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 قرآن سیتدر یشنهادیپ یها روش

 و عالقه جادیا در یصوت لیفا یبایز یصدا و لیترت.  شود استفاده یصوت لیفا از االمکان یحت 

  است موثر زهیانگ

 کند تیرعا قرائت در را روان و بایز صوت زین معلم خود  

 مدنظر را باشد یم آن خواندن درست و قرآن به یمند عالقه همان که یاصل اهداف یابیارزش در 

  دیده قرار

 باشد ینم نظر منظور لغات و اتیآ یمعن حفظ عنوان چیه به 

 شود یبررس بعد جلسه در و شود یم داده آموز دانش به فیتکل عنوان به قرآن با انس قسمت  

 یسیخوشنو ، یقرآن یها ینقاش ، قیتحق مثل دیباش داشته قرآن یبرا زین بایز و متنوع یها برنامه 

 ...و یقرآن یها قصه شینما و

 رفع و دوره تا کند یروانخوان را قبل درس از سطر کی یحت آموز دانش هر جلسه هر در دیکن یسع 

 شود اشکال

 دیکن صحبت قبل جلسه یقرآن امیپ مورد در یداوطلب صورت هب  

 داشتن و احترام و است یکتاب چگونه اصال قرآن که نیا درباره امسال قرآن کتاب بازکردن از قبل 

  شود صحبت قرائت هنگام وضو

 یا زهیانگ با بار هر و باشد جذاب قرآن کالس که دیکن سیتدر یطور دینکن اکتفا خواندن با فقط 

  دیکن شروع را درس دیجد

 یآرام به را دیا کرده مشخص که یاتیآ دیبخواه آموزان دانش از یعنی دیباش داشته یخوان شیپ 

 بخوانند آهسته یکنار نفر یبرا بعد و خود یبرا

 بخواند شمرده و بلند را سطر آموز دانش هر یعنی دیبرو یخوان روان شروع عدب  
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 دیکن تیهدا و دیده فرصت او به خواند یم اشتباه اگر  

 (  یآهن آدم) بخش بخش بصورت اعراب تیرعا با را حروف دیده اجازه ندارد تسلط اگر ابتدا در

 خواند خواهد تر روان تسلط و نیتمر از بعد بخواند

 دهند گوش نوار به ها هیآ خطوط به تمرکز و دقت با ها بچه و شود استفاده یقرآن نوار 

 آن قیمصاد و دیکن صحبت امیپ مفهوم و ریتصاو درمورد دیکن امروز یقرآن امیپ یرو درس هر در 

  دیکن انیب یزندگ در را

 باشد یم یقرآن امیپ سیتدر یشنهادیپ یکارها از زین یسیخوشنو و ینقاش  

 و شود نوشته تابلو یپا یمعن همراه به قبل جلسه یقرآن امیپ یبعد جلسه در شود یم شنهادیپ 

  شود یهمخوان

 سیتدر با باشد یم عالقه جادیا و قرآن و یخداشناس با شتریب ییآشنا جهت به قرآن یها قصه 

  دیکن تر جذاب را آن شنیمیان پخش و شینما بصورت

 دیکن حوصله و صبر یروانخوان مشکالت مورد در  

 دیکن ساکت حتما را کالس  

 دیکن اعراب و حروف به دقت و آرامش به دعوت:  یشتابزدگ و عجله  

 توانیم یخجالت آموز دانش قرائت نکردن قطع و ییخوشرو و قیتشو و مناسب برخورد با:  خجالت 

  داد نفس به اعتماد اون به

 بخواند دقت با و بخش بخش ابتدا دیبخواه او از:  وصل در یناتوان 

 را کلمه ادامه ها بچه ای خودتان هرگز و دیکن حوصله و صبر یلیخ دارند لکنت که ییها بچه مورد در 

 است سرکوب نوع نیبدتر او یبرا که دیینگو
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 : قرآن سیتدر یبرا زهیانگ جادیا

