرند  نظرشان زیبا می 

ها زمان  خش کنیم و تا اتمام سوره به بچه توانیم صوت سوره حمد را پها را ببینند و ابراز نمایند. میکه زیبایی 
 ها را ببینند و پس از شنیدن سوره آنها را بیان کنند.  بدهیم زیبایی 

 شود. براي تحقق این امر، اردوي آکواریوم، بوستان، باغ گل، باغ پرندگان، باغ وحش و ... نیز توصیه می 
 

 ر کالس مجازي)(قابل اجرا د. شنیدن زیبایی 5

هاي زیباي طبیعت است؛ صداي انواع پرندگان،  هاي مناسب براي سوره حمد، شنیدن صدا یکی از فعالیت 
اي پاییزي، خنده یک کودك، جیرجیرك، خروس و خالصه هر  هامواج دریا، صداي آب، باران، خش خش برگ 

ها  نوع صداي طبیعی زیبا براي نزدیک شدن به هدف سوره حمد بسیار به جا و خوب است. خصوصا اگر از بچه 
شود، توجه کنند.  بخواهیم آرام بنشینند، سکوت کنند، چشمان خود را ببندند و فقط به صدایی که پخش می 

حساس خود را نسبت به آن ابراز کنیم تا آنها نیز یاد بگیرند و ابرازشان فعال شود. استفاده  پس از شنیدن صدا، ا
ها را به حیاط مدرسه ببریم؛  توانیم بچه از شعارهاي سوره، در این موقعیت کاربرد بسیاري دارد. همچنین می 

ست و این کار حافظه شنیداري  از آنها بخواهیم سکوت کنند تا صداها را بشنوند و بگویند کدام صدا زیباتر ا
 کند.  آنها و توجه به زیبابی شنیداري را در آنها تقویت می 
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 . لمس کردن زیبایی 6

دهیم؛  ها توسط حس المسه، در چند ظرف انواعی از اشیاء را قرار می براي افزایش تقویت دیدن زیبایی
ه، چوب، برگ، گل، کاغذ و ... . چشم  اشیائی که از نظر لطافت و ضخامت متفاوت هستند؛ مانند پنبه، پارچ

خواهیم هر کدام از آنها را لمس کنند، میزان ضخامت و لطافتشان را بیان کنند و در  بندیم، می ها را می بچه 
توانند در مورد  ها میصورت امکان ابرازي همراه با تحسین درمورد هر یک از این اشیاء داشته باشند. حتی بچه 

ن است براي آنها زبر و خشن هم باشد، ابرازي خوب و درکی خوشایند داشته باشند  چیزي مانند چوب که ممک
توانند به واسطه القاي ما یاد بگیرند که جنس چیزي  ها میو این نکته به میزان القاي ما بستگی دارد؛ بچه 

ن حس زیبایی  تواند تحسین برانگیز باشد. این کار سبب پرورش یافتمانند چوب هم که به ظاهر زبر است، می
 شود.  شناسی آنها و همچنین تقویت حس المسه می 

 

 (قابل اجرا در کالس مجازي) . تقویت خیال 7

ها بخواهیم چشمان خود را ببندند و با توصیفات خود آنها را در خیالشان به دریا، جنگل، دشت و  از بچه 
خواهیم بهترین و  ها می ها را در جنگل و دشت و دریا گرداندیم، اکنون از آنطبیعت ببریم. پس از اینکه بچه 

زیباترین صدایی را که به گوش خیالشان رسیده، زیباترین چیزهایی را که با چشمان بسته دیدند و بهترین  
 بوها و عطرهایی را که به مشامشان رسیده توصیف کنند. 

و  توانند بدون چشم، ببینند؛ بدون گوش، بشنوند  ها در این سنین به قدري است که می قدرت خیال بچه 
ها تعریف کنیم تا  اي زیبا و خوشایند براي بچه توانیم خاطره بدون هیچ عطري، استشمام کنند. همچنین می 

 آن خاطره را در خیال خود به تصویر بکشند.  
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي)ها . آزمایش تلفیق رنگ 8

لیوان، سه رنگ اصلی یعنی زرد و آبی و قرمز، پنج برگه دستمال کاغذي و مقداري آب ر ا آماده  شش 
ریزیم؛ و در  ها یکی در میان آب می چینیم و داخل لیوان ها را روي یک میز در کنار هم می کنیم. لیوان می 

زنیم؛ یعنی سه لیوان آب و رنگ داریم و دو لیوان خالی. هر دستمال  ریزیم و هم می ها یک رنگ می همان لیوان 
ها از طریق دستمال کاغذي به انتهاي  شویم تا رنگ می گذاریم. منتظر  می   کنیم و بین دو لیوان را سه تا می 

ها از دیدن  دستمال کاغذي که در لیوان خالی قرار گرفته، انتقال پیدا کنند. نتیجه کار بسیار زیباست و بچه 
خورد؛ البته  آن خوشحال خواهند شد. این آزمایش از این نظر که زیبایی بصري دارد، به هدف این پایه می 

 ها منتقل کنیم.  ضمن انجام این آزمایش، دیدن این زیبایی را با القاي خود به بچه  دقت داریم که 
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي)دوستان دیدن زیبایی  .9

ها باید آمیز بگوید. بچه آموزان بخواهیم به ترتیب هرکس درباره دوست خود، یک جمله تحسین از دانش 
خود ببینند و آن را به یکدیگر ابراز نمایند؛ مثال به زبان  هاي مختلفی از زیبایی را در دوستان  تالش کنند جنبه 
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شود.» خوب است بعد از بیان  خندد زیباتر می خندد و وقتی می خودشان بگویند «دوست من خوب و زیبا می 
 کنیم.  ها، ما هم آنها را در تحسین دوستشان همراهی  آمیز هر یک از بچه جمله تحسین 

 

 . زنجیره حمد و تحسین 10

ها تصاویري زیبا مانند تصویر جنگل، آبشار، دشتی پر  کنیم. به تعداد گروه ي کالس را گروه بندي می اعضا
دارد. حاال نفر اول یکی از  دهیم. هر بار یک گروه جلوي کالس آمده و یک تصویر را برمی از گل و... قرار می 

کند وستش، یک زیبائی دیگر را اضافه می کند. نفر دوم بعد از تکرار جمله دهاي آن تصویر را تحسین می زیبایی
ادامه پیدا می و همین  نفر آخر گروه  تا  نفر بدون فراموش کردن  کند. هر گروه سعی می طور  تا آخرین  کند 

توانیم این بازي را بدون تکرار  هاي متنوعی از آن پدیده را ابراز و بیان کند. می جمالت نفرات قبلی، زیبایی 
 نجام دهیم اما براي هر گروه زمان تعیین کنیم تا هیجان بازي حفظ شود.  جمالت افراد قبلی نیز ا

 

 ر کالس مجازي)(قابل اجرا دنقاشی .11

ها آنها را با نی  هاي مختلف بکشند و قبل از خشک شدن رنگها بخواهیم با آبرنگ روي کاغذ شکل از بچه 
فوت کنند. سپس از بین این نقاشی خود که ممکن است تصویر مشخص و واضحی هم نداشته باشد، یک  

 آن را با مداد پررنگ کنند.   دورکنندو تصویر زیبا پیدا 
 

 . پخش نماهنگ 12

هایی از شادي و خنده  هاي طبیعت یا نماهنگ هایی از زیباییتوانیم جهت آموزش سوره حمد، نماهنگمی 
 دهد براي کودکان پخش کنیم. کودکان و هر نماهنگی که زیبایی را نشان می 

 

 مسابقه تشخیص صدا. 13

به فرزندشان  را  میزي  آمحبت   که با هیجان جملهبرگزار کنیم  مسابقه تشخیص صداي والدین  توانیم  می 
توان  همچنین همین کار را می   .آموزان باید صداي والدین خود را تشخیص دهند و هر یک از دانش   گویند می 
 انجام داد. کنند بیان می  که جمالت عاطفی صداي دوستان با 

 

 کار مورد پسند کودکان .14

چنانچه    شود.فرزندانشان می   توان از مادران سوال کرد که چه چیزي یا چه کاري موجب تعجب یا لذتمی 
مانند پختن غذاي  ملی شود؛  آن موضوع ع  مقدور بود همزمان در روز تدریس سوره حمد در مدرسه و منزل،

(تعارف کردن  وراکی طیب مورد پسند او به مدرسه.  وردن غذا و خقه یا آ مورد عالقه، دعوت از میهمان مورد عال
 به همدیگر فراموش نشود). 
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 قبل و بعد از غذا   . آموزش دعاي15

خوب است پس از آموزش سوره حمد، با خواندن مکرر دعاهاي قبل و بعد از غذا، این دعاها را به کودکان  
توانیم این دعاها را بر  می یاد بدهیم و به این شکل هر بار نعمت داشتن را به آنها و به خودمان یادآوري کنیم.  

 آموزان بدهیم تا در دفترهایشان بچسبانند و با والدینشان نیز تمرین کنند.هاي تزیین شده به دانشروي برگه 
 . ریناکِالشّ نَلنا مِاجعَ وَ عاًواسِ باًیِّطَ الالًحَ  زقاًقنا رِاللهم ارزُ  بسم اهللا الرحمن الرحیمدعاي قبل از غذا:  

 .هلِ آوَ دٍمَّ حَلی مُعَ لِّصَ وَ مدُالحَ کَلَ همَّاللّ ،کَسولِرَ دٍمَّحَن مُمِ وَ نکَهذا مِ  همَّاللّدعاي بعد از غذا: 
 . هیمد ب ادی آموزان دانش به  هم  را  بیت زیر یمتوانی م

 1شهیهم کارام  از بعد  گم، یم الحمدهللا    شهینم درست کار  چیه اهللا،  بسم  گفتن یب
 

 . تقویت تحسین16

و نشاط    يشاد  نیشان اچهره   در  و  ند یبگو  به»  «به  د،یگوی م  ی مرب  که   یجمالتپاسخ به    در   آموزان دانش
بچه   سپس شود.    دهید نعمت   ی جمالتها  خود  انواع  بخانواده   ای  خود که    ییهااز  را  سا  انیشان  و    ر یکنند 

 .ند ینما یو شادمان  یآموزان اظهار شگفتدانش
 به»  «به   !    یخوب يهابچه  چه
 به»  «به ! یمهربون مامان  چه
 به»  «به !  یاخالق خوش  يهای همکالس  چه

 ....  و
 

 . سجده شکر 17

ها را به نمازخانه ببریم تا همه با هم با گفتن سه  ها بچهها و دیدن زیبایی توانیم پس از برشمردن نعمتمی 
 مرتبه «الحمدهللا» و «شکراً هللا» سجده شکر به جا آوریم و نسبت به آنها ابراز کودکان را تقویت کنیم. 

 

 . اردو 18

ها را به آنها نشان دهیم و از آنها بخواهیم  باغ گل یا باغ پرندگان ببریم، زیباییتوانیم کودکان را به  می 
 ها ابراز و تحسین داشته باشند. نسبت به زیبایی 

  

 

:  ص ، 89ج)، بیروت -(ط  األنوار بحارو آله.  هیاهللا عل یصل امبریماند. پ یبا نام خدا آغاز نشود ابتر (ناتمام) م يکار هرفَهُوَ أَبْتَر؛  بِسْمِ اللَّهِ  لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ بَالٍ أَمْرٍ ذِي کُلُ 1
242. 
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 شعار 

 تواند به عنوان شعار سوره حمد استفاده شود. ها باشد میهر عبارت یا شعري که در ارتباط با زیبایی 

 .خدا خدایی کرده 1

تر  هاي پاییند، این شعار است که هماهنگ با هدف تربیتی این سوره خصوصاً در پایه شعار اصلی سوره حم
این شعار در ستایش هنرمندي خداوند در خلق  توانند زیباییها می بچه است.   ابراز کنند.  این شعار  با  را  ها 
 هاست. زیبایی

 خدا خدایی کرده 
 مایی کرده نهنر

 

 . خداي زیباي من2

هاي اول  توانند هنگام خواندن عبارتها می استفاده شود. بچه تواند به عنوان شعار سوره  این شعر کوتاه می 
هاي خود را به دستان نفر کناري خود  هاي سوم و چهارم نیز دست و دوم، دست بزنند و هنگام خواندن عبارت

 بزنند. 
 خداي زیباي من  

 فریدي چه زیبا آ
 نقاشی جهان را 

 چقدر قشنگ کشیدي 
   

 . ذکر «الحمد هللا» 3

» به عنوان شعار سوره حمد استفاده کنیم.  الحمد هللاتوانیم از ذکر « ها می پس از مواجهه با انواع زیبایی
ها به سوره حمد و مفاهیم آن  استفاده از این ذکر حتی اگر با لحن شعاري و آهنگین نباشد، براي اتصال بچه 

 اسب است. من
 

 قشنگی کار خوب  .4

 قشنگیِ کار خوب 
 شینهخیلی به دل می 

 جوابِ مهربونی 
 تحسین و آفرینه 
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 شعر 

تواند به عنوان شعر سوره حمد خوانده  گوید، می هاي ظاهري و باطنی سخن می همه شعرهایی که از زیبایی 
 شود.

 1. حمد یعنی...1

 

 جنگل و دریا را    دوست دارم گل را 

 خنده بابا را   هاي مادر بوسه 
   

 کفشدوزك زیباست   بوي باران خوب است 

 مثل خواب و رویاست  آسمان با ابرش 
   

 غرق در زیباییست  حمد یعنی دنیا 

 خالق اینها نیست  جز خدا هیچ کسی 

 

 2. دفتر نقاشی 2

 
 جاري  و  آب پر  چشمه یک  کوه   یک و  سرسبز  تپه کی

 سواري  مشغول بچه یک  زیبا  و  شاد  اسب کره یک
   

 داري   ابر آسمانت در  آرام  و  رنگ آبی دریاي

 قناري   درختانت روي   کشیدي   گل هایتدشت  در
   

 فراوان   داري هارنگ  از  خود  نقاشی دفتر   در

 !جان خدا داري   آفرین صد   است  قشنگ  خیلی نقاشیت

 
 

 
 فائزه زرافشان  1
 ندبه محمدي 2
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 1بهشت یارد. 3

 
 ست یرود جار کی  دشت سرسبز  در

 ستیبهار ینقش  سبزه هم گل  هم
   

 پر از گل  یدشت  است ن یزم فرش 

 بلبل  آواز  هر جا دهیچیپ
   

 شاد است گنجشک  دوش شاخه  بر

 دست باد است   در  قاصدك باز  صد 
   

 است بهشتیارد  ست یقشنگ  ماه

 بهشت است مثل  باستیچه ز ایدن

 

  

 
 زهرا عراقی  1
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 استان  د

تواند به عنوان  هایی از بیان زیبایی چه در رفتار و چه در ظاهر دیده شود، می هر داستانی که در آن رگه 
داستان سوره حمد براي کودکان خوانده شود. ممکن است یک داستان به طور مستقیم درمورد سوره حمد و  

ها را به این جنبه از داستان  ها را بتوان در آن دید؛ توجه بچه ها نباشد اما به نوعی پرداختن به زیبایی زیبایی
 شود.کنیم. به این شکل داستان به سوره حمد مرتبط می جلب می 

 1. اردك طالیی1

  طلوع  خورشید   که  صبح  هرروز  کردند.  می   زندگی  سرسبز  باغ  یک  در  اش خانواده   با  ما  قصه  اردك
 هاي اردك   با   ،بود  باغ   نزدیک   که   ايبرکه   توي  و  رفتند می   غذا  و   آب  سراغ   باغ   توي   هم   با  همگی   کرد،می 

  یک.  گشتند برمی  شانالنه   به  همگی  دوباره  ،کردمی   غروب  آفتاب  که  این  از  بعد   و  کردند می   بازي  دیگر
  از   دید.  ترطرف   آن  کمی  را  جدید   پرنده  یک  ،ردکمی   بازي  برکه  توي  دوستانش  با  طالیی  اردك  که  روز

  پرنده  هاينزدیکی   به   که   همین  اما  شود؛  دوست  او  با  تا   کرد  شنا  پرنده  سمت  به  و  شد   جدا  دوستانش
  رفت.   دورتر   پرنده  دوباره   اما  کرد،  شنا  سمتش  به   هم  طالیی   اردك  رفت.   دورتر  و   کرد   پرواز  پرنده  رسید،

  و   کرد   برش   و   دور   به  نگاهی  طالیی   اردك   رفت.  و  کرد  پرواز   پرنده   اینکه  تا   افتاد   اتفاق  این  بار  چند 
بودم. چه خوب شد    ندیده  را  زیبایی  این  به  جاي  حال  به   تا  من  است؛  قشنگ  چقدر  جا  این  واي«   گفت:

  ،بودند   آب   کنار  که  هاییسبزه   سمت  به   خوشحالی  با  و  گفت  را   این   به خاطر آن پرنده به اینجا آمدم.»
  آب روي  که   گلی  به   چشمش  حال  همین   در خوشمزه!»   چقدر   به   به«  :گفت  و  خورد  آنها  از   و   کرد   شنا
  شروع   و   !» بودم  ندیده  من  که  هست   اینجا   زیبایی  چه چیزهاي   قشنگی!   گل  چه   واي «   : گفت  و   افتاد   بود 
  زیبایی  همه  این  دیدن از  و رفت  طرف  آن  و طرف  این  هاساعت  تا  ؛گل  کنار  کردن  شنا  و بازي  به  کرد
  و  دادند   خبر  پدرش   و  مادر   به  بودند،  شده  رفتنش  متوجه  تازه  که  طالیی  اردك  هايدوست.  برد  لذت
  که   طور  همین  طالیی  اردك  . طالیی  اردك   دنبال   به گشتن  کردند   شروع   هم  با  برکه  هاياردك   همه

  داشت   کم  کم  که   افتاد  زیبا  خورشید   به  چشمش  ، بود  برش   و  دور  هايمنظره  تماشاي  و  بازي   سرگرم
  همین  براي برود. النه به زودتر چه هر باید  و شده جدا دوستانش  از که آمد  یادش  تازه  کرد.می  غروب
  صدا  را   طالیی  اردك  هم  با  هااردك   هم   طرف  آن   از   مادرش.  و  پدر   و  دوستان  زدن  صدا  به   کرد   شروع

  خدایا «  :گفت  ترسید.می   داشت  کم  کم  هم  طالیی  اردك  شدند.می   نگران  داشتند   همه  کم  کم  زدند.می 
  و   دید   را  بلند   درخت  یک  کردمی   نگاه  را  برش   و  دور   که  طور  همین  کنم.»  پیدا  را  النه  راه  تا  کن  کمکم
  برادرانش   از  یکی  صداي  ناگهان  که  رفت  درخت  سمت  به   شده.  رد   کنارش   از  آمدن  موقع  که  آمد   یادش 

  اردك  هااردك  که   همین هستم.»  اینجا  من«  : زد فریاد  و   کرد شنا صدا سمت به خوشحالی  با .شنید  را
  با   هم  طالیی  اردك  گرفتند.  را  دورش   و  کردند   شنا  طرفش   به  خوشحالی  با  همه  دیدند   را  طالیی

روم.  نمی  جایی  اجازه  بدون   دیگر  من  .کردم  نگرانتان  که   ببخشید «  :گفت  و  رفت  مادرش   پیش  خوشحالی
  با   هم   مادر   ایم.»نزدیکی است و ما تا حاال آنجا نرفته اما مامان یک جاي زیبا پیدا کردم که همین  

سالم هستی و کلی هم کیف    که   شکر   را  خدا  کنی.  جمع   را حواست  بیشتر  باید   عزیزم«  : گفت  مهربانی

 
 فاطمه هاشمی دمنه نویسنده:  1
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 همگی   سپس  کردي. فعال بیا برویم خانه تا بعدا سر فرصت ما را به جاي زیبایی که پیدا کردي، ببري.» 
 کردند.  شنا النه  سمت به خوشحالی با
 

 1. کاردستی زیبا 2

  کاردستی  عنوان   به   قشنگ   دوربین   یک   پیش،   شب   او .  شد   بیدار   خواب  از   زودتر   روز،   آن   امین   محمد 
  آقا   اول  زنگ.  بدهد   نشان  دوستانش  و   معلم  به   را   آن  ترسریع   هرچه  داشت  عجله  و  بود   کرده  درست

  را   کار   این   خوشحالی  و   هیجان   با  آنها.  بگذارند   میز   روي   را   هایشانکاردستی  تا  خواست  هابچه   از  معلم 
  تالش   که   گلم  پسرهاي  شما  به   آفرین «  :گفت  معلم   آقا.  بودند   جالب  و  زیبا  هاکاردستی   همه   .کردند 
  کدام   هر  ترتیب  به   اول  میز   از   حاال .  کردید   درست  زیبایی   این   به  هاییکاردستی  خودتان،   فکر   با   و   کردید 
.  بدهند   نظر   او  کاردستی   مورد   در   دوستان   بقیه   بعد .  است  کرده  درست  چگونه   را  اش کاردستی   بگوید 

  تشویق   بزند،  حرف   اش درباره   و  ببیند   را  دوستش  کاردستی   از  بیشتري  هايزیبایی   بتواند   هرکسی
 .» دارد  مخصوص

  نفر  اولین   . بودند   معلم  آقا  مخصوص   تشویق  عاشق  چون   پریدند،  پایین  و   باال  خوشحالی   از  هابچه 
  درست   را  آن   وسایلی   چه   با  و   چگونه   که   داد  توضیح  بود   آدمک  یک   که   اش کاردستی   درباره   او.  بود  حسن
.  بزند   حرف   کالسیشهم   کاردستی   هايزیبایی  از  که   بود   رسیده  محمدامین  نوبت  حاال.  است  کرده 

  مواد   از   را  قشنگی  این  به   آدمک  چون «  :گفت  و   کرد   تعریف   حسن  کاردستی  زیباي  رنگ   از   امین  محمد 
  محمد   تعریف  از   معلم   آقا »  .هستی  هنرمندي   و   باهوش   پسر   شودمی   معلوم   اي،کرده   درست  ریختنی   دور 

  بر   ...فرینآ«  خواندند؛  او   براي   را   مخصوص  تشویق   شعر   هم،  با  هابچه   کرد،  اشاره  و   آمد   خوشش  امین
  کردند،می   تشویق  را  او  هابچه   که  همانطور  )» ع( المومنین  امیر   غالم  ...زمین  روي  پسر  ...بهترین  شما

  از  حسن.  بود  نکرده   دقت   کاردستی   یک   هايزیبایی   به  آنقدر  حاال  تا  کرد  فکر  خودش   با  محمدامین
  مانند   هم  هابعضی.  دادند   نظر   او   کاردستی  درباره  نوبت   به  هابچه   بقیه.  کرد  تشکر  محمدامین  هايتعریف 

 .گرفتند  مخصوص  تشویق  محمدامین،
  روي  را  اش مقوایی   دوربین  او .  دادمی   توضیح  اش کاردستی   درباره  باید   که   بود   محمدامین  نفر  دومین 

  درست  کاغذي  دستمال  هايلوله   با  را  دوربین  این   من«  : گفت  و  داد   نشان  هابچه   به  و  گرفت  دست
  محمدامین  کاردستی  از  هابچه .»  است  کفش  بند   یک   هم  بندش   و  زدم   رنگش   آبرنگ   با  بعد   و   امکرده 
  خیلی «  : گفت  حسن .  دادند   نظر   او   کاردستی   درباره   یکی   یکی   و   زدند   دست  برایش .  آمد   خوششان   خیلی
  حسن،   مثل  هم  تو«  :گفت  امیرعلی  ».است  نمانده  رنگبی   آن  جاي  هیچ   و   ايزده   رنگش  خوب

  واقعا .  هنرمندي  و  باهوش   حسن  مثل  پس  اي،کرده   درست  ریختنی  دور  چیزهاي  از  را  اتکاردستی 
 .» است شده قشنگ

  : گفت  مجتبی  .» است  کرده  خوشگل  را  آن   خیلی  و   است   رنگ  خوش   دوربینت  بند «  : گفت  هادي
  از   محمدامین   .»است  کرده   واقعی   دوربین  شکل  را   دوربینت  ايگذاشته  شیشه  جاي  به   که  هاییلقط«

 
 فاطمه اختردانش  نویسنده:1
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 احساس   و  شد   خوشحال  خیلی  دارد،  زیبایی  همه  این  او  کاردستی  اینکه  و  دوستانش  هايتعریف   شنیدن
  کاردستی   هايزیبایی   از   تعریف  خاطره  ب  توانستند   روز  آن  کالس   هايبچه   همه.  داد  دست  او   به   خوبی

 .بگیرند  مخصوص  تشویق  دوستانشان،
 

 . نمایش «یک باغ پُر گل» 3

آموزان  اي از کالس بایستد و بر بقیه دانش کنیم تا در نقش خورشید در گوشه آموز را انتخاب می یک دانش 
گل  نقش  در  هر    که  به  که  نور  بتابد.  نور  گوشی  قوه  چراغ  یا  قوه  چراغ  مانند  چراغ  یک  کمک  با  هستند، 

زند.  دهد و به خورشید لبخند می دستان خود را باز کرده، آرام حرکت می   آموزي رسید، مثل یک گل دانش
ها را در آغوش  آورند و گل زنبور درمی   کنند، صدايمیها حرکت آموز نیز در نقش زنبور، البالي گل چند دانش 

ها سوره  کنند، گل ها حرکت می کند و زنبورها البالي گل گیرند. در همین حال که خورشید نورافشانی می می 
این  آید تا نقش خود را به شخصی دیگر بدهد.  خوانند. با تمام شدن سوره، خورشید پایین می حمد را با هم می 
تواند براي  شود، می طبیعت پرداخته می هايهایی مانند زیباییه که در آن به زیبایی هایی مشابنمایش و نمایش

 انتقال هدف سوره حمد به کار آید. 
 

 1جویا . 4

هایش توي هم بود و  یدار شد، حال و حوصله نداشت. اخمیک روز بعد از ظهر که جویا از خواب ب
اتاق کز کرد. مامان با صداي بلند و شاد گفت:  هایش را بنویسد. رفت و گوشه خواست مشقدلش نمی

حالی؟ جویا چیزي نگفت. مامان  مامان پرسید: چرا این قدر بی حال گفت: سالم!سالم! جویا آرام و بی
مامان گفت: فکر کنم مثل اون مورچه، حال و حوصله    دوباره پرسید: حالت خوبه؟ جویا گفت: اوهوم.

دانم کدام مورچه!  جویا گفت: نمی ي کج و کوله! ن گفت: مورچه نداري! جویا گفت: کدوم مورچه؟ ماما
رفت و کنارشان  مامان گفت: همان مورچه که از دوستانش جا مانده بود. او باید پیش دوستانش می 

ماند تا النه بسازند و آذوقه زمستان را جمع کنند، اما تا آنجا خیلی راه بود و مورچه هم پاهایش  می
وانست این همه راه برود. از بس یک جا نشسته بود، کج و کوله شده بود، اما دیگر  تکرد و نمی درد می 

 چیزي براي خوردن نداشت. 
کنان و لنگان لنگان از زیر سنگ بیرون آمد. آمد و آمد تا این که به یک بیابان بزرگ رسید.  غرغر

  اش برسد. مورچه کج و کشید تا به النه اون ورش هم خاك بود. خیلی طول می این ورش، خاك بود؛  
شد، نمی   پا نشود. اما اگر از آنجا ردخواست فقط بخوابد و از جایش  کوله، خسته و کوفته بود. دلش می 

رسید. جویا تو بگو! مورچه بره یا که نره؟ جویا یواش گفت: باید بره! مامان گفت:  هیچ وقت به النه نمی
بمورچه کوله تا که  شد ه یه برگ خشک رسید. اگه سوارش می اش را محکم بست و دوید و دوید 

ا گفت: سوار بشه! سوار  توانست زودتر به ته صحرا برسد. جویا تو بگو: سوار بشه یا که نشه؟ جویمی 

 
 مریم فردوسی 1
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بشه! مامان گفت: مورچه سوار برگ شد و باد آن را بلند کرد و تا نزدیک یک کوه بلند برد و مورچه را  
 کشید از کوه باال برود.  اه به کوه بلند کرد. خیلی طول می پایین آورد. مورچه یک نگ 

ماند از  اگر می یا که بره؟    این وَرِش یه کوه بلند، اون ورش یه صحراي گرم، چه کار کنه؟ بمونه 
هایش را زد به هم و گفت: جویا تو بگو! باال بره یا که نره؟  شد. مامان دستگرسنگی و گرما تلف می 

جویا که حواسش حسابی جمع شده بود، دستهاش را کوبید به هم، گفت: بره، بره! باید بره. مورچه  
باال   را که  تا صخره  باال رفتن. چند  از کوه  دیک یک سنگ بزرگ یک دانه دید.  رفت، نزشروع کرد 

توانست بگذارد همانجا باشد، یا این که براي خودش و دوستانش ببرد. بَرِش داره یا بذاره؟ جویا  می 
 محکم و بلند گفت: بَرِش داره! بَرِش داره!  

مورچه دانه را برداشت و روي کولش گذاشت. آمد و آمد تا این که به یک چشمه پر از آب خنک  
آب بخوره یا نخوره؟ جویا داد زد: آب بخوره! آب بخوره! دست   اش شده بود. د. مورچه خیلی تشنه رسی

زد و دست  هایش برق میو صورتش را شست و آب خورد. عکس خودش را در آب چشمه دید. چشم
و پاهایش قوي و پرزور شده بود. دیگر کج و کوله نبود. خوشحال شد. تند و زود و خوشحال به راهش  

 دامه داد. تا باالخره به قله کوه رسید.  ا
توانست به آنها برسد و در ساختن النه  ساختند. مورچه می دوستانش داشتند پایین کوه النه می

اي را که با خودش آورده  کمکشان کند. می توانست به آنها راه چشمه را نشان بدهد. می توانست دانه
م: مورچه خوب کاري کرد که بیرون اومد و دنبال کار و  گویمن می   .  بود، با دوستانش تقسیم کند...

زندگیش رفت. تو چی میگی؟ جویا خندید و گفت: خوب کاري کرد! خوب کاري کرد. آن وقت بود که  
 اش نشست.  جویا دوید و دست و صورتش را شست و سر تکالیف مدرسه
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آموزش سوره   می   ناس براي  اهداف سوره  به  توجه  فعالیت توانیم  با  گوناگون از  قالب   هاي  مختلف  با  هاي 

ترین کار در آموزش سوره،  البته توجه داریم که اصلی   کنیم تا فرایند آموزش را جذاب و مؤثر کند.استفاده  
آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره هستند؛ اما چون زبان کودك،  خواندن سوره است تا دانش 

فعالیت همراه نشاط است می  قالب بازي و  از  بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت  توانیم  هایی مانند 
توانیم برخی از آنها  مطرح شده که می   هاییدر ادامه پیشنهاد  وم سوره استفاده کنیم.آموزش هرچه بهتر مفه

توانیم با مراجعه  هاي زیر، می عالوه بر فعالیت   هاي دیگر از آنها ایده بگیریم.یا براي طراحی فعالیت  ؛ را اجرا کنیم
ب  1به وبگاه «فهم قرآن»  راي آموزش سوره استفاده  از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و تصویري 

 کنیم.  
هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پس از تأیید  توانیم فعالیت ضمناً می

توسط کارشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  
 ه کنند. آموزش سوره به کودکان استفاد

 

  

 
 ir.fahmeghoran.wwwوبگاه فهم قرآن: نشانی  1
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 خواندن سوره

ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادي را به خود  ترین شیوه مواجه کردن بچه خواندن سوره به عنوان مهم 
آموزان، از خواندن و شنیدن  هاي فهم قرآن است. براي اینکه دانش ترین برنامه اختصاص ندهد، از جمله اصلی

 وع خواندن سوره بهره ببریم. هاي متنتوانیم از روش سوره لذت ببرند می 
آموزان بخواند، یا ما بخوانیم  ها بخوانیم، یا یکی از دانش توانیم خودمان سوره را براي بچه به عنوان مثال می 

خوانی  زمان با هم آموزان است. همخوانی سوره توسط دانشها نیز هم یکی از بهترین روش   1ها تکرار کنند.و بچه 
هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم. در ادامه چند  توانیم فعالیت هاي دیگر خواندن سوره، می یا شکل

با تغییراتی در فضاي    ها بدون تغییر و برخی نیز شود. برخی از این روش سبک براي خواندن سوره پیشنهاد می 
 آموزش مجازي قابل اجرا هستند.

