
هفته ى اّول بهمن ماه
جلـسـه ى  اّول 

درس پنجم
كودك مسلمان 

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

50

2
1

3

4



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



پيام قرآنى

به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت وگوکرده و 
خاطرات خود را درباره ی رفتن به مسجد برای دوستان خود تعريف کنيد.

ـالَه  يـا ُبـنَـیَّ َاِقـِم الـصَّ
فرزندم! نماز بخوان 

     سوره ی لُقـمان، آيه ی ١٧ 

َصـاله: نماز 
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فعاليت ــ شعر« منم بّچه مسلمان» را به صورت دسته جمعی بخوانيد.

هفته ى اّول بهمن ماه
جلـسـه ى  دوم 



َاۡمـَاۡکـَاۡفـَاۡشـَاۡسـَاۡزَاۡرَاۡدَاۡتـَاۡبـ
ِاۡمـِاۡکـِاۡفـِاۡشـِاۡسـِاۡزِاۡرِاۡدِاۡتـِاۡبـ
ُاۡمـُاۡکـُاۡفـُاۡشـُاۡسـُاۡزُاۡرُاۡدُاۡتـُاۡبـ
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با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى 13

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد.لوحه ى 14

َاۡمـری             َاۡشـُکـَر             َاۡکـُفـَر                                        
َکـَشـَف       کـاِشـَف         ُمـۡسـِرفيـَن                                

هفته ى دوم بهمن ماه
جلـسـه ى  اّول 

فعاليت ۱ ــ پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد.
فعاليت ۲ ــ شعر « منم بّچه مسلمان» را به صورت دسته جمعی بخوانيد.



سوره ی َحمـد
حـيـِم ۡحـٰمـِن   ا  لـرَّ ِه ا  لـرَّ         ۱ ـ ِبـۡسـِم الـلّـّٰ

ـِه   َرِبّ    ا  لۡـعـا  لَـمـيـَن ۲ ـ اَ  لۡـَحـۡمـُد   ِلـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن   ا  لـرَّ ۳ ـ َالـرَّ
۴ ـ مـا  ِلـِك     يَـۡومِ  الـدّ يـِنِ

۵ ـ ِا يّـاَك  نَـۡعـبُـُد  َو  ِا يّـاكَ   نَـۡسـَتـعـيـُن
ـر     اطَ   ا  لۡـُمـۡسـَتـقـيـَم ۶ ـ ِاۡهـِد  نَـا      ا  لـِصّ

ذ يـنَ      َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡيـِهـۡم  ۷ ـ ِصـراَط    ا  لـَّ

     َغـۡيـِر  ا  لۡـَمـۡغـضـوِب  َعـلَـۡيـِهـۡم
     َو لَـا  الـّضـا  لّـيـَن  
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به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنيد و آيات ١ تا ٤ را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى  15   

فعاليت ۱ ــ پيام قرآنی درس را با هم بخوانيد.
فعاليت ۲ ــ لوحه ی ۱۴ را از روی کتاب درسی برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد.

ف
ف

هفته ى دوم بهمن ماه
جلـسـه ى  دوم 
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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 انتخاب کنيد.

ففففففففففعاليت ــ با نگاه به سوره ی حمد، آيات ۱ تا ۴ را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.

هفته ى سوم بهمن ماه
جلـسـه ى  اّول 
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هفته ى سوم بهمن ماه
جلـسـه ى  دوم 

فعاليت ۱ ــ شعر سوره ی حمد را يک بار به صورت دسته جمعی بخوانيد.
فعاليت ۲ ــ به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنيد و ابتدا قرائت آيات ١ تا ٤ سوره ی حمد را همه با هم همراه   

با نوار بخوانيد و آن گاه آيات ٥ تا ٧ را به صورت دسته جمعی با نوار هم خوانی کنيد. 



با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى16

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد.لوحه ى 17

  ۱ ـ ُقـۡلـنـا ال َتـَخـۡف  
  ٢ ـ ِاۡن ُکـۡنـُتۡم موِقـنيـَن   

  ٣ ـ َنۡقـَتـِبـۡس  ِمۡن  نوِرُکۡم   
  ٤ ـ َاَفـَمـۡن  َيۡخـُلـُق َکـَمـۡن ال َيۡخـُلـُق  

قرآن بخوانيم

ِاۡخـخـو خـیخيـخـاُخـِخـَخـ
ِاۡقـقـوقـیقـيـقـاُقـ ِقـَقـ
ِاۡلـلـولـیلـيـلـالُـلِـَلـ
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فعاليت ــ با نگاه به سوره ی حمد آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.

هفته ى چهارم بهمن ماه
جلـسـه ى  اّول 



هفته ى چهارم بهمن ماه
جلـسـه ى  دوم 
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با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيد.لوحه ى 18

ُاۡجـجـوجیجـيـجـاُجـ ِجـَجـ 
ـُِهـَهـ ُاۡهـهـوهـیهـيـهـاه

با اشاره ی معلّم اين عبارات  قرآنی را به صورت دسته  جمعی و بخش بخش بخوانيد.لوحه ى  19

  ۱ ـ َنۡجـزی َمۡن َشـَکـَر   

  ٢ ـ َخـَلـَقـنی َفـُهـَو َيۡهـديـِن  
  ٣ ـ َو َيۡهـدی ِاَلۡيـِه َمۡن َانـاَب   

  ٤ ـ َلـها ما َکـَسـَبۡت َو َلـُکۡم ما َکـَسۡبـُتۡم  

ُهِهَهـُهـِهـَه

فعاليت ۱ ــ   به لوحه ی سوره ی حمد نگاه کنيد و آن  را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.

فعاليت ۲ ــ لوحه ی ۱۷ را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد.
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پيام قرآنى
ـۡر َو ِثـيـاَبـَک َفـَطـِهّ

و لباست را تميز و پاکيزه نگه دار.
ِثّـر، آيه ی ٤ سوره ی ُمـدَّ   

به کمک تصويرها درباره ی پيام قرآنی با يک ديگر گفت  وگو کنيد.

فعاليت ۱ ــ با نگاه به سوره ی حمد، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد.
فعاليت ۲ ــ لوحه ی ۱۹ را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت دسته جمعی بخوانيد.

هفته ى اّول اسفند ماه
جلـسـه ى  اّول 