 دیکن استفاده متنوع و بایز یقرآن یها صلوات  

 دیکن درست یکاردست عنوان به رو یقرآن یها رحل  

 دیکن فیتعر کوتاه یقرآن یها داستان دیتوان یم قرآن کالس در 

 باشه نداشته تماس اتیآ به دست نکهیا یبرا هم یقرآن یال 
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 .میشو آشنا زبان آن یالفبا و حروف با دیبا نخست یزبان هر آموختن یبرا

 .است متفاوت موارد یبعض در شکل نظر از و ندارد را(  ژ چ گ پ)  حرف چهار ، تعداد نظر از عرب زبان یالفبا

  قرار کلمات یبعض آخر در ت حرف یبرا شکل نیا

 ردیگ یم
 نشود اشتباه الم با است بزرگ کاف شکل نیا

 

 :میباش مطلع زین را یعرب حروف خواندن است الزم
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  قرآن در مقطعه حروف

 .دیبخوان را یعرب حروف دیتوان یم یراحت به دیشد آشنا یعرب حروف یاسام با که اکنون

 حروف آن به که شود یم خوانده قطعه قطعه بصورت که شود یم آغاز یکلمات با آن سوره 29 قرآن سوره 114 مجموع از

 ندیگو یم مقطعه

 نیاسی           سی

 میم   نیس    طا        طسم

 

  یقرآن یها عالمت

 .شود مشخص یحرف هر یصدا تا کند یم استفاده خاص یها عالمت از کلمات حیصح تلفظ یبرا یزبان هر

 دارد وجود یگذار اعراب زین یعرب و یفارس در

 

 ضمه کسره فتحه حرکات  

 یمد واو ،یمد یای ، یمد الف مثل یمد حروف  

 ،نیتنو ، مد ، دیتشد  ساکن  

 شود یم استفاده قرآن در که باشد یم ییها عالمت
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  یقرآن یها عالمت یبررس

 فتحه :اول درس

  بازگشودن یعنی شده گرفته فتح کلمه از فتحه

 ردیگ یم خود به گشودن لبها حالت تلفظ هنگام که است لیدل نیا به آن ینامگذار علت

 

  بخوانند ضرب کی با و کوتاه را فتحه یصدا دیبا آموزان دانش

 شود نیتمر بیترک بعد و کیتفک بصورت توان یم ابتدا

 

 



 
10 

  کسره: دوم درس

  شدن شکسته یعنی است شده گرفته کسر کلمه از کسره

 دارد شکستن حالت لبها که است لیدل نیا به زین آن ینامگذار علت

 

  شود یم خوانده ضرب کی با و کوتاه زین کسره

 بکشند را کسره دینبا آموزان دانش
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  ضمه: سوم درس

  وستنیپ هم به  یعنی است شده گرفته ضم کلمه از ضمه

  است تلفظ هنگام لبها شدن غنچه و یوستگیپ هم به ینامگذار علت

 

  شود یم خوانده کشش بدون و است یضرب کی و کوتاه حروف از زین ضمه

 دینخوان دهیکش را ضمه نیآهنگ قرائت هنگام شود دقت
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  یمدد الف: چهارم درس

  شود یم فتحه یصدا شدن دوبرابر باعث الف نیا ردیگ قرار یالف فتحه از بعد هرگاه

o دارد قرار ستادهیا صورت به یمد الف از قبل فتحه عالمت قرآن در  

 

 باشد یم دهیکش یصداها از عالمت نیا که ییجا آن از

 شود تیرعا کشش یکم قرائت هنگام است الزم
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  یمد ای: پنجم درس

  شود یم کسره یصدا کشش شدن دوبرابر باعث ی نیا ردیگ قرار ی حرف کسره از بعد هرگاه

o شود یم یگذار عالمت ستادهیا بصورت یمد ی از قبل کسره قرآن در  

 

 قرائت در و است دهیکش یصداها جز زین عالمت نیا

 شود تیرعا
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  یمد واو: ششم درس

   شود یم ضمه کشش شدن برابر دو باعث واو نیا ردیگ قرار واو حرف ضمه از بعد هرگاه

o ندارد یتفاوت یفارس با قرآن در یمد واو شکل  

 

 شود تیرعا و است دهیکش یصداها جز هم صدا نیا
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  ساکن: هفتم درس

