
 

 

 

 طرح درس

 زلزالتا  ناسسوره مبارکه حفظ 

 (ویژه تابستان)وقات فراغت

 1452طرح قرآنی 
 

 



 توضیحات  مالحظات موضوع مناسبت  طرح درس تاریخ  ردیف

9/4/97شنبه  1 ناس    6تا    1آیه    ه ق( 5غزوه خندق)     3تا  1با توجه به آیه  پناه بردن به خدا 

10/4/97یکشنبه  2 6تا  4با توجه به آیه  وسوسه)افکار ناروا( + وسوسه گران  “           “    

11/4/97دوشنبه 3 فلق    5تا    1حفظ آیه    که باید از آنها به خدا پناه برد معرفی شرهایی   4تا  1با توجه به آیه     

12/4/97سه شنبه  4 5با توجه به آیه  حسادت  “           “    

13/4/97چهارشنبه  5 اخالص    4تا    1آیه  حفظ   اعالم بی نیازی افراد _بی نیازی خداوند    2با توجه به آیه     

14/4/97پنجشنبه 6 همتایی خدا در صفات بی  “           “  4با توجه به آیه     

15/4/97جمعه  7      مرور محفوظات گذشته  

16/4/97شنبه  8 مسد    5تا    1حفظ آیه    2آیه با توجه به  کارشکنی     

17/4/97یکشنبه  9   با توجه به کل سوره وقتی مال و اموال چاره ساز نیست  “           “ 

 توضیحات  مالحظات موضوع مناسبت  طرح درس تاریخ  ردیف

18/4/97دوشنبه  10 نصر    3تا    1حفظ آیه    های بزرگ، خدا را فراموش نکنید در موفقیت شهادت امام جعفرصادق)ع(  توجه به کل سورهبا    تعطیل رسمی  

19/4/97سه شنبه  11 3با توجه به آیه  تسبیح و شکر خدا را کردن  “           “    

20/4/97چهارشنبه  12 کافرون    6تا    1حفظ آیه    2با توجه به آیه  اعراض از کار بد دیگران     

21/4/97پنجشنبه 13 شریعت پیامبر با آیین کافرانتفاوت  روز عفاف و حجاب  “           “  6با توجه به آیه     

22/4/97جمعه  14      مرور محفوظات گذشته 

23/4/97شنبه  15 ماعون 2تا  1کوثر و آیه  3تا  1حفظ آیه     عطایای فراوان خدا به پیامبر عطایای فراوان خدا به پیامبر  

24/4/97یکشنبه  16  روز دختر بد رفتاری با یتیمان بد رفتاری با یتیمان والدت حضرت معصومه )س( “           “ 

25/4/97دوشنبه  17 ماعون    7تا    3حفظ آیه    روز بهزیستی و تامین  
 اجتماعی

  عدم سهل انگاری در نماز عدم سهل انگاری در نماز



26/4/97سه شنبه  18  “           “  
 توجه به حقوق دیگران به خصوص همسایگان

دیگران به توجه به حقوق 

 خصوص همسایگان

 

 توضیحات  مالحظات موضوع مناسبت  طرح درس تاریخ  ردیف

27/4/97چهارشنبه  19 قریش    4تا    1حفظ آیه    3با توجه به آیه  توصیه به تهجد و عبادت     

28/4/97پنجشنبه  20 روز تجلیل امامزادگان و بقاع  “           “ 
شکرانه نعمت اجتماعیدعوت به بندگی خدابه  متبرکه  با توجه به کل سوره 

روز بزرگداشت صالح بن موسی 
 کاظم علیه السالم

29/4/97جمعه  21 روز بزرگداشت احمد بن موسی  مرور محفوظات گذشته 
 شاهچراغ ع(

   

30/4/97شنبه  22 فیل    5تا    1حفظ آیه    2با توجه به آیه  بر مال شدن نقشه های سوء     

31/4/97یکشنبه  23   با توجه به کل سوره قدرت خدا در سرکوب دشمنان دین  “           “ 

1/5/97دوشنبه  24 همزه    4تا    1حفظ آیه    1با توجه به آیه  مسخره کردن و عیب جویی     

2/5/97سه شنبه  25 3با توجه به آیه  مال و ثروت انسان را جاودانه نمی کند  “           “    

3/5/97چهارشنبه  26 همزه    9تا    5حفظ آیه    6با توجه به آیه  هشدار به افراد خطاکار والدت امام رضا )ع(    

