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ه الرحمن الرحیم بسم الّلٰ

﴿… و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعًا…﴾

بى سبب نیست که کار معلمان کودکان استثناىى را به »شغل انبیاء و مصلحان بزرگ عالم1« تشبیه کرده اند، چرا که ماهیت تالش 

عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء انسان هاست. موفقیت در اىن جهاد خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ی درسى متناسب با توانمندى ها و 

نیازهاى دانش آموزان استثناىى است به نحوى که نارساىى برنامه هاى درسى و شراىط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن گروه 

از دانش آموزان، حذف آنان از جرىان تعلیم و تربیت عمومى را موجب نشود. اىنک خدا را شاکرم که پس از مدت ها تالش اىثارگرانه ی 

معلمین و کارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگرى از مجموعه ی برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى 

دانش آموزان عزىزى که در ىادگیرى و نیازها شراىط متفاوتى دارند براى بهره گیرى آنان به چاپ رسید.

در اىن راستا محتواى کتب درسى کودکان استثناىى در مدارس وىژه به منظور تمهید زمینه هاى فراگیرى مطالب و مهارت هاىى 

نهاىى زنجیره  براى زندگى در جامعه ی امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امیدوارم تکمیل اىن حلقه هاى  که دانش آموزان را 

آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن کفاىت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى عموم معلمان و والدىن اىن کودکان 

و نوجوانان را جامه واقعیت بپوشد.

بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندرکاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نیز مقام محترم عالى وزارت، مسؤولین و 

دست اندرکاران سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه، اداره ی کل چاپ و توزىع کتب درسى که با حماىت هاى خود در برآورده 

شدن اىن نیازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفا کردند، صمیمانه سپاسگزارى نماىم.

از آن جا که هیچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و کاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات و پیشنهادهاى صاحبان 

اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء کیفیت اىن برنامه ها خواهیم بود.

و ما توفیقنا ااّل بّا… العزىز الحکیم

معاون وزىر و رىیس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ــ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمىن استثناىى
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١

بلند  صداهای  و  ـــَـــــِــــُـــ  كوتاه  صداهای  با  گذشته  سال های  در  ما 
                  و عالمت( ــــــــــْـــــــ ) آشنا شديم. اكنون آن ها را با هم دوره می كنيم.

درس اول

مروری بر درس های سال گذشته

حروف زير را با صداهای داده شده بخوانيد.

ــ         ٰذ  ــ       دِ         ــ       تُ               ــ  ٰما                        َلـ       
     ــ             روُ                ــ                   قٰ                ــ                َيـ 

ٰ
ـ        ــ              سـی

ٰ
    في

ـ
ٰ
ــ      ُصـ        ــ                  ٰوا                  ــ                      ٰحـ            ــ                  جي     ِكـ       

تمرين ١

    اُو

ٰ
 ٰا     ای



٢

كلمات زير را با دّقت بخوانيد.

 َمَكرَ               ــ        َشـِهـَد      ــ      ُنـِشـرَ      ــ         ُهَو 

ُث     ــ    َغُفورَ          ــ       ٰهُروَن
ٰ
       ِجٰبالُ  ــ       َحدي

تمرين ۲



٣

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َكَذَب   َكـ       َذ      َب
َسِمَع   َسـ      ِمـ         ـَع
ُبـِهَت   ُبـ      ـِهـ       َت
َمـَثـُل   َمـ      َثـ                ُل
ٰهٰذا ِن   ٰهـ      ٰذا     ِن
ـ             ُد

ٰ
ُد   َشـ      دي

ٰ
َشدي

ٰ
   ِعـ      ٰبا                     دی

ٰ
ِعٰبادی

ٰمارُوَت   ٰما      رُو                    َت

تمرين ٣



٤

 حروف زير را با عالمت ( ــــــــــْـــــــ ) بخوانيد.

      َمْنـ  ــ  ُكْم  ــ  َدْقـ      ــ  ِهْم 

       َيْشـ     ــ   ُاْز    ــ  َتـْنـ         ــ  َلـْم

كلمات زير را بخوانيد.

