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

با راهنمايی معلّم ، با قّصه ی پيامبران بزرگ خدا آشنا شويد

فع

هفته ى دوم اسفند ماه
جلسه ى دوم 

من بنده ی خد 
و هستم. و پيامبر 

درس هفتم
پيامبران خداپيامبران خدا

انس  با   قرآن   در  خانه

96

داستان اين تصاوير را برای اعضای خانواده ات تعريف کن



عبارات قرآنی لوحه ی ٣٦ را برای اعضای 
خانواده ات بخوان

ففعاليت: هر کدام، داستان يکی از تصويرهای جلسه ی قبل را برای دوستان خود تعريف کنيد 

بخش بخش بخوانيد.

هفته ى دوم اسفند ماه
جلسه ى سوم

ـها َعمَّ        َکـّال       ِاّال       َهـمَّ          ُاِمّ
۱ ـ  َو ِاّنـا َلـصاِدقوَن                     

٢ ـ ِاۡن ُکۡنـُتۡم صاِدقيـَن                  
٣ ـ ال َاۡعـُبـُد ما َتـۡعـُبـدوَن           

٤ ـ َو ما َرَمـۡيـَت  ِاۡذ  َرَمـۡيـَت       

٥ ـ ِلـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن   

صوصیصيـصـاُصـِصـَصـ

ذوذیذيـذاُذِذَذ

ـعوـعیـعيــعاُعـِعـَعـ

ُاۡعـِاۡعـَاۡعـُاۡذِاۡذَاۡذُاۡصـِاۡصـَاۡصـ

97

انس  با   قرآن   در  خانه

ولوحه ى36  

وولوحهحهحهحهحه ى35لوحه ى35



فعاليت: عبارات قرآنی لوحه ی ٣٦ را برای هم کالسی های خود بخوانيد

بخش بخش بخوانيد.

98

هفته ى دوم اسفند ماه
جلسه ى چهارم 

۱ ـ  َو َرَفۡعـنـا َلـَک ِذۡکـَرَک                    

۲ ـ  ُقۡم َفـَانۡـِذۡر                                     

۳ ـ  َلـَعلَّـُکۡم َتۡشـُکـروَن                         
کُۡم َاۡعـلَـُم ِبـمـا فـی نُـفوِسـکُۡم      ـَّ ۴ ـ  َرب

۵ ـ  َيـۡتـلوَن َعـلَۡيـکُۡم آياِت َرِبّـکُۡم            

ووولوحهحهحهحهحه ى37لوحه ى37

عبارات قرآنی لوحه ی ٣٧ را برای اعضای خانواده ات بخوانانس  با   قرآن   در  خانه



99

هفته ى سوم اسفند ماه

فعاليت: عبارات قرآنی لوحه ی ٣٧ را از روی کتاب برای هم کالسی های 
خود به صورت انفرادی بخوانيد

جلسه ى اّول 

با کتاب گويا  بخوان

سوره ی نصر را به صورت دسته جمعی همراه با کتاب گويا بخوانيد انس  با   قرآن   در  خانه

فعاليت: از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی نصر را به صورت 
انفرادی بخوانند

سوره ی نَصـر

ِه ا لـرَّ ۡحـٰمـِن     ا لـرَّ حـيـِم ِبـۡسـِم الـلّـّٰ
ِه  َو ا  لۡـَفـۡتـُح ۱ـ  ِاذا  جـاَء  نَـۡصـرُ    الـلّـّٰ

۲ ـ   َو  َر َايۡـَت ا لـّنـاَس يَـۡدُخـلوَن  

ِه َافۡـواًجـا       فـى  ديـِن الـلّـّٰ
ـ   فَـَسـِبّـۡح  ِبـَحۡمـِد  رَ  ِبّـَك َو اۡسـَتـۡغـِفـۡر ُه   ۳

ه و  كـاَن  تَـّوا  بًـا                                                ـَّ      ِا ن

ىلوحه ى 38 و



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

عبارات قرآنی لوحه ی ٣٩ را برای اعضای خانواده ات بخوان

سوره ی نصرجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.

