
دانش آموزان عزیز! سالم

دوست دارید در جشن قرآن، کدام یک از این کارها را انجام دهید؟

١ــ یک شعر یا یک سوره ی زیبا بخوانید.

٢ــ خاطره یا داستانی درباره ی قرآن تعریف کنید.

هفته ی اّول مهرماه
درس اّول

به نـام خـدا، بـسـم الّلـه
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1

جلـسـه ی اّول و دوم 

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



والدین گرامی! با حضور خود در جشن آغاز آموزش قرآن، کودک خود را شاد و سرفراز کنید.
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معلّم گرامی! بسیار مناسب است این جشن را با حضور والدین به ویژه مادران برگزار کنید تا دانش آموزان 

درس قرآن را با دلگرمی و خاطره ی خوشی آغاز کنند.



پیام قرآنی

حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ بِـۡسـِم الـّلٰـِه الـرَّ
به نام خداوند بخشنده ی مهربان

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

گفت وگو: چه کارهای دیگری را با نام خدا آغاز می کنیم؟

به کمک تصویر درباره ی پیام قرآنی با یک دیگر گفت وگو کنید.

هفته ی دوم مهرماه
جلـسـه ی  اّول 
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با کمک معلّم خود، این شعر زیبا را با هم بخوانید.

هفته ی دوم مهرماه
جلـسـه ی  دوم 
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با هم بخوانیم

                         

سم اهلل
دا، �ب ام �خ سم اهلل�به �خ

ا، �ب کل �گ�ش �ش
م

ما   ل�ب �بر  ه  سم اهللهم�ی�ش
�ب دا،  �خ اسم 

�گهدار �خ ود  �بُ را  سم اهللما 
ا، �ب �ب رد هر �ک

سم اهلل
دا، �ب ام �خ �به �خ

                         

سم اهلل
دا، �ب ام �خ سم اهلل�به �خ

ا، �ب کل �گ�ش �ش
م

ما   ل�ب �بر  ه  سم اهللهم�ی�ش
�ب دا،  �خ اسم 

�گهدار �خ ود  �بُ را  سم اهللما 
ا، �ب �ب رد هر �ک

سم اهلل
دا، �ب ام �خ �به �خ

فعالیت 1- پیام قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2- تابلوی زیر را با رنگ آمیزی، تزیین کنید.



فّعالیت 1ــ پیام قرآنی درس را برای هم کالسی های خود بخوانید.

به لوحه ی سوره ی توحید نگاه کنید و آن را همراه با نوار )یا لوح فشرده( به صورت دسته جمعی بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  ا لـرَّ ِه ا لـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

ُه َاَحـٌد 1 ـ  ُقـۡل هُـَو الـلٰـّ

ـَمـُد ُه ا لـصَّ ٢ ـ   َالـلٰـّ

٣ ـ   لَـم یَـِلـۡد َو لَـۡم یـولَـۡد

٤ ـ   َو لَـۡم یَـکُـۡن لَـه و کُـُفـًوا َاَحـٌد

سوره ی توحید

والدین گرامی! توّجه کنید خواندن سوره با نگاه به شکل کلّی آیات و عبارات، کفایت می کند. در این مرحله کسب 

توانایی خواندن کلمات به تفکیک حروف لزومی ندارد.

هفته ی سوم مهر ماه
جلـسـه ی  اّول 

لوحه ی 1   
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فّعالیت 2- از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی توحید را به صورت انفرادی بخوانند.



با کمک معلم خود این شعر زیبا را بخوانید و برای آن یک نام مناسب بگویید.

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

با هم بخوانیم
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کبرٰی هاشمی

ا رد�ی ک�خار  ل �ی��تر�خ�تم  �ک دا  �خ �گو 
�ب م  �گ�خ�ت

 من �گ�خ�ت ا �به �گو�ش �ی��ترد�ی �خ �کسی  دا  �خ ل  م�ش

دگاِر خر  �ی � �آ اس�تاو   و رد�ی �کوه و رد�خ�ت

ا �ب �ی �خ و    ا�ک �پ و  ا  اس�تدا�خ وا�خ �ت و  �خده  �خ�ش
�ب

�ی��ت �خ ّه ها  �پ �ب ای  ا�ب ن ها�ب �آ �برای  اّما 

مارد ده  خر�ی � �آ اهم  ا�ب �ب ده  خر�ی � �آ هم 

فعالیت 2- از دانش آموزان داوطلب بخواهید سوره ی توحید را به صورت انفرادی بخوانند.

هفته ی سوم مهرماه
جلـسـه ی  دوم 

فعالیت 1- با نگاه به سوره ی توحید، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.



پیام قرآنی

َسـالٌم َعـلَـۡیـکُـۡم
سالم بر شما

سوره ی َرعد، آیه ی ٢٤
  َسـالم : سالم

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

 به کمک این تصویرها درباره ی پیام قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنید. 

هفته  ی چهارم مهرماه
جلـسـه ی   اّول 
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فعالیت٣ ــ به کمک دوستان خود سالم کردن به یک دیگر را نمایش دهید.

21

فعالیت٤ ــ یک نّقاشی با موضوع سالم بکشید.

فعالیت 1- پیام قرآنی جلسه ی قبل را برای هم کالسی های خود بخوانید.

فعالیت 2- با نگاه کردن به سوره ی توحید، آن را همراه با نوار به صورت دسته جمعی بخوانید.

هفته ی چهارم مهرماه
جلـسـه ی  دوم 


