
 فرد خوانی 

138

سوره ی تَکاثُر

انس با قرآن در خانه       

 جمع خوانی 

جلسه ی اّول درس نوزدهم 

آیات ١ تا ٥ سوره ی تَـاثُر را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

شمرده بخوانید.

حـیـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                    ِبِ

١ـ  َالۡـهـاکُـُم الـتَّـکاثُـُر 
٢ـ  َحـّتـٰی ُزۡرتُـُم الۡـَمـقـاِبـَر 
3ـ  کَـال ّ َسـۡوَف تَـۡعـلَـمـوَن 

4ـ  ثُـمَّ کَـال ّ َسـۡوَف تَـۡعـلَـمـوَن 
٥ ـ  کَـال ّ لَـۡو تَـۡعـلَـمـوَن ِعـۡلـَم الۡـَیـقـیـِن 

6ـ  لَـَتـَرُونَّ الۡـَجـحـیـَم 
ها َعـۡیـَن الۡـَیـقـیـِن  َـّ 7ـ  ثُـمَّ لَـَتـَرُون

8 ـ  ثُـمَّ لَـُتـۡسـاَلُـنَّ یَـۡوَمـِئـٍذ َعـِن الـنَّـعـیـِم 

اکنون آیات ١ تا ٥ سوره ی تَـکاثُـر را همراه با کتاب گویا بخوانید.
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انس با قرآن در خانه       

جلسه ی دوم

آیات ١ تا ٥ سوره ی تَکاثُر 

فّعالّیت: آیات ١ تا ٥ سوره ی تَکاثُر را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

پیام قرآنی                                  

١ـ آیات ١ تا ٥ سوره ی تَکاثُر را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی پیام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.

 جمع خوانی 

ِانَّ الۡـاَبۡـراَر لَـفـی نَـعـیـٍم
نیکوکاران، در بهشت غرق در شادی و نعمتند.

سوره ی ِانِفطار، آیه ی ١3

با کمک دوستان خود درباره ی مفهوم این پیام قرآنی گفت وگو کنید.
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جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: آیات ١ تا ٥ سوره ی تَکاثُر را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.

آیات 6 تا ٨ سوره ی تَکاثُر را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سوره ی تَکاثُر را همراه با کتاب گویا بخوانید.

سوره ی تَکاثُر را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



        

انس با قرآن در خانه       

1٤1

جلسه ی چهارم
سوره ی تَکاثُر جمع خوانی 

فّعالّیت: سوره ی تَکاثُر را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

 این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانید.

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

بیش تر بدانیم

نۡـیـا َحـَسـَنـه�ً ١ـ  ِلـلَّـذیـَن َاۡحـَسـنـوا فـی ٰهـِذِه الـدُّ
کسانی که کار خوب می کنند، خداوند در این دنیا به آن ها پاداش خوبی می دهد.

٢ـ  َو لَـداُر الۡـآِخـَرِة َخـۡیـٌر
و در آخرت نیز، پاداش بهتر و بیش تری می دهد.

3ـ  َو لَـِنـۡعـَم داُر الۡـُمـتَّـقـیـَن
و چه خوب است زندگی آخرت برای کسانی که به حرف خدا گوش می کنند.

4ـ  َجـّنـاُت َعـۡدٍن یَـۡدُخـلـونَـهـا
باغ هایی از بهشت که همیشه در آن جا هستند.

٥ـ  تَـۡجـری ِمـۡن تَـۡحـِتـَهـا الۡـاَنۡـهـاُر
باغ هایی که رودهای پر آب از زیر درختان آن جاری است.

6ـ  لَـُهـۡم فـیـهـا مـا یَـشـائـوَن
در آن جا هرچه می خواهند برایشان فراهم است.

ُه الۡـُمـۡحـِسـنـیـَن 7ـ  کَـٰذِلـَك نَـجـِزی الـلٰـّ
این چنین خداوند به انسان های خوب پاداش می دهد. 



1٤2

جلسه ی پنجم

 جمع خوانی 

مسابقه و سرگرمی 

سوره ی تَکاثُر

سوره ی تَکاثُر را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید. فرد خوانی 

 انس با قرآن در خانه       

با اعضای خانواده ی خود درباره ی صفات پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله گفت وگو کن.

راه و بی راه

کدام راه، خدا را از ما راضی می کند و ما را به بهشت می رساند؟
راه راست را پر رنگ کن.

تنبلی

بهشتشروع

صدقه غیبتدعوابداخالقینظم

خواندن بی نظمینماز
قرآن

خوش
دوستیاسراف اخالقی

ـراَط    الۡـُمـۡسـَتـقـیـَم ِاۡهـِد نَـا  الـِصّ
خدایا ! ما را به راه راست هدایت فرما.



