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المقدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �لأنبياء و�لمر�صلين، نبينا محمد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعين، �أما بعد:

فاإن �لعناية بالقر�آن �لكريم تعلُّما وتعليما من �أول ما يجب �أن يعتني به �لم�صلم، ويعطيه حقه من �لعمل و�لتالوة و�لتعلم و�لتعليم، وعلم �لتجويد 
من �لعلوم �ل�صرعية �لمهمة �لتي ُتعنى بالقر�آن �لكريم من حيث كيفية �أد�ئه بما يعين على تالوته حق تالوته. 

ومن هذ� �لمنطلق تمت مر�جعة �لمناهج �لدر��صية على وجه �لعموم، و�لمناهج �ل�صرعية على وجه �لخ�صو�ص، و�لعمل على تح�صينها وتطويرها، 
�صو�ء فيما يتعلق بمادتها �لعلمية، �أو باأ�صلوب عر�صها، وطريقة تقديمها، وما تت�صمنه من جو�نب تربوية و�صلوكية، ومن جملة ذلك: مادة �لقر�آن �لكريم 

وتجويده لل�صف �لخام�ص �لبتد�ئي، �لتي ربطت بين درو�ص �لقر�آن �لكريم وبين درو�ص �لتجويد، وذلك على �لنحو �لآتي:

ُوزعت �لدرو�ص على ٢٦ وحدة، ُخ�ص�ص منها ٤ وحد�ت للحفظ، وبقية �لوحد�ت للتالوة و�لتجويد.. 	

ُوزعت كلُّ وحدة من وحد�ت �لتالوة و�لتجويد على �أربعة درو�ص، �لدر�ص �لأول منها للتجويد، و�لدرو�ص �لثالثة �لأَُخُر للتالوة، ويتم �لتاأكيد . ٢
فيها على تطبيق ما تعلمه �لطالب من �أحكام �لتجويد.

ت�صّمن كل در�ص من درو�ص �لتالوة: . 	

�لتمهيد، وفيه  و�صع بع�ص �لكلمات �لتي قد ي�صعب نطقها على �لطالب نطقاً �صحيحاً، وُطلب من �لمعلم �أن يرددها مع طالبه حتى �أ. 
ت�صتقيم تالوتهم لها.

�ل�صماع، وهو تالوة �لآيات من قبل �لمعلم تالوة مجودة، مّرة �أو �أكثر، مع �لتاأكيد على �إبر�ز ما تعلمه �لطالب من �أحكام �لتجويد.ب. 

�لعر�ص، وهو تالوة �لطالب لآيات �لدر�ص تالوة �صحيحة، مع �لتاأكيد على تطبيق ما تعلموه من �أحكام �لتجويد.	. 

ن�صاط: ُو�صع ن�صاط و�حد فقط في كلِّ ح�صة در��صية من ح�ص�ص �لتالوة؛ ليربط درو�ص �لتالوة بما تعلمه �لطالب من �أحكام �لتجويد، د. 
ويعينهم على تنمية مهار�ت �لتفكير، ويبعث فيهم روح �لم�صاركة �لفاعلة في �لدر�ص، وتطبيق ما تعلموه في تالوتهم لكتاب �هلل عز 

وجل.

ُو�صعت طريقة مقترحة للحفظ �لمتقن، بحيث تتم عمليات در�ص �لحفظ )�ل�صماع - �لحفظ - �لعر�ص( �أثناء �لح�صة �لدر��صية ح�صب �لمقطع . ٤
�لمحدد لها.

ونوؤكد على �إح�صار�لطالب �لم�صحف �ل�صريف و�لكتاب �لمقرر في كلِّ ح�صة در��صية من ح�ص�ص �لقر�آن �لكريم وتجويده.

وبعد زميلنا �لمعلم �لكريم:

هنيئاً لك هذه �لخيرية �لعظيمة �لتي ��صطفاك �هلل لها، وب�صرك بها ر�صوله �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه في قوله: »َخيُرُكم َمْن َتَعلََّم �لُقْر�آَن َوَعلََّمُه« ))) 
ونح�صب �أنك تبذل جهدك ووقتك لإتقان طالبك تالوة �لقر�آن �لكريم، ر�جين �هلل تعالى �أن يكون لك �أجرهم ما تلوه، و�أجر من علموه..

و�هلَل تعالى ن�صاأل �أن يوفقنا جميًعا لكل ما يحب وير�صى، و�أن يجعلنا من �أهل �لقر�آن �لذين هم �أهل �هلل وخا�صته، و�أن يتقبل مّنا هذ� �لعمل، و�أن 
ا لوجهه �لكريم. يجعله خال�صً

و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين، و�صلى �هلل و�صلم وبارك على نبينا محمد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين .

))) �أخرجه �لبخاري ، رقم 9	٤7
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الـوحـدة االأوىل
الـتـجـويـد: الَقْلب 

التالوة: من االآية )٤7( من �صورة ال�صورى اإلى االآية )8( من �صورة ف�صلت

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�لَقْلب تـجـويـد �لأول

�صورة �ل�صورى من �لآية )7	( �إىل �لآية )50( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة �ل�صورى من �لآية )	5( �إىل نهاية �ل�صورة تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة ف�صلت من �لآية )	( �إىل �لآية )٨( تـــــالوة �لـر�بـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أبيِّن معنى الَقْلب.

• أن أتعّرف على حرف الَقْلب.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة الَقْلب.

• أن أطبق حكم الَقْلب عند التالوة.
• أن أتلو من اآلية )47( من سورة الشورى إلى اآلية )8( من سورة فصلت تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة



76

ىل
الوحدة الأو

الَقْلب الدر�س
االأول

التمهيد
استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية :

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعالى:﴿ہ  قال 
ڭ ﴾ )1( .

وقال تعالى: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾ )2(.
وقال تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴾ )3( .

استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة في ﴿ھ ھ﴾ وفي ﴿ ېئ ﴾، 
وكيف ينطق التنوين في ﴿ ھ ھ ﴾.

م�ذا تكت�صف؟
ُقِلَبتا ميما في النطق، مع إخفاء هذه الميم في  ستكتشف أن كاّلً من النون الساكنة والتنوين 

الحرف الذي بعدها.
وهذا حكم تجويدي يسمى الَقْلب، فما معنى الَقْلب؟ ومتى تقلب النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي:

تـعــريــف الَقْلب 
الَقْلب هو: َقْلب النون الساكنة أو التنوين عند حرف الباء ميما مع الغنة واإلخفاء.

)	( �صورة �آل عمر�ن �لآية رقم )05	(

)	( �صورة �مللك �لآية رقم )		(

)	( �صورة �لبقرة �لآية رقم )07	(
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ب
قل

: ال
يد

جو
لت

ا

حروفه

الباء

ب

للَقْلب حرف واحد وهو الباء.  