 
با سرعتدانش ـ   با عالمت دست معلم، گاهی  به کندي، دسته   آموزان  را  تند و گاهی  جمعی سوره ناس 

 بخوانند.
 کنند، با هم سوره ناس را بخوانند.آموزان در حالی که توپی را به سرعت دست به دست می دانش ـ 
 خوانی کنند.زنند، سوره را هم اند و درجا میي خود ایستاده هادر حالی که پشت نیمکتـ 
گذارند، سوره ناس را  کنند یا داخل کیف می در حالی که به سرعت وسایل روي میز خود را مرتب میـ  

 بخوانند.
پوشند، سوره  کنند و یا می لباسی آویزان می هاي زمستانی خود را روي چوب  در حالی که به سرعت لباس ـ  

 وانند. ناس را بخ
روند، سوره ناس بخوانند؛ یا  هاي سریع در حیاط مدرسه، در یک صف منظم رژه می در حالی که با قدم ـ  

 ها بخواند.آموزان سوره را بلند براي بقیه بچه هر بار یکی از دانش
گوییم تا  ها می خواهیم به سرعت نظم کالس را برگردانیم و مطلبی را شروع کنیم، به بچه هنگامی که می ـ  

 خوانم، همه سریع در جاي خود بنشینند و آماده شروع درس شوند. ن سوره ناس را می م
 

 . چسباندن سرعتی 1

ها با سوره ناس  کنند، زمان مناسبی براي ارتباط بچه آموزان از چسب مایع استفاده می هایی که دانشزمان
خوانم، کاردستی خود را  شما سوره ناس می ها! تا من براي  گوید: «بچه آموزان می است؛ مثال آموزگار به دانش 

با چسب مایع بچسبانید. اگر سریع کاغذتان را روي چسب نگذارید کاردستی خوبی نخواهیم داشت.» خوب  
اند که سرعت از کندي بهتر است و  خوانند، بدانند از این سوره یاد گرفته ها سوره ناس می است وقتی بچه 

 د کارها را با سرعت بیشتري انجام دهند. شود تالش کننخواندن سوره باعث می 
 
 

 
 آموزان به راحتی از پس تکرار آنها برآیند. ها کوتاه باشد تا دانشدر این شیوه بهتر است عبارت 1
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 ها . سرعت در عمل به خوبی2

توانیم سوره  آید، می هاي گوناگونی که در کالس براي انجام دادن انواع کارهاي خوب پیش می در موقعیت
مان  آموز در هخواهد چیزي مانند گچ بیاورد و دانش آموزي می ناس را مرور کنیم؛ مثال زمانی که معلم از دانش

التحریرش را جا گذاشته  آموزان زودتر از بقیه به دوستش که لوازم کند، هنگامی که یکی از دانش لحظه اقدام می 
ها زمان مناسبی  ؛ این موقعیت  هایی که در آنها سرعت عمل تعیین کننده هستند و.... کند، تمام بازي کمک می 

ها از آنها بخواهیم سوره ناس را به عنوان  موقعیت ها با سوره ناس است. خوب است در این  براي ارتباط بچه 
اند که زود انجام دادن کار خوب از دیر انجام دادن  تشویق براي یکدیگر بخوانند و بدانند از این سوره یاد گرفته 

البته توجه داریم که دانش  بهتر است.  نباید در موقعیت آن  و  تفاوت دارند  با یکدیگر  از  آموزان  هاي مختلف 
وناگون از جمله سرعت و کندي با هم مقایسه شوند، احساس مقایسه شدن و در نهایت ضعیف بودن  جهات گ

 کنند.
 

 . نقاشی بکشیم! 3

زمان با خواندن آنها، یک نقاشی سرعتی روي تخته  ها بخواهیم براي ما سوره ناس را بخوانند. هم از بچه 
توانیم بارها تکرار کنیم و  ه باشد. این کار را می بکشیم؛ هر زمان سوره تمام شد، نقاشی ما نیز باید تمام شد 

ها باشد. بهتر است موضوع نقاشی را از خودشان  اي براي سوره خواندن بچه هاي مختلف بکشیم تا زمینه نقاشی
توانیم از آنها بخواهیم سرعتشان را در خواندن سوره کم یا زیاد کنند و به همان تناسب سرعت ما بپرسیم. می 
 تنظیم شود. 
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 بازي و فعالیت 
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي). پیشنهادي براي شروع 1

براي بچه  باري که قصد داریم  را بخوانیم، می اولین  با یک کاردستی مثل فرفره که  ها سوره ناس  توانیم 
ها سرعت آن را ببینند؛  سرعت در آن نمود زیادي دارد وارد کالس شویم. فرفره را به حرکت درآوریم تا بچه 

آموزان  توانیم فرفره را دست به دست کنیم تا هر یک از دانش مفهوم آن صحبت کنیم. می سپس از سوره ناس و  
به نوبت آن را با حداکثر سرعت ممکن فوت کنند و بچرخانند؛ بعد شعار سوره را با هم بخوانیم یا سوره ناس  

 خوانی کنیم. را هم 
ها بخواهیم تا انتهاي پخش صوت  از بچه   توانیم یک توپ با خود به کالس ببریم،غیر از فرفره براي شروع می 

سوره، توپ را به سرعت دست به دست کنند تا به انتهاي کالس برسد؛ همین کار را با یک شیء دیگر مانند  
توان انجام داد و سپس سوره و مفهوم آن را بیان کرد. پرتاب سریع توپ به سمت  کاله و جامدادي و ... می 

 تواند فعالیتی براي شروع تدریس سوره ناس باشد. آن نیز می دیوار و سپس دریافت تند و تیز 
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي)با دایره . نقاشی 2

با رسم یک خط عمودي وسط تخته، آن را به دو قسمت مساوي تقسیم کنیم. سپس در هر دو به تعداد  
اهیم در فاصله  آموزان را دو به دو یا به صورت گروهی پاي تخته آورده و از آنها بخومساوي دایره بکشیم. دانش 

هم   یک همدور  سایر  توسط  ناس  سوره  دایره کالس خوانی  با  نقاشیهایشان،  کنند؛  ها  رسم  متفاوتی  هاي 
توانند یکدیگر را با استفاده از  آموزان در این بازي می هایی مثل یک صورت، خورشید، ساعت و... . دانشنقاشی

 شعارهاي سوره ناس تشویق کنند.   
انند در منزل انجام دهند؛ بعد بر روي کاغذ نقاشی خود یک جمله متناسب با سوره حمد  توهمین کار را می 

توانند از نقاشی خود عکس بگیرند  و یک ابراز مثبت براي والدین یا اطرافیان بنویسند و به آنها هدیه دهند. می 
 و در کالس مجازي براي ما بفرستند و یا نشان دهند.  

 

 . سرعت جِت 3

هاي روشن و در قسمت دیگر، یک جت خاموش براي نشان  ، نقاشی ساده یک جِت با چراغ روي تخته کالس 
توانیم روشن بودن جت را با چند خط در کنار چراغ و یا با  کشیم. می دادن تصویري از سرعت و کندي می 

سریع  گوییم روشن بودن جت به معناي آمادگی براي انجام  ها می رنگی کردن چراغ جت مشخص کنیم. به بچه 
آموزان مانند بیدار شدن از خواب،  یک کار و به موقع انجام دادن آن است. هربار به یکی از امور روزانه دانش

می  اشاره  و...  زدن  مسواك  کردن،  بازي  تکالیف،  انجام  پوشیدن،  لباس  خوردن،  بچه صبحانه  از  و  ها کنیم 
توانیم به  نند یا حتی نمایش دهند؛ بعد می خواهیم بالفاصله شیوه انجام آن کار با سرعت جت را بیان ک می 
هر کدام یک موشک به عنوان نماد سرعت درست کنند. خوب است پس از ساخت    ها فرصت دهیم تابچه 

ها این است هاي خود بازي کنند. نکته مهم در این نوع فعالیت موشک، آنها را به فضاي باز ببریم تا با موشک
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معناي عجله داشتن نیست؛ بلکه نکته اصلی هدف سوره، به موقع انجام دادن  سرعت در انجام کار به  که بدانیم  
 کارها، بدون تأخیر و کندي است.

 
 . بادکنک بازي4

خطی براي شروع بازي و خط دیگري براي پایان آن، به فاصله چند متر از یکدیگر روي زمین مشخص  
ها  ها بادکنکدهیم. بچه ایستند. به هر کدام یک بادکنک باد شده می آموزان پشت خط شروع می کنیم. دانش می 

کنند  کنند و سعی می رکت می ها حکنیم. بچه گذارند. سپس شروع بازي را اعالم می را بین دو زانوي خود می 
ها براي نگه داشتن بادکنک  تا آنجا که ممکن است زودتر به خط پایان برسند. در این بازي نباید از دست

کند آن را بردارد و از همان نقطه بازي را  استفاده کنند. اگر کسی بادکنک خود را از دست بدهد، تالش می 
دو گروه تقسیم کنیم؛ به طوري که هربار یک گروه در بازي شرکت  آموزان را به  ادامه دهد. بهتر است دانش 

شود این بازي  تره» تشویق کنند. پیشنهاد می ها را با شعار «کی از همه سریعکنندهکنند و یک گروه شرکت 
 در محیط خانه و همراه با اعضاي خانواده نیز اجرا شود.  

 

 (قابل اجرا در کالس مجازي) هاي سرعتی. بازي5

آموزان مثل طناب زدن، دویدن دور حیاط،  هاي سرعتی بین دانشورزشی و بازي برگزاري انواع مسابقات  
ها خصوصاً در بازه زمانی مشخص، همه و همه جزء  دراز نشست رفتن، رو پایی زدن و... به تناسب توانایی بچه 

ته الزم  هاي مناسب سوره ناس هستند؛ به این دلیل که مفهوم سرعت داشتن در همه آنها نهفته است. الببازي
آموزان یادآوري کنیم؛ یعنی آنها باید بدانند چرا هنگام خواندن سوره ناس،  است که ما این نکته را به دانش

ها از شعارهاي  شود. براي یادآوري بیشتر این نکته خوب است هنگام انجام این فعالیتها اجرا می این بازي 
استفاده کنیم. می ناس  بچه سوره  به  بگوییم  توانیم  بازي ها  این است که  انجام  براي  هاي حرکتی و سرعتی 

هاي مختلفی که یک کار خوب  توانمان براي انجام کارهاي خوب، زیاد و زیادتر شود و یاد بگیریم در موقعیت
آید سریع دست به کار شویم و آن را پیش ببریم؛ کارهاي خوبی مثل کمک به پدر و مادر و افرادي  پیش می 

هاي دوستانه و خانوادگی و ... . برخی  رند، کمک به انجام کارهاي مسجد، هیئت، مهمانیکه نیاز به کمک ما دا
سرعتی فردي در فضاي  -هاي حرکتی هاي سرعتی مانند دراز نشست، روپایی زدن، طناب زدن و بازي بازي

 آموزش مجازي نیز قابل اجراست.
 

 . گرگم به هوا6

بازي  دانشانواع  آنها  در  که  نقش هایی  می   آموزان  بازي  را  شکارچی  و  براي  شکار  مناسب  بستري  کنند، 
بازي  این  به هوا». در  بازي «گرگم  این موضوع که هر  یادآوري مفاهیم سوره ناس هستند؛ مانند  بیان  با  ها 

با نداشتن سرعت عمل کافی به چنگ شکارچی می  یادآوري  موجودي  افتد، اهمیت سرعت عمل داشتن را 
توانند هنگام فرار سوره ناس را بخوانند و به محض پایان یافتن سوره  ها شکارها میگونه بازي کنیم. در این می 

 یا فراموش کردن آن، شکارچی امکان شکار او را پیدا کند. 
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 . زود، تند، سریع بگیر! 7

اي دیگر مانند یک جامدادي را در  کنیم. یک توپ یا وسیله هاي دو نفره تقسیم می آموزان را به گروه دانش
ها باید دو دست خود را با کمی فاصله از هم باز نگه دارد؛ نفر بعد، توپ  دهیم. یکی از بچه ها قرار می یار بچه اخت

کند. نفر اول باید قبل از اینکه  دارد و بدون اخطار یا خبر قبلی آن را رها می را باالي دستان دوستش نگه می 
ها در صورت تأخیر در  تن و از دست دادن فرصت توپ به زمین بیفتد، آن را بگیرد. اهمیت سرعت عمل داش 

 توان به وسیله این بازي یادآوري کرد. انجام کارها را می 
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي). آماده شدن سرعتی8

آموزان در آن سرعت داشتن را یاد بگیرند، هنگام آماده شدن  هایی که الزم است دانش از جمله موقعیت 
امر والدین است. این فعالیت براي تمرین سرعت در این دو    براي خروج از منزل و همچنین هنگام گوش دادن 

 کنیم: ابتدا براي دانش آموزان این شرایط را بیان می  در نظر گرفته شده است. موقعیت 
گوید چون دیر شده باید با سرعت آماده شویم.  خواهیم به جایی برویم و کمی دیر شده است؛ پدر می می 

 شویم.  شویم و سریع آماده می گوییم و دست به کار می ما هم سریع چشم می 
... را  آموزان می پس از بیان این شرایط در کالس حضوري از دانش  خواهیم لباس فرم مدرسه و مانتو و 

هاي خود را  شود فرصت دارند لباس اورند و پشت و رو کنند. تا زمانی که یک بار صوت سوره پخش می دربی
خواهیم نفري یک روسري، یک مانتو و یک  آموزان می مرتب بپوشند و آماده شوند؛ و در کالس مجازي از دانش

هاي  بپوشند؛ در کالس لباس پشت و رو آماده کنند؛ سپس در حین خواندن سوره ناس توسط مربی آنها را  
خواهیم شخصی از  ها می رسانکنیم و در فضاي پیامآموزان را فعال می زنده در صورت امکان دوربین دانش

 آموزان فیلم بگیرد و در گروه کالسی به اشتراك بگذارد. آماده شدن سریع دانش 
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي). سرعت در خواندن9

تا تالش کنند بدون وقفه، سوره را به صورت «یک آیه من    کنیم زمان فعال می آموز را هم دوربین دو دانش 
توان انجام داد. نفر اول بیت اول، نفر دوم بیت دوم و به  یک آیه تو» بخوانند. همین کار را با شعر سوره هم می 

 همین ترتیب تا انتهاي شعر با سرعت پیش بروند.  
 

 کی از همه سریعتره؟ .10

قرار    نظر   ورد م  مکانرا در    لیآن وسا  یم بخواه  آموزان دانش   از و    زیمی هم بر  به ل کالس را  یوسا  یمتوانی م
و    خوبانجام هر کار    هنگام  یمتوانی م   نیهمچن  .کنیم  قیرا تشو  آنها  تره»ع یاز همه سر  یدهند و با گفتن «ک 

... با جمله    و   دنیکش  ینقاش   ، مشق نوشتن  ،کمک به دوستان  ا ی  ن، ی، کمک به والد کردنمانند سالم    ی مثبت
 . یمکن ق یخوب تشو  يآنها را به سرعت در انجام کارها تره»ع یاز همه سر ی ک«
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 موانع  از عبور .11

  يرو   یپنگ نگیپو توپ    رد یگی م  دست  به  یقاشق  هرکس .  کنیمی م   مشخص  را  يباز  انیپا  و   شروع  خط   ابتدا
. در  گردند ی برم  دوباره   و  دوند یم  انیپا  خط   تا  سرعت  به   دونده   دو .  ستد یایم  شروع   خط   ي رو   و   دهد ی م  قرار   آن

  دهند ی انجام م  ی لِی لِکار را به صورت    نیدر دور بعد هم  هابرنده.  فتند ی ن  ها توپ  که   باشند   مراقب   د یهمان حال با
 . میزنیم  دست هابچه ی تمام يبرا  انیپاو در 
 

 بازي و ریاضی  .12

  ی رقمکی  اعداد  از  ی کی  باهر محدوده را    نمازخانه،  در هابا مرز فرش   ایو   اطیمحدوده با گچ در ح   نییا تعب
  جواب  محدوده   به  سرعت  به  هابچه  و   یمیگو یاز اعداد را م  یقی تفر  ای. سپس عبارات جمع  یمکنی م  يگذارنام
 .   روند یم
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 شعار 

ها یا عباراتی که هدف سوره یعنی دوري از سستی و  مصرع ها،  توانیم از تک بیت براي شعار سوره ناس می 
 رساند استفاده کنیم. تأخیر در کار خوب را می 

 
 فرزي. تندي و 1

 تندي و فرزي و سرعت
 بله و بله و بله 

 لَختی و سستی و کندي 
 هرگز و هرگز و هرگز 

 ترتر سریع سریع . 2

 ترتر سریع سریع
 تر بهترهرچه سریع 

 ترهسریع . کی از همه 3

 تره کی از همه سریع 
 من من من من  

 کی از همه فرزتره؟ 
 من من من من  
 کنه؟ کی زودتر خوبی می 
 من من من من 

 . فرزم و تند و تیزم 4

 فرزم و تند و تیزم 
 یه بچه تمیزم 

 . بچه فرز و باهوش 5

 کندي رو دوست نداره 
 بچه فرز و باهوش 
 این نکته مهمّو

 هرگز نکن فراموش 
 

 . ولش کن6

 ! کن ولش   رو» کن  ولش «
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 شعر 

تواند شعر سوره ناس  هر شعري که درمورد زرنگی، فرز بودن، سرعت و به تأخیر نینداختن کار باشد می 
 باشد. 
 