 انس با قرآن در خانه       

1٤3

جلسه ی اّول درس بیستم 

سوره ى قاِرَعـه

آیات ١ تا ٥ سوره ی قاِرَعه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                    ِبِ

١ـ  َالۡـقـاِرَعـه�ُ        ٢ـ  َمـا  الۡـقـاِرَعـُه 
3ـ  َو  مـا  َاۡدراَك  َمـا الۡـقـاِرَعـُه 

4ـ  یَـۡوَم  یَـکـوُن  الـّنـاُس  کَـالۡـَفـراِش  الۡـَمـبۡـثـوِث
٥ ـ  َو تَـکـوُن  الۡـِجـبـاُل  کَـالۡـِعـۡهـِن  اۡلـَمـۡنـفـوِش 

6 ـ  فَـاَّمـا َمـۡن ثَـُقـلَـۡت  َمـوازینُـهو 
7ـ  فَـُهـَو فـی عیَشـٍة  راِضـَیـٍه 

ـۡت  َمـوازیـنُـهو  ٨ ـ  َو َاّمـا َمـۡن  َخـفَّ
9ـ  فَـاُمُّـهو  هـاِویَـه�ٌ      ١0ـ  َو مـا  َاۡدراَك  مـاِهـَیـۡه 

ٌ ١١ـ  نـاٌر  حـاِمـَیـه�

. .

. .

. .

 فرد خوانی 

اکنون آیات ١ تا ٥ سوره ی قاِرَعه را همراه با کتاب گویا بخوانید. جمع خوانی

شمرده بخوانید.



جلسه ی دوم

1٤٤

جمع خوانی

پیام قرآنی                                  

انس با قرآن در خانه       

آیات ١ تا ٥ سوره ی قاِرَعه 

فّعالّیت: آیات ١ تا ٥ سوره ی قاِرَعه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

١ـ آیات ١ تا ٥ سوره ی قاِرَعه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی پیام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.

فَـاَّمـا َمـۡن ثَـُقـلَـۡت َمـوازیـنُـهو
و هر کس که کارهای خوبش زیاد باشد

فَـُهـَو فـی عـیـَشـٍة راِضـَیـه�ٍ
خداوند از او راضی است و در دنیا و آخرت زندگی خوبی به او می دهد.

سوره ی قارعه، آیات 7 و ٨

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



جلسه ی سوم
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1٤٥

جمع خوانی

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: آیات ١ تا ٥ سوره ی قاِرَعه را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید.

آیات 6 تا ١١ سوره ی قاِرَعه را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سوره ی قاِرَعه را همراه با کتاب گویا بخوانید.

سوره ی قاِرَعه را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

آیا خود را برای شرکت در مسابقات قرآن مدرسه آماده کرده اید؟



1٤٦

جلسه ی چهارم

جمع خوانی

بیش تر بدانیم

انس با قرآن در خانه       

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

سوره ی قاِرَعه

فّعالّیت:  سوره ی قاِرَعه را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانید.

ٰ ـِئـَک هُـُم الۡـُمـفـِلـۡحـوَن ١ـ  فَـَمـۡن ثَـُقـلَـۡت َمـوازیـنُـهو، فَـاُول
کسانی که کارهای خوبشان زیاد باشد، آن ها پیروز و رستگار هستند.

٢ـ  َمـۡن جـاَء ِبـالۡـَحـَسـَنـِة، فَـلَـهو َعـۡشـُر َاۡمـثـاِلـهـا
هر کس کار خوب انجام  دهد، ده برابر آن پاداش دارد.

ٌ 3ـ  ُوجـوهٌ یَـۡوَمـِئـٍذ ناِعـَمـٌة، ِلـَسـۡعـِیـهـا راِضـَیـه�
در روز قیامت، بهشتیان شادمانند و از تالش و کوششی که در دنیا داشته اند، راضی و خشنودند.

4ـ  فَـُهـَو فـی عـیـَشـٍة راِضـَیـٍة، فـی َجـنَّـٍة عـاِلـَیـه�ٍ
انسان های خوب و مؤمن، در بهشت های عالی زندگی خوشی دارند.



انس با قرآن در خانه       

1٤٧

 فرد خوانی 

جمع خوانی

جلسه ی پنجم

سوره ی قاِرَعه

سوره ی قاِرَعه را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید.

سوره ی قاِرَعه و پیام قرآنی درس را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

کی می خونه؟ چی می خونه؟مسابقه و سرگرمی 

مراحل بازی
١ـ معلم تعدادی از دانش آموزان داوطلب شرکت در مسابقه را پای تابلو می آورد.

٢ـ معلم از آن ها می خواهد که چشم هایشان را ببندند.
3ـ یکی از دانش آموزان کالس، آیه ای از یکی از سوره ها را با صوت می خواند.

4ـ دانش آموزان باید نام قاری )دانش آموز( و نام سوره را بگویند.


