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 بسم اهلل الرضبن الرحيم 
، أما بعد:ؿبمد  كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ اؼبرسلُت

؛ طلب مٍت كثَت من اإلخوة الشرح فبعدما شرحتي القاعدة النورانية مرئينا عرب موقع يوتيوب كفيسبوؾ
القاعدة اجملاز ب اؼبعلِّمكهنمل اعبلوس أماـ  مالكن ال نكتفي هب ،فلذلك قمتي بكتابة ىذا الكتاب ،مكتوبنا
 من مركز الفرقاف. النورانية
.فبلبد من التلقُت، ي صويتنيطقم القاعدة النورانية تعل  م ألف تعل   كذلك

 كأما الشرح الكتايب فنستعُت بو للتذكر كاؼبساعدة. ،الطالب"مرآة  اؼبعلِّم" :واككما قال 
القاعدة كاألحكاـ التجويدية، ألف القاعدة  ةكمل أنبل ركاييت كرش كقالوف من حيث ما ىبصهما من طريق

تعم الفائدة  حىت، من طرؽ الشاطبية بركاية حفص كقالوف ككرش -تابة كصوتنا اؼبنت ك -إصدارات  ّؽبا 
 . -بإذف اهلل  - ن تعلموا القرآف بغَت ركاية حفصكم يف صبيع البلداف

ىبص ركاية حفص عن  ، كىذا الكتاب الذم بُت يديكية شرحنا مستقبلن يف كتاب منفردكجعلتي لكل ركا
 الصباح. بن عيبػىٍيد، طريق ة، من طريق الشاطبيعاصم

أضبد  معلم النورانيةبالفيسبوؾ " يتفأرجو منو أف يراسلٍت عرب صفحن هبد خطأ يف ىذا الكتاب كمى 
 .عرب رقمي تصاؿأك برامج اال ،"عبدالعزيز

أحمد عبدالعزيز أبوالسعود.يكوف نافعنا لكمكأف  ،اإلخبلص كالقبوؿ كأسأؿ اهلل 

َُْْ / ـ  َُِٗ يوليوىػ
 -حفظها اهلل  -صبهورية مصر العربية 

قرية جردك -مركز أطسا  -مدينة الفيـو 

َََََُُِِِّّْٕ
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 ذؽّراذجزوًؾا

 ذ

ا، و مشايخي وأساثذجي. 
ً
مني حزف

َّ
لكل من عل

 ولصديقي املهندس: محمد عبدالعال، 

 لدعمه املادي من محطلبات العمل واملساعدة.
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 دلاذا نتعهى انقاعدة اننورانيت ؟
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 نتعلم القاعدة النورانية؟ اذاؼبعرؼ قبل اؼبضي قدمنا البد أف ن
 .باختصار ألهنا اػبطوة األكىل الواجبة يف تعلم تبلكة القرآف الكرًنفاإلجابة 

ا على ماؼبقدمة في ) َتةحينما قاؿ يف منظومتو الشهكاإلجابة ليست مٍت، بل من إماـ القراء ابن اعبزرم  
 (: ورئ القرآف أف يعلماق

 

 

 

 

 

 

 :يتعلم أف أنو هبب على قارئ القرآف الكرًن أكالن  -عليو رضبة اهلل  -فقاؿ
 -لكي وبسن التلفظ باللغة العربية  -يقصد ضبطها بالتلقي من اؼبقرئُت -ـبارج اغبركؼ كالصفات  -  

 .، لغة القرآف-أفصح اللغات كأصبلها 
 .- كما تلقيناه  كبلـ اهللتبلكة  لكي وبسن  -أحكاـ التجويد  -  
 .الوقف كاالبتداء -  
 .رسم اؼبصحف -  
 .اؼبقطوع كاؼبوصوؿ -  
 .بآخر الكلمة تطرفةككتابة التاء كاؽباء اؼب نيطقمعرفة  -  

أف القاعدة النورانية صبعت أغلب ىذه األمور اليت أشار ؽبا  -كلمة حق مشهود ؽبا بالتجربة   -كأقوؿ لك 

ػػػًذهً  ًإف   كىبىػٍعػػدي  ػا ميػقىػدِّمىػػوٍ  ىى ػوٍ  أىفٍ  قىػارًئًػوً  عىػلىػى ًفيػمى  يػىٍعػلىػمى

ػت ػػمي  عىلىػٍيػًهػمي  كىاًجػػبه  إذٍ   يػىٍعػلىػميػوا أىفٍ  أىك الن  الػش ػريكعً  قىػٍبػلى  ميػحى

ػارًجى   الػل ػغىػػاتً  بًػأىفٍػصىػحً  لًيػىٍلػًفػظيػوا كىالػصِّػفىػاتً  الٍػحيػريكؼً  مىػخى

ػرِّرًم ػوىاقًػفً  الت ػٍجػوًيػدً  ميػحى
ى
ىصىػاًحػفً  فًػي ريسِّػمى  ال ػًذم كىمىػا كىاؼب

 اؼب

ػا كىمىٍوصيوؿو  مىٍقطيػوعو  كيػلِّ  ًمػنٍ  ػا تيٍكػتىػبٍ  تىكيػنٍ  لىػمٍ  أينٍػثىػى كىتىػاءً  بًػهى  بِّػهى



 

 

7 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 :فمن خبلؿ القاعدة النورانية نتعلم التايل ،ابن اعبزرم
  ،ا من خبلؿ باقي الدركس، كأيضن باألخص كالعاشرـبارج اغبركؼ: من خبلؿ الدرس األكؿ كالثاين  -

 .الدركس مًتابطة تكمل بعضها البعضف    
 صفات اغبركؼ: من خبلؿ الدرس العاشر باألخص. -
 : من خبلؿ بعض الدركس، باألخص دركس التدريبات.ُأحكاـ التجويد العملية -
  الطالب ىااقلية اليت تلحكاـ التجويدية العملتوضيح األ نظرينا اؼبعلِّمعطيها يي : ِأحكاـ التجويد النظرية -

 .معنا خبلؿ دركس القاعدة كلربطها   
من خبلؿ دركس  كلو ؛ك... فمخارج اغبركؼ كصفاهتا كما يًتتب عليها من حركات كتسكُت كتشديد

م عند تلقي القاعدة النورانية كالتطبيق عليها كالباقي يأيت من خبلؿ ـبالطة الطالب للمعلِّ  ،القاعدة النورانية
 اء تبلكة القرآف.نثأبعد تعلمها 

مع  ،نظمةرتبة مي لعربية مي اة قراءكتب أسس ال   - رضبو اهلل -نظرنا للقاعدة عمومنا، قبد أف اؼبؤلف كلو 
 ربطهامث  ،كليس ؾبرد قراءة النص العريب فقط تبلكة كتاب اهلل ىو ألف اؽبدؼ ،رسم اؼبصحفالعناية ب
غبركؼ  لكن بتقطيع الكلمات ،اغبصرم كعبدالباسط ،ٍُت تسمع الشيخى  ككأن،  ققةؿبي  صوتيةدبقاطع 

 .- اهلل رضبهم -شيوخ اؼبتقنُت األكابرة كالققتقنة ؿبي كة مي بلكلذلك حىت يصل الطالب لت كمقاطع،
 

حينما نسخ اؼبصحف ، عثماف بن عفاف  ،كتأمل معي قصة صبع القرآف بواسطة الصاحيب اعبليل
 ،فقد أرسل مع كل مصحف قارئنا لكتاب اهلل ،ها لعدة أمصار بببلد اؼبسلمُتكأرسلعدة نسخ الذم صبعو 

 ماذا؟لف

                                                           

 األحكاـ العملية تأيت بالتلقي من خبلؿ اؼبعلِّم كالصوتيات اػباصة بالقاعدة النورانية. ُ -
سأعطي األحكاـ اليت وبويها الدرس، كسأشرحها بأبسط صورة  -إف شاء اهلل  -األحكاـ النظرية يعطيها اؼبعلم كيشرحها، كقبل كل درس ىنا  - ِ

 مع كيفية شرحها. -إف شاء اهلل  -لكي يقبلها الطالب دكف صعوبة 
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ألف  ؛بل بالتلقي كالتعلم من أفواه اؼبقرئُت ،فقط اؼبصحفخذ من ؤ ألف تبلكة القرآف ال تي  :اإلجابة ىي
 اعبزرم:كما قاؿ ابن   ؛التلقيىو  صلكاأل، رظبو أسرارلً 

ػٍتػػمه  بًالت ػٍجػوًيػدً  كىاألىٍخػذي  ػوِّدً  لىػػمٍ  مىػػنٍ  الًزـي  حى  ُآثًػػمي  الٍػقيػرىآفى  ييػجى

ا أىنٍػػػزىالى  اإًللىػػػوي  بًػػػوً  ألىن ػػوي  ػكىػذى  كىصىػػػبلى  ًإلىػٍيػنىػا ًمػٍنػوي  كىىى

م ؛ فلقد سار على نفس اؼبنهاج  -رضبو اهلل  - ف الشيخ نور ؿبمد حقاينأالقصة السابقة ذبد  ا تتأملكلػم  
نغمة كب ىجائية سهلة،طريقة ألزمها دبقاطع صوتية، كببل  فقط، بكتابة اؼبنت -عليو رضبة اهلل  -يكتف 

 .َت، كيتقبلها اؼببتدئ كالصغبالذاكرةكل ىذا تصق  يلحىت  ،رنانة لؤلذف
حىت  متتابعة، بتسلسل كخطوات ا،هنيطقب العثماينكقراءة النص  كتابةأسس   - اهلل ةعليو رضب -ربط ف

 تقنُت من اؼبقرئُت.تبلكة اؼبثل يصل اؼببتدئ ؼب
على  تعلموا القاعدة النورانية نالذي السابقُت بكمن خبلؿ مشاىدة مرئيات الطبل، ذكرتو سابقنا كفب ا

يتبُت لنا أف القاعدة النورانية توفر علينا  ؛كمن خبلؿ ذباربنا الشخصية قبل كبعد تعلم القاعدة اليوتيوب،
 .ِ من تعلم التجويد بالطريقة العشوائيةٍُت من سنة لسنتػى 

 ؟! بتدئأف تضيع ىذا اػبَت كىذا اعبهد على اؼب اؼبعلِّمكالسؤاؿ ىنا، ىل تريد أيها  

ا أف من يتعلم القاعدة النورانية يكوف مستواه أحد ىذه اؼبستويات اليت كصل ت ؽبا مع طبليب، كاعلم جيدن
 ككلها خَت:

ا: كىو أف الطالب قبل القاعدة النورانية كاف قادرنا على قراءة النص العريب كلو اؼبستول اؼب -ُ      تميز جدن
                                                           

 طبيق الغنن كاؼبدكد يف تبلكة القرآف ال إمث عليها، لكن من يطبقها لو أجر.كما فيهم من علماء الشرع كالعبلمتُت، ابن باز كابن عثيمُت: أف عدـ ت - ُ
   فهذا عليو إمث. كالتشكيل كالتفخيم كالًتقيقكلكن اللحن الذم يًتتب عليو فساد باؼبعٌت  

د ىذا اغبرؼ ىكذا، كىنا  ف الناس، كميف نو  -الغنة  -أقصد بالطريقة العشوائية ىي عندما كنا نتعلم تبلكة القرآف فالشيخ يقوؿ لنا افعل ىكذا  - ِ
 دكف أف ندرم يف أم مكاف آخر نطبق ىذا. ،كذا ك...

 -منكعكس الذين تعلموا القاعدة كأخذكا أسس األحكاـ النظرية كربطوا بينها، فبمجرد أف ىبطأ الطالب كتقوؿ لو خطأ، سيعرؼ اإلجابة دكف تدخل 
 .-ف اهلل بإذ -ستجد إجابة تسرؾباؼبناقشة ، ك  -بإذف اهلل 
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  َٗبشكل مقبوؿ، فَتتقي لتبلكة القرآف بعد تعلم القاعدة بأحكاـ التجويد، كتكوف نسبة ذبويده          
 ، كعندما ىبطئ ننبو أف ىناؾ خطأ فيعرفو من نفسو كيطبقو من تلقاء نفسو دكف تدخل %         
 يصل لو الطالب، كىذا ىدفنا. مستول، كىذا ىو أعلى اؼبعلِّم         

 تطبيق أغلب أحكاـ التجويد، لكن كىو أف يصل الطالب ؼبرحلة  :يد ال بأس بواعبستول اؼب -ِ    
 ـ، كىذا وبتاج عبهد مضاعف يف شرح التجويد لكي يصل للمستول يسقط منو عدة أحكا         
 .اؼبطلوب األعلى         

 كىو عدـ قدرة تطبيق الطالب غبكم التجويد دبفرده، مع أنو يف بعض األحياف  :اؼبقلِّدستول اؼب -ّ    
 اغبكم مث يقلده الطالب، كبعض ىؤالء  نيطقل اؼبعلِّميعرؼ اغبكم النظرم لو، فيحتاج لتدخل          
 الطبلب يتذكركف ىذا التلقي للحكم عند معاكدة التبلكة كبعضهم ال يتذكره.         

 كىو مقدرة الطالب على القراءة بعدما كاف قبل القاعدة ال يعرؼ اغبركؼ  :معرفة القراءةمستول  -ْ    
 ءة نعيد لو ا، كىذا بعد مركر الزمن كبالتدرب على القر كال أصواهتا كال يستطيع قراءة أم نص عريب         
 دراسة القاعدة لكي يعرؼ أحكاـ التجويد.        

ندربو على القراءة   -اؼبستول اؼبتميز  -ككل اؼبستويات السابقة خَت، كلكن من مل يصل للهدؼ اؼبطلوب 
كتكرارنا دبركر الزمن حىت يتقن التجويد كثَتنا، كبعدما يتمكن الطالب من القراءة نعيد لو القاعدة مرارنا 

 كيصل للمستول اؼبتميز.
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 جتربيت يع انقاعدة اننورانيت 
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ما أف تعرؼ ىو  ذبربيتاؽبدؼ من ، ك ي للقاعدة النورانيةأريد أف أحكي ذبربيت الشخصية يف بداية تعلم
أين  كأ!، يتهمٍت البعض بالتعصب للنورانية كحىت ال ؟،اخًتتي القاعدة النورانية عن غَتىا مررتي بو، كمًلى 

 !.م ؽبامعلِّ  أديؿ  الناس عليها ألين
كلكن مل أكن  ،بعض الصغار معلِّ طلب مٍت أخ أف أ ،ف الكرًنحفظتي بعض أجزاء القرآعندما قديبنا، 

، مع قبل اغبفظ بطريقة صحيحة م؟؛ ككنتي أريد أف يقرؤكااؼبناسبة لتعليمه أعرؼ كيف أبدأ؟، كما الطريقة
كبالطبع اغبفظ اعبيد ال يأيت إال  ،اعبلي، مع إتقاف اغبفظ كضبطو ، حىت نبتعد عن اػبطإضبط التشكيل

 بعد التبلكة اعبيدة.
لتعليم م طريقة على تعلِّ  - جزاىا اهلل كل خَت كبارؾ فيها -حىت دلتٍت معلمة من أمرم ة َتٍ يف حى  فكنتي 

 تبلكة القرآف.
 ،عدة طرؽ كجدتي  عن طرؽ تعليم تبلكة القرآف للصغار باألخص، كؼبا حبثتي يف الشبكة اؼبعلوماتية

  األفضل كاؼبناسب؟.أيها  كأردتي أف أعرؼ بينها، اكثَتن   كربَتتي 
هبذه  كنتي جاىبلن ا  هكاؼبعيار اؼبناسب يل كأنا حين ،الختيار أفضل ىذه الطرؽ معيار يف كضع ففكرتي 
 طبلهبا. على كتأثَتىا بعد تعلمها ىو شبرة ىذه الطرؽ ،الطرؽ

فماذا تفعل حىت  ،فضلاألىو شجرة شبارىا  ةكال تعرؼ أي ،نوعهاك عدة أشجار ال تعرؼ مفلو أما 
 دد األفضل.شبارىا لكي رب تذكؽبالطبع ست ،؟!تعرؼ

كاستمعتي ؽبم، كقرأتي أراء اؼبقرئُت عن   دبوقع "يوتيوب"، فقمتي بالبحث عن مرئيات لطبلب ىذه الطرؽ
 فواهلل ما شدين إال طبلب القاعدة النورانية، فلذلك تعلمتيها. ،بعض ىذه الطرؽ

، فادخل كاحبث عن طرؽ تعلم التبلكة، كل على كأنت اآلف متيسر لك الدخوؿ على موقع "يوتيوب"
  كقارنا.ى ذبويدىم، الًتكيز علقراءة طبلهبا مع  أنت كمعلِّم للتجويد كاظبع ،حدة
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يا ادلًيز يف انقاعدة اننورانيت عن 

 غريها ين انطرق؟
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 منها: فبيزاتؽ بعدة ر ، أف القاعدة النورانية تتميز عن غَتىا من الط-كاهلل اؼبستعاف  -قوؿ عن ذبربة أ
 باؼبصحف.ا كفقط بالرسم العثماين، الذم ىبتص مهتم جدن  منت الكتاب -
 .تقنُت القدامىاؼبنت لو تسجل صويت متقن بأداء ربقيقي كتبلكة اؼب -
 طريقة القراءة ؽبا نغمة فبيزة رنانة. -
 سهلة ـبتصرة ميسرة دكف حشو أك تطويل. هتجي الكلماتطريقة  -
 .كنغمتها باستقامة الوزف كدقتو التجويدية -ُىجاء -قراءة القاعدة تتميز  -
 م أسس القراءة.ق فبتاز يف تعلِّ ؽبا ترتيب كتنسي -
 اختيار كلمات دركس التدريبات بعناية كحكمة. -
 ىا على كل أحكاـ التجويد األساسية.ؤ احتوا -
 تسلسل األحكاـ التجويدية. -
 اىتمامها بأغلب عبلمات ضبط اؼبصحف. -
ال تشغل بالك ك  الكتابة، لتعليم الطالب القراءة مث من بعداألفضل  ألف لقراءة فقط،الًتكيز على مهارة ا -

، كؽبا جزء ثاف ية عليها، كهتتم بالرسم العثماينفللو اغبمد مت إعداد مذكرات كتاب ،بأمر الكتابة كاإلمبلء
 يهتم بأحكاـ التجويد النظرية.

 ِمث بعدىا يبدأ باؼبذكرات الكتابية ،كأحكاـ التجويد عملينا فقط نيطقفَتكز ىنا الطالب على القراءة كال
 الكتابة كاإلمبلء. لتعلم

 

 

 

 

                                                           
 طريقة اؽبجاء ىي طريقة تفصيلية لقراءة النص اؼبكتوب. - ُ
 مذكرات "التدريبات الكتابية على رسم كضبط كتاب رب الربية" اعبزء األكؿ كالثاين؛ ذبدىا يف مدكنيت معلم النورانية دبحرؾ البحث قوقل. - ِ
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ياذا نفعم يع ادلبتدئ انغري يقتنع 

 بانقاعدة اننورانيت ؟
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 بطريق القاعدة النورانية: ُاؼببتدئ إلقناعىناؾ طريقتاف 
: أف يشاىد مستول  م القاعدة النورانية، كيقارف نفسو بو.تعل   فبن منو أصغر تبلكة أكالن

 ، مثل:نطلب منو قراءة الكلمات اليت يكثر فيها اػبطأثانينا: 
 يف األغلب سيقوؿ اػبطأ الشائع: " كيٍفونا" بتسكُت  ،" (كمل يكن لو ...  )أكمل " أف نقوؿ لو  -       

 الفاء؛ كالصحيح بالضم " كيفيونا".           
 ،سيقوؿ اػبطأ الشائع: "صوت"يف األغلب ، " (فصب عليهم ربك ...  )أكمل " أك نقوؿ لو  -       

 ." س ك ط" ،"حركفها، فسيقوؿ "ص ك ت"؛ كالصحيح "سوط كنطلب منو هتجي           
 م فهو من يريد الفائدة.قناعو بالتعل  إعلينا الزمنا كليس  ،اؼبعلِّمكىكذا كما يرل 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 باألخص الشاب الذم يقوؿ:" ىذه الطريقة للصغار فقط ؼبن ىم يف ركضة األطفاؿ ". - ُ
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 اننورانيتتعهُّى انقاعدة  أثناءقواعد عايت نهطانب 
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 م القاعدة النورانية:تعل  العامة للطالب أثناء اعد و الق
  ه.ما تقرأربت  -السباحة  - اإلشارة بإصبعك السبابة -
ا بسبابتك على الذم تقرأ ال -   ه، بل ربتو.تشٍر أبدن
ا للمعلم أثناء القراءة أك ألم شيء غَت الذم تقر  -  ه فقط.أعدـ النظر أبدن
 مثل: انكماش جبهة الرأس أك تكلف ربريك الفم. ،جسدؾ ككجهك بالقراءة عدـ تأثر -
 م أك للتسجيبلت.التقليد التاـ للمعلِّ  -
  ناد على شيء.تساعوجاج أك االاعبلوس مستقيمنا دكف ميل أك  -
 االستماع الكثَت لواجباتك من دركس القاعدة النورانية. -
 اعدة النورانية.االستماع الكثَت بًتكيز ىو سر إتقاف الق -
 عدـ حفظ الدركس، بل استماع كقراءة فقط. -
 .اؼبعلِّمتنفيذ أكامر كتوجيهات  -
 راءة اؼبطلوب ال تًتدد أك تتلعثم، ففكر قبلها أكالن يف سرؾ مث خذ قرارؾ كانطق.عند ق -
 ال تقرأ الذم أمامك عن حفظ، بل تنظر لو، كتقرأ اؼبكتوب أمامك. -
 :اػبطوات التالية علفأف تقرأ ما يشَت لو، فا ماؼبعلِّ عندما يطلب منك  -

ا بًتكيز. -ُ                  انظر جيدن
 ؾ الذم أمامك، مع النظر لو.اقرأ يف سرِّ  -ِ                
 مك.خذ قرارنا هنائينا بالذم ستلفظو ؼبعلِّ  -ّ                
 حاسبعليو دكف تردد أك تلعثم، كالذم ستلفظو ستي  اقرأ بصوت مسموع ما استقررتى  -ْ                

 عليو.                      
 االلتزاـ بنغمة كطريقة قراءة كل درس. -
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 مك كال تسكت عنو.أم شيء كاجهك كمل تفهمو، فاسأؿ معلِّ  -
 مراجعة استماع الدركس السابقة باستمرار. -
 تطبيق ما تعلمتىو. -
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اننورانيتيى انقاعدة هتع ًعهِّى أثناءقواعد عايت نه
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ات الطالب اؼبطلوب تنفيذىا يف منزلو هتتم هبا كذبعلو م  هى دبعٌت أف كل مى  ،اجعل الطالب مثل ابنك سبامنا -
 فيها، كتشجعو. هساعدت، ك ينفذ أغلبها يف اغبصة

 ؛ كاجعل التعلم لو طعم خاص.أك صديقكى  ، فاجعلو كأخيكى ُكبُت طالبكى  فرؽ السن بينكى  اكسر -
 ."لقاعدة النورانيةا ميف تطبيق كل قاعدة من "القواعد العامة للطالب أثناء تعل  متابعة الطالب  -
تقسيم الدرس لعدة مقاطع كمقادير، حىت نستطيع تلقينو للطالب بإتقاف كيسهل عليو األمر دكف  -

 صعوبة. 
ا نيطق% َٗنسبة ال تقل عن آلخر، أك من درس لدرس إال بعد إتقانو بن مقدار عدـ االنتقاؿ م -

 القاعدة النورانية.بعلى الوجو اؼبطلوب كأداءن، 
 مرة استماعنا. َِا بعدد مرات استماع ال تقل عن التذكَت اؼبستمر للطالب باستماع كاجبو كثَتن  -
 اؼبطلوب يكوف هبذه اػبطوات: مقداراالستماع لل -

 اعبلوس يف مكاف ىادئ ـبصص للمذاكرة. -ُ                 
 اؼبكاف ال يوجد بو مصدر تشويش أك تشتيت للنظر كالذىن. -ِ                 
 كجود الكتاب كالصوتيات بصوت اؼبهندس ؿبمد فاركؽ الراعي. -ّ                 
 .ِ، كاألفضل عن طريق ظباعات األذفحيكوف صوت اؼبسجل عالينا مسموعنا بوضو  -ْ                 
 اإلشارة بالسبابة ربت ما تسمعو، مث ترديده بصوت كاضح مع التقليد. -ٓ                 
 عب.على عدة جلسات حىت ال سبل كال تتم عدد مرات االستماع قسِّ  -ٔ                 
 كأنت ذاىب للمدرسة،  - قاتاألك كقت إضايف الستغبلؿ  -واجباتك االستماع ل -ٕ                 

 بالسيارة، كال يلـز فيو الكتاب.أك                      

                                                           
 كاؼبعلمة ذبعل العبلقة بينها كبُت طالبتها كأخت ألختها أك صديقة لصديقتها. - ُ
 خبفض الصوت حىت ال تضرر أذناه. - ِ
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: تطبيق خطوات ، دبعٌتم القاعدة النورانيةأثناء تعل   " عندؾ كعند الطالبُتاجعل مصطلح "استمع -
 االستماع السابقة حبذافَتىا.

 أمامو، لكي يتعود عليو، كيطبقو دبنزلو.بتدريب الطالب على االستماع يف اغبصة  اؼبعلِّميقـو  -
اؼبسجل أمامو ، كيستمعو من اؼبعلِّممع طالبو إال بعدما يلقنو  - بعد انتهائو -الدرس  اؼبعلِّمال يتعدل  -

 يف اغبصة.
 حصصنا لبلستماع فقط بعد كل درس، كبعد كل عدة دركس بعدىا درس تدريبات. اؼبعلِّمىبصص  -
 م القاعدة.النظرية بتطبيقها العملي أثناء تعل  اربط أحكاـ التجويد  -
اشرح لو اؼبعلومات النظرية اليت سأكتيبها قبل كل درس، حىت يربطها دبا تلقاه عملينا، كلكي تكوف عنده  -

 .نظريةمعلومات ذبويدية 
عد عن  كابت ،يسرة، دكف تطويل أك تعقيدشرح اؼبعلومات النظرية كاألحكاـ يكوف بطريقة قصَتة كسهلة مي  -

 .اسبامن  الشرح العلمي البحت
لو الشرح بالطريقة العامية كاألمثلة  للطالب، ككصلٌ  وال تًتؾ أم مفهـو علمي ذبويدم دكف توضيح -

 مع ربط ىذا الشرح العامي باؼبفاىيم العلمية اؼببسطة. دبا حولو من الطبيعة،التوضيحية 
 كاجعلو على بينة كنور. ما، ة يف فهم شيءَتٍ ال تًتؾ الطالب يف حى  -
 .كاإلىانة اؼبضر كلكن فبنوع منعنا باتنا الضرب ،ة على الطالب تأيت بنتيجةد  أحياننا الشً  -
 أفضل من العقاب البدين، كيأيت بنتيجة أحسن.احملمود  ِالعقاب النفسي -
 االستيعاب رتبط ي، فالبعض استيعابو أكثر من اآلخر، كال طبلب فالكل غَت متساكو انتبو ؼبستول ال -

 بالسن.
ك ىدفك ىو اجعل نبك بل  ،هناء القاعدة النورانية بسرعة أك يف كقت ؿبددإ اؼبعلِّميها ال يكن نبك أ -

                                                           
 مرة. َِت االستماع بتكرار ال يقل عن يعٍت لو قلت لو :"ىل استمعتى الواجب؟"، كقاؿ: "نعم"، أم فعل كل خطوا - ُ

.  كىذا مصطلح خاص بُت اؼبعلم كطالبو يف تعل م القاعدة النورانية، يدؿ على عدة خطوات كمرات قاـ هبا الطالب فعبلن

 .العقاب النفسي، مثل: عدـ التودد معو، هتديده من تكملة التعلم ألنو مقصر ألف القاعدة مًتتبة ببعضها البعض.. كىكذا - ِ
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 مهما طالت عملية التعليم. اإلتقاف
، كيتم إعادة الدكرة القاعدة النورانيةأغلبهم  ما يتقنبعد ، ىونتهاء دكرة القاعدة النورانية للطبلباكقت  -

 أخرل ؼبن مل يتقن كلو بعد مدة. مرة
كاؼبناقشة يف  ،كاؽبجاء ،م القاعدة، اجعل بعدىا تدريبات كثَتة عليها، مثل: التبلكة اغبرةبعد انتهاء تعل   -

كىذا كلو بتدريج كتنظيم دكف استعجاؿ كبنسبة ال تقل  ،كحفظ جزء عم  بالتجويد ،األحكاـ التجويدية
 شجرة كتًتكها سبوت !!، كىذا سنتكلم عنو يف آخر الكتاب. اؼبعلِّم%؛ فبل تزرع أيها َٗعن 

 .ُ!!حفظ اؼبنت الطالب فبل تطلب من ،القاعدة النورانية قراءة كتلقُت فقط -
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ىدل اهلل من طلب من طبلبو حفظ دركس القاعدة النورانية،  باألخص دركس التدريبات؛ كيف ييعقل؟!. - ُ
 ألف ىذا اغبفظ ال فائدة منو؛ فالفائدة من تعل م القاعدة ىي القراءة، لكي ننتقل غبفظ سور القرآف بشكل صحيح.

فيطلب منو اؼبمتحن أف يسمِّع دركس القاعدة غيبنا!!!؛ كاألغرب من ىذا أف يسمِّع كىناؾ من ىبترب معلمي القاعدة حُت التقدـ على عمل ىبصها؛ 
 الكلمات متصلة كأهنا آيات!!؛ كىذا ربط بُت كلمات ال تتعلق ببعضها، فيتولد معٌت خاطئ قد يؤدم لتحريف آيات القرآف كفهمها خطأ، كالذم

من اعبلدة إىل اعبلدة؛ يف حُت أنو ال يطلب منك أف تسمِّع جزء عٌم كال حىت سورة يزيد غضبك أهنم يطلبوف بتشدد تسميع كتاب القاعدة بأكملو 
 كاحدة منو !!!؛ فحسبنا اهلل كنعم الوكيل.
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 اندرس األول

 بدمذاهللذنبدأ
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 الدرس كلو على عدة مقاطع:تلقُت الطالب  -ُ

 البسملة مث اسم الدرس، كنؤخرنبا بعد ضبط حركؼ الدرس. -         
 .مرات، مث تلقُت الصف كلو بتكرار ّتلقُت كل صف على حدة، بتكرار كل مربع  -         
 االستماع من الطالب ما تلقاه، فإف أتقنو نكمل. -         
 ، اؽبدؼ تلقُت الدرس على مقاطع كليس دفعة كاحدة.كىكذا حىت هناية الدرس -         

 ا كـبرجنا، كيبتعد عن شرح اؼبخارج نظرينا.نيطقبتلقُت اغبركؼ  اؼبعلِّميهتم  -ِ
 كذلك لتوصيل مكاف  ،األصوات احمليطة ببيئة الطالب، اؼبشاهبة لصفة اؼبخرج طبيعة اؼبعلِّميستخدـ  -ّ

 مثل: ،ـبرج اغبرؼ للطالب بدكف شرح علمي     
 كصوتك  ، أك عندما تريد التكلميقف باغبلق ما لتحريك شيءعندما نفعلو  ،بحيحتصوت ال -         

  .ة يف اغباءح  البي  الصوت يشبو ، فهذامتعب             
 فيطبقو الطالب كيستمعو من خبلؿ مرئيات  ،ٍُت فهذا يشبو صوت العى  ،صوت الذئب )عىٍوككك( -         

 .ُغبيواف الذئب للتدرب على ـبرج العُت للتشابو بينهما            
ىو  كاألصل كاألىم ،مقدمة الدرس للطالب على حسب سنو كاستيعابو، دكف توغل اؼبعلِّميشرح  -ْ

 .ِانيطقالتلقُت كضبط اؼبخرج 

                                                           
ا للطبلب األعاجم، كنفس األمر مع ـبارج اغبلق باألخص، فنستخدـ معهم ىذه التشاهبات من األصوات احمليطة هبم لكي - ُ  ىذا التمرين مفيد جدن

 ـبارج اغبركؼ كما هبب أف تكوف.نصل لضبط 
 كىذا يف كل درس. - ِ

 لؾُؿَعؾِّمذالدرسذاألولذَفؿَّاتَم
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تردد  ؛ كذلك دكفُاجعل الطالب يقرأ الدرس كلو من أكلو آلخره، مث من آخره ألكلو، مث اخًت عشوائينا -ٓ
 أك تلعثم.

%، مع االستماع َٗعدـ االنتقاؿ للدرس التايل إال بعد إتقاف الطالب للحايل بنسبة ال تقل عن  -ٔ
 .ِالكثَت كما ذكرنا سابقنا

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
 استخدـ بطاقات القاعدة النورانية، كىو منتج كرقي عبارة عن بطاقات بكل كجو حرؼ من حركؼ الدرس األكؿ. - ُ

 أك اصنع بطاقات كاكتب على كل كجو جرفنا، كاعرض لو البطاقة ليقرأ اغبرؼ.
 كؼ، ألف بعض الطبلب وبفظ اغبركؼ مرتبة كيتذكر اغبرؼ الذم تشَت لو دبعرفة السابق لو أك التايل.اؽبدؼ منها ىو معرفة إتقاف الطالب للحر 

ا. - ِ  ىذا ثابت يف كل درس كتدريب، فبل تتهاكف أبدن
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 () انظر للدرس بالكتاب حرؼ كاظبو. رسم كل مربع بالدرس األكؿ فيو   -
 كاظبو مكتوب فوقو باللوف األضبر الصغَت. ،باللوف األسود الكبَت الواضحاغبرؼ مكتوب رسم ك     

 :خصائص ّاغبرؼ لو  -
 .نيطق -ّاسم.                       -ِرسم.                   -ُ                    
  :(فمثل: حرؼ )     

 رظبو: ) ف ( نصف دائرة مفتوحة األعلى كفوقها نقطة. -ُ           
 ( . وفني اظبو: )  -ِ           
 .فٍ إً  - في  - فً  - و: فى نيطق -ّ           

 حرفنا. ِٗ ُعدد حركؼ اللغة العربية -
 كاؽبمزة حرؼ آخر غَت األلف. ،اعتبار أف األلف حرؼب   
 .() بالدرساغبرؼ األخَت كىو بكتابة اؼبصحف، غبرؼ اليا )ل(، لكن ىبتص  ىناؾ رسم ثافو  -
 عدة ترتيبات، منها:للحركؼ  -

 .ْترتيب صويت -ّ.           ّترتيب أجبدم -ِ.          ِترتيب ىجائي -ُ            
                                                           

 حرفنا. ِٗأك  ِٖ عدد حركؼ اللغة العربية   - ُ
 فنا، اعترب أف األلف حرؼ كاؽبمزة حرؼ آخر غَت األلف.حر  ِٗحرفنا، اعترب أف األلف كاؽبمزة حرؼ كاحد، كمن قاؿ أف  ِٖمن قاؿ      
 حرفنا" كسيتضح لك فيما بعد أف ىذا ىو اؼبناسب كاألفضل، ككما قاؿ العبلمة الطييب: ِٗككبلنبا صحيح، لكن سنأخذ بقوؿ: "     
ةي        ػػػػػػاءً  اٍلحيريكؼً  كىًعدَّ  اٍمتًػػػػػرىاءً  ًبلى  كىًعٍشريكفى  ًتٍسعه ...   لًٍلًهجى

غبركؼ اغبركؼ اؽبجائية: ىي اغبركؼ اليت تتكوف منها الكلمة العربية، كؽبا مسميات مثل: األلفبائية، التهجية، اؼبباين، كيطلق عليها أيضنا ا - ِ
 األجبدية.

كىي طريقة لكتابة األعداد باغبركؼ، فكل  ىو ترتيب سامي أم من اللغات السامية اليت منها العربية، كىذا الًتتيب استخدـ يف حساب اعبيم ل، - ّ
 حرؼ يقابلو قيمة عددية، كما يف آخر أبيات التحفة كاعبزرية يف عد عدد األبيات كتاريخ اؼبنظومة.

 اخًتعو اػبليل بن أضبد الفراىيدم على حسب أعمق اغبركؼ ـبرجنا. - ْ

 الدرسذاألولذمؼدمة
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  كاضعو، على حسب تشابو اغبركؼ يف الرسم ىو ترتيبالًتتيب اؽبجائي:  -ُ          
   اصم".نصر بن ع"               

 .ها رظبناما تشبه لكي ال زبتلط علىهبة اشط األحرؼ اؼبتكقاـ بتنقي                
 يكتبوف اغبركؼ دكف تنقيط أك إعجاـ؛ مثل:  كانوا  العرب قديبنا ألف               

 ظ ( ،كلها كانت ىكذا ) ص ( !!. -ط  -ض  -اغبركؼ: ) ص                 
 . ظ ( -ط  -ض  -ط (  مث ) ص  -ط  -ص  -فطوركىا لػ ) ص                
 .رظبنا كىكذا باقي األحرؼ اؼبتشاهبة               

يت باسم أكؿ األلفاظ اليت صبعت  الًتتيب األجبدم: -ِ        ىو ترتيب آخر غبركؼ اؽبجاء، ظبي
  طريقة اؼبغاربة. كترتيب على ،كلو ترتيباف: ترتيب أجبدم على طريقة اؼبشارقة ،اغبركؼ العربية          

 .) أبػجد ىوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ ( ترتيب اؼبشارقة لؤلجبدية:           
 .) أبػجد ىوز حطي كلمن صعفض قرست ثخذ ظغش ( ترتيب اؼبغاربة لؤلجبدية:           

                                                 
 ؼ حىت حر  لعُتتبدأ با عيمقنا، ىو ترتيب للحركؼ على حسب ـبارجها الًتتيب الصويت: -ّ     

 تنتهي باؽبمزة.مث  ،( ل -ا  -ك مث اغبركؼ اعبوفية ) ،اؼبيم          
 كلكن ىذا الًتتيب ىبتلف من عامل آلخر لفركقات يف ربديد اؼبخارج.     
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 ، منها:ُللحركؼ عدة تقسيمات -
 تقسيم على حسب التنقيط.            -ِتقسيم على حسب االسم.                     -ُ       

 تقسيم على حسب الًتقيق كالتفخيم. -ّ                         
 

 أقساـ  ّتقسيم على حسب االسم: من خبلؿ تتبع أظباء اغبركؼ، ذبد أف اغبركؼ ؽبا  -ُ     
 أظبائها. طبقنا لعدد أحرؼ          

 ...(. -را  -ثا  -تا  -مثل: ) با  ،كثانيهما األلف حرفينحركؼ تتكوف من  -              
 .(... -ذاؿ  –داؿ  -جيم  -، مثل: ) ألف أحرؼ ّحركؼ تتكوف من  -              
 نبزة (.: ) كىو حرؼ كاحد ،أحرؼ ْحركؼ تتكوف من  -              

 
 تقسيم على حسب التنقيط: أم حركؼ ربتوم على نقاط أك بدكهنا. -ِ    

 هملة"، كالتايل:مي ػعجمة"، كالغَت منقطة تيسمى "المي ػكاغبركؼ اؼبنقطة تيسمى "ال        
 .وم على نقاطىي اغبركؼ اليت ربت عجمةالمي اغبركؼ  -              
 .ؽ ( -ج -ث  -ت  -مثل: ) ب                   

 .وم على نقاطىي اغبركؼ اليت ال ربت هملةالمي  اغبركؼ -           
  .ع ( -س  -ط  -ص  -مثل: ) ح                

 : )ألفاظ أظبائها فقط( تقسيم اغبركؼ على حسب التفخيم كالًتقيق -ّ  
 كىذا ينقسم إىل قسمُت: ،ك ألظباء اغبركؼ ذبد اغبرؼ خفيفنا أك ثقيبلن نيطقخبلؿ من         
 : هبا، كىي نيطقة عند ال: ىي اغبركؼ اليت هبا خفة كرًق  رققةالمي  اغبركؼ -        

                                                           
 عدنا على الفهم كالنيطق اؼبطلوب.مل أذكر البعض لبلختصار؛ كذكرت ما كبتاج لو بالدرس فقط، ليسا - ُ
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 ش  -س  -ز  -ذ  -د   -ح  -ج  -ث  -ت  -ب  -ا )              
 (.ل  -ء  -ق  -ك  -ف  -ـ  -ؿ  -ؾ  -ؼ  -ع  -              

 : ، كىيهبا نيطقاليت هبا غلظة كظًبىنة كفخامة عند ال: ىي اغبركؼ فخمةالمي اغبركؼ  -       
 (. ؽ -غ  -ظ  -ط  -ض  -ص  -ر  -خ )              

 

 اغبركؼ اليت تتكوف من حرفُت ثانيهما حرؼ األلف، ىي: -
 ، ل (  ؼ، ىػ ظ، ط، ح، خ، ر، ب، ت، ث،)           

 : لغة القصر كاؼبد. ُؽبا عند العرب لغتاف    
 نبزة. دكف بألف مد آخرىا هانيطق: القصر لغة -       

 كىذه اليت كردت  ،(يا  ،ىا  ،فا ظا،  ،طا  ،را، زا  ،خا  ،حا  ،ثا  ،تا  ،ىكذا : ) با                
 .كسنسَت عليها ،بالقرآف               

 .مزةاؽب بإضافةبألف مد آخرىا  هانيطق: المدلغة  -        
 ،(ياء  ،ىاء  ،ظاء  فاء  ،طاء  ، /زام، زاء راء ،خاء  ،حاء  ،ثاء  ،تاء  ،: ) باء ىكذا                

 كىذه صحيحة فصيحة، لكن لن نستخدمها، كمل ينزؿ هبا القرآف.                
                                         
اغبركؼ اليت تيقرأ  - تتبع قراءة اغبركؼ اؼبقطعة أكؿ السور ، ىوكالدليل على أف القرآف مل ينزؿ بلغة اؼبد

 -ىاء  - قل ) ...نصاد ( كمل  -عُت  -يا  -ىا  -قرأ ) كاؼ (، تي ٓعٓـػٓٓـًـٓـنٓٓمثل: ) ،- بأظبائها

 ... (. -ياء 
 تنبيو ىاـ: كل اغبركؼ تيقرأ بتسكُت آخرىا. -

                                                           
 اللغة: ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم. - ُ

 كلقبائل العرب لغات زبتلف قليبلن عن أختها.
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 صحيحةكمن خبلؿ ىذه القواعد سنصل للنغمة ال ،لقراءتو، كنغمة كأداء خاص بولكل درس قواعد  -
 .-بإذف اهلل  -درس ككذلك األداء لل
لضبط أداء الدرس من حيث مقدار مد اغبرؼ، فبلبد أكالن أف نقسم ىذه اغبركؼ من حيث عدد  -

 حركؼ اظبها.
 ندنا حركؼ تنقسم إىل قسمُت:ء(، يتبقى ع -بعدما لبرج حريف األلف كاؽبمزة جانبنا )ا     

 ، كىي:)ا( حرؼ األلف ثانيهما حرفين فقطحركؼ تتكوف من  -ُ           
 (.  - ل - ق - ؼ -ظ  - ط -ز  - ر - خ -ح  -ث  -ت  -ب )                  

 ، أحد ىذه ُ، كاغبرؼ األكسط حرؼ مد أك لُتأحرؼ ّحركؼ تتكوف من  -ِ           
 ، كىي:ل ( -ا  -األحرؼ ) ك                       

 (.ك  – ف - ـ - ؿ - ؾ - ؽ - غ - ع - ض - ص - ش -س  - ذ - د - ) ج            

 . ّحركات ّ؛ كالثاين حوايل ٍُِت دبد حركتػى  كاضحنا نيطقفالقسم األكؿ ي           

 أمثلة:    
 

 

                                                           
 فقط نوضح للطالب صفة اؼبد ) مو( كاللُت )مىٍو( من خبلؿ النيطق كال نشرحها نظرينا كال شركطها. - ُ
 ككضوح. يتوىم أنو أكثر من حركتُت، لكن بتحقيق - ِ
يشًتط  ىذا اؼبقدار للقسمُت ىبص أداء القاعدة كليس التجويد عمومنا، ألف التجويد ىبتص بالكبلـ القرآين كحىت اآلف مل نأخذ آيات قرآنية، فبل - ّ

 حركات. ٔمد حركؼ القسم الثاين 

 حركات ّيبد حوايل  حركات ّيبد حوايل  حركة ِيبد  حركة ِيبد  حركة ِيبد 

 الدرسذاألولذقواسدذقراءة
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 كىكذا. ؛مث نقرأ الذم بعده ،مث نقف كنتنفس ،مربع ييقرأ على حدة دبفردهكل   -
 بل بعد كل مربع نقف مث نكمل. ، معنا، كال ثبلثةٍُت ال نقرأ مربعى   
ا نبزة أك   -   آخرنبا األلف.ٍُت جزءنا منها آخر اغبركؼ اليت تتكوف من حرفػى ال نضف أبدن

 ق دفع كمية من اؽبواء آخر يكزبرج اؽبا الساكنة عن طر  ،ساكنة كذلك ال نضف آخرىا ىا      
 الكبلـ.       

 مد الصوت البد أف يكوف مستقيمنا ككتابة اػبط اؼبستقيم ىكذا  -
 كمن أصابو الربد ىكذا   كال ييرعدٌ               كال ييقس م لقسمُت كاؼبكسور ىكذا       
 .!فانتبو   

 كىكذا أم مد يف التبلكة. كاضحنا؛ كهبب أف يكوف اؼبد مستقيمنا خالصنا 

 

 
 : ىو الضغط بقوة يف حرؼ أك مقطع من الكلمة حبيث يربز يف السماع عن باقي حركؼ الكلمة.ُرٍب النى  -

 قد يغَت الكلمة من معٌت آلخر سبامنا.ك كالنرب ىبتص حبرؼ من حركؼ الكلمة،           
 رب اؼباء، كلو جعلنا النرب يف حرؼ الفا (: النرب ىنا يف حرؼ القاؼ، دبعٌت شي  ِىقى مثل: ) فىسى           

 !.فيتحوؿ لػ ) فسقا ( أم فسوؽ اثنُت ى ( لكاف اؼبعٌت من الفسوؽقى سى فى ىكذا )                 
      

 التنغيم: ىو ارتفاع كالبفاض الصوت يف كبلـ اعبملة، كيسمى دبوسيقا الكبلـ. -
 كالتنغيم ىبتص بعدة كلمات، كيؤدم لعدة اختبلفات عن اؼبقصود من الكبلـ.           

                                                           
 ينتشر بكثرة يف اللغات الغربية عن العربية. - ُ

2
ٓى)  -  ّلَّ َٔ ٓدَ ًَّ ةُٓث ٍَ ُٓ َ ٓل َٓذَلةَلٓٓإَِ ٓفََصََقٰ ّوِ َٓخۡيٖٓٱىّظِ َۡ ٌِ ٓ َُزۡىَخٓإَِ َّ

َ
ةٓٓأ ٍَ ِ ٓل ٓإِّّنِ  ِْالقصص : (  ٢٤فَلِيَٞٓٓرّبِ

 الـربذوالتـغقمذيفذالؾغةذذذذذذذذذذ
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 لتنغيم دكرنا كبَتنا لتوضيح اؼبعٌت اؼبقصود يلعب ا -علـو اللغة العربية  علم من -ففي علم الداللة           
 ، فكيف ستعرؼ عبلمات الًتقيملك ىذه اعبملة "ؿبمد قبح" دكف  الكبلـ، فلو كتبتي من           
 لدىشة أـ ا ،(. ) ؿبمد قبح ؟(، أـ اإلخبار ؿبمد قبح ؟ ) ؟سبيل االستفهاـأهنا على           
  من خبلؿ تنغيم اعبملة تعرؼ الفرؽ.؛ ف! (قبح ؿبمد ) كالتعجب بعد اإلجابة          
 :اؼبثاؿ          

 ، اؼبقصود ) ىل ؿبمد قبح؟ (.ؿبمد قبح؟ ) استفهاـ ( -                  
. (. ،ؿبمد قبح. ) إخبار ( -                    اؼبقصود ) ؿبمد قبح فعبلن

 اؼبعقوؿ ؿبمد قبح؟! (.اؼبقصود ) أمن  ،ؿبمد قبح ! ) تعجب ( -                  
 

 : آخر مثاؿ          
 خبار (شربتى الشام. ) التنغيم باإل -                
 ربتى الشام؟ ) التنغيم بالسؤاؿ (ش -                
 ربتى الشام! ) التنغيم بالتعجب (ش -                
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 مالحظات      األخطاء الشائعة     تعليق          املــتـــن سطر/مربع

ككل سطر يف صفحة كتاب القاعدة يأخذ رقمنا بالًتتيب، كالرقم الثاين ىو  ،رقم السطر ىو األكؿ
 السطر.برقم اؼبربع أك الفقرة 

ُ/ ِٓ ِمۡسِبٓٱَّللَّ
ٱلرَِّنَٰمۡحٓ
ًِٓ  ٱلرَِّظً

الًتكيز على كسر آخر  -
 حرؼ كل كلمة بالبسملة.

ضبط األداء القاعدم مع 
 اؼبطلوب.

كاألداء القاعدم يأيت 
بالًتكيز يف ضبط مد 

 )الرحيم(.

)اهلل( كنوف  م ىاضى  -
 )الرضبن(.

عدـ ضبط األداء  -
 اؼبطلوب.

كثرة ترعيد را -
 )الرضبن( )الرحيم(.

األفضل ترؾ ضبط 
البسملة كاسم الدرس 

من  اؼبعلِّمحىت ينتهي 
، مث يرجع ضبط اغبركؼ

 .لضبطهما

الدرس  ُ/ِ
 األكؿ

الـ  نيطقعدـ  -
)الدرس(، ككذلك ألف 

كنقوؿ للطالب  ،)األكؿ(
ستعرؼ فيما بعد ؼباذا مل 

 نقرأىا.

تفخيم داؿ  -
 )الدرس(.

 

 
يف  خطإأم ترؾ عدـ 

للصغار اسم الدرس إال 
ا كا  .يُتألمٌ جدن

حركؼي  ِ/ِ
اؽبجاًء 
 اؼبفردة

 ضىم حا كى را )حركؼ(. -
ألف )اؽبجاء(  نيطقعدـ 
 فردة(.ك)اؼب

 نقف على )اؼبفردة( هبا -
 ساكنة.

عدـ ضبط تشكيل  -
 )حركؼ(.

ترقيق أك تقليل را  -
 )اؼبفردة(.

 

 

 الدرسذاألولذتعؾققذسؾى
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، النرب يف اؽبمزة ( ًلفٍ  أى  ) ا     ُ/ّ
كليس يف البلـ حىت ىبرج 

داالن على اسم  نيطقال
(.اغبرؼ كليس   فعل )أىًلف 

اظبو ال وبتوم على  -
 نفسو.

قراءة حرؼ )ألف( 
كأنك بالنرب يف البلـ  

أىًلف   تقوؿ للشخص )
 ( = أسَت حويل نفسي

يدؿ  بتنغيم اللفظاقرأ 
على اسم اغبرؼ كليس 
 .تنغيمنا يدؿ على الفعل

كىذا يأيت بعدـ نرب 
، بل بنرب اؽبمزة البلـ

 .أكؿ االسم
ننبو على الطالب أف  -

حرؼ ) ا ( ال يوجد 
فوقو شيء كال ربتها 

 ُمثل رقم ىكذا 
 الًتكيز على: ب    ِ/ّ

لف آخرىا، كال األ نيطق -
 .يوجد بعده ال نبزة كال ىا

 اؼبد مستقيم. -
اؼبد خالص الفتح  -

 اؿ.ألعلى ال يبي 
 األداء اػباص بالقاعدة. -

نبزة أك ىا أك  زيادة -
جزء منهما بعد 

 األلف.
ترعيد الصوت  -

 ككسره.
 

ككذلك كل حرؼ 
ينتهي باأللف كما 
كضحنا يف مقدمة 

 عد قراءتو.االدرس كقو 
مع  اؼبعلِّميركز  -

الطالب الصغَت على 
تشابو اغبركؼ من 

 التنقيط كالشكل.
ىبرج اغبرؼ من بُت  ث    ْ/ّ

األسناف، حبيث ال تتبلمس 
 األسناف العليا بالسفلى.

األسناف تبلمس  -
بعدـ  بو نيطقعند ال

خركج طرؼ اللساف 
 بينهما.

 

ظ (  -كذلك ) ذ 
األحرؼ الثبلثة )  هفهذ
رج ظ ( لب -ذ  -ث 

فيها طرؼ اللساف بُت 
حبيث ال  األسناف،
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ة البيح ة ىو صوت خشن، ذبده عندما تيصاب بربد أك أمل  يف اغبلق، أك تفعلو عندما تريد أف ربرؾ شيئا يف حلقك، أك يصيبك بعد كثرة قراء - ُ

 كصياح.

 
 
 

 

تتبلمس األسناف العليا 
مع االنتباه  ،بالسفلى

على ترقيق اؼبرقق 
 كتفخيم اؼبفخم.

)جيم( اليت  طقنتي  - ج    ٓ/ّ
 نيسميها معطشة.

ها بالصوت طقنال ن -
العامي الذم يشبو حرؼ 

(G)  يف كلمة(Go) 
 )اذىب(.

األداء القاعدم يف  -
حركات،  ّمدىا حوايل 

 نيطقكما ذكرنا يف قواعد 
 الدرس.

ا  تدال سب - الشفتاف أبدن
لؤلماـ، ال بأكملها كال 

 ببعضها.

 العامي. نيطقال -
ُت الشفت امتداد -

 .لؤلماـ
اعبيم  اؼببالغة يف -

حرؼ  نيطقفيقًتب من 
 الشُت.

أظباء  نيطقيف  -
الشفتاف  تداغبركؼ ال سب

ا لؤلماـ كال جزء  أبدن
يسَت منها إال يف حرفُت 

كاملة، كنبا متد  فقط فت
 ،ف( -)ك 

مع طالبو  اؼبعلِّمكيركز 
 ،فيها بالنظر للشفتُت

كيركز الطالب مع نفسو 
 بالقراءة أماـ اؼبرآة

 شفتيو.دببلحظة 
الشفتُت  امتدادخطأ 

 -خ  -يكثر يف ) ج 
 ص (. -ش  -س 

اغبرؼ ألنو مرقق  رقق ني  - ح    ُ/ْ
كما ذكرنا يف مقدمة 

 .الدرس
 .اغبا ُةحبي   -

 مو كىذا خطأ.يختف -
حة عدـ كجود البي  -

 كأخواهتا فيتشبو باؽبا
 .من حركؼ اغبلق

نربط صفات اغبركؼ 
بالذم يشاهبها ببيئة 

كيف كل حرؼ  ،الطالب
 سنعطي اؼبتشابو بو. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

36 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

                                                           
 ىو صوت وبدث أثناء نومك، أك عندما تريد أف تبصق شيئنا كاقف حبلقك.اػبىٍرخرىة:  - ُ

كالطلبة األعاجم الذين 
 نيطقدكف صعوبة يف هب

أحرؼ اغبلق باألخص 
فنجعلهم يطبقوف 

ة احمليطة ياألمثلة الطبيع
 نيطقهبم حىت نتوصل لل

 الصحيح.
 تفخيم اػبا. - خ    ِ/ْ

ةرى خى رٍ اػبى  -
ُ. 

ألف اؼبنتشر  ،ترقيقها -
 بُت العامة الًتقيق.

جزء من  امتداد -
 الشفتُت.

 

 ّترقيق مع مد حوايل  - د     ّ/ْ
 حركات.

تسكُت البلـ بدكف  -
 .، مع توضيح صفتهاقلقلة

 حركتُت.مدىا  -
 قلقلة البلـ. -

كل اغبركؼ آخرىا   -
ما  ،ساكن دكف قلقلة

 ض(. -عدا ) ص 
للقضاء على قلقلة  -

آخر اغبرؼ، اجعل 
الطالب يتوقف سبامنا 

، مث يًتؾ نيطقآخر ال
 اؼبخرج.

خركج طرؼ اللساف  - ذ     ْ/ْ
 بُت األسناف.

 ّترقيق مع مد حوايل  -

عدـ خركج طرؼ  -
، اللساف بُت األسناف

 .فتشبو الزا
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 نضرب للتفشي مثاالي حولنا، مثل: ) ًىش (، اليت تقاؿ عند إبعاد الذباب. - ُ

 حركات.
تسكُت البلـ بدكف  -

 ، مع توضيح صفتها.قلقلة

 قلقلة البلـ. -

 تفخيم الرا. - ر     ٓ/ْ
 زبليص مدىا. -

إمالتها كعدـ  -
 زبليص مد األلف.

كثرة الًتعيد فيتولد   -
 صوت قبيح، ررررا.

 

ها تتبلمس نيطقعند  - ز     ُ/ٓ
 األسناف بشكل كامل.

صوهتا مثل صفَتية،  -
 صوت النحل.

خركج طرؼ اللساف  -
بُت األسناف فتشبو 

 الذاؿ.
اسم خاطئ منتشر  -

يوجد  فبلؽبا ) زىٍين (،
 أم حرؼ هبذا االسم.

إضافة الـ آخر  -
 اظبها.

 

 مرققة. - س    ِ/ٓ
آخرىا نوف ساكنة  -

 فقط.

خركج طرؼ اللساف  -
 بُت األسناف.

امتداد بعض  -
 الشفتُت.

 قلقلة النوف. -

 

 مرققة. - ش    ّ/ٓ
، أم ينتشر ُمتفشية -

امتداد الشفتُت  -
 لؤلماـ.
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 صوهتا يف الفم.
آخرىا نوف ساكنة  -

 فقط.

 قلقلة النوف. -

 مفخمة. - ص    ْ/ٓ
اظبها  نيطقنبدأ يف  -

بالتفخيم، مث ننتهي بًتقيق 
 الداؿ مع  نيطقآخرىا عند 

 .القلقلة.

امتداد الشفتُت  -
 لؤلماـ.

تفخيم الداؿ  -
 آخرىا.

 عدـ قلقلة الداؿ. -

 

 مفخمة. - ض    ٓ/ٓ
 تبلمسمستطالة، ت -

حافتا اللساف باغبنك 
 .بضغط األعلى

اظبها  نيطقنبدأ يف  -
بالتفخيم، مث ننتهي بًتقيق 

الداؿ مع  نيطقآخرىا عند 
 .القلقلة

ضرب اللساف  -
فتتولد باغبنك األعلى 

 (.) طا 
تفخيم الداؿ  -

 آخرىا.
 عدـ قلقلة الداؿ. -

 

 مفخمة. - ط    ُ/ٔ
هبا طرقعة، أم ضرب  -

 اللساف باغبنك األعلى.

  

 مفخمة. - ظ    ِ/ٔ
ىبرج طرؼ اللساف بُت  -

 الشفتُت.

عدـ خرج طرؼ  -
اللساف بُت األسناف، 

 فتشبو الزا اؼبفخمة.

 

 بعد كسر  مد اليا - مرققة. - ع    ّ/ٔ
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 اء.نوبدث عند خرج اؼباء من اإل صوتالبػىٍعبػىعىة:  - ُ
 يتدرب األعاجم على تقليد صوت الذئب؛ مث نيطق العُت. - ِ
 الغىٍرغىرىة: ىو ترديد اؼباء يف اغبلق دكف بلعو. - ّ

 ىذا يفعلو الصغار عند اللعب باؼباء، كييطلب من اؼبريض استخداـ بعض األدكية هبذه الكيفية، الغرغرة.
َِةٓرََغجٗٓ) ...  إذا مل تتضح الغرغرة، فستشبو اؽبا، كالحظ اآلية: - ْ جَٗٓوَيۡدُغَٔج َْ  َٗاألنبياء :  (ةۖٓةَٓوَر

هبا بػىٍعبػىعىة -
يشبو ، ُ

 .ِالذئب )عىٍو(صوت 
ليونة اليا ال مدىا  -

 ) عىٍُت (.بكسر 
آخرىا نوف ساكنة  -

 فقط.

 ) ًعُت (. العُت
 قلقلة النوف. -

 مفخمة. - غ    ْ/ٔ
نبدأ بتفخيمها كننتهي  -

 بًتقيقها عند اليا كالعُت.
 .ّتشبو صوت الغرغرة -
آخرىا نوف ساكنة  -

 فقط.

 ترقيقها. -
توضيح عدـ  -

 .ْالغرغرة، فتشبو اؽبا
 قلقلة النوف. -

 

مهموسة، أم نظهر  - ؼ    ٓ/ٔ
 دفعة اؽبواء يف أكؽبا.

عدـ توضيح اؽبمس  -
 اػباص هبا.

التكلف يف ربريك  -
 الشفة السفلى.

