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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 �ل�صاد�ص �لبتد�ئي، �لتي ربطت بين درو�ص �لقر�آن �لكريم وبين درو�ص �لتجويد، 

على �لنحو �لآتي:
�ص منها �أربع وحد�ت للحفظ، وبقية �لوحد�ت للتالوة و�لتجويد. ُوّزعت �لدرو�ص على �صت وع�صرين وحدة، ُخ�صّ  -1

�لأَُخُر  �لثالثة  و�لدرو�ص  للتجويد،  منها  �لأول  �لدر�ص  درو�ص،  �أربعة  على  و�لتجويد  �لتالوة  وحد�ت  من  وحدة  كلُّ  ُوّزعت   -2
للتالوة، ويتم �لتاأكيد فيها على تطبيق ما تعلمه �لطالب من �أحكام �لتجويد.

ت�صّمن كل در�ص من درو�ص �لتالوة:   -3
�أن يرددها مع  �أ - �لتمهيد، وفيه و�صع بع�ص �لكلمات �لتي قد ي�صعب نطقها على �لطالب نطقًا �صحيحًا، وُطلب من �لمعلم    

طالبه حتى ت�صتقيم تالوتهم لها.
ب -�ل�صماع، وهو تالوة �لآيات من قبل �لمعلم تالوة مجّودة، مّرة �أو �أكثر، مع �لتاأكيد على �إبر�ز ما تعلمه �لطالب من �أحكام 

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

  د -  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 تعّلمه �لطالب من 
�أحكام �لتجويد، ويعينهم على تنمية مهار�ت �لتفكير، ويبعث فيهم روح �لم�صاركة �لفاعلة في �لدر�ص، وتطبيق ما تعّلموه 

في تالوتهم لكتاب �هلل عزَّ وجّل.
ت�صمنت وحد�ت �لحفظ �صتة ع�صر در�ًصا، ُوّزعت عليهما �آيات �ل�صورة �لمقررة، وُو�صعت طريقة مقترحة للحفظ �لمتقن، بحيث   -4

تتم عمليات در�ص �لحفظ ) �ل�صماع - �لحفظ - �لعر�ص ( �أثناء �لح�صة �لدر��صية ح�صب �لمقطع �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:
هنيئًا لك هذه �لخيرية �لعظيمة �لتي ��صطفاك �هلل لها، وب�صرك بها ر�صوله �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه في قوله: »َخيُرُكم َمْن َتَعلََّم 
، ونح�صب �أنك تبذل جهدك ووقتك لإتقان طالبك تالوة �لقر�آن �لكريم ، ر�جين �هلل تعالى �أن يكون لك �أجرهم ما  �لُقْر�آَن َوَعلََّمُه«)1(

تلوه، و�أجر من علموه.
و�هلَل تعالى ن�صاأل �أن يوفقنا جميعا لكل ما يحب و ير�صى، و�أن يجعلنا من �أهل �لقر�آن �لذين هم �أهل �هلل وخا�صته، و�أن يتقبل منا هذ� 

�لعمل، و�أن يجعله خال�صا لوجهه �لكريم.
و �آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين، و�صلى �هلل و�صلم وبارك على نبينا محمد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين .

)1( اأخرجه البخاري رقم )4739(.
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فهرس الفصول الدراسية
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الــــــوحـــــدة الــــثـــامـــنــة



الف�سل الدرا�سي 
الثاين



الفهرس

الــتجــويــد: �ملد �لعار�ض لل�سكون ) تعريفه - حكمه - مقد�ره - �أمثلته(........................................ ٧٨                                                      
الــتــــــــــالوة: �سورة ي�ض من �لآية )٥١( �إىل �لآية )٧٦(.................................................................... ٨٢-٨٤

الوحدة الأوىل

١

الــتجــويــد: �ملد �لالزم ) تعريفه - �أق�سامه - حكمه - مقد�ره - �أمثلته(................................... ٨٦                                
الــتــــــــــالوة: من �لآية )٧٧( من �سورة ي�ض �إىل �لآية )١١( من �سورة فاطر............................ ٩٠-٩٢

الوحدة الثانية

٢

الـــــحــفـــظ: �سورة �لقلم من �لآية )٤3(  �إىل نهاية �ل�سورة ..................................................................... ٩٤                                                      

الوحدة الثالثة

٣

الــتجــويــد: �ملد �لالزم �لكلمي ) تعريفه - �أنو�عه - �أمثلته(............................................................... ٩٦                      
الــتــــــــــالوة: �سورة فاطر من �لآية )١٢( �إىل �لآية )3٠(.......................................................... ١٠٠-١٠٢

الوحدة الرابعة

٤

الــتجــويــد: �ملد �لالزم �حلريف ) تعريفه - �أق�سامه - �أمثلته(........................................................... ١٠٤                                                      
الــتــــــــــالوة: �سورة فاطر من �لآية )3١( �إىل نهاية �ل�سورة....................................................... ١٠٨-١١٠

الوحدة اخلام�سة

٥



الوحدة الثامنة
الــتــــــــــالوة: �سورة  �سباأ  من  �لآية )١( �إىل �لآية )١٤( ...................................................................... ١١٢ - ١١٤

الوحدة ال�ساد�سة

٦

الــتجــويــد: فـ�سـائل بع�ض �آيات �لـقـر�آن �لـكـريـم   ........................................................................................................ ١١٦                                                      
الــتــــــــــالوة: �سورة �سباأ من �لآية )١٥( �إىل �لآية  )3٠( ........................................................................ ١١٨-١٢٠

الوحدة الـ�سابعة

٧

الــتجــويــد: تفخيم لم لفظ �جلاللة )�هلل( وترقيقها......................................................................... ١٢٢ 
الــتــــــــــالوة: �سورة �سباأ من �لآية )3١( �إىل �لآية  )٤٥( .......................................................... ١٢٦-١٢٨

الوحدة الثامنة

٨

الــتجــويــد: تفخيم �لر�ء .................................................................................................................................... ١3٠                                                      
الــتــــــــــالوة: من �لآية )٤٦( من �سورة �سباأ �إىل �لآية )٨( من �سورة �لأحز�ب............. ١3٥-١3٧

الوحدة التا�سعة

٩





الـوحـدة الأوىل
الــتـجـويـد: الـمـد الــعـار�ض للـ�سـكـون

الــتـالوة: �سورة ي�ض من الآية )٥١( اإلى الآية )76( 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد العارض للسكون وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد العارض للسكون عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد العارض للسكون.