 1مشق هر شب من. 1

سوره مبارکه  موضوع شعر زیر، دوري از تأخیر و کندي و افزایش سرعت در انجام کارها یعنی همان مفهوم  
 آموزان دبستان است.ناس براي دانش 

 
 دست و صورتم خیس   شانه توي مویم 

 بوق بوقِ سرویس   باز هم در آمد 
   

 تند بودنِ من   آرزوي مادر 

 کند بودنِ من  قلب او گرفت از 
   

 راه چاره افتاد   مادرم به فکرِ 

 فرز و چابک و شاد   تا همیشه باشم 
   

 فرزي و زرنگی   مشق هر شبم شد 

 خنده قشنگی   نشسته بر لبم 
   

 کاسه و مالقه است  توي دستم امشب

 زند دستشاد می   مادرم برایم 
   

 دستیار من بود   مادرم رفیق و 

 تند هم زدن بود   رمز فرنی خوب 

 
 
 

 
 شاعر: فائزه زرافشان  1
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 1باش  نیبهتر. 2

 
 دوم یم  من شهیهم  خوب  ي کارها يسو  به

 برم یم  من شهیهم  ی دوست تو  و  ی آشت تو

 کنم  ی خوب دوستا  به  داده   ادی  من به  مامان

 کنم   يدور   يبد  از  ندم  آزار  رو یکس

 باش  نیبهتر ی خوب تو  فرموده   ما به خدا

 باش  نیزم فرشته    شهیبزن هم جلو

 

  

 
 نسب  شمال مایس 1
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 داستان

 هاي سوره ناس باید در ارتباط با به موقع انجام دادن کارها و سرعت در انجام آنها باشد. داستان
 

 1. نخ کاموا 1

جشن تولد گرفته  اي از حیاط خانه مشغول بازي با عروسکش بود. براي عروسکش  ضحی درگوشه 
بود و یک لباس کوچک شبیه لباسی که مادربزرگ مهربانش برایش بافته بود، به او هدیه داد. مادر  

ها را در دست داشت وارد حیاط شد. در گوشه دیگر حیاط، بچه گربه  ضحی در حالی که تشت لباس 
و به اتاق برگشت. ضحی    ها را روي بند پهن کرد گرفت. مادر لباس کوچکی دراز کشیده بود و آفتاب می 

سرگرم بازي بود که دید گربه کوچولو کش و قوسی به بدنش داد و یواش یواش به بند لباس نزدیک  
شد. گربه سعی داشت نخ کامواي لباسی را که مادربزرگ به ضحی هدیه داده بود، بکشد. چند باري  

زنم. تازه دست این  ادرم را صدا می باال و پایین پرید. ضحی با خودش گفت: «اتفاقی که نیفتاد. بعداً م
رسد!» تا اینکه بالخره گربه موفق شد یک نخ کاموا را از لباس بگیرد.  بچه گربه هم که به لباس من نمی

ضحی با خودش گفت: «اي واي! بروم مادرم را خبر کنم. اول شمع تولد عروسکم را فوت کنم؛ بعد! تا  
نمی  اتفاقی  دوباره مشغوآن موقع  نقاشی افتد.» و  بعد هم وسایل  بازي شد.  آورد و مشغول  ل  را  اش 

نقاشی شد. کمی بعد دید گربه کمی از کامواهاي لباس را کشیده و روي زمین جمع کرده؛ به خودش  
روم.» دیگر ظهر شده بود. مادر او را براي ناهار  ام که تمام شد می گفت: «اي واي! همین االن نقاشی

ناگهان ماجراي گربه  لباس دوست   صدا زد که  به داشتنیو  را  یاد آورد. متوجه شد گربه دارد نخ  اش 
کند. بچه گربه بخش زیادي از لباسش را شکافته  کشد و با آن بازي می کامواي لباسش را حسابی می
هدیه  حاال  بود.  شده  دیر  درد  بود.  به  بیشتر  که  بود  شده  کوچک  آنقدر  بود،  داده  مادربزرگ  که  اي 

 ا خودش! خورد تعروسک ضحی می 
 

 2. داستان هدهد 2

تواند نورا یک دختر کالس اولی است و تازه در حال یاد گرفتن حروف الفباست. خودش هنوز نمی 
خواهد برایش قصه بگوید و کتاب داستان بخواند. کتاب داستان بخواند؛ به خاطر همین از مادرش می 

 می با خود فکر کرد ببیند چه قصه اي جدید برایش بگوید، مادر کیک بار که از مادرش خواست قصه 
 تواند براي نورا تعریف کند. بعد شروع کرد به گفتن قصه هدهد دانا و گفت: تازه و قشنگی می 

 «شروع قصه با نام خدا 
 که داده به ما مهربانی را

 
 پروین مبارك 1
 فاطمه غیاثوند  2
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هدهد یک پرنده تیز و فرز و دانا بود که یک تاج باالي سرش داشت. یک روز تصمیم گرفت در  
اش اضافه کند. اول از باالي  زمین پرواز کند تا تجربه به دست بیاورد، یاد بگیرد و به دانایی ها و  آسمان

هاي کوچک و بزرگ در  کردند و ماهییک دریاي بزرگ و زیبا عبور کرد که پرندگان دریایی پرواز می 
ز میان آنها،  کردند. اکردند. در یک طرف چند ماهی کوچولو داشتند با هم بازي می درون دریا شنا می 

ها یک ماهی کوچولو که دوست داشت کارهایش را بعداً انجام بدهد و عقب بیندازد، وقتی همه ماهی 
خوار متوجه تنبلی ماهی کوچولو  شروع به حرکت کردند، تصمیم گرفت بخوابد. ناگهان یک مرغ ماهی 

ب رفت تا او را  هایش را صاف کرد و مثل یک موشک به سمت ماهی کوچولو در آ گردن و بال   شد.
زدند: «فرار کن؛ سریع حرکت کن.»  هاي دیگر متوجه شدند و همه با هم یک صدا فریاد بگیرد. ماهی 

 ماهی کوچولو که تازه متوجه شده بود 
خوار به جاي ماهی یک سنگ در  افتد، سریع حرکت و فرار کرد و مرغ ماهیچه اتفاقی دارد می 

زد با خودش  رد و برگشت. ماهی کوچولو که نفس نفس میمنقارش گیر کرد؛ آن را با زحمت پرت ک
با دوستانم حرکت می  باید  خوابیدم. کردم، داشتم می گفت: «چه اشتباه بزرگی کردم؛ آن موقع که 

خوب شد صدایم کردند و نجاتم دادند. خدا را شکر متوجه اشتباهم شدم.» و رفت تا از دوستانش تشکر  
 کند.

ها ها هم گذشت. به یک جنگل سرسبز و زیبا رسید. گنجشکاد و از بیابانهدهد به پرواز خود ادامه د
کرد. مادر  هاي مادرش گوش نمی کردند. ولی یک گنجشک چاق و تنبل به حرف با هم تمرین پرواز می 

باید مثل گنجشکمی  با  گفت: «پاشو!  اما گنجشک کوچولو  را تمرین کنی.»  هاي دیگر پرواز کردن 
 گیرم.» کن! فردا پرواز کردن را یاد می گفت: «ولش  ی خودش م

در همان لحظه یک عقاب بزرگ متوجه تنبلی گنجشک شد و به سمت او حمله کرد. گنجشک،  
خواهد به سمت او بیاید. او که تازه فهمیده بود چه اشتباه بزرگی کرده و  عقاب را دید و فهمید که می 

 د و به پایین درخت پرید. هایش کرزمان را از دست داده، شروع به باز کردن بال 
با خود گفت: «باید سعی و تالشم را بکنم. اگر همین االن بپرم و پرواز کنم شاید نجات پیدا کنم.»  

کرد این پرنده  الي درختان عبور کرد. عقاب بیچاره که فکر نمی سریع پرید و به پرواز در آمد و از البه 
با س  پرواز کند، همانطور که  این زودي  به  دنبال می بتواند  را  به شاخه درختی  رعت گنجشک  کرد، 

برخورد کرد و با سر به زمین خورد. با خودش گفت: «عجب گنجشک کوچولوي تیز و فرزي! تا کسی  
 مرا ندیده سریع فرار کنم تا آبرویم بیشتر از این نرود!» 

ید که  هاي زیبا و رنگارنگ، زنبورهاي پرتالش و شادي را دهدهد از جنگل گذشت. در میان گل 
بردند. آنها کردند تا عسل خوشمزه تهیه کنند. در حالی که از این کار لذت می ها را جمع می شهد گل

رسیدند. هدهد با خودش گفت: «بله! واقعا کار و تالش  با تالش و همکاري و با سرعت به کارهایشان می 
 کند.» ایجاد می  بخش است و تنبلی و سستی مشکل لذت

م کرد و گفت: «قصه هدهد رسید به پایان، نباشی هرگز تنبل و ناالن» نورا بعد  اش را تمامادر قصه 
تواند نتیجه  از شنیدن این قصه زیبا و قشنگ احساس کرد که خدا به او دو بال سرعت داده که می 

 کارهایی را که تنبلی دارد، بفهمد و کارهایش را به موقع انجام دهد. 
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 1بعداً بعداً یعنی هیچ وقت!  .3

!  آب:  گفت  و  کرد   سالم  کرد،  ی م  آماده   را  ناهار  داشت  که   مامان  به .  د یرس   راه  از  زنان  نفس  ایجو
  ر ی : با پارسا و امگفتجویا    .ختیر   آب  شی برا  وانی ل  ي توو    ؟يد یقدر دو  نیسالم! چرا ا  :گفت  مامان

  بود؟   که   هاآدم  و  هانی: حواست به ماش گفت  و  د یخند   مامان.  د یآب را سر کش  وانی مسابقه گذاشتم! و ل
  ا یجو  .سفره  سر  نیبنش  ایب  شسته  رو  و  دست  حاال!  زمیعز  نیآفرگفت:    مامان  !بـــــــــــله:  گفت  ایجو

از صبح منتظر    هاگلدان.  است  دوشنبه  امروز:  گفت  مامان  .اتاق  طرف  رفت  و   برداشت  پشتش  از  را  فشیک
  انجام دوست داشت    ایبود که جو   ي کار  ها،گلدان  دادن  آب  !حتمــــــاً:  گفت  بلند   اتاق  تو   از  ایجوتواَند.  
  ی لیخ  را  شیهاگل  مامان.  بود  دهیخر  شیبرا  یرنگ   سبز  کوچک  پاش   آب مامانهم    نیهم  يبرابدهد.  
  مامان .  بخوابد   رفت  ایجو  ناهار  از   بعد مامان را خوشحال کند.    خواستیم   دلش   ایجو  و.  داشت  دوست

   !خواب از بــــــعد ! بـاشه گفت ایجو ها!  گل:  گفت
 دار یب  خواب  از  که  ساعت  دو  از  بعد .  آمد یم   خوابش  و  بود  خسته  یلیخو    داشت  امتحان  روز  آن  ایجو

  ی ! من دارم ميد ی! چقدر خواببَههمامان دمِ در است. مامان گفت: َب   د یآشپزخانه، و د  يتو  رفت  شد،
را بست و رفت.    مامان !  استتو    منتظر وقت است که    ی لیخ. آب پاش  زجانی روم خانه عز   ا یجودر 

که دوست داشت تماشا کند. با خودش گفت بعد از    را  یشنیمیانرا روشن کرد و نشست تا    ون یزیتلو
 را   پاش آب   تا  رفت بالکن    طرف  ایجو  شد،  تمام  که  شنیمیاندهم.    یبه گل ها آب م  شنیمیان  يتماشا

  نیهمپشت در بود.    رضایعلبه سرعت رفت تا در را باز کند.    او.  درآمد   صدا  به  زنگ  ناگهان  ی ول  بردارد،
  تیموها:  گفت  رضایعل  د؟ گفت: آره! خنده دار  ایجو  ؟يخنده! گفت: خواب بود   ریزد ز  د یرا د  ایجو  که
 است!  شده قشنگ  یلیخ

سرش شاخ شده   يکه رو  ییموها  يروهم    بعد .  د یو خند   د یخودش را د  ی،جاکفش  نهییآ  يتو  ایجو
  توپ  گفت  بعد .  د یخند   دوباره   رضایعل  بدجنس شاخ درآوردم!  وی . گفت مثل آقا دد یدست کش  ند بود
  ی راست  گفت   رضایعل.  آورد  را  توپش   رفت   ایجو  ؟ یده  ی به من قرض م  را  توپتاست.    شکسته  نتونم یبدم

بدهم.    ایباست.    دهی خر  ي قنار  ک ی   م یبرا  مامانم نشانت  با  ا یجوتا  بگو  د یگفت  مامانم    خانه   به .  میبه 
 رفت.   رضایعل خانه را برداشت و  د یاجازه گرفت. کل مامانش از  و  زد زنگ زجانیعز

 را   هاگلدان  افتاد  ادش یرا پر کند.    يظرف آبِ قنار  ایاجازه داد جو  رضایقشنگ بود. عل  یلیخ  يقنار
  ي قنار  ي برا  رضایو شروع کردند با عل  دهم یم   آب   خانه،   رفتم   که   بعد   گفت  خودش   بااست.    نداده   آب

چه طور    د یو آوازش خوشش آمده بود که اصال نفهم  دن یپر  نییو باال و پا  ي قدر از قنارآن  .دنیدانه پاش 
  ی خداحافظ  رضایعل  از سرعت    به هول شد.    ا یکه در زد و آمد دنبالش، جو  مامانساعت گذشت.    کی

  مشغولو  درآورد  ي خودکار  و کتاب  زش یم ي کشو  از خانه برگشتند. مامان    بهبا مامانش    همراهکرد و  
  داشت   کته ید  و   ی اضیر  فردا .  دادمدرسه را انجام    ف یتکالرا آورد و    اش مدرسه  ف یک  هم   ایجو  .شد   مطالعه 

  که   يا   قهینداشت. به جز  چند دق  وقت  و  بود  شده  شب  گرید.  کردیم  حل  یکپی دو صفحه پل  د یو با
  و  د یدو ایجو آمد،   که بابا. نوشترا  آنهاو تند و تند   نکرد بلند  شیهامشق  از سر خورد،  ریش  وان یل کی

 
 مریم فردوسی 1
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  چه   قفسش   و   بوده   یچ   شیغذا  که  نیا  و   د یپرس   رنگش  از   بابا.  کرد  فی تعر  ش یبرا  رضایعل  يِ قنار  از
 . کرد ف یتعر را  همه ایجو ؟است بوده  يااندازه

  دوست  یلی خ  که  را  یگلدان  زرد   يبرگها  دارد   که  د ید  را  مامان   برگشت،  مدرسه   از   ایجو  که   ظهر  فردا
  مامان   رفت.  ادمی: آخ!  گفت  و  کرد  نگاه  بود  ختهی ر  نیزم  يرو  که  ییهاگل  به  ایجو.  کند ی م  جدا  داشت،

. تو دلش  د یبگو  ي زیچ  گرینتوانست د  و.    ...  از  بعد....  بعداً  خواستمی م  من  گفت  دوباره  ایجونگاهش کرد.  
 ...از بعد  شام، از  بعد  مشق،  از  بعد  ،يباز  از بعد  شن، یمیانگفت: بعد از ناهار، بعد از خواب، بعد از 

که مامان را ناراحت کرده بود،    ن یاز ا  شتریبه مامان و گلدانش نگاه کرد. ب  شرمندهناراحت و    ایجو
  مامان .  صورتش  رو  ختیر  اشکش  بود،  ستادهیا  که   طور  نیهم.  کند   کار  چه  د یبا  دانستینم.  بود  نیغمگ 
وقتِ    گریکه د  ی وقت  کی   یعنیوقت!    چیه  یعنی  بعداً  بعداً!  ایجو  گفت.  کرد  پاك  را  اشکش  و   طرفش  آمد 

  ، و گفت  نیزم  ي رو  گذاشت  را  سبز  پاش آب  بعد   .اند تشنه  که  رود   ینم  ادشانی  که   ها. گلستیآن کار ن
  مبل   کنار را    فشیک ایجوگلدان ها را آب بده.    ه یبق  ایب  ،ي را عوض کرد  اتکه لباس مدرسه  نیبعد از ا

 .د یوقت. مامان خند   چیه یعنی بعداً  بعداً. رود ی م ادم ی باز  گفت و  برداشت را پاش  آبگذاشت. 
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سوره   آموزش  می   فلقبراي  سوره  اهداف  به  توجه  فعالیت توانیم  با  گوناگوناز  قالب  هاي  مختلف  با  هاي 

ترین کار در آموزش سوره،  البته توجه داریم که اصلی   کنیم تا فرایند آموزش را جذاب و مؤثر کند.استفاده  
آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره هستند؛ اما چون زبان کودك،  خواندن سوره است تا دانش 

فعالیت همراه نشاط است می  قالب بازي و  از  بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت  توانیم  هایی مانند 
توانیم برخی از آنها  مطرح شده که می   هاییدر ادامه پیشنهاد  وم سوره استفاده کنیم.آموزش هرچه بهتر مفه

توانیم با مراجعه  هاي زیر، می عالوه بر فعالیت   هاي دیگر از آنها ایده بگیریم.یا براي طراحی فعالیت  ؛ را اجرا کنیم
ب  1به وبگاه «فهم قرآن»  راي آموزش سوره استفاده  از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و تصویري 

 کنیم.  
هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پس از تأیید  توانیم فعالیت ضمناً می

توسط کارشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  
 ه کنند. آموزش سوره به کودکان استفاد

  

 
 ir.fahmeghoran.wwwنشانی وبگاه فهم قرآن:  1
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 خواندن سوره

ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادي را به خود  ترین شیوه مواجه کردن بچه خواندن سوره به عنوان مهم 
آموزان، از خواندن و شنیدن  هاي فهم قرآن است. براي اینکه دانش ترین برنامه اختصاص ندهد، از جمله اصلی

 وع خواندن سوره بهره ببریم. هاي متنتوانیم از روش سوره لذت ببرند می 
آموزان بخواند، یا ما بخوانیم  ها بخوانیم، یا یکی از دانش توانیم خودمان سوره را براي بچه به عنوان مثال می 

خوانی  زمان با هم آموزان است. همخوانی سوره توسط دانشها نیز هم یکی از بهترین روش   1ها تکرار کنند.و بچه 
هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم. در ادامه چند  توانیم فعالیت ن سوره، می هاي دیگر خواند یا شکل

ها بدون تغییر و برخی نیز با تغییراتی در فضاي  شود. برخی از این روش سبک براي خواندن سوره پیشنهاد می 
 آموزش مجازي قابل اجرا هستند.

