
 

 

 

 

 کریم آموزش روخوانی قرآن
 

 

 بر اساس رسم الخطّ عثمان طه

 

 

 مرتضی کریمیتهیه و تنظیم: 

  



 

 

 درس اول

 یالفبای عربحروف 

 می باشد. "ژ  –پ  –چ  –گ  "حرف فارسی، فاقد چهار حرف 28حرف است که نسبت به  82تعداد حروف الفبای عرب 

و اسامی حروف عربی  نوشتاری جدول زیر، شکلهای عربی آنها بازگو می کنیم. در نامحروف الفبای عربی را با  ،از این پس

 آمده است:

اره
شم

 

شکل 

 حرف
 نام حرف

اره
شم

 

 نام حرف رفحشکل 

اره
شم

 

 نام حرف شکل حرف

اره
شم

 

 شکل حرف
نام 

 حرف

 کاف ک -یک 88 ضاد ض -یض 11 دال د 2 همزه-الف    ء –ا  * 1

 الم ل -یل 82 طاء ط 11 ذال ذ 9 باء ب  -یب 8

 میم م -یم 82 ظاء ظ 11 راء ر 11 تاء ت –یت 2

 نون ن -ین 81 ینعَ ع -یع 12 زاء ز 11 ثاء ث –یث 2

 هاء ه -یه 81 ینغَ غ -یغ 19 سین س -یس 18 جیم ج -یج 1

 واو و 81 فاء ف -یف 81 شین ش -یش 12 حاء ح -یح 1

 یاء ی -یی 82 قاف ق -یق 81 صاد ص -یص 12 خاء خ -یخ 1

 

صدای کشیده  عنوانیا به  «الف»و  ،باید توجه داشت که در رسم الخطّ عثمان طه، حرف اول الفبای عرب همان همزه است *

 حرف ناخوانا نوشته می شود.)توضیح در درسهای بعدی( عنوانو یا به 

  



 

 درس دوم

 کوتاه حرکات

 کشیدهبه طور کلی حرکات به دو دسته تقسیم می شوند: حرکات کوتاه و حرکات 

        ضرب و بریده تلفظ می شوند و ک، یکوتاه ( که به صورت ُ-( و ضمّه) ِ-( ، کسره) َ-فتحه) :حرکات کوتاه عبارتند از

 اداء کرد. نباید آنها را به صورت کشیده

 

 : زیر را با دقت تکرار کنید های مثال

 

وَقَعَ  –عَبَسَ  –رَکَضَ  –سُعِدَ  –غَنَمُ  –فُزِعَ  –قَعُدَ  –خُلُقُ  –شِیَعِ  –کُتِبَ  –سَفِهَ  –فَعَلَ 

 –ثُلُثِیَ  –سَنَسِمُ  –غُلِبَتِ  –حَمَلَتِ –وَقَعَتِ  – فَقَتَلَ – سَمِعَ –سُجِدَ  –قُتِلَ  –کَتَبَ  –

 صَبَرَ وَ غَفَرَ   -عَبَسَ وَ بَصَرَ  –وَ فُتِحَتِ  –فَحُمِلَتِ  –فَوَجَدَکَ  –رَزَقَکَ 

  



 

 درس سوّم

 کشیدهحرکات 

 ( و ( ، واو مدّی) ی( ، یاء مدّی)  ا حرکات کشیده عبارتند از: الف مدّی)

که این حرکات کوتاه فقط در  حرکات کشیده با یک حرکت کوتاه قبل از خود همراه هستند طهرسم الخطّ عثمان در * توجه: 

به بیان دیگر، حرفی که با صدای جای خاصی خوانده می شوند که انشاءاهلل در درس حروف ناخوانا به آن اشاره می کنیم. 

 کشیده خوانده می شود، دارای یک حرکت کوتاه ناخوانا است. 

 مثال:

  عَذابُ =عَذَابُ  - آدَمُ =ءَادَمُ  - آمَنَ =ءَامَنَ  آ  خوانده می شود :     َ ا- 

 فَقیرٌ =فَقِیرٌ  - فیها =فِیهَا   - قیلَ =قِیلَ  یا خوانده می شود :    ِ ی-

 تَقولونَ= تَقُولُونَ  - نُفوسُ =نُفُوسُ   - یَقولُ =یَقُولُ  او خوانده می شود :     ُ و-

 کنید: توجهمثالهای زیر به 

 فَوَجَدَا  –بِبَابِلِ  –یُضَاعَفُ  –یَخَافُ  –یُقَالُ  -طَفِقَا  -کَانَ -قَالَ  –یَا  –لَا  – مَا

 یُجِیبُ –قَرِیبُ  –عَظِیمُ –أثَرِی  – سِیءَ – فِی –تَظَاهَرَا  –صَالِحَاتِ  – تُـنَاـبِضَاعَ

یُوقَ   –سُوءُ  –ذُو  – مُنِیـبِیـنَ – فَیُصِیبُ – قَمِیصِی  –سَبِیلِی  –رحِیمُ  –سَمِیعُ  – مَلِیکِ

 -  - غَفُورَ –یَقُولُ  –سُجُودِ  –طُولِ  –نُوحُ    -   -  َیَقُولُـون     

صَاغِرِینَ  –خَالِدِینَ  –ءَاتُونِی  –مُتَقَابِلِینَ  –کَاظِمِینَ  –تُدِیرُونَهَا  -  - یُوقِنُونَ

 لَا یَذُوقُونَ فِیهَا -تَظَاهَرُونَ  –یُطِیقُونَ 

  

 



 

 

 درس چهارم

 مدّ -تشدید  –سکون 

  (   سکون)  

ه دارای این عالمت باشد، حرف ساکن نامیده می شود. به عبارت دیگر حرف ساکن حرف بی حرکت است و به هر حرفی ک

 تنهایی خوانده نمی شود، بلکه با حرکت قبلی خود خوانده می شود.

  مانند:   -    -     -    -      -   -   -    

 

 ( ّ )  تشدید  

 –مُزَّم ِّلُ  –یَصَّعَّدُ  –یَشَّقَّقُ  –مَکَّن ِّی  –وَصَّینا  –قُرَّةَ  –عَمَّا  –رُدَّت  –کُلُّ  –مَدَّ  –ثُمَّ 

 لَنَصَّدَّقَنَّ  -فَلَنَقُصَّنَّ  –یَذَّکَّرُونَ 

 

 (     مدّ )   

 مد به معنای کشش می باشد.  -

 گیرد که در نتیجه باید آنها را بیش از میزان طبیعی کشید.می قرار این عالمت بر روی الف مدی، واو مدی و یاء مدی  -

   لضَّـالِّینَ –مَـا أنتُم  –ا ـإنَّـا أنزَلن –ئَت ـسِـی –حَـاجَّ  –شَـاءَ  –سُـوءُ  –جَـاءَ 

  



 

 درس پنجم

 تنوین

 

 )       ( و تنوین رفع)       ( ، تنوین جر (       ) سه نوع تنوین وجود دارد : تنوین نصب

 خوانده می شود:نون ساکن این تنوین با صدای)      (  و  :       تنوین نصب)فتحه( *

 ابَن  تَوّ =ا ـًباوَّـتَ          عَمَن =عَمًی        اءَنجَز =جَزَاءً    یَومَن =یَومًا 

 وَاحِدَةً –کَثِیرًا  –هَنِیئًا  –قُصُورًا  –حِیلَةً  –موتًا  –جُزءًا  –بَعضًا  –شَجَرَةً  –تَوَّابًا 

 فَتًی –وَاحِدًا  –مُتَعَمِّدًا  –مُدخَلًا  –صَالِحًا  –عَظِیمًا  –فَوزًا  –مُفَتِّحَةً  –مُصَلًّی  –دُعَاءً 

 

 خوانده می شود:نون ساکن : این تنوین با صدای)      (  و         )کسره(تنوین جر *

 عیشَتِن = عِیشَةٍ        واحِدِن =وَاحِدٍ        مُستَقیمِن =مُستَقِیمٍ           قَرارِن =قَرَارٍ 

 بَعضٍ –نَـبِـیٍّ  –قَریَـةٍ  –مُـضغَـةٍ  –شِـقَـاقٍ  –ءَایـَاتٍ  –جَنـَّـةٍ  –شَاهِـدٍ  –خُـلُـقٍ 

 بِـصَـدَقَـةٍ –بَاقِـیَـةٍ  –عَـزِیـزٍ  –بِشَـهِیـدٍ  –رٍ ـمُنـِی –نٍ ـدَی –رَارٍ ـقَ –مُسـتَـقِـیـمٍ 

 

 خوانده می شود: نون ساکن: این تنوین با صدای)      (  و        رفع)ضمّه(تنوین  *

 عَجِیبٌ = عَجیبُن   کَبیرٌ = کَبیرُن   فِسقٌ = فِسقُن  رِیحٌ = ریحُن

 عَزِیزٌ  –مُستَقِیمٌ  –مُحَمَّدٌ  –مَختُومٌ  –حَفِیظٌ  –رَسُولٌ  –مَجِیدٌ  –حَمِیدٌ  –نَذِیرٌ  –بَشِیرٌ 

 أعجَمِیٌّ –عَرَبِیٌّ  –عَلِیمٌ  –سَمِیعٌ  –نَومٌ  –سِنَةٌ  –نُورٌ  –اَحَدٌ  –جَنَّةٌ  –رَیحَانٌ  -رَوحٌ 
 



 

 عالمت تنوین شکلهای مختلف

 

 اخفاء، به شکل خاصی نوشته شده که دلیل آن برخی از احکام تجویدی مانند ،در رسم الخط عثمان طه گاهی عالمت تنوین

 : ادغام و اقالب)قلب به میم( است

 

                      

                          

                      

  

 

 

  



 

 درس ششم

 وقف
می باشد. اگر بخواهیم بر « قطع صوت به همراه تجدید نفس» به معنایو در قرائت قرآن  «ایستادن»در لغت به معنای  ،وقف

 یکی از شرایط زیر پیش می آید:کلمه ای وقف کنیم 

 (     -  وجود دارد. )   تاء چسبانگرد یا  حرف تاءوقف بر کلماتی که در انتهای آنها  -1

 ـة(، هاء ساکن خوانده شود: -در صورت وقف بر چنین کلماتی باید به جای) ة 

   =ِ َهالقَیِّم     = هالصَّال  

  کلماتی که در آخر آنها تنوین نصب)      (  قرار دارد.وقف بر  -8

 در صورت وقف بر این کلمات باید به جای تنوین الف مدی را بخوانیم:

   = اکِتاب       = ابِناء      = افِراش    = ارِزق 
( عالمت تنوین نصب داشته باشد، الف قرار نمیگیرد و باید دقِّت  ء* نکته: معمولًا در کلماتی که در انتهای آنها حرف همزه) 

 کلمه را با الف بخوانیم: ،کنیم که در هنگام وقف

    سُوءا= سُوءً    = مَاءا 

 وقف بر کلماتی که در انتهای خود یکی از عالمتهای                       را دارند. -2

 کلمات باید حرف آخر آنها را ساکن کنیم:در صورت وقف بر اینگونه از 

              = ُنوتَعلَم                   =                         =َماَعل 

            =           =                     

 « .هِیَ » و « هُوَ »  ی مانندوقف بر کلمات -2

              می باشد، « ُوَ   »یا « ِیَ   »و یا کلماتی مانند این دو که قسمت آخر آنها صدای  در صورت وقف بر این دو کلمه 

 می خوانیم:« یاء مدّی»و « واو مدّی»آخر این دو کلمه را به صورت « ی»و « و»دو حرف

 یه =هِیَ    هو =هُوَ     
 است بدون هیچ تغییری وقف می کنیم:« صدای کشیده»یا « حرف ساکن»آنها در وقف بر کلماتی که حرف آخر  -1

                                  أنفُسَهُم    -    ءَابـَاءَنـَا     -     کُوِّرَت



 

هفتمدرس   

 وقفعالمت های 
آشنایی با ترجمه و معنی قرآن کریم به ما در تشخیص محل مناسب برای شروع تالوت و همچنین محل مناسب وقف کمک 

رموز وقفی قرار داده شده است که اطالع از آنها و می کند. برای کسانی که هنوز به ترجمه و معنای قرآن تسلّط ندارند، 

 . این عالمت ها عبارتند از:دچار اشتباه شویمقرآن از نظر معنایی کمتر رعایت آنها باعث می شود تا ما در خواندن جمالت 

1-            :به این معنا که باید بر کلمه ای که در در باالی آن این عالمت قرار دارد وقف کنیم.وقف الزم ، 

8-          :قرار دارد وقف کنیم. ، به معنای این است که نباید بر کلمه ای که بعد از آن این عالمتوقف ممنوع 

2-          :وقف بر کلمه دارای این عالمت مجاز است. یعنی هم می شود وقف کنیم و هم می شود وصل کنیم. .وقف جایز 

2-       :وقف بر کلمه دارای این عالمت اشکالی ندارد ولی وصل کردن آن بهتر است. .وصل بهتر است 

1-       :وصل کلمه دارای این عالمت به بعد از آن بال مانع است ولی بهتر است  در اینجا وقف کنیم. .وقف بهتر است 

 در صورت وقف بر یکی، بر دیگری نمی توان وقف کرد. .وقف معانقه:               -1

 عبارتند از : برخی از عالمتهای وقف که در قرآن های با نگارش فارسی )غیر از رسم الخط عثمان طاها( استفاده می شود

 ( : تأکید می شود در اینجا وقف کنیم. وقف مطلق: ) ط

 ( : وقف یا وصل مجاز است ولی بهتر است وصل کنیم.وقف مُجَوَّز: ) ز

 

 



 

 تمهشدرس 

 حروف ناخوانا

 همانگونه که می دانید در نوشتار زبان فارسی برخی حروف مانند و نوشته می شوند ولی خوانده نمی شوند. 

 اندنویش، خواهر، خوخمانند: 

  ی، ل  ، ا،  وبعضی از حروف با اینکه نوشته شده اند ولی خوانده نمی شوند. این حروفعبارتند از: در قرآن کریم نیز 

 موزش می دهیم. آما برای یادگیری بهتر شما حروف ناخوانا را در دو بخش به شما 

  گاهی ناخواناو حروف  همیشه ناخواناحروف 

 :ناخواناحروف همیشه 

 حروفی هستند که هیچ گاه خوانده نمی شوند که عبارتند از:

  پایه همزه : -1

:  إ       :أ         ئـ :           : ـ       

 : ؤ          :  ُ          :      

 پایه الف مقصوره: -2

 :      = ٍکَمِشکات  ـ:      = َاَدراک      :   = ااُخر 

2-        : 

   :     = یـ        وقال   :      = َاِنـاَف            :     = ااُلَِـک 

 حرف یاء بعد از تنوین نصب :  -2

              :  ،  ،  ،     



 

 حروف گاهی ناخوانا :

 حروفی هستند که گاهی خوانده می شوند و در بعضی موارد خوانده نمی شوند.

 این حروف عبارتند از :

 (   )همزه وصل   -1

   همزه وصل )الف وصل( الف بدون حرکتی است که با عالمتی شبیه ) صـ ( در ابتدای کلماتی که با سکون یا تشدید شروع 

  می شوند، قرار گرفته است. در صورتی که کلمه ای که دارای همزه وصل است با کلمه قبلی خود خوانده شود، این الف ناخوانا 

 ن حرکتی بدهیم و آن کلمه را بخوانیم.صل شروع به تالوت کنیم، باید به آمی باشد ولی اگر بخواهیم از کلمه دارای همزه و

  نحوه تشخیص حرکت همزه وصل در درسهای بعدی آموزش داده می شود. *

 به مثالهای زیر توجه کنید:

    =   َوَتَّبَع        =             = فَنظُر 

 (    یِ      ،   وُ      ،    اَ  )  صداهای کشیده قبل از همزه وصل -8

 مثال توجه کنید:این به        

» در صورت وصل کردن کلمه    » به کلمه «  » خوانده نمی شود و فتحه قبل از آن خوانده  «ا » ، صدای کشیده

     می شود:     =  َفَاِذَنسَلَخ        

    =  ِویهَسمُهُف        =  َدـالُـقُع        = َافِفِـختِل 

 انَـرَبَّ   = َّشِفنَکـرَب     = َقُوـتَّـنُـءَام       = قَامـِتـذِن 

  



 

 )الف و الم تعریف( « ـ» حرف الم در -3

» بعضی از کلمات قرآن کریم با  شروع می شوند. در صورتی که بعد از «  ـ « حرف دارای تشدید قرار بگیرد، حرف «  ـ

» در « الم» سکون قرار داشته باشد، خوانده می شود.  تعالم« لـ » ناخوانا می گردد ولی اگر بر روی «  ـ 

 به مثالهای زیر دقّت کنید:

   ناخوانا:    =ِمِنَ  وَشَّمس    = ِمِنَسَّمَاء  

 -      خوانا:     -         

 (     الف بعد از تنوین نصب ) -4

 می شود: خوانده فقط در وقف( دارند، یک الف قرار می گیرد که       تنوین نصب)که معموالً در آخر کلماتی 

 احَم یدً -اک تَابً – اـًحِسَاب   

 :در هفت کلمه«  0» عالمت  -5

 -  -  - الرَّسُولَا -   -  -   * 

 الف آخر این کلمات فقط در وقف خوانده می شود.

» * در صورت وقف بر کلمه    »و هم می توانیم به  توانیم الف آخر آن را مانند شش کلمه دیگر بخوانیم هم می

 بخوانیم.«  سَالس ل» صورت 

  



 

 منهدرس 

 مقطعهحروف 

سوره قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز می شوند. حروف مقطعه به صورت جدا جدا و با اسم الفبایی عربی خود خوانده  89

 می شوند. قبالً با اسامی الفبای عرب آشنا شدیم. اکنون به مثالهای زیر توجّه کنید:

  = الف الم میم       = حا میم 

  = عَین سین قاف         = کاف ها یا عَین صاد 

 

 نکته :

 * در میان حروف مقطعه حروفی که اسم آنها با همزه ) ء ( تمام می شود، بدون همزه خوانده می شوند:

   طاها =     :    طا = طاء   یا سین =      :   یا =یاء  

                حرف در حروف مقطعه به کار رفته است که اگر تکرار آنها را در نظر نگیریم در عبارت 12حرف عربی،  82* از 

 جمع می شوند. « وصِراطُ عَلِیٍّ حَقٌّ نُمسِکُه »

  



 

 همددرس 

 اشباع

می باشد( « او، آن، اش» که به معنای « ـه » هاء ضمیر) ضمیر اشباع به معنی تبدیل حرکت کوتاه به حرکت کشیده می باشد.

گاهی با اشباع خوانده می شود یعنی حرکت کوتاه آن به حرکت کشیده تبدیل می گردد. اشباع هاء ضمیر در قرآن با                 

 مشخص شده است.«   »یا «  و »عالمت

 مثالهای زیر را با دقّت بخوانید:

      =  لَهو    = بِهی 

     -       -     -      -        -       -     -     

 

  



 

 دهمیازدرس 

 (   )  همزه وصل

اول کلماتی قرار گرفته است همانطور که در درس حروف ناخوانا گفته شد، همزه وصل)الف وصل( الف ناخوانایی است که در 

یک  همزه وصل را باگر بخواهیم از کلمه دارای همزه وصل شروع به تالوت کنیم، باید که با حرف ساکن شروع می شوند. ا

  بخوانیم.کوتاه  رکتح

 رکت همزه وصل :نحوه نشخیص ح

»کلماتی که در ابتدای آنها  -1   ».قرار دارد 

 :د، با فتحه آغاز می شو( قرار دارد  )«الف و الم تعریف »  ه ای که در ابتدای آنکلمهر 

   = َا  ُ    = َاُ      = َا   

 "فقط کلمات دارای »  توجه:*  " با فتحه آغاز می شوند» 
 ( شروع می شوند: ِ-همیشه با کسره ) (اسمهای دارای همزه وصل)این کلمات -8

 بن- َت بن-  سم-  مرأ-  مرأة- نَی ـث- نَتَی ـث- َا ثن- ا نَتَـث-  ثنَین- ثنَتَین 

 فعل هایی که در ابتدای آنها همزه وصل قرار دارد. -2

نباشد، پس آن کلمه (  1) قسمت « الف و الم تعریف » ( نباشد و یا در آغاز آن  8 قسمت اگر کلمه مورد نظر از کلمات باال)

 فعل است و برای تشخیص حرکت همزه وصل آن باید به روش زیر عمل کرد:

برای تشخیص حرکت همزه وصل در فعل ها، به اولین حرکت کوتاه کلمه نگاه می کنیم. در صورتی که آن حرکت کوتاه، 

 مانند: .استنیز ضمّه  باشد حرکت همزه وصل ُ (-)هضمّ

    = اُنظُر      = اُدعو 

 باشد، حرکت همزه وصل کسره می باشد. مانند: ِ (-کسره) یا َ ( -)فتحهدر صورتی که اولین حرکت کوتاه کلمه 

      = اِستَجیبو       = ِذواِتَّخ 

 تجوید قرآن کریم با آنها آشنا می شوید. آموزش همزه وصل استثنائاتی دارد که در دورهحرکت *نحوه تشخیص 



 

 ازدهمدودرس 

 (التقاء ساکنین)همزه وصل  خواندن تنوین نزد  روش

بعد از کلمه ای که دارای تنوین است همزه وصل قرار بگیرد، التقاء ساکنین)برخورد دو ساکن با یکدیگر( پیش می آید و هرگاه 

 نون ساکن آخر تنوین را با کسره بخوانیم:برای خواندن این دو کلمه با یکدیگر، باید 

   فِسقُنِ =َ مَم       =  ِِتیـلَّ نِن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « َو ما َتوفیقی اّلا بِاهلِل الَعِلیِّ الَعظیم» 