4/5/97پنجشنبه  27 9تا  7با توجه به آیه  ویژگی آتش دوزخ   “           “    

 توضیحات  مالحظات موضوع مناسبت  طرح درس تاریخ  ردیف

5/5/97جمعه  28 گذشتهمرور محفوظات        

عصر    3تا    1حفظ آیه    6/5/97شنبه  29   با توجه به کل سوره توجه به زمان و وقت   

7/5/97یکشنبه  30 وتباهی زیان عوامل نجات انسان از  “           “  3با توجه به آیه     

8/5/97دوشنبه  31 تکاثر    5تا    1حفظ آیه    و سعادت دنیاگرایی، عامل غفلت انسان از کمال      1با توجه به آیه  

9/5/97سه شنبه  32 5با توجه به آیه  دید باز وبا بصیرت   “           “    

10/5/97چهارشنبه  33 تکاثر    8تا    6حفظ آیه     نیدک در آخرت دوزخ را با چشم مشاهده می  

     
 

 با توجه به آیه
 



11/5/97پنجشنبه  34 8با توجه به آیه  پرسش خدا از رفتارها و اعمال  “           “    

12/5/97جمعه  35      مرور محفوظات گذشته 

13/5/97شنبه  36 قارعه    4تا    1حفظ آیه    در هم کوبیده شدن نظام دنیا در آستانه روز   

 قیامت
3تا  1با توجه به آیه   

 

 توضیحات  مالحظات موضوع مناسبت  طرح درس تاریخ  ردیف

14/5/97یکشنبه  37 ها شدن انسان ریختن روابط انسانی با پراکنده هم به  “           “  4با توجه به آیه     

15/5/97دوشنبه  38 قارعه    7تا    5حفظ آیه    6و  5با توجه به آیه  افزایش کار نیک و عاقبت آن      

16/5/97سه شنبه  39 ارزشمند هستندآسایش کسانی که دارای اعمال   “           “  7و  6با توجه به آیه     

17/5/97چهارشنبه  40 قارعه    11تا    8حفظ آیه    9و  8با توجه به آیه  کم بودن  کار نیک و عاقبت آن  روز دحو االرض     

18/5/97پنجشنبه  41 ارزش هستند عذاب کسانی که دارای اعمال بی  “           “  11تا  8با توجه به آیه     

19/5/97جمعه  42      مرور محفوظات گذشته 

20/5/97شنبه  43 عادیات    5تا    1حفظ آیه    به مجاهدان راه خدا و تالش های آنهاسوگند    1با توجه به آیه     

21/5/97یکشنبه  44 های آنها سوگند به مجاهدان راه خدا و تالش شهادت امام محمدتقی )ع( “           “  3با توجه به آیه     

22/5/97دوشنبه  45 عادیات    8تا    6حفظ آیه    ازدواج حضرت علی )ع( و  
 حضرت زهرا )س(

6با توجه به آیه  ناسپاسی انسان   روز ازدواج 

23/5/97سه شنبه  46    8تا  6با توجه به آیه  تعلل آگاهانه انسان در راه بندگی خدا  “           “ 

 توضیحات  مالحظات موضوع مناسبت  طرح درس تاریخ  ردیف

24/5/97چهارشنبه  47 عادیات    11تا    9حفظ آیه    10با توجه به آیه  بر مال شدن راز و سرها     

25/5/97پنجشنبه  48 ها آگاهی خدا از باطن انسان  “           “  11با توجه به آیه     

26/5/97جمعه  49      مرور محفوظات گذشته 

27/5/97شنبه  50 زلزال    4تا    1حفظ آیه    3و  2با توجه به آیه  تبدیل شدن زمین دنیوی به زمین اخروی     



28/5/97یکشنبه  51 4با توجه به آیه  گواهی زمین بر اعمال انسان شهادت امام محمد باقر )ع( “           “    

29/5/97دوشنبه  52 زلزال    6تا    5حفظ آیه    5با توجه به آیه  وقتی به کسی دستور کاری داده شده است      

30/5/97سه شنبه  53 شهادت مسلم بن عقیل و  “           “ 
 هانی بن عروه 

6با توجه به آیه  نتیجه اعمال   

31/5/97چهارشنبه  54 زلزال    8تا    7حفظ آیه    7با توجه به آیه  ضایع نشدن کارهای خوب     

1/6/97پنجشنبه  55 8با توجه به آیه  موقع مجازات افراد بد   “           “    

2/6/97جمعه  56      مرور محفوظات گذشته 

 