ها را براي  هم بخوانیم؛ سپس وقتی شکالتکنیم، سوره را با  ها شکالت پخش می در حالی که بین بچه ـ  
 کنند، به آنها بگوییم: «حل کردن مشکالت هم مثل باز کردن شکالت است».خوردن باز می 

 ها قرار دارد، سوره را با هم بخوانیم. آموزان از موانعی که در بازي پس از عبور دانش ـ 
ها را به نوبت پاي تخته بیاوریم  انیم؛ یا بچه درحالی که همه با هم لبخند بر چهره داریم، سوره را با هم بخوـ  

 کند، سوره را براي کالس بخواند.زند و ابراز خوشحالی می و هرکس درحالی که لبخند می
اي شاد و خندان  کنیم و چهره کشیم و سپس آن را پاك می اي غمگین می درحالی که روي تخته، چهره ـ  

 نند. ها سوره فلق را با هم بخواکنیم، بچه ترسیم می 
کنیم،  هاي آن را باز می چند جاي یک بند یا طناب را گره بزنیم و آن را به کالس ببریم؛ در حالی که گره ـ  

آموز بخواهیم سوره فلق را بخواند و  خوانی کنیم. طناب را دوباره گره بزنیم و این بار از یک دانش سوره را جمع 
 گره را باز نماید. 

  

 
 آموزان به راحتی از پس تکرار آنها برآیند. ها کوتاه باشد تا دانشدر این شیوه بهتر است عبارت 1
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 بازي و فعالیت 
 (قابل اجرا در کالس مجازي)سازي مشکالتصحنه. 1

اصطالح  می  به  و  کنیم  ایجاد  کالس  در  را  ساختگی  مشکالت  برخی  فلق،  سوره  تدریس  هنگام  توانیم 
سازي نماییم تا بستري براي دیدن مشکل، رجوع به سوره فلق و سپس حل آن به وجود آوریم. مثالً  صحنه 

اي مقداري  ورد، به زمین بیفتد و بشکند؛ یا به بهانه ایم بخ دستمان به استکان کوچکی که روي میزمان گذاشته 
ها،  ها و تعداد بچه آب روي زمین کالس بریزد؛ تعدادي شکالت به کالس ببریم و پس از شمردن تعداد شکالت

ها را  ها راه حل بخواهیم و خودمان نیز راه حلها ابراز کنیم؛ از بچه ناراحتی خود را از کم بودن تعداد شکالت
آنه برطرف کنیم. خورده  به  را  آنها، مشکالت  نشان دهیم و سپس جلوي چشم  با  شیشها  و  آرامی  به  را  ها 

ها خوشحالی جمع کنیم، دستمالی بیاوریم و آب ریخته شده روي زمین را با لبخند و آرامش پاك کنیم، شکالت 
ان خود ببینند همه مسائل  هاي کالس برسد. الزم است کودکان با چشمرا با لبخند نصف کنیم تا به همه بچه 

به راحتی و با خوشحالی حل شد و همه چیز درست شد؛ سپس در این بستر سوره فلق را یادآوري نماییم و  
توانیم مشکالتی که در فضاي مجازي وجود دارد مانند  آن را با هم بخوانیم. براي اجراي مجازي این فعالیت می 

 یریم.  قطع و وصل شدن اینترنت و ... را در نظر بگ 
 

 رد شدن از موانع . 2

ها باید با سختی و تالش، از موانع عبور کنند، براي  شود و بچه هایی که در آن مانع گذاشته می همه بازي 
تواند کش یا رُبانی باشد که مانند یک تار از دیواري به دیوار دیگر کشیده  این سوره مناسب است. این موانع می 

تواند یک یا دو نیمکت و  ، باید از آن عبور کنند؛ همچنین مانع می خورد کنند آنکه با آن برها بدون  شده و بچه 
ها با پریدن از روي آن و یا رد شدن از زیر آن، از آنها عبور کنند و  یا صندلی در جلوي کالس باشد که بچه 
ها م تا هرچه بچه توانیم همه این موانع را براي یک بازي در نظر بگیریخود را به مقصد برسانند. ضمن اینکه می 

   تر و بیشتري مواجه شوند. روند، با موانع سختپیش می 
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي)موشک ساخت. 3

کنند. سپس ما با توجه به شرایط کالسمان و شناختی که  هاي کالس یک موشک درست می هریک از بچه 
هرکس براي آن    نویسیم. سپسآموزان خود داریم یک یا دو مشکل را روي تخته می از مشکالت عمومی دانش 

هاي خود را به سمت  کند. پس از اینکه هرکس یک یا دو راه حل پیدا کرد، همه با هم موشکراه حلی بیان می 
کنند. بهتر است این فعالیت در فضاي باز صورت گیرد که  مشکلی که روي تخته نوشته شده است پرتاب می 

نماد راه حل هایی هستند که براي حل مشکل   هایشان ببرند. موشک هاها لذت بیشتري از پرتاب موشکبچه 
توانند موشک خود را پس از پرتاب، پیدا کنند و دوباره آن  آنها می  .شوند با سرعت به سمت مشکل پرتاب می
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را    يباز  ن یو هدف از ا  میدهمی   آموزش   موشک را به آنهاي، ابتدا ساخت  مجازآموزش  در    1را پرتاب نمایند.
 را انجام دهند.  ي بچسبانند و باز  وارید  يتا در منزل رو  میکن  یرا به آنها معرف  یمشکلسپس    م؛یدهمی   حیتوض
 

 و شکالت  مشکالت. 4

نویسیم مشکالت و روي دیگري نیز شکالت. در  دهیم. روي یکی می دو سبد در دو طرف کالس قرار می 
بندیم  کنیم و به زیر آنها جوري کش می گذاریم. از طرف دیگر، دو ظرف تهیه می سبد مشکالت چند توپ می 
و توپ را از سبد مشکالت  آموزان باید د ها وصل کنیم. هر یک از دانش هاي بچه که بتوانیم آنها را روي کفش 

اي راه بروند که  هایی که روي کفششان است بگذارند و تا رسیدن به سبد شکالت، به گونه بردارند، داخل ظرف 
 ها را به سبد شکالت بیندازند.  پها نیفتد. سپس تو توپ 
 

 بازي دنبال. 5

دهیم  ع در مسیر قرار می کنیم؛ سپس ابزارهایی را به عنوان مانمی   تعیین  را براي بازي  فضاي مشخص یک
آموزان  کنیم؛ دانش آموزان را دنبال می کنیم. سپس خودمان دانش و یک قسمت را به عنوان پناهگاه مشخص می 

باید بدون برخورد با موانع به سرعت فرار کنند و با گفتن اعوذبااهللا وارد پناهگاه شوند؛ در این صورت ما دیگر  
توانیم با جمالتی از آنها دعوت کنیم از پناهگاه خارج شوند تا آنها را بگیریم.  ی توانیم آنها را بگیریم تنها منمی

بار سوره فلق می چنانچه دانش  با خواندن یک  افتاد  به دام  آزاد شود. خوب استآموزي    در  بازي  این  تواند 
 باشد. محراب  قسمت در  بردن  پناه است محل  بهتر شود و   انجام نمازخانه

 

 ي ساز رهیذخ. 6

ها هرکدام با قرار دادن  کند. بچهیجمع م  يارهیدا  ط یمح   کیها توپ وسط  سه تا چهار برابر تعداد بچه  یمرب
ها از محل خود به  کنند. با به صدا در آمدن سوت مسابقه، همه بچهی ود مشخص مخ  ي برا  ییجا  سطل،   کی

  ره یو دوباره به سرعت به وسط دا  برند یدارند و به محل خود میتوپ برم  ک ی دوند و هر کدام  ی ره میوسط دا
 کرده باشد. رهیدر سطل ذخ يشتریبرنده است که توپ ب   یکس  انیپا  دربردارند.    يگر یگردند تا توپ دیباز م

  آن   در   انسان؛  گذراست  باخت  و   برد   ؛ است  ی زندگ  ذات   جزء   شکستاین نکته است که    فهم   این بازي   هدف
 کند.  ی و تجربه کسب م  کند یگذر م  ؛ماند ینم

 : توجه
  برنده  علت  توانی م  ي باز  از  بعد   که   کنند یم  انتخاب  هاتوپ  مرکز  به  ترکینزد   یمکان  ارتریهوش   يهابچه

 کرد.  ان یدر انتخاب مکان ب ي اریآنها را هوش  شدن

 
 را پیدا کند.  به راحتی آن پس از پرتاب تص خود روي موشک بگذارد تا بتواندآموز عالمتی مخالزم است هر دانش 1
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  ن ی. ابگیرند   قرار  هاتوپ   مرکز   از  کسانی  فاصله   در  هابچه  همهدر دور دوم انجام شود و    تواند یم   يباز  نیا
  ن یمبارکه فلق و ناس) و قوان  يها(سوره   باشند   داشته   ي شتر یو سبقت ب  سرعت   که   هستند   روز یپ  یی هادفعه بچه

 نند. ک  تیرعا را يباز
 

 بادکنک بازي. 7

و مشخص    يگذارعالمت  گریکد یآن و به فاصله چند متر از    انیپا  يبرا  يگریو خط د  يشروع باز  يبرا  یخط
  ی که مرب  نیو هم  یمده ی بادکنک باد شده م کی . به هر فرد ستند یایها در خط شروع مکنیبازشوند. همه یم

  ي دو زانو  نیها را بها بادکنکهکند، بچیرا اعالم م   ي شروع باز  لهیوس   نیزند و به ایرا به هم م  شیهادست
  ن یبرسند. در ا  انیزودتر به خط پاکنند تا آنجا که ممکن است  یم  یافتند و سعیگذارند و به راه م ی خود م

بادکنک خود را از دست بدهد همان    ینگه داشتن بادکنک استفاده کرد. اگر کس  ي ها براتوان از دستینم  يباز
خود    ي زند و همه در جایسوت م  ی مرب  ي پس از شروع باز  قه یدق  یک کند.  یحرکت نم  گریو د   ستد یایمجا  

 گریهمد   يهادست انتها همه افراد    در  کرده باشد برنده است.  ی را ط  ي شتریکه مسافت ب  یشوند. کسیمتوقف م
 نشسته):  نجا یدختره ا ي باز تم یر(به   خوانند یم را  شعر  نیا هم  باو  رند یگ یم را

 بخند  یکمی    من  يبرا  از    رهیمنِ ادتی  فقط تجربست   غصه نداره   نداره  ه یگر باخت و  برد
 

 شمع، گل، پروانه. 8

چرخاند. وار می باید در فضاي باز انجام شود، یک نفر طنابی را به شکل چرخشی و دایره در این بازي که  
اند، باید حواسشان باشد که هروقت طناب به آنها رسید، بپرند تا به  ها که دور تا دور این طناب حلقه زده بچه 

گیرند که با تالش خود  د می ها یاآن گیر نکنند. این بازي نمادي از ایجاد مانع و چالش در زندگی است و بچه 
از موانع و مسائل زندگی عبور کنند. ضمن اینکه یک کار گروهی است؛ زیرا اگر طناب به پاي یک نفر گیر  

، همه با هم سوره مبارکه فلق را با  بازيپس از  روع شود. خوب است  شود و باید دوباره ش کند، بازي متوقف می 
 خوشحالی بخوانیم. 
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 شعار 

 اي درمورد برطرف شدن مسائل و حل مشکالت باشد.تواند عبارت، بیت یا جمله می شعار سوره فلق 

 تالش ادامه داره . 1

 نداره  یاشکال چیه
 ادامه داره  ایدن
 ، بکوش و بخند بّدو

 اره یم ي ، شادتالش 
 

 به آدما نگاه کن. 2

 به آدما نگا کن 
 ي با دقّت و صبور

 که مشکالتو  نیبب
 ي کنن چه جور ی م حل

 

 لذتا ترین شیرین . 3

 لّذتا  نیترنیریش 
 حلّ مشکالته  تو

 حلّ مشکل  مزّه
 آبنباته  هیشب
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 شعر 

ب فلق  سوره  بیان  دانشبراي  بچه پای  آموزان ه  اینکه  اول  است:  نکته ضروري  دو  به  توجه  اول  بدانند ه  ها 
 شوند.  نشاط و شادي با این مشکالت مواجه دوم اینکه با   آنها طبیعی است؛مشکالت براي همه هست و وجود  

 
 1شکالت . 1

اي تشبیه کرده که انسان در آن با پشت سر گذاشتن موانع به پیروزي  شعر زیر زندگی را به میدان مسابقه 
 رسد.می

 
 من  يهالحظه  لحظه   است ي غرق شور و شاد

 من  يبرا  زندگی  مسابقه ست  یک  مثل
   

 شدن ین به بهتر رو  قدم قدم  روممی 

 مشکالتِ من  میمِ  یکی  یکیپَرَد می 
   

 ماو برنده  شادم  مسابقه  یندر ا من

 امپرنده  یک  مثل  قابِ آسمان  توي 

 

 2یک صبح نورانی. 2

کند و هم به ما نشان  دم کمک میبه معناي سپیده  فلق» شعر زیر، هم براي توصیف و تصویرسازي واژه «
 شدنی هستند.گونه که بعد از تاریکی روشنایی است مشکالت هم برطرفدهد که همانمی

 
 در باغ و در صحرا   ها همه خوابند گل

 ن باالآ داستیپ  ماه قشنگ شب
   

 لحاف گل  ریز  ده یخواب پروانه

 بلبل  النه  در  ست ین ي شاد آواز
   

 
 فائزه زرافشان   1
 فاطمه غالمی 2
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 نیو پاورچ بایز  صبح د یآی کم م  کم

 ن یسفره رنگ  کی  ند یچی باغ م در
   

 داستیپ فلق  ی وقت  شب  يانتها در

 خدا با ماست  یعنی  هست  ي د یام یعنی
   

 ست  یصبح نوران  کی  ره یاز شب ت بعد 

 ست  یآسان همواره  ی هر سخت انیپا
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 داستان

. البته  میکن   فیها تعربچه   ي بلکه آن را برا  م؛یاول بهتر است داستان را از رو نخوان  هیآموزان پادانش   يبرا
همین    موثر خواهد بود.  ی کالس اول   يهاباشد در جذب کردن بچه   رایاگر درست و گ  ز یداستان ن  يخواندن از رو 

 توان با کمک بچه ها به نمایش تبدیل کرد. ها را می داستان
 

 1ها خانه مورچه. 1

ها از خواب  بارید. مورچه قصه ما که اسمش موري بود با سر و صداي بقیه مورچه باران شدیدي می
داشتند، به  ها را برمیها و خوراکیخراب کرده بود و همه باید دانهها را  بیدار شد. باران النه مورچه

ساختند. موري خیلی ناراحت بود، چون این النه را خیلی دوست  بردند و یک النه جدید میبیرون می
به این زیبایی و بزرگی نخواهد دید. او یک دانه را برداشت و   کرد دیگر هیچ وقت النه داشت و فکر می 

بیرون رفت. همینبقیه مورچهبه همراه   از النه  بیرون میها  با دوستش الري صحبت  طور که  رفت 
تو بودم همین    سنّوقتی ناراحتی موري را دید گفت: «قبال که من همتر بود،  کرد. الري که بزرگ می

خواهیم  کشی کردیم و این النه را ساختیم. اآلن هم میاتفاق افتاد؛ ما از النه قبلی به این النه اسباب
 همین کار را بکنیم.» 

