
هفته ی چهارم آبان ماه

درس سوم
خـانه ی مـا

درباره ی این تصویر با دوستان خود گفت  وگو کنید و نظر خود را به یک دیگر بگویید.
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جلـسـه ی دوم 



با هم بخوانیم
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با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

م دار�ی ه  ا�خ �خ گلدان�یک  �خد  ما�خ

ه ا�خ �خ مامانگل های  و  ا  ا�ب �ب

 دارم ممن دوس�ت اسش �ب ه  روا�خ
�پ

و�ب �خ د  �خ خر�خ م� اسش �ب ه  ا�خ �خ ا�ین 

ا�خه ی ما �خ



هفته ی اّول آذر ماه
جلـسـه ی  اّول 
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سوره ی عصر

حـیـِم    ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

1 ـ    َو ا لۡـَعـۡصـِر

٢ـ   ِانَّ    ا اِۡل  نۡـسـاَن  لَـفى  ُخـۡسـٍر

ذیـَن  آَمـنـوا   ا ا لَـّ ٣ ـ   ِالَـّ

َو  َعـِمـلُـوا      ا  لـّصـاِلـحـاِت  

َو  تَـوا  َصـۡوا  ِبـا لۡـَحـِقّ  

ـبۡـِر                                                                          َو  تَـواَصـۡوا  ِبـا لـصَّ

به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با  کتاب گویا  به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 3   

فعالیت 1 ــ شعر»خانه ی ما«را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2 ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی عصر را به صورت انفرادی بخوانند.



کبرٰی هاشمی

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

با هم بخوانیم
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فعالیت 2 ــ به کمک معلم خود این شعر زیبا را بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

ـ با نگاه به سوره ی عصر، آن را همراه با  کتاب گویا  به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیت 1ـ 

ا�ک �ت و  �یک  �ت ا  �ب م  صدا�ا��ت دم  هر  ک�خد  می ل

د می رو�خ هم  ِی  �پ ه هارد  لح�خ و  ها  رو�خ

وا�ب حخ �خ م!  ا�ی �ب �ی �خ م  سش
ا�ش�پ رکار �ب  �پ  من! دس�ت

�خم! روسش و  اد  �ش   ل�ب ا�ش�ت دار �ب �ی  �ب �ب ح و سش ص�ب

�گو �ب کم  ا� �پ دل  داای  �خ ا  �ب را  ود  �خ   را�خ

ص�بور و  رام  �آ   ا�ش کارها�ب �تمام  رد 

هفته ی اّول آذرماه
جلـسـه ی  دوم 



هفته ی دوم آذر ماه
جلـسـه ی اّول 
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پیام قرآنی

َو بِـاۡلـوالِـَدۡیـِن ِاۡحـسـاًنـا
به پدر و مادر خود نیکی کنید.

                                                                        سوره ی ِاسراء  ، آیه ی 23                                    

  والِـَدۡین: پدر و مادر                          ِاۡحـسان: خوبی، نیکی 

فعالیت ــ به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با  کتاب گویا، به صورت دسته جمعی بخوانید.

به کمک تصویر درباره ی پیام قرآنی با یک  دیگر گفت وگو کنید.
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فعالیت 3 ــ با توجه به این تصویر و با کمک دوستان خود، نیکی به پدر و مادر را نمایش دهید.

ـ به لوحه ی سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با  کتاب گویا  به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیت 1ـ 

فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی دوم آذرماه
جلـسـه ی  دوم 



با دقت در تصاویر، داستان هدیه ی پدر بزرگ را برای دوستان خود بیان کنید.

هفته ی سوم آذر ماه
جلـسـه ی  اّول 
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ـ به لوحه ی آموزش سوره ی عصر نگاه کنید و آن را همراه با  کتاب گویا، به صورت دسته جمعی بخوانید. فعالیت 1ـ 

فعالیت 2 ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

هدیه ی پدربزرگ



پدربزرگ: بّچه ها! آفرین به شما که سوره هایی از قرآن را یاد گرفته اید.
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