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لشكر ابرهه به طرف شهر مّكه به راه افتاد و شب هنگام به مّكه رسىد. مردم مّكه با شنىدن اىن خبر به كوه هاى 
اطراف شهر پناه بردند.

صبح روز بعد ابرهه دستور داد تا فىل بزرگ را بىاورند. اّما لشكرىان هرچه تالش كردند، نتوانستند فىل را به 
حركت وادار كنند. فىل به جاى آن كه به سوى شهر مّكه برود، به سوى سرزمىن ىمن شروع به حركت كرد. ابرهه 
كه از آمدن فىل ناامىد شده بود، با عصبانىت بر اسبى سوار شد تا لشكر را به سوى مّكه حركت دهد. در همىن وقت 
تعداد بسىار زىادى پرنده ى كوچک در آسمان مّكه دىده شدند. هر پرنده چند سنگرىزه در نوک و چنگال هاى خود 
داشت. پرنده ها به لشكر ابرهه حمله كردند. آن ها سنگرىزه ها را بر سر ابرهه و سربازانش انداختند. سنگرىزه ها با 
شّدت به سر و بدن آن ها مى خورد و بدنشان را سوراخ و زخمى مى كرد. ابرهه و لشكرش بدون اىن كه بتوانند وارد 

شهر مّكه شوند، با قدرت خداوندِ بزرگ از بىن رفتند و خانه ى كعبه بر جاى ماند.
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1 ـ ِاۡقـَرۡأ  ِكـتـابَـَك

2 ـ ىَـۡأكُـُل  ِمـّمـا  تَـۡأكُـلـوَن  ِمـۡنـُه
كـاه�ِ ـالِة  َو  الـزَّ 3 ـ َو كـاَن  ىَـۡأُمـُر  َاۡهـلَـه و ِبـالـصَّ

٤ ـ ِانَّ ااۡلَبۡـراَر ىَـۡشـَربـوَن ِمـۡن کَـۡأٍس کـاَن ِمـزاُجـهـا کـافـوًرا

٥ ـ فَـۡأِت ِبـآىَـٍة ِاۡن کُـۡنـَت ِمـَن الـّصـادقـىـَن

نَّ الۡـَجـنَّـَة ِهـَی الۡـَمـۡأوٰی ٦ ـ فَـاِ

 فرد خوانی  اىن عبارات قرآنی را بخوانىد.

 انس با قرآن در خانه       

1ـ عبارات باال را بخوان و زىر کلمات دارای »  أۡ « خط بکش.
2ـ اىن عبارت قرآنی را بخوان. اىن عبارت به آمدن آخرىن پىامبر خدا ىعنی حضرت محمد )ص( 

بشارت داده است.

تى  ِمۡن  بَـعۡـِدی  اۡسـُمـهو َاۡحـَمـُد ـًرا  بِـَرسوٍل  َیـأۡ َو  ُمـبَـِشّ
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 فرد خوانی 

 فرد خوانی 

جلسه ی چهارم

شمرده بخوانىد.

حـىـمِ ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                ِبـۡسـمِ الـلٰـّ

ُب  ِبـا لـدّ ىـنِ ذى  ىُـَكـِذّ 1 ـ َا َر َاىۡـَت   الَـّ

ذى  ىَـدُعُّ  الۡـَىـتـىـَم َك  الَـّ ـِ 2 ـ فَـذٰ ل

3 ـ َو  ال ىَـُحـضُّ  َعـلـىٰ  طَـعـاِم  الۡـِمـۡسـكـىـِن

٤ ـ فَـَوىۡـٌل  ِلـۡلـُمـَصـلّـىـَن

ذىـَن  هُـۡم  َعـۡن  َصـالِتـِهـۡم  سـاهـوَن ٥  ـ َالَـّ

ذىـَن  هُـۡم  ىُـرائـوَن ٦  ـ َالَـّ

7 ـ َو  ىَـۡمـَنـعـوَن  الۡـمـاعـوَن

سوره ی ماعون

اكنون سوره ی ماعون را از نوار ىا کتاب گوىا گوش كنىد و با نشان دادن خط از روی كتاب همراه با آن بخوانىد.



انس با قرآن در خانه        
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       آبـائـى            ُدعـائـى             ُرئـوُس             ُمـۡسـَتهـِزئـوَن

1 ـ  َو ال ىَـئـوُده و  ِحـۡفـظُـُهـما

َك َرئـوف ٌ  َرحـىـمٌ َـّ نـا  ِان َـّ 2 ـ  َرب

3 ـ  ِانَّ  الۡـَعـۡهـَد كاَن  َمـۡسـئـواًل

ـِئـَك  ىَـۡقـَرئـوَن  ِكـتـابَـُهـۡم ـٰ ٤ـ  فَـاُول

هُ  ٥ ـ  َو  مـا  تَـشـائـوَن  ِااّل  َانۡ  ىَـشـاَء  الـلٰـّ

اىن كلمات و عبارات قرآنی را بخوانىد.

1ـ سوره ی مائون را بخوان و آن را حفظ کن.
2ـ عبارات باال را بخوان و زىر کلمات دارای »ئی« و »ئو«، خط بکش.

3ـ اىن عبارت قرآنی را بخوان.

 فرد خوانی 

لَـُهۡم ما َیـشائوَن فیـها َو لَـَدۡیـنا َمـزیـٌد
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 جمع خوانی  سوره های فىل و ماعون

فّعالّیت: داستان اصحاب فىل را برای کالس تعرىف کنىد.

حفظ پیام

مراحل بازی
1ـ دانش آموزان به گروه های پنج نفره تقسىم می شوند.

2ـ معلم موضوع ىکی از پىام ها را می گوىد و از گروه ها می خواهد که برای خواندن پىام قرآنی مربوط 
اعالم آمادگی کنند.

3ـ هر گروه که زودتر اعالم کرد، آن پىام را می خواند.
٤ـ معلم به گروهی که پىام قرآنی را درست خوانده است، امتىاز می دهد.

تذکر: حداقل ٦ پىام قرآنی پرسىده شود.

اىن حدىث نورانی را همراه با معنای آن بخوانىد و درباره آن با ىک دىگر گفت وگو کنىد.حدیث نورانی

حضرت فاطمه سالم اللّٰه علىها فرمودند:

فّعالّیت: اىن حدىث نورانی را حفظ کنىد.

انس با قرآن در خانه        

1ـ پىام های قرآنی کتاب را که از حفظ هستی، برای خانواده ات بخوان.
2ـ درباره ی اىن حدىث نورانی با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.

جلسه ی پنجم

َاۡلـجـاُر ثُـمَّ الـّداُر 
اّول برای همساىگان و دوستان خود از خدا خىر و خوبی 

بخواهىد و سپس برای خودتان.

مسابقه و سرگرمی 



نّقاشی کن

فّعالّیت اّول: از بىن کلمات زىر، هر کلمه و معنای آن را ىک رنگ بزن. 

                                                                             

                                                                    

فّعالّیت دوم: سوره هاىی را كه از حفظ هستی، با دوستت در کالس بخوان. ) ىک آىه تو و ىک آىه دوست تو (

فّعالّیت سوم: سوره ی ماعون را برای هم کالسی های خود بخوان.

فّعالّیت چهارم: با توّجه به ىکی از پىام های قرآنی درس ششم تا دهم، ىک نّقاشی بکش.

نماز اسراف نکنىدِنۡعـَمةَالـلّٰـه

نعمتُخـداَرحىمال ُتۡسـِرفواَصـالةبخشنده

مهربان َرۡحـٰمن

 ىادآوری 2
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جلسه ی اّول درس یازدهم 

شمرده بخوانىد.

سوره ی کـافـرون

حـىـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم  ا لـلٰـّ

َهـا  الۡـكاِفـروَن ُـّ 1 ـ ُقـۡل  ىـا  َاى

2 ـ ال  َاۡعـبُـُد  ما  تَـۡعـبُـدوَن

3 ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

٤ ـ َو ال  َانَـا  عاِبــٌد  ما  َعـبَـۡدتُـۡم

٥ ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

٦ ـ لَـُكـۡم  دىـنُـُكـۡم  وَ              ِلـَى  دىـِن

اكنون سوره ی كافرون را از نوار ىا کتاب گوىا گوش كنىد و با نشان دادن خط از روی كتاب همراه 
با آن بخوانىد.

 فرد خوانی 
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1 ـ  َو ىُـَعـِلّـُمـَك  ِمۡن  تَـۡأوىـِل  ااۡلَحادىـِث

2 ـ  ِانّی  َارانی  َاۡحـِمـُل  فَۡوَق  َرۡأسی  ُخبۡـًزا

بَـعوُه  َرۡأفَـًة  َو  َرۡحـَمـه�ً ذىـَن  اتَـّ 3 ـ   َو  َجـَعۡلـنا  فی  ُقـلوِب  الَـّ

٤ ـ   َو  َانۡـَزلۡـَنـا  الۡـَحـدىـَد  فىـِه  بَـۡأٌس  َشـدىـٌد  َو  َمـناِفـُع  ِلـلـّناِس

اىن عبارات قرآنی را بخوانىد. فرد خوانی 

انس با قرآن در خانه       

1ـ عبارات قرآنی باال را برای اعضای خانواده ات بخوان.
2ـ چهار سوره ای را که با » ُقل « شروع می شود، نام ببر و » چهار ُقل « را بخوان.
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