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 مطلب اول :

 عبارتند از : برخی از ویژگی های این روش ) سبک( آموزشی نوین ) روخوانی(

 هر جلسه و به شکل در سواره. تفکیکتبیین سر فصل های آموزشی ، به  -1

هندسهههی ، جام  ن منسهههنظ و منزظ ، از آیاز مسهههیر تا  ایاو راه )  واعد ی نقشهههه  ی ارائه -2

 روخوانی(.

شد شکل هرم می با سی به  شه هند ست که  رآو آموز  ،مزیت این نق سه ، این ا در هماو جل

از تمام مباحث  (،و کالو)نگاهی کلی  ، اول و  بل از شهههروه به آموزش  واعد روخوانی

در یک ، مطروحه در این علظ  حثاز مبا، قابل خود دارد که این دید کلی در م، روخوانی 

افزایش  -3سهههتودت در یادگیری  واعد.  -2افزایش تسهههلر بر مباحث.  -1سهههبب  ن نگاه

راه از ی همچنین ارائه ی این نقشههه  -4یادگیری  رآو اموز می شههود. امر  درت تمرکز در

ا آشهههنایی با ناز حادت گینی ، تحیر و  ، روخوانی ن سهههبب می شهههود تا  رآو آموز عزیز

و در یک نگاه با آیاز ، وسر و  ایاو راهی را که ، مباحث مطروحه در این علظ خارج شده 

 د.وت صحیح و رواو کالم وحی بپیماید، آشنا می شوباید برای تال

( و هظ از نزر مباحثوره زشههی روخوانی ن هظ از نزر شههکلی ) صههدر این روش نوین آمو -3

ماده مباحث(ایی محتو هایی وجود دارد. مثالً از نزر شهههکلی مثل : برخی از  ، )  نوآوری 

ر این نفرد و جدا جدا تدریس می شهههوند ن ددروس روخوانی )  واعد( ن که به صهههورت م

 روش آموزشی ، به شکل مزدوج ) باهظ دیگر( در یک جلسه درسی ، تدریس می شوند.

درس بسههیار متظ و کلیدی روخوانی ، یینی  2یس مثالً : روش رایج در کشههور ، برای تدر

درس متظ روخوانی  2این هست که هر یک از این ، بلند ) کشیده(  -2صداهای کوتاه -1

یینی یک جلسه صدا های کوناه درسی جدای از هظ تدریس می کنند  ی را در یک جلسه

ز ، در رآو آمو)حال اگر بنابر ا تضای سنی و استیدادی  و جلسه بیدی ، صداهای کشیده 

ر ، صداهای دیگی جلسه  2جلسه صداهای کوتاه و در  2ر نباشد در ویک جلسه هظ میس

 می کنند.( کشیده )بلند( را تدریس
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تنتا در یک جلسه آموزشی هظ صداهای کوتاه و هظ صداهای کشیده  ، ودی دراین سبک آموزشی

توای اگر به ددیل طوالنی بودو محبه شهههکل تطبیقی و مقایسهههه ای تدریس می شهههوند) ادبته )بلند( 

 ر واضح است  ، درس و اختالف استیداد  رآو آموزاو در یک جلسه میسور نشد 2آموزشی این 

شوند سه ای تدریس  شکل مقای شیده به  صداهای کوتاه و ک سه کلیات  و در  ، که باید در یک جل

 21و  20صفففففففف     "نکات د یق و ظریف آنتا تدریس شههده و کار عملی اننام می شههود. 2جلسههه 

 جدول درسواره قواعد روخوانی"(

( نیز به همین شکل هّ)دتشدی -2(و  ْسکوو )-1عالمت  ر کاربرد و کلیدی  2یا همچنین در تدریس 

جدول درسففواره  22صفف    "عالمت در یک جلسه آموزشی تدریس می شوند. 2عمل می شود) هر 

 (قواعد روخوانی"

درس ( ن ارتباط تنگا تنگ و  4علت این تغییر شهههکلی در آموزش  واعد روخوانی ) مثال در این 

ستنی این  س صداهای کوتاه و  2ناگ صداهای درس ) شدن زیرا که  شدید( می با سکوو و ت بلند( + )

 2کشهههیده )بلند( در حقیقت هماو صهههداهای کوتاه هسهههتند ودی با مقداری کشهههش بیشهههتر ) 

 ضرب(2حرکت/

 چنین هر حرف مشددی ، از یک حرف ساکن و یک حرف متحرک تشکیل شده است و...و هظ 

با مفتوم )صداهای جلسه  رآو آموزاو ) خصوصاً  رآو آموزاو کوچک سال(  1حال اگر تنتا در 

ند ن کوو و تشدید( به شکل مقایسه ای و تطبیقی با یکدیگر ، آشنا شو( یا )س"بلند"کوتاه و کشیده 

و یا )سهکوو و تشهدید( سهبب درک بتتر  رآ (طبیق بین )صهداهای کوتاه و کشهیدهاین مقایسهه و ت

دسهههته می شهههود ، که در نتینه ، باعث ارتقا   2آموزاو از نقاط اشهههتراک و افترار هر یک از این 

 ، سهههببکیفیت آموزشهههی شهههده و هنگام اجرای این  واعد و تطبیق آنتا بر  رآو ) رواو خوانی(

ئظ و کاهش خطا در  رائت آنتا می شهههود.همچنین از نزر محتوایی ت تشههه یل عالافزایش  در

ظ خاص  رآو به رسهههظ نیک ها و متارت های آموزشهههی و عالئ)مادی( نیز با آموزش برخی از تک

صرف دارند( مثل : ، اد ر عثماو طه  شه در علظ  سنگین  واعد روخوانی ) که ری برخی از مباحث 
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د خوانده شوند( یا نحوه خواندو ادف وصل در اول برخی از اشباه ) حروفی که نوشته نشده ودی بای

 کلمات ن به ستودت و سادگی آموزش داده می شوند.

ش-4 ستاد )عثماو  عالئظ و رموز  رآو کریظ  ی،یکی دیگر از ویژگی های این روش آموز به خر ا

 طه ( می باشد ) نوه خر نسخ / خطاط : عثماو طه ( زیرا :

ن مدل از خر )توسههر خطاط مشههتور سههوری عثماو طه ( در سههراسههر جتاو کثرت  رآو به ای: اوالً

 اسالم و از جمله کشور عزیزماو ایراو اسالمی 

ود این عالئظ ، تالوت وجباشیظ که د عالئظ  راردادی خاص در این  رآو ) حال چه  ائل ثانیاً: وجو

ل از  رآو در بین مسهلماناو ( و فراوانی این مد!ندارد  ت تر یا راحت تر می کند ، فرر  رآو را سه

حتماً به  رآو آموزاو آموزش داده  ،سههبب می شههود که این عالئظ  رار دادی خاص ، جتاو اسههالم

شده و آنتا با عالئظ  راردادی این مدل  ،شوند صرف  واعد روخوانی آموزش داده  زیرا اگر فقر 

کریظ و همچنین سهههرعت   واعد و تطبیق آنتا بر آیات  رآوا نشهههوندن هنگام اجرای از خر آشهههن

سظ اد ر  شوند ) در این مدل از ر سی می  سا ضیف ا شکل و  شاو )رواو خوانی( دچار م تالوت 

حتی برای تش یل  واعد و اجرای راحت  واعد تنویدی نیز ، عالئظ  راردادی م صوصی وجود 

ه در ی کدارد که فراگیری آو عالئظ خادی از  دطف نیسهههت.( و به همین جتت ، تمام عالئظ و نکات

چاپ کشههور عربسههتاو ، تحت عنواو )اصههالحات ادضههبر( مفصههالً جم  آوری و  یانتتای  رآو ها

تدریس می  جدول درسففففففواره قواعد روخوانی""البالی دروس روخوانی دررا   اندتوضههیح داده شههده 

 کنیظ.

 در این روش آموزشی تاکید بیشتر بر روی نکاتی است که: -5

اوالً : کاربردی باشهههند ) نه صهههرف تحوری محذ( و دزا نیازی به مطر  کردو برخی از وجوه 

تی در سکوو یا تشدید و.... که تأثیر  ابل توج مثل:تسمیه عالئظ یا منشا   یدایش برخی عالئظ 

 نمی باشد. ،فتظ دروس روخوانی ندارند

 نی( مورد یفلت  رار گرفته اند.روان وا –ثانیاً : یادباً در البالی دروس کتب ) روخوانی 



 

5 
 

درس متظ حروف ) همیشه ناخوانا( و )گاهی  2مثل: تفاوت و نحوه تش یل هر یک از  واعد 

 ناخوانا(.

و کمتری می شههوند.)دزا آ رواو خوانی( تاکید –ثادثاً: یادباً در البالی دروس کتب )روخوانی 

 نکات را برجسته سازی می کنیظ(

 ظ( با )صفر مستدیر(مثل فرر )صفر مستطیل  ائ

شود.) یینی هر درس منموعه ای -6 شکل نکته به نکته تدریس می در این روش ، هر درس به 

نکته تشههکیل شههده  5نکته کلیدی و یک درس نیز از  10از نکات اسههت(.مثالً : یک درس از 

 است.

 این خصوصیت سبب می شود ،

 بر اساس اهمیت شاو چیده شوند.اوالً : سیر مباحث در یک مبحث از راحت به س ت بوده و  

شود: ثانیاً  سازی می  سته  شکل ویژه برج د ت  که در نتینه ،نکات کلیدی و متظ هر درس به 

ابد ، بر خالف روش ی بسهههیار افزایش می ، رآو آموزاو و تمرکزشهههاو روی آو نکته و نکات

 مباحث به شههکل درهظ مطادبمرسههوم که نکات متظ و ییر متظ از یکدیگر تفکیک نشههده و 

 د. که سبب کاهش کیفیت آموزشی میشود.نری ته و فله ای  ، ارائه می شو

ثادثاً :هنگام تزکر اشهههکاالت توسهههر اسهههتاد مربوطه به  رآو آموزاو در تطبیق و اجرای  واعد 

روخوانی بر  رآو کریظ )رواو خوانی( ن آدرس دهی د یق به آو  اعده مربوطه و نکاتش ، که 

شود. مثالً : هنگام رواو خوانی  رآو آم ستل و آساو می  سیار  وز در آو  اعده ضیف دارد ن ب

نا( ا رآو آموز  ناخوا به درس حروف )همیشههههه  دارد ن در این روش وجود یالطی مربوط 

آموزشههی ، می تواو د یقاً موضهه  ضههیف  رآو آموز را به او متزکر شههد ، مثالً : درس حروف 

 که باید برطرف شود. !و ضیف وجود دارد)همیشه ناخوانا( ، نکته فال

( در این روش آموزشی  با تمام  واعد روخوانی ، به همراه نکات ظریف و د یق هر درس ] اعدة[ 7

( ، جم  آوری و تدوین شههده اسههت که هنگام رواو خوانی  رآو A4)ن در یک ور ه  جدودی، در 
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 هند یا .... ن می توانند به آو جدول خالصهه اعده یا نکته ای را فراموش کن اوکریظ : اگر  رآو آموز

مر ادسههترسههی به  واعد و افزایش سههرعت در اعد و نکات ن مراجیه کنند که سههبب سههتودت در  و

 آموزش می شود.

شی ، عالوه بر تدریس هر درس روخ8 سبک آموز صه و( در این  شکل نکته به نکته ن خال انی ، به 

 سمت  2هر درس روخوانی به شکل نموداری و م تصر ، آموزش داده می شود .  س هر درس از 

ارائه درس به شکل نموداری )به  -2تدریس آو مبحث به شکل نکته به نکته.  -1تشکیل شده است 

رت تمرکز ذهنی باال و همچنین سهال ن که از  د 12سهال تا  8برای گروه های سهنی عقیده نگارنده 

هوش تحلیلی  ابل توجه ای ، برخوردار نیسهههتند ن تدریس  واعد روخوانی ، در سهههطح آموزش 

نمودار م تصر هر درس  روخوانی ، کافی است ، و نیازی به مطر  کردو مباحث تحوری و تحلیلی 

شی  ست ، وجود ندارد ، زیرا هدف آموز روان وانی  رآو  کریظ  ادر به که تربیت  رآو آموزانی ا

 ( طیاً محقّق می شود. نیز، باشند ، که این هدف با همین مقدار از سطح آموزش

 یکی دیگر از ویژگی های متظ این روش انیطاف آموزشی این سیستظ است.(9

مبحث ، رز خردسال تا بزرگسال( نکات ذیل هبه این مینا که می تواو ، متناسب با هر گروه سنی ) ا

را حزف یا اضههافه کرد ، به مطر  شههده در جدول درسههواره  واعد روخوانی روخوانی از مباحث 

 حفظ شود. "درس" گونه ای که چتار چوب کلی مبحث

 (از دیگر ویژگی های این روش ن طراحی جدودی است تحت عنواو :10

 

ی که در  ا جدول )  عد آو تمرین می در این  مام  وا عد روخوانی ، و ات تدریس  وا او دوره 

سواره  واعد روخوانی 27صفحه [شود شکل  رآو کریظ ]جدول در در جدودی به ( تمام کلمات م

 واعدی )فورمودی( ی تفکیک جز  ، صفحه ، نام سوره ، آیه ، به شکل هنا  هنا  شده و شماره 

 استقرا  و جم  آوری شده است.که در آو کلمه مشکل به کار رفته اند ، 

 فی ادقرآو ادکریظ دغات ادمشکلهجدول کلمات مشکل  رآو یا 
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فایده این جدول متظ ، این اسهههت که  رآو آموزاو  س از اتمام  واعد روخوانی ، آماده ورود به 

آموزش  واعد  از در البالی هر جلسهههه رآو ، روان وانی  رآو کریظ می شهههوند. هر چند تالوت 

  رآو آموزاو به شکل مستقل و روخوانی نیز با آنتا تمرین شده است ، ودی  س از اتمام کل  واعد

 وبا نگاهی کلی به تمام  واعد گزشههته ، تطبیق و اجرای آو  واعد را ، به همراه سههرعتی  ابل  بول 

بدوو تپق زدو تمرین می کنند( ودزا آشهههنایی باکلمات مشهههکل  رآو کریظ ، به شهههکل یک جا و 

الی کلمات مشکل ) به رسظ منزظ در این جدول ن سبب می شود چشظ آو ها با شکل نگارشی و ام

شده و حتی طرز تلفظ صحیح آو کلمات را  شنا  ردو )بدوو فکر کاد ر عثماو طه باد صوص ( آ

 (و تمرکز( یادبگیرند )حفظ کنند.

در نتینه ، خطاها کاهش یافته و سهههرعت روان وانی  رآو کریظ ، افزایش چشهههمگیری می یابد. 