 

 مفخمة. - ؽ    ُ/ٕ
أكؽبا مفخمنا،  طقنن -

 كآخرىا عند الفاء مرقق.
تسكُت الفا فقط، مع  -

 ها ) كاؼ (.نيطق -
 .تفخيم الفا -
 قلقلة الفا. -

عند اػبلط بينها كبُت  -
يتوجب عليك الكاؼ 

العمل عليهما حىت 
يتقن الطالب التفرقة 
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تستطيع معرفة خيشمتك للمد أك ال، عن طريق غلق األنف عند اؼبد؛ فلو ظبعت الصوت خالصان كاضحنا، فهو صحيح؛ أما لو ظبعتو مكتومنا، فو  - ُ

 ىبرج من األنف كىذا خطأ.

 ا كصوتنا.نيطقبينها  توضيح صفتها.
 مرققة. - ؾ    ِ/ٕ

تسكُت الفا فقط، مع  -
 توضيح صفتها.

الشكل الذم داخلها  -
ىو كاؼ صغَتة أكؿ 

ة، كليس نبزة. لمالك
ك  ُصورة رقم )الحظ 

 .آخر اعبدكؿ (ِ

 ها ) قاؼ (.نيطق -
 قلقلة الفا. -
 بداخلها نبزة. -

 

تسكُت اؼبيم فقط  - ؿ     ّ/ٕ
آخرىا، مع توضيح 

 صفتها.

قلقلة اؼبيم، أك زيادة  -
 غنتها.

 

تسكُت اؼبيم فقط  - ـ    ْ/ٕ
آخرىا، مع توضيح 

 صفتها.

قلقلة اؼبيم، أك زيادة  -
 غنتها.

 

 مرققة. - ف    ٓ/ٕ
ا  - سبتد الشفتاف لؤلماـ مدن

.  كامبلن
تسكُت النوف فقط   -

آخرىا، مع توضيح 
 صفتها.

قلقلة النوف، أك   -
 زيادة غنتها.

مد الواك  ُمةشى يٍ خى  -
 كسطها.

ف ىبرج اؼبد هبب أ -
خالصنا من الفم، كال 

ىبرج من األنف ) 
 اػبيشـو ( أبدنا.

رأس النوف كاؼبيم  -
 ، أما زبرج من اػبيشـو

 مدنبا فمن الفم.
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 نيػ|ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو|فٍ   
 
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي|ػمٍ ػػػػػػػػػػ|ػمً   

 مرققة. - ك    ُ/ٖ
سبتد الشفتاف لؤلماـ  -

 أكؽبا كآخرىا.
آخرىا كاك مرققة ساكنة  -

 فقط.

 تفخيمها. -
 قلقلة الواك. -

 

 مرققة. -ٓه    ِ/ٖ
ها نيطقىوائية، أم عند  -

 ىبرج ىواء.

وضيح صفة عدـ ت -
أك  اؽبوائية، فتتشبو باغبا

 بالغُت.

 

 مرقق. هانيطقك  اظبها - ء    ّ/ٖ
اظبو ال وبتوم على  -

 نفسو.
 تسكُت ميم ) ىػىٍمػػزىة (. -
 اؽبا آخره. نيطقتوضيح  -
حرؼ رظبها من رأس  -

أك عُت بداية  العُت
 .الكلمة

 ِك  ُ انظر لصورة رقم )
 .آخر اعبدكؿ (

 نيطقعدـ توضيح  -
اؽبا أك تقريبو من اػبا، 
فيصبح االسم ) ضبزة 

.) 
 الزا )ذاؿ(. نيطق -

 

 مد خالص 

 من الفم

 مد خالص 

 من الفم
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ا يف غَتىا، كاغبذؼ رظبنا أم بدكف اال - ُ  تصاؿ باغبركؼ كتابة.يأيت بكثرة يف حذؼ مد صلة ىاء الضمَت اؼبذكر الغائب رظبنا، كقليبلن جدن
 كمل أجدىا بشكل كبَت يف مصحف حفص إال طبعة زبص دكلة قطر. 

 مرقق. - ل    ْ/ٖ
 كتيسمى باليا اؼبوقوصة. -

 ال يينقط أم شكلو - 
ال وبتوم على نقاط 
ربتو، كىذا يف الرسم 

أما اإلمبلئي  ،العثماين
 و.نيطقفعلى حسب 

ىو ىو اغبرؼ السابق  -   ٓ/ٖ
 )ل(.

ييقرأ مثل السابق )ل(  -
لكن بتسريع مٌده؛ طبقنا 

 ألداء القاعدة.
 غبرؼ )ل(. رسم ثافو  -
يأيت يف مصحف ركاية  -

فقط، أما  ُحفص صغَتنا
يف ركاييت كرش كقالوف 

 فيأيت كبَتنا كصغَتنا.
 كتيسمى اليا اؼبعقوصة.

تتبعي ؽبذا الرسم  عند - 
 - صاحفاؼبيف 

 - بالركايات الثبلث
اؼبنتشرة يف بلداف 
 -اؼبسلمُت ) مصر 

 -اعبزائر  -تونس 
بدكف  اؼبغرب ( كجدتو

نقاط ربتو؛ سواء ريسم 
 ا أك كبَتنا.صغَتن 

فكاف من األفضل السَت 
على الشائع، فنكتبو 

 ىنا بدكف نقاط ىكذا 
( حىت ال نشتت )

 الصغار.
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 العُت كالكاؼ: الفرؽ بُت رظبي -

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ذ2صورةذرقمذ)ذ (ذ1صورةذرقمذ)ذ
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 اندرس انثاني
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 ق ما يناسب الدرس اغبايل.ارجع ؼبهمات الدرس األكؿ كطبِّ  -ُ
 .كاحد يف اؼبربع بنفسقراءة ما  -ِ
 ، كما سنوضح يف مقدمة الدرس.قراءة اغبركؼ بأظبائها ليس ككلمة كاحدة -ّ
 نركز معو على أشكاؿ اغبركؼ اؼبختلفة على حسب موقعها بالكلمة. -ْ
 ط ـبتلف فقط.اػباالختبلؼ بُت أشكاؿ خطوط اغبركؼ، بأف كلها كاحد كلكن  لطالبنوضح ل -ٓ
 نركز معو على اغبركؼ اؼبتشاهبة رظبنا كلفظنا. -ٔ
 الًتكيز على أشكاؿ اؽبمزة كما سنوضحها يف مقدمة الدرس. -ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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 ا ( كال تيقرأ ) بىكىٍت(.تى  اؼٍ ا كى تيقرأ ) بى قراءة اغبركؼ بأظبائها فقط كليست ككلمة، مثل: )بكت(  -
 .اآلخركل حرؼ عن   اكل حرؼ يف اؼبربع لو لوف ـبتلف عما بعده، كذلك لكل يفرؽ الطالب نظرن   -
  رظبنا. ، كيعرؼ بدايتو كهنايتورسم اغبرؼ عن اآلخر الطالب يبيز يفائدة ألواف اغبركؼ كما قلنا لك -
 أحرؼ، ككل ما يف اؼبربع ييقرأ يف نفس كاحد دكف تقطيع بينهم. ّحرفاف أك اؼبربع الواحد بو حرؼ أك  -
 منها: ثَتةك  وائدللدرس ف -

 التدرب على أشكاؿ اغبركؼ على حسب موقعها يف الكلمة. -                 
 التدرب على أشكاؿ اػبطوط اؼبستخدمة يف كتابة اؼبصحف. -                 
 درب على سرعة قراءة اغبركؼ عن طريق خلط اغبركؼ ببعضها.الت -                 
 .بعدهالتدرب نظرنا على كصل اغبرؼ كتابة دبا  -                 
 ا.نيطقالتدرب على قراءة اغبركؼ اؼبتشاهبة رظبنا ك  -                 
 التدرب على التفخيم كالًتقيق. -                 

 ما بعدىا.تنفصل ع ُ( زيٍر ذىا ًكدٌ ا رظبنا ماعدا ىذه اغبركؼ ) كل اغبركؼ تلتصق دبا بعدى  -

 الفرؽ بُت األلف كالبلـ رظبنا: -
 ا خط مستقيم عمودم ) ا (.حرؼ األلف كالبلـ كبلنب    

 ) اـ (.  ) لػػم (، كإذا انفصل فهو األلف : لو اتصل باغبرؼ الذم بعده فهو البلـالبداية كالوسطيف  
 يف هناية الكلمة: لو كجدتىو بنصف دائرة ألسفل فهو البلـ ) مػػػل (، كإال فهو األلف ) مػػا (.       

 كسنوضحو يف مكانو بالدرس. ،اؽبمزة إذا جاءت فوؽ اغبرؼ أك ربتو فكل اغبرؼ ييسمى نبزة -
                                                           

 الًود: كثَت اغبب. - ُ

 ثانيالدرسذالذمؼدمة
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 الصحيح:ؽبذا الدرس قواعد لقراءتو لكي نضبط أداءه  -
ا دبفرده يف اؼبربع فاقرأه كما قرأتو يف الدرس األكؿ، باألخص اغبرؼ الثبلثي  -ُ  إذا كجدتى حرفنا كاحدن

 .الذم كسطو حرؼ مد أك لُت
 .كالدرس األكؿ  اققن قرأ دبد حركتُت ؿبي أم لو كجدتى حرؼ )ب( يف اؼبربع دبفرده فيي  
 حركات كما يف الدرس األكؿ. ّ قرأ دبد أكثر من حركتُت حوايلكلو جدت حرؼ )ؿ( فيي  
قرأىم دبد حركتُت اا بو حرؼ مد أك لُت، فهأك كل اككاف أحدى أحرؼ معنا ّكإذا كجدتى حرفُت أك  -ِ 

 .متساكو 
 .( دبد البلـ حركتُت فقط ألهنا مل تيكتب منفردة فٍ لً أى  ٍـ ) الى  قرأا)ال( ف حرفُت معنا مثل أم لو كجدتى 

 للثبلثة. ا ( دبد حركتُت مساكو بى  ٍـ ا الى قرأ ) بى اأحرؼ مثل ) بلب( ف ّ كلو كجدتى 
 قراءة ما يف اؼبربع بنفس كاحد دكف تقطيع. -ّ
غَت صحيح  نيطقحرؼ األلف اؼبوجود يف الصوتيات، ألف ال نيطقا على ال يعتمد الطالب اعتمادنا كيلي   -ْ

 .الصحيح من اػبطإعلِّم كما كضحنا بشكل كامل ففيو نظر، فيلقنو اؼب

 

 

 

 

 

 ثانيالدرسذالذقواسدذقراءة
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 اؼبركبة: حرؼ مع آخر أك عدة حركؼ. - ُ

 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

 نيطقعدـ  - الدرس الثاين ُ/ُ
 البلـ.

 ترقيق الداؿ. -
توضيح السُت  -

مع إدخاؽبا يف 
 الثا.

 توضيح مد اليا -
 يف آخر )الثاين(.

 تفخيم الداؿ. -
السُت ثا،  نيطق -

 ا.الثا سينن  نيطقأك 
عدـ توضيح مد  -

يف آخر  اليا
 )الثاين(.

ال نشدد على  -
الصغَت الذم 

ينسى اسم 
الدرس كال يعرؼ 

قراءتو، ألنو مل 
يتعلم بعد 

 القراءة.
 نيطقلكن هنتم بال

 .الصحيح للدرس
الًتكيز على  - ُاؼبركبة اؽبجاءً  حركؼي  ِ/ُ

ضبط حركات 
 اعبملة.

  

ناه طقنكما   طقنيي  ا ُ/ِ
 يف الدرس األكؿ.

كضحنا اػبطأ  -
الشائع يف الدرس 

 السابق.

ؼ الطالب أف عرِّ ني 
األلف )ا( ال 

يوجد فوقها شيء 
كال ربتها، ىكذا 

مثل اػبط 
اؼبستقيم كما 

 ثانيالدرسذالذتعؾققذسؾى
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 يراىا.
البلـ دبد  - ال ِ/ِ

حركتُت فقط، كما 
كضحنا يف قواعد 

 قراءة الدرس.
الصحيح  نيطقال -

 لؤللف.

األلف  نيطق -
 خطأ.

 

ِ/ّ 
ارجع لػ  - ال

(ِ/ِ.) 
نقوؿ للطالب  (.ِ/ِارجع لػ ) -

ىذا نوع خط 
 .آخر لبلـ ألف

فهذه األشكاؿ 
 ال /  ال  )كلها 

 (  الـ /  ال / 
 ـٍ )الى  طقنتي 
 .(فٍ لً أى 

تقيم عمودم، فلو اتصل باغبرؼ الذم بعده فهو الـ، كإذا مس خطحرؼ األلف كالبلـ كبلنبا 
 (. فرؽ بينهمافظ ؼبن ال يي ) قاعدة ربي  انفصل فهو ألف.

 با ْ/ِ

ا دكف نبزة بى  -
 آخرىا.

زيادة نبزة آخر  -
 البا )باء(.

أك جعل نبزة 
األلف مشًتكة 

بينهما كاؼبشددة 
 )باأ لف(.
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األلف  نيطق -
 .خطأ

 ال ٓ/ِ

ارجع لػ  -
(ِ/ِ.) 

  (.ِ/ِارجع لػ ) -

كما يف تيقرأ   - ؿ ٔ/ِ
دبد  الدرس األكؿ

 حركات تقريبنا. ّ

  مد حركتُت. -

ارجع لػ  - الـ ُ/ّ
(ِ/ِ.) 

ؼ الطالب أف عرِّ ني  (.ِ/ِارجع لػ ) -
ىناؾ مواقع لػ)ال( 

كسط ك ية ابد
كهناية الكلمة، 

ا أشكاؿ كأيضن 
 خطوط ـبتلفة.

األعلى اغبرؼ  - حل ِ/ّ
أكالن كىو  طقنيي 

 البلـ )ؿ(.
النغمة  -

 .الصحيحة
 

يعتقدكف أف  -
 نربةالبلـ ىي 

حرؼ مثل 
)ب،ت،ث،يػ( كال 

 توجد نقط.
 اؼبربع بأداء نيطق -

عن  ةـبتلف كنغمة
 اؼبطلوب.

ؼ الطالب عرِّ ني  -
أف إذا جاء 
حرفاف فوؽ 

بعضهما فنقرأ 
، لذا  األعلى أكالن
.أسنقرأ البلـ   كالن

ه بأف ذكرِّ كني 
للكتابة العربية 
خطوط كىذه 
نوع البلـ كيتبت ب
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 .آخرخط 
 ال ّ/ّ

ارجع لػ  -
(ِ/ِ.) 

  (.ِ/ِارجع لػ ) -

 ـٍ ا الى تيقرأ ) بى  - بلـب ْ/ّ
ا ( مع توضيح بى 
اؼبيم آخر  نيطقك 

 البلـ.

قراءهتا ) با ال  -
با ( حبذؼ اؼبيم 

 آخر البلـ.

 

 ّدبد حوايل  - كػ ٓ/ّ
حركات مثل 
 الدرس األكؿ.

  مدىا حركتُت. -

 ّدبد حوايل  - ؾ ٔ/ّ
حركات مثل 

 األكؿ.الدرس 

  مدىا حركتُت. -

توضيح الفا  - نت ُ/ْ
 آخر الكاؼ.

عدـ توضيح  -
الفا آخر الكاؼ 

 أك حذفها.

 

  ارجع للسابقة. ارجع للسابقة. كب ِ/ْ

ألف  نيطق - كا ّ/ْ
صحيحة كما 

 كضحنا.

  

   ارجع للسابقة. اك ْ/ْ
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بنفس كاحد  - بكت ٓ/ْ
 دكف تقطيع.

توضيح فا  -
 الكاؼ.

  

توضيح الثا  - تكث ٔ/ْ
خبركج طرؼ 
اللساف بُت 

 األسناف.

  

 كِكُ/ٓ
 ٓكْكّ

مثل الدرس  - ب،ت،ث،ن،ى
 األكؿ.

تتايل اؼبتشاهبات  
 يف الرسم.

 كٔ/ٓ
 كُ/ٔ
 ْكّكِ

تتايل متشاهبات   ْ/ِارجع لػػ  - ، تا، يا، ثابا
 الرسم.

مد اغبرفُت دبد  - بس، يس ٔكٓ/ٔ
 حركتُت فقط.

مد السُت أكثر  -
السابق من اغبرؼ 

 ؽبا.

 

 ٓ/ٔارجع لػػ  - نس ُ/ٕ
اغبرؼ الذم  -
كفوقها  نربةرسم يي 

نقطة كيلتصق دبا 
فهو النوف  بعده

 كليس الذاؿ.

ىبلطوف من بُت  -
النوف كالذاؿ يف 

 .رسمال

الرسم  تشابو -
 .من لصق كفصل

   ٓ/ٔارجع لػػ  - تس ِ/ٕ
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 ٓ/ٔارجع لػػ  - ثس ّ/ٕ
الثا ىبرج طرؼ  -

اللساف بُت 
 األسناف.

السُت ال ىبرج  -
 طرؼ اللساف.

اغبرفُت  نيطق -
خبركج طرؼ 

 اللساف.
اغبرفُت  نيطق -

بعدـ إخراج طرؼ 
اللساف بتبلمس 

األسناف العليا مع 
 السفلى.

عدـ إخراج  -
طرؼ اللساف يف 
الثا كإخراجو يف 

 السُت.

 .نيطقتشابو ال -
تدريب فبتاز  -

 -من اؼبؤلف 
 .-رضبو اهلل 

مد اغبرفُت دبد  - تحثج،  ٓكْ/ٕ
 حركتُت فقط.

 تشابو الرسم. - 

مد اغبرفُت دبد  - نخ ٔ/ٕ
 حركتُت فقط.

ترقيق النوف  -
 كتفخيم اػبا.

تدريب تفخيم  - ترقيق اػبا. -
 كترقيق.

مد اغبرفُت دبد  - يح، بج ِكُ/ٖ
 حركتُت فقط.

  

ٖ/ّ 
 يم

مد اغبرفُت دبد  -
 حركتُت فقط.

اغبرؼ الثاين  -

الفرؽ بُت  -  
اؼبيم كالواك من 

حيث الرسم، ىو 
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كليس ىو اؼبيم 
 الواك.

أف الواك شرطتها 
ؿ ز السفلية تن

 مثل الرا ألسفل
كال سبتد على 

 السطر.

 / ـو مـ

 ٓكْ/ٖ
 ، نم، تممب ٔك

 دبد مد اغبرفُت -
 حركتُت فقط.

 حرؼ البا يف  -

( كيتب خبط  مب )
ـبتلف عن إخوانو 
النوف كالتا، كالعربة 

ربديد اغبرؼ  يف
عدد النقاط ب

 كموضعها.

 نظرنا التدريب - 
لى أنواع ع

اػبطوط العربية 
كتب هبا كاليت يي 

اؼبصحف، 
طالب لل حوضِّ كني 

 ،االختبلفات
كالعربة ىنا 

بالنقاط 
 كموضعها.

ٗ/ُ 
 ثم

   ّ/ٖارجع لػػ  -

ىب، ىي، ىن، ىت،  ُ:ٔ/ٗ

 ىث

مد اغبرفُت دبد  -
 حركتُت فقط.

 تشابو الرسم. - 
كضحنا سابقنا  -

أف اغبرؼ اليا 
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اؼبتطرؼ آخر 
السطر ال يينقط 

يف رسم 
اؼبصحف، 

(، ل)ىكذا
كليس ىكذا 

 .(م)
األحرؼ  كل  - نبل ُ:ٔ/َُ

بنفس الثبلثة 
 كاحد دكف تقطيع.

ذكرنا يف  - 
اؼبقدمة الفرؽ بُت 

البلـ كاأللف 
 آخر الكلمة.

 ٖصفحة:
ُ/ْ:ُ 

بنن، تني، ينت، 

 ثنث

كل األحرؼ   -
بنفس الثبلثة 

 كاحد دكف تقطيع.

  

 ٔكٓ/ُ
 ك
ِ/ُ 

 ج، ح

 خ 
مثل الدرس 

 األكؿ.
  

اػبا مفخمة،  - خب ّ/ِ
 كالبا مرققة.

  ترقيق اػبا. -
اعبيم  نيطق - يجب ٔ/ِ

 صحيحنا.
اعبيم  نيطق -

)جا( بسبب نغمة 
 ما قبلو كبعده.

 

  ترقيق اػبا. - اػبا مفخمة. - بخت ُ/ّ
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ترقيق ما قبل  -
 كبعد اػبا.

ّ/ٔ 
 هـــت

اغبرؼ الثاين  -
ىو اؽبا لكن خبط 

 الرقعة.

 
  

 ،( )  ىكذا ؽبا كما ييرسم يف اؼبصحفرؼ اآخر غب خطناكاف من األفضل أف يضاؼ ىنا 
 فيجب التنبيو على الصغار.

 ر ، ز ّكِ/ٔ
خبط  ،را ، زا -

 آخر.
 ىبلطوف بُت الرا  

 ( كاؽبا  ر )

 (. هـ )
(، بأف لو الشرطة األخَتة نزلت ربت السطر كامتدت فهي  ـه  ( ك ) ر  نضبط الفرؽ بُت شكلي )

  .فهي اؽبا (ـه  )  على السطر ىكذا ظلت(، كلو  ر  الرا  )
توضيح النوف  - سل، شل ّكِ/ٕ

آخر السُت 
 كالشُت.

 (. ـٍ الى  ُتٍ ) سً 

إدغاـ ) حذؼ  -
( النوف يف البلـ 
ـٍ(  ىكذا ) ًسيبل 

 

قلقلة  كضوح - صب ِ/ٖ
 الداؿ آخر صاد.

حذؼ الداؿ  -
آخر الصاد أك 

 عدـ قلقلتها.

 

   انظر للسابق. - ضا ْ/ٖ
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توضيح نوف  - عس، غر ْكّ/ٗ
 عُت  كغُت.

قلقة النوف أك   -
كسرىا آخر العُت 

 كالغُت.
تبديل موقع 

النقاط، فمثبل 
 يقولوف على 

 .( غُت را عس )

وضع النقاط تي 
فوؽ رسم اغبرؼ 

كال  ،أك ربتها
 تسبقو أك تتأخر

كلوف النقطة  ،عنو
ىو نفس لوف 

 حرفها.
ذلك  بٌُت ني 

للطالب حىت ال 
 ىبلط.

   ِ/ٖانظر لػػ  - صع، ضغ ٔكٓ/ٗ

 توضيح نوف - بعد، تغذ ِكُ/َُ
 كغُت.عُت 

قلقة النوف أك   -
كسرىا آخر العُت 

 كالغُت.

 

يقولوف ألف،  - نبزة. كلهم  - أ ، ؤ، ئ ّ:ٓ/َُ
 كاك ، يا.

كيقولوف ألف  -
نبزة، كاك نبزة، يا 

 نبزة.

 

 ،اليت زبص الرسم العثماين، حىت ينتبو الطالب ؽباكاف من األفضل إضافة الرظبات األخرل للهمزة 
 ككلها ريظبت يف اؼبصحف على ىذه األشكاؿ:

 (ٓـىٕـٓٓٓ/ٓوٕٓٓٓ/ٕٓيٓٓٓ/ٓٓإٓٓ/ـبـٓٓٓٓٓ/ئٓٓٓٓٓٓ/ؤٓٓٓٓٓ/أٓٓٓٓ/ءٓٓ)     
كلو ييسمى كالضابط ىو لو أف اؽبمزة جاءت فوؽ اغبرؼ أك ربتو فاغبرؼ  ،فكل ىذه تيسمى نبزة
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 .ىمزة
 - يدرسها الطالبكس ،على حسب موقعها يف الكلمةبأحد ىذه األشكاؿ لكن ىبتلف رظبها  

 .يف اؼبذكرات التدريبية يف الكتابة كاإلمبلء -بإذف اهلل 
 ٗ صفحة

ِ/ُ 
إدغاـ )حذؼ(  - قفل

الفا آخر القاؼ، 
 ) قاف االـ(. طقنفت

  

 م، مٓ ْكّ/ِ
كبلنبا حرؼ   -

ميم، لكن اختلفا 
 يف نوع اػبط.

    

ّ/ُ 
لـم

إدغاـ )حذؼ(  -
اؼبيم آخر البلـ، 

 (.مِّيمٍ ) الى  طقنفتي 
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 الدرس األكؿ كطبق ما يناسب الدرس اغبايل.ارجع ؼبهمات  -ُ
 ع يف نفس كاحد.قراءة ما باؼبرب -ِ
 بالتجويد كليس ككلمة كاحدة، كما سنوضح يف مقدمة الدرس. قراءة أظباء اغبركؼ -ّ
 قدرع رئتو حىت تستقبل أكرب تتوسلكي  ُالنفسإطالة ف الطالب على سبرين رِّ م الدرس مبي قبل بداية تعل   -ْ

 .واءمن اؽب
الًتكيز على تطبيق الطالب ألحكاـ التجويد باغبركؼ اؼبقطعة بأكملها بالتلقي كالتقليد دكف  -ٓ

 .ِمعرفتها
 .ّال يتهاكف مع الطالب يف تطبيق األحكاـ حبجة صغر سنو -ٔ
ييستثٌت يف دقة ضبط كتطبيق األحكاـ من لديو عذر يف التنفس أك من دكف السادسة ككبار السن -ٕ

ْ. 
كف الدرس مهما حدث، فعلى األقل يستمعوف كيرددكف ف من دقة ضبط قراءة الدرس ال يتعد  اؼبستثنو  -ٖ

 الدرس عدة مرات، كال يًتكو الطالب بتاتنا حىت كلو كاف صغَت السن.

                                                           
فيقـو بتفريغ كىو أف هبلس الطالب بشكل مستقيم مث يأخذ نفسنا عميقنا من األنف دكف انقطاع، مث يكتمو يف رئتيو كيصرب حىت يشعر باالختناؽ  - ُ

 اؽبواء من الفم تدرهبييا.
 كيكرر ىذا التمرين عدة مرات مع اؼبعلِّم كمع نفسو باؼبنزؿ.

ا: عند أخذ النفس ال يقـو الطالب برفع صدره أك بإحداث صوت التنفس، بل يأخذ النفس كأنو مل يأخذه دكف إحداث أم  مبلحظة ىامة جدن
 عبلمات مرئية أك صوتية.

 مرين أتى بفائدة كبَتة جدا سواء يف ضبط قراءة الدرس أك يف تبلكة الطالب فيما بعد.كهلل اغبمد ىذا الت
 سيتم شرح كل حكم على حسب الدركس القادمة. - ِ
 .كهلل اغبمد بتمرين إطالة النفس كالصرب كاجملاىدة أتقن صغار السن: من سن السادسة كاػبامسة أيضنا قراءة ىذا الدرس على الوجو اؼبطلوب - ّ
االستثناء بعد األخذ باألسباب من التدريب على إطالة النفس كاجملاىدة؛ كلكل قاعدة شواذ، فيوجد من دكف السادسة أتى بالدرس بامتياز،  - ْ

 كيوجد أيضا من كبار السن كمرضى القلب من أتى باؼبدكد مضبوطة كؿبققة.

 ثالثذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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من معرفة الطالب لؤلمور الشرعية باغبركؼ اؼبتقطعة، كسنوضح ذلك  ُدمقى الًتكيز على اعبانب العى  -ٗ
 دبقدمة الدرس.

بإعطاء الطالب الشرح بصورة مبسطة كما  اؼبعلِّميف الدركس اليت ربتوم على أحكاـ ذبويد، يقـو  -َُ
 شرحتي أك بطريقة أبسط منها إف توفرت لك.

كإف كجدنا الطالب قد أمل  هبا كاستوعبها  ،شرح األصل كاألىم يف األحكاـ كاؼبعلومات يكالقاعدة لدينا ى
 فنتوقف.فنزد لو يف اؼبعلومات، كإال 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
فالواجب علينا حفظ كذبويد الفاربة، كباقي القرآف حفظو سنة كليس فرضنا، فعلم ابنك ا أف العقيدة كاؼبنهج أىم بكثَت من التجويد؛ علموا جيدن ا - ُ

 كطالبك العقيدة )عقيدة أىل السنة كاعبماعة، اليت مات عليها ابن باز كابن عثيمُت كاأللباين( كاىتم هبا.
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 :ُبذة عن اغبركؼ اؼبقطعةني  -

 .ببلغينا ؽبا معٌت يف غرضها كمغزاىا بتعجيز العرب لكنك  ليس ؽبا معٌت يف ذاهتا اللغوية، -       
 من آيات القرآف الكرًن. -       
 تبت متصلة ببعضها.كالكلمة مع أهنا كي   غَت مركبة ىجائية يت باؼبقطعة ألهنا حركؼظبي  -       
 تيقرأ كاغبركؼ اؽبجائية بالدرس األكؿ مع أحكاـ التجويد. -       
 تأيت يف بداية بعض السور. -       
 حرفنا ىجائينا كما سنوضح الحقنا. ُْال زبرج عن  -       
 جبوار بعضها.) طو ( أك ) يس (، بل حركؼ ىجائية أتت  ليس من أظباء النيب  -       
       

 

 

 

 

 

 

                                                           
 النقاط مأخوذة من فتاكل ابن باز كابن عثيمُت. - ُ

 ثالثالدرسذالذمؼدمة
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 فقط اؼبوجود بالدرس الثالث، أما غَته من األحكاـ فسيأيت كقتها يف درسها. ُسنشرح حكم اؼبد -
.نوعاف: الطبيعي كامن أنواع اؼبدكد  -  لبلـز
يف الدرس األكؿ آخر ىذه  -أيها الطالب  - مد الصوت كما فعلتى : ىو الطبيعي األصلي المد 

 األلف آخرىم. نيطقخ ...(، كمقياس زمنو ىو ألف كاحد أم  -ح  -ث  -ت  -اغبركؼ: ) ب 
صوتك فيو يف الدرس الثاين حينما قرأت ىذه األحرؼ: ) بلب ( أك ) بكت ( أك )  أك ىو الذم مددتى 

 تك دبقياس طبيعي.دبد أصلي طبيعي أم مددتى صو  هبب (، فكل ىذه ميددتٍ 
، كلكن ؼبا ث ...( -ت  - من ) ب مبلحظة: مد البلـ دبفرده كما قلنا يف الدرس األكؿ ىو أطوؿ قليبلن 

ث ...( كما كضحنا يف الدرس  -ت  -أتت مع غَتىا يف الدرس الثاين فأصبحنا مبدىا مثل: ) ب 
 األكؿ.

 
 ألفات. ّيعي أم أضعاؼ اؼبد األصلي الطب ّىو  :المد اللـز 

ف نقوؿ ) با ( ألفات، فبدالن من أ ّآخرىا ىا، فانطق اؼ مدأضع ّالػػ ) ب ( بػػ  طقفعندما تريد أف تن
 سنقوؿ ) بااا (.

ا طبيعينا مد أم حرؼ  فإذا أردتى   فمده كما يف الدرس الثاين عندما يأيت معو حرؼ أك حرفاف.مدن
 مده الطبيعي.أضعاؼ  ّفمده بػػ  مدنا الزمنامد أم حرؼ  كإذا أردتى 

                                                           
كالطوؿ اػباص باؼبد الطبيعي كالبلـز دكف مقياس باغبركات ألف الطالب حىت اآلف مل يأخذ اغبركات، كالعربة حاكلت توضيح مقياس مد القصر  - ُ

 بالتلقي كاؼبشافهة.
 يركز اؼبعلم بشرح حكم اؼبد كما سنوضح كباقي األحكاـ بالتلقي كاؼبشافهة.

 ذتجوودالأحؽامذ

 

 ادلدذالطبقعيذوالالزم
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ا طبيعينا كمدنا الزمنا؛ فكيف  دٌ لك مي  لو قلتي  -أيها الطالب  -كالسؤاؿ ىنا لك   حرؼ ) ؾ ( مدن
 و؟طقنست

ا طبيعينا، فسريأاعبواب: لو   مده كما يف الدرس الثاين عندما يأيت معو حرؼ آخر،أد مد حرؼ ) ؾ ( مدن
 (. اؼٍ قوؿ ) كى أف

ا الزمنا، فس كإذا أردتي   (. اااؼٍ قوؿ ) كى فأأضعاؼ مده الطبيعي،  ّمده أمد حرؼ ) ؾ ( مدن
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 حرفنا، كىي: ُْاغبركؼ اؼبقطعة يف القرآف الكرًن ال زبرج عن  - 

 أقساـ: ّكتنقسم من حيث نوع مدىا لػػػ 
 (. ا، كىو حرؼ كاحد األلف ) ِدقسم ال يبي  -ُ    
ا طبيعيناقسم يبي  -ِ      أحرؼ: ٓ ي، كى) كما يف الدرس األكؿ كالثاين (ّد مدن

 (.  ر -ق  -ط  -م  -ح )                     
 (. طىٍهر حىيٍ  ؾبموعة يف صبلة: )          

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - ُ

ػػرٍ  ---عىشىػٍر  كىيىٍجمىػعي اٍلفىوىاتًػحى األىٍربىػعٍ  ( ذىا اٍشتػىهى رنا مىٍن قىطىٍعػػكى يػٍ    )ًصٍلػػوي سيحى
 
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - ِ

ا طىًبيًعػيِّػػا أيلًػػػػػػػػػػػػفٍ   ---كىمىا ًسوىل الحىٍرًؼ الثُّلىًثٍي الى أىلًػٍف  هي مىػدِّ  فىػمىػدُّ
 
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - ّ

ػػيٍّ طىاًىرو( قىػًد اٍنحىصىػػػرٍ     ---ًفػي فػىوىاًتًح السُّػوىٍر     كىذىاؾى أىٍيضنا   ًفي لىٍفًظ )حى
 كزيدت األلف يف ) طاىر ( لضركرة شعرية كىي استقامة كزف البيت.

 

 ُ  ِ  ّ   ْ   ٓ  ٔ     ٕ  ٖ  ٗ َُ ُُ ُِ ُّ ُْ 
 ؾ  ع  ط  ؽ  ف  ـ   ا   ر   م  ح  س  ق   ؿ   ص 

 :ُؾبموعة يف صبلة
  ػػكى ػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػطى ػػػػػػػٍن قى ػػػػػػػػػرنا مى ػػػػػػػػػػيٍ ػػػحى ػػػػػػػػوي سي ػػػػػػػلٍ ػػػػػػصً                  

 

 تؼدقمذاحلروفذادلؼطعةذسؾىذحدبذنوعذمدها
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 أحرؼ:  ٖ ي، كىيف الدرس الثاين ( د  أضعاؼ ما مي  ّ)  ُد مدنا الزمناقسم يبي  -ّ    
 (. ص -ؽ  -ف  -ؿ  -س  -ع  -ـ  -ؾ )                       

 (  كىٍم عىسىٍل نػىقىػصٍ  ؾبموعة يف صبلة: )          
 ألف اؼبد كقع يف حرؼ من اغبركؼ اؽبجائية. الحرفيكييسمى باؼبد البلـز 

 اؼبد الزائد عن الطبيعي.( كتيسمى عبلمة كاؼبد البلـز يف اغبركؼ اؼبقطعة نضع فوقو ىذه العبلمة )
أضعاؼ  ّ ىذا اغبرؼفبلبد من مد  فوؽ حرؼ من الحركؼ المقطعةىذه العبلمة  فإذا كجدتى 

 (. كىٍم عىسىٍل نػىقىػصٍ الطبيعي أم مدنا الزمنا، كلن ىبرج عن حركؼ: )

 (؛ ٓسٓـيلك إذا كجدتى ىذين اغبرفُت مضبوطُت ىكذا )  لو قلتي  -أيها الطالب  -كالسؤاؿ ىنا لك 

 و؟طقنفكيف ست
يف الدرس  د  ما مي  أضعاؼ ّأما السُت فسأمدىا دبقدار  ،كالثاين اعبواب: سأمد اليا كما يف الدرس األكؿ

فيكوف  أضعاؼ، ّد ( اليت سبي  كىٍم عىسىٍل نػىقىػصٍ كىي من حركؼ )  ،ألف فوقها عبلمة اؼبد الزائد ،الثاين
 (. ييُتٍ ا سً ) يى  نيطقال

 

 

 
             

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - ُ

ػػػػػػوىٍر    ػػػصىػػػػػػػػػي كيجيػوديهي كىفً    ---كىالػلًَّزـي اٍلحىٍرًفيُّ أىكَّؿى الػسُّ ػػافو اٍنحى  رٍ ثىمى
ػػصٍ    ---يىٍجمىعيهىا حيريكؼي )كىٍم عىسىٍل نػىقىػٍص(   ٍيػػًن كالطُّوؿي أىخى          . كىعىٍيػني ذيك كىٍجهى

ا الزمنا  أك أقل بضعف أم ضعفي الطبيعي (. ،) أم العُت هبوز مدىا مدن
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 ؽبذا الدرس قواعد لقراءتو لكي نضبط أداءه الصحيح: -
 ييقرأ بنفس كاحد دكف تقطيع مع األداء كالنغمة. –أك اؼبستطيل  -كل ما يف اؼبربع   -ُ 

سابقنا، قبل أف يبدأ الطالب بقراءة ما يف اؼبربع هبب عليو أف يأخذ نفسنا عميقنا من أنفو، كما تدرب  -ِ
 .ُمث يكتمو يف رئتو دكف إخراجو، كبعد أف يكتمو مباشرة يبدأ بقراءة ما يف اؼبربع

قراءة النص بكاملو دكف تقطيع أك تغيَت يف مستول الصوت من خفض كرفع أك تغيَت النغمة، بل كل  -ّ
 النص بأداء كنغمة كاحدة، كمستول صوت كاحد، ككتَتة كاحدة.

 :ِفسنتدرب على التايلرل يف الدرس دكف التوغل يف معرفتها، لضبط أحكاـ التجويد األخ -ْ
 من أنفك مع غلق الشفتُت سبامنا بزمن مساكو لزمنتفعل صوتنا الغنة بقفل الشفتُت: أم  -        

 األلف آخر ) ب (. نيطق                                           
 غنة  -كنطبق ىذا الصوت  ،بتدريب الطالب عليو مشافهة اؼبعلِّمكىذا التمرين يقـو                     

 س، ـ (. يف اغبركؼ اؼبقطعة بُت ) ؿ، ـ ( ك ) -بقفل الشفتُت                      
 

: أم تفعل صوتنا من أنفك مع فتح الشفتُت قليبلن بزمن مساكو لزمن -          الغنة بفتح الشفتُت قليبلن
 األلف آخر ) ب (. نيطق                                           
 غنة  -كنطبق ىذا الصوت  ،بتدريب الطالب عليو مشافهة اؼبعلِّمكىذا التمرين يقـو                     

 يف اغبركؼ اؼبقطعة بُت ) ع، ص ( ك ) ع، س ( ك ) س، ؽ (. -بفتح الشفتُت                      

                                                           
 عليها حىت يأيت بكل ما يف اؼبربع من مدكد ك أحكاـ ذبويد دكف نقص أك تقطيع.هبب أف يركز اؼبعلم يف ىذه النقطة كيػيعىوِّد الطالب  - ُ

 إحداث أم عبلمات مرئية أك صوتية.أخذ النفس دكف 
 بعض الكبلـ النظرم للتسهيل كالتوضيح، كاألصل ىو التلقي كاؼبشافهة كتقليد الطالب للمعلم. - ِ

 ثالثالدرسذالذقواسدذقراءة
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ؼبرققة فهذا لو قاعدة، إذا جاء بعد الغنة حرؼ مفخم فنفخم الغنة، كإذا جاء لضبط الغنة اؼبفخمة كا -ٓ
 بعد الغنة حرؼ مرقق فنرقق الغنة.

 يف الغنة اليت نفتح فيها الشفتُت، أما مطبقة الشفتُت فهي مرققة دائمنا.كىذا يكوف 
 الغنة اؼبفخمة: تكوف بُت ) ع، ص ( ك ) س، ؽ (. -         
 ؼبرققة: تكوف بُت ) ع، س (.الغنة ا -         
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 مالحظات    األخطاء الشائعة قــيـــــلــــعــت       املــتـــن         سطر/مربع

 توضيح السُت. - الدرس الثالث ُ/ْ
الثا يف الثالث  نيطق -

كاضحة دكف خلطها 
 بالسُت.

الثا يف  نيطق  -
 الثالث سيننا.

 

اغبركات  نيطق - اغبركؼ اؼبقطعة ِ/ْ
 مضبوطة.

 الطا مفخمة. نيطق -

ترقيق الطا  -
 .فتيصبح تا

 

 ًٓٓـاىٓٓٓٓٓٓ ُ/ٓ
 

األلف كما  نيطق -
 تدربنا.

البلـ كاؼبيم دبد  نيطق -
أضعاؼ، ألف فوقها  ّ

عبلمة اؼبد الزائد، 
 كاغبرفاف من حركؼ 
 ) كم عسل نقص (.

 )ؿ، ـ (.الغنة بُت  -

 عدـ ضبط -
 اؼبدكد.

عدـ تطبيق  -
 الغنة.

 

ٍٓٓعٓٓٓٓٓ  ِ/ٓ ٓ كالسابقة مع إضافة   - ال
 الصاد.

 ّالصاد  نيطق -
 أضعاؼ.

عدـ قلقلة  -
 الصاد.

تطبيق غنة بُت  -
 ، ص (. ) ـ

 

 ثالثالدرسذالذتعؾققذسؾى
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 قلقلة الصاد. -
الرا صحيحة   نيطق - رـاىٓٓٓٓٓٓ ّ/ٓ

 يف الدرس األكؿ. كما
  نقص مد الرا. -

ٍٓرٓٓٓ ْ/ٓ ٓ تطبيق غنة بُت  - (. ُ/ِارجع لػ )  - ال
 ، ر (. ) ـ

 

مد كل من ) ؾ، ع،  - ٓعٓـػٓٓـًـٓـنٓٓ ُ/ٔ
 أضعاؼ. ّص ( 

تطبيق الغنة بُت )ع،  -
 ص( غنة مفخمة.

اختبلؿ النغمة  -
كالوزف يف )ق، 

 ل(.
عدـ تساكم  -

اؼبدكد يف ) ؾ، 
 ع، ص (.

عدـ قلقلة الداؿ 
 آخر الصاد.

 

دا  كل من اغبرفُت يبي   - ـّٓٓٓٓ ِ/ٔ
 يف الدرس الثاين.كما 

عدـ تساكم  -
 اؼبدكد.

 

ٔ/ّ ًٓٓٓٓٓ مد الطا كالدرس  - ـٓص
 األكؿ.

 ّمد السُت كاؼبيم  -
 أضعاؼ الطا.

الغنة بُت ) س، ـ (  -
حبذؼ النوف اليت آخر 

 (. يمِّيمٍ السُت ) سً 

عدـ توضيح  -
 مد الطا.

عدـ تطبيق  -
 الغنة.

 

  هما كالدرس نيطق - ـٓسٓٓٓٓ ُ/ٕ
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 ّالسُت الثاين لكن دبد 
 أضعاؼ.

   كالسابق.  - ٓسٓيٓٓٓ ِ/ٕ

 أضعاؼ. ّمدىا  - ٓصٓٓٓٓ ّ/ٕ
 قلقلة الداؿ. -

  

ٕ/ْ ًٓٓٓٓٓ هما كالدرس نيطق - ظ
 ّالثاين لكن دبد اؼبيم 

 أضعاؼ.

  

ٖ/ُ ًٓٓ دبفردىا، مث  طقنحم تي  -ٓٓغٓصقOٓٓٓٓظ
دبفردىا، بينهما  (عسق)

 توقف كتنفس.
كل من ) ـ، ع،   -

 ّس، ؽ ( دبد 
 أضعاؼ.

الغنة اؼبرققة بُت )  -
 ع، س (.

الغنة اؼبفخمة بُت )  -
 س، ؽ (.

عدـ ضبط  -
 اؼبدكد.

عدـ تطبيق  -
 الغنة.

عدـ تفخيم  -
الغنة بُت ) س، 

 ؽ (.

( Oالعبلمة ) -
 تدؿ على هناية آية.

عند حفص )  -
حم ( آية، ك ) 

 عسق ( آية أخرل.

قلقلة الفاء  - أضعاؼ. ّمدىا  - قٓٓٓٓٓٓٓٓ ِ/ٖ
 آخرىا.

 

إخراج مد  - أضعاؼ. ّمدىا  - نٓٓٓ       ّ/ٖ
 النوف من األنف.
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 توضيح قراءة اغبركؼ اؼبقطعة
 القراءة اؼبنت
ًٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓـاىٓٓ

ىِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
َ
ٍِْٓفٓالــأ ْْ ًْٓٓـــًحًــاا

ٓ

ٍٓٓعٓ ٓ ٓٓال

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
ىِــْفٓاَلٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
َ
ٍِٓأ ْْ َٓغـًحًــاا ًْ ٓدْٓةااـ

ٓ

ٓٓٓٓٓٓٓرـاىٓٓ
ىِــْفٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
َ
ْٓمَٓرااااَلٓٓٓأ

ٍٓر ٓ ٓٓال
ٓ

ىِــْفٓاَلٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
َ
ٍِٓأ ْْ َٓٓراًحًـاا ًْ ٓـ

ٓ
ٓٓعٓـػٓٓـًـٓـنٓٓ

ٓ
ٓدْٓةااَغَْٓٓٓـحًًْْْٓٓـةٓغَٓةٓيََْْٓٓٓفٓةااـنَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 أضعاف 3مد  غنة

 أضعاف 3مد  غنة

 أضعاف 3مد 

 أضعاف 3مد  غنة

 قلقلة

 أضعاف 3مد  غنة قلقلة
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ٓةَْٓةٓـَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓـّ
ًٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓـٓص

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ةٓشِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٍِٓـًحًــَ ًْٓٓـًحًـٍْ
ٓٓـٓسٓ

ةٓشِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ًَْٓحًــَ ٓـ

ٓ
ٓيٓسٓ

ٓ
ٓ

ًَْٓحًـةٓشِٓيَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓـ

ٓٓٓٓصٓ

ٓ
ٓدْٓةااَغـٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ًٓٓ ٓٓظ
ٓ

ٌِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ًْٓٓـًحًـَظةٓ
ٓ

 أضعاف 3مد  غنة

 أضعاف 3مد 

 أضعاف 3مد 

 أضعاف 3مد 

 أضعاف 3مد 
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ًٓٓ ٓٓٓغٓصقOٓٓٓٓظ
ٓ

ٌِٓٓٓٓٓ َْٓٓـًحًـشَِْٓٓٓـحًًْْْٓٓـغَٓ O  ًْٓٓـحًًـَظةٓ
ْٓفٓةااـكَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ٓٓقٓٓ
ْٓفٓةااـكَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ٓٓنٓٓ

ٓنْٓٔووـُُٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 مفخمة غنة مرققة غنة أضعاف 3مد 

 أضعاف 3مد 

 أضعاف 3مد 
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البد من سبرين للتأكد من أف كقبل أف يدخل للدرس الرابع،  ن الطالب الدركس الثبلثة األكىل،بعدما يتق -
 الطالب قد أتقن الدركس السابقة.

األفضل من  -فيفتح الطالب اؼبصحف من أم مكاف عشوائينا  ،اؼبصحفكىذا التمرين يكوف من 
 كيقرأ اغبركؼ حرفنا حرفنا بأظبائها اؽبجائية. -صفحات السور الطواؿ لتشجيع الطالب ككسر الرىبة 

 مثاؿ: 

ٓكَيًِوٞٓ)  ًۡ ُُذ
َ
ۡرِضََٓتَةفُٔنََٓٓوٱۡذُنُرٓوآْإِۡذٓأ

َ
ۡصَذۡؾَػُفَٔنِٓػٓٱۡۡل ٌُّ ًُٓ َفُس نَٓحَذَخفَّ

َ
ٱنلَّةُسٓٓأ

ٓشَۡظُهُروَنََٓٓٔٓفٓ ًۡ ِٰخٓىََػيَُّس َٰ ِ ًّ ٓٱىفَّ ََ ِ ٌّ َِِۡرِهِوَٓوَرزَكَُسًٓ ِ يََّدُزًٓث
َ
َٓوخ ًۡ  (.  ٢٦ةَوكُٰس

 
 فيقرأ أظباء اغبركؼ:

 .. كىكذا./ . ـٍ ا الى يى  ـٍ الى  اؼٍ / قى  يمٍ ا مً تى  وفٍ ني  هٍ زى / نبىٍ  اؿٍ ذى  هٍ زى / نبىٍ  فٍ لً أى  اكٍ ا كى رى  اؼٍ كى   اؿٍ ذى  فٍ لً أى  اكٍ كى 
 

الدركس  دً عً لَتجٍع كيي بشرط أف يقرأ الطالب بسهولة كيسر كسبلسة، دكف تلعثم أك تردد أك صعوبة، كإال ف
 .اؼبطلوب صل لئلتقافياستماعنا كترديدنا حىت 
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 للقارئ.جدكؿ لتوضيح مصطلحات كتابيت لطريقة ىجاء اؼبقاطع كالكلمات، حىت يصل اؼبقصود 
 اؼبقصود اؼبصطلح الكتايب

 قف عندىا.و ؽبا، كال يي  السابق نيطقصلة ما بعدىا ىو ؿبي  <
.  مثاؿ: ـٍ ضىم ٍو < ؿي  ) ؿي ( : الى
ـٍ ضىم ٍو ؿي القراءة  :   الى

الفصل بُت ىجاء اؼبقاطع، كيقف عندىا بتنفس كمقدار يسَت من  /
 الزمن.

ـٍ ضىم ٍو < مثاؿ: ـى / ليػمى.  ) ليػمى ( : الى  ؿي / ًميٍم فػىٍتحىٍو < 
 القراءة:   

ـى ) كقف بتنفس (  ليػمى              ـٍ ضىم ٍو  ؿي ) كقف بتنفس ( ًميٍم فػىٍتحىٍو    الى
 
- 

قف عندىا بدكف تنفس و ستخدـ عند ىجاء اغبرؼ اؼبشدد، كيي تي 
لكن عند الوقف ال شبو السكت يف التجويد، ك حركتُت، تي  ردبقدا

ؼ اؼبنطوؽ قبلها، ألنك ستبدأ بنفس ـبرج اغبرؼ اغبر  تًتؾ ـبرج
 اؼبكتوب بعدىا.

ـٍ ضىم ٍو كىاٍؼ شىد ٍه < ليٍك  :) ليػك  ( مثاؿ  ليػٍككى  كىاٍؼ فػىٍتحىٍو < ؾى /  -الى
 القراءة:   

ٍه  ليٍك ) كقف بدكف تنفس (  كى   ـٍ ضىم ٍو كىاٍؼ شىد   اٍؼ فػىٍتحىٍو  ؾى ) كقف بتنفس (ليػٍككى الى
 

 
كالتجويد يف اؼبقطع  نيطقال ما ىبص مربع نصي لتوضيح بعض

 اؽبجائي، كالسهم يشَت للمكاف اؼبخصص ؼبا يف مربع النص.
 
 

 جدولذمصطؾحاتذكتابةذاهلجاء
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 اندرس انرابع
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 كطبق ما يناسب الدرس اغبايل. ارجع ؼبهمات الدرس األكؿ -ُ
 يف نفس كاحد يف حالة اؽبجاء.ييقرأ ما باؼبربع كلو من حرؼ كحركة  -ِ
 الًتكيز على ضبط اؼبخارج كزمن اغبركة اؼبقدر ؽبا دكف زيادة أك نقصاف مع األداء كالنغمة اؼبطلوبة. -ّ
 الًتكيز على ضبط الفتح كالكسر كالضم للحرؼ. -ْ
 جاء كبدكف ىجاء للطالب. اؽبتوضيح طريقيتى  -ٓ
 مع التنويع ىجاء ك بدكف ىجاء. مرة أخرل الطالب الدرس كلو ىجاء، مث الدرس كلو يقرأ -ٔ
 ، فيجب أف يكوف مثل الدرس األكؿ كما تعلم سابقنا.يف اؽبجاء اسم اغبرؼ من الطالب نيطقلاالنتباه  -ٕ
ا ل -ٖ  كما يف الدرس األكؿ ال يوجد نبزة آخرىا.اسم اغبركؼ اليت تنتهي بألف، فهي   نيطقاالنتباه جيدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رابعذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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 : ىي كحدة قياس زمن الصوت يف التجويد، كالسنتيمًت كحدة قياس الطوؿ.ُاغبركة

كمدة زمن اغبركة الواحدة ىي نصف اسم حرؼ البا أك اعبيم أك النوف، فلو قرأت أظباء ىذه        
 فستخرج اغبركة بزمنها اؼبطلوب. ،كمل تكملودبقدار النصف ف (  -ج  -األحرؼ ) ب 

 أنواع: ّاغبركات  -
 ضمة. -ّكسرة.                 -ِفتحة.                -ُ                       

 .اغبرؼ نيطقتفاع الصوت ألعلى، عند ار مع الفتحة: فتح اغبرؼ يكوف بتباعد الشفتُت عن بعضهما،  -
 (.كنعرب عنها بشرطة مائلة فوؽ اغبرؼ اؼبفتوح )            

 كخفض الصوت ألسفل، عند الكسرة: كسر اغبرؼ يكوف خبفض الشفة السفلى ألسفل مع الفك،  -
 اغبرؼ. نيطق            

 (.كنعرب عنها بشرطة مائلة ربت اغبرؼ اؼبكسور )             
 الشفتُت لؤلماـ بفرجة صغَتة ضيقة بينهما، مع مد الصوت لؤلماـ، اغبرؼ يكوف بامتداد  م  الضمة: ضى  -

 اغبرؼ. نيطقعند ال             

 (. كنعرب عنها بواك صغَتة فوؽ اغبرؼ اؼبضمـو )             
 
 اغبركة السكوف. ضدك 

 اغبرؼ بالوقف على ـبرجو دكف ربريك، مثل: أىٍب. نيطقكالسكوف: ىو 

                                                           
 اغبركة يف ؾبلدات!.التدرب بالتلقي كلن يصلح إال التلقي كلو شرحنا  - ُ

 لرابعالدرسذاذمؼدمة
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دكف اكنة، فكذلك اغبرؼ الساكن نقف على ـبرجو كمل تتحرؾ فهي س تٍ كقفى  فاغبرؼ يشبو السيارة فلو
 .، فيخرج صوتو ساكنناأم حركة يف الصوت

 
رؾ باغبركات الثبلث ما عدا حرؼ األلف، فاأللف ساكن مدم دائمنا غَت ؿبرؾ. -  صبيع أحرؼ اؽبجاء ربي

 يف ىذا الدرس حبرؼ األلف. -رضبو اهلل  -لذلك مل يأت اؼبؤلف 
 كيفية ربريك اغبرؼ:   -

رؾ اغبرؼ ب      باغبركة اؼبطلوبة كما كضحنا سابقنا يف تعريف  ؿبركناأكؿ جزء من اظبو  نيطقوبي
 ها.نيطقاغبركات، ما عدا اؽبمزة ألف اظبها ال وبوم     

 ركنا بصوت جديد.اغبرؼ ؿبي  نيطقفبذلك ىبتفي اسم اغبرؼ هنائينا كيظهر 
 أردنا ربركيو باغبركات الثبلث فكالتايل: فمثبلن حرؼ البا )ب( لو    
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ا لطريقة ترتيب ككتابة الدرس قبد أف اؼبؤلف  - ب اغبركؼ على حسب رت   -رضبو اهلل  -لو نظرنا جيدن

 كمن كافقو، فبدأ باؽبمزة كانتهى باؼبيم. ُترتيب اؼبخارج األشهر، الذم سار عليو ابن اعبزرم
 كحركة.كل مربع من اؼبربعات وبوم حرفنا   -
 حركات، بدأ بالفتح مث الكسر مث الضم. ّمربعات بػ  ّلكل حرؼ  -

 (.ـٓـىٕٓ  - وٕٓ - ٕٓيٓ -ٓإ إذا كيسرت، ىكذا : ) واؽبمزة مهما جاءت بأم شكل فتكوف ربت -

اسم حرؼ البا، دكف زيادة أك نقص، ألف لو  نيطقنصف كهبب االلتزاـ كالًتكيز على زمن اغبركة اؼبقدر   -
ا، كىذا كلو غبن ال يصلح كلو فركقات عند نقص زمن اغبركة أصبح اختبلسنا أك رىٍكمنا، كلو زاد فسيي  صبح مدن

 أىل التجويد كالقراءات.
 للنصف، فسيكوف ىو نفس اغبرؼ مفتوحنا. أنقصنا اؼبدلو ك ناه يف الدرس األكؿ )با(، طقنفحرؼ البا كما 

 أظباء اغبركؼ. مناغبركات األخرل  طالب حىت اآلف، كعلى ذلك فًقسفهذه كيفية ضبط زمن اغبركة لل
 

                                                           
 راجع منت اعبزرية البن اعبزرم. - ُ
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ا أف اغبركؼ  -  أقساـ من حيث التفخيم كالًتقيق: ّ إىل تنقسم - حالتها كموقعها بالكلمة -اعلم جيدن
 فخمة دائمنا:حركؼ مي  -ُ 

 (،   ظ -ؽ  -ط  -غ  -ض  -ص  -خ )  :حركؼ ٕكىي     
 .ُ( ًقػظٍ  ضىٍغػطو  خيصَّ  )ؾبموعة يف صبلة:                      

 . -إف شاء اهلل  -لتفخيمها سنأخذىا بعد قليل  راتبكلكن ىناؾ م     
 
 رققة تارة:فخمة تارة كمي حركؼ مي  -ِ 

 ( الـ اسم الجللة )اهلل( -ر  -ا )  :أحرؼ ّكىي      
 كسنأخذ يف ىذا الدرس حالة كاحدة من حاالت ترقيق الرا، كحالة األلف، أم ا الـ اسم اعببللة )اهلل(      
 حىت ال نشغل أنفسنا بشيء لن نتدرب  ،يف درسها اؼبناسب -إف شاء اهلل  -فعندما وبُت موضعها      
 عليو حالينا.     

 
 دائمنا:رققة حركؼ مي  -ّ 

 ذكره.كىذا أم حرؼ غَت ما سبق    

                                                           
 الشاىد من " اعبزرية ": - ُ

  ًقػٍظ( ضىغٍػطو  )خيصَّ  عيٍلوو  كىسىٍبعي  --- ....................

 تجوودالأحؽامذ

 احلروفذادُلػخؿةذوادُلرقؼة
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 مراتب: ّ، ربريكهامراتب التفخيم للحركؼ اؼبفخمة على حسب 
 أعلى تفخيمنا: -ُ 

 (. ضى  -صى  -خى كىي يف حالة الفتح، مثل: )    
 أكسط تفخيمنا: -ِ 

 (. طي  -غي كىي يف حالة الضم، مثل: )    
 أدىن تفخيمنا )الذم نريد الًتكيز عليو(: -ّ 

 (. ظً  -ًؽ كىي يف حالة الكسر، مثل: )    
 

 ا:نيطقالحظ اآليت 
  ؽً   -ؽي    -ؽى  ،       خً   -خي    - خى                  

 

 
 

 فخم، مثل: )قاؿ(، كلو فخم فتي أما األلف فهذا معركؼ كسهل كىو أف األلف لو سيبقت حبرؼ مي      
قق، مثل: )ماؿ(.سيبقت مي        رقق فًتي
 ، كىذا عكس الغنة فإهنا تعتمد على الذم قبلوإذف ترقيق كتفخيم األلف يعتمد على نوع اغبرؼ      
 فركٍِّز كانتًبٍو!. ،الذم بعدىانوع اغبرؼ      

 

 مراتبذاحلروفذادُلػخؿةذحلالةذحتروؽفا

 ترقققذوتػخقمذاأللف
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 أخذ فقط حالة كاحدة طبقنا ؼبا جاء بالدرس.لًتقيقها، ىنا سنللرا عدة حاالت 
، كترقيقها يكوف خبفض اللساف ألسفل حُت ُ) ًر ( تيرقق الرا يف حالة الكسر أم ؼبا قبد كسرة ربتها

 هبا. نيطقال
اغبرؼ  نيطقرققنا أك ميفخمنا ىو اللساف، فعند االرتفاع باغبرؼ مي  نيطقمعلومة: العضو الذم يؤثر يف 

 وبدث التفخيم، كعند النزكؿ للوضع الطبيعي أك ألسفل فيحدث الًتقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 الشاىد من " اعبزرية ": - 

 ................. --- كيػًسػرىتٍ  مىػا ًإذىا الػػرَّاءى  كىرىقّْػػقً 
 

 منذأحؽامذالراذادُلرقؼة
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 -ئ  -ؤ  -بُت األلف كالوا كالياء كاؽبمزة، فهذه األشكاؿ ) أ  -رظبنا  -تعلمنا يف الدرس الثاين الفرؽ  -
 ػػػػػئػػػػػػ ( تيسمى نبزة.

