
هفته ى چهارم آبان ماه

درس سوم
خـانه ی مـا

درباره ی اين تصوير با دوستان خود گفت  وگو کنيد و نظر خود را به يک ديگر بگوييد
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جلـسـه ى دوم 



با هم بخوانيم

31

با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد



هفته ى اّول آذر ماه
جلـسـه ى  اّول 
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سوره ی عصر

حـيـِم    ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ
۱ ـ    َو ا  لۡـَعـۡصـِر

٢ـ   ِانَّ     ا  ِۡال  نۡـسـاَن  لَـفى  ُخـۡسـٍر
ذيـَن  آَمـنـوا   ا ا لـَّ ٣ ـ   ِالـَّ

َو  َعـِمـلُـوا      ا  لـّصـاِلـحـاِت    
َو  تَـوا  َصـۡوا  ِبـا لۡـَحـِقّ  

ـبۡـِر                                                                          َو  تَـواَصـۡوا  ِبـا لـصَّ

به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيدلوحه ى 3   

فعاليت ۱ ــ شعر«خانه ی ما»را برای هم کالسی های خود بخوانيد

فعاليت ۲ ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی عصر را به صورت انفرادی بخوانند



کبرٰی هاشمی

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

با هم بخوانيم
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فعاليت ۲ ــ به کمک معلم خود اين شعر زيبا را بخوانيد و برای آن يک نام مناسب بگوييد

فعاليت ۱ ــ با نگاه به سوره ی عصر، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد

هفته ى اّول آذرماه
جلـسـه ى  دوم 



هفته ى دوم آذر ماه
جلـسـه ى اّول 
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پيام قرآنى
َو بِـاۡلـوالِـَدۡيـِن ِاۡحـسـاًنـا

به پدر و مادر خود نيکی کنيد.
                                                                        سوره ی ِاسراء  ، آيه ی ۲۳                                    

  والِـَدۡين: پدر و مادر                          ِاۡحـسان: خوبی، نيکی 

فعاليت  ــ به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد

به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يکديگر گفت وگو کنيد
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فعاليت ۳ ــ با توجه به اين تصوير و با کمک دوستان خود، نيکی به پدر و مادر را نمايش دهيد

فعاليت ۱ ــ به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد
فعاليت ۲ ــ پيام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانيد

هفته ى دوم آذرماه
جلـسـه ى  دوم 



با دقت در تصاوير، داستان هديه ی پدر بزرگ را برای دوستان خود بيان کنيد

هفته ى سوم آذر ماه
جلـسـه ى  اّول 
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فعاليت ۱ ــ به لوحه ی آموزش سوره ی عصر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد

فعاليت ۲ ــ پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد

هديه ی پدربزرگ



پدربزرگ: بّچه ها! آفرين به شما که سوره هايی از قرآن را ياد گرفته ايد
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