
هفته ی سوم آذر ماه
درس چهارم

جلـسـه ی دوم  قرآن بخوانیم
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درباره ی این تصویر با دوستان خود گفت  وگو کنید و نظر خود را به یک دیگر بگویید.



افسانه شعبان نژاد

با هم بخوانیم
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با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

وی من                                 ر�خ  �آ

ی رو�خ   �که  دارم  و  ر�خ �آ وا�خممن  حخ
�ب ن  �تر�آ در  �پ ل  م�ش

رام �آ �ی�خم  خ�ش
� �ب
ه ای  �گو�ش وا�خمرد  حخ

�ب ن  �آ ّصه های  �ت   ا�خ

ن �تر�آ �که   می دا�خم  و�ب سمان اس�تمن �خ  هد�یه های �آ ا�خ

دارد �که  ی  ا�ی �ب �ی �خ   حر�خ ان اس�تهر  دای مهر�ب  �خ حر�خ

ا�خی اس�ت ل �ب م م�ش ن �برا�ی و�تر�آ �ب وسش �خ  گل های  ا�خ ر  �پ ا�خی  �ب

م اسش �ب   دوس�ت ه  هم�ی�ش د  ا�ی او�ب ا  �ب ه  روا�خ
�پ �یک  �خد  ما�خ

وی من                                 ر�خ  �آ

ی رو�خ   �که  دارم  و  ر�خ �آ وا�خممن  حخ
�ب ن  �تر�آ در  �پ ل  م�ش

رام �آ �ی�خم  خ�ش
� �ب
ه ای  �گو�ش وا�خمرد  حخ

�ب ن  �آ ّصه های  �ت   ا�خ

ن �تر�آ �که   می دا�خم  و�ب سمان اس�تمن �خ  هد�یه های �آ ا�خ

دارد �که  ی  ا�ی �ب �ی �خ   حر�خ ان اس�تهر  دای مهر�ب  �خ حر�خ

ا�خی اس�ت ل �ب م م�ش ن �برا�ی و�تر�آ �ب وسش �خ  گل های  ا�خ ر  �پ ا�خی  �ب

م اسش �ب   دوس�ت ه  هم�ی�ش د  ا�ی او�ب ا  �ب ه  روا�خ
�پ �یک  �خد  ما�خ



هفته ی چهارم آذر ماه
جلـسـه ی  اّول 

لوحه ی5

ـوـا
بوباَبـبـ
توتاَتـتـ
دوداَدد

سوساَسـسـ
موماَمـمـ
روراَرر
نوناَنـنـ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.

با اشاره ی معلّم این کلمه های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.

ساَر      َدنا    َابا 

َابـانـا   َارادَ    َاَمـَر   

َارادا     تاَب    َسـنا 
40

قرآن بخوانیم

لوحه ی4

فعالیت ــ شعر »آرزوی من« را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.

َ



هفته ی چهارم آذر ماه
جلـسـه ی  دوم 
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نیـمیـسیـز  یـر یـدیـتـیـبـیـایــیـ
نیمیسیزیر یدیتیبیایـی

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی6

 با اشاره ی معّلم این کلمه های قرآنی را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید. لوحه ی7

َانـاَب   آَمـنَ   آَدمَ 

دینی      َابی   نورَ 

َتـتوبا   َبـنونَ   دونَ 

فعالیت 1 ــ لوحه های 4و 5 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانید و سپس آن ها را با انتخاب معلّم برای هم  کالسی های خود بلند بخوانید.

فعالیت 2 ــ شعر »آرزوی من« را همراه با هم بخوانید.



حـىـِم ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ               ِبـۡسـِم الـلٰـّ

 ا لـّنـاِس 1 ـ  ُقـۡل  َاعـوُذ   ِبــَرِبّ

٢ ـ  َمـِلـِك   الـّنـاِس

ِه  الـّنـاِس ـٰ ٣ ـ  ِا   ل

٤ ـ  ِمـۡن    َشـِرّ  الۡـَوۡسـواِس  الۡـَخـّنـا ِس

ذى ىُـَوۡسـِوُس فى ُصـدوِر الـّنـا ِس ٥ ـ  اَ لَـّ

٦ ـ  ِمـَن الۡـِجـنَّــِة َو الـّنـاِس

 به لوحه ی سوره ی ناس نگاه کنىد و آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانىد.لوحه ی 8   
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سوره ی ناس

فعالىت 1 ــ لوحه های 6و 7 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانىد ، سپس با انتخاب معلّم ، آن را برای هم کالسی های خود بلند بخوانىد.

فعالىت 2 ــ از دانش آموزان داوطلب بخواهىد سوره ی ناس را به صورت انفرادی بخوانند.