نشاط     1
ُل رسم التنوين وحرف الَقْلب في المصحف كما في هذا المثال   أتأمَّ

ُن ما الحظته. ﴾ وُأَدوِّ ﴿
......................................................................................................................

......................................................................................................................

طريقة النطـق به
النطق بميم مع عدم إطباق الشفتين إطباقا شديدا ول تفريجهما، بل النطق بميم ساكنة لطيفة 

من غير ثقل ول تعسف، مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين.

االأمثلة

التوضيحالمثالالحرف

ب
فــي هذين املثالني جاءت النون الســاكنة، وجــاء بعدها حرف 
البــاء، فقلبت النون الســاكنة ميما، ثــم أخفيت هذه امليم مع 

الغنة مبقدار حركتني، وهذا هو الَقْلب.

ب
في هذين املثالني جاء التنوين، وجاء بعده حرف الباء، فقلب 
التنوين ميما، ثم أخفيت هذه امليم مع الغنة مبقدار حركتني، 

وهذا هو الَقْلب.
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ىل
الوحدة الأو

نشاط    2
َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

الَقْلب مع بيان حرفه.
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالى:   قال 

ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ﴾ )1(.
قال تعالى:﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴾ )2(.

قال تعالى:﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ 
حئ﴾ )3(.

حرف الَقْلب التنوين حرف الَقْلب النون الساكنة م

)	( �صورة �لق�ص�ص �لآية رقم )5٨(

)	( �صورة �لق�ص�ص �لآية رقم )66(

)	( �صورة فاطر �لآية رقم )٨	(
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ب
قل

: ال
يد

جو
لت

ا

1 رتب الكلمات اآلتية لتحصل على معنى الَقْلب:
)النون الساكنة، واإلخفاء، ميًما، أو التنوين، َقْلب، مع الغنة(

...............................................................................................................................

2 بيِّن ما يأتي:

	  ما يميز النون الساكنة المظهرة في رسم المصحف.

	  ما يميز النون الساكنة أو التنوين المدغمين في رسم المصحف.

	  ما يميز النون الساكنة أو التنوين المقلوبين في رسم المصحف.

3 صل بخط بي كل مثال في القائمة )أ( بحكمه التجويدي في القائمة )ب( فيما يأتي:

) ب () اأ (

إظهار. قال تعالى:  )1(.

.)2(

إدغام بغنة.قال تعالى:  

إدغام بغير غنة.قال تعالى:  )3(.

الَقْلب.قال تعالى:  )4(.

التقومي

)	( �صورة �آل عمر�ن �لآية رقم )٨	(

)	( �صورة �ملائدة �لآية رقم )٨	(

)	( �صورة �لأعلى �لآية رقم )0	(

)	( �صورة �لأعلى �لآية رقم )5(
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ىل
الوحدة الأو

الدر�س
الث�ين

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م، والَقْلب.

التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا

﴿ڇ﴾، ﴿ک﴾، ﴿ ں ڻ﴾، ﴿ے﴾، ﴿ائ ەئ ەئ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )47( إلى اآلية )50( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )47( إلى اآلية )50( تالوة مجودة، 

مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.
نشاط

استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه الَقْلب، مبينا سببه:
سببه حرفه الَقْلب

من االآية )٤7( اإىل االآية )5٠(
وَرى تالوة سورة الشُّ
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ب
قل

: ال
يد

جو
لت

ا

الدر�س
الث�لث

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م، والَقْلب.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿ی ی﴾، ﴿ىئ يئ﴾، ﴿مب ىب﴾، ﴿پ پ﴾، ﴿ڀ ڀ ڀ﴾.

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )5١( إلى نهاية السورة تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )5١( إلى نهاية السورة تالوة مجودة 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

نشاط
التجويدية اآلتية ثم ضعه أمام  الرقم المناسب من األحكام   اختر 

ما يناسبه من الكلمات القرآنية في الجدول اآلتي:
1. اإلظهار.  2. اإلدغام بغنة. 3. اإلدغام بغير غنة. 4. الَقْلب.

األمثلةالرقماألمثلةالرقماألمثلةالرقم
جئ حئی یىئ ی

خب مبيئ جبمئ ىئ
پٻ ٻمت ىت

ٿ ٿٺ ٿٺ ٺ
ڤ ڦ ڦڤ ڤٹ ٹ

من االآية )5١( اإىل نه�ية ال�صورة
وَرى تالوة سورة الشُّ
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ىل
الوحدة الأو

الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام الإظهار، والإدغام، والَقْلب.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿پ﴾، ﴿ڤ﴾، ﴿ ڦ﴾، ﴿چ چ﴾

ال�سماع

يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )1( إلى اآلية )8( تالوة مجودة، 
ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )1( إلى اآلية )8( تالوة مجودة، مع 
تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

نشاط

استخرج من آيات الدرس النون الساكنه الذي حكمها الَقْلب، مبينا سببه:
سببه حرف الَقْلب الَقْلب

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )1( اإىل الآية )8(



الـوحـدة الث�نية
الـتـجـويـد: االإخف�ء 

التالوة: �صورة ف�صلت من االآية )9(  اإلى االآية )٢٤(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�لإخــفـاء تـجـويـد �لأول

�صورة ف�صلت من �لآية )9( �إىل �لآية )		( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة ف�صلت من �لآية )		( �إىل �لآية )٨	( تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة ف�صلت من �لآية )9	( �إىل �لآية )		( تـــــالوة �لـر�بـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أبيِّن معنى اإلخفاء. 

• أن أتعّرف حروف اإلخفاء.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلخفاء.

• أن أطبق حكم اإلخفاء عند التالوة.
• أن أتلو سورة فصلت من اآلية )9(  إلى اآلية )24( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الوحدة الثانية

اإلخــفـاء الدر�س
االأول

التمهيد
استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:

ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالــى:  قــال 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث 

ىث يث حج مج جح محجخ حخ مخ جس حس خس ۇئ  ﴾ )1(.
استمع إليه مرة أخرى، ولحظ كيف ينطق النون الساكنة في ﴿ۋ ۋ﴾ وفي ﴿ی ی﴾، 

وكيف ينطق التنوين في ﴿ے ۓ﴾ وفي ﴿ۆئ ۆئ﴾.

م�ذا تكت�صف؟
ستكتشف أن كال من النون الساكنة والتنوين ُأْخِفيا في النطق فكانا في حالة بين اإلظهار واإلدغام.
وهذا حكم تجويدي يسمى اإلخفاء، فما معنى اإلخفاء؟ ومتى ُتخفى النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي:

تـعـريـف االإخـفـ�ء:
اإلخفاء هو: النطق بالنون الساكنة أو التنوين وسطا بين اإلظهار واإلدغام دون تشديد مع بقاء الغنة.

)	( �صورة فاطر �لآية رقم )9-		(
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)	( تحفة �لأطفال �ص 	.

حروفه
حروف اإلخفاء خمسة عشر حرفا، وهي:

ظدثكز�سطتق

ف�سذ�س�سج

نشاط     1
قال الجمزوري )1(:

ًبا ِزْد في ُتقًى َضْع َظالِما ُدْم طيِّ  ِصْف ذا َثنا َكْم جاد َشْخٌص َقْد َسما

ما عالقة هذا البيت بموضوع الدرس
.......................................................................................................

طريقة النطق به
أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غيَر ُمْظَهَرين إظهارا َمْحضا، ول ُمْدَغَمين إدغاما محضا، بل 

بحالة متوسطة بين اإلظهار واإلدغام، عاِرَيْيِن عن التشديد مع بقاء الُغنَّة فيهما.
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الوحدة الثانية

االأمثلة
التوضيحالمثالالحرف

في هذه األمثلة جاءت النون الساكنة وجاء بعدها أحد حروف ك
اإلخفاء اخلمسة عشر، فكان حكم النون اإلخفاء.

فــي هــذه األمثلة جاء التنوين وجاء بعده أحد حروف اإلخفاء 
اخلمسة عشر، فكان حكم التنوين اإلخفاء. 

استخرج حرف اإلخفاء من كل مثال، واكتبه أمامه.
نشاط    2

َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ
اإلخفاء، مع بيان حرف اإلخفاء.

 قال تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ )1(.
وقال تعالى: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ )2(.

حرف اإلخفاء التنوين حرف اإلخفاء النون الساكنة م
١
٢
3
4

)	( �صورة �لبقرة �لآية رقم )6		-7		( )	( �صورة �لبقرة �لآية رقم )50-	5(  
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1 ما تعريف اإلخفاء احلقيقي؟

...............................................................................................................................

2 ظلل حروف اإلخفاء في املربعات اآلتية:

خحجثتبأ

صشسزرذد

قفغعظطض

يوهـنملك

التقومي
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الوحدة الثانية

الدر�س
الث�ين

والَقْلب واالإخف�ء. واالإدغ�م،  االإظه�ر،  اأحك�م  م� يوجد من  الت�أكيد على تطبيق  مع  تالوة جمودة، 

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ڻ﴾ ، ﴿ڭ﴾ ، ﴿ې ې﴾ ،  ﴿ى ائ﴾ ، ﴿ٱ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )9( إلى اآلية )١٢( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار، واإلدغام، والَقْلب، واإلخفاء.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )9( إلى اآلية )١٢( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب، واإلخفاء.
نشاط

استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه اإلخفاء، مبينا سببه:
سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )9( اإىل االآية )١٢(
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نشاط
 استخرج من آيات الدرس أحكام النون الساكنة والتنوين، وصنفها 

حسب الجدول اآلتي:
اإلخفاء الَقْلب اإلدغام بغير غنة اإلدغام بغنة اإلظهار

الدر�س
الث�لث

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م، والَقْلب واالإخف�ء.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿ ڄ ڄ ﴾ ، ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾، ﴿ٴۇ ۋ ﴾، ﴿ۅ ۅ ﴾.

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )١3( إلى اآلية )١8( تالوة مجودة، ويالحظ 
الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار، واإلدغام، والَقْلب، واإلخفاء.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )١3( إلى اآلية )١8( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب، واإلخفاء.

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )١3( اإىل االآية )١8(
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الوحدة الثانية

الدر�س
الرابع

والَقْلب واالإخف�ء. واالإدغ�م،  االإظه�ر،  اأحك�م  م� يوجد من  الت�أكيد على تطبيق  مع  تالوة جمودة، 

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

ک﴾ ژ﴾ ، ﴿ ڇ﴾ ، ﴿ ﴿ىئ﴾ ، ﴿ٻ﴾ ، ﴿ٹ﴾ ،  ﴿

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )١9( إلى اآلية )٢4( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقــه لمــــا يوجــــــد من أحكــام اإلظهــار، واإلدغـام،

والَقْلب، واإلخفاء.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )١9( إلى اآلية )٢4( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار، واإلدغام، والَقْلب، واإلخفاء.

نشاط
اإلخفاء،  التي حكمها  الساكنة  النون  الدرس  آيات  من   استخرج 

وصنف ما تجده حسب الجدول اآلتي:

حرف اإلخفاء الحرف حرف اإلخفاء الفعل حرف اإلخفاء االسم

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )١9( اإىل االآية )٢٤(



الـوحـدة الث�لثة
الحفظ: �صورة المع�رج من االآية )٢6( اإلى نه�ية ال�صورة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حفظ �لآيات )6	-		( من �صورة �ملعارج حفظ �لأول

حفظ �لآيات )		-9	( من �صورة �ملعارج حفظ �لـثـانـي

حفظ �لآيات )0	-نهاية �صورة �ملعارج( حفظ �لـثـالـث

مر�جعة حفظ �صورة �ملعارج كاملة حفظ �لـر�بـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة المعارج من اآلية )26( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

• أن أحفظ سورة المعارج من اآلية )26( إلى نهاية السورة حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الوحدة الثالثة

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

إلــى مــن الــســـورة الـــدرس

�لآية 		 �لآية 6	 �صورة �ملعارج �لأول

�لآية 9	 �لآية 		 �صورة �ملعارج �لـثـانـي

نهاية �ل�صورة �لآية 0	 �صورة �ملعارج �لـثـالـث

مر�جعة حفظ �ل�صورة كاملة �صورة �ملعارج �لـر�بـع

الطريقة العملية للحفظ:

• يستمع الطالب من املعلم  إلى املقطع املراد حفُظه.
• يكرر الطالب عملية السماع خمس مرات.

• يحفظ الطالب كلَّ آية وحدها، ويكررها حتى يتقنها.
• يربط الطالب اآلية األولى بالثانية، ويكررهما حتى اإلتقان.

• يربط الطالب اآليتني األولى والثانية بالثالثة، ويكررها حتى اإلتقان، وهكذا حتى يتم 
حفظ املقطع.

• يكرر الطالب املقطع كامال بعد حفظه حتى يتقنه.
• يعرض الطالب املقطع على املعلم بإتقان.

حفظ سورة المعارج
من االآية )٢6( اإىل نه�ية ال�صورة



الـوحـدة الرابعة
الـتـجـويـد: حروف االإخف�ء 

التالوة: �صورة ف�صلت من االآية )٢5( اإلى االآية )٤٠(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف �لإخفاء )�ص، ذ، ث، ك، ج، �ص،  ق ، �ص( تـجـويـد �لأول

�صورة ف�صلت من �لآية )5	( �إىل �لآية )9	( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة ف�صلت من �لآية )0	( �إىل �لآية )6	( تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة ف�صلت من �لآية )7	( �إىل �لآية )0	( تـــــالوة �لـر�بـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعّرف ثمانية من حروف اإلخفاء.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلخفاء.

