
هفته ى سوم بهمن ماه
جلسه ى دوم

درس ششم
مدرسه ی مامدرسه ی ما

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

82

سوره ی حمدجمع خوانى



کلمات و عبارات قرآنی لوحه ی ۲۵ را برای اعضای خانواده ات بخوان

اين کلمه های فارسی رابخوانيد

                          خواَهـر         خوانـَدن 
               خوا           خا 

قرآن بخوانيم

حححوحهههههىلوحه ى 25 ل

انس  با   قرآن   در  خانه

83

   قاموا          ُاِمـروا           َاۡسـِلـموا
  ۱ ـ َو ال تُۡسـِرفوا                              
  ٢ ـ قالوا ال َتـَخۡف                           
  ٣ ـ ُقۡل هـاتوا بُـۡرهـانَـکُۡم                  
  ٤ ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َانۡـُفـَسـکُۡم            

بخش بخش بخوانيد.



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

عبارات قرآنی لولوحه ی ٢٦ را برای اعضای خانواده ات بخوان

    ١ـ  سيـروا فيهـا لَـيالـی                               

   ٢ ـ  َو ال تُـۡلـقوا ِبـاَيۡـديـکُۡم                            

ِسـکُۡم          ٣ ـ  َو جاِهـدوا ِبـاَۡمواِلـکُۡم َو َانۡـفـُ

   ٤ ـ  َو جاَهـدوا  ِبـاَۡمـواِلـِهۡم َو  َانۡـُفِسـِهۡم      

   ٥  ـ  هـاَجـروا  َو  ُاۡخـِرجوا  ِمۡن ِديـاِرِهـۡم     

84

هفته ى سوم بهمن ماه
جلسه ى  سوم 

انس  با   قرآن   در  خانه

2لوحه ى26 ى بخش بخش بخوانيد.و



فعالیت : لوحه ی 26 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید

 همراه با کتاب گویا دسته جمعی بخوانید

سوره ی فلق را از کتاب گویا گوش کن و آن را برای والدینت بخوان
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هفته ی سوم بهمن ماه
جلسه ی چهارم

لوحه ی27

فعالیت: از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی فلق را به صورت انفرادی بخوانند

انس  با   قرآن   در  خانه

حـیـِم ِه ا لـرَّ ۡحـٰمـِن ا لـرَّ      ِبـۡسـِم الـلّٰـّ

١ـ ُقـۡل  َاعـوُذ  ِبــَرِبّ  ا لۡـَفـلَـِق

2ـ ِمـۡن  َشـِرّ   مـا  َخـلَـَق

3ـ َو  ِمـۡن  َشـِرّ    غـاِسـٍق  ِاذا  َوَقـَب

4ـ َو  ِمـۡن  َشـِرّ    ا لـنَّـّفـاثـاِت  ِفـى الۡـُعـَقـِد

5  ـ َو  ِمـۡن  َشـِرّ  حـاِسـٍد  ِاذا  َحـَسـَد 

سوره ی َفلَق



   ١ـ  ِبـما کانوا َيۡکـِسـبوَن                             

   ٢ـ  َو ال َتۡقـُتـلوا َانۡـُفَسـُکۡم                          

   ٣ ـ  فاِکـهيـَن ِبـما آتـاُهۡم                             

   ٤ـ  ِمۡنـها َخـَلـۡقــنا  ُکۡم َو ِمۡنـها ُنۡخـِرُجـُکۡم     

   ٥    ـ  َلـُکۡم ديـِنـُکم  َو ِلـَی ديـِن                       

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

عبارات قرآنی لوحه ی ٢٨ را برای اعضای خانواده ات بخوان

سوره ی فلقجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.

هفته ى چهارم بهمن ماه
جلسه ى  اّول 

86

انس  با   قرآن   در  خانه

28لوحه ى 28 لوووووحححهههههى



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

کبرٰی هاشمی

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

هفته ى چهارم بهمن ماه
جلسه ى  دوم 

اين شعر زيبا را به صورت دسته جمعی و مانند 
کتاب گويا بخوانيد
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اين شعر زيبا را حفظ کن و آن را مانند کتاب گويا بخوان انس  با   قرآن   در  خانه

سرود

سوره ی فلقجمع خوانى



عبارات قرآنی لوحه ی ٢٩ را برای اعضای خانواده ات بخوان

  ۱ ـ قالوا يا َوۡيـَلـنا                                    
  ٢ ـ آَمـنوا ِبـآياِتـنا                                      
  ٣ ـ َو هاَجـروا َو جاَهـدوا                          
  ٤ـ َو َانۡـَفـقوا ِمـّما َرَزۡقـناُهۡم                      
  ٥ ـ َو کانوا ِبـآياِتـنا يوِقـنوَن                      

فعاليت: شعر سوره ی فلق را همراه با کتاب گويا به صورت دسته جمعی بخوانيد

88

ولوحه ى29

انس  با   قرآن   در  خانه

هفته ى چهارم بهمن ماه
جلسه ى سوم 

سوره ی فلقجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.



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

سوره ی فلقجمع خوانى

فعاليت:  عبارات لوحه ی ۲٩ را از روی کتاب درسی، برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد

پيام قرآنى

               َرِبّ  ِزۡدنـی  ِعـۡلـًمـا
                           پروردگارا ! علم و دانش مرا زياد کن.

                                                                                             سوره ی طـه، آيه ی ۱۱۴
: پروردگارا                 ِعۡلم: علم، دانش                       َرِبّ

هفته ى چهارم بهمن ماه
جلسه ى چهارم

      هر يک از اين کارها 
چگونه علم ما را زياد می کند؟

ده ها
آفري

ا ريده 
آف

تان هاى  ى دا ن ه ست د
نى قرآنىقر

ف

انس  با   قرآن   در  خانه
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كالس قرآن

با دّقت در تصاوير، داستان کالس قرآن را برای دوستان خود بيان کنيد

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

هفته ى اّول اسفند ماه
جلسه ى  اّول 

انس  با   قرآن   در  خانه

داستان «  کالس قرآن  » را برای اعضای خانواده ات 
تعريف کن و حديث نورانی را از حفظ بخوان

90

سوره ی فلقجمع خوانى



٢ــ کتاب غرر الحکم ص ١٧٨،حديث ٢٥٤٣

91

حديث نورانى

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد 
امير المؤمنين امام علی عليه السالم فرمودند:

امام حسن مجتبی عليه السّالم در حالی كه كودكان راتشويق و نوازش 

می كنند، از آن ها می خواهند كه خوب درس بخوانند و قرآن بياموزند تا در 
آينده از آن استفاده كنند و انسان های بزرگی شوند.1

1

َاۡحـِسـنوا ِتـالَوَة اۡلـُقـۡرآِن٢
قرآن را با صدای زيبا بخوانيد.

١ــ بحار االنوار  ،   ج١   ،   ص١٥٢



   ١ـ  هُـَو َمـۡوال  کُۡم                              

   ٢ـ  َو مـا ُاریـُد َاۡن ُاخاِلـَفـکُۡم              

   ٣ ـ  َو َاۡدِخۡل یَـَدَک فی َجۡیـِبـَک       

   ٤ـ  ِلـَیۡبـلُـَونی َا َاۡشـکُـُر َاۡم َاۡکـُفـۡر          

اردوی قرآنی

در این بازدید، دانش آموزان از یکی از اماکن مذهبی شهر مانند امام زاده، مسجد  جامع و یا حداقل 

مسجد محّله دیدن می کنند سعی کنید ضمن رعایت نکات قانونی و ایمنی و بهره گیری از همکاری اولیای 

دانش آموزان، محیطی شاد و فرح بخش و خاطره انگیز را برای دانش آموزان فراهم کنید

ع

   سوره ها و پیام های قرآنی را که تاکنون آموخته اید برای دوستان خود بخوانید

٢   دانش آموزان داستان » کالس قرآن  « را به صورت نمایش اجرا کنند

عبارات قرآنی زیر را از روی کتاب درسی خود بخوانید

٣ را برای  خاطره ی اردوی امروز را برای اعضای خانواده ات تعریف کن وعبارات قرآنی لوحه ی 

آن ها بخوان
92

هفته ی اّول اسفند ماه
جلسه ی دوم

در این اردو،سوره ها و پیام های قرآنی را که تاکنون آموخته اید، به صورت دسته جمعی بخوانیدجمع خوانی

انس  با   قرآن   در  خانه

لوحه ی30



93

هفته ى اول اسفند ماه
جلسه ى سوم

انس  با   قرآن   در  خانه

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

قرآن بخوانيم

َاّول                      نَّقاشی
اين کلمات فارسی را بخوانيد

ولوحه ى31

    َاۡمـمـا   َاّمـا     ِاۡنـنـا     ِاّنـا   
    ُکـۡلـَل    ُکـّل َ                      َرۡبـِب    َرِبّ   
       ِانَّ                      َمـدَّ                  ِاّنـی     
      َصِلّ                            َجـّنـاُت                    َتـبَّـۡت     
ـۡت      ـۡرنـا                    َتـمَّ ـۡر                          َيـسَّ     َفـَبـِشّ

کلمات قرآنی لوحه ی ٣١ را برای اعضای خانواده ات بخوان

سوره ی فلق 

بخش بخش بخوانيد.



فعاليت:
۱ـ  پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد

۲ـ  لوحه ی ۳١ را از روی کتاب درسی برای دوستان خود به صورت انفرادی بخوانيد

      ۱ ـ ُقۡل ُهـَو َرّبـی                                                          
نا َتـَقـبَّۡل ِمـّنا                                                        ٢ ـ َربـَّ
ۡر لـی َاۡمـری                                                     ٣ ـ َو َيـِسّ
ُکۡم                                                 نـا َو َربـُّ   ٤ ـ َو ُهـَو َربـُّ
َف َبـۡيـَن ُقـلو ِبـِهۡم                                              ٥ ـ َو َالـَّ

هفته ى اّول اسفند ماه
جلسه ى  چهارم 

ولوحه ى32

اَ  ّبـواَ  ّبـیاَ  ّبـيـاَ  ّبـااَ   بُّـاَ  بِّـاَ   بَّـ
ـ ـَاجَّ ـَاِجّ َاّجـوَاّجیَاّجيـَاّجاَاجُّ
َاّزواَ  ّزیاَ  ّزيـاَ  زّ  ااَ  زُّاَ  ِزّاَ  زَّ
ـ ـَاسَّ ـَاِسّ َاّسوَاّسیَاّسيـَاّساَاسُّ
ـ ـَامَّ ـَاِمّ َاّموَاّمیَاّميـَاّماَامُّ

ىلوحه ى33 و

انس  با   قرآن   در  خانه

عبارات قرآنی لوحه ی ٣٣ را برای 
اعضای خانواده ات بخوان

94

بخش بخش بخوانيد.



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

عبارات قرآنی لوحه ی ٣٤ را برای اعضای خانواده ات بخوان

کُۡم                      ـُّ ۱ ـ  هُـَو َربّی َو َرب

٢ ـ  ِانّـا کُـّنا ُمـۡرِسـليَن                   
نـا آَمـّنـا                     ـَّ نـا ِان ـَّ ٣ ـ  َرب

ۡلـنـا                    ٤ ـ  آِمـنوا ِبـما نَـزَّ
٥ ـ  َو ِمـّمـا َرَزۡقـنـاُهۡم ُيـۡنـِفـقوَن    

هفته ى دوم اسفند ماه
جلسه ى  اّول 

ىلوحه ى34 و

انس  با   قرآن   در  خانه

95

سوره ی فلقجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.


