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پیشگفتار

قال رسول اهلل؟لص؟:
گیرد و به دیگران نیز  بیاموزد. که قرآن را فرا کسی است  بهترین شما 

یـد پیامبر اسـام؟لص؟ می باشـد کـه به صورت  قـرآن کام الهـی و معجـزه ی جاو
کتاب آسـمانی می بایسـت ابتدا با شـیوه ی  نوشـتار درآمده اسـت. برای ورود به این 

نوشـتاری و خوانـدن آن آشـنا شـویم. مجموعـه ی حاضـر سـعی دارد قرآن آمـوزان را در 

ایـن راه یـاری نماید.

کتـاب حاضـر نیـز  کتابـی از عیـب و نقـص مبـّرٰی نیسـت.  بـه جـز  قـرآن، هیـچ 

کلیـه ی عزیـزان  بـر محـور همیـن قاعـده مـی باشـد؛ لـذا مسـتدعی اسـت مربیـان و 

یـغ نفرمایند. در این جا  قرآنـی از بیـان نظـرات خـود در جهـت بهبود این مجموعه در

الزم می دانـم از تمامـی سـروران بـه ویـژه اسـتاد محمدرضـا شـهیدی پور و همچنیـن 

کتـاب یاری رسـان بودنـد، تشـّکر و  کـه در تدویـن ایـن  اسـتاد حسـن حکیـم باشـی 

قدردانـی نمـوده و از خداونـد متعـال توفیقـات روزافـزون در خدمت گـزاری بـه قـرآن را 

بـرای همگـی مسـئلت نمایـم.

ف
ّ
مٔول
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سخنی با مربیان

پیـش از ارائـه ی توضیحاتـی پیرامـون مجموعـه ی حاضـر و شـیوه ی آموزشـی بـه 

یـم. کار رفتـه در آن، بـه بیـان مطالبـی در رابطـه بـا یادگیـری می پرداز

گویند. یادگیری: تغییر نسبتًا پایدار در توان رفتاری فرد بر اثر تجربه را 

سطوح یادگیری: در سه حیطه بررسی می گردد: 
الـف- حیطـه ی شـناختی: دارای 6 سـطح می باشـد: 1- دانـش 2- درک و فهـم 

کاربـرد 4- تجزیـه و تحلیـل 5- ترکیـب 6- ارزشـیابی  -3

تقلیـد و  مشـاهده   -1 می باشـد:  سـطح   5 دارای  مهارتـی:  حیطـه ی   ب- 

ط
ّ
 2- مستقل انجام دادن 3- دقت در عمل 4- هماهنگی 5- تسل

کنـش وا  -2 توّجـه   -1 می باشـد:  سـطح   5 دارای  نگرشـی:  حیطـه ی   ج- 

 3- ارزش گذاری 4- سازماندهی ارزش ها 5- تبلور در شخصیت

حـواس در یادگیـری: طبـق برخـی تحقیقـات، میـزان تأثیر حـواّس پنجگانه در 
یادگیـری به شـرح زیر اسـت:

1- بینایی: 65%   2- المسه: 17%   3- شنوایی: 11%   4 و 5- چشایی و بویایی: %7

کتـاب، یادگیـری بیشـتر بـر حـّس بینایـی و شـنوایی )حـدود سـه چهـارم  در ایـن 

کّل یادگیـری( متمرکـز شـده اسـت.

پیشـرفت  عوامـل  از  یکـی  فـرد  هـر  اسـتعدادهای  یادگیـری:  در  مؤّثـر  عوامـل 
کـه دارای هـوش درون فـردی، میـان فـردی و بـه ویـژه هـوش ی می باشـد. افـرادی   و

کریـم موّفق ترنـد. از دیگـر  ادبـی - زبانـی باالیـی هسـتند معمـواًل در یادگیـری قـرآن 
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عوامـل موّثـر در ایـن مسـیر می تـوان بـه آمادگـی روحی و جسـمی فرد، انگیـزه و هدف، 

تمریـن،  شـخص،  گذشـته ی  تجـارب  محیـط،  و  موقعیـت  ـم، 
ّ
معل یـس  تدر روش 

پشـتکار و ... اشـاره نمـود.

بـه موضوعاتـی ماننـد روش هـای نویـن  پیشـنهاد می گـردد مربیـان عزیـز قرآنـی 

کودک  ی، اسـتفاده از رسـانه های جدید آموزشـی، روانشناسـی  کاس دار یس،  تدر

و ... اهتمـام ویـژه داشـته باشـند.

