
 

 

حروف به هم ریخته
 

 هدف بازی : 
 (2آشنایی با مفاهیم سوره های قرآن )

 

 وسایل مورد نیاز بازی :
 سانتی به همراه یک ماژیک وایت برد 10در  10تعدادی کارت  

 

 مراحل و آماده سازی بازی :

 : مشخص نمودن تعدادی سوره جهت اجرای در مسابقه1 

 را با مشخصات ومفاهیم سوره های زیر آشنا نماید: مثالً مربی قصد دارد که شرکت کنندگان

 «صافات، یونس، مرسالت، تحریم، کوثر، نور» 

: تعداد نام سووره هوا بگوتبی بوه میومان زموان مگوابوه یوا کوصونه شورکت کننودگان دارد  ا  توه بوه              نکته 

 سوره برای یک جنگه بازی کافی می باشد  پانمدهتا  دهطور معمول تعداد 

 هر سوره به صورت حروف به هم ریخته بر روی کارت : نوشتن نام2 

پس از اینکه مربوی سووره موورد نخور روود را جروت اجورای در مگوابوه انتخوام نموود نوام هور یوک از               

 آن سوره ها را به صورت کروف به هم ریخته بر روی کارت می نویگد 

مثالً سوره کوثر به صورت .ودیعنی ابتدا نام هر سوره را به صورت کروف جداگانه در نخر گرفته می ش 

در می آید و سپس این کروف به صورت به هم ریخته برروی کارت نوشته می شود و  «ک و ث ر » کروف 

 مانند کارت زیرنوشته می شود:

 



 
 

 : تهیه مطالبی از مشخصات کلی و مفاهیم برگزیده سوره های منتخب3

برگمیووده، آموواده     مووی نمایوود و آن ملا وو  را مربووی ملووا  ی را از مشخصووات کنووی و یووا تو ووی  آیووات 

بوور روی برگووه هووایی مووی نویگوود تووا در هنبووام اجوورا، سوووایت مگووابوه را از روی آن برگووه بووه راکتووی     

 بخواند  مانند مشخصات سوره زیر :

آیوه اسوت نوام     1۸سوال ما در مورد سووره ای اسوت کوه در مدینوه بور پیوام ر نوازل شوده اسوت و دارای          

 سوره است که نام این سوره در آن آیه به کار رفته است   ۴گرفته از آیه این سوره بر

بیشووتر آیووات ایوون سوووره دربوواره ارووالو و ادم اسووت و بوورای همووین مووی توووان ایوون سوووره را سوووره    

 ارالو و ادم نامید 

در بخشوی از سووره درموورد زشوتی  ی وت و مگوخره کوردن دیبوران و بودبینی بوه مومنوان و دادن  وو               

اینکوه موا کود نوداریم قود و قیافوه و  ربوه و   وار و شوک  راه          وزشوت بوه موردم سوخن موی گویود       های 

رفتن و نشگوتن دیبوران را مگوخره کنویم موا بایود بوه هموه مگونمانان اکتورام ببوماریم و از مگوخره کوردن              

 آنرا بپرهیمیم آیا ما رودمان دوست داریم که کگی ما را مگخره کند و جنوی دیبران به ما بخندد 

یوا ایروا ا ومین    » ایون سووره   موی فرمایود:      11قرآن کریم مردم را از مگخره کوردن بواز داشوته و در آیوه      

ای کگوانی کوه ایموان آورده ایود، ن ایود گروهوی از موردم ، گوروه دیبوری را          : «آمنوا ی یگخر قوم مون قووم   

  مگخره کنند
 (150) فرهنگ نامه سوره های قرآن ، کیدری ابرری ، ص 

 

 :اجرای بازی مراحل 

 : توضیح مختصر بازی توسط مربی1

مربی در کا ی که یکی از کارت هایی را کوه بور روی آن نوام یوک سووره بوا کوروف بروم ریختوه نوشوته            

گویود کوه در ایون مگوابوه ابتودا مشخصوات یوک سووره         دهود، موی  شده است را به افوراد کوالر نشوان موی    

برای شما روانده   می شود سپس یوک کوارتی کوه کوروف بوه هوم ریختوه بور روی آن نوشوته شوده اسوت            



 ا نشان داده می شود که جوام مگابوه ما در میان این کروف به هم ریخته قرار دارد به شم

یعنی شما باید ایون کوروف بوه هوم ریختوه را طووری در کنوار هوم قورار دهیود توا نوام یوک سووره کوه                 

 جوام مگابوه است، به دست آید 

ده  امتیوازآن قگومت از   هر شرکت کننده که بتوانود سوریت تور بوه نوام ایون سووره دسوت پیودا نمایود برنو            

مگابوه رواهد بود و سپس سوال بعودی بوا کوارت بعودی نشوان داده موی شوود کوه بواز هوم شورکت کننوده             

ای که بتواند با ترکی  کروف بوه هوم ریختوه آن کوارت م نوام کامو  یوک سووره  را درسوت نمایود ، امتیواز            

نشوان دادن کوارت هوای بعودی     آن بخش را به دسوت موی آورد و هموین طوور مگوابوه توا پایوان سووایت و         