• أن أتلو سورة يس من اآلية )51( إلى اآلية )76( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوعدروس الوحدة الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــعـار�ض للـ�ســكــون تـــجــويــد الأول
�سورة ي�ض من الآية )51( اإىل الآية )59( تـــالوة الـثـانـي
�سورة ي�ض من الآية )60( اإىل الآية )68( تـــالوة الـثـالـث
�سورة ي�ض من الآية )69( اإىل الآية )76( تـــالوة الـرابـع
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الــــــوحـــــدة الأولـــــــى
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد العارض للسكونالأول

تــمــهـــيد:

تــعــريــف املد العار�ض لل�سكون:

أن يأتي بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف)٢(.

.)1(﴾  قال اهلل تعالى: ﴿
استمع ملعلمك وهو يقرأ اآليتني في حالة الوصل، ثم استمع إليه وهو يقرأ بالوقف على كلمة

﴾، ثم أجب عن األسئلة اآلتية: ﴿ 
﴾؟ 1 ما حركة النون في كلمة ﴿

﴾ في حالة الوصل؟ 2 كيف نطق املعلم حرف النون في كلمة ﴿

﴾ في حالة الوقف؟  3 كيف نطق املعلم حرف النون في كلمة ﴿

؟ 4 هل السكون على حرف النون حالة الوقف َأصليٌّ أو عاِرُضٌ

)١( �سورة �لفاحتة �لآية رقم )٢-3(.
.﴾ ﴿ ، ﴾ )٢( ويندرج حتته: ما ي�سمى مبد �للني، وهو: �أن ياأتي �سكون عار�ض بعد �لو�و �أو �لياء �ل�ساكنتني �ملفتوح ما قبلهما، مثل : ﴿
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التو�سيح الـمثال م

غري  �سكون  بعدهما  جاء  و�لياء،  �لو�و  وهما  �ملد  حرفـي  �أن  �ملثالني  هذين  يف  ُنالحظ 
لل�سكون، فيمد مقد�ر  ولهذ� �سمي مد� عار�سا  �لوقف،  ب�سبب  له  َعَر�َض  و�إمنا  �أ�سلي، 

حركتني، �أو �أربع حركات، �أو �ست حركات.

ُنالحظ يف هذين �ملثالني �أن حرفـي �ملد وهما �لياء و�لو�و، لي�سا َحْرَفـْي مد، و�إمنا مد 
لني، لأنهما �ساكنان وما قبلهما مفتوح.

حــكـــمـــه:

ميد مبقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

مــــقـــداره:

األمـثـلــة

جواز املد. 

1

2

3

4

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المد العارض للسكون: 

نشاط     1

﴾ ﴿   ﴾ ﴿    ﴾ ﴿   ﴾ ﴿
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الــــــوحـــــدة الأولـــــــى

يقسم المعلم الطالب ثالَث مجموعات، ويعطي كل مجموعة حرفا من حروف 

المد، ويقيم بينهم مسابقة في أي المجموعات تأتي بأكبر عدد ممكن من األمثلة 

على المد العارض للسكون خالل خمس دقائق.

نشاط    2
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التقومي

ف المد العارض للسكون. 1  عرِّ

2  ما حكم المد العارض للسكون؟ وما مقداره؟

3 اقرأ األمثلة اآلتية، ثم استخرج المد العارض للسكون وبين حرفه:

حرفه املد العار�ض لل�سكون الأمثلة م

 ﴾ قال تعالى: ﴿   1

 ﴾ قال تعالى: ﴿                           2

 ﴾ قال تعالى: ﴿      3

.)1(

.)٢(

.)٣(

ا �آية )٤٨( من �سورة �لأنفال. )١( �سورة �آل عمر�ن �لآية رقم )١١( ، وختمت بها �أي�سً
)٢( �سورة �لقلم �لآية رقم )3١(.
)3( �سورة قري�ض �لآية رقم )٤(.
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الــــــوحـــــدة الأولـــــــى

الدر�س
تالوة سورة يــسالثاين

من الآية رقم )٥١( اإىل الآية رقم )٥9( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل واملد العار�ض لل�سكون

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
مجودة  تالوة  اآلية )59(  إلى  اآلية )51(  من  يس  سورة  املعلم  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )51( إلى اآلية )59( تالوة مجودة مع تطبيق 

املد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ڦ       ، ،   ٹ ،  ٺ  ٺ جئ ،  ڀ  ،    ې 

صل بين القائمة ) أ ( والقائمة )ب( بما يتناسب مع ورود نوع المد في آيات الدرس:

نشاط  

وروده يف اآيات الدر�ض ب نـــوع الــمــد اأ
املد املتصل 1

املد املنفصل ٢
املد العارض للسكون لم يرد.٣

ورد كثيرا.

ورد قليال.
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الدر�س
تالوة سورة يــسالثالث

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

تالوة مجودة  اآلية )68(  إلى  اآلية )60(  من  املعلم سورة يس  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )60( إلى اآلية )68( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.     ڃ  چ   ، ڑ  ،   ڱ  ،  ے  ،    ۋ  ،  ۉ  ې 

نشاط  

من الآية رقم )60( اإىل الآية رقم )68( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل واملد العار�ض لل�سكون

قال تعالى: ﴿  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ                                                                                                            ﴾

أحدد موضع المد العارض للسكون في هذه اآلية، ثم أبين متى يسقط المد العارض 

للسكون في هذا المثال.

ڍ  ڌ             

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ڦ       ، ،   ٹ ،  ٺ  ٺ جئ ،  ڀ  ،    ې 
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الــــــوحـــــدة الأولـــــــى

الدر�س
تالوة سورة يــسالرابع

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

مجودة  تالوة   )76( اآلية  إلى   )69( اآلية  من  يس  سورة  املعلم  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )69( إلى اآلية )76( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ، ٺ    ،   ٺ        ی  ی    

نشاط  

من الآية رقم )69( اإىل الآية )76( تالوة جمودة 
مع التاأكد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل واملد العار�ض لل�سكون

أستخرج ثالثة أمثلة للمد العارض للسكون من آيات الدرس.
.......................................        ....................................................

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

12

3
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ون
ـكــ

ــ�س
ض لل

ر�
ـعـا

د ال
لـمـ

د: ا
ويــ

ـجـ
الـت

الـوحـدة الثانية
الــتـجـويـد: الـمـد الــــالزم

الــتـالوة: من الآية )77( من �سورة ي�ض اإلى الآية )١١( من �سورة فاطر 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد الالزم وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد الالزم عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الالزم.

