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جلسه ی اّول درس ششم 

بخش بخش بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ُه  َاَحـٌد 1ـ  ُقـۡل  هُـَو  الـلٰـّ

ـَمـُد ُه  الـصَّ 2ـ  َالـلٰـّ

3ـ  لَـۡم  ىَـِلـۡد  َو  لَـۡم  ىـولَـۡد

4ـ  َو  لَـۡم  ىَـُكـۡن  لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد

سوره ى توحید

با کتاب گویا بخوانید.

ه و    هـو                   ـه و    هـو

 آموزش لوحه



                       ه ى    هى                    ـه ى    هى 

َعـبۡـِده ى َرِبّـه ى  َوۡحـَده و  مـالُـه و   

ه و  َاۡسـِلـۡم ُـّ 1 ـ  ِاۡذ  قاَل  لَـه و  َرب

2  ـ  ِلـُیـظۡـِهـَره و  َعـلَی  الـّدىـِن کُـِلّـه ی

ه و  كـاَن  ِبـِعـبـاِده ى  َخـبـیـًرا  بَـصـیـًرا َـّ 3 ـ  ِان

ـمـاواِت  َو   الۡـاَۡرِض 4 ـ  َو  ِمـۡن  آىـاِتـه ى  َخـۡلـُق  الـسَّ

َه   ىَـۡجـَعـۡل  لَـه و ِمـۡن  َاۡمـِره ى  ىُـۡسـًرا 5 ـ  َو  َمـۡن   ىَـتَّـِق  الـلٰـّ
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 فرد خوانی 

بخش بخش بخوانید.

1ـ  یک بار سوره های حمد و توحید را با صدای بلند برای اعضای خانواده بخوان 
و سعی کن به تدریج این دو سوره را حفظ کنی.

2ـ کلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد » ه و ، ـه و « و » ه ی ، ـه ی « را 
مشخص کن.

» ه و  ،  ـه و « ………                   » ه ی  ،  ـه ی « ……… 

از روی کتاب خود بخوانید.

 آموزش لوحه
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جلسه  ی دوم

ـالَه 1ـ   ىـا  بُـَنـیَّ  َاِقـِم  الـصَّ

کـاَه ـالَة  َو  آتُـوا  الـزَّ 2ـ  َو َاقـیـُمـوا  الـصَّ
3ـ   َو  اۡرکَـعـوا  َمـَع  الـّراِکـعیـَن

ـالِه ـبۡـِر َو الـصَّ 4ـ   َو  اۡسـَتـعیـنـوا  ِبـالـصَّ

ـالَه  ذىـَن  آَمـنوا ىُـقـیـُمـوا  الـصَّ 5  ـ  ُقـۡل  ِلـِعـباِدَی  الَـّ

 1ـ هنگام پخش اذان، به عبارات آن گوش كن و همراه با آن بخوان.
2ـ آیه ی 162 سور ه ی َانعام را بخوان.

سوره ی توحید  

این عبارات قرآنی را بخوانید.  فرد خوانی 

 جمع خوانی 

ُقـۡل  ِانَّ  َصـالتی  َو  ُنـُسـکی  َو  َمـۡحـیاَی  َو َمـماتی  لِـّلـِه  َرِبّ  اۡلـعالَـمیَن

. .

. .

. .

. .
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 فرد خوانی 

 فرد خوانی 

جلسه ی سوم

1ـ  ُسبۡـحاَن  َربّـی 

2ـ   َسـِبّـِح  اۡسـَم َرِبّـَك الۡـاَۡعـلـٰی 

3ـ  فَـَسـِبّـۡح  ِبـاۡسـِم  َرِبّـَك الۡـَعـظـیـِم

ِه   َرِبّ  الۡـعـالَـمـیـَن 4ـ   َو  ُسبۡـحـاَن   الـلٰـّ

ـماواِت َو ااۡلَۡرِض ِه مـا ِفی السَّ َح  ِلـلٰـّ 5ـ  َسـبَـّ

سوره های حمد و توحید 

این عبارات قرآنی را بخوانید.

از روی كتاب خود بخوانید.

این عبارت قرآنی را بخوان.

َو ُیـَسـِبّـحـونَـهو  َو لَـهو َیۡسـُجـدوَن

 جمع خوانی 



پیام قرآنی                                  
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ـالةَ   ِلـِذۡكـری َو  َاِقـِم  الـصَّ
با خواندن نماز، به یاد خدا باش

                                            ِذۡكـر : یاد
                                                                                                            سوره ی طه، آیه ی 14

جلسه ی چهارم

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

انس با قرآن در خانه       

 این عبارات قرآنی را بخوانید.

1ـ  َو  ُكـُتـِبـه  ی  َو  ُرُسـلِـه  ی                 2ـ  َو  َاۡمـُره و  ِالَـی الـّلـِه

 فّعالّیت:  خاطره ی خود را درباره ی نمازی که با والدین خود خوانده اید، برای دوستانتان تعریف کنید.
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سوره ی نصر را از روی كتاب با دّقت بخوان و سعی كن با استفاده از کتاب گویا آن را 
زیبا بخوانی.