 ربت الشكل الذم ريظبت بو، ىكذا:اؽبمزة بأم شكل من أشكاؽبا إذا كيسرت فتوضع  -

ٓٓٓٓٓٓٓ-ٓٓإِٓ)                     ٓٓٓٓٓ-ٓوِٕ  ( .  ئِــٓٓٓٓ-ٓٓٓٓــئِــٓٓٓٓٓ-ٓٓٓٓــىِٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردمذوضبطذادلصحف
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 :ُؽبذا الدرس قواعد لقراءتو لكي نضبط أداءه الصحيح -
ا ىناؾ طريقتاف لقراءة الدرس: ىجاء كبدكف ىجاء. -ُ  من ىذا الدرس كصاعدن
ركنا كما كضحنا  طقن، أم تفصيلقراءة "بدكف ىجاء": أم إصبالينا دكف ت -ِ  ما تراه أمامك، اغبرؼ ؿبي

 سابقنا.      

: اؼبربع           ، بدكف ىجاء: بى .  فمثبلن
 
 ا تراه أمامك من حركؼ كحركات.ؼب القراءة تفصيبلن ": أم ِقراءة "ىجاء -ّ
 فيو من اسمما بالتفصيل  طقنفسن عند ىجاء اؼبربع درس الرابع وبوم حرفنا كحركة، إذفككل مربع يف ال 

 كما كضحنا كيفية ربريك اغبرؼ سابقنا.ىذا اغبرؼ مع اغبركة،   نيطقاغبرؼ كاسم اغبركة، مث نتبعو ب

     :  < بى ، كذاؾ كلو بنفس كاحد مع أداء الدرس كنغمتو. ، ىجاء: بىا فػىٍتحىوٍ   اؼبربع    فمثبلن

 

                                                           
ُ - . ا أف يكوف بديبلن  نذكر أف التلقُت من اؼبعلم ىو األصل كاألساس، كالكتاب ال ييغٍت عنو، كال يبكن أبدن
 ىجاء الكلمة أم تقطيعها كتعديد حركفها مع حركاهتا. - ِ

 ىجاء
 اغبرؼ باغبركة نيطق اسم اغبركة        اسم اغبرؼ        اؼبربع   

 بى        فػىٍتحىوٍ        اػػػػػبى          َٓبٓٓٓٓ

 َبٓ

 َبٓ

 رابعالدرسذالذقواسدذقراءة
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اؼبربع الثاين للحرؼ(، مث نعود كنقرأ األكؿ كالثاين )أم اغبرؼ مفتوحنا  ة )مث نتهجى نفس اغبرؼ بالكسر 
األكؿ للحرؼ(، مث نعود كنقرأ اؼبربع  كمكسورنا( بدكف ىجاء، مث نتهجى اغبرؼ مضمومنا )اؼبربع الثالث

 كالثاين كالثالث صبيعنا معنا بنفس كاحد بدكف ىجاء مع مراعاة األداء كالنغمة كزمن اغبركة.
 مربعات بثبلث حركات:  ّؼ )ب(، لو مثل: حر 

 بى ًب بي . /بىا ضىم و < بي  /بى ًب  /بىا كىٍسرىه < ًب  /فػىٍتحىٍو < بى  ىجاء: بىا
 كىكذا ألم حرؼ حبركاتو الثبلث.

ملحوظة: لو الطالب طفل صغَت كصعب عليو صبع اغبركات الثبلث للحرؼ، فبل بأس لو قرأ الثبلثة 
 لكن ليس ىذا للكبار. ،كأخرل قف بُت كل حركةيمنفصلُت، ك 

 
 مثاؿ كاقعي على طريقيتى اؽبجاء كدكف ىجاء:

ىو  -أم بالتفصيل  -نضرب للطالب مثاالن على طريقة القراءة بكوب الشام، فكوب الشام ىجاؤه 
 شام. -أم بدكف ىجاء  -عبارة عن مياه ساخنة كسكر كشام، ككلو إصباالن دبزجهم معنا 

حرؼ كحركة، فقراءتو بالتفصيل من اسم اغبرؼ كاسم اغبركة فهي طريقة  فكذلك اؼبربع بالدرس فيو
 اؽبجاء، أما نطق اغبرؼ باغبركة دبزجهم معنا فهي طريقة بدكف ىجاء أم باإلصباؿ.

 فهذا مثاؿ كاقعي مناسب لكي يفهم الطالب أنواع القراءة.

 

 

 

 

 بي   بً   بى  
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

البلـ يف  نيطقعدـ  - الدرس الرابع ُ/ُ
الكلمتُت، ككذلك األلف 

 اليت بينهما.
 ع( جيدنا.كسر با )الرابً   -

عدـ كسر البا  -
يف )الرابع( 
 ككضوحها.

الًتعيد الزائد  -
 يف الرا.

 

تشديد را )اؼبتحركة(  - اغبركؼ اؼبتحركة ِ/ُ
ترقيقها كعدـ ا مع جيدن 

 زيادة الًتعيد.

زيادة ترعيد  -
 الرا.

 

 اغبركات ِ/ُ
( ) 

ا  نيطق - الكاؼ جيدن
 بًتقيقها.

ا  نيطق - السُت جيدن
 بًتقيقها يف )كىٍسرىٍه(.

ا بًتقيقها  نيطق - اؼبيم جيدن
 يف )ضىم ٍو(.

التفرقة بُت أشكاؿ  -
ا قبل نيطقاغبركات ك  ها جيدن

 البدء.

تفخيم الكاؼ  -
فتخرج 

 )اغبرقات(.
تفخيم السُت  -
اؼبيم يف )كىٍسرىٍه( ك 

 ك )ضىم ٍو(.
 

 

جيدنا من حيث  اؼبعلِّمعند البدء يف الدرس يتدرب الطالب على قراءتو هبجاء، كهبب أف يلقنو 
كالتأكد من أف الطالب أتى دبقدار اغبركة اؼبطلوب دكف نقص أك  طريقة اؽبجاء كالنغمة كاألداء،

 رابعالدرسذالذتعؾققذسؾى
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 مث ينطلق يف قراءة الدرس. زيادة،
اسم اغبرؼ )نبزة( كليس  - أى  ُ/ِ

)ألف(، كما تعلمنا يف الدرس 
 الثاين.

ا. -  فتح اغبرؼ جيدن

اػبلط بُت اظبىٍي  -
)اؽبمزة( ك 
 )األلف(.

أحياننا يوجد  -
بعض الطبلب 

كف اسم ؤ يقر 
ا، مث  اغبرؼ جيدن

 نيطقيأيت عند 
ركنا  اغبرؼ ؿبي

حرفنا  نيطقفي
 آخر.

مثاؿ: نبىٍزىٍه فػىٍتحىٍو 
 .َه< 
 أك
 ىىا فػىٍتحىٍو < أى. 

ا. - إً  ِ/ِ  كسر اغبرؼ جيدن
ا،  نيطق - اسم اغبركة جيدن

خباصة اسم حركة الكسر 
 كالضم.

 

اػبلط بينو كبُت  -
حرؼ آخر سواء 

 و.نيطقيف اظبو أك 
اسم  نيطق -

اغبركة خطأ، 
فخم سُت فمثبلن يي 

) كىٍسرىٍه ( فتخرج 
 ) كىٍصرىٍه (.

 

ا. - إً  ّ/ِ تفخيم ميم )   - ضم اغبرؼ جيدن
 ضىم ٍو (.
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عند قراءة مربعات اغبركات الثبلث للدرس بدكف ىجاء، فتكوف الثبلثة بنفس كاحد دكف تقطيع أك 
 فصل بينهما.

 ككذلك عند القراءة بطريقة اؽبجاء يكوف الكبلـ متصبلن بثقة ككضوح كنغمة كأداء.
ِ/ْ 

ا قراءة اسم اغبرؼ  - َه جيدن
بوضوح كربقيق مثل الدرس 

 ) ىىا ( نوضح األكؿ، فمثبلن 
مع توضيح  اؽبوائية يف اؽبا

 حركيتىٍ اؼبد.

عدـ كضوح مد  -
اسم اغبرؼ ) ىىا 

( فتخرج كأهنا 
حة فقط، و مفت

 فػىٍتحىٍو  َهىكذا: 
 .َه< 

زيادة نبزة آخر  -
 اظبو.

ا  االنتباه جيدن
اسم  نيطقل

اغبركؼ اليت 
تنتهي بألف، 

يف  فهي كما
الدرس األكؿ ال 

يوجد نبزة 
 آخرىا.

 ٖكٕ/ِ
ّ/ُ 

عى / ًع / 
 عي 

اسم اغبرؼ كما يف  نيطق -
الدرس األكؿ مع توضيح الليونة 
 يف ) يا ( اسم اغبرؼ ) عىٍُتٍ (.

 نيطقعدـ  -
اغبرؼ كما يف 
الدرس األكؿ، 

كلذلك ىبتل 
 األداء كالنغمة.

 

 تفخيم حرؼ الغىٍُت. - / غي غى  ٕكٓ/ّ
اسم اغبرؼ كما يف  نيطق -

 أخيو العُت.
 

ترقيق اسم  -
 اغبرؼ.

اظبو دكف  نيطق -
 كضوح الليونة.

 

 

لتعليق السابق  راجع ا - غً  ٔ/ّ
 ٕكٓ/ّ

التفخيم الزائد  -
أك الًتقيق عند  

ا  - االنتباه جيدن
لكسر كل حرؼ 
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االنتباه لدرجة التفخيم األقل  -
عند كسره، ككذلك كسر كل 

 حرؼ مفخم.

كسره، ككذلك  
كسر أم حرؼ 

 مفخم.

مفخم، فكما 
شرحنا يف مقدمة 

الدرس يكوف 
اغبرؼ اؼبفخم 

يف أقل درجات 
تفخيمو عند 

الكسر لكن دكف 
 ترقيق.

   ٔ/ّتعليق  راجع - خً  ُ/ْ
اسم اغبرؼ كما يف  نيطق - ؽى / ؽي  ٓكّ/ْ

الدرس األكؿ كامبلن كبوضوح 
 اؼبد كربقيقو.

كضوح نبس الفا آخر اسم  -
 اغبرؼ ) قىاٍؼ (.

عدـ كضوح مد  -
األلف يف اسم 

 اغبرؼ.
حذؼ الفا  -

 آخره.
عدـ كضوح  -

 نبس الفا آخره.

 

لو ريققت القاؼ   ٔ/ّتعليق  راجع - ؽً  ْ/ْ
اؼبكسورة ستخرج 

 كافنا.
ؾى / ًؾ /  ٖكٕكٔ/ْ

 ؾي 
   ٓكّ/ْتعليق  راجع  -

عدـ إخراج  - الفصيح للجيم. نيطقال - / جً جى  ِكُ/ٓ
الشفتُت لؤلماـ 

زبرج الشفتاف  -
لؤلماـ فقط عند 
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عند ربريك 
 اغبرؼ.

 ضم اغبرؼ.

   ِكُ/ٓراجع تعليق  - شى / شً  ٓكْ/ٓ
اسم اغبرؼ كامبلن مثل  نيطق - ضى / ضي  ْكِ/ٔ

 الدرس األكؿ.
 كضوح اؼبد. -
كضوح قلقلة كترقيق الداؿ  -

 آخره.

حذؼ الداؿ  -
 آخره.

عدـ كضوح  -
 اؼبد.

عدـ القلقلة  -
 يف الداؿ.

تفخيم اؼبد  -
 كالداؿ.

 

لو ريققت الضاد   ٔ/ّتعليق  راجع - ضً  ّ/ٔ
اؼبكسورة ستخرج 

.  داالن
   ترقيق الرا بسبب الكسر. - رً  ْ/ٕ
لو ريققت الطا   ٔ/ّتعليق  راجع - طً  ٕ/ٕ

اؼبكسورة ستخرج 
 تا.

قراءة اسم اغبرؼ كامبلن كما  - دى / ًد / دي  ّكِكُ/ٖ
 الدرس األكؿ. يف
 البلـ آخره. نيطقكضوح  -

حذؼ البلـ  -
 آخره.

 

تى / ًت /  ٔكٓكْ/ٖ
 تي 

اغبرؼ سواء اظبو أك  نيطق  -
 ركنا بًشد ةو دكف نبس كاضح.ؿبي 

نبس التا  -
 اؼبتحركة.
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ٖ/ٕ 
ٗ/ُ 

   ْكِ/ٔ تعليق راجع - صى / صي 

لو ريققت الصاد   ٔ/ّتعليق  راجع - صً  ٖ/ٖ
اؼبكسورة ستخرج 

 سيننا.
تفخيم السُت  - ترقيق السُت عند الضم. - سي  ّ/ٗ

 اؼبضمومة.
للبعد عن ىذا 

الشائع  اػبطإ
البد بأف ترجع 

شفتيك للخلف 
قليبلن يف كضع 

الًتقيق )كوضع 
االبتسامة( مث 
 تضم السُت.
ألف شكل 
الشفتُت يف 

الوضع العادم 
تكوف يف كضع 
التفخيم فبلبد 

أف نرجع لوضع 
 الًتقيق.
منتشر كاػبطأ 

ا يف كلمة  جدن
 )رسوؿ(.
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ٗ/ٖ 
َُ/ِ 

 التفخيم. - ظى / ظي 
خركج طرؼ اللساف بُت  -

 األسناف.

  

لو ريققت الظا   ٔ/ّتعليق  راجع - ظً  ُ/َُ
اؼبكسورة ستخرج 

.  ذاالن
  ّكِكُ/ٖراجع تعليق  - ذى / ًذ / ذي  ٓكْكّ/َُ

خركج طرؼ اللساف بُت   -
 األسناف.

 الزا بدالن  نيطق -
 من الذاؿ.

لو مل ىبرج طرؼ 
اللساف بُت 

األسناف فسيخرج 
 زا.

ثى / ًث /  ٖكٕكٔ/َُ
 ثي 

خركج طرؼ اللساف بُت   -
 األسناف.

السُت  نيطق -
 بدال من الثا.

لو مل ىبرج طرؼ 
اللساف بُت 

األسناف فسيخرج 
 سيننا.

 ُُصفحة 
 ٔكٓكْ/ُ

كما    اسم اغبرؼ كامبلن  نيطق - كى / ًك / كي 
 يف الدرس األكؿ.

اغبرؼ )  نيطق -
كىا ( بدالن من ) 

 كاك (.

يوجد بعض 
الطبلب 

يستصعبوف 
كيستثقلوف 

ربريك الواك كردبا 
أيضنا اليا، لكن 
بالتدريب الكثَت 

ستختفي ىذه 
 الصعوبة.
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ـي  ْكّكِ/ِ عند قراءة ىذا اغبرؼ حبركاتو  - ـى / ـً / 
الثبلثة بدكف ىجاء فيجب أف 

يكوف مثل أخواتو من نفس 
 كاألداء.النغمة 

خلل بالنغمة  -
كاألداء عند 
قراءتو بدكف 

ىجاء، لوقوعو 
 آخر الدرس.

نغمة كأداء 
القراءة بدكف 
ىجاء آخر 

الدرس ىي ىي 
 كما يف أكؽبا.
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 اندرس اخلايش
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 األكؿ كطبق ما يناسب الدرس اغبايل.ارجع ؼبهمات الدرس  -ُ
 ما باؼبربع كلو من حرؼ كتنوين ييقرأ يف نفس كاحد يف حالة اؽبجاء. -ِ
ا دكف ىجاء ىو ىو اؼبتحرؾ لكن بإضافة نوف ساكنة بعده، فيجب الًتكيز على نيطقن اغبرؼ اؼبنو ف  -ّ

 وبة.التحريك كما يف الدرس الرابع بإضافة النوف مع األداء كالنغمة اؼبطل
 رققة دكف تفخيم.النوف الساكنة مي  نيطقالًتكيز على  -ْ
  اؽبجاء كبدكف ىجاء للطالب يف حالة التنوين.توضيح طريقيتى  -ٓ
 الطالب الدرس كلو ىجاء، مث الدرس كلو مع التنويع ىجاء ك بدكف ىجاء. يقرأ -ٔ
 كما تعلم سابقنا.  اسم اغبرؼ من الطالب، فيجب أف يكوف مثل الدرس األكؿ نيطقاالنتباه ل -ٕ
ا ل -ٖ  اسم اغبركؼ اليت تنتهي بألف، فهي كما يف الدرس األكؿ ال يوجد نبزة آخرىا. نيطقاالنتباه جيدن
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خلامسذلؾُؿَعؾِّمالدرسذاذَفؿَّاتَم



 

 

99 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 

 
، كنعرب عنها كتابة ّال كقفنا، كتسقط رظبنا ِكصبلن  طقنتي آخر االسم،  ُالتنوين: ىو نوف ساكنة زائدة

 .ٍُت حبركتػى 
 أنواع: ّالتنوين  -

 .ْتنوين بالفتح ) فػىٍتحىًتٍُت ( -ُ          
 . تنوين بالكسر ) كىٍسرىًتٍُت ( -ِ          
 تنوين بالضم ) ضىم ًتٍُت (. -ّ          

 

 .) بىػػػػٍن ( بإضافة نوف ساكنة بعده: فتح اغبرؼ تنوين بالفتحال -

 (.رؼ )فوؽ اغب كنعرب عنو كتابة بفتحتػىٍُت             
 
 كسر اغبرؼ بإضافة نوف ساكنة بعده ) بًػػػػٍن (.: تنوين بالكسرال -

 (.)اغبرؼ  ربتكنعرب عنو كتابة بكسرتػىٍُت             
 
 ضم اغبرؼ بإضافة نوف ساكنة بعده ) بيػػػػٍن (.: تنوين بالضمال -

 (.)  كنعرب عنو كتابة بضٌمتػىٍُت فوؽ اغبرؼ           
 

                                                           
 زائدة: أم لو حذفت نوف التنوين فلن تتغَت الكلمة. - ُ
: أم بتكملة القراءة دبا بعدىا. - ِ  كصبلن

 دة تيقرأ بالوصل.كدركس القاع
: أم ال تيكتب. - ّ  تسقط كصبلن
علها مدية من اؼبعلـو أف ىذه الكلمة مثٌت يف حالة النصب أك اعبر إعرابينا، فاؼبفًتض أف تكوف اليا لينية ساكنة كقبلها فتح، كليس كما كتبتها جب - ْ

 كقبلها كسر.
 على ىذا سنسَت يف التهجي، فلـز التنبيو.كالسبب يف كتابتها ىذا ىو كما تلقيتيها يف الدكرة الرظبية، ك 

 خلامسالدرسذاذمؼدمة
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ـٌـٓ ]ا(: نيطقن إذف التنوين ) ـٍ ـً ـُـٓٓ=ـ ـِ ـ ـَ  كتب.فقط كال تي  طقنلكن ىذه النوف تي  [  نْٓٓ+ـ

ٓ ) رظبنا (  < ُنُذٌتٓٓ:مثاؿ  ا (.ُنطًق)  ُنُذُُبْ

َصدٍٓ          َصِدْنٓ ) رظبنا (  <َْٓ  ا (.نيطقن )  َْ

ةءًٓ           ا (.نيطقن )  ٌةَءْنٓٓ ) رظبنا (  <ٌَٓ

 ا (.نيطقن ) ْنُٓصزْءَٓ ) رظبنا (  <ٓاُصزْءًٓ        
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 (. (، أك ضمتػىٍُت )   (، أك كسرتػىٍُت ) التنوين )رظبنا(:عبارة عن فتحتػىٍُت ) -

َظٌدٓٓ :الحظ    
َ
ًٔآٓٓٓ-أ  . ٌةءٍٓٓ-ُنُف

 

 يف حالة التنوين بالفتح: -

آ) بعد اغبرؼ اؼبنوف بالفتح،  مثل: رظبنا هبب زيادة حرؼ األلف ًٔ  :اغباالت التالية ما عدا(   ُنُف

ةًءٓ، مثل: قبلو ألفلو اؽبمزة حرؼ  -ُ    ٍَ ةًءٓٓ-َش  .ِطَفةءًٓٓ-ََُداًءٓٓ-ٌَ

 .طفةًءآ-ُداًءآٓ-ٌةًءآٓ-شٍةًءآ :كتابتها ىكذا  اػبطإفمن           

 .ًٔىٌسٓ-ًػةٓغٓ-ًدىُْٓٓ ، مثل:ألفنا طقنياء تي بعده  اغبرؼ الذم  -2   

ًٔىٓآ-ٓغًػةآ–ًْدىٓآ :كتابتها ىكذااػبطإ  فمن            ٓٓ.ٌس

ٍَٓٓ-ًحٓرحَٓٓ-ةًٓرَٓطض ، مثل:التا اؼبربوطة -ّ   ٓ.يَحًٓخنٓ-ًحُٓػ
 .خنيًحآ-ُػًٍحآٓ-رحًحآٓ-طضرةًآ  :كتابتها ىكذااػبطإ  فمن           

سواء ىجاء أك بدكف ىجاء، كيف الدرس  ونيطقعند  اغبرؼ اؼبنو ف بالفتحاليت بعد ال تلقي باالن لؤللف  -
 و.نيطقسنوضح لك  - إف شاء اهلل - األخَت

 

 ردمذوضبطذادلصحف
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 مكاف التنوين: -
ف كليس فوؽ ف فقط، كيف حالة التنوين بالفتح أيضنا فوؽ اغبرؼ اؼبنو  فوؽ اغبرؼ اؼبنو   يوضع التنوين 

ا، ىكذا: األلف ًٔ ًٓ، كليس ىكذا:  ُنُف ٔا  .ُنُف
 

حُٓٓ-ٓرَححٌٓٓ-ةًٓرَٓطضالتا اؼبربوطة ما قبلها مفتوح دائمنا، الحظ:  - ٌَّ  خةطَػحٌٓٓ-ٓاىفة
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 :ُؽبذا الدرس قواعد لقراءتو لكي نضبط أداءه الصحيح -
 انظر لقواعد قراءة الدرس الرابع. -ُ
.التنوين ىو فتح أك كسر أك ضم مث نوف ساكنة،  -ِ  إذف هبب أف نتقن درس اغبركات أكالن
 فخم بتحريكو مث نوف مرققة.نوف التنوين مرققة، فانتبو للحركؼ اؼبفخمة اليت تينو ف فاغبرؼ مي  -ّ
 اغبرؼ منو ننا بدكف ىجاء، هبب توضيح غنة النوف الساكنة. نيطقعند  -ْ
 فبل ننقص كال نزيد.حركة غنة النوف الساكنة دبقدار  -ٓ

 . ػػػػػػػنٍ ، بدكف ىجاء: بى   مثاؿ على قراءة "بدكف ىجاء": اؼبربع     -ٔ
 
 قراءة "ىجاء": مثاؿ على  -ّ
بالتفصيل دبا فيو من اسم  طقنسن ، إذف عند ىجاء اؼبربعتنوينناوبوم حرفنا ك  درس اػبامسكل مربع يف ال 

 تنوين،كما كضحنا كيفية  التنوين ) نوف الساكنة (ىذا اغبرؼ مع  طقني تبعو ب، مث ني تنويناغبرؼ كاسم ال
 اغبرؼ سابقنا.

: اؼبربع         توضيح غنة النوف  ، كذاؾ كلو بنفس كاحد مع ػػػػػػػنٍ < بى  ، ىجاء: بىا فػىٍتحىًتُتٍ   فمثبلن
 أداء الدرس كنغمتو.ك 
 

                                                           
ُ - . ا أف يكوف بديبلن  نذكر أف التلقُت من اؼبعلم ىو األصل كاألساس، كالكتاب ال ييغٍت عنو، كال يبكن أبدن

 ثًـة

 ثًـة

 امسالدرسذاخلذقواسدذقراءة
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منو ننا ) اؼبربع الثاين للحرؼ(، مث نعود كنقرأ األكؿ كالثاين )أم اغبرؼ  بالكسرمنو ننا مث نتهجى نفس اغبرؼ 
األكؿ )اؼبربع الثالث للحرؼ(، مث نعود كنقرأ اؼبربع منو ننا بالضم ( بدكف ىجاء، مث نتهجى اغبرؼ بفتح ككسر

بدكف ىجاء مع مراعاة األداء كالنغمة كبتوضيح غنة النوف الساكنة كالثاين كالثالث صبيعنا معنا بنفس كاحد 
 اليت قبل النوف الساكنة. كزمن اغبركة

. 
 : تنويناتمربعات بثبلث  ّمثل: حرؼ )ب(، لو 

 .بىػػػػػػػٍن بًػػػػػػػٍن بيػػػػػػػٍن  / بيػػػػػػػنٍ <  بىا ضىم ًتُتٍ  /بىػػػػػػػٍن بًػػػػػػػٍن  / ػػػػػػػػنٍ < بً  ًتُتٍ بىا كىٍسرى  / ػػػػػػػنٍ < بى  فػىٍتحىًتُتٍ  ىجاء: بىا
 الثبلث. تنويناتوكىكذا ألم حرؼ ب

الثبلث للحرؼ، فبل بأس لو قرأ الثبلثة  تنويناتملحوظة: لو الطالب طفل صغَت كصعب عليو صبع ال
 ؛ لكن ليس ىذا للكبار.آخرك  تنوينوقف بُت كل يمنفصلُت، 

 

 

 

 

 

 ىجاء
 تنويناغبرؼ بال نيطق تنويناسم ال        اسم اغبرؼ        اؼبربع   

 ػػػػنٍ بى        فػىٍتحىًتُتٍ        اػػػػػبى          ٓثًـةٓٓٓ

 به   بو   بنػػػػػا
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

   تفخيم اػبا.  - اػبامس ٓ/ِ
جيدنا من حيث  اؼبعلِّمعند البدء يف الدرس يتدرب الطالب على قراءتو هبجاء، كهبب أف يلقنو 

طريقة اؽبجاء كالنغمة كاألداء، كالتأكد من أف الطالب أتى دبقدار اغبركة اؼبطلوب قبل النوف الساكنة 
 بغنتها دكف نقص أك زيادة، مث ينطلق يف قراءة الدرس.

يكثر اػبلط  - التنوين. توضيح الكسر عند - كو  ٖ/ّ
بينها كبُت التنوين 

 بالضم.

 

ال يشًتط أف يكوف بعد كل  - ذنل ٖ/ْ
ذاؿ منونة بالفتح يا تيقرأ ألفنا، 

بل ىذا يعتمد على بنية 
الكلمة، فردبا ذبد كلمة آخرىا 

ك )  ) ًإذنا () ذنا (، مثل: 
 ذنا (.اجيذ

كما ذكره اؼبؤلف فعلى سبيل 
 األشكاؿ. التنويع كاإلؼباـ جبميع

  

ظنا / ظو /  ٓكْكّ/ٓ
 ظه 

تفخيم نوف  - نوف التنوين مرققة. -
التنوين بسبب 
 اغبرؼ اؼبفخم.

 

  ىناؾ أيضنا التا اؼبفتوحة  - ةن  ٕ/ٔ

 خلامسالدرسذاذتعؾققذسؾى
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اؼبنونة بالفتحة كلكن حينها 
ٓسنضع ألف التنوين، مثل: ) 

 (. ةدَثۡجِحذٗٓ
   ٖ/ْراجع تعليق  - دنل ِ/ٕ
طنا / طو /  ٕكٔكٓ/ٕ

 طه 
   ٓكْكّ/ٓراجع تعليق  -

   ترقيق الرا بسبب الكسر. - رو  ُ/ٖ
ضنا / ضو  ّكِكُ/ٗ

 / ضه 
   ٓكْكّ/ٓراجع تعليق  -

َُ/ٖ 
 ُِصفحة 

 ِكُ/ُ

قنا / ؽو / 
 ؽي 

   ٓكْكّ/ٓراجع تعليق  -

خنا / خو /  ٓكْكّ/ُ
 خه 

   ٓكْكّ/ٓراجع تعليق  -

غنا / غو /  ٖكٕكٔ/ُ
 غه 

   ٓكْكّ/ٓراجع تعليق  -

أتى اؼبؤلف حبالة من حاالت   - ءن  ِْ/ّ
كتابة تنوين اؽبمزة بالفتح، كىي 

ينما تيسبق اؽبمزة بألف، ح
آءٗٓ( ك )  إِنَظةٓءٗٓٓمثل: ) َٔ  (. َش

ىناؾ رسم ثاف للهمزة اؼبنونة  -
بالفتح ) كما ذكرنا سابقنا( 

برسم ألف التنوين بعدىا ىكذا 
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 سبق) ءنا (، كذاؾ حينما ال تي 
 .( اُصۡزءٗٓٓبألف، مثل: )

الكبلـ الذم بُت ىذا الدرس كالدرس السادس ال تشغل بالك بو، فكل اؼبعلومات النظرية ستأخذىا 
 ،ليس مكانو الصحيح  -كاهلل أعلم  -، ألف ىذا اؼبكتوب   -حبوؿ اهلل كقوتو  -قبل كل درس

 كليس لو صلة بالدرس.
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 اندرس انضادس

منذذجرةذالؼاسدةذذفامثرةذدـؼطُػهذاذالدرسذهوذأولذ

 فا.نذلـاذفائدةذهذهذالشجرةذورعؿبّقالـورانقة،ذلقت
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
يف كل درس تدريبات هبب أف يقرأ الطالب الدرس دبفرده بدكف ىجاء، فإف أخطأ بكلمة ما أك  -ُ

حىت تنفد  اؼبعلِّمالصحيح دبفرده، كىذا دكف تدخل  نيطقلكي يتوصل لل استصعبها فينزؿ ؼبرتبة اؽبجاء
 ؿباكالت الطالب.

 الطالب اسم الدرس. اؼبعلِّميلقن  -ِ
الطالب طريقة تقسيم الكلمة على حسب الدركس السابقة، ككذلك  اؼبعلِّميف ىذا الدرس فقط يعلم  -ّ

 فرده.اعبمع ) ما ىو جديد على الطالب (، مث هبعلو ينطلق دب
أكالن كقبل الدخوؿ يف الدرس أحكاـ التجويد كيدرِّب الطالبى عليها، حىت لو جاءت أمامو  اؼبعلِّميشرح  -ْ

 الكلمات اليت هبا األحكاـ فبل يستغرهبا كيطبق ما تعلمو قبل الدرس.
 الًتكيز على تطبيق النغمة كاألداء. -ٓ
 تطبيق كل ما مت دراستو سابقنا دكف هتاكف. -ٔ
كاف الطالب قد سقط منو أمور زبص الدركس السابقة من ضبط اغبركة أك التنوين أك ما شابو إذا   -ٕ

 فيجب أف يرجع كيتقن اعبزئية اليت سقطت منو، ألف دركس القاعدة مبنية على بعضها البعض.
رة عن الطالب أنبية إتقاف الدركس السابقة، ألف درس التدريبات ما ىو إال عبا اؼبعلِّمم هبب أف يفهِّ  -ٖ

 كما سنوضح الحقنا.  مثل اغبائط اؼببٍت من الطوب، ،قطع أك مربعات مت ذبميعها من الدركس السابقة
هبب أف يفكر الطالب أكالن يف ما سيخرجو من فمو، فيقرأ مرتػىٍُت: مرة يف سره، كمرة بصوت مسموع  -ٗ

 م.للمعلِّ 
 و من فمو، دكف تردد أك تلعثم أك تقطيع.الصحيح فيخرج نيطقفإذا قرأ اؼبرة األكىل يف سره كتيقن أنو ال

 صغَتنا أك كبَتنا. كاف  كىكذا يف كل قراءة سواء ىجاء أك بدكف ىجاء، كلكل سن سواء

 دادسذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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الطالبى يف كل كلمة حوت معلومة قد شرحها لو سابقنا، حىت نتأكد من فهمو  اؼبعلِّمناقش يي  -َُ
 كاستيعابو للمعلومة.
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 القراءة: "ىجاء" ك "بدكف ىجاء"، كىذه مستمرة معنا، لكن اآلف سنطبقهما يف فنا سابقنا طريقيتى عرً  -
 الكلمة.

( :   (. بَِصَخٖؿٓ لبًت كلمة كلتكن مثبلن

اؼبفًتض أكالن أف الطالب سيقرأىا بدكف ىجاء، فلو أخطأ أك استصعبها فينزؿ ؼبرتبة القراءة "ىجاء"، مث 
 .اؼبعلِّميتهجى دكف تدخل 

 كيف سيتهجى كلمة كاملة؟!اآلف  لكن السؤاؿ 
، ألف سابقنا قد أخذ األسس، كالبد أف يفهم الطالب أف الكلمة ) حىت  األمر سهل لكن وبتاج لتدريب أكالن

، فبل  الرابع كاػبامسٍُت اآلف يف الدرس السادس ( تتكوف من اؼبقاطع ) اؼبربعات ( اليت أخذىا يف الدرسى 
 .ؽبا حكم ذبويدميوجد أم شيء جديد عليو إال بإضافة 

 نكتب اآلف الكلمة أماـ الطالب على السبورة أك على كرقة كبَتة أمامو.
 سنقسم ىذه الكلمة؟ مقطعنا مث نطلب منو النظر ؽبا كنسألو ًلكىٍم قطعة أك

 فيخط بالقلم مربعات حوؿ كل قطعة منها أك وبدد بالكبلـ، كنرل مدل دقتو.
 .ىذا التقسيم كطبعنا نساعده أك نشرح لو

 تقسيم الكلمة:

 

 لدادسالدرسذاذمؼدمة

 قواسدذقراءةذالدرسذالدادس
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اؼبقاطع بدكف ىجاء معنا ( ألف   نيطقمث بعد تقسيم الكلمة نطلب منو التهجي، كنركز معو يف اعبمع ) أم 
 طئ يف اعبمع.كثَتنا من الطلبة يتهجى بطريقة صحيحة لكن ىبي 

 كىجاء الكلمة كالتايل:
 بىا كىٍسرىٍه < ًب.

.  ًسٍُت فػىٍتحىٍو < سى
 بًػػػػػسى   ) ىذا ىو اعبمع، أم قراءة بدكف ىجاء من أكؿ الكمة حىت ما مت ىجاؤه (.

 خىا فػىٍتحىٍو < خى.
 ػػػػػخى .بًػػػػػسىػ

 طىا كىٍسرىًتٍُت < طو .
ػػػػػػطو  . ػػػػػػخى  بًػػػػػسى

 ،كصبع اؼبقاطع صبعنا صحيحنا ،يف الدرس اػباص بو الب أنو لو هتجى كل مقطع كما هتجاهفيستوعب الط
 كالنغمة كاألداء. نيطقالفستخرج الكلمة صحيحة 

 الكلمة                                          

ِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  ٖؿٓــــخَٓـــصَٓـــث
 التقسيم                                           

 ) الدرس اػبامس ( ْ ) الدرس الرابع (  ّ ) الدرس الرابع (  ِ ) الدرس الرابع (  ُ

ِٓٓٓٓٓٓٓ  ٖؿٓــٓٓٓٓٓ ــخَٓــٓٓٓ ــصَٓـ      ـــث
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، كىي كالتايل يف طريقة  -إف شاء اهلل  -ىناؾ طريقة لتعلم ىجاء الكلمة كصبع مقاطعها صبعنا صحيحنا 
 كالطالب: اؼبعلِّمؿبادثة بُت 

 (. بَِصَخٖؿٓ( سنقسم ىذه الكلمة اليت أمامك على السبورة؟ ) اأك قسمن  اًلكىٍم قطعة )أك مقطعن  :اؼبعلِّم

 علِّمي.مقاطع، يا مي  ْلػػػ  الطالب:
 أكؿ مقطع منهم. هتج  ىي ا ، : أحسنتى يا طاليباؼبعلِّم

 بىا كىٍسرىٍه < ًب. :الطالب
، ضى اؼبعلِّم  بو جيدنا كال ذبعلو يهرب  كٍ كسبس   بدكف ىجاء( يف يدؾ اليمٌت نيطقىذا اؼبقطع )أم ال عٍ : أحسنتى

 منك ) أم تنساه (.        
 : ظبعنا كطاعة يا معلِّمي.الطالب

 اؼبقطع الثاين. هتج  : اؼبعلِّم
 : ًسٍُت فػىٍتحىٍو < سى .الطالب

، ضىٍع ىذا اؼبقطع يف يدؾ اليسرل كسبس ك بو جيدنا كال ذبعلو يهرب منك.اؼبعلِّم  : أحسنتى
 كىكذا كل مقطع تتهجاه فضعو يف اليسرل.        

 ما الذم بيدؾ اليمٌت؟ -يا طاليب العزيز  -كاآلف        
 ُاغبرؼ كحركتو بدكف ىجاء مع النغمة كاألداء ( نيطقب: ًب  . ) الرد الطالب

، كما الذم بيدؾ اليسرل؟اؼبعلِّم  : أحسنتى
 : سى .الطالب

                                                           
برنامج أنو اؼبفًتض لو سألت الطالب عن اسم حرؼ أك نيطق حرؼ أك أم شيء ىبص القاعدة، فيجب أف ينيطقو كما تعلمو بأداء كنغمة، ك - ُ

 طقو بكل دقة كما نريد أف نسمعو.جو اؿ أضغط عليو فين

 رروؼةذممقزةذلتعؾمذهجاءذالؽؾؿاتذومجعفا
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، اآلف ضي اؼبعلِّم  دكف فصل أك قطع.ما فيهما معنا جبوار بعضهم  طقنيدؾ اليمٌت جبوار اليسرل كا مٍ : أحسنتى
 فصل أك قطع (. بنغمة كأداء كبدكف) برد الطالب : بًػػػػػسى  .   الطالب

، ضىٍع ىذا اؼبقطع الذم صبعتو بيدؾ اليمٌت، مع العلم بأف يدؾ اليسرل أصبحتاؼبعلِّم  فارغة  : أحسنتى
 اآلف.        

 هتج  اؼبقطع الثالث.      
 : خىا فػىٍتحىٍو < خى .الطالب

، ضىٍع ىذا اؼبقطع يف يدؾ اليسرل كسبس كٍ اؼبعلِّم  بو جيدنا كال ذبعلو يهرب منك. : أحسنتى
 ما الذم بيدؾ اليمٌت؟ -يا طاليب العزيز  -كاآلف   

 : بًػػػػػسى  .الطالب
 : كما بيدؾ اليسرل؟اؼبعلِّم

 : خى  .الطالب
 دكف فصل أك قطع.ما فيهما معنا جبوار بعضهم  طقنايدؾ اليمٌت جبوار اليسرل ك  مٍ : اآلف ضي اؼبعلِّم

ػػػػػػالطالب  خى   .: بًػػػػػسى
، ضىٍع ىذا اؼبقطع الذم صبعتو بيدؾ اليمٌت، كهتج  اؼبقطع الرابع.اؼبعلِّم  : أحسنتى

 : طىا كىٍسرىًتٍُت < طو  .الطالب
 ما فيهما معنا جبوار بعضهم بدكف فصل أك قطع. طقنيدؾ اليمٌت جبوار اليسرل كا مٍ : اآلف ضي اؼبعلِّم

ػػػػػػطو  .الطالب ػػػػػػخى  : بًػػػػػسى
، فبتاز، فهكذا لو هتجاؼبعلِّم  يتى كل مقطع كما تعلمتى يف الدركس السابقة، فستخرج الكلمة: أحسنتى

 صحيحة.   
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كإذا قابلتك كلمة صعبة أك أخطأتى هبا فقسمها كم فعلنا لكي تتوصل للصحيح، فهذه ىي فائدة القاعدة 
 النورانية.

 

 

 :ُالصفر اؼبستدير -
، فهذه العبلمة ليست عبلمة السكوف ( بالعربية ) أك رقم طبسة ِحرؼ اؽبا( كىي تشبو  )  عبلمتو:  

 .( )هذا ىو السكوف فيف اؼبصحف، 
ي مستديرنا ألنو مدي     ر كالدائرة.ك  كظبي
 اغبرؼ سبامنا كصبلن ككقفنا. نيطقلغي كظيفتو: يي   
: أم لو أكملت قراءة الكل    ة باليت بعدىا.ممعٌت كصبلن
 معٌت كقفنا: أم لو كقفت على آخر الكلمة اليت تقرأىا كمل تصلها باليت بعدىا.  
 كىذا معناه أننا لن نقرأ اغبرؼ الذم قبد فوقو الصفر اؼبستدير أبدنا، كأنو غَت مكتوب أمامك.  

ذؼ يف القراءة، فييحذؼ     من اؽبجاء.  قاعدة: الذم وبي
 أمثلة للتوضيح:   

                                                           
 الكلمة ككلمة فائدة: الصفر اؼبستدير ىو إشارة للقارئ بعدـ قراءة اغبرؼ، ألف اغبرؼ ليس من بنية الكلمة، كسبب كضع ىذا اغبرؼ اؼبزيد ىو التفرقة بُت - ُ

 أخرل تشبهها يف عصر التدكين بدكف تنقيط أك إعجاـ.
كانت اغبركؼ دكف تنقيط، كلكن بسبب الفتوحات اإلسبلمية كدخوؿ غَت العرب اإلسبلـ فبدأ يظهر اللحن    -رضي اهلل عنو  -فقديبنا قبل خبلفة اإلماـ علي 

 يف قراءة العربية عمومنا كالقرآف الكرًن خاصة، فبدأ العلماء بتنقيط اغبركؼ اؼبتشاهبة رظبنا كإعجامها.
ْوَلٓى العلماء يفرقوا كتابة بُت الكلمات اؼبتشاهبة هبذه اغبركؼ اؼبزيدة، مثل: ) -رضي اهلل عنو  -اـ علي فكاف قبل خبلفة اإلم

ُ
( فكاف ؽبما  َمٓإَِلۡٓ ( ك ) ئَِمٓأ

ِۡٓ( ك )  ٌِةْاَحُٓ ( ، كأيضنا )الىلػػػػػػػػ  رسم كاحد ) ) عيمىر ( ك ) عىٍمرك ( نضع كاكنا آخر )  ( ، مثل اآلف حىت نفرؽ بُت اظبيمػػىػػػو  ( فكاف ؽبما رسم كاحد ) ٌُِّٓ
مع ألفنا ييسمي باأللف عىٍمرك ( ألف كبل االظبُت رظبها كاحد ) عمر (، لكن ىناؾ غَت ىذا التشابو الكلمي تشابو بُت كاك اعبمع ك كاك الفعل، فنضع بعد كاك اعب

 معرفة سبب اغبرؼ الغَت اؼبنطوؽ. باأللف الفارقة يف العربية، أما كتابة القرآف فمختلف عن ىذه األمور دكف
 ( بأم اسم حسب اللغة إنكليزية ) أيك ( أك فرنسية أك غَتنبا. o كلؤلعجمي نقوؿ يشبو حرؼ ) - ِ

 تجوودذالأحؽامذ

 
 ادلدتطقلالصػرذادلدتدورذوالصػرذ
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َْٓزَفُروٓكلمة )   ِٓٓا َِٓٓزَفُرو ( تيقرأ ) ثِٱَّللَّ  ُ(. ثِيََْله

ْوَلىئَِمٓٓكلمة ) 
ُ
ٓ ( تيقرأ ) أ

ُ
 (.ٓئَِمٓااَلٓخ

ۡحًْدٖٓ كلمة ) 
َ
يْٓ ( تيقرأ ) ثِد

َ
 (. دٖٓثِد

 فلن نقرأ اغبرؼ الذم فوقو صفر مستدير سواء ىجاء أك بدكف ىجاء.
 ل (. -ا  -يأيت فوؽ أحد ىذه اغبركؼ ) ك ذبده أكؿ ككسط كآخر الكلمة، موضعو: 

 
 الصفر اؼبستطيل: -

 .( 0 كىي تشبو رقم صفر باإلنكليزية ) ،( ) عبلمتو: 
ي مستطيبلن ألنو مي   طٌوؿ ألسفل كاؼبستطيل.كظبي

 اغبرؼ كصبلن فقط. نيطقلغي كظيفتو: يي 
 أم لو أكملت دبا بعده ال نقرأه، كلو كقفت عليو تقرأه.       

 .بالوصلتذكَت: دركس القاعدة تيقرأ  
 أمثلة للتوضيح:

َٔٓ كلمة )   ُْ َِّة۠ٓ ِٰه ََِٔٓٓنِِْٓاَلٓ )كصبلن ( تيقرأ  لَّ  .( َِةنِِْٓاَلٓ | تيقرأ كقفنا ) ( ُٓ

ًۡٓٓكلمة )   َُةَ۠ٓربُُّس
َ
ًْٓٓتيقرأ كصبلن )(  َوخ ََُربُْجُس

َ
َُةٓٓ( | تيقرأ كقفنا ) َوخ

َ
 (.َوخ

٦٦ْٓٓٱلرَُّشٔاَل۠ٓٓكلمة )   ٔا ُ ْررَٓٓتيقرأ كصبلن )(  َوكَةل
َ
ْررَٓ ( | تيقرأ كقفنا ) َوكَةلُُٔٓشَٔلٓأ

َ
 (.ُٓشٔاَلٓأ

َُةَُِ۠ٓذيرٞٓٓ) بعده متحرؾ، الحظ: إذا كاف فوؽ حرؼ األلف فقط ذبده آخر الكلمة فقط،موضعو: 
َ
( |  خ

                                                           
 سيتم كتابة النطق بالكتابة العركضية كالضبط اإلمبلئي. - ُ
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َُةٓٱنلَِّذيرُٓٓ)
َ
 ، كىي: كلمات فقط باؼبصحف ٔ  خبلؿلكن ، ( خ

  ُ- (ٓٓ۠ َُة
َ
   .ُ( خ

  ِ- ( ٓ۠ َِّة ِٰه   .  بالكهف فقط ِ( لَّ

َُُِٔة۠ٓٓ) -ّ    .  ّ(ٱىظُّ

    .  ْ( ٱلرَُّشٔاَل۠ٓ ) -ْ  

بًََِل۠ٓ ) -ٓ      .  ٓ( ٱلصَّ

  ٔ- (ٓٓ۠ َٔارِيَرا    .  اؼبوضع األكؿ ٔ( كَ

 
 فقط، أما موضعو كاؼبعلومات األخرل فللطبلب اؼبتميزين.تنبيو للمعلم: يتم شرح عبلمة الصفر ككظيفتو 

 
 
 

 

 

                                                           
 مواضعها كثَتة.  - ُ
 (.ّٖالكهف ) - ِ
 (.َُاألحزاب ) - ّ
 (.ٔٔاألحزاب ) - ْ
 (.ٕٔاألحزاب ) - ٓ
 (.ُٓاإلنساف ) - ٔ
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 الصفر املستطيل             الصفر املستدير           أوجه االختالف    

                                  ةــــالمـــعـــال     
 كصلن فقطاغبرؼ  نيطقلغي يي  كصلن ككقفنااغبرؼ سبامنا  نيطقلغي يي  ةــــفـــيــــوظــــال  
    

 

 ةـــــلــــثــــاألم   

َْٓزَفُروٓ) ِٓٓا َِٓٓزَفُرو ( تيقرأ ) ثِٱَّللَّ ًۡٓٓ)         ( ثِيََْله َُةَ۠ٓربُُّس
َ
 (  َوخ

ًْٓ ) تيقرأ كصبلن      ََُربُْجُس
َ
 (  َوخ

َُةٓٓ) تيقرأ كقفنا      
َ
 (َوخ

 
ْوَلىئَِمٓٓ)    

ُ
اَلٓ( تيقرأ )  أ

ُ
٦٦ْٓٓٱلرَُّشٔاَل۠ٓٓ)      (ٓئَِمٓاخ ٔا ُ  (  َوكَةل

ْررَٓ تيقرأ كصبلن ) 
َ
 (  َوكَةلُُٔٓشَٔلٓأ

 (ٓٱلرَُّشٔاَلٓٓتيقرأ كقفنا ) 
ۡحًْدٖٓ)      

َ
يْٓ( تيقرأ )  ثِد

َ
َُةَُِ۠ٓذيرٞٓ )           ( دٖٓثِد

َ
 ( ٓخ

جَٓ ) تيقرأ كصبلن     
َ
 ( ْنَِِٓذيرُٓخ

َُةٓٓ) تيقرأ كقفنا      
َ
 (خ

 
 

 
 
 

 خالصةذالصػرذادلدتدورذوالصػرذادلدتطقل
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بالنسبة للطلبة األعاجم، ىناؾ مثاؿ على اللغة اإلنكليزية لتقريب الفهم لوظيفة الصفر، كمن خبللو 
ردبا يفهم الطالب اؼبقصود حىت لو مل يكن إنكليزينا، ألف اؼبثاؿ بكلمة مشهورة كمعركفة، كإف مل 

 جدت.دبثاؿ من لغتو األـ اليت تشبهو إف كي  اؼبعلِّميكن، فليأت 
 اؼبستدير: مثاؿ على الصفر

  ككقفنا.اغبرؼ سبامنا كصبلن  نيطقي لغقلنا إف  الصفر اؼبستدير يي 
(، بلنٍػػػٍد آيٍػػػػسٍ  ) طقن( كال تي آيٍػػػػبلنٍػػػدٍ ) طقن(، فتي  land sI( يف كلمة )  Sحرؼ ) نيطقكىذا يشبو 

 (. َبحٌُِٓٓٓ) نيطق( فتػي  ٌِةْاَحُٓٓ) كلمة  كىذا يشبو
 

 مثاؿ على الصفر اؼبستطيل:
كلو كقفت  ،أم لو أكملتو بالذم بعده ،كصبلن فقطاغبرؼ  نيطقلغي يي  طيلقلنا إف  الصفر اؼبست

 و.طقنعليو سأ
 ( ًفرًيػػٍنػػدٍ  ) طقن(، فتي  Friend ( يف كلمة ) D حرؼ ) نيطقكىذا يشبو  
فرؽ (، مث يستنتج ال s dFrien(، مث ىذه )  Friendلو طلبنا من القارئ قراءة ىذه الكلمة )ك 

ا نيطقفإنو سيحذؼ  عند اإلنكليز، ( أداة اعبمع S بينهما، هبد عندما ييكمل الكلمة حبرؼ )
 و )طقن( كمل هبمع الكلمة فإنو سي D ، كلو كقف على حرؼ )فيكوف ) ًفرًيػػٍنػػٍس ( ( D حرؼ )
 (.ًفرًيػػٍنػػٍد 

 

 

 الصػرذادلدتدورذوالصػرذادلدتطقلذمنذاإلنؽؾقزوةذ!
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

فضل ينزؿ ؼبرتبة األيبدأ الطالب بقراءة الدرس بدكف ىجاء، كلو أخطأ فينزؿ ؼبرتبة اؽبجاء، لكن 
"ىجاء سريع" كىي أف الطالب  - ليس من دكرات القاعدة النورانية الرظبية ا،شخصين  مٍت -أظبيها 

فيقوؿ: ًب / سى / بًػػػػػسى /  ( بَِصَخٖؿٓ) يقرأ كل مقطع بدكف ىجاء كهبمع حىت ينهي الكلمة، مثل: 
ػػػػػػخى / طو /  بً ػخى /  بًػػ .ػػسى ػػػػػػطو ػػػػػػخى  ػػػػػسى

، فإف مل ينتبو فينزؿ ؼبًتبة - مكاف اػبطإ -فإف كاف اػبطأ ما زاؿ موجودنا، فنقوؿ لو ركِّز يف كذا 
 اؽبجاء.

ا على الطالب. اؼبعلِّماألمر، كال يتدخل اؼبهم اؽبجاء يكوف آخر   ألف ىذا تدريب كليس أمرنا جديدن
ضم فقط  - التنوين. نيطق - تدريباته  ِ/ْ

 كحذؼ التنوين.
 

ا ُ/ٓ هبب إغباؽ ألف التنوين  - أىبىػػػػػػػػػدن
بالفتح بتنوينو عند تقسيم 

 مة.لالك

  

ػػػػػػػػذى  ّ/ٓ  تفخيم اػبا. - أىخى
االنتباه عند كقوع حرؼ  -

 كالعكس.مفخم بُت مرققُت، 

 ترقيق اػبا. -
تفخيم اؽبمزة  -

 كالذاؿ.

 

ٓ/ٔ َُٓ
َ
۠ٓـخ  الكلمة تيقرأ بالوصل. - ة

ا بسبب نيطقحذؼ األلف  -
نناقش الطالب  األلف. نيطق -

ها، طقنعندما ي

 لدادسالدرسذاذتعؾققذسؾى
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 يف التدريبات البد أف تناقش الطالب يف النيطق، حىت نتأكد من فهمو للمعلمومة. - ُ

ؼباذا مل تقرأ  الصفر اؼبستطيل.
 ُاأللف؟

تفخيم اػبا يف أدىن مرتبة  - بىػػًخػػػلى    ُ/ٔ
 بسبب الكسر.

اػبا رفع تفخيم  -
 عن درجتها.

 

 .ٍُت الكلمة هبا را مرتػى  - بػػىرىرىةو    ِ/ٔ
 رىرىةو (.ػػبػىػػػالنرب يف البا )  -

الكلمة  نيطق -
 ناقصة را.

نرب يف الرا  -
 الثانية.

راجع النرب 
كالتنغيم يف 

مقدمة الدرس 
 األكؿ.

 الًتكيز يف ضبط الكلمة. - خىلىقى    ِ/ٕ
 ترقيق البلـ. -

تفخيم البلـ  -
لوقوعها بُت 

 ميفخمىٍُت.

 

الًتكيز يف ضبط الكلمة،   - خيًلقى    ّ/ٕ
باألخص ضمة اػبا، ككسر 

 البلـ.

اػبلط بينها  -
 كبُت ) خىلىقى (.

 

  القاؼ.نرب  - قىػػبىػػةو (. رى النرب يف الرا )  - رىقػىبىةو    ٔ/ٕ
  نرب الفا. - (. ػفىرىةو ػػسى  النرب يف السُت ) - سىفىرىةو    ِ/ٖ
ػػطنا    ْ/ٖ تفخيم السُت  - االنتباه للسُت كترقيقها. - كىسى

 صبح صادنا.فتي 
 

تفخيم البا  - ترقيق البا. - طىبىقو     ٓ/ٖ
لوقوعها بُت 

 ميفخمىٍُت.

 

   ٓ/ٖراجع  طىبػىقنا    ٔ/ٖ
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 سبب كتابة اليا بالكلمة فَتجع لبنيتها، كنفهِّم الطالب أف ىدفنا اآلف تعلم القراءة، أما ىذا فعندما يتعلم علم الصرؼ كاإلمبلء. - ُ
 . -إف شاء اهلل  -سيتعلم قواعد اإلمبلء بعد تعلم القراءة بطريقة القاعدة  - ِ

اليا تابعة للتنوين، كليست  - ُ طيونل    ُ/ٗ
، كالدليل أف ليس  حرفنا مستقبلن

 ؽبا أية حركة.

  تشديد الواك. -

تفخيم البلـ  - ترقيق البلـ. - عىلىقو    ْ/ٗ
لوقوعها قبل 

 ميفخم.

 

  نرب البا. - ػػبػىرىةه (.غىػالنرب يف الغُت )  - غىبػىرىةه    ُ/َُ
  نرب التا. - (. ػػتػىرىةه قىػػػالنرب يف القاؼ )  - قػىتػىرىةه     ّ/َُ
تفخيم الداؿ  - ترقيق الداؿ. - قىدىرى    ٓ/َُ

لوقوعها بُت 
 ميفخمىٍُت.

 

 ترقيق الرا بسبب الكسر. - قيرًئى   ٔ/َُ
أحرؼ ) ؽ / ر /  ّالكلمة  -

 ء (.
اغبرؼ الذم بعد الرا ىو  -

 حرؼ كاحد اؽبمزة.

فهم الطالب أف ي 
اؽبمزة كيتبت 

بشكل اليا ىنا 
بسبب قاعدة 

 ِإمبلئية.
  كسر البا.  -  كىبىدو     ّ/ُ
اغبركؼ  االنتباه لضم - كيتيبه     ّ/ُ

 الثبلثة.
تغيَت اغبركات،  -

أك عدـ الضم 
ا بسبب  جيدن
ثبلثة أحرؼ 

 مضمومة متتالية.

الكلمة صعبة يف 
لكن  نيطقال

بالتكرار ستكوف 
سهلة على 

 اللساف.
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تسكُت الفا )   - الفا مضمومة. - كيفيونا ٔ/ُ
 كيٍفونا (.

 

 ضم البلـ. - ليبىدنا   ُ/ِ
 فتح البا. -

 كسر البلـ.  -
 البا.كسر   -

 

  نرب اؼبيم. - (. مىزىةو ػليػػ النرب يف البلـ ) - ليمىزىةو    ِ/ِ
رىةن (.ػنىػػػػالنرب يف النوف )  - لبىورىةن    ٓ/ِ   نرب اػبا. - ػخو
 ػػػمػىػػػػزىةو  (.ػىيػالنرب يف اؽبا، )  - نبيىزىةو    ٓ/ّ

 
  نرب اؼبيم. -

ػػػدنل   ٔ/ّ  اليا تابعة للتنوين. - ىي
كأداء الكلمة مثل أية  نغمة  -

 كلمة بالدرس.

تغيَت نغمة  -
الكلمة عن 

أخواهتا بسبب 
تواجدىا آخر 

 الدرس.

 

نبزة ( النرب فيها  -لبرة  -ؼبزة  -قًتة  -غربة  -سفرة  -رقبة  -يتبُت لنا أف ىذه الكلمات ) بررة 
جا الًتكيز ألف بعض الطبلب ينربكف يف حرؼ آخر غَت  األكؿ فيختل بأكؿ حرؼ منها فقط، فَتي

 .نيطقال
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 اندرس انضابع

لؼدذقطعـاذذوًراذجقّداذيفذالؼاسدة،ذمنذادلعؾِّمذوالطالب،ذ

واآلنذندخلذلدروسذجدودةذمعذأحؽامذجتوودوةذأكثرذ

 وأجدد.
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
ا من  -ُ  معلومات.شرح ما يف الدرس جيدن
 ضبط النغمة كاألداء. -ِ
 الًتكيز على قواعد قراءة الدرس. -ّ
 كاحملذكؼ ) الساكن ( أف يدرب الطالب على التفرقة بُت ىجاء اغبرؼ اؼبدم الثابت اؼبعلِّمهبب على  -ْ

 .) الصغَت (

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دابعذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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 بقراءة ما يف داخل اؼبربع كامنبل بنفس كاحد دكف تقطيع.درس ىجاء ال -ُ
 ، أم حركتػىٍُت.اغبركة للضعفالدرس بدكف ىجاء ىو ىو الدرس الرابع لكن سنمد  -ِ
ا: كىو أف اغبرؼ الصغَت أك الساكن ال ييقرأ دبفرده، بل هبب أف يهقرأ مع اؼبتحرؾ الذم  -ّ قاعدة ميهمة جدن

معنا مع حرؼ صغَت، أم هبب أف يكونا  امتحركن  اذبد يف كل مربع حرفن قبلو ىجاء أك بدكف ىجاء، لذلك 
ا، مثل طريفى   اؼبقص. ال ينفصبل أبدن

 اؼبربعات بدكف ىجاء. نيطقالًتكيز يف  -ْ
 مربع آخر. ومع معفرده كلن هبي قرأ دبهبذا الدرس كل مربع سيي  -ٓ

اغبركة  ا ) با مفتوحة مع مدبىػػػػػػػ، بدكف ىجاء:   على قراءة "بدكف ىجاء": اؼبربع مثاؿ -ٔ
 .(للضعف

 مثاؿ على قراءة "ىجاء":  -ٕ
بالتفصيل  طقن، إذف عند ىجاء اؼبربع سنكبَتنا متحركنا كحرفنا صغَتناوبوم حرفنا   سابعكل مربع يف الدرس ال  

مع مده متحركنا  ىذا اغبرؼ نيطق، مث نتبعو بحركتو كاسم اغبرؼ الصغَتدبا فيو من اسم اغبرؼ كاسم 
 اغبركتػىٍُت.

