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مر �لَّذي  يتصف �ل�إصلاح �لتربوي باأنه �لمدخل �لعقلاني �لعلمي �لنابع من ضرور�ت �لحالة،  �لمستند �إلى و�قعية �لنشاأة، �ل�أ

�نعكس على �لرؤية �لوطنية �لمطورة للنظام �لتعليمي �لفلسطيني في محاكاة �لخصوصية �لفلسطينية و�ل�حتياجات �ل�جتماعية، 

و�لعمل على �إرساء قيم تعزز مفهوم �لمو�طنة و�لمشاركة في بناء دولة �لقانون، من خلال عقد �جتماعي قائم على �لحقوق 

ماني،  مال، ويلامس �ل�أ و�لو�جبات، يتفاعل �لمو�طن معها، ويعي تر�كيبها و�أدو�تها، ويسهم في صياغة برنامج �إصلاح يحقق �ل�آ

هد�ف.    ويرنو لتحقيق �لغايات و�ل�أ

ولما كانت �لمناهج �أد�ة �لتربية في تطوير �لمشهد �لتربوي، بوصفها علمًا له قو�عده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة 

عد�د  متكاملة عالجت �أركان �لعملية �لتعليمية �لتعلمية بجميع جو�نبها، بما يسهم في تجاوز تحديات �لنوعية بكل �قتد�ر، و�ل�إ

صالة و�ل�نتماء،  لجيل قادر على مو�جهة متطلبات عصر �لمعرفة، دون �لتورط باإشكالية �لتشتت بين �لعولمة و�لبحث عن �ل�أ

و�ل�نتقال �إلى �لمشاركة �لفاعلة في عالم يكون �لعيش فيه �أكثر �إنسانية وعد�لة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق �لحرص على تجاوز نمطية تلّقي �لمعرفة، وصولً� لما يجب �أن يكون من �إنتاجها، وباستحضار و�ٍع لعديد 

�لمنطلقات �لتي تحكم رؤيتنا للطالب �لَّذي نريد، وللبنية �لمعرفية و�لفكرّية �لمتوّخاة، جاء تطوير �لمناهج �لفلسطينية وفق رؤية 

محكومة باإطار قو�مه �لوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، و�لعلم، و�لثقافة، و�لتكنولوجيا، وتلبية �لمتطلبات �لكفيلة 

هد�ف و�لغايات و�لمنطلقات و�لمرجعيات،  بجعل تحقيق هذه �لرؤية حقيقة و�قعة، وهو ما كان له ليكون لول� �لتناغم بين �ل�أ

فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون �لنتاج تعبيرً� عن توليفة تحقق �لمطلوب معرفيًا وتربويًا وفكريًا.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذ� �لتطوير، بما يعّزز �أخذ جزئية �لكتب �لمقرّرة من �لمنهاج دورها �لماأمول في �لتاأسيس؛ لتو�زن 

طار جاءت �لمرجعيات �لتي تم �ل�ستناد �إليها، وفي طليعتها  �إبد�عي خّلاق بين �لمطلوب معرفيًا، وفكريًا، ووطنيًا، وفي هذ� �ل�إ

ول؛ لتوّجه �لجهد، وتعكس ذ�تها على  ساسي �لفلسطيني، بال�إضافة �إلى وثيقة �لمنهاج �لوطني �ل�أ وثيقة �ل�ستقلال و�لقانون �ل�أ

مجمل �لمخرجات.

ومع �إنجاز هذه �لمرحلة من �لجهد، يغدو �إزجاء �لشكر للطو�قم �لعاملة جميعها؛ من فرق �لتاأليف و�لمر�جعة، و�لتدقيق، 

و�ل�إشر�ف، و�لتصميم، وللجنة �لعليا �أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة �لحديث عن �لتطوير، ونحن و�ثقون من تو�صل 

هذه �لحالة من �لعمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٨

تقديـم



 مقدمة

نام خير من عّلم �لقر�آن، و�أرشد �لناس �إلى  نسان، عّلمه �لبيان، و�لصلاة و�لسلام على سيد �ل�أ �لحمد لله عّلم �لقر�آن، خلق �ل�إ

يمان، محمد بن عبد �لّله صلى �لّله عليه وعلى �آله وصحبه �أجمعين، وبعد:   �ل�إ

ساسي، وفق ما جاء في �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �لتربية �ل�إسلامية. فهذ� مقرر �لّتلاوة و�لّتجويد للصف �لخامس �ل�أ

ومما ل� شك فيه �أنَّ تلاوة �لقر�آن �لكريم وفهم معانيه و�أحكامه من �أجلِّ �لُقُربات �إلى �لّله تعالى. ومن هنا هدف �لكتاب �إلى تعميق 

�إيمان �لّطلبة بقر�آنهم �لَّذي هو �أصل عقيدتهم ومنطلق شريعتهم، ومصدر سعادتهم في �لدنيا و�ل�آخرة، وهذ� ل� يتاأتى �إل� �إذ� �أتقنت تلاوة 

�آياته، و�أحسن فهمها.

ساسي من هذ� �لكتاب وغيره من كتب �لّتلاوة و�لّتجويد �لتي صدرت عن مركز �لمناهج �لفلسطينية في  ومن هنا كان �لهدف �ل�أ

وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي تحسين �أد�ء �لّطلبة لتلاوة كتاب �لّله -عزّ وجّل- باإتقان �أحكام �لّتلاوة و�لّتجويد، وهذ� ما حد� بالمؤلفين 

�إلى مر�جعة مستمرة للاأحكام في �أكثر من درس، وعلى مد�ر �لسنة �لدر�سية كلها، فدر�سة �أحكام تلاوة �لقر�آن �لكريم ترتكز على 

�لناحية �لعلمية �لتطبيقية.

دتين، مع  حكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين، و�لنون و�لميم �لُمشدَّ ولقد تضّمن هذ� �لكتاب �لسور �لمطلوب تلاوتها ، مع شرح ل�أ

مثلة عليها، وتوضيح لها، ومع ذلك تّم توضيح بعض �لمعاني و�لمفرد�ت �لصعبة �لتي ربما يشّق على �لّطلبة فهمها  ذكر بعض �ل�أ

حكام �لطريقة �ل�ستقر�ئية، و�لخر�ئط �لذهنية. يات، وقد �عتمدنا في توضيح �ل�أ عند تلاوة �ل�آ

وقد حرصنا ما �أمكن على عرض �أحكام �لّتلاوة و�لّتجويد باأيسر �لطرق و�أسهلها، بعيدً� عن �لتفصيلات �لتي قد ُتثقل على 

�لّطلبة، ور�عينا �لمستويات و�لقدر�ت �لعقلية لهم، و�لوقت �لمخصص لتدريس هذه �لمادة، وحاولنا �ل�ستعانة -ما �أمكن- بالصور 

مثلة �لتي قد تساعد في فهٍم �أفضل للاأحكام. شكال، و�ل�أ �لتوضيحية، و�لجد�ول، و�ل�أ

سئلة �لتفكيرية، �أو �لتنبيه على بعض  بد�عي عند �لّطلبة، وتشويقهم، بطرح بعض �ل�أ ولقد حاولنا -ما �أمكن- �إثارة �لتفكير �ل�إ

�لملاحظات، تحت عناوين: �أل�حظ، و�أفكر، و�لّتـــقـويــم.

و�أخيرً� فاإّننا نضع هذ� �لجهد �لمتو�ضع بين �أيدي �إخو�ننا و�أخو�تنا من معلمي �لتربية �ل�إسلامية، ومعلماتها، وكلنا ثقة بقدرتهم 

على �إثر�ء هذ� �لكتاب باأساليبهم �لمختلفة، عن طريق تشجيع �لّطلبة، وتذكيرهم باأهمية در�سة كتاب �لّله عّز وجّل، وفهم مقاصده، 

كما ناأمل تزويدنا بملحوظاتهم و�قتر�حاتهم؛ للوصول بهذ� �لعمل �إلى �لمستوى �لمقصود.

       و�لّله ولي �لتوفيق

فريق الّت�أليف
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اإرش�دات لحصة الّتلاوة:

ــي - 1 ــه �أهــم �لتوجيهــات �لت ــم في ــق(، يســتثمر �لمعل ــر )ل� يتجــاوز خمــس دقائ ــد قصي تمهي
جــر و�لثــو�ب، و�آد�ب �لّتــلاوة، �إضافــًة �إلــى تبســيط  تتضمنهــا �آيــات �لــّدرس، و�لتذكيــر بال�أ

ن عنــو�ن �لــّدرس علــى �لّســبورة.  هــد�ف، وُيــدوَّ �ل�أ

ــة - ٢ ــارة بعناي ــّدرس، و�لمخت يعــرض �لمعلــم بعــض �أمثلــة حكــم �لّتجويــد �لمقصــودة فــي �ل
ــي،  ــرض مرئ ــاز ع ــن جه ــرة م ــيلة متوف ــن خارجــه(، باســتخد�م وس ــاب، �أو م ــن �لكت )م
�إضافــًة للعــرض �لصوتــي مــن جهــاز، �أو مــن �لمعلــم، مــع توظيــف �لمصــادر �لتوضيحيــة 

ــات(.  ــو، وصوتي ــة )مقاطــع فيدي �لمرفق

مثلة تلاوة نموذجية، ير�عي فيها  �إبر�ز حكم �لّتجويد �لمقصود في �لّدرس.- ٣ تلاوة �ل�أ

مثلة �لمعروضة، و�لمقارنات - 4 يحّث �لّطلبة على �ستنباط �لحكم، �أو �لقاعدة من خلال �ل�أ
�لمطروحة.

�ستخلاص �لقاعدة، �أو �لحكم، وطرح بعض �ل�أمثلة عليه، وحّل �لّتدريبات �لموجودة في �لكتاب.- ٥

�إسماع �لّطلبة �آيات �لّدرس بصورة متقنة باأّي وسيلة متوفرة، �أو من �لمعلم.- 6

يــات مــن بعــض �لّطلبــة �لمجيديــن، مــع ملاحظــة تقســيمها، وتذكيــر - ٧ تــلاوة �لّســورة �أو �ل�آ
�لّطلبــة بال�نتبــاه للحكــم �لجديــد عنــد �ل�ســتماع، و�لّتــلاوة.

يــات، وتوضيحهــا، ومعالجــة مــا يقــع فيــه - ٨ مثلــة مــن �ل�آ مشــاركة �لّطلبــة فــي �ســتخلاص �ل�أ
بعضهــم مــن �أخطــاء، وتصويبهــا، وتوضيحهــا.

تلاوة �لّسورة من �لّطلبة و�حدً� تلو �ل�آخر، َوفق ما يّتسع من وقت �لحصة.- 9

حكام �لمطلوبة.- 1٠ تذكير �لّطلبة بالو�جب �لبيتي، و�ستخر�ج �ل�أ

قيام �لمعلم باإثر�ء معلوماته، من خلال �ل�ّطلاع على �لمصادر و�لمو�قع �لموثوقة.- 11

يــات للمعلــم؛ ل�ســتخد�مها، وتوظيفهــا فــي �لحصــة، - 1٢ معانــي �لمفــرد�ت وتوجيهــات �ل�آ
وليســت للحفــظ مــن قبــل �لّطلبــة.

حــكام - 1٣ ــا لتســهيل حفــظ �ل�أ ــى فهمه ــة عل ــعرّية وتشــجيع �لّطلب ــات �لّش ــف �لمنظوم توظي
ــا. وتطبيقه



٣

وَّل راسيُّ ال�أ الَفْصُل الدِّ
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هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ

يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ
- تمثُّل �آد�ب تلاوة �لقر�آن �لكريم.

- بيان صيغَتي �ل�ستعاذة، و�لبسملة.

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

 ٺ    ٺ: يوم �لقيامة.

ٹ  ٹ: دين �ل�إسلام.

