
هفته ى سوم آذر ماه
درس چهارم

جلـسـه ى دوم  قرآن بخوانيم

38

درباره ی اين تصوير با دوستان خود گفت  وگو کنيد و نظر خود را به يک ديگر بگوييد.



افسانه شعبان نژاد

با هم بخوانيم

39

با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد.

    



هفته ى چهارم آذر ماه
جلـسـه ى  اّول 

لوحه ى5

ـوـا
بوباَبـبـ
توتاَتـتـ
دوداَدد
سوساَسـسـ
موماَمـمـ
روراَرر
نوناَنـنـ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.

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

ساَر      َدنا    َابا 
َابـانـا   َارادَ    َاَمـَر   
َارادا     تاَب    َسـنا 
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قرآن بخوانيم

لوحه ى4

فعاليت ــ شعر «آرزوی من» را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.

َ



هفته ى چهارم آذر ماه
جلـسـه ى  دوم 
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نيـميـسيـز  يـر يـديـتـيـبـيـايــيـ
نیمیسیزیر یدیتیبیایـی

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى6

 با اشاره ی معّلم اين کلمه های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد. لوحه ى7

َانـاَب   آَمـنَ   آَدمَ 
دينی      َابی   نورَ 
َتـتوبا   َبـنونَ   دونَ 

فعاليت ۱ ــ لوحه های ۴و ۵ را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانيد و سپس آن ها را با انتخاب معلّم برای هم  کالسی های خود بلند بخوانيد.

فعاليت ۲ ــ شعر «آرزوی من» را همراه با هم بخوانيد.



حـيـِم ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ               ِبـۡسـِم الـلـّٰ
۱ ـ  ُقـۡل  َاعـوُذ    ِبــَرِبّ ا لـّنـاِس

٢ ـ  َمـِلـِك   الـّنـاِس
ِه    الـّنـاِس ـٰ ٣ ـ  ِا   ل

٤ ـ  ِمـۡن    َشـِرّ   الۡـَوۡسـو  ا ِس   الۡـَخـّنـا ِس
ذى يُـَوۡسـِوُس فى ُصـدوِر الـّنـا ِس ٥ ـ  اَ    لـَّ

٦ ـ  ِمـَن ا      لۡـِجـنَّــِة َو الـّنـاِس

 به لوحه ی سوره ی ناس نگاه کنيد و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى 8   
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سوره ی ناس

فعاليت ۱ ــ لوحه های ۶و ۷ را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانيد ، سپس با انتخاب معلّم ، آن را برای هم کالسی های خود بلند بخوانيد.

فعاليت ۲ ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی ناس را به صورت انفرادی بخوانند.

ف

هفته ى اّول دى ماه
جلـسـه ى  اّول 



................................
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کبرٰی هاشمی

فعاليت ۳ - با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد و برای آن يک نام مناسب بگوييد.

فعاليت ۲ ــ لوحه های ۵ و۷ را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانيد،سپس به انتخاب معلّم، آن را با هم بخوانيم
برای هم کالسی های خود بخوانيد.

فعاليت ۱ ــ با نگاه به سوره ی ناس آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.

هفته ى دوم دى ماه
جلـسـه ى  دوم 



٭  ُمسند حضرت فاطمه سالم اللّٰه عليها، ص ۲۳۵

فعاليت ۲ ــ با دّقت در تصوير و با کمک معلّم مهربان خود، داستان آن را برای دوستانتان تعريف کنيد.

حضرت فاطمه سالم اللّٰه عليها فرمودند:
پدرم رسول خدا به دو فرزندم حسن وحسين

    سوره هايی از قرآن كريم را آموزش می دادند.٭

هفته ى سوم دى ماه
جلـسـه ى  اّول 
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مهربان ترين معلّم

فعاليت ۱ ــ به لوحه ی آموزش سوره ی ناس نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد.
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قرآن بخوانيم

ِيـنِـِمـِشـِسـِزِرِدِتـبِـــِــ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى 9

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد.لوحه ى 10 

 َاِرنی  َبـنيـنَ  َارونی    
 َتـرانی  َشـِرَب  َابـيـنـا   
 شـاِربـونَ  مـاروَت  آيـاِتـنـا  



لوحه ى 11

ُوُکـُنـُمـُشـُسـُزُرُدُتـُبـــُــ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد.لوحه ى 12  

ُانيـُب     َاسـاِورَ   ِکـتاُبـنا 
ُيـنادی    اوتيـنا   ُکـِتـَب 

َسـَنـزيـُد   آتا َک   ُيـنيـُب 

هفته ى سوم دى ماه
جلـسـه ى  دوم 
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فعاليت ۱ ــ لوحه ی ۱۰ را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد.

فعاليت ۲ ــ سوره ی ناس را به صورت دسته جمعی بخوانيد.
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حضرت امام حسين عليه السّالم از معّلم قرآن فرزند خود ، تشكر كردند. ٭

٭ کتاب داستان صاحبدالن، ج١، محمد محمدی اشتهاردی، ص ١٢٩ 

هديه ی با ارزش

با دّقت در اين تصويرها و با کمک معلّم مهربان خود، داستان آن را برای دوستانتان تعريف کنيد.

فعاليت ۱ ــ سوره ی ناس را به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانيد.

فعاليت ۲ ــ داستان مهربان ترين معلّم را برای دوستان خود تعريف کنيد.

هفته ى چهارم دى ماه
جلـسـه ى  اّول 



١ــ سوره هايی را که تاکنون آموخته ايد، در گروه های دو يا سه نفره تمرين کنيد و 
برای هم کالسی های خود بخوانيد. 

٢ــ کنار جمله ای که در اّول غذا خوردن می گوييم، عدد ١ و کنار جمله ای که در پايان 
آن می گوييم، عدد ٢ را بنويسيد. 

… ــ َالۡـَحـۡمـُد ِللِّٰه َرِبّ الۡـعـالَـميـَن 
حـيـِم  ۡحـٰمـِن الـرَّ … ــ ِبـۡسـِم اللِّٰه الـرَّ

٣ــ يکی از پيام های قرآنی درس های اّول تا سوم را برای دوستان خود بخوانيد. 

۴ــ اين کلمات و عبارات قرآنی را بخش بخش بخوانيد. 

َسـکَـَن                     َارونـی     بـاَرَک  
َمـساِکـَن                   َرواِکـَد     واِرُد  

  ١ــ يـا َابـانـا  
  ٢ــ َو  َاِرنـا   َمـنـاِسـَکـنـا  
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يادآورى
        1      

هفته ى چهارم دى ماه
جلـسـه ى  دوم 



٥ــ با کمک معلّم يا پدر و مادر خود و با استفاده از مقّوا، مانند شکل يک رحل قرآن درست کنيد: 
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