جلسه  ی اّول درس هفتم 

بخش بخش بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                   ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ِه  َو  الۡـَفـۡتـُح  1 ـ  ِاذا  جـاَء  نَـۡصـُر  الـلٰـّ

2 ـ َو  َرَایۡـَت  الـّنـاَس  یَـۡدُخـلـوَن

ـًا ِه  َافۡـواج     فـى  دىـِن  الـلٰـّ

3 ـ  فَـَسـِبّـۡح  ِبـَحـۡمـِد  َرِبّـَك 

ـًا ه و  كاَن  تَـّواب َـّ      َو اۡسـَتـۡغـِفـۡرُه  ِان

سوره ی َنـصر

 با کتاب گویا بخوانید.

َء      ِء       ُء       ًء ا      ٍء      ءٌ        ۡء

 آموزش لوحه
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جلسه ی دوم

            جىءَ      ِنـسـاِء           ُرَحـمـاءُ            ُجـۡز ءٌ      

      1 ـ  فـیـِه  ِشـفـاءٌ  ِلـلـّنـاِس 

ۡل  ُدعـاِء نـا  َو  تَـَقـبَـّ َـّ 2 ـ  َرب

3 ـ  َو  َجـَعـلۡـنـا  ِمـَن  اۡلـمـاِء  كُـلَّ  َشـۡىٍء  َحـّىٍ

ُه  ىَـۡرُزُق  َمـۡن  ىَـشـاُء  ِبـَغـۡیـِر  ِحـسـاٍب 4 ـ  َو الـلٰـّ

سوره ی َنـصر 

بخش بخش بخوانید.

از روی كتاب خود، بخوانید.

 این عبارت قرآنی را بخوان. 

ـَهـداُء  ِعـۡنـَد  َربِّـِهـۡم                َو  الـشُّ

 جمع خوانی 

 فرد خوانی 

 آموزش لوحه
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 چه خوب است این پیام قرآنی را به تدریج ازحفظ بخوانی.

پیام قرآنی                                  

کُـلوا ِمۡن  ِرۡزِق َرِبّـکُۡم َو اۡشـکُـروا لَـه و
        از روزِی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید.

                                               ِرۡزق : روزی 

                                                                                                                         سوره ی سـبأ، آیه ی 15

با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.
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جلسه ی سوم



َفتـح َمّکـهقّصه ی آیه ها جلسه ی چهارم

چند سال از حضور حضرت محّمد صّلى الّلهُ َعلیِه و آِله در مدینه مى گذشت.بت پرستان مّكه هم 
چنان بت هاى ریز و درشت خود را در خانه ى خدا نگهدارى مى كردند و آن ها را مى پرستیدند، و به 

پیروى از پدران گمراه خود، احترام خاّصى به بت ها مى گذاشتند. 
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پیامبر اسالم همیشه از این كار نادرست آن ها ناراضى بودند و دوست داشتند كه روزى 
خانه ى كعبه را از خدایان خیالى مشركان پاک كنند.

به فرمان خدا، پیامبر اكرم صّلى الّلهُ َعلیِه و آِله به همراه سپاه بزرگ مسلمانان به طرف شهر مّكه 
حركت كردند. هشت سال بود كه آن ها منتظر چنین سفرى بودند و به امید زیارت كعبه روزشمارى 

مى كردند.
پس از چند روز به نزدیكى مّكه رسیدند. رسول خدا دوست نداشتند كه در اطراف خانه ى 
كعبه، براى دفاع از دین خدا، خون كسى ریخته شود. ایشان براى مردم مّكه پیام فرستادند كه اگر 

تسلیم شوید، در امان هستید.
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طولى نكشید كه سپاه پیروز اسالم وارد مّكه شدند و به طرف خانه ى خدا 
رفتند. پیامبر، همه ى بت پرستان را كه به ایشان پناه آورده بودند، بخشیدند. 

به  شروع  و  شدند  كعبه  خانه ى  وارد  علیه الّسال م  على  حضرت  با  ن گاه  آ
شكستن بت ها كردند. بالل حبشى هم كه یكى از بهترین یاران پیامبر بود، به گفتن 

اذان ظهر مشغول شد.
صداى دلنشین اذان در تمام شهر به گوش مى رسید و دیگر در خانه ى خدا 

هیچ بتى باقى نمانده بود.
 



انس با قرآن در خانه       

ُه 1ـ  ما شـاَء  الـلٰـّ

2ـ   َجـزاًء ِمـۡن َرِبّـَك َعـطاًء ِحـسابًـا

ـماِء ماًء طَـهوًرا  3ـ   َو َانۡـَزلۡـنا ِمـَن الـسَّ

4ـ   ِبـَیـِدَك  الۡـَخـۡیـُر 

َك  َعـلٰی  کُـِلّ  َشـۡیٍء  َقـدىـٌر  َـّ      ِان

 این عبارات قرآنی را بخوانید.

این عبارت قرآنی را بخوان.

َو  ُتـِعـزُّ  َمـۡن  َتـشـاُء  َو  ُتـِذلُّ  َمـۡن  تَـشـاُء
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 فرد خوانی 