ڦ  ڦ، و ڄ: 
هم �لذين حادو� عن منهج �لّله 

�لمستقيم من �أصحاب �لمعتقد�ت 
�لباطلة، و�لّتعاليم �لّز�ئفة.

پ   پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ     ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ 
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ   
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ        ڄ  ڄ  ڄ  

ترتيبها
1

�أياتها
٧

توجيه�ت سورة الف�تحة
تحّثنا �لّسورة �لكريمة على حمد �لّله تعالى على نعمه، وتذّكرنا برحمته �لو�سعة، وتدعونا للاستعانة   

نبياء و�لصالحين، وتاأمرنا بتجّنب طرق �لغو�ية و�لضلال. به، و�لتز�م �لصر�ط �لمستقيم طريق �لمسلمين و�ل�أ

ل وَّ
األ

س 
ر دَّ

ال

فضل تلاوة القراآن الكريم وتعلُّمه

سورة الف�تحة )١-٧(



٥

فضل تلاوة القراآن الكريم وتعلُّمه 

مر  و�ئُل عظمَة �لقر�آِن �لكريم، فاهتّمو� به تلاوًة وحفظًا وتعّلمًا وتعليمًا؛ �ستجابًة ل�أ  �أدرَك  �لمسلمون �ل�أ

، وتنفيذً� لتوجيهات �لرسول )( في �ل�هتمام به، و�لعمل باأحكاِمه.  �لّله عزَّ وجلَّ

هّي� نتذّكْر تعريف القراآن الكريم. فضُل تلاوِة القراآِن الكريم وتعلُّمه:

﴾ �لمزمل )4(    قال تعالى: ﴿

  قوله)(: "َمْن َقَر�أ َحْرفًا ِمْن ِكتاِب �لّلِه َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة، و�ْلَحَسَنُة ِبَعْشِر �أْمثاِلها، ل� �أقوُل: 

﴿ ٱ﴾ َحْرٌف، َوَلِكْن �أِلٌف َحْرٌف، َول�ٌم َحْرٌف، َوميٌم َحْرٌف".)رو�ه �لترميذي، وقال: حسن صحيح(

 من اآداب تلاوة القراآن الكريم، وتعّلمه 

1     �لوضوء. 
٢     �ل�ستعاذة و�لبسملة.
٣     �لّتمّهل في �لقر�ءة.

4     �لخشوع، وتدّبر معاني �لقر�آن �لكريم.
نصات لها.  ٥     �ل�ستماع للتلاوة، و�ل�إ

6     مر�عاة �أحكام �لّتلاوة و�لّتجويد.

          هّيا نكتْب فضائل �أخرى لتلاوة �لقر�آن �لكريم وتعلُّمه، ونقر�أها �أمام زملائنا.
نش�ط:

 
 ال�ستع�ذة والبسملة 

صيغة ال�ستع�ذة: "�أعوُذ بالّله من �لشيطاِن �لرَّجيم".

معن�ه�:  �ل�لتجاء �إلى �لّله تعالى، و�ل�حتماء به من �لشيطاِن وُشروِره.

حكمه�:  و�جبة عند تلاوِة �لقر�آن �لكريم؛ لقوله تعالى: 

) �لنحل: 9٨( 
 
﴾ ﴿
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صيغة البسملة: "بسم �لّلِه �لرَّحمِن �لرَّحيم ".

معن�ه�:  �أبد�أ قولي وعملي بذكِر �سِم �لّله �لرَّحمن �لرَّحيم، و�ل�ستعانه به.

حكمه�:  و�جبة عند تلاوة �لقر�آن �لكريم في بد�ية �لّسورة، ومستحّبة �إذ� كانت �لّتلاوة من غير 

�أّول �لّسورة ول� ُتقر�أ مع بد�ية سورة �لتوبة ﴿ٱ ﴾....

تية:   ياُت �لكريمُة �ل�آ دَب �لَّذي تدلُّ عليه �ل�آ نستنتُج �ل�أ

)   ( ﴾ )�لنحل: 9٨(  ﴿   1

)   ( عر�ف:٢٠4 (  ﴾ )�ل�أ ﴿   ٢

)   ( ﴾ )�لمزمل:4(              ﴿   ٣

)   ( ﴾ )ص: ٢9(           ﴿   4

  الّتدريب�ت  

الّتـــقـويــم:  

س١- نملاأ �لفر�غ فيما ياأتي:

1   �ل�ستعاذُة �أن �أقول: ..............................

٢   قبَل �أْن �أبد�أ �لّتلاوَة، ُيستحب �أْن �أقوَل: ...................

٣   �ل�ستعاذُة تعني �ل�حتماء بالّله من ....................

4   �لمسلُم يبد�أ كلَّ �أعماِله بقوله: ......................

س٢-  ُنعّدد ثلاثة من �آد�ب تلاوة �لقر�آن �لكريم.

ْدُههّي� ننشد َوَتــــــــــدبَّــــــــــْر فــــيــــه ووّقــــــــــــــْرُه َرتِّــــــــــل ُقـــــــــر�آَنـــــــــَك جــــــــــوِّ

ــِهِ عـــْشـــر� ــ ــ ــر� فــــثــــو�ُب �لــــحــــرِف ب ــ ــزى �أجـ ــ ــُن جـ ــ ــم ــ ــرَّح ــ وبــــــِه �ل



٧

ني
لّثا

س ا
ر دَّ

ال

الحرف العربي

سورة الّنب�أ )١-٢٠(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ

- تعريف �لحرف �لعربي.
- َتعد�د �لحروف �لهجائية.

- بيان حال�ت �لحرف �لعربي.
- تلاوة �لّسورة �لكريمة تلاوة سليمة.

يتاألف �لقر�آن �لكريم من سور، وتتاألف �لسور   

يات من كلمة �أو كلمات، وكّل  من �آيات، وتتاألف �ل�آ

كلمة تتاألف من �أحرف؛ لذ� ل� بّد من تعريف �لحرف.

نساني. ر  في جهاز �لنطق �ل�إ والحرف هو: صوت يعتمد على مخرج محدد �أو مقدَّ

و�لحروف �لتي يتاألف منها كتاب �لّله هي: حروف �لّلغة �لعربية:                

ز س ش ص ر  ذ  د  خ  ح  ج   أ ب ت ث 
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

وُتسّمى �لحروَف 

�لهجائية.

 ح�ل�ت الحرف العربّي 

ُمـتـحـرِّكس�كن

مكسورمضموممفتوح

لف( حالتان:  للحرف �لعربي )ما عد� �ل�أ

لف: ل� تكون �إّل� ساكنة، ول� يكون ما قبَلها �إّل� مفتوحًا. نلاحُظ: * �أّن �ل�أ

            *  كّل �لحروف محّددة)1( �لمخرج، باستثناء �أحرف �لمد )�آ، و، ي(؛ فهي مقدرة)٢( �لمخرج.
1- مخرجها محصور، كالحلق، و�للسان، و�لشفتين.

٢- مخرجها ل� ينتهي في نقطة محّددة، بل يقبل �لزيادة و�لنقصان، كالجوف.

          هّيا بنا نلفظ �أحرف �لبسملة بعد 
تسكينها، ونسّجل ملحوظاتنا.

نش�ط:

هّيا نعّدْد �لحروف �لهجائية، وننشدها.



٨

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

: �لبعث.

: فر�شًا؛ للاستقر�ر عليها.

رض بالجبال؛ كي ل�  : ثّبتنا �ل�أ  

وتاد. تميد، كما ُثّبَت �لبيت بال�أ

بد�نكم. : ر�حة ل�أ

: �لغيوم �لمحّملة بالماء.  

: مْنَصّبًا بكثرة .  

شجار. : ملتّفة �ل�أ  

: �أممًا، جماعاٍت مختلفة.  

ترتيبها
٧٨

�أياتها
4٠

ڀ   پ    پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ  
ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  ڤ  
چ   چ    چ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ  ڄ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  
ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  
ڻ   ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ

توجيه�ت سورة الّنب�أ
تحدثت �لّسورة �لكريمة عن �لبعث بعد �لموت، وعن دل�ئل قدرة �لّله تعالى في �لكون، و�لحياة،   

نسان، و�أّكدت �أّن يوم �لقيامة �آٍت ل� ريب فيه، ول� يعلم موعده �إّل� �لّله تعالى. و�ل�إ
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ول من �سمه، ثّم لفظه، ملاحظًا مكان خروجه.           يقوم كّل طالب بتسكين �لحرف �ل�أ
نش�ط:

الّتـــقـويــم: 

س١- ُنعرُِّف �لحرف �لعربي.

س٢- َنكتب �لحروف �لهجائية بالترتيب. 

س3- �ألفظ �لحرف رقم )٢٨( في سلسلة �لحروف �لهجائية.

س٤- ُنبّين حال�ت �لحرف �لعربي. 

    ي� ق�رَئ القراآِن داِو قلوَبن� 

                        بتلاوٍة تزداُن ب�لّتجويِد
ل�فتة:



1٠

ث
ّثال

 ال
س

ر دَّ
ال

الّتجويد

سورة الح�ّقة )١3-3٧(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- تعريف �لّتجويد.

- بيان حكمه، و�أهميته.
- بيان سرعات �لّتلاوة.

ملائّي في بعض �لكلمات. - �لمقارنة بين �لّرسم �لقر�آنّي و�ل�إ
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

بجدية، من ناحية �لعدد، و�لترتيب،  هّيا بنا نفّرْق بين �لحروف �لهجائية و�لحروف �ل�أ
ونكتب ذلك على �لّسبورة.

نش�ط:

.)( ْنِزَلت على رسوِل �لّله الّتجويد )الّترتيل(:  هو �لنطُق �لصحيح لحروف �لقر�آن �لكريم كما �أ

وفائدة �لّتجويد �أّنه يعّلمنا تلاوة �لقر�آن �لكريم بطريقة صحيحة.  

﴾ )�لمزمل:4(   ُحكمه:  و�جٌب على كلِّ مسلٍم قارئ؛ لقوله تعالى: ﴿

قال  تعالى،  �لّله  بكلاِم  متعّلق  نَّه  ل�أ �لعلوِم؛  �أشرِف  منزلُته:  من 

َفرِة �لكر�مِ �لَبَرَرِة، و�لَّذي  )(: "�لماهُر بالقر�آِن َمَع �لسَّ

�أْجر�ن". له   ، شاقٌّ علْيِه  َوُهَو  فيه  وَيَتَتْعَتُع  �لقر�آَن،  يقر�أ 
            )صحيح مسلم(

 مراتب الّتلاوة 
تختلف �أحو�ل �لناس عند قر�ءتهم �لقر�آن �لكريم، فمنهم َمْن يتاأّنى في قر�ءته، ومنهم َمْن يسرع 

فيها، فلسرعة �لتلاوة ثلاث مر�تب، هي:
1  �لتحقيق: وهي �لّتلاوة بتاأنٍّ )بطء(، وطماأنينة ووضوح.

ط في سرعة �لّتلاوة. ٢  �لتدوير: �لّتوسُّ
حكام. ٣  �لحدر: �لسرعة في �لّتلاوة دون �لّتفريط بال�أ

نلاحُظ: هناك كلمات في �لقر�آن �لكريم تختلُف كتابُتها 
ملائّي، مثل: في �لّرسم �لقر�آنّي عن �لّرسم �ل�إ

ٺ: �لخاطئون.  ىئ: سلطانية.                         چ: و�حدة.   

اأتعلم:

َفرة: �لملائكة. السَّ

ـََتْعَتُع: يتلعثم في قر�ءته.  َيت

هيا بنا نتلو �لبسملة بالمر�تب 

�لثلاث.

نش�ط:
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

ـَـصّدَعْت من  �نَشّقـت �لّسماء: ت
�لَهْول. 

هاؤم: خذو�، �أو تعالو�. 