 . است ساکن ندارد یحرکت چیه که یحرف

 از قبل متحرک حرف کمک به خواندن بخش بخش در پس. شود یم خوانده خود از قبل حرف کمک به ساکن حرف

 .شود یم خوانده خود

 

 :دیکن دقت کلمات کردن بخش به
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  دیتشد: هشتم درس

  شود یم نیسنگ تلفظ، باشد متحرک یدوم و ساکن یاول شود تکرار هم سر پشت یحرف اگر

 شود یم ادا محکم یول بار کی حرف جهینت در و شود یم ادغام یدوم در یاول
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  مد: نهم درس

 .داد کشش حد از شیب دیبا را یمد حروف ردیگ قرار همزه ای مشدد ای ساکن حرف یمد حروف از بعد هرگاه

 

 ( یمد ای    یمد واو    یمد الف) یمد حروف

 

 

  نیتنو: دهم درس

 نشود اشتباه یاصل نون با زائد و ساکن نون نیا که نیا یبرا و شود یم اضافه ها اسم یبعض آخر به که است یساکن نون

 . شود یم نوشته نیتنو بصورت بلکه سندینو ینم را آن

 هنگام دارند نیتنو و شوند ختم گرد تا به که یکلمات

د.شو یم لیتبد ساکن ه به تا وقف

 

  نیتنو انواع
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  وقف هنگام ها نیتنو

 .شود یم خوانده آ آن آخر یعنی شود یم وقف الف به و شود ینم خوانده نیتنو نون وقف هنگام
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  قرآن در ناخوانا حروف انواع

 . شوند ینم خوانده یول شوند یم نوشته کلمات از یبعض در که میخور یم بر(  ی – و – ل – ا)  حرف چهار به قرآن در

 

  همزه یکرس و هیپا

 حرف حرکت با همزه حرکت به توجه با کلمه آخر و وسط در و الف صورت به کلمه یابتدا در است یحروف از همزه

 .سندینو یم(  ی – و – ا) صورت به را آن ماقبلش

 

 : همزه یکرس و هیپا از ییها مثال

 

 .سندینو ینم را آن نقطه صورت نیا در شود همزه یکرس و هیپا کوچک ی یوقت: نکته
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  یمد الف یکرس و هیپا

 :مانند ،شوند خوانده الف بصورت دیبا کلمات از یبعض در  ای ای واو 

 : شود یم خوانده

 :است شده ییراهنما قرآن در که

 

 :  جمع الف

 آن از بعد است الزم دیاین ریضم جمع واو از بعد که یصورت در شود یم ختم جمع واو حرف به ها آن آخر در که یافعال

 .دارد نام فارقه الف ای جمع الف اضافه الف نیا. دیایب الف داد
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 .دیریبگ نظر در را ناخوانا و خوانا حروف و دیکن دقت کلمات نیا خواندن نحوه به

 :شود یم نوشته

 :شود یم خوانده

 

 :وصل همزه

 .است ممکن ریغ ای مشکل است ساکن ها آن یابتدا که یکلمات تلفظ

 

 :شود یم خوانده کالم اول در که شود یم استفاده الف از تلفظ در سهولت یبرا

 

 :شود ینم خوانده الف کالم وسط در یول
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  همزه و الف شود یم خوانده که قطع همزه یبرا ها قرآن یبعض در :نکته

 یکیکوچ ص و الف شود ینم خوانده دیایب وسط در اگر و شود یم خوانده دیایب کلمه اول در اگر که وصل همزه یبرا و

 :اند کرده مشخص

 

 :دیکن دقت کلمات نیا یناخوانا حروف و خواندن نحوه به
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 :الم و الف

 .شود یم خوانده مشدد یبعد حرف و شود ینم خوانده که الم و الف

 

  اشباع

 .ندیآ یم بوجود ه اشباع اثر بر ی ای واو

 

 شود یم خوانده شده اشباع گرفته که یحرکت با یول دارد ه انتها در کلمه نیا

 شود یم خوانده هو گرفته که یحرکت با دارد ه انتها در کلمه نیا

 