سازیم؟» الري گفت:  یعنی دوباره یک النه بزرگ و قشنگ میکمی خوشحال شد و گفت: « موري
اي زیباتر بسازیم. حاال بیا زودتر به جلوي  توانیم النهبله وقتی ما همه با هم همکاري کنیم، حتی می«

و رئیس  ها به یک مکان امن رسیدند  باشد.» مورچهگروه برویم تا ببینیم قرار است النه جدید کجا  
همینجا باید النه را بسازیم.» همه با هم شروع کردند به ساخت النه. آنها با هم تالش  گروه گفت: «

گذشت. بعد از کار و تالش فراوان باالخره النه آماده شد و تمام  می کردند و به همه خیلی خوش  می
یشتر دوست داشت؛ چون  جدید منتقل شد. موري النه جدید را خیلی ب  ها هم به النه ها و خوراکیدانه

توان  در ساختن آن شریک بود. موري فهمید هر مشکلی راه حلی دارد و در مشکالت هم می  هم  خودش 
 با شادي و لذت زندگی کرد. 

 

 2گنجشک زخمی. 2

. خواند ی ر مخودش شع  ي برا  کرد و ی م  ي شان نشسته بود و بازخانه   یاط تاب ح  رويعفت کوچولو  
سرعت تاب    .افتاد  یینپا  یزياز باال چ  ید د  ،خواند ی شعر را م  ینو نشاط ا  يکه داشت با شاد  طورینهم

بچه گنجشک کوچولو    یک ؟  دید ی م  ی جون چخدا  يوا  .شد و به طرف آن رفت  یاده از تاب پ  .را کم کرد
  ید به طرف هال دو  .شده بود  ی از بال او زخم  ی قسمت  د. او را بلند کر  فوراً.  افتاده بود  هاي سبز  يالالبه

 
 فاطمه هاشمی دمنه 1
 پروین مبارك2
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  یین.درخت خانه افتاده پا  ي بچه گنجشک از باال  یک که    یاب  ! مادرجان مادرجان« و مادرش را صدا کرد:  
 ».یمو بالش را ببند   یمکمکش کن  یاب

، به  گذاشتند ب و دانه  آ  یشاز آن که به کمک مادرش بال گنجشک کوچولو را بستند و برا  بعد 
سرش را باال کرد و گفت:    .کند ی م  یکج  یکدرخت ج  ي ن گنجشک باالآ که مادر    ید د  .تبرگش  یاطح
کمکش    خواهیمی ما م   گردد.ی ات برمفردا بچه   .شودی مشکل حل م  ،صبر کن  یاور.فقط امروز را طاقت ب«

  ین خوشحال از ا  و عفت   درخت رساند   يبچه گنجشک را با نردبان به باال  ،پدر  .شد   صبح فردا  یم.» کن
 نشست تا بازي کند.تاب  رويکه به بچه گنجشک کمک کرده، دوباره  

 
 1یک هفته سخت . 3

پدر محمد معلم است. او امروز به دلیل یک بیماري به دکتر رفته و دکتر براي او به مدت یک هفته  
بیماري  استراحت مطلق نوشته است. محمد وقتی از مدرسه برگشت این موضوع را فهمید و خیلی از  

ه راه حل پیدا  پدرش ناراحت شد. همه اعضاي خانواده دور هم جمع شدند تا براي مشکل پیش آمد 
تر این بیماري خوب شود، باید برخی از غذاها را به پدر  براي اینکه هرچه سریع کنند. مادر گفت: «

من  د گفت: « خودمان تقسیم کنیم.» محم بدهیم و سعی کنیم کارهاي پدر را براي این یک هفته بین  
ما هم به مادر در آشپزي  خواهرهاي کوچک محمد هم گفتند: «  روم.»به جاي پدر براي خرید بیرون می 

از معاونکنیم.» پدر هم گفت: «کمک می  قرار است یکی  با مدیر مدرسه صحبت کردم و  هاي  من 
طرفی هم    مدرسه، این یک هفته به جاي من سر کالس برود.» محمد این هفته امتحان داشت و از 

توانی  ریزي کنی هم میاگر برنامهرد و کمی نگران بود. مادر گفت: «کباید به پدر و مادرش کمک می
خریدها را انجام بدهی و هم امتحانت را بخوانی.» محمد یک برنامه براي خودش نوشت و به جاي  

یدهاي زیاد و سنگین  را قرار داد. محمد تجربه خر  کردن   هایی که براي بازي گذاشته بود، خرید زمان
نداشت؛ به خاطر همین برایش سخت بود که مانند پدر خرید کند، آنچه را مادر گفته، درست انتخاب  

را به تنهایی تا خانه بیاورد. با همه این    همه خریدهاکند، به خوبی حساب و کتاب کند و در آخر  
به  توانمند شده است.    لیکرد خیها، این هفته به محمد خیلی خوش گذشت؛ چون احساس میسختی
هایش را به خوبی پشت سر گذاشت و تمام خریدها را با دقت  امتحان  رسید؛هایش هم بهتر می برنامه 

و طبق دستور خرید مادر انجام داد. هر چند براي او انجام برخی کارها به جاي پدر سخت بود، اما لذت  
بود. باالخره یک هفته گذشت، حال پدر  تر  کمک به خانواده و خوب شدن حال پدرش بسیار شیرین

خوب شد. در این یک هفته محمد کارهاي جدیدي یاد گرفت و احساس خیلی خوبی را تجربه کرد و  
 توانست با یک برنامه درست و خوب، از این یک هفته سخت به بهترین شکل عبور کند.

 

 
 دمنه فاطمه هاشمی1
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 1شیشه ترشی . 4

چند روز بود    . چونخود را به خانه برساند تا هر چه زودتر    ید کوثر با شوق دو   .مدرسه زده شد   زنگ
همیشه دم عید، مادر    !بود  ی ن روز نوبت بشقاب رنگ . آشروع کرده بود  ید ع   يبرا را    یکه مادر خانه تکان

ها بخورند.  داد بچه ریخت و می نوشت و بعد در آن گالب می در یک بشقاب، چیزهایی را با زعفران می 
مادر آن را    یوقت   ،هرچه بود  ی ول  یسد نوی م  ه چیزي ها چآن بشقاب مادر با زعفران در    دانستی کوثر نم

 . وشمزه بودیلی معطر و خخ ،داد که بخورند ی به آنها م یلشست و بعد از سال تحومی با گالب  
  یفش ک  یل!»داره بعد سال تحو  یفی چه ک  !بشقاب جونم  ! به به«  با خود گفت:  ید، به خانه رس   ی وقت

تا    زد ی صدا م  دائم مادر    ینب   یندر ا  . کرد  یزانآو  یرا سر چوب لباس   یشها لباس   را در کمد گذاشت و 
  یدست خودم رنگ «گفت:  .  دارد  یاز ن  یمادر به چه کمک  یند تا بب  ید دو  وثرک  یک نفر به کمکش برود. 

به    ید دو  کوثر  ».زعفرانم تمام شده  یاوري؟من ب  يزعفران را برا   یی،باالکابینت  از    يشود برویم  ؛ستا
را    یشپا  یاورد،ها را باز بس شتاب داشت زودتر زعفران   .بلندتر از قد او بود  کابینت  .طرف آشپزخانه

پا گذاشتن همان و پرتاب شدن به    . برود و ظرف زعفران را برداردباال  تا    ی ترش   یشه ش   ي گذاشت رو
شد؟    «چی   :به کوثر گفت  مد. شپزخانه آآبه    یمه مادر سراس   .شکستترشی    یشه ش   همان.  یگرطرف د

. اشکال ندارد  خدا را شکر خودت اذیت نشدي.   ..نه.  .. اذیت شدي؟ دست و پایت خون نیامد؟ ببینم.
تا کم  چیزي نشده.» نوازش کرد  را در بغل گرفت و  او  با جارو و  بعد مادر    . آرام شود  یو  به آرامی 

با  کرد  به مادر نگاه می طور که  ن هماکوثر  کرد.  ها را جمع  شده و شیشه هاي ریخته انداز ترشی خاك
فکر   صندل  کرد خود  د  ی اگر  پ  ینا  م بود  یده را  تنها  یراست  .آمد ی نم  یشمشکل  به  خودم    ییاگر 

  ی راه حل  یهر مشکل  يشکر که برا  را  خدا  کردم؟ ی را جمع کنم چه کار م  یشههمه ش   ینخواستم ای م
م آموزش سوره فلق، گفته بود براي هر مشکلی راه  هاي معلمش افتاد که هنگاوجود دارد. یاد صحبت 

  یل به سال تحو  یگرساعت د  یمن  حلی هست که انسان باید آن را پیدا کند. مادر به سالن برگشته بود.
 بشقاب، در کنار مادر باشد.  کردن   یرنگ  ي تا برا ید دو . مانده بود

 

 2قندان گِلی. 5

گفته بود هیچ کادویی برایش تهیه    آموزاندانش خانم معلم بارها به    چند روز دیگر روز معلم بود. 
ها خانم معلمشان  اما خب بچه به او هدیه دهند.    خوب درس بخوانند تا به این شکل  نکنند؛ به جاي کادو 

خواستند با هدیه دادن به او خوشحالش کنند؛ مخصوصاً صدیقه که خیلی معلم  را دوست داشتند و می 
ش را برداشت و آن را چند بار تکان داد. صداي به هم خوردن  کصدیقه قلّ  مهربانش را دوست داشت.

  معلمش بخرد؛  خانم  اندازش یک کادو برايهاي پستوانست با پول ها او را خوشحال کرد؛ چون می سکه
. او قلک را شکست. درحال شمارش پول بود که از کوچه  خانواده صدیقه وضع مالی خوبی نداشتند 

ید. با شتاب به همراه مادرش بیرون رفت. روي گاري پیرمرد، وسایلی  گردي را شنصداي پیرمرد دوره 

 
 پروین مبارك   1
 سیده فاطمه رودباري 2
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گِلی بود؛ قندان، لیوان، کاسه و ... . صدیقه نگاهی به وسایل کرد و با خوشحالی گفت: «آهان، فهمیدم؛  
خرم تا خانم معلم هروقت خسته شد و خواست چاي بخورد، از این قندان، قند  یک قندان گِلی می 

موافقت کرد. صدیقه هم با عجله پول را داد و قندان را گرفت و به خانه برگشت. آن را    بردارد. » مادر
 اي کادو کرد و روي طاقچه گذاشت. آن شب با خیال راحت خوابید. با روزنامه 

فردا که روز معلم بود، زودتر از همیشه بیدار شد و به سرعت به طرف مدرسه رفت. مدرسه روستا،  
هایی را که براي  کردند و هدیه ها در حیاط بازي می یاط بزرگ سرسبز. بچه سه کالس داشت با یک ح

اش اش را به کسی نشان نداد و زیر مقنعه دادند؛ اما صدیقه هدیه معلم خریده بودند، به هم نشان می 
آمد. اتوبوس ایستاد؛ معلم پیاده  پنهان کرد. همه منتظر رسیدن آموزگار بودند؛ او از شهر به روستا می 

ها با سر و صدا، دوان دوان خود را به معلم رساندند؛ او را در آغوش گرفتند و روز معلم را  د؛ بچه ش 
 تبریک گفتند.  

ها را روي میز گذاشتند؛ اما صدیقه روي  ها دور معلم را گرفتند و هدیه همه وارد کالس شدند. بچه 
نزد معلم آمد و گفت: «خانم!  کرد. مریم که تنها دوست صدیقه بود،  نیمکت نشسته بود و گریه می

ها دویدند او زمین خورد و کادویش شکست.»  صدیقه براي شما یک کادو خریده بود؛ اما وقتی بچه 
روي میز    قندان را هاي شکسته  معلم به طرف صدیقه رفت. او را در آغوش گرفت و از او خواست تکه 

ا همان روزنامه، روي میز گذاشت.  را ب  هاي شکستهریخت، تکه اشک می بگذارد. صدیقه همانطور که  
خانم معلم آنها را برداشت و گفت: «عزیزم! اینکه ناراحتی ندارد. نگران نباش. هر مشکلی راه حلی  

ها از این ها را به هم چسباند. بچه همه تکه   خوب  دارد.» بعد به طرف کشوي میزش رفت و با چسب
این قندان گِلی خیلی  معلم به او گفت: «  ش را پاك کرد.هایکار معلم خوشحال شدند. صدیقه اشک 

گذارم و هروقت خواستم چاي بخورم از قند توي  ریزم؛ روي میزم می برایم ارزش دارد. در آن قند می 
 دارم.» این قندان برمی 
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هاي مختلف  با قالب  هاي گوناگوناز فعالیت توانیم  با توجه به اهداف سوره می   توحید براي آموزش سوره  

ترین کار در آموزش سوره،  البته توجه داریم که اصلی   کنیم تا فرایند آموزش را جذاب و مؤثر کند.استفاده  
کودك،    آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره هستند؛ اما چون زبان خواندن سوره است تا دانش 

فعالیت همراه نشاط است می  قالب بازي و  از  بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت  توانیم  هایی مانند 
توانیم برخی از آنها  مطرح شده که می   هاییدر ادامه پیشنهاد  آموزش هرچه بهتر مفهوم سوره استفاده کنیم.

توانیم با مراجعه  هاي زیر، می عالوه بر فعالیت   بگیریم.هاي دیگر از آنها ایده  یا براي طراحی فعالیت  ؛ را اجرا کنیم
براي آموزش سوره استفاده    1به وبگاه «فهم قرآن»  از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و تصویري 

 کنیم.  
هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پس از تأیید  توانیم فعالیت ضمناً می

رشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  توسط کا
 آموزش سوره به کودکان استفاده کنند. 

 

  

 
 ir.fahmeghoran.wwwنشانی وبگاه فهم قرآن:  1
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 خواندن سوره

   ها سوره توحید را با هم بخوانیم.اي گل معطر به کالس ببریم و هنگام بوییدن گلدسته  -
کنند تعادل خود را با یک پا حفظ کنند،  اند و تالش می خود ایستاده ها در حالی که روي یک پاي  بچه   -

 سوره را هماهنگ با هم بخوانند.
 اند تالش کنند با هم هماهنگ شوند تا سوره را بخوانند. هاي خود را گرفته ها در حالی که گوش بچه  -
خلوقاتی مانند اعضاي بدن  ها تالش کنند با دهان بسته سوره را بخوانند. این کار سبب توجه به مبچه   -
 است. 
 خوانی کنند.آموزان بخواهیم سوره را جمع کنیم از دانشدر حالی که تصاویري زیبا از مخلوقات پخش می   -
ها پخش  هایی طبیعی و خوشمزه مانند کشمش، انجیر خشک، خرما و ... بین بچه در حالی که خوراکی   -
 نیم. کنیم همه با هم سوره را بلند و زیبا بخوامی 

به  آموزان درحالی که تصویر یک دانش    - کند سوره را  می   آمیزي  رنگ آن    آثار   و   خواص همراه    مخلوق 
 هاي سالم در آن باشد.بخواند؛ مثال یک برگه که تصویر یک گاو و محصوالتش و یک انسان قوي با دندان 

 

 بازي و فعالیت 
 (قابل اجرا در کالس مجازي) معما. 1

فعال  یکی برا  یخوب  يهات یاز  افزا  تیها جذاببچه   يکه هم  نشاط کالس    ییای پو  شیدارد و هم سبب  و 
ها را با خود  بچه  س،یتدر  يتا از ابتدا  می معما شروع کن ک یسخن خود را با  میتوانی طرح معماست. م شود،ی م

کالس    جانی است و ه  د یخوب و مف  ار یجلسه هم بس  ک یمعما در    ک یاستفاده از تنها    ی . حتمیهمراه کرده باش 
 :به عنوان نمونه آمده است د یمتناسب با مفهوم سوره مبارکه توح ي. در ادامه چند معمابردی را باال م

 وقت سحر: خروس  گه یتاجش به سر، اذان م  ،یگل باقال -
  که مادرش پر دارد، خودش پر ندارد: تخم مرغ ستیآن چ -
 هندوانه  :اهیسرخ و مردمش س  انشیکه دورش سبز، م يشهر -
 : دندانستیدارد درخت ن شهیر  ست،یاست و برف ن  د یسف -
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي) یعیطب يهای پخش خوراک. 2

مانند کشمش، پسته،    ی عیطب  يهای بردن خوراک  م،یسوره انجام ده  ن یدر ا  میتوانی که م   ییجمله کارها  از
ها مخلوقات خدا را به بچه   ی برخ  م، یآموزش سوره را شروع کن   نکهیتا قبل از ا  .... به کالس است  خشک و   ریانج

عظمت و    ها،ی با پخش خوراک  زمان. همکند ی آموزش سوره را دو چندان م  ینیری کار ش   نی. امینشان داده باش 
هم   را  عبارات  میشوی م  ادآور یقدرت خداوند  گفتن  با  «اهللا   ی و  «العظمۀ  همچون  «قدرت خدا»،  هللا»،  اکبر»، 