�لمْوتة  كانت  �لقاضية:  كانت 
ْمري، ولم �أْبَعث. �لقاطعة ل�أ

ترتيبها
69

�أياتها
٥٢

﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  
گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڱ   ڱ        ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ      گ  
ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ں   ں   ڱ  
ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  ۓ  
ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې   
ې  ې ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  
مب  ىب  يب  جت   حت خت  مت  ىت  يت  جث  مث  
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ   ىث  يث  حج  مج  جح   

پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ ﴾ 



1٢

توجيه�ت سورة الح�ّقة
بين وما جرى  تناولت �لّسورة �لحديث عن �لقيامة و�أهو�لها، و�لساعة وشد�ئدها، و�لحديث عن �لمكذِّ   

رض، كما تناولت ذكر  لهم، مثل عاد، وثمود، وفرعون، وقوم نوح، وغيرهم من �لطغاة �لمفسدين في �ل�أ

شقياء )ۋ  ۅ  ۅ ۉ( ، ومن �أهّم �لمحاور �لتي تدور عليها  �لسعد�ء )ڳ  ڱ   ڱ       ڱ(، و�ل�أ

�لّسورة: �إثبات صدق �لقر�آن، و�أّنه كلام �لحكيم �لعليم، وبر�ءة �لرسول  مّما �ّتهمه به �أهل �لضلال.

اإض�ءة: 
�لّتجويد و�لّترتيل بمعنى و�حد، وهو �لنطق �لصحيح لحروف �لقر�آن �لكريم، �إل� 
�أن �لّترتيل فيه �إضافة وهي �ل�عتناء بالوقف و�ل�بتد�ء، فقد روى في تعريف �لّترتيل: 

�أّنه تجويد �لحروف ومعرفة �لوقوف.
�لتمهيد في علم �لتجويد ل�بن �لجزري

الّتـــقـويــم:

( �أماَم �لعبارِة غيِر �لصحيحِة فيما ياأتي: ( �أماَم �لعبارِة �لصحيحِة، و�إشارَة ) س١- َنضُع �إشارَة )

1   يعلُِّمنا علُم �لّتجويِد تلاوَة �لقر�آِن �لكريِم تلاوًة سليمًة.       )     (  

جِر و�لّثو�ِب.          )     ( ٢   يحصُل َمْن يطبُِّق �أحكاَم �لّتجويِد على �ل�أ  

٣   َتَعلُُّم �أحكاِم �لّتجويد فرٌض على �لّرجاِل دون سو�هم.          )     (  

ُف �لّتدوير.  س٢- ُنعرِّ

س3- ما حكُم قر�ءة �لقر�آن �لكريم بالّتجويد؟

س٤- نذكر دليلًا من �لقر�آن على وجوب قر�ءة �لقر�آن �لكريم بالّتجويد.

س٥- لماذ� ُيَعدُّ ِعلُم �لّتجويدِ ِمن �أشرف �لُعلوم؟

ل�زُم حـــتـــٌم  ــِد  ــوي ــج ــّت ــال ب خـــــــــُذ  ــُمَو�ل�أ ــ ــْم ُيـــصـــّحـــح* �لــــقــــر�آَن �آث ــ ــْن َلـ ــ َمـ

لــــــــــــــُه �أْنــــــــــزل� ّنــــــــــــــُه ِبـــــــــِه �ل�إ ل�أ

ــلاوِة ــ ــتِّـ ــ ــُة �لـ ــيـ ــلـ ــًا ِحـ ــ ــضـ ــ َوُهـــــــــَو  �أْيـ

ــُه �إَِلــــْيــــنــــا َوَصــــــلا ــ ــْنـ ــ ــذ� ِمـ ــ ــَكـ ــ وهـ

ِة ء � لــــــــِقــــــــر � و ِء  � د ل�أ � يــــــنــــــُة  ز و

هّي� ننشد

 
* يصّحح: يقرؤه قر�ءة صحيحة.
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بع
لّرا

س ا
ر دَّ

ال

َدت�ِن الّنوُن والميُم المشدَّ

سورة الّنب�أ )٢١-٤٠(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
دتين. - تعريف �لّنون و�لميم �لمشدَّ

دتين. - وصف طريقة نطق كّل من �لّنون و�لميم �لمشدَّ
دة. - قياس زمن �لُغنَّة �لمشدَّ

يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

تية، ثّم ُنلاحُظ كيفيََّة نطِق �لّنوِن و�لميِم �لمشّددتين �لُمَلّونتين: يات �لكريمة �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

نسان:٣( ﴾ )�ل�إ ﴿  1

﴾ )�لمرسلات:1٧( ﴿  ٢

﴾ )�لّنباأ:1-٢( ﴿ ٣

دتين،  دتين، و�إذ� جاءت �لّنون �أو �لميم مشدَّ ياِت �لسابقِة جاءتا مَشدَّ ُنلاحُظ: �أّن �لّنوَن و�لميَم في �ل�آ
فاإّننا نقرؤهما بُغنَّة طويلة، مقد�رها حركتان.

. والحركة: هي �لفترة �لزمنية �لّلازمة للنطق بالحرف بمقد�ر رفع �ل�إصبع �أو بسطِه دون عجلٍة �أو تاأنٍّ

ول ساكن، و�لثاني متحّرك،  الحرف المشّدد يتكون من حرفين: �ل�أ
ُيدمجان معًا، فيصير�ن حرفًا و�حدً� مشّددً�.

نفي"(، مصاحبًا للّنون و�لميم. الُغنَّة: صوٌت يخرُج من �لخيشوم )�أعلى �ل�أنف "وهو �لتجويف �ل�أ

�لّنون
 )ل�تخلو نوٌن من ُغنَّة(

�لميم
 )ل�تخلو ميٌم من ُغنَّة(

* لفظ �لّنون و�لميم �لمشّددتين تر�فقهما �لُغنَّة �لّطويلة، كما في �لصورتين �أعلاه.
نف �أثناء لفظها فاإذ� �نحبس �لّصوت فاإّننا نكون  * �إذ� �أردنا �لّتاأّكد من صحة �لغّنة نغلق �ل�أ

قد لفظناها بشكل صحيح، و�إذ� لم ينحبس فاإن لفظها يكون غير صحيح.

الق�عدُة الّذهبّية
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

: مرجعًا لهم.

: دهورً� ل� نهاية لها.

: ماء بالغًا نهاية �لحر�رة.

عمالهم.  : مو�فقًا ل�أ

 

: فوزً� وظفرً�.

: كلامًا غير معتدٍّ به.

ترتيبها
٧٨

�أياتها
4٠

﴿ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ٴۇ      ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   
ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ېئ  ېئ  ېئ   
پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ﴾  

توجيه�ت سورة الّنب�أ
يات �لكريمة بيوم �لقيامة، وما فيه من عذ�ٍب مهيٍن للكافرين في جهنم، ونعيٍم د�ئٍم للمتقين  َذّكرت �ل�آ  

في �لجنة.



1٥

  هّيا نتلو سورَة �لّناِس مع �لّنطق �لصحيح للّنون �لمشّددة:

دتين فيما ياأتي نطقًا صحيحًا، مع ملاحظة زمن �لُغنَّة:    ننطق �لّنوَن و�لميَم �لمشدَّ

، �إّنهم، �لّنار، �لّنجم. �لّنّفاثات، لّما، هّمت، ُثمَّ

نش�ط:

َد� ــا ُشــــــدِّ ــ ــوًن ــ ــًمـــا ُثـــــمَّ ُن ــيـ ــٍة َبــــَد�َوُغـــــــنَّ ِمـ ــ ــنَّ ــ َوَســـــــمِّ ُكــــــلًا َحـــــــْرَف ُغ
هّي� ننشد

الّتـــقـويــم:

ُف �لُغّنة.  س١- ُنعرِّ  

س٢- ما مقد�ُر زمن �لُغّنة؟  

تية، وَنقرؤها بشكل صحيح: يات �لكريمة �ل�آ س3- ُنعيُِّن مو�ضَع �لُغنَِّة في �لميم و�لّنون �لمشّددتين في �ل�آ  

﴾ )ص:٨٥( ﴿  1

﴾ )�لنازعات:٣4 (  ﴿  ٢

 ﴾ ﴿  ٣
حز�ب:4٠(  )�ل�أ

س٤- ِممَّ يتكّون �لحرف �لمشّدد؟

يات �لكريمة. س٥- َنستخرج �لحروف �لمشّددة من �ل�آ
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س
خلام

س ا
ر دَّ

ال

الّنون الّس�كنة والّتنوين

سورة نوح )١-١٤(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- �لّتفريق بين �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين.

- �لّنطق �لصحيح للّتنوين باأشكالها �لثلاثة.
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

تية، وُنلاحُظ كيفيََّة نطِق �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين: ياِت �لكريمَة �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

﴾ )�لغاشية:٥( ﴿ 1

﴾ )�لقلم:٣٢( ﴿ ٢

﴾ )�لنساء:14٧( ﴿ ٣

نلاحُظ: 
  في �لمثالين رقم )1 ، ٢( �أّن �لنوَن �لّساكنَة ُتنطق د�ئمًا، سو�ًء وَقْفنا عليها �أم وصلناها بما بعدها.

." "، �أو في وسِطها، مثل: "  �أنَّ هذه �لّنوَن �لّساكنَة قد تاأتي في �آخِر �لكلمِة، مثل: "

نِة بما بعدها.   في �لمثال رقم )٣ ( �أنَّ �لّتنويَن ياأتي في �آخِر �لكلمِة، وُيقَر�أ "نونًا ساكنة" �إذ� ُوِصَلِت �لكلمِة �لمنوَّ

، �أم كسٍر، �أّما تنوين �لفتح   �أّما �إذ� وقفنا على هذ� �لّتنويِن، فاإنَّه يحذُف، سو�ء �أكان تنويَن ضمٍّ

فيصبح عند �لوقف عليه �ألفًا �إّل�آ على �لّتاء �لمربوطة.

�لنّون �لسّاكنة: نون خالية من �لحركة،  

وُتْنَطُق د�ئمًا وصلًا، ووقفًا.

. �أما �لّتنوين، فهو: نون ساكنة، تلحق �آخر �ل�أسماء لفظًا، ووصلًاً

علامة �لّتنوين في �لمصحف: مضاعفة �لحركة؛ )�أي تصبح 

.) ٍ   ُ ُُ   ًََ �لحركة �لو�حدة �ثنتين(، مثل:) 
مخرج الّنون

الق�عدُة الّذهبّية
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

ڻ  ڻ: وقت معلوم 
وُمقّدر.

ہ  ہ: موعد عذ�ب �لله 
لهم.

و� رؤوسهم. : غطَّ

: مر�حل؛ نطفة، ثّم علقة... .

﴿  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
گ   گ       گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ    ھھ   ھ   ہ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  
وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   
جئ            ی   ی   ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     مئ    حئ  
ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ    پ   پ  
ڤ﴾   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  

ترتيبها
٧1

�أياتها
٢٨



توجيه�ت سورة نوح
يات �لكريمة َوحدة �أصل �لعقيدة مع تعّدد �لرسال�ت.- 1 تؤّكد لنا �ل�آ
ك �أهل �لحق بما يعتقدون، على �لرغم مّما يتعرضون له من �أذى، مع �لدعوة �إلى دينهم - ٢ تبّين لنا تمسُّ

بالحكمة و�لموعظة �لحسنة.



1٨

ة �أخرى: ًة، وبوَْصِلها مرَّ يتيِن �لكريمتين بالَوْقِف عليها مرَّ نَة في �ل�آ نتلو �لكلماِت �لمَنوَّ

﴾ )�لقدر:٥( ﴿ 

﴾ )�لغاشية:٢( ﴿ 

  الّتدريب�ت  

الّتـــقـويــم:

( �أماَم �لعبارِة غيِر �لصحيحِة  فيما ياأتي: ( �أماَم �لعبارِة �لصحيحِة، و�إشارَة ) س١- َنضُع �إشارَة )  

)     ( 1  يقُع �لّتنويُن في وسِط �لكلمة، و�آخرها.   

)     ( ٢  �لنوُن �لساكنُة نون خالية من �لحركة.   

