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                                           آیه ی صلوات را بخوانید. 

َه َو َمـالِئـَكـَتـه و یُـَصـلّوَن َعـلَی الـنَّـِبـِىّ ِانَّ الـلٰـّ
خدا و فرشتگان او بر پیامبر اکرم درود می فرستند.

ذیـَن آَمـنوا َهـا الَـّ ُـّ یـا َای
ای کسانی که ایمان آورده اید!

َصـلّوا َعـلَۡیـِه َو َسـِلّـموا تَۡسـلیـًمـا
بر پیامبر درود بفرستید و کاماًل تسلیم فرمان او باشید.

سوره ی ِانـِشـراح 

جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 

سوره ی احزاب، آیه ی 56
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ٍد  محَمّ ُ
آِل   َو  ٍد  محَمّ ُ

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهّم  ََاللّٰ
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َك لَـَعـلـٰی ُخـلُـٍق َعـظیـٍم َـّ َو  ِان
    ای پیامبر تو دارای اخالق و خوبی های بسیاری هستی.                                  سوره ی قلم، آیه ی 4

به چهار تصویر زیر نگاه کنید و با کمک دوستان هم گروهی خود، داستان هر تصویر را برای هم کالسی هایتان تعریف كنید.
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رسول خدا، کودکان را بسیار دوست داشتند  و با آن ها مهربان بودند. پیامبر خدا به عیادت بیماران می رفتند.

ایشان در انجام کارها به مردم کمک می کردند.پیامبر مهربان ما با خواندن آیات، قرآن را به مردم یاد می دادند.

انس با قرآن در خانه       

١ـ »آیه ی صلوات« را همراه با معنای آن بخوان و حفظ کن.
٢ـ داستان تصویرهای باال را برای والدین خود تعریف کن.
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انس با قرآن در خانه       

   

رسول خدا، کودکان را بسیار دوست داشتند  و با آن ها مهربان بودند.
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 فرد خوانی 

 جمع خوانی  سوره ی ِانـِشـراح

١ـ پیام قرآنی درس و آیه ی صلوات را از حفظ برای کالس بخوانید.
٢ـ عبارات قرآنی جلسات سوم و چهارم را بخوانید.

فّعالّیت: با استفاده از تصاویر صفحه ی قبل، داستان اخالق پیامبر اسالم را برای کالس تعریف کنید. 

 جمع خوانی 

این صلوات زیبا را با هم بخوانید.

، َصـِلّ َو َسـلِّـۡم، َو ِزۡد َو بـاِرۡك، َعـلـٰی َرسـوِل الـّلٰـِه، َو آلِـِه اۡلـاَۡطـهـارِ َالـّلٰـُهـمَّ
بار الها! بر رسول خدا و خاندان پاکش، درود و سالم فراوان فرست.

این حدیث نورانی را با هم بخوانید.حدیث نورانی

رسول اکرم صّلی اللّٰه علیه و آله فرمودند:

٭  تاریخ دمشق، ج ١، ص ٣66

َانَـا َمـدیـنَـُة اۡلـِعـۡلـِم َو َعـلِـیٌّ بـا ُبـهـا٭
من شهر علم و دانشم و حضرت علی علیه الّسالم راه ورود به این شهر است.

حدیث نورانی این درس را با کمک اعضای خانواده ی خود حفظ کنید.

جلسه ی پنجم
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انس با قرآن در خانه       

جلسه ی اّول درس سیزدهم 

شمرده بخوانید.

سوره ى تین

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم  الـلٰـّ
یۡـتـوِن  ١ـ  َو  الـّتـیـِن َو  الـزَّ

2ـ  َو طـوِر سـیـنـیـَن 
3ـ  َو ٰهـَذا  الۡـبَـلَـِد  الۡـاَمیـِن 

نۡـساَن  فی  َاۡحـَسـِن  تَـۡقـویـٍم  4ـ  لَـَقـۡد َخـلَـۡقـَنـا  الۡـاِ
5ـ  ثُـمَّ  َرَدۡدنـاُه  َاۡسـَفـَل  ساِفـلیـَن 

ذیـَن  آَمـنوا  َو َعـِمـلُـوا  الـّصاِلـحاِت  6 ـ  ِاـَّل� الَـّ

    فَـلَـُهۡم َاۡجـٌر َغیـُر َمۡمـنوٍن 
بُـَك بَـۡعـُد ِبـالـّدیـِن  7ـ  فَـما یُـَكـِذّ

ُه ِبـاَۡحـَكـِم  الۡـحاِكـمیـَن 8 ـ  َا لَۡیـَس  الـلٰـّ

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

سوره ی تین را بخوان و به قرائت آن گوش کن تا به تدریج آن را حفظ شوی.

 فرد خوانی 
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قهرمان بت شکنقّصه ی آیه ها 

بزرگى  تَـبَـر  علیه الّسالم،  ابراهیم  بودند، حضرت  رفته  بیرون  شهر  از  بت پرست  مردِم  كه  روز  یک 
را  بت ها  یكى  یكى  ابراهیم  )ع(  حضرت  نبود.  كس  هیچ  آنجا  در  رفت.  شهر  بت خانه ى  به  و  برداشت 
شكست و همه ى آن ها را ُخرد كرد به جز بت بزرگ. آن گاه تبر را روى دوش بِت  بزرگ گذاشت و به خانه 

برگشت.
    وقتى مردم به شهر بازگشتند و به بت خانه رفتند، ناگهان متوّجه شدند كه بت ها شكسته و ُخرد 
شده اند. آن ها ناراحت شدند و گفتند: این كار، حتماً كار ابراهیم است. او بت ها را دوست ندارد و آن ها 

را نمى پرستد.
     مردم به خانه ى حضرت ابراهیم )ع( رفتند، 
او  از  و  آوردند  بت خانه  به  و  گرفتند  را  او 
شكسته  را  ما  بت هاى  چه كسى  پرسیدند: 

است؟ آیا تو این كار را كرده اى؟!
مگر  گفت:  )ع(  ابراهیم  حضرت 
بزرگ است؟  بت  تبر روى دوش  نمى بینید 
شاید او آن ها را شكسته است. اگر بت ها 
مى توانند حرف بزنند از خود آن ها بپرسید.
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مردم به یک دیگر نگاه كردند و گفتند: چگونه از بت ها بپرسیم، آن ها كه نمى توانند حرف بزنند.
حضرت ابراهیم )ع( گفت: آن ها فقط سنگ و چوب هستند و هیچ كارى نمى توانند بكنند. چرا به جاى 

بت ها، خداى دانا و توانا را نمى پرستید؟!
گروهى از مردم درباره ى حرف هاى حضرت ابراهیم )ع( فكر كردند و با خود گفتند: شاید ابراهیم 

راست مى گوید!
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انس با قرآن در خانه       

١ـ سوره ی تین را از کتاب گویا گوش کن و برای اعضای خانواده ات بخوان.
٢ـ داستان قهرمان بت شكن را برای اعضای خانواده ات تعریف كن و چند عبارت از آیات 

مربوط به آن را بخوان.
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 سوره ی تین  

١ـ سوره ی تین را برای کالس بخوانید. 
٢ـ آیات 57 و60 سوره ی َانبیاء را كه درباره ی داستان بت شكنی حضرت ابراهیم علیه الّسالم است، بخوانید.

ِه  لَـاَكیـَدنَّ  َاۡصـناَمـُكۡم  ١ـ َو تَـالـلٰـّ

 2ـ بَـۡعـَد  َاۡن  تُـَولّوا ُمـۡدِبـریـَن 

 3ـ فَـَجـَعـلَـُهۡم  ُجـذاًذا  ِاّل  كَـبـیـًرا  لَـُهـۡم

 4ـ لَـَعـلَّـُهـۡم  ِالَـۡیـِه  یَـۡرِجـعـوَن 

 5ـ قـالـوا  َمۡن  فَـَعـَل   ٰهـذا  ِبـآ ِلـَهـِتـنـا 

هو لَـِمـَن الـظّـاِلـمـیـَن  َـّ  6ـ ِان

 7ـ قـالـوا َسـِمـۡعـنـا فَـًتـی یَـۡذكُـُرهُـۡم

 8  ـ یُـقـاُل  لَـهو ِابۡـراهیـُم 

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

جلسه ی دوم
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 جمع خوانی  سوره ی تین  

پیام قرآنی                                  

نـا   آِتـنا ِمـۡن  لَـُد نۡـَك  َرۡحـَمـه�ً َـّ َرب
   پروردگارا! ما را مورد لطف و رحمت خود قرار ده.

َربَّـنـا: پروردگارا            َرۡحـَمـة: رحمت
سوره ى كهف، آیه ى 10

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

فّعالّیت: سوره ی تین را برای هم کالسی های خود بخوانید.
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جلسه ی سوم