   ــ    َيِلْد 
ٰ
   َاَفَمْن          ــ       ِذْكری

 
ٰ
    ِمْنـُكْم        ــ          َاْنُتْم                      ــ    َاْمری
اَنْت         ــ  َاْشَهُد           ــ   ُتْشِرْک        َفـكـٰ

تمرين ٤

تمرين ٥



٥

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َصدْ َرَک     َصْد       َر           َک

ُيوَلْد       ُيو                     َلـْد

َلـُكْم     َلـ                          ُكْم

َاْنُتْم     َاْنـ                          ُتْم

وَ  َلْم       َو                َلْم

َنْشَرْح    نََـْشـ                َرحْ 

تمرين ٦



٦

درس دوم
مروری بر درس های سال گذشته

ما در سال های گذشته با ( ــًـــٍــٌـ   ) و ( ـة  ة) آشنا شديم. اكنون آنها را با هم 
دوره می كنيم.

حروف زير را با عالمت های ( ــًـــٍــٌـ   ) بخوانيد.

سًا
⇓
َسْن

ٍج
⇓
ِجْن

ٌد
⇓
ُدْن

َاَحدًا
⇓

َاَحَدنْْ

َشْهٍر
⇓

َشْهِرْن

َفْصٌل
⇓

َفْصُلْن

تمرين ۱



٧

كلمات زير را بخوانيد.

دًا   ــ         ٰخاِلٍق      ــ            ِكٰتاٌب          ــ               َرُسوًال 
ٰ
   َشدي

ٍم   ــ        ُتٰراٌب    ــ    َشـُكورًا  ــ     ُقرْٰ اٍن 
ٰ
    َكري

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

ِصٰراطًا   ِصـ           ٰرا       طًا
َلَهٍب   َلـ        ـَهـ         بٍ                   
َاْجـٌر   َا          ْجـ               رٌ    
َمَسٍد   َمـ      َسـ                   ٍد            

ـ          ٌب
ٰ
ٌب   َقـ       ري

ٰ
َقري

تمرين ۲

تمرين ٣



٨

كلمات زير را بخوانيد و به شكل های ( ـة  ة) توّجه كنيد.

 ٰاِخَرُ↕          ــ  ِرٰساَلـَ↨  ــ  ٰناَقـَ↨ 
  َرْحَمـُ↨    ــ       َشَجَرَ↕    ــ  ٰحاِفَرِ↕

كلمات زير را بخوانيد و به نوشتن آن ها توّجه كنيد.

ِرٰساَلت ← ِرٰساَلـ↨ِاْخَوت ← ِاْخَو↕

آِخَرُت ←ٰ اِخَرُ↕َرْحَمُت ← َرْحَمـُ↨

ِنْعَمِت ← ِنْعَمـِ↨ٰساَعت ← ٰساَعـ↨

تمرين ٤

تمرين ٥



٩

درس سوم
ّ

  َ        ُ      ٰ ا         ُاو

ٰ
      ِ               ای

ِانّٰاٰناِاْنـِانََّنِاْن
َكالّٰٰالَكْلـُثمََّمُثْم

َرْبـَربِِّبَرْب
ٰ
بی

ٰ
َرّبی

ِاْنـُكلِِّلُكْل
ٰ
ِاّنٰینی

ْنُبوْنِحْبـُتـَفـُّكُکَفـْك ُتِحّبوُ
ْنلُوْنَصْلـُيـَضُّرُرَضْر ُيَصّلوُ



١٠

كلمات زير را بخوانيد.

َشَّر        ــ  ُكلِّ  ــ   َاَقلُّ   ــ     َعَّلَم
َن       ــ     َكذََّب      ــ  ُيِحُلوّ

ٰ
َلمّٰا   ــ  ِمّنی

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َك    َرْبـ             َبـ        َک َرّبـَ
َاَشَّد      َا            َشْد         دَ                   

ِمنّٰا    ِمْنـ                          ٰنا    
            

ٰ
     َاْلـ                 َلـ            تی

ٰ
َاَّلتی

ُيِسّرُوَن     ُيـ                         ِسْر                  ُرو   َن

تمرين ۲

تمرين ۱



١١

كلمات زير را بخوانيد.