)     ( ٣  ُيلَفُظ �لّتنويُن عند �لوقف.         

تيتيِن، ونتلوهما تلاوًة صحيحة:  يتيِن �ل�آ س٢- ُنعيُِّن �لّنوَن �لّساكنَة و�لّتنويَن في �ل�آ  

﴾ ﴿  1
)�لبروج:11(

﴾ )�لنساء:1٢4( ﴿  ٢

س3- ُنفّرق بين �لّنون �لّساكنة، و�لّتنوين.  

    ي� ق�رىَء القراآِن ف�قراأْ واْرَتِق

ّب�ني                         َرتِّْل ف�أنَت المؤمُن الرَّ
ل�فتة:
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س
ّساد

س ال
ر دَّ

اأحك�م الّنون الّس�كنة والّتنوينال
ظه�ر الحلقّي )١( اأولً�- ال�إ

سورة الغ�شية )١-٢٦(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- تعريف �ل�إظهار �لحلقّي.

- بيان �أحرف �ل�إظهار �لحلقّي.
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

هّيا نرسِم �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين على �لّسبورة. نش�ط:

للّنون �لّساكنة و�لّتنوين بالنسبة لما ياأتي بعدهما من حروف �لهجاء �أربعة �أحكام، هي:  

اأحك�م الّنون الس�كنة والّتنوين 

دغ�م قلابال�إ ال�إ ظه�ر الحلقّي خف�ء الحقيقّيال�إ ال�إ

ظه�ر الحلقّي   اأولً�- ال�إ

تيَة، ثّم ُنلاحُظ كيفيَّة نطِق �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنوين: ياِت �لكريمَة �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

﴾ )�لمرسلات:6( ﴿  1

﴾ )�لمدثر:٢4( ﴿  ٢

نسان:1٠( ﴾ )�ل�إ ﴿  ٣

﴾ )�لكوثر:٢( ﴿  4

٥  ﴿ ﴾ )لقمان:٢4(

﴾ )لقمان:16( ﴿  6

الحلق

غ خ
ع ح
ء  هـ



٢٠

مثلِة �لسابقِة ُنْطقًا ظاهرً� ِمْن غيِر ُغنٍَّة طويلة، ول� تشديد؛  �أّننا نطقنا �لّنوَن �لّساكنَة و�لّتنويَن في �ل�أ نلاحُظ:

ّنه وقع بعدهما �أحد �أحرف �ل�إظهار �لحلقّي. ل�أ

ظه�ر الحلقّي هو: �لنطُق بالّنوِن �لّساكنِة �أو �لّتنويِن من غيِر  ال�إ

ُغنَّة طويلةٍ، ول� تشديد �إذ� وقع بعدهما �أحُد �أحرِف �ل�إظهار �لحلقّي.

ظه�ِر ِهَي: )ء، هـ،ع، ح، غ، خ(.  اأْحُرُف ال�إ

تية: ولى من كلمات �لجملة �ل�آ حرف �ل�أ وردت �أحرف �ل�إظهار في �ل�أ

)�أخي هاك علمًا حازه َغير خاسر(.

نَّ �أحرَفه �لّسّتَة تخرُج من �لحلق. ً�؛ ل�أ وُيسّمى اإظه�رًا حلقّيّ

ظه�ر الحلقّي مع الّنون الّس�كنة والّتنوين اأمثلة على ال�إ

الّتنوينالّنون الّس�كنة

﴿   ﴾﴿   ﴾الهمزة
﴿   ﴾﴿   ﴾اله�ء

﴿    ﴾﴿  ﴾الَعين
﴿    ﴾﴿   ﴾الح�ء
﴿   ﴾﴿   ﴾الغين

﴿   ﴾﴿    ﴾الخ�ء
ظه�ر. * توظيف مخرج الحلق، وبي�ن مك�ن خروج اأحرف ال�إ

الق�عدُة الّذهبّية



٢1

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هيّا بنا نستمعْ للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

لناس  � تغشى  مة  لقيا � ٹ: 
باأهو�لها.

ڤ: ذليلة.
غلال  و�ل�أ �لّسلاسل  َتُجر  ڤ: 

في �لّنار.

ڦ: َتِعَبة مّما تلاقيه.
)غايتها(  ناها  �أ بلغت  ڃ:  ڃ  

في �لحر�رة.

كالّشوك  �لنار؛  في  شيء   : ڇ 
ُمّر ُمنتن.

 ڻ : وسائد.
ۀ: بسط فاخرة.

ۈئ: رجوعهم

زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ    چ    چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   
ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      
ڳ      ڳ   ڳ   گ      گ   گ   گ   ک    ک     ک   ک   ڑ  
ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ         ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ٴۇ  ۋ  
ې     ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ      
رب   ىئ  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  

ترتيبها
٨٨

�أياتها
٢6

توجيه�ت سورة الغ�شية
1. بد�أت �لسورة �لكريمة بذكر �لقيامة، وختمت بذكر �لحساب و�لعقاب في يوم �لقيامة، وسميت بسورة 
�لغاشية لتذكر �لناس بيوم �لقيامة وما فيه من �أهو�ل عظيمة؛ لذ� يجب على �لمؤمن �أن يستعد لها بالتقرب 

لله بكل ما يحبه ويرضاه، ويبتعد عن كل ما يغضبه سبحانه.

  ٹ 



٢٢

الّتـــقـويــم:

س١- ُنعرُِّف �ل�إظهار �لحلقّي. 

َي �ل�إظهار �لحلقّي بهذ� �ل�سم؟ س٢- لماذ� ُسمِّ

تية في رسم �لمصحف: تية مو�ضَع �ل�إظهاِر �لحلقّي، وُنلاحُظ علامته �ل�آ ياِت �لكريمة �ل�آ س3- َنستخرُج من �ل�آ

﴾ )ق:4( ﴿   1

﴾ )ق:٣٢( ﴿   ٢

﴾ )�لشورى:1٢( ﴿   ٣

﴾ )�لنمل:9٢( ﴿   4

لف )ا( بعد �لّنون �لّساكنة؟ هل ياأتي حرف �ل�أ

 * مهملتان: غير منقوطتين.

خرة باقية. ٢. �لعقلاء هم �لذين يفضلون �ل�آخرة على �لدنيا، فالدنيا ز�ئلة، و�ل�آ

٣. على �لمؤمن �أن يتفكر فيما حوله من �لكون، حتى تتحرك �لروح نحو خالقها.

4. على �لعلماء �أن يعظو� �لناس بالحسنى و�لموعظة �لحسنة

خرة �أنه ل� يسمع في �لجنة شيئًا من �للغو، وفي هذ� توجيه للمؤمن في  ٥. من نعيم �لمؤمن في �لد�ر �ل�آ

�لدنيا �أنه ينبغي عليه �أن يبتعد عن �للغو فلا يكون في مجالس �للغو، بل يعود لسانه د�ئمًا على ذكر 

�لله، متجنبًا �أماكن �للغو ومجالسه.  

ــْنـــــِويـــــِن َوِلــلــتَّ َتــْســـــُكـــــْن  �إِْن  ـــــوِن  َتْبِييـِنـي ِلــلـــــنُّ ــْذ  ــُخـــ ـــ َف ــاٍم  ـــ ــَك ـــ ْح �أ َبـــــــُع  ْر �أ

ــَل �أْحـــــــُرِف ـــ ــْب ــــــاُر َق ْظـــَهـ ُل �ل�إ وَّ ــال�أ ــ ـــ ــ ــْت َفــْلــَتـــــْعـــــِرِفَف ـــ ــَب ــتٌّ ُرتِّ ـــ ِلــْلــَحــْلـــــِق ِس

ــاُء ـــ ـــ ــٌن َح ـــ ــْي ـــ ــاُءَهــْمـــــٌز َفـــَهـــــــاٌء ُثـــــــمَّ َع ـــ ـــ ــٌن َخ ـــ ــْي ـــ ــمَّ َغ ـــ ـــ ــاِن ُث ـــ ــَت ـــ ــَل ــَم ــْه ُم

هّي� ننشد

طفال من تحفة �ل�أ



٢٣

بع
ّسا

 ال
س

ر دَّ
اأحك�م الّنون الّس�كنة والّتنوينال

ظه�ُر الحلقّي )٢( ال�إ
سورة العلق )١-١٩(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
يات �لكريمة.  - �ستخر�ج �أحرف �ل�إظهار �لحلقّي من �ل�آ

- ملاحظة علامة �إظهار �لّنون �لساكنة في �لمصحف.
- ملاحظة علامة �إظهار �لّتنوين في �لمصحف.

يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

ظه�ر الحلقّي. نش�ط:  هّي� ُنكوِّْن جملة مفيدة تشتمل على اأحرف ال�إ

تيَة تلاوًة سليمة، مع ملاحظِة علامِة �ل�إظهاِر �لحلقّي على �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين: ياِت �ل�آ نتلو �ل�آ

﴾ )�لنحل: 9٧(  ﴿  

﴾ )�لعلق:9(  ﴿  

﴾ )�لزلزلة: ٧( ﴿  

﴾ )�لشعر�ء: 149( ﴿  

﴾ )�لحجر: 4٧( ﴿  

  الّتدريب�ت  

  ياأتَي �ل�إظهاُر �لحلقّي في كلمٍة و�حدٍة، مثل: )مْنهم(، وفي كلمَتْيِن، مثل: )سميٌع عليم( و )مْن َعمل(.
﴾ )�لنجم: ٢٨( (، مثل: ﴿   علامة �إظهار �لّنون �لّساكنة في �لمصحف: ر�أس خاء صغيرة -من غير نقطة- )

 ﴾ ( ضّمة حولها قوس، مثل:﴿ مِّ في �لمصحف )   علامة �إظهار تنوين �لضَّ
)�لمدثر:9(

  علامــة �إظهــار تنويَنــي �لفتــح، و�لكســر فــي �لمصحــف َتســاوي �لحركتيــن وتطابقهمــا، مثــل: 

﴾ )�لغاشــية:1٠( ﴾ )�لغاشــية:4(، و﴿  ﴿

الق�عدُة الّذهبّية



٢4

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

 

: َدم جامد.

: �لرُّجوع للجز�ء في �ل�آخرة.

: لنسحبنَّه من مقدمة 

ر�أسه �إلى �لنار.

: فلينادي �أهل مجلسه.

: ملائكة �لعذ�ب.

ترتيبها
96

�أياتها
19

توجيه�ت سورة العلق
نسان، وقّصة �لكافر  تناولِت �لّسورُة �لكريمُة قّصة َبدء نزول �لوحي على �لرسول )(، وطبيعة �ل�إ  

�أبي جهل، و�أشارت �إلى فضل �لّسجود في �لعبادة.

 هذه �إشارة سجدة �لّتلاوة في �لمصحف �لشريف، وعند �لمرور عليها، ُيْسَتَحّب للمسلم �لّسجود.





٢٥

الّتـــقـويــم:

تية �ل�إظهار �لحلقّي، وُنصّنفه في كلمة، وكلمتين، وَنكتب ذلك  يات �لكريمة �ل�آ   َنستخرج من �ل�آ

في �لجدول �أدناه:

ي�ت في كلمتينفي كلمةال�آ

﴾ )�لقدر:٥( ﴿  1

﴾ )�لزخرف:٥1( ﴿  ٢

﴾ )�لنمل:٣٥( ﴿  ٣

﴾ )�لمجادلة:٢1( ﴿  4

 ﴾  ﴿  ٥
)�لقصص:1٠(

هّي� ننشد
ظه�ر الحلقّي. طف�ل اأنشودَة ال�إ هّي� ننشْد من تحفة ال�أ



٢6

من
لّثا

س ا
ر دَّ

اأحك�م الّنون الّس�كنة والّتنوينال
دغ�م ث�نيً�- ال�إ

سورة الن�زع�ت )١-٢٦(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
دغام.  - تعريف �ل�إ

دغام. - ذكر �أحرف �ل�إ
دغام. - بيان �أقسام �ل�إ

- تلاوة �لّسورة �لكريمة تلاوة سليمة.

