
 بخش بخش بخوانید.

سوره ی کوثر

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

1 ـ  ِانّـا  َاۡعـطَـۡیـنـاَك  الۡـَكـۡوثَـَر

َك  َو  انۡـَحـۡر ّـِ 2 ـ  فَـَصـِلّ  ِلـَرب

3 ـ  ِانَّ  شـاِنـئَـَك  هُـَو  الۡـاَ بۡـَتـُر

 اكنون سوره ی كوثر را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب همراه با آن بخوانید.

جلسه ی اّول درس هشتم 

ئـ    ء
ئـَ       ِئـ       ئُـ       ئـا       ئـى       ئـو      ئًـا       ئۡـ

 آموزش لوحه
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 انس با قرآن در خانه       

         سـاِئـٌل      ِجـئۡـَت            َخـطـیـئَـةً             َسـنُـۡقـِرئُـَك 

ِه  1 ـ َو الۡـاََۡمـُر  یَـۡوَمـِئـٍذ  ِلـلٰـّ

ـمـاِء  نـا  َانۡـِز ۡل َعـلَـۡیـنـا  مـاِئـَدًة  ِمـَن  الـسَّ َـّ 2 ـ  َرب

ُهـۡم  َاۡجـَمـعـوَن  3 ـ  فَـَسـَجـَد  الۡـَمـالِئـَكـُة  كُـلُـّ

ـِئـَك َاۡصـحـاُب  الۡـَجـنَّـِة  هُـۡم  فیـها خاِلـدوَن ـٰ 4 ـ  ُاول

ِه تَـطۡـَمـِئـنُّ الۡـُقـلـوِب 5 ـ  َاال ِبـِذکۡـِر الـلٰـّ

 كلمات و عبارات قرآنی 1 تا 4 را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

 فرد خوانی  اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود بخوانید.

آیا به یاد داری شعر سوره ی كوثر را که در سال گذشته آموختی، درباره ی چه كسی بود؟ 
ِه َعَلۡیها  »كوثر« به معنای خوبی های بسیار است و یكی از نام های حضرت فاطمه َسالُم اللّٰ

می باشد. این سوره را حفظ كن و آن را برای كسی كه دوستش داری بخوان. 

 آموزش لوحه
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       َحـداِئـَق          داِئـَرُة          ِشـئۡـُتـۡم          َسـِیّـئَـٌة           َهـنیـئًـا 
ِه 1ـ  َالۡـُمۡلـُك  یَـۡوَمـِئـٍذ  ِلـلٰـّ

2ـ  یَۡسـئَـلونَـَك  ما ذا  یُـۡنـِفـقـوَن 
3ـ  َاۡن َاۡرِسۡل َمـَعـنا بَـنی ِاۡسـرائـیـَل

ُل  الۡـَمـالِئـَکـُة  َو  الـّروُح  فـیـها 4ـ  تَـَنـزَّ
ـٰی بـارِئـکُـۡم 5ـ  فَـتـوبـوا ِال

َه ال یَـۡهـدی کَـۡیـَد الۡـخـاِئـنـیـَن ٦ـ  ِانَّ الـلٰـّ
ذیـَن کَـَفـروا ِمـۡن دیـِنـکُـۡم ٧ـ  َالۡـَیـۡوَم یَـِئـَس الَـّ

 سوره ی كوثر 

 آموزش لوحه این كلمات و عبارات قرآنی 1 تا 4 را با اشاره ی معّلم به صورت بخش بخش بخوانید.

فّعالّیت: سوره ی کوثر را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید. 

انس با قرآن در خانه       

 اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود بخوانید. فرد خوانی 

1ـ عبارات قرآنی باال را بخوان و زیر کلمات دارای همزه )ئـ(، خط بکش.
2ـ كلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد شکل های همزه را در مرّبع ها بنویس.

ـۡ         ئـا         ئـی         ئًــا  ئَـ         ِئـ         ئُـ         ئ

جلسه ی دوم
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پیام قرآنی                                  

َاِن  اۡشـُكـۡر  لـى  َو  ِلـواِلـَدیۡـَك
از خداوند و پدر و مادر خود تشّكر كنید.

سوره ى لقمان، آیه ى 14

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

شما چگونه تشّكر می كنید ؟

جلسه ی سوم
سوره ی کوثر    جمع خوانی 
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1ـ  َو  ال  تُـۡشـِرکوا  ِبـهی َشـۡیـئًـا

کُـۡم  َـّ 2ـ  لَـِئـۡن  َشـَکـۡرتُـۡم  لَـاَزیـَدن

3ـ  فَـاُولٰـِئـَك  کاَن  َسـۡعـُیـُهـۡم  َمـۡشـکـوًرا 

ـۡمـَع  َو  الۡـاَبۡـصاَر  َو  الۡـاَفۡـِئـَدَه  4ـ  َو  َجـَعـَل  لَـکُـُم  الـسَّ

  لَـَعـلَّـکُـۡم  تَۡشـکُـروَن 

5ـ  َو نَـبّـئۡـُهـۡم َعـۡن َضـۡیـِف ِابۡـراهـیـَم

�ً
٦ـ  َو ِجـئۡـنـا ِبـِبـضـاَعـة ُمـۡزجـاه

٧ـ  َو ِاۡن ِمۡن َشـۡیٍء ِااّل ِعـۡنـَدنـا َخـزاِئـنُـه و

این عبارات قرآنی را بخوانید.  فرد خوانی 

انس با قرآن در خانه       

1ـ عبارات قرآنی باال را بخوان و زیر کلمات دارای همزه )ئـ(، خط بکش.
2ـ این عبارت قرآنی را بخوان.

