
هفته ى اّول اسفندماه
درس ششم

جلـسـه ى دوم مدرسه ی مـا

درباره ی اين تصوير با دوستان خود گفت وگو کنيد 
و نظر خود را به يک ديگر بگوييد. 
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اکنون با اشاره ی معلّم اين کلمات و عبارات  قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد. لوحه ى 20

َاۡسـلِـموا    قاموا                ُاِمـروا    
  ۱ ـ َو ال ُتۡسـِرفوا                                                           

  ٢ ـ قالوا ال تَـَخـۡف                                            
  ٣ ـ ُقۡل هاتوا ُبۡرهانَـکُۡم                                

  ٤ ـ َو ال تَـۡلـِمـزوا َاۡنـُفـَسـکُۡم                              

اين کلمه های فارسی رابخوانيد.

                          خواَهـر         خوانـَدن 
               خوا           خا 

قرآن بخوانيم



هفته ى دوم اسفند ماه
جلـسـه ى  اّول 
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لوحه ى 21

حـيـِم ِه ا  لـرَّ ۡحـٰمـِن     ا  لـرَّ       ِبـۡسـِم الـلّـّٰ
١ــ ُقـۡل  َاعـوُذ  ِبــَرِبّ  ا  لۡـَفـلَـِق

٢ــ ِمـۡن  َشـِرّ   مـا  َخـلَـَق
٣ــ َو  ِمـۡن  َشـِرّ    غـاِسـٍق  ِاذا  َوَقـَب

٤ــ َو  ِمـۡن  َشـِرّ    ا  لـنَّـــّفـاثـاِت  ِفـى      ا      لۡـُعـَقـِد
٥ــ َو  ِمـۡن  َشـِرّ  حـاِسـٍد  ِاذا  َحـَسـدَ  

 به لوحه ی سوره ی فَلَق نگاه کنيد و آن را همراه با نوار و با صدای بلند بخوانيد.

سوره ی َفلَق

ففعاليت ۱ ــ لوحه ی ۲۰ را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد.

ففعاليت ۲ ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی فلق را به صورت انفرادی بخوانند.
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با هم بخوانيم

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

کبرٰی هاشمی

با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد و برای آن يک نام مناسب بگوييد.
فعاليت ــ با نگاه به سوره ی فلق، آن را همراه با نوار و با صدای بلند بخوانيد.

هفته ى دوم اسفند ماه
جلـسـه ى  دوم 
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قرآن بخوانیم

 با اشاره ی معلّم این عبارات  قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 22

  1 ـ قالوا یا َوۡیـَلـنا                                      

  ٢ ـ آَمـنوا بِـآیاِتـنا                                          

  ٣ـ  َو هاَجـروا َو جاَهـدوا                                

  ٤ ـ َو َاۡنـِفـقوا ِمـن ما َرَزۡقـناُکم                       

  ٥ ـ َو کانوا بِـآیاِتـنا یوِقـنوَن                      

هفته ی سوم اسفند ماه
جلـسـه ی  اّول 

فعالیت 1 ــ به سوره ی فلق نگاه کنید و آن را همراه با نوار و با صدای بلند بخوانید.

فعالیت 2 ــ شعر سوره ی فلق را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.



فعاليت ۱ ــ به لوحه ی آموزش سوره ی فَـلَـق نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد.
فعاليت ۲- عبارات لوحه ی ۲۲ را از روی کتاب درسی، برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد.

ف

هر يک از اين کارها چگونه علم ما را زياد می کند؟

پيام قرآنى
َرِبّ  ِزۡدنـی  ِعـۡلـًمـا

پروردگارا علم و دانش مرا زياد کن
                                                                                             سوره ی طـه، آيه ی ۱۱۴

: پروردگارا                 ِعلم: علم، دانش َرِبّ

65
ده ها

آفري
ده ها

آفري
داستان هاى داستان هاى 

قرآنىقرآنى

هفته ى سوم اسفندماه
جلـسـه ى دوم



كالس قرآن

با دّقت در تصاوير، داستان کالس قرآن را برای دوستان خود بيان کنيد.

فعاليت ۱ ــ با نگاه به لوحه ی سوره ی فلق آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد. 
فعاليت ۲ ــ پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد.

فع
هفته ى چهارم اسفند ماه

جلـسـه ى  اّول 
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٭  بحاراالنوار، ج ١ ،ص ۱۵۲

نوازش  و  راتشويق  كودكان  كه  حالی  در  عليه السّالم  مجتبی  حسن  امام 
می كنند، از آن ها می خواهند كه خوب درس بخوانند و قرآن بياموزند تا در آينده 

از آن استفاده كنند و انسان های بزرگی شوند.٭ 

1
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    َاۡمـمـا   َاّمـا     ِاۡنـنـا     ِاّنـا    

    ُکـۡلـَل    ُکـّل َ                       َرۡبـِب    َرِبّ   

    ِانَّ                   َمـدَّ                      ِاّنـی    

    َقلَّ                              َجـّنـاُت                    َتـبَّـۡت   

ـۡت     ـۡرنـا                   َتـمَّ ـۡر                        َیـسَّ     َفـَبـِشّ

َاّول                      نَّقاشی

قرآن بخوانیم

با اشاره ی معلّم این کلمات  قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید. لوحه ی 23

این کلمات فارسی را بخوانید.

فعالیت 1 ــ با نگاه به سوره ی فلق آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.

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

هفته ی سوم فروردین ماه
جلـسـه ی  اّول 
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لوحه ى 25

      ۱ ـ ُقۡل ُهـَو َرّبـی                                                          
  ٢ ـ َربَّـنا َتـَقـبَّۡل ِمـّنا                                                     
ۡر لـی َاۡمـری                                                     ٣ ـ َو َيـِسّ
  ٤ ـ َو ُهـَو َربُّـنـا َو َربُّـُکۡم                                                
َف َبۡيـَن ُقـلو بِـِهۡم                                              ٥ ـ َو َالـَّ

اَ  ّبـواَ  ّبـیاَ  ّبـيـاَ  ّبـااَ   بُّـاَ  بِّـاَ   بَّـ
ـ ـَاجَّ ـَاِجّ َاّجـوَاّجیَاّجيـَاّجاَاجُّ
َاّزواَ  ّزیاَ  ّزيـاَ  زّ  ااَ  زُّاَ  ِزّاَ  زَّ
ـ ـَاسَّ ـَاِسّ َاّسوَاّسیَاّسيـَاّساَاسُّ
ـ ـَامَّ ـَاِمّ َاّموَاّمیَاّميـَاّماَامُّ

با اشاره ی معلّم لوحه ی ترکيب حروف و حرکات را به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى 24

هفته ى سوم فروردين ماه
جلـسـه ى  دوم  فعاليت ۱ ــ پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد.

فعاليت ۲ ــ لوحه ی ۲۳ را از روی کتاب درسی برای دوستان خود به صورت انفرادی بخوانيد.

با اشاره ی معلّم اين کلمه ها و عبارات قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد.
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