
هفته ى اّول آبان ماه
جلسه ى اّول و دوم  نعمت های خدانعمت های خدا

درباره ی اين تصوير با دوستان خود گفت و گو کنيد و نظر خود را به يک ديگر بگوييد
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درس دوم

سوره ی توحيد جمع خوانى
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با کمک معلّم خود، اين شعر زيبا را با هم بخوانيد

فعاليت: نام پنج نعمت از نعمت های خدا را بگوييد

انس  با   قرآن   در  خانه

سرود

با هم بخوانيم

شعر نعمت های خدا را از کتاب گويا گوش کن و همراه با آن بخوان

اين شعر زيبا را شبيه کتاب گويا و به صورت دسته جمعی بخوانيد



همراه با کتاب گويا   دسته جمعی بخوانيد

28

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 موردنظر نيست

حـيـِم ۡحـٰمـِن   ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

۱ ـ  ِا نّـا  َاۡعـطَـۡيـنـاَك  ا لۡـَكـۡوثَـَر

۲ ـ  فَـَصـِلّ  ِلـَر   ِبّـَك َو  ا  نۡـَحـۡر

۳ ـ ِانَّ شـاِنـئَـَك  هُـَو  ا  ۡالَبۡـَتـُر

فعاليت ۱: شعر «نعمت های خدا» را به کمک معلّم خود با هم بخوانيد

سوره ی کوثر

فعاليت ۲: از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی کوثر را 
به صورت انفرادی بخوانند 

ف
به

هفته ى اّول آبان ماه
جلسه ى  سوم

لوحه ى2

سوره ی کوثر را برای اعضای 
خانواده ات بخوان

انس  با   قرآن   در  خانه
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هفته ى اّول آبان ماه
جلسه ى  چهارم 

فعاليت: هريک از دانش آموزان سوره ی کوثر را از حفظ بخوانند

بيش تر بدانيم

١ــ  سوره ی کوثر درباره ی حضرت فاطمه ی زهرا سالم اللّٰه عليها است
٢ــ  او دختر پيامبرمان بود او با همه و با پدر و مادرش مهربان بود

٣ــ  پيامبر او را خيلی دوست داشت ما روز تولّد ايشان را جشن می گيريم
٤ــ  ما آن روز را روز مادر می ناميم

سعی کن سوره ی کوثر را برای اعضای خانواده ی خود از حفظ مانندکتاب   گويا بخوانی انس  با   قرآن   در  خانه

مسابقه و سرگرمى
مراحل بازی

١ــ چند دانش آموز داوطلب سوره ی کوثر را مانند کتاب گويا برای هم کالسی های خود می خوانند
٢ــ ساير دانش آموزان در انتخابات قاريان بهتر، به معلم خود کمک می کنند

سوره ی کوثرجمع خوانى



کبرٰی هاشمی

………………

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

سوره ی کوثر و شعر آن را برای اعضای خانواده ی خود بخوان

هفته ى دوم آبان ماه
جلسه ى  اّول

30

انس  با   قرآن   در  خانه

سوره ی کوثر را به صورت دسته جمعی بخوانيدبا هم بخوانيم
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هفته ى دوم آبان ماه
جلسه ى  دوم 

پيام قرآنى

ِه ـ لـّٰ َالۡـَحـۡمـُد ِل
الهی شکر !

                          سوره ی َحمد، آيه ی ٢
         َحۡمد : ُشکر              

گفت وگو: چند نعمت ديگر خدا را نام ببريد

اين پيام قرآنی را حفظ کن و آن را برای اعضای خانواده ات بخوان انس  با   قرآن   در  خانه

فعاليت: نام اين نعمت ها را بگوييد و شکل آن ها را کامل و سپس رنگ آميزی کنيد

سوره ی کوثرجمع خوانى



لحکم حديث ١٧٧ ص ٢٨. ٭ کتاب غر

فعاليت ١: پيام قرآنی جلسه ی قبل را ابتدا به صورت دسته جمعی و سپس انفرادی بخوانيد

حديث نورانی امروز را برای پدر و مادر مهربانت 
بخوان و سعی کن هميشه به آن عمل کنی
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هفته ى دوم آبان ماه
جلسه ى  سوم

انس  با   قرآن   در  خانه

يحديث نورانى

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد
اميرالمؤمنين امام علی عليه الّسالم فرمودند:

ـۡکـُر َمـۡفـروٌض٭ َالـشُّ
تشکّر کردن واجب است.

فعاليت ٢: اين شعر زيبا را با هم بخوانيد

سوره ی کوثر جمع خوانى

مصطفٰی رحماندوست



با دوستان خود گفت وگو کنيد و داستان اين تصويرها را بگوييد

داستان نان را برای اعضای خانواده ی خود تعريف کن

فعاليت:  پيام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانيد
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هفته ى دوم آبان ماه
جلسه ى  چهارم 

انس  با   قرآن   در  خانه

داستان نانداستان نان

سوره ی کوثرجمع خوانى



اين پيام قرآنی را حفظ کن و آن را 
برای اعضای خانواده ات بخوان

34

هفته ى سوم آبان ماه
جلسه ى  اول

پيام قرآنى

ِه َو اۡشـکُـروا ِنـۡعـَمـةَ الـلـّٰ
از خدا که به شما نعمت های زيادی داده است، تشّکر کنيد.

                                                      سوره ی َنحل، آيه ی ١١٤
ه: خدا    نِۡعَمة: نعمت                 َالّلٰ

انس  با   قرآن   در  خانه

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

سوره ی کوثر و شعر آن

فعاليت:  پيام قرآنی قبل را به صورت دسته جمعی بخوانيد

جمع خوانى



فعاليت:
١ـ پيام قرآنی جلسه ی قبل را ابتدا به صورت دسته جمعی و سپس انفرادی بخوانيد

٢ـ شعر «چند دانه قاشق» را همه با هم بخوانيد
٣ـ داستان نان را برای هم کالسی های خود بگوييد

٤ـ حديث نورانی درباره ی تشّکر را ابتدا دسته جمعی و سپس انفرادی بخوانيد

يکی از فعاليت های جلسه ی امروز را برای اعضای خانواده ات اجرا کن انس  با   قرآن   در  خانه

35

هفته ى سوم آبان ماه
جلسه ى  دوم 

مسابقه و سرگرمى

مراحل بازی
شماره ای  آن ها  از  هريک  برای  و  بنويسيد  تخته  روی  را  نورانی  احاديث  و  قرآنی  پيام های  ١ــ 

بگذاريد
٢ــ دانش آموزان را به گروه های ٥ نفره تقسيم کنيد

٣ــ معلم از گروه ها می خواهد با شنيدن هر شماره، آن پيام قرآنی يا حديث نورانی را با هم بخوانند

سوره ی کوثر جمع خوانى



ففعاليت: سوره ی توحيد و سوره ی کوثر را  شبيه کتاب گويا برای کالس بخوانيد

پيام های قرآنی را که تاکنون حفظ کرده ای، برای اعضای خانواده ات بخوان

ـۡکُـۡم َسـالٌم َعـلَـي
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

ِه َالۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ

مسابقه و سرگرمى

 ١ــ ــ اين پيام های قرآنی را بخوانيد

٢ــ با دوستان هم گروه خود نمايشی اجرا کنيد که حداقل يکی از پيام های باال در آن به کار رفته باشد

هفته ى سوم آبان ماه
جلسه ى  سوم

36

انس  با   قرآن   در  خانه

نمايشنمايش

سوره  های توحيد و کوثر جمع خوانى



با اعضای خانواده ات مشورت کن و بگو اين تصوير با کدام يک از پيام های قرآنی اين درس ارتباط دارد

فعاليت:
 ۱ ـ هر يک از دانش آموزان سوره ی کوثر را برای دوستان خود بخوانند

۲ ـ پيام های قرآنی اين درس را به صورت دسته جمعی بخوانند

ف

هفته ى سوم آبان ماه
جلسه ى  چهارم 

37

دانش آموزان عزيز!
١ــ نام اين نعمت خدا را بگوييد

٢ــ آب چه فايده هايی برای ما دارد؟
٣ــ چگونه می توان اين نعمت خدا را حفظ و نگه داری کرد؟

اين جمله را کامل کنيد:اين جمله را کامل کنيد: خدا آب را آفريد تا  خدا آب را آفريد تا ..............

انس  با   قرآن   در  خانه