• أن أتلو من اآلية )77( من سورة يس إلى اآلية )11( من سورة فاطر تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــــالزم تـــجــويــد الأول
�سورة ي�ض من الآية )77( حتى نهاية ال�سورة تـــالوة الـثـانـي

�سورة فاطر من الآية )1( اإىل الآية )6( تـــالوة الـثـالـث
�سورة فاطر من الآية )7( اإىل الآية )11( تـــالوة الـرابـع

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الثـــانيـــة
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد الـــالزمالأول

تــمــهـــيد:

تعريف املد الالزم)٢(:
أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي.

اء وهو يقرأ هذه اآلية : استمع ملعلمك، أو ألحد الُقرَّ
.)1( ﴾  قال تعالى: ﴿

استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق احلروف )ك( و )ع( و )ص(.
ماذا ستكتشف؟

ستكتشف أنه يقرأ احلرف )ك( هكذا )كاف( مبد األلف وسكون الفاء، وسُتالِحظ أن الفاء 
ساكنة في حالتي الوصل والوقف. ومثل ذلك يقال عن احلرف )ع( واحلرف )ص(.

ى هذا النوع من املد؟ وملاذا سمي بهذا االسم؟ وما أبرز أحكامه؟ فماذا ُيسمَّ

)١( �سورة مرمي �لآية رقم )١(.
� م�سبًعا باتفاق �لقر�ء . )٢( �سمي بالالزم للزوم �سببه - وهو �ل�سكون - حالتي �لو�سل و�لوقف ، �أو للزوم مده و�ساًل ووقًفا مدًّ

بناء على ما درسته في الدروس السابقة:
يسمى السكون غير األصلي: السكون .........................................................
الفرق بينهما:  .....................................................................................
.......................................................................................................

نشاط     1 
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

التو�سيح الـمثال م

ُنالحظ يف هذ� �ملثال �أن حرف �ملد هو �لألف، و�سبب �ملد هو �ل�سكون، وهو �حلرف �لأول 
ة(،  وكالهما جاء� يف كلمة و�حدة، ولذ� �سمي مد�  من �مليم �مل�سددة يف كلمة )�لطامَّ

لزما، فيمد مقد�ر �ست حركات، وقد جاء �ملد يف هذ� �ملثال يف كلمة.
١

ُنالحظ يف هذ� �ملثال �أن حرف �ملد هو �لألف يف حرف �لالم، و�سبب �ملد هو �ل�سكون، 
وكالهما جاء� يف كلمة و�حدة، ولذ� �سمي مد� لزما، فيمد مقد�ر �ست حركات، وقد 

جاء �ملد يف هذ� �ملثال يف حرف.
٢

حــكـــمـــه:

ميد مبقدار ست حركات.

مــــقـــداره:

األمـثـلــة

لــزوم املد. 

اأقــ�ســامــه:
ينقسم املد الالزم إلى قسمني :

القسم األول: املد الالزم الكلمي.
القسم الثاني: املد الالزم احلرفي. 

﴾ ﴿
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الــــــوحـــــدة الثـــانيـــة

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المد الالزم: 

نشاط    2

 ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿

خالل عشر دقائق، أستخرج أكبر عدد ممكن من األمثلة على المد الالزم.
.....................................................................................................

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

نشاط    3
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

التقومي

ف المد الالزم. 1  عرِّ

2  ينقسم المد الالزم إلى قسمين، أذكرهما.

3 ما حكم المد الالزم؟ وما مقداره؟

ع األمثلة اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها: 4 وزِّ

املد الالزم احلريف املد الالزم الكلمي
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الــــــوحـــــدة الثـــانيـــة

الدر�س
تالوة سورة يــسالثاين

من الآية رقم )77( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة يس من اآلية )77( حتى نهاية السورة تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )77( حتى نهاية السورة تالوة مجودة مع 

تطبيق املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    ۇ  ،   ڻ  ،  ڱ  ڱ       ڳ   ڳ 

أصنِّف أنواع المد الفرعي األربعة من حيث وروُدها في آيات الدرس وعدُمه.

نشاط  

وروده يف اآيات الدر�ض نـــوع الــمــد
املتصل

املنفصل
العارض للسكون

الالزم
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثالث

من الآية رقم )١( اإىل الآية رقم )6( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

مجودة  تالوة   )6( اآلية  إلى   )1( اآلية  من  فاطر  سورة  املعلم  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )1( إلى اآلية )6( تالوة مجودة مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    ڤ  ،    ڤ  ،    ۈ  ٴۇ       ہ   ہ 

تضمنت اآلية األولى ثالثة أنواع من المدود، أبينها في الجدول اآلتي:

نشاط  

حـــكـــمـــه الـــمــثــال م
1
٢
٣
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الــــــوحـــــدة الثـــانيـــة

الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالرابع

من الآية رقم )7( اإىل الآية رقم )١١( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )7( إلى اآلية )11( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )7( إلى اآلية )11( تالوة مجودة مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،  حج  ،   ۈ ،    جث       ک    ،   ڭ

أقرأ آيات الدرس، ثم أبيِّن هل تتضمن مثاال للمد الالزم أو ال؟

نشاط  
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

الـوحـدُة الـثالثة
الــحــفــظ: �سورة القلم من الآية )٣٤( حتى نهاية ال�سورة 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�سورة القلم من الآية )34( اإىل الآية )40( حـفـظ الأول
�سورة القلم من الآية )41( اإىل الآية )47( حـفـظ الـثـانـي

�سورة القلم من الآية )48( حتى نهاية ال�سورة حـفـظ الـثـالـث
مراجعة حفظ �سورة القلم كاملة حـفـظ الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة القلم من اآلية )34( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

• أن أحفظ سورة القلم من اآلية )34( حتى نهاية السورة حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الـــــوحــــدة الـثـــالـثــــة

إلــى مــن الـسـورة الـــدرس

الآيــة )40( الآيــة )34( �ســـــورة الـقـلـم الأول

الآيــة )47( الآيــة )41( �ســـــورة الـقـلـم الـثـانـي

نــهـايـة ال�سـورة الآيــة )48( �ســـــورة الـقـلـم الـثـالـث

مراجعة حفظ ال�سورة كاملة �ســـــورة الـقـلـم الـرابـع

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الطريقة العملية للحفظ:

حفظ سورة القلم من اآلية )34( 
حتى نهاية السورة

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

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

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

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

ء

ء

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

الـوحـدُة الـرابعة
الــتـجـويـد: الـمـد الـالزم الـكـلـمـي

الــتـالوة: �سورة فاطر من الآية )١٢( اإلى الآية )٣0( 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد الالزم الكلمي وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد الالزم الكلمي عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الالزم الكلمي.