• أن أطبق حكم اإلخفاء عند التالوة.
• أن  أتلو سورة فصلت من اآلية )25( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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حروف اإلخفاء )ص، ذ، ث، ك، ج، ش،  ق ، س( الدر�س
االأول

التمهيد
	  قال تعالى:﴿ ۅ ۉ ۉ ﴾ )1(.  

	  وقال تعالى:﴿گ ڳ ڳ ڳ ﴾ )2(.

	  وقال تعالى:﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ )3(.

	  وقال تعالى:﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ )4(.

5  وقال تعالى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ )5( .

6  وقال تعالى:﴿جئ حئ مئ ىئ يئ ﴾ )6(.

7  وقال تعالى:﴿ڈ ڈ ژ ﴾ )7( .

٨  وقال تعالى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ )8( .

د الحرف الذي أتى بعدهما. استخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مخفاة، أو تنوين مخفى، وحدِّ
8 7 6 5 4 3 2 1 اآلية

الكلمة
الحرف

الكلمات. هذه  يقرأ  كيف  والحظ  السابقة،  اآليات  يقرأ  وهو  القراء  ألحد  أو  لمعلمك،  استمع  اآلن 

حـروف االإخـفـ�ء واأمـثلـتـه�
من حروف اإلخفاء:

الصاد

�س
الثاء

ث
الكاف

ك
الذال

ذ
الجيم

ج
القاف

ق
السين

�س
الشين

�س

إذا جاء قبل هذه األحرف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.
)7( �صورة �لبينة �لآية رقم )	( )5( �صورة �ل�صورى �لآية رقم )	5(  )	( �صورة �لنباأ �لآية رقم )		(  )	( �صورة �ل�صرح �لآية رقم )7( 

)٨( �صورة �لطارق �لآية رقم )5( )6( �صورة �صباأ �لآية رقم )		(  )	( �صورة �لقدر �لآية رقم )	(  )	( �صورة �مل�صد �لآية رقم )	( 
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�س

جاءت النون الساكنة في هذا املثال، وجاء بعدها صاد، 
فكان حكم النون: اإلخفاء.

جاء التنوين في هذا المثال، وجاء بعده صاد، فكان حكم 
التنوين: اإلخفاء.

ذ

جاءت النون الساكنة في هذا املثال وجاء بعدها .................، 
فكان حكم النون: ..................

فكان   ،.............. بعده  وجاء  املثال  هذا  في  التنوين  جاء 
حكم التنوين: ...............

ث

فكان  ثاء،  بعدها  وجاء   .............. جاءت  املثال  هذا  في 
حكم النون: ...............

حكم  فكان   ،.............. بعده  وجاء   .............. جاء 
التنوين: ...............

ك
في هذا املثال ..........................................................

.........................................

............................................................................

.......................

ج
............................................................................

.......................

............................................................................

.......................

�س
............................................................................

.......................

............................................................................

.......................
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ق
............................................................................

.......................

............................................................................

.......................

�س
............................................................................

.......................

............................................................................

.......................

نشاط    2

 يقسم المعلم الطالب مجموعاٍت، ويعطي كل مجموعة حرًفا من حروف 
اإلخفاء في هذا الدرس، ويقيم بينهم مسابقة في أّي المجموعات تأتي بأكبر 
الحرف  التنوين عند  أو  الساكنة  النون  إخفاء  األمثلة على  عدد ممكن من 

الخاص بكل مجموعة خالل عشر دقائق.

نشاط    1
أربط بين حرف اإلخفاء ومثاله فيما يأتي:

ث
ج
ق
ص
ذ
ك
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ا حتت النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلخفاء في اآلية اآلتية: 1 ضع خّطً

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ )1(.

2  صنِّف احلروف اآلتية حسب األحكام التجويدية:

ص ، هـ ، ك ، و ، ق ، ر ، ش ، ع ، ن ، ج ، ح   ، ب

اإلخفاءالَقْلباإلدغاماإلظهار

التقومي

)	( �صورة يون�ص �لآية رقم )		(
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )٢5( اإىل االآية )٢9(

الدر�س
الث�ين

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿گ گ گ ﴾ ، ﴿ڭ ڭ ﴾ ، ﴿ۆ ﴾ ،  ﴿ې ې ى ى ﴾ ، ﴿ىئ ىئ ىئ﴾

ال�صم�ع
َلْت من اآلية )٢5( إلى اآلية )٢9( تالوة مجودة،  يتلو المعلم سورة ُفصِّ

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

َلْت من اآلية )٢5( إلى اآلية )٢9( تالوة مجودة،  يتلو الطالب من المصحف سورة ُفصِّ
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

اإلخفاء مبينا سببه:
سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء
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نشاط
 استخرج من آيات الدرس أحكام النون الساكنة والتنوين، وصنفها 

حسب الجدول اآلتي:
اإلخفاء الَقْلب اإلدغام بغير غنة اإلدغام بغنة اإلظهار

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
ھ﴾. ک ﴾ ، ﴿ ﴿ پ ﴾ ، ﴿ڄ ڄ ﴾ ، ﴿ژ ژ ڑ ﴾ ، ﴿

ال�صم�ع
إلى اآلية )36( تالوة مجودة،  المعلم سورة فصلت من اآلية )30(  يتلو 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

َلْت من اآلية )30( إلى اآلية )36( تالوة مجودة،  يتلو الطالب من المصحف سورة ُفصِّ
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )3٠( اإىل االآية )36(
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )37( اإىل االآية )٤٠(

الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
ٺ ٿ ﴾ ،  ﴿ڄ ﴾ ، ﴿ڦ ڦ ﴾ ، ﴿چ﴾ ېئ ېئ ﴾ ، ﴿ڀ ڀ ﴾ ، ﴿ ﴿

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )37( إلى اآلية )40( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )37( إلى اآلية )40( تالوة مجودة، 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
اإلخفاء،  حكمها  التي  الساكنة  النون  الدرس  آيات  من   استخرج 

وصنف ما تجده حسب الجدول اآلتي:
حرف اإلخفاء الحرف حرف اإلخفاء الفعل حرف اإلخفاء االسم



الـوحـدة اخل�م�صة
الـتـجـويـد: حروف االإخف�ء 

التالوة: �صورة ف�صلت من االآية )٤١( اإلى نه�ية ال�صورة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف �لإخفاء )د ، ط ، ز ، ف ، ت ، �ص ، ظ( تـجـويـد �لأول

�صورة ف�صلت من �لآية )		( �إىل �لآية )6	( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة ف�صلت من �لآية )7	( �إىل �لآية )50( تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة ف�صلت من �لآية )	5( �إىل نهاية �ل�صورة تـــــالوة �لـر�بـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعّرف باقي حروف اإلخفاء.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلخفاء.
• أن أطبق حكم اإلخفاء عند التالوة.

