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سخنی با مربیان

معّلم عزیز و گرامی

برای آموزش هر چه بهتر این کتاب توجه شما را به ویژگی های ساختار آن جلب 

می کنیم.
1ــ گنجاندن دروسی که هدف آن یادآوری قواعد آموزش داده شده در سال های 

قبل است.
2ــ آموزش قواعد دیگری از قرآن

3ــ تمرین های متناسب با دروس
4ــ آیات و سوره های کوتاه  قرآن

نکاتی در مورد شیوه های تدریس
مفاهیم  انتقال  در  فراگیر خود  یادگیری: چنان چه  امر  فراگیران در  فّعال کردن  1ــ 
او جذاب تر  برای  تدریس  و  ،کالس  کرده  درک  بهتر  را  مطالب  باشد  داشته  مؤثری  نقش 

خواهد بود.
2ــ با توجه به این که تعاریف از مقوالت انتزاعی است و درک آن مشکل است لذا 
در مرحله ی روخوانی و آموزش قواعد مثاًل به جای تعریف »همزه« فقط عالمت آن آموزش 

داده شود تا فراگیر با دیدن عالمت »همزه« چگونگی تلفظ آن را آموزش ببیند.
3ــ مهم ترین روش آموزش روخوانی قرآن این است که مربی به فراگیران کمک کند 
تا اواًل به طور صحیح حروف، حرکات و عالئم را تشخیص دهند و قادر به خواندن کلمه های 



قرآنی شوند و به عالئم دقت کنند و اشتباه نکنند، ثانیًا با دیدن هر بخش فراگیران آن بخش 
را بخوانند )جداخوانی(. البته برای رسیدن به سطح روان خوانی زمان و تمرین کافی الزم 
است و چنان چه فراگیر عادت کند بخش های کلمه را صحیح و شمرده بخواند یقینًا پس از 

تمرین کافی چشم او نیز سرعت گرفته و به روان خوانی خواهد رسید.
تا  شود  باعث  تنوع  ایجاد  با  و  کند  جلوگیری  کالس  یکنواختی  از  باید  مربی  4ــ 
کالس        و آموزش برای فراگیر کسل کننده نباشد. البته تنوع می بایست در راستای اهداف 
آموزش سوره های کوتاه، مسابقات  برای  قرآن  نوار  از  بهره گیری  مثاًل  باشد  قرآن  آموزش 

گروهی در کالس، طرح پرسش های مناسب و… .

ارزشیابی
نحوه ی ارزشیابی دروس براساس تمرین های هر درس و روان خوانی کلمات قرآنی و 
سوره های کوتاه، به صورت مستمر و پایانی خواهد بود و 5 نمره برای درس قرآن )به صورت 

شفاهی( درنظر گرفته شده است.
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مقدمه

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای 
است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، 
اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام 

تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی 
درسی است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و 
تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و 
عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، 
توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 
بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. 
این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف 
در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، 
)توانمندی ها،  الزم  شایستگی های  کسب  به  دانش آموزان  دستیابی  زمینه ساز 

مهارت ها( می باشد. 



با  گرامی  و  معلمان عزیز  و  باشد  مؤثر  اهداف  تحقق  این محتوا در  امید است 
بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی 

نمایند. و اجتماعی یاری 
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش 
کودکان استثنایی و گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از 
تالش و مساعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و 

تشکر نماییم.
و  نظرات  تا  می نمایم،  درخواست  و صاحب نظران  همکاران  همه  از  اینجا  در 
نماید. منعکس  سازمان  این  به  محتوا  این  در خصوص  را  پیشنهادهای خود 

دکتر مجید قدمی
           معاون وزیر و رییس سازمان

آموزش و پرورش استثنایی کشور
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١٢

ما  در   سال هاى    گذشته   با   صداهاى            ِ                         و

 عـالمت (     )    آشنا   شديم.   اکـنـون   آن هـا    را  بـا هم 

دوره می کنيم.
ْ

  َ      ُ     ٰا      اُو   

ٰ
    اى



  ١٣   

کلمات زير را با صداى بلند بخوانيد.