کتاب به چند نکته اشاره می شود: اّما در خصوص این 

بهتـر اسـت  و  بـوده  کریـم  قـرآن  یادگیـری روخوانـی  کتـاب جهـت شـروع  ایـن   -

باشـد. ابتدایـی  مقطـع  دوم  دوره ی  قرآن آمـوز، 

- استفاده از CD  جهت توضیح دروس و خوانش تمرینات، می تواند یادگیری 

را آسـان تر و لذت بخش نماید.

کتـاب 20 جلسـه و ارزشـیابی های آن  - پیشـنهاد می گـردد بـرای آمـوزش دروس 

گرفتـه شـود. 3 جلسـه در نظـر 

نیـز  رسـم الخـط و  و  از عاصـم  بـر  اسـاس روایـت حفـص  - محتـوای آموزشـی 

می باشـد. عربـی  لهجـه ی 

کتـاب، مطابـق بـا مطالـب  کار رفتـه در ایـن  ئـم موجـود در رسـم الخط بـه  - عا

عنـوان شـده می باشـد.

بـه رنـگ قرمـز  و حـروف ناخوانـا  بـه رنـگ سـیاه، مـوارد جدیـد  - متـن درس هـا 

شـده اند. نوشـته  آبـی  رنـگ  بـه  ناخوانـا(  همیشـه  و  ناخوانـا  )گاهـی 

ئـم خـاص و  -برخـی از درس هـا ماننـد اشـکال حـروف، اشـباع هاء ضمیـر، عا

گفتـه شـده اند. حـروف ناخوانـا در خـال دیگـر دروس تلویحـًا 

کسـب مهـارت بیشـتر  قرآن آمـوز، عـاوه بـر تمرینـات داخـل درس هـا،  - جهـت 

گرفتـه شـده اند. ارزشـیابی هایی بـا تمرینـات متنـّوع در میـان دروس در نظـر 
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آیـات  بتواننـد  آمـوزان  قـرآن  آموزشـی،  محتـوای  ایـن  پایـان  در  مـی رود  انتظـار   -

قـرآن  نوآمـوزان  بـرای  نماینـد.  روخوانـی  کلمـه،  بـه  کلمـه  بـه صـورت  را  کریـم  قـرآن 

کریـم می تـوان پیـش از مرحلـه ی »کلمـه خوانـی« از روش »تفکیک خوانـی« نیـز بهـره 

کتـاب دروس 1 الـی 17 بـه روش »تفکیک خوانـی« و »ترکیب خوانـی«،  بـرد. در ایـن 

کار  »روانخوانـی«  روش  بـه   20 درس  و  »ترکیب خوانـی«  روش  بـه   19 و   18 دروس 

خواهنـد شـد. در واقـع دروس 18 و 19 و 20 جهـت آمادگـی قـرآن آمـوزان بـرای ورود بـه 

می باشـد. »روانخوانـی«  مرحلـه ی 

اصول تفکیک خوانی )بخش خوانی(:
کشـیده )2 ضربـی( یـک کوتـاه )1 ضربـی( و یـا صـدای   1- هـر حـرف بـا صـدای 

ـُُیَباِیُعوَنبخش محسوب می شود. وِیـَبای َنـعـُ

محسـوب بخـش  یـک  خـود،  ماقبـل  متحـّرک  حـرف  بـا  کن  سـا حـرف  هـر   -2 

ُرُهݠْممی شود.
ْ

ـَمک
ْ

ُهݠْمُرَمک

3- هر حرف دارای تنوین، یک بخش محسوب می شود.

ٍلِلیـَتْضـَتْضِلیٍل

4- هر حرف مشّدد، دو بخش محسوب می شود.

ُق
َ

ُقَقـَشـْقـَتـَتَشّق

ِدٓیِعْنـِعْنِدٓی5- احکام حروف )به جز  مّد( رعایت نمی شود.