: اؼبربع      ٍو أىًلٍف صىًغَتىهٍ    فمثبلن  ، كذاؾ كلو بنفس كاحد مع توضيح  ػػػػػػػا< بى  ، ىجاء: بىا فػىٍتحى

 َٓبٓ

 َٓبٓ

 لدابعالدرسذاذمؼدمة

 ابعقواسدذقراءةذالدرسذالد
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 أداء الدرس كنغمتو.اؼبد كربقيقو ب   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ىجاء
 اغبرؼ الصغَتاغبرؼ ب نيطق اغبرؼ الصغَتاسم       حبركتو اسم اغبرؼ     اؼبربع   

وٍ       َٰٰٓٓبٓٓٓٓ  ػابىػػػػ     أىًلٍف صىًغَتىهٍ      بىا فػىٍتحى
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 اؼبد: ىو زيادة كإطالة الصوت للحرؼ السابق غبرؼ اؼبد. -
 ل (. -ا  -، ىي: ) ك أحرؼ ّحركؼ اؼبد: 

 ( .  كال ؾبموعة يف كلمة )
 ، ىي:ُكؽبا شركط 

 . -معراة ، تكوف رسم فوقها السكوفكال يي  -أف تكوف ىذه األحرؼ الثبلثة ساكنة  -ُ
 أف يكوف اغبرؼ الذم قبل حرؼ ) ك ( مضمومنا، مثل: ) نيػػػو (. -ِ
ػػػا (  -ّ  . -كىذا دائمنا  -أف يكوف اغبرؼ الذم قبل حرؼ ) ا ( مفتوحنا، مثل: ) ىى
 مكسورنا، مثل: ) ًحػػى ( .أف يكوف اغبرؼ الذم قبل حرؼ ) ل (  -ْ

ــة)  مثاؿ كلمة قرآنية ذبمع الشركط السابقة: َٓ ِٔظـًــ   (.  ُُــ

، كييسمى اؼبد ٍُت اغبرؼ الذم قبل حرؼ اؼبد من حركة كاحدة إىل حركتػى  نيطقا (: تطويل نيطقحركؼ اؼبد ) 
 الطبيعي.
 األمثلة: 

ة)  -         َْ  (.ِٓصًِد

                                                           
1
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ػريكفيػػػػػػػػػوي ثىػلىثىػػػػػػػةه فىًعػيػهىا         ػػا    ...      حي ( كىٍىػيى ًفػػػي نيوًحيهى  ًمٍن لىٍفًظ )كىامو
ـٍ   ...    اٍلواًك ضىػػػمٍ كىالكىٍسري قػىٍبلى اٍليىا كىقػىٍبلى    شىػٍرطه كىفػىٍتػحه قػىٍبػػػػػػػلى أىٍلفو يػيٍلتىػػػزى

 تجوودذالأحؽامذ

 حروفذادلد
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ٔنَٓ)  -         ُْ  (.َٓشة

ٔرِٓٓ) -          (. ـُ

ىذا ك  يف بنية الكلمة، -لذلك تيسمى اغبركؼ الثابتة  - كتب كبَتة متصلةحركؼ اؼبد تي نبلحظ أف ك 
 .يف الدرس القادـ سنأخذه

لكن مل تيكتب كحركؼ اؼبد  ،الطالب أف اغبركؼ الصغَتة ىي حركؼ مدية مكمن ىنا هبب أف تعلم عزيز 
 ، الحظ التايل:-لذلك تيسمى اغبركؼ احملذكفة  - السابقة يف بنية الكلمة بل حيذفت منها

 (. ثُِدونَٓعَٓٓ( تيقرأ )َٓعٰجُِدونَٓٓ) -     

 (.ِٓفََٓلٓيإِٓ تيقرأ ) ( إِوَلِٰفٓ ) -     

 (.ٓرِيَٓووُٓ تيقرأ ) ( رِيَٓوُۥٓ) -      

 
 صغَتة؟!كالسؤاؿ ىنا ؼباذا تيكتب 

فقط كال تيكتب يف بنية الكلمة، فلذلك كتبناىا لك صغَتة إشارة  طقناإلجابة ىي أف ىذه اغبركؼ تي 
 ها.نيطقعلى  تنبيهنالوجودىا ك 

 .عليها شيءىو أال يكوف  دبقدار حركتػىٍُت  كاليا حرؼ مد كفالعربة يف قراءة األلف كالوا
 ،لكن ليس مدينا، ستجد فيو حركة ا صغَتةهبا حرؼ ي -قليلة  -كيأيت أمامك يف اؼبصحف كلمات 

 ، مثل:-ىذا يف اليا فقط  - يا متحركة مثل الدرس الرابعقرأه ينها ستحف
 (.ٓىَٓـًِـُُيْٓ( تيقرأ ) ُُٓيۡـ ِىَٓ)  -
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

130 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 ىجاء                          الكلمة         
 فػىٍتحىٍو < لى / يًػػػػػػػػػىى ىجاء من بعد اغبا: يىا كىٍسرىٍه < ًل / يىا  ُُيۡـ ِىَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 
 .-األغلب كاألكثر مدية  -فانتبو لليا الصغَتة فليس كلها مدية   

 

 
 أشرنا سابقنا أف ىناؾ حركؼ مفخمة دائمنا، كأخرل مرققة دائمنا، كحركؼ مفخمة تارة كمرققة تارة. -

 (. الـ اسم الجللة )اهلل( -ر  -ا أحرؼ )  ّكاغبركؼ اؼبفخمة تارة كاؼبرققة تارة ىي:    
 كسنأخذ يف ىذا الدرس حالة األلف.   

ا كىي أف األلف تتبع ما قبلها      فإذا كاف ما قبل ، -عكس الغنة تتبع ما بعدىا  -القاعدة سهلة جدن
 فهي مرققة، كإذا كاف ما قبلها مفخمنا فهي مفخمة. مرققنااأللف    
 مثاؿ:  

ةلِٓٓ) -           .مرقق(  ٌَ

 .مفخم (َٓقَٰوٓ ) -         

       
 
 
 
 

 ترقققذوتػخقمذاأللف
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عبلمة يف حالة اؼبد الطبيعي،  ةبدكف أيمعراة ، كتبقى رسم فوقها السكوفال يي حركؼ اؼبد ) رظبنا (:  -
 .حركتاف فقط طبيعينا كمدىا

  
 
 -ئ  -أم حرؼ، فاغبرؼ كلو اظبو نبزة ) أ  ربت لو تتذكر عندما قلنا أف اؽبمزة ) ء ( لو أتت فوؽ أك -

 فوؽ اغبرؼ، فاغبرؼ كلو ألف صغَتة. ( لو أتىؤ (، ككذلك األلف الصغَتة )
ـٰٓ ( ك ) وٰٓ ( ك ) ىٰٓ معٌت ذلك أف )يعٍت  ( ال يوجد هبما ك  ( ك )ل  ف أصبلن )أل( ألف صغَتة، كانتبو  ك

 كال يا. اكاكن  طقنحركة فمعٌت ىذا أين لن أ
ـٰٓكيف )  ال توجد  العربة بأف ( ردبا تتأخر األلف الصغَتة قليبلن كال تكن فوؽ اليا مباشرة، كلكن كما قلنا ك

 مثاؿ:، ةفاغبرؼ ألف صغَت  ،حركة يف اليا

 ىجاء                          الكلمة      
ةََٓغٓٓٓٓٓٓ ٰٔ  فػىٍتحىٍو < تى  < الى / تىا هٍ َتى غً صى  فٍ لً أى  وٍ حى تٍ فػى  ـٍ < صى / الى  وٍ حى تٍ فػى  ادٍ صى  يَ

 ةََٓغََلٓ/  
ٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه < جىا / فػى  يمٍ فػىٍتحىٍو < سى / جً  ُتٍ سً  َشَجٰٓٓٓٓٓٓ  ةَشضٍَٓتحى

ٰٓٓٓٓ َرك
َ
 فىا فػىٍتحىٍو < ؼى / نبىٍزىٍه فػىٍتحىٍو < أى / فىػػػأى / رىا فػىٍتحىٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه < رىا / ُّٓـفَأ

رَٓ/  هُٓفىػػػأىرىا / ىىا ضىم ٍو <  
َ
 هُٓافَأ

 ردمذوضبطذادلصحف

 ضبطذحرفذادلد

 ُنطقذالقاذوالواوذألًػا
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اليا ألفنا هبب كتابة  نيطقإذف عند  ،اغبرؼ كلو ألف صغَتة(، ف ىٰٓلؤللف الصغَتة عندما ييكتب يا ) انتبو 
، لكن لو جاء بعد اليا اؼبنطوقة  ُألفنا، لكن كيتبت بشكل اليا طقنألف صغَتة فوقو إشارة أف ىذه اليا ستي 

َٔسٰٓٓكلمة )  ألفنا حرؼه ساكن أك مشدد فنحذؼ ىذه األلف الصغَتة من فوؽ اليا، الحظ ( ك )  ُْ

ٓ ۡۡعَ
َ
 :( يف اآليتٓٱۡۡل

  (ٓٓ َٔسٰ ُْ ٌِِّوِإَوۡذٓكَةَلٓ ۡٔ َٔسٓٱىِۡهَتَٰتٓ )(، ٓىَِل ُْ َِةٓ  .(ِٓإَوۡذَٓءادَحۡ

(ٓٓ ٰ ۡۡعَ
َ
َٔۡف٢٠َٓٓرّبِِّٓٱۡۡل ٓ)  ،( ٢١َولََص ۡۡعَ

َ
ِي١ٓٱۡۡل  .(  ٱَّلَّ

 . ما قبل اليا، كعدـ كجود حركة هبا وجود فتحة علىبلعربة إذف ا 
 

 
 :ِأك يا مدية ( يا أك ألفنال  اليا ) نيطقالتفرقة بُت  -

 يا، مثل:  طقنتي  لو كجدنا فيها حركة أك سكوف فهذه ) ل ( يا، يعٍت نيطقال توجد مشكلة مع 

 ىجاء                          الكلمة      
ِٓىىا كىٍسرىٍه <  ِهَٓ  ِهَٓ/ يىا فػىٍتحىٍو < لى /  ه

 ك يا.نيطقىنا ظهر يف 
ٍو يىا ٍسكيوٍف <  َلۡيَحُٓ ـٍ فػىٍتحى  ىْٓـىَٓالى

 بلحظ ليست كاليا اؼبدية، فلم وبدث مد.ىنا ظهرت يا ساكنة، لو تي 

                                                           
 كتابة األلف بشكل اليا أك الواك أك ألف، فهذا يرجع ألصل األلف بالكلمة، كيهتم هبذا الفن قواعد اإلمبلء.  - ُ
فبل ننظر ؽبا، فقط لتوضيح الفرؽ بُت أظباء اغبركؼ اؼبنطوقة اؼبراد  الًتكيز يف النيطق فقط مع الطالب، أما كلمات اؽبجاء الغَت معنا هبذا الدرس - ِ

 الًتكيز عليها.

 التػرقةذبنيذُنطقذالقاذواذأوذألًػاذأوذواذمدوة



 

 

133 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 أـ ألفنا مدينا؟ يا مديةن الػػ ) ل (  نيطقكاآلف كيف نفرؽ بُت 
 ها الصحيح، كالتايل:نيطقكمنو ستعرؼ  نيطقل اعرىٍؼ عبلمة كف

 يكوف نيطقفالمعراة لو تتذكر، فلو كجدنا قبلها حرؼ مكسور ك الػ ) ل ( يا مديةن ىو شرطها  نيطقعبلمة  -
 يا مدية، مثل: 

 ىجاء                          الكلمة      
 ىـفِٓفىا كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  ىـفِٓٓٓٓ

 لليا. نيطقمد كمل يظهر  نيطقظهر يف ال
 

كعند اؽبجاء نقوؿ  ألف مدم، نيطقسواء عليها ألف صغَتة أـ ال، فال امفتوحن  اقبلها حرفن  أما لو كجدتى 
ت اليا ألفنا فيجب كتابة األلف نيطقألف صغَتة حىت لو مل تيكتب األلف الصغَتة، ألف يف األصل إذا 

ذكرناه سابقنا  - بعدىاأك مشدد الصغَتة، لكن السر يف عدـ كتابة األلف الصغَتة ىو ؾبيء حرؼ ساكن 
  مثل: ، -

 ىجاء                          الكلمة      
ثَٓٓ
َ
ٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه < بىػػا من عند البا: بىا َوٱۡشَذۡهَبَٓٓىٰٓـخ  فػىٍتحى

ٔنَٓ ٍُ ِ ٰي ََبٓٱىظَّ
َ
(: بىا فَد ٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه < بىػػا من عند البا )كقفنا ال كصبلن  فػىٍتحى
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

ا. - الساًبع ُ/ْ   كسر البا جيدن
 تسكُت العُت. -

  

األلف الصغَتة،  ِ/ْ
كالياء الصغَتة، 
 كالواك الصغَتة.

فصل بُت كل اسم  -
قف مع ك حرؼ كاآلخر 

 بتنفس.
الصغَتة: بالوقوؼ  -

 عليها هبا ساكنة.
الصغَتة: فتح الرا  -

ا.  جيدن

ترقيق ك إمالة  -
 الرا

 

جيدنا من حيث  اؼبعلِّمعند البدء يف الدرس يتدرب الطالب على قراءتو هبجاء، كهبب أف يلقنو 
ا، مث  طريقة اؽبجاء كالنغمة كاألداء، كالتأكد من أف الطالب أتى دبقدار اؼبد اؼبطلوب كفهمو جيدن

 .مع االنتباه كالًتكيز ينطلق يف قراءة الدرس
 َبٓٓٓ ُ/ٓ

اؼبربع  نيطقاالنتباه يف أف  -
ليس اسم حرؼ البا، لكن 

يشبهو، ككذلك يف كل حرؼ 
 آخره ألف.

نبزة بعد  نيطق -
 .نيطقال

 

االنتباه يف آخر اؽبجاء أك  -َٓلٓ ٔكٓ/ٓ
اؼبربع  نيطقبدكف ىجاء من 

 باسم اغبرؼ.

ـٍ فػىٍتحىٍو    - الى
<  أىًلٍف صىًغَتىهٍ 

ـٍ   !الى

 

 لدابعالدرسذاذتعؾققذسؾى
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 وَٓٓ
ككذلك يف كل حرؼ آخره 

 ألف جاء معو األلف الصغَتة.
 ٕكُ/ٗ

 

ىذا مربع فارغ ال يوجد بو  -
غل بنقاط فقط ال شيء، كشي 

 غَت.

التعليق إجابة  
لسؤاؿ متكرر 

ا من   جدن
 الطبلب .

الواك نبزة  نيطق - الصحيح للواك. نيطقال - ۥوُٓٓٓٓ ْ/ٗ
 أك ىا.

 

  اؽبا نبزة. نيطق - الصحيح للها. نيطقال - ۥهُٓٓٓٓ ٓ/ٗ

  اؽبمزة ىا. نيطق - الصحيح للهمزة. نيطقال - ۥءُٓٓٓٓ ٔ/ٗ

 .ال تشتغل بالك بالكبلـ الذم بعد الدرس، كل ىذا ستأخذه كمشركحنا، لكن يف كقتو اؼبناسب
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 اندرس انثاين
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
ا من معلومات. -ُ  شرح ما يف الدرس جيدن
 بعض معلومات ىذا الدرس قد شيرحت يف الدرس السابق. -ِ
 ضبط النغمة كاألداء. -ّ
 الًتكيز على قواعد قراءة الدرس. -ْ
 أف يدرب الطالب على التفرقة بُت ىجاء اغبرؼ اؼبدم كاغبرؼ الليٍت. اؼبعلِّمهبب على  -ٓ
 بتسكُت أكؽبا.حرؼ آخره ألف كلمة )سكوف( بعد اسم   نيطق -ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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  بنفس كاحد دكف تقطيع.بلن ء بقراءة ما يف داخل اؼبربع كامالدرس ىجا -ُ
، أم حركتػىٍُت، مثل اغبركؼ للضعف درس اؼبد بدكف ىجاء ىو ىو الدرس الرابع لكن سنمد اغبركة -ِ

 الصغَتة.
ا: كىو أف اغبرؼ الساكن مثل الصغَت ال ييقرأ دبفرده، بل هبب أف يهقرأ مع اؼبتحرؾ  -ّ قاعدة ميهمة جدن

مع حرؼ ساكن، أم هبب أف  امتحركن  االذم قبلو ىجاء أك بدكف ىجاء، لذلك ذبد يف كل مربع حرفن 
ا، مثل طريفى يكونا   اؼبقص. معنا ال ينفصبل أبدن

 الًتكيز يف درس اللُت. -ْ
 ، أما اللُت فجمع مربعىٍُت فقط.يف قراءة بدكف ىجاء درس اؼبد صبع لثبلثة مربعات سوينايف  -ٓ

، بدكف ىجاء: بىػػػػػػػا ) با مفتوحة مع مدىا  مثاؿ على قراءة "بدكف ىجاء" للمد: اؼبربع  -ٔ
 ضعف (.لل
 مثاؿ على قراءة "ىجاء":  -ٕ
عند ىجاء اؼبربع ، إذف متحركنا كحرفنا ساكننا سواء مدي ا أك ليني اوبوم حرفنا  ثامنكل مربع يف الدرس ال  

 نيطق، مث نتبعو بساكن ككلمة سكوفما فيو من اسم اغبرؼ كاسم حركتو كاسم اغبرؼ البالتفصيل  طقنسن
 إذا كاف ليني ا. تسكينومتحركنا مع مده اغبركتػىٍُت إذا كاف حرفنا مدي ا، أك ب ىذا اغبرؼ

ٍو أىًلٍف   : اؼبربع  درس اؼبد يف فمثبلن      < بىػػػػػػػا ، كذاؾ كلو بنفس كاحد سيكيوٍف ، ىجاء: بىا فػىٍتحى

 ٓـةثَٓ

 ثَـةٓ

 لثامنالدرسذاذمؼدمة

 ثامنقواسدذقراءةذالدرسذال
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 مع توضيح اؼبد كربقيقو بأداء الدرس كنغمتو.

 

 دكدنافب) اؼبربع الثاين للحرؼ(، مث نعود كنقرأ األكؿ كالثاين )أم اغبرؼ  باؼبد بالواكمث نتهجى نفس اغبرؼ 
)اؼبربع الثالث للحرؼ(، مث نعود كنقرأ  اؼبد باليامع ( بدكف ىجاء، مث نتهجى اغبرؼ باأللف كالواك اؼبدية

اؼبدكد الثبلثة، ككل مد مساكو لآلخر دبقدار كبتوضيح األكؿ كالثاين كالثالث صبيعنا معنا بنفس كاحد اؼبربع 
 .بدكف ىجاء مع مراعاة األداء كالنغمة حركتػىٍُت 

. 
 : ة حرؼ مديةمربعات بثبلث ّمثل: حرؼ )ب(، لو 

 ػػػػػى< بً يىا ٍسكيوٍف  كىٍسرىهٍ بىا   / وػػػػػػا بي بىػػػػػػػ / بىا ضىم ٍو كىاٍك سيكيوٍف < بيػػػػػػػو /ػػػػػػػا < بى  ٍو أىًلٍف سيكيوفٍ ىجاء: بىا فػىٍتحى 
 .بًػػػػػى  بىػػػػػػػا بيػػػػػػو /

 كىكذا ألم حرؼ دبدكده الثبلثة.
 

كىو أف أداء كلمة  يىا ٍسكيوٍف، بتسكُت سُت كلمة )سكوف( عن أختها يف األلف كالواك، أنا كتبتي  الحظ:
 يكوف أكلو ساكن، كىذا من أداء القاعدة. -أك حرؼ آخره ألف  -  )سكوف( بعد اسم اليا

 

 ىجاء
 ساكن المدمالحرؼ بالحرؼ ال نيطق ساكناسم اغبرؼ ال    اسم اغبرؼ حبركتو     اؼبربع   

وٍ بىا       ٓٓـةثَٓٓٓٓ  بىػػػػػا     سيكيوفٍ أىًلٍف      فػىٍتحى

 بًػػػػػى  بيػػػػػػوا  ػػػػػابى  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

140 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

للحرؼ، فبل بأس لو قرأ الثبلثة منفصلُت،  اؼبدكد الثبلثةملحوظة: لو الطالب طفل صغَت كصعب عليو صبع 
 كآخر؛ لكن ليس ىذا للكبار.مد يوقف بُت كل 

 

حرؼ كاك ) با مفتوحة مع  ، بدكف ىجاء: بىػػػػػػػوٍ  : اؼبربع ُتكف ىجاء" للمثاؿ على قراءة "بد -ٖ
 (. غَت مدية ساكنة

 مثاؿ على قراءة "ىجاء":  -ٗ

، كذاؾ كلو بنفس كاحد مع  < بىػػػػػػػوٍ سيكيوٍف  كىاكٍ ، ىجاء: بىا فػىٍتحىٍو   : اؼبربع  للُتيف درس ا 
 كربقيقو بأداء الدرس كنغمتو. اغبرؼ الساكنتوضيح 

 

 واك) اؼبربع الثاين للحرؼ(، مث نعود كنقرأ األكؿ كالثاين )أم اغبرؼ بال باليا اللينيةمث نتهجى نفس اغبرؼ 
 .بدكف ىجاء مع مراعاة األداء كالنغمةاغبرًفٍُت اللينيػ ٍُت كبتوضيح معنا بنفس كاحد  ىجاء( بدكف يا اللينيةكال

. 
 : مربعاف حبرفػىٍُت لينيػ ٍُت مثل: حرؼ )ب(، لو 

 . ىٍ ػػػػػػبى  وٍ / بىػػػػػػػ ىٍ ػػػػػػػكيوٍف < بى سٍ  يىا/ بىا ضىم ٍو  وٍ سيكيوٍف < بىػػػػػػػ كىاكٍ ىجاء: بىا فػىٍتحىٍو 

 ىجاء
 لينيالحرؼ بالحرؼ الساكن ال نيطق اسم اغبرؼ الساكن    اسم اغبرؼ حبركتو     اؼبربع   

وٍ       ٓٔۡٓثَـٓٓٓ  بىػػػػػوٍ      سيكيوفٍ كىاٍك      بىا فػىٍتحى

ٓـىۡٓثَٓٓٓٔۡٓـثَٓٓ

ٔۡٓثَٓ  ٓـ

ٓۡٔ  ثَـ
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أنا كتبتي يىا ٍسكيوٍف، بتسكُت سُت كلمة )سكوف( عن أختها يف الواك، كىو أف أداء كلمة   الحظ:

 يكوف أكلو ساكن، كىذا من أداء القاعدة. -أك حرؼ آخره ألف  - )سكوف( بعد اسم اليا
 .حبرفػىٍيو اللينيػ ٍُت كىكذا ألم حرؼ 

 
 

 

 

 و الصحيح.نيطقلحرؼ اللُت حىت نتوصل  نيطقمع  تشابوبو  ؿبيط بنا نريد التمثيل بشيء -
زؿ نعملية القطع البد أف ت كُت كبَت، كعندعها فستحتاج لسً طِّ قى الكبَتة لو أردتى أف تػي  فمثبلن قطعة اللحم  

كُت الكبَت على قطعة اللحم لقطعها، فكذلك اغبرؼ اؼبفتوح مع حرؼ اللُت، ربتاج للنزكؿ بقوة هبذا السً 
كُت الكبَت، كحرؼ اللُت بقطعة بقوة من الفتح لتسكُت حرؼ اللُت، كىنا يتشابو اغبرؼ اؼبفتوح بالسً 

 لى قطعة اللحم لقطعها.ننزؿ بقوة على اللُت كما ننزؿ بقوة عك ، اللحم
 .سريع عن اؼبدأداء بكيف قراءة "ىجاء" تكوف قراءة اسم اغبرؼ اؼبفتوح كفتحتو كحرؼ اللُت كسكونو 

 

 

 

 

 

 

 ضبطذأداءذُنطقذحرفذالؾني
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 نرجع للدرس السابق ؼبراجعة اؼبد كحركفو.
 

 

 .اغبرؼ بليونة كسهولة دكف تكلف نيطقاللُت: ىو 
 ل (. -) ك  فقط (، نبا: ِحرفا اللُت ) 
 نبا: ،ُكؽبما شرطاف

 .-رسم السكوف فوقهما كيي  -ساكنػىٍين أف يكونا  -ُ
 .الحرؼ الذم قبلهما مفتوحناأف يكوف  -ِ

 األمثلة: 

ٍٔۡفٓٓ) -          (.َٓخ

ًَۡفٓ) -          (.َٓن

 
،كملو لكن ليونة حرؼ اللُت لن تظهر بشكل كاضح إال بعد أف ني  - أما لو كقفنا عليو   دبا بعده كصبلن

 كما يف الدرس فبقطع.
                                                           

1
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ػػػػػنىػا ػا اٍليىا كىكىاكه سيكّْ هى  ًإًف اٍنًفتىػاحه قػىٍبػػػػػػلى كيػلٍّ أيٍعًلػنىػػػػػػػػا  ...  كىاللّْيػني ًمنػٍ

 

 تجوودذالأحؽامذ

 حروفذادلد

 حرفاذالؾني
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،:)  .األيٍرجوحةعلى  أٍرجىحي صوت حرؼ اللُت كما تت حٍ جً فأرٍ ، ُمثل األيٍرجوحة كالليونة ) كصبلن
 الحظ: 

ٍٔۡفٓٓ) -        ٔۡٓٓ(، كقفنا بقطع )َٓخ ٍٔۡفٓٓ(، كصبلن بالليونة كاضحة ككاملة )َٓٓخ  (.َٓخ

ًَۡفٓ) -        ًَۡفٓ(، كصبلن بالليونة كاضحة ككاملة )َٓٓكۡٓٓكقفنا بقطع ) (َٓن  (.َٓن

 
 

 

 

د حركًتٍُت فقط ال غَت حرؼ اؼبد الطبيعي - كال يوجد أم شيء فوقو،  معرلل (  -ا  -) ك  أم يبي
 .ِغَت اؽبمزة بعده متحرؾكاغبرؼ الذم 

ةٓىَُسً ( ك ) ُذوِٓغَلةٍبٓ مثل: )  (. َُةرِِٓػٓٓ( ك )ٌَٓ

ۡودَةدِٓٓوذُٓ )حركًتٍُت يف األكىل الواك  طقنلن نك 
َ
 بعد حرؼ اؼبد حرؼ غَت متحرؾ.يء ، جمل ( ٱۡۡل

 بعد حرؼ اؼبد حرؼ غَت متحرؾ.جمليء ،  ( ٱىَۡػَلَجحُٓٓةٌَٓٓ)األلف حركًتٍُت يف  طقنكلن ن

ۡرِضٓٓىـفِٓٓ)اليا حركًتٍُت يف  طقنكلن ن
َ
 متحرؾ. بعد حرؼ اؼبد حرؼ غَتجمليء ،  ( ٱۡۡل

ْٓكُّٓٓاـطَٓ )األلف حركًتٍُت يف  طقنكلن ن  .معرل غَتحرؼ اؼبد ، ألف  ( ٔا

ُٓ )الواك حركًتٍُت يف  طقنكلن ن  معرل. غَت، ألف حرؼ اؼبد  ( آْإِنَّٓٔٓٓكَةل

 معرل.غَت ، ألف حرؼ اؼبد  (ۡخَٓٓٔٓــًٓٓـشِٓٓاليا حركًتٍُت يف ) طقنكلن ن
                                                           

1
 حبَلْين مشدوَدْين.مقعد خشبي معلق بتوازن بين  - 
2
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ػػػػػوفٍ  رى ىىٍمزو أىٍك سيكي ػػػوفٍ  ...   بٍل أىمُّ حىٍرؼو غىيػٍ ا بػىٍعػدى مىػػدٍّ فىالطًَّبيًعػيُّ يىكي  جى

 ردمذوضبطذادلصحف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ا:  تنبيو ىاـ جدنا جدن
 مدية ألف، كما ذبد يف كتاب القاعدة.ليس بعد كل كاك 

 فلو تتذكر أف األلف اؼبعرل ىو ألف مدم كهبب أف يكوف ما قبلو مفتوحنا.
 ا مستديرنا أك مستطيبلن عليو.و فنضع صفرن نيطقأما لو أردتى عدـ 
زيل األلف اليت بعد كل كاك مدية يف قسم اؼبد بالدرس الثامن لفقده مصطلحات إذف كاف هبب أف ني 

 ، كىذا ىو األساس كاألفضل، أك على األقل ضبطو بصفر مستدير.الضبط
ا  دية ألف فوقو صفر مستدير يف كسط الكلمة.اؼبواك ال بعدليس  ،كاعلم جيدن

 بعد الواك اؼبدية بكثرة، لكن ليس كل اؼبواضع، الحظ:أما آخر الكلمة فنجد األلف فوقو صفر مستدير 

َُّٔءو ( ك )َصةُٓءوٓٓ)   (. َتَج
 

 .قبلو حرؼ مفتوحك السكوف فوقوضبط بوضع اللُت يي حرؼ  -

ًۡجَۡيِٓٓمثل: )    ٔۡمَٓ( ك )  َخ  (. يَ

 الحظ الواك كاليا
ِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  يا مدية. ََٓـيٱَّلَّ
َٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  يا لينية. َِٓـيۡٓٱَّلَّ
 يا مدية. ََٓـيَخِٰلِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
 يا لينية.َِٓٓـيَۡٓخِٰلَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
 األكىل لينية، كالثانية مدية.الواك َٓدةُٓۥءُٓٔۡٓـٌَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

جيدنا من حيث  اؼبعلِّمعند البدء يف الدرس يتدرب الطالب على قراءتو هبجاء، كهبب أف يلقنو 
ا، مث  طريقة اؽبجاء كالنغمة كاألداء، كالتأكد من أف الطالب أتى دبقدار اؼبد اؼبطلوب كفهمو جيدن

 ا بُت حرؼ اؼبد كحرؼ اللُت.نيطق يفرؽك ينطلق يف قراءة الدرس مع االنتباه كالًتكيز، 
ِ/ُ  

ػػػػػػػد
الػم

 

قراءة كلمة "اؼبد" قبل  -
 البداية يف قسم اؼبد.

قلقلة أك نبس حرؼ عدـ  -
 الداؿ.

  

األلف، كالتنبيو  نيطقعدـ  - ثُــٔا ِ/ِ
على الطالب بعدـ االىتماـ 

 هبا.

كذلك كل مد  
بالواك يف 

 الدرس.
ٓ/دُـٔٓٓ/دَـةٓ ٔكٓكْ/ِ

 ىدِـ

قراءة اغبرؼ باألحرؼ  -
اؼبدية الثبلثة بدكف ىجاء 

يكوف يف نفس كاحد دكف 
 تقطيع أك فصل بينهما.

كل حرؼ   ربقيق اؼبد يف -
 مدم.

 اؼبدكد الثبلثة متساكية. -

نقص مد عن  -
 اآلخر.

عدـ االلتزاـ  -
 بالنغمة.

 

   ترقيق الرا بسبب الكسر. - رِى ْ/ْ

 لثامنالدرسذاذتعؾققذسؾى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

146 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 

 

ٔا ُ/ٗ تفخيم السُت  - السُت مرققة. - ُشـ
 صبح صادنا.فتي 

 

صفحة 
ُٓ 

ّ/ٔ 

ا. نيطق - ُووا اػبلط بُت الواك  - الواك جيدن
كاغبركؼ 

األخرل، مثل 
 اؽبمزة.

 

ْ/ُ 

لُت
ال

 

قراءة كلمة "اللُت" قبل  -
 البداية يف قسم اللُت.

  

ْ/ُ ٓۡٔ  حرؼ الواك لينينا. نيطق - دَــ
بالنغمة كاألداء  نيطقال -

 الصحيح.

اػبلط بُت  -
 اللُت كبُت اؼبد.

النغمة كاألداء  -
 اػبطأ.

كىكذا يف كل 
 حرؼ لُت.

 حرؼ اليا لينينا. نيطق - دَــىۡٓ ِ/ْ
بالنغمة كاألداء  نيطقال -

 الصحيح.

اػبلط بُت  -
 اللُت كبُت اؼبد.

النغمة كاألداء  -
 اػبطأ.

 

شَت على نفس اغبرؼ لكن لينينا، ، مث فجأة يي ليقرأه للطالب على حرؼ مد اؼبعلِّمشَت هبب أف يي 
 حىت نعرؼ مدل استيعاب الطالب.

 كمشركحنا، لكن يف كقتو اؼبناسب.ال تشتغل بالك بالكبلـ الذم بعد الدرس، كل ىذا ستأخذه 
كال هتتم بلوف اغبكم التجويدم، بل سنعلمك التجويد بشكل عبلمات الضبط، كىذا ىو األصل، 

 ؟!ئذكأغلب اؼبصاحف اؼبنتشرة ليست بًتميز لوين، فماذا تفعل عند
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 اندرس انتاصع

منذذجرةذالؼاسدةذذفامثرةذدـؼطُػذثانيهذاذالدرسذهوذ

الـورانقة،ذلؽنذمثرةذحؾوة،ذوالذيذحالهاذأحؽامذالتجوودذ

 .اجلدودة
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 راجع مهمات الدرس السادس. -ُ
 ا، ألف بو تنبيهات كثَتة.الطالب اسم الدرس جيدن  اؼبعلِّميلقن  -ِ
الطالب طريقة تقسيم الكلمة على حسب الدركس السابقة، ككذلك  اؼبعلِّمعلم يف ىذا الدرس فقط يي  -ّ

 ، مث هبعلو ينطلق دبفرده.-ما ىو جديد على الطالب في -اعبمع 
 أكالن كقبل الدخوؿ يف الدرس أحكاـ التجويد اعبديدة. اؼبعلِّميشرح  -ْ
قد شرحها لو سابقنا، حىت نتأكد من  بأف يناقش الطالبى يف كل كلمة حوت معلومة اؼبعلِّمنعيد كنذكر  -ٓ

 فهمو كاستيعابو للمعلومة.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تادعذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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قرأ دبفرده، بل يتصل دبا قبلو قراءة سواء ىجاء أك بدكف قلنا سابقنا أف اغبرؼ الساكن أك الصغَت ال يي  -
 ىجاء.

إذف هبب عليك أف تنظر أكالن ؼبا بعد اغبرؼ الذم سوؼ تبدأ بقراءتو، مث تفكر ىل ىذا متحركنا أـ ال، فإذا  
عنده دبفرده، كإف كاف الذم بعده ساكننا أك صغَتنا فسوف نقرأنبا  سنبدأ منكاف متحركنا فسوؼ نقرأ الذم 

 معنا.
أكالن قبل اؼبركر، فكذلك القراءة، ال تبدأ القراءة إال عبور الشارع، فعندما تعرب الشارع تنظر بكمثِّل القراءة 

 بالنظر أكالن للحركؼ.
مركر  كمثِّل اغبرؼ اؼبتحرؾ بإشارة اؼبركر اغبمراء، كالساكن كالصغَت باإلشارة اػبضراء، فإذا أردتى القراءة )

 فٍ قً ف ؛) اإلشارة ضبراء (اغبرؼ متحركنا  فإف كاف ،( الشارع كاإلشارة ) أكالن  للحرؼ التايل فانظر ،( الشارع
 صغَتنا )ك ، أما لو كجدتى اغبرؼ ساكننا أدبفرده أ ىذا اغبرؼاقر ( ك  الشارع كاإلشارة رؼ )غبكال تتعدل ا

  .فانتقل ) اعرب الشارع ( ؽبذا اغبرؼ الساكن أك الصغَت كاقرأه مع اؼبتحرؾ الذم قبلو ؛( اإلشارة خضراء

ل  -ا  -غَت كلمات اؽبجاء من حرؼ ) ك حرؼ اؼبد فحينها سني ( فوؽ   إذا كجدتى عبلمة اؼبد ) -
. -ا  -( سيكيوف غبرؼ ) ك   ل ( مىدٌٍ

(   -- ) غَت كلمات اؽبجاء من حرؼ ككذلك اغبرؼ الصغَت إذا كجدتى عبلمة اؼبد فوقو فني    
. -ا  -صىًغَتىٍه غبرؼ ) ك   ل ( مىدٌٍ

 لتادعالدرسذاذمؼدمة

 تادعقواسدذقراءةذالدرسذال
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 الحظ:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ال نتهجاه. طقنييقرأ يف اؽبجاء، كالذم ال يي  نيطقيف التهجي: ما  قاعدة مهمة -

 ٓب =  اب ج، كالضلع  ادبعٌت لو طيلب منا رسم مثلث  يح مقياس الكلمة كتعويد الطالب عليو،توض -
 سم. َُج =  اسم، كالضلع  ٕسم، كالضلع ب ج = 

يف التجويد، كسيتضح ىذا  القياسيكوف ؽبا مقياس لكن باغبركة اليت ىي كحدة  لك مقاطع الكلمةذفك 
 بعد قليل.

 ىجاؤه                 كضبطوالمد حرؼ    
 كىاٍك سيكيوفٍ            ٓوٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 سيكيوفٍ  أىًلٍف            ٓآٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 يىا ٍسكيوفٍ             ٓىٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 كىاٍك مىػػػػػػػػدٌٍ            ٓوٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  مىػػػػػػػػدٌٍ  أىًلفٍ            ٓا

 مىػػػػػػػػدٌٍ  يىا             ٓىٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 كىاٍك صىًغيرىهٍ            ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 صىًغيرىهٍ  أىًلفٍ            ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 صىًغيرىهٍ  يىا             ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 كىاٍك مىػػػػػػػػدٌٍ            ٓ             

 مىػػػػػػػػدٌٍ  أىًلفٍ            ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

 مىػػػػػػػػدٌٍ  يىا             ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
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كالذم بعده ، كعبلمتو أف يكوف معرل فقط حرؼ اؼبد حركتػىٍُت  نيطق عرفنا سابقنا أف اؼبد الطبيعي ىو -
 .غَت اؽبمزة متحركنا

  ٍُت عٍت أف اغبرؼ سييمد أكثر من حركتػى ( فهذا ي  أما لو كجدتى على حرؼ اؼبد عبلمة اؼبد )   
 حركات. ٔأك  ْدبقدار    

 ( حركات. ْكالذم سنأخذه اآلف ىو موضع مد الػػ ) 
: " إذا كجدتى الهمزة  حرؼ اؼبد حرؼبعد إذا كجدتى  حرؼ اؼبد بعد ، راجع كبلمي مرة أخرل، قلتي

 ".  الهمزة " كمل أقل " قبل " ، كقلتي أيضنا " بعد" ، فقلتي "  الهمزة حرؼ
حركات  ٔها نيطق، أما حالة  حركات ْحرؼ اؼبد  طقنفست، الهمزة  حرؼ اؼبد حرؼبعد فإذا كجدتى 

 . -إف شاء اهلل  -فهذا ؼبا يأيت موضعها 
( فوؽ حرؼ  ، كحينها نضع عبلمة )حرؼ اؼبد الهمزة بعدىو ؾبيء حركات  ْسبب مد الػػ فالذم يي 

 اؼبد.
 فاؼبد الزائد ىو اؼبد الذم زاد عن الطبيعي أم زاد عن حركتػىٍُت.

 :حركات ْللطبيعي كالػػ  أمثلة  
    

 

 تجوودذالأحؽامذ

 ادلدذالطبقعيذوالزائدذسنذالطبقعي
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  .في كلمة كاحدةحرؼ اؼبد  بعد الهمزةىو ؾبيء حرؼ  :ُاؼبتصل اؼبد -
يى مي                 ال يوجد فاصل اتصبل ك اؼبد كاؽبمزة يف كلمة كاحدة، فتصبلن بسبب ؾبيء حرؼ كظبي
 بينهما.              

 بسبب اؽبمزة. حركات ْمقدار مده:    
 أمثلة:   

ُٔٓءٓٓٓ-  يَُرآُءونَٓٓٓ-  َصةٓءَٓٓ)     ُؤآْ  -ٓةٓئَِوٓشَٓٓ - ُش ةٓءِٓٓ -ُؽَػَفى ٍَ  ( وَِصةْٓيءَٓ  - َٓش
                                                           

1
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ٍمػزه بػىٍعػدى مىػدٍ  ػةو كىذىا  ...   فػىوىاًجبه ًإٍف جىاءى ىى  ًبميتًَّصػلو ييػعىػػػدٍ ًفػي ًكٍلمى

 اؼبقطع كاغبرؼ بكلمة مقدار اؼبد حرؼ بعده اؼبقطع

َٓصـةرِٓ حركة ِٓرَٓصـة
َٓصـةٓءَٓ حركات ْٓءَٓصـة
ُٓشَٔرةٖٓ حركة ِٓرٓٔـشُٓ
ٓٔٓءَٓـشُٓ حركات ْٓءٓٔـشُٓ

ُٓخٓـًصِٓـَُٓ حركة ِٓتِٓشـى
ٓٓىءَٓـشِٓ حركات ْٓءِٓشـى

 ادلدذادُلتصل



 

 

153 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

ٓطريقة ىجاء حرؼ اؼبد: 

 اؽبجاء                            الكلمة   
ٓٓٓ
ٓ
 ةٓئَِوٓشَٓٓٓٓٓ

 
 
 
 

ٍو أىًلٍف مىدٌٍ <  ِٓةاـشَٓ<   ئِـٓ/  نبىٍزىٍه كىٍسرىٍه <  ةـشًَٓسٍُت فػىٍتحى  / ـئ
ـٍ   ِٓاةـشَٓفػىٍتحىٍو < ؿى / الى  َوٓـئ

 

 

 

  .تػىٍينفي كلمحرؼ اؼبد  بعد الهمزةىو ؾبيء حرؼ  :ُاؼبنفصل اؼبد -
يى مي                   صبلن بسبب ؾبيء حرؼ اؼبد كاؽبمزة يف كلمتػىٍُت، فيوجد فاصل بينهما.نفكظبي

 بسبب اؽبمزة. حركات ْ: ِمقدار مده   
 أمثلة:   

         (ٓٓ ۡدََنٰ
َ
ةٓٓأ ةٓٓ-ٌَ َٓ حُّ

َ
د ۡدَركَٰمٓٓٓ-  َيى

َ
ةٓٓأ ٌَ ٓٓ - َو ُِْرٓوآْإاِلَّ

ُ
ةٓٓأ ٌَ َِٓ  -َو ۡظَص

َ
 (  ِػٓٓأ

ٓطريقة ىجاء حرؼ اؼبد: 
                                                           

1
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ائًػزه مىػدّّ كىقىٍصػره ًإٍف فيًصلٍ  فىػًصػػلٍ    ...  كىجى ا المينػٍ ػػذى ػةو كىىى  كيػلّّ ًبًكٍلمى

 

 حركات، بل ذبعلو كالطبيعي. ْىناؾ طرؽ أخرل عند حفص ال سبد اؼبنفصل  - ِ

 ادلدذادُلـػصل

مد حركتػىٍين فقط، بسبب عدـ  بدكف قلقة أك ىمس
 ْنيطق سبب الهمزة مد الػ 

 حركات

حركات لوجود  ْمد 
 ْالهمزة سبب المد لػػ
 حركات في النيطق.
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 اؽبجاء                            الكلمة   
ٓٓٓ
ٓ
كَُٔلٓٓٓٓٓ

َ
 اَلٓٓأ

 
 
 
 

ـٍ  ٍو أىًلٍف مىدٌٍ <  الى ٓٓ<  فػىٍتحىوٍ /  نبىٍزىٍه  ةـىَٓفػىٍتحى
َ
ٓٓااَلٓ<   أ

َ
 / أ

كُٔٓااَلٓو / قىاٍؼ ضىم ٍو كىاٍك سيكيوٍف < قي  
َ
ـٍ  /ٓأ كَُٔلٓٓااَلٓؿى /  فػىٍتحىٍو <الى

َ
 أ

 

 

 

 حرؼ اؼبد. قبل الهمزةحرؼ  ؾبيء: كىو ُمد البدؿ
 .اؼبد اؼبتصلليس بعده كما سبق يف حرؼ اؼبد، ك  قبلفهنا يف مد البدؿ اؽبمزة 

وٓٓٓ–َءآكيقع مد البدؿ يف ىذه اؼبقاطع الثبلثة: ) 
ُ
 .( إِىٓٓ-أ

 .  . حركة ِمقدار اؼبد: 

 أمثلة:   

          (ْٓ ٔا ُِ ٌَ ِٗٓٓٓ-  َءا ْٓٓٓ-ةٓإِيَمٰ ٔا ودُ
ُ
 .( كُۡرَءانُٓ - َءاِخَرةُٓ  - َدمََٓءا  -  أ

 

                                                           
1
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ٍمػزي عىلىى المىػدّْ كىذىاأىٍك  ـى اٍلهى ا  ...  قيػدّْ ػاننػػا خيػػذى ًإيمى ٍؿ كىآمىػنيػوا كى  بىػدى

 

 مدذالبدل

مد حركتػىٍين فقط، بسبب عدـ  بدكف قلقة أك ىمس
 ْنيطق سبب الهمزة مد الػ 

 حركات

حركات لوجود  ْمد 
 ْالمد لػػالهمزة سبب 

 حركات في النيطق.
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 ل ( الصغَتة. -مد الصلة الصغرل: ىو مد طبيعي غبرؼ الػػ ) ك -
 عبلمتو: حرؼ صغَت ليس فوقو عبلمة اؼبد.     
 .  . حركة ِمقدار اؼبد:    

 أمثلة:    

ادِٓٓٓ-  ةثًةََٓٔٓرّبِِّوَٓمٓٓ)                        َٔ ۡ ۥٓثِٱل ُّ  .( َربُّ

 كستفهم ىذا اؼبد بعد قليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدذالصؾةذالصغرى
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 .كبعده حرؼ الهمزةل ( الصغَتة ،  -مد الصلة الكربل: ىو مد زائد عن الطبيعي غبرؼ الػػ ) ك -
 عبلمتو: حرؼ صغَت فوقو عبلمة اؼبد.     
 .  . حركات ْمقدار اؼبد:    

 أمثلة:    

                       (ٓٓٓ َظدٞٓٓٓ-ٓٓثِِّٓوٓإاِلَّ
َ
ۥٓٓأ ُّ  .(  َغَذاثَ

 

 

 .فقط مة: ىي نبزة زائدة، تأيت يف أكؿ الكل()نبزة الوصل
 (. ) صاد صغَتةرأس رسم بشكل األلف كفوقها تي               
 . كقعت بين حرفينا إذا نيطقن  تيحذؼ، كهبا االبتداء عندا نيطقن تيثبت               

مع كلو كصلنا ما قبلها  ها نبزة قطع مفتوحة أك مكسورة أك مضمومة،طقنفإذا بدأنا بالقراءة من عندىا فسن
 .انيطقن فسنحذفها  ما بعدىا

 :بالفتح كيف ىذا الدرس سنأخذ حالة قراءهتا

 (.  ؿٱ، ىذا الشكل ) بعدىا حرؼ اللـعندما يأيت  بهمزة قطع مفتوحةنبدأ قراءة نبزة الوصل     

لٓٓٓ=ٓلٓ +ٱٓإذف:          
َ
 (. انيطقن )  أ

 :انيطقن كقلنا لو جاءت بُت حرفُت فستيحذؼ 

 مدذالصؾةذالؽربى

 أحؽامذهؿزةذالوصل
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 (. انيطقن ( ) َوۡلٓ( = )  َوٱۡلٓ)             

 ال نتهجاه ". طقنييقرأ يف اؽبجاء، كالذم ال يي  نيطقكلو تتذكر قلنا قاعدة ىامة يف اؽبجاء " ما 
 التها اعبديدة.النطق حبذفت فها، سواء قيلبت ؽبمزة قطع أك حي نيطقفهمزة الوصل ىجاؤىا على حسب 

 

 ىجاؤه                           نيطقال   اؼبقطع 

ٓٓٓٓ ٱۡلٓٓٓ
َ
ـٍ سيكيوٍف < أىؿٍ  ۡلٓأ  نبىٍزىٍه فػىٍتحىٍو الى

 .نيطقها كنتهجى على حسب الطقنهبا ن فعند االبتداء

ـٍ سيكيوٍف < أىؿٍ  َوۡلٓ   َوٱۡلٓٓ  كىاٍك فػىٍتحىٍو الى
ذؼ   ا كعند اؽبجاء نتهجى مانيطقفعند كقوعها بُت حرفػىٍُت ربي

 .نيطقظهر يف ال 
 

 الحظ:

 ىجاء من قبل نبزة الوصل   ىجاء االبتداء هبمزة الوصل الكلمة   

ـٍ سيكيوٍف < أىؿٍ نبىٍزىٍه  َفۡذطَُٓوٱىۡٓٓٓ ـٍ سيكيوٍف < كىؿٍ  فػىٍتحىٍو الى  كىاٍك فػىٍتحىٍو الى

ٓٓۡ رَۡحَحِٓثِٱل ـٍ سيكيوٍف < أىؿٍ ٍَٓ ـٍ سيكيوٍف < ًبلٍ  نبىٍزىٍه فػىٍتحىٍو الى  بىا كىٍسرىٍه الى
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تػىٍُت  ونيطقصغَتنا (  ابالكلمة ( أك حيذؼ ) مكتوبن  كتوبناثبتنا ) مأم حرؼ مد سواء كيتب مي  -  ،أكثر من حركى
 (.  فنضع فوقو عبلمة اؼبد )

 كالكربل:الصغرل  ل الصغَتتاف ( -) ك  ضع كتابة مد الصلةمو  -
 عند توافر ىذه الشركط، أف تكوف اؽبا: بعد حرؼ اؽبا ا كذلكنيطقن نكتب حرؼ مد الصلة عندما مبده    

 .حبرؼ اؽباتدؿ على مفرد مذكر عىو ضنا عن ذكره  أم أف اؽبا ،خاصة باؼبفرد اؼبذكر الغائب -ُ       
  : - تعاىل -فمثبلن قاؿ اهلل            

ةٗٓءََٓثَّةٗصةٓٓ)            ٌَ ۡػِػَرِٰتٓ ٍُ ۡ ٓٱل ََ ٌِ َُزنۡلَةٓ
َ
ُۡخرَِجٓثِِّو١٤َٓوأ ةَٓوَجَجةٗتةٓٓنّلِ  (١٥َٓظّجٗ

 .حبناأم لنخرج هبذا اؼباء  ،عائدة على اؼباء اؽبا(  وثِِّٓ)  فكلمة           

 .تل معٌت الكلمة اليت التصقت هبادبعٌت لو حذفناىا ال ىب ،ليست أصلية  -ِ       
 : - تعاىل -فمثبلن قاؿ اهلل               

َٓرّبِِّوَٓمٓ)               ََذٓإَِ ٰ ََٓطةَٓءٓٱَتَّ ٍَ  ( ةثًةََٓٔٓذ

 .معناىاة مل ىبتل فالكلم ( َرّبِٓ)  صبحتي  لو حذفنا اؽبا(  َرّبِِّوٓ) فكلمة            

ۥ) ، ( َرّبِِّوٓ) مثل: ،أم ليست مفتوحة ،مضمومة أك مكسورة -ّ        ُّ  .(َٓربُّ

َٓرّبِِّوَٓمٓ)  ، مثل:ٍُت  متحركى ٍُت كاقعة بُت حرفػى  -ْ        ََذٓإَِ ٰ ََٓطةَٓءٓٱَتَّ ٍَ  ، ( ةثًةََٓٔٓذ

ادِٓ)                                          َٔ ۡ ۥٓثِٱل ُّ َٓربُّ ُّ ٰ ًٔىٓإِۡذَُٓةَدك ـُ ِسٓ َلدَّ ٍُ ۡ   .(ٓٱل

ۥ( ، )  َرّبِِّوٓ) فػ            ُّ  .ربقق الشرطاف فيهما  (َٓربُّ

 ردمذوضبطذادلصحف
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  :- تعاىل -أما يف قولو            

ِٓخَفةٗبةٓ)             ُّ ِۡ ٌِ يُِهَٔنٓ ٍۡ  ( ٓاَلَٓح

ُّٓ)  فػػ            ِۡ  حركة  طقنحرفنا ساكننا فلم نصلها فتي  بسبب أف قبل اؽبا ،مل يتحقق الشرطاف فيها ( ٌِ
 .كاحدة            

 ُنبزة القطع، مثل األمثلة السابقة.عدا  بعدىا أم حرؼ ماكذلك إف جاء       
 حركات بدالن  ْد ، فحينئذ نضع عبلمة اؼبد، كمبفييسمى مد صلة كربل لو جاء بعدىا نبزة القطعأما       

 حركتُت فقط، مثل:من        

َظدٞٓ)           
َ
ٓأ ۥٓ ُّ ُبَٓغَذاثَ ُٓحَػّذِ ئِٖذٓالَّ ٌَ ۡٔ ًَ  .( َذ

 ىذا الشرح للمتميزين أك الكبار، كخبلصتو كالتايل:
 ل ( ييكتب كيينطق لو كقع بُت حرفُت متحركُت. -أف اغبرؼ الصغَت ) ك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 يوجد كلمات مستثناه من ىذه القاعدة لكن مل أذكرىا. - ُ
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 تعلػػػػيػػػق                     اظبو اغبرؼرسم 
 األلف ال يوجد فوقها كال ربتها شيء. ألفٓا

 حرؼ بو نبزة فهو نبزة قطع، كتأيت يف أم أم  قطعنبزة ٓئٓ/ؤٓٓ/إٓٓ/أٓ
 مكاف بالكلمة.

يت بالقطع ألهنا تقطع الكبلـ عند ال  .نيطقكظبي
 ، عبلمة نبزة الوصل ىي رأس حرؼ الصاد كصلنبزة ٓٱ

 كتأيت يف أكؿ الكلمة فقط.
يت بالوصل ألننا نتوصل هبا ل   الساكن نيطقكظبي
 الذم بعدىا. 

 : اغبرؼ الذم يأيت بعد نبزة الوصل يكوف فائدة
ا  .ساكننا دائمن

 الػرقذبنيذاأللفذوهؿزةذالؼطعذوهؿزةذالوصلذرمّسا
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

ا قبل اؽبجاء.يتعود  -  الطالب على النظر جيدن
عدـ التهاكف يف معرفة األحكاـ كضبطها، ككل شيء يف الدرس قد شيرح للطالب، فبل يوجد  -

 حجة لو.
 درسو، من أداء كنغمة.ىجاء كل مقطع كما هتجاه يف  -
زؿ للهجاء، إذا أخطأ الطالب يف القراءة فينزؿ ؼبرتبة "اؽبجاء السريع"، كلو ظل اػبطأ موجودنا فين -

 .بتقسيم الكلمة طبق معو طريقة األيدمكلو أخطأ يف اعبمع فني 
تدريباته على  ِ/ّ

التنوين 
كأحرؼ اؼبد 

الثبلثة 
 كحريف: اللُت

 ضبط تشكيل الكلمات. -
 النغمة كاألداء. -
 اسم الدرس كالتايل: قراءة -

 تدريباته على التنوينٍ 
 ) مث كقف بتنفس (

  
 كأحرًؼ اؼبدِّ الثبلثوٍ 
 ) مث كقف بتنفس (

 
 كحرفىػيٍ 

 تنفس ( بدكف) مث كقف 
 

 اللُتٍ 

  

 لتادعالدرسذاذتعؾققذسؾى
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ْ/ُ ََٓٓٓٓ ٌَ ربقيق اغبركتػىٍُت يف مد البدؿ  - َءا
 ( َءآ)
االلتزاـ بنغمة كأداء كل  -

مقطع حىت زبرج الكلمة 
 صحيحة سبامنا.

 مقياس الكلمة  -
حركة  /حركة  /حركتػىٍُت مد  )

.) 

)ءىا(  نيطق -
 حركة كاحدة.

اؼبيم مد حركة  -
 كالنوف.

 

و األلف الذم بعد الواك ى - َءاَوىٰٓٓٓٓٓ ِ/ْ
 الصغَتة.

ٍُت يف كبل ربقيق اغبركتػى  -
 اؼبدٍين.

 مقياس الكلمة  -
 حركتػىٍُت (.مد  /حركتػىٍُت ) مد 

(  َءآ) نيطق -
 حركة.

ٓ( ىٰٓ)  نيطق -
 .ية

 

ٍُت يف كبل ربقيق اغبركتػى   - إِوَلِٰفٓٓٓ ْ/ْ
 اؼبدٍين.

 مقياس الكلمة  -
 /حركتػىٍُت / مد حركتػىٍُت مد ) 

 حركة (.

(  إِوٓٓ) نيطق -

 (.ـَٓلٰٓٓحركة أك )
 مد الفا. -

 

ْ/ٓ ََٓٓٓٓٓ ۡح
َ
إظهار ليونة اليا عند  - خ

 الوصل.
ىجاء مقطع  -

يۡٓٓاللُت )
َ
(  ـخ

على خبلؼ 
التهجي 
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 الصحيح.
 حركة مث حركتػىٍُت. نيطقال - ثِِّوٓٓٓٓ ٔ/ْ

 مقياس الكلمة  -
 حركتػىٍُت (.مد  /) حركة 

عدـ مد ىا  -
 الصلة.

 مد البا. -

 

التهجي الصحيح لؤللف )  - ةٓءَٓصَٓٓٓٓ ُ/ٓ
ٍو أىًلٍف مىدٌٍ (.  ًجيٍم فػىٍتحى

 حركات. ْمد اؼبتصل اؿ  -

 ْعدـ مد اؿ  -
 حركات.

 

لوجود  نيطقنا األلف حذؼ - ِصةْٓيءَٓٓٓ ِ/ٓ
 الصفر اؼبستدير.

اعبيم مكسورة كليست  -
 مفتوحة.

 فتح اعبيم -
 األلف. نيطقك 

 

ٍٔۡفٓ ٓكْ/ٓ ٓ/ َٓخ
 َخۡيٌٓ

توضيح ليونة اغبرؼ عند  -
 الوصل.

  

ربقيق اغبركتػىٍُت يف كبل  - َداوُۥدُٓٓٓ ٔ/ٓ
 اؼبدٍين.

 الداؿ حركة فقط. -
 مقياس الكلمة  -

 /حركتػىٍُت مد  /حركتػىٍُت ) مد 
 حركة (.

عدـ اؼبد يف  -
اؼبقطع األكؿ 

 كالثاين.
مد حرؼ  -

 الداؿ.

 

ٔ/ِ ْٓٓٓ    ربقيق حرؼ اؼبد. - رَُؽٔا

االىتماـ هبذه   ربقيق حرؼ اؼبد الصغَت. - َمٰيِِمٓٓٓٓ ْ/ٔ
ة ألهنا من لمالك
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الفاربة، ككذلك 
أية كلمة زبص 

 سورة الفاربة.
ءٍٓٓٓٓٓ ٓ/ٔ أحرؼ ) ش  ّالكلمة هبا  - ََشۡ

 ء (. -ل  -
أغلب الناس  -

يعتقدكف أف 
حرؼ  ِالكلمة 

ء  -فقط ) ش 
.) 

 

َغٰٓٓٓٓٓ ٔ/ٔ  تفخيم اؼبد. - ـَ
 مقياس الكلمة  -

 حركتػىٍُت (./ مد ) حركة 

فتح الغُت فقط  -
 دكف مد.

 

ٕ/ُ ْٓٓٓٓ ا ۡٔ َغ  الواك لينية. - ـَ
 الواك اللينية. نيطقالقطع يف  -

الواك  نيطق -
 مدية.

يونة لتوضيح ال -
 يف الواك.

 

ٕ/ْ ٰٓٓٓٓٓ  ربقيق اؼبد. - َۡعَ
 مقياس الكلمة  -

 حركتػىٍُت (./ مد ) حركة 

فتح البلـ فقط  -
 دكف مد.

 

 حركتػىٍُت مث حركة. نيطقال - ذًِِّٓٓٓٓٓ ٔ/ٕ
 مقياس الكلمة  -

 حركة (. /حركتػىٍُت ) مد 

ها حركة نيطق -
مث حركة، عدـ مد 

 الفا.

 

النوف مرققة، كبذلك يكوف  - َُةًرآٓٓٓ ّ/ٗ
 اؼبد مرقق.

  تفخيم النوف. -
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 اؼبد الصغَت.ربقيق حرؼ  - يََرهُۥٓٓٓ ُ/َُ
 آخر الكلمة حركتػىٍُت. -
 الكلمة  مقياس -

حركتػىٍُت / مد حركة  /) حركة 
.) 

 عدـ مد اؽبا. -
) الكلمة  نيطق -

حركة / حركة / 
 حركة (.

 

  تفخيم اغبا. - ترقيق اغبا. - َظةِشدٍٓٓٓٓ ِ/َُ

 ُٕصفحة 
ُ/ُ 

   حركات. ْمد اؿ  - َعٓئًَِلٓٓٓٓ

   السُت.ترقيق  - ةُشَجةتٗٓٓٓ ٔ/ِ

اٗثةٓٓ ٓ/ّ َٔ    ترقيق الواك. - َغ

َػةمٍٓٓٓ ٔ/ّ    ترقيق العُت. - ـَ

َٓخَفةٓءًٓٓٓ ّكِ/ْ
 ُدَسةٓءًٓٓٓٓ

 حركات. ْمد اؿ  -
حذؼ ألف التنوين بالفتح   -

 كتابة.
 مقياس الكلمة  -

 /حركات  ْمد  /) حركة 
 حركة + سكوف (.

مناقشة الطالب  
 يف اؼبد كالرسم.

مناقشة الطالب   مد البدؿ حركتػىٍُت. - ةثًةََٓٔٓمٓٓٓ ِ/ٓ
ىل حرؼ اؼبد 
سييمد حركتػىٍُت 

حركات؟،  ْأـ 
 كؼباذا؟
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ا منتشر جدن  - ترقيق السُت. - رَُشٔلٖٓٓٓ ٓ/ٔ
تفخيم السُت، 
كتبلحظها يف 

 الشهادة باألذاف.

 

تفخيم البا  - ترقيق البا. - ثَِػٗيآٓٓ ٓ/ٕ
 بسبب الصاد.

