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

سوره ی کوثر جمع خوانى

هفته ى چهارم آبان ماه
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جلسه ى اول و دوم 

درس سوم
خانه ی ماخانه ی ما
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با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد

سعی کن اين شعر را حفظ کنی و آن را برای اعضای 
خانواده ات بخوانی

انس  با   قرآن   در  خانه

با هم بخوانيم



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

همراه با کتاب گويا دسته جمعی بخوانيد

سوره ی عصر را به کمک اعضای خانواده ات بخوان
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هفته ى چهارم آبان ماه
جلسه ى  سوم 

ولوحه ى3

انس  با   قرآن   در  خانه

فعفعاليت ۲: از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی عصر را به صورت انفرادی بخوانند

سوره ی عصر

حـيـِم    ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ
۱ـ    َ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



فعاليت: هر يک از دانش آموزان سوره ی عصر را از حفظ بخوانند

بيش تر بدانيم

سوره ی عصر را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان و به آن ها بگو که خدای مهربان در 
اين سوره چه چيزهايی به ما ياد داده است؟
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هفته ى چهارم آبان ماه
جلسه ى  چهارم 

انس  با   قرآن   در  خانه

۱ــ ــ  آدم های خوب و با ايمان به حرف های خدا گوش می کنند
۲ــ  هميشه با تالش و کوشش، کارهای خوب انجام می دهند

۳ــ  از دوستان خود نيز می خواهند که آن ها هم کارهای خوب انجام دهند

از اين سوره می آموزيم:

سوره ی عصرجمع خوانى



کبری هاشمی

................................
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فعاليت: به کمک معلم خود اين شعر زيبا را بخوانيد و برای 
آن يک نام مناسب بگوييد

اين شعر زيبا را به صورت دسته جمعی مانند کتاب گويا بخوانيد

سوره ی عصر و شعر آن را شبيه کتاب گويا برای اعضای خانواده ات بخوان

هفته ى اول آذر ماه
جلسه ى اّول 

انس  با   قرآن   در  خانه

اش ٰک

سوره ی عصر جمع خوانى



پيام قرآنی اين درس را که از حفظ هستی، برای پدر و مادرت بخوان و سعی کن به آن عمل کنی

فعاليت:  اين پيام قرآنی زيبا را از حفظ بخوانيد

به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت وگو کنيد
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هفته ى اول آذرماه
جلسه ى  دوم 

انس  با   قرآن   در  خانه

پيام قرآنى

َو ِبـالۡـواِلـَديۡـِن ِاۡحـسـانًـا
به پدر و مادر خود نيکی کنيد.

                                                         سوره ی ِاسراء  ، آيه ی ۲۳                                    

      والِـَدۡين: پدر و مادر          ِاۡحـسان: خوبی، نيکی 

سوره ی عصرجمع خوانى



اين شعر زيبا را برای اعضای خانواده  ی خود بخوان

فعاليت: پيام قرآنی جلسه قبل را به صورت دسته جمعی و سپس انفرادی بخوانيد

اين شعر زيبا را به کمک آموزگار خود به صورت دسته جمعی بخوانيد

جمع خوانى
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هفته ى اول آذر ماه
جلسه ى  سوم 

انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی عصر



آن چه از تصوير باال ياد گرفته ای برای اعضای خانواده ات تعريف کن

فعاليت:  با توجه به اين تصوير و با کمک دوستان خود، نيکی به پدر و مادر را نمايش دهيد
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هفته ى اول آذر ماه
جلسه ى  چهارم 

انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی عصر و پيام قرآنی درسجمع خوانى
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هديه ی پدربزرگ

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

هفته ى دوم آذر ماه
جلسه ى  اّول 

سوره ی عصر و پيام قرآنی درس جمع خوانى



داستان هديه ی پدربزرگ را برای اعضای خانواده ات تعريف کن

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



48

این حدیث نورانی را ابتدا به صورت  دسته جمعی بخوانید و سپس آن را حفظ کنید

امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم:

    

حدیث نورانی امروز را برای اعضای خانواده ی خود بخوان و سعی کن همیشه به آن عمل کنی انس  با   قرآن   در  خانه

فعالیت:  سوره ی عصر و پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید

حدیث نورانی

ـَۡک ِبـصاِلـِح الۡـَعـَمـِل٭ َعـلَـی
همیشه کار خوب انجام بده.

هفته ی دوم آذر ماه
جلسه ی  دوم 

سوره ی عصر جمع خوانی
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توپ بگير ، آيه بخوان

مسابقه و سرگرمى

مراحل بازی
۱ــ در يک فضای باز، دانش آموزان دور معلّم حلقه می زنند

۲ــ معلّم يکی از سوره ها را مشخص می کند و به دانش آموزان می گويد اين توپ را به سمت هر کس 
پرتاب کردم، توپ را می گيرد و اولين آيه ی آن سوره را می خواند و بالفاصله توپ را به سوی معلّم 

برمی گرداند
۳ــ دانش آموزان کامالً آماده هستند تا در پرتاب بعدی آيه ی بعدی را بخوانند

۴ــ در صورت فراموشی آيه يا افتادن توپ، دانش آموز از دور مسابقه خارج می شود

هفته ى دوم آذر ماه
جلسه ى  سوم 

فعاليت: حديث نورانی جلسه ی قبل را برای دوستان خود بخوانيد

اين بازی را به کمک والدين خود اجرا کن انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی عصرجمع خوانى



فعاليت:
 ۱ـ يکی از سوره های کتاب را از حفظ بخوانيد

۲ـ پيام قرآنی و يا حديث نورانی هر تصوير را بگوييد 
۳ـ  يکی از احاديث نورانی را از حفظ بخوانيد

۴ـ  يکی از شعرهايی را که تاکنون حفظ کرده ايد، بخوانيد
۵  ـ يکی از داستان هايی را که تاکنون ياد گرفته ايد، برای هم کالسی های خود تعريف کنيد

به کمک والدين خود آن چه را که تاکنون ياد گرفته ای، تمرين و دوره کن انس  با   قرآن   در  خانه
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يادآورىيادآورى

هفته ى دوم آذر ماه
جلسه ى  چهارم 
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هفته ى سوم آذر ماه
جلسه ى اول 

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

يکی از سوره هايی را که تاکنون حفظ شده ايد به صورت دسته جمعی و شبيه کتاب گويا بخوانيد

درس چهارم
قرآن بخوانيمقرآن بخوانيم

جمع خوانى