. پس از هربار خواندن  میسازی در ذهن کودکان م  ی پل ارتباط  کیمخلوقات و خداوند    ن ی«الحمد هللا» و ... ب
خواهیم قبل از شروع کالس خوراکی  آموزان می در تدریس مجازي از دانش  بخورد.  ی خوراک  توانند می   سوره

 هایی را آماده کنند. 
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 انواع پرنده ها  دنیرفتن به موزه و د. 3

. به  ماند تري در ذهنشان باقی می بینند بسیار اثر ماندگارزدیک می آموزان مخلوقات را از نهنگامی که دانش 
 خوب است به موزه پرندگان و یا باغ وحش برویم. این منظور 

 

  (قابل اجرا در کالس مجازي)  پخش نماهنگ. 4

هایی با انواع نماهنگ متناسب با هدف سوره است؛ نماهنگهاي خوب سوره توحید پخش  یکی از فعالیت 
 موضوع: 

  یی پوست روستا د ی سف اهپوستیمختلف س  ياز نژاد ها یخانوادگ يعکس ها  پینشان دادن کل: تنوع اقوام
 فیلم انواع دوقل هاي همسان و ناهمسان.  و...  يو شهر

مختلف پرندگان،    ي در دسته ها  واناتیها ح  ای، گلها، کوه ها، دربرگ ها، سنگ هادرختان،  :انواع موجودات 
 و...  ان یحشرات، آبز ان،یخزندگان، چهارپا

 ها و....  وه یانواع غذاها، خشکبار، م انواع خوراکی ها:
 

 جهان دیواري روزنامه. 5

 هايعکس خواهیم  آموزان می کنیم و از دانش بندي از موجودات را در کالس اعالم مییک یا چند دسته 
توانند به کالس بیاورند. بدین شکل یک روزنامه دیواري  یا حتی نقاشی هر کدام را که می   ، برچسب و متنوع 
  تصویر ها  بچه   سلیقه  به   توانیم می   درست کنیم.   باشند   داشته  مشارکت   آن   در   کالس   همه   که   بزرگ  خیلی

 .بچسبانیم آن  در  پراکنده  یا بنديدسته  به صورت  را  مخلوقات
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي)هاپروانه  خلقت  به توجه. 6

  خواهیممی   آنها  از  سپس.  دهیممی   نشان  آنها  به   را   پروانه   چند   از  تصاویري .  دهیممی   هابچه   به  بزرگ   کاغذ   یک
  این   مهم.  کنند   رنگ  انددیده   که  هاییعکس   به  شبیه  را  آن   هايبال   و  بکشند   خود  کاغذ   در   بزرگ   پروانه   یک

  داشتند   کمک  به  نیاز  پروانه   طرح  کشیدن  براي  اگر.  کنند   آمیزيرنگ   هم  به  شبیه  را  بال  دو  هر  بتوانند   که  است
  مخلوقات  دیدن  خوب  و  دقت  افزایش  سبب  فعالیت  این.  کنیم  کمک  آنها  به  است  الزم  - دارند   احتماال  که–

 .بگویند  نیز  را هاپروانه  تفاوت بخواهیم توانیم از آنها  می. شودمی 
 

 درختان تنه به توجه. 7

  این  است   بهتر  البته .  ببریم  داریم،   درخت  چند   به   دسترسی  که   هرجا   یعنی   سبز   فضاي   یک   به  را   کودکان
  پوست  بخواهیم   کودکان  از.  باشیم  داشته   همراه   نیز  بینذره   چند   خودمان  با.  باشند   متفاوت  و  گوناگون   درختان

  تنه  دستشان   با   و   ببندند   را   خود   چشمان  بخواهیم   آنها   از   سپس .  کنند   نگاه   بینذره   طریق   از   را   درختان   تنه 
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  پوست  روي   بردارند،   کاغذ   ورق  یک   بعد .  نمایند   توصیف  کلماتی   با   را  آن  کنند   سعی  و   کنند   لمس   را   هادرخت
  تابلوهاي .  آید می   وجود   به   برجسته  تابلوي   یک   کار   این  با.  کنند   رنگ   را   کاغذ   روي   آرامی  به   و   دهند   قرار  درخت

  وجود   درختان   تنه   پوست  بین   تفاوتی   چه   ببینند   هابچه   تا  دهیم   قرار   هم   کنار  در  بگیریم،  را  هابچه   از   یک   هر
  توانیم می   را  فعالیت  همین.  دهد می   افزایش  طبیعت  با   را  آنها  ارتباط  و  المسه  قدرت  مشاهده،  قدرت  کار  این.  دارد

 . دهیم  انجام ها  برگ انواع با
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي) طبیعت کتاب. 8

  چوب  کوچک  هايتکه   و  سنگ  برگ،  مانند   جالبی  چیز  هرگاه   بخواهیم  آنها  از  و   ببریم  طبیعت  به  را  کودکان
  یک   در   را  آن   و   کنیم   جمع  را  کاغذها.  بچسباند   کاغذي  روي  کرده،   جمع   را   هرچه  هرکس .  کنند   جمع   دیدند 
.  داریم  اختیار  در  طبیعت  در  موجود  مخلوقات  از  بزرگ  کتاب  یک  هابچه   کمک  با  اکنون .  دهیم  قرار  بزرگ  پوشه

  باشیم   داشته   توجه.  شودمی   خدا  مخلوقات  تردقیق   مشاهده  و  طبیعت  با  آموزاندانش  بیشتر  انس  سبب  کار  این
  که   باشیم  داشته   توجه  همچنین .  است  مهم   بسیار  مخلوقات  و   هاپدیده   با  کودکان   مواجهه   هنگام  ما  القاء  نوع  که 
  داستانی   پایه   این   در  »نمایش  و  داستان«   بخش   در .  است  انجام  حال   در   توحید   سوره   بستر   در  هافعالیت   نوع   این

  انجام   را فعالیت  این  داستان،  آن   خواندن  از  بعد   یا  قبل  توانیممی .  است  آمده  راستا  همین  در و  عنوان  همین  با
 . دهیم
 

 (قابل اجرا در کالس مجازي)برگ یا سنگ با  کاردستی. 9

  آنها  از   قبل  از  توانیممی   البته .  کنند   جمع   سنگ  عدد   چند   تا  ببریم   مدرسه   حیاط  یا  طبیعت  به   را  کودکان
  تمیز   تا  بشوییم   مدرسه   در   را  هاسنگ   هم  کمک   به .  بیاورند   کالس   به   خود  با  و   کرده   پیدا  را   هاییسنگ   بخواهیم

  ماشین،   آدمک،  مانند   شکل  یک  آنها  با  کدام هر  و  بچینند   را  هاسنگ   کاغذ،  یک  روي   بخواهیم  هابچه   از.  شوند 
  تزیین   و   تکمیل   را   خود  اَشکال  داریم،  اختیار   در  هرچه  یا   کاموا  یا  نخ   کمک  به  سپس.  بسازند   درخت  یا  گل

  کار   این.  گیرد  انجام  مدرسه  حیاط  مانند   کالس   بسته  فضاي  از  خارج  محیطی  در  فعالیت  این  است  خوب.  کنند 
  هنگام  است  الزم .  برد  خواهند   لذت  آمده   دست  به  نتایج   از  کودکان   و   داد  انجام  توان می   نیز  هابرگ   انواع  با  را

  که   بار  هر  صورت  این  به  کنیم؛  جلب  آن   هدف  و  توحید   سوره  به  را  هابچه   توجه  هافعالیت   نوع   این  انجام
 .شودمی   تداعی برایشان آن  هدف  و  توحید   سوره شدند  مواجه  درختان  برگ  مانند  ايپدیده  با آموزان دانش
 
 (قابل اجرا در کالس مجازي)گِلی تابلوي ساخت. 10

  فشار  آن  روي  را   خود  دلخواه  اشیاء  خواهیممی   هابچه   از.  کنیممی   پهن  و   دهیممی   وَرز   را   رس   گِل   مقداري 
  کنار  را  گِل ... .    و  کنند   درست  گل  روي  طرحی  درست  با  یا  را،  خود  شکلدار  مدادتراش   یا  کنپاك   مثال  دهند؛

  به  کار   این. کنند   رنگ  را  خود  به  مربوط  قسمت هابچه  از  کدام  هر  شدن،  خشک  از  بعد . شود خشک تا  بگذاریم
  پهن  را  گل   از   بزرگ  سطحی   بزرگ،   صفحه  یک  روي  که   است  شکل   این  به   اول  مدل .  اجراست  قابل   مدل   دو 

  بزرگ   اشتراکی   تابلوي   یک   به   شبیه   نهایت   در   که   زنند می   نقش   و   طرح   آن   روي   هم   با  هابچه   همه   و   کنیممی 
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  درست  را  خود  کاردستی  گِل،   از   ايتکه   با  جداگانه  هابچه   از  یک   هر   که   است  شکل  این   به  هم   دوم  مدل.  شودمی 
 .شودمی   او المسه  حس تقویت  و طبیعت  و  خاك  با کودك  انس سبب کار  این. کند 
 
 (قابل اجرا در کالس مجازي) حیوانات النه و غذا آموزش. 11

  و  بچسبانیم   کالس   تخته   روي   بتوانیم   که   تصاویري .  کنیممی   تهیه   مختلف   حیوانات  از   تصویر   چند   قبل   از
.  کنیممی   تهیه  نیز  را  حیوانات  همان  هايخوراکی   یا  هاالنه   از  تصاویري  همچنین.  ببینند   خوبی  به   و  راحت  هابچه 
  وسیله   به  و  بیایند   نوبت  به  خواهیممی   هابچه   از  و  چسبانیم می   تخته  روي  پراکنده  صورت  به  را  تصاویر  همه

می   .برسانند   غذایشان  یا  النه   به   را   حیوانات   از   کدام   هر   تخته   روي   گچ   یا   ماژیک مجازي  تدریس  توانیم  در 
آموزان قرار داده، فعالیت را درکالس مجازي اجرا کرده و یا به عنوان  کاربرگ هایی با این عنوان در اختیار دانش 

 فعالیت در منزل برایشان تعیین کنیم. 
 
 (قابل اجرا در کالس مجازي)هاسنگ  نقاشی روي. 12

  گواش   مانند   آمیزيرنگ   ابزار  با.  بیاورند   کالس   به  صاف  و  تمیز  سنگ  چند   کدام  هر   بخواهیم  آموزان دانش  از
  کار   این .  بکشند   شکلک  یا   طرح  شده،   رنگ   هايسنگ  از   کدام  هر  روي  ماژیک   با  گاهآن .  کنند   رنگ  را  هاسنگ

  و   عظمت  از   گاهی  فعالیت،  این   انجام  هنگام   در.  ببینند   بهتر   را  طبیعت  جزئیات  تا  کند می   کمک  کودکان  به
 .نماییم ابراز  »اکبراهللا «  یا »اهللاسبحان« مانند  اذکاري  با را نکته  این  و  کنیم   یاد خداوند  قدرت
 
 (قابل اجرا در کالس مجازي)  مسابقه تنوع مخلوقات با حواس پنجگانه . 13

خواهیم چشم هایشان را ببندند  آموزان می از دانش   .بریمها و انواع صداها را به کالس می انواع بوها، انواع مزه 
چند بار سوره توحید خوانده شود.    و هریک را به نوبت تشخیص دهند. خوب است در طول برگزاري این کار

ها را خص را به همراه داشته باشند، صوتخواهیم تعدادي بو و مزه مشآموزان می در تدریس مجازي از دانش 
 کنیم.ی هم برایشان بارگذاري م 

 

 (قابل اجرا در کالس مجازي) یکی من یکی تو. 14

برند. مخلوقات نام برده  آموزان به نوبت بعد از ما مخلوقات را نام می بریم سپس دانش یک مخلوق نام می 
آموزان  خوب است این بازي را در جلسات پایانی تدریس سوره انجام دهیم تا دانش   شده نباید تکراري باشند.

آموزان  نا شده باشند. در تدریس مجازي این بازي را به صورت پیام صوتی از دانش با تعداد زیادي از مخلوقات آش 
 خواهیم.می 

 
 (قابل اجرا در کالس مجازي) اسم فامیل مخلوقات. 15

آموزي مخلوقی به ذهنش رسید که نامش با آن حرف آغاز  هر دانش   کنیم. عالم مییکی از حروف الفبا را ا
برند و  ند نفر داوطلب شوند و بعد یکی یکی نام می کنیم تا چکند. کمی صبر می شد دستش را بلند می می 
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هر مخلوق دلخواهی که بخواهند    .جا مهم نیستدسته بندي مخلوقات در این  رویم.سپس سراغ حرف دیگر می 
خوب است این فعالیت در جلسات پایانی اجراي سوره انجام شود. در تدریس مجازي این    توانند نام ببرند.می 

 خواهیم.آموزان می پیام صوتی از دانش بازي را به صورت 
 

 یرول ینقاش. 16

  منظره  ک ی  که  میخواه یم   آنها  از  سپس  و   میدهی م  قرار   هم   با  هابچه  همه  اریاخت  در  را  ی بزرگ  یرول  کاغذ 
 .کنند  ینقاش  هم کمک با  را خدا مخلوقات از  بزرگ
 

 شعار 

ارتباط با خلق مخلوقات وجود داشته باشد هر ذکر، جمله و یا بیتی که در آن مضمون عظمت خداوند در  
 تواند با لحنی آهنگین به عنوان شعار سوره توحید بیان شود. می 

 قدرت نمایی خدا . 1

 خدا خدایی کرده 
 نمایی کرده قدرت  

آموزان را به سرعت به سوره توحید  ؛ شعاري ساده و روان که ذهن دانش سوره است شعار فوق، شعار اصلی
هاي  دهد. البته این شعار با کمی تغییر براي سوره مبارکه حمد آمده است؛ یعنی شعار اصلی سوره می ارتباط  

توانیم  حمد و توحید، شبیه و نزدیک به هم است؛ منتها هر یک از شعارها با اهداف همان سوره تناسب دارد. می 
هاي بخواهیم همین شعار را به سوره   هاي بیشتري آشنا کردیم، از آنهاآموزان را با سوره پس از اینکه دانش 

 هاي بعدي، قابل استفاده است.دیگر نیز مرتبط کنند و بگویند براي کدامیک از سوره 
 

 بینی خدا نیست هرچی می. 2

 بینی خدا نیست هر چی می 
 ولی از خدا جدا نیست 

ها به مرور  هاي یک مخلوق سخن گفتیم استفاده کنیم تا بچه توانیم از این شعار پس از اینکه از ویژگی می 
تواند عوض شود و  هاي مختلف می این شعار در موقعیت درك کنند خدا با مخلوقاتش فرق دارد. همچنین  

 موضوع آن متناسب با موضوع مورد بحث تغییر کند؛ مثال: 
 ولی از خدا جدا نیست            زهرا خانم خدا نیست

 گل نیلوفر خدا نیست          ولی از خدا جدا نیست 
 خورشد خانم خدا نیست       ولی از خدا جدا نیست
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 ذکر «العظمۀ هللا؛ سبحان اهللا سبحان اهللا» . 3

را   اذکار  با هم می – این  را یکجا  به عنوان شعار سوره توحید استفاده نمامی   - گوییمکه همه  ییم.  توانیم 
ها بیان نمودیم، با گفتن این اذکار، عظمت  هرگاه مخلوقی از مخلوقات خدا را دیدیم و خواص آن را براي بچه 

شویم. بهتر است این اذکار را با حالتی آهنگین بیان کنیم تا  و قدرت خداوند را در خلق آن مخلوق یادآور می 
عالوه بر این ذکر، استفاده از هر ذکري که باعث   .ها نقش ببنددحالت شعار داشته باشد و بهتر در خاطر بچه 

 .ت خداوند بیفتند، خوب و مناسب استها یاد سوره توحید و عظمشود بچه 
 

 ر شع

ها و توصیفات مخلوقات باشد و یا از عظمت پروردگار سخن بگوید، به نوعی  هر شعري که با مضمون ویژگی
 به عنوان شعر سوره توحید براي کودکان خواند.   توان آن رابه سوره مبارکه توحید مرتبط است و می 

 1صد هزار منظره . 1

 
 طرف درخت و سنگ  یک  و گل  یاه طرف گ یک

 هزار عطر و رنگ  صد   هزار منظره  صد 
   

 مهربان  يخدا یک  تمامشان خالق

 پرندگان خالق  هانهنگ خالق
   

 تو را صدا کنم  تا  کنار رود  روممی 

 خدا خدا کنم  هی  یان دهان ماه با

 