ةَ نَطقِ �لنّونِ �لسّاكنةِ و�لتنوين �لُملّونتين: تية، ثمّ نُلاحظُ كيفيَّ ياتِ �لكريمة �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعلم للاآ

﴾ )�لروم:٢4( ﴿  1

﴾ )�لنساء:1٢4( ﴿  ٢

﴾ )�لو�قعة:٣( ﴿  ٣

﴾ )�لحاّقة: 4٣( ﴿  4

مثلِة �لسابقِة قد ُدِمَج كلٌّ منهما مع �لحرِف �لَّذي  ُنلاحُظ: �أنَّ �لّنوَن �لّساكنَة و�لّتنويَن في �ل�أ

دغام. بعده، فصار� حرفًا و�حدً� مشّددً� من جنس �لثاني )�لمدغم فيه(، وهذ� هو �ل�إ

تية، ثّم ُنوّضح بالكتابة كيفّية حدوث �ل�إدغام: هّيا نستمْع �إلى تلاوة �لكلمات �لقر�آنّية �ل�آ

﴾ ﴾، و﴿ ﴾، و﴿ ﴿  

نش�ط:

دغ�م:  دمُج حرٍف ساكن بمتحّرٍك، بحيث يصير�ن حرفًا و�حدً� مشّددً� من جنس �لثاني. ال�إ

اأحرفه: سّتٌة: )ي، ر، م، ل، و، ن(، مجموعٌة في كلمة: )يرُملون(.   

اأقس�مه:      �إدغاٌم بُغنَّة.                 �إدغاٌم بغير ُغنَّة.

ُف �إليهما بالتفصيِل في �لدروِس �لقادمة، �إْن شاء �لّله.     وسنتعرَّ

الق�عدُة الّذهبّية

هّيا بنا نستذكْر علامة تنوين 
�لحلقّي،  �ل�إظهار  في  �لّضّم 

ونرسمها على �لّسبورة.



٢٧

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

 

�أرو�ح  تنزع  �لملائكة   :

�لكفار.

: نزعًا شديدً�.

: �لملائكة َتُسلُّ برفق �أرو�ح 

�لمؤمنين.

مسرعة  تنزل  �لملائكة   :

بما �أمرت به.

رو�ح  بال�أ :�لملائكة تسبق 

�إلى مستقرها.

ما  بتدبير  تنزل  �لملائكة   :

�أمرت به.

: تتحرك حركة شديدة.   

: نفخة �لّصعق.

: نفخة �لبعث.

: مضطربة، خائفة.

: ذليلة.

ولى )�لحياة(. : في �لحالة �ل�أ

: بالية.

ترتيبها
٧9

�أياتها
46

توجيه�ت سورة الن�زع�ت
�أقسم �لّله  بالملائكة �أّن يوم �لقيامة و�قٌع ل� ريب فيه، وصّور حالة �لبشر عند وقوعه، وذكر طرفًا   

من قّصة موسى  مع فرعون، و�أخبر بهلاكه غرقًا، ودخوله جهنم.





٢٨

الّتـــقـويــم:

دغام.  س١- ُنعرُِّف �ل�إ  

دغام. س٢-  نذكُر �أحرف �ل�إ  

دغام. س3-  ُنبّيُن �أقساَم �ل�إ  

ــْتهّي� ننشد ـــ ـــ ثبتْتو�لـــّثـــانـــي �إدغــــــاٌم بــســـــّتـــــــــــٍة �أَت قـــْد  ِعــنــَدُهــْم  ــوَن(  ــلـ ــْرُمـ )َيـ ــي  ف

ــدغــمــا ــٌم ُي ــْسـ ــاِن: قـ ــمـ ــْسـ ــهــا قـ ــكــّن ُعلـِمــــــــال )يـنــمــــــــــو(  بـ  بُغنٍَّة  فـيــــــِه 

ــــــــْه ــي �إدغـــــــاٌم بــغــيــــــــِر غــنَّ ـــ ـــ ـــ ــان ـــ ــّث ــْهو�ل ـــ ـــ ـــ َرنَّ ــرِّ ـــ ـــــمَّ َكـــ فــي �لــــــّلاِم و�لـــــّر� ثـــ



٢9

سع
لّتا

س ا
ر دَّ

ال

دغ�م بُغنَّة ال�إ

سورة المرسلات )٢٠-3٤(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
دغام بُغنَّة.   - تعريف �ل�إ

دغام بُغنَّة. - بيان �آلية حدوث �ل�إ
دغام بُغنَّة. - ذكر �أحرف �ل�إ

يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

ياِت �لكريمَة، ثّم ُنلاحُظ كيفيََّة نطِق �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنوين فيما ياأتي: نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

﴾ )�لقيامة:٢٢( ﴿ 1

﴾ )�لنور:٣٣( ﴿ ٢

﴾ )�لسجدة:4( ﴿ ٣

ال(، )من َولى(. نلاحُظ:  خلّو �لّنون �لمدغمة من علامة �لّسكون )ِمن مَّ

دغ�م بُغنَّة: اأمثلة على ال�إ

مع الّتنوينمع الّنون الّس�كنةالحرف

﴾الي�ء  ﴿﴾   ﴿
﴿    ﴾﴿   ﴾النون
﴿   ﴾﴿   ﴾الميم



٣٠

﴿    ﴾﴿   ﴾الواو

مثلة الّس�بقة: دغ�م بُغنَّة من خلال ال�أ  اآلّية ال�إ

ُتقراأ
يـاٌء مشّددة 
بُغنَّـــٍة طويلة

ُتقراأ
دة  و�ٌو مشّدّ
بُغنَّـــٍة طويلة

مثلِة �لسابقِة �أنَّ �لّنوَن �لّساكنَة و�لّتنويَن قد ُدِمَج كلٌّ منهما في �لحرِف �لَّذي     نستنتج من �ل�أ

يليِه، فاأنتج معه حرٌف مشّدٌد مع ُغنَّة طويلة.

دتين. دغام طويلة )كاملة(، مثلها مثل ُغنَّة �لّنون و�لميم �لمشدَّ نلاحُظ:     �أّن �لُغنَّة في �ل�إ

ال�إدغ�م بُغنَّة:  هو دمُج �لّنوِن �لّساكنِة �أو �لّتنوينِ بما بعَدهما من �أحرِف كلمِة )ينمو(، 

دً� مصحوبًا بالُغنَّة �لّطويلة. بحيث يصير�ن حرفًا و�حدً� ُمشدَّ

اأحرفه: )ي، ن، م، و(، مجموعة في قولنا: )ينمو(.

شروطه:   �أن ياأتي في كلمتين، )ويعني: باأن تاأتي �لّنون �لّساكنة �أو �لّتنوين في �آخر 

دغام بغّنة في �أول �لكلمة �لّثانية(. ولى، وياأتي حرف �ل�إ �لكلمة �ل�أ

الق�عدُة الّذهبّية



٣1

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

: ضعيف.  

ْحم )مكان نمّو �لجنين(. : �لرَّ

: وقت �لول�دة.

مو�ت. حياَء و�ل�أ : تضمُّ �ل�أ

: جبالً� طو�لً�.

: ماًء عذبًا.

: جمع َجَمل.

ترتيبها
٧٧

�أياتها
٥٠

توجيه�ت سورة المرسلات
يات �لكريمة ضعف �بن �آدم، ومر�حل تكوينه، وتسخير �لكون لصالحه، وهّددت بالويل  بّينت �ل�آ  

للمكّذبين بالدين، وذكرت جانبًا من شّدة �لعذ�ب في �لنار.



٣٢

تيَة تلاوًة صحيحًة، مع مر�عاة تطبيق حكم �ل�إدغام بُغنَّة: ياِت �ل�آ نتلو �ل�آ

﴾ )�لبقرة:٢46(  ﴿   

نبياء:٣9( ﴾ )�ل�أ ﴿  

﴾ )��لمرسلات:٢٠(  ﴿  

﴾ )�لمسد: ٥( ﴿  

  ﴿ ٿ    ٹ  ﴾ )�لليل:19(

  الّتدريب�ت  

الّتـــقـويــم:

دغاَم بُغنَّة.  س١- ُنعرُِّف �ل�إ

دغام بُغنَّة. س٢- ُنبّيُن طول زمن �لُغنَّة في �ل�إ

دغام بُغنَّة. س3-  ُنعّدُد �أحرف �ل�إ

يات �لكريمة في �لجدول �أدناه، وَننطقها بشكل صحيح: دغام في �ل�آ س٤-  ُنبّيُن �آلّية كتابة �ل�إ

ية اآلّية الكت�بةال�آ

﴾ )�لطارق: 16( ﴿

﴾  )�لغاشية: ٨( ﴿

﴾ )�آل عمر�ن: 16٠( ﴿

﴾ )�لبقرة: ٢٥٥( ﴿



٣٣

شر
لعا

س ا
ر دَّ

ال

دغ�م بغير ُغنَّة ال�إ

سورة المرسلات  )3٥-٥٠(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
دغام بغير ُغنَّة. - تعريف �ل�إ
- �لتمثيل للاإدغام بغير ُغنَّة.

دغام بغير ُغنَّة. - بيان �أحرف �ل�إ
دغام بغير ُغنَّة في رسم �لمصحف. - ملاحظة علامة �ل�إ

- تلاوة �لّسورة �لكريمة تلاوة سليمة.

تيَة، ثّم ُنلاحُظ كيفيََّة ُنْطِق �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين: ياِت �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

﴾ )�لسجدة:٣( ﴿  1

﴾ )�لو�قعة:٣( ﴿  ٢

﴾ )�لكهف:6٥( ﴿  ٣

﴾ )�لمدثر:٢9( ﴿  4

دً�؟ مثلة �لسابقة ُمشدَّ ِلَم جاء �لحرف �لتالي للّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �ل�أ

دغ�م بغير ُغنَّة: اآلّية ال�إ

مع الّتنوينمع الّنون الّس�كنة

(الّلام ُتقراأ )  ﴾ ﴿) ُتقراأ )  ﴾ ﴿

(الّراء ُتقراأ )  ﴾ ﴿) ُتقراأ )  ﴾ ﴿

د�ن د�ئمًا. دغام بغير ُغنَّة، ُمشدَّ نلاحُظ: * �أّن حرَفي �لّلام و�لّر�ء في حكم �ل�إ

دغام بلا غّنة )  (، وتنوين �لفتح )  (، وتنوين �لكسر )  (. * شكل تنوين �لّضّم في �ل�إ
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دغاِم بغير ُغنَّة: تيَة، ونلاحُظ كيفيََّة ُنْطِق �ل�إ ياِت �لكريمَة �ل�آ نتلو �ل�آ

﴾ )�لكهف:16(  ﴿  

﴾ )�لبقرة: 1٢٥( ﴿  

﴾ )�لنور:٢٠( ﴿  

﴾ )�لعلق: 1٥(  ﴿  

  الّتدريب�ت  

ال�إدغ�م بغير ُغنَّة: - هو دمُج �لّنون �لّساكنة، �أو �لّتنوين، في �لّلام �أو �لّر�ء دمجًا كاملًا، 

دً� من جنس �لّثاني )�لمدغم فيه( بغير ُغنَّة. ول� ياأتي هذ�  بحيث يصير�ن حرفًا و�حدً� ُمشدَّ

�ل�إدغام �إّل� في كلمتين.

- ياأتي حرفا �للام  و�لر�ء في حكم �ل�دغام بغير غنة مشددين د�ئمًا.

الق�عدُة الّذهبّية

دغام و�ل�إظهار �لحلقي. شارة �لتي توضع على �لّنون �لّساكنة في حكمي �ل�إ �أفرق بين �ل�إ
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

الّتراكيب:

 

مم �لسابقة. : �ل�أ

: حيلة.

: صّلو�.

