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 حمــد و ســپاس خدایــی را کــه انــوار رحمتــش را بــر بنــدگان فروریخــت و بــا منــت بــر خالیــق، نعمت هــای پیــدا و 
پنهانــش را بــه ایشــان ارزانــی داشــت� درود بیکــران بــر پیامبــر اکــرم)ص( و خانــدان پاکــش کــه رنــج هدایــت بشــریت بــه 

جــان خریــده و در راه ابــالغ و تبییــن کالم الهــی، از هیــچ کوششــی دریــغ ننمودنــد�

قــرآن  ســاحت  بــه  شــکر  از  مصداقــی  قــرآن،  آمــوزش  راســتای  در  تالشــی  و  حرکــت  هر گونــه  بی شــک     
ســوی  از  باشــد�  موثــر  الهــی  کتــاب  چهــره  از  مهجوریــت  زدودن  در  انــدک  هرچنــد  می توانــد  و  بــود  خواهــد 
یعنــی  کتــاب،  ایــن  بــا  آشــنایی  ورودی  درگاه  بــه  پرداختــن  حــوزه،  ایــن  در  اقدامــات  مهمتریــن  از  یکــی  دیگــر 
موضــوع ایــن  در  فراوانــی  کاســتی های  و  نقایــص  اغــراق  بــدون  اســت�  روانخوانــی  و  روخوانــی   آمــوزش 

)آمــوزش روخوانــی(، در میــان تــوده مــردم و بویــژه دانش آمــوزان احســاس می شــود کــه البتــه ایــن نقایــص زاییــده 
عوامــل مختلفــی همچــون بــه روز نبــودن، عــدم جذابیــت و تنــوع آثــار ایــن حــوزه و نیــز عــدم فرهنــگ ســازی عمومــی و 
تبییــن جایــگاه و ضــرورت آن بــرای مخاطبــان اســت؛ لــذا بــا اصــرار دوســتان در تالیــف کتابــی کــه برگرفتــه از تجربیــات 
طوالنــی تدریــس و تــا حــدودی از فناوری هــای روز بهره منــد و متناســب بــا شــرایط مخاطبــان باشــد، تصمیــم بــه نــگارش 

اثــری جامــع در ایــن عرصــه گرفتــه شــد�

  به طور کلی می توان به برخی از ویژگی ها و نوآوری های کتاب حاضر در شمارگان ذیل اشاره کرد:

1 � اثــر پیــش رو حاصــل ســال ها تــالش و کار مســتقیم بــا مخاطبــان مختلــف بــه ویــژه دانش آمــوزان اســت؛ درنتیجــه 
بســیاری از راهکارهــای کتــاب، بارهــا بــه صــورت مســتقیم در طیف هــای مختلــف فراگیــران، اجــرا و نتیجــه نیکــو و قابــل 

قبــول آن بــه دفعــات تکــرار شــده و نقــاط ضعــف آن برطــرف گردیــده اســت�

2 � مطالــب کتــاب در ســه فصــل و بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه از بخش خوانــی کلمــات در فصــل اول آغــاز 
ــد� ــان می یاب ــی در فصــل ســوم پای ــا آمــوزش عبارت خوان ــی در فصــل دوم ادامــه یافتــه و ب ــا آمــوزش کلمه خوان شــده، ب

3 � کلیــه آموزش هــای مرتبــط بــا روخوانــی، روانخوانــی و تجویــد، بــا زبانــی ســاده و بــدون ذکــر کلمــات و اصطالحــات 
فنــی و ثقیــل، در ایــن اثــر گنجانــده شــده اســت، بــه نحــوی کــه مخاطــب بــا فراگیــری آموزش هــای کتــاب می توانــد قرائــت 

و خوانــدن خــود را تــا باالتریــن ســطوح تجویــدی بــاال بــرد�

4 � مســایل و نــکات تجویــدی، بــدون ذکــر نــام و بــا ســاده ترین توضیحــات، از همــان ســطح روخوانــی  در خــالل 
درس هــا گنجانــده شــده اســت و از اختصــاص فصلــی مجــزا بــه آن خــودداری شــده اســت و فراگیــر در پایــان دوره قــادر 

خواهــد بــود بــه اجــرای عملــی بســیاری از اصــول تجویــدی) بــه جــز برخــی مــوارد اســتثناء( بپــردازد�

5 � از نــکات قابــل توجــه و نوآورانــه در کتــاب حاضــر، امــکان دسترســی آســان بــه فایــل صوتــی هــر درس اســت کــه بــه 
روش هــای زیــر دراختیــار شــماقرار گرفتــه اســت:  

ــا اســتفاده از   -دریافــت فایــل صوتــی از طریــق اســکن نمــودن کدهــایQR }بارکدخــوان{                                        و ب
تلفــن همــراه�

www�aasemi�ir   :دریافت فایل های صوتی از طریق سایت-

6 � قابــل ذکــر اســت در راســتای عرضــه طرحــی جدیــد بــا نامــی نــو و متفــاوت، نــام اثــر بــا عنــوان » ســین« تعییــن شــد 
کــه عــالوه بــر جدیــد  و متمایــز بــودن، برگرفتــه از اســمی از اســامی پیامبــر اعظــم)ص( اســت کــه در کلمــه » یــس«  بــه آن 