• أن  أتلو سورة فصلت من اآلية )41( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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التمهيد
 )1(

	  قال تعالى:    
 )2(

	  وقال تعالى:  

 )3(

	  وقال تعالى:  

)4(

	  وقال تعالى:  

)5(
5  وقال تعالى:  

)6(
6  وقال تعالى:  

 )7(

7  وقال تعالى:  

استخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مخفاة، أو تنوين مخفى، وحّدد الحرف الذي أتى بعدهما.
7 6 5 4 3 2 1 اآلية

الكلمة
الحرف

اآلن استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، والحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.

حـروف االإخـفـ�ء واأمـثلـتـه�
من حروف اإلخفاء:

الدال

د
الزاي

ز
الفاء

ف
الطاء

ط
التاء

ت
الظاء

ظ
الضاد

�س

إذا جاء قبل هذه األحرف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.

حروف اإلخفاء )د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ( الدر�س
االأول

)7( �صورة �لكهف �لآية رقم )		( )5( وردت في مو�صعين من �لقر�آن �لكريم )�لبقرة: 0		(، )�لمزمل: 0	(.  )	( �صورة �ل�صم�ص �لآية رقم )9(  )	( �صورة هود �لآية رقم )6( 

)6( وردت يف ثالثة مو��صع من �لقر�آن �لكرمي )يون�ص: 0٨	(، )�لإ�صر�ء: 5	(، )�لزمر: 		(. )	( �صورة �ل�صحى �لآية رقم )6(  )	( �صورة �لإن�صقاق �لآية رقم )9	( 
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االأمثلة
التوضيحالمثالالحرف

د
جاءت النون الساكنة، وجاء بعدها دال، فكان حكم 

النون: اإلخفاء.
جاء التنوين، وجاء بعده دال، فكان حكم التنوين: اإلخفاء.

ط

جاءت النون الساكنة، وجاء بعدها ...........، فكان حكم 
النون ...........

جاء التنوين، وجاء بعده .........................، فكان حكم 
التنوين: ...........

ز

جاءت .................................................... وجاء بعدها 
..........، فكان حكم النون: ...........

جاء .................................. وجاء بعده زاي، فكان حكم 
التنوين: ...........

ف

............................................................................

.......................

............................................................................

.......................

ت

............................................................................

.......................

............................................................................

.......................
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�س

............................................................................

.......................

............................................................................

.......................

ظ
............................................................................

.......................

............................................................................

.......................

نشاط     1
َأربُط بين حرف اإلخفاء ومثاله فيما يأتي: 

ف          	

ظ          	

ت           	

ط          	

�س         5

�س          6

         7
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نشاط    2

 يقسم المعلم الطالب مجموعات، ويعطي كل مجموعة حرفا من حروف 
اإلخفاء في هذا الدرس، ويقيم بينهم مسابقة في أّي المجموعات تأتي بأكبر 
الحرف  التنوين عند  أو  الساكنة  النون  إخفاء  األمثلة على  عدد ممكن من 

الخاص بكلِّ مجموعة، خالل عشر دقائق.

1 مثِّل لكل حرف من أحرف اإلخفاء اآلتية:

د ، ظ ، ص ، ط ، ت ، ض

َذْيِن حكمهما اإلخفاء، مع  2  َأستخرُج  من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

بيان حرف اإلخفاء.
. )1(

قال تعالى:  
قال تعالى: 

. )2(

 
. )3(

وقال تعالى:  
حرف اإلخفاءالتنوينحرف اإلخفاءالنون الساكنةم
١
٢
3
4

التقومي

)	( �صورة �لن�صاء �لآية رقم )		( )	( �صورة �لبقرة �لآية رقم )6٨	(  

)	( �صورة �لن�صاء �لآية رقم )9(
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )٤١( اإىل االآية )٤6(

الدر�س
الث�ين

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
﴿ے ۓ﴾ ، ﴿ۆ﴾ ، ﴿ۋ﴾ ،  ﴿وئ﴾ ، ﴿وئ ۇئ ۇئ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )4١( إلى اآلية )46( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )4١( إلى اآلية )46( تالوة مجودة، 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

ًنا سببه: اإلخفاء، مبيِّ
سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء
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نشاط
 استخرج من آيات الدرس أحكام النون الساكنة والتنوين، وصنفها 

حسب الجدول اآلتي:
اإلخفاء الَقْلب اإلدغام بغير غنة اإلدغام بغنة اإلظهار

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
 ﴿ ٻ﴾ ، ﴿ ٹ ڤ﴾، ﴿ ڤ﴾، ﴿ چ﴾،  ﴿ ڇ ڇ﴾، ﴿ ڈ﴾، ﴿ گ﴾،

﴿ ڻ ﴾.
ال�صم�ع

إلى اآلية )50( تالوة مجودة،  المعلم سورة فصلت من اآلية )47(  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )47( إلى اآلية )50( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )٤7( اإىل االآية )5٠(
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من االآية )5١( اإىل نه�ية ال�صورة

الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
﴿ڭ ڭ﴾، ﴿ٴۇ﴾، ﴿ىئ ی﴾، ﴿حب﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )5١( إلى نهاية السورة، تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )5١( إلى نهاية السورة تالوة مجودة، 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
اإلخفاء،  التي حكمها  الساكنة  النون  الدرس  آيات  من   استخرج 

وصنف ما تجده حسب الجدول اآلتي:
حرف اإلخفاء الحرف حرف اإلخفاء الفعل حرف اإلخفاء االسم
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الـوحـدة ال�ص�د�صة
التجويد: اآداب تالوة القراآن الكرمي واال�صتم�ع اإليه 

التالوة: �صورة غ�فر من االآية )١( اإلى االآية )١7(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�آد�ب تالوة �لقر�آن �لكرمي و�ل�صتماع �إليه تـجـويـد �لأول

�صورة غافر من �لآية )	( �إىل �لآية )6( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة غافر من �لآية )7( �إىل �لآية )		( تـــــالوة �لـثـالـث

تالوة �صورة غافر من �لآية )		( �إىل �لآية )7	(  تـــــالوة �لـر�بـع

أهداف الوحدة

دروس الوحدة

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أطبق آداب تالوة القرآن الكريم واالستماع إليه.

• أن أورد األدلة على آداب تالوة القرآن الكريم واالستماع إليه.
•  أن أعبر عن حبي للقرآن الكريم، وتوقيره لفظا وسلوكا.