• أن أتلو سورة فاطر من اآلية )12( إلى اآلية )30( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوعدروس الوحدة الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــالزم الـكلـمي تـــجــويــد الأول
�سورة فاطر من الآية )12( اإىل الآية )14( تـــالوة الـثـانـي
�سورة فاطر من الآية )15( اإىل الآية )23( تـــالوة الـثـالـث
�سورة فاطر من الآية )24( اإىل الآية )30( تـــالوة الـرابـع
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الـــوحـــدة الــــرابعـــــة

أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي في كلمة واحدة)1(.

ينقسم املد الالزم الكلمي إلى قسمني: 
القسم األول: مد الزم كلمي مثقل.

                   وهو: أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي مشدد في كلمة واحدة.
القسم الثاني: مد الزم كلمي مخفف.

                   وهو: أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي مخفف في كلمة واحدة.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد الـالزم الـكـلـميالأول

تــمــهـــيد:

تعريف املد الالزم الكلمي:

تعلمت في الدرس املاضي أقسام املد الالزم بشكل مجمل، وأنه ينقسم إلى قسمني، هما:
..................................................................... 1

..................................................................... 2

وموضوع هذا الدرس هو القسم .....................................................................

)١( �سمي كلميًّا : لجتماع �ملد مع �ل�سكون يف كلمة.

اأق�سامه:
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مي
كـلـ

 الـ
الزم

لـــ
د ا

ـمــ
الــ

د: 
ويــ

ـجـ
الـت

األمـثـلــة
التو�سيح الـمثال نوع الـمد م

ُنالحظ يف هذ� �ملثال �أن حرف �ملد هو �لألف جاء بعده حرف 
مد�  �سمي  ولذ�  �خلاء،  وهو  و�حدة  كلمة  يف  )مدغم(  م�سدد 

لزما كلميا مثقال، وحكمه لزوم �ملد �ست حركات.
مد لزم كلمي مثقل ١

ُنالحظ يف هذ� �ملثال �أن حرف �ملد هو �لألف جاء بعده حرف 
خمفف )غري مدغم( يف كلمة و�حدة وهو �لالم، ولذ� �سمي 

مد� لزما كلميا خمففا ، وحكمه لزوم �ملد �ست حركات.
مد لزم كلمي خمفف ٢﴾ ﴿

﴾ ﴿

نشاط     1 

قـــــال تــعـالـــى: ﴿

﴾

التي فيها مد الزم كلمي، مبينا نوعه،  الكلمات  السابقة  الكرمية  َأستخرُج من اآلية 
وحكم املد، ومقداره، وسببه.

�سببه مقداره حكمه نوع املد الكلمة م
١
٢

.)1(

)١( �سورة �ملجادلة �لآية رقم )٢٢(.
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الـــوحـــدة الــــرابعـــــة

نشاط    2 

أحدد الكلمات التي فيها مد الزم كلمي من الكلمات اآلتية بوضع عالمة )✓( في 
املكان املناسب.

نشاط    3 

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا املد الالزم الكلمي. 
 ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿
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مي
كـلـ

 الـ
الزم

لـــ
د ا

ـمــ
الــ

د: 
ويــ

ـجـ
الـت

التقومي

ف المد الالزم الكلمي. 1 عرِّ

2 أكمل ما يأتي:

أن  وهو   ................... كلمي  الزم  مد  قسمين:  إلى  الكلمي  الالزم  المد  ينقسم 

الزم  ومد   ................... كلمة  في  مشدد   ................... المد  حرف  بعد  يأتي 

كلمي ................. وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي ................... في 

................... واحدة.

3 ِاقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم استخرج المد الالزم الكلمي وبين نوعه.

نوعه  املد الالزم
الكلمي الأمثلة

﴾ قال تعاىل : ﴿

 ﴾ قال تعاىل: ﴿    

 ﴾ قال تعاىل : ﴿

.)1(

.)٣(

.)٢(

)١( �سورة �ملجادلة �لآية رقم )٥(.
)٢( �سورة يون�ض �لآية رقم )٩١(.

)3( �سورة �ملجادلة �لآية رقم )3(.
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثاين

من الآية رقم )١٢( اإىل الآية رقم )١٤( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )1٢( إلى اآلية )14( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )1٢( إلى اآلية )14( تالوة مجودة، مع تطبيق 

املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ں    ،   ڻ  ٿ    ،   ڑ    ،    ڱ ڀ    ،      ڀ  ڀ

أصنِّف أنواع المد الفرعي األربعة من حيث وروُدها في آيات الدرس وعدُمه.

نشاط  

وروده يف اآيات الدر�ض نـــوع الــمــد
املتصل

املنفصل
العارض للسكون

الالزم الكلمي
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثالث

من الآية رقم )١٥( اإىل الآية رقم )٢٣( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )15( إلى اآلية )٢٣( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )15( إلى اآلية )٢٣( تالوة مجودة، مع تطبيق 
املدود.

.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.   ڭ  ڭ  ڭ    ،   ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې    ،   ې  ې 

نشاط  

قال تعالى: ﴿  ۀ  ہ﴾

ح كيف كان المد هنا منفصال ولم يكن متصال. أوضِّ
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالرابع

من الآية رقم )٢٤( اإىل الآية رقم )٣0( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )٢4( إلى اآلية )٣0( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )٢4( إلى اآلية )٣0( تالوة مجودة، مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،  ھ   ،    ۉې  ،   ک      ې  

أستخرج من آيات الدرس أمثلة لما يأتي:

نشاط  

مد لزم كلمي مد عار�ض لل�سكون مد منف�سل مد مت�سل احلكم

املثال
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الـوحـدُة الـخام�سة
الــتـجـويـد: الـمـد الـالزم الـحرفـي

الــتـالوة: �سورة فاطر من الآية )٣١( حتى نهاية ال�سورة 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد الالزم احلرفي وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد الالزم احلرفي عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الالزم احلرفي.

• أن أتلوسورة فاطر من اآلية )31(حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوعدروس الوحدة الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــالزم الـحـرفـي تـــجــويــد الأول
�سورة فاطر من الآية )31( اإىل الآية )35( تـــالوة الـثـانـي
�سورة فاطر من الآية )36( اإىل الآية )40( تـــالوة الـثـالـث

�سورة فاطر من الآية )41( حتى نهاية ال�سورة تـــالوة الـرابـع
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هو: أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي في حرف، هجاؤه على ثالثة أحرف)1(.

ينقسم املد الالزم احلرفي إلى قسمني: 
القسم األول: مد الزم حرفي مثقل.

                   وهو: احلرف الذي يدغم آخر هجائه فيما بعده.
القسم الثاني: مد الزم حرفي مخفف.

                    وهو: احلرف الذي ال يدغم آخر هجائه فيما بعده.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد الـالزم الـحـرفـيالأول

تــمــهـــيد:

تعريف املد الالزم احلريف:

كـــان الكـالم في الــدرس املاضــي عــن القســم األول مــن أقســام املـد الالزم، وهـو املـد الـالزم  
.......................................، وفي هذا الدرس سيكون الكالم عن القسم الثاني، وهو 

املد الالزم...........................................

)١( �سمي حرفيًّا : لجتماع �ملد مع �ل�سكون يف حرف.

اأقـ�سـامـه:
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األمـثـلــة
التو�سيح الـمثال نوع الـمد م

�حلرف  يف  �لألف  هو  �ملد  حرف  �أن  �ملثال  هذ�  يف  ُنالِحظ 
)لم(، جاء بعده حرف مدغم فيما بعده وهو �مليم �ملدغمة يف 
�مليم �لتي بعدها، ولذ� �سمي مد� لزما حرفيا مثقال، وحكمه 

لزوم �ملد �ست حركات.

مد لزم حريف مثقل ١

ُنالِحظ يف هذ� �ملثال �أن حرف �ملد هو �لياء يف �حلرف )ميم(، 
جاء بعده حرف �ساكن غري مدغم فيما بعده وهو �مليم، ولذ� 
�سمي مد� لزما حرفيا خمففا، وحكمه لزوم �ملد �ست حركات.

مد لزم حريف خمفف ٢

نشاط     1 

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا املد الالزم احلرفي: 
 ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿

عدد حروف الهجاء الواقعة في فواحت السور أربعة عشر حرفا، جمعها بعضهم في قوله: )طرق 
سمعك النصيحة(، وبعضهم جمعها: )ِصْلُه ُسَحيًرا َمْن َقَطَعَك(، وهي ال تخرج عن حاالت ثالث:
﴾، ولم مُيَّد؛ ألنه اليحتوي على حرف مد. ﴾ و ﴿ 1 ما ال مُيَدُّ أصال: وهو األلف في أول ﴿

اأحوال حروف الهجاء يف اأوائل ال�سور:

﴾ ﴿



106

الـــوحـــدة الـــخام�ســــة

نشاط    2 

املد،  نوع  بيان  مع  فيها مد الزم حرفي،  التي  احلروف  اآلتية  الكلمات  َأستخرُج من 
وحكمه، ومقداره، وسببه:

�سببه مقداره حكمه نوعه حرف املد احلرف م
خمفف �لألف كاف ١

٢

3

٤

٥

٦

٧

2 ما ميد مدا طبيعيا: وهي احلروف اخلمسة )حي طهر( وهو ليس من قبيل املد الالزم؛ لعدم 

وقوع ساكن أصلي بعد حرف املد.
3 ما  ميد مدا الزما: وهي ثمانية أحرف، مجموعة في جملة: )كم عسل نقص( أو )سنقص 

علمك(، فهذه متد ست حركات ما عدا حرف العني فيجوز فيه القصر والتوسط واملد.
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نوعه املد الالزم احلريف الأمثلة

 ﴾ قال تعاىل : ﴿

﴾ قال تعاىل : ﴿

قال تعاىل : ﴿      ﴾ 

﴾ قال تعاىل : ﴿

التقومي

ف المد الالزم الحرفي. 1 عرِّ

2 ضع العناوين اآلتية أمام المعنى الذي يدل عليها:

) المد الفرعي، المد الطبيعي، المد(

3 اقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم استخرج المد الالزم الحرفي وبين نوعه:

املعني العنوان
إطالة الصوت بأحد حروف املد أو بأحد َحْرَفِيِِ اللني.

ما ال تقوم ذات احلرف إال به وال يتوقف على سبب.

الذي يتوقف على سبب وتقوم ذوات احلروف بدونه.

.)1(

.)٢(

.)٣(

.)4(

)١( �سورة �لقلم �لآية رقم )١(.
)٢( �سورة �ل�سعر�ء �لآية رقم )١-٢(.

)3( �سورة �ض �لآية رقم )١(.
)٤( �سورة �لروم �لآية رقم )١-٢(.
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثاين

من الآية رقم )٣١( اإىل الآية رقم )٣٥( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )٣1( إلى اآلية )٣5( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )٣1( إلى اآلية )٣5( تالوة مجودة، مع تطبيق 

املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،   ۀ  ،   ڱ  ں       ڇ   ،  ک 

)المد المتصل، المد المنفصل، المد الالزم( أحد هذه المدود ورد في آيات الدرس 

أربع مرات، فما هو؟
.......................................................................................................

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

نشاط  
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثالث

من الآية رقم )٣6( اإىل الآية رقم )٤0( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )٣6( إلى اآلية )40( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )٣6( إلى اآلية )40( تالوة مجودة، مع 

تطبيق املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

  ، ،      ى  ،   ڦ  ڦ  ،    ۅ  ۅ  ،   ۈ      ھ   ھ 

.   چ  ،   ڈ  ژ 

أستخرج من اآلية رقم )37( ثالثة أمثلة لمدود مختلفة.
................................................................................................. 

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

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

1

2

3

نشاط  
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالرابع

من الآية رقم )٤١( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )41( حتى نهاية السورة تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )41( حتى نهاية السورة تالوة مجودة مع 
تطبيق املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    ۅ  ۅۉ     ،    ے        ڳ  ڱ  ڱ    

ورد في اآلية األخيرة أمثلة لثالثة من المدود، أستخرجها بحسب أنواعها:

نشاط  

نــوع الـــمد الـمـثـال



الـوحـدة ال�ساد�سة
التالوة: �سورة �سباأ من الآية )١( اإىل الآية )١٤(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

ف�سائل بع�ض �سور القراآن الكرمي تـجـويـد الأول
�سورة �سباأ من الآية )1( اإىل الآية )5( تـــــالوة الـثـانـي
�سورة �سباأ من الآية )6( اإىل الآية )9( تـــــالوة الـثـالـث

�سورة �سباأ من الآية )10( اإىل الآية )14( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة سبأ من اآلية )1( إلى اآلية )14( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )١( اإىل الآية رقم )٥( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )1( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )1( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

نشاط  

أختار اإلجابة الصحيحة:
بلغ عدد األمثلة على المد المتصل والمد المنفصل في آيات الدرس:

1  المد المتصل: 3، المد المنفصل: 3  )    (

2  المد المتصل: 2، المد المنفصل: 4  )    (

3  المد المتصل: 3، المد المنفصل: 2  )    (

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الأول

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )١( اإىل الآية رقم )٥( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )1( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

نشاط  

ڎ   ڎڍچ  چ ٿ  ٹ
ھہ  ہ

،، ،

،،

، ، ڦ  ڦ
.
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )6( اإىل الآية رقم )9( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )6( إلى اآلية )9( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )6( إلى اآلية )9( تالوة مجودة.