 

   تفخيم اػبا. - ٗياجِٓخَٓٓٓٓ ٔ/ٕ

ٓةكَرِيجٗٓٓٓٓ ٓكْ/ٖ
 َٓٓٓٓٓٓٓٓنرِيمٍٓٓٓ

   ترقيق الرا بسبب الكسر. -

ٓاُرَوۡيدًٓٓٓ ٔكٓ/ٗ
 كَُريٍۡضٓٓٓ

توضيح ليونة حرؼ اللُت  -
 عند الوصل.

  

ُٔۡءۥَدةُٓٓ ِ/َُ ٍَ ۡ قراءة نبزة الوصل عند  - ٱل
االبتداء هبمزة قطع مفتوحة ) أى 

.) 
( معنا ىجاء ـٓٱىۡٓقراءة )  -

 كبدكف ىجاء.
الواك األكىل لينية، أما الثانية  -

 الصغَتة فمدية.
 الكلمة تنتهي حبركة فقط. -

  

َٔغحٌٓٓ ّ/َُ ُٔۡؽ الواك األكىل لينية، أما الثانية  - َْ
 فمدية.

نناقش الطالب  
يف مبلحظتو 

 لضبط الواكتػىٍُت.
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 ُٖصفحة 
ُ/ُ 

ٰٓٓ َن ۥٌَ ُّ ُِ  النوف مضمومة. - زِي
 الكلمة تنتهي دبد حركتػىٍُت. -
 مقياس الكلمة  -

مد  /حركتػىٍُت مد  /) حركة 
حركتػىٍُت / مد حركة  /حركتػىٍُت 

.) 
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 اندرس انعاشر
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
ا من معلومات. -ُ  شرح ما يف الدرس جيدن
 اغبرؼ كصفتو.الدرس مهم جدنا ألنو ىبتص دبخرج  -ِ
 ضبط النغمة كاألداء. -ّ
 الًتكيز على قواعد قراءة الدرس. -ْ
ا كيفرؽ بينها. نيطقأف يدرب الطالب على  اؼبعلِّمهبب على  -ٓ  صفة اغبركؼ جيدن
مع الطالب  -ما عدا صفة القلقة هبب شرحها  - يف توضيح اؼبخارج كالصفات اؼبعلِّمال يتوغل  -ٔ

يف فم اإلنساف دكف الشرح  باإلشارة على مكاف اؼبخرج اؼبعلِّمملينا، كيكتفي ، سواء نظرينا أك عالصغَت
 النظرم، كتطبيق التسكُت جيدنا كستخرج الصفة الصحيحة.

 . ) ستجد اؼبخارج كالصفات نظرينا يف اؼبلحق (االكتفاء دبعرفة ـبارج اغبركؼ العامة كما ىبرج منها -ٕ
 بالدرس.التدرب على اغبركؼ الغَت موجودة  -ٖ
 إعطاء زمن اغبرؼ الساكن كتوضيح صفتو. -ٗ

 الًتكيز جدنا يف ضبط حرؼ الضاد الساكنة مع الطالب. -َُ

 

 

 

 

 

 عاذرذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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  بنفس كاحد دكف تقطيع.بلن اء بقراءة ما يف داخل اؼبربع كامالدرس ىج -ُ
: كىو أف اغبرؼ الساكن ال ييقرأ دبفرده، بل هبب أف يهقرأ مع اؼبتحرؾ ذكرناىا سابقنا قاعدة ميهمة جدنا -ِ

مع حرؼ ساكن، أم هبب أف  امتحركن  االذم قبلو ىجاء أك بدكف ىجاء، لذلك ذبد يف كل مربع حرفن 
ا، مثل طريفى يكونا   اؼبقص. معنا ال ينفصبل أبدن

كف بساكن كال يقفوف متحرؾ قبلو، فالعرب ال يبدؤ ع حرؼ اغبرؼ الساكن ال يصلح أف نقرأه إال م -ّ
 على متحرؾ.

 (. حركة + سكوف)  ، بدكف ىجاء: أىبٍ  مثاؿ على قراءة "بدكف ىجاء": اؼبربع  -ْ
 مثاؿ على قراءة "ىجاء":  -ٓ
، إذف ساكنناحرفنا ك  -اؽبمزة، كسيتكرر معنا يف كل مربع  - متحركناوبوم حرفنا  عاشركل مربع يف الدرس ال  

 كاسم اغبرؼ الساكن ككلمة سكوف. بالتفصيل ما فيو من اسم اغبرؼ كاسم حركتو طقنعند ىجاء اؼبربع سن

، كذاؾ كلو بنفس كاحد  أىبٍ سيكيوٍف <  بىافػىٍتحىٍو  ، ىجاء: نبىٍزىهٍ   فمثبلن يف درس اؼبد: اؼبربع      
 تو.بأداء الدرس كنغم صفة اغبرؼ الساكنمع توضيح 

 
 

ۡبٓ
َ
 أ

ۡبٓ
َ
 أ

 لعاذرالدرسذاذمؼدمة

 عاذرقواسدذقراءةذالدرسذال
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) اؼبربع الثاين للحرؼ(، مث نعود كنقرأ األكؿ كالثاين بدكف ىجاء،  مع نبزة مكسورةمث نتهجى نفس اغبرؼ 
األكؿ كالثاين كالثالث صبيعنا )اؼبربع الثالث للحرؼ(، مث نعود كنقرأ اؼبربع  مع نبزة مضمومةمث نتهجى اغبرؼ 
األداء ك  توضيح صفة الساكن عند صبع الثبلثة مع مراعاة، صفة اغبرؼ الساكنكبتوضيح معنا بنفس كاحد 

 .كالنغمة

. 
 : نبزات متحركةمربعات بثبلثة  ّمثل: حرؼ )ب(، لو 

كيوٍف < بىػا سي  نبىٍزىٍه ضىم وٍ /  أىٍب  ًإبٍ /  ًإبٍ سيكيوٍف < بىػا  كىٍسرىهٍ  نبىٍزىهٍ /  أىبٍ سيكيوٍف <  بىػافػىٍتحىٍو  ىجاء: نبىٍزىهٍ 
 .أىٍب  ًإٍب  ًإٍب /  أيبٍ 

 ساكن مع نبزة متحركة قبلو.كىكذا ألم حرؼ 
 
 
 
 

 ىجاء
 المتحرؾ كالساكنالحرؼ  نيطق اسم اغبرؼ الساكن    اسم اغبرؼ حبركتو     اؼبربع   

ۡبٓٓ
َ
 أىبٍ      سيكيوفٍ  بىػا     فػىٍتحىوٍ  نبىٍزىهٍ       ٓأ

ۡبٓ 
َ
ٓٓ ۡبٓإِٓٓ أ

ُ
 ۡبٓأ
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طريقة دخوؿ الشرطة  فكيف تكوفت قوة من الشرطة اؽبجـو على ككر جريبة لضبطهم، لو أراد -
 عليهم؟!.

 بالتأكيد ستدخل الشرطة فجأة كبقوة حىت تضبط اجملرمُت متلبِّسُت باعبريبة.
بقوة كفجأة من الساكن بوكر اعبريبة، إذف ستدخل الطالب اغبرؼ اؼبتحرؾ بالشرطة، كاغبرؼ  مفشبِّو عزيز 

 اغبرؼ اؼبتحرؾ للحرؼ الساكن.
 .بإذف اهلل صحيح نيطقاغبرؼ الساكن بأداء ك  طقنما سبق فسوؼ ت فإف طبقتى 

 

زمن لكل حرؼ ساكن زمن، كزمن اغبرؼ الساكن يطوؿ كيقصر على حسب الصفة، كقد يطوؿ عن  -
 ن اغبرؼ جيدنا كستخرج صفتو طبيعينا. اغبركة، فالضابط ىو أف تيسكٌ 

 

 

 

 
 

 

 

 ضبطذأداءذُنطقذاحلرفذالداكن
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ۡفٓ
َ
ۡفٓٓإِۡفٓٓأ

ُ
ۡقٓٓأ

َ
ۡقٓٓإِۡقٓٓأ

ُ
ٓأ

كۡٓ
َ
كۡٓٓإِكۡٓٓأ

ُ
ۡلٓٓأ

َ
ۡلٓٓإِۡلٓٓأ

ُ
ٓأ

مۡٓ
َ
مۡٓٓإِمۡٓٓأ

ُ
نۡٓٓأ

َ
نۡٓٓإِنۡٓٓأ

ُ
ٓأ

وۡٓ
َ
وۡٓٓإِوۡٓٓأ

ُ
هۡٓٓٓأ

َ
هۡٓٓٓإِهۡٓٓٓأ

ُ
ٓأ

ٓٓ
ۡ
ُٓٓئۡٓىَِٓٓۡل ىۡٓٓؤۡٓل

َ
ىۡٓٓإِىۡٓٓأ

ُ
ٓأ

 
 يقرأ الطالب اعبدكؿ السابق للتدرب على اغبركؼ الساكنة اليت سقطت من الدرس. -

 
 
 

 

 إضافةذلؾدرس
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 ىي اضطراب ـبرج اغبرؼ. :القلقة -
ػػدو  )كتكوف ظاىرة ككاضحة يف حركؼ     .ُالساكنة ( قيػطٍػبي جى
 آراء عند أىل التجويد: ّكللقلقة   

 قلقلة بتسكُت اغبرؼ سبامنا. -ُ    
 قلقلة بإمالة اغبرؼ للفتح. -ِ    
 قلقلة بإمالة اغبرؼ للكسر. -ّ    

 ككبن سنسَت على القوؿ األكؿ، كنبعد سبامنا عن القوؿ الثالث فهو ضعيف. 

 

 

 لًتقيق الرا كىي عندما تكوف مكسورة. كاحدة سابقنا حالةذكرنا 
 كاآلف سنأخذ حالة جديدة لًتقيقها، كىي:

 .ِكبعدىا حرؼ مرقق ) حرؼ استفاؿ ( تيسبق بكسر الـزلػٌما  الساكنةرقق الرا تي 
                                                           

1
 الشاىد من " اعبزرية ": - 

( ...... )قيػطٍػبي  ..............  ...  قػىٍلقىػلىػةه  ػػدٍّ  جى
  
2
 ": الشاىد من " اعبزرية - 

اؾى ...      . كيػًسػرىتٍ  مىػا ًإذىا الػػرَّاءى  كىرىقّْػػقً      ٍيػثي  اٍلكىٍسػرً  بػىٍعػدى  كىػذى ػنىػتٍ  حى  سىكى
ػٍرؼً  قػىٍبػلً  ًمنٍ  تىكيػنٍ  لىمٍ  ًإفٍ  انىػتً  أىكٍ ...    اٍسًتٍعػلى  حى  أىٍصػػلى  لىٍيػسىػتٍ  الكىٍسػرىةي  كى

 تجوودذالأحؽامذ

 منذأحؽامذالراذادلرقؼة

 صػةذالؼؾؼؾة
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: أف ىذا الكسر  ال ينفصل عن الرا. ثابت بالكلمة كمعٌت الـز
 أمثلة: 

نَٓٓ)        ۡٔ  .ساكنة كقبلها كسر الـز كبعدىا حرؼ مرقق( الرا مرققة ألهنا  فِرَۡغ

 .كليس مرققنا مفخم مفخمة ألهنا ساكنة كقبلها كسر الـز كبعدىا حرؼ( الرا  ِْۡرَغةٗدآ)       

 .ألهنا ساكنة كقبلها كسر الـز كبعدىا حرؼ مرقق( الرا مرققة  إِۡرَبحِ )       
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 الصغَتة.( رأس اغباء  عبلمة السكوف يف الكتابة باؼبصحف ىي )  -
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ردمذوضبطذادلصحف
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

 الًتكيز يف ىجاء الساكن بأداء كنغمة صحيحة. -
 .نيطقة كل حرؼ يف العلى توضيح صف الًتكيز -
   ترقيق الرا. - العاشر ُ/ِ
على شكل السكوف التنبيو  - السكوف ِ/ِ

 باؼبصحف.
  

ۡبٓٓ ّكِكُ/ّ
َ
ٓ/ٓإِۡبٓٓ/ٓأ
ۡبٓ
ُ
 أ

البا من حركؼ القلقة،  -
فيجب أف تكوف القلقة 

 كاضحة.

  

ۡتٓ ٔكٓكْ/ّ
َ
ٓ/إِۡتٓٓ/ٓأ

ۡتٓ
ُ
 أ

 ؽبمس.لتا من حركؼ اا -
كاؽبمس يأيت بعد تسكُت 

 اغبرؼ تلقائينا.
فنركز على التسكُت كسيظهر 

 اؽبمس دبفرده.

اؽبمس  نيطق -
خطأ، فيخلطوف 
مع التا اؼبهموسة 

 سيننا ساكنة.

 

جۡٓ ٔكٓكْ/ْ
َ
ٓ/إِۡجٓٓ/ٓأ

جۡٓ
ُ
 أ

اعبيم من حركؼ القلقة،  -
فيجب أف تكوف القلقة 

 كاضحة.

  

حۡٓ ّكِكُ/ٓ
َ
ٓ/ٓإِحۡٓٓ/ٓأ

حۡٓ
ُ
 أ

 اغبا من حركؼ اؽبمس. -
فيجب إظهار اؽبمس 

 كالبحيح.

  

 لعاذرالدرسذاذتعؾققذسؾى
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دۡٓ ّكِكُ/ٔ
َ
دۡٓٓ/إِۡدٓٓ/ٓأ

ُ
القلقة، الداؿ من حركؼ  - أ

فيجب أف تكوف القلقة 
 كاضحة.

  

ترقيق الرا الساكنة لوقوع   - إِۡرٓٓٓٓٓٓ ِ/ٕ
 كسر قبلها.

  

ۡضٓ ٔكٓكْ/ٗ
َ
إِۡضٓٓ/ٓأ
ۡضٓٓ/
ُ
ٓأ

قلقة الضاد  - توضيح االستطالة. -
 الساكنة.

نبس الضاد  -
 الساكنة.

 

ۡطٓ ّكِكُ/َُ
َ
ٓ/إِۡطٓٓ/ٓأ

ۡطٓ
ُ
ٓأ

الطا من حركؼ القلقة،  -
فيجب أف تكوف القلقة 

 كاضحة.

  نبس الطا. -

ۡظٓ ٔكٓكْ/َُ
َ
ٓ/إِۡظٓٓ/ٓأ

ۡظٓ
ُ
ٓأ

ا. -   قلقلة الظا. - تسكُت الظا جيدن
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 اندرس احلادي عشر

 مثرةذجدودةذبطعمذأحؾى
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 راجع مهمات الدرس السادس. -ُ
 يف الدرس أحكاـ التجويد اعبديدة، اليت زبص الدرس. أكالن كقبل الدخوؿ اؼبعلِّميشرح  -ِ
تأكد من لو سابقنا، حىت ن يف كل كلمة حوت معلومة قد شرحها الطالبى  بأف يناقش اؼبعلِّمذكر نعيد كن -ّ

 .فهمو كاستيعابو للمعلومة
 الوصل. داغبرؼ الساكن عن نيطقضبط  -ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اديذسشرذلؾُؿَعؾِّمالدرسذاحلذَفؿَّاتَم
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 الًتكيز يف قراءة الكلمة بشكل مستقل، حبيث يقرأىا دكف التأثر بأداء الكلمة اليت قبلها. -
 خطأ. طقنفبعض الكلمات أداؤىا ىبتلف عن أداء السابق ؽبا، كلو قيرأت بنفس أداء السابقة فستي     

امثل: )     ۡبََقٰٓ( ك )يُۡۡسٗ
َ
ۡبََقٰٓ(، فلو قرأت )خ

َ
ا( بنفس أداء )خ ۡبقَٓخطأ ىكذا ) طقن( فستي يُۡۡسٗ

َ
 (.خ

األف )          ۡبََقٰٓساكن، أما  )+ ( آخرىا حركة يُۡۡسٗ
َ
 ( آخرىا مد.خ

 كاألداء. نيطقرسم الكلمة ىو الذم يتحكم يف ال -
 للوف األزرؽ، كالعكس.الكلمة اليت تيكتب باللوف األسود تيقرأ دبفردىا عن اليت بعدىا با -
 اؽبجاء الصحيح للمد البلـز الكلمي اؼبخفف. -
ا للحركؼ التالية للحرؼ الذم نبدأ منو اؽبجاء. -  النظر جيدن
إال يف نبزة  ،كضوح اغبرؼ الساكن كصفتو، كإعطاء زمنو اؼبطلوب دكف قطع الكلمة عند ىذا الساكن -

 .نيطقالقطع، كلذلك ظبيت بالقطع ألهنا تقطع الكبلـ يف ال
كاعلم أف لكل حرؼ ساكن زمن، كزمن اغبرؼ الساكن يطوؿ كيقصر على حسب الصفة، كقد يطوؿ عن 

ا كيظل زمن التسكُت م نزمن اغبركة، فالضابط ىو أف تيسكٌ  صفة اغبرؼ حىت تصل  نيطقمرنا بتساغبرؼ جيدن
 رؼ التايل.اغب نيطقإىل 

 كال تشغل بالك بسؤاؿ ما الصفة اليت تكوف أطوؿ من األخرل؟.
ا عند الوصل، مع استمرار زمن كصففقط اعًط كل حرؼ ساكن زمنو كصفتو جي ة الساكن حىت دخوؿ دن

اغبركؼ عن  نيطقاغبرؼ التايل لو، ما عدا اؽبمزة، فلن يصلح معها ىذا التطبيق، ألف اؽبمزة الساكنة تقطع 

 اديذسشرالدرسذاحلذمؼدمة

 احلاديذسشرقواسدذقراءةذالدرسذ
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 بعضها.
 .اؼبعلِّمسيأيت بالتلقي من كلو كىذا  

 

 

 

اإلظهار: يعٍت الوضوح، كألننا نتعلم ذبويد تبلكة القرآف كىذا ىبص الصوت، فاؼبقصود باإلظهار ىو أف  -
 كتكوف كاضحة. نيطقتيظهر النوف الساكنة أك التنوين يف ال

؛ لكن ال تيكتب، ككبلنبا كاحد يف ال  نيطقكصبعنا التنوين بالنوف الساكنة ألف التنوين ىو نوف ساكنة فعبلن
 فحكمهما كاحد.

ؽبا أثر يف  يدم على كلمة ىنا فلن تظهر لك، كلكن اإلخفاء: يعٍت عدـ الظهور، فلو مثبلن كضعت -
بتطبيق الغنة، فكل إخفاء يف  نيطقالوجود كىي خلف يدم، فكذلك النوف لن نوضحها كسنخفيها من ال

 .التجويد فيو غنة
 

و يف الكلمة، فيتبقى اآلف كيف نعرؼ نيطقيف  لكل نوف ساكنة أك تنوين حكم كأداءفنفهم من ذلك أف 
 ؽبذه النوف الساكنة أك التنوين؟ نيطقمكاف كل حكم ك 

، لكن الذم جاء يف الدرس نبا حكماف فقط: اإلظهار ُأحكاـ ْاعلم أف للنوف الساكنة كالتنوين 
، أما باقي األحكاـ لى حكمىي النوففسنركز فقط ع كجاء فقط النوف الساكنة كمل يأت التنوين، كاإلخفاء،

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

ٍنػًويػػػػػػنً  ػػػٍذ تػىٍبًييػػًني ...   لًلػنُّػوًف ًإٍف تىٍسكيػٍن كىلًلتػَّ اـو فىخي  أىٍربىػػػػعي أىٍحػػكى
 

 تجوودذالأحؽامذ

 ُحؽَؿِي:ذاإلزفارذواإلخػاءذلؾـونذالداكـةذوالتـوون
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 فسنشرحها لك يف اؼبكاف اؼبناسب.
 

ؼ الذم بعده يف الكلمة، إذف كل الًتكيز على اغبرؼ الذم كحكم النوف الساكنة كالتنوين يعتمد على اغبر 
 .نيطقيأيت بعد النوف الساكنة كالتنوين، كمنو ستعرؼ نوع اغبكم ككيفية ال

 وػػػػػػػػػػػػػركفػػػػػػػح                  حكم النوف الساكنة كالتنوين
 
 

 ُاإلظهار        

 (. خ –غ  -ح  -ع  -ق  -ء حركؼ، ىي: )  ٔلو 
 

 ، فخذ أكؿ حرؼ منصبلة ربفظها للتذكر هبا ىذه اغبركؼ
 :كل كلمة  

ػػي يبً بً ػػػحػى ي نّْ ػػعىػػ ابى ػػػػغى  فٍ إً )  ػػي نً مَّ ػػىى  ( هٍ ري بػى ػػػخى
 أمثلة: 

نََٓٓٔٓيَۡنٓ )             وِٓ )      (   ٓٔۡ ْۡ
َ
ٓأ َۡ ٌِ ) 

رۡٓٓ)              َٓ ِۡ َٔٓ )           ( َٓت ُْ  (ٓإِۡنٓ

َخٓ )             ٍۡ ۡجَػ
َ
َٓخۡيٍٓ )       (  ٓخ َۡ ٌِٓ) 

ًُۡرٓٓ)     (     َوٱۡۡنَرۡٓ )              َٓظ َۡ ٌِ  ( َو

ِۡغُِؾٔنَٓ )          ِٓغۡصيِيٖٓ (    ) فََصُح َۡ ٌِٓ) 

َِۡخَِِلحُٓ )           ٍُ ۡ ٍٔۡفٌِٓٓٓ)   (   َٓوٱل َٓخ َۡٓ) 

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

ػاري قػىٍبػلى أىٍحػػػػػريًؼ  ٍلػًق ًسػتٍّ ريتػّْبىػٍت فػىٍلتػىٍعػًرؼً .فىػاألىكَّؿي اإلٍظهى  .. لٍلحى
ػػػػػػػػػاءي   ػاءه ثيػػػمَّ عىػٍينه حى ٍمػزه فػىهى ػػػػاءي  ... ىى  ميٍهمىلىػتىػػػػاًف ثيػمَّ غىػٍيػػػػنه خى
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 ُاإلخفاء        
 
 

 ، ىي: حرؼ  ُٓلو 
 غَت حركؼ اإلظهار.أم حرؼ              

 
 

 أمثلة: 
             (ِٓۡ  ( ُصٔعٌَِٖٓٓۡٓٓٓ(        )ِٓفُلٔنََٓح

              (ُٓۡ
َ
ُّٓخ َۡٓ(        )  َزۡىَنٰ  (َثُليَۡخٌَٓٓ

            (ِٓٓۡ َۡٓ(         ) َٓمَٓخ ٍَ  (ٓةٓءَٓطََٓٓذ
 

 الطالب صبيع األمثلة بنفس أداء القاعدة بتطبيق اغبكم. طقن: هبب أف يتنبيو
كلن لبضع الكلمات لضبط اؼبصحف يف حالة اإلخفاء طبقنا للدرس، كسنرجع للضبط اؼبصحفي يف      

 الدرس األخَت بإذف اهلل.
كذلك فقط خبلؿ الدرس  ،ه على الطالب أف حركؼ اإلخفاء ىي أم حرؼ غَت حركؼ اإلظهاروِّ نػى نػي 

 شر.اغبادم ع

 : ترقيق كتفخيم الغنة يعتمد على اغبرؼ الذم بعدىا.تذكير -
 
 

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

 ... ًمػنى الحيػريكًؼ كىاًجبه لًٍلفىاًضػػػلً  كىالرَّابًػػػػعي اإًلٍخفىػاءي ًعٍندى اٍلفىاًضػػػػػلً 

 



 

 

185 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 

 

 

 .ؿ( : ىي البلـ الساكنة اليت تقع بعد نبزة الوصلٱالـ ) -
 : ُكؽبذه البلـ حكماف

 اإلظهار، كتسمى البلـ القمرية. -ُ                      
 اإلدغاـ، كتسمى البلـ الشمسية. -ِ                      

 باغبرؼ. نيطقكعرفنا سابقنا أف اإلظهار ىو توضيح ال
 .نيطقأما اإلدغاـ فهو حذؼ اغبرؼ سبامنا من ال

 .الذم بعدىاؿ( يتوقف على اغبرؼ ٱكحكم الـ )
 كسنركز يف ىذا الدرس على حكم اإلظهار أم البلـ القمرية.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 األطفاؿ ":الشاىد من " ربفة  - 1

 ...............  ... ًللىـً أىٍؿ حىاالىًف قػىٍبػلى األىٍحػػػػػػػػػػػريؼً   

 (ذلٱحؽمذالمذ)ذ

 الالمذالؼؿروةذوالالمذالشؿدقة
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 وػػػػػػػػػػػػػركفػػػػػػػح                     ؿ(ٱ) حكم الـ      

 
 

 ُاإلظهار        
 ِ) اللـ القمرية (     

 ، ىي: احركفى  ُْلو 
  -ك  -ؾ  -ج  -ح  -غ  -ب  -ء )       

 ( ق -ـ  -ل  -ؽ  -ع -ؼ  -خ          
 

 :، كل حرؼ منهاذكر هبا ىذه اغبركؼصبلة ربفظها لتت
 

ػوي إً  )      ػٍف عىًقيمى ػػكى كىخى  ( بٍػػًغ حىجَّ
 عبلمة ضبطها:

 
 كجود السكوف فوؽ البلـ

 ( ۡلٓٱٓ)         
 فإذا كجدتى السكوف فوؽ 

 ها.طقنالبلـ فسن

 أمثلة:

دُٓ )                     ٍۡ  (ٓٱۡۡلَ

ٍِيَٓٓ)                    (ٓٱۡىَعٰيَ

ۡغُؾِٔبٓٓ)                 ٍَ ۡ  ( ٱل

        
 

 ُدغاـاإل         
 ) اللـ الشمسية (     

 ، ىي:  احرفن  ُْلو 
 .البلـ القمريةأم حرؼ غَت حركؼ              
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ػػا فػىٍلتىػٍعػػػػػػػًرؼً  ... ًللىـً أىٍؿ حىاالىًف قػىٍبػلى األىٍحػػػػػػػػػػػريؼً   ػاريىى ػػا ًإٍظهى  أيكالىىيمى

ػػػػػػوي  قػىٍبلى اٍربىعو مىٍع عىٍشرىةو    ػوي  ... خيػٍذ ًعٍلمى ػػكى كىخىػٍف عىًقيمى  (ًمًن )ابٍػػًغ حىجَّ
 
2
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ػػا شىٍمًسيَّػػوٍ  ػػػػػػا قىٍمرًيَّػػػػػٍو ... كىاللَّـى االيٍخػػرىل سىمّْهى  كىالػلَّـى االيكلىػى سىمّْهى
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 عبلمة ضبطها:
 تعرية البلـ        

 ( لٱٓ)         
 فإذا كجدتى البلـ معراة

 .نيطقفسنحذفها من ال

 سنأخذ أمثلتها يف الدرس اؼبناسب.

 

 

 

 .كلمة كاحدةبعد حرؼ اؼبد، بشرط كجودنبا معنا يف  حرؼ ساكن أصلي: الـز أم لزـك ِاؼبد البلـز -
 كأكرر لؤلنبية هبب أف يقع حرؼ اؼبد مع اغبرؼ الساكن يف كلمة كاحدة، كليس كلمتُت.

 اؼبقطعة.: أم كقوع حرؼ اؼبد كاغبرؼ الساكن يف كلمة كليس يف حرؼ من اغبركؼ ّالكلمي -
 مشدد بعد حرؼ اؼبد. غيراؼبخفف: أم كقوع حرؼ ساكن  -
 حركات. ٔحكمو: كجوب مده  -

 الذم أتى بعده يف كلمة كاحدة. الحرؼ الساكنحركات ىو  ٔيف مد حرؼ اؼبد  السببإذف 
                                                                                                                                                                                     

 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1
ػا  ػػػػػا ًفػػػػػي أىٍربىػػػػػػػعً ثىانًيًهمى ػػػػػػػا فىػػػعً  ًإٍدغىاميهى  ... كىعىٍشػرىةو أىٍيضنػا كىرىٍمزيىى

 
2
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

 فنػا بػىٍعػػدى مىػدٍّ طيػػػوّْالى ... كىٍصلن كىكىقػٍ  ـه ًإًف الػسُّػكيػوفي أيصّْػػلى كىالىزً 

 
3
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 

ػٍع ... مىٍع حىٍرًؼ مىدٍّ فػىٍهوى ًكٍلًمػيّّ كىقىػػػػػعٍ  ػةو سيػكيوفه اٍجتىػػػػػمى  فىػًإٍف ًبًكٍلمى

 ادلخػفذادلدذالالزمذالؽؾؿي
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 .(َََٰٓٓٔـَءٓاىۡٓٓ)  كىناؾ كلمة كاحدة بالقرآف هبا حرؼ مد الـز كلمي ـبفف، كىي:
 

 اؼبد البلـز الكلمي اؼبخفف:طريقة ىجاء  -
 ال نتهجاه ". طقنييقرأ يف اؽبجاء، كالذم ال يي  نيطققلنا يف الدركس السابقة قاعدة ىجائية تنص على " ما 

و، طقنحركات، إذف سن ٔكقلنا لو أتى حرؼ ساكن أصلي بعد حرؼ اؼبد يف كلمة فسنمد حرؼ اؼبد 
 كبالتايل سنقرأه ىجاء.

 ، كالتايل:( َءاۡٓلٓٓ)كىجاء مقطع حرؼ اؼبد مع اغبرؼ الساكن 

 غبرؼ الساكن مع حرؼ اؼبد، كحرؼ اؼبد بالطبع سنتهجاه مع اغبرؼ اؼبتحرؾ الذم قبلو.اهبب ىجاء 

 هبب ىجاؤه يف نفس كاحد ىكذا:  ( َءاۡٓلٓٓ)فاؼبقطع 

 ىػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػاؤه                         اؼبقطع       
  َءاۡٓلٓٓٓٓٓٓٓ

 
 
 

ـٍ سيكيوٍف <  ٍو أىًلٍف مىدٌٍ الى  لْٓااءَٓنبىٍزىٍه فػىٍتحى
 

 أكالن للحرؼ التايل، فإف كاف التايل متحركنا فنبدأ اؽبجاء.هبب علينا قبل بداية التهجي أف ننظر : استنتاج 
 أما لو التايل ساكننا فننظر للتايل لو أيضنا، مث ننظر حىت يقابلنا حرؼ متحرؾ هبعلنا نرجع كنبدأ           
 اؽبجاء من اغبرؼ اؼبتحرؾ السابق الذم كنا عنده أكؿ اؽبجاء.          
 أال كنبا اللذاف  ، أحدنبا اؼبدُت ساكنُتُت حىت لو كاف الذم بينهما حرفكى كنقرأ ما بُت اؼبتحر           

 يينشئاف اؼبد االـز الكلمي اؼبخفف.           

حركات، بسبب كجود  ٔمد  بدكف قلقة أك ىمس
حرؼ ساكن بعد حرؼ المد 

 في كلمة كاحدة
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 حركات. ٔفسنمد حرؼ اؼبد  كلمة كاحدةقلنا لو جاء بعد حرؼ اؼبد حرؼ ساكن أصلي يف  -
 ا.نيطقن ، فسنحذؼ حرؼ اؼبد كلمتينأما لو جاء حرؼ اؼبد بعده ساكن يف 

 الحظ التايل:

 حرؼ مد مع حرؼ ساكن
 يف كلمتُت 

 ىجاؤنبا                  نيطقال       

ٍَٓٓٓٓٓ ِٓ ًۡ
ْٓةٓٱدَۡٓغيَ ٔا دَِْٓٓٓغيًَْٓٓٓ ُخيُ  ًميٍم فػىٍتحىٍو دىاٍؿ سيكيوٍف < مىدٍ  ُخئٍَُ

ـٍ سيكيوٍف < ذيؿٍ  وَِٓفؾُْٓذىْٓٓٓٓٓٓ َفۡؾوِٓوٓٱىۡٓذُٓٓٓٓٓٓٓٓ  ذىاٍؿ ضىم ٍو الى

ُّۥيٓٱشۡٓدَِٓبػۡٓٓٓٓٓٓ ُِٓٓدشَْٓبػٍُْٓٓٓٓٓٓ  دىاٍؿ كىٍسرىٍه ًسٍُت سيكيوٍف < ًدسٍ ٍُٓٔ

ٍِيَٓىٓٱىۡٓـَغيَٓٓٓٓٓ ٍِيَٓةػَٓيْٓـيَٓغََٓٓٓٓعٰيَ َ ـٍ سيكيوٍف < لىلٍ ٓل ـٍ فػىٍتحىٍو الى  الى
 

 حرؼ مد بعده نبزة كصل فاحذؼ حرؼ اؼبد. لذلك: ىو أنك لوجدتى مفتاح الحل ك

 
 
 
 

التؼاءذحرفذمدذمعذحرفذذ

 داكنذيفذكؾؿَتني
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 مراتب. ّأخذنا يف الدرس الرابع مراتب التفخيم للحركؼ اؼبفخمة على حسب حركاهتا الثبلث، ككانت 
بة من األقول رت  ، كالتايل مي مراتب ٓيف ىذا الدرس سنأخذ كل مراتب التفخيم للحركؼ اؼبفخمة، كىي 

 :لؤلضعف

 

 األمػػثػػػػػػػلػػػػػػة                مراتب التفخيم من األقول لؤلضعف     
ا)       اؼبفتوح الذم بعد ألف. -ُ  ( َغةلِٓ( ، ) ٓكَةَلٓ)          ( قوم جدن
يَعَٓ( ، )  َخۡيٍٓٓ)        (قوم )         بعده ألف. ليساؼبفتوح  -ِ  (ٓـَ
ّ- . ٔمُٓ)        ( متوسط)                       اؼبضمـو  (َٓحُغَٔثٓ( ، ) ٓدَُػ
ۡفرِغۡٓٓ( ، )ٓفَرَۡغَخٓ)        ( ضعيف)                        الساكن. -ْ

َ
 ( أ

 (َٓوًٓرِٓ( ، ) ِٓدًَؼٓٓ)        ( جدنا ضعيف)                    اؼبكسور. -ٓ
 
 
 
 
 
 

 

 مراتبذاحلروفذادلػخؿةذ
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 القمرية نرسم فوقها السكوف.البلـ  -
 البلـ الشمسية تبقى معراة كال نرسم فوقها السكوف. -
ا طبيعينا، فالعربة يف النيطقيكوف ضبطو مثل ضبط  طقنحرؼ اؼبد الذم ال يي  - باغبرؼ الذم  نيطقو مدن

 بعده.
مقدار باؼبد ىو حركات، فالذم وبدد  ْحرؼ اؼبد البلـز نضع فوقو عبلمة اؼبد، كىو نفس ضبط مد الػػ  -

 اغبرؼ الذم بعد حرؼ اؼبد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ردمذوضبطذادلصحف
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق              املــتـــن      سطر/مربع

ا قبل اؽبجاء طيتعود ال -  عبميع اغبرؼ كليس اغبرؼ التايل فقط.الب على النظر جيدن
األحكاـ كضبطها، ككل شيء يف الدرس قد شيرح للطالب، فبل يوجد عدـ التهاكف يف معرفة  -

 حجة لو.
 مناقشة الطالب يف اغبكم، كنسألو ما ىذا اغبكم؟ كؼباذا؟ كبالتوضيح... . -
 درسو، من أداء كنغمة.ىجاء كل مقطع كما هتجاه يف  -
موجودنا فينزؿ للهجاء،  إذا أخطأ الطالب يف القراءة فينزؿ ؼبرتبة "اؽبجاء السريع"، كلو ظل اػبطأ -

 كلو أخطأ يف اعبمع فنطبق معو طريقة األيدم بتقسيم الكلمة.
َُۡخٓٓٓٓ ُ/ِ

َ
إخفاء النوف الساكنة مع  - خ

 الغنة.
ترقيق النوف لوقوع حرؼ  -

 مرقق بعدىا.

  إظهار النوف. -

ِ/ِ ْٓٓٓٓۡ الساكن  رؼاغباستمرار صفة  - دِٓإِ
 بطوؿ زمن التسكُت. ( اؽبا )

ة لمقطع الك -
اغبرؼ عند 

 .( اؽباالساكن ) 

كتابة أصل  
 ة ىي الكلم

(،  دِْٓۡٓٱٓ)
كاؼبؤلف كتب 

على نبزة الوصل 
، نيطقال حسب

كأظن كاهلل أعلم 

 حلاديذسشرالدرسذاذتعؾققذسؾى
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لصعوبة ربديد 
نبزة الوصل  نيطق

يف األفعاؿ عن 
 الطبلب الصغار.
لكن إف شاء اهلل 

سنسهل ىذا 
التحديد فيما 

بعد عند الطالب 
 َُالػػ  ذم

 سنوات.
   .ِ/ِراجع  - دَُٓبػۡٓٓٓٓ ّ/ِ

 .ِ/ِراجع  - َضَٓبفۡٓٓٓ ْ/ِ
 قلقلة الطا. -

كانتبو لكل حرؼ من حركؼ 
 القلقة.

  عدـ القلقلة. -

، ككذلك يف كل ِ/ِراجع  - َشۡعَٓٓٓٓ ٓ/ِ
حرؼ ساكن ما عدا اؽبمزة، 

 االنتباه. افَتج
 االنتباه للضبط. -

 قراءة خاطئة  -

 (.َٓشِعَٓٓ)

 (.َٓشَعٰٓٓأك )

 

ِ/ٔ ِٓٓٓۡ ترجع الشفتاف إىل اػبلف  - ُخُٓن
على كضع االبتسامة عند 

 تسكُت النوف مع الغنة.
 الغنة مرققة.  -

استمرار  -
 يف الشفتُت

التمدد لؤلماـ عند 
الغنة يف النوف 
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 الساكنة.
ّ/ِ ْٓٓٓٓۡ

َ
   ترقيق الرا. - رٍٓأ

 فتح البا جيدنا. - ًداثَرۡٓٓٓ ّ/ّ
 تفخيم الرا. -

 تقليل البا. -
 ترقيق الرا. -

 

  قلقلة اؼبيم. - تسكُت اؼبيم جيدنا. - ََجًۡػةٓٓ ْ/ّ

تفخيم البلـ  - ترقيق البلـ. - ًلةَخيۡٓٓٓ ُ/ْ
بسبب كقوعها 
 بُت مفخمىٍُت.

 

ْ/ْ ٓٓٓ
ۡ
  قلقلة اؽبمزة. - تسكُت اؽبمزة جيدنا. - نٌَٓطأ

ا مع  - ًجةكَۡؾٓٓٓ ْ/ٔ تسكُت الضاد جيدن
 االستطالة.

  قلقلة الضاد. -

   قلقلة القاؼ. - ًػةَجلۡٓٓٓ ٔ/ٕ

بۡٓٓٓ ِ/ٖ
َ
مد القاؼ لوجود حرؼ  - ََقٰٓخ

 صغَت بعدىا.
 مقياس الكلمة  -

مد حركتُت  /) حركة + ساكن 
.) 

قراءة الكلمة  -
خاطئ دبقياس 

بسبب أداء 
الكلمة السابقة 

 ؽبا ىكذا
) حركة + ساكن 

 حركة (. /

 

تفخيم اؼبد لوقوعو بعد حرؼ  - َضٰٓدَرۡٓٓ ّ/ٖ
 مفخم.

ترقيق اؼبد مع  -
الضاد، فتخرج 

.  داالن
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   ترقيق الرا. - رِىَتۡٓٓ ّ/ٗ

ىۡٓٓ ُ/َُ
َ
اؼبتحرؾ مع الساكن  نيطق - َلۡخٓخ

 بأداء صحيح.
 توضيح نبس التا الساكنة. -

خلل يف أداء  -
كنغمة اؼبتحرؾ مع 

 الساكن.

 

ٓإِكۡٓٓٓ ّ/َُ
ۡ
أصل كتابة    َرأ

 الكلمة ىي 

ٓكۡٓٱٓ)
ۡ
 (، َرأ

حذؼ نبزة الوصل من  - فَٱرَۡغۡتٓٓ ْ/َُ
 .نيطقال
 قلقلة البا. -

  

حذؼ نبزة الوصل من  - َػۡتٓفَٱُۡٓٓ ٓ/َُ
 .نيطقال
إخفاء النوف الساكنة، مع غنة  -

 مفخمة.
 قلقلة البا. -

  

 َِصفحة 
زۡٓٓٓ ُ/ِ

َ
   توضيح نبس الكاؼ. - َرمَٓأ

  فتح السُت. - توضيح تسكُت السُت. - َػَسَٓغصۡٓٓ ُ/ّ

قُٓدَرۡٓٓٓٓ ّ/ْ  تقليل التا. - تفخيم الرا. - َْ
 ترقيق الرا. -

 

 قلقلة البا. - ِدئُُٓحجۡٓٓٓ ُ/ٓ
 توضيح كسر الداؿ. -
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  تقليل الرا. - تفخيم الرا كفتحها. - ُظِِشَۡتٓٓ ُ/ٔ

ا مع  - َعُهٔنَٓيَۡؾٓ ُ/ٗ تسكُت الضاد جيدن
 االستطالة.

  قلقلة الضاد. -

َُ/ّ ُٓۡ
َ
 الساكنة.إخفاء النوف  - َُةَذرۡٓخ

 مد آخر الكلمة. نيطق -
 مقياس الكلمة  -

حركة +  /) حركة + ساكن 
 مد حركتُت (.ساكن / 

قراءة الكلمة  -
 اطئدبقياس خ

بسبب أداء 
الكلمة السابقة 

 ؽبا ىكذا
) حركة + ساكن 
/ حركة + ساكن 

 / حركة (.

 

 ُِصفحة 

ـخُذٔمٍٓٓ ُ/ٓ    تفخيم اػبا. - ٌَ

دُٓ ْ/ٕ ٍۡ نبزة الوصل نبزة قطع قراءة  - ٱۡۡلَ
 مفتوحة.

  

   ا.نيطقحذؼ نبزة الوصل  - َوٱۡىَفۡضرِٓ ٓ/ٕ

ةٓٱۡىَلةرَِغحُٓ ِ/ٗ  ا.نيطقحذؼ نبزة الوصل  - ٌَ
 ا.نيطقحذؼ حرؼ اؼبد  -

  

ِٓإَوَذا ّ/ٗ
ُٔۡءۥَدةُٓ ٍَ ۡ  ٱل

 ا.نيطقحذؼ نبزة الوصل  -
 ا.نيطقحذؼ حرؼ اؼبد  -

  

َُ/ُ ِٓۡ رَۡٓح ٍَ ۡ  النوف الساكنة.إخفاء  - ءُُٓظُرٓٱل
 غنة إخفاء النوف مفخمة. -

ترقيق أك إمالة  -
 الرا الثانية.

 



 

 

197 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 

 

 ا.نيطقحذؼ نبزة الوصل  -
 تفخيم الرا الثانية. -

 ِِصفحة 

ّ/ُ 
ِٓۡ َٓدٓذِيِغ

ِهيٖٓ ٌَ  ٱىَۡػۡرِشٓ

   حذؼ حرؼ اؼبد يف )ذل(. -

ٓٱۡىَغُفٔرُٓ ْ َٔ ُْ َٓو
َُٔدوُدٓ ۡ ُٓذوٓٱل

ِضًدُٓ ٍَ ۡ  ٱۡىَػۡرِشٓٱل

 نفس كاحد. كل الصف يف  -
لكن نقسمو على مرتُت 

 للصغار.
  )ذيك(رؼ اؼبد يفحذؼ ح -

  

َِةٓ ٓ ىََلۡدَٓخيَۡل
ِٓػٓٓ ََ نَۡسٰ ٱۡۡلِ
ٓ َِ ۡظَص

َ
أ

 َتۡلِٔيمٖٓ

 قلقلة الداؿ كالقاؼ. -
حذؼ حرؼ اؼبد يف  -
َِة)  (.َخيَۡل
إخفاء النوف الساكنة بغنة  -

 مرققة.
حركات يف اؼبد  ْمد  -

َِٓاؼبنفصل ) ۡظَص
َ
 (.ِػٓٓأ

 توضيح نبس اغبا. -

  

 حركات. ٔمد الـز كلمي  - َََٰٓٔـَءٓاىۡٓٓٓٓ ِ/ٔ
 مقياس الكلمة  -

حركات / مد حركتػىٍُت /  ٔ) مد 
 حركة (.
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 اندرس انثاني عشر
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
ا كالتدرب  -ُ  عليها.شرح الش دة جيدن
 ضبط النغمة كاألداء كطريقة قراءة الش دة. -ِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيذسشرذلؾُؿَعؾِّمالدرسذالذَفؿَّاتَم
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شاغبر  -
ي
كتب ف، كيي : األكؿ منهما ساكن كالثاين متحرؾ أك منو  ٍُت  متماثلى ٍُت د عبارة عن حرفػى د  ؼ اؼب

 أك التنوين.ة مع عبلمة اغبركة د  حبرؼ كاحد منهما فقط بعبلمة الش  

كمرة  ،: مرة ساكنناٍُت اغبرؼ مرتػى  طقنن كعند نطقهارأس السُت، (  كنعرب عن الش دة هبذه العبلمة )
 متحركنا.

يشىدد  -
 ف.+ نفس اغبرؼ متحرؾ أك منو   ا( = حرؼ ساكن نيطقن ) اغبرؼ اؼب

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمثاؿ:      َبٓٓٓ+ٓٓۡبٓٓٓ=ٓبَّ

 ىجاء اغبرؼ اؼبشد د:
اغبرؼ اؼبشد د أكلو ساكن، كقلنا أف الساكن يلتصق دبا قبلو يف القراءة سواء ىجاء أك بدكف ىجاء، قلنا أف 

 إذف اغبرؼ اؼبشدد سيلتصق دبا قبلو سواء ىجاء أك بدكف ىجاء أيضنا.

 .كيتبُت لنا أف اغبرؼ اؼبشدد ىو عبارة دمج ) إدغاـ ( حرفُت متماثلُت يف بعضهما

 

 

 

 لثانيذسشرالدرسذاذمؼدمةذذذذ

 الشَّدة
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 ىػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػاؤه                         الكلمة       

َبٓٓٓٓٓ   َنذَّ
 

/ بىا  ذىاٍؿ فػىٍتحىٍو < ذى / كىٍذذى  - فػىٍتحىٍو ذىاٍؿ شىد ٍه < كىذٍ  كىاؼٍ 
 بى < بى / كىٍذذى فػىٍتحىٍو 

 
كال تكملها، كأيضا هبب  قطع صفة الحرؼتاغبرؼ الساكن اؼبوجود يف اؼبشدد فيجب أف  نيطقكعند 

 ستبدأ منو مرة أخرل. كعند تسكينو كال تًتكو، ألن الوقوؼ على مخرج الحرؼعليك 

 

 

رؼ الساكن أكؿ اؼبشدد أم اغب اؼبعلِّم طقنى ىناؾ طريقة لقراءة اغبرؼ اؼبشدد، كىي بفتح كف اليد، فإذا  -
 يفتح كفو.فييغلق كفو، كإذا حرؾ 

 عند التحريك. بسط، يعٍت قبض عند التسكُت ك فتحمث  غلقكيقوؿ للطالب أف اغبرؼ اؼبشدد ىو 
 :مثاؿ

َبٓ: نيطق  َنذَّ

 .قبض الكف: َنْذٓ -ُٓٓٓٓٓٓٓٓ

 .الكف بسط: َذٓ -ِٓٓٓٓٓٓٓٓ

 

 

 قطع صفة الحرؼ، كالبقاء على المخرج دكف تركو.

 رروؼةذلؼراءةذاحلرفذادلشدد
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق               املــتـــن         سطر/مربع

 الًتكيز على توضيح اغبرؼ اؼبشدد، من ساكن كمتحرؾ. -
 الًتكيز على قطع صفة اغبرؼ الساكن يف اؼبشدد. -
ٖ/ُ ٓٓٓٓٓ بَّ

َ
حذؼ القلقلة صفة اغبرؼ  - أ

 الساكن.
  

تَّٓٓٓٓٓ ٓ/َُ
َ
اغبرؼ حذؼ اؽبمس صفة  - أ

 الساكن.
  

 ِّصفحة 
ثَّٓٓٓٓٓ ِ/ّ

َ
حذؼ اؽبمس صفة اغبرؼ  - أ

 الساكن.
  

جَّٓٓٓٓٓ ٔ/ٓ
َ
حذؼ القلقلة صفة اغبرؼ  - أ

 الساكن.
  

 الثانيذسشرالدرسذذتعؾققذسؾى
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 اندرس انثانث عشر

 مثرةذأخرى
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 الدرس السادس.راجع مهمات  -ُ
 أكالن كقبل الدخوؿ يف الدرس أحكاـ التجويد اعبديدة، اليت زبص الدرس. اؼبعلِّميشرح  -ِ
بأف يناقش الطالبى يف كل كلمة حوت معلومة قد شرحها لو سابقنا، حىت نتأكد من  اؼبعلِّمنعيد كنذكر  -ّ

 فهمو كاستيعابو للمعلومة.
 تعليم الطالب االختصار يف اؽبجاء. -ْ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 لثالثذسشرذلؾُؿَعؾِّمالدرسذاذَفؿَّاتَم
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 قلنا أف اغبرؼ اؼبشدد أكلو ساكن كآخره متحرؾ، فبالتايل سيلتصق قراءة بالذم قبلو. -
 كلو جاء بعد اغبرؼ اؼبشدد حرؼ ساكن، فبالطبع سيلتصق الساكن ىذا باؼبتحرؾ اؼبوجود بآخر اؼبشدد. 

متصلة ببعضها ال  لقاتح ّفاغبرؼ اؼبشدد الذم هبيء بعده حرؼ ساكن يكوف مثل سلسلة من 
 تنفصل.

 
  

ُٓٓ)اسم اعببللة  -  كال صغَت.ألف بو ألف ال تيكتب ال بشكل كبَت لو هتجي خاص،  ( ٱَّللَّ

ُٓٓ)فأصل كتابتو ىكذا  ، كبالتايل سنقرأ ىذه األلف الصغَتة يف اؽبجاء، كستجدىا مكتوبة يف ىذا  ( ٱَّللَّ

 ك بدكف ىجاء.ها ىجاء طقنالدرس فقط، أما يف اؼبصحف فلن ذبد األلف الصغَتة، كلكن ن
اغبرؼ الذم قبلها، سواء كانت كعند ىجاء الـ اسم اعببللة تكوف مرققة يف اؼبقطع األكؿ اليت تيقرأ فيو مع 

 مرققة أك مفخمة، كعند قراءهتا مع باقي الشدة كاأللف الصغَتة فنفخم إذا كانت مفخمة.

 ىػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػاؤه                         الكلمة       
       

         (ُٓٓ  ( ٱَّللَّ
 
 
ـٍ شىد ٍه < أىٍؿ نبىٍ  ـٍ فػىٍتحى  -زىٍه فػىٍتحىٍو الى  ٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه < الى / أىٍلبلى الى
/ 

 هي / أىٍلبلى هُٓىىا ضىم ٍو < 

 لثالثذسشرالدرسذاذمؼدمة

 قراءةذحرفذمشددذحبرفذداكنذبعده

ُٓٓهجاءذادمذاجلاللةذ)  (ذٱَّللَّ

 ىنا مفخمة ىنا مرققة
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 من اؼبمكن أف ىبتصر الطالب يف اؽبجاء من ىذا الدرس حىت آخر القاعدة.
مقطع منهما ألكؿ الكلمة حىت قبمع ما مت كاختصار اؽبجاء ىو ىجاء مقطعُت معنا دكف الرجوع بعد 

 ىجاؤه سابقنا.
كتعلمتي ىذا االختصار من أكؿ ىذا الدرس، لكن كجدت اؼبهندس ؿبمد فاركؽ الراعي قد اختصر يف 

 التسجيبلت من الدرس اغبادم عشر.
 مع.أف االختصار ال يبدأ فيو الطالب إال بعد التأكد من إتقانو للهجاء كللج -كاهلل أعلم  -كأرل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختصارذيفذاهلجاء



 

 

207 ُّ
 
 بزواية حفص عن عاصم  –م وجعليم القاعدة النىرانية املنهجية في جعل

 

 

 

 
 

 ، كييسمى حرؼ غنة.ُ، كالغنة مقدارىا حركتافنغين  فيهاكل ميم أك نوف مشددة   -

 مثاؿ حرؼ الغنة اؼبشدد

ۥٓ) (ّمٓ)  اؼبيم  ُّ ٌُّ
ُ
ًَّٓٓ) ، ( فَأ ِْ )  ،(ًَّٓٓ  ( ُث

ٓ ) (ّنٓ)  النوف  ًَٓ ) ،( إِنَّ َِّ َٓ َََّٓٓٔٓىَتُۡسٓٓ) ،ٓ( ِِبَ  (ٓيُ

 

 

 

ننا كتفخم امن اغبركؼ اليت ترقق أحي -كليس أم الـ أخرل  -قلنا سابقنا أف الـ اسم اعببللة ) اهلل (  -
 ا.أحيانن 

 : الًتقيق كالتفخيم، كالتايل:ِفلها حكماف

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

ػا ثيػمَّ نيوننػا شيػدّْدىا ا كىغيػنَّ ًميمن ػػػلن حىٍرؼى غينَّػةو بىػػػدى  ... كىسىػمّْ كي
 الشاىد من " اعبزرية ": - 2

ػمً  عىػٍبػدي  ضىػػمٍّ  أكٍ  فػىٍتػحً  الػلَّػًو ... عىػنٍ  اٍسػػمً  ًمػػنً  الػػلَّـى  كىفىخّْ  الػلَّػوً  كى

 تجوودذالأحؽامذ

 ُحؽمذالـونذوادلقمذادلشدَّدَتِقن

 ُحؽمذالمذادمذاجلاللةذ)ذاهللذ(
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 تفاصيل الحكم                     ( هللٱ ) حكم الـ     

 عندما ييسبق حبرؼ مكسور. ترقيقال          
 

 أمثلة:   
    ( ِٓ ِٓ ) ، ( ِمۡسِبٓٱَّللَّ ِٓٓ)،  (َّٓلِلَّ  ( ثِٱَّللَّ

. غيرعندما ييسبق حبرؼ  تفخيمال            مكسور، أم مفتوح أك مضمـو

 أمثلة: 
 ( ِٓ ٓٱَّللَّ ِٓٓ) ، ( َُِۡرُ ُٓٓ)،  ( َُةكََحٓٱَّللَّ ىَۡحَسٓٱَّللَّ

َ
 ( خ

 

 

 

 ( ، كسنذكرؾ هبما مع تفصيل البلـ الشمسية. ؿٱٓأخذنا سابقنا أحكاـ الـ ) -

 تفاصيل الحكم                     ؿ(ٱ) حكم الـ      

 
 

 اإلظهار        
 ) اللـ القمرية (     

 حركفىا، ىي:  ُْلو 
  -ك  -ؾ  -ج  -ح  -غ  -ب  -ء )       

 ( ق -ـ  -ل  -ؽ  -ع -ؼ  -خ          
 

 تذكر هبا ىذه اغبركؼ، كل حرؼ منها:صبلة ربفظها لت
 

 ُحؽمذالالمذالشؿدقة
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ػوي إً  )      ػٍف عىًقيمى ػػكى كىخى  ( بٍػػًغ حىجَّ
 عبلمة ضبطها:

 
 كجود السكوف فوؽ البلـ

 ( ۡلٓٱٓ)         
 فإذا كجدتى السكوف فوؽ 

 ها.طقنالبلـ فسن

 أمثلة:

دُٓ)                      ٍۡ  (ٓٱۡۡلَ

ٍِيَٓٓ)                    (ٓٱۡىَعٰيَ

ۡغُؾِٔبٓٓ)                 ٍَ ۡ  ( ٱل

        
 

 دغاـاإل         
 ) اللـ الشمسية (     

 
 

 ، ىي:  احرفن  ُْلو 
 حركؼ البلـ القمرية. غيرأم حرؼ              

 
 

 عبلمة ضبطها:
 تعرية البلـ        

 ( لٱٓ)         
 فإذا كجدتى البلـ معراة

 .نيطقفسنحذفها من ال

 أمثلة:

                    (ِٓٓ  (ٓٱَّللَّ

          (ًِٓٓ  (ٓٱلرَِّنَٰمۡحٓٱلرَِّظً

َرَٰطٓ)                   (ٓٱلّػِ
 

 ىجاء البلـ الشمسية: -
ذؼ من ال ا.، فلن ننظر ؽبا نيطقالبلـ الشمسية ربي  أبدن
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 ىجاؤىا                           نيطقال     مثاؿ    
َُّٓٓٓٓ ٱنلَّةِسٓٓٓٓ

َ
 ٍو أىًلٍف سيكيوٍف < نىانيوٍف فػىٍتحى  -نيوٍف شىد ٍه < أىٍف نبىٍزىٍه فػىٍتحىٍو  ةِسٓخ

 ػاًس ./ أىنٍػنىػا / ًسٍُت كىٍسرىٍه < ًس / أىنٍػنى 
 

 
يِِمٓٱنلَّةِسٓ يِهَِْٓٓٓ  :سنحذؼ نبزة الوصل كالبلـ الشمسيةَِّٓةِسَْٓ

ـٍ كىٍسرىٍه < ًؿ / مىًل /   ـى / الى  كىاٍؼ كىٍسرىٍه نيوفٍ ًميٍم فػىٍتحىٍو < 
ٍو أىًلٍف سيكيوٍف <نىا -ٍن ٍه < كً شىد   نى مىلىكً /  نيوٍف فػىٍتحى  ا / نػٍ

نى مىلىكً ًسٍُت كىٍسرىٍه < ًس /   ػاًس .نػٍ
 

 
 

 

 

عرفنا سابقنا حالة االبتداء هبمزة الوصل اليت بعدىا الـ، كاآلف سنأخذ صبيع حالتها، لكن ما ىبص ألفاظ  -
 القرآف فقط.

 ، كالتايل:ُأحواؿ ّؽبمزة الوصل عند االبتداء هبا  -
 

                                                           
 الشاىد من " اعبزرية ": - 1

 أحوالذاالبتداءذبفؿزةذالوصل

 غنة

 غنة
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 تفاصيل الحكم                     ( ٱحالة االبتداء بهمزة الوصل ) 
 (.لٱبعدىا الـ ) تلو جاء بهمزة قطع مفتوحة. -ُ

 أمثلة:
          ( َِٓ ٓ )  تيقرأ    ( ٱّلِي

َ
َِٓدِٓدْٓأ  ( ي

      (ًَٓٓ ۡصَذِلً ٍُ ۡ ٓٓ)  تيقرأ   ( ٱل
َ
ْٓخ صْٓل ًٍَُٓ    ( َذلًِ

ٓٓ)  تيقرأ   ( ٱلرَِّنَٰمۡحٓ)         
َ
 ( نِٓةْحَٓرَٓرْٓأ

 .ثلثو مضمـولو جاءت بداية فعل  بهمزة قطع مضمومة. -ِ
 أمثلة:

ٓٓ)  تيقرأ    ( ٱۡدُخِلٓٓ)          
ُ
 (ُٓخِلٓدْٓأ

ٓ )  تيقرأ   (ٓٱۡجُظرۡٓ )           
ُ
   (ُٓظرْٓجْٓخ

ٓٓ)  تيقرأ   (ٓٱۡدعُٓ )          
ُ
 ( عُٓدْٓأ

، غير ثلثو لو جاءت بداية فعل  بهمزة قطع مكسورة. -ّ  أم مفتوح أك مضمـو
 مكسور.

  أمثلة:
ِدَُة )            ْۡ  ( ِدَُةْْٓإِٓ )  تيقرأ    ( ٱ

           (ُّٓٓ ٰ    (ٓهَُٓذََلٓبْٓإِٓ )  تيقرأ   ( ٱۡبَذيَى

 
 أك أكؿ ىذه األظباء:

                                                                                                                                                                                     

أٍ  ػافى  إفٍ  ...  ًبضىػٍم  ًفٍعػلو  ًمػنٍ  اٍلوىٍصػلً  ًبهىٍمزً  كىاٍبدى  ييػضىػمٍ  الًفػٍعػلً  ًمػنى  ثىالًػثه  كى
ػاؿى  كىاٍكًسٍرهي  ػاءً  ...   كىًفػي كىاٍلفىٍتػحً  اٍلكىٍسػرً  حى ػا الػلَّـً  غىٍيػرى  الٍسمى  كىًفػػي كىٍسرىىى

 اثٍػنىػتىػٍيػنً  مىػػػعى  كىاٍسػػمو  كىاٍمػػرىأةو       ...      كىاثٍػنىػٍيػًن  اٍمػًرئو  ابٍػنىػةً  مىػعى  ابٍػنو     
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ََٓ) ، (ٓۡشًٱٓ) ْٓؤٌٓرُْٓۡٓٱٓ) ، ( ُخَِٓٓبۡٓٱ )،  (ٓٱۡب  (ٓا

ٓرَْٓۡٓٱٓ) ، 
َ
     (ٓنِٓةذَٓجَٓزۡٓٱ )،  ( نِٓةَِٓثۡٓٱ)،  (ةٓأ

ْٓٱۡكُؾٔ )كىبرج عن التصنيف السابق ىذه الكلمات:  - ْٓٓ-ٓا ٔا ُِ ْٓٓ-ٓٓٱۡب ٔا ُظ ْۡ (، فتبدأ ٓٱۡئُذِٔنٓٓ-ٓٓٱ

 بكسر.
 