•  أن أتلو سورة غافر من اآلية )1( إلى اآلية )17( تالوة مجودة.
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الوحدة ال�ساد�سة

آداب تالوة القرآن الكريم واالستماع إليه الدر�س
االأول

التمهيد
عن ابن مسعود  قال: قال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرأ علَيّ القرآن« . قلت: يا رسول اهلل، أقرأ 
عليك وعليك ُأنزل؟ قال: »نعم. إني أحب أن أسمعه من غيري«، فقرأت سورة النساء حتى أتيت 
﴾)١(، قال:  إلى هذه اآلية: ﴿

»حسبك اآلن«. فالتفتُّ فإذا عيناه تذرفان)٢(.
لماذا ذرفت عينا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

من اآداب تالوة القراآن الكرمي واال�صتم�ع له:
لقراءة القرآن الكريم أحكام وآداب ينبغي مراعاتها تعظيما لكتاب اهلل جل وعز؛ ومنها: 

	 اإلخالص، وذلك بأن يقصد بقراءته وجه اهلل تعالى وطلب األجر والمثوبة منه. 

	 الطهارة، وذلك بأن يتوضأ عند إرادة القراءة. 

	 النظافة، وذلك بأن يطهر فمه بالسواك أو غيره.

	 الستعاذة، وذلك بأن يقول: .......................................................................................................

5 البسملة، وذلك بأن يقول: ......................................................................................................... 

6 تحسين الصوت بالقراءة.

7 القراءة بتدبر وخشوع وحضور قلب.

٨ التسبيح عند الستماع آليات التنزيه؛ كاآليات التي فيها أسماء اهلل وصفاته. 

9 سؤال اهلل من فضله عند الستماع آليات الوعد؛ كآيات الجنة والمغفرة ونحوهما. 

0	 الستعاذة باهلل من عذابه عند الستماع آليات الوعيد؛ كآيات النار والعذاب ونحوهما.

)١(  سورة النساء اآلية )4١(. 
)٢( البخاري )5049(، ومسلم )١868(.



ليه
�ع اإ

صتم
ال�

مي وا
كر

ن ال
قراآ

ة ال
الو

ب ت
اآدا

111

نشاط    1 
تنافي  ألنها  الكريم؛  القرآن  قارئ  يتجنبها  أن  ينبغي  أمور   هناك 

الخشوع وحضور القلب، ومن هذه األمور:

.......................................................................................................................................  	

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  	

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  	

.......................................................................................................................................

نشاط    2 
هذه  ومن  الكريم،  القرآن  استماع  آداب  تخالف  أفعال   هناك 

األفعال:

.......................................................................................................................................  	

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  	

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  	

.......................................................................................................................................
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ع آداب التالوة اآلتية في مكانها من اجلدول حسب عالقتها: 1   أوزِّ

	  اإلخالص.

	  الطهارة.

	  النظافة.

	  االستعاذة.

5  البسملة.

البيان والتفسيرآداب التالوة

وذلك بأن تطهر فمك بالسواك أو غيره.

وذلك بأن تقول بسم اهلل الرحمن الرحيم.
وذلك بأن تقصد بقراءتك وجه اهلل تعالى وطلب األجر واملثوبة منه.

وذلك بأن تقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

وذلك بأن تتوضأ عند إرادة القراءة.

2    أضع عالمة )  ( أمام التصرف الصحيح فيما يأتي:

   أ.  إذا تثاءبَت وأنت تقرأ القرآن الكريم:  
) (   تتوقُف عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك.   
) (      ل تتوقُف عن القراءة.     

  ب.  مقاطعة القارئ للقرآن الكريم:
) (   ل يقاطع إل للضرورة.     
) (      يقاطع ألي سبب من األسباب.    

التقومي
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الدر�س
الث�ين

نشاط   

 أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، كلها موجودة في آيات 
هذا الدرس إال واحدا، فما هو؟

...................................................................................................................................

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
﴿ٿ ﴾، ﴿ڄ ڄڄ ﴾، ﴿ڎ﴾، ﴿ڱ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )١( إلى اآلية )6( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )١( إلى اآلية )6( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من االآية )١( اإىل االآية )6( تالوة جمودة
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تالوة سورة غافر
من االآية )7( اإىل االآية )١٢( تالوة جمودة

الدر�س
الث�لث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ى ائ ﴾، ﴿ٿ ٿٿ﴾، ﴿ٹ ٹ ٹ﴾، ﴿چ﴾،  ﴿ڎ ﴾، 
﴿گ گ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )7( إلى اآلية )١٢( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )7( إلى اآلية )١٢( تالوة مجودة.

نشاط   

 أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، كلها موجودة في آيات 
هذا الدرس إال واحدا، فما هو؟

...................................................................................................................................
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الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۀ﴾، ﴿ۅ ۅ﴾، ﴿ائ ائ﴾، ﴿ېئ ىئ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )١3( إلى اآلية )١7( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )١3( إلى اآلية )١7( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من االآية )١3( اإىل االآية )١7( تالوة جمودة

نشاط   

النون  أحكام  من  لكل حكم  واحدا  مثاال  الدرس  آيات  من   أستخرج 
الساكنة والتنوين.

...................................................................................................................................





الـوحـدة ال�ص�بعة
التجويد: اأحك�م امليم ال�ص�كنة 

التالوة: �صورة غ�فر من االآية )١8( اإلى االآية )3١( 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�أحكام �مليم �ل�صاكنة تـجـويـد �لأول

�صورة غافر من �لآية )٨	( �إىل �لآية )		( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة غافر من �لآية )		( �إىل �لآية )7	( تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة غافر من �لآية )٨	( �إىل �لآية )		( تـــــالوة �لـر�بـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أحدد معنى الميم الساكنة.
• أن أتعّرف أحكام الميم الساكنة.

ز مواضع أحكام الميم الساكنة. • أن أميِّ
• أن أتلو سورة غافر من اآلية )18( إلى اآلية )31( تالوة مجودة.

دروس الوحدة



الـوحـدة ال�ص�بعة

118

أحكام الميم الساكنة الدر�س
االأول

ر�بط �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

تأمل:

﴾ ﴿ ُم  ِم   َم ْم
تأمل الحرف والكلمة في المجموعة األولى، والحروف والكلمة في المجموعة الثانية من 

حيث تشكيل الحرف؛ ماذا ستالحظ؟
سترى أن األولى .......................................................   والثانية .........................................................

إذا األولى هي التي سنتعّلمها، وأما الثانية فال أحكام لها هنا.

تعريف امليم ال�ص�كنة
الميم الساكنة: هي الميم التي ل حركة لها.