 2مختلف هايبرگ. 2

 
 جالبی هايشکل  چه  کن نگاه هابرگ  به

 طالبی  شبیه  یکی  موز  مثل  دراز  یکی
   

 
 فائزه زرافشان   1
 عفت زینلی 2
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 تیز  خار، شبیه  یکی  گل  مثل لطیف یکی

 ریز  و  موش  شبیه  یکی  فیل  شکل  و  درشت یکی
   

 است کشیده هابرگ  به  مختلف  شکل قدر  چه

 است آفریده  برگ  که   ما  مهربان خداي

 

 1کرده خدا خدایی . 3

 
 کرده  یینما قدرت  کرده  ییخدا خدا

 کرده  ییهنرنما  یده رو آفر هاگل
   

 یباز هايپروانه   هاو باغ گل  بلبل

 ها ی اردك و مرغاب  و صحرا هارودخانه 
   

 برگ و گلبرگ  يخدا  برف و تگرگ  خداي

 ید برف سف يخدا  ید ماه و خورش  خداي
   

 سنگ و طال و نقره   کوه و صخره  خداي

 هم کنار سفره  با  همش اسمشو  گیممی 
   

 شاد يهارنگ  يخدا  بارون و باد  خداي

 فرستاد  رو هانعمت  مردم ما  براي

 

 2خداي باد و خداي بید . 4

 
 دل چوب گذاشت؟   در  آتش را  ی کس چه

 
 دمنه فاطمه هاشمی1
 فائزه زرافشان   2
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 خوشبو کاشت؟  پونه  بر لبِ جو  ی کس چه
   

 را؟  ی نوران ماهِ  داد   یزهبه شب جا که 

 را؟  یافشان گرده   ها آموخت به گل  که 
   

 است ید ب يخدا او  باد و  يخدا او

 است » ید توح«  سوره  در   یبایشز نام

 

 1عزیز  گاو. 5

 
 عزیز  و  ساکت گاو  ببینمت  آمدم

 بریز  من ظرف  توي   هم  شیر جرعه چند 
   

 شیر  غیر به  دهیمی   خوشمزه  چیزهاي

 پنیر  و  خامه  و  دوغ   ما  به  دهیمی  ماست
   

 ناقالست چه ما گاو  است گرفته  امخنده

 خداست مهربانی  : گفت  و  شنید  مادرم

 

 2زرنگ مورچه. 6

 
 اش النه  به  بردمی   را  چاق هايدانه 

 اش خانه  کجاي  هر  جو  و  برنج از شد  پر
   

 را  سفت هايدانه   او  نیم  دو  کند می 

 مورها  به آفرین  خالقش  به آفرین
   

 
 ندبه محمدي 1
 بتول محمدي2
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 شکاف  یک  میان یا  ها آب  روي  گاه

 صاف  و  بزرگ پل یک  شوند،می  گروه  یک
   

 بود  قشنگ  ايقصه   مورچه  داستان

 بود  زرنگ و  کاري  ظریف  و  کوچک  گرچه 
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 داستان

 هاي مخلوقات و بزرگی خالق باشد.هاي سوره توحید نیز باید حول موضوع ویژگی داستان
 

 1کتاب طبیعت . 1

ماندن اجاره    ي که آنها برا  ییسفر به شمال کشور رفته بودند. جا  يو زهرا همراه پدر و مادر برا  یعل
نزد بودند،  وقت  کیکرده  بود.  آنجا رس   یجنگل  نزد  یکم  یعل  دند،یبه    ا یدر  کیناراحت شد که چرا 

جان کنار    یخوشحال شد. پدر گفت: «عل  ی ل یخانه خ  کیجنگل بزرگ نزد  دن یاما زهرا از د  ستند؛ین
ناهار    د یایال بجان. حا  ی عل  قای قشنگ است.» مادر گفت: «دق  ی لیاما جنگل هم خ  م؛ یروی هم م  ایدر

تا بب  می بعد برو  م یبخور اش به جنگل  و خانواده   ی .» بعد از ناهار علباستی چقدر ز  م ینیداخل جنگل 
چقدر    نجای. ابابا  د ی: «راست گفتد یتعجب کرد و از پدرش پرس   ییبایآن همه ز  دنیاز د  یرفتند؛ عل

 .»باستیز
دارم.»    شنهادیپ  کیبماند من    ادمانیجنگل    نیاز ا  یخاطره خوب  نکهی ا  يگفت: «خب حاال برا  مادر

زدند   یهماهنگ  نیو بعد به هم نگاه کردند و به خاطر ا  ؟»يشنهادی: «چه پدند یو زهرا با هم پرس  یعل
  اهینوع گل و گ   ر و ه  می اطراف راه برو  ن یو ا  م یبردار  سه یک  کی هر کدام    د یی ایخنده. مامان گفت: «ب  ریز

تعداد    ی چه کس  مین ی. آخر سر ببمیندازیب  سهیو در ک  می افتاده، بردار  نیزم   ي رو  مید یرا که د  یو برگ 
بعد با آنها چکار    م یرا جمع کن  نها یجمع کرده است.» زهرا گفت: «اگر همه ا  هااه یاز انواع گ  ي شتریب
«م   م؟»یکنی م گفت:  هم    میخواهیمامان  بساز  ک یبا  گ  هابرگ با    میکتاب  هم  هااه یو  را  اسمش   .
و به معلممان    برم ی گفت:« چه خوب! بعد من کتاب را سر کالس م  ی.» علعتیطب  کتاب  میگذاری م

در    داد، ی م   ادیبه ما    د یکه داشت سوره توح  شیتا خوشحال شود. آقا معلم چند وقت پ  دهم ی نشان م
ها درخت   ي از رو  م؟ یبردار  نیرا از زم  هامامان، چرا برگ   یها هم صحبت کرد. راستها و درخت مورد برگ 

به آنها    د یدرخت زنده هستند. نبا  ي رو  يهاتر است.» مامان گفت: «نه پسرم؛ برگکه راحت  م یجمع کن
 م.» یبردار  م یتوانیاند مافتاده  نیرا که زم یی. اما آنهامیدست بزن

  تانیهاسهی ! چقدر زود کنی. مادر گفت: «آفرشد ی ها داشت پر مبرگ بچه   سه یکه گذشت ک  یکم
همه را    میهستند و توانست  اد یز  ی لیخ  نجایا  يهااه یگفت: «بله! چون گل و گ   ی .» علشودی دارد پر م

  نکه یا زبعد ا یهم قشنگ. عل یل یخ یل یو خ  ادند یز ی لی.» زهرا گفت: «بله. خمانیهاسه یک  يتو  م یزیبر
به معلممان نشان بدهم.»    خواهمی مدرسه. من هم م  برمی من کتاب را م  ،يکتاب را از مدرسه آورد 

هر دو هم از آن   میاو گفت: «باشد چون کتاب را با هم درست کرده  د یحرف زهرا خند  دنیبا شن یعل
م «بچه میکنی استفاده  گفت:  پدر  بب.»  ا  يخدا  د ینیها  که  تواناست  مدل   نیمهربان چقدر    يهاهمه 

  نیمراقب ا  د یهستند. البته ما هم با   ابیجور ز  ک یهر کدام هم    ده؛ یرا آفر  واناتی و ح  اه یمختلف گل و گ
  يها لبخند .» بچه میاخدا را به جا آورده  يهاکار شکر نعمت   نیبا ا ند ینب  ی بیتا آس  م یباش  بایز عتیطب

زودتر    یبار چه کس  ن یا  نند یدهند تا بب  سابقهبردارند و م  گر ید  سه یک  کیزدند. آنها با هم قرار گذاشتند  
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بزرگ    یف یق  ی. پدر هم قول داد بعد از مسابقه چند بستن کند ی م   اهیخود را پر از برگ و گل و گ  سهیک
 به همه خانواده بدهد.

 

 1صدف حلزون. 2

و نشاط کرد و به خاطر    ي شد در دلش احساس شاد  داریکالس اول است. او صبح که از خواب ب   ه یآ
مادر    کی پدر خوب،    ک ی  ه یکه خدا به او داده بود از ته دل از خدا تشکر کرد؛ آ  ی خوب   ي زهایهمه چ

قفسه،    ک ی  يآمد و به طرف کمدش رفت. تو   نییداشت. او از تخت پا  ياد یمهربان و دوستان خوب ز
.  رفتی خانه م  ک ی جمعه با مادرش به پارك نزد  ي عصرها  شهیرا گذاشته بود. او هم  شیهابرگ   دفتر

  يهاو با کمک هم برگ   کردند ی بود با هم جمع م  ن یزم  ي را که رو  یرنگارنگ و قشنگ   يهاآنها برگ 
را در دفتر  با برگ   هی. آچسباندند یم   ي خشک شده  قشنگ و    واناتی خشک، شکل ح  يهاو مادرش 

برداشت و ورق زد. در قفسه د   با یز  يهاوه یم او دفتر را  بودند.    ي هاکمد سنگ  گر یرا درست کرده 
کرده بود، آنها را    دا یدر آنجا چند سنگ گرد صاف پ  ؛ ییبا مادرش رفته بودند باغ دا  ه یبود. آ  یدنید

ها ، سنگ بود  برگشته  یاز باغ دائ  یکرده بود. او وقت  يقل دو قل باز  هیبا آنها    ش ییشسته بود و با دختردا
را جابجا کرد. به آنها گفت قرار    شیدوستان سنگ   ه ی را با خودش آورده بود و در قفس گذاشته بود. آ

زود به  باش   يد یمهمان جد   ياست  بنش  م؛یداشته  جورتر  و  لطفاً جمع  آد ینیپس  بود.  با    هی . جمعه 
با دفتر    یبا خوشحال. او  کردی م  یقشم زندگ   ره یاش که در جزعمه   دن یبروند د  خواستند ی اش مخانواده 

  ن ی. مادر گفت: «در ساحل ادند یکرد. آنها شب به قشم رس   یخداحافظ  اش ی ها و دوستان سنگ برگ 
هست؟» مادر    ی : «مادر جان صدف چد یپرس   هیوجود دارد.» آ  یقشنگ   یلیخ  يهاصدف   بایز  رهیجز

البته ما چند نوع صدف دار  ییایدر  وانی ح  یگفت: «صدف نوع که قبال در    ییهاصدف   ن. آ می است. 
دارند، صدف داده    ی نرم  ی لیها که بدن خمربوط به حلزون است. خدا به حلزون  م، ی بود  ده ید ون یزیتلو

  ی دانیحلزون است. م  يخانه برا   کیصدف شان بروند و از خود محافظت کنند. صدف مثل    يتا تو
با خودش فکر کرد و گفت:« آنها که    ه یآ رد؟»یگی کمک م   ي ز یز چه چاش اساختن خانه   ي حلزون برا

.»  رند یساختن خانه کمک بگ   ي آب است برا   ي که تو  ییزهای از چ  د یپس با  ند؛ یایب  رون یاز آب ب  توانند ینم
  اد یز   ایبه اسم آهک است که در آب در  ياماده   کیجان. جنس خانه آنها، از    ه یآ  ن یمادر گفت: «آفر

  کیها خانه بسازند نزدحلزون  نکهیا يبرا راگفت: «چقدر خدا مهربان است که آهک   هی وجود دارد.» آ
 رند، یمی ها محلزون  یمادر گفت: «وقت  ند؟»یآی ها چگونه به ساحل ممامان صدف  یآنها قرار داده. راست
با    هی.» فردا صبح شد. آآوردی موج آنها را به ساحل مو    د یآی آب م  يرو   شود،یصدف آنها سبک م

و با    کردی ها را جمع م صدف   یک ی  یکی  یبا خوشحال  هی . آد مادرش به ساحل رفتند تا صدف جمع کنن
 :خواند ی خودش م

 به ما صدف داده، خدا داده خدا داده  ی ک«
 داده، خدا داده خدا داده»  ا یبه ما در یک
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 1خانوادگی گردش. 3

هفته قرار بود سعید و سارا همراه با پدر و مادرشان براي گردش به جنگل بروند. پدر گفته بود  آخر  
تر است. سعید و سارا منتظر بودند که  که این سفر یک روزه از همه سفرهایی که رفته بودند، متفاوت 

ند و به سمت  شنبه صبح همه اعضاي خانواده وسایل خود را جمع کرد زود آخر هفته بشود. باالخره پنج
جنگل زیبایی که در خارج شهر بود، حرکت کردند. فضاي جنگل بسیار دلپذیر بود؛ آفتاب در میان  

هایش به سمت زمین آویزان بود، نشستند.  درخشید. آنها زیر سایه درختی که شاخه هاي انبوه می شاخه
قی بیفتد؟» پدر گفت:  سارا گفت: «پدر چرا گفتید که این سفر متفاوت است؟ قرار است که چه اتفا

خواهم، به هر کدام از شما یک مأموریت بدهم.» سعید که حسابی ذوق زده شده بود گفت:  «امروز می 
 را  هاییبرگ   انواع   و  بگردد  «سارا:  داد  ادامه  و  زد   لبخندي  پدر  ».امآماده    «هر مأموریتی که باشد من

هایی را  اشد. سعید هم باید انواع سنگب  تکراري  نباید   هابرگ   شکل.  کند   جمع  بیند می   جنگل  در  که
   ».بیند برداردکه می 

هایی را که جمع کرده بود  بعد از نیم ساعت سارا و سعید پیش پدر و مادرشان برگشتند. سارا برگ 
دانستم  هاي قشنگی دارم. من تا به حال نمی روي زمین ریخت و با هیجان گفت: «ببینید چقدر برگ 

ها نگاه متفاوت در جنگل وجود دارد.» پدر گفت: «آفرین دخترم! خوب به این برگ هاي  که آنقدر برگ 
ها ها نگاه کرد و گفت: «رنگ برگ هایی به هم دارند.» سارا به برگ ها و چه شباهتکن و بگو چه تفاوت 

اي و نارنجی و حتی قرمز هم وجود دارد؛ به  هاي زرد، قهوه هایی با رنگ بیشتر سبز است. ولی برگ 
شود.» پدر گفت: «راستی  ها ساقه دارند و روي آنها خطهایی دیده می خصوص در فصل پاییز. برگ 

دانستید که بیش از هزار نوع برگ و ساقه خوراکی در دنیا وجود دارد؟ البته تعداد زیادتري هم  می 
ا تنوع  هدانستم که آنقدر برگ برگ داریم که غیر خوراکی هستند.» سارا گفت: «واي چه جالب! نمی 

هایی را که جمع کرده بود روي زمین گذاشت و با خوشحالی گفت: «پدر ببینید  دارند.» سعید سنگ 
ها را ببینید که چند  ها تیزند. این سنگ ها صاف هستند، بعضی هاي زیبایی پیدا کردم. بعضی چه سنگ 

کی که االن چند  هاي کوچهاي مختلفی در دنیا وجود دارد. سنگ رنگ دارند.» پدر گفت: «پسرم سنگ 
کنند.» سارا با  ها استخراج می ها و صخره هاي بزرگی که از دل کوه بینیم و سنگاش را داریم می نمونه 

خوشحالی گفت: «من هم یک گردنبند فیروزه دارم. فیروزه هم یک نوع سنگ است دیگر؟» سعید  
ها را دیدم.  ها مورچه گفت: «راستی هنگامی که من دنبال جمع کردن سنگ بودم زیر بعضی از سنگ 

بودند. مورچه بزرگ  سیاهواي خیلی  اینها  ولی  ریزند؛  است خیلی  توي خانه خودمان  که  و  هایی  تر 
تر بودند.» مادر گفت: «درست است. من چند وقت پیش در کتابی خواندم که بیش از دوازده  بزرگ 

زنند.» سارا ار نوع را حدس می هزار نوع مورچه وجود دارد. حتی بعضی از دانشمندان تا بیست و دو هز
تا امروز آنقدر به چیزهایی که در اطرافمشگفت هست دقت    زده ادامه داد: «خیلی جالب است. من 

بودم. چقدر در هر  را    نکرده  ما  امروز  بود که سفر  نکته  تنوع وجود دارد.» پدر گفت: «همین  کدام 
و گیاهان و مخلوقاتی که در اطراف ما    متفاوت کرد. تجربه خوب نگاه کردن و دقت کردن به موجودات
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هاي زیادي وجود دارد. مثال بیایید  هستند.» مادر گفت: «درست است حتی در بدن انسان هم شگفتی 
هایشان را جلو آوردند. مادر گفت: «به خطوطی که روي  هایمان را کنار هم بگذاریم.» همه دست دست

نی روي انگشتانش خطوطی مخصوص به خود دارد  دانید که هر انساسرانگشتان هست، دقت کنید. می 
ها بعد از اینکه اثر انگشت و خطوط  هاست.» بچه که دیگري ندارد و این یک روش براي شناسایی آدم 

هاي همدیگر دیدند، بلند شدند تا باز  هاي زیادي بین دست دستان خود را با دقت نگاه کردند و تفاوت 
 .اي جدیدي کشف کنند هم در جنگل گردش و بازي کنند که چیزه
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