َاْرَسـَل   ــ   َعـلَـيْـنٰـا   ــ   َنـْشـَرْح

َرَک ـُن    ــ     َاْلـَحـْمُد   ــ    ِوز
ٰ
نَـْسـتَـعـي

ٰ
ادی ـٰ  ِعـب

ٰٰٰٰ ٰ
ابِـُدوَن   ــ     فـی ـٰ اَن     ــ     ع ـٰ ُسـبْـح

اْن ـٰ اَن  ــ  َرْحـم ـٰ ٰـم
ـَن  ــ  اي

ٰ
اِذبـي ـٰ ک

١١ تمرين



  ١٤  

کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َاْشـَهـُد

َنـْشـَرْح

َاْلـَحـْمـُد

ٰ
َکـلـٰامـی

َمـْغـُضـوِب

َاْشـ       َهـ        ُد   

َنـْشـ        َرْح          

َاْلـ       َحـْمـ         ُد

ٰ
َکـ            لـٰا      مـی

َمـْغـ        ُضـو        ِب 

٢٢ تمرين



ـٌـ) آشنا  ـ ـٍ ـ ـً هم چنين ما در سال های قبل با عالمت (ـ
را  عالمت ها  اين  که  می خوانيم  را  کلماتی  اکنون  شديم، 

دارند.

آن ها  خواندن  و  نوشتن  به  و  بخوانيد  را  زير  کلمات 
توّجه کنيد.

ُتـٰراَبـْن ُتـٰرابـااً 

َمـْشـُهـوِدْن َمـْشـُهـودٍ 

َنـْفـُسـْن َنـْفـٌس 

  ١٥   

٣٣ تمرين



کلمات زير را بخوانيد.

ً ـ
ٰ
اِفـٌظ ــ َجـمـي ـٰ ـٍن ــ ح

ٰ
ُهـدیی    ــ ُمـبـي

ٌه ــ َاْزٰواجـاا ــ َبـيـٰاٌن ـٰ اٍم ــ ِال ـٰ َمـق

  ١٦  

٤٤ تمرين



کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َمـْخـُتـوٍمَمـْخـ       ُتـو        ٍم

َاْجـٌرَاْجـ        ٌر

ا         ًداا ـٰ ادااًِمـْر       ص ـٰ ِمـْرص

ـ      ٌد
ٰ
ـٌدَمـ            جـي

ٰ
َمـجـي

  ١٧   

٥٥ تمرين



ـٌة)      ـ  ٌة ـ  ةٍ ـ  ـ  ةٍ ـ  ًة ـ  ما در سال هاى گذشته با ( ًة  ـ 

و (    ّ )آشنا شديم. اکنون آن ها را با  هم دوره می کنيم.

  ١٨  



٢٢ تمرين

آن ها       توّجه  و    خواندن  نوشتن  و    به  بخوانيد  را  زير  کلمات 
کنيد.

اًة ـٰ اَتـْن             ُتـق ـٰ ُتـق
َمـْتـَرَبـِتـْن                َمـْتـَرَبـٍة 

اَهـٌة ـٰ اَهـُتـْن        َسـف ـٰ  َسـف

  

    کلمات زير را بخوانيد.

١١ تمرين

  ١٩   

اَلـٌة  ــ              ُنـْطـَفـٍة   ـٰ ـَنـًة       ــ   َجـم
ٰ
زي

ـَفـةً     ــ    ُمـْنـِکـَرٌة    ــ   َبـَرَرٍة
ٰ
َخـلـي



  ٢٠  

کلمات زير را بخوانيد و به نوشتن و خواندن آن ها توّجه کنيد.

َحـَسـَنـًة َحـَسـَنـَتـْن      

ُسـوَرةٌ ُسـوَرُتـْن       

 
ً
َقـْرَيـة َقـْرَيـِتـْن       

ٰراِضـَيـةً  ٰراِضـَيـَتـْن      

  ٢٠  

٣٣ تمرين



  ٢١   

کلمه هاى زير را بخوانيد. 

ـ     َصـّفـاًا          ا    ـ ـٰ ـ    َکـّل اُر    ـ ـٰ ـ    ُکـّف َغـرََّک    ـ
َجـنَّـٌة                   ــ    ُبـوَن    ُتـَکـِذّ ــ       

ٰ
ذی َالـَّ

ـَرْت ُسـِجّ

  ٢١   

٤٤ تمرين



  ٢٢  

ى  »  ــ  لـ  ــ  ا  ــ  «   و  حروف  با  گذشته  سال هاى  در  ما 

هم  بـا  را  آن هـا  اکنون  شديم.  آشنا  ناخوانا)  (حـروف 

دوره مى کنيم.

  ٢٢  



  ٢٣   

حروف زير را بخوانيد.

ـٰ  َوااْذ ــ َفـااْل ــ ریٰی ــ عـيـي

وو ــ ُقـواا  ـٰ يـوٰو ــ س

توّجه  آن ها  خواندن  و  نوشتن  به  و  بخوانيد  را  زير  کلمات 
کنيد.

ٰاَمـنُـواا  ٰاَمـنُـو

اِت   ـٰ اِت  ُال ـٰ ُاوول

ُضـحـیٰی  ُضـحـٰا

نْـيـٰا نْـيـٰا  َادُّ َالـلـدُّ

  ٢٣   

٢٢ تمرين

١١ تمرين



  ٢٤  

کلمات زير را بخوانيد.

ـماِء ــ َصـَبـُرواا ــ ِاَذاا َزکـوٰوُة ــ ِمـنَ ال الـسَّ

ـ  َتـْسـقـیٰی ـ    َصـلـٰوةُ    ـ ـ   َوااْلـَمـَلـُک    ـ َيـْصـلـیٰی    ـ

ـ  بِـااْلـَمـْرَحَمـِة ـ  وَ ال الـنَّـٰهـارَ  ـ ـ  ُتـْتلـیٰی ـ ُاْرِسـُلـواا  ـ

٣٣ تمرين



  ٢٥   

کلمه هاى زير را بخوانيد و به نوشتن آن ها توّجه کنيد.
  

می خوانيم می نويسيم

الُـواا ـٰ ق
َعـِمـُلـواا
َفـٰنـادیٰی
ُاولـیٰی
َزکـوٰوَة
َحـيـوٰوُة
ـُن

ٰ
َاللـّدي

ـرٰاُط َاللـِصّ

ٰقـالُو
َعـِمـُلـو
َفـٰنـاٰدا
ُاولـٰا
َزکـٰاَة
َحـيـٰاُة
ـُن

ٰ
َاّدي

ـرٰاُط َاِصّ

٤٤ تمرين



  ٢٦  

ما در سال های گذشته با شکل های (ء  أ  ئـ  ؤ  ئ) 
آشنا شديم اکنون آن ها را با هم دوره کنيم.

  ٢٦  



  ٢٧   

ـ ـُ ـِـ ـَـ ــٴـ
اِء ـٰ اُء ــ ُاوول ـٰ اءَ ــ َيـش ـٰ ج

  ٢٧   

١١ تمرين

کلمات زير را بخوانيد.

ٰا

ٰا

ٰ
ای

ٰ
ای

او

او

ــٴــــــــــــــ
ً ُٔــُو ـْس ــ َمـسـ

ٰ
ٔــي ٰأَمـنُـواا ــ َر

ــٴـــــــــــــــ

ِسـِهـْم  ــ ُرؤوُ
ٰ
ٔــی ا ـٰ ٰأِخـَر ــ تِـلْـق



  ٢٨  

کلمات زير را بخوانيد.

اِت ـٰ َن ــ ِإْنـُس ــ ُأْنـِزَل ــ َلـٰأي َتـَأذَّ

ــمـُوَن ِٔ  ــ دٰا
ٰ
ٔــی ـْل ــ ِتـْلـقـٰا

ٰ
ٔــي ِإْسـٰرا

٢٢ تمرين



  ٢٩   

کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َن ـ 
ٰ
ٔــي ـ  ِس ـَنخـٰا 

ٰ
ٔــي خـٰاِسـ

َت     ـ  َأْن َءَأْنـَتءَ 

ُن     ٰوا  ـ  ِإْخـٰواُنِإْخ

ٌم     ــ  ِٔ ِٔــٌمدٰا  دٰا

ُء يـٰا  ـ  لِ َاْولِـيـٰاُءَاوْ 

٣٣ تمرين



  ٣٠  

ـ ـٌ ــٍـ ـً ــٴـ

ًء                ءٍ                ٌء



  ٣١   

کلمات زير را بخوانيد.

ِشـفـٰاٌء ــ َجـٰزاًء ــ مـٰاءٍ ــ َعـطـٰاًء
اًء ــ َشـْیءٍ ــ ُغـثـٰاًء  ـٰ   م

کلمه هاى زير را جدا جدا بخوانيد.