صد باالیی از کلمات ستند ، مثل : دظ ،  ]تزکر : از آو جا که در ما ، دّآیات  رآو کریظ ن تکراری ه

رائی از ل اسههتقشههی   ، او و ... یادگیری و حتی حفظ این کلمات مشههک کانوا ، ییلموو ، یفیلوو 

سر  رآو کریظ سرعت روان وانی و کاهش ایالط اعرابی می  سرا کمک  ابل توجّتی ، به افزایش 

 ]کند.

 :ل (مثال جدول ) طر  اودیه این جدو

نهههههام  شماره

 سوره

شماره  جز 

 صفحه

شماره 

 آیه

کلمه مشههکل به شههکل 

 هنا  به هنا 

نحوه صهههحیح 

 خواندو کلمه

شههماره  واعد به کار 

 رفته

وا ا ا +  هههههههأَ + سهههَ  10 405 21 روم 1 ههههههها

 +أَی+سوداسه

عد  اَساااسسوآ ،  4،  3مثالً  :  وا

7  ،5  ،6 

 8،  1مثال :  ظابِاَییِکا بِه + أَ ییه +یِه +کاظا 6 564 29  لظ 2

 

در ، ویژگی خاص اسههت ) شههاید برخی از این ویژگی ها را  6( این سههبک آموزشههی ، دارای 11

 6ین هر یک از ا مفصههلالبالی ویژگی های ده گانه  بلی نام برده باشههیظ ، ودی در این جا به نحوه 

 ویژگی را توضیح می دهیظ.(
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 بودو(ادف ( فورمودی بودو ) اعده به  اعده 

شته شکل فورمودی نو ست که تمام  واعد روخوانی ، به  صود این ه ضیح مق ست ) بدوو تو  شده ا

  ها ی ریاضههی ورمولتمامی  واعد روخوانی را شههبیه فرم )شههکل( ف ، مدد از ریاضههی فارسههی(. ما با

نوشههته ایظ. که در نتینه حفظ  واعد به شههکل خالصههه ) وچکیده مطلب( بسههیار سههتل و آسههاو می 

 فورمولدر ، آو  اعده نیز )شههرایر(واعد روخوانی ن همه ارکاوفورمودی نوشههتن  . عالوه بر شههود

 منیکس شده است )گننانده شده است(

 :مثالً : فورمول درس ) رف  ادتقا  ساکنین (

 کل این درس در این فورمول به همراه ارکانش خالصه شده است. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....  

 1کلمه 

 نِ (/ ـُ  نِ / ـِ  نِ ـَ =«  حکم )ـًــٍـــٌ  حرف آخر

 1رکن 

 ا .... 
 

 ــٍـــٌ  اشد  ً اول ، تنوین ی  حرف آخر کلمه -1    

 ل )ا( اشد این دو کلمه ، الف وص -2    

 اشد دادته / ـّ (  o)سکون یش تش ی   ، عالمت اع  از الف وصل ، در کلمه دوم ، اولین حرف-3

، در )ن(  )oعالمت سکون )( 1رکن )گونه که در شکل نیز مشخص است  حکم قاعده : همان

ــٌ( را برداشته ،   عالمت کسره )ـِ( می گذاریم به جای آن ، تنوین های )ـًــٍـ

 (ـَ ِن / ـِ ِن / ـُ ِنیعنی )

 

صـ
 

 داخل کلمهحرف 

 2رکن 

 2کلمه 

o/ ّ3رکن  ه 

 ارکشن )درایط( این قشع ه :
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 ب ( عددی بودو :

( یروخوان مقصود این هست که برای دسته بندی و نزظ دهی به کل فورمول های روخوانی ) واعد

 شماره گزاری می شوند.، فورمول ها 

 

 ج( تطبیقی بودو:

بر هر یک از کلمات  ، شههماره گزاری شههده ( واعد)مقصههود از تطبیق یینی : انطبار فورمول های

 آیات  رآو منید.

روی هر ب ش ) هنا ( ،   طیاًدزا هر کلمه از یک آیه ، ب ش ب ش ) هنا  به هنا ( می شهههود 

 مزکور ، منطبق می شود.ی های شماره گزاری شده  فورمولباالخره یکی از 

 مثال:

 

 

 

 

 تزکر:

 تطبیقی بودو( چیست؟ ویژگی ) ب : عددی بودو ( و ) ج : 2وائد ف

ما برای  رآو آموز -1 ها( فقر نقش راهن عد و فورمول  تدریس  وا مام  ید از ات را  اومربی ) ب

دارد ، زیرا  رآو آموزاو خودشهههاو فورمول ها و  واعد مورد نیاز را از منموه فورمول ها 

 منطبق می کنند.،  یدا می کنند و بر هنا های م تلف کلمه یا کلمات یک آیه 
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ا صهحیح آو هتطبیق فورمول ها و نزارت بر صهحت انت اب  ، ربی در این مرحله از آموزشنقش م

 است. توسر  رآو آموزاو

ی راه را متوجه شهههوند ) بازی و تمرین ( بدوو اینکه سههه ت  رآو آموزاو به تدریج و در یادب-2

فرا می گیرند ) ب صههوص  کارگاهی و عملیو هظ به شههکل  حوری  و نزریبه شههکل ت ظ واعد را ه

با  برایروش این  بازی  ند در یادب  یاو می توان  رآو آموزاو نوجواو جزاب تر اسهههت (  س مرب

عد روخوانی عد  ، وا عد  رآو آموزاو را در تطبیق صهههحیح  وا های  وا به کمک شهههماره  بر ، و 

 کلمات آیات یاری دهند .

در کالس و فشار آوردو به حننره  کاهش خستگی ) ناشی از حرف زدو زیاد و طوالنی مدت -3

 ه مربی ، ب فشههار کمتریینی ( مربیاو و در نتینه سههتودت در امر تدریس )  تکلمیو سههایر اندام های 

 ودی بازدهی آموزشی بیشتر( 

ارزیابی آسههاو و د یق مربیاو  رآو از سههطح علمی و درجه تسههلر هر یک از  رآو آموزاو زیرا  -4

و سهههطح علمی و میزا نتحلیل و تالوت آیات ، رآو آموزاو در تطبیق مربیاو و ی در حین مباحثه

 حقیقی فراگیری  رآو آموزاو روشن می شود.

 و ایناد نشاط عمومی در سطح کالس. ، فیال کردو همه  رآو آموزاو در کالس – 5

 د( تحلیلی بودو :

صهود ]ج[ حال مقتطبیقی بودو ]ب[  عددی بودو]ادف[  فورمودی بودوبید از توضهیح ویژگی های 

 ]د[ کامالً روشن می شود. تحلیلی بودواز ویژگی  

 مقصود از تحلیلی بودو این روش این هست که:

عده بار  ا یات( و انط یا آ یه ) مه از آ به آو  ی در اثر ب ش ب ش کردو هر کل روخوانی مربوط 

ی آشههنا مب ش از کلمه ن آهسههته آهسههته  رآو آموز با علت و چرایی صههحیح خواندو کلمات نیز 

شود ن یینی کلمات آیات را تصادفی صحیح نمی خواند ! بلکه با علظ و آگاهی به  واعد ، کلمات 

صحیح تلفظ می کند . به این ترتیب  رآو آموز ، در ذهن خود ، هر کلمه از آیه ) یا آیات( را ،  را 
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ود می خواند . مقصهه ریز ریز کرده و با علظ به  واعد به کار رفته در آو کلمه ، آو کلمه را صههحیح

 این مدل از فیادیت ذهنی  رآو آموز است. ، از تحلیلی بودو این روش

 کلمات آیه ) یا آیات( یهه( آموزش امال  و شکل نگارش

در این روش ، به سبب آموزش رسظ اد ر عثماو طه و همچنین نموداری نوشتن محتوای آموزشی 

منزظ و  یصه درس ( ن  رآو آموزاو به شکل) چکیده درس / خالهر درس روخوانی ، تحت عنواو 

مدوّو با امالی خاص برخی از کلمات آیات ) شههکل نگارشههی کلمات( آشههنا شههده و حتی  ادر 

 خاص آو کلمات را روی ورر بنویسند!!  خواهند بود ، بدوو دیدو کلمات  رآو ن امال

 مثالً:

 آ ) رسظ اد ر عثماو طه :  َا( -1

 با ال(؟( ال/ بیاو فرر ) ) رسظ اد ر عثماو طه : ال دَا -2

 ک ) رسظ اد ر عثماو طه : ک( -3

 ل ) رسظ اد ر عثماو طه : دهه( -4

 شکال نگارشی خاص فورمول ها )  واعد( ، نمودارها ) چارت ها( جداول و مثال ها:ر( اَ

در این سهههبک آموزشهههی ، جتت افزایش کیفیت و سهههتودت در فتظ مطادب آموزشهههی ، برخی از 

شی ، جداول  شکله فی ادقرآو  +ه یحروف مقط)فورمول ها )  واعد( ، نمودارهای آموز کلمات ادم

 طراحی و نگارش شده اند. ی(و مثال ها به شکل خاص

شی جدید ، در آموزش روخ سبک آموز صول این  شی ، در  ایاو ، مح وانی ن افزایش کیفیت آموز

شده مدت شدو  واعد روخوانی ، آموزش  واعد زماو کوتاه تر  سنظ تر   روخوانی ، مدّوو تر و من

شتر  واعد روخوانی در ذهن  رآو  شی و ماندگاری بی شی به ذهن  رآو آموز ،عدم فرامو تمرکز ب 

شتر در امر آموز آموز )به جتت بیاو فورمودی  واعد (،  ش ، و در نتینه در مرحله بیدی ستودت بی

و در رواو خواندو تسههلر افزایش سههرعت و د ت یینی روان وانی ) اجرا  و تطبیق  واعد ( سههبب 
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شی را  و کریظ ، در مدت زماو کوتاه تری می رآ شود. که در حقیقت هماو افزایش بازدهی آموز

 در  ی دارد ) او شا  او(

 

 : 2مطلب 

 ]هندسه[ روخوانی:وضیح ]نقشه [ یا تبیین و ت

که  ]19ن صههفحه  2طبق محتوی آموزشههی جدول درسههواره  واعد روخوانی ن گام [ دومین عنوانی

 : ود در ابتدا باید در هماو اودین جلسه تدریس روخوانی آموزش داده ش

 

 است )چارت(اوالً : نقشه راه گام به گام روخوانی ، در یادب یک نمودار

 

 حروف مقطه  رآو -1

ها /  12حرکات / صداها( : عالئظ عالئظ )  -2 ه ِه ه َه گانه ) 

 (~ /ه هّآ ی وهًهٍهٌ/

 

 همیشه ناخوانا-1 حروف  -3

 گاهی ناخوانا-2

 رف  ادتقآ  ساکنین -4

 ف صغیره(وتا حر 4حرف از  2اشباه ) -5

  واعد و ف و عالئظ و ف -6

 

 

 

 گشم اه گشم راه نقشه

 [روخوانی قواع ]
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 طبقه است. 5هرم مستقیظ روخوانی ( در یادب  یینی :هندسه  واعد روخوانی ) :ثانیاً 

 ]/ محتوی آموزشی جدول درسواره ی  واعد روخوانی / گام سوم 19صفحه [
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 + ـًـٍـٌ( و )ْ  +ّ  +~( وی  آگشنه : )ــَــِــُ +  12عالئم )و حرکشت (

 

 حروف همیشه نشخوانش)حروف درون کلمه(-1                             

 تش حروف صغیره ، که در ذیل )اصطالحشت الضبط( آم ه ان ( 4 حرف از 2)استفشده از ادبشع-2کلمه )درون یک کلمه(    

 )ج/صلی /قلی...(+ عالئم وقف )ا ون تغییر / اسکشن / اا ال( قواع  وقف -3                              

این طبقههه آخر ، مولهههههههول 
اجراء و تطبیق همههه قواعهه  
روخوانی اسهههههههت ، که من ر 
اه روان خوان دهههههههه ن قرآن 

 آموز می دود

 

 حروف گشهی نشخوانش -1       دبه کمله

 )غشلبًش ،قواع ش این دو کلمه اجرا می دود()دبه جمله/    

 رفع التقشء سشکنین -2نشقص(    جمله 

 کلمه است( 2)اجرای قشع ه ، این         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اه دکل تک تک و ج ا ج ا )مشده خشم( حرف عرای 28کف هرم = 

 )حروف مقطعه( 1د رس 

 Bتذکر 

 Aذکر ت
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 [ : 4] هرم مستقیظ روخوانی / طبقه ی   Aتزکر 

کلمه ای ها شههبه جمله  2کلمه بودو اسههت! که با تسههامح به همه ی  2مقصههود از شههبه کلمه ن در 

منرورها + صههفت و موصههوف ها + مضههاف و مضههاف ادیه ها و..  . گاهی  میگوییظ. مثل : جار و

ستند ن که  2او ات نیز  سمیه و فیلیه ] مبتدا و خبر + فیل و فاعل [ ه کلمه ای ها در یادب جمالت ا

 است.« کلمه بودو  2در » با تسامح به انتا نیز شبه جمله میگوییظ . به هر حال مالک 

 [ : 5ی / طبقه ی ] هرم مستقیظ روخوان Bتزکر 

] راس هرم  5[ ، از جتتی در طبقه ی  2/  سمت  3/ مورد  3طبقه ی =« می تواند تنتا ] عالئظ و ف 

[ نیز گننانده شههود. زیرا هنگام  رار دادو عالمت و ف ، به کل عبارت نگاه میشههود ن هرچند آخر 

ه کل عبارت ] جمله [ نگاه االمر عالمت و ف بر روی یک کلمه  رار میگرد! دزا از این جتت که ب

نیز اورد. ودی از اننا که نزظ و چینش منطقی مفاد هرم  5میشود ، میتواو عالئظ و ف را در طبقه ی 

 »روخوانی بر هظ می ریزد ، دزا مالک ران  رار دادو عالئظ و ف بر روی یک کلمه گرفتیظ! و دزا 

 گنناندیظ. 3را در طبقه ی « عالئظ و ف 

 یادآوری:  

تزکرات تنتا به جتت دف  اشکاالت ن دفاه از این سبک آموزشی و تنویر اذهاو بیاو شده اند! این 

 و اال طر  این اشکاالت و اسخ ها در سطح کالس اصال صحیح نیست! 

________________________________________________________ 

 =««  هرم مستقیظ روخوانی فوائد

 به درصد ( ، درطبقات هرم مستقیظ روخوانی.مش ل بودو میزاو  یشرفت ) 

سمت باال ، و از )کثرت =  حروف عربی( به  28سیر حرکت مباحث روخوانی در هرم ، از  ایین به 

سههمت )وحدت  = جمله( اسههت! به بیانی دیگر سههیر حرکت مباحث از واگرایی )  راکندگی ( به 

 همگرایی ) انسنام گرایی ( است! 
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سههال به باال (  12ادی  10قیظ روخوانی ناین اسههت که برای  راو آموزاو ) ازفایده ی متظ هرم مسههت 

چشههظ اندازی از کل مباحث ) عناوین آموزشههی ( در هماو جلسههه ی اول فراگیری روخوانی ، از 

 آیاز تا  ایاو روخوانی ن  حاصل میشود. ثمره ی این نگاه کلی از مباحث ، این است که : 

شده و مباحث را  یگیری اوال :  راو آموزاو با  و ضر  شتری ن در کالس حا ت و اطمیناو به نفس بی

ست! دزا در  شروه و  ایاو روخوانی کنا شده و میدانند نقطه ی  شنا  سیر مباحث آ میکنند ، زیرا با 

 البالی دروس روخوانی ، گظ نمیشوند!

 ثانیا : تمرکز ذهنی  راو آموزاو افزایش می یابد.

برخی ازعناوین اموزشههی مباحث روخوانی تغییر کرده اسههت! زیرا  این  در این هرم ن تقدم و تاخر

{ جمله« --شبه کلمه« --کلمه « --عناوین اموزشی بر اساس نزمی جدید ن یینی:         } حروف 

شی را  شتری عناوین آموز ستودت بی شده اندن تا بتواو منزظ تر و با  در طبقات هرم روخوانی چیده 

! چوو که  اعده ی هرم ) کف هرم ( وسی  است و هر چه به سمت طبقات در طبقات هرم ، گنناند

شود! دزا تنتا نزظ فور ادزکر) }  شده و جم  تر می سته  باال ) رأس هرم ( میرویظ ن از این وسیت کا

سازگاری و مطابقت دارد.  و اال در کالس « .......{ ( --حروف  شکل هندسی ) هرم (  با این مدل 

ره ی روخوانی ( عناوین آموزشههی دروس روخوانی، بر طبق هماو نزظ رایج ) و در جدول درسههوا

 در کتب روخوانی، تدریس ) و نگارش( می شوند.

 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ( :3مطلب سوم )

هرم ن تمام  واعد روخوانی که به  4روش آموزشهههی ن می تواو ، بید از گزر از طبقه ی  به مدد این

سفید کالس  شماره گزاری کرده و بر روی ت ته  شده اند را ،  شته  صاری نو شکل فورمودی و اخت

نوشت!! ) یینی تمام  واعد روخوانی ، بر روی یک ت ته سفید در ابیاد متوسر ، جلو چشماو  راو 

 (آموزاو !!
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با  حال  راو آموزاو ، خودشهههاو کلمات آیات / آیه را ب ش ب ش ) هنآ  ، هنآ  ( کرده ن و 

راهنمایی مربیشهههاو ن  اعده ی مربوط به هر ب ش  از کلمه را  یدا کرده و به کمک آو  اعده ها ، 

 او کلمه را صحیح می وانند! . به این ترتیب

 ذهن  راو آموزاو ملکه ی ذهنشاو میشود! اوال : در یادب بازی و تمرین ، تمام  واعد در 

ثانیا : بید از گزشهههت چند روز از این مدل تمرین ، سهههرعت و د ت رواو خواندو  رآو آموزاو  

 افزایش یافته و مدت زماو تسلر بر روان وانی  رآو منید کاهش چشمگیری می یابد. 

ثادثا : رواو و صههحیح خواندو  رآنشههاو ن تصههادفی نیسههت! بلکه از روی علظ و آگاهی به  واعد ن  

کلمات و آیات  راو کریظ را صهههحیح می خوانند.) در حقیقت  درت تنزیه و تحلیل ذهنشهههاو ، 

 تقویت شده است! ( 

!! کریظ اسههت [ روخوانی  رآو میرفت شههناسههیرابیا****: یکی از فوائد متظ این روش ن تودید ] 

ند. مثال :  عد دیگر به بیضهههی از  وا عد( ن  ها ) وا ندو( برخی از فورمول  بازگردا جاه ) یینی : إر

درس )همیشهههه ناخوانا( را می تواو ن به یکی از فورمول های درس )صهههداهای  2فورمول  سهههظ 

رخی از ب=«« ==کشهههیده( بازگرداند)تبدیل کرد.( به این ترتیب به این نتینه ی متظ می رسهههیظ که 

فورمودتا) واعد( ، نسههبت به برخی دیگر از فورمودتا ، بنیادین تر و  ایه ای تر هسههتند!! دزا می تواو 

( هرم روخوانی را ، به طبقات  ایین تر)مثال : 3برخی از فورمول های طبقات فو انی)مثال : طبقه ی 

 ( بازگرداند!!2طبقه ی 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ( : 4مطلب چتارم )

ماو تسهههلر بر رواو  مدت ز کاهش  به عنواو تمرین  راو آموزاو در منزل ن و همچنین  می تواو 

اب انت خواندو  راو کریظ و افزایش بازدهی آموزشههی ن  طیاتی مشههکل از حیث  واعد روخوانی 

شههده ن و فایل صههوتی تالوت تحقیق آموزشههی ] و نه ترتیل! زیرا سههرعت تلفظ حروف و کلمات ) 

دور خواندو ( در تالوت تحقیق آموزشهههی کند تر از تالوت ترتیل اسهههت!!. دزا  راو آموز مبتدی 
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صری را از اینترنت ستاد محمود خلیل ادح صحیح و خطای کمتر، دارد.[ ا شتری برای تلفظ   زماو بی

 دانلود کرده ن و روزی چند صفحه را با د ت تمرین کنند. 

های صهههوتی  فایل  گارنده خود ن  مدل اسهههت که ن مدل تمرینی فور ادزکر ن این  و دکن بتتر از 

آموزشههی م صههوصههی ، با ویژگی های خاص ، جتت سههتودت و افزایش سههرعت روان وانی  راو 

د خلیل ادحصری را جتت تمارین تنویدی آموزاو ، تالوت کند. زیرا تالوت تحقیق آموزشی استا

توصههیه می کنند!  ر واضههح اسههت که فایل صههوتی آموزشههی م صههوص تمرین روان وانی  راو 

 نداریظ!!

ویژگی های فایل های صههوتی آموزشههی م صههوص ن جتت تمرین روان وانی  راو کریظ عبارتند 

 از:

عد روخوانی را در خود جم  انت اب و گلچین منموعه ای از آیات ، که بیشهههترین حنظ از  وا 

  354کرده باشند مثل: سوره ی نور / صفحه ی 

شده بر او ب ش از کلمه، به   شماره ی  اعده ی منطبق  شده ، و  ابتدا  کلمات هر ایه ب ش ب ش 

 همراه توضیحی م تصر درباره ی علت تطبیق آو  اعده ن بیاو می شود.

 ی شودن ودی با تکرارهایی به سبک خاص.سپس هماو آیه منددا، سر هظ و  یوسته خوانده م

در مرحله ی  ایانی ، بید از اتمام هماو یک صهههفحه ن منددا هماو صهههفحه ، به سهههبک تحقیق 

آموزشههی ) یا ترتیل (، تالوت شههده ، ودی به  صههد آزمایش و سههننش سههطح علمی  راو آموز ن 

و أیالط و نحوه تلفظ أیالط إعرابی خوانده میشهههود! که در  ایاو تالوت آو صهههفحه ن تیداد آ

 صحیح آنتا خوانده شده و توضیح داده می شود.

 

 بار خوانده می شود! 3هر صفحه =««  س در منموه 

 ( تالوت کلمات آیات او صفحه ن به شکل ب ش ب ش ) هنآ  هنآ  ( ن همراه با تطبیق  واعد.1 
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 ( تالوت کلمات آیات به شکل  یوسته و  شت سر هظ.2 

سطح ( تالوت تحقیق آ3 سننش  صفحه ، همراه با أیالط إعرابی جتت  شی ) یا ترتیل( هماو  موز

 علمی  راو آموزاو ن و إصال  و توضیح آو أیالط.

 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  

 ت مربی روخوانی )  واعد روخوانی ( :جدول درسواره ی تربی

 ««تزکرات==

روان وانی( تنزیظ  –محتوای آموزشی جدول درسواره ن در سطح تربیت مربی )روخوانی   -1

محتوای آموزشی هر =«« } شده است .  ودی با حزف برخی از مفاد آموزشی که در ستوو 

 –جلسهههه از تدریس ، به شهههکل اجمادی و گام به گام { جدول درسهههواره ی )روخوانی 

روان وانی( آمده اسههت ن می تواو محتوای آموزشههی این جدول  ران در سههطح تدریس ، 

گروه های سنی م تلف ]بزرگسال[ ن ]نوجواو[ ن ]خردسال[ تنزیظ کرد برای  رآو آموزاو  

های  که در مطلب اول ) ویژگی  بک  11) و تنزل داد ( . زیرا همانطور  نه ی این سههه گا

آموزشههی (  بیاو شههد ، محتوا و مفاد این سههیسههتظ آموزشههی ، متناسههب با گروه های سههنی 

 م تلف ،  ابل إنیطاف و تنزیظ است.

 

مراحلی ] یا برخی از مباحث زیر منموعه ای آو مراحل [ از سههتوو } محتوای آموزشههی   -2

»» ......{ جدول درسهههواره ن که با عالمت ) * ( مشههه ل شهههده اند ، حاکی از یک مدل 

در آو مراحل ) یا مباحث زیر منموعه ای آنتا ( است ن که در البالی «« نوآوری آموزشی 

محتوای آموزشههی « نوآورانه » شههده ن و با بیاو آو نکته ی  مباحث روخوانی ، مغفول وا  
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آو درس ن در ذهن  راو آموز ، بسیار روشن تر و شفاف تر می شود.) مانند :  طیات  ازدی 

 که گظ شده باشد. (

 

گانه( ن شههاید به تمامه و به  11ویژگی ها و فواید مزکور این سههبک نوین آموزشههی )فواید  -3

ادفبادی [وم ) یینی : طبقه اول هرم مسهههتقیظ روخوانی که هماو نحو کامل در درس اول ود

های  ]زباو عربی / حروف مقطیه  رآو کریظ  یده  6اسهههت + صهههدا گانه کوتاه و کشههه

( ظتور و بروز نداشته باشند ن زیرا درس اول و دوم روخوانی ، به ددیل سادگی و ]1 سمت[

زم ، جتت ظتور و بروز همه سههتودت از حیث محتوی آموزشههی ن از  ابلیت و اسههتیداد ال

باید  11ویژگی های  یاو عزیز ،  دزا  رآو آموزاو و مرب ند ،  گانه مزکور برخوردار نیسهههت

تا وارد درس  ند ،  ندکی صهههبر کن قه  3ا که هماو  2)یینی : طب ها [هرم روخوانی  صههههدا

اسههت( شههویظ ندرس سههوم از  ابلیت الزم ، جتت ](2)حرکات( کوتاه و کشههیده ) سههمت 

گانه مزکور را دارد. دزا  رآو آموزاو و مربیاو عزیز ،  11بروز همه )یا اکثر( فواید ظتور و 

سوم و دروس برتر  گانه  11کامالً تمامی ویژگی های  ]/ و ...  5/ درس  4درس [در درس 

 مزکور را درک می کنند )حس می کنند.(
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ف
دی

ر
 

شماره ی طبقات 

هرم مستقیم 

 روخوانی

انین آموزشی موجود عنو

 در هر طبقه هرم روخوانی

سر فصلی های 

 آموزشی

 )عناوین آموزشی(

زمان  محتوای آموزشی هر جلسه از تدریس،به شکل إجمالی و گام به گام )مرحله به مرحله(

 کالس

تعداد 

 جلسات

1 

رم
 ه

ول
ی ا

ه 
بق

ط
 

حرف  28حروف / 

 عربی]حروف مقطعة[

ألفبای زبان عربی 

+ حروف 

قرآن مقطعةی 

 کریم

 
 *(فرق روخوانی اش روانخوانی؟1
 *( نقشه ی راه روخوانی )گشم اه گشم(2
 *(توضیح و تشریح هرم مستقیم روخوانی3
 (اختالف تع اد حروف فشرسی و عرای)گچ پژ(4
 *(هر حرف سه حیث دارد ]دکل/اسم/ص ا[5
 حرف)ل/ک/ة/م/ال( 5*(تفشوت در دکل نگشردی]رسم الخطی[6
 حروف؟/*دانستن نشم تمشم حروف الزم است؟/کشرارد نشم حروف؟(أسشمی 7
 (حکم نشم حروفی که اه همزه )ء( ختم می دون ؟8
)نشم حروف/حروف مقطعه(تلفظ عرای فلیح 1*(آیش صویح است الاالی درس 9

حرف عرای، تلفظ فلیوششن اش فشرسی فرق  10حرف ، ایشن دود؟/آیش تنهش 10
 دارد؟

_______________ 
ه تسمیه ی )حروف مقطعة(؟/تعریفششن؟/*ارتبشط این درس اش درس (وج10

 قبلی)ألفبشی زاشن عرای(؟
 (تع اد حروف مقطعه؟/موضع آنهش؟/تع اد سور آغشز د ه اش حروف مقطعه؟11
 (نووه ی خوان ن این حروف؟/حکم )ء( در پشیشن نشم ارخی از حروف مقطعه؟12
 روف(جمع کردن تمشم حروف مقطعه در یک جمله مع13
 ) حم/ع(  خی از حروف مقطعة و اصالحش(تذکر أغالط رایج در نشم ار14*

 (ج ول مخلوصی که تمشم حروف مقطعه قران در آن جمع د ه است.15
 (آموزش ت ریس }حروف مقطعه{ اه دکل خالصه و کشراردی در چن  دقیقه!!16*

 ع دی{ حروف مقطعة؟  –*( نگشرش }فورمولی 17
 قرآن؟)اش توجه اه کتب تفسیری / تشریخ القرآن( *(فلسفه ی حروف مقطعه18
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 دقیقه
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2 

رم
 ه

وم
 د

ی
ه 

بق
ط

 

عالئم     )و 

 گانه 12حرکات( 

صداهای)حرکات( 

 گانه  6

کوتاه و کشیده 

= 1 ]قسمت

کلیات صداهای 

کوتاه و کشیده ، 

به شکل مقایسه 

 [ای و تطبیقی 

 

 *(چرایی تدریس صداهای کوتاه و کشیده به شکل تطبیقی؟1

*(فلسفه ی وجودی حرکات کوتاه و کشیده)صامت ها و مصوت ها(+ ارتباطشان بادرس 2

 قبل)حروف ألفبا(؟

 (تعداد صداهای کوتاه و کشیده؟/شکل شان)رسم الخط فارسی(3

 +إسم شان+

 تلفظ صدایشان)به لهجه ی فارسی(؟

 (تعریف + وجوه تسمیه ی حرکات کوتاه و کشیده؟/منشأپیدایش4

 آنها؟/*آیا نیاز به تدریس این گام است؟أشکال 

 (فرق حرکات با حروف حرکت دار؟5

دسته)صداهای کوتاه و کشیده(،جهت  2(فرق صداهای کوتاه و کشیده؟/*شکل نگارشی 6

ضرب؟/*نسبت عکس )سرعت تالوت( با  2ضرب و1تفهیم بهتر فرقشان/*مقصود از 

 کشش ها؟/

 کشیده در رسم الخط عثمان طه.(آموزش نموداری نگارش صداهای کوتاه + 7*

 عددی{ صداهای کوتاه و کشیده-*(آموزش }فورمولی8

 *(آموزش روشی ساده؛ جهت تدریس مختصر و مفید صداهای )کوتاه و کشیده(.9
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3 

رم
 ه

وم
 د

قه
طب

 

 

عالئم  )و حرکات (  

 گانه 12

 

گانه  6صداهای 

)حرکات(کوتاه و 

کشیده ]قسمت 

= نکات ظریف  2

و دقیق صداهای 

کوتاه و کشیده ، 

به شکل مقایسه 

 [ای و تطبیقی

 

*(آیا آموزش  تلفظ فصیح عربی حرکات )کوتاه و کشیده(البالی تدریس حرکات )جهت 1

 روخوانی قرآن(صحیح است؟

 *(آموزش فومولی؛ جهت سهولت در تلفظ فصیح حرکات)کوتاه و کشیده(؟2

 آ/ی/و(در رسم الخط عثمان طه.« کشیده)غیراز=(نگارش صداهای 3

حرف[و نگارششان؛در رسم الخط عثمان طه )قسمت إصطالحات 4*(حروف صغیره]4

الضبط(/إرتباطشان با صداهای کشیده؟/آیا با یادگیری حروف صغیرة،نیازی به تدریس 

 )حروفی که نوشته نشده؛ولی باید خوانده شوند/إشباع(هست؟« درس=

گارشی )ال(وأنواع حرکات روی آن؛در رسم الخط نسخ/همچنین )الی / *(بررسی شکل ن5

 الو(؟

(*توضیح مفهوم)بخش/هجآء(/*إرتباط ]بخش[با]تعداد حروف[؟/صداهای کوتاه و 6

 بخش هستند. 1کشیده 

 عددی{؛سایر-*(نگارش }فورمولی7

نکات صداهای کوتاه و کشیده؛ مثل:حروف صغیرة+نکارش ]ال/الی/الو[)بعالوه ی  

 اهای کوتاه و کشیده(.صد
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4 

رم
 ه

وم
 د

ی
ه 

بق
ط

 

 عالئم

 )وحرکات(

 گانه12

سکون و 

تشدید)عالمات 

به شکل (8و7

مقایسه ی 

 تطبیقی

 عالمت )سکون( و )تشدید(؛باید در یک جلسه با هم و مقایسه ای تدریس شوند؟ 2(چرا 1*

عثمان طه و فارسی( و منشأ (معنای لغوی واصطالحی سکون؛عالمت سکون)در رسم الخط 2

پیدایش آن عالمت؟/*إرتباط درس )سکون( با درس )صداهای کوتاه]مثل:مر[ + 

 کشیده]مثل:آل[(؟

 (فرق ساکن و سکون؟3

(آموزش تفهیم معنا و حقیقت )سکون(به شکل عملی ؛ به قران آموزان]قفل شدن زبان در 4*

 دار؛به شکل عملی.مخرج حرف[/فرق قفل شدن زبان در حروف شدت دار و رخوت 

 *(رسم شکلی روی تخته ؛جهت تفهیم بهتر معنا و مفهوم )سکون(به همراه چند مثال.5

 (نحوه ی تلفظ حرف ساکن؟/حرف ساکن با حرف متحرک ماقبلش ؛یک هجآءهستند.6

 (معنا و مفهوم )لین(به شکل عملی؟/تلفظ غلط و صحیح حروف لین؟7

 (خالصه ]فورمولی/عددی[درس )سکون(؟8*
_______________________ 

(معنای لغوی و إصطالحی تشدید؟/شکل تشدید؟ومنشإ پیدایش آن؟/فرق 9

 )تشدید(و)مشدد(؟/*إرتباط )تشدید(با دروس قبلی)سکون+صداهای کوتاه و کشیده(.

مرحله ی =  3(آموزش معنا و مفهوم )تشدید(به قران آموزان؟]شامل 10

 )تشدید(در حروف رخوت و شدتضربه+مکث+جداشدن از مخرج حرف[/*فرق عملی 

 *(رسم شکلی بر روی تخته ؛جهت تفهیم بهتر مفهوم )تشدید(به قران آموزان11

مد+د[ =« *هجآء بودن حروف مشدد؛هنگام بخش خوانی؛]مثل 2(نحوه تلفظ حرف مشدد؟/12

 /درون هر حرف مشدد؛یک حرف ساکن و تکرار همان حرف،به شکل متحرک است.

 رف یا زیر عالمت )تشدید(؟(عالمت )کسرة(،زیر ح13

 (خالصه ی )فورمولی/عددی( درس تشدید و مقایسه آن با فورمول )سکون(.14*

 (نسبت )سکون(و)تشدید(؟]عام و خاص مطلق[به همراه شکل آن.15*

 عالمت )سکون( و )تشدید(؛بر روی چند مثال!! 2(مقایسه ی مفهومی و تحلیلی 16
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5 

م 
دو

ی 
ه 

بق
ط

رم
ه

 

)و عالمات 

 گانه 12حرکات(

تنوین ها  

)عالمات 

9/10/11) 

مدل(؛ 2مدل(؛کسرة)2(تعریف تنوین؟و أنواع آن؟ /أشکال مختلف تنوین های فتحة)1

 مدل(/فلسفه ی تنوین؟/*إرتباط )تنوین(با دروس قبلی)صداهای کوتاه+سکون(.2ضمة)

 (یک بخش خوانده شدن حروف تنوین دار؛ حین بخش خوانی.2

 3مورد!/*آیا تذکر این 3همیشه همراه تنوین )فتحة( می آید إال در (حکم )ألفی( که 3

 مورد ثمره ای دارد؟)الزم است(.

 عددی{. –(خالصه ی درس تنوین ؛ به شکل }فورمولی 4

 1 دقیقه 30

6 

وم
 د

ی
ه 

بق
ط

 
رم

ه
 

عالمات )و حرکات( 

 گانه 12

( 12مد ) عالمت 

نحوه «+ قاعدة=

ی تلفظ صحیح 

حرف مکسور؛قبل 

از )ی( مفتوح.]به 

لهجه ی فارسی[ 

+ مرور همه ی 

قواعد آموزش 

داده شده؛به 

شکل }فورمولی 

 عددی{. –

ی و[؟/ منشإ پیدایش عالمت  –(تعریف لغوی و إصطالحی مد؟/عالمت مد/موضع مد ]ا 1

 مد/*إرتباط درس )مد( با دروس قبلی؟

أسباب مد(/*آیا در روخوانی؛ نیازی به طرح  -  2حروف مد +  -1رایط پیدایش مد)(ش2

 ( است؟2مرحله ی )

 عددی{. –(خالصه ی بحث )مد( ؛ به شکل }فورمولی 3

 ««**(قاعده=4

نحوه ی تلفظ صحیح حرف مکسور؛قبل از )ی( مفتوح]ألبته به لهجه ی فارسی[.مثل 

کسره؛مثل یآء مدی،ولی بدون کشش؛أدآء =«« کلمه ی }هی /صیام/قیامة/ربی...{ حکم 

 می شود.

هرم مستقیم  2گانه(؛واقع در طبقه ی  12با إتمام مبحث )عالمات =«« (مرور قواعد 5*

[؛لذا در این إنشآء اهللاز روخوانی قرآن را فراگرفته أند]%50روخوانی؛قرآن آموزان؛حدود 

سفید کالس نوشته شده؛و بر  گام؛تمام قواعد،به شکل فورمولی و معدود؛بر روی تخته

کلمات آیات قرآن؛تطبیق داده شده و خصوصا برگشت)تبدیل(برخی از فورمولها به برخی 

 دیگر؛ توضیح داده شده و تمرین شود!!.
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کلمة]درون یک 

 کلمة[.

حروف همیشه 

 ناخوانا.

 

ناخوانا)همیشه/گاهی(/*فرق (تعداد حروف ناخوانا؟)والی(/   أقسام حروف 1

 هرم(با دروس قبلی چیست؟ 4و3درس )حروف ناخوانا=طبقات 

 

گانه ی حروف همیشه ناخوانا؟/*فرق )صفر مستطیل قائم( با )صفر  3(أقسام 2

مستدیر(؟+به همراه مثالی از سوره ی ]دهر[+*هریک روی چه حروفی           

 و(میشوند.-ی-ف )احر 3می آیند؟/*حروف همیشه ناخوانا فقط شامل 

 

قسمی(/  سپس 3عددی حروف همیشه ناخوانا) –*(نمودار)چارت(  فورمولی 3

إضافه شدن =« 4(این نمودار کاملتر میشود!! )قسم 4با إضافه کردن قسم)

( 4( سهل تر و کاربردی تر است و نمودار)3ضحی(/**نمودار ) –مثل:هدی 

 کاملتر است!.

 گانه ی حروف)همیشه ناخوانا(؟4*(أرکان)=شرایط( هر یک از أقسام 4

گانه ی حروف همیشه  4**(بررسی تبدیل)بازگشت(  فورمول های 5

ناخوانا؛به فورمول های قبلی!/إرتباط درس )حروف همیشه ناخوانا(با )دروس 

 قبلی!.
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شبه کلمه)شبه 

 کلمة( 2جمله/

حروف گاهی 

 ناخوانا.

(تفاوت درس )حروف گاهی ناخوانا( با )همیشه ناخوانا(؟/تعداد حروف گاهی 1

 – 2إتصال و إندماج کلمات/   – 1ناخوانا)والی(/  فایده ی درس گاهی ناخوانا]

 نحوه ی خواندن ألف وصل ؛در ابتدای کلمه ی دوم[.

عددی{ /*  –قسمی حروف گاهی ناخوانا؛به شکل   }فورمولی  2(نمودار 2

م دیگر به آن إضافه میکنیم؛تا نمودار، کامل تر شود/**نمودار قس2سپس 

قسمی کامل تر و دقیق تر  4قسمی(؛سهل تر و کاربردی تر؛ولی نمودار 2اولی)

 است! 

 قسمی؟ 4قسمی و 2*(أرکان)شرایط(هر   یک از نمودارهای 3

 3(نحوه ی خواندن]ألف وصل[؛در آغاز کلمه ی دوم؟)بیان 4

مصدر.[/**آموزش روشی جالب،جهت سهولت در حالت:حرف/إسم/فعل یا 

(؛که معموال به دلیل عدم آشنایی غالب قرآن آموزان؛با 4تدریس مرحله ی )

 علم )صرف(،مشکل است.

درس]همیشه ناخوانا[و]گاهی ناخوانا[؛در نموداری  2(خالصه ی هر 5**

 عددی{،به شکل مقایسه ای)تطبیقی(. –}فورمولی 

رمول های ]حروف گاهی ناخوانا[ به فورمول (بررسی تبدیل)بازگشت( فو6**

 های دروس قبلی!/إرتباط این درس با دروس قبلی؟
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شبه کلمة)شبه 

جملة/ جمله ی 

 ناقص(

رفع إلتقآء 

 ساکنین

(توضیح تک تک ألفشظ )رفع(+)إلتقآء(+)سشکنین(/*فرق )رفع( اش 1
قشع ه؟(/*إرتبشط این درس اش دروس )دفع(؟/فشی ه ی قشع ه؟)فلسفه ی این 

 قبلی؟
(توضیح قشع ه اه کمک دکل/**توضیح أرکشن)درایط( سه گشنه ی این 2

 قشع ه/*نووه ی تشخیص و مورد یشای این قشع ه؟
 ع دی{! –*(توضیح خالصه ی قشع ه اه دکل }فورمولی 3
ائس االسم / =« مورد  2تذکر مهم: نووه ی رفع إلتقآء سشکنین در  2( 4

 الم اهلل

30 
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کلمه )درون یک 

 کلمه(

قواعد وقف + 

 عالئم وقف

(معنای لغوی و إصطالحی وقف/فلسفه ی وقف؟/*ارتباط درس وقف با سایر 1

 دروس؟

قاعده  2/*آیا امکان استفاده از (انواع قواعد وقف )بدون تغییر/إسکان/إبدال(2

 .کلمه هست ؟وقف )مثالً: اسکان و ابدال(بر روی 

نحوه ی وقف ، بر کلماتی که آخرین حرفشان، مشدد  - 1نکته مهم) 2(تذکر 3

وقف بر مثل )هو( و )هی(؟ *آیا تحت قاعده ی إسکان هستند یا  – 2است؟ / 

 أبدال؟(

 گانه)رسم الخط عثمان طه( 6یح عالئم وقف توض(4

راهی عددی(/آموزش  –**(نوشتن عالئم وقف ،به شکل نموداری)فورمولی 5

 برای سهولت حفظ کردن أحکام عالئم وقف.

از نظر =«  ـاز نظر حکمی( + )م=« *(نکته ای درباره عالئم وقف )ال 6

 (.تام و ناقص  شکلی/میم
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جمله ی کامل) 

محصول قواعد/ 

تطبیق و إجرای 

 همه ی قواعد(

کلمات )و جمل( 

، فی المشکله

 کریم القرآن

و نکته دار؛به تفکیک  هتمام کلمات و آیات مشکل**إحصآء 

در یک جدول ؛ و تمرین این جدول با قرآن آموزان در جزء/صفحه/آیه.

کالس ، جهت افزایش سرعت و دقت قرآن آموزان در روانخوانی قرآن 

 مجید.
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جمله ی کامل) 

محصول قواعد/ 

تطبیق و إجرای 

 همه ی قواعد(

تشخیص و 

تطبیق صحیح 

قواعد   }فورمولی 

عددی{؛بر  –

کلمات و آیات 

قران کریم، با 

سرعت مناسب 

=« تالوت 

 روانخوانی. 

**ابتدآء،تمام قواعد به شکل فورمولی؛نموداری )چارت(؛شماره 

)و همچنین در گذاری شده؛بر روی تخته سفید کالس نوشته شده،

ود قران آموزان،با سپس خنیز جمع آوری شده است (  A4یک ورقه 

کمک و راهنمایی مربیشان،قواعد را بر کلمات و آیات قران تطبیق 

میدهند!لذا با علم و آگاهی کافی؛کلمات و آیات را ابتداء در ذهن خود 

 تحلیل کرده! ؛سپس صحیح تالوت میکنند.)إنشآء اهلل(
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