اشــاره شــده اســت�

   در اینجــا الزم اســت از اســاتید بزرگــواری همچــون اســتاد شیشــه چــی و اســتاد قصــری زاده کــه تالیــف کتــاب مرهــون 
آموزش هــای ارزشــمند ایشــان اســت، و نیــز از بــرادران ارجمنــد ســعید بابایــی، محمــد قاســمیان، الیــاس خلوصــی، 
مهــدی صابــری، محمد حســین جــوکار، دانیــال اســماعیلیان و نیــز ســرکار خانــم شــاکری کــه در نــگارش، نقــد و تولیــد و 

نشــر ایــن اثــر مــا را یــاری نمودنــد، کمــال تشــکر را داشــته باشــیم�

                            با تشکر؛ داود خلوصی پاییز 1397

مقدمه
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راهنمای استفاده از کیوآرکد صوت آموزشی:

ابتدا نرم افزار اسکن بارکد) QR ( را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید� 
بعد از دانلود و نصب نرم افزار، با اسکن کردن هرکدام از بارکدها، می توانید 

صوت درس مدنظرتان را به وسیله اینترنت گوش کرده و یا دانلودکنید�

جهت ارتباط مستقیم، پاسخگویی به سواالت قرآنی و بیان پیشنهادات،                     
می توانید با شماره همراه  09029187143  تماس حاصل کنید� 
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 بخش اول :روخوانی به روش بخش خوانی

شامل:
آشنایی با حروف و تلفظ آن به لهجه عربی

آشنایی با حروف درشت و نازک
فراگیری نحوه تلفظ لفظ جالله اهلل
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) ) فـتـحـه - ݦݦݦݦݦݦݦَ

( می باشد و روی حرف نوشته می شود� ـݦݦݦَ این حرکت به شکل)ـــ

توجــه: هرحــرف بــه همــراه فتحــه یــک بخــش مــی باشــد کــه بایــد کوتــاه و ســریع آن را تلفــظ 
کرد.1 

( بخوانید:  حروف زیر را به همراه حرکت فتحه )-ݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦَ

ݢ�زَ  ،  �ݡَ  ،  �زݡَ       ݢَ�  ،  ݢ ݢ�زَ  ،  ݢ َ  ،  َ�  ،  ݢ َ  ،  �ج  (  ،  ݡٮجَ  ،  ݡٮݑݡݡݡَ  ،  ݡٮݒ
َ
َء ) ا

ݡَ     ݢ�زݡَ  ،  �ݑ   ،  ݢ
ݡَ  ،  �ݡَ  ، �زݡَ  ،  َ�  ،  �زَ  ،  �ݡَ   ،  �زݡَ �ݡَ ،  �ݒ

ݢوݡَ  ،  هݡَ  ،   یݡَ   ݢلݡَ  ،  ݠمݡَ  ،  �زݡَ  ، ݢ ݠَک ،  ݢ

  کلمات زیر را به صورت بخش بخش مانند نمونه بخوانید:

ـݦݦݦݦݦݦݨݨَ  ،  َک  ،  �ݑݡَ ݠَک�ݑݡَ  =  سـ سݡَ

َح  
َ
ل َد�زَ  ،  صݡَ   ،  صݡَ

�زَ �زَ َع  ،  �زَ َل  ،  َط�جَ عݡَ ݡَ ݡٮجَ  ،  �ج �ݑݡݡَ َل  ،  کݡݡݡَ َ �ݒ ݠَک  ،  مݡَ
َ
ل

 �َ �ݑݡَ َ�  ،  سݡَ �زَ َ�َ�  ،  �زَ ݡَ َ�   ،  سݒ �زݡَ َ�  ،  �ݡَ �ݡَ َ��زݡَ  ،  �زَ ݡَ   ، َعَ��زݡَ  ،  �زَ �ݒ َ��زَ

   �َ ݡَ َح�ݒ
زَ
�زَ  ،  �

َ
ل حزَ

زَ
ݠَک  ،  � عݡَ ݡَ َل  ،  َ��ج َد�زݡَ �زَ  ،  �زَ �ݡَ حزَ

َ
َط  ، ل َ�ݡَ َ�  ،  �ج ݠکݡَ مݡَ

َدݠَک  َو�جݡَ َدَ�  ،  �زَ �ݑݡَ َع  ،  �زَ ݡَ َ��ج �زَ

1- هنــگام تلفــظ فتحــه اغلــب اوقــات دهــان بــه صــورت افقــی )مثــل حالــت خنــده(، ودر برخــی اوقــات بــه صــورت 
عمــودی بــاز مــی شــود کــه بــه جهــت ســهولت در امــر آمــوزش، در درس هــای آینــده توضیــح بیشــتر آن خواهــد 

آمــد.

درس اول
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ش ر
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 ماننــد مثــال هــر بخــش را در محــل مناســب از جــدول بنویســید و ســپس آن هــا 
را بخوانیــد:

  : �َ هݡَ ݡَ ـݦݦݨݨݨݨݦݦَ        �ج ـ َ�َ� سݒ    :  �َ�َ ݡَ سݒ

�زَ :    �َ �جَ
َ
ــــــَ�:           ل �زݡَ �زَ

درس اول