١١ تمرين

ٌء    فـٰا  ـ  ِشـفـٰاٌءِش
ًء     طـٰا  ـَ  ـَطـٰاًء ع ع

ءٍ     ا  ـٰ اءٍم ـٰ م
ٌء َشـْیٌءَشـْی 
ءٍ ُسـوءٍُسـو 

ًء     عـٰا  ُدعـٰاًءدُ 

٢٢ تمرين



  ٣٢  

أاْ

 ؤوْ

ْٔـ

ییْٔ

َکـاأْ َتـأاْ  َمـأاْ 

ُسـؤوْ ُنـؤوْ  رؤوْ 

ْٔـ ِتـ ـ  ْٔ ِجـ ـ  ْٔ بِـ

رِ ی ٔیْ زِ  یٔیْ  دِ ییْٔ 

     ء                ءْ      

  ٣٢  



  ٣٣     ٣٣   

کلمات زير را بخوانيد.

ْٔـٰنـا ــ اَی ــ ِج ـٰ ي ٍس ــ ُروو ــاا َک

ْٔـَس ــ ــااُمـوٌر ــ ُيـوو  ُتـوَن ــ بِ َم

ِتاا َيـاا

ِمـٌنوو ُمـوو

ْٔـَسْٔـ بِـ

کلمات زير را بخوانيد.

٢٢ تمرين

١١ تمرين



  ٣٤  

ۤ
             او

ٰ
   ٰا           اى

اۤ ـٰ اۤ ــ  خ ـٰ اۤ  ــ  ج ـٰ اۤ  ــ  ث ـٰ اۤ  ــ  ت ـٰ ٰاۤ  ــ  ب
 ۤ ٰ
ۤ ــ قـی ٰ

ۤ ــ فـی ٰ
ۤ ــ عـی ٰ

ۤ ــ ظـی ٰ
ۤ ــ طـی ٰ

ضـی

ُکـۤو ــ لُـۤو ــ ُمـۤو ــ ُنـۤو ــ ُوۤو ــ ُهـۤو

  ٣٤  



  ٣٥     ٣٥   

کلمات زير را بخوانيد.

َيـدٰاٰۤاۤ

ۤ ٰ
َء ی ۤ ٰ

َوجـی

ُسـۤوَءۤو

کلمات زير را بخوانيد.

ۤ ٰ
اَۤء ــ ِاْرِجـعی ـٰ اش ـٰ َء ــ م ۤ ٰ

َبـهـٰاٍۤء ــ  جـی

٢٢ تمرين

١١ تمرين



  ٣٦  

کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.
 

ءَ ٰواۤ  ـ  َسـٰواۤءََس

اۤ ـٰ ل ـ  اَۤف ـٰ َفـل

ءَ جـاۤ  اۤءَوَ  ـٰ َوج

ءَ  ۤ
ٰ
فـی ـ  ءَتَ ۤ ٰ

تَـفـی

٣٣ تمرين



  ٣٧     ٣٧   



  ٣٨  

آمادگی برای خواندن سوره ی کوثر



اکنون کلمات باال را از روی کتاب خود بخوانيد.

  ٣٩   

َک ا  ـٰ ن ـ  َطـْي ـ  اَکَاْع ـٰ َاْعـَطـْيـن

ِل ـ  َصـْل ـ  َفـَصـِلَّف

َک ــ   ـ  نِ ا  ـٰ ــَکش انِـ ـٰ ش

َحـْر ـ  َواْنـَحـْرَواْن

برای راحت تر خواندن  سوره ی کوثر، ابتدا کلمات 
زير را از نوار گوش کنيد و همراه آن بخوانيد.



  ٤٠  

ِم
ٰ
حي ْحٰمِن الـالـرَّ ـِه الـالـرَّ بِْسـِم الـالـّلٰ

ا َاْعـَطـْيـٰنـاَک اْلـَکـْوَثـَر ـٰ ِاّنٰ

َفـَصـِلّ لِـَربِّـَک َوااْنـَحـْر

ــَک ُهـَو ااْلـَاْبـَتـُر انِـ ـٰ ِانَّ ش

سوره ی کوثر را از نوار گوش کنيد سپس همراه آن 
بخوانيد.

اکنون سوره ی کوثر را از روی کتاب بخوانيد.
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