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آمادگی برای خواندن درس اّول

    تمرين ١ 

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

َواْلَعْصِرَواْلـ    ـَعـْصـ     ِر
ـ    َن

ٰ
َ اْلـ        َلـ    ذي َن ِاْلـ      

ٰ
ِاّلـا الَّذي

َتٰواَصْوا  َتـ       ٰوا           َصْوا 
ْبِربِالْصـ   َصْبـ       ِر  بِالصَّ
بِاْلَحِقّبِاْلـ      َحْقـ       ِق 

  تمرين ٢

اکنون کلمات باال رااز روی کتاب خود بخوانيد. 



درس اّول 

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

ِم
ٰ
حي ْحٰمِن الرَّ بِْسِم الّلِٰٰه الرَّ

َواْلـَعـْصـِر٭ 

 ُخـْسـِر٭ 
ٰ
ِانَّ اْالِنْـسـٰاَن لَفـی

ـٰالِـحـٰاِت َو  ـَن ٰاَمـنُـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصٰ
ٰ
َّ الَّـذي ِا

ـبْـِر٭ تَـٰواَصـْوا بِـاْلـَحـِقّ َو تَـٰواَصـْو بِـالـصَّ
اکنون سوره ی عصر را از روی کتاب بخوانيد. 

۲



۳

آمادگی برای خواندن درس دوم

     تمرين ١ 

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

َاْعـُبـُدَاْعـ       ُبـ        ُد
تَـْعـُبـُدوَنتَـْعـ      ُبـ        ُدو      َن
ا       َعـ       بَـْد     ُتـْم ـٰ ا َعـبَـْدُتـْمم ـٰ م

ـ       ُنـ       کُـْم
ٰ
ـنُـکُـْمدي

ٰ
دي

ـ     ِن
ٰ
ـِنَو         لِـ        َی      دي

ٰ
َولِـیَ دي

         تمرين ٢

اکنون کلمات باال رااز روی کتاب خود بخوانيد. 



درس دوم 

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

ِم
ٰ
حي ْحٰمِن الرَّ بِْسِم الّلِٰٰه الرَّ

اِفـُروَن ٭ ـٰ ُقـْل ٰيـآ َايُّـَهـاالْـک

ا تَـْعـُبـُدوَن٭ ـٰ آ َاْعـُبـُد م ـٰ ل

آ َاْعـُبـُد٭ ـٰ ابِـُدوَن م ـٰ آ َانْـُتـْم ع ـٰ َول

ا َعـبَـْدُتـْم٭ ـٰ ابٌِد م ـٰ آ َانَـا ع ـٰ َول

آ َاْعـُبـُد٭ ـٰ ابِـدُوَن م ـٰ آ َانْـُتـْم ع ـٰ َول

ـِن٭
ٰ
ــنُـکُـْم َولِـیَ دي

ٰ
لَـکُـْم دي

     اکنون سوره ی کافرون را از روی کتاب بخوانيد. 
۴



آمادگی برای خواندن درس سوم

         تمرين ١ 

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

 
            تمرين ٢

   
 اکنون کلمات باال رااز روی کتاب خود بخوانيد. 

۵

       لَـ      ـَهـ  ٍب
ٰ
 لََهٍبَا        بـی

ٰ
 َابی

ٰمـآَاْغـنـٰیٰمـآ     َاْغـ        نـٰی
َواْمـَرَاُتـُه َواْمـ   َر          َا       ُتـ    ـُه 

َسـَيـْصـلـٰیَسـ     َيـْصـ     لـٰی
اَلـَةَحـْمـ   ٰمـا       لَـ       ـَة ـٰ  َحـّم



درس سوم 

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

ِم
ٰ
حي ْحٰمِن الرَّ بِْسِم الّلِٰٰه الرَّ

٭  لَـَهـٍب َو َتـبَّ
ٰ
َتـبَّـْت َيـٰدآ َابـی

ا کَـَسـَب٭ ـٰ اُلـُه َو م ـٰ آ َاْغـنـٰی َعـْنُه م ـٰ م

اًرا ذٰاَت لَـَهـٍب٭ ـٰ َسـَيـْصـلـٰی ن

َواْمـَرَاُتـُه َحـّمـٰالَـَة اْلـَحـطَـِب٭

ـدِهـٰا َحـبْـٌل ِمـْن َمـَسـٍد٭
ٰ
فـی جـي

اکنون سوره ی َمَسد را از روی کتاب بخوانيد. 
۶



آمادگی برای خواندن درس چهارم

   تمرين ١ 

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

       تمرين ٢

اکنون کلمات باال رااز روی کتاب خود بخوانيد. 
۷

ـٰ      ـِه نَـْصـُرالـّلٰٰٰـِهنَـْصـ      ُرالـلْـ     ل
 َوَرَايْـَتَو           َر          َايْـ     َت

 َافـٰواجـًاَاْفـ         ٰوا        جـًا
َواْسـَتـْغـِفـْرُه َواْسـ      َتـْغـ      ِفـْر     ُه

 َفـَسـِبّـْحَفـ          َسـبْـ      بِـْح
ٰابـًاتَـْو        ٰوا         بـًا  تَـّوٰ



درس چهارم 

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

ِم
ٰ
حي ْحٰمِن الرَّ بِْسِم الّلِٰٰه الرَّ

آءَ نَـْصـُرالـّلٰـِه َو اْلـَفـْتـُح٭ ـٰ ِاٰذا ج

  
ٰ
اَس َيـْدُخـلُـوَن فی ـٰ َو َرَاْيـَت الّن

ـِن الـّلٰـِه َاْفـٰواجـًا٭
ٰ
دي

َفـَسـِبّـْح بِـَحـْمـِد َربِّـکَ َواْسـتَـْغـِفـْرُه ِانَّـُه 

ابـًا٭ اَن تَـّوٰ ـٰ ک
اکنون سوره ی نَصر را از روی کتاب بخوانيد. 

۸



ا           ِسـ        ٍق ـٰ اِسـٍقغ ـٰ غ
ِمـْن َشـِرّ ِمـْن          َشـْر       ِر
ا           ِسـ        ٍد ـٰ اِسـٍدح ـٰ ح
َاُعـوُذَا              ُعـو       ُذ

آمادگی برای خواندن درس پنجم

       تمرين ١ 

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

     تمرين ٢

اکنون کلمات باال رااز روی کتاب خود بخوانيد. 
۹



درس پنجم 

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

ِم
ٰ
حي ْحٰمِن الرَّ بِْسِم الّلِٰٰه الرَّ

ُقـْل َاُعـوُذ بِـَرِبّ اْلـَفـلَـِق ٭

ا َخـلَـَق٭ ـٰ ِمـْن َشـِرّ م

اِسـٍق ِاٰذا َوَقـَب ٭ ـٰ َوِمـْن َشـِرّ غ

اِت ِفـی اْلـُعـَقـِد ٭ ـٰ اث ـٰ َو ِمـْن َشِرّ الـنَّـّف

اِسـٍد ِاٰذا َحـَسـَد٭ ـٰ َوِمـْن َشـِرّ ح
اکنون سوره ی َفلَق را از روی کتاب بخوانيد. 

۱۰