هفته ی اّول دی ماه
جلـسـه ی  اّول 



................................
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کبرٰی هاشمی

فعالیت 3 - با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

با هم بخوانیم

ا دا�ی �خ ا  �ی د�خ ا�ین  اهیرد  �خ �پ و    �ت �ش �پ مرا 

�خ�ی�خ�تم ا  �ت �کن  کمک  گاهی� ر�ت �پ ردوِن 

خی ما� �خ هر  رد  ی  و�ی ان�ت �گه�ب �خ و  ار  �ی مرا 

ه دار �گ �خ ا�خم  �ب و  طاندل  �ی سش ّر  سش   ا�خ دور  �به 

من ا  �ب و  �ت ی  ا�ش �ب دى ها دور دور اس�تا�گر  �ب

ا دا�ی �خ ا�خم  �ب و  ور اس�تدل  د و �خ  امّ�ی ُر ا�خ �پ

فعالیت 2 ــ لوحه های 5 و7 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخوانید،سپس به انتخاب معلّم، آن را 
برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 1 ــ با نگاه به سوره ی ناس آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی دوم دی ماه
جلـسـه ی  دوم 



٭  ُمسند حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها، ص 235

فعالیت 2 ــ با دّقت در تصویر و با کمک معلّم مهربان خود، داستان آن را برای دوستانتان تعریف کنید.

حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها فرمودند:

پدرم رسول خدا به دو فرزندم حسن وحسین
    سوره هایی از قرآن کریم را آموزش می دادند.٭

هفته ی سوم دی ماه
جلـسـه ی  اّول 
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مهربان ترین معلّم

فعالیت 1 ــ به لوحه ی آموزش سوره ی ناس نگاه کنید و آن را همراه با نوار، به صورت دسته جمعی بخوانید.
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قرآن بخوانیم

ِیـنِـِمـِشـِسـِزِرِدِتـبِـــِــ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.لوحه ی 9

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 10 

 َاِرنی  َبـنیـنَ  َارونی    

 َتـرانی  َشـِرَب  َابـیـنـا   

 شـاِربـونَ  مـاروَت  آیـاِتـنـا  



لوحه ی 11

ُوُکـُنـُمـُشـُسـُزُرُدُتـُبـــُــ

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی بخوانید.

با اشاره ی معلّم لوحه ی زیر را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانید.لوحه ی 12  

ُانیـُب     َاسـاِورَ   ِکـتاُبـنا 

ُیـنادی    اوتیـنا   ُکـِتـَب 

َسـَنـزیـُد   آتا َک   ُیـنیـُب 

هفته ی سوم دی ماه
جلـسـه ی  دوم 
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فعالیت 1 ــ لوحه ی 10 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت انفرادی بخوانید.

فعالیت 2 ــ سوره ی ناس را به صورت دسته جمعی بخوانید.
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حضرت امام حسین علیه السّالم از معّلم قرآن فرزند خود ، تشکر کردند. ٭

٭ کتاب داستان صاحبدالن، ج١، محمد محمدی اشتهاردی، ص ١٢٩ 

هدیه ی با ارزش

با دّقت در این تصویرها و با کمک معلّم مهربان خود، داستان آن را برای دوستانتان تعریف کنید.

فعالیت 1 ــ سوره ی ناس را به صورت انفرادی برای دوستان خود بخوانید.

فعالیت 2 ــ داستان مهربان ترین معلّم را برای دوستان خود تعریف کنید.

هفته ی چهارم دی ماه
جلـسـه ی  اّول 



١ــ سوره هایی را که تاکنون آموخته اید، در گروه های دو یا سه نفره تمرین کنید و 
برای هم کالسی های خود بخوانید. 

٢ــ کنار جمله ای که در اّول غذا خوردن می گوییم، عدد ١ و کنار جمله ای که در پایان 
آن می گوییم، عدد ٢ را بنویسید. 

… ــ َالۡـَحـۡمـُد ِللِّٰه َرِبّ الۡـعـالَـمیـَن 

حـیـِم  ۡحـٰمـِن الـرَّ … ــ ِبـۡسـِم اللِّٰه الـرَّ

٣ــ یکی از پیام های قرآنی درس های اّول تا سوم را برای دوستان خود بخوانید. 

4ــ این کلمات و عبارات قرآنی را بخش بخش بخوانید. 

َسـکَـَن                     َارونـی     بـاَرَک  

َمـساِکـَن                   َرواِکـَد     واِرُد  

  ١ــ یـا َابـانـا  

  ٢ــ َو  َاِرنـا   َمـنـاِسـَکـنـا  
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یادآوری
        1      

هفته ی چهارم دی ماه
جلـسـه ی  دوم 



٣ــ یکی از پیام های قرآنی درس های اّول تا سوم را برای دوستان خود بخوانید. 

٥ــ با کمک معلّم یا پدر و مادر خود و با استفاده از مقّوا، مانند شکل یک رحل قرآن درست کنید: 
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