
هفته ى چهارم فروردين ماه
درس هفتم

جلـسـه ى اّول 
پيامبران خدا

با راهنمايی معلّم ، با قّصه ی پيامبران بزرگ خدا آشنا شويد
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من بنده ی خد 
و هستم. و پيامبر 

فعاليت ــ پيام قرآنی درس قبل را به 
صورت دسته جمعی بخوانيد



هفته ى چهارم فروردين ماه
جلـسـه ى دوم

قرآن بخوانيم

با اشاره ی معّلم اين کلمات و عبارت های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد لوحه ى27

ـها َعمَّ          َکـّال         ِاّال         َهـمَّ          ُاِمّ
  ۱ ـ َو ِاّنا َلـصاِدقوَن                                                           
  ٢ ـ ِاۡن ُکۡنـُتۡم صاِدقيـَن                                                      
  ٣ ـ ال َاۡعـُبـُد ما َتـۡعـُبـدوَن                                                 
  ٤ ـ َو ما َرَمۡيـَت  ِاۡذ  َرَمۡيـَت                                                
  ٥ ـ لِـَم َتـقولوَن ما ال َتۡفـَعـلوَن                                          

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيدلوحه ى26

صوصیصيـصـاُصـِصـَصـ

ذوذیذيـذاُذِذَذ

ـعوـعیـعيــعاُعـِعـَعـ

ُاۡعـِاۡعـَاۡعـُاۡذِاۡذَاۡذُاۡصـِاۡصـَاۡصـ
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فعاليت ــ هر کدام، داستان يکی از تصويرهای جلسه ی قبل را برای دوستان خود تعريف کنيد 
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هفته ى اّول ارديبهشت ماه
جلـسـه ى  اّول

لوحه ى  28   

سوره ی نَصـر

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

ِه ا لـرَّ ۡحـٰمـِن     ا لـرَّ حـيـِم ِبـۡسـِم الـلّـّٰ
ِه  َو ا  لۡـَفـۡتـُح ۱ ـ  ِاذا  جـاَء  نَـۡصـرُ    الـلّـّٰ

۲ ـ   َو  رَ َايۡـَت ا لـّنـاَس يَـۡدُخـلوَن  
ِه َافۡـواًجـا       فـى  ديـِن الـلّـّٰ

۳ ـ   فَـَسـِبّـۡح  ِبـَحـۡمـِد  رَ  ِبّـَك َو اۡسـَتـۡغـِفـۡر ُه 
ه و  كـاَن  تَـّوا  بًـا                                                ـَّ      ِا ن

فعاليت ۱ ــ عبارات قرآنی لوحه ی ۲۷ را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانيد

فعاليت ۲ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهيد سوره ی نصر را به صورت انفرادی بخوانند
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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 بگوييد

فعاليت ــ با نگاه به سوره ی نصر، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد

هفته ى اّول ارديبهشت ماه
جلـسـه ى دوم
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با دّقت در تصاوير، داستان كودكی حضرت موسٰی عليه الّسالم را برای دوستان خود بيان کنيد

              كودكى حضرت موسى عليه الّسالم

فعاليت ۱ ــ با نگاه به سوره ی نصر، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد
فعاليت ۲ ــ شعر سوره ی نصر را يک بار با هم به صورت دسته جمعی بخوانيد

هفته ى دوم ارديبهشت ماه
جلـسـه ى  اّول

1
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پيام قرآنى
ِه ـٌد َرسـوُل الـلـّٰ ُمـَحـمَّ

حضرت محّمد پيامبر خدا است
                                                                              سوره ی فتح، آيه ی ۲۹

َرسـول: پيامبر

هفته ى دوم ارديبهشت ماه
جلـسـه ى  دوم 

 ی فَتح، آيه ی ۲۹
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به کمک تصوير درباره ی پيام قرآنی با يکديگر گفت وگو کنيد

ـٍد ـٍد َو آِل ُمـَحـمَّ 1َالـّلٰـُهـمَّ َصـِلّ َعـلـی ُمـَحـمَّ

فعاليت ۱ ــ به لوحه ی آموزش سوره ی نَصر نگاه کنيد و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانيد

فعاليت ۲ ــ به کمک تصاوير، داستان کودکی حضرت موسٰی عليه الّسالم را برای دوستان خود تعريف کنيد



قرآن بخوانيم

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيدلوحه ى 29

ثوثیثيـثاُثـِثـَثـ
حوحیحيـحاُحـِحـَحـ

ضوضیضيـضاُضـِضـَضـ

ُاۡضـِاۡضـَاۡضـُاۡحـِاۡحـَاۡحـاُ ۡثـِاۡثـاَ  ۡثـ

با اشاره ى معلّم اين عبارت هاى قرآنى را به صورت دسته جمعى و بخش بخش بخوانيد .لوحه ى 30