.﴾ الميم الساكنة تكون في وسط الكلمة، مثل: ﴿
.﴾ ﴾ وفي السم، مثل: ﴿ وفي آخرها، مثل: ﴿

.﴾ ﴾ وفي الحرف، مثل: ﴿ وفي الفعل، مثل: ﴿
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نشاط    1
 قال اهلل تعالى: ﴿

 .)١(﴾
أستخرج من اآلية السابقة الميم المتحركة والميم الساكنة:

الكلمات التي تحتوي على ميم متحركةالكلمات التي تحتوي على ميم ساكنة

اأحك�م امليم ال�ص�كنة

االإظه�ر ال�صفوي

االإخف�ء ال�صفوي اإدغ�م املثلني ال�صغري

للميم الساكنة عند التقائها بأحد حروف الهجاء ثالثة أحكام؛ هي:

)١( سورة غافر اآلية )5(.
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1   ما تعريف امليم الساكنة؟

.........................................................................................................................................

2    أمأل اجلدول اآلتي حسب املطلوب:

أمثلة الميم المتحركة أمثلة الميم الساكنة

التقومي

نشاط    2
 أقارن بين أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة كما 
في الجدول التالي، وأبّين الفرق بينهما من حيث العدد والتسمية: 

الميم الساكنةالنون الساكنة والتنوينمجال المقارنةم

عدد األحكام1

اإلظهار،......................األحكام2
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الدر�س
الث�ين

نشاط   
تضمنت آيات الدرس عددا من األمثلة على الميم الساكنة.

أختار العدد الصحيح مما يأتي:
أ.  8
ب.  9

جـ.  10

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ ٿ﴾، ﴿ ٿ ٿ ﴾، ﴿ ڇ ڍ ﴾، ﴿ ں ﴾، ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )١8( إلى اآلية )٢٢( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )١8( إلى اآلية )٢٢( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من االآية )١8( اإىل االآية )٢٢( تالوة جمودة
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تالوة سورة غافر
من االآية )٢3( اإىل االآية )٢7( تالوة جمودة

الدر�س
الث�لث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۇئ ۇئ ﴾، ﴿ېئ ﴾، ﴿ٻ ﴾، ﴿پ پپ ﴾، ﴿ٹ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )٢3( إلى اآلية )٢7( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )٢3( إلى اآلية )٢7( تالوة مجودة.

نشاط   
كم مرة وردت الميم الساكنة في آيات الدرس؟
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الدر�س
الرابع

نشاط   
 الميم الساكنة قد تأتي وسط الكلمة، وقد تأتي آخر الكلمة

أستنتج من آيات الدرس عدد الكلمات في كلٍّ منهما.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڃ﴾، ﴿ڇ ڍ﴾، ﴿ڈ ڈ﴾، ﴿ک﴾، ﴿گگ﴾، ﴿ے ۓ﴾، ﴿ې ى ى ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )٢8( إلى اآلية )3١( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )٢8( إلى اآلية )3١( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من االآية )٢8( اإىل االآية )3١( تالوة جمودة





الـوحـدة الث�منة
التجويد: االإخف�ء ال�صفوي 

التالوة: �صورة غ�فر من االآية )3٢( اإلى االآية )٤6(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�لإخفاء �ل�صفوي تـجـويـد �لأول

�صورة غافر من �لآية )		( �إىل �لآية )5	( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة غافر من �لآية )6	( �إىل �لآية )0	( تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة غافر من �لآية )		( �إىل �لآية )6	(  تـــــالوة �لـر�بـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أعّرف اإلخفاء الشفوي.
• أن أتعّرف حرف اإلخفاء الشفوي.

• أن أستخرج من اآليات اإلخفاء الشفوي.
• أن أطبق اإلخفاء الشفوي عند التالوة.

•  أن أتلو سورة غافر من اآلية )32( إلى اآلية )46( تالوة مجودة.
دروس الوحدة
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اإلخفاء الشفوي الدر�س
االأول

ر�بط �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد
قال تعالى: ﴿

  .)١(﴾
أستخرج الميم الساكنة، وأحّدد الحرف الذي بعدها:

الحرف الذي بعد الميم الساكنة الميم الساكنة

ماذا ألحظ عند النطق بالميم الساكنة؟

..............................................................................................................................................................

تعريف االإخف�ء ال�صفوي
اإلخفاء الشفوي هو: النطق بالميم الساكنة وسطا بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء 

الغنة.
ُسّمي اإلخفاء إخفاء لخفاء الميم الساكنة وسترها عند الباء، وسمي شفويا؛ ألن الميم والباء 

يخرجان من الشفتين.

الـوحـدة الث�منة

)١( سورة يونس اآلية )9(.
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حـــرفــــه
له حرف واحد وهو )الباء(.

ب
طريقة النطق به

ينطق بالميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء غير مطبقة الشفتين إطباقا شديدا، ول مفرجة، 
بحيث يكون إخفاؤها بين اإلظهار واإلدغام مع ُغنَّة ظاهرة بمقدار حركتين من غير تشديد.

ويالحظ أن الميم الساكنة ل تجتمع مع الباء في كلمة واحدة، بل تكون الميم في كلمة والباء 
في كلمة أخرى.

االأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

الميم  بعد  الباء  المثالين جاءت  في هذين 
الساكنة فصار حكم الميم الساكنة: اإلخفاء. ب

﴾ ﴿ 1

﴾ ﴿ 2

نشاط    1
 أقرأ الكلمات اآلتية مطبِّقا حكم اإلخفاء الشفوي.

﴿ٹ  ٹ﴾  ﴿ٺ  ٺ﴾

وي
�صف

ء ال
خف�

االإ
د: 

جوي
الت
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نشاط    2
أ.  أستخرج  الكلمة التي فيها ميم ساكنة حكمها اإلخفاء، وأبيِّن 

السبب:

السبب
الكلمة التي فيها 

الميم الساكنة اآلية

﴿ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ ﴾

﴿ ڎ  ڈ  ڈ ﴾

﴿ ہ  ھ  ھ ﴾

﴿ ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں ﴾

﴿ ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾

﴿ ژ  ڑ  ڑ ﴾

ب.  أقرأ اآليات السابقة، مطبقا اإلخفاء الشفوي تطبيقا صحيحا.

الـوحـدة الث�منة
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1   ما تعريف اإلخفاء الشفوي؟

............................................................................................................................

ي اإلخفاء الشفوي بذلك؟ 2   لماذا ُسَمِّ

............................................................................................................................

3   عند أيِّ حرف من حروف الهجاء يكون إخفاء الميم الساكنة؟

............................................................................................................................

4   أمّثل بثالثة أمثلة على إخفاء الميم الساكنة من اآليات التي درستها في سورة غافر.

............................................................................................................................

5   أقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم أضع خطا تحت اإلخفاء الشفوي:

.﴾ ﴿           

.﴾ ﴿           

.﴾ ﴿           

.﴾ ﴿           

التقومي

وي
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تالوة سورة  غافر
من االآية )3٢( اإىل االآية )35( تالوة جمودة

الدر�س
الث�ين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿مب      ىب﴾، ﴿ٻ ٻ﴾، ﴿ڃچ﴾، ﴿چ چ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )3٢( إلى اآلية )35( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )3٢( إلى اآلية )35( تالوة مجودة.