کنوود و شوورکت کننووده ای کووه در پایووان امتیووازات بیشووتری را بووه دسووت آورد، برنووده مگووابوه ادامووه پیوودا مووی

 رواهد بود 

 

 : خواندن مشخصات اولین سوره توسط مربی2

 مربی شروع به رواندن مشخصات یک سوره می کند  

 : نشان دادن کارت به شرکت کنندگان3

اتموام روانودن مشخصوات یوک سووره م کوارتی را کوه مربووب بوه جووام آن مشخصوات            مربی پوس از   

کننودگان بوا دیودن کوروف بوه هوم ریختوه نوشوته شوده          می باشد را در دستان رود نبه موی دارد توا شورکت   

 بر روی آن کارت م کدر بمنند که آن کروف  نام کدامیک از نام سوره های قرآن است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوره توسط شرکت کنندگانزدن نام : حدس 4

پس از آن که مربی کوارتی را کوه بور روی آن کوروف بوه هوم ریختوه نوام یوک سووره نوشوته بوود را بوه              

شرکت کنندگان نشان می دهد آنوان بوا یود سوریت م شوروع بوه ترکیو  کوروف بوه هوم ریختوه بوا همودیبر              

  موثال اگور بور روی کوارت     نمایند توا نوام یوک سووره بوه دسوت آیود و آن نوام را  سوریت بوه مربوی ببوینود            

 نوشته باشد : 

 

 

 

 

 

سریت بوا قوو  و جنوو کوردن کوروف بوه کنموه ) کووثر( برسوند و سوریت آن نوام را            شرکت کنندگان باید 

 برای مربی اقالم نمایند 

 : ادامه سواالت بعدی توسط مربی 5  

مشخصوات سوووره  پوس از روانودن سووال اول و مشووخ  شودن جووام آن م مربوی سوووال دیبوری را از        
کنود و مبوددًا کوارت دیبوری را کوه کوروف بوه هوم ریختوه ای بور روی آن نوشوته شوده             دیبر ملور  موی  

است را به شرکت کننودگان نشوان موی دهود و از آنوان موی رواهود کوه بوا ترکیو  آن کوروف م نوام سووره              
از بویوه افوراد،    مورد نخررا مانند سوال ق   کودر بمننود کوه بوازهم شورکت کننوده ای کوه بتوانود سوریت تور          

جوام مگابوه را بدهود امتیواز آن بخوش از مگوابوه را دریافوت موی کنود و مگوابوه بوه هموین رو  ) یعنوی            
بیان مشخصات یک صوورت توسوم مربوی و نشوان دادن کوارت کوروف بوه هوم ریختوه و کودر زدن نوام            

کننووده کووه کنوود و در پایووان شوورکتسوووره توسووم شوورکت کننوودگان تووا پایووان سوووایت( ادامووه پیوودا مووی   
 امتیازاتش از دیبران بیشتر باشد برنده مگابوه رواهد بود 

اینک نمونه ای از بیان مشخصوات یوک سووره بوه هموراه کوارت جووام آن ارایوه موی گوردد توا بوا ا بوو              

 گیری از همین نمونه، مربیان محترم نیم، نمونه های مشابه دیبری را تریه نمایند 

 

 :سوال مربی 
آیوه اسوت نوام     1۸وره ای اسوت کوه در مدینوه بور پیوام ر نوازل شوده اسوت و دارای         سوال ما در مورد سو  

 سوره است که نام این سوره در آن آیه به کار رفته است   ۴این سوره برگرفته از آیه 



بیشووتر آیووات ایوون سوووره دربوواره ارووالو و ادم اسووت و بوورای همووین مووی توووان ایوون سوووره را سوووره    

 ارالو و ادم نامید 

در بخشوی از سووره درموورد زشوتی  ی وت و مگوخره کوردن دیبوران و بودبینی بوه مومنوان و دادن  وو               

اینکوه موا کود نوداریم قود و قیافوه و  ربوه و   وار و شوک  راه          وهای زشوت بوه موردم سوخن موی گویود       

رفتن و نشگوتن دیبوران را مگوخره کنویم موا بایود بوه هموه مگونمانان اکتورام ببوماریم و از مگوخره کوردن              

 آنرا بپرهیمیم آیا ما رودمان دوست داریم که کگی ما را مگخره کند و جنوی دیبران به ما بخندد 

یا اییاا اییا ی اااا»ایون سووره   موی فرمایود:      11قرآن کریم مردم را از مگوخره کوردن بواز داشوته و در آیوه       
، گوروه دیبوری را    ای کگوانی کوه ایموان آورده ایود، ن ایود گروهوی از موردم       «: آمنویاالایسار اواوماما اواوماااا

 مگخره کنند   
 (150) فرهنگ نامه سوره های قرآن کیدری ابرری ص 

کای جوام سوال در این کارتی که بوه شوما نشوان موی دهوم و بوه صوورت بوه هوم ریختوه ، کروفوی بور             

روی آن نوشوته شووده اسووت م قوورار دارد کووه شووما بایوود سووریت بووا ترکیوو  صووحی  ایوون کووروف،  تشووخی   

 وره چیگت بدهید نام این س

 )) در این هنبام مربی کارت زیر را به شرکت کنندگان نشان می دهد

 

 

 

 

 

 
 


