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فرد خوانیفرد خوانی

َحـّتـٰی          كـانـوا            َتـَوّلـٰی          ُاِمـروا

 1ـ  ُصـُحـِف  ِابۡـراهـیـَم  َو  موسـٰی
ذی  َخـلَـَق  فَـَسـّوٰی َـّ ل 2ـ  َاَ  

لوا                        3ـ  فَـَعـلَۡیـِه  تَـَوكَـّ  

 4ـ  ِاۡصـِبـروا َو صـاِبـروا َو راِبـطـوا

كلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

سوره ی فلق، پیام و عبارات قرآنی این درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوان.

 آموزش لوحه
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این دو پیام قرآنی را بخوان و زیر کلمات شبیه به هم خط بکش.

حیُم           ۡحـٰمـُن الـرَّ                                                            2ـ ُهـَو الـرَّ

جلسه ی چهارم
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یادآوری سوره ی َكـوَثـر  

فرد خوانیفرد خوانی

 جمع خوانی  جمع خوانی  جمع خوانی 

اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

این عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.  آموزش لوحه

ـَمـُد  ُه  الصَّ 1ـ  َالـلٰـّ

2ـ  َرِبّ  الۡـعالَـمیـَن

َه 3ـ  َاِن  اۡعـبُـُدوا  الـلٰـّ

توِن  ـۡ ی 4ـ  َو  الـّتـیـِن  َو  الـزَّ

5  ـ  َو  هُـَو  الۡـَغـفوُر  الۡـَودوُد

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ 1ـ بِۡسـِم الـلٰـّ
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جلسه ی اّول درس سوم 

م بخش بخش بخوانید.ی معلم بخش بخش بخوانید.ی معلم بخش بخش بخوانید.سوره ی َحمـد را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید. سورهی ح را از روی لوحه، با اشاره

سوره ی َحـمـد

اكنون سوره ی َحمـد را از نوار با کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.

َك       ِك       ُك ك            ک 

    سوره ی حمد را از نوار یا کتاب گویا گوش كن و سعی كن شبیه آن بخوانی.

حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ 1ـ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ِه  َرِبّ   الۡـعـالَـمـیـَن 2 ـ  َالۡـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

حـیـِم      ۡحـٰمـِن  الـرَّ 3 ـ  َالـرَّ
4ـ  مـا ِلـِك  ىَـۡوِم٭         الـّدىـِن

5  ـ  ِایّـاَك نَـۡعـبُـُد  َو  ِایّـاَك  نَـۡسـَتـعـیـُن
ـراَط    الۡـُمـۡسـَتـقـیـَم 6 ـ  ِاۡهـِد نَـا  الـِصّ

ذیـَن   َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡیـِهـۡم  7 ـ  ِصـراَط  الَـّ
َغـۡیـِر  الۡـَمـۡغـضـوِب  َعـلَـۡیـِهـۡم  َو  َ   الـّضـالّـیـَن 

ـ «، واو ساكن بیاید )ـَـ وۡ   ( واو نرم تر تلفظ مى شود؛ مانند تلفظ »َیۡوِم« در نوار. توجه دانش آموزان را به این گونه تلفظ جلب كنید. ـَ ٭ همان طور كه مى دانید اگر بعد از » ـ

 آموزش لوحه
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سوره ی َحمـد را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید.

اكنون سوره ی َحمـد را از نوار با کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.

جلسه ی دوم

با نگاه به سوره ی حمد از روی كتاب خود و گوش کردن نوار، آن را ابتدا دسته جمعی و 
سپس انفرادی بخوانید.

تَـۡمـِلـُك َمـِلـِك  َعـلَـۡیـَك          َصـۡدَركَ 

   1ـ  َو  ِالَـۡیـَك  َانَـبۡـنـا

2ـ  َو  َاۡدِخـۡلـنـا  فـی  َرۡحـَمـِتـَك

3ـ  َو  اَ لۡـِق  مـا  فـى  یَـمـیـِنـَك

4ـ كَـذ ِٰلـَك ِكـۡدنـا  ِلـیـوُسـَف

این عبارات قرآنی را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم، بخش بخش بخوانید.

اكنون هر كدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانید.فرد خوانیفرد خوانی

 سوره ی حمد را بخوان و تعداد کلمه های دارای حرف » ك « را بنویس.
                                           ……… کلمه

 آموزش لوحه



جلسه ی سوم   

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت   وگو كنید، و بگویید نیكوكاران چه كسانی هستند.

پیام قرآنی                                  

ُه ُیـِحـبُّ اۡلـُمۡحـِسـنیَن        َو الـلٰـّ

          ُمۡحـِسن: نیكوكار

1818

خدا، نیكوكاران را دوست دارد.

سوره ی آل ِعمران،  آیه ی 134



   

انس با قرآن در خانه       

 پیام قرآنی درس را بخوان و سه مورد از كارهایی را كه نیكوكاران انجام می دهند نام ِببر.

1919

١ـ  ِانّـا  نَـراَك  ِمـَن  الۡـُمـۡحـِسـنیَن        

٢ـ  ِانّـا  كَـٰذِلـَك  نَـۡجـِزی  الۡـُمـۡحـِسـنیَن   

َه  یُـِحـبُّ  الۡـُمـۡحـِسـنیَن  ٣ـ  َو َاۡحـِسـنـوا ِانَّ الـلٰـّ   

سـاَن   ِبـواِلـَدیۡـِه   ِاۡحـسـانًـا نـۡ ـۡیـَنـا   الۡـاِ ٤ـ  َو َوصَّ   

سـاَن  فـی  َاۡحـَسـِن  تَـۡقـویـٍم نـۡ 5  ـ  لَـَقـۡد  َخـلَـۡقـَنـا  الۡـاِ   

فرد خوانیفرد خوانی این عبارات قرآنی را بخوانید. 
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2020

جلسه ی چهارم

1ـ  َو  اۡجـَتـِنـبُــوا الـطّـاغـوَت

2ـ  فَـِنـۡعـَم  الۡـَمـۡولـٰی  َو ِنـۡعـَم  الـنَّـصـیـُر 

ِه نَـۡتـلـوهـا َعـلَۡیـَك ِبـالۡـَحـِقّ 3ـ  ِتۡلـَك آیـاُت الـلٰـّ

یـاَح  فَـُتـثـیـُر َسـحـابًـا  ذی یُـۡرِسـُل الـِرّ ُه  الَـّ 4 ـ  َالـلٰـّ  

فعالیت: این عبارات قرآنی را بخوانید و در جای مناسب فلش بگذارید.

          1ـ َو هٰـَذا اۡلـَبـَلـِد اۡلـَامیـِن                                 

          2ـ َفـاۡسـَتـِبـُقوا اۡلـَخۡیـراِت

 سعی کن به کمک خانواده ی خود به تدریج سوره ی حمد را حفظ کنی.

این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانیفرد خوانی
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جلسه ی اّول درس چهارم 

سوره ی نـاس را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید.

سوره ی نـاس
حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

1ـ  ُقـۡل  َاعـوُذ  ِبــَرِبّ  الـّنـاِس
2ـ  َمـِلـِك  الـّنـاِس

ـِه  الـّنـاِس ـٰ 3ـ  ِال
4ـ  ِمـۡن  َشـِّر  اۡلـَوۡسـواِس  الۡـَخـّنـاِس

ذى  یُـَوۡسـِوُس  فى  ُصـدوِر الـّنـاِس 5  ـ  َالَـّ
6  ـ  ِمـَن  الۡـِجـنَّـِة  َو  الـّنـاِس

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

    سوره ی ناس را از روی كتاب با دّقت بخوان. 

 آموزش لوحه

ُة ـُة   ـة    ة        ت           ـَة          َة         ـِة  ِة  