نشاط  

أستخرج من آيات الدرس أربعة أمثلة على المد العارض للسكون:
........................................................................................................................  1

........................................................................................................................  2

........................................................................................................................  3

........................................................................................................................  4

،، ،
،

،
.

، ٿ  ٿ ٱ  وئ  وئ      ۇئەئٴۇ    ۋ

ڃ ڦ  ڦ  ڦ
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الـــوحـــدة الــ�ســاد�ســة
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثالث

تــمــهـــيد:
من الآية رقم )١0( اإىل الآية رقم )١٤( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )10( إلى اآلية )14( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )10( إلى اآلية )14( تالوة مجودة.

نشاط  

أمثل من آيات الدرس على المدود اآلتية:
1  املد املتصل: ...................................................................................................................................

2 املد املنفصل: ..................................................................................................................................

3  املد الالزم الكلمي: ..................................................................................................................

ٴۇۇ  ۆھ  ھہۀ  ۀڳڳ   ،،،،،،

يئى  ائ  ،.

گ  گ   گ کژڌ  ڌ  ڎ ،، ڳ  ڳ،،



الـوحـدة ال�سابعة
الـتـجـويـد: فـ�سـائل بع�ض اآيات الـقـراآن الـكـريـم 

التالوة: �سورة �سباأ من الآية )١٥( اإىل الآية )٣0( 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

ف�سائل بع�ض اآيات القراآن الكرمي تـجـويـد الأول
�سورة �سباأ من الآية )15( اإىل الآية )19( تـــــالوة الـثـانـي
�سورة �سباأ من الآية )20( اإىل الآية )23( تـــــالوة الـثـالـث
�سورة �سباأ من الآية )24( اإىل الآية )30( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أسّمي بعض اآليات التي خصها اهلل تعالى مبزيد فضل.

• أن أمّيز بني فضائل اآليات.
• أن أورد األدلة على فضائل اآليات.

• أن أتلو سورة سبأ من اآلية )15( إلى اآلية )30( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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آٍت في  أتاه  ملسو هيلع هللا ىلص بحفظها،  النبي  التي وكله  يحرس زكاة رمضان    أبو هريرة  بينما كان 
صورة رجل، فجعل يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة ، وأراد أن يرفع أمره إلى رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له: دعني، وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها، فقال له أبو هريرة: ما هي؟ قال: 
إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي، حتى تختم اآلية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، 
له  فقال  بذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأخبر  هريرة سبيله،  أبو  فخلى  يقربنك شيطان حتى تصبح،  وال 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »أما إنه قد َصَدَقَك وهو َكُذوب، َتْعَلُم َمْن تخاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة«، 

قال: ال، قال: »ذاك شيطان« )1(. 
بعد قراءتك لهذه القصة، ما أبرز ما تستفيده منها؟

من فضائل آية الكرسي: أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى. 
والدليل على ذلك: حديث ُأَبيِّ بن كعب  قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا املنذر أتدري 
أيُّ آية من كتاب الله معك أعظُم؟« قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: »يا أبا املنذر أتدري أي 
﴾، قال: فضرب  آية من كتاب الله معك أعظم؟« قال: قلت: ﴿

في صدري، وقال: »والله ِلَيْهِنك العلم)2( أبا املنذر« )3(.

)3( م�سلم )١٦١٥(. )٢( ليهنك �لعلم: �أي ليكن �لعلم هنيًئا لك.   )١( �لبخاري )٢١٨٧(.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
فضائل بعض آيات القرآن الكريمالأول

تــمــهـــيد:

 ف�سل اآية الكر�سي: 

أبحث عن آية الكرسي في القرآن الكريم، وأذكر اسم السورة التي وردت فيها ورقم اآلية. 
............................................................................................................... اسم السورة: 
رقم آية الكرسي: .........................................................................................................

نشاط     1
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117 )١( �لبخاري )٤٧٢٢(، وم�سلم )١٦١3(، لقد ذكر �أهل �لعلم معاين �أخرى لقوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: )كفتاه(؛ منها: كفتاه عن قيام �لليل، ومنها: كفتاه 
عن قر�ءة �لقر�آن �لكرمي.

يجري المعلم مسابقة بين الطالب في حفظ آية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة.

من فضائل خواتيم سورة البقرة: أنها تكفي قارئها من شر شياطني اجلن واإلنس.
 والدليل على ذلك: قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة في ليلة َكَفتاه«)1(.

 ما اآليات الكريمات التي خصها اهلل تعالى بمزيد فضل؟
 أورد دلياًل من السنة يبيِّن ِعَظم آية الكرسي.

 أمأل الجدول اآلتي حسب المطلوب:
الورد اليومي املخ�س�ض لها ف�سلها الآيات

آية الكرسي

آخر آيتني من سورة البقرة

ف�سل خواتيم �سورة البقرة:

موا�سع قراءة اآية الكر�سي:

التقومي

1

2

3

تشرع قراءة آية الكرسي في مواضع؛ منها: 
1  بعد الصلوات املكتوبة. 

2  عند النوم. 
3  في الصباح واملساء.

نشاط    2
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )١٥( اإىل الآية رقم )١9( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )15( إلى اآلية )19( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )15( إلى اآلية )19( تالوة مجودة.

نشاط  

أختار اإلجابة الصحيحة:
اشتملت آيات الدرس على مثالين للمد:

الالزم الكلمي  المتصل  
الالزم الحرفي المنفصل   

، ،، ڦ  ڄ  ڄڤ  ڤ ٻ   ٻ  ٻ
، .ڑ  ک  کک  
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثالث

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )٢0( اإىل الآية رقم )٢٣( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )20( إلى اآلية )23( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )20( إلى اآلية )23( تالوة مجودة.

نشاط  

أقرأ اآلية )21( وأستخرج منها ما يأتي:
1 مثاًل على إخفاء النون الساكنة: ............................................................................

2 مثاًل على إدغام النون الساكنة: ............................................................................