نشاط   
كم مرة ورد حكم اإلخفاء الشفوي في آيات الدرس؟

الـوحـدة الث�منة
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نشاط   
 ِمْن آيات الدرس، أبحث عن الميم الساكنة، ثم أبيِّن هل حكمها 

اإلخفاء الشفوي؟ معّلال لما أقول.

الدر�س
الث�لث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ک ک ک﴾، ﴿ڳ﴾، ﴿ڻ﴾، ﴿ۀ﴾، ﴿ڭ ڭ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )36( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )36( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

تالوة سورة  غافر
من االآية )36( اإىل االآية )٤٠( تالوة جمودة

فر
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تالوة سورة غافر
من االآية )٤١( اإىل االآية )٤6( تالوة جمودة

الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

 ﴿پ﴾، ﴿ٹ ٹ﴾، ﴿ ڈ ڈ﴾، ﴿گ گ﴾، ﴿ڳ ڱ﴾،
﴿ڻ ڻ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )4١( إلى اآلية )46( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )4١( إلى اآلية )46( تالوة مجودة.

نشاط    
	 أستنتج من آيات الدرس مثاال على اإلخفاء الحقيقي.

............................................................................................................

	 ما الفرق بين اإلخفاء الحقيقي واإلخفاء الشفوي؟

اإلخفاء الشفوياإلخفاء احلقيقي

الـوحـدة الث�منة



133

الـوحـدة الت��صعة
التجويد: االإدغ�م ال�صغري 

التالوة: �صورة غ�فر من االآية )٤7( اإلى االآية )63(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�لإدغام �ل�صغري تـجـويـد �لأول

�صورة غافر من �لآية )7	( �إىل �لآية )	5( تـــــالوة �لـثـانـي

�صورة غافر من �لآية )	5( �إىل �لآية )5٨(  تـــــالوة �لـثـالـث

�صورة غافر من �لآية )59( �إىل �لآية )	6( تـــــالوة �لـر�بـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أعّرف اإلدغام الصغير.
• أن أتعّرف حرف اإلدغام الصغير.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلدغام الصغير.
• أن أطبق اإلدغام الصغير عند التالوة.

•  أن أتلو سورة غافر من اآلية )47( إلى اآلية )63( تالوة مجودة.
دروس الوحدة
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اإلدغام الصغير الدر�س
االأول

ر�بط �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

َم ِم ُم ْم
ماذا تالحظ على الميم في الصندوق األول والميم في الصندوق الثاني؟

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

تعريف االإدغ�م ال�صغري
اإلدغام الصغير هو: إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا مع الغنة.
سمي هذا اإلدغام بالصغير؛ ألنه ل يحتاج إل لعمل واحد؛ وهو إدغام الحرف األول الساكن في 

الثاني المتحرك.

حرفـه
له حرف واحد وهو )الميم(.

ممـ
طريقة النطق به

إذا جاءت الميم الساكنة، وجاء بعدها ميم متحركة، فإننا ندغمهما في بعضهما فيصبحان ميما 
واحدة مشددة مع بقاء الغنة بمقدار حركتين.

الـوحـدة الت��صعة
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نشاط    1
 أتأمل رسم الميم الساكنة وحرف اإلدغام في المصحف كما في 

ن ما الحظته. هذا المثال ﴿ڭ      ڭ  ڭ﴾، وأدوِّ

نشاط    2
 أ. أقرأ الكلمات اآلتية مطبِّقا اإلدغام الصغير:

﴿ڤ  ڤ﴾  ﴿ک  ک﴾  ﴿وئ  ۇئ﴾
ب. أقرأ اآليات اآلتية مطبِّقا اإلدغام الصغير:

	  قال اهلل تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ    
ے   ے  ۓ  ۓ﴾ )١(.

	  قال اهلل تعالى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ    
ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ﴾ )٢(.

	  قال اهلل تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ﴾ )3(.

االأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذه األمثلة جاءت الميم الساكنة بعدها 
الساكنة:  الميم  حكم  فصار  متحركة  ميم 

اإلدغام.
م

﴾ ﴿ 1
﴾ ﴿ 2
﴾ ﴿ 3

ري 
�صغ

م ال
غ�

الإد
: ا

يد
جو

الت

)١( سورة غافر اآلية )١3(.

)٢( سورة غافر اآلية )47(.

)3( سورة غافر اآلية )78(.
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1   ما تعريف اإلدغام الصغير؟

............................................................................................................................

ي اإلدغام الصغير بذلك؟ 2   لماذا ُسمِّ

............................................................................................................................

3   عند أيِّ حرف من حروف الهجاء يكون اإلدغام الصغير؟

............................................................................................................................

4   أقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم أضع خطا تحت اإلدغام الصغير.

.﴾ ﴿           

.﴾ ﴿           

.﴾ ﴿           

.﴾ ﴿           

التقومي

الـوحـدة الت��صعة
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الدر�س
الث�ين

نشاط   
 أستخرج من آيات الدرس الميم الساكنة التي حكمها اإلدغام الصغير.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ے﴾، ﴿ڭ﴾، ﴿ۈ﴾، ﴿ۈئ ۈئ﴾، ﴿ٻ ٻ﴾، 
﴿ٺ ٺ ٺ﴾، ﴿ٹ﴾، ﴿ڄڃ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )47( إلى اآلية )5٢( تالوة مجودة.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )47( إلى اآلية )5٢( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من االآية )٤7( اإىل االآية )5٢(

فر
غ�

رة 
�صو

وة 
تال
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تالوة سورة غافر الدر�س
الث�لث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ڻڻ﴾، ﴿ڻ ڻ ۀ﴾، ﴿ہھ﴾، ﴿ى ائائ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )53( إلى اآلية )58( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )53( إلى اآلية )58( تالوة مجودة.

 أستخرج من آيات الدرس الميم الساكنة، ثم أبيِّن هل حكمها اإلدغام نشاط   
الصغير، مع بيان السبب.

من االآية )53( اإىل االآية )58( تالوة جمودة

الـوحـدة الت��صعة
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الدر�س
الرابع

نشاط   
حكمها  هل  أبيِّن  ثم  الساكنة،  الميم  الدرس  آيات  من   أستخرج 

اإلدغام الصغير، مع بيان السبب.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ٻ﴾، ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، ﴿ڤ﴾، ﴿ڦ ڦ﴾، ﴿ک﴾، ﴿ک﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )59( إلى اآلية )63( تالوة مجودة. 

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة غافر من اآلية )59( إلى اآلية )63( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من االآية )59( اإىل االآية )63( تالوة جمودة

فر
غ�

رة 
�صو

وة 
تال






