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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
 وَ هِاب صحَاَ وَ هِلِی آلَعَ وَ دٍمَّحَا مُنَی ّب ی نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ینَمِالَعَالْ ب ّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ینعِجمَاَ هِاعِتبَاَ
 

 خیرکم من تعلّم القرآن و علّمه   می فرماید :  ) صلی اهلل علیه و سلم ( پیامبر 

 بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد . 
 

تالوت قرآن موجب نزول رحمت ، آرامش و سکینه قلبی ، حضور فرشتگان در     

نار تالوت کنندگان قرآن و افتخار و مباهات خداوند به آنان و ذکر خیرشان نزد ک

 تابَکِ ونَتلُیَ اهلل  وتِیُن بُمِ تٍیْی بَفِ ومٌقَ عَمَتَااجْمَ»  فرشتگان مقرب است . 

 وَ هُحمَالرَََّ مَتهُیَشِّو غَ هُینَکِالسَّ مُیه لَت عَلَز الّ نُم إ هُینَبَ هُونَسُارَدَتَیَ وَ اهلل 

 )رواه مسلم و ابوداوود ( «  هُندَن عِیمَفِ اهللُرَکَذَ وَ هُکَالئِمَالْ مَتهُفَّحَ

هیچ گروهی در خانه ای از خانه های خداوند برای تالوت و مدارسه قرآن دور        

       هم جمع نمی شوند ، مگر اینکه خداوند بر آنها سکینه و آرامش قلبی نازل 

ند آنها را فرا می گیرد و فرشتگان آنها را احاطه می نمایند می کند و رحمت خداو

 و خداوند متعال نزد فرشتگان مقرب خود از آنها تعریف و تمجید می کند .  
 

یکی از وظایف دینی ما مسلمانان فراگرفتن روخوانی قرآن است ، لذا این جزوه     

قرآن تهیه و تدوین  به منظور آموزش روخوانی قرآن به فراگیران و عالقمندان به

    شده است که قرآن آموزان با فراگیری کامل این جزوه قادر به روخوانی قرآن

می باشند . امید است مورد استفاده فراگیران واقع شده و با دعای خیر خود ما را 

 ه خدمات بیشتر یاری فرمایند . رائدر ا
 

 

 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی
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 روش تدریس
 

ابتدا د از نام و یاد خداوند متعال ) بسم اهلل الرّحمن الرّحیم ( مربی بع - 0

می خواند و از فراگیران می خواهد که به دقت یکبار هر درس را قسمت اوّل 

 .  توجه نمایند 
 

 می خواند و فراگیران تکرار می کننددرس را بار 3الی  0مربی  از آن  پس -2
 

هایی برای خود پاراگراف به تنمربی از فراگیران می خواهد که هریک  -3

 ه را بخوانند و اشکاالتشان را از مربی بپرسند . تدریس شد
 

در مربی از تعدادی از قرآن آموزان پاراگراف تدریس شده را می پرسد.   -4

 می یابد.  ادامهصورت عدم یاد گیری کامل ، تمرین و تکرار تا یادگیری کامل 
 

( را به روش باال  0اراگراف بعدی ) تمرین مربی پ کامل ، بعد از یادگیری  -5

 تدریس و اجرا می نماید .
 

و ... (  را به روش باال  2مربی پاراگراف بعدی ) تمرین پس از آن ،    - 6

 تدریس و اجرا می نماید .
 

در جلسه بعدی مربی از همه فراگیران درس قبلی را پرسیده و نمره   -7 

 ادداشت می نماید .مأخوذه را در دفتر حضور و غیاب ی
 

هر درس برای یک جلسه در نظر گرفته شده است ، در صورت امکان در   - 

 یک جلسه تدریس شود. 
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 درس اوّل
 

 حروف الفبای عربی
ُ

برای آموختن قرآن باید ابتدا با حروف و الفبای عربی آشنا شویم .       

 حروف عربی و اسامی آنها عبارتند از : 
 اسامی حروف حروف ردیف فاسامی حرو حروف ردیف

ءا  ،   0  ضاد ض  05 الف ، همزه 

 طاء ط    06 باء ب   2

 ظاء ظ  07 تاء ت   3

 عین ع  08 ثاء ث   4

 غین غ   09 جیم ج  5

 فاء ف   21 حاء ح  6

 قاف ق   20 خاء خ 7

 کاف ک   22 دال د 8

 الم ل   23 ذال ذ 9

 میم م   24 راء ر 01

 نون ن 25 زاء ز 00

 واو و 26 سین س   02

 هاء ه   27 شین ش  03

 یاء ی   28 صاد ص  04
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 شکل های دیگر  حروف
 

 مثال فدیگر شکل های حر فنام حر

  ة ،  حیا  رحمة ة،    ــة اء تـ

 ءـشلـ   لــ    کاف

 ءرسولـ لـ الم

 ابراهــم  یاء

 
حرف  29حروف الفبای عربی را حرف می باشد ، عده ای  28نکته :  حروف الفبای عربی 

 می دانند زیرا  الف مدی ) ا ( را یک حرف مستقل و همزه ) ء ( را یک حرف دیگر میدانند

 

 حروف مقطعه ی قرآن
ُ

، سوره ی قرآن با کلماتی آغاز می شوند که باید به صورت حرف   29      

 حرف خوانده شوند و به آنها حروف مقطعه می گویند ، مانند : 

 

  سین  ـ  یا    که خوانده می شود :   یس
 

، همزه ی ه همزه ختم می شوند در هنگام خواندن که ب حروف مقطعه ای

 نمی شود .  آنها تلفظ 
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 روش خواندن حرف مقطعه :
 

 خوانده می شود نوشته می شود

 میم الم الِف   الم

 را الم الِف   الر

 را میم الم الِف  المر

 قاف سین عین میم حا حم عسق

 

 حروف مقطعه ی زیر را بخوانید . تمرین : 
 

م  ـ  ـر  ـ  الـه  ـ  الـم  ـ  طـح   س  ــی ق  ـ  ن   ـ  

 .ـصعـیـق   ـ  کهـم عسـح  ص  ــالم  ر  ــطسم  ـ  الم
 

 حرکات و عالئم قرآنی
 

 :عدد می باشند    9قرآنی  حرکات 

 (ـ ـُـ ( ، ضمه )ـ )ــ ـ(، کسره فتحه )ــَ : کوتاه یا صداهای حرکات
 

 صداهای کشیده : حرکات یا 

       (  ـ  وـُ ضمه کشیده  )،  (ـ  ی، کسره کشیده ) ـ  ( ا  ـفتحه کشیده ) ـَ

  (ـ ــٌ )رفع  تنوین،          (ــ ـٍ )جر  تنوین ،    (ـ ــً )نصب  تنوین
ُ

     «     ّ   »   تشدید   «    ْ »    عدد می باشند : سکون  2هم قرآنی  عالیم 
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 درس دوّم

 صدای کوتاه فتحه 
 

حروف دارای  و گفته می شود ( در عربی فتحه    ــَت ) ـحرکبه این       

 هرحرف با فتحه یک بخش کلمه است. فتحه را مفتوح  می گویند .
 

 (،  ط   ،  ظ  ،  غ  ،  ق  ،  ر هشت حرف  ) خ  ،  ص  ،   ض هنگام تلفظ در      

و این حروف صدای ) آ ( گرفته خوددهان حالت عمودی به ، فتحه  صدای با

 می دهند . 
 

به خود  حالت افقیدهان با فتحه ، بیست حرف دیگر در هنگام تلفظ     

  می دهد .   ( و فتحه با این حروف صدای ) اَ ، گرفته
 

ث ، ح ، ذ ، ص ، ض ، ط ، »  وف ، مخصوصاً حروف رعایت دقیق مخارج حر  *

الزم و در این درس و سایر دروس ، توسط مربی و قرآن آموز « ع ، غ ، و  ظ ،

  ضروری می باشد .
 