3 مثاًل على إظهار النون الساكنة: ...........................................................................

،. ،،  ڀ  ڀ  ڀ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئوئ  ۇئ ۉ  ې  ې
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الرابع

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )٢٤( اإىل الآية رقم )٣0( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )24( إلى اآلية )30( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )24( إلى اآلية )30( تالوة مجودة.

نشاط  

ہ حسب الجدول اآلتي: ڱ  و  أقارن بين كلمتي 
مقدار املد  ا�سم املد �سببه

،. ،،  ڳ  ڳڃ  چ

ڱ

ہ



الـوحـدة الثامنة
الـتـجـويـد: تفخيم لم لفظ اجلاللة )اهلل( وترقيقها 

التالوة: �سورة �سباأ من الآية )٣١( اإىل الآية )٤٥(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

تفخيم وترقيق لم لفظ اجلاللة )اهلل( تـجـويـد الأول
�سورة �سباأ من الآية )31( اإىل الآية )33( تـــــالوة الـثـانـي
�سورة �سباأ من الآية )34( اإىل الآية )39( تـــــالوة الـثـالـث

�سورة �سباأ من الآية )40( اإىل الآية )٤٥( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعّرف حاالت تفخيم الالم في لفظ اجلاللة وترقيقها.

• أن أمّيز مواضع تفخيمها وترقيقها.
• أن أمّثل على حاالت تفخيمها وترقيقها.

• أن أطّبق تفخيمها وترقيقها بصورة صحيحة عند التالوة.
• أن أتلو سورة سبأ من اآلية )31( إلى اآلية )45( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ض
الأول

تــمــهـــيد:

تفخيم الم لفظ الجاللة )اهلل( وترقيقها

َيتأمل الطالب الفرق بني الكلمتني في النطق:

ماذا ُيالَحظ؟
...................................................................................................................................................    

﴾ ﴿﴾ ﴿ ،

ترقيق الالم وتفخيمها:
إذا وقعت بعدكسر  إذا وقعت بعد فتح أو ضم، وُتَرقق   ﴾ ﴿ الالم من لفظ اجلاللة  ُتَغلَّظ 

﴾  فُتعاَمُل ُمَعاَملتها. أصلي أو عارض، ومنها الم ﴿

ما الفرق بين الكسر األصلي والعارض؟

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

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

نشاط     1
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للللللل للللللللل

األمـثـلــة
التو�سيح احلـــكم الـمثال م

�لتفخيم
١
٢

�لرتقيق
٣

٤

�لتفخيم ٥

�لرتقيق 6

﴾ ﴿

تنق�ســم هذه �لأمثلــة �إىل ثالث جمموعــات: �لأوىل: 
َمان، �أحدهما  وفيها مثالن؛ �لأول و�لثاين وهما ُمَفخَّ
�ُســِبَقْت فيــه �لــالم بحــرف مفتــوح، و�لآخر �ُســِبَقْت 
فيه �لــالم بحرف م�سموم؛ فــكان حقهما �لتفخيم. 
ان،  َقَ �لثانية: وفيها �ملثالن �لثالث و�لر�بع وهما ُمَرقَّ
َقت �لالم فيهما؛ لأنها وقعت بعد ك�سر �أ�سلي؛  وقد ُرقِّ
فكان حقها �لرتقيق. �لثالثة: وفيها �ملثالن �خلام�ض 
و�ل�ساد�ــض وهما ُمَتغاير�ن يف �حلكم، فاأما �خلام�ض 
ها  ِم �ل�سم عليها؛ فكان َحقُّ َمــْت فيه �لالم ِلَتَقــدُّ َفُفخِّ
َقِت فيه �لالم  �لتفخيم، و�أما �ملثال �ل�ساد�ــض فقد ُرقِّ

ها �لرتقيق. ِم �لك�سر عليها؛ فكان َحقُّ ِلَتَقدُّ

)١( �سورة �لأحز�ب، �لآيات: ١-٤.

أستخرج الالم المفخمة والالم المرققة من اآليات اآلتية حسب الجدول اآلتي:

نشاط     2
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ال�سبب  حكم الالم من حيث
التفخيم اأو الرتقيق

 حركة احلرف الذي قبل
الالم الكلمة يف الآية

أقرأ الكلمات اآلتية مطبًقا التفخيم أو الترقيق في الالم:

  ﴾ ﴿  1  

﴾ ﴿   2

﴾ ﴿   3

﴾  ﴿   4

نشاط    3

الــــوحـــدة  الـثامنـــة



125
)١(�سورة فاطر، �لآيات: ١-3.

التقومي

1

2

3

   

ن من حفظي أمثلة بكلمات من القرآن الكريم على الالم ترقيقا وتفخيما.                            أدوِّ
    أ. أمثلة على الالم املرققة:

..................................... 3  ..................................... 2  ..................................... 1

  ب. أمثلة على الالم املفخمة:
.................................... 3  ..................................... 2  ..................................... 1

ال�سبب الالم املرققة ال�سبب  الالم املفخمة

أقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، مراعًيا النطق بالالم من لفظ الجاللة ترقيًقا وتفخيًما.
قال الله تعالى: 

.

أصّنف األمثلة اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها:
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )٣١( اإىل الآية رقم )٣٣( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )31( إلى اآلية )33( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )31( إلى اآلية )33( تالوة مجودة.

نشاط  

جاء لفظ الجاللة في آيات الدرس مرة  واحدة.
      • أبين حكم الالم في المثال من الدرس.

      • أوضح هل الكسر السابق لالم كسٌر أصلي أو عارض؟

،

،.
،

،،

،  ىئ  ی  یىئ  ىئۈئ      ۈئ
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثالث

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )٣٤( اإىل الآية رقم )٣9( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )34( إلى اآلية )39( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )34( إلى اآلية )39( تالوة مجودة.

نشاط  

أستخرج من اآليات أمثلة على حرف )الالم(، وأبين حكمه من حيث الترقيق والتفخيم.
..............................................................................................................................

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

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

،،، ،، ہڻڱک
. ، جئ  حئوئ ، ٴۇ  ۋ
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الرابع

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )٤0( اإىل الآية رقم )٤٥( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )40( إلى اآلية )45( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )40( إلى اآلية )45( تالوة مجودة.

نشاط  

ما حكم الالم الواردة في آيات الدرس، من حيث الترقيق والتفخيم؟ ماذا أستنتج؟ 
..............................................................................................................................

