
هفته ى چهارم دى ماه
جلسه ى  اّول 

درس پنجم
کودک مسلمانکودک مسلمان

سوره ی ناس را به صورت دسته جمعی شبيه کتاب گويا بخوانيد

                  

 



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

سعی کن شعر «منم بّچه مسلمان» را حفظ کنی و آن را مانندکتاب گويا بخوانی
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شعر «منم بّچه مسلمان» را به صورت دسته جمعی مانند کتاب گويا بخوانيد

انس  با   قرآن   در  خانه

با هم بخوانيم

سرود



شعر « منم بّچه مسلمان» 

پيام قرآنى

به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت وگوکرده و خاطرات 
خود را درباره ی رفتن به مسجد برای دوستان خود تعريف کنيد

ـالَه  يـا ُبـَنـیَّ َاِقـِم الـصَّ
فرزندم! نماز بخوان. 

..َصـاله: نماز                                            سوره ی لُقـمان، آيه ی ١٧ 

..

پيام قرآنی اين درس را برای 
اعضای خانواده ات بخوان
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نماز ستون دين است 
                 

                  شعار مسلمين است

انس  با   قرآن   در  خانه

هفته ى چهارم دى ماه
جلسه ى  دوم 

سرود



شعر «  منم بّچه مسلمان  » 

فعاليت: پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد

کلمات قرآنی لوحه ی ١۷ را برای اعضای خانواده ات بخوان

َاۡمـَاۡکـَاۡفـَاۡشـَاۡسـَاۡزَاۡرَاۡدَاۡتـَاۡبـ
ِاۡمـِاۡکـِاۡفـِاۡشـِاۡسـِاۡزِاۡرِاۡدِاۡتـِاۡبـ
ُاۡمـُاۡکـُاۡفـُاۡشـُاۡسـُاۡزُاۡرُاۡدُاۡتـُاۡبـ

 َاۡمـری             َاۡشـُکـَر                    َاۡکـُفـَر                                        
َکـَشـَف            کـاِشـَف         ُمـۡسـِرفيـَن                                
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ولوحه ى16

ولوحه ى17

انس  با   قرآن   در  خانه

هفته ى چهارم دى ماه
جلسه ى  سوم 

سرود

بخش بخش بخوانيد.



فعاليت: پيام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی و انفرادی بخوانيد

فعاليت: هر يک از کلمات باال را در جدول 
رنگ  هم  با  را  آن ها  و  کنيد  پيدا  روبه رو 
نيامده  جدول  در  که  کلماتی  دور  و  کنيد 

خط بکش

بازى قرآنى

هفته ى چهارم دى ماه
جلسه ى  چهارم 

َاینـدِز
نيـفـِرسـُمـ
ُفـینـدِز
َسـیشـمـَتـ
نورُکـشـَتـ

انـدَدَشـ
یرَتـشـَنـ
َنيـفـِرسـُمـ

بخش بخش بخوانيد

جدول قرآنیجدول قرآنی

    ِزۡدنی               تَۡمـِش                     ِاۡدبـاَر          
  نَۡشـَتـری        َاکۡـَرَمۡن              ُمۡسـِرفـيـَن       
   َاۡمـُرنـا              َانۡـُفـَسـنـا                  ُمۡتـَرفـيـَن       
  َشـَدۡدنـا          تَۡشـکُـروَن              يَۡسـَتبۡـِشـروَن     

کلمات قرآنی باال  را برای اعضای خانواده ات بخوان
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انس  با   قرآن   در  خانه



فعالیت:

 1ـ پیام قرآنی درس را با هم بخوانید

2ـ لوحه ی 17 را از روی کتاب درسی برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید

آیات ١ تا ٤ سوره ی حمد را همراه با کتاب گویا دسته جمعی بخوانید

آیات ١ تا ٤ سوره ی حمد را از کتاب گویا گوش کن و به کمک والدین خود آن ها را بخوان

هفته ی اول بهمن ماه
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جلسه ی  اّول 