 .شود یم خوانده هو ای یه،  ه یعنی. شود یم اشباع باشد متحرک قلبش حرف اگر دیآ یم کلمه آخر در که ریضم ه
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 :دارد ییراهنما هم ها قرآن یبعض

 

 :  نکته

 باشد ساکن ریضم ه از قبل اگر  

 باشد یمد حروف ریضم ه از قبل اگر  

 باشد دیتشد ریضم ه از بعد اگر  

 :شود یم خوانده یعاد و ردیگ ینم صورت اشباع
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 که) حروف نیا و شده حذف ساکن نون برسد«  ن – و -ل - م -ر - ی » حروف از یکی به ساکن نون هرگاه :ادغام

 .شوند یم خوانده دیتشد با( ندیگو یم رملونی حروف آنها به اختصاراً

 

 .گردد یم محسوب ساکن نون ینوع هم نیتنو که داشت توجه دیبا ساکن نون احکام مورد در :تذکر

 شاءیَّمَ                 شَاءیَ مَن: مثال

 راً یسِراجَمُّن            راًیمُنِ سِراجاً: مثال

 

 .میم به ساکنه نون لیتبد یبمعنا دیتجو در و است کردن ریتقد یبمعنا لغت در (:میم به قلب ای)الباق

 .شود یم میم به لیتبد ساکنه نون برسد ب حرف به ساکنه نون حرف رگاهه

 مِمبَعدِ               بَعدِ ِمن: مثال

 باشند داشته هم با یکم اریبس فاصله که یحد به میکن کینزد هم به را لب تا دو دیبا ما شده جادیا میم نیا تلفظ یبرا

 را  ب  حرف بعد و میده یم ادامه دوحرکت اندازه به را حرف نیا و میکن یم خارج ینیب از را صوت عمده بخش آنوقت

 .میکن یم تلفظ

 

 باز یآرام به را انگشتمان بند کی ما تا است ازین که شود یم گفته یزمان زانیم به حرکت که دیباش داشته توجه: تذکر

 .میکن

 

  نیساکن یالتقا

 خوانده( نِ) مکسورنون صورت به شود، وصل دیتشد ای ساکن حرف به نیتنو گاه هر و برسد هم به ساکن ن دو گاه هر

 به نیتنو گاه هر رو نیا از شود،یم خوانده ساکن نون و کوتاه حرکت صورت به نیتنو دیدانیم که طورهمان)شود؛یم

 صورت نیا در. ندیگویم نیساکن یالتقا آن به که کنندیم برخورد هم با ساکن حرف دو شود، وصل دیتشد ای ساکن حرف

 (.شودیم خوانده( نِ ) مکسور نون صورت به نیتنوخواندن، در لیتسه یبرا
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 :مانند 

 انْفَصّوا الَهْوَنِ          انْفَصّوا لَهْوًا

ت عَدْنٍ ت نِ  عَدْن          یالِـّ  یالِـّ

 اطْمَاَنَّ نِ  ریْخَ           رٌاطْمَاَنَّیْخَ

 

 

  :وقف

  رییتغ بدون وقف 

 .شود ینم داده یرییتغ وقف هنگام در ردیگ قرار یمد حروف از یکی ای و ساکن حرف کلمه آخر در اگر

 

  اسکان وقف

 ساکن وقف هنگام در باشد ضمه ای کسره نینتو ای کسره ای ضمه ای فتحه کلمه آخر حرف اگر کردن ساکن یعنی آسمان

 شود یم
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  ابدال وقف

 شود یم لیتبد ساکن ها به وقف هنگام در باشد گرد ت کلمه آخر حرف اگر. کردن لیتبد یعنی

 

 :شود یم یمد الف به لیتبد و شود یم حذف نیتنو وقف هنگام باشد فتحه نیتنو یدارا آخر حرف اگر
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 :نکته

 

 :مقطعه حروف
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 :نکته

 

 

  یروانخوان هیاول قواعد نیا دوستان

  بشه گفته تر شرفتهیپ قواعد هم باز داره جا

  شهیم تکرار اصول نیهم ها هیپا همه در و هست یکاف نیهم ییابتدا ششم تا اول حد در یول

 

 