   ضَ   صَ   شَ   سَ   زَ   رَ   ذَ   دَ   خَ   حَ   جَ   ثَ   تَ   بَ   اَ

 .   یَ     هَ   وَ    نَ    مَ    لَ    کَ    قَ    فَ    غَ    عَ    ظَ    طَ
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و یک بار به صورت ترکیب  بخش بخش زیر را یک بار به صورت کلمات:  تمرین

 د . بخو.انی

 

 عَمَ ـعَ ـمَ   

 تَبَثَ تَ ـبَ ـثَ  

 دَعَوَ دَ ـعَ وَ  

 قَدَصَ قَ دَ ـصَ  

 رَظَنَ رَ ظَ ـنَ  

 رَشَحَفَ رَ ـشَ ـحَ ـفَ 

 جَرَخَفَ جَ رَ ـخَ ـفَ 

 کَلَاَسَ کَ ـلَ ـأَ ـسَ 

 کَقَلَخَ کَ ـقَ ـلَ ـخَ 

 کَدَجَوَ کَ دَ ـجَ وَ 

 کَلَدَعَفَ کَ ـلَ دَ ـعَ ـفَ

 

 بخوانید . و سپس کلمه کلمه کلمات زیر را بخش بخش  : 2 تمرین 

 

  ُُُُ قَسَوَ            رَفَکَ              بَتَکَ       عَبَدَ         مَطَرَ  

 کَمَلَظَ         قَسَفَ             دَسَحَ          رَزَوَ        عَمَجَ
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 درس سوّم

 صدای کوتاه کسره
   

ـ ( در عربی کسره         دارای  حروف گفته می شود و به این حرکت ) ــ 

ی ( کوتاه و بدون صدای کسره مانند صدای ) اِکسره را مکسور می گویند .

 کشش در فارسی می باشد . هر حرف با کسره ، یک بخش کلمه است مانند :  
 

   ض    ص    ش    س    ز    ر    ذِ   دِ   خ    ح    ج    ثِ   تِ   ب    اِ

 .   ی     هِ    و     ن     م     ل     کِ    ق     فِ    غ     ع     ظِ    طِ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  0تمرین 

 بخو.انید . 
 کِلَ کِ ـلَ   

 ل ب اِ ل  ـب  إ   

 ظَفِحَ ظَ ـفِ ـحَ  

 کَدِیَب  کَ دِ ـیَ ـب  

 قَعِصَفَ قَ ـعِ ـصَ ـفَ 

 مَلِعَلَ مَ ـلِ ـعَ ـلَ 

 بَسِحَفَأَ بَ ـسِ ـحَ ـفَ أَ

 نَمِأَفَأَ نَ ـمِ أََ ـفَ أَ
 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   2تمرین  

ـ  بَسِـ حَ بَذِـ کَ نَذِـ أَ حَر ـ فَ دَه ـ شَ لَخِـ بَ ثَر ـ  وَ یَهِ

   ر رَشَـ ب  ق رَوَـ ب  ل ثَمَـ کَ َحَسَنة  ـ  تِمَلِـ عَ بَضِـ غَ یَسِـ نَ ثَب لَلَ
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 درس چهارم

 صدای کوتاه ضمه
 

ف دارای حرو شود و میگفته  “ ضمه ” ( در عربی  ـــ ت ) ــُحرکبه این       

، امّا در فارسی  “  واُ” صدای  ماننددای ضمه صضمه را مضموم می گویند . 

 مانند :  هرحرف با ضمه یک بخش کلمه است. ، می باشد بدون کشش 
 

   ضُ   صُ   شُ   سُ   زُ   رُ   ذُ   دُ   خُ   حُ   جُ   ثُ   تُ   بُ   اُ

  .  یُ    هُ    وُ    نُ    مُ    لُ    کُ    قُ    فُ    غُ    عُ    ظُ    طُ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  0تمرین 

 بخو.انید . 
 

 وَهُ وَ ـهُ   

 بَتِکُ بَ ـتِ ـکُ  

 قَلِخُ قَ ـلِ ـخُ  

 عَب طُفَ عَ ـب  ـطُ ـفَ 

 کَظُعِاَ کَ ـظُ ـعِ أَ 

 کَرُصَبَ کَ رُ ـصَ ـبَ 

 دُج تَسَ دُ ج  ـتَ ـسَ 
 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید . :  2تمرین  

ـ  تِمَلِـ عَ لُسُـ رُ ل بُسُـ   دَلِـ وُ نََسُـ حَ فِحُـ صُ دَعِـ وُ رَبُکَ

   دُج اَـ لَ تَه بُفَ  ـ مُسِنَسَ  ـ کَقِنُـ عُ عَفِرُفَ ـ  َعَقَبة  ـ  ة  هُمَزَ
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 درس پنجم

 صدای کشیده فتحه 
 

    ا ( این الف باعث  ـفتوح، الفی قرار گیرد )  ــَهر گاه بعد از حرف م      

می شود که صدای فتحه دو برابر الف معمولی مد و کشش داده شود و به آن 

،   ) خ  ،  ص بعد از هشت حرف فتحه کشیده می گویند . صدای فتحه کشیده 

ض  ،  ط   ،  ظ  ،  غ  ،  ق  ،  ر  ( به صورت درشت و غلیظ و بعد از بیست 

 دیگر به صورت نازک تلفظ می شود . مانند  حرف
 

ا    ا    صَا    شَا    سَا    زَا   رَا    ذَا    دَا   خَا   حَا    جَا     ثَا     تَا     بَءَ

 ا  .ا   یَهَا    وَا    ا   نَا    مَا    لَا    کَا     قَا   فَا     غَا     عَا     ظَا   طَضَ
 

ر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب کلمات زی:  0 تمرین

 بخو.انید . 
 

 الَقَ لَ اقَ   

 دَاهَجَ دَ ـهَ اجَ  

 ادُبَعِ دُ ابَ ـعِ  

 ابُذَعَ بُ اذَ ـعَ  

 اتُانَمَاَ تُ انَ امَ اَ 

 اتِرَجُحُ تِ ارَ ـجُ ـحُ 

 فُاعِضَیُ فُ ـعِ اضَ ـیُ 

 اتِقَافِنَمُ تِ اقَ ـفِ انَ ـمُ

 انرَاحِسَلَ ن  ارَ ـحِ اسَ ـلَ
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 صورت دوّم فتحه کشیده :

   ار       اذ      اد      اخـ     احـ      اجـ        اثـ      اتـ      ابـ     اأ

    اغـ          اعـ      اظـ     اطـ      اضـ       اصـ    اشـ     اسـ   از

 .  ایـ        اهـ        او      انـ        امـ        الـ     اکـ     اقـ    افـ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  2 تمرین

 بخو.انید . 
 هــذا اذَ اهـ   

 کَلِ اذ کَ لـ  اذ  

 عٌبـخِ عٌ خـ  ابـ  

 نُـانَشَ نُ اا نـَ شـَ 

 مـواتِسَ تِ وا امـ سـَ 
 

فبا را یکبار با حرکت کوتاه فتحه و یکبار با حرکت کشیده حروف ال:  3تمرین 

 فتحه بخوانید .