لوحه ی 18

سوره ی َحمـد

حـیـِم ۡحـٰمـِن   ا لـرَّ ِه ا لـرَّ         1ـ ِبـۡسـِم الـلّٰـّ

ـِه   َرِبّ  ا لۡـعـا  لَـمـیـَن 2ـ َالۡـَحـۡمـُد   ِلـلٰـّ

حـیـِم ۡحـٰمـِن   ا لـرَّ 3ـ َالـرَّ

4ـ مـاِلـِك یَـۡوِم  الـّد یـِن

5  ـ ِا یّـاَك  نَـۡعـبُـُد  َو  ِا یّـاَك   نَـۡسـَتـعـیـُن

ـر اَط   ا لۡـُمـۡسـَتـقـیـَم 6ـ ِاۡهـِدنَـا   ا لـِصّ
ذ یـَن    َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡیـِهـۡم  7ـ ِصـراَط ا لَـّ

     َغـۡیـِر  ا لۡـَمـۡغـضـوِب  َعـلَـۡیـِهـۡم
     َو لَـا  الـّضـالّـیـَن 

انس  با   قرآن   در  خانه



فعاليت:
 ١ـ آيات ١ تا ٤ سوره ی حمد را به صورت انفرادی برای هم کالسی های خود بخوانيد

 ٢ـ لوحه ی ١۸ را از روی کتاب درسی خود برای هم کالسی های خود بخوانيد

بخش بخش بخوانيد.

عبارات قرآنی لوحه ی ١٩ را برای اعضای خانواده ات بخوان

هفته ى اول بهمن ماه
جلسه ى  دوم 
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ولوحه ى19

۱ ـ َانۡـُفـَسـنـا  َو  َانۡـُفـَسـکُـۡم          
۲ ـ َافۡـتـونـی فـی  َاۡمـری               
۳ ـ َرواِسـَی َاۡن َتـميـَدِبـکُـۡم             

۴ ـ َو مـا کُـۡنـُتـۡم تَـۡسـَتـۡکـِبـروَن      

١ــ سوره ی حمد را در همه ی نمازها می خوانيم؛
٢ــ در اين سوره با خدای بخشنده ی مهربان سخن می گوييم؛

٣ــ از خدا به خاطر نعمت های فراوان او تشّکر می کنيم؛
٤ــ از او می خواهيم ما را به راه راست هدايت کند

انس  با   قرآن   در  خانه

بيش تر بدانيم

آيات ١ تا ٤ سوره ی حمدجمع خوانى



................................
با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد و برای آن يک نام مناسب انتخاب کنيد

شعر درس را به صورت دسته جمعی همراه با کتاب گويا بخوانيد

شعر درس را حفظ کن و آن را مانند کتاب گويا بخوان

کبرٰی هاشمی

آيات ١ تا ٤ سوره ی حمدجمع خوانى

هفته ى اول بهمن ماه
جلسه ى  سوم 
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انس  با   قرآن   در  خانه

بببببب

سرود



شعر سوره ی حمد

فعاليت: به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنيد ابتدا قرائت آيات ١ تا ٤ را همه با هم بخوانيد و آن گاه آيات ٥ تا ٧ را به صورت 
دسته جمعی با کتاب گويا هم خوانی کنيد 

سوره ی حمد را از کتاب گويا گوش کن و آن را برای اعضای خانواده ات بخوان

سرود

هفته ى اّول بهمن ماه
جلسه ى  چهارم 

انس  با   قرآن   در  خانه
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عبارات قرآنی لوحه ی ٢۱ را برای اعضای خانواده ی خود بخوان

سوره ی حمدجمع خوانى

  ۱ ـ ُقـۡلـنـا ال َتـَخـۡف                          
  ٢ ـ ِاۡن ُکـۡنـُتۡم موِقـنيـَن                       
  ٣ ـ َنۡقـَتـِبـۡس  ِمۡن  نوِرُکۡم                      
  ٤ ـ َاَفـَمـۡن  َيۡخـُلـُق َکـَمـۡن ال َيۡخـُلـُق   

ِاۡخـخـو خـیخيـخـاُخـِخـَخـ
ِاۡقـقـوقـیقـيـقـاُقـ ِقـَقـ
ِاۡلـلـولـیلـيـلـالُـلِـَلـ
ِاۡيـيـويـیيـيـيـاُیِیَی

هفته ى دوم بهمن ماه
جلسه ى  اّول 

ىلوحه ى 20 و

ولوحه ى 21

انس  با   قرآن   در  خانه
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بخش بخش بخوانيد.



مراحل بازی
١ــ هريک از آيات سه سوره ها ی توحيد، ناس و کوثر را روی برگ کاغذ A۴ بنويسيد

٢ــ برگه های هر سوره را به طور پراکنده در اختيار يک گروه قرار دهيد هر دانش آموز يک برگه در اختيار داشته باشد
٣ــ با شمارش معلّم ( مثالً از ١ تا ٥ ) هر گروه فرصت دارد با ايستادن در کنار يک ديگر، آيات سوره را مرتّب کند

فعاليت:
 ١ـ سوره ی حمد را به صورت انفرادی برای هم کالسی های خود بخوانيد

 ٢ـ لوحه ی ٢١ را از روی کتاب درسی خود برای هم کالسی های خود بخوانيد

عبارات قرآنی لوحه ی ٢٤ را برای اعضای خانواده ی خود بخوان

بازى قرآنى

سوره را مرتب كنيدسوره را مرتب كنيد

هفته ى دوم بهمن ماه
جلسه ى  دوم 
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انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی حمدجمع خوانى



عبارات قرآنی لوحه ی ٢۳ را برای اعضای خانواده ات بخوان

هفته ى دوم بهمن ماه
جلسه ى سوم 
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ولوحه ى22

ُاۡجـجـوجیجـيـجـاُجـ ِجـَجـ 
ـُِهـَهـ ُاۡهـهـوهـیهـيـهـاه

ُهِهَهـُهـِهـَه

ولوحه ى23

  ۱ ـ َنۡجـزی َمۡن َشـَکـَر                              

  ٢ ـ َخـَلـَقـنی َفـُهـَو َيۡهـديـِن                    
  ٣ ـ َو َيـۡهـدی ِاَلـۡيـِه َمۡن َانـاَب                   
  ٤ ـ َلـهـا ما َکـَسـَبۡت َو َلـُکۡم ما َکـَسۡبـُتۡم     

انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی حمدجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.



۱ ـ هُـۡم فـيـهـا خـاِلـدوَن                               
۲ ـ َو نـاَديۡـنـاُه َاۡن يـا ِابۡـراهـيـُم                      
۳ ـ َو يَـۡهـدی ِالَـۡيـِه َمـۡن َانـاَب                        
۴ ـ َو َوَهـبۡـنـا ِلـداووَد ُسـلَـۡيـمـاَن                  
۵ ـ لَـهـا مـا کَـَسـبَـۡت َو لَـکُـۡم ما کَـَسـبۡـُتـۡم    

فعاليت: سوره ی حمد را به صورت انفرادی برای هم کالسی های خود بخوانيد

عبارات قرآنی لوحه ی ٢۴ را برای اعضای 
خانواده ات بخوان

هفته ى دوم بهمن ماه
جلسه ى  چهارم 
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ولوحه ى24

انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی حمدجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.



اين پيام قرآنی را حفظ کن و آن را برای 
اعضای خانواده ات بخوان

به کمک تصويرها درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت  وگو کنيد

فعاليت: لوحه ی ٢۴ را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت دسته جمعی بخوانيد

پيام قرآنى

ـۡر                 َو ِثـيـاَبـَک َفـَطـِهّ
                     و لباست را تميز و پاکيزه نگه دار.

ه  ٤ ، آ ثّـ ه  ُمـدَّ                  س

هفته ى سوم بهمن ماه
جلسه ى  اّول 
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ی ي ر ِ ی ور

انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی حمدجمع خوانى


