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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 
ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک بافت منسجم ، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، 
سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توان مندی 
دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کار گیری 
شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب 
دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا 
با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه 
به کسب  نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان  با  به هویت ویژه متربیان  نگری و توجه 

شایستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
و گروه های تالیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان همکاران 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری 

داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رییس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با مربيان:
معّلم عزيز و گرامی 

برای آموزش هر چه بهتر اين کتاب توجه شما را به ويژگی های ساختار آن جلب می کنيم. 
١ــ تمرين های متناسب با دروس، جهت آمادگی برای خواندن سوره های کوتاه درس 

٢ــ سوره های کوتاه قرآن

نکاتی در مورد شيوه های تدريس 
١ــ فّعال کردن فراگيران در امر يادگيری: چنان چه فراگير خود در انتقال مفاهيم نقش مؤثری 

داشته باشد مطالب را بهتر درک کرده، کالس و تدريس برای او جذاب تر خواهد بود. 
٢ــ مهم ترين روش آموزش روخوانی قرآن اين است که مربی به فراگيران کمک کند تا اوالً 
به طور صحيح حروف، حرکات و عالئم را تشخيص دهند و قادر به خواندن کلمه های قرآنی شوند و 
به عالئم دقت کنند و اشتباه نکنند، ثانياً با ديدن هر بخش فراگيران آن بخش را بخوانند (جداخوانی). 
البته برای رسيدن به سطح روان خوانی زمان و تمرين کافی الزم است و چنان چه فراگير عادت کند 
بخش های کلمه را صحيح و شمرده بخواند يقيناً پس از تمرين کافی چشم او نيز سرعت گرفته و به 

روان خوانی خواهد رسيد. 
و  کالس  تا  شود  باعث  تنوع  ايجاد  با  و  کند  جلوگيری  کالس  يکنواختی  از  بايد  مربی  ٣ــ 
قرآن  آموزش  اهداف  راستای  در  می بايست  تنوع  البته  نباشد.  کسل کننده  فراگير  برای  آموزش 
بهره گيری از نوار قرآن برای آموزش سوره های کوتاه، مسابقات گروهی در کالس، طرح  باشد مثالً 

پرسش های مناسب و ... . 
٤ ــ برای بهتر خواندن سوره های کوتاه از دانش آموزان می خواهيم تا تمرين ١ در ابتدای هر 
سوره را از نوار گوش کرده و همراه با آن بخوانند. سپس از دانش آموزان می خواهيم مطابق تمرين ٢ 
کلمات را بدون استفاده از نوار از روی جدول تمرين ١ بخوانند. وقتی آمادگی الزم را برای خواندن 
سوره پيدا نمودند از آن ها می خواهيم ابتدا سوره ی مورد نظر را از نوار گوش کرده سپس همراه نوار 

بخوانند. در مرحله ی پايانی سوره ی مورد نظر را بدون استفاده از نوار از روی کتاب بخوانند. 

ارزشيابی 
و  قرآنی  کلمات  روان خوانی  و  درس  هر  تمرين های  براساس  دروس  ارزشيابی  نحوه ی 
سوره های کوتاه، به صورت مستمر و پايانی خواهد بود و ٥ نمره برای درس قرآن (به صورت شفاهی) 

در نظر گرفته شده است. 



۱

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
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