ترتيبها
٧٧

�أياتها
٥٠

توجيه�ت سورة المرسلات
توّعَد �لّله �لمكّذبين بالعذ�ب �لشديد، وعرَض جانبًا من نعيم �لمتقين في �لجّنة.  
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الّتـــقـويــم:

دغام بغير ُغنَّة.     س١- َنكتُب حرَفي �ل�إ

س٢- ما علامة �إدغام �لنون في ضبط �لمصحف؟  

تية، وَننطقها نطقًا صحيحًا: يات �ل�آ دغاَم بغير ُغنَّة، بوضع خطٍّ تحت موضعِه من �ل�آ س3- َنستخرُج �ل�إ  

1  ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       

ې  ې  ې﴾ )�لحديد: 9(
٢  ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائائ﴾ 

)�لزخرف: 4٥(

٣  ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ )�لذ�ريات: 6٠(

دغام بغير ُغنَّة �إدغامًا كاملًا؟ س٤- هل يصّح �أن ُنسّمي �ل�إ  

ــْتهّي� ننشد ـــ ـــ ثبتْتو�لـــّثـــانـــي �إدغــــــاٌم بــســـــّتـــــــــــٍة �أَت قـــْد  ِعــنــَدُهــْم  ــوَن(  ــلـ ــْرُمـ )َيـ ــي  ف

ــدغــمــا ــٌم ُي ــْسـ ــاِن: قـ ــمـ ــْسـ ــهــا قـ ــكــّن ُعلـِمــــــــال )يـنــمــــــــــو(  بـ  بُغنٍَّة  فـيــــــِه 

ــــــــْه ــي �إدغـــــــاٌم بــغــيــــــــِر غــنَّ ـــ ـــ ـــ ــان ـــ ــّث ــْهو�ل ـــ ـــ ـــ َرنَّ ــرِّ ـــ ـــــمَّ َكـــ فــي �لــــــّلاِم و�لـــــّر� ثـــ



٣٧

راِسيُّ الّث�ني الَفْصُل الدِّ
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ول
األ

س 
ر دَّ

مراجعة ع�ّمةال

سورة البينة )١-٨(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
يات �لكريمة. دتين من �ل�آ - �ستخر�ج �لنّون و�لميم  �لُمشدَّ

دغام. - ملاحظة علامة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �ل�إظهار �لحلقّي، و�ل�إ
- تلاوة �لّسورة �لكريمة تلاوة سليمة.

 اأتذّكر 

حروفهتعريفهالحكم

ء،هـ،ع،ح،غ،خ �لنطق بالّنوِن �لّساكنِة و�لّتنوينِ من مخرجهما من غير ُغنَّة طويلة، ول� تشديد.�ل�إظهار �لحلقّي

ن،م في كل �أحو�لهماصوٌت يخرُج من �لخيشوم مصاحبًا للنون و�لميم.�لُغنَّة

دغام بُغنَّة ي، ن، م، ودمُج �لّنوِن �لّساكنِة �أو�لّتنوين مع �أحد حروف )ينمو( مصحوبًا بُغنَّة طويلة.�ل�إ

دغام بغير ُغّنة ل،ردمُج �لّنوِن �لّساكنِة �أو �لّتنويِن في )ل( �أو )ر( بغير ُغنَّة دمجًا كاملًا.�ل�إ

تية، مع ملاحظة علامة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين: ياِت �ل�آ حكام �لتي درسناها من �ل�آ نستخرُج �ل�أ

﴾ )يس:٥٨( ﴿  

  ﴿ٱ  ٻ      ٻ﴾ )�لمزمل:1(

﴾ )�ل�نشقاق:14( ﴿  

﴾ )�لمدثر: ٢4(  ﴿  

  الّتدريب�ت  
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

 

: تاركين ما كانو� عليه.

ة �لو�ضحة. : �لُحجَّ

ــى  ــبــاطــل �إل ــن �ل : مــائــلــيــن ع

�ل�إسلام.

: �لمّلة �لمستقيمة.

: �لخلائق.

ترتيبها
9٨

�أياتها
٨

توجيه�ت سورة البّينة
شرُّ خلق �لّله �لمشركون و�لكافرون من �أهل �لكتاب، ومصيرهم �لخلود في نار جهّنم، وخير خلق   

�لّله �لمسلمون، ومصيرهم �لخلود في جنات �لنعيم؛ جز�َء طاعتهم لّله، و�إخلاصهم في عبادته.

الّتـــقـويــم )مراجعة ع�ّمة(: 

دغاَم بقسميه. ، و�ل�إ دتين، و�ل�إظهاَر �لحلقيَّ َنستخرج من �لّسورة �لكريمة �أحكاَم �لّنون و�لميم �لُمشدَّ





4٠

ني
لّثا

س ا
ر دَّ

من اأحك�م الّنون الّس�كنة والّتنوينال
قلاب ث�لثً�- ال�إ

سورة القلم )١-١٦(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
قلاب. - تعريف �ل�إ

قلاب. - رسم علامة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في حكم �ل�إ
قلاب. - بيان كيفية لفظ �ل�إ

- �لّتعرُّف �إلى مخرج �لباء من خلال لوحة �لمخارج.
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

تيَة، ثّم ُنلاحُظ كيفيََّة �لُنْطِق بالّنون �لّساكنة و�لّتنوين �إذ� جاء بعدهما  ياِت �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

حرف �لباء:

﴾ )�لنجم: ٢6( ﴿   1

﴾ )مريم:9٢( ﴿   ٢

نسان: ٢( ﴾ )�ل�إ ﴿   ٣

َل كلٌّ منهما �إلى ميٍم ساكنٍة مصحوبٍة  مثلِة �لسابقِة �أنَّ �لّنوَن �لّساكنَة و�لّتنويَن قد َتَحوَّ في �ل�أ نلاحُظ:

بُغنَّة طويلة، عندما جاء بعَدهما حرُف �لباء.

: )ُتقر�أ: َعليُمْمِبذ�ِت(. : )ُتقر�أ: ِمْمَبْعِد(.    مثال:  

َفَتْيِن عنَد نطِق �لميم �لمنقلبة عن نون �أو تنوين،  شكُل �لشَّ

ويكون بانطباقهما على بعض دون ضغط.
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نة: قلاب في �لكلماِت �لُملوَّ تيَة، ونلاحُظ كيفيََّة ُنْطِق �ل�إ ياِت �لكريمَة �ل�آ نتلو �ل�آ

﴾ )�لقمر: 4( ﴿  

﴾ )�لحديد: 6( ﴿  

﴾ )عبس: ٢٧( ﴿  

﴾ )�لمائدة: ٣٨(  ﴿  

﴾ )�لملك: 19( ﴿  

﴾ )�لنمل: ٨( ﴿  

  الّتدريب�ت  

قلاب في كلمة و�حدة فقط، �أم في كلمتين؟ مثلة �لسابقة، هل ياأتي �ل�إ من خلال �ل�أ نلاحُظ:

ال�إقلاب: قلُب �لّنوِن �لّساكنِة �أو �لّتنويِن عندما ياأتي بعدهما حرف �لباء �إلى ميٍم ساكنة ُمخفاٍة 

مصحوبة مع �لُغنَّة �لطويلة. 

َفَتْيِن باقتر�بهما من بعضهما من غير ضغط، مع �لُغنَّة. قلاب: �نطباق �لشَّ كيفية ال�إ

قلاب في الّنون الّس�كنة وضع ميم صغيرة )  ( فوق �لّنون بدل �لّسكون، مثل )  (. علامة ال�إ

قلاب في الّتنوين  وضع ميم صغيرة بدل �لحركة �لثانية )  (، )  (، )  ( . علامة ال�إ  

الق�عدُة الّذهبّية
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

: يكتبون.

: غيَر مقطوع.

: �لمجنون.

: تساير وتجامل �لغير.

:كثير �لحلف.

: حقير.

: مغتاب للناس.

: غليظ، شرس غير منقاد للحق.

فساد  �ل�إ في  يسعى   :

بين �لناس.

: َدعيٍّ في قْومه.

ــهــم  ــل ــاطــي ب �أ  :

�لمسّطرة في كتبهم.

غاية  سُنِذلُّه   :

ذل�ل. �ل�إ

ترتيبها
6٨

�أياتها
٥٢

توجيه�ت سورة القلم

تحّدثت �لّسورة عن صفات �لرسول )( �لحميدة، وبّينت �لصفات �لذميمة للوليد بن �لمغيرة.  
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الّتـــقـويــم:

قلاب.  س١- ُنعّرُف �ل�إ  

س٢- َنرسم علامَة �إقلاِب �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �لمصحف.  

تيِة، بوضِع َخطٍّ تحت موضعِه، وتلاوته بشكل صحيح: ياِت �لكريمة �ل�آ قلاَب من �ل�آ س3- َنستخرج �ل�إ  

﴾ )�لهمزة: 4( ﴿  1

﴾ )�لطور: ٢1( ﴿  ٢

﴾ )�لّليل: ٨( ﴿  ٣

﴾ )�لمجادلة: 1( ﴿  4

قلاب في كلمتين؟ س٤- هل ياأتي �ل�إ  

هّي� ننشد
ــَد �ْلـــبـــاِء ــْنـ ْقـــــــــلاُب ِعـ ــُث �ل�إ ــالـ ــّثـ ْخــــــفــــــاِءو�لـ ــا ِبــــُغــــنَّــــٍة َمـــــــَع �ل�إ ــًمـ ــيـ مـ
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ث
ّثال

 ال
س

ر دَّ
من اأحك�م الّنون الّس�كنة والّتنوينال

خف�ء الحقيقّي )١( رابعً�- ال�إ
سورة الكهف )١-١٠(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- تعريف �ل�إخفاء �لحقيقّي.

- بيان حروف �ل�إخفاء �لحقيقّي.
- ذكر سبب تسميته �ل�إخفاء �لحقيقّي.
- بيان زمن �لُغنَّة في �ل�إخفاء �لحقيقّي.
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

تيَة، ثّم ُنلاحظ كيفيََّة نطِق �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنويِن: ياِت �لكريمَة �ل�آ نستمع لتلاوة �لمعّلم للاآ

﴾ )�لمدثر: 4٨( ﴿  1

﴾ )�لمزمل: ٢٠( ﴿  ٢

﴾ )�لمرسلات: ٣٣( ﴿  ٣

﴾ )�لمدثر: ٥1( ﴿  4

ظهــار  ــطٍة بيــن �ل�إ مثلــِة �لســابقِة، �أّننــا نطقنــا �لّنــوَن �لّســاكنَة �أو �لّتنويــَن بصفــٍة متوسِّ فــي �ل�أ نلاحُظ:

دغــام، مصحوبــًا بُغنَّــِة مــن غيــر تشــديٍد، و�أّن زمــن �لُغنَّــة طويــلًا. و�ل�إ

دغاِم، مصحوبًا بالُغنَِّة    ظهاِر و�ل�إ ال�إخف�ء الحقيقّي:  هو نطُق �لّنوِن �لّساكنِة �أو �لّتنويِن بصفة بين �ل�إ

�لطويلة �إذ� جاء بعَدهما �أحُد حروِف �ل�إخفاء. 