کوتاهی شود. ݠَم6- بین هر بخش مکث 
ْ
ِعل

ْ
ل

ݗ
 ا

�
وُتوا

ݘُ
وا

ݘُ
ـا

ْ
ل

ݗ
 ا

�
ـُتوا

ْ
ݠَمـِعل

یم. ٌدِجیـَمـَمِجیٌد7- در تفکیک خوانی، وقف ندار
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اصول ترکیب خوانی )کلمه خوانی(:
کلمه به صورت مستقل خوانده می شود. ݭݭ1ٍ- هر  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ٍء َعِریضݭݭݫ

ٓ
ٍءُدَعا

ٓ
ݭݭٍُدَعا ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ َعِریضݭݭݫ

کـه بعدشـان الـف وصـل قـرار دارد، متصـل بـا هـم و مجموعـًا یـک کلماتـی   -2 

لّزِیَنِةکلمه محسوب می شوند.
ݗ
ݠْم َیْوݠُم ا

ُ
ݠْمَمْوِعُدک

ُ
لّزِیَنِةَمْوِعُدک

ݗ
َیْوݠُم ا

کلمات قبل و بعدشان خواند. کوچک را می توان مستقل و یا با  کلمات   -3 

َء
ٓ
ْن َشا اݭݙِ

ْن َءاݭݙِ
ٓ
َشا

َء
ٓ
ْن َشا اݭݙِ

گردد. کشیده )2 ضربی( لحاظ  کوتاه )1 ضربی( و  کشش صداهای  4- میزان 

ُغوَث ݩݩݩَ ݧ ایݧ
َ
ُغوَثل ݩݩَ ݧ ݧ ایݧ

َ
ل

کلمه مکث شود. ِلِدیَن ِفیَها5- بین هر  ـݨݨٰ ِلِدیَنَخ ـݨݨݨٰ ِفیَهاَخ

گرفتن قانون وقف خوانده می شوند. کلمات بدون در نظر   -6

َحَسًناَحَسًنا
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مقّدمه

قـرآن بـه زبـان عربـی نازل شـده اسـت. بـرای خواندن قـرآن کریم الزم اسـت کمی 

بـا ایـن زبـان آشـنا باشـیم. البتـه خوانـدن قرآن بسـیار آسـان می باشـد؛ زیرا حـروف آن 

ئـم، موجـب  هماننـد حـروف زبـان فارسـی بـوده و حّتـی شـاید وجـود حـرکات و عا

راحت تـر شـدن خوانـدن آن نیـز شـده باشـند.

متن قرآن

حروف

الف
باء

...
یاء

ا
ب

...
ی

صداها

کوتاه
ــ ـݨݨݨَ فتحه ـ
ــ ِ ـݭݭݭݫ کسره  ـ
ــ ـݨݨݨُ ضّمه ـ

کشیده
ا ـݨݨݨݨݦݦݦَ فتحه ـ

ـی ـِ کسره  ـ
ـو ـݨݨݨُ ضّمه 

ئم عا

سکون           ــݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨْــ
ّــ ـݨݨݨݨ تشدید           ـ
ٓــ ـݨݨݨݨ مّد                   ـ

ــ ـݨݨݨݨٌ ــ ـݭݭٍ ــ ـݨݨݨݨً تنوین             ـ
وقف              ۘ     ۗ   ۚ     ۖ  ...     

خاص            �   ۠  ...
...



12

درس 1

الفبای زبان عربی

حـروف الفبـای زبـان عربـی همـان حـروف الفبـای زبـان فارسـی هسـتند بـه 

جـز  چهـار حـرف »گ«، »چ«، »پ« و »ژ«. شـکل نوشـتاری و اسـامی هـر یـک از 

ایـن حـروف در جـدول صفحـه ی بعـد آمده اسـت1:

که به رنگ آبی نوشته شده اند، ناخوانا می باشند. کتاب حروفی  1- در این 
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اسمشکلردیفاسمشکلردیف

ا  ٰ 1
) ـ  ىݘ  ىݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݙ  وݘ  وݙ ـ  ىݙ   اݙ  ىݘ

ݘ
ݥݥݥݥݥݥݥ  ا

)ء ٰ ݘ
الف 

ضادض   ݡصݐ   ضـ15)همزه(

طاءط   طـ16باءب    بـ2

ظاءظ   ظـ17تاءت   تـ   ة   ـة3

عینع   عـ   ـعـ  ـع18ثاءث   ثـ4

غینغ   غـ   ـغـ  ـغ19جیݠم5

فاءف   فـ20حاء6

قافق   ݡٯݑ  قـ21خاء7

کافݠک   ڪ  �22دالد8

لاݠمل  ل  لـ23ذالذ9

میݠمݠم   م  مـ24راءر   �10

نونن   ن   نـ25زاءز   �11

واوو   و26سینس   ݡس   سـ12

هاءه   هـ   ـهـ   �ـ   ـه27شینش   ݡسݒ   شـ13

یاءی   ݡی   ۦ  یـ28صادص   ݡص   صـ14