حَـ  حَا   تَـ  تَا       ثَـ  ثَا        جَـ  جَا           بَـ  بَا      ءَ   ءَا  

ذَ  ذَا         رَ  رَا         زَ  زَا        سَـ   سَا       دَ  دَا  خَـ خَا   

ـ  ضَا     طَ  طَا        ظَ  ظَا      عَـ  عَا  ضَ شَـ شَا   صَـ صَا  

غَـ  غَا    فَـ  فَا     قَـ  قَا     کَـ  کَا      لَـ  لَا      مَـ  مَا       

ُیَـ  یَا     نَـ  نَا         وَ  وَا        هَـ  هَا    
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 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   4تمرین  

 

یَم         قَار شَمَ            بُاذِکَ          اتُمَمَ         اتُایَءَ          ة  ق 

َبة  اعَ           ة  رَافِحَ        نَسـکِمَ      َکة  ارَبَمُ           لُاز نَمَ     ق 

 لـثَثَ            رُاهِظَیُ     اتِمَلِکَب      اتِحَافِسَمُ
 

 ت و پر حجم بخوانید .کلمات زیر را درش:  5تمرین 
 

       رٍامِضَ                 ایَصَعَ                انَرَ                افَخَ

 لَقـتَ                    رٍافِغَ          ا رَظـهَتَ                 الَطَ
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ششمدرس   

 صدای کشیده کسره
 

ـ  ی  (  این یاء گیرد )  ــ  مکسور ، حرف یاء قرارهرگاه بعد از حرف        

” مد و کشش داده شود و به آن  ،  باعث می شود که صدای کسره دو برابر

می گویند . صدای کسره کشیده نزد تمامی حرف یکسان  “کسره کشیده  

 می باشد ، مانند :   اما با کشش بیشتر

 

ی   ذِ   ی  دِ   ی  خِ    ی حِ ی   ج      یثِ      یتِ   ی   ب     ی  اِ

 ی   ی   عِظِ     ی طِ    ی ضِ ی   صِ    ی شِ   ی  سِ      یز    ی   ر 

 ی  ی  ی ی   هِی   و نِ  ی  مِ    ی  لِ      ی کِ   ی   قِ    ی   فِ  ی   غِ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  0تمرین 

 بخو.انید . 
 

 یب أَ یب  أَ   

 یفِلَ یفِ ـلَ   

 یتِالَصَ یتِ الَ ـصَ  

 یمِالَکَ یمِ الَ ـکَ  

 یتِاالَسَر ب  یتِ الَ اسَ ر  ـب 
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 صورت دوّم کسره کشیده :

    یـر    یـذِ    یــ    دِیخِ      ـیـ   حِیـ    ج یـ    ثِیـ    تِیب    یـ  اِ

ـ   یـ     غِیعِ ـ    یظِ  ـ  یـ   طِیـ  ضِیصِـ   یشِـ   یسِ   یـز 

 ـ  یی    ـ   یهِ   یـ    و    ـ    ینِ  ـ   یـ    مِیلِ  ـ   یکِ  ـ   یقِـ    یفِ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  2تمرین 

 بخو.انید . 
 یدُر یُ دُ یـر  ـیُ  

 ینَظِافِحَ نَ یـظِ ـفِ احَ 

 انَهُیفِسَ انَ ـهُ یـفِ ـسَ 

 یحَاب صَمَب  حَ یـب  اصَ ـمَ ـ ب 

 ینَقِافِنَمُ نَ یـقِ ـفِ انَ ـمَ
 

 

حروف الفبا را یکبار با حرکت کوتاه کسره و یکبار با حرکت کشیده کسره :  3تمرین 

 بخوانید .

ی    ـ  حِی    حِـ  ج ی    ج ـ  ثِی     ثِـ  تِی     تِـ  ب ب     ی  إ  اِ

 ی  ـ   سِی      سِز   ی       ز ر   ی        ر ذِ  ذِ    ی  دِ  ی  دِـ خِخِ

 ی   ـ  عِی    عِـ  ظِی   ظِـ  طِی    طِـ  ضِی   ضِـ  صِی صِـ شِشِ

 ی   ـ  مِی       مِـ  لِی    لِکِ  ـی      کِـ  قِی      قِـ  فِفِ ی ـ غِغِ 

ُی   ـ  ی ی     ی ـ  هِی        هِو   و   ی  ـ  نِنِ
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همراه شود «     ی   »   با حرف یاء  « ـه ، ه »  گاه هاء آخر کلمههر 

 صدای کسره کشیده می دهد. مانند : 

   یعِبادِهِ       ،         یهذِهِ         ب ه ی . ُُ___   یب هِ ُ___ُب هِ  
 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   2تمرین  

 

،    ینَلِافِ،  سَ  ینَلِاب قَتَ،  مُ  ینَاطِیَی  ،  شَیصِمِقَ  ،  یدُعِ،  یُ  دیدَحَ

 یقِالَ،  مُ  یلَاب بَ،  اَ  فِیالَإ ،  لِ  اتُیرَغِی  ، مُنِرَطَی  ،  فَاصِوَنَی  ،  ادِبَعِلِ

 ــمَاهِبرَاِ،      هِولِسُ،  رَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

مهفتدرس   

 صدای کشیده ضمه 
ــ  و (  این واو م ، حرف واو قرار گیرد ) ــُهرگاه بعد از حرف مضمو     

 . صدای واو معمولی کشش پیدا کند  دو برابر ضمه  صدای کهمی شود باعث 

 ا کشش بیشتر می باشد ، مانند : بنزد تمامی حروف یکسان اما ضمه کشیده 
 

و   صُ و  و   شُو   سُو   زُو   رُو   ذُو   دُو   خُو   حُو   جُو   ثُو   تُبُ و   اُ

 و  . و  یُهُو   وُو  و   نُو   مُو   لُو   کُو   قُو   فُو   غُو   عُو   ظُو   طُضُ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  0تمرین 

 بخو.انید . 
 

 ور طُ ر  وطُ   

 ولُسُرَ لُ وسُ رَ  

 ونَوفُیُ نَ وفُ ویُ  

 اهَیوحِنُ اهَ یـحِ ونُ  

 ونَولُقُیَ نَ ولُ وقُ ـیَ 

 ونَنُوقِیُ نَ ونُ ـقِ ویُ 

 اوهَحُبَذَفَ اهَ وحُ ـبَ ذَ ـفَ

 امَکُوبُلُقُ امَ ـکُ ـبُ ولُ ـقُ

 اوهَرُقَعَفَ اهَ ورُ ـقَ ـعَ ـفَ
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ه ضمه و یکبار با حرکت کشیده ضمحروف الفبا را یکبار با حرکت کوتاه :  2تمرین 

 بخوانید .

و    جُـ  جُو   حُـ  حُو   ثُـ  ثُ  بُـ  بُو    تُـ  تُو      أُو ءُ  

   خُـ خُو    دُ  دُو     ذُ  ذُو      رُ  رُو       زُ  زُو      سُـ  سُو  

شَـ شُو  صُـ صُو   ضُـ  ضُو  طُ طُو   ظُ  ظُو   عُـ  عُو    

  و     مُـ  مُو  غُـ  غُو    فُـ  فُو      قُـ  قُو      کُـ  کُو    لُـ  لُ

 یُـ  یُو      نُو       وُ  وُو       هُـ  هُو   نُـ 

 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   3تمرین  
 

ـ  ونَافُخَـ تَ وز نُـ کُ ور هُـ ظُ ونَدُوقِـ تُ ون طُـ بُ ومُقُاَ

ـ  کَونَعُای بَـ یُ ونَلُاءَسَتَـ یَ ونَتُافَخَتَـ یَ ونَحُالِـ کَ ونَیدُکِیَ

  ونَمُوَالَتَـ یَ ونَسُافِنَتَی ـ مُونِیعُطِاَ
 

همراه شود »       « کوچک  "واو  "با حرف «  ـه ، ه » هر گاه هاء آخر کلمه 

 و   هُلَ    ___     و هُلَ   ___صدای ضمه آن  کشیده می شود . مانند :  لَهُ 
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تمهشدرس   

 سکون
 

کوتاه و کشیده را ندارد در این صورت  ک از حرکاتهیچ ی،  گاهی حرف     

حروف دارای عالمت رند و به می گذا«   ْ »  روی حرف عالمت سکون  

به می گویند. حرف ساکن به تنهایی خوانده نمی شود بلکه ساکن  سکون،

 یک بخش خوانده می شود . مانند کمک حرکت حرف ما قبلش و با
 

      ذْخُ -  لْـ  هَ  مْـ  قُ  نْـ  مِ  نْاِ
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  0تمرین 

 بخو.انید . 
 

 کَنْمِ کَ ـنْمِ   

 دْلِیَ دْلِ ـیَ   

 مْتُفْخِ مْتُ ـفْخِ   

 دْهَعْأَ دْهَ ـعْأَ   

 مْکُیْی حْیُ مْکُ ـیْی  ـحْیُ  

 تْرَضِحْأُ تْرَ ـضِ ـحْأُ  

 ونَصُکِنْتَ نَ وصُ ـکِ ـنْتَ 

 مْکُجُر خْنُ مْکُ ـجُ ر  ـخْنُ 

 ونَمُدِقْتَسْیَ نَ ومُ دِ ـقْتَ ـسْیَ

 ینَفِلِتَخْمُ نَ یـفِ ـلِ ـتَ ـخْمُ
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واو ساکن ماقبل مفتوح و یاء ساکن ما قبل مفتوح باید به نرمی تلفظ         

 شوند.  مانند : 

ـ  مْهُنَیْـ بَ ن یْجَوْـ زَ رَیْـ غَ فَوْـ سَ نَیْـ دَ وْـ لَ فَیْـ کَ مَوْیَ

  انَطَیْـ شَ ن یْنَثْـ إ  ونَفُوْتَسْیَ
 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   2تمرین  

ـ  مْکُاتَوَصْـ أَ مْتُدْدَـ صَ مْهُدَیْـ کَ تْقَبَـ سَ دْلَوْـ یَ تْانَـ کَ مْتُنْأَ

  ونَرُب کْتَسْـ یَ ونَرُضَحْـ مُ مْهُرْذِنْا ـ تُنَتَهْرَکْا ـ أَنَدْتَعْـ أَ تَغْرَفَ

  مْهُجُر دْتَسْنَا ـ سَوهَصُحْتُـ الَ مْکُسِفُاَْنْلِ
 

 آیات  زیر را روان و پیوسته  بخوانید .:   3تمرین  

  ونَمُکُحْتَ فَیْکَ مْکُا لَمَ

  ونَعُجَرْتُ هِیْلَاِ وَ یتُمِیُ ی وَی حْیُ وَهُ

 ی ر کْی ذِا فِیَنِتَ الَ ی وَاتِیَآب  وکَخُاَ وَ تَنْاَ بْهَذْاِ

  دُبُعْا اَمَ ونَدُاب عَ مْتُنْاَ الَ وَ  ونَدُبُعْا تَمَ دُبُعْاَ الَ

  کَرَکْذِ کَا لَنَعْفَرَ وَ کَرَزْو  کَنْعَا نَعْضَوَ وَ  کَرَدْصَ کَلَ حْرَشْنَ مْلَاَ

 ا هَلَفَ مْتُأْسَأَ نْإ  وَ مْکُسِفُنْأَلِ مْتُنْسَحْأَ مْتُنْسَحْأَ نْإ 
 

        نوشته خط های قرآنی عالمت سکون نکته :  گاهی در برخی رسم ال

 کَبلِن قَمِ      نمی شود و حرف ساکن عالمتی ندارد . مانند:  
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 درس نهم

 تشدید
اولی ساکن و دومی  هرگاه دو حرف مثل هم در کنار یکدیگر قرار گیرند       

ساکن را حذف و به جای آن بر روی حرف متحرک متحرک باشد  حرف 

ـ  ( ـّـحرف مشدّد  از این عالمت ) ـ برای نشان دادن تشدید می گذاریم 

 استفاده می کنند . این عالمت همیشه باالی حرف قرار می گیرد . مانند : 
 

 ی  ب ّا   ـ  رَنَّـ  اِ  د َّـ  مَ  لَّـ  ضَ  قَّحَ 
 

 خوانده می شود :   در دو بخشهنگام بخش خوانی حرف مشدد 

حرف  ،دوّم  بخشو در از خود  متحرک قبلساکن با حرف حرف  ، بخش اول 

  متحرک به تنهایی و در یک بخش خوانده می شود . 

  ب +    بْرَــ  ــــ  ب ّرَ: مانند 
 

کلمات زیر را یک بار به صورت بخش بخش و یک بار به صورت ترکیب :  0تمرین 

 بخو.انید
 

 الَّکَ ـالَ ـلْکَ   

 بَذَّکَ بَ ذَ ذْکَ  

 اهَیُّأَ اهَ ـیُ ـیْأَ  

 انَرْدَّقَ انَ رْدَ دْقَ  

 دُعَّصَّیَ دُ ـعَ ـعْصَ ـصْیَ 

 ونَعُب تَّیَ نَ وعُ ـب  ـتَ ـتْیَ

 مْکُنَّعَمَجْیَ مْکَ ـنَ ـنْعَ ـمَ ـجْیَ
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از   دازه دو  حرکت، صدای آنها به اننکته : هنگام تلفظ نون و میم مشدد 

 ـامَّ،  مِ  نَّإ مانند :    می شوند .بینی  خارج فضای 

 

 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   2تمرین  
 

َّة  ـ  یَّلَـ عَ بَّصَـ فَ کَنَّإ  ـ  لُمِّزَّـ مُ ینَذِلَّـ أَ تْرَیِّـ سُ لُّقَـ أَ َجن

  یـنَمِّـ أُ یَة  دِّرَتَـ مُ ینَفِفِّطُمُلْـ لِ ونَرُکَّذَـ تَ قُقَّشَّـ یَ نَّوهُمُتُقْلَّطَ
 

 آیات  زیر را روان و پیوسته  بخوانید .:   3تمرین  
 

 ونَقُتَّیَ الَاَ نَوْعَرْفِ مَوْقَ

 ونَقُدِّصَتُ الَ وْلَفَ مْاکُنَقْلَخَ نُحْنَ

 اانَایَطَا خَنَلَرَفِغْیَا لِنَب ّرَا ب نَّمَا آنَّاِ

  ونَنُلِعْا یُمَ وَ ونَرُّسِا یُمَ مُلَعْنَ انَّاِ

  هِلّی لِاتِمَمَ وَ ایَیَحْمَوَ ی کِسُنُ ی وَتِالَصَ نَّاِ لْقُ

  ونَرُکَّذَتَیَ مْهُلَّعَلَ کَانِسَلِب  اکَنَرْسَّا یَمَنَّاِفَ

  یهِفِ مْکُنّـکَمَ نْا إ یمَفِ مْنّـکُکَمَ دْقَلَ وَ
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 درس  دهم

 تنوین 
 

      خواندهمی آید که کلمات آخر بعضی از  درنون ساکنی است که تنوین       

صدای هر یک از تنوین ها از یک حرکت  نمی شود و نوشته می شود ولی

   به اضافه یک نون ساکن تشکیل می شود .کوتاه 

 :  تنوین بر سه نوع است  

   ـ (         ـتنوین جر     دو کسره ) ـــٍ    ،    ــ (دو فتحه ) ــً تنوین نصب  

 ــ ( ـٌـ) ـ دو ضمه تنوین رفع ،     
 

ـ + ن (  تنوین نصب معموالً با الف همراه است ــَ ) فتحه تنوین نصب :    

ف الفبا قرار گیرند بدین وولیکن آن الف تلفظ نمی شود و هرگاه بر روی حر

 می شوند :  صورت خوانده 
 

     راً     ذاً      داً     خاً      حاً      جاً      ثاً       تاً        باً        ءاً

      فاً     غاً     عاً     ظاً      طاً      ضاً     صاً     شاً      ساً        زاً

