
 

 .مهمان سوره کوثر بودند  یاول، چند جلسه ا هیدر پا زمیپسران عز��

 

 

 ��نعمت آشنا شدند   ادیدر جلسه اول بچه ها با راه ازد ��

از آن نعمت   یو با هم درباره راه درست استفاده از آنها و در واقع شکرگزار میکرد یرا بررس  یمختلف یها نعمت

 میها گفت و گو کرد

 :میگرفت ادیشعار اول سوره  سپس

 

 ی شکر نعمت بکن��

 ی کن یم شترینعمتو ب��

 

 

 .نعمت ها بشوند  "زیتما"بود که بچه ها متوجه  نیهدف ما در جلسه دوم ا ��

عکس   نیمختلف در دفتر قرآن خود بکشند و از ب یدر اندازه ها رهیدا  ۵جهت از بچه ها خواسته شد  نیدر ا ️◀

تر   تیچشم، لباس،دوچرخه،توپ( ، هر کدام از نظرشان مهم تر و با اهم  ن،یداده شد )والد  شیکه نما یی نعمت ها

 .کنند  ی نقاش  کوچکتر یاه رهیبزرگتر و هر کدام کم ارزش تر است در دا یها رهیاست در دا

 و در آخر،   مینعمتها صحبت کرد زیدرباره تما ی بچه ها تمام شد کم  ینقاش   نکهیاز ا بعد 

 

 :شعار دوم سوره کوثر��

 بزرگ داره   کیخدا کوچ ینعمتا

 مهم تره  هیاز بق اشونیبعض



 داره  یشتریکه ارزش ب ی نعمت

 و مراقبت ازش الزم داره  شکر

 

که به   ی داستان والدت حضرت زهرا )س( به عنوان نعمت بزرگ انیسوره کوثر، به ب  یبعد  یدر سه جلسه  ��

  ی. وقتم یکند، پرداخت دایدختر بزرگوارشان ادامه پ قی از طر شانیاسالم )ص( داده شد و سبب شد نسل ا امبریپ

 .میصحبت کرد زمانیعز امبریپ  یو دلسوز یاز مهربان

 

 :شد  انیشعار سوم سوره کوثر ب��

 خودم   یبابا دارم، بابا هی

 عالم  یبابا دارم،  بابا هی

 

ما، در قالب سفر به قبور مطهر  یخدا برا ینعمتها نیاز بزرگتر ی کیسپس خاندان مکرم حضرت رسول)ص( ،  ��

ائمه   یخود و حال خوبشان در حرم باصفا  ارتیشد و آنها از خاطرات ز ی)ع( به بچه ها معرف   تیهرکدام از اهل ب

 ��.اطهار گفتند 

 .پخش شد  "هستم عهی من بچه ش "آخر سرود  در

 

 . شدی هر جلسه، انجام م یها تیفعال یتمام اندرمی کوثر سوره   تالوت پخش         