ـِیّـئاِت ِانَّ  اۡلـَحـَسـناِت  ُیۡذِهـۡبـَن  الـسَّ

. .
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جلسه ی چهارم

 فرد خوانی  آیات ٧4 و ٧5 سوره ی َانعام را که درباره ی داستان حضرت ابراهیم است، بخوانید. 

1 ـ  َو  ِاۡذ  قاَل  ِابۡـراهـیـُم  ِلـاَبـیـِه  آَزَر

2 ـ َاتَـتَّـِخـُذ   َاۡصـنـاًمـا  آِلـَهـه�ً

3 ـ  ِانّـى  َاراَك  َو  َقـۡوَمـَك  

4 ـ  فى  َضـالٍل  ُمـبـیـٍن

5ـ  َو کَـذٰ ِلـَك نُـری ِابۡـراهـیـَم

ـمـاواِت َو ااۡلَۡرِض ٦ـ  َمـلَـکـوَت الـسَّ

٧ـ  َو ِلـیـَکـوَن ِمـَن الۡـمـوِقـنـیـَن

سوره ی کوثر    جمع خوانی 



2
٭ بت: مجسمه هایی که بعضی انسان ها به دست خود می ساختند و آن ها را به جای خدای یکتا می پرستیدند.

6٢

کودک خداپرستقّصه ی آیه ها 

حضرت ابراهیم، فقط خداى بزرگ را مى پرستید. خدایى كه او را آفریده و به او نعمت هاى زیادى 
داده بود.

حضرت ابراهیم، بزرگ و بزرگ تر شد. او دوست داشت تا مردم، دوباره خداپرست شوند. 
حضرت ابراهیم از عمویش آزر مى خواست كه دست از بت پرستى بردارد ولى او به حرف حضرت 
بفهمند كه بت پرستى كار  تا مردم  بكند  ابراهیم مى خواست كارى  ابراهیم گوش نمى كرد. حضرت 

درستى نیست و این بت ها، خداى آن ها نیستند.

 انس با قرآن در خانه       

1ـ آیات ٧4 و ٧5 سوره ی َانعام را بخوان.
2ـ داستان کودک خداپرست را برای خانواده ات تعریف کن.

 ٭

آنها از چوب و سنگ بت مى ساختند تا آن را پرستش كنند. 
اّما حضرت ابراهیم كه كودكى باهوش و دانا بود، مى دانست 
كه بت هاى چوبى و سنگى هیچ  كارى نمى توانند انجام دهند.

در زمان هاى قدیم، پادشاه ستمگرى بود 
به نام نمرود. حضرت ابراهیم علیه الّسالم، در 
زمان این پادشاه به دنیا آمد.او هنوز كوچک 
بود كه پدرش از دنیا رفت و عمویش آزر او را 

پیش خود برد تا از او مواظبت كند.
در آن زمان، بیش تر مردم ُبت پرست   بودند. 
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جلسه ی پنجم

سوره ی کوثر    جمع خوانی 

1ـ عبارات قرآنی جلسه ی چهارم را بخوانید و داستان کودک خداپرست را برای کالس تعریف کنید.  فرد خوانی 
2ـ پیام قرآنی درس را از حفظ برای کالس بخوانید. 

ُمعّما 
این دانش آموز مکّبر مسجد محل است؛ او می خواهد هرچه زودتر 

برای گفتن تکبیر نماز جماعت به مسجد برود، او را کمک کنید. 

این حدیث نورانی را همراه با معنای آن بخوانید. حدیث نورانی

ـاله�ِ ـلـوا ِبـالـصَّ َعـِجّ
بشتابید به سوی نماز

َصـالة: نماز

 انس با قرآن در خانه       

حدیث نورانی این درس را برای خانواده ات بخوان و آن را حفظ کن. 64



) آیكون جمع خوانی (   سوره ی َنـصـر  ) آیكون فرد خوانی (
پیام قرآنی                       

جلسه ی اّول درس نهم 

 بخش بخش بخوانید.

سوره ی َعـصر

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حـیـِم ِه  ا لـرَّ      ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1ـ  َو  الۡـَعـۡصـِر  

2 ـ  ِانَّ  الۡـاِ نۡسـاَن  لَـفى  ُخـۡسـٍر

ذیـَن  آَمـنـوا   َّال  الَـّ 3ـ  ِا

    َو  َعـِمـلُـوا  الـّصـاِلـحـاِت  

    َو  تَـواَصـۡوا  ِبـا لَۡحـِقّ  

ـبۡـِر      َو  تَـواَصـۡوا  ِبـالـصَّ

 اكنون سوره ی َعـصر را از کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب همراه با آن بخوانید.

 آموزش لوحه
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  انس با قرآن در خانه       

               آتَـۡیـنـا   َرآهُ     فَـآَمـَن

      َمـآِرُب      ِبـآیَـٍة    ِبـالۡـآِخـَرِة

1ـ  ُاۡدُخـلوها  ِبـَسـالٍم  آِمـنیَن

ِه  َو  ُرُسـِلـه ى 2ـ  فَـآِمـنوا  ِبـالـلٰـّ

3ـ  َو اَلَۡجـُر   الۡـآِخـرَ ِة  َاكۡـبَـُر

ِه  4ـ  فَـانۡـظُـۡر ِالـٰی آثـاِر َرۡحـَمـِة الـلٰـّ

این كلمات و عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

1ـ عبارات قرآنی باال را بخوان.
2ـ چه خوب است سوره ی عصر را چند بار شمرده و با دّقت بخوانی و به تدریج آن را 

حفظ کنی.
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