 خطوات:عدة يف  بشكل مبسط أكثر نعيد توضيح االبتداء هبمزة الوصل
 ننظر ؼبا بعد نبزة الوصل، فإذا كاف بعدىا الـ، فسنبدأ هبا هبمزة قطع مفتوحة. -ُ

ََٓ) ، (ٓۡشًٱٓ)جدنا الكلمة أحد ىذه الكلمات السبعة } ك أما لو  -ِ ْٓؤٌٓرُْٓۡٓٱٓ) ، ( َُِخٓبۡٓٱ )،  (ٓٱۡب  (ٓا

ةْٓۡٓٱٓ) ، 
َ
 {، فسنبدأ هبا هبمزة قطع مكسورة. (ٓنِٓةذَٓجَٓزۡٓٱ )،  ( نِٓةَِٓثۡٓٱ)،  (َرأ

فإف كانت الكلمة غَت الكلمات السبعة كليس بعد نبزة الوصل المنا، فلننظر للحرؼ الثالث من ىذه  -ّ
 الكلمة، فإذا كاف الثالث مضمومنا فسنضم عند االبتداء، كإال فنكسر.
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ُٓٓ)كتابة اسم اعببللة ىكذا   .رظبنا، بدكف ألف صغَتة ( ٱَّللَّ

 

 

عندما يأيت حرؼ ساكن بعد األلف اؼببدلة من اليا، أم األلف الصغَتة، كبذؼ األلف الصغَتة رظبنا، لكن 
 ها.طقنىا كقفنا نؤ ىجاعند 

 

 مثاؿ لؤللف اؼبنقلبة 
 عن يا

 ىجاؤىا                           كقفنا نيطقال

ۡفٓٓ
َ
ٓٱۡۡل  َدةَِِٓٔٓٓۡعَ

 
 أصل كتابتها:  

ٰٓٓٓٓٓٓ  َٓۡعَ

َٓغيَٓ
َ
ـٍ  َدةِٓئِٓفْْٓل ـٍ سيكيوفٍ فػىٍتحىٍو  عىٍُتٍ فػىٍتحىٍو < عى / الى  عىلىلٍ /  لىلٍ <  الى

.... 

 
 ؽ اليا، إذا جاء بعدىا حرؼ ساكن.فو حذؼ األلف الصغَتة اؼبنقلبة عن يا أم اليت فتي 

 ردمذوضبطذادلصحف

 اجلاللةادمذ

 جميءذحرفذداكنذبعدذحرفذاأللفذالصغرية
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق              املــتـــن      سطر/مربع

ا قبل اؽبجاء، عبميع اغبرؼ كليس اغبرؼ التايل فقط. -  يتعود الطالب على النظر جيدن
 .نيطقتوضيح اغبرؼ اؼبشدد يف ال -
عدـ التهاكف يف معرفة األحكاـ كضبطها، ككل شيء يف الدرس قد شيرح للطالب، فبل يوجد  -

 حجة لو.
 مناقشة الطالب يف اغبكم، كنسألو ما ىذا اغبكم؟ كؼباذا؟ كبالتوضيح... . -
 ىجاء كل مقطع كما هتجاه يف درسو، من أداء كنغمة. -
ب يف القراءة فينزؿ ؼبرتبة "اؽبجاء السريع"، كلو ظل اػبطأ موجودنا فينزؿ للهجاء، إذا أخطأ الطال -

 كلو أخطأ يف اعبمع فنطبق معو طريقة األيدم بتقسيم الكلمة.
 توضيح التشديد. - ثُّرِزَٓٓٓٓٓ ُ/ٗ

 ترقيق الرا. -
  

َقٓٓٓ ّ/ٗ    ترقيق الداؿ. - َغدَّ

رَٓٓٓٓ ٓ/ٗ    ترقيق الداؿ. - كَدَّ

َُ/ّ َُّٓٓٓٓ    غنة النوف اؼبشددة. - َحُظ

َِّحٍٓٓٓٓ ٓ/َُ    غنة النوف اؼبشددة. - َص
 ِْصفحة 

ۡخٓٓٓ ْ/ُ ٌَ اػبلط بينهما  - االنتباه لضبط اغبركؼ. - كَدَّ

ُخٓٓكبُت ) ٌۡ كَدَّ
ودة ج( اؼبو 

 

 لثالثذسشرالدرسذاذتعؾققذسؾى
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 ضوء الشمس.معناىا ) إيىا (: بالتخفيف دكف تشديد  - ُ

 رابعبالدرس ال
 عشر.

حٌٓٓٓٓ ُ/ْ ٍَ ِ ًّ  هانيطق - تشديد اليا. - َر

ٌحٓٓ)  ٍَ  (.رًِ

 

ًَّحٍٓٓٓ ِ/ْ اػبلط بينهما  - االنتباه لضبط اغبركؼ. - َغِظ

 ِغحَظحٍٓٓكبُت )
( اؼبوجودة 

 بالدرس التاسع.

 

كلمة من   تشديد اليا. - إِيَّةكَٓٓٓٓ ٓ/ْ
الفاربة، فيجب 

 ُاالنتباه.
ٓ/ُ ٓٓٓٓٓ

ِٓٓٓٓٓٓ  َّلِلَّ

اسم اعببللة فيما   ترقيق الـ اسم اعببللة. -
بعد لن نرل فيو 

 األلف الصغَتة
 اؼبد آخرىا. نيطق - ىٰٓـَضيَّٓـدَٓٓٓ ِ/ٓ

  :مقياس الكلمة -
) حركة / حركة + سكوف / 

 مد حركتػىٍُت (.

حركة  نيطق -
فقط آخرىا 
بسبب نغمة 
الكلمة اليت 

 قبلها.

 

ةٓءِٓٓٓ ْ/ٕ ٍَ حذؼ نبزة الوصل كالبلـ  - َوٱلصَّ
 .نيطقالشمسية من ال
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1
 األفضل حذؼ األلفُت.اؼبصحف، تنبيو ىاـ: كبل األلفُت ؿبذكفاف، ككتاب القاعدة ثابت هبا األكؿ، كىذا خبلؼ  - 

 حركات. ْمد األلف  -
ِٰظَطِٰخٓ ِ/ٖ نبزة الوصل كالبلـ حذؼ  - َوٱىنَّ

 .نيطقالشمسية من ال
 غنة النوف اؼبشددة. -

  

حذؼ نبزة الوصل كالبلـ  - ُثَِقِٰخٓةفَٱلصَّٓٓ ِ/ٗ
 .نيطقالشمسية من ال

  

آئِرُٓ ُ/َُ َ  قلقة البا. - ُتۡجَلٓٱلۡسَّ
حذؼ مد األلف الصغَتة  -

 بسبب التقاء الساكنُت.
حذؼ نبزة الوصل كالبلـ  -

 .نيطقالشمسية من ال
 حركات. ْمد األلف  -

  

حذؼ نبزة الوصل من  - ُخجَِّسٓـثٱىۡٓٓ ّ/َُ
 .نيطقال
 غنة النوف اؼبشددة. -

عند الوصل دبا بعدىا يف 
نبزة  ؼالصفحة التالية كبذ

 الوصل يف الكلمة اليت تليها.

  

 ِٓصفحة 
ُ/ِ 

ْٓۡ ِٓدَُةٱ
َرَٰطٓ ٱلّػِ
ًَٓ ۡصَذلًِ ٍُ ۡ  ٱل

البداية هبمزة قطع مكسورة  -
 اغبرؼ مكسور.ألف ثالث 

حذؼ حرؼ اؼبد بسبب  -
 التقاء الساكنُت.
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ة الوصل كالبلـ حذؼ نبز  -
ٓيف ) نيطقالشمسية من ال

َرَٰطٓ  (. ٱلّػِ
حذؼ نبزة الوصل من  -
ًَٓٓيف ) نيطقال ۡصَذلًِ ٍُ ۡ  (. ٱل
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 اندرس انرابع عشر

 مثرةذأخرى
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق              املــتـــن      سطر/مربع

 الدرس يعترب تكملة للدرس الثالث عشر، فليس لو مقدمة.
ّ/ُ ْٓٓٓٓٓ وا رُّ  الكلمة آخرىا مد. - َْ

 مقياس الكلمة: -
) حركة + ساكن / حركة + مد 

 حركتُت (.

آخرىا  نيطق -
 حركة فقط.

 

ۡتٓٓٓٓ ّ/ّ دَّ اؼبتحرؾ مع الساكن  نيطق - ٌُ
 بقوة.

  

ُخٓٓٓ ِ/ْ ٌۡ اػبلط بينهما  - االنتباه لضبط اغبركؼ. - كَدَّ

ٌَٓٓكبُت ) ٓۡخٓكَدَّ
( اؼبوجودة 

بالدرس الثالث 
 عشر.

 

ۡوِٓٓٓٓ ْ/ٓ  البلـ الشمسية ؿبذكفة رظبنا. - َوٱلَّ
كالبلـ اؼبشددة ىي الـ كلمة ) 

 ليل (.

كتب يف تي  
اؼبصحف ببلـ 
كاحدة خببلؼ 

 الرسم اإلمبلئي.
َوٱّلِِيٓ ُ/ٔ

ۡيُذٔنِٓ  َوٱلزَّ

   كبل الكلمتُت معنا.  نيطق -

 لرابعذسشرالدرسذاذتعؾققذسؾى
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ٕ/ُ ِٓۡ إخفاء النوف الساكنة مع  - َفّهِيٌَُٓ
 الًتقيق.

  

َِّحَٓ ِ/ٕ ٓٱۡۡلَ    غنة النوف اؼبشددة. - فَإِنَّ

ةُٓءٓ ُ/ٖ ٍَ إَِذآٱلصَّ
ٓۡ ۡخٓٱن  َظلَّ

حذؼ حرؼ اؼبد بعد  -
من الذاؿ، كنبزة الوصل، كالبلـ 

 .نيطقال
 ْمد األلف بعد اؼبيم  -

 حركات.
إخفاء النوف الساكنة مع  -

 الًتقيق.

  

ةرُِقٓ ِ/ٖ ةٓٱىفَّ ٌَٓ
ٓ ًُ ٱنلَّۡض
 ٱثلَّةكُِتٓ

  حذؼ حرؼ اؼبد بعد اؼبيم. -
 كل ىذه الكلمات معنا.  نيطق -
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 اندرس اخلايش عشر

 مثرةذأخرى
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نوف التنوين، لو أتى بعده حرؼ مشدد، فسنحذؼ الساكن  كذلكقاعدة: أم حرؼ ساكن ك  -
 ا.نيطق

 

 
 

 قلنا أف اغبرؼ اؼبشدد أكلو ساكن كآخره متحرؾ، فبالتايل سيلتصق قراءة بالذم قبلو. -
 حلقات ال تنفصل. ْكلو جاء حرفاف مشدداف معنا، فبالتايل سيلتصقاف سويا مكوناف سلسلة من   
 

 

 

 

 

 

 قراءةذحرَفنيذمشدَدونذمّعا

 قراءةذحرفذداكنذبعدهذمشدد

 سشرخلامسذالدرسذاذمؼدمة
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق              املــتـــن      سطر/مربع

ُ/ُ ٰٓٓٓٓٓٓ ّكَّ  اؼبشددين اغبرفُت نيطق - يَزَّ
ا.  جيدن

 الكلمة هبا مد.آخر  -
 مقياس الكلمة: -

)  حركة + سكوف / حركة + 
 سكوف / مد حركتػىٍُت (.

آخر  نيطق -
الكلمة حبركة 

 فقط.

 

 ِٔصفحة 
ُ/ِ 

ُِوٓٓٓٓ ٌّ زَّ ٍُ ۡ    غنة اؼبيم اؼبشددة. - ٱل

ًِّيَٓٓٓٓ ّ/ُ اغبرفُت اؼبشددين  نيطق - ِغّيِ
ا.  جيدن

 توضيح اؼبد. -

  

ِ/ِ ََٓٓٓ ِي ٓٱَّلَّ    ا.نيطقحذؼ مد األلف  - إاِلَّ

ةلٞٓ ِ/ّ ةٓيُرِيدَُٓٓذػَّ ٍَ ِ
ّ  ا.نيطقحذؼ التنوين  - ل

 ترقيق الرا. -
  

 خلامسذسشرالدرسذاذتعؾققذسؾى
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 اندرس انضادس عشر

 الثؿرةذقبلذاألخرية
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 كلمة كاحدةيف  -ككذلك اؼبشدد، ألف أكلو ساكن  -قلنا لو جاء بعد حرؼ اؼبد حرؼ ساكن أصلي  -
 حركات. ٔفسنمد حرؼ اؼبد 

، فسنحذؼ حرؼ كلمتينيف  -ككذلك اؼبشدد، ألف أكلو ساكن  -أما لو جاء حرؼ اؼبد بعده ساكن 
 ا.نيطقاؼبد 

 ال نتهجاه. طقننتهجاه، كالذم ال يي  طقنكالذم يي 
 اء اؼبد كأكؿ اؼبشدد يكوف يف نفس كاحد.كىج

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدادسذسشرالدرسذاذمؼدمة

التؼاءذحرفذمدذمعذحرفذذ

 مشددذيفذكؾؿتني
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 ذكرنا سابقنا اؼبقصود بالبلـز كالكلمي. -
 بعد حرؼ اؼبد. حرؼ مشدد: أم كقوع حرؼ ُاؼبثقل -
 حركات. ٔحكمو: كجوب مده  -

الذم أتى بعده يف كلمة كاحدة بأكؿ اغبرؼ  الحرؼ الساكنحركات ىو  ٔيف مد حرؼ اؼبد  السببإذف 
 اؼبشدد.

ْٓ )  مثل: ٔا ٓدَٓٓ، ) ( َطٓاكُّ ُرٓوّنِ ُْ
ۡ
 (. أ

 :ثقلطريقة ىجاء اؼبد البلـز الكلمي اؼب -
 ال نتهجاه ". طقنييقرأ يف اؽبجاء، كالذم ال يي  نيطققلنا يف الدركس السابقة قاعدة ىجائية تنص على " ما 

حركات،  ٔبعد حرؼ اؼبد يف كلمة فسنمد حرؼ اؼبد  أكؿ حرؼ مشدد حرؼ ساكن أصليكقلنا لو أتى 
 و، كبالتايل سنقرأه ىجاء.طقنإذف سن

ٓٓظَٓٓ)شدد، مثل مقطع كىجاء مقطع حرؼ اؼبد مع اغبرؼ اؼب  ، كالتايل:( جَّٓة

هجاه مع اغبرؼ اؼبتحرؾ الذم قبلو، مث ، كحرؼ اؼبد بالطبع سنتحرؼ اؼبد مع اغبرؼ اؼبشددهبب ىجاء 
                                                           

 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1
ػػػػػػا ػا ميثىػقَّػػػػػله ًإٍف أيٍدًغػمى ػػػػػػا ًكلىىيػمى  ... مىخىفَّػفه كيػلّّ ًإذىا لىػػٍم ييٍدغىػمى

 تجوودذالأحؽامذ

 ادلدذالالزمذالؽؾؿيذادلثؼل
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 نكمل باقي الشدة.

ٓٓظَٓٓ)فاؼبقطع  ٓة  هبب ىجاؤه يف نفس كاحد ىكذا:  (جَّ

 ىػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػاؤه                         اؼبقطع       
ٓٓظَٓٓٓٓٓٓٓٓ   جَّٓة

 
 
 

ٍو أىًلٍف مىدٌٍ  حىا ٍه فػىٍتحى  ًجيٍم فػىٍتحىٍو < جى / - جْٓااةظَٓ<  ًجيٍم شىد 

 ْصشَٓااةظَٓ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركات، بسبب كجود  ٔمد  بدكف قلقة أك ىمس
حرؼ مشدد بعد حرؼ المد 

 في كلمة كاحدة

بدكف قلقة 
 ىمس
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1
 األلف ؿبذكفة يف اؼبصحف، كجاء يف القاعدة باإلثبات، فاألفضل حذفو. - 

 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق              املــتـــن      سطر/مربع

ٓ/ُ ٓٓٓٓٓ
ٗ
 حركات لؤللف. ٔمد  - َؽٓااّل

 ترقيق البلـ. -
  تفخيم البلـ. -

ُتَٓٓ ّ/ٔ
َ
ٓٓخ ٓة ّنِ ٓٔ حركات لكل من  ٔمد  - ُٓصُّ

 األلف كالواك.
 غنة النوف اؼبشددة. -

  

 ك ّ/ٕ
ٖ/ُ 

حَُٓٓصةَٓءتِٓ ةٓخَّ حركات لؤللف  ْمد  - ٱلػَّ
حركات لليت  ٔبعد اعبيم، ك
 بعد الصاد.

اؼبدكد، حبيث ال  ضبط -
 تقل كال تزيد.

  

فَإَِذآَصةَٓءِتٓ ِ/ٖ
حُٓ ٌَّ ٓ ة  ٱىُۡهۡبَىٰٓٓٱىفَّ

حركات لؤللف  ْمد  -
حركات لليت  ٔبعد اعبيم، ك

 بعد الطا.
 غنة اؼبيم اؼبشددة. -
 قلقلة البا. -

  

 لدادسذسشرالدرسذاذتعؾققذسؾى
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 أحكاو انتجويد األصاصيت

 البدذدرادتفاذجقّداذقبلذالدرسذاألخري
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 هبب إتقاف أحكاـ التجويد اآلتية قبل البدء يف الدرس األخَت من دركس القاعدة. -
االعتماد على عبلمات الضبط يف اؼبصحف ؼبعرفة اغبكم التجويدم، كالطالب اؼبستوعب وبدد اغبكم  -

 من الضبط كمن قواعده.
ا على الًتميز اللوين  - يف معرفة اغبكم يف مصاحف التجويد اؼبلونة، أك اؼبصاحف اليت ييكتب ال تعتمد أبدن

 فيها اغبكم، اليت تيسمى بالتجويد الواضح.
 دعاماتف ليس كل مسجد أك مقرأة هبا ىذه اؼبصاحف، فبل تسَت على فاعتمد على األصل، كاعلم أ

 لقراءتك.
 ا.نيطقن ال ينتقل الطالب من حكم آلخر إال بعد إتقانو ربليبلن ك  -
 سًتل يف أكؿ فقرة اغبكم.يتم شرح األحكاـ للطالب بطريقة اػبرائط اجملمعة للحكم، كما  -
م كل حكم يفتح الطالب اؼبصحف على السور الطواؿ، كيتتبع حركؼ الكلمات كضبطها، عد تعلِّ ب -

رفو حكاـ اليت درسها حىت ىذا التدريب، موضحنا اغبكم، كسببو، ككيف عألكيستخرج لنا كل حكم من ا
 الكبلـ مطبقنا اغبكم. طقنمن خبلؿ الضبط؟، كي

اليت تعلمها، مث يبدأ يف  اغبكم كضبطوخبلؿ عملية حبث الطالب عن اغبكم هبب أف يتتبع أشكاؿ  -
 ا.نيطقن ربديد اغبكم، مث يوضح السبب، مث يطبقو 

 

 

 

 نصائحذقبلذدرادةذأحؽامذالتجوود
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الساكنة، ألف التنوين ىو نوف ساكنة أيضنا لكن ، فجيمع التنوين مع النوف ُأحكاـ النوف الساكنة كالتنوين

 نيطقا فقط دكف كتابة، كألف التجويد ىبتص بالنيطق، فأتى التنوين مع النوف الساكنة حكمنا.
 كقبل أف تعرؼ أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين البد أكالن أف تعرؼ أشكاؽبما يف اؼبصحف ضبطنا.

  ستعرفو يف كقتو.فهذه ىي األشكاؿ، ككل شكل يدؿ على حكم معُت
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1
ػػػٍذ تػىٍبًييػػًني  اـو فىخي ٍنػًويػػػػػػًن ... أىٍربىػػػػعي أىٍحػػكى  لًلػنُّػوًف ًإٍف تىٍسكيػٍن كىلًلتػَّ
ػاري قػىٍبػلى أىٍحػػػػػريًؼ ..   ٍلػًق ًسػتٍّ ريتػّْبىػٍت فػىٍلتػىٍعػًرؼً فىػاألىكَّؿي اإلٍظهى  لٍلحى
ػػػػاءي   ػػػػػػػػػاءي ...ميٍهمىلىػتىػػػػاًف ثيػمَّ غىػٍيػػػػنه خى ػاءه ثيػػػمَّ عىػٍينه حى ٍمػزه فػىهى  ىى

ىيػٍم قىٍد ثػىبىتىػػػػػػتٍ  ـه ًبًسػتَّػةو أىتىػػػػػػٍت ... ًفي )يػىٍرميليوفى( ًعٍندى  كالثَّػاًف ًإٍدغىا
ػا  ػػػػػػالىًكنػَّهى ػاًف ًقػٍسمه ييٍدغىػػػػمىا ... ًفيػًو بًغيػنَّػػػػةو )بًيػىٍنميػو( عيًلػمى  ًقٍسمى

نٍػيىػػػا ثيػػػػمَّ ًصٍنػوىافو تىػػػػػلى  ػػػػةو فىػػػػػػلى...تيٍدًغٍم كىدي ػانىػػػػا ًبًكٍلػمى  ًإالَّ ًإذىا كى
ـه ًبغى    ػي الػلَّـً كىالػرَّا ثيػمَّ كىرّْرىنَّػػػػوٍ ػٍيػػػػًر غيػنَّػػػػػٍو ... فً كىالثَّػاًف ًإٍدغىػػػا

ػا ًبغيػنَّػةو مىػػػػػػػعى اإًلٍخػفىػػػػػاءً   كىالثَّالػثي اإًلٍقلىبي ًعٍنػدى الٍػبىػػػػػػػػاًء... ًميمن
 كىالرَّابًػػػػعي اإًلٍخفىػاءي ًعٍندى اٍلفىاًضػػػػػًل... ًمػنى الحيػريكًؼ كىاًجبه لًٍلفىاًضػػػلً  

ػػاًفي خىمٍ  ٍنتػيهى ٍيػًت قىػد ضَّمَّ ا البػى ػا... ًفي ًكٍلًم ىىذى  سىةو ًمٍن بػىٍعًد عىٍشرو رىٍمزيىى
ػػػا ـٍ طىيّْبنػا زًٍد ًفي تػيقنى ضىٍع ظىاًلمى  ًصٍف ذىا ثػىنىا كىٍم جىادى شىٍخصه قىٍد سىمىا... دي

 

 أشكاؿ النوف الساكنة
 نۢٓ ن نۡٓ

 نوف ساكنة 
 بوضع السكوف فوقها

 نوف ساكنة
 معراة من السكوف

 نوف ساكنة
 بوضع ميم أساسية فوقها

 الشرح
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ف فهذا ىو مفتاح اغبل كالبحث، فعندما تريد أكبعد أف عرفتى أشكاؿ النوف الساكنة كالتنوين، 

 أحد أشكاؽبا.تستخرج حكمنا للنوف الساكنة أك التنوين فنبحث عن 
 :أحكاـ ْللنوف الساكنة كالتنوين 

 اإلظهار . -ُ
 إدغاـ بغَت غنة . -إدغاـ بغنة         -اإلدغاـ، كلو قسماف:       -ِ
 اإلقبلب . -ّ
 اإلخفاء . -ْ

 
 
 
 
 
 

 أشكاؿ التنوين

   
 تنوين مًتاكب، أم اغبركة 
 راكبة فوؽ أختها بالضبط.

 تنوين متبلحق، أم اغبركة
 تلحق بأختها، فتتأخر عنها

.  قليبلن

 تنوين إقبلب، أم حركة كميم
 بدؿ اغبركة األخرل. 
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 : اإلظهارأكالن  -

، كالنوف الساكنة ) أٍف ( دكف أم نيطقالنوف الساكنة أك التنوين بوضوح يف ال طقناإلظهار ىو أف ت
 إضافات.
 .نيطقظهر النوف الساكنة كالتنوين يف الفأر أمامك النص يف الكتابة، فكما يظه

 .نيطقألننا ندرس التجويد، كالتجويد ىبتص بال نيطقكنقوؿ ال
 ظهر النوف الساكنة كالتنوين؟كالسؤاؿ ىنا، مىت ني 

 إذا كجدتى بعد النوف الساكنة كالتنوين أحد ىذه اغبركؼ الستة، فأظهرىا:
 اؽبمزة ) ء ( . -ُ
 ق ( . ) اؽبا -ِ
 العُت ) ع ( . -ّ
 ) ح ( . اغبا -ْ
 الغُت ) غ ( .  -ٓ
 ) خ ( . اػبا -ٔ

يت  ،خ ( -غ  -ح  -ع  -ق  -) ء  :، ىيحركؼ ٔحركؼ اإلظهار  إذف   بحركؼ الحلقكظبي
 .ألهنا زبرج من حلق اإلنساف

سهل، عليك فقط حفظ ىذه اعبملة، كهبب عليك عزيزم الطالب أف ربفظ حركؼ اإلظهار، كاألمر 
 كتأخذ أكؿ حرؼ من كل كلمة منها.

 صبلة ذبمع حركؼ اإلظهار للنوف الساكنة كالتنوين:

ػػي يبً بً ػػػحػى ي نّْ ػػعىػػ ابى ػػػػغى  فٍ إً )  ػػي نً مَّ ػػىى  ( هٍ ري بػى ػػػخى
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(، كتراكب التنوين ىكذا ) نۡٓباؼبصحف، ىي كجود السكوف فوؽ النوف الساكنة ىكذا )  ضبطوكعبلمة 

 .) 
 .اغبكم إظهارفإذا كجدتى أم نوف فوقها سكوف، أك أم تنوين مًتاكب، ف
كنة كالتنوين، كأيضا ركز على عبلمة ضبط ا فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم بعد النوف الس

 كنة كالتنوين.ا النوف الس
 

 ينأمثلة على حكم اإلظهار للنوف الساكنة كالتنو 
 أمثلة التنوين أمثلة النوف الساكنة حركؼ اإلظهار

 يف كلمتُت يف كلمتُت يف كلمة 
نََٓٓٔٓيَۡنٓ ) ء ( اؽبمزة وِٓ ٔۡ ْۡ

َ
ٓأ َۡ ١ًٓٓۡكَُريٍۡضٓ ٌِ ِٓ  إِوَلٰفِ

رۡٓ ) ق ( اؽبا َٓ ِۡ َٔٓ َت ُْ ِٓهَٓ إِۡنٓ ًٌ ٰ  َشَل
َخٓ العُت ) ع ( ٍۡ ۡجَػ

َ
َٓخۡيٍٓ خ َۡ ٍمَٓغِظًمٖٓ ٌِ ۡٔ  ِلَ

َٓظشَّٓ َوٱۡۡنَرۡٓ ) ح ( اغبا َۡ ٍَ ًَُۢة َذ ٌِ  َُةٌرَٓظة
ِۡغُِؾٔنَٓ الغُت ) غ ( ِٓغۡصيِيٖٓ فََصُح َۡ َٓدُفٔرٞٓ ٌِ ٌّٔ  ىََػُف

َِۡخَِِلحُٓ ) خ ( اػبا ٍُ ۡ ٓ َوٱل ٔۡف  َٓخ َۡ ِ ٌّ ٓٞ ة ةٌَٓخةِِسَ  َنرَّ
 

 .كلمة أك كلمتينكنبلحظ أف حكم اإلظهار للنوف الساكنة يأيت يف 
 .فقط ، ألف التنوين يكوف آخر الكلمةيف أم حكم دائمناكالتنوين يف كلمتُت، كىذا 
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 دغاـ: اإلثانينا -

كتشدد  نيطقغبرؼ التايل ؽبا، حبيث ربذفو من الأك التنوين يف اتدمج النوف الساكنة  ىو أف اإلدغاـ
 اغبرؼ التايل، فيصَتاف حرفنا كاحدنا مشددنا.

 كالسؤاؿ ىنا، مىت ندغم النوف الساكنة كالتنوين؟
  :هادغمأكجدتى بعد النوف الساكنة كالتنوين أحد ىذه اغبركؼ الستة، فإذا 

 اليا ) ل ( . -ُ
 ) ر ( . الرا -ِ
 اؼبيم ) ـ ( .  -ّ
 البلـ ) ؿ ( . -ْ
 الواك ) ك ( . -ٓ
 النوف ) ف ( . -ٔ

كىذه اغبركؼ ؾبموعة (،  ف -ك   -ؿ   -ـ   -ر  -)  ل  :ىي ،حركؼ ٔحركؼ اإلدغاـ   إذف

 .( يػىٍرميليوفى يف كلمة ) 

 كهبب عليك حفظ ىذه الكلمة، اليت ذبمع حركؼ اإلدغاـ.
 كلكن اإلدغاـ لو نوعاف أك قسماف: 

 إدغاـ بدكف غنة.  -ِإدغاـ بغنة.                            -ُ               
 
 .تطبق الدمج بغنةىو أف اإلدغاـ بغنة:  -ُ

 (. يػىٍنميو ؾبموعة يف كلمة ) ،(  ك -ـ    -ف    -ل أحرؼ، ىي: )  ْ كحركفو
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 طبق الدمج كالتشديد العادم بدكف أثر للغنة.تي ىو أف اإلدغاـ بغَت غنة:  -ِ
 (.رىؿٌٍ  ؾبموعة يف كلمة )(،  ؿ -ر)  :نبا ،) حرفاف ( ِ كحركفو

 

 نالنوف الساكنة ىكذا )  تعرية باؼبصحف، ىي ضبط حكم اإلدغاـ للنوف الساكنة كالتنوينكعبلمة 
 ( بعدىا. يػىٍرميليوفى )  بشرط كجود أحد حركؼ(،   التنوين ىكذا ) بلحق(، كت

 ، فاغبكم إدغاـ.كبعده حرؼ إدغاـ ،بلحق، أك أم تنوين متمعراةفإذا كجدتى أم نوف 
كنة كالتنوين، كأيضا ركز على عبلمة ا فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم بعد النوف الس

 كالتنوين.كنة ا ضبط النوف الس
 

 للنوف الساكنة كالتنوين دغاـأمثلة على حكم اإل
 أمثلة التنوين أمثلة النوف الساكنة دغاـحركؼ اإل
 يف كلمتُت يف كلمتُت فقط 

 إدغاـ بغنة
ۡوٓ اليا ) ل ( ٍَ ََٓحۡػ ٍَ ئِٖذٓيَۡػُدرُٓ َذ ٌَ ۡٔ  يَ

ِْيَحَُّٞٓةِغَجحٞٓ إِنٓجََّفَػِخٓ النوف ) ف (  َع
ۡػُروٖفٌَِٓٓ اؼبيم  ) ـ ( َصد ٓ ٌَّ ٌَّ َِٓ ٌّ  َظۡجٞوٓ
ًِٓ الواك  ) ك ( ِ لٞٓ ٌََِٓوَرآئ ۡٔ ةَغحَٞٓوكَ  ـَ

 إدغاـ بدكف غنة
ّبَِمٓ الرا  ) ر ( َِٓرَّ ًَحٖٓ ٌّ اِؽ  ِغحَظحٖٓرَّ

ُّٓ البلـ  ) ؿ ( ُۡ ُ َفّفِفِيَٓ ٌَِٓلَّ ٍُ  َوۡيٞوّٓىِۡي
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خببلؼ أخواتو ، أبدنا تدغم في كلمةفل  ،كلمتين فقطللنوف الساكنة يأيت يف دغاـ كنبلحظ أف حكم اإل
 من األحكاـ.

 كالتنوين يف كلمتُت، كىذا دائمنا يف أم حكم، ألف التنوين يكوف آخر الكلمة.
 مبلحظة زبص ضبط حكم اإلدغاـ: 

 .ما عدا اليا كالواك، مشددناحرؼ اإلدغاـ الذم بعد النوف الساكنة كالتنوين يكوف 
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 قلب: اإلثالثنا -

فاة بغنة.ىو أف قبلب اإل  ربوؿ النوف الساكنة أك التنوين ؼبيم ساكنة ـبي
فاة ( ىو أف تتبلمس الشفتاف عند  اؼبيم الساكنة بدكف إطباؽ، أم بوجود فرجة  نيطقكاؼبقصود من ) ـبي

ا.  صغَتة جدن
 تنبيو: مدربو القاعدة يطبقوف كال وبدثوف فيرجة، فانظر ؼبعلِّمك. 

 نقلب النوف الساكنة كالتنوين؟كالسؤاؿ ىنا، مىت 
 :هاإذا كجدتى بعد النوف الساكنة كالتنوين حرؼ البا، فاقلب

 البا ) ب ( . -ُ
 

 (. ب)  حرؼ كاحد فقط، ىو:  قبلبحركؼ اإل إذف
 كطبعنا سهل حفظو.

(، كقلب التنوين ىكذا ) نۢٓكعبلمة ضبطو باؼبصحف، ىي كجود ميم أساسية فوؽ النوف الساكنة ىكذا ) 

 (، أم حركة كميم. 
 ، فاغبكم إقبلب.فإذا كجدتى أم نوف فوقها ميم أساسية، أك أم تنوين عبارة عن حركة كميم

 بت اؼبيم فوؽ النوف كبدالن من تكرار حركة التنوين، إشارة للقلب.ييقلب ؼبيم، فكتي  نيطقككما أف ال
) ـ (، أم ؾبركرة ألسفل،  كأقوؿ اؼبيم األساسية، أم بشكلها األساسي كما يف الدرس األكؿ ىكذا

 كليست كاؼبيم أكؿ الكلمة اجملركرة على السطر ىكذا ) مػ (، فانتبو.
كنة كالتنوين، كأيضا ركز على عبلمة ضبط ا فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم بعد النوف الس
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 كنة كالتنوين.ا النوف الس
 

 للنوف الساكنة كالتنوينقبلب أمثلة على حكم اإل
 أمثلة التنوين أمثلة النوف الساكنة قبلبحركؼ اإل
 يف كلمتُت يف كلمتُت يف كلمة 

َٓبۡػدِٓ َلُۢنَجَذنَّٓ ( ب) با ال َۢ ٌِ  ٓ َرة َّٓ َف يِۡدي١٤ٌُّٓ
َ
 ثِد

ًۡٓ ( ب) با ال ِٓ َٓبۡيِٓ ثَِذۢنجِ َۢ  نَِراِۢمٓثََرَرةٖٓ ٌِ

 
 .كلمتينكلمة أك  للنوف الساكنة يأيت يف قبلب كنبلحظ أف حكم اإل

 كالتنوين يف كلمتُت، كىذا دائمنا يف أم حكم، ألف التنوين يكوف آخر الكلمة.
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 خفاء: اإلكأخيرنا رابعنا -

ما بُت اإلظهار كاإلدغاـ، ال ىو  نيطق، فيكوف المع الغنة زبفي النوف الساكنة كالتنوين ىو أف خفاءاإل
 كاضح كاإلظهار، كال ؿبذكؼ كاإلدغاـ.

 النوف الساكنة كالتنوين؟ لبفيكالسؤاؿ ىنا، مىت 
كىي باقي حركؼ (،  ُٓاػبمسة عشر ) إذا كجدتى بعد النوف الساكنة كالتنوين أحد ىذه اغبركؼ 

 (،ُكحرؼ اإلقبلب ) ،(ٔكحركؼ اإلدغاـ الستة ) ،(ٔاؽبجاء بعد خركج حركؼ اإلظهار الستة )
 كىي: فأخفها،

 ص ( . الصاد ) -ُ
 ( . الذاؿ ) ذ -ِ
 ) ث ( . الثا -ّ
 الكاؼ ) ؾ ( . -ْ
 اعبيم ) ج ( .  -ٓ
 الشُت ) ش ( . -ٔ
 القاؼ ) ؽ (. -ٕ
 س ( .السُت )  -ٖ
 الداؿ ) د ( . -ٗ

 ) ط ( . الطا -َُ
 الزام ) ز ( . -ُُ
 الفا ) ؼ ( . -ُِ
 ( . ) ت التا -ُّ
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 الضاد ) ض ( . -ُْ
 ) ظ ( . الظا -ُٓ

 ىي:ا، حرفن  ُٓحركؼ اإلخفاء   فإذ
 ( . ظ  –ض  -ت  -ؼ  –ز  –ط  –د  –س  –ؽ  -ش  –ج  –ؾ  –ث  –ذ  –ص )  

 ،(ٔكحركؼ اإلدغاـ الستة ) ،(ٔحركؼ اإلظهار الستة )كال ربفظ ىذه اغبركؼ، فكل ما عليك ىو حفظ 
دكف معرفة  ،، فإذا مل يأت حرؼ بعد النوف الساكنة كالتنوين منهم، فاغبكم ىو اإلخفاء(ُكحرؼ اإلقبلب )
 حركؼ اإلخفاء.

كلكن سأذكر لك بيتنا من منظومة "ربفة األطفاؿ" ذبمع حركؼ اإلخفاء للنوف الساكنة كالتنوين، فخذ أكؿ 
 حرؼ من كل كلمة:

ػػاظى ٍع ضى قنى تػي  يف ٍد زً بنػايػِّ طى ـٍ دي  --ا ظبىى ٍد قى ٍخصه شى ادى جى ٍم كى نىا  ثػى ا ذى ٍف صً   اًلمى

 نكعبلمة ضبط حكم اإلخفاء للنوف الساكنة كالتنوين باؼبصحف، ىي تعرية النوف الساكنة ىكذا )  
 كجود أحد حركؼ اإلدغاـ. عدـ(، بشرط  (، كتبلحق التنوين ىكذا ) 

 ، فاغبكم إخفاء.فإذا كجدتى أم نوف معراة، أك أم تنوين متبلحق، كليس بعده حرؼ إدغاـ، 
 

، فإف  كالضابط ىو الحرؼ الذم بعدىاكنبلحظ أف عبلمة ضبط حكم اإلدغاـ كاإلخفاء كاحدة، 
 كاف اغبرؼ من حركؼ اإلدغاـ فهو إدغاـ، كإال فهو إخفاء.

مة فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم بعد النوف الساكنة كالتنوين، كأيضا ركز على عبل 
 ضبط النوف الساكنة كالتنوين.

نة اإلخفاء تعتمد على حرؼ اإلخفاء ترقيقنا أك تفخيمنا، فإذا كاف حرؼ اإلخفاء مرققنا فالغنة كغ
 مرققة، كإف كاف مفخمنا فالغنة مفخمة.
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 للنوف الساكنة كالتنوين خفاءأمثلة على حكم اإل
 أمثلة التنوين أمثلة النوف الساكنة خفاءحركؼ اإل
 يف كلمتُت يف كلمتُت يف كلمة 

ًۡٓ فَٱَُػۡتٓ )ص(الصاد  ِٓ ِ ة َغََٓغََلد ةَٓغّفٗ  َغّفٗ

ًۡٓ الذاؿ )ذ( َُذۡردُُس
َ
ٓٓ فَأ ة َٓ ٰ ةَٓذا ٌَِٓذِۡنَرك ٍٗ  يَتًِ

َُثٓى )ث( الثا
ُ
ََٓثُليَۡخٓ ٱۡۡل ٌَ ٓ ًَّ َفةٖعَٓث ٌُّ 

ًَحَٖٓكِٰذثَحٍٓ إِنٓاَكنَٓ َغَِمٓ الكاؼ )ؾ(  َُةِغ

َُِٓصٔعٖٓ ِجُٓٓۨنٓ اعبيم )ج( ة ٌّ ةََٓجّٗ  ُظّجٗ

هُۥ الشُت )ش( نَِشَ
َ
ا ٌََِٓشِّٓ أ ةَٖٓشّٗ  َذرَّ

َُلَؼٓ القاؼ )ؽ(
َ
ةٖٓ أ َّٔ حٞٓ ٌَِٓكُ ٍَ ِ ًّ  ُنُذٞتَٓر

ََٓ السُت )س( نَسٰ ًوٖٓ ٱۡۡلِ َِِٓشّضِ رٖٓ ٌّ ْۡ
َ
٤ًٌٓٓأ ٰ  َشَل

ة ِغَِدهُۥ الداؿ )د( َٓ ٰ ى ََٓدشَّ ة ٌَ ةَٓدّزٗ  َدّزٗ

َجقٖٓ يَِِفُلٔنَٓ )ط( الطا ـَ ًٔرا َغَٓ ُٓ ـَ اٗثةٓ  َشَ

ُّٓ الزام )ز( َُزۡىَنٰ
َ
ة أ َٓ ٰ ى ََٓزكَّ  َغػًِٗدآَزىًَلة ٌَ

َِفّهِيَٓ )ؼ( الفا َِٓفَۡؾوِٓ ٌُ ةَٓفٓ ٌّ ٍٗ  ةَوىَٰٓٓٔٓيَتًِ

ًۡٓ )ت( التا ُُذ
َ
ٰٓ أ ّلَّ َٔ َٓدَ رٖٓ ٌَ ۡٓ ُل٣َٓٓط  َتََنَّ

ُِؾٔدٖٓ الضاد )ض( َِةٓ ٌَََِٓضِيعٖٓ ٌَّ ۡب ََٓضَ
 َولُُكّٗ

ًَٓ يَُِظرُٓ )ظ( الظا ََٓظيَ َٓظيًًَِلٓ ٌَ
ٗ
 ِظَّل
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 .كلمة أك كلمتينللنوف الساكنة يأيت يف  خفاءأف حكم اإلكنبلحظ 
 كالتنوين يف كلمتُت، كىذا دائمنا يف أم حكم، ألف التنوين يكوف آخر الكلمة.

 كنبلحظ أيضنا:
 .اإلظهار كقسم اإلدغاـ بدكف غنةما عدا أف كل أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين هبا غنة،  -
 فقط، كال هبوز متُت يف كلمة أك كلمتُت ما عدا اإلدغاـ ففي كلأف كل أحكاـ النوف الساكنة تأيت  -

 اإلدغاـ يف الكلمة الواحدة كلو توافرت الشركط.   
 أف كل أحكاـ التنوين تأيت يف كلمتُت، ألف التنوين يأيت يف آخر الكلمة، فيتبعو كلمة أخرل ربدد  -

 حكمو.   
 فيها حرؼ األلف، كىذا ألف األلف يكوف ما قبلو أف حركؼ أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين ال يوجد  -

 مفتوحنا دائمنا، فبالتايل لو جاءت نوف قبلو فستكوف مفتوحة كليست ساكنة، فلم يأت معنا األلف.   

 

 ابدأ بشرح أك تعلم أم حكم، لكن أخٍِّر حكم اإلخفاء يف آخر األحكاـ. -
 

ا كما تعلمنا يف القاعدة النورانية عند ىجاء اغبركؼ اليت هبا اغبكم يتم اؽبجاء بطريقة  - طبيعية جدن
التجويد، مع االنتباه للحركؼ اؼبشددة من غَتىا، كعند االنتهاء من ىجاء حرؼ النوف الساكنة أك التنوين 

 هما معنا بتطبيق اغبكم.طقنمع حرؼ اغبكم، نرجع كن
 .حكم اإلقبلب فهجاؤه ـبتلف ما عدا

ا، كنقلب التنوين غبركة نيطقن  نوف الساكنة ؼبيم ساكنة كما قيلبتىجاء حكم اإلقبلب نقلب اسم العند 
 كميم ساكنة.

 

 تـبقفات

 هجاءذاألحؽام
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 ىجاؤه اؼبقطع التجويدم
ٓ

َٓٓٓٓٓٓۢ  ٌِـ

 
 

 سيكيوٍف < ًممٍ ًميٍم كىٍسرىٍه ًميٍم 
رَٓٓٓٓٓ َّٓ َف  تىا كىٍسرىٍه ًميٍم سيكيوٍف < تًػمٍ    ة ٌُّٓ

  ىجاؤه اؼبقطع التجويدم
 ) تطبيق اغبكم يكوف بعد ىجاء حرؼ اغبكم كاعبمع بينو كبُت

 النوف الساكنة أك التنوين (      
ٓ
َٓٔ ُْ  إِۡنٓ

 
 

 ًإٍف قي / < ًإٍف / قى ضىم ٍو < قي  سيكيوفٍ  نبىٍزىٍه كىٍسرىٍه نيوفٍ 
ٓ

ََٓحػۡٓوَٓ ۡوٌَٓ ٍَ 

 
 

 ًميٍم فػىٍتحىٍو نيوٍف سيكيوٍف < مىٍن / يىا فػىٍتحىٍو عىٍُتٍ سيكيوٍف < يىٍع /
 

يى   ػعٍ مىػيػٍ
ٓ
ِٓٞوّٓىَِٓويۡٓ  ُكّ

 
 

ـٍ شد ٍه < ليٍل  ـٍ ضىم ًتٍُت الى ـٍ كىٍسرىٍه < ًؿ / ليٍللً  -الى  الى

ا  حكم اإلظهار، كيطبق عادم جدن

 حكم اإلدغاـ بغنة

 اإلدغاـ بدكف غنةحكم 

 نيطق النوف بتسكُت طبيعي جدا

طق اؼبيم سبامنا كالساكنة، كال لبفيها إال بعد نن
 كصلها حبرؼ اإلخفاء.

 مل نقل نوف سكوف

 مل نقل كسرتُت
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ٓ
َٓػِخٓإِنٓجَّفَٓ

 
 
 ٍف / نيوٍف فػىٍتحىٍو < فى / ًإٍننى إً نبىٍزىٍه كىٍسرىٍه نيوٍف شد ٍه <   

ٓ
 َذنَّٓۢنجََٓلُٓ

 
 

 يىا ضىم ٍو ًميٍم سيكيوٍف < ييػٍم / بىا فػىٍتحىٍو < بى / ييػٍمػبى 
ٓ

 نَِراِۢمٓثََرَرةٖٓ

 
 
 بى / ًمػٍمػبى  ًميٍم كىٍسرىٍه ًميٍم سيكيوٍف < ًمٍم / بىا فػىٍتحىٍو < 

ٓ
ِفَٓ  ّهِيٌَُٓ

 
 

 مىيٍم ضىم ٍو نيوٍف سيكيوٍف < ميػٍن / فىا فػىٍتحىٍو كىاٍؼ شىد ٍه < فىٍك /
 

 مينػٍفىكٍ 

 حكم اإلدغاـ بغنة

 نيطق اؼبيم بتسكُت طبيعي جدا حكم اإلقبلب مع الغنة، ميم ـبافة بغنة

 نيطق اؼبيم بتسكُت طبيعي جدا حكم اإلقبلب مع الغنة، ميم ـبافة بغنة

 حكم اإلخفاء مع الغنة، كالغنة مرققة

 نيطق النوف بتسكُت طبيعي جدا
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 ُغنة. ، كيسمى حرؼللنوف كاؼبيم اؼبشددتُت حكم كاحد ىو الغنة
 ها بغنة مقدارىا حركتُت.طقنن مشددةفأم نوف أك ميم 

 

 أمثلة للنوف كاؼبيم اؼبشددتُت 
 اؼبثاؿ حرؼ الغنة اؼبشدد

ۥٓ اؼبيم ) ـ ( ُّ ٌُّ
ُ
 فَأ

ٓ النوف ) ف (  إِنَّ

ًَٓ النوف ) ف ( َِّ َٓ  ِِبَ

ٓ اؼبيم ) ـ ( ًَّ ِْ 

ٓىَتُۡسٓ ) ف () ـ ( ،  ًَّ َُٓٓٔٓث ََّ  يُ

 

 

 

 

 

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

ػا ثيػمَّ نيوننػا شيػدّْدى  اا. كىغيػنَّ ًميمن ػػػلن حىٍرؼى غينَّػةو بىػػػدى  .. كىسىػمّْ كي

 الشرح
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 ا يف اؼبصحف ضبطنا.البد أكالن أف تعرؼ أشكاؽبالساكنة  يمقبل أف تعرؼ أحكاـ اؼب
 فهذه ىي األشكاؿ، ككل شكل يدؿ على حكم معُت ستعرفو يف كقتو.

 

  

 

  
فهذا ىو مفتاح اغبل كالبحث، فعندما تريد أف تستخرج حكمنا عد أف عرفتى أشكاؿ اؼبيم الساكنة، كب
 أحد أشكاؽبا.الساكنة فنبحث عن  ميملل
 :ُأحكاـ ّ  الساكنةميم لل
 .اإلخفاء -ُ
 .اإلدغاـ -ِ
 .اإلظهار -ّ
 

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

ػا ػػػا ... كىالًميمي ًإٍف تىٍسكيٍن تىًجي قػىٍبػلى اٍلًهجى  الى أىلًػػفو لىيػّْنىػػةو ًلًذم اٍلًحػجى
ػا ثىلىثىػةه لًػمىٍن ضىػبىػػػطٍ   ـه  أىٍحكىاميهى ػػػاره فىػقىػػػػػطٍ ... ًإٍخفىػاءه اٍدغىػا ًإٍظهى  كى

ًو الشَّػٍفًومّْ  فىػاألىكَّؿي اإًلٍخفىػاءي ًعػٍنػدى الٍػبىػػاءً   لًػٍلقيػػػػػػػرَّاءً  ... كىسىػمّْ
ا أىتىػػػػػػى... كىسىمّْ إٍدغىامنػا صىًغيػػرنا يىػػا فػىتىػػى ـه ًبًمٍثًلػهى  كىالثَّػاًف ًإٍدغىػا

ػاري ًفػي الٍ   ٍفػًويٌػػىوٍ كىالثَّالًػثي اإًلٍظهى ػػػا شى  بىًقػيَّػػػٍو ... ًمػٍن أىٍحػريؼو كىسىمّْهى
ٍر لىدىل كىاكو كىفىػا أىٍف تىٍختىًفي  ػ كىاٍحذى  فىػاٍعػػػًرؼً  ادو ... لًقيٍربًػػهىا كىالتّْػحى

 أشكاؿ اؼبيم الساكنة
 مٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ مۡٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
 ميم ساكنة 

 بوضع السكوف فوقها
 ميم ساكنة

 معراة من السكوف

 الشرح
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 خفاء: اإلأكالن  -

 .اإلخفاء ىو أف زبفي اؼبيم الساكنة مع الغنة
اؼبيم الساكنة بدكف إطباؽ، أم بوجود فرجة  نيطقكاؼبقصود من ) زبفي ( ىو أف تتبلمس الشفتاف عند 

ا.  صغَتة جدن
 ها.، فأخفً فإذا كجدتى بعد اؼبيم الساكنة حرؼ البا ) ب (

 ، ىو ) ب (.حرؼ كاحد للميم الساكنة حركؼ اإلخفاء  إذف

بشرط (،  مالساكنة ىكذا )  ؼبيمالساكنة باؼبصحف، ىي تعرية ا لميمكعبلمة ضبط حكم اإلخفاء ل

 .بعدىاكجود حرؼ البا 
 فاغبكم إخفاء.، ا حرؼ البابعدىك معراة،  ميمفإذا كجدتى أم 

 
ركز على عبلمة ضبط اؼبيم  ، كأيضالى اغبرؼ الذم بعد اؼبيم الساكنةفبلحظ األمثلة التالية، كركز ع

 .الساكنة
 

  

 

 

 .فقط كلمتينالساكنة يأيت يف  ميملل كنبلحظ أف حكم اإلخفاء

 أمثلة على حكم اإلخفاء للميم الساكنة
 ) يف كلمتُت (          اإلخفاءحرؼ 

ًِِِٓٓبَِضةَرةٖٓ (ب  )با ال ًٌِ  دَۡر

ًِۡفرٍٓ (ب  )با ال َػ ٍُ ِ ًِٓٓث ًۡ
 َغيَ
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 دغاـ: اإلثانينا -

كتشدد  نيطق، حبيث ربذفها من المع الغنة غبرؼ التايل ؽبايف اىو أف تدمج اؼبيم الساكنة  اإلدغاـ
 اغبرؼ التايل، فيصَتاف حرفنا كاحدنا مشددنا.

 إدغاـ. فاغبكم مثلها، فإذا كجدتى بعد اؼبيم الساكنة حرؼ اؼبيم ) ـ (

 (. ـ، ىو ) حرؼ كاحددغاـ للميم الساكنة حركؼ اإل إذف
ي بإدغاـ مثلى    صغَت.ٍُت كلذلك ظبي

 فيو ميم مثلها.مثلُت: أم أف اؼبدغم ميم، كاؼبدغم 
 صغَت: أم اغبرؼ األكؿ ساكن كالثاين متحرؾ.

(، بشرط  مكعبلمة ضبط حكم اإلدغاـ للميم الساكنة باؼبصحف، ىي تعرية اؼبيم الساكنة ىكذا ) 

 بعدىا. الميمكجود حرؼ 
 .نيطقفإذا كجدتى أم ميم معراة، كبعدىا حرؼ ميم مثلها، فأدغمها يف ال

، فإف  كالضابط ىو الحرؼ الذم بعدىاكنبلحظ أف عبلمة ضبط حكمي اإلخفاء كاإلدغاـ كاحدة، 
 كاف اغبرؼ با فهو إخفاء، كإف كاف ميمنا فهو إدغاـ.

ركز على عبلمة ضبط اؼبيم فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم بعد اؼبيم الساكنة، كأيضا 
 الساكنة.
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 .كلمتين فقطللميم الساكنة يأيت يف دغاـ كنبلحظ أف حكم اإل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ للميم الساكنةأمثلة على حكم اإلدغا
 ) يف كلمتُت (          حرؼ اإلخفاء

َ (ـ  )يم اؼب ٌَّ مٓ
َ
 أ

َِ (ـ  )يم اؼب ٌّ ًٓ ُٓ َ  ل
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 ظهار: اإلثالثنا -

ـٍ ( دكف أم إضافات.، كاؼبيم نيطقاؼبيم الساكنة بوضوح يف ال طقناإلظهار ىو أف ت  الساكنة ) أ
 فأظهرىا. فإذا كجدتى بعد اؼبيم الساكنة أم حرؼ غَت حريف البا كاؼبيم،

رؼ اإلخفاء: البا، كحرؼ ىي باقي حركؼ اؽبجاء بعد خركج حللميم الساكنة  ظهارحركؼ اإل إذف
  اإلدغاـ: اؼبيم.

 ا.حرفن  ِٔحركؼ اإلخفاء   إذف

، فإذا مل رؼ اإلخفاء: البا، كحرؼ اإلدغاـ: اؼبيمحكال ربفظ ىذه اغبركؼ، فكل ما عليك ىو حفظ  
 ظهار.دكف معرفة حركؼ اإل ظهار،، فاغبكم إاالساكنة منهم ؼبيميأت حرؼ بعد ا

اإلظهار للميم الساكنة باؼبصحف، ىي كجود السكوف فوؽ اؼبيم الساكنة ىكذا ) كعبلمة ضبط حكم 

 .( مۡٓ

 كجدتى أم ميم فوقها سكوف فهي مظهرة.فإذا 
 

فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم بعد اؼبيم الساكنة، كأيضا ركز على عبلمة ضبط اؼبيم 
 الساكنة.

  

  

 

 أمثلة على حكم اإلظهار للميم الساكنة
 ) يف كلمتُت (          حرؼ اإلظهار

ِٓػٓ (ؼ  )فا ال ًۡ ُْ ًَۡد  َن

ة (ك  )واك ال ٌَ َٓو ًۡ ُْ  فََذۡر
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 .كلمتين فقطكنبلحظ أف حكم اإلخفاء للميم الساكنة يأيت يف 
 كنبلحظ أيضنا:

 اإلظهار.ما عدا أف كل أحكاـ اؼبيم الساكنة هبا غنة،  -
 أف كل أحكاـ اؼبيم الساكنة تأيت يف كلمتُت فقط. -
ألف األلف يكوف ما قبلو مفتوحنا أف حركؼ أحكاـ اؼبيم الساكنة ال يوجد فيها حرؼ األلف، كىذا  -

 دائمنا، فبالتايل لو جاءت ميم قبلو فستكوف مفتوحة كليست ساكنة، فلم يأت معنا األلف.
 

 
 

 ، خببلؼ أحكاـ النوف الساكنة يف آخر األحكاـ ظهارابدأ بشرح أك تعلم أم حكم، لكن أخٍِّر حكم اإل -
 كالتنوين.   
  نة يف حريف الفا كالواك، بسبب كثرة اػبطإالتدريب على حكم اإلظهار للميم الساكالًتكيز كتكثَت  -

 الشائع فيهما أال كىو اإلخفاء بدالن من اإلظهار.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 تـبقفات
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ا كما تعلمنا يف القاعدة النورانية عند ىجاء اغبركؼ اليت هبا اغبكم  - يتم اؽبجاء بطريقة طبيعية جدن
الساكنة مع حرؼ  يممع االنتباه للحركؼ اؼبشددة من غَتىا، كعند االنتهاء من ىجاء حرؼ اؼب التجويد،
 هما معنا بتطبيق اغبكم.طقنرجع كناغبكم، ن

 

 

 

 ىجاؤه  اؼبقطع التجويدم
 ) تطبيق اغبكم يكوف بعد ىجاء حرؼ اغبكم كاعبمع بينو كبُت

 اؼبيم الساكنة (      
َٓحػۡٓ

َ
  نَّٓيًَٓثِأ

 
ٍو ًميٍم سيكيوٍف < لىػٍم / بىا كىٍسرىٍه < ًب / لىػٍمػبً  ـٍ فػىٍتحى  الى

َٓ ٌِّٓل ًٓ ََُٓٓ  
 

 ًميٍم كىٍسرىٍه < ـً / ىيػٍممً  -ىىا ضىم ٍو ًميٍم شىد ٍه < ىيػٍم 
َٓنػَٓفََضَػيَٓ ًۡ   ۡػٖفُٓٓ

 
 ىىا ضىم ٍو ًميٍم سيكيوٍف < ىيػٍم / كىاٍؼ فػىٍتحىٍو < ؾى / ىيػٍم ؾى 

 هجاءذاألحؽام

 نيطق اؼبيم بتسكُت طبيعي جدا مع الغنة حكم اإلخفاء

 نيطق اؼبيم بتسكُت طبيعي جدا حكم اإلدغاـ بغنة

ا  حكم اإلظهار، كيطبق عادم جدن
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 شرحنا يف الدركس السابقة ىذه اغبكم، لكن سنعيده من باب التذكَت.
 ، كالتايل:ُأحواؿ ّؽبمزة الوصل عند االبتداء هبا  -

 تفاصيل الحكم                     ( ٱحالة االبتداء بهمزة الوصل ) 
 (.لٱلو جاءت بعدىا الـ ) بهمزة قطع مفتوحة. -ُ

 أمثلة:
          ( َِٓ ٓ )  تيقرأ    ( ٱّلِي

َ
َِٓدِٓدْٓأ  ( ي

      (ًَٓٓ ۡصَذِلً ٍُ ۡ ٓٓ)  تيقرأ   ( ٱل
َ
ْٓخ صْٓل ًٍَُٓ    ( َذلًِ

ٓٓ)  تيقرأ   ( ٱلرَِّنَٰمۡحٓ)         
َ
 ( نِٓةْحَٓرَٓرْٓأ

 .ثلثو مضمـولو جاءت بداية فعل  بهمزة قطع مضمومة. -ِ
 أمثلة:

ٓٓ)  تيقرأ    ( ٱۡدُخِلٓٓ)          
ُ
 (ُٓخِلٓدْٓأ

ٓ )  تيقرأ   (ٓٱۡجُظرۡٓ )           
ُ
   (ُٓظرْٓجْٓخ

ٓٓ)  تيقرأ   (ٓٱۡدعُٓ )          
ُ
 ( عُٓدْٓأ

، غير ثلثو لو جاءت بداية فعل  بهمزة قطع مكسورة. -ّ  أم مفتوح أك مضمـو
 مكسور.

                                                           
 الشاىد من " اعبزرية ": - 1

أٍ  ػافى  إفٍ  ...  ًبضىػٍم  ًفٍعػلو  ًمػنٍ  اٍلوىٍصػلً  ًبهىٍمزً  كىاٍبدى  ييػضىػمٍ  الًفػٍعػلً  ًمػنى  ثىالًػثه  كى
ػاؿى  كىاٍكًسٍرهي  ػاءً  ...   كىًفػي كىاٍلفىٍتػحً  اٍلكىٍسػرً  حى ػا الػلَّـً  غىٍيػرى  الٍسمى  كىًفػػي كىٍسرىىى

 ػنً اثٍػنىػتىػيٍ  مىػػػعى  كىاٍسػػمو  كىاٍمػػرىأةو       ...      كىاثٍػنىػٍيػًن  اٍمػًرئو  ابٍػنىػةً  مىػعى  ابٍػنو     

 

 الشرح
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  أمثلة:
ِدَُة )            ْۡ  ( ِدَُةْْٓإِٓ )  تيقرأ    ( ٱ

           (ُّٓٓ ٰ    (ٓهَُٓذََلٓبْٓإِٓ )  تيقرأ   ( ٱۡبَذيَى

 
 أك أكؿ ىذه األظباء:

ََٓ) ، (ٓۡشًٱٓ) ْٓؤٌٓرُْٓۡٓٱٓ) ، ( َُِخٓبۡٓٱ )،  (ٓٱۡب  (ٓا

ةْٓۡٓٱٓ) ، 
َ
     (ٓنِٓةذَٓجَٓزۡٓٱ )،  ( نِٓةَِٓثۡٓٱ)،  (َرأ

 

ْٓٱۡكُؾٔ )كىبرج عن التصنيف السابق ىذه الكلمات:  - ْٓٓ-ٓا ٔا ُِ ْٓٓ-ٓٓٱۡب ٔا ُظ ْۡ (، فتبدأ ٓٱۡئُذِٔنٓٓ-ٓٓٱ

 بكسر.
 

 نعيد توضيح االبتداء هبمزة الوصل بشكل مبسط أكثر يف عدة خطوات:
 ننظر ؼبا بعد نبزة الوصل، فإذا كاف بعدىا الـ، فسنبدأ هبا هبمزة قطع مفتوحة. -ُ

ََٓ) ، (ٓۡشًٱٓ)أما لو كجدنا الكلمة أحد ىذه الكلمات السبعة }  -ِ ْٓؤٌٓرُْٓۡٓٱٓ) ، ( َُِخٓبۡٓٱ )،  (ٓٱۡب  (ٓا

ةْٓۡٓٱٓ) ، 
َ
 {، فسنبدأ هبا هبمزة قطع مكسورة. (ٓنِٓةذَٓجَٓزۡٓٱ )،  ( نِٓةَِٓثۡٓٱ)،  (َرأ

الثالث من ىذه فإف كانت الكلمة غَت الكلمات السبعة كليس بعد نبزة الوصل المنا، فلننظر للحرؼ  -ّ
 الكلمة، فإذا كاف الثالث مضمومنا فسنضم عند االبتداء، كإال فنكسر.
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 هبب على الطالب معرفة حالة االبتداء هبمزة الوصل يف ) اؿ ( التعريفية. -
 اؼبعلِّميساعده ة الوصل، أما غَته فبل، كلكن الطالب اؼبميز هبب عليو معرفة باقي حاالت االبتداء هبمز  -

 يف معرفة اغبالة عندما تقابلو يف اغبفظ، كبالوقت يعيد شرحها لو.
 

 

 

 

 

 

 تـبقفات
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 ُشرحنا يف الدركس السابقة ىذه اغبكم، لكن سنعيده من باب التذكَت.

 ( التعريفية، أم اليت زبص فقط البلـ اليت تأيت بعد نبزة الوصل يف أكؿ الكلمة. لٱالـ ) 
 سبيزىا عن غَتىا بوجود نبزة الوصل قبلها. كىي الـ ساكنة زائدة،

يت بالتعريفية ألهنا ربوؿ االسم من التنكَت للتعريف، أم تكسبو اؼبعرفة كربدده عن غَته.  كظبي

  

  

 

  

  

، فهذا ىو مفتاح اغبل كالبحث، فعندما تريد أف التعريفية الساكنة ( لٱٓالـ )كبعد أف عرفتى أشكاؿ 

 أحد أشكاؽبا.فنبحث عن  (ٓلٱلبلـ ) تستخرج حكمنا 

 :حكماف(  ٱلبلـ ) ل

                                                           
 الشاىد من " ربفة األطفاؿ ": - 1

ػػا فػىٍلتىػٍعػػػػػػػًرؼً  ... ًللىـً أىٍؿ حىاالىًف قػىٍبػلى األىٍحػػػػػػػػػػػريؼً  ػاريىى ػػا ًإٍظهى  أيكالىىيمى
ػػػػػػوي   ػوي  ... قػىٍبلى اٍربىعو مىٍع عىٍشرىةو خيػٍذ ًعٍلمى ػػكى كىخىػٍف عىًقيمى  (ًمًن )ابٍػػًغ حىجَّ
ػػػػػا ًفػػػػػي أىٍربىػػػػػػػعً   ػػػػػػػا فىػػػعً  ثىانًيًهمىػا ًإٍدغىاميهى  ... كىعىٍشػرىةو أىٍيضنػا كىرىٍمزيىى
ا تػىفيٍز ًضٍف ذىا نًعىمٍ   ـٍ  ... ًطٍب ثيمَّ ًصٍل رىٍحمن ػػػػرى  دىٍع سيوءى ظىػنٍّ زيٍر شىرًيفػنا لًٍلكى
ػػػػػػا قىٍمرًيَّػ  ػػا شىٍمًسيَّػػوٍ كىالػلَّـى االيكلىػى سىمّْهى  ػػػػٍو ... كىاللَّـى االيٍخػػرىل سىمّْهى
ـى ًفػٍعػػػػػػلو ميٍطلىقىػػػػػػػا   ... ًفي نىٍحًو قيٍل نػىعىػػٍم كىقػيٍلنىػػا كىاٍلتػىقىػػى كأظٍػػػػًهرىفَّ الى

 التعريفية الساكنة ( لٱٓـ )أشكاؿ ال

 لٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ۡلٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
 الـ ساكنة 

 .بوضع السكوف فوقها
 .القمريةكتيسمى البلـ 

 الـ ساكنة
 .معراة من السكوف

 .الشمسيةكتيسمى البلـ  

 الشرح
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 .القمرية، كتيسمى البلـ اإلظهار -ُ
 .الشمسية كتيسمى البلـ، اإلدغاـ -ِ

 
 ( قمريةاللـ ال)  ظهار: اإلأكالن  -

 ( دكف أم إضافات. البلـ الساكنة ) أؿٍ ، كنيطقبوضوح يف ال( التعريفية  لٱٓالـ ) طقناإلظهار ىو أف ت

 : ، فأظهرىاتية( حرفنا اآلُْربعة عشر )األمن  احرفن (  لٱٓالـ )إذا كجدتى بعد 
 .اؽبمزة ) ء ( -ُ
 ب (. ) البا -ِ
 .الغُت ) غ ( -ّ
 ) ح (. اغبا -ْ
 . اعبيم ) ج ( -ٓ
 ؾ (. الكاؼ ) -ٔ
 .الواك ) ك ( -ٕ
 .) خ ( اػبا -ٖ
 .) ؼ ( الفا -ٗ

 (. العُت ) ع -َُ
 .القاؼ ) ؽ ( -ُُ
 (. ) ل اليا -ُِ
 .اؼبيم ) ـ ( -ُّ
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 .) ق ( اؽبا -ُْ

 ، ىي: احرفن  ُْ ( القمرية ) ( لٱ حركؼ إظهار الـ ) إذف
 .(ق  -ـ  -ل  -ؽ  -ع  -ؼ  -خ  -ك  -ؾ  -ج  -ح  -غ  -ب  -) ء               

، كاألمر سهل، عليك ( القمرية ) ( لٱ بلـ )ل كهبب عليك عزيزم الطالب أف ربفظ حركؼ اإلظهار 

 .من كل كلمةكل حرؼ فقط حفظ ىذه اعبملة، كتأخذ 

 :( القمرية ) ( لٱ بلـ )لصبلة ذبمع حركؼ اإلظهار 

ػوي إً  ) ػٍف عىًقيمى ػػكى كىخى  ( بٍػػًغ حىجَّ

 .( ۡلٓىكذا )  ،لبلـباؼبصحف، ىي كجود السكوف فوؽ ا اكعبلمة ضبطه

 فوقها سكوف، فاغبكم إظهار. الـفإذا كجدتى أم 

 لٱ الـ )، كأيضا ركز على عبلمة ضبط ( لٱ الـ )بعد فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم 
). 
 

  

  

 

 

 ( القمرية ) ( لٱ بلـ )لأمثلة على حكم اإلظهار 
 اؼبثاؿ حرؼ اإلظهار

دُٓ ) ح ( اغبا ٍۡ  ٱۡۡلَ

ٍِيَٓ العُت ) ع (  ٱۡىَعٰيَ

ۡغُؾِٔبٓ اؼبيم ) ـ ( ٍَ ۡ  ٱل
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 ( اللـ الشمسية)  دغاـ: اإلثانينا -

 ( التعريفية يف اغبرؼ التايل ؽبا، حبيث يصَتاف كالثاين مشددنا. لٱٓاإلدغاـ ىو أف تدمج الـ )
( ُْربعة عشر )األمن ( القمرية، كستكوف  ٱؿ ا غَت حركؼ إظهار الـ )حرفن (  ٱؿ إذا كجدتى بعد الـ )

 : ، فأدغمهاتيةحرفنا اآل
 الطا ) ط (. -ُ
 الثا ) ث (. -ِ
 الصاد ) ص (. -ّ
 الرا ) ر (. -ْ
 التا ) ت (.  -ٓ
 الضاد ) ض (. -ٔ
 الذاؿ ) ذ (. -ٕ
 النوف ) ف (. -ٖ
 الداؿ ) د (. -ٗ

 السُت ) س (. -َُ
 الظا ) ظ (. -ُُ
 الزا ) ز (. -ُِ
 الشُت ) ش (. -ُّ
 .البلـ ) ؿ ( -ُْ

 ، ىي:احرفن  ُْ( الشمسية ( التعريفية )  لٱٓالـ )حركؼ إدغاـ  إذف

 ( . ؿ -ش  -ز  -ظ  -س  -د  -ف  -ذ  -ض  -ت  -ر  -ص  -ث  -ط )              
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( التعريفية  لٱٓأتى بعد الـ ) ألف لو(،  شمسيةال ) ( لٱ بلـ )لدغاـ حركؼ اإل حفظعليك  ليس كاجبناك  
 حرؼ من حركؼ اإلظهار ) القمرية ( فهي مظهرة كستقرأ، كلو مل يأت، فهي مدغمة كلن تقرأ.

، فخذ ( شمسيةال ) ( لٱ بلـ )ل دغاـحركؼ اإلكلكن سأذكر لك بيتنا من منظومة "ربفة األطفاؿ" ذبمع 
 :أكؿ حرؼ من كل كلمة

 عىٍم نًػا ذى ٍف ضػً ػفيٍز تى ضٍبنا رى ٍل ػصً ػم  ثي ػٍب طً   )
---                                  
ـٍ ػلً يفػنا ػرً شى ٍر زي نٍّ ظىػوءى سي ٍع دى                                          ػػػػرى  ( ٍلكى

 
 .، كتشديد اغبرؼ الذم بعدىا( ل)  باؼبصحف، ىي تعرية البلـ، ىكذا ضبطها كعبلمة

 .دغاـ، فاغبكم إمعراةفإذا كجدتى أم الـ 

 لٱ الـ )، كأيضا ركز على عبلمة ضبط ( لٱ الـ ) بعد فبلحظ األمثلة التالية، كركز على اغبرؼ الذم
). 

  

  

 

 

 ( شمسيةال ) ( لٱ بلـ )ل دغاـأمثلة على حكم اإل
 اؼبثاؿ دغاـاإلحرؼ 

ِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ البلـ ) ؿ (  ٱَّللَّ

ًِٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ) ر ( الرا  ٱلرَِّنَٰمۡحٓٱلرَِّظً

َرَٰطٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ الصاد )ص(  ٱلّػِ
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 الواجب حفظو ىو حركؼ اإلظهار فقط لبلـ اؼبظهرة القمرية. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـبقفات
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 اغبكم، لكن سنعيده من باب التذكَت.شرحنا يف الدركس السابقة ىذه 
 

ٓ) اسم اعببللة بلـ ل  ُ:من حيث الًتقيق كالتفخيم حكماف(  ٱَّللَّ

 .سبقت بكسرلو  مرققةتكوف  -ُ
 .سبقت بفتح أك ضمفيما عدا ذلك، أم لو  مفخمةتكوف  -ِ

ٓالـ اسم اعببللة )  ما عدافكل الـ مرققة   االنتباه ؽبذه البلـ.، فأحياننا تكوف مفخمة، فعليك ( ٱَّللَّ

ٓأمثلة على ترقيق كتفخيم الـ اسم اعببللة )   ( ٱَّللَّ
 السبب اؼبثاؿ اغبالة أك اغبكم

ِٓ مرققة  سيبقت بكسر. َّلِلَّ

ُٓ مفخمة  سيبقت بضم. َخۡجُدٓٱَّللَّ

ِٓ مرققة  سيبقت بكسر. ِمۡسِبٓٱَّللَّ

ُٓ مفخمة ىَۡحَسٓٱَّللَّ
َ
 سيبقت بفتح. خ

  

 

 على الطالب معرفة شرط حالة الًتقيق فقط.الواجب  -
 

                                                           
 الشاىد من " اعبزرية ": - 1

ػمً  عىػٍبػدي  ضىػػمٍّ  أكٍ  حً فػىٍتػ الػلَّػًو ... عىػنٍ  اٍسػػمً  ًمػػنً  الػػلَّـى  كىفىخّْ  الػلَّػوً  كى

 الشرح

 تـبقفات
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قة بعض حاالت ترقيق الرا، كاآلف سنأخذ كل حاالت ترقيق كتفخيم سابعرفنا من الدركس ال -
 الرا.

 مفخمة.العكس أم مل تتوافر شركطها فستكوف  كإفف تركز فقط على حاالت الًتقيق، أأريدؾ 
 ُ:من حيث الًتقيق كالتفخيم حكمافلرا ل

  إذا كانت : ترقق الرا -

ةرُِقٓٓ، مثل: )مكسورة -ُ      ٍَ  (. َج

نَٓ ، مثل: )حرؼ مرققكبعدىا كسر أصلي ساكنة كقبلها  -ِ      ۡٔ  (.ٓفِرَۡغ

َلةثِرَٓٓ، مثل: )حرؼ مكسورساكنة كقفنا كقبلها  -ّ      ٍَ ۡ  (. ٱل

 (. ِظۡضرٍٓٓ، مثل: )حرؼ مكسورساكنة كقفنا كقبلها ساكن كقبل الساكن  -ْ     

 ، مثل: ك مديةساكنة كقفنا كقبلها ياء ساكنة سواء كانت الياء لينية أ -ٓ     

 .( ٱۡىَهجِيُٓ ، ) ( ٱۡۡلَۡيِٓ )           

 
 .فيما عدا ذلك مفخمةتكوف  -

 اغباالت اليت ذكرناىا فحينها ترقق. ما عدا فخمةم رافكل 
 

                                                           
1
 الشاىد من " اعبزرية ": - 

اؾى ...      . كيػًسػرىتٍ  مىػا ًإذىا الػػرَّاءى  كىرىقّْػػقً      ٍيػثي  اٍلكىٍسػرً  بػىٍعػدى  كىػذى ػنىػتٍ  حى  سىكى
ػٍرؼً  قػىٍبػلً  ًمنٍ  تىكيػنٍ  لىمٍ  ًإفٍ  انىػتً  أىكٍ ...    اٍسًتٍعػلى  حى  أىٍصػػلى  لىٍيػسىػتٍ  الكىٍسػرىةي  كى

 الشرح
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 الراأمثلة على ترقيق كتفخيم 
 السبب اؼبثاؿ اغبالة أك اغبكم

 .كسيبقت ساكن كقبلو كسر عند الوقف ۡعرُٓشِٓ مرققة

 ساكنة كقبلها كسر كبعدىا حرؼ مفخم. ِْۡرَغةٗدا مفخمة

 مكسورة. فَرَِصةاًلٓ مرققة

رٞٓ مفخمة  مضمومة. ُِسُ

  

 

 ط حالة الًتقيق فقط.ك الواجب على الطالب معرفة شر  -
 فقط، حىت نسهل عليو. كنركز معو على اغباالت األساسية -

 ، كالتايل:لتيسَتا باب حد ما من ىلكيبكن صياغة شركط الًتقيق مرة أخرل بطريقة إ
 إذا كانت : ترقق الرا -

ةرُِقٓٓمكسورة، مثل: ) -ُ      ٍَ  (. َج

نَٓ، مثل: ) حرؼ مكسورساكنة كقبلها  -ِ      ۡٔ  (.ٓفِرَۡغ

َلةثِرَٓٓ، مثل: )حرؼ مكسوركقبلها  كقفناساكنة  -ّ      ٍَ ۡ  (. ٱل

 (. ِظۡضرٍٓٓ، مثل: )حرؼ مكسورساكنة كقفنا كقبلها ساكن كقبل الساكن  -ْ     

 (. ٱۡىَهجِيُٓ( ، )  ٱۡۡلَۡيِٓقبلها ياء ساكنة، مثل: ) ساكنة كقفنا ك  -ٓ     

 

 تـبقفات
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 ذكرنا يف الدركس السابقة اؼبدكد، كىنا سنلخصها للتيسَت. -
 الطبيعي: حركتُت، كعبلمة ضبطها كجود عبلمة اؼبد  نيطق زادت عن الاليت اؼبدكد الغَت طبيعية أم -
 ( فوقها.)

 :، نبا سبباف كأسباب اؼبد الغَت طبيعي
 .اؽبمزة -ُ

 .حركات ْحرؼ اؼبد حرؼ اؽبمزة، فسنمد دبقدار بعد  فلو أتى

ا كلمة كاحدةكلو جاءت اؽبمزة بعد حرؼ اؼبد يف   (. َعٓئَِٗلٓٓ)، مثل: متصلن ، فسنسمي اؼبد مدن

ا كلمتينأما لو جاءت اؽبمزة بعد حرؼ اؼبد يف  َِٓٓ، مثل: )منفصلن ، فسنسمي اؼبد مدن ۡظَص
َ
 (. ِػٓٓأ

 
 .السكوف -ِ

، كلمة كاحدة فقط، لكن بشرط يف كاؼبشدد أكلو ساكن، أك مشدد فلو أتى بعد حرؼ اؼبد حرؼ ساكن
 .حركات ٔفسنمد دبقدار 

 ، مثل:الـز كلمي مخفف"، فسنسمي اؼبد "كلمة كاحدةكلو جاء حرؼ ساكن بعد حرؼ اؼبد يف 

 (. َََٰٓٔـَءٓاىۡٓٓ)    

 "، مثل:الـز كلمي مثقل، فسنسمي اؼبد "كلمة كاحدةأما لو جاء حرؼ مشدد بعد حرؼ اؼبد يف 

حُٓٓ)     ةٓخَّ  (.ٓٱلػَّ

 

 الشرح
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" كىبتلف من "ـبفف" لػ "مثقل" على حسب اغبرؼ مد الـز حرفيكانتبو: اؼبد باغبركؼ اؼبقطعة ييسمى "
 .حركات ٔاؼبنطوؽ بعده ىل خفيف أك مثقل؟، ككلها سبد 

 أمثلة على اؼبدكد الغَت طبيعية
 اسم اؼبد السبب مقدار اؼبد اؼبثاؿ

 متصل اؽبمزة حركات ْ يَتََصةَٓءلُٔنَٓ

ۡدََنٰٓ
َ
ةٓٓأ  منفصل اؽبمزة حركات ْ ٌَ

 الـز كلمي ـبفف ساكنحرؼ  حركات ٔ َََٰٓٔـَءٓاىۡٓ

آدُّونَٓ َٔ  الـز كلمي مثقل حرؼ مشدد حركات ٔ يُ

 الـز حريف مثقل حرؼ مشدد حركات ٔ ًٓٓـىٓٓا

 الـز حريف ـبفف حرؼ ساكن حركات ٔ ًٓٓـاىٓٓ

  

 

 اؼبد كتطبيقو، دكف معرفة اؼبسميات.مقدار الواجب على الطالب معرفة  -
 باعنا.من اؼبدكد أكالن مث الباقي تً  اؽبامة نعطي اؼبسميات -
 كالتايل:ألبسط ما يكوف  من اؼبمكن تلخيص اؼبدكد  -
 حركات. ٔأك  ْمن حركتُت:  أكثر(، فسنمده أم حرؼ مد ذبد فوقو عبلمة اؼبد )  
 .حركات ٔفػ  كإال، حركات فقط ْ، فسنمد ىمزةفإف كاف ما بعد اؼبد  
  

 

 تـبقفات
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 اندرس األخري

مثرةذمنذذجرةذالؼاسدةذالـورانقة،ذلؽنذدتتذوقذذآخر

مثراتذأخرىذسـدذالتطبققذيفذادلصحفذبعدذكتابذ

 الؼاسدة.
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 :اؼبعلِّممىهىم ات 
 .لهجاء السريع مث اؽبجاء عند اػبطإكل الدرس يقرأ بدكف ىجاء، كننزؿ ل -ُ
 االنتهاء من الدرس لتطبيق اؽبجاء عليها.اختيار بعض اؼبواضع بعد  -ِ
  مناقشة الطالب يف كل حكم يقابلو. -ّ
 الًتكيز على حالة الوقف. -ْ
 تلقُت كتوضيح الوقف على مواضع الوقف اؼبوجودة بالدرس. -ٓ
 التدرب على درس الوقف جيدنا. -ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريذلؾُؿَعؾِّمالدرسذاألذَفؿَّاتَم
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 قواعد قراءة الدرس ىي مثل قواعد الدركس السابقة. -
)  فمعناىا آخر آية كوبتاج لقراءة آخر اؼبقطع بالتحريك أكالن  ) Oعندما يوجو الطالب ىذه العبلمة )  -

 .) الوقف ( مث اإلعادة بالتسكُت الوصل (،

َِٓمثاؿ: )  ٓدِي َٓوِّلَ ًۡ ُُِس ٓدِي ًۡ  (  O ىَُس

َِٓ)  :) الوصل ( مرة بالتحريك      ٓدِي َٓوِّلَ ًۡ ُُِس ٓدِي ًۡ    ( ىَُس

ٓدِي)  :) الوقف ( كمرة أخرل بالتسكُت     َٓوِّلَ ًۡ ُُِس ٓدِي ًۡ  ( َۡٓـىَُس

 
 الوقف الصحيح على مواضع الوقف كما سنبينها. -
 االختصار يف اؽبجاء. -

 

 
 الوقف: ىو أف تنهي قراءتك لآلية أك جزء منها، بوقف يسَت بتنفس.

 يف الوقف على آخر الكلم:قاعدة ىامة 
 بساكن كال يقفوف على متحرؾ. يبدؤكفالعرب ال 

 ألخريالدرسذاذمؼدمة

 قواسدذقراءةذالدرسذاألخري

 الوقف
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 هبب أف تسكن آخر حرؼ بالكلمة عند الوقف عليها، فهذا األصل يف القراءة. إذف
 كسنتعلم اآلف الوقف على صبيع مواضع الوقف اؼبهمة يف تبلكة القرآف الكرًن.

 ها كقفنانيطق ها كصبلن نيطق الكلمة
 لِمْٓةٌَٓ لِِمٓةٌَٓ َمٰيِمِٓ
نقف على آخر الكلمة بتسكُت اغبرؼ سبامنا مع إعطاء صفتو، ما عدا التا اؼبربوطة  شرح:

 تبديلها ؽبا ساكنة، الحظ اؼبثاؿ التايل.بفنقف عليها 
ٓ ٱۡۡلَِضةَرةُٓ

َ
ٓ َضةَرةُْٓۡلِٓخ

َ
 هَْٓضةرَْٓۡلِٓخ

 شرح: عند الوقف على التا اؼبربوطة يتم تبديلها هبا ساكنة.
 ْٓخٓرَْحَٓ َخٓرَْحَٓ رَۡحََخٓ

شرح: يرجى االنتباه لبعض الكلمات اليت تارة مكتوبة بتا مربوطة، كتارة بتا مفتوحة، 
 كالوقف معتمد على رسم ىذه التا، فلو مكتوبة بتا مفتوحة فتقف بتا ساكنة.

ٓ ّۡ ًَ ِْ ّْٓ ًَ ِْٓ ّْٓ ًَ ِْ 

.شرح: عند الوقف على اغبرؼ الساكن فلن وبدث أم تغيَت ألنو ساكن   أصبلن

َظدٌٓ
َ
َظدُٓ أ

َ
َظدْٓ نْٓأ

َ
 أ

 . ما عدا التنوين بالفتحنقف على التنوين نفس كقوؼ اؼبتحرؾ  شرح:
ٖتٓ َٓ َ ُِبْٓ ل َٓ َ ْتٓ ٓل َٓ َ  ل

 .ما عدا التنوين بالفتحشرح: نقف على التنوين نفس كقوؼ اؼبتحرؾ 
 اَُةرَٓ َرنَُْٓة َُةٗرآ
، سواء كيتبت ) ييسمى مد العوض ( دبد ألف حركتػىٍُتً  بالفتحنقف على التنوين  شرح:

 التا اؼبربوطة فالوقوؼ عليها هبا ساكنة.ما عدا األلف أـ ال، 
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ةٓءٗٓ ة ٌَٓ ة ٓنْٓءَٓاٌَ  اءَٓاٌَ
، سواء كيتبت ) ييسمى مد العوض ( دبد ألف حركتػىٍُتً  بالفتحشرح: نقف على التنوين 

ٓالتا اؼبربوطة فالوقوؼ عليها هبا ساكنة.ما عدا األلف أـ ال، 
ُٓ َزةٍٓل زَٓ ٍَ ٍَ ُ َْٓل ِ زَٓ د ٍَ ُ  هْٓل

التا ما عدا دبد ألف حركتػىٍُتً، سواء كيتبت األلف أـ ال،  بالفتحشرح: نقف على التنوين 
 اؼبربوطة فالوقوؼ عليها هبا ساكنة.

ٓ  ْتَٓوَتجْٓ َتَٓوَتجْٓ َودَتَّ

حرفُت  نيطق) أم ت الوقوؼ على اغبرؼ اؼبشدد يكوف بالتسكُت لكن بثقل أكرب شرح:
من التسكُت العادم، كلو اغبرؼ من حركؼ القلقلة فتكوف القلقلة أقول من  ساكنُت (

 قلقلة اغبرؼ اؼبسكن.
 كال يوجد قلقلة يف الساكن األكؿ ، بل يف الثاين الذم سكن اه كقفنا.

ٓ ٱۡۡلَقُّٓ
َ
ٓ قُٓلْٓۡلَْٓخ

َ
 قْٓلْٓۡلَْٓخ
أكرب من التسكُت العادم، شرح: الوقوؼ على اغبرؼ اؼبشدد يكوف بالتسكُت لكن بثقل 

 كلو اغبرؼ من حركؼ القلقلة فتكوف القلقلة أقول من قلقلة اغبرؼ اؼبسكن.
 كال يوجد قلقلة يف الساكن األكؿ ، بل يف الثاين الذم سكن اه كقفنا.

ٓ ٱنلَِّبُّٓ
َ
ٓ جِْيُُْٓجَٓخ

َ
 جِْيُْْٓجَٓخ

بتثقيل اليا، كليس بقلبها يكوف  المكسور ما قبلهاالوقوؼ على اغبرؼ اليا اؼبشددة  شرح:
 يا مدية.
ٓ ٱۡۡلُٔدِيِّٓ

َ
ٓ ٔدِْيِٓۡلُْٓخ

َ
 ٔدِْيْٓۡلُْٓخ

يكوف بتثقيل اليا، كليس بقلبها  المكسور ما قبلهاشرح: الوقوؼ على اغبرؼ اليا اؼبشددة 
ٓيا مدية.
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 َوِّلٓ َوِّلَٓ َوِّلَٓ

كبالتايل  بتسكينها،يكوف  المكسور ما قبلهاتحركة شرح: الوقوؼ على اغبرؼ اليا اؼب
ٓستيقلب ليا مدية.

ۥ ُّ ُٓٓ َُةدِيَ ّْٓ َُٔةدَِح  َُةدِيَ

مد الصلة ) الواك أك اليا ( حبذفها كتسكُت اغبرؼ األصلي قبلها ) أم شرح: الوقوؼ على 
ٓاؽبا (.

رِهِوٓ ۡٓ رِِهٓ َظ ۡٓ رِهْٓ َظ ۡٓ  َظ

قبلها ) أم شرح: الوقوؼ على مد الصلة ) الواك أك اليا ( حبذفها كتسكُت اغبرؼ األصلي 
ٓاؽبا (.
َٰٓءادَٓ وَٓى َُِٓٓ  نْٓةَءادَٓ هََُٓلٓيًَْٓٓجِٓةَءادَٓ ٱَّللَّ

ذؼ  شرح: اليا ا مثل يا نيطقؿبذكفة فريظبت صغَتة داللة على حذفها، كعند الوقف ربي
 الصلة.

ًَّٓ ٍْٓ َخ ٍْٓ ًََٓخ  ًَْٓخ
شرح: الوقوؼ على اؼبيم أك النوف اؼبشددة يكوف بالتسكُت اؼبثقل، لكن تظل الغنة موجوده 

ٓدبقدارىا اغبركتُت، كما يف حالة الوصل سبامنا.
ٓ َِّ ٓ ٱۡۡلِ

َ
ٓ ْٓنِٓۡلِْٓخ

َ
 ْنْٓۡلِْٓخ

شرح: الوقوؼ على اؼبيم أك النوف اؼبشددة يكوف بالتسكُت اؼبثقل، لكن تظل الغنة موجوده 
ٓدبقدارىا اغبركتُت، كما يف حالة الوصل سبامنا.

ٓ ٱلرَِّنَٰمۡحٓ
َ
ٓ ِنٓةْحَْٓررَٓأ

َ
ٓ/ ٓنْٓةْحَْٓررَٓأ

َ
ٓٓ/ نْٓةاْحَْٓررَٓأ

َ
  نْٓةااْحَْٓررَٓأ

أك  ْأك  ِيكوف دبد حرؼ اؼبد أك اللُت  حرؼ مد أك لُت رؼ قبلوشرح: الوقوؼ على ح
، مع العمل أف اؼبرتبة ) ييسمى اؼبد العارض للسكوف، أم السكوف غَت أصلي( حركات ٔ
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كال هبوز ، ا طوؿ تبلكتكضع مثلو تقف عليهاو اؼباليت اخًتهتا البد أف تسَت عليها يف 
 .خبلؿ التبلكة الواحدة التنويع

ْٓ كَُريٍۡضٓ ْٓ َْٓٓظِٓكَُري  ْضًْٓحْٓكَُريْٓٓ/ْضٓحْٓكَُريْٓ/ ْضٓكَُري
أك  ْأك  ِيكوف دبد حرؼ اؼبد أك اللُت  حرؼ مد أك لُت رؼ قبلوشرح: الوقوؼ على ح

ضع مثلو تقف او اؼبحركات، مع العمل أف اؼبرتبة اليت اخًتهتا البد أف تسَت عليها يف  ٔ
ٓ، كال هبوز التنويع.ا طوؿ تبلكتكعليه

َعٓءِٓ ٓ ٱلُّ
َ
ٓ ِءٓاعَٓدُٓدْٓأ

َ
ٓٓ/ٓءِٓاعَٓدُٓدْٓأ

َ
 ءِٓااعَٓدُٓدْٓأ

دبقداره األساسي على األقل، أك بأعلى حرؼ مد يكوف  نبزة قبلهاشرح: الوقوؼ على 
حركات بسبب اؽبمزة اليت بعد  ْحركات، اؼبهم ال تقل عن مقدارىا األساسي  ٔمنها 

ٓحرؼ اؼبد.
َؾةّٓرٖٓ َؾة ُْ َؾة ٓرِٓرْٓااُْ  رِٓرْٓااُْ

كال حركات،  ٔشرح: الوقوؼ على حرؼ مشدد قبلو حرؼ مد يكوف دبقداره األساسي الػ 
ٓ.يقل عن ذلك

 ءَٓارِاَة ءَٓارِاَة رِاَةٓءَٓ
)  طبقنا للهمزة التالية غبرؼ اؼبد شرح: عند كقوع حرؼ اؼبد بُت نبزتُت فتكوف درجة اؼبد

 كليس لليت قبلها، ألف مرتبة اؼبد اؼبتصل أقول، كالعربة كما مت التلقي.، كقفنا أك كصبلن (

ةٓٓ ة ٌَ ة اٌَ ٌَ 

 ْلعدـ كجود سبب اؼبد الػ  ،حرؼ اؼبد اؼبنفصل دبد حركتُت فقطٓشرح: الوقوؼ على
 عند الوقف. نيطقحركات ) اؽبمزة ( يف ال

يََهذۡٓ ْۡ
َ
ْْيََهذْٓ ُّٓفَأ

َ
ّْٓ ُّٓفَأ ْْيََهذْ

َ
 فَأ

يف الكلمة كقبلو حرؼ ساكن يكوف بتسكُت االثنُت   حرؼ ثابت رظبنا علىشرح: الوقوؼ 
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ا   .، باألخص اؽباانيطقكليهما، مع توضيحهما جيدن

ٓ۠ َُة
َ
ًَُٓٓوخ ۡغيَ

َ
غْٓٓأ

َ
َُأ
َ
َٓوخ ًُ َُة يَ

َ
 َوخ

ا، كعند الوصل نيطقيكوف بإثباتو  مضبوط بصفر مستطيل حرؼ شرح: الوقوؼ على
 كبذفو.

ْٓ ُِٔا ٌَ ُِٔ َءا ٌَ ُِٔ َءا ٌَ  َءا

ٓ.ا، ككذلك الوصلنيطقمضبوط بصفر مستدير يكوف حبذفو  حرؼ شرح: الوقوؼ على
ِهٖيٓ َفةع٢٠ٌَٖٓٓ ِهًِِٓها مع اليت قبلها: نيطق ََْٓفةغٌُِٓٓ االبتداء هبا:  ٌُّ  ََْٓفةغٌٍٍَُِْٓٓٓ

 نيطقشرح: عند االبتداء حبرؼ مشدد أكؿ الكلمة، فبل تشغل بالك بالشدة، فقط ابدأ 
 اغبرؼ باغبركة.

اغبرؼ األخَت من الكلمة السابقة ؽبذه الكلمة،  حكم حرفو مع كالتشديد ىذا سببو ىو
 هما معنا بتشديد أكؽبا.نيطقف
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 مالحظات    األخطاء الشائعة تعليق     املــتـــن         سطر/مربع

 قبل اؽبجاء.يتعود الطالب على النظر جيدنا  -
 يطبق الطالب كل أحكاـ التجويد دكف هتاكف، مع مناقشتو فيها. -
 التبلكة من اؼبصحف كتطبيق القاعدة.يتدرب بعد الدرس على  -

َُ/ْ ٓٓ َِة    تيقرأ مع اليت بعدىا. - إَِلۡ
 ِٕصفحة 

ُ/ُ 
ًٓۡ ُٓ ال داعي لئلعادة ألف  - Oٓإِيَةَب

 آخرىا ساكن.
  

آيََرهُۥ ِ/ُ  َٓخۡيٗ
O 

تعاد مرتػىٍُت: مرة بتحريك  -
 األخَت، كمرة بالتسكُت.

 حكم اإلدغاـ بغنة للتنوين. -

  

ّبَِمٌِٓٓ ِ/ّ  حكم اإلدغاـ بدكف غنة. - َٓرَّ
 عدـ زيادة تكرير الرا. -

  

ئِٖذٓكُئُ ُ/ٓ ٌَ ۡٔ ٞبٓيَ
َٓواِصَفحٌٓ
ة َْ ثَۡصُٰر

َ
 خ

دغاـ بغنة يف حكم اإل -
 لثاين.التنوين األكؿ كا

التنوين  حكم اإلظهار يف -
 الثالث.

 قلقلة البا. -
اؼبقطع ينتهي دبد حركتُت  -

 بعد اؽبا.

إهناء اؼبقطع  -
 حبركة كاحدة.

 

 ألخريالدرسذاذتعؾققذسؾى
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ٓ/ِ 
ٔ/ُ 

اٗصةٓ ِِسَ
ةٗصة َّْ  O َٓو

 حكم اإلدغاـ بغنة. -
عند اإلعادة بتسكُت  -

 األخَت يكوف اؼبد حركتُت.

  

ٔ/ّ 
ٕ/ُ 

َوُتِجَُّٔنٓ
ةٓ ةَلُٓظّجٗ ٍَ ۡ ٱل

ة  O ََٓجّٗ

للتنوين، مع  حكم اإلخفاء -
 غنة مرققة.

 الغنة يف اؼبيم اؼبشددة. -
 مراعاة الوقف دبد حركتُت. -

  

ىٰٓ ِ/ٕ َٔ ۡظ
َ
ٓ ُدَسةٓءًٓأ

O 

حركات للمد  ْمد  -
 اؼبتصل.

 حكم اإلظهار للتنوين. -
 كضوح نبس اغبا. -
 هناية اؼبقطع دبد حركتُت. -

  

ََٓبَِوٓ ِ/ٗ َۢ حكم اإلقبلب للنوف  - ٌَ
 الساكنة.

اإلقبلب نقوؿ  عند ىجاء -
"ميم سكوف" كليس "نوف 

 سكوف".

  

َُ/ّ 
 ِٖصفحة 

ُ/ُ 

ىَجَۡصَفَػۢآ
ًَحِٓ  ثِٱنلَّةِغ

 قراءة الكلمتُت معنا. -
من اؼبمكن قراءة األكىل  -

بالتنوين اؼبظهر، مث قراءهتا مع 
 التايل بتطبيق اإلقبلب.

  

ِ/ِ ًٓۡ ةُْٓ َٓ    توضيح إظهار اؼبيم. - ذًِ

ْ/ْ ًَّٓ ُٓ    البلـ مفخمة. - ٱليَّ
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 وكرمه ح الدروس حبمد اهلل وفضلهمت شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األلف الصغَت  نيطقكضوح  -
 احملذكفة رظبنا.

 غنة اؼبيم اؼبشددة. -
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 ادلهحقاث

 نهًعهى أونًا ثى انطانب
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 ىو مكاف خركج اغبرؼ.: ـبرج اغبرؼ -
 ـبارج. ٓاؼبخارج العامة الرئيسية:  عدد -
 ُـبرجنا. ُٕعدد اؼبخارج الفرعية:  -
 
 

                                                           
1
 الشاىد من " اعبزرية ": - 
 

ػارًجي  ٍبػعىػةى  الحيػريكؼً  مىخى  اٍختىػبىػرٍ  مىػػنً  يىٍختىػاريهي  الَّػًذم عىلىػى عىػشىػٍر  سى

ػا الػجىػٍوؼً  فىأىلًػفي  ػوىاءً  مىػػدٍّ  حيػػريكؼي  كىًىػػي  كأيٍختىػاىى  تػىنٍػتىػًهػي لٍلػهى

ػٍلػقً  ألىٍقصىػى ثيػمَّ  ػٍمػزه  الحى ػاءي  ىى ػػػاءي  فىػعىػٍيػنه  لًػوىٍسػًطػوً  ثيػػمَّ  ىى  حى

ػا غىػٍيػنه  أىٍدنىػػاهي  ػاؤيىى  الٍػكىػاؼي  ثيػػمَّ  فىػٍوؽي  اللّْسىػافً  أىٍقصىػى كالٍػقىػاؼي  خى

 كىلًػيىػػا ًإذٍ  ػتًػوً حىافى  ًمػػنٍ  كىالػضَّػادي  يىػا  الشّْػيػني  فىًجيػمي  كىاٍلوىٍسػطي  أىٍسفىػلي 

ػا أىكٍ  أىيٍػسىػرى  ًمػنٍ  الٍضرىاسى  ـي  ييٍمنىػاىى ػػا كىالػػػلَّ ػا أىٍدنىػػاىى ػاىى ٍنػتىػهى  ًلمي

انًػيػوً  كىالػػرَّا اٍجعىػليػوا تىٍحػتي  طىٍرًفػوً  ًمػنٍ  كىالنُّوفي  ػليػوا ًلظىػٍهػرو  ييدى  أىٍدخى

 ميٍستىػًكػنٍ  كالصًَّفػٍيػري  الثػَّنىػايىػا عيٍليىػا كىًمػنٍ  ًمػٍنػوي  كىتىػا كىالػدَّاؿي  كىالطَّػاءي 

ٍفػلىػى الثػَّنىػايىػا فىػٍوؽً  كىًمػنٍ  ًمٍنوي   لًٍلعيػٍلػيىػا كىثىػػا كىالػػذَّاؿي  كىالػظَّػاءي  السُّ

ػا ًمػنٍ   الميٍشرًفىػوٍ  الثػَّنىايىػا اطٍػراؼً  مىػعى  افىاٍلفىػ الشَّفىوٍ  بىػطٍػنً  كىًمػنٍ  طىرىفػىٍيًهمى

ػا كىغيػنَّػػةه  ًمػٍيػػمي  بىػػاءه  الٍػػوىاكي  لًلشَّفىتىػٍيػنً  ػٍيػشيػوـي  مىٍخػرىجيػهى  الخى

 

 لعاذرلدرسذامؾحقذا

 خمارجذاحلروف
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 اللحم الذم نبت فيو األسناف. - ُ
 األربع أسناف اليت دبقدمة الفم من أعلى كأسفل. - ِ

 حركؼ اؼبخرج اؼبخرج الفرعي             اؼبخرج العاـ     
 حركؼ اؼبد     اعبوؼ. -ُ

 ل ( -ا  -) ك 
 ق -ء      أقصى اغبلق. -ُ مخارج فرعية ( ّ) اغبلق.  -ِ

 ح -ع      كسط  اغبلق. -ِ 
 خ -غ      أدىن اغبلق. -ّ

 اللساف. -ّ
 مخارج فرعية ( َُ)                  

 أقصى اللساف قريبنا من اغبلق مع  -ُ
 ما فوقو من اغبنك األعلى.     

 ؽ       

 أقصى اللساف مع ما فوقو من  -ِ 
 اغبنك األعلى أسفل ـبرج القاؼ.     

 ؾ       

 ل -ش   -ج  كسط اللساف مع اغبنك األعلى. -ّ
 حافة اللساف اليسرل مع األضراس -ْ
 العليا. 

 ض      

 أدىن حافة اللساف ؼبنتهاىا من   -ٓ
 اعبانًبٍُت مع ؿباذاة اغبنك األعلى.      

 ؿ      

 طرؼ اللساف مع ؿباذاة اللثة العليا  -ٔ
 ربت البلـ.     

 ف      

 ظهر طرؼ اللساف مع ؿباذاة اللثة  -ٕ
 العليا ربت النوف.     

 ر       

 ِالثنايا ُطرؼ اللساف مع أصوؿ -ٖ
 العليا.     

 ت -د  -ط  
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 س    -ز  -ص   طرؼ اللساف مع فوؽ الثنايا السفلى. -ٗ
 ث -ذ  -ظ   طرؼ اللساف مع طرؼ الثنايا العليا. -َُ

 الشفتاف. -ْ
 ( مخرجاف فرعياف)               

 باطن الشفة السفلى مع طرؼ الثنايا  -ُ
 العليا.      

 ؼ     

 ـ -ك  -ب    كلتا الشفتُت.  -ِ 
ٓ- .  الغنة       اػبيشـو

  ـبرج فرعي ُٕ          ـبارج عامة ٓ      
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 ُباقي اغبركؼ.ىو صوت فبيز يف نطق اغبرؼ عند خركجو من ـبرجو يبيزه عن : صفة اغبرؼ -

 صفات ؽبا ضد                                       
 اؽبمس -ُ

 حركفها:
 ( فىحىثَّػوي شىٍخػصه سىػكىػتٍ ) 

    
 ضدىا          

 اعبهر -ِ
 حركفها: باقي األحرؼ.

 الشِّد ة -ّ
 حركفها:

 ( أىًجػػٍد قىػػطو بىػكىػتٍ ) 

 بينهما: التوسط - 
ػرٍ لًػٍن  حركفها: )  ( عيػمى
 ضدىا          

 الرخاكة -ْ
 حركفها: باقي األحرؼ.

 
 االستعبلء -ٓ

 حركفها:
 ( خيصَّ ضىٍغػطو ًقػظٍ ) 

    
 ضدىا          

 االستفاؿ -ٔ
 حركفها: باقي األحرؼ.

 
                                                           

1
 الشاىد من " اعبزرية ": - 

 

ػا ػٍهػره  ًصفىاتػيهى فىػتًػحه  ميٍستىػًفػلٍ  كىرًٍخػػوه  جى ػتىػةه  مينػٍ  قيػػػلٍ  كىالػضّْػدَّ  ميٍصمى

ػا ثَّػوي  مىٍهميوسيهى ػا سىػكىػٍت( شىٍخػصه  )فىحى ػٍت( قىػػطو  )أىًجػػدٍ  لىٍفػظي  شىًدٍيديىى  بىػكى

ػٍر( لًػنٍ  ) كىالشًَّديػدً  رًٍخػوو  كىبػىٍيػنى   حىصىػرٍ  ًقػٍظ( ضىغٍػطو  )خيصَّ  عيٍلوو  كىسىٍبعي  عيمى

( ًمػنٍ  )ًفػرَّ  كى  ميٍطبىػقىػوٍ  ظىػاءه  طىػاءي  ضىػاده  كىصىػادي   الميٍذلىقىػوٍ  الحيػريكؼً  ليػبّْ

ػا ( )قيػطٍػبي  قػىٍلقىػلىػةه  ًسػيػػني  كىزىامه  صىػػاده  صىًفيػريىى ػػدٍّ  كىالػلّْػيػني  جى

ػنىػا كىيىػاءه  كىاكه  ػاكىانٍ  سىػكى ػا ػفىػتىػحى لىهيػمى ػا كىاالنٍػًحػػرىاؼي  قػىبػٍ  صيػحَّػحى

ـً  ًفػي ػًعػلٍ  كىبًتىٍكرًيػرو  كىالػرَّا اللًَّن ػٍيػني  كىللتػَّفىشّْػي جي  اٍستيػًطػلٍ  ضىػػادنا الشّْ

 

 صػاتذاحلروف
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 اإلطباؽ -ٕ
 حركفها:

 ( ظ -ط  -ض  -ص ) 

    
 ضدىا          

 االنفتاح -ٖ
 حركفها: باقي األحرؼ.

 
 االذالؽ -ٗ

 حركفها:
 ( ًفػرَّ ًمػٍن ليػبّْ  )

    
 ضدىا          

 اإلصمات -َُ
 حركفها: باقي األحرؼ.

 
 

 صفات ليس ؽبا ضد                                 
 ( س -ز  -ص حركفها: )  الصفَت. -ُ
ػػدو  حركفها: ) القلقلة. -ِ  ( قيػطٍػبي جى

 الساكنتاف اؼبفتوح ما قبلهما. ( ل -ك  حركفها: ) اللُت. -ّ

 ( ر -ؿ  حركفها: ) االكبراؼ. -ْ

 (ر  حركفها: ) التكرير.  -ٓ

 ( ش حركفها: ) التفشي. -ٔ

 (ض حركفها: )  االستطالة. -ٕ
 

غبرؼ ميسكننا كقبلو نبزة متحركة، فاؼبكاف الذم ينتهي عنده ا طقنكلكي ربدد ـبرج اغبرؼ أك صفتو، فا
 كيصحبو صفتو. ىو ـبرج اغبرؼ نيطقال

تنبيو ىاـ: اؼبعلومات النظرية من اؼبخارج كالصفات للطالب اؼبتميز فقط، كنشرح لو معٌت كل ـبرج كصفة 
 حركؼ اؼبخرج كالصفة. ودكف تفصيل مع ربفيظ
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 شيء، كىذا ىبص أحكاـ اإلدغاـ.ستجد كثَتنا حرفنا معرل ) باستثناء حرؼ اؼبد (، ال يوجد فوقو  -
 .توكهتجئتو كىنا سأبسطو لك جدنا حىت تستطيع قراء

 لكن اعلم أف اغبرؼ اؼبعرل ىذا ىو حرؼ ساكن.
 

 إذا كجدتى حرفنا معرل فأمر من اثنُت:
 حرؼ معرل بعده حرؼ متحرؾ: -ُ   

 أثر قليل من ىذا اغبرؼ  نيطق، كيبقى يف الاو سيكوف ناقصن نيطق، أم املك  ناقصنا غَتو طقنكىذا ست      
 اؼبعرل، كييسمى باإلدغاـ الناقص، مثل:       

ًۡٓرَّٓفَٓ)        ٓرَٓرْٓفَٓ)  ونيطق ( ـُذ ًْ  ها ناقص، ليست كاملة.نيطقلكن الطا  (ـُذ

َظفُخٓٓ)      
َ
َظفُخٓٓ) ونيطق ( أ

َ
 ، ليست كاملة.ها ناقصنيطقلكن الطا  (ٓأ

َٓيََظةٓءُٓٓ)       َٓٓ) ونيطق ( ٌَ  ها ناقص، ليست كاملة.نيطقلكن النوف  ( ءُٓايََظةٌَ

 
 حرؼ معرل بعده حرؼ مشدد: -ِ   

 ، كلن يتبقى منو أم أثر، كييسمى باإلدغاـ الكامل، مثل: نيطقسبامنا من ال وكىذا سنحذف      

ٓيََّْٓٓٓ) ونيطق ( ًۡٓىٌَََّٓٓٓٓ)       ذؼ النوف سبامنا. (ًْ  ربي

ٓرَّٓٓكُوٓ)       ذؼ البلـ سبامنا. (َٓربَْتٓكُرْٓ)  ونيطق (ّبِ  ربي

 مؾحق:ذُنطقذاحلرفذادلعرى
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ةٓئَِفحٞٓٓ)       َـّ ذؼ التا سبامنا. ( ُتْٓئِفَٓاةفَٓـْٓدََٓودْٓٓ) ونيطق ( َودَّتٓ  ربي

      (ََّْٓٓٓٓٓ ذُْخَْٓٓٓ) ونيطق (دتُّ َٓ ذؼ الداؿ سبامنا. ( ْٓ  ربي

 
 اء اغبرؼ اؼبعرل:جكيفية ى

 ال نتهجاه". طقنييقرأ يف اؽبجاء، كالذم ال يي  نيطقنذكر بقاعدة: "ما 

حرؼ معرل بعده متحرؾ 
 أك مشدد

 ىجاؤنبا                  نيطقال       

ٓ
َ
َظفُخٓ َظفُخٓأ

َ
  أ

 
حىا فػىٍتحىٍو طىا سيكيوٍف < حىٍط / تىا ضىم ٍو 

 < تي / 
 أحىٍطتي 

ًخَنۡٓ ـٍ ًٓسُٓهْٓيُٓخَنْٓٓيُلسُّ كىاٍؼ - ضىم ٍو كىاٍؼ شىد ٍه < ليكٍ  الى
 مٍ ًميٍم سيكيوٍف < كيٍم / لبىٍليٍككي ضىم ٍو 

 
 

 

 
 
 

 كعدـ توضيح النيطقبدكف قلقة 

كنيطق الطا ناقص، كالتا بدكف قلقة 
 كاضحة تمامنا
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إذا جاء بعدىا حرؼ  أف التنوين عبارة عن نوف ساكنة زائدة، كربرؾ ىذه النوف الزائدة بالكسر دائمناقلنا 
 .  اللتقاء الساكنُت، كذلك منعنا ساكن

 .اغبرؼ الساكن + ٓنِٓ <  حرؼ ساكن +    ٱ+   ٓ( التنوين) ٓنۡٓ     

 .ت بُت كلمتُت كما شرحناىا سابقناا كصبلن ألهنا جاءنيطقكحيذفت نبزة الوصل 
 .    اب التعلم سنكتبها لنبُت التحريك، فمن بفقط طقننوف التنوين ال تيكتب كتي كدبا أف 

َزٍةٓٓ: )مثاؿ ٍَ ُّ َزةٖٓل ٍَ ُْ ٓ ِ
َدهُۥ١َٓٓوۡيٞوٓىُِّكّ ةاٗلٓوََغدَّ ٌَ ِيََٓجََعٓ    ( ٢ٓٱَّلَّ

َزةٍٓ ) يف اآليتُت السابقتُت آخر اآلية األكىل كلمة منونة ٍَ ُّ (، كجاء بعدىا يف بداية اآلية الثانية نبزة كصل  ل

ِي كبعدىا حرؼ ساكن ) ارة عن حرفُت متماثلُت األكؿ (، كذكرنا يف درس الشىد ة أف اغبرؼ اؼبشدد عب ٱَّلَّ

 ساكن كالثاين متحرؾ.

ُٓ)  الكلمة األكىل ىكذا نيطقكتابة   إذف زَٓل ٓٱلَْلٍَِٓ َْ ِ (، كنوف التنوين بعده نبزة كصل، كبعد نبزة الوصل يٓد

منعنا من التقاء الساكنُت مع حذؼ نبزة الوصل يف  ) دائمنا (،حرؼ ساكن، فنحرؾ نوف التنوين بالكسر 

ُٓ)  :نيطقبالوصل فيصبح ال نيطقحالة ال ِٓل َزد ِيٍَٓ  (.ِِلَّ

ۡصَذَلرُّٓ) مثاؿ آخر:  ٍُ ۡ ئٍِذٓٱل ٌَ ۡٔ ئِذِٓ)  نيطق( ال يَ ٌَ ۡٔ ِٓيَ صْٓيُْٓ  (.ٓرَُٓذَلرٍُْٓ

 ىجاؤنبا                  نيطقال        ساكن عتنوين مالتقاء 
ئِٓٓٓٓٓ ٌَ ۡٔ ۡٓيَ َصةُقٍٓذٓٱل ئٍَِٓٓ ٌَ ۡٔ ِٓذِٓيَ َصةُقٓيُْٓ ـٍ سيكيوٍف ذىاٍؿ كىٍسرىٍه < ًذ / ٍَٓ نيوٍف كىٍسرىٍه الى

 < ًنٍل / ًذًنلٍ 

 مؾحق:ذالتؼاءذالتـوونذمعذداكن
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 إذا كجدتى نبزة الوصل دخلت على نبزة قطع ساكنة، فلننظر إىل رسم حرؼ نبزة القطع:
 لب نبزة القطع قنك  ؽبمزة قطع مضمومة، فسنقلب نبزة الوصلإذا كانت نبزة القطع شكل ) ؤ (،  -

 .الساكنة لواك مدية    
 قلب نبزة القطع نك  ؽبمزة قطع مكسورة، فسنقلب نبزة الوصل(،  ػػػإذا كانت نبزة القطع شكل ) ئػ -

 .الساكنة لياء مدية    

ََٓٓ) :مثاؿ ) ؤ ( ٍِ و ) نيطقال(  ٱۡؤدُ
ُ
ََٓأ ٍِ  (.ُٓذِٔنٓإِيٓ) نيطقال(   ٱۡئُذِٔنٓ : )مثاؿ ) ئػ ((، ك ٓدُ

حالة كصل الكلمة اليت بدايتها نبزة الوصل بالكلمة اليت قبلها، فاألمر سهل، كىو حذؼ نبزة الوصل كيف 
 كإثبات نبزة القطع الساكنة.