َقَّدْت   ــ  َتَّبْت  ــ  ُحَّقْت      ــ  َفَّرْت
َرْت ُّغَلْت      ــ  ُرَّدْت          ــ  ُكوِّ ُمَّدْت  ــ  

كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

ِاَّن     ِاْن                     َن
…………    ُثْم                  مَ                   

…………       ُكْل                     لُ    

…………     َمْد                     َد   

…………    َصْل                      ِل

…………    َرْب                    ِب

تمرين ۳

تمرين ۴



١٢

بدانيم که:
به اين عالمت ( ّ  ) تشديد می گويند.

هرگاه عالمت تشديد روی حرفی قرار گيرد بايد آن حرف 
را دوبار بخوانيم.



١٣

ّدرس چهارم
   ٌ        ٍ      ً   

َربَّـًاَبـْنَرْبـ  

َحبَّـًاَبـْنَحـْبـ

ُكـلٍِّلـْنُكـْلـ

ُامٍِّمـْنُاْمـ

ِحـلٌُّلـْنِحـْلـ

ُكـلٌُّلـْنُكـْلـ



١٤

كلمات زير را بخوانيد.

َدّكًا  ــ  َعلٍّی  ــ  ُكٌّل  ــ  َلّمًا 
ُمِكّبًا     ــ  َزّكٍی       ــ  ُصٌّم          ــ  َاَزلٍّی

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد و به نوشتن و خواندن آنها توّجه كنيد.

َجّمًا    َجْمـ                    َمْن
َعُدٌّو            َع      ُدو             ُوْن

َصّفًا            َصْف                 َفنْ    
َمفّرٌ             َم       َفْر             ُرْن   
َنِبٍّی            َنـ          ِبْيـ             ِيْن

تمرين ۱

تمرين ۲



١٥

كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

َحّبـاًَ     َحـْبـ                      َبـْن

…………      ُاْمـ                                 ِمـنْ                   

…………      ُصْمـ                        ُمـنْ    

…………      َدْكـ                          َكـنْ 

…………         ُكْلـ                           ِلـنْ 

…………      ِحْلـ                             ُلـنْ 

تمرين ۳



١٦

كلمات زير را بخوانيد.

ِايّٰاَک ــ    
ٰ
ُيَصّلی ــ  َفَصلِّ  ــ    َربَّنٰا 

َجنَّـَ↨ ــ  ٰلـِكنَّ  ــ  َضلَّتْ    ــ    َيُمدُّ 
اٌل  َفعّٰ ــ  َشّراً  ــ  ادٍ  َسجّٰ ــ    َحّقًا 
َجنّٰاٌت ــ  َلّماً  ــ  فٍ  َحالّٰ ــ    ُمَحمَّدٍ 

تمرينات دوره ای (١)

تمرين ۱



١٧

كلمات زير را بخوانيد و به نوشتن و خواندن آن توجه كنيد.

َرْبَبْن     ←       َرّبًا ِاْنَن          ←       ِانَّ 
  

َصْللِ          ←        َصلِّ       ُكْلُلنْ             ←         ُكّلٌ
  

ُاْمِمنْ       ←              ُامٍّ َضْررُ          ←        َضرُّ 

كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

َصدَّ         َصْد                              َد
…………         ِمْنـ                             ٰنا                   

…………         َمْر                                   رَ    

…………        َهْمـ                          مَ 

تمرين ۲

تمرين ٣



١٨

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َم   َقْد        َد              َم َقدَّ

ْر  ذَ    ْكـ                    َكْر                     ذَ    كَّ

ا َبًا  َتْو       ٰوا          َبنْ     َتوّٰ

     
ٰ
    ِاْنـ                                       نی

ٰ
ِاّنی

َنِقیًّ   َنـ           ِقيـ               َيْن

تمرين ٤



١٩

درس پنجم

اولين آيات قرآنی

حضرت محّمد (ص) بيشتر وقت ها به غاری كه در كوه حرا قرار داشت می رفت و در 
تنهايی با خدا صحبت می كرد.

روزی در غار حرا مشغول عبادت بود، ناگهان فرشته ای آمد و گفت: بخوان 
محّمد گفت: چه بخوانم؟



٢٠

فرشته دوباره گفت: بخوان ای محّمد!
حضرت محّمد (ص) كه تعّجب كرده بود فهميد كه فرشته ای از طرف خدا آمده است و با او حرف 

می زند.
فرشته گفت: بخوان به نام خدايی كه انسان را آفريد، خدايی كه نوشتن را ياد داد و 

آن چه را كه انسان نمی دانست به او آموخت. 
به اين ترتيب اولين آيات قرآن در غار حرا  از طرف خداوند  به  حضرت  محّمد (ص)  رسيد  

و او  به  پيامبری  انتخاب  شد.
از آن روز به بعد آيه های قرآن كم كم به پيامبر می رسيد و ايشان آن آيه ها را برای مردم 

می خواند و آن ها را با دستورهای خداوند آشنا می كرد.



٢١

درس ششم

ً↕     ←    َتْن
ـً↨    ←    َتْن

ِعْبَرَتْن   ←    ِعْبَرً↕

يَرً↕
ٰ
يَرَتْن   ←    َكب

ٰ
َكب

ِنْعَمَتْن       ←    ِنْعَمـً↨

َاَمَنَتْن     ←    َاَمَنـً↨



٢٢

كلمات زير را بخوانيد.

  ٰفاِكَهـً↨  ــ       َنِخَرً↕         ــ        ٰ   اِغَيـً↨
َرً↕      ــ         رٰ اِضَيـً↨

ٰ
  ٰحاِمَيـً↨    ــ     َصغي

تمرين ۲

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد و به خواندن و نوشتن آن ها توّجه كنيد.

ً↕ َا        ِعْز        َز        َتْن َاِعزَّ

َتذْ   ِكَرً↕ َتْذ       ِكـ       َر        َتْن

َحَسَنـً↨ حـَ          َسـ        َنـ     َتْن

ـ          َر        َتْن   
ٰ
َرً↕     َكـ      بي

ٰ
َكبي

تمرين ۱



٢٣

دور كلماتی كه آخر آن ها ( ً↕  ـً↨ ) دارد خط بكشيد.

ـ   ِنْعَمـً↨   ــ  ٰ ا  ِخَرُ↕ ِرٰساَلـَ↨ ـ 
           ــ   ِعْبَرً↕          ــ   َاَمَنـً↨

َ
↨ َجّنـَ

كلمات زير را بخوانيد و به خواندن و نوشتن آن ها توجه كنيد.

َتْن    ←    ـً↨َتْن    ←    ً↕

َحَسَنَتْن  ←  َحَسَنـً↨َنِخَرَتْن  ←  َنِخَرً↕

َرً↕
ٰ
َرَتْن     ←       َصغي

ٰ
ً↨َصغي َجْنَنَتْن  ←  َجّنـَ

تمرين ٣

تمرين ٤



٢٤

درس هفتم

ٍ↕    ←    ِتْن
ـٍ↨    ←    ِتْن

َسَفَرِتْن    ←    َسَفَرٍ↕

ُهَمَزِتْن    ←    ُهَمَزٍ↕

َقْرَيِتْن    ←    َقْرَيـٍ↨

َسَنِتْن    ←    َسَنـٍ↨



٢٥

تمرين ۱

كلمات زير را بخوانيد.

ٍ↕   ــ   ُلَمَزٍ↕     ــ    َذرٍَّ↕ ُقوَّ
َرَقَبـٍ↨       ــ   َجنَّـٍ↨         ــ      َمْقَرَبـٍ↨

تمرين ۲

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد و به خواندن و نوشتن آن ها توّجه كنيد.

ٰكاِذَبـٍ↨  ٰكا     ِذ      َبـ           ِتْن

ِحٰجاَرٍ↕      ِحـ     ٰجا        َر      ِتْن

َمْتَرَبـٍ↨        َمْتـ        َر     َبـ           ِتْن

َبَرَرٍ↕      َبـ          َر     َر       ِتْن   



٢٦

دور كلماتی كه آخر آن ها ( ٍ↕  ـٍ↨ ) دارد خط بكشيد.

    ٰ اَيـً↨     ــ      خٰاِوَيـٍ↨     ــ   َشكُورًا
    َبَرَر↕ ٍ        ــ       يُوَلٍد          ــ    َسَفَرٍ↕ 

تمرين ۳

تمرين ۴

كلمات زير را بخوانيد و به خواندن و نوشتن آن ها توجه كنيد.

ِتْن    ←    ـٍ↨ِتْن    ←    ٍ↕

ٰخاِوَيِتْن  ←  ٰخاِوَيـٍ↨ُهَمَزِتْن  ←  ُهَمَزٍ↕

َشـٍ↨َذْرَرِتْن     ←       َذرَّ ٍ↕
ٰ
َشِتْن  ←  عي

ٰ
عي



٢٧

↕ٌ    ←    ُتْن
ـ↨ٌ    ←    ِتْن

ُسوَرُتْن    ←    ُسوَر↕ٌ
ٰواِحَدُتْن    ←    ٰواِحَد↕ٌ

َكِلَمُتْن    ←    َكِلَمـ↨ٌ
ٰعاِمَلُتْن    ←    ٰعاِمَلـ↨ٌ

درس هشتم



٢٨

تمرين ۱

تمرين ۲

كلمات زير را بخوانيد.

َقَتَر↕ٌ       ــ  َكرَّ↕ٌ          ــ           َزْجَر↕ٌ
ٰجاِرَيـ↨ٌ ــ  ٰناِصَبـ↨ٌ ــ  ٰراِضَيـ↨ٌ

كلمات زير را جدا جدا بخوانيد و به خواندن و نوشتن آن ها توّجه كنيد.

َتذْ   ِكَرٌ↕      َتْذ            ِكـ          َر         ُتْن

ٰناِعَمـ↨ٌ      ٰنا          ِعـ           َمـ          ُتْن

ٰخاِسَر↕ٌ      ٰخا     ِسـ         َر          ُتْن

ٰعاِمَلـ↨ٌ      ٰعا     ِمـ     َلـ             ُتْن   



٢٩

تمرين ۴

تمرين ۳

دور كلماتی كه در آخر آن ها ( ـ↨ٌ  ٌ↕) دارد خط بكشيد.

اٌل  ٰحاِمَيـ↨ٌ       ــ      ٰاَيـً↨      ــ  فعّٰ
َذرٍَّ↕            ــ      َغَبَر↕ٌ      ــ          َفـّكٌ

كلمات زير را بخوانيد و به خواندن و نوشتن آن ها توّجه كنيد.

ُتْن    ←    ـ↨ٌُتْن    ←    ↕ٌ

ٰواِجَفُتْن  ←  ٰواِجَفـ↨ٌُمْسِفَرُتْن  ←  ُمْسِفَر↕ٌ

ٰهاِوَيُتْن  ←  ٰهاِوَيـ↨ٌَزْجَرُتْن     ←       َزْجرَ ↕ٌ



٣٠

تمرينات دوره ای (۲)

كلمات زير را بخوانيد.

↕ً سُوَرٍ↕  ــ  ٰناِظَر↕ٌ  ــ    َمرَّ

ِحْلَيـً↨   ــ     ُلَمَزٍ↕        ــ               ُمْنـِكَر↕ٌ

ِعْبرَ ً↕        ــ   ٰراِفَعـ↨ٌ      ــ             ُهَمَزٍ↕

تمرين ۱



٣١

تمرين ۲
كلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َتذْ  ِكَرً↕          َتْذ     ِكـ     َر          ً↕
↕ٌ  َبْلـ         َد               ↕ٌ      َبْلدََ

َقْرَيـٍ↨  َقْر           َيـ          ـٍ↨
َبَقَرٌ↕  َبـ               َقـ        َر          ٌ↕   
َرْحَمـً↨  َر                    ْحـ     َمـ          ـً↨

تمرين ۳

كلمات زير را بخوانيد.

↕ٌٍ↕ً↕ـٌ↨ـٍ↨ـً↨

ُسوَر↕ٌُهمَزٍ↕ِاْخَوً↕َدَرَجـ↨ٌٰكاِذَبـٍ↨ٰراِبَيـً↨



٣٢

تمرين ۴

ـ   )  ( ــًـــٍــٌ مناسب  عالمت   (↕ (ـ↨   آخر  در  كلمات  خواندن  به  توّجه  با 
بگذاريد. 

مانند نمونه:

   ٰ اَيَتْن    ←      ٰ اَيـً↨

  َقْرَيِتْن      ←      َقْرَيـ↨

  ُسوَرُتْن   ←    ُسوَر↕

    ِعْبَرَتْن   ←        ِعْبَر↕ 



٣٣

تمرين ۵

مانند نمونه به هم وصل كنيد.

↕ٌَتْن
ٍ↕ُتْن
ً↕ِتْن

ــٍـُاْن
ــًـِاْن
ــٌـَاْن



٣٤

درس نهم

ٰتو    ←    ٰتا
ٰدو    ←    ٰدا

َبا    ←    َبـ
ُبوا    ←    ُبو

ٰنيـ    ←    ٰنا
ٰسی    ←    ٰسا

و - ا - ی

و

ا

يـ ی



٣٥

می نويسيم

تمرين ۱

می خوانيم

ٰبا ٰبو 
ٰرا ٰرو 
ٰسا ٰسو 

ِمـ ِما    
ُكـ ُكا 
ُفو ُفوا 
ُنو ُنوا 
ٰنا نٰيـ 
ٰقا قٰيـ 
ٰسا سیٰ 
ٰدا ٰدی 



٣٦

تمرين ۲
كلمات زير را بخوانيد، به نوشتن و خواندن آن ها توّجه كنيد.

ٰشو
↓
ٰشا

َنا
↓
َنـ

ُفوا
↓
ُفو

وٰيـ
↓
ٰوا

ِخا
↓
ِخـ

وُوا
↓
وُو

ٰلی
↓
ٰال

حٰيـ
↓
ٰحا

تمرين ۳
كلمات زير را بخوانيد.

ُلوا       ــ  ٰفی  ــ  ِسا  ــ  ٰيو
َقا       ــ  ِميـ   ــ  ُتا   ــ          ُزوا



٣٧

تمرين ۴
كلمات زير را بخوانيد.

ـ  ــ   خٰيـ  ــ  َضا       ــ  ُوا
ٰ
دي

ُيـ   ــ  ٰدا      ــ   ٰسی     ــ  َخا

ٰ
ـ     ــ         تی

ٰ
قُو       ــ   نُوا      ــ   صي

تمرين      ۵

كلمات زير را بخوانيد.
                    

ِاٰال←اٰلی
ٰكانُو←ٰكاُنوا
َاٰتـَك←َاٰتيَك
ِدْل←ِدی اْل
َعِمُل←َعِمُلوا

می خوانيممی نويسيم



٣٨

تمرين ۶

كلمات زير را بخوانيد.

َعٰلی        ــ ٰ اَمنُوا         ــ  ِباْلٰواِد

َعِمُلوا        ــ  َفاْرَغْب  ــ  َيرٰی

ٰجاُبوا    ــ  َحٰيوَ↕        ــ  َتَوّلٰی

َواْلَقَمر ــ  ٰقالُوا          ــ  َطغٰی

ِفی اْلِبٰالدِ     ــ َواْلِجٰبالَ      ــ   َاْدٰريَك ــ   ِاَذا 



٣٩

درس دهم

لـ

ـ ـ      ←      َاسَّ َالـسَّ
َالـذِّ             ←      َاذِّ

             َالـدُّ       ←         َادُّ
ـ ـ             ←             َاصِّ              َالـِصّ

ـ ـ                      ←                           َاشَّ َالـشَّ
َالـنَّـ                            ←                      َانَّـ

لـ



٤٠

تمرين ۱

كلمات زير را بخوانيد.

                                                               
َاذِّ   ْكِر  َالـذِّ   ْكِر

ُن     
ٰ
ُن  َالّدي

ٰ
َاّدي

ْمُس ْمُس  َالشَّ َاشَّ
ْنٰيا    ْنٰيا  َالدُّ َادُّ
ٰراُط ٰراُط  َالصِّ َاصِّ
َاّنَْجُمَالنَّْجُم
َانّٰاِرَالنّٰاِر

ْحٰمْن ْحٰمْنَالرَّ َارَّ

می خوانيممی نويسيم



٤١

تمرين ۲

كلمات زير را بخوانيد.
  

       
                                                     

َن
ٰ
َن  ِبالّدي

ٰ
ِبّدي

ِن     
ٰ
ِن  َوالّتي

ٰ
َوّتي

َونَّٰهاِر  وَ الّنَٰهاِر

ْبِر    ْبِر  ِبالصَّ ِبصَّ

می خوانيممی نويسيم



٤٢

تمرين ۳

كلمات زير را بخوانيد.

اِرِق    ــ    َالنّٰاِر   ــ   َواللُّٰه     ــ    َالنَّْجُم َوالطّٰ

ُن
ٰ
َفِق  ــ    َالّدي ْنٰيا   ــ   بِالشَّ ْبِح    ــ    َالدُّ َوالصُّ



٤٣

تمرينات دوره ای (۳)

تمرين ۱

كلمات زير را بخوانيد.

ُقوا   ــ    ُذوا    ــ   ُطوا    ــ    ُموا      ــ      ُلوا

ٰيو         ــ     ٰدو      ــ     ٰلی      ــ     ٰحی           ــ     ٰتی

ٰنيـ     ــ      ٰميـ  ــ     ٰليـ      ــ       ٰكيـ          ــ      ٰسيـ

َمالْ        ــ      َوازْ        ــ     ِما              ــ لِـا        مْ  ــ      َفاْل



٤٤

تمرين ۲

كلمات زير را بخوانيد.

وِر  ــ  َالّنَٰهاَر اَعـِ↨  ــ  َالصُّ نٰيا   ــ  َالسّٰ َالدُّ
ْفِع ْيفِ    ــ      َوالشَّ ن  َ  ــ     َوالصَّ

ٰ
َمِلكِ النّٰاسِ  ــ    بِالّدي

تمرين ۳

كلمات زير را بخوانيد و به نوشتن آن توّجه كنيد.

قرآنیفارسی

َحٰيو↕َحيات     

َزٰكو↕َزكات

َنٰجو↕َنجات   



٤٥

كلمات زير را بخوانيد و به نوشتن و خواندن آن ها توّجه كنيد.

   َواْر                               ←                                    َوْر   َفاْل         ←                               َفْل

   ِفی اْلـ    ←        ِفْلـ           َدْوا                                    ←                               َدْو

   َالفْ                           ←    َلْف           َزااْل                   ←                       َزْل

ِلی اْلـ                  ←     ِلْلـَسی اْلـ                        ←                               َسْلـ

تمرين ۴

تمرين ۵

كلمات زير را بخوانيد.

ُكْم  ــ     ٰحی       ــ        ُقوــ َرْوا ــ  َبْيـ  ــ  ٰويـ

 ــ ٰلی
ٰ
َماْشـ ــ     َاْلـ     ــ         َواْصـ ــ َاْو ــ سی



٤٦

تمرين ۶

مانند نمونه جدول را كامل كنيد.
                   

                                    

ٰرا ٰری

………………………… َشا     

…………………………بُوا

…………………………ِكا   

…………………………ُتا

می خوانيممی نويسيم



٤٧

درس يازدهم

قرآن 114 سوره دارد. هر سوره از قسمت هايی به نام آيه تشكيل شده است.
به هنگام خواندن هر آيه بايد توّجه داشته باشيم كه حرف آخر هر آيه بدون حركت 

خوانده می شود.
َوَلٰياٍل َعْشرٍِمثال: 

ـــ ) خوانده نمی شود. ـٍ ) در آيه باال (َعْشر) خوانده می شود و عالمت ( ـــ كلمه (َعْشٍرٍ
ِمْن َشرِّ ٰما َخَلَقمثال:

كلمه (َخَلَق) در آيه باال (َخَلْق) خوانده می شود و عالمت (ـــــَــ) خوانده نمی شود.  

قـــــــرآن



٤٨

م
ٰ
ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّحي

١ـ ُقْل ُهَو اللُّٰه َاَحٌد ٭

َمُد ٭ ٢ـ َاللُّٰه الصَّ

٣ـ َلْم َيِلْد وَ َلْم يُوَلْد ٭

۴ـ َو َلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد ٭

درس دوازدهم
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