نَّ �لّنون �لساكنة و�لّتنوين ُتخفى عند نطق هذه �لحروف. سبب التسمية: ل�أ

حروف ال�إخف�ء الحقيقّي: )ص، ذ، ث، ك، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ( 

تي: مجموعٌة في �أو�ئل كلماِت �لّنظم �ل�آ

ظ�لم�ِصْف ذا ثن� َكْم ج�د شخٌص قد سم� َضــْع  ُتقى  في  ِزْد  طيِّبً�  ُدْم 

الق�عدُة الّذهبّية
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تيَة، ونطّبُق حكم �ل�إخفاء �لحقيقّي، مع ملاحظة زمن �لُغنَّة: ياِت �لكريمَة �ل�آ نقر�أ �ل�آ

﴾ )�لكهف: 16( ﴿  

نفال: 19( ﴾ )�ل�أ ﴿  

﴾ )يوسف: ٣( ﴿  

﴾ )�لرحمن: 14( ﴿  

  الّتدريب�ت  

ــِلهّي� ننشد ــاِض ــف ــاُء ِعـــْنـــَد �ْل ــ ــف ــ ْخ ــُع �ل�إ ــ ــّر�ِب ــ ــِلو�ل ــاِض ــف ــْل ــروِف و�ِجـــــٌب ِل ــ ــُح ــ ِمــــَن �ل

ــٍر َرمــُزهــا ــْش ــِد َع ــْع ْنُتهافــي َخــْمــَســٍة ِمـــْن َب َضمَّ َقـــْد  ــِت  ــْي ــَب �ل ــذ�  ه ــِم  ــْل ِك فــي 

َثنا َكْم جاَد َشْخٌص َقْد َسما ظاِلمًاِصْف ذ�  َضـــْع  ــقــًى  ُت فــي  ِزْد  َطــّيــًبــا  ُدْم 

  للمعّلم: * يكون صوت �لّنون و�لتنوين عند �ل�إخفاء مفّخمًا �إذ� تلاه حرف تفخيم، مثل )منصورً�(.

            * يكون صوت �لّنون و�لتنوين عند �ل�إخفاء مرّققًا �إذ� تلاه حرف ترقيق، مثل )�أنت(، و)�أْنِذْرُهم(.
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تية:  يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

ې: �نحر�فًا عن �لحق. 

ى: مستقيماً.

ٿ ٹ: ُمْهِلٌك َنْفَسَك.

ڇ  ڇ: �أرضًا ل� نبات فيها.

ڈ: �للوح �لمكتوب فيه.

ک: �لتجاأ.

ڱ: هد�ية.

ترتيبها
1٨

�أياتها
11٠

ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ    
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى     ى   ې    ېې   ې  
ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ 
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ         ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  
چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

توجيه�ت سورة الكهف
ومنذرً�  �لمؤمنين،  مبّشرً�  �لكريم  �لقر�آن  �أنزل  �لَّذي  وجّل-  -عّز  �لّله  بحمد  �لكريمة  �لّسورة  بد�أت   

�لكافرين، وتحّدثت عن قّصة �أصحاب �لكهف.





4٧

الّتـــقـويــم:

س١- ُنعرُِّف �ل�إخفاء �لحقيقّي.   

س٢- َنكتُب حروَف �ل�إخفاِء �لحقيقّي مرتَّبًة، كما جاءت في �لنظم.  

( �أماَم �لعبارِة غيِر �لصحيحِة  فيما ياأتي: ( �أماَم �لعبارِة �لصحيحِة، و�إشارَة ) س3- َنضُع �إشارَة )  

)  ( 1  حرف �لخاء )خ( من حروف �ل�إخفاء �لحقيقّي.  

)  ( ٢  زمن �لُغنَُّة في �ل�إخفاِء �لحقيقّي طويل.   

)  ( ٣  عدُد حروِف �ل�إخفاِء �لحقيقّي )1٥( حرفًا.   

ذص
ث

ك

ج

ش

ق

س

د
ط ز ف

ت

ض

ظ
     حروف

خف�ء  ال�إ

الحقيقّي



4٨

بع
لّرا

س ا
ر دَّ

من اأحك�م الّنون الّس�كنة والّتنوينال
خف�ء الحقيقّي )٢( ال�إ

سورة الكهف  )١٧-١٩(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- �ستنتاج �أنَّ �ل�إخفاء �لحقيقّي ياأتي في كلمة، �أو كلمتين.

- ملاحظة علامة �إخفاء �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين.
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

تية، َمَع ملاحظِة علامته:   هّيا نطّبْق حكم �ل�إخفاء �لحقيقّي في  �لكلمات �لقر�آنّية �ل�آ

مع الّتنوينمع الّنون الّس�كنة

﴾الص�د ﴿﴾ ﴿

﴾الذال ﴿﴾ ﴿

﴾الث�ء ﴿﴾ ﴿

﴾الك�ف ﴿﴾ ﴿

﴾الجيم ﴿﴾ ﴿

﴾الشين ﴿﴾ ﴿

﴾الق�ف ﴿﴾ ﴿

﴾السين ﴿﴾ ﴿

  الّتدريب�ت  
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تي، مع ملاحظِة علامة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �ل�إخفاء �لحقيقّي:    هّيا نكمْل �لجدوَل �ل�آ

ية مع الّتنوينمع الّنونال�آ

﴾ )�لفرقان: 9( ﴿

﴾  )�لمزمل: ٢٠( ﴿

﴾ )�لرعد: 1( ﴿

﴾  )�لتوبة: 4٠( ﴿

﴾ )يوسف: 1٨( ﴿

 .﴾ ﴾، و﴿ * �ل�إخفاء �لحقيقّي ياأتي في كلمٍة،  �أو كلمتين، مثل: ﴿

علامة ال�إخف�ء  الحقيقّي: في �لمصحِف ل� توَضُع �إشارُة سكوٍن على �لّنوِن �لّساكنِة �لُمْخفاة، مثل:

﴾. ) �لغاشية: 6( ﴿         

ّن �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين يتحّقق �إخفائهما  َي �إخفاًء حقيقّيًا؛ ل�أ سبب التسمية: ُسمِّ

قبل حروف �ل�إخفاء، فلا تظهر كاملًة.

علامة اإخف�ء الّنون الّس�كنة في المصحف: 

 	.﴾ د، مثل: ﴿ تكون �لّنون خالية من �لّسكون، و�لحرف �لَّذي يليها غير ُمشدَّ

علامة اإخف�ء الّتنوين في المصحف:

 ،﴾ تتابـــع �لحركتيـــن دون تشـــديد �لحـــرف �لتالـــي لهمـــا، مثـــل: ﴿

  .﴾ ﴾، و﴿ و﴿

الق�عدُة الّذهبّية



٥٠

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

ڤ: تميل.

ڦ:تعدل عنهم.

ڱ: بعتبة �لكهف.

ہ: �أيقظناهم من نومهم. 

ۅ: بدر�همكم.

ترتيبها
1٨

�أياتها
11٠

ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   
ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  گ  
گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ  
ۋ     ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  

توجيه�ت سورة الكهف

  تناولِت �لّسورُة �لكريمُة عناية �لّله -عّز وجّل- باأصحاب �لكهف، وبْعَثهم من نومهم؛ ليجدو� �لحقَّ منتصرً�.



٥1

�ل�إخفاء �لحقيقّي، وننطقها  هّيا نستخرْج من سورة �لكهف �لكلماِت �لمشتملَة على 

بشكل صحيح.

نش�ط:

الّتـــقـويــم:

( �أماَم �لعبارِة غيِر �لصحيحِة  فيما ياأتي: ( �أماَم �لعبارِة �لصحيحِة، و�إشارَة ) س١- َنضُع �إشارَة )

)  ( 1  ياأتي �ل�إخفاء �لحقيقّي في كلمٍة و�حدٍة، �أو كلمتين.    

)  ( َي �ل�إخفاء بهذ� �ل�سم؛ ل�إظهار ُنْطِق �لّنوِن �لّساكنِة ِعْنَده.    ٢  ُسمِّ

)  ( ﴾ مثاٌل على �ل�إخفاء في كلمتين.   ٣  في قوله تعالى: ﴿

)  ( ( على �لّنون �لّساكنة في حكم �ل�إخفاء �لحقيقّي.  4  توَضُع �إشارة سكون )



٥٢

س
خلام

س ا
ر دَّ

ال

ظه�ر الحلقّي علامة الّنون الّس�كنة والّتنوين في ال�إ
مراجعة ع�ّمة وتدريب�ت

سورة الكهف )٢١-٢٥(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
حكام مر�جعة تر�كمّية. - مر�جعة �ل�أ

- رسم علامة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �ل�إظهار �لحلقّي.
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

َنرسُم �لهلال، وُنزّيُنُه بحروف �ل�إخفاء �لحقيقّي. نش�ط:

تيَة تلاوًة صحيحًة، مع بياِن �أحكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين �لو�ردة فيها: ياِت �ل�آ نتلو �ل�آ

﴾ )�لزلزلة: 4( ﴿  

﴾ )�لنحل: ٣٣( ﴿  

نسان: 1( ﴾ )�ل�إ ﴿  

﴾ )�لمرسلات: 6( ﴿  

  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ )�ل�إخلاص: 4(

  ﴿ڈ  ژ  ژ     ڑ ﴾ )�لهمزة: 9(

  ﴿ۀ  ہ     ہ  ہ ﴾ )�لفيل: ٥(

  ﴿  ڄ  ڄ  ڄ﴾ )�لهمزة: 4(

  الّتدريب�ت  
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

ڦ  ڦ   ڦ: �نتصرو�. 

ّن. چ   ڇ: قولً� بالظَّ

ک  ک ک: فلا ُتجاِدْل.

ترتيبها
1٨

�أياتها
11٠

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
ڃ           ڃ  ڃ  ڄڄڄ 
ڇڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک    ک   ک  ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   گ    گ      
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ۀہ   ۀ   ڻ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

توجيه�ت سورة الكهف
يات �لكريمة �إلى قّصة �لفتية �لَّذين مكثو� في �لكهف نائمين ثلاثمئٍة وتسع سنو�ت، و�لّله  تشير �ل�آ  

�أعلم بمّدة مكوثهم على وجه �ليقين.
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تية: َنرسُم علامة �إظهار �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �لكلمات �لقر�آنّية �ل�آ

 ،﴾ ﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾   ﴿

.﴾ ﴿

نش�ط:

الّتـــقـويــم:

س١- َنختاُر �لجملَة �لصحيحَة فيما ياأتي:

يشترُك �ل�إظهاُر �لحلقيُّ و�ل�إخفاُء �لحقيقيُّ في:

1-  �أنَّهما ياأتياِن في كلمٍة، �أو في كلمتين.

دة. ٢-  وجوِد �لُغنَِّة �لمشدَّ

٣-  وجوِد �لّتشديِد فيهما.

تية، ونتلوها تلاوًة صحيحة: ياِت �ل�آ ُد �أحكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في �ل�آ س٢- ُنحدِّ

﴾ )�لمزمل: 1٠( ﴿  1

٢  ﴿ڦ  ڦ     ڄ﴾ )�لغاشية: 4(

٣  ﴿ہ  ہ   ھ﴾ )�لمرسلات: ٣٧(

نسان: ٢( 4  ﴿ وئ  ۇئ   ۇئ  ﴾ )�ل�إ

س3- َنرسُم علامة �إظهار �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين على �لّسبورة.

  ي� ح�فَظ القراآِن َرتِّْل اآَيُه

                   َف�لُكلُّ اأْنَصَت ِللتِّلاَوِة ُمْطِرق�
ل�فتة:



٥٥

س
ّساد

 ال
س

ر دَّ
ال

دغ�م في المصحف رسم علامة ال�إ

سورة الكهف )3١-3٧(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- رسم علامة �إدغام �لّنون �لّساكنة في �لمصحف.
- رسم علامة �إدغام �لّتنوين باأنو�عه في �لمصحف.

يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

َنكتب على  �لّسبورة �أمثلًة تظهر فيها علامة �لّتنوين في �ل�إظهار �لحلقّي. نش�ط:

تية، ملاحظيَن علاماِت �لّرسم �لقر�آنّي: ياِت �ل�آ نستخرُج �أحكاَم �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنويِن من �ل�آ

﴾ )�لدخان: ٢٥(  ﴿  

  ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ )�لهمزة: ٢(

﴾ )�لرحمن: ٢٠( ﴿  

  ﴿ۀ  ہ     ہ  ہ﴾ )�لفيل: ٥(

  الّتدريب�ت  

هّيا نرسْم علامَة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين عند �ل�إدغام. نش�ط:

(، نحو: 	  َتْيِن متتابعَتْيِن ) دغام على شكل ضمَّ مِّ عند �ل�إ نرسُم تنوين �لضَّ

﴾ )�لنازعات: ٨( ﴿    

( متتابعَتْيِن، نحو: ﴿ حب  خب ﴾.	  نرسم تنوين �لفتح على شكل فتحَتْيِن )

( متتابعَتْين، نحو: ﴿ ڭ  ڭ ﴾.	  نرسم تنوين �لكسر على شكل كسرتين )

الق�عدُة الّذهبّية



٥6

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

ہ      ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ  
ۉ   ۅ   ۅ    ۋ     ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ    ۆئ  
ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  
ٻ   ٱ   ىب    مب   خب   حب   جب   يئ   
ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      ڦ    ڤ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ 

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

ڭ: �لحرير �لرقيق. 

ڭ: �لحرير �لغليظ. 

ى: �أحطناهما.

ۆئ: ثمرها.

ڀ: تهلك.

ترتيبها
1٨

�أياتها
11٠

توجيه�ت سورة الكهف

ياُت �لكريمُة مصيَر �لّظالمين وعقابهم، و�لمؤمنين وثو�بهم، من خلال قّصة �أصحاب �لجنََّتْيِن. تناولت �ل�آ



٥٧

مثلة. ياِت �لكريمِة �أمثلًة للاإدغاِم بُغنَّة، وَنرسُم علامَتُه على �ل�أ َنستخرُج من �ل�آ نش�ط:

الّتـــقـويــم:

َبب: َنضُع �لُحْكَم �لمناسَب ِمْن �أحكاِم �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنويِن مقابَل ُكلِّ �آيٍة ِمّما ياأتي، َمَع بياِن �لسَّ

ية الّسببالحكمال�آ

﴾ )يس: ٣٥( ﴿

﴾  )�آل عمر�ن: ٧( ﴿

﴾ )�لنساء: 99( ﴿

نعام: ٥( ﴾ )�ل�أ ﴿

﴿  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹ﴾ )�لحشر: 1٠(

عر�ف: 1٨6( ﴾  )�ل�أ ﴿

َنرسُم علامة �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين في كلٍّ من �ل�إظهار �لحلقّي، و�ل�إدغام، و�ل�إخفاء 

�لحقيقّي على �لّسبورة.

نش�ط:



٥٨

بع
ّسا

 ال
س

ر دَّ
قلاب في المصحفال رسم علامة ال�إ

سورة ق )١-١١(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
قلاب.  - رسم علامة �لّنون �لّساكنة في حكم �ل�إ

قلاب. - رسم علامة تنوين �لفتح، و�لّضّم، و�لكسر في حكم �ل�إ
يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

تية، ونلاحُظ علاماِت �لّرسِم �لقر�آنّي: ياِت �ل�آ نستخرُج �أحكاَم �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنويِن من �ل�آ

  ﴿ ڑ        ک         ک﴾ )عبس: 16( 
  ﴿  ۉ  ۉ    ې  ې﴾ )عبس: ٢٧(

  ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ )�لليل: ٨(

  ﴿ ەئ  وئ    وئ﴾ )�لمزمل: 1٨(

  ﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ﴾ )�لمعارج: 1(

  الّتدريب�ت  
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تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

: مختلط.

: شقوق وصدوع.

: جبال ثابتة.

: طويلات.

: ُمَرتَّب َبْعُضُه فوَق َبْعض.

ترتيبها
٥٠

�أياتها
4٥

توجيه�ت سورة ق
تناولِت �لّسورُة �لكريمُة �إنكاَر قريٍش للبعِث، ودل�ئَل قدرِة �لّلِه �لعظيمِة �لمتجّليِة في �لكون.  

قلاِب في �لّسورة �لكريمة، وَنرسُم  َنكتب على �لّسبورة �لكلماِت �لَّتي فيها حكُم �ل�إ
علامته.

نش�ط:





6٠

الّتـــقـويــم:

تيِة، ملاحظيَن علاماتها: ياِت �ل�آ س١- َنستخرُج �أحكاَم �لّنوِن �لّساكنِة و�لّتنويِن ِمَن �ل�آ

1  ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    

ەئ  ەئوئ ﴾ )�لروم: ٢4(

٢  ﴿ ﴾ )�لبقرة: 1٨٥(

﴾ )�لصافات: ٣٣( ﴿  ٣

  اأْكِرْم ِبَقْوٍم اأْكَرموا الُقْراآن� 

ْبدان� ْرواَح َوال�أ                         َوَهبوا َلُه ال�أ
ل�فتة:
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من
لّثا

س ا
ر دَّ

حك�م الّنون الّس�كنة والّتنوين ال مراجعة ع�ّمة ل�أ
وعلام�ته� في المصحف
سورة القي�مة  )١-١٩(

هد�ف: ُيَتَوقَّع من �لّطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:  �ل�أ
- �لّتمييز بين علامات رسم �ل�إخفاء، و�ل�إظهار. 
ملائّي. - بيان �ل�ختلاف بين �لّرسم �لقر�آنّي، و�ل�إ

يات �لكريمة تلاوة سليمة. - تلاوة �ل�آ

سئلة �لَّتي تليه: تي، ثّم ُنجيُب َعِن �ل�أ ُندقُِّق في �لجدول �ل�آ

كيفّية مجيئهالحكم
مث�ل على الّتنوينمث�ل على الّنون)موقعه(

في كلمة، وكلمتين�ل�إظهار �لحلقّي

دغام بُغنَّة في كلمتين�ل�إ

دغام بغير ُغنَّة في كلمتين�ل�إ

قلاب في كلمة، وكلمتين�ل�إ

في كلمة، وكلمتين�ل�إخفاء �لحقيقّي

�أّي �أحكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين تقع في كلمتين؟- 1
�أّي �أحكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين تقع في كلمة و�حدة؟- ٢

﴾؟- ٣ ما سبب رسم �لّسكون في قوله تعالى:﴿
قوله - 4 في  )عليما(  كلمة  من  خير  �ل�أ �لحرف  على  �لفتح  تنوين  وتطابق  تساوي  ُنعّلل: 

.﴾ تعالى: ﴿

٥ -.﴾ ُنبّيُن �لحركة �لمرسومة على �لّلام في قوله تعالى: ﴿
( -من غير نقطة- على كّل حرف ساكن في �لمصحف؟- 6 هل توَضُع ر�أس �لخاء �لصغيرة )

َبيُِّن �لّسبب.- ٧ ة، �أ دَّ ﴾ خاليًا ِمَن �لشَّ جاء حرف �لياء في قوله تعالى: ﴿

﴾؟- ٨ ة على �لميم في قوله تعالى: ﴿ دَّ ما سبب وجود �لشَّ

﴾؟- 9 ما سبب ُخلّو حرف �لفاء من �لّتشديد في قوله تعالى: ﴿

نش�ط:



6٢

تية: يات �لكريمة �ل�آ  هّيا بنا نستمْع للاآ

ترتيبها
٧٥

�أياتها
4٠

مع�ني المفردات 

والّتراكيب:

تحاِسُب  �لتي  �لنَّفس   :

صاحَبها.

: �أطر�َف �أصاِبعه. 

: يستمرُّ على معصية �لّله. 

: متى.                           

ِة �لَهْول. : ُدِهَش وتحيَّر من شدَّ

ول�  �لّله،  ل� ملجاأ من عذ�ب   :

مهرب.

: كلُّ �إنساٍن 

يشهُد على �أعمالِه يوم �لقيامة. 

: جاء بكلِّ ُعْذر.

توجيه�ت سورة القي�مة
تناولِت �لّسورُة �لكريمُة َقَسَم �لّلِه -عّز وجّل- بقدرته على بعث �لّناس، وحسابهم يوم �لقيامة، َوِحْرَص   

�لّرسول  على حفِظ �لقر�آِن �لكريم.





6٣

ياِت �لكريمِة، وندّون ذلك في �لجدول  ملائي و�لقر�آنّي من �ل�آ هّيا نستخرِج �لفرَق بين �لّرسم �ل�إ
�أدناه:

ملائّيالّرسم القراآنّيالكلمة الّرسم ال�إ

  الّتدريب�ت  

ملاحظتان: * عرض خريطة ذهنية، تصّور �أحكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين كاملة.

فادة من مقاطع فيديو موثوقة في تعليم �أحكام �لّنون �لّساكنة و�لّتنوين.             * �ل�إ

وِلــلــتَّــْنــويــِن تـــســـُكـــْن  �إِْن  ــوِن  ــّنـ ــلـ ـــــــــــــــــْذ َتــْبــيــيــنــي لـ ــاٍم فــَخُ ــ ــك ــ �أْرَبـــــــُع �أْح

ــَل �أْحـــــُرِف ــْبـ ْظــــهــــاُر َقـ ُل �ل�إ وَّ ــْت َفــْلــَتــْعــِرِفَفــــــــال�أ ــ ــَب ــ ِلــْلــَحــْلــِق ســـتُّ ُرتِّ

ــٌن حـــاُء ـــ ــْي ـــ ــمَّ َع ــ ـــــاٌء ُث ـــ ـــ ــٌز َفــهـــ ـــ ـــ ــْم خـــاُءَه َغـــْيـــٌن  ُثــــــــــــــمَّ  ــاِن*  ـــ ـــ ـــ ــت ــْهــَمــَل ُم

هّي� ننشد

ــْت ـــ ـــ ـــــــــــٍة �أَت ــْد َثــَبــَتــْتو�لــّثــانــي �إْدغــــــاٌم ِبــِســـــتَّ ــْم َقـ ــَدُه ــْن فــي )َيــْرَمــلــون( ِع

ــاِن ِقـــْســـٌم ُيــْدَغــمــا ــمـ ــْسـ ُعلـِمــــــــاَلــِكــنَّــهــا ِقـ ـَْنــمــــــــــو(  ِبـ)ي ِبُغنَّـــٍة  فـيــــــِه 

ــــــــْه ــِر ُغــنَّ ـــ ـــ ــْي ــَغ ــاٌم ِب ــ ــ ـــــانـــــــــــي �إْدغـ ـــــــــــْهو�لــّث ْرنَّ ــّر� ُثــــــــــــــمَّ كــــــــرِّ ــ ــي �لـــــّلاِم و�لـ ف

ــاِء ــبـ ْقــــــــــلاُب ِعـــْنـــَد �ْلـ ــُث �ل�إ ــ ــاِل ــ ــّث ــ ــاِءو�ل ــ ــ ــفـ ــ ــ ْخـ ــَع �ل�إِ ــ ــ ــا ِبــــُغــــنَّــــٍة َمـ ــًمـ ــيـ مـ
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ملاحظ�ت: 



6٥

ملاحظ�ت: 
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ملاحظ�ت: 
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َتمَّ ِبَحْمِد الّلِه



�أ. قدر لطايفة �أ. كميليا عربودي   �أ. شكري �لُقط   �أ. محمود عقل  

�أ. �أسمهان �أبو زيد �أ. مليكة �لعارضة   �أ. �آمنة �لمصري   �أ. �آمال "معمر منصور" 

�أ. ختام �لبلبيسي

لجنة المن�هج الوزارية:

سلامية: لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج التربية ال�إ

د. صبري صيدم

م. فو�ز مجاهد

د. بصري صالح

�أ. ثروت زيد

�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس

�أ. عز�م �أبو بكر

د. شهناز �لفار

م. جهاد دريدي

د. سمية �لنخالة

د. �إياد جبور )منّسقاً(

�أ. جمال زهير

�أ.د. محمد عساف

�أ. فريال �لشو�ورة  

�أ.د. عبد �لسميع �لعر�بيد 

 �أ. عمر غنيم

د. جمال �لكيلاني

�أ.د. �إسماعيل شندي

�أ. تامر �لّرملاوي       

د. حمزة ذيب

�أ.د. ماهر �لحولي

�أ. عفاف طهبوب

�أ.نبيل محفوظ

المش�ركون في من�قشة كت�ب التّلاوة والتّجويد للصف الّخ�مس ال�أس�سّي:


