
 ��م یاهلل الرحمن الرحبسم��

 

  قرآن_فهم_گزارش#

  دوم_هیپا#

 همزه _سوره #

 

  تیموقع نیو مواجه شدن با ا یروزیبا انواع شکست و پ  ییدوم، آشنا هیسوره همزه در پا انیب یمقصد ما برا��

 .است ی و شکست واقع یروزیبه درک درست از پ دنی ها و رس 

 

کدام به نظر شما بهتر است؟ بچه ها را   ،یروزیشکست و پ نیسوال که از ب نیدر جلسه اول با مطرح کردن ا ��

 .د یایب  شیپ یدر زندگ  یهر فرد یها ممکن است برا تیموقع نیکه هر کدام از ا میچالش کرد نیوارد ا

 

دو   نیاست بعد از ا نیکه مهم ا م ید یرس   جهینت نیشکست خوردن خود گفتند و به ا یبچه ها از تجربه ها�📉�

 م یدهی از خود نشان م یچه رفتار تیموق

 

و کسب تجربه و برخورد   یدرمورد مسابقه دوچرخه سوار یزندگ یمهارت ها یاز قسمتها یک یدر آخر       

 .درست با باختن در کالس پخش شد 

 

 :برد و باخت به بچه ها آموزش داده شد  یشعار اول سوره همزه در قالب چند باز��

 

 دوتا برادرن کنار هم  یروزیشکست و پ��

 دوتاشو با هم  کنهیتجربه م ی هر آدم��



 شو از شکست   د ینه ناام  ،یروزینه مغرور شو با پ��

 با هم  انیم ش یپ شهی هم یهردوتاشون تو زندگ��

 

فراوان،  یکه با وجود مواجه شدن با شکست ها م ی کرد یرا به بچه ها معرف ییانسان ها یدر جلسه بعد  ��

 .شدند   روزیدست از تالش برنداشتند و باالخره موفق و پ

 

 !مطرح شد  یجلسات سوره همزه بحث اصل ن یدر آخر ��

 

 ست؟ یک یواقع یو شکست خورده  یواقع روزیپ ️⁉

است تا شعار   یچه کس  یواقع روز یپ مید ی که در آن فهم میداستان گوش داد کی از تبادل نظر با بچه ها، به  بعد 

 :دوم سوره مطرح شود

 

 ه؟ یک یواقع روزیپ ��

 که خدا دوسش داره  اون

 چون با همه مهربونه، ��

 با همه خوش رفتاره  چون

 شکست نخورده که  یاون ��

 کنه یم ی رو راض خدا

 اطرافشو  یآدم ها��

 کنه یخوشحال م  شهیهم

 



در ذهن بچه   میمفاه نیشد تا ا انیدر چند مثال ب یو شکست واقع یروزیجدول، پ  کیدر جلسه آخر با حل  ��

 .ها ثبت شود

 

 . شدیها پخش م تی جلسات و در خالل فعال ابتدای در  همزه  سوره تالوت  ��


