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بسم اهلل الرحمن الرحىم

»… و من احىاها فكانها احىا الناس جمىعًا…«

بى سبب نىست كه كار معلمان كودكان استثناىى را به »شغل انبىاء و مصلحان بزرگ 

عالم1« تشبىه كرده اند، چرا كه ماهىت تالش عاشقانه ى آنان جهاد در مسىر احىاء انسان هاست. موفقىت 

در اىن جهاد خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ى درسى متناسب با توانمندى ها و نىازهاى دانش آموزان استثناىى 

است به نحوى كه نارساىى برنامه هاى درسى و شراىط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن گروه از دانش آموزان، 

حذف آنان از جرىان تعلىم و تربىت عمومى را موجب نشود. اىنك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها تالش اىثارگرانه ى معلمان 

و كارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگرى از مجموعه ى برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى 

دانش آموزان عزىزى كه در ىادگىرى و نىازها شراىط متفاوتى دارند براى بهره گىرى آنان به چاپ رسىد.

در اىن راستا محتواى كتب درسى كودكان استثناىى در مدارس وىژه به منظور تمهىد زمىنه هاى فراگىرى مطالب و مهارت هاىى كه دانش آموزان را براى زندگى 

در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امىدوارم تكمىل اىن حلقه هاى نهاىى زنجىره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن 

كفاىت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى عموم معلمان و والدىن اىن كودكان و نوجوانان را جامه واقعىت بپوشد.

بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندركاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نىز مقام محترم عالى وزارت، مسئولىن و دست اندركاران سازمان 

پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه، اداره ى كل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی كه با حماىت هاى خود در برآورده شدن اىن نىازها و آرزوى 

معلمان و دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفا كردند، صمىمانه سپاسگزارى نماىم.  از آن جا كه هىچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و 

كاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات و پىشنهادهاى صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء كىفىت اىن برنامه ها خواهىم بود.

 و ما توفىقنا ااّل باْ… العزىز الحكىم

معاون وزىر و رىىس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ــ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمان استثناىى



٥

فهرست مطالب

صفحه عنوان 
٧ــ٦ درس اول ــ جشن قرآن 

ـ  ٨ ١٠ـ درس دوم ــ شروع کاری با نام خدا 

١١ درس سوم ــ احترام به قرآن 

١٢ درس چهارم ــ در مسجد 

١٧ــ١٣ درس پنجم ــ صدای ــَــ 

ـ  ١٨ ٢١ـ درس ششم ــ صدای اَ 

٢٢ درس هفتم ــ کتاب های جديد 

٢٧ــ٢٣ درس هشتم ــ صدای ــِــ 

ـ   ٢٨ ٣٠ـ درس نهم ــ صدای اِ 

٣٢ــ٣١ تمرينات دوره ای (١) 

٣٣ درس دهم ــ نيکی به پدر و مادر 

٣٩ــ٣٤ ـ  درس يازدهم ــ صدای ــُ

٤٣ــ٤٠ درس دوازدهم ــ صدای اُ 

٤٤ درس سيزدهم ــ سالم کردن 

٤٥ تمرينات دوره ای (٢) 



٦

جشن قرآن

درس اول



٧



٨

شروع هر کاری با نام خدا

درس دوم



٩



١٠



١١

احترام به قرآن

درس سوم



١٢

در مسجد

درس چهارم



١٣

َت بَ   اَ 
َح جَ   ثَ 
َذ دَ   خَ 
َس زَ   رَ 
َض  شَ   صَ 
َع ظَ   طَ 
َق فَ   غَ 
َم لَ   کَ 
َه وَ   نَ 

  َی

درس پنجم

ـــَــ



١٤

بخوانيد.  با رنگ قرمز صدای (ـــَــ) بگذاريد و

ح  ـ  ج  ـ  ث  ـ  ت  ـ  ب  ـ  ا   

 خ ـ د ـ ذ ـ رـ ز ـ س ـ ش

 ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف

 ق ـ ک ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی

تمرين ١



١٥

 حرف های زير را بخوانيد.

َق ـَقـ   َقـ 

ـَع ـَعـ   َعـ 

َه ـَهـ   َهـ 

َف ـَفـ   َفـ 

تمرين ٢



١٦

 کلمه های زير را بخوانيد.

 َقد     ـ    َهل ـ        َعن ـ              َلم
       َخلق ـ َصبر         ـ َحمد   ـ َضرب

تمرين ٣

تمرين ٤

نام هر شکل را زير آن بنويسيد و با رنگ قرمز (ـــَــ) بگذاريد و با صدای بلند بخوانيد.

………………………………



١٧

بدانيم که :
به هنگام گفتن حرف با عالمت ـــَــ دهان باز می شود.



١٨

َجـ ـ  َثـ  ـ  َتـ  ـ  بَـ 
َذ ـ  دَ  ـ  َخـ  ـ  َحـ 
َشـ ـ  َسـ  ـ  زَ  ـ  رَ 
َظ ـ  طَ  ـ  َضـ  ـ  َصـ 
َقـ ـ  َفـ  ـ  َغـ  ـ  َعـ 
َنـ ـ  َمـ  ـ  َلـ  ـ  َكـ 

َيـ َهـ  ـ  ـ  و 

َا

درس ششم



١٩

 کلمات زير را بخوانيد.

      َامر   ـ َخرج ـ َانت ـ َارض
َكَرم ـ َعَمل ـ َحَسد ـ َاَلم

 حروف و کلمات زير را که دارای صدای (ـــَــ) می باشند جداجدا بخوانيد. 

ـَع َمَع َمـ 
َک َلَك َلـ 

َق َخَلَق َخـ  َلـ 
َر َقَمَر َقـ  َمـ 
َب َكَتَب َكـ  َتـ 

تمرين ١

تمرين ٢



٢٠

تمرين ٣

ـ  ) را روی حروف بگذاريد و بخوانيد.     با رنگ قرمز صدای ( ـــَـ

م ـ  ـغـ  ـ  نـ        ل      ـ 
شـ ـ        ع            ـ  ص        ـ     ر 

    کلمات زير را بخوانيد.

َد ـَهـ  َجَهَدَجـ 
َر َمـ  َاَمَرَا  
َر َمـ  َقَمَرَقـ 
َن َسـ  َحَسَنَحـ 

تمرين ٤



٢١

    بدانيم که :
الفبای زبان عربی همان الفبای زبان فارسی است. 

با اين تفاوت که در الفبای زبان عربی چهار حرف

وجود ندارد.

آن چهار حرف (پ ـ چ ـ ژ ـ گ) هستند.



٢٢

درس هفتم

کتابهای جديد



٢٣

درس هشتم

ِت ــ  ــ     بِ   اِ     
ِح ــ  جِ  ــ   ثِ    
ِذ ــ  دِ  ــ   خِ    
ِس ــ  زِ  ــ   رِ    
ِض ــ  صِ  ــ   شِ   
ِع ــ  ظِ  ــ   طِ    
ِق ــ  فِ  ــ   غِ    
ِم ــ  لِ  ــ   کِ   
ِه ــ  وِ  ــ   نِ   

         ِی

ـــِــ



٢٤

  با رنگ قرمز صدای ( ـــِــ ) بگذاريد و بخوانيد.

ج  ـ  ـ   ث  ت  ب     ـ      ا            ـ 
 ح  ـ خ       ـ     د         ـ  ذ  ـ         ر ـ ز
 س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ
 ع  ـ       غ   ـ  ف ـ       ق   ـ ک    ـ ل

 م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی

تمرين تمرين ١



٢٥

تمرين تمرين ٢

  کلمه های زير را بخوانيد.

 ِدل          ــ  ِيك ــ  ِشن ــ ِمس
ـ ِمثل ـ  ِجلدـ  ـ  ِمهرـ   ِكرمـ 

کلمه های زير را بخوانيد.

 ِعن ــ  ِمن ــ ِذكر
 ِعند ــ ِعلم ــ  ِزد 

تمرين تمرين ٣



٢٦

تمرين تمرين ٤

 نام هر شکل را زير آن بنويسيد و با رنگ قرمز صدای (ـــِــ) بگذاريد و 

با صدای بلند بخوانيد.

…………

……………………

…………………… ……………………



٢٧

 بدانيم که :بدانيم که :
ــِــ دهان به طرف پايين  به هنگام گفتن حرف با عالمتـ 

باز می شود.

…………



٢٨

ِثـ  ـ  ِتـ  ـ  بِـ 
ِخ ـ  ِحـ  ـ  ِجـ 
ِر  ـ  ذِ  ـ  دِ 
ِشـ ـ  ِسـ  ـ  زِ 
ِط ـ  ِضـ  ـ  ِصـ 
ِغـ ـ  ِعـ  ـ  ظِ 
ِكـ ـ  ِقـ  ـ  ِفـ 
ِنـ ـ  ِمـ  ـ  ِلـ 
ِيـ ـ  ِهـ  ـ  وِ 

درس نهمدرس نهم

ِا



٢٩

تمرين تمرين ١

 کلمات زير را بخوانيد.

     ِانس ــ ِشرب ــ         ِاذا     ــ  ِعن 
      ِاِبل ــ        ِبِهم      ــ    ِجِبل ــ ِبِذكر

 حروف زير را با حرکت های داده شده مانند نمونه کامل کنيد و بخوانيد.

         حرکت
ـــِـــــَــ  حرف

ِبـَبـبـ
ز
قـ

تمرين تمرين ٢



٣٠

تمرين تمرين ٣

تمرين تمرين ٤

 حروف زير را بخوانيد.

ِک ـ  ِق  ـ  َت  ـ  َد  ـ     ِس 
ِج ـ  ِض  ـ  َو  ـ  ِط  ـ     َخ 

 حروف و کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

ِک َلِك َلـ 
َن ِمَن ِمـ 

َل َبِخَل بَـ  ِخـ 
َل َعِمَل َعـ  ِمـ 



٣١

تمرين تمرين ١

تمرينات دوره ای (١)

 کلمه های زير را بخوانيد.

َفِمن ـ  ِاَرم  ـ  َلَقد  ـ     َاَحد 

َاِذَن ـ  ِقَبَل  ـ  َفِرَح  ـ      َعِلَم 

تتتتتتمممممرررررررريييييييننننناااااتتتتت دددددددووووووووررررررررههههه اااااییییییییی ((((((((١١١١١١))))))))



٣٢

تمرين تمرين ٢

 حروف و کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

ِق َوَرِق وَ  رَ 
َد َشِهَد َشـ   ـِهـ 
ِم َاِقِم اَ   ِقـ 
َب َحِسَب َحـ   ِسـ 
ِد َلَقِد َلـ   َقـ 



٣٣

درس دهمدرس دهم



٣٤

درس يازدهمدرس يازدهم

ـــُــ
ُت بُ  اُ 
ُح جُ  ثُ 
ُذ دُ  خُ 
ُس زُ  رُ 
ُض صُ  شُ 
ُع ظُ  طُ 
ُق فُ  غُ 
ُم لُ  کُ 
ُه وُ  نُ 

یُ   



٣٥

تمرين تمرين ١

با رنگ قرمز صدای  ـــُــ  بگذاريد و بخوانيد.

   اـ    بـ   تـ    ث ـ  ج 
ز ـ  ر  ـ  ذ  ـ  د  ـ  خ  ـ  ح   
 س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ
 ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ ل
ی ـ  ه  ـ  و  ـ  ن  ـ       م 



٣٦

 کلمه های زير را با صدای  ـــُــ  بخوانيد.

 ُقل ـ  ُهم ـ      ُخذ     ـ  ُكن

 ُقم ـ ُذق ـ ُشكر ـ ُدعا

 ُشرب  ـ  ُكفر    ـ   ُصنع 

تمرين تمرين ٢



٣٧

تمرين تمرين ٣

نام هر شکل را بنويسيد و با رنگ قرمز صدای ـــُــ را بگذاريد.

…………………………………………

……………………



٣٨

تمرين تمرين ٤

 حروف و کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

ب ُتـ  ُكُتب ُكـ 
ر رُ  ُسُرر ُسـ 
ف ُحـ  ُصُحف ُصـ 
ل ُسـ  ُرُسل رُ 

…………



٣٩

          بدانيم که :بدانيم که :
     به هنگام گفتن حرف با عالمت ـــُــ دهان جمع

   می شود

…………



٤٠

ُجـ ُثـ   ُبـ    ُتـ 
ُذ   دُ  ُخـ   ُحـ 
ُشـ ُسـ  زُ   رُ 
ُظ طُ  ُضـ   ُصـ 
ُقـ ُفـ  ُغـ   ُعـ 
ُنـ ُمـ  ُلـ   ُكـ 

ـُ ی ُهـ    وُ 

درس دوازدهمدرس دوازدهم

ُا



٤١

 کلمات زير را بخوانيد.

 ُانس ــ ُملك ــ ُاخت ــ ُهم

 ُقُدس ــ ُمُدن ــ ُرُسل ــ ُنُذر

تمرين تمرين ١



٤٢

 حروف زير را با حرکت های داده شده مانند نمونه کامل کنيد و بخوانيد.

        حركت
ـــُـــــِـــــَــحرف

ُبـِبـَبـبـ

سـ

جـ

د

ک

تمرين تمرين ٢



٤٣

تمرين تمرين ٣

 کلمات زير را بخوانيد.

 ُرُسُل  ـ  ُطُرُق  ـ  ُخُلُق
 ُثُلُث  ـ  ُعُمُر        ـ  ُصُحُف

 حروف و کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

َو ُهَو ُهـ 
ُد ِجـ  َتِجُد َتـ 
َل ِكـ  ُاِكَل اُ 
َر ِفـ  ُكِفَر ُكـ 
َر ِشـ   ُحِشَرُحـ 

تمرين تمرين ٣



٤٤

درس سيزدهمدرس سيزدهم
سالم کردن



٤٥

 کلمات زير را بخوانيد.

ُقِتَل ـ  َشُرَف ـ  َحُسَن ـ  َبَصُر
ُاَمم ـ   ُنِقَر  ـ  ُوِجَد  ـ  َمَثُل

 حروف و کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

ُد َيِجُد َيـ  ِجـ 
َق ُخِلَق ُخـ        ِلـ 
َر ُقِدَر ُقـ             دِ 
َع ُجِمَع ُجـ            ِمـ 
َن ُاِذَن اُ                ذِ 

تمرين تمرين ١

تمرين تمرين ٢

تمرينات دوره ای (١)



٤٦

 حروف و کلمات زير را جدا جدا بخوانيد.

ُد َيِجُد َيـ   ِجـ 

َق ُخِلَق ُخـ   ِلـ 

َر ُقِدَر ُقـ   دِ 

َع ُجِمَع ُجـ   ِمـ 

َن ُاِذَن اُ        ذِ 

تمرين تمرين ٢
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