درس
بیست و سوم

اول
جلسهی ّ

شمرده بخوانید.

فرد خوانی

سوره ی َشمس
ِ
ِ
الـرحـىـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ـسـمِ الـلّّٰـه َّ
ب ۡ

1ـ
٢ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

َو ا ۡال َ ۡر ِض َو ما طَـحـاهـا

8ـ

ـجـورهـا َو تَـ ۡقـواهـا
فَـاَلۡ َـه َ
ـمـهـا ف ُ َ

7ـ

جمع خوانی

الـش ۡـم ِـس َو ُضـحـاهـا
َو َّ
ـم ِـر ِاذا تَـالهـا
َو الۡـ َق َ
و الـ َّن ِ
ـهـار ِاذا َجـ ّالهـا
َ
َو الـ َّل ۡـی ِـل ِاذا یَـ ۡغـشاهـا
و الـس ِ
ـمـاء َو مـا بَـنـاهـا
َ َّ
َو نَـ ۡف ٍـس َو مـا َس ّـواهـا

اکنون آیات  ١تا  ٤سورهی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید.

انس با قرآن در خانه

1٥٨

آیات  ١تا  ٤سورهی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

جلسه ی دوم
آیات  ١تا  ٤سورهی َشمس

جمع خوانی

الیت :آیات  ١تا  ٤سورهی َشمس را بهصورت انفرادی برای کالس بخوانید.
ّ
فع ّ

پیام قرآنی

َو ُه َـو الَّـذی َخل َ َّ
ـهار
َـق الـل ۡـیـلَ َو الـ َّن َ
ـس َو الۡـ َق َـم َـر
َو الـشَّ ۡـم َ
و خدا ،شب و روز و خورشید و ماه را آفرید.

سورهی اَنبیا ،آیهی ٢٣

با کمک دوستان خود دربارهی مفهوم این پیام قرآنی گفت و گو کنید.

لَ ۡیـل :شب

َـمـر :ماه
ق َ

نَـهار :روز

َش ۡمس :خورشید

انس با قرآن در خانه
١ـ آیات  ١تا  ٤سورهی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ دربارهی پیام قرآنی امروز با اعضای خانوادهات گفت و گو کن.
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1٥٩

جلسهی سوم
الیت :آیات  1تا  ٤سوره ی َشمس را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.
ّ
فع ّ
آیات  ٥تا  ٨سوره ی َشمس را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

فرد خوانی

جمع خوانی

اکنون سوره ی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید.

انس با قرآن در خانه
سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

2
16٠

جلسه ی چهارم
جمع خوانی

سوره ی َشمس

الیت :سوره ی َشمس را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.
ّ
فع ّ
این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانید.

بیش تر بدانیم

1ـ

و َج َـع َـل الۡـ َقـمـر ِ
نـورا
فـیـه َّ
ـن ً
َ
َ َ

٢ـ

الـشـمـس ِ
ـراجـا
س
ً
َو َج َـع َـل َّ ۡ َ

٣ـ

َو َج َـعـ ۡلـنـا ن َ ۡـو َمـکُ ۡـم ُسـبـاتًـا

٤ـ

َو َج َـع َـل الـ َّل ۡـی َـل َسـ َکـنًـا

٥ـ

ـعـاشـا
ـهـار َم ً
َو َج َـعـ ۡل َـنـا الـ َّن َ

و خدا ماه را در میان آسمانها روشنایی قرار داد.

و خورشید را همچون چراغی فروزان گردانید.

و ما خواب را برای آرامش شما قرار دادیم.

و خدا شب را برای استراحت و آرامش قرار داد.

و ما روز را برای کار و کوشش قرار دادیم.

انس با قرآن در خانه
عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانوادهات بخوان.

16١

جلسهی پنجم
جمع خوانی

فرد خوانی

سوره ی َشمس

سوره ی َشمس را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید.

الیت1 :ـ دربارهی این که اگر خورشید نبود چه میشد؟ با دوستان خود گفتوگو کنید.
ّ
فع ّ
2ـ در تابلوی زیر به انتخاب خود« ،آسمان روز» یا «آسمان شب» را نقاشی کنید.

انس با قرآن در خانه
سورهی شمس را برای اعضای خانوادهات از حفظ بخوان.

16٢

درس
بیستوچهارم

اول
جلسهی ّ

شمرده بخوانید.

فرد خوانی

ادامهی سوره ی َشمس
9ـ
10ـ
11ـ
12ـ
 13ـ

ـن َزکّـاهـا
ـح َم ۡ
َق ۡـد َافۡـلَ َ

ـن َد ّسـاهـا
خـاب َم ۡ
َو َق ۡـد َ

ـمـود ِبـطَـ ۡغـواهـا
کَ َّـذب َ ۡ
ـت ث َ ُ

ِِ
ـث َا ۡشـقـاهـا
اذ انۡـبَ َـع َ

سـول الـلّٰ ِـه نـا َقـ َة الـلّٰ ِـه َو ُس ۡقـیـاهـا
ـه ۡـم َر ُ
فَ َ
ـقـال ل َ ُ

بـوه فَ َـعـ َقـروهـا
14ـ فَـ َک َّـذ ُ

فَ َـدم َـدم َعـلَـی ِـهـم رب ُّ ُ ِ ِ
ـس ّـواهـا
ـه ۡـم ب َـذنۡـب ِـه ۡـم فَ َ
ۡ َ ۡ ۡ َ

15ـ

جمع خوانی

ـخـاف ُعـ ۡقـبـاهـا
َو ال ی َ ُ

اکنون آیات  9تا  12سورهی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید.

انس با قرآن در خانه
آیات  9تا  12سورهی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

16٣

جلسه ی دوم
جمع خوانی

آیات  9تا  12سورهی َشمس

الیت :آیات  9تا  12سورهی َشمس را بهصورت انفرادی برای کالس بخوانید.
ّ
فع ّ

پیام قرآنی

ـن َز ّکـاهـا
َـح َم ۡ
َق ۡـد َافۡـل َ

انسان با تربیت ،حتم ًا خوشبخت و مو ّفق میشود.
سورهی شمس ،آیهی 9

با کمک تصویر دربارهی مفهوم این پیام قرآنی با دوستان خود گفتوگو کنید.

انس با قرآن در خانه
١ـ آیات  ٩تا  ١٢سورهی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.

16٤

٢ـ دربارهی پیام قرآنی امروز با اعضای خانوادهات گفت و گو کن.

جلسه ی سوم
الیت :آیات  9تا  12سورهی َشمس را از حفظ برای همکالسیهای خود بخوانید.
ّ
فع ّ
فرد خوانی

جمع خوانی

آیات  13تا  15سورهی َشمس را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سورهی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید.

الیت :نوشتهی زیر را کامل کنید.
ّ
فع ّ

من میخواهم در آینده  ................بشوم.

برای این کار باید کارهای زیررا انجام دهم.
١ـ
٢ـ
٣ـ

انس با قرآن در خانه
سورهی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

16٥

جلسه ی چهارم
جمع خوانی

سورهی شمس

الیت :سورهی شمس را بهصورت انفرادی برای کالس بخوانید.
ّ
فع ّ
بیش تر بدانیم

این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانید.

ـی
ـن ت َ َـزکّ ٰ
ـح َم ۡ
١ـ َق ۡـد َافۡـلَ َ

سورهی اعلی ،آیهی 14

انسان با تربیت ،حتماً پیروز و موفق می شود.

٢ـ و مـن تَـزکّـی فَ ِـانّـما یـتـزکّـی ِلـن ِ
ـفـسـه
ََ َ ٰ َ
َ َ ۡ َ ٰ

ی

هرکس با تربیت باشد به نفع خودش است.

٣ـ و ٰذ ِ
ـی
ک
ـز
ت
ـن
م
ـزاء
ج
ـك
ل
ّ
َ
َ
َ ُ َ ۡ َ ٰ
َ

سورهی طه ،آیهی 76

و زندگی همیشگی در بهشت ،پاداش انسان با تربیت است.

ـعـامـا
کـی ط َ ً
٤ـ فَـ ۡل َـی ۡـنـظُ ۡـر َایُّـها َا ۡز ٰ
انسان باید ببیند کدام غذا حالل و پاک است.

٥ـ ٰذ ِ
کـی لَـکُ ۡـم َو َاطۡ َـه ُـر
ز
ا
ـم
ک
ـ
ل
ُ
َ
ۡ
ٰ
ۡ

سورهی بقره ،آیهی 232

این برای شما پاکتر و بهتر است.

انس با قرآن در خانه
عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانوادهات بخوان.

1٦٦

جلسه ی پنجم
جمع خوانی

فرد خوانی

سورهی شمس

سورهی شمس را بهصورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید.

کی آمادهتره؟

مسابقه و سرگرمی

مراحل بازی
١ـ معلم کل کالس را به دو گروه تقسیم میکند.
٢ـ نام سورهای را میگوید سپس یک گروه آیهی اول را میخواند.
٣ـ گروه دوم آیهی بعد را میخواند … این روند تا آخر سوره ادامه مییابد.
٤ـ معلم گروه هماهنگتر و آمادهتر را بهعنوان گروه موفق معرفی و مورد تشویق قرار میدهد.

انس با قرآن در خانه
سورهی شمس را برای اعضای خانوادهات از حفظ بخوان.

1٦٧