  ١ـ َو َاۡحـِسـنوا                                                                      
  ٢ـ َو ما  َضـُعـفوا                                                                     
  ٣ـ َو َرضوا َعۡنـُه                                                                    
  ٤ـ َو َثـِبّـۡت  َاۡقـداَمـنا                                                                  
  ٥  ـ ُثـمَّ  تـاَب  َعـَلۡيـِهۡم                                                                   
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فعاليت ۱ ــ با نگاه به سوره ی نصر، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانيد

فعاليت ۲ ــ پيام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانيد

ف

هفته ى سوم ارديبهشت ماه
جلـسـه ى  اّول
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هفته ى سوم ارديبهشت ماه
جلـسـه ى دوم 

با اشاره ی معلّم لوحه ی زير را به صورت دسته جمعی بخوانيدلوحه ى 31

طوطیطيـطاُطـِطـَطـ

غوغیغيـغاُغـِغـَغـ

ـغوـغیـغيــغاـُغــِغــَغـ

ُاۡظِاۡظَاۡظُاۡغـِاۡغـَاۡغـُاۡطِاۡطَاۡط

با اشاره ی معّلم اين عبارت های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانيد لوحه ى32

   ۱ ـ َربَّـنا  ال ُتـزِ  ۡغ  ُقـلوَبـنا                                           
   ٢ ـ لِـَيـۡغـِفـَر  َلـنا  َخـطايانا                                          
    ٣ ـ َو  ُکـّنـا  َلـُهـۡم  حاِفـظيـَن                                        
    ٤ ـ َو  ُيـۡذِهـۡب  َغـۡيـَظ  ُقـلوبِـِهۡم                                   

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

۳ را از روی کتاب به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانيد فعاليت ۲ ــ عبارت قرآنی لوحه ی 

ف



١ــ ابتدا به ٧ گروه تقسيم شويد و آن گاه هر گروه يک سوره از هفت سوره ی کتاب را به صورت دسته جمعی 
برای هم کالسی های خود بخوانيد.

٢ــ با کشيدن خط، نشان دهيد صندوقی که حضرت موسٰی عليه الّسالم در آن قرار داشت، به کجا رسيد.

٣ــ کدام تصوير، کدام پيام؟
با کشيدن خط، تصوير مناسب را به پيام قرآنی مربوط به آن وصل کنيد.

ۡحـٰمـِن الـرَّحـيـِم ـِه الـرَّ ١ــ ِبـۡسـِم الـلّٰ

ِه ٢ــ َو اۡشـکُـروا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ

٣ــ َسـالٌم َعـَلـۡيـُکـۡم

٤ــ َو ِبـاۡلـواِلـَدۡيـِن ِاۡحـسـانًـا

يادآورى
        2      
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هفته ى سوم ارديبهشت ماه



٤ــ يکی از پيام های قرآنی درس های پنجم تا هفتم را به صورت گروهی نمايش دهيد.

٥  ــ اين کلمات و عبارات قرآنی را به صورت بخش بخش بخوانيد.

ـۡت     َجـّناُت ـۡت              َخـفَّ  َتـمَّ
ـۡر              ُيـقيـموا    ُهـدوا َفـَبـِشّ

ـۡر لـی َاۡمـری                                                              ۱ ـ َو َيـِسّ
  ٢ ـ َفـَسـِبّـۡح بِـَحۡمـِد َربِّـَک                                                     
  ٣ ـ َفـَاۡصـَبـحوا ظاِهـريـَن                                                        
  ٤ ـ َو َاۡوفوا بِـَعۡهـدی                                                              
  ٥ ـ اوِف بِـَعۡهـِدُکۡم                                                                   
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درس آخـر

در تابستان نيز قرآن بخوانيم
پدر، مادر گرامی!

ما بهترين الگو براى كودكان خود هستيم سعى كنيم با خواندن روزانه  قرآن، به آن ها بياموزيم كه بايد هميشه 
قرآن بخوانيم

از سوى ديگر، كودكان بايد توانايى خود را در خواندن قرآن با تمرين و تكرار، تقويت و تثبيت كنند فرزند خود 
را تشويق كنيد تا در طول تابستان با برنامه اى منظم، كتاب آموزش قرآن و تمرين هايى را كه براى تابستان او در نظر گرفته 

شده است، بخواند اين امر عالوه بر تثبيت يادگيرى، موجب انس بيشتر او با قرآن كريم مى شود 
مدرسه  تابستانى  پايگاه  و  دارالقرآن  يا  مساجد  قرآن  جلسات  در  شركت  به  را  خود  كودک  امكان  صورت  در 

تشويق كنيد 
در اين امر به شوق و رغبت او توجه داشته باشيد تا اين برنامه بر او تحميل نشود، هر زمان كه عالقه نشان مى دهد 

از او بخواهيد تا عبارات قرآنى را كه براى تابستان در نظر گرفته شده است، براى شما بخواند 