 .   یاً     هاً       واً       ناً       ماً      الً        کاً        قاً
 

 خوانده می شود نوشته می شود

 نْمَیْلَعَ ماًیْلَعَ

 نْیرَثِکَ یراَثِکَ

 نذیرن نذیرا

 نْیرَصِبَ یراَصِبَ
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وند در آخر آنها الفی آورده       ختم می شنصب بعضی از کلماتی که به تنوین  -

  حـاًالِـ   صَ  ابـاًتَکِ مانند : می شود : 
 تنوین نصب همیشه با الف می آید بجر در موارد زیر : 

ة   مانند : . رد ختم شده باشند گ“ تاء ” کلماتی که به  -0  ة  ـ   حیا  َرْحَم

   مانند :  نوشته شده باشد “ یاء ” به صورت آنها  فتحه کشیده کلماتی که  -2

 حیًـ  ضُ  دیًهُ

  اءًمَـ   سَ   اءًمَ  :  مانند لماتی که به همزه ختم شده باشند .ک -3
 

و کسره است و ــ + ن ( عالمت تنوین جر د: ) کسره ـــ تنوین جر  -2

 بدین صورت خوانده می شود 
 

   صٍ   شٍ   سٍ   زٍ   رٍ   ذٍ   دٍ   خٍ   حٍ   جٍ   ثٍ   تٍ   بٍ   اٍ

   یٍ   هٍ   وٍ    نٍ    مٍ    لٍ    کٍ   قٍ   فٍ   غٍ   عٍ   ظٍ   طٍ   ضٍ
 

 خوانده می شود نوشته می شود

 نْاعِطَمُ اعٍطَمُ

 نْاتِورَصُقْمَ اتٍورَصُقْمَ

 نْاب وَکْأَب  ابٍوَکْأَب 

 نْیر ثِکَ یرٍثِکَ
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         به صورت دو ضمه نوشته می شود ــ + ن ( : ) ضمه ــُتنوین رفع  -3

( و هر گاه بر روی حروف الفبا قرار گیرند بدین صورت خوانده   ـــٌ) ــــ

 می شوند :
 

   صٌ   شٌ   سٌ   زٌ   رٌ   ذٌ   دٌ   خٌ   حٌ   جٌ   ثٌ   تٌ   بٌ   اٌ

   یٌ   هٌ   وٌ    نٌ    مٌ    لٌ    کٌ   قٌ   فٌ   غٌ   عٌ   ظٌ   طٌ   ضٌ
 

 خوانده می شود نوشته می شود

 نْورُفُغَ ورٌفُغَ

 نْیرُصِبَ یرٌصِبَ

 نْیعُمِسَ یعٌمِسَ

 نْیمُر کَ یمٌر کَ
 

  مانند : .نکته : هر حرف تنوین دار یک بخش کلمه را تشکیل می دهد 

 ا + باً+ سَ ـــ  ح  اباًسَحِ
 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   0تمرین 

  وراًفُـ غَ داًاهِـ شَ اب هٍشَتَمُ یرَـ غَ یَوـ طُ ع َظة  وْـ مَ ة  رَسفِـ مُ اءًکَبُ

ـ  لّیًصَـ مُ ینٍمِاَ مَّـ ثَ  اراًفَّـ غَ لٍالَی ضِـ فِ یٍّلِـ وَ وراًکُشَ

ـ  رٍطِیْصَمُـ ب  یراًر طَمْـ قَ لمٍعِ یر غَـ ب  َثة  الَـ ثَ باًهُـ شُ اتٍورَصُقْمَ

  یمٍظِعَ
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 آیات  زیر را روان و پیوسته  بخوانید .:    2تمرین  

 

 ونٍنُمْمَ رَیْغَ راًجْاَلَ کَلَ نَّاِ وَ

  ینٌب مُ یرٌذِنَ مْکُی لَنِّاِ م وْا قَیَ الَقَ

 ینٌب مُ انٌرَقُ وَ کرٌذِ الَّاِ وَهُ نْاِ

        اهُمنَلَّعَ ا وَنَندِن عِمِ َرحَمة   اهُنَیْاتَءَ ا نَادِبَن عِمِ داًبَا عَدَجَوَفَ

  لماًا عِنَّدُن لَمِ

 اراًنهَم اَکُل لَجعَیَ وَ اتٍنَّم جَکُل لَجعَیَ وَ ینَنَبَ وَ الٍموَاَم ب کُدْمدِیُ وَ

 . ومٌعلُمَ ابٌتَا کِهَلَ وَ الَّاِ یَة  رن قَا مِکنَهلَا اَمَ وَ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
˜ 
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 درس  یازدهم

ُ مــــد
 

الف ساکن ماقبل )  هرگاه بعد از حروف مدّیمد به معنی کشش است و       

، حرف ساکن واو ساکن ماقبل مضموم و یاء ساکن ما قبل مکسور ( مفتوح ، 

 را باید پیش ) صداهای کشیده ( یا مشدّد و یا همزه قرار گیرد ، حروف مدّی

  ( استفاده    ˜ )  از این نشانه  مدّ از حالت طبیعی مدّ و کشش داد . برای

، ار می گیردحروف مد ) و  ـ ا  ـ ی  ( قرصداهای کشیده یا می شود که روی 

ـ    اهُلنَنزَا اَنَّاِ  م  ـ ـم  ـ  اله سِنفُی اَـ فِ  وءَـ  سُ  ینَالِّضَ   مانند : 

 ـ  الـمـرـ کـهیعـص   اءَقَلِ

 

 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید .:   0تمرین 
 

 الَـ فَ دُعبُا اَـ مَ ونَلُ ءَاسَتَم ـ یَکُ اءُزَـ جَ اءَیَولِم ـ اَــ ح اءِعَدُ

 . ـ الـمـص ونَادُّحَیُـ  یکَلَی اِوحِـ یُ مُقسِاُ
 

 آیات  زیر را روان و پیوسته  بخوانید .:    2تمرین  

  یتُمِیُ ی وَحی یُ وَهُ الَّاِ هَلَاِ الَ

  ارُختَیَ وَ اءُشَا یَمَ قُخلُیَ کَبُّرَ وَ

  وَهُالّ َاِ هَلَاِ الَ  کَب ّن رَمِ یکَلَاِ یَوحِا اُع مَب تَّاِ

  ان تَامَّدهَمُ  ،  ان بَذِّکَا تُمَکُب ّء رَالَاَ ی ّاِب فَ

 یبُنِن یُمَ یهِلَی اِهدِیَ وَ اءُشَن یَمَ یهِلَی اِب جتَیَ هللُاَ
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 درس  دوازدهم

    (   0حروف ناخوانا )  
 

. ، کبری  مانند : خواهر .ناخوانا هستند، در الفبای فارسی بعضی از حروف      

        چهار حرف ) ا ـ ل ـ و ـ ی ( در بعضی از کلمات نوشته  نیزدر عربی 

 مانند حاالت زیر :  امّا خوانده نمی شوند . ،می شوند 
 

( است و روی سه حرف ) أ  ـ  ؤ     ء : همزه به شکل ) کرسی همزه  پایه و -0

بنابراین سه .   ئُدِبْـ  یُ  ة دَص ْؤ م  ـ    لَأَسَـ  ئ  ( قرار می گیرد مانند :  

  حرف ) ا ـ و ـ ی ( خوانده نمی شوند و در حکم پایه و کرسی برای همزه 

 می باشند . 
 

ـ   ؤاًلُؤْـ  لَ  نَّاهُنَأْشَنـ  أَ ی و ؤْتُ ـ   ادَؤَـ  فُ  ئُهز ستَیَ

 ی تِؤْـ یُ  ونَنُمِؤْتُفَأَ
ُ

و کرسی همزه واقع می گردد ،  یـ ( پایه و در پاره ای از موارد یاء کوچک ) -

 آن نوشته نمی شود ، مانند :    نقطه 

َِّئة  م  ـ  هُئْب ّنَـ  یُ  ئ َکة  الَم  ـ  مَهُئْب نْـ  اَ  قَائِدَحَ   ینَئِکِتَّـ مُ َسی
 

و  یاء به صورت  :  در بعضی از کلمات واو  فتحه کشیده پایه و کرسی  -2

 ،  مانند :الف خوانده می شوند 

َ ولَصَ َ :  خوانده می شود   ة  ا وسَمُخوانده می شود :  موسی           .    َصلاَة
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 کلمات زیر را بخوانید ، -

ـ   ةُ کوزَ  ـ  ةُ نوـ  مَ  ةُ دوـ غَولی ـ  اُ  ةُ کوشْحی ـ مِضُ

 لی عْتَسْاِـ   ةُ یوحَلْاَ

 

    واقع  فتحه کشیدهیـ ( پایه و کرسی  در پاره ای از موارد یاء کوچک ) -

 :    نقطه آن نوشته نمی شود ، مانند  و  می گردد 
 

 بـها قْـ  عُ  رایـکَم  ـ نَثویـکُم  ـ  مَکر یـهُحیـها  ـ ذِضُ
 

،  بعد از  با این عالمت ) ا (رآن ، الفی هرگاه در ق:   جمع بعد از واوالف  -3

 مانند :  واو جمع بیاید ، این الف خوانده نمی شود .
 

   واْرُبَـ  صَ   واْانُـ  کَ  واْنُمَـ  اَ  واْحُر ـ  فَ  واْرُصَنَ
 

با یک دایره توخالی مشخص می شود و  است و ناخوانا(  نکته :  این الف  ) اْ

 ه شود .     نباید با عالمت سکون اشتبا
 

:  شش کلمه ی زیر با واو در شش کلمه ) و (  یا ضمه کشیده واو مدّی -4 

 مدّی ) او (  نوشته می شوند اما واو مدّی آنها خوانده نمی شود .

     واْلُخوانده می شو.د : اُ  واْلُوْاُ      ی      لِی خوانده می شود : اُلِوْاُ

  تِالَخوانده می شود : اُ  تِالَوْاُ            ءِالَخوانده می شود : اُ ءِالَوْاُ

  مْیکُر اُخوانده می شود : سَ  مْیکُر وْاُسَ       کَئِلَخوانده می شود : اُ کَئِلَوْاُ
 

با یک دایره توخالی مشخص می شود  (  ) وْیا ضمه کشیده نکته :  واو مدی 

 و نباید با عالمت سکون اشتباه شود .     
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 کلمات زیر را بخش بخش و سپس کلمه کلمه بخوانید . :  0تمرین 

    کَلَؤْسُ    م  صیهُحْاَ      واْدُّوَ      دی هُ       واْالُقَ     سری   اَ

     ونَئُالِمَفَ       کَرَثِؤْنُ    ا  تیهَاَ         اْلؤُبَ     سَئْب فَ      اریسَاُ

 کَئِلِوْأُفَ       ویهُهَ           ریکَدْا اَمَ وَ        یلَسرائِی اِنِا بَیَ
 

 

 آیات  زیر را روان و پیوسته  بخوانید .:    2تمرین  

 

       ینَب ذِّکَمُلْلِ ذٍئِمَوْیَ لٌیْوَ

  ونَرُذِعتَیَم فَهُلَ نُذَؤْیُ الَ وَ

 ا وَیهَلَعَ اْؤُکَوَتَاَ ایَصَعَ یَهِ الَی  قَوسَا مُیَ کَینِمِیَب  کَلْا تَمَ وَ

ا ا یَهَقِلْاَ الَری   قَخْاُ بُر أَا مَیهَفِ یَلِ ی وَمِنَی غَلَا عَهَب  شُّهُاَ

             ی   سعَتَ َحیَّة ُ یَا هِذَإ ا فَقیهَلْاَی   فَوسَمُ

  مْهُلَ نٌکَسَ کَتَولَصَ نَّاِ

  کِیْلَاِ رُمْاَالْوَ یدٍدِشَ سٍأْبَ واْلُوْاُ وَ ةُ وَّقُ واْلُوْاُ حنُنَ واْالُقَ
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 درس  سیزدهم

 (      2حروف ناخوانا )  
 

کالم : تلفّظ کلماتی که ابتدای آنها ساکن  ابتدای همزه ی وصل در -5      

باشد مشکل و یا غیر ممکن است ، مانند : ) نصر  ـ   هبط  ( برای سهولت و 

همزه ی وصل  امکان پذیر شدن تلفّظ چنین کلماتی از الف متحرّکی به نام

ی شود ولی در ی وصل در ابتدای کالم خوانده مُی گیرند . همزهکمک م

  واْلُخُادْ م وْا قَـ   یَ   واْلُخُدْاُمانند :    .نمی شود  وسط دو کلمه خوانده
 

 چگونگی تعیین حرکت الف ) همزه ( وصل

        ـ ( تعریف اضافه شده باشد ، الف وصل فتحه لْاگر به اوّل کلمه ) اَ  -0

  قُّحَلْ،  اَ  هلل   دُمْحَلْی  ،  اَذِلَّ،  اَ  هللُاَ . مانند :  می گیرد 
 

، حرکت الف با توجه به اگر به اوّل کلمه فقط یک الف اضافه شده باشد   -2

 اوّلین حرف حرکت دار آن کلمه تعیین می شود . 
 

د الف وصل با کسره یا فتحه  باشآن کلمه اوّلین حرف حرکت دار  اگرالف : 

     واْقُتَّــــ  اِ واْقُاتَّ مَّ، ثُبَرَتَقْاِ ـــ بَرَتَاقْوَ: خوانده می شود. مانندکسره 
 

می شود اوّلین حرف حرکت دار ضمه باشد الف وصل با ضمه خوانده   اگرب : 

 رْظُنْــــ اُ رْظُانْفَ  ،    عُدْــــ  اُ عُادْ مَّ، ثُ رْکُذْــــ   اُ رْکُاذْوَمانند : .
 

 همزه وصل دراسم همیشه مکسور می باشد . مانند :  حرکت   -

 ن یْتَنَثْ،  إ    ان نَثْ،  إ    ن یْنَثْ،  إ    مُسْ،  إ    ةُ أَرَمْ،  إ    أَرَمْ، إ    تِنَبْ،  إ    ن بْإ 
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       کوچکی ) ا ( قرار همزه ی وصل صادِ در بعضی از قرآن ها روی الفِ -

  اهلل  رُمْی اَتَاَداده اند ، مانند :  
 

 کلمات زیر را به صورت شمرده  و روان بخوانید .:   تمرین 
 

      قُّحَلْأَ                 قِّحَالْب     ،           بْر ضْإ                  بْر اضْوَ

    لْعَجْإ             لْعَاجْ ب ّرَ  ،              جْرُخْأُ             جْرُاخْ الَقَ

   لْلُحْأُ                لْلُاحْوَ ا   ،      هَتْنَقَیْتَسْإ            اهَتْنَقَیْتَاسْوَ

 لْعَفْإ              لْعَافْ تِبَا اَیَ  ،                 مَوْیَلْأَ                 مَوْیَالْفَ
 

  : سط کالم خوانده می شود ، مانند قطع در ابتدا و وهمزه 

  ا نَلْسَارْ دِقَا   ـ   لَنَلْسَرْاَ
 

به همزه صدای کشیده  هرگاه   :نزد همزه ی وصل  صداهای کشیده  -6

 مانند :  به صورت کوتاه تلفظ می شود .برسد  وصل

 الُبَج لْذَاِخوانده می شود :        وَ        الُبَج ا الْذَاِ وَ

ُینَةُ دِخوانده می شود :        فِلْمَ         ینَةُ دِمَی الْفِ

 ش رْعَلْذُ         د :خوانده می شو           ش رْعَوالْذُ
 

 کلمات زیر را به صورت شمرده  و روان بخوانید .:  تمرین 

وا لُتَابْـ  وَ  ینَر افِکَی الْز خْی  ـ  مُبَرْقُی الْو ـ  ذَ  ارَهَنْاَا الْنَلْعَجَ

 نَمِتُی اؤْذِلَّاَـ   یَّتَنَبْی ادَحْـ  اِ  ابَتَکِوا الْوتُی  ـ  اُامَتَیَالْ
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 ل ( تعریف نزد حروف شمسی : الم )اَ -7

ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ  حروف شمسی عبارتند از : 

 ط ـ ظ ـ ل ـ ن 

 ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ کـ م ـ و ـ ه ـ ی:  حروف قمری عبارتند از
 

( خوانده نمی شود و  ل بگیرد ) ل ( قبل از حروف شمسی قرارهرگاه ) اَ

 حرف بعد از الم مشدد نوشته و خوانده می شود ، مانند :

   ثَةُ الَی الثَّلَعَ ـ  اتِرَاشِالنَّوَ ـ   بَةُ وْا التَّمَنَّاِ ـ  اءِمَالسَّ نَمِ ـ   س مْالشَّوَ

  دُبَلزَّـ اَ لُالَلضَّـ اَ ینَمِالَی الظَّز جْـ  نَ ایَنْلدُّاَ
( خوانده می شود ، مانند :   ل ل ( قبل از حروف قمری  قرار بگیرد )هرگاه ) اَ

 م لْلعِاْ نَـ مِ ل صْفَالْ مُوْیَـ    ب یْغَالْ مُالِـ عَ  رُثَوْکَالْ اکَنَیْطَعْـ اَ  رُمَقَالْوَ

  مَوْیَالْـ فَ قُرْبَالْ ادُکَـ یَ ینَر افِکَالْب 
 

 بخوانید .  آیات  زیر را روان و پیوسته:    2تمرین  

  یم ظِعَالْ ش رْعَالْ بُّرَ وَهُ الَّاَ هَلَاِ الَ هللُاَ

  ونَلُمَعْا تَمَب  مْکُدَّمَی اَذِوا الَّقُاتَّوَ

  ونَنُسِحْمُ مْهُ ینَذِالَّ ا وَوْقَاتَّ ینَذِالَّ عَمَ اهللَ نَّاِ

ا یهَفِ مْهُ اْلَجنَّةُ  ابُحَصْاَ کَئِلِوْاُ اتِحَالِوا الصَّلُمِعَ وا وَنُامَءَ ینَذِالَّوَ

 وَ اهللَ الَّإ  ونَدُبُعْتَ الَ یلَائِرَسْی إ نِبَ اقَیثَا مِنَذْخَا اَذَاِ وَ   ونَدُالِخَ

وا ولُقُ وَ ینَاکِسَمَالْ ی وَامَتَیَالْ ی وَبَرْقُی الْذِ وَ اناًسَحْإ  ن یْدَالِوَالْب 

 مْکُنْمِ یالَلِقَ الَّإ  مْتُیْلَّوَتَ مَّثُ ةَُوکَا الزَّوتُاءَ وَ ةَُولَوا الصَّیمُقِأَ وَ ناًسْحُ اس لنَّلِ

  .ونَضُر عْمُ مْتُنْأَ وَ



34 

 

 درس  چهاردهم

      کلمه انواع هاء آخر
 

این هاء جزو ذات کلمه است و از آن جدا نمی شود و هاء جوهری :    -0

  ه لَهلل   ،  إ اَمی شود. مانند :     هنگام تلفظ بدون کشش خوانده
 

لمه اضافه می شود و این هاء جزو کلمه نیست و به آخر کهاء سکت :   -2

و در کل قرآن فقط این هفت  ،حرکت قبل از هاء است ظفهدف از  آن ح

 کلمه دارای هاء سکت می باشند :
 

ه  ،   یَالِه  ،  مَیَاب سَه  ،  حِیَاب تَه  ،  کِیَاهِ،  مَ  هدَتِقْه  ، أَنَّسَتَیَ مْلَ

 هیَانِطَلْسُ
 

در  از ) ـه  ـ  ه ( که در آخر کلمه می آید  عبارت است  :  هاء ضمیر -3

متحرک باشد ، هاء ضمیر اشباع ، هاء ضمیر  و بعد ازصورتی که حرف قبل 

 بدین معنی :یعنی صدای کوتاه به صدای کشیده تبدیل می شود . می گردد 

(  ی) هِ ه کسره کشید) ـه ـ ه ( کسره باشد به صورت قبل از اگر حرکت   -

 یه ب  که خوانده می شود :     هِب   : نده می شود . مانندخوا

   ضمه کشیدهضمه باشد به صورت فتحه یا ) ـه ـ ه ( قبل از اگر حرکت   -  

 وهُلَ  : : خوانده می شود   هُلَ :  نده می شود . مانندخوا(  و) هُ
 

 

اشباع هاء مضموم )  و  (  (  و نشانه    ینکته :  نشانه اشباع هاء مکسور )    

      است
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 کلمات زیر را بخوانید .  -

   یهِنِطْی بَـ  فِ  وهُعَـ  مَ  وهُبُّـ  رَ  وهُدُبْـ  عَ وهُادَبَـ  عِ وهُرَـ  یَ وهُنَّاِ

  یهونِدُ نْـ  مِ  یهِمِوْقَلِ
 

 هاء ضمیر در سه مورد زیر اشباع نمی شود : 

 اشد ، مانند : قبل از هاء ضمیر ، حرف ساکن ب -0

  هُرْشِّبَـ  فَ  هُمْلَعْـ  یَ  هُدْبُاعْـ  فَ هُنْدُـ  لَ  هِیْلَـ  اِ  هُنْمِ
 

 باشد مانند : صداهای کشیده قبل از هاء ضمیر ،  -2

  وهُرُصَـ  نَ  اهُدَـ  هُ  یهِدِهْـ  یَ  وهُذُـ  خُ  اهُنَلْزَنْـ اَ  یهِفِ
 

 اشد ، مانند :ضمیر ، ساکن یا مشدد ب بعد از هاء -3

 ـ    ینَذِالَّ هِب    ـ     لُاطِلبَاْ هِونِدُ   ـ     اهللُ هُرَصَنَ    ـ    دُمْحَالْ هُلَ

 ی مَعْاَالْ هُ اءَجَ ـ      یحُسِمَالْ هُمُسْاِ
 

 کلمات زیر را به صورت شمرده  و روان بخوانید .:  تمرین 

    وهُبَلْقَ    اهُیَّاِ    اهُوَهَ    وهُقَّحَ    هِیْلَاِ    وهُعَمَ      یهِفِ     هُنْمِ

     یهِودِنُجُب      وهُیغُسِیُ    هُلْعَاجْوَ   دیهُهَ  وهُلُخَدَ  تیهُفَلِ

     یهِمِعُنْ أَلِ    مُکْحُالْ هُلَ      وهُیَر نُلِ    وهُمُا اسْیهَفِ     اهُنَیْاتَءَ
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دهم   درس  پانز  

رفع التقاء ساکنین       
   

آن  ین حرفواقع شود که اوّل  اگر بعد از کلمه ی تنوین دار ، کلمه ای     

هم قرار خواهند گرفت  باشد ، دو حرف ساکن در تلفّظ کنار ساکن یا مشدد

          به این حالت التقاء ساکنین  در میان آنها یک همزه وصل است ، که

 صورت نون مکسور بهمی گویند ، برای رفع التقاء ساکنین  نون تنوین 

 مانند :  ه   می شود . ندخوا
 

 واْضُّفَنْ ن  وَهْلَ         که خوانده می شود :        واْضُّفَانْ واًهْلَ

 واْلُخُدْ ن  ْحَمةُ رَب         که خوانده می شود :     واْلُخُادْ ْحَمةُ رَب 

     مَوْیَلْ ن  قُسْفِ          :که خوانده می شود        مَوْیَالْ قٌسْفِ
 

 کلمات زیر را به صورت شمرده  و روان بخوانید .:   0تمرین 
 

     اهللُ دٌحَاَ       تْدَّتَاشْ ادٍمَرَکَ    ی    رَتَافْ کٌفْاِ       مُوْقَالْ الَثَمَ

    ی تِالَّ نٍدْعَ     اهلل  نُابْ رٍیْزَا    عُوهَمُتُفْرَتَاقْ الٌوَمْاَ    ینَذِا الَّیمًلِاَ

 ا  هَذَخَا اتَّئًیْشَ    قُّحَالْ ذٍئِمَوْیَ    احُبَصْمِالْ احٌبَصْمِ

   

التقاء  نکته :  هر گاه دو حرف ساکن همجنس کنار همدیگر قرار گیرند

ن به حرف اوّل کسره        برای رفع التقاء ساکنی ساکنین بوجود می آید و

        اهللُ ل ـــ   قُ   اهللُ لْمی دهیم . مانند :  قُ
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 زیر را روان و پیوسته  بخوانید . آیات :    2تمرین  
 

  ونَمُلِظْوا یَانُکَ مْه سِفُنْاَ ا وَنَاتِیَآوا ب بُذَّکَ ینَذِالَّ مُوْقَالْ الًثَمَ اءَسَ
 

ی فِ یحُالر ّ هِب  تْدَّتَشْا ادٍمَرَکَ مْهُالُمَعْاَ مْه ب ّرَوا ب رُفَکَ ینَذِالَََّ لُثَمَ

 وَهُ کَذلِ ءٍیْی شَلَوا عَبُسَا کَمَّمِ ونَرُدِقْیَ الَ فٍاصِعَ مٍوْیَ

  یدُعِبَالْ لُالَالضَّ
 

 مٌوْقَ هِیْلَعَ هُانَعَاَ وَ ایهُرَتَافْ کٌفْاِ الَّا اِهذَ نْوا اِرُفَکَ ینَذِالَّ الَقَ وَ

  وراًزُ وَ ماًلْظُ ااؤُجَ دْقَفَ ونَرُخَاَ
 

 لُبْقَ نْمِ هُلَ لْعَجْنَ مْی لَیَحْیَ هُمُاسْ مٍالَغُب  کَرُشِّبَا نُنَّا اِیَّرْکَا زَیَ

 . یّاًمِسَ
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دهمدرس  شانز  

 وقف   
 

می گویند . اگر در هنگام “ وقف ” قطع صدا برای تازه کردن نَفَس را       

تالوت قرآن جای مناسبی برای وقف کردن انتخاب نشود بعضی وقتها باعث 

   ت عالمت هایی را وضع شود . لذا علمای قرائعنی قرآن می تغییر در م

کرده اند تا راهنمای محل مناسب برای وقف کردن باشد ، که به آنها عالئم 

 وقف یا رموز سجاوندی می گویند . که عبارتند از : 
 

 (  نشانه ی وقف الزم ، وقف الزم و حتمی است  م )

، اما وقف کردن یز است )ج( نشانه ی وقف جایز ، وقف و وصل هر دو جا 

 بهتر است 

 )ال( نشانه ی وقف ممنوع ، نباید وقف کرد و وصل الزم و ضروری است . 

 )صلی ( نشانه ی برتری وصل است ، هرچند وقف هم جایز است .

 )قلی( نشانه ی برتری وقف است ، گرچه وصل هم جایز است .

نمی توان توقف  ) ،،   ،،  ( نشانه ی جواز وقف بر یکی از دو موضع و بر هر دو

 کرد .

 )ط( نشانه ی وقف مطلق ، وقف نیکو است .

)ز( نشانه ی وقف مجوّز ، وقف و وصل هر دو جایز است ، اما وصل کردن 

 بهتر است. 

 )ص( نشانه ی وقف مرخّص ، وقف در صورت نبودن نَفَس جایز است .
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 نحوه ی وقف کردن بر آخر کلمات :
 

حرفِ کلمه  ساکن ، و یا یکی از حروف وقف بدون تغییر : اگر آخرین  -0

باشد ، در هنگام وقف هیچ تغییری در آن داده ) صداهای کشیده (   مدّی

 نمی شود و به همان صورت خوانده می شود ، مانند : 

 وا فُر سْتُ الَوَ  ،  ی   تِنَّی جَلِخُادْوَ  ، ا   قَلَطَانْفَ  ،  رْذِنْاَفَ مْقُ
 

          یعنی ساکن کردن ( اگر حرف آخر کلمه متحرک وقف اسکان : ) اسکان  -2

ـــ ( باشد در ــــٌا دارای تنوین کسره یا ضمه ) ـــٍــ ( و یـــُـــ ) ــَ

 هنگام وقف ، ساکن می گردد ، مانند : 

  ینْقِتَّمُلْی لِدًهَ   که در هنگام وقف می شود  :      ینَقِتَّمُلْی لِدًهُ

 ورْمُاُالْ ق بَة ُاعَ     که در هنگام توقف می شود :       ور مُاُالْ ق بَة ُاعَ

  ینْعِتَسْنَ اکَیَّاِ      که در هنگام وقف می شود  :     ینُعِتَسْنَ اکَیَّاِ

  یمْظِعَ ظٌّحَ       که در هنگام وقف می شود :          یمٌظِعَ ظٌّحَ

  ینْکِمَ  ارٍرَقَ      که در هنگام وقف می شود :           ینٍکِمَ ارٍرَقَ
 

 وقف ابدال : ) ابدال یعنی : تبدیل کردن (  -3 

(  باشد در هنگام وقف ، تبدیل به هاء  ــةُـُةُ)   اگر حرف آخر تاء گِرد -0

 ( می شود مانند : ـ هْ ) ـهْ   ساکن 

  هْرَافِحُی الْفِ    در هنگام وقف می شود :          ةُ رَافِحَی الْفِ

  هْیَاو خَ لٍخْنَ     در هنگام وقف می شود :         یَةُ او خَ لٍخْنَ

  هْدَصَؤْمُ مْه یْلَعَ    در هنگام وقف می شود :    ةُ دَصَؤْمُ مْه یْلَعَ
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ـ ( باشد ، در هنگام وقف ، ـًنصب ) ـاگر حرف آخر کلمه دارای تنوین  -2

 می شود ، مانند :  فتحه کشیده تنوین حذف شده و تبدیل به 

 ا ابَنَعْاَ    در هنگام وقف می شود :       اباًنَعْاَ

 ی دَهُ  در هنگام وقف می شود  :    ی   دًهُ

 ا اءَشَعِ   در هنگام وقف می شود :       اءًشَعِ
 

ــ  و  ( اگر حرف آخر کلمه واو مفتوح و ماقبل آن مضموم باشد )  ــُ -3

انده می شود. هنگام وقف ، واو ساکن شده و به صورت ضمه کشیده خو

 مانند : 

 و فُعْیَ نْ: اَ وَفُعْیَ نْو   ،    اَ: هُ وَهُ 
 

ــ   ی  ( فتوح ماقبل آن مکسور باشد )  ــ اگر حرف آخر کلمه یاء م  -4

 هنگام وقف ، یاء ساکن و به صورت کسره کشیده خوانده می شود . مانند :  

 ی دِتَهْیَ: لِ یَدِتَهْیَی   ،    لِ:  هِ  یَهِ 
 

د صفحه از قرآن را روخوانی قرآن الزم است هر روز چنبه منظور تسلط بر 

 شوند . ذهن  ملکه  م یبخوانیم تا عالئم و قواعدی که فرا گرفته ا

 

 خداوند متعال خواستاریم .ازتوفیق عالقمندان به قرآن را 

 
 


