
دانش آموزان عزيز! سالم
دوست داريد در جشن قرآن، کدام يک از اين کارها را انجام دهيد؟

١ــ يک شعر يا يک سوره ی زيبا بخوانيد
٢ــ خاطره يا داستانی درباره ی قرآن تعريف کنيد

هفته ى اّول مهرماه
درس اّول

به نـام خـدا، بـسـم الّلـه
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1

جلـسـه ى اّول و دوم 

معلّم گرامی ! به کمک دانش آموزان، کالس را برای برگزاری جشن قرآن در جلسه ی دوم آماده کنيد



والدين گرامی! با حضور خود در جشن آغاز آموزش قرآن، کودک خود را شاد و سرفراز کنيد
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معلّم گرامی! بسيار مناسب است اين جشن را با حضور والدين به ويژه مادران برگزار کنيد تا دانش آموزان 
درس قرآن را با دلگرمی و خاطره ی خوشی آغاز کنند



پيام قرآنى
حـيـِم ۡحـمـِن الـرَّ بِـۡسـِم الـّلـِه الـرَّ

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سوره ی حمد، آيه ی ١
 ِاسم: اسم، نام  َالّلٰه: خدا

گفت وگو: چه کارهای ديگری را با نام خدا آغاز می کنيم؟

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

هفته ى دوم مهرماه
جلـسـه ى  اّول 
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با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد

هفته ى دوم مهرماه
جلـسـه ى  دوم 
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با هم بخوانيم

                         

فعاليت ۱- پيام قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد

فعاليت ۲- تابلوی زير را با رنگ آميزی، تزيين کنيد



فعاليت ۱ــ پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد

به لوحه ی سوره ی توحيد نگاه کنيد و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد

حـيـِم ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ
ُه َاَحـٌد ۱ ـ  ُقـۡل هُـَو الـلـّٰ

ـَمـُد ُه ا لا لــصَّ ٢ ـ   َالـلـّٰ
٣ ـ   لَـم يَـِلـۡد َو لَـۡم يـولَـۡد

٤ ـ   َو لَـۡم يَـکُـۡن لَـه و کُـُفـًوا َاَحـٌد

سوره ی توحيد

والدين گرامی! توجه کنيد خواندن سوره با نگاه به شکل کلی آيات و عبارات، کفايت می کند در اين مرحله کسب 
توانايی خواندن کلمات به تفکيک حروف لزومی ندارد

هفته ى سوم مهر ماه
جلـسـه ى  اّول 

لوحه ى 1   
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فعاليت ۲- از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی توحيد را به صورت انفرادی بخوانند



با کمک معلم خود اين شعر زيبا را بخوانيد و برای آن يک نام مناسب بگوييد

...........................................

با هم بخوانيم
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کبرٰی هاشمی

فعاليت ۲- از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی توحيد را به صورت انفرادی بخوانند

هفته ى سوم مهرماه
جلـسـه ى  دوم 

فعاليت ۱- با نگاه به سوره ی توحيد، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد



پيام قرآنى
َسـالٌم َعـلَـۡيـکُـۡم

سالم بر شما
سوره ی َرعد، آيه ی ٢٢

  َسـالم : سالم

فعاليت ــ به لوحه ی آموزش سوره ی توحيد نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد

 به کمک اين تصويرها درباره ی پيام قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنيد 

هفته  ى چهارم مهرماه
جلـسـه ى   اّول 
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فعاليت٣ ــ به کمک دوستان خود سالم کردن به يک ديگر را نمايش دهيد
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فعاليت٤ ــ يک نّقاشی با موضوع سالم بکشيد

فعاليت ۱- پيام قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانيد
فعاليت ۲- با نگاه کردن به سوره ی توحيد، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد

هفته ى چهارم مهرماه
جلـسـه ى  دوم 