ََٓ مثاؿ: ) ٍِ ِيٓٱۡؤدُ ٓ ) نيطقال( ٓٱَّلَّ
َ
ََٓئْٓلَْلِٓخ ٍِ  .(ُٓذ

ٓ فبل يوجد عندىم )نبزتُت ثانيتهما ساكنة ، ا بُت نيطق: العرب ال ذبمع معلومة
َ
ٓأ
ۡ
ٓ  - أ

ُ
 ( . إِئۡٓ  -  ؤۡٓأ

 .-األكىل  -رؼ مد من جنس حركة اؽبمزة اليت قبلها حببدؿ اؽبمزة الثانية أما إذا اجتمعتا فتي 

ٓ فيكوف )
َ
ٓأ
ۡ
ٓ   -  أ

ُ
و   -  َءا ) هانيطق(    إِئۡٓ  -  ؤۡٓأ

ُ
 ، كما فعلنا يف األمثلة.( إِي  -  أ

التقاء نبزة كصل مع نبزة 
 قطع ساكنة

 ىجاؤنبا                  نيطقال       

ََٓ ٍِ وٓٱۡؤدُ
ُ
ََٓأ ٍِ  نبىٍزىٍه ضىم ٍو كىاٍك سيكيوٍف < أيكٓدُ

 كيوٍف < ًإلنبىٍزىٍه كىٍسرىٍه يىا سٍ ُٓذِٔنٓإِيٓٱۡئُذِٔنٓ

 مؾحق:ذاالبتداءذبفؿزةذالوصلذمعذهؿزةذقطعذداكـة
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 اغبرؼ ربت العبلمتُت ىاتُت إحدل كجدت إذا(:   )  الصغَت اؼبعُت أك(  )  اؼبطموسة الدائرة -ُ
 ،-أقرب ؽبا  نيطقتبدؿ الفتحة لكسرة ب إنك أم - الكربل اإلمالة حكم على فتدؿ ،لفتحةا من بدالن 

ةََمٜۡرٓ) حفص ركاية يف فقط كاحدة كلمة يف كىذه َٓ ٰ  (، كإذا كسرنا الرا فنبدؿ األلف اليت بعدىا يآك

ةيرََِٓمْٓا ) نيطقكنرققها، فتكوف   خالصة.(، لكن اؼبد أقرب لليا كليس يا  َٓ

 

 ىجاؤىا ةالكلم
ةََمٜۡر َٓ ٰ  ل< رً  رىا ًإمىالىٍو يىا صىًغَتىهٍ  ك

 

ٓدَٓأما إذا كجدهتا بكلمة )  -
ۡ
( بُت اؼبيم كالنوف كىي أيضىا الوحيدة عند حفص، فتدؿ على حكم  َِّةَ۬مأ

 . - ضم الشفتىُت دكف أم أثر من الضمةكىو  -اإلمشاـ 
ا، لكن عند كصل اؼبيم   بالنوف نطبق اإلمشاـ.كىجاؤنبا طبيعي جدن

 

فتدؿ كىي أيضىا الوحيدة عند حفص، بدالن من اؽبمزة كحركتها، (  ۡغَضِمَّٞٓء۬آأما إذا كجدهتا بكلمة ) -

 ها بُت نبزة كبُت حرؼ مد ؾبانس غبركتها أم األلف.نيطقعلى حكم تسهيل اؽبمزة حبيث يكوف 
 كمقطع اؽبمزة الثاين نطبق حكم التسهيل.كىجاء اغبكم عادم جدا، لكن عند صبع مقطع اؽبمزة األكىل 

(: خط أفقي ذبده فوؽ كلمة مشتقة من ) سىجىدى (، فتدؿ على موجب  ـــــــ ميوجب السجدة ) -ِ
 .ل عند عبلمة موضع السجدة التاليةالسجدة، لكن السجود ليس عندىا، بل بعدىا بقلي

 مؾحق:ذمصطؾحاتذادلصحف
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(: يأيت مع اػبط األفقي أك بعده بعدة كلمات أك بعده بآية، داللة على  موضع السجدة )  -ّ
 .ُالوصوؿ إليها، نسجد سجدة التبلكةموضع السجدة، فعند االنتهاء من اآلية اليت هبا ىذه العبلمة ك 

 :السابقتُت، فبلحظ مكاف العبلمتُتمثاؿ للعبلمتُت 

ٌَُٓٓۤدُجۡسَيَٓوِۤهَّلِل )  َمَٰنِٰتَٓو ةِٓػٓٱلصَّ ٌََِٓدٓاثَّحٌَٖٓ ۡرِضٓ
َ
ٓاَلٓٓةِٓػٓٱۡۡل ًۡ ُْ َلىئَِهُحَٓو ٍَ ۡ َوٱل

وَنٓ ُرون٤٩َٓٓيَۡصَذۡهِبُ َْ ةٓيُۡؤ ٌَ َٓوَيۡفَػئَُنٓ ًۡ ِٓ ِ ٔۡك ََِٓف ٌّ ًٓ ُٓ  ( . ٥٠۩ََٓٓيَةفَُٔنَٓربَّ

ٓٱۡىُلۡرَءاُنٓاَلَٓۤنوُدُجۡسَيٓمثاؿ آخر: ) ًُ ِٓ ًۡ
 ( .٢١ٓ۩ِٓإَوَذآكُرَِئَٓغيَ

 

ا  ،(: أيخذ حرؼ السُت رمزنا للسكت السكت ) -ْ  كالسكت ىو الوقوؼ عن التبلكة زمنىا يسَتنا جدن
 .نفستأف الوقف يأخذ زمننا أكرب كب نفس على آخر الكلمة، دبقدار حركتُت، كالفرؽ بينو كبُت الوقفتبدكف 

َٓراٖقٓ مثاؿ: ) َۡۡۜ ٌَ َۜٓۡۡالعبلمة آخر كلمة ) ،(٢٧َٓورًَِوٓ ، كبالتايل ييلغى ( فنقف على النوف بالسكت ٌَ

فوقها السكوف كال نشدد حرؼ الرا بسبب  ، كبالتايل نضعغامها مع أنو جاء بعدىا حرؼ الراحكم إد
 مواضع للسكت فقط، ىي:  ٓكغبفص  ،بالتايل عدـ اإلدغاـالسكت، ك 

ََٔصةۜٓۡٓ) -ُ  ُۥِٓغ ََٓيَۡػوَّٓلَّ ًۡ َ  .( سورة الكهف َٓول

ِ-  (ٓ َۢ ٌَ َِةٓ ۡييَ َٔ ٰ ٔآَْي ُ ۡركَِدَُةۜٓۡكَةل ٌَّ ٌَِٓ َِةٓ  .( سورة يس  َبَػَس

َٓراٖقٓ ) -3 َۡۡۜ ٌَ  .( سورة القيامة ٢٧َورًَِوٓ

ْ-  (ٓ ّۡۡۜ ةِلَ ٌَ ٓ َٓخَّنِ ۡدََنٰ
َ
ةٓٓأ  .( سورة اغباقة ٢٨ٌَ

ٔآْيَۡسِصُجَٔنٓٓ) -ٓ  ةٓاَكُُ ٌَّ ًِٓٓ ِ ٓكُئُب ٰ
َٓراَنَٓۡعَ ۖٓثَوۜۡۡ  .( سورة اؼبطففُت ١٤ّلََكَّ

                                                           
ييقاؿ فيو مثل ما ييقاؿ يف سجود الصبلة: "سبحاف ريب األعلى" ) ثبلثنا (، كلو أردت زيادة فقل: "اللهم لك سجدت كبك آمنت كلك أسلمت،   - ُ

 سجد كجهي للذم خلق كصوره، كشق ظبعو كبصره، حبولو كقوتو، تبارؾ اهلل أحسن اػبالقُت".
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يف الضبط غَت ىذه، لكن ذكرناىا يف الدركس السابقة كال داعي لذكرىا *توجد بعض العبلمات األخرل 
 مرة أخرل.
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ا لضبط قراءتنا طبقنا لكبلـ اهلل  ُعبلمات الوقف كاالبتداء يف اؼبصحف، كلفهم اؼبراد  -تعاىل  -مهمة جدن
ا  ن كبلـ اهلل كعدـ ربريفو أك اػبطإم عن علـو  -لؤلسف  -فيو فييفهم غَت اؼبراد، بسبب بعدنا الشديد جدن

 .الشرع كاللغة العربية باألخص
ـر فييفهم منو غَت اؼبراد، كلكن التـز بالعبلمات   كالضابط  كاؼبهم أنك ال تقف على كبلـ غَت مفهـو أك ؿبي

 من الصحة يف التبلكة كقفنا كبدءنا: االتالية لتحقيق أكرب قدرن 
 ،( *ىامة: هبب عليك أف تتوقف عن القراءة عند كجود ىذه العبلمة عبلمة الوقف البلـز ) -ُ
 دبا بعدىا، مثل:  ابتدئك 

ٓإَِلِّۡٓيُرَۡصُػَٔنٓ ) ًَّ ُٓث ُ ٓٱَّللَّ ًُ ُٓ َٓحۡجَػُس ََتٰ ۡٔ ٍَ ۡ َوٱل ُػَٔنَۘٓ ٍَ ٓيَۡص ََ ِي ةٓيَۡصَذِضًُتٓٱَّلَّ ٍَ  ( ٣٦ٓإِجَّ

ُػٔنَٓ )فتقف عند  ٍَ ََتٰٓ من ) ئكتبتد ،(َٰٓۘٓيَۡص ۡٔ ٍَ ۡ (؛ كإياؾ أف تقف على الكلمة اليت بعد العبلمة، أك َٓوٱل

 تربط الكبلـ اليت قبلها دبا بعدىا بالقراءة، فمثبلن اؼبثاؿ السابق لو كقفت على الكلمة اليت بعدىا 

ََتٰٓ ) ۡٔ ٍَ ۡ َوٱل ُػَٔنَۘٓ ٍَ ٓيَۡص ََ ِي ةٓيَۡصَذِضًُتٓٱَّلَّ ٍَ  كتستجيب !!.كبلمك أف اؼبوتى تسمع ( فييفهم من   إِجَّ

كىل ىذا ييعقل ؟!!، كإمبا اؼبراد من اآلية أف االستجابة خاصة باغبي الذم يستطيع السمع؛ فكن منتبهنا 
 .قراءة فقط أك الغناء بو كالتلحُتكأنت تقرأ، كتدبر القرآف، فإنو نيزؿ للتدبر كالعمل كليس لل

 

 عبلمة ضبط حكم اإلقبلب.بلـز كبُت : ييوجد فرؽ كبَت بُت عبلمة الوقف الملحظة ىامة

                                                           
1
 الشاىد من " اعبزرية ": - 

 الٍػويقيػػوؼً  مىٍعػرًفىػةً  ًمػػنٍ  الىبيػػدَّ   لًٍلػحيػريكؼً  يٍػًدؾى تىػٍجػوً  كىبىػٍعػدى 

 

 مؾحق:ذسالماتذالوقفذواالبتداء
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 .ذه خاصة بالنوف الساكنة كالتنوين(  كىكعبلمة اإلقبلب )  ،( : عبلمة الوقف البلـز )الحظ
 

( *ىامة: هبب عليك أف تيكمل القراءة كتقف على الكلمة اليت بعد ىذه عبلمة الوقف اؼبمنوع ) -ِ
كىذه العبلمة لن ذبدىا ببعض طبعات اؼبصاحف كلكن  ،العبلمة كتربط بُت الكبلـ الذم قبلها كدبا بعدىا

 توجد بالكثَت من اؼبصاحف فانتبو.
 مثاؿ: 

ٌََِٓوِّلّٖٓ)  ِٓ ٓٱَّللَّ ََ ٌِ ةٓلََمٓ ٌَ ٓ ًِ ٓٱىۡػِيۡ ََ ٌِ ِيَٓصةَٓءَكٓ ًَٓبۡػَدٓٱَّلَّ ُْ آَء َٔ ْۡ
َ
َجۡػَخٓأ ٓٱتَّ َِ ِ  ( ١٢٠َواَلَُِٓػٍيَٓٓوىَئ

، بأننا لو اتبعنا  ، كالكبلـ أيضنا موجو لنا ألمة ؿبمد  قد خاطب النيب  كمن اآلية نفهم أف اهلل 
لن قبد من اهلل موالة كال نصرة، كبالتاىل ف ،أىواء اليهود كالنصارل ككل من أشرؾ باهلل أك على غَت ىدل اهلل

 .سنخسر الدنيا كاآلخرة

ِٓفيجب الوقف على )  ٓٱَّللَّ ََ ٌِ ةٓلََمٓ ًِٓٓكال نقف على ) ،( ٌَ كنبدأ دبا بعدىا، حىت نربط جواب  ،(ٓٱۡىػِۡي

سبب لذلك العقاب
ي
 .الشرط بالشرط كالسبب اؼب

ٌََِٓوِّلّٖٓ فكيف ييعقل أف نبدأ من ) ِٓ ٓٱَّللَّ ََ ٌِ ةٓلََمٓ ( ىكذا، كأننا لبرب اؼبستمع أف  ١٢٠َواَلَُِٓػٍيٌَٓٓ

 كال ينصره بدكف سبب ؟!!.  اهلل يًتؾ النيب 

 كيتبقى لنا التايل. ما سبق أىم عبلمات الوقف كاالبتداء،

(: فلك اػبيار عند الوقف على  عبلمة ) الوقف الكايف ( الوقف اعبائز جوازنا مستول الطرفُت )  -ّ
لكن األفضل نقف من باب النػ فىس كالراحة يف القراءة  ،ىذه العبلمة أك التكملة دبا بعدىا فلن يتأثر اؼبعٌت

 كاجتنابنا للتعب.

ٓمثاؿ: )  َطدُّ
َ
ٓأ ًۡ ُُذ

َ
ةَٓءأ َٓ ٰ ثََجى ُٓۚ ةُٓء ٍَ ِمٓٱلصَّ

َ
 .( ٢٧َخۡيًلةٓأ
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(: فلك اػبيار عند الوقف على  عبلمة ) الوقف اغبسن ( الوقف اعبائز مع كوف الوصل أكىل )  -ْ
 ،لكن األفضل نيكمل بسبب ارتباط اؼبعٌت أكثر دبا قبلو ،ىذه العبلمة أك التكملة دبا بعدىا فلن يتأثر اؼبعٌت

 دبا بعدىا من باب النػ فىس كالراحة يف القراءة كاجتنابنا للتعب. أ، كييبتدكلكن الصغار يقفوف عليها
 مثاؿ: 

ةۖٓٓ) َلىئَِهُحَٓغّفٗ ٍَ ۡ وُحَٓوٱل َٔۡمَٓحُلُٔمٓٱلرُّ اٗثةٓٓيَ َٔ َٓوكَةَلَٓغ َُ ٓٱلرَّۡظَمٰ ذَِنََّٓلُ
َ
ٓأ َۡ ٌَ ٓ َٔنٓإاِلَّ ٍُ َٓحَذََكَّ  .( ٣٨الَّ

 

(: فلك اػبيار عند الوقف على ىذه  عبلمة ) الوقف التاـ ( الوقف اعبائز مع كوف الوقف أكىل )  -ٓ
كلكن الصغار يقفوف  ،لكن األفضل نقف بسبب إسباـ اؼبعٌت ،العبلمة أك التكملة دبا بعدىا فلن يتأثر اؼبعٌت

 ابنا للتعب.دبا بعدىا من باب النػ فىس كالراحة يف القراءة كاجتن أعليها، كييبتد
 مثاؿ: 

َٓجۡفصِٓٓ) َٓئَُقُٓططَّ ٌَ َو ۡٓۗ ًۡ ُُفِصُس
َ
آّۡلِ ٔآَْخۡيٗ ُفُِل

َ
ٔآَْوأ ًُػ ـِ

َ
ٔآَْوأ ُػ ٍَ َٓوٱۡش ًۡ ةٓٱۡشَذَفۡػُذ ٌَ ٓ َ ٔآْٱَّللَّ ُل ِّوٓفَٱتَّ

ۡفيُِعَٔنٓ ٍُ ۡ ٓٱل ًُ ُْ ْوَلىئَِمٓ
ُ
 .( ١٦ٓفَأ

 

كال يصح الوقوؼ على  (: هبوز لك الوقوؼ على أحد اؼبوضعُت فقط، عبلمة تعانق الوقف )  -ٔ
 .كليهما

دٗٓٓمثاؿ: ) ُْ ذَّلَِيٓىَٓذٰلَِمٓٱۡىِهَتُٰتٓاَلَٓرۡيَتَۛٓذًِِِّۛٓ ٍُ  (٢ّٓىِۡي

 

:  إذا كنتى تقرأ كنػىفىسيك ضاؽ كهبب أف تتوقف كال يوجد عبلمة كقف، ففي ىذه )ىاـ(الوقف اؼبضطر 
عندىا اؼبعٌت كوبسن الوقوؼ عليها كًقٍف عليها، كاستأنف التبلكة باليت كقفت عليها اغبالة اخًت كلمة يتم 

 أك بكلمة أخرل معها قبلها كأكمل، أم أىٍحًسن اختيار الوقف.
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ةٓمثاؿ: ) َٓ ٰ ۡوُٓؽَعى
َ
ًًَّحٓأ َٓغِظ ٔٓآْإاِلَّ ٓيَۡيَجُس ًۡ َ ةٓل َٓ َٔۡمٓيََرۡوَج ٓيَ ًۡ ُٓ جَّ

َ
 (٤٦َٓند

 ( للوقف عليها كنبدأ هبا مرة أخرل للتكملة . ًإال   لبًت كلمة )
 كمن باب التعلم للقارئ الصغَت نضع ربت الكلمة أك اؼبوضع ىذه العبلمة )               (

ةٓ) َٓ ٰ ۡوُٓؽَعى
َ
ًًَّحٓأ َٓغِظ ٔٓآْإاِلَّ ٓيَۡيَجُس ًۡ َ ةٓل َٓ َٔۡمٓيََرۡوَج ٓيَ ًۡ ُٓ جَّ

َ
 (٤٦َٓند

  فتيقرأ على مرتُت:

ٔۡمَٓ) -ُ ٓيَ ًۡ ُٓ جَّ
َ
َٓٓند ٔٓآْإاِلَّ ٓيَۡيَجُس ًۡ َ ةٓل َٓ ةٓٓ) -ِ       (ٓيََرۡوَج َٓ ٰ ۡوُٓؽَعى

َ
ًًَّحٓأ َٓغِظ  .(٤٦ٓإاِلَّ

 

 مثاؿ آخر: 

( ُٓۚ َُۡهُٰر
َ
ةٓٱۡۡل َٓ ٌََِٓتۡذِ ٰٞخَٓتۡرِيٓ َٓصنَّ ًۡ ُٓ َ ٰيَِحِٰخٓل ٔآْٱىصَّ يُ ٍِ ٔآْوََغ ُِ ٌَ َٓءا ََ ِي ٓٱَّلَّ  ( إِنَّ

ٰخٞٓٓكلبًت كلمة ) (، ألنو سييفهم من  َتۡرِي( للوقف عليها كاالبتداء هبا، كإياؾ أف زبًت كلمة )  َصنَّ

 الكبلـ أف اعبنات ىي اليت ذبرم !!، كىذا خطأ كاضح، بل األهنار اليت ذبرل من ربت اعبنات، فانتبو ! . 

( ٌَِٓ ٰٞخَٓتۡرِيٓ َٓصنَّ ًۡ ُٓ َ ٰيَِحِٰخٓل ٔآْٱىصَّ يُ ٍِ ٔآْوََغ ُِ ٌَ َٓءا ََ ِي ٓٱَّلَّ ُۚٓإِنَّ َُۡهُٰر
َ
ةٓٱۡۡل َٓ  ( َتۡذِ

 فتيقرأ على مرتُت:

ٰخٞٓ ) -ُ َٓصنَّ ًۡ ُٓ َ ٰيَِحِٰخٓل ٔآْٱىصَّ يُ ٍِ ٔآْوََغ ُِ ٌَ َٓءا ََ ِي ٓٱَّلَّ  ( ٓإِنَّ

ٰخٞٓ) -ِ                                                      َُۚٓٓصنَّ َُۡهُٰر
َ
ةٓٱۡۡل َٓ ٌََِٓتۡذِ  ( َتِۡريٓ
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 -كال صعب  ،أك يعتربكهنا صعبة ،توجد بعض كلمات القرآف اؼبهمة اليت يكثر هبا اػبطأ من بعض القراء
فوجب علينا التنبيو على األخطاء كالتوضيح، للتيسَت عليهم  ،يف القرآف الكرًن، بل ىو مييىسر -بإذف اهلل 

 كعلى كل مبتدئ.
 

ُٓ ٓٱَّللَّ ًُ ُٓ ًَۡهفًَِه  فََص
 ٓحركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على حسب الدركس اليت تعلمناهالًتكيز على ضبط  -

ٰٓـٓ/ـهَٓـ/ ـفًِـٓ/ـًَهۡٓـٓ/ـصَٓـٓ/ـفَٓ ]         ٓٱىلَّ ًُ  [ٓ/ُّٓـ/ ـُٓ

 كنركز على نبس حرؼ الكاؼ الساكن.

ٔهُٓ ٍُ ًَۡنُٰه ۡشَل
َ
 فَأ

 ٓالًتكيز على ضبط حركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على حسب الدركس اليت تعلمناه -
ًۡٓـ/ـأَشۡٓـ/ـفَٓٓ]                    ٔـ/ـهُٓـ/ـَنٰٓـ/ـَل  [  / هُٓ/ ٍُٓ

ة َْ ٔ ٍُ ُه ٌُ ُُۡيزِ
َ
 خ

 الًتكيز على ضبط حركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على حسب الدركس اليت تعلمناه  -

ٔـ/ـهُٓـ/ـٌُٓ/ ٓزِٓـ/ـُُيۡٓ/ ٓأَٓٓ]                   ة/ ٍُٓ َْٓ/  ] 

َِة َػ ٌَّ  ٱۡرَنتٓ
ٍَٓ )  اؼبيم مع الغنة، بدكف أثر للبايف للباغاـ كامل إد - ٍْ َِةإِْرَن  (. َػ

 مؾحق:ذكؾؿاتذمفؿة
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ُهٔنَٓ ّصِ ٍَ  ُح
 ٓالًتكيز على ضبط حركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على حسب الدركس اليت تعلمناه -

صِّٓـٓ/ـيُٓ ]                            ٓ[/ ٓنَٓ/ ُٓهٔـٓ/ـٍَ
ِدي ۡٓ ِّٓدِيٓٓ|َٓٓٓح َدىٰٓٓ|ٓيَ ۡٓ  ُح

لكن الًتكيز على ضبط حركات الكلمات السابقة، فكلهن متشاهبات يف األحرؼ  -
 على حسب الدركس اليت تعلمناه  تلفات يف الضبط، نقسمهن كنتهجاىاـب

        [ٓٓۡٓ ٓۡٓٓ] | [ِّٓٓدِيـٓ/ـيَٓ ]|  [ ِديـٓ/ـَح  [َٓدىٰٓـٓ/ـُح

ُزوٗٓ  ٓٓاُْ
 .الًتكيز على ضم الزا كعدـ تسكينها -

َٰٰٔر ًۡٓفَٱدَّ  ُت
 الًتكيز على ضبط حركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على حسب الدركس اليت تعلمناه  -

                  [ٰٓٓ ًۡٓ/ َٰٓٔر/  فَٱدَّ ًْٓخْٓرَٓادَٓدْٓفَٓٓ) انيطقن  [ / ُٓت  ( ُت

ٔۡهُٓ َِّ ٍَ ۥٓ|َٓٓحَذ ُّ َُ ۡٔ َِّ ٍَ  َحَذ
مضمومة حركة كاحدة فقط،  ركات الكلمتُت، فاألكىل آخرىا ىاالًتكيز على ضبط ح -

 .بعدىا مد صلة كقبلها نوف مفتوحة مضمومة حبركتُت مد ألف ىا كالثانية 
ا ًٔ  ُنُف

مضمومة كليست ساكنة، كىذا خطأ شائع  ركات الكلمة، الفاالًتكيز على ضبط ح -
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ابالتسكُت كمنتشر  ٓ.جدن
ة ٍَّ  ُِػِ

 ٓحسب الدركس اليت تعلمناه الًتكيز على ضبط حركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على -
                             [ِٓٓ ةـٓ/ـُ ٍَّ  [ ػِ

َُٓءادَٓ َوٓٱَّللَّ َِ ٰ  ى

 ٓالًتكيز على ضبط حركات الكلمة، نقسمها كنتهجاىا على حسب الدركس اليت تعلمناه -
ٰٓدَٓ/ َٓءآ]                         ٰٓـ/ ـٓى َوٓٱىلَّ  [/  ُّٓـ/ ـَِ

 الصغَتة. نيطق كربريك اليا كنركز على
َٓ ََٓٓٓٓ|َِٓٓٓٓيۡٓٱَّلَّ ِي  ٱَّلَّ

ذاؿ مفتوحة  ،تدؿ على اثنُت الًتكيز على ضبط حركات الكلمة، فالكلمة األكىل مثٌت -
مدية  ذاؿ مكسورة كيا ،لى أكثر من اثنُتأما الثانية صبع تدؿ ع لينية كنوف مكسورة، كيا

 .مفتوحةكنوف 
َِٓ يۡ ََٓٓ|َٓٓخِٰلَ  َخِٰلِي

توحة تدؿ على اثنُت داؿ مف ،الًتكيز على ضبط حركات الكلمة، فالكلمة األكىل مثٌت -
مدية  اؿ مكسورة كياد ،لينية كنوف مكسورة، أما الثانية صبع تدؿ على أكثر من اثنُت كيا

 .مفتوحةكنوف 
ة َٓ  َوٱَۡضِۡبٓٓ|َُٓٓۡۡضُِب

 .الًتكيز على ضبط االستطالة فيهما -
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ۥٓٓ ُّ َُّ
َ
يََمَٓعًداَوخ ْۡ

َ
وَّلٰٓٓأ

ُ
 ٱۡۡل

َِٓعدَٓٓ) نيطقالًتكيز على ربريك نوف التنوين بالكسر فيكوف ال -  .(  واَلْٓلُُٓ

 ءٍٓلَِظةْيۡٓٓٓٓ|ٌِٓٓٓٓةْاَحٖٓ
 (.  لَِظًْـإِنْٓٓ)( ك  َبحٌِٖٓٓ ) نيطقاأللف فيهما فيكوف ال نيطقالًتكيز على عدـ  -

ۡحًْدٖٓ
َ
ٓٓ|ٓثِد ِخَّ ٌّ فَإِيَْٓ

َ
 أ

يۡدٖٓٓ) نيطقفيهما فيكوف ال اليا نيطقالًتكيز على عدـ  -
َ
ِٓ )( ك ٓثِد فَإ

َ
ٓأ ِخَّ ٌّ  ). 

يََنٰتِٓ ةِٓٓ|ٓٱلػَّ ٰٔ يَ  ٱلػَّ
   نيطقفيكوف ال ،كإبداؿ الواك يف الثانية ألف ،الواك يف األكىل نيطقالًتكيز على  -

(ٓٓ
َ
َٔٓأ يَ ٓٓ( ك  ) تِٓاغَّ

َ
 .(ٓةََِٓلَٓػّٓغْٓأ

ةِٓٓٓ ٰٔ ًَ ةَٓٓٓ|ٱۡۡلَ ٰٔ َن  ٱلزَّ
ًَِٓةۡلَْٓخَٓٓ) نيطقالًتكيز  على إبداؿ الواك فيهما ألف فيكوف ال - ٓٓ)ك  (ٓة

َ
ٓ.(ٓةََٓكٓزَٓزْٓأ

 

 ٱۡئُذِٔنٓ
 .(  ُذِٔنٓإِي  ) نيطقمدية فيكوف ال يز  على إبداؿ اؽبمزة الثانية ياالًتك -

ٓ
ٓ
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ٓ

 ىجاء بعض الكلمات:
 ىجاؤىا الكلمة
ٓۡ  سيكيوٍف < بىٍس ... .بىا فػىٍتحىٍو ًسٍُت  َفحٗٓثَػۜۡ

ُؿٓ ُ ٍو بىا ٍسكيوٍف < يىٍب / ًسٍُت ضىم ٍو < سي ... . َحۡجػۜۡ  يىا فػىٍتحى

ٍُٓ ۡ ًۡٓٱل ٍو يىا ٍسكيوٍف < صىٍي ... .ِٓفُرونَٓػَۜ  ... صىاٍد فػىٍتحى

 نيوٍف ضىم ٍو نيوٍف سيكيوٍف < نيٍن ... . ِجُٓٓۨنٓ
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         تهجي

 اىَفةِتَحِٓ        ةوَرُس 

 آيات        7 

ٓ

ٓ

 مؾحق:ذتفجيذدورةذالػاحتة

 نىوبالتاليىلوستىمنىسورةىالفاتحةآاالستعاذةىلوستىمنىالقرى:ىىملحوظةى
 كاى،ىفكيىلوستىآوةىمنىالفاتحةى.ُنطقىمتعللهاىاوكتبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ِٓمۡسِبٓ ًِ ِٓٱلرَِّنَٰمۡحٓٱلرَِّظً  ١ٱَّللَّ

ِٓ ُغُٔذٓث
َ
ِٓأ ٓٓٱَّللَّ ََ ًۡٓٱٌِ َٓطٰٓلظَّ ًِٓٱَِ ٓٓٓٓٓ لرَِّصً

ٓٓٓٓ
 

 

 

ٓ

ٓ

ٓٓٓٓٓ

ٓ
ٓ

ٓ

ٓ

ٰٓـ /ـٓبِصۡٓ ٓٱىلَّ ٓٱلرَّٓـ /ـَٓمٰٓـ /ـِّٓٓٱلرَّظۡٓـ /ـًِٓ ٓـ /ـِٓظً /َِٓ ًِ١ 

ـٍ شىد ٍه <  ًبسٍ بىا كىٍسرىٍه ًسٍُت سيكيوٍف <  ٍو أىًلٍف  - ًملٍ / ًميٍم كىٍسرىٍه الى ـٍ فػىٍتحى / ىىا   ٍللى ًبٍسمً /  الى <  صىًغَتىهٍ الى
ٍو أىًلٍف  حٍ رى ًىرٍ ٍللى ًبٍسمً /   رىحٍ رىا فػىٍتحىٍو حىا سيكيوٍف <  - ًىرٍ كىٍسرىٍه رىا شىد ٍه <  /   مىا<  صىًغَتىهٍ /  ًميٍم فػىٍتحى

/ حىا كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  رى رٍ ٍحمىانً رى رٍ ىً ٍللى رى / ًبٍسمً رىا فػىٍتحىٍو <  -  نًرٍ / نيوٍف كىٍسرىٍه رىا شىد ٍه <  مىارىحٍ رٍ ىً ٍللى ًبٍسمً 
  ـً / ًميٍم كىٍسرىٍه <  ًحىرى رٍ ٍحمىانً رى رٍ ىً ٍللى ًبٍسمً /  ًحى

اًنرٍ رى ًىرٍ لى ًبٍسًملٍ /<<                                             ًحيمً رى ٍحمى

ٓٓ
َ
ِٓٓ/ُذٓٓ /ُغٔٓ /أ ٰٓث ٓ / ٌِــٓ/ِّٓٓـ /ـٓٱىلَّ ََ ًۡٓٱـ ـٰٓ /ـٓلظَّ ٓٱِنٓ /ٓٓـَف ًِٓ /ِصًـٓ /لرَّ  ـ

ـٍ شىد ٍه <  أىعيوذي /  ذي / ذىاٍؿ ضىم ٍو <  أىعيو/  عيو/ عىٍُتٍ ضىم ٍو كىاٍك سيكيوٍف <  أى نبىٍزىٍه فػىٍتحىٍو <   - ًبلٍ / بىا كىٍسرىٍه الى
ٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه <  ـٍ فػىٍتحى ٍو ًشٍُت شىد ٍه <  ًـ / ًميٍم كىٍسرىٍه <  هً ٍللى بً /  قً / ىىا كىٍسرىٍه <  لى بًلٍ /  الالى  نىشٍ / نيوٍف فػىٍتحى

ٍو يىا ٍسكيوٍف <  - ٍو أىًلٍف صىًغَتىٍه  <  ىٍ شى شٍ ًمنى /   ىٍ شى نىشٍ /  شىىٍ ًشٍُت فػىٍتحى / نيوٍف   ٍيطىاشى شٍ ًمنى /  طىا/ طىا فػىٍتحى
/ ًميٍم كىٍسرىٍه  ًجيرى ٍيطىاًنرٍ شى شٍ ًمنى <  ًجي/ ًجيٍم كىٍسرىٍه يا ٍسكيوٍف <   رى ًنرٍ /   رى رىا فػىٍتحىٍو <  - نًرٍ كىٍسرىٍه رىا شىد ٍه < 

   ًجيمً رى ٍيطىاًنرٍ شى ًمنىشٍ /  ـً < 

هً أىعيوذي /   ًجيمً رى ٍيطىانًرٍ شى شٍ ًمنى  بًٍللى
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ٍَِيٓ ٓٱىَۡعٰيَ َِٓرّبِ ُدَّٓلِلَّ ٍۡ  ٢ٱۡۡلَ

ٓ ًِ  ٣ٱلرَِّنَٰمۡحٓٱلرَِّظً

ٓ
ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ
ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٍۡٓـ /ـٓٱىۡٓ ٰٓٓ/ٓدُٓـ /ـَٓع ٓٱىۡٓٓ /ِّٓٓـ /ـٓىِلَّ ٓـ /ـًٍِٓـ /ـٓيَٓـ /ـَٓعٰٓـ /ـَٓرّبِ ََ٢ 

ـٍ سيكيوٍف <  ٍو الى ٍو ًميٍم سيكيوٍف <  أىؿٍ نبىٍزىٍه فػىٍتحى ـٍ   أىٍلحىٍمدي /   دي / دىاٍؿ ضىم ٍو <  أىٍلحىمٍ /  حىمٍ / حىا فػىٍتحى / الى
ـٍ شىد ٍه <  ٍو أىًلٍف  -  ًللٍ كىٍسرىٍه الى ـٍ فػىٍتحى /    هً ٍللى أىٍلحىٍمدي لً /    هً ٍللى لً /  قً / ىىا كىٍسرىٍه <  ٍللى لً /  الى <  صىًغَتىهٍ الى
ٍو بىا شىد ٍه <  ـٍ سيكيوٍف  <  - رىبٍ رىا فػىٍتحى ٍو أىًلٍف  لٍ ٍببً رى /  ًبلٍ بىا كىٍسرىٍه الى ـٍ  ٍلعىابً رىبٍ /  عىا<  صىًغَتىهٍ / عىٍُتٍ فػىٍتحى / الى

/   ٍلعىالىًمينى بً رىبٍ /  فى / نيوٍف فػىٍتحىٍو <  ٍلعىالىًميبً رىبٍ /  ًمي/ ًميٍم كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  ٍلعىاؿى بً رىبٍ /  ؿى فػىٍتحىٍو < 

 ٍلعىالىًمينى بً ًه رىبٍ ٍللى أىٍلحىٍمدي لً 

وصل تقلب  َهْمَزهْ 

ٓ  قطع مفتوحة َهْمَزهْ ل
َ
 أ

ٓٱلرَّٓـ /ٓـَمٰٓـ /ٓـٱلرَّظۡٓٓٓٓٓٓ  ٣ًِٓٓـ /ٓـِظً /َِٓ

 َهْمَزهْ وصل تقلب ل َهْمَزهْ 

ٓٓ قطع مفتوحة
َ
 أ

ٍو رىا شىد ٍه <  ٍو أىًلٍف  حٍ رى أىرٍ /   رىحٍ رىا فػىٍتحىٍو حىا سيكيوٍف < - أىرٍ نبىٍزىٍه فػىٍتحى /  ٍحمىارى أىرٍ /  مىا<  صىًغَتىهٍ / ًميٍم فػىٍتحى
/   ًحيرى ٍحمىاًنرٍ رى أىرٍ /  ًحي/ حىا كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  رى ٍحمىانًرٍ رى أرٍ /  رى رىا فػىٍتحىٍو <  - نًرٍ نيوٍف كىٍسرىٍه رىا شىد ٍه < 

انً رى أىرٍ /     ـً ًميٍم كىٍسرىٍه <    ًحيمً ٍررى ٍحمى
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ٓ َِ ِٔۡمٓٱّلِي  ٤َمٰيِِمٓيَ

 ٥إِيَّةَكَٓجۡػُجُدِٓإَويَّةَكٓنَۡصَذػُِيٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓٓ

ٔۡٓٓ/ٓمِٓـٓ/ـٓيِٓـٓ/ـَٓمٰٓ ٓـٓٓ/ـِٓمٓٱّلِيٓ/ٓيَ َِ٤ 

ٍو أىًلٍف  ـٍ كىٍسرىٍه <  مىا< صىًغَتىٍه ًميٍم فػىٍتحى /                          مىاًلكً /  ؾً / كىاٍؼ كىٍسرىٍه <  مىاؿً /  ؿً / الى
ٍو كىاٍك سيكيوٍف <  /  ًدمدىاٍؿ كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  - ًمدٍ /  ًميٍم كىٍسرىٍه دىاٍؿ شىد ٍه <   يػىوٍ يىا فػىٍتحى

   ينً دً ًمدٍ يػىوٍ /  فً / نيوٍف كىٍسرىٍه <   مًمٍددً يػىوٍ  / م دً ًمدٍ 

 ًمٍدًدينً مىاًلًك يػىوٍ /                            

ٓـ /ـٓػًِـٓ/ـٓذَٓـ /ـٓنَصۡٓٓ/ٓكَٓ /ٓإِيَّة /ٓوَٓٓ/ٓدُٓٓ/ ـجُٓـ /ـَٓجػۡٓ /َكٓ /ٓإِيَّة َُ٥ 

ٍو أىًلٍف سيكيوٍف <  - ًإمٍ نبىٍزىٍه كىٍسرىٍه يىا شىد ٍه <  /  اؾى يى ًإيػٍ /  ؾى / كىاٍؼ فػىٍتحىٍو <  ايى ًإيػٍ /  يىايىا فػىٍتحى
/ كىاٍك فػىٍتحىٍو  نػىٍعبيدي /  دي / دىاٍؿ ضىم ٍو <  نػىٍعبي /  بي / بىا ضىم ٍو <  نىعٍ نيوٍف فػىٍتحىٍو عىٍُتٍ سيكيوٍف < 

ٍو أىًلٍف سيكيوٍف <  - ًإمٍ / نبىٍزىٍه كىٍسرىٍه يىا شىد ٍه <   كى <  /  ؾى / كاىٍؼ فػىٍتحىٍو <  ايى ًإيػٍ / كى  يىايىا فػىٍتحى
ًإيػٍ  / عىٍُتٍ كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف  نىٍستى /<  تى / تىا فػىٍتحىٍو <  نىسٍ / نيوٍف فػىٍتحىٍو ًسٍُت سيكيوٍف <  اؾى يى كى
  نىٍستىًعيني /  في / نيوٍف ضىم ٍو <  نىٍستىًعي/  ًعي <

ًإيػٍ يى ًإيػٍ /                        اؾى نىٍستىًعيني يى اؾى نػىٍعبيدي كى
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ٓ ًَ ۡصَذلًِ ٍُ ۡ َرَٰطٓٱل ِدَُةٓٱلّػِ ْۡ  ٦ٱ
ٓ ًَ ۡصَذلًِ ٍُ ۡ َرَٰطٓٱل ٦ٱلّػِ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ْٓۡ صۡٓـ /ـَٓطٓٱىۡٓ /َٓرٰٓـ /ـٓٱلّػَُِٓٓة /ٓدِٓـ /ـٱ ٓـٓ/ـٓلًِـٓ/ـٓذَٓـٓ/ـٍُٓ ًَ٦ٓ 

صىاٍد   - نىصٍ / نيوٍف فػىٍتحىٍو صىاٍد شىد ٍه <  ٍىدً إً /  دً / دىاٍؿ كىٍسرىٍه <  هٍ إً نبىٍزىٍه كىٍسرىٍه ىىا ٍسكيوٍف < 
ٍو أىًلٍف  صً ًإٍىًدنىصٍ /  صً نىصٍ /  صً كىٍسرىٍه <  / طىا فػىٍتحىٍو رىا صً ٍىًدنىصٍ إً  / رىا<  صىًغَتىهٍ / رىا فػىٍتحى

ـٍ سيكيوٍف <  /<  ميسٍ / ًميٍم ضىم ٍو ًسٍُت سيكيوٍف < رىاطىٍل صً ٍىًدنىصٍ إً /  طىلٍ الى
 ًقي / قىاٍؼ كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  رىاطىٍلميٍستى صً ٍىًد نىصٍ إً / تى / تىا فػىٍتحىٍو <  رىاطىٍلميسٍ صً ٍىًدنىصٍ إً 

   ـى   / ًميٍم فػىٍتحىٍو <  رىاطىٍلميٍستىًقيصً ٍىًدنىصٍ إً / 
    

 رىاطىٍلميٍستىًقيمى صً ٍىًدنىصٍ إً /                            

وصل تقلب  َهْمَزهْ 

 إمكسورة قطع  َهْمَزهْ ل
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ًٓۡ ِٓ ًۡ
ۡغُؾِٔبَٓغيَ ٍَ ۡ َٓدۡيِٓٱل ًۡ ِٓ ًۡ

َخَٓغيَ ٍۡ ۡجَػ
َ
ٓخ ََ ِي ٓاىَِّيِٓٓغَرَٰطٓٱَّلَّ  ٧َٓواَلٓٱلؾَّ

ٓاىَِّيٓ  ٧َواَلٓٱلؾَّ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ
 

 

 

 

 

 

 

ُۡٓٓ/ََٓٓـ /ـِٓذيـ /ـَٓطٓٱىَّٓ /َٓرٰٓـ /ـٓغِٓ ٍۡٓـ /ـٓخَ ًۡٓـ /ـٓغَٓٓ/َٓخٓـ /ـَٓػ ًۡٓـ /ـٓيَ ِٓٓ/ًٓٓۡ رِٓـ / ـَد
غۡٓـ /ـٓٱىۡٓ ًۡٓـ /ـٓغَٓ /ِبٓ /ُٓؾٔـ /ـٍَٓٓ ًۡٓـ / ـيَ ٓاّلِٓ /ٓوَٓٓ/ِٓٓ ٓـ /ـٓاَلٓٱلؾَّ ََ٧ 

ٍو أىًلٍف  صً صىاٍد كىٍسرىٍه <  ـٍ شىد ٍه <  ًصرىا/  رىا < صىًغَتىهٍ / رىا فػىٍتحى ٍو الى ـٍ فػىٍتحىٍو < - طىلٍ / طىا فػىٍتحى /  ؿى  الى
ٍو نيوٍف  ًذينى لى ًصرىاطىلٍ /  فى / نيوٍف فػىٍتحىٍو <  ًذملى ًصرىاطىلٍ /  ًذم/ ذىاٍؿ كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  لى ًصرىاطىلٍ  / نبىٍزىٍه فػىٍتحى

ٍو ًميٍم سيكيوٍف < أىٍف  سيكيوٍف < ـٍ  عى / عىٍُتٍ فػىٍتحىٍو < تى أىنٍػعىمٍ /  تى / تىا فػىٍتحىٍو <  أىنٍػعىمٍ / عىٍم / عىٍُتٍ فػىٍتحى / الى
ٍو يىا ٍسكيوٍف <  ٍو يىا ٍسكيوٍف <  عىلىٍيًهمٍ /  ًىمٍ / ىىا كىٍسرىٍه ًميٍم سيكيوٍف <  عىلىيٍ /  لىيٍ فػىٍتحى / رىا   غىيٍ / غىٍُتٍ فػىٍتحى

ـ سيكيوٍف <  ٍو غىٍُتٍ سيكيوٍف <  غىٍيًرؿٍ /<  ًرؿٍ كىٍسرىٍه الى / ضىاٍد ضىم ٍو كىاٍك سيكيوٍف <  غىٍيرًٍلمىغٍ /  مىغٍ / ًميٍم فػىٍتحى
ٍو يىا ٍسكيوٍف < عى / عىٍُتٍ فػىٍتحىٍو < غىٍيرًٍلمىٍغضيوبً /  بً /  بىا كىٍسرىٍه <  غىٍيرًٍلمىٍغضيو/<  ضيو ـٍ فػىٍتحى /  لىيٍ / الى
ـٍ فػىٍتحىٍو ضىادٍ  كى / كىاٍك فػىٍتحىٍو <  عىلىٍيًهمٍ / ًىٍم / ىىا كىٍسرىٍه ًميٍم سيكيوٍف <  عىلىيٍ  ضىاٍد  - لىضٍ شىد ٍه <  / اٍل

ٍو أىًلٍف  ـ شىد ٍه <  مىدٍ فػىٍتحى ـٍ كىٍسرىٍه يىا ٍسكيوٍف <  - ؿٍ ضىاااالى                               فى / نيوٍف فػىٍتحىٍو <  يٍللً اااضى كىلىضٍ /  ًليالى

 ينى ااٍللً اضى كىلىضٍ / 

 ااٍلًلينى اضى كىلىضٍ عىلىٍيًهٍم  غىٍيرًٍلمىٍغضيوبً  عىلىٍيًهمٍ  أىنٍػعىٍمتى  ًذينى لى ًصرىاطىلٍ  /

    

 حركات 6

أكثر من حركتُت، كلك اؼبد يف  اؽبمزة ال سبدمُت (، بكلمة ) آ نيطقحُت ال  الصبلةيف ملحوظة:
 .آميػيػُتميُت  أك  آمُت  أك  : آفيكوف النيطق كالتايل اؼبيم حركتُت أك أربع أك ست حركات،
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 ياذا بعد تعهى انقاعدة اننورانيت؟
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، طواؿ عمرؾ حىت تزدىر كتثمر بعد زراعة شجرة ما كهتتم هبا حىت تكرب فبلبد من مراعاهتا كاالىتماـ هبا -
 ككذلك طالب القاعدة النورانية.

كوبافظ على اؼبستول الذم كصل لو لكن فبعد أف يتعلم الطالب القاعدة النورانية، البد أف يكمل اؼبسَتة 
 مع التطوير.

فبلبد  -إذا كاف الطالب صغَتنا  -ككيل األمر  اؼبعلِّمكىذه اؼبرحلة اليت بعد تعلم القاعدة النورانية ىي مهمة 
 من تشجيعو كإرشاده.

أف تكوف   الطالب بعد تعلم القاعدة النورانية، فأسأؿ اهللتوجو  كسأحاكؿ ىنا كتابة بعض الكلمات اليت
 كلمات موفقة نافعة.

ا، ليست صعبة كخطرة من جانب التعلم، بل من  ا: ىذه اؼبرحلة طويلة كصعبة كخطرة جدن تنبيو ىاـ جدن
 ُ.اؼبعلِّمجانب 

يف ىذه  ستستمر معو أك يستمر معو ابنكاؼبناسب الذم  اؼبعلِّمفبلبد أخي الطالب أك كيل األمر أف زبتار 
 .ِإف  ىذا العلم دين، فٍلينظٍر أحديكم فبن يأخذي دينىو (: )   اهللرسوؿ اؼبرحلة، فقد قاؿ 

 

كتأكد سبامنا أف الطالب سيتأثر بعقيدة معلمو، ألنو سيبلزمو كسيسمع منو، كسيتلقى منو معتقده، كىذا 
 ؾبرب ككاضح من أحداث مشاهبة.

كالتابعوف ؽبم، فليس كل مدعي  كأصحابو  ففي ىذا الزمن الذم انتشر فيو عقائد ـبالفة ؼبا هنجو النيب
 . علم شرعي فهو على منهاج النيب

 متقننا ؽبذا الفن كـبضرمنا فيو. فاخًت معلمنا صحيح اؼبعتقد، على علم كدراية دبا سيعلمو ابنك، 

                                                           
 ألىل السنة فتاكل كثَتة يف ىذا األمر، مثل العبلمة صاحل الفوزاف، كعبداهلل البخارم، كغَتىم فبن على ىديهم. ) راجع اليوتيوب ( - ُ
 (، كتاب اعبامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب.َُْحديث مرفوع، رقم ) - ِ
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 الطالب بعد تعلم القاعدة النورانية: مهمات -
 التدرب على القاعدة النورانية كالتبلكة بالتجويد. -ُ    
 . -باألخص الكتابة العثمانية القرآنية  -الكتابة كاإلمبلء تعلم  -ِ    
 تعلم اؼبزيد من أحكاـ التجويد اليت مل تأت معو يف شرح القاعدة النورانية. -ّ    
 حفظ كتعلم منت ربفة األطفاؿ كاعبزرية. -ْ    
 فظ القرآف الكرًن بالتجويد، مع حفظ معاين كبلمتو كمعرفة تفسَته.ح -ٓ    

على هنج النبوة كما سار  -سواء كاف الطالب صغَتنا أك كبَتنا  -ككل ىذا يسَت معو تعلم العلـو الشرعية 
الًتكيز على ف، ألف تعلم العقيدة كالفقو ككاجبات الدين أىم كأكجب من كالتابعو   عليو أصحاب النيب
 فقط. حفظ القرآف الكرًن

الطالب الصغَت أف ينزؿ من الشبكة  اؼبسئوؿ عنكقبل أف أتكلم عن كل نقطة من اؼبهمات، فأرجو من 
العنكبوتية مناىج كزارة التعليم باؼبملكة العربية السعودية، فهي مناىج موثوقة، ميسرة، كاضحة، متسلسلة، 

 كأصحابو كالتابعُت.  ـبدكمة علمينا كفنينا، على هنج النيبمتدرجة، مدعمة بالصور التوضيحية، 
كىذه اؼبناىج يعرفها أىل السعودية كمن درس يف مدارسها، كيتعلمها الطالب مع مسَتة تعلم التجويد 

 كحفظ القرآف الكرًن.
كأىم ما يبيز ىذه اؼبناىج أف لكل علم شرعي كتب مستقلة، فالتوحيد كالفقو كالتفسَت كاغبديث كالسَتة، 

 ف، كتاب الطالب، ككتاب النشاط.اكتابل فن منهم  لك... ، كالتجويد، ككالًتبية، 
 ففيها خَت كبَت ال ربـر نفسك كابنك أك طالبك منو.
 نرجع لتوضيح مهمات ما بعد تعلم القاعدة النورانية.
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بدكف  على طالب القاعدة النورانية أف يبدأ بعد تعلم القاعدة بالتدرب على التبلكة اغبرة من اؼبصحف

لو من اؼبواضع اليت مل يبر عليها سابقنا يف اغبفظ، مثل السور الطواؿ: النساء،  اؼبعلِّم، بشرط أف يفتح ىجاء
 قد حفظو سابقنا.نتأكد فعبلن أنو يقرأ فبا تعلمو يف القراءة كليس من حفظ حىت ، ..األنعاـ، األعراؼ، .
بتوضيح  اؼبعلِّمدم، فبل يتسرع ما سواء كاف خطأ قراءة أك خطأ تطبيق حكم ذبوي ككلما كقع يف خطإ

 . ُأك ييًشر بيده ل يصدر صوتنا لكي يعًتض على اػبطإالصواب، ب
يبدأ الطالب بالًتكيز كتطبيق ما تعلمو يف القاعدة من ىجاء الكلمة حىت يتوصل للصحيح،  كعند ىذا التنبيو

 دكف معلِّم. أك االستصعاب الصحيح عند اػبطإ نيطقفهذا ىو ىدؼ القاعدة كىو التوصل لل
 .اؼبعلِّمألف كل ذلك تعلمو سابقنا، إال يف اغباالت النادرة اليت حينها يتدخل 

ا على نفسو، مثل  ِدعاماتفبلبد أف نزيل ال اليت يعتمد عليها من احمليطُت بو، كالبد أف ينطلق دبفرده معتمدن
 لدراجة.ا ركوبالذم يتعلم 

لو آية يتهجاىا حىت ال  اؼبعلِّمكبعد أف ينهي الطالب كرده التصحيحي بالقراءة اغبرة دكف ىجاء، وبدد 
 ينسى ما تعلمو أيضا بطريقة اؽبجاء.

 الطالب على ىذه الطريقة. اؼبعلِّمنأخذ مثاالن على ىجاء آية حىت نعرؼ كيف يدرب 

ٍَِيٓ مثاؿ، آية: ) ٓٱۡىَعٰيَ َِٓرّبِ ُدَّٓلِلَّ ٍۡ  (.٢ٓٱۡۡلَ

 كقبل ىجاء ىذه اآلية البد أف نعرؼ بعض القواعد اليت تساعد يف ىجاء أية آية:
 يتم ىجاء كل كلمة دبفردىا مع االختصار يف اؽبجاء. -ُ     

ٓٱۡىَعٰٓٓالكلمة اليت تلتصق ىجاء دبا بعدىا فيتم ىجاؤنبا معنا، مثل كلميت: ) -ِ      ٍِيََٓرّبِ  (.ٓيَ
                                                           

 الشخص. إحريف التاء كالصاد، داللة على خطالصوت العامي الذم أقصده ىو مزيج بُت  - ُ
  كالطفل الذم نركِّب لدراجتو اؽبوائية دعامات بالعجلة اػبلفية لكي تساعده لركوب الدراجة.  - ِ

 التدرب على القاعدة النورانية كالتبلكة بالتجويد
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 ما كقف  إىلالكلمتُت اؼبرتبطتُت معنا، يرجع الطالب كيقرأ من أكؿ اآلية  ىجاء الكلمة أك بعد -ّ     
 عنده بدكف ىجاء.          

 يقرأ اآلية كلها بتحريك اغبرؼ األخَت، مث يرجع كيقرأ بتسكُت  بعد انتهاء هتجي اآلية كاملة -ْ     
 خَت مرة أخرل لكن بأدائو الشخصي.رأ اآلية بتسكُت اغبرؼ األيرجع كيقاغبرؼ األخَت، مث           

 كيتم حسباف ىذا الوقف كأنو آخر آية، كإذا مل قبد  ،لو اآلية طويلة، فيتم ربديد عبلمات الوقفك  -ٓ     
 حنا يف كيبدأ هبا كما شر  -مع مراعاة التقصَت  - كلمات يقف عندىا الطالب  اؼبعلِّمكقفنا فيختار           
 عبلمات الوقف كيأخذىا كأهنا آخر آية كيطبق خطوات التهجي السابقة، مثل ىذه اآلية:           

ٓ
َٓصةِغوٞٓ َلىئَِهحِٓإِّّنِ ٍَ ِۖٓٓإَوۡذٓكَةَلَٓربَُّمٓلِۡي ۡرِضَٓخيًَِفٗح

َ
ٌَِٓٓػٓٱۡۡل ةٓ َٓ َتَۡػُوٓذًِ

َ
ٔٓآْخ ُ َٓٓكَةل

ٓ
ةَٓءُٓٓحۡفِصدُٓ ٌَ ةَٓويَۡصِفُمٓٱّلِ َٓ ةٓاَلٓذًِ ٌَ ٓ ًُ ۡغيَ

َ
ٓٓأ ُسٓلََمۖٓكَةَلٓإِّّنِ ِدَكَٓوُجَلّدِ ٍۡ ٓنَُصّجُِطِِٓبَ َُ َٓوَۡنۡ

ٓ
َٔنٓٓ ٍُ ٣٠َٓتۡػيَ
 

ٍَِيٓنرجع اآلف لكتابة خطوات ىجاء آية: )   ٓٱۡىَعٰيَ َِٓرّبِ ُدَّٓلِلَّ ٍۡ  (.٢ٓٱۡۡلَ

دُٓىجاء كلمة )  -ُ       ٍۡ      ( دبفردىا ألهنا مل تلتصق دبا بعده. ٱۡۡلَ

ِٓىجاء كلمة )  -ِ        ( دبفردىا ألهنا مل تلتصق دبا بعده.     َّلِلَّ

دُٓالرجوع لقراءة كلميت )  -ّ       ٍۡ ِٓ( ك )  ٱۡۡلَ  ( معنا بدكف ىجاء. َّلِلَّ
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ٍِيَٓٓ( ك ) َرّبِٓكلميت )  ىجاء -ْ        ( تلتصق ىاء دبا بعدىا  َرّبِٓ( معنا، ألف كلمة )  ٱۡىَعٰيَ

ٍِيَٓٓ)            ( ٱۡىَعٰيَ

    الرجوع لقراءة اآلية من أكؽبا آلخرىا بدكف ىجاء مع ربريك اغبرؼ األخَت. -ٓ      

ٍِيۡٓٓمث قراءة اآلية مرة أخرل بتسكُت اغبرؼ األخَت ) -ٔ        (. ٱۡىَعٰيَ

 لطالب.التغٍت الشخصي ل ، لكن بأداءمرة أخرل بتسكُت اغبرؼ األخَتمث قراءة اآلية  -ٕ      

 الطالب يف ختمة تصحيح كاملة للقرآف الكرًن هبذه الكيفية. كاألفضل أف يبدأ
 م الكتابة كاإلمبلء كالتجويد.تعلِّ  يف تمةاػبكيسَت مع ىذه 

بوضع عبلمات بالقلم اعباؼ ربت اؼبواضع اليت يكثر اػبطأ فيها من الطالب،  اؼبعلِّممبلحظة ىامة: يقـو 
 حىت يتذكرىا كال ينساىا.

 اآليت يف حصة الطالب ؼبرحلة اػبتمة التصحيحية: اؼبعلِّمكهبب أف يراعي 
 االستماع لورد اغبصة اعبديد. -ُ   
 أكجو مبلصقة للوجو اعبديد (. ٓاالستماع ؼبراجعة قريبة ) آخر  -ِ   
 على  اؼبعلِّمكامل فبا مت تصحيحو سابقنا ( مع نفسو، كيبر   حزبقراءة الطالب للمراجعة البعيدة )  -ّ   

 الطبلب كيتابع قراءهتم كيوجههم.        
طبلب أك أقل، يف كقت تقديرم من العصر للعشاء، مع أخذ حصة علـو  َُعلمنا بأف ىذه اػبطة لعدد 

 شرعية آخرىا.
 .اؼبعلِّمم الكتابة كاإلمبلء، كيوفق بينهما تعلِّ لكيتم تبديل العلـو الشرعية حبصة 
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لم القاعدة النورانية كالتدرب عليها، يكوف الطالب قد اكتسب مهارة القراءة العربية عمومنا كتبلكة بعد تع -
 القرآف الكرًن خاصة.

كعلى اؼبستول الشخصي اكتشفت بعد تعليم األكالد القراءة بطريقة القاعدة النورانية أهنم غَت قادرين على  
 كاإلمبلء.كتابة ما يسمعونو، أم فاقدين ؼبهارة الكتابة 

قبل أىلو من  بسبب عدـ االىتماـ بو يف اؼبدارس أك -لؤلسف الشديد  -كىذا اػبلل اعبسيم متفشي 
 باؼبنزؿ.

ا من الوقت كالتعب  اؼبعلِّمكاعلم أيها  أف تعليمك للطالب القراءة كالكتابة سيوفر عليك كعليو الكثَت جدن
مر يف حياتو الشخصية أك التعليمية، بالرغم من اعبهد خببلؼ أنبية األ ،مستقببلن حينما وبفظ القرآف الكرًن

 الكبَت الذم ستبذلو.
 عن الكتابة تلف قليبلن أم كتابة اؼبصحف، ألهنا زب ُثمانيةكلكن الذم يهمنا اآلف تعلم الكتابة كاإلمبلء الع

 ، كلكن األمر سهل على الطالب حىت مع كجود ىذا االختبلؼ اليسَت، فلن يؤثر.ِاإلمبلئية
 

" التدريبات الكتابية على رسم كضبط كتاب رب الربية"  بعنوافبإعداد مذكرات كتابية   اغبمد قمتي كهلل
 لم أجد. ف، العثمانيةهتتم بتعليم مهارة الكتابة كاإلمبلء  صغاربعدما حبثت كثَتنا عن كتب تعليمية لل

 كىذه اؼبذكرات تتكوف من جزئُت: 
من حركؼ كحركات كتنوين  ةاألكؿ: أسس الكتابة العثمانية كضبطها، كيتعلم فيها الطالب أسس الكتاب  

 ....  كسكوف كعبلمات ضبط اغبركؼ

                                                           
 اػبليفة عثماف بن عفاف يف صبع ىذا اؼبصحف الذم بُت يدينا كنشره  يف األمصار. ولعثمانية، ؼبا بذلكتابة اؼبصحف بايت  ظبي  - ُ
 الكتابة اإلمبلئية ىي كتاب أم نص غَت نص القرآف الكرًن. - ِ

 تعلم الكتابة كاإلمبلء
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الثاين: أحكاـ التجويد كضبطها، كيتعلم فيها الطالب أحكاـ التجويد مع زيادات عما تعلمو أثناء القاعدة 
 حكاـ يف اؼبصحف كالتدرب عليها كتابة.أل، مع االعتماد على ضبط ىذه االنورانية

 من موقعي الشخصي كطباعتها كالتعلم فيها. ميلهارب اؼبعلِّمكيبكن للطالب أك 

م الطالب ىذه اؼبذكرات فيا حبذا لو أملى عليو معلمو كرد حفظو أك بعض اآليات من القرآف كبعد أف يتعل  
 .ُبتصحيحها لو كما ىي مكتوبة يف اؼبصحف سبامنا كما يفعل اؼبغاربةالكرًن، مث يقـو 

            

 

كتابنا لو يف التجويد، بشرط أف يكوف الكتاب ميسرنا   اؼبعلِّم شرحم الطالب القاعدة النورانية يكبعد تعل  
 للمبتدئُت.

 م كضبط كتاب رب الربية ".التدريبات الكتابية على رس كيبكن االقتصار على اعبزء الثاين من مذكرايت"
 ل ثركة نظرية يف أحكاـ التجويد بعد أف تعلم األحكاـ عملينا.كهبذا يكوف الطالب قد حص  

 

 

 م أكالن قبل الطالب.ىذه النقطة للمعلِّ 
 علم شرعي.فائدة اؼبتوف النظمية الشعرية ىي تيسَت حفظ اؼبتوف النثرية، كذلك يف أم 

فاؼبتوف الشعرية ؽبا أكزاف عركضية كقوايف يف أبياهتا، فبها نغمات كتشاهبات يف آخر الكلمات، ذبعل حافظها 
  عليو تذكر الكلمات اليت ضمتها، كيسهل عليو حفظ القواعد التجويدية.سهبلن 

 
                                                           

 اؼبصحف، مث وبفظ الطالب النص الذم كتبو.يقوموف بإمبلء كرد اغبفظ على الطالب قبل حفظو مث يصححو اؼبعلم كما ىو مكتوب سبامنا يف  - ُ

 تعلم اؼبزيد من أحكاـ التجويد

 حفظ كتعلم منت ربفة األطفاؿ كاعبزرية
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ناف من أفضل متوف التجويد م التجويد كاجب عليو حفظ منت ربفة األطفاؿ أكالن مث اعبزرية، كىذاف اؼبتكمعلِّ 
 كأشهرىا.

أك الطالب ؽبذين اؼبتنُت يكوف قد حفظ يف عقلو ما تعلمو من أحكاـ التجويد، فيسهل عليو  اؼبعلِّمكحبفظ 
 أف يستذكر أم حكم يف أم كقت من حفظو ؽبذا اؼبنت.

 كهبذا يكوف الطالب قد اكتسب التجويد عملينا كنظرينا كحفظو يف صدره.

 

 

من اؼبمكن بعد التدرب على القاعدة أف يبدأ الطالب يف حفظ القرآف الكرًن دكف اػبتمة التصحيحية، لكن 
 .اػبتمة التصحيحية أفضل كستسهل اغبفظ مستقببلن 

ا عملين م التجويد يف ذلك، ألف الطالب قد تعل   اؼبعلِّما لكن البد أف وبفظ الطالب بالتجويد، كال يتهاكف أبدن 
 مو كال يعذر.ا، ككاجب عليو تطبيق ما تعل  كنظرين 

 لذلك، فاحبث على الشبكة العنكبوتية عن الطرؽ كاقرأ ألين لستي أىبلن  ُكلن أذكر طريقة حفظ القرآف
 كاخًت ما تراه مناسبنا لطالبك، أك اسأؿ أىل اػبربة اؼبتقنُت غبفظ القرآف.

، كال تضع ِا على ما وبفظوا ميسرن تفسَتن  يقرأك التفسَتية،  رده الكلماتكلكن هبب أف وبفظ الطالب مع ك 
أال كىو االىتماـ حبفظ الكلمات فقط عن فهمها كمعرفة ما فيها  الطالب يف خطأ أخطأنا فيو كانتشر،

 .كمعرفة أسباب نزكؽبا
مع رسوؿ  ّكخذ ىذه النصيحة الذىبية من الصحايب اعبليل جندب بن عبد اهلل، قاؿ: " كنا غلماننا حزاكرة

                                                           
، أك كتاب حفظ القرآف كصناعة اإلنساف للدكتور عبدالكرًن البلحم. - ُ  أنصح دبقالة الدكتور عبداحملسن القاسم إماـ اغبـر
 عليك بالتفسَت اؼبيسر جملموعة من العلماء، أك تفسَت السعدم، كابتعد سبامنا عن التفسَتات اؼبنحرفة،  - ِ

 الغلماف الذين اقًتبوا من البلوغ. - ّ

 الكرًن بالتجويد حفظ القرآف
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 .ُفتعلمنا اإليباف قبل القرآف مث تعلمنا القرآف فازددنا إيباننا، كإنكم اليـو تعلموف القرآف قبل اإليباف" اهلل 
 كبلـ !.   -رضواف اهلل عليو  -أظن ال يوجد بعد كبلمو 

و فقط أك كال نعرؼ ما نقولو، كاألصل يف نزكؿ القرآف ىو تدبره كليست قراءت كالببغاءبل نريد أف نردد  ف
 .التلذذ بأصواتو

 مث وبفظ اآليات كيعمل هبا. ،مث يعرب عما فهمو ،مث يقرأ التفسَت ،معاين الكلمات الطالب فيجب أف وبفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .َٔصححو األلباين يف صحيح ابن ماجو  - ُ
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 طرؽ التواصل مع الكاتب
 م القاعدة النورانية أك لؤلسئلة كاالستفساراتلتعل   

 

 qnourania.blogspot.com  اؼبوقع الشخصي القدًن

 norania-t.site123.me اؼبوقع الشخصي اعبديد

 معلم النورانية أحمد عبدالعزيز أبوالسعود   الفيسبوؾصفحة 
 معلم النورانية أحمد عبدالعزيز الفيسبوؾ حساب

 أحمد عبدالعزيز معلم النورانية قناة اليوتيوب
 322  300  7  0114  002 الواتساب

 am6692ai@gmail.com الربيد اإللكًتكين 
 

للغة أخرل غَت العربية، من أراد اؼبشاركة يف فعل اػبَت بًتصبة الكتاب 
 فلَتاسلٍت.
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