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پیام قرآنی                                  

جلسه ی دوم

سـوره ی َعـصـر  

َو  اۡعـَمـلوا  صاِلـًحـا
       کارهای خوب انجام دهید.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      سوره ی َحج،  آیه ی 51

با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.
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انس با قرآن در خانه       

 1ـ َو  َاۡصـِلـحوا ذاَت  بَـۡیـِنـُكـۡم 

 2ـ فَـاَ   ۡصـِلـحوا بَـۡیـَن  َاَخـَویۡـُكـۡم 

ذیـَن  آَمـنـوا  َو  َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت ـِر  الَـّ  3ـ َو  بَـِشّ

ه و ِبـما  تَـۡعـَمـلوَن  بَـصـیـٌر  َـّ  4ـ ِاۡعـَمـلوا ما  ِشـئۡـُتـۡم   ِان

ُكـۡم  لَـنا  َاۡعـمالُـنا  َو  لَـُكـۡم َاۡعـمالُـُكـۡم ُـّ نا  َو  َرب ُـّ ُه  َرب  5 ـ َالـلٰـّ

این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی  فرد خوانی 

 پیام قرآنی درس را همراه با معنای آن بخوان 
و سه کار خوبی را که هر روز انجام می دهی نام ببر.
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جلسه ی سوم

ه و  ِفـی  الۡـآِخـَرِة   لَـِمـَن  الـّصاِلـحیَن َـّ ١ــ َو  ِان

ِه  َخۡیـٌر  ِلـَمۡن  آَمـَن  َو  َعـِمـَل  صاِلـًحا ٢ــ ثَـواُب  الـلٰـّ

٣ــ َمۡن  َعـِمـَل  صاِلـًحـا   فَـِلـَنـۡفـِسـه ی  َو  َمۡن  َاساَء  فَـَعـلَـۡیـها 

ِیّـباِت  َو اۡعـَمـلوا  صاِلـًحا ُسـُل  كُـلـوا ِمـَن  الـطَـّ َها  الـرُّ ُـّ ٤ــ یا  َای

 فرد خوانی  فرد خوانی 

 فرد خوانی  فرد خوانی 

سـوره ی عـصـر  

این عبارات قرآنی را بخوانید.

 انس با قرآن در خانه       

 این عبارت قرآنی را بخوانید.

َمۡن  آَمـَن  بِـالـّلٰـِه  َو اۡلـَیۡوِم  اۡلـآِخـِر  َو  َعـِمـَل  صالِـًحا 

َفـلَـُهۡم  َاۡجـُرُهـۡم  ِعۡنـَد  َربِّـِهۡم
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این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی  فرد خوانی 

ه و  لَـۡیـَس  ِمۡن  َاۡهـِلـَك   َـّ 1ـ یـا  نـوُح   ِان

ه و  َعـَمـٌل  َغـۡیـُر  صاِلـٍح َـّ  2ـ ِان

 3ـ لَۡن  تَـنـالُـوا  الۡـِبـرَّ  َحـّتـٰی  تُـۡنـِفـقـوا  ِمـّمـا  تُـِحـبّـوَن

 4ـ َو اۡسـَمـعـوا  َو  َاطـیـعـوا  َو  َانۡـِفـقـوا  َخـۡیـًرا  ِلَ    نۡـُفـِسـُكـۡم

نۡـیـا  َحـَسـَنـًة  َو  ِفـی اۡلـآِخـَرِه   5ـ َو اكۡـُتـۡب  لَـنـا  فـی ٰهـِذِه  الـدُّ

جلسه ی چهارم

. .



6262

به کمک تصاویر، داستان  »نخلستان بر دوش«٭ را برای دوستانتان تعریف کنید.

انس با قرآن در خانه       

آیه ی ٩ سوره ی انسان را بخوان.

      ِانَّـما  ُنۡطـِعـُمـُكۡم  لِـَوۡجـِه  الـّلٰـِه  ال ُنـریـُد  ِمۡنـُكۡم  َجـزاًء َو ال ُشـكوًرا

٭ کتاب داستان راستان، جلد ١، داستان ٤٦، صفحه ی ١٥١، نوشته ی استاد شهید مطهری

٣ـ  پس از چند سال تالش، هسته های خرما به نخلستان 
تبدیل شدند.

٢ـ  امام علی علیه الّسالم هسته های خرما را در زمین کاشتند.

محصول  الّسالم،  علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  ٤ـ  
نخلستان را در راه خدا انفاق می کردند.

١ـ  از حضرت علی علیه الّسالم پرسیدند: چه بر دوش داری؟ 
حضرت فرمودند: نخلستان



 انس با قرآن در خانه       

سوره ی فیل را در خانه بخوان و با توّجه به شکل جدید همزه ) أ ( کلمات
و عبارات قرآنی صفحه ی بعد را پیش خوانی کن.

جلسه ی اول درس دهم 

م بخش بخش بخوانید.سـوره ی فـیل را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید. سـورهی فـیل را از روی لوحه، با اشاره

سوره ی فـیل

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حـیـِم ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم الـلٰـّ

َك ُـّ 1 ـ َا  لَـۡم تَـَر كَـۡیـَف  فَـَعـَل  َرب

   ِبـاَۡصـحـاِب  الۡـفـیـِل

ـَۡجـَعـلۡ   كَـۡیـَدهُـۡم  فى  تَـۡضـلـیـٍل 2 ـ َا  لَـۡم ی

3 ـ َو  َارۡ َسـَل  َعـلَـۡیـِهـۡم  طَـۡیـًرا  َابـابـیـَل

4 ـ تَـرۡ مـیـِهـۡم  ِبـِحـجـارَ ٍة  ِمـۡن  ِسـّجـیـٍل

5 ـ فَـَجـَعـلَـُهـۡم  كَـَعـۡصـٍف  َمـۡأكـوٍل

 اكنون سوره ی فـیل را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب، همراه با آن بخوانید.
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 آموزش لوحه

ۡءۡأ

٢ـ  امام علی علیه الّسالم هسته های خرما را در زمین کاشتند.



انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی  فرد خوانی 

جلسه ی دوم

               َرۡأفَـةٌ                 تَـۡأكُـُل              َمـۡأواهُـۡم

ـالِه 1 ـ َو  ۡأُمـرۡ   َاۡهـلَـَك  ِبـالـصَّ

2 ـ فَـۡأتـونـا  ِبـُسـۡلـطـاٍن  ُمـبـیـٍن

3 ـ ل تَـۡأُخـُذ ه و ِسـَنـةٌ  َو ل نَـوۡ مٌ

ۡحـساِن ۡلـاِ َه  یَـۡأُمـُر  ِبـالۡـَعـۡدِل  َو ا 4 ـ ِانَّ  الـلٰـّ

 سوره ی فیل  

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

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

این عبارت قرآنی را بخوان. 

ُخـِذ اۡلـَعـۡفـَو  َو  ۡأُمـۡر بِـاۡلـُعـۡرِف

 آموزش لوحه

. .



اصحاب فیلقصقّصه ی آیه ها 
در زمان هاى دور، در سرزمىن یَـَمن، مردى به نام َابـَرهه زندگى مى كرد. او حاكمى بى ایمان و ظالم بود. 
یک روز َابـَرهه شنىد كه همه ى مردم براى عبادت به شهر مّكه مى روند. َابَرهه خىلى ناراحت شد و تصمىم 
گرفت عبادتگاهى بهتر از كعبه بسازد. به دستور او بعد از چند ماه ساختمان بسىار بزرگى با سنگ هاى زیباى 

مرمر و مجّسمه هاى دیدنى ساخته شد.
ابرهه به مردم دستور داد آن خانه را زیارت كنند؛ ولى مردِم با ایمان، حرف او را گوش نكردند و مثل 
قبل به زیارت خانه ى كعبه مى رفتند. ابرهه كه ناراحت شده بود، فریاد زد: من به زودى به شهر مّكه حمله 

مى كنم و با فىل بزرگ خانه ى كعبه را از بىن مى برم.
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جلسه ی سوم