هفته ى سوم اسفند ماه
جلسه ى دوم

  ١ ـ  َو ُجـنوُد ِاۡبـليـَس َاۡجـَمـعـوَن      

بوَن                ٢ ـ  ِاّنـی َاخـاُف َاۡن ُيـَکِذّ

ُهۡم َيـقولوَن ما ال َيۡفـَعـَلوَن      ٣ ـ  َو ِانـَّ

  ٤ ـ  ِانّـا َمـَعـکُۡم ُمۡسـَتـِمـعوَن             

  ٥   ـ  َو َلـَقۡد َاۡرَسۡلـنا فيـِهم ُمۡنـِذريـَن    

ىلوحه ى 39 و

انس  با   قرآن   در  خانه

100



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

کبرٰی هاشمی

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

هفته ى سوم اسفند ماه
جلسه ى سوم

شعر درس را همراه با کتاب گويا تمرين کن و 
آن را برای اعضای خانواده ات بخوان انس  با   قرآن   در  خانه
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سرود

سوره ی عصرجمع خوانى



با دّقت در تصاوير، داستان كودكی حضرت موسٰی عليه الّسالم را برای دوستان خود بيان کنيد

کودکی حضرت موسٰی عليه الّسالمکودکی حضرت موسٰی عليه الّسالم

هفته ى سوم اسفند ماه
جلسه ى  چهارم

102

سوره ی نصرجمع خوانى



داستان کودکی حضرت موسی عليه السالم را برای اعضای خانواده ات تعريف کن

103

انس  با   قرآن   در  خانه



سوره ی نصرجمع خوانى

پيام قرآنى

ـٌد َرسـوُل الـلـه        ُمـَحـمَّ
               حضرت محّمد، پيامبر خدا است

                                                               سوره ی فَتح، آيه ی ۲۹
                       َرسـول: پيامبر

هــهـِه ـلـللـلـل

تح، آيه ی ۲۹

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

ـٍد ـٍد َو آِل ُمـَحـمَّ 1َالـّلٰـُهـمَّ َصـِلّ َعـلـی ُمـَحـمَّ

فعاليت: به کمک تصاوير، داستان کودکی حضرت موسٰی عليه الّسالم را 
برای دوستان خود تعريف کنيد

هفته ى چهارم اسفند ماه

104

رانس  با   قرآن   در  خانه ن

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



سوره ی نصرجمع خوانى

بخش بخش بخوانيد.

ثوثیثيـثاُثـِثـَثـ
حوحیحيـحاُحـِحـَحـ

ضوضیضيـضاُضـِضـَضـ

ُاۡضـِاۡضـَاۡضـُاۡحـِاۡحـَاۡحـاُ ۡثـِاۡثـاَ  ۡثـ

  ١ ـ َو َاۡحـِسـنوا                 
  ٢ ـ َو ما  َضـُعـفوا              
  ٣  ـ َو َرضوا َعۡنـُه              
  ٤ ـ َو َثـِبّـۡت  َاۡقـداَمـنا       
  ٥   ـ ُثـمَّ  تـاَب  َعـَلۡيـِهۡم       

ففعاليت: پيام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانيد

هفته ى سوم فروردين ماه
جلسه ى  اّول

105

ولوحه ى41

عبارات قرآنی لوحه ی ٤١ را برای اعضای خانواده ات بخوانانس  با   قرآن   در  خانه

ولوحه ى40



١ـ  َو مـا ِعۡنـَدُکۡم َيۡنـَفۡد                            

ـۡلـنـا                      نـا َعـَلۡيـَك َتـَوکَّ ٢ـ  َربـَّ

٣ـ  ِاۡن َاۡحـَسۡنـُتۡم َاۡحـَسۡنـُتۡم ِلـاَ           ۡنـُفـِسـکُۡم   
٤ـ  َو َلـِبۡثـَت فيـنـا ِمۡن ُعـُمـِرَک ِسنـيـَن    

٥    ـ  َو َاعوُذ ِبَک َرِبّ َاۡن َيۡحـُضـروَن          

عبارات قرآنی لوحه ی ٤٢ را برای اعضای خانواده ی خود بخوانانس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی نصرجمع خوانى

ى42لوحه ى42 و

106

هفته ى سوم فروردين ماه
جلسه ى دوم 

ففعاليت: پيام قرآنی را از روی کتاب درسی خود بخش بخش بخوانيد

اين عبارات قرآنی را از روی کتاب خود بخش بخش بخوانيد

       



لوحه ی4٣

عبارات قرآنی لوحه ی ٤٤ را برای 
اعضای خانواده  ات بخوان

لوحه ی44

بخش بخش بخوانید.

نا  ال ُتـِز  ۡغ  ُقـلوَبـنا                   1 ـ     َربَـّ

   ٢ ـ      ِلـَیـۡغـِفـَر  َلـنا  َخـطایانا              

   ٣ ـ      َو  ُکـّنـا  َلـُهـۡم  حاِفـظیـَن          

   ٤ ـ    َو  ُیـۡذِهـۡب  َغـۡیـَظ  ُقـلوِبـِهۡم       

107

هفته ی سوم فروردین ماه
جلسه ی سوم

فعالیت:

1 ـ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید

2 ـ عبارت قرآنی لوحه ی ٤٢ را از روی کتاب به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانید

انس  با   قرآن   در  خانه

طوطیطیـطاُطـِطـَطـ

غوغیغیـغاُغـِغـَغـ

ـغوـغیـغیــغاـُغــِغــَغـ

ُاۡظِاۡظَاۡظُاۡغـِاۡغـَاۡغـُاۡطِاۡطَاۡط

ظوظیظیـظاُظـِظـَظـ



وانعبارات قرآنی لوحه ی ٤٥ را برای خانواده ی خود بخوان

سوره ی نصرجمع خوانى

ى45لوحه ى45 و

هفته ى چهارم   فروردين ماه
جلسه ى اّول 

108

١ـ  َو َوِرَث ُسـَلۡيـمـاُن داووَد                            

٢ـ  َهۡل َيۡنـُصـروَنـُکۡم َاۡو َيۡنـَتـِصـروَن           

٣ـ  َيـُمّنـوَن َعـَلۡيَک َاۡن َاۡسـِلـموا                  
٤ـ  ُقـۡل لـا تَـُمـّنوا َعـلَیَّ ِاۡسـالَمـکُم ۡ               

٥    ـ  َو ِلـُيۡنـِذروا َقۡوَمـُهۡم ِاذا َرَجـعوا ِاَلۡيـِهۡم    

ففعاليت:  لوحه ی ٤٤ را از روی کتاب، به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانيد

انس  با   قرآن   در  خانه



٣ــ کدام تصوير، کدام پيام؟
با کشيدن خط، تصوير مناسب را به پيام قرآنی مربوط به آن وصل کنيد.

ۡحـٰمـِن الـرَّحـيـِم ـِه الـرَّ ١ــ ِبـۡسـِم الـلّٰ

هِ ٢ــ َو اۡشـکُـروا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ

٣ــ َسـالٌم َعـَلـۡيـُکـۡم

٤ــ َو ِبـاۡلـواِلـَدۡيـِن ِاۡحـسـانًـا

هفته ى چهارم فروردين ماه

109

١ــ ابتدا به ٧ گروه تقسيم شويد و آن گاه هر گروه يک سوره از هفت سوره ی کتاب را به صورت 
دسته جمعی برای هم کالسی های خود بخوانيد.

٢ــ با کشيدن خط، نشان دهيد صندوقی که حضرت
 موسٰی عليه الّسالم در آن قرار داشت، به کجا رسيد.

يادآورىيادآورى
2

جلسه ى دوم 



٤ــ يکی از پيام های قرآنی درس های پنجم تا هفتم را به صورت گروهی نمايش دهيد.

٥  ــ اين کلمات و عبارات قرآنی را به صورت بخش بخش بخوانيد.

ـۡت                 َجـّناُت ـۡت          َخـفَّ  َتـمَّ
ـرۡ           ُيـقيـموا             ُهـدوا َفـَبـِشّ

ـۡر لـی َاۡمـری                                                ۱ـ َو َيـِسّ
ـۡح ِبـَحۡمـِد َرِبّـَک                                         ٢ـ َفـَسـِبّ

  ٣ـ َفـَاۡصـَبـحوا ظاِهـريـَن                                         
  ٤ـ َو َاۡوفوا ِبـَعۡهـدی                                                

  ٥ ـ اوِف ِبـَعۡهـِدُکۡم                                                     

سوره هايی را که تاکنون حفظ کرده ای يک بار برای اعضای خانواده ات بخوانانس  با   قرآن   در  خانه

110



فعاليت:  عبارات قرآنی زير را آرام و شمرده بخوانيد

درس هشتم

١ــ آيات و عبارات قرآنی باال را از کتاب گويا گوش کن و آن ها را برای اعضای 
خانواده ات بخوان

٢ــ خود را برای خواندن سوره ی کوثر و شعر آن در جلسه ی بعد،آماده کن

هفته ى چهارم فروردين ماه
جلسه ى سوم 

انس  با   قرآن   در  خانه

   ۱ـ  ِمـۡنـها   َخـَلـۡقـنا ُكۡم                                  

  ٢ ـ  َو فيـها    ُنـعيـُدُكمۡ                                     

  ٣ ـ  َو  ِمـۡنـها    ُنـۡخـِرُجـُكۡم                             

  ٤ ـ  ُثـمَّ      ُنـَنـّجى   ُر ُسـَلـنا                             

اُهۡم                       ـّ   ٥ ـ  َنۡحـُن    َنۡرزُ ُقـُكۡم    َو  ِا ي

  ٦ ـ  َو  َاۡدَخۡلـناُهۡم    فى    َرۡحـَمــِتـنا                

  ٧ ـ َو  ُهـَو    َمـَعـُكۡم    َاۡيـَنـما    ُكۡنـُتۡم               

111

يادآوری سوره ی توحيد و شعر آنجمع خوانى

شمرده بخوانيد

          