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

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

ۀ  ہ   ہ ڱ  ںژ  ژ ،. ،، پ  پ

الــــوحـــدة  الـثامنـــة
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الـوحـدة التا�سعة
الـتـجـويـد: تفخيم الراء 

التالوة: من الآية )٤6( من �سورة �سباأ اإىل الآية )8( من �سورة الأحزاب

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

تفخيم الراء تـجـويـد الأول
�سورة �سباأ من الآية )46( اإىل نهاية ال�سورة تـــــالوة الـثـانـي
�سورة الأحزاب من الآية )1( اإىل الآية )5( تـــــالوة الـثـالـث
�سورة الأحزاب من الآية )6( اإىل الآية )8( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أحّدد حاالت تفخيم الراء.

• أن أمّيز مواضع تفخيم الراء أثناء التالوة.
• أن أستخرج الراء املفخمة أثناء التالوة.

• أن أطّبق تفخيم الراء بصورة صحيحة عند التالوة.
• أن أتلو من اآلية )46( من سورة سبأ إلى اآلية )8( من سورة األحزاب تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة



130

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�ض
الأول

تــمــهـــيد:

الأ�سل يف الراء:

تفخيم الراء

تعلمَت في الدرس املاضي تفخيم الالم وترقيقها من لفظ اجلاللة )الّله(؛ فأجب عما يأتي: 
تفخم الالم من لفظ اجلاللة )الّله( في حالة: ..............................................................
ترقق الالم من لفظ اجلاللة )الّله( في حالة: ................................................................

وموضوع هذا الدرس هو تفخيم الراء.

اأحوال تفخيم الراء:

األصل في الراء هو التفخيم، والترقيق عارض بسبب موجب، وفي هذا الدرس سنتناول أحوال 
تفخيم الراء.

م الراء في املواضع اآلتية: ُتَفخَّ
1 إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.  

2 إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.   
3 إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء غير مكسور.  

4 إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح أو مضموم.  

الــــوحـــدة  الـتا�سعــــة
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األمـثـلــة
التو�سيح احلــالة الـمثال م

نالحظ يف هذه �لأمثلة كلها �أن �لر�ء فيها 
يختلف عن  مثال  كل  و�ل�سبب يف  مفخمة، 
�حلرف  �أن  �إل  �سكنت  و�إن  و�أنها  �لآخر، 
يوؤثر فيها،  �أو قبل �لذي قبلها  �لذي قبلها 

وكذ� حروف �ل�ستعالء.

مفتوحة ١
م�سمومة ٢

�ساكنة وقبلها مفتوح ٣
�ساكنة وقبلها م�سموم ٤

 �ساكنة وقبلها مك�سور، وبعدها حرف
��ستعالء غري مك�سور ٥

�ساكنة وقبلها �ساكن وقبله مفتوح 6

�ساكنة وقبلها �ساكن وقبله م�سموم 7

)١( �سورة �سباأ، �لآيات: ١-٤.

أستخرج الراء المفخمة من اآليات اآلتية حسب الجدول:
قال الله تعالى: 

نشاط     1
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�سبب تفخيمها الكلمة التي فيها راء مفخمة

أقرأ الكلمات اآلتية مطبًقا التفخيم في الراء:

1

2

3

4

5

6

7

نشاط    2

الــــوحـــدة  الـتا�سعــــة
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التفخيم  سمن يعتري احلرف فيمتلئ الفم بصداه.
من حاالت ترقيق الراء: أن تكون ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة.

تغلظ الالم من لفظ اجلاللة )الّله( إذا وقعت بعد كسر أصلي أو عارض.
ال توصف األلف بتفخيم وال بترقيق بل تتبع األلُف احلرف الذي قبلها ترقيقا وتفخيما. 

الترقيق سمن يعتري احلرف فال ميتلئ الفم بصداه.
من حاالت تفخيم الراء: أن تكون ساكنة وقبلها ساكن غير مستعٍل وقبله مكسور.

صواب
صواب
صواب
صواب
صواب
صواب

خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ

 أضع خطا تحت كلمة )صواب( إذا كانت العبارة صحيحة، أو خطا تحت كلمة )خطأ( 
إذا كانت العبارة غير صحيحة فيما يأتي:

١
٢
٣
٤
٥
6

 أبيِّن سبب تفخيم الراء في األمثلة اآلتية، وأنطقها نطقا صحيحا: 
ال�سبب الأمثلة رقم

١

٢

٣

٤

التقومي

1

2
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أقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرا، ثم أستخرج الراء المفخمة مبينا سبب تفخيمها: 4

قال الله تعالى:

ن من حفظي أمثلة بكلمات من القرآن الكريم على حاالت تفخيم الراء فيما يأتي:   أدوِّ

املثال احلالة رقم

١ إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم.
إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله فتحة. ٢

إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور،  وبعدها حرف استعالء غير مكسور. ٣
إذا كانت الراء مفتوحة. ٤

3

)١( �سورة �ل�سجدة، �لآيات: ٢٧-3٠.

.
)١(

الــــوحـــدة  الـتا�سعــــة
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة سبأ الثاين

تــمــهـــيد:
من الآية رقم )٤6( اإىل نهاية ال�سورة تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة سبأ من اآلية )46( إلى نهاية السورة تالوة مجودة. 

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة سبأ من اآلية )46( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

نشاط  

أستخرج من آيات الدرس األمثلة المشتملة على حرف راء مفخم، مبينا سبب التفخيم:  
�سبب التفخيماملثالم
1
2
3
4
5
6
7

،،،
. ،،

،،   ٻ  ٻ حب  خب ىئ  ىئ ۇئ  ۆئ  ەئ
.چ  چ  چڄ  ڀ   ڀ ،
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ن من حفظي أمثلة بكلمات من القرآن الكريم على حاالت تفخيم الراء فيما يأتي:   أدوِّ
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة األحزاب الثالث

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )١( اإىل الآية رقم )٥( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )1( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )1( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

نشاط   

ُيقَسم الطالب مجموعتين، األولى تستخرج من آيات الدرس أمثلة على الالم المفخمة في 
لفظ الجاللة، والمجموعة الثانية تستخرج أمثلة على الراء المفخمة، مع بيان السبب:

املجموعة الأوىل
�ل�سبب �لالم �لـمفخمة م 

١
٢
3
٤
٥

املجموعة الثانية
�ل�سبب �لر�ء �لـمفخمة م 

١
٢
3
٤
٥

،،، ڑ  ڑ  کڍ  ڍٺ  ٿ
. ،، ۀ  ڱ  ڳ

ڳ

الــــوحـــدة  الـتا�سعــــة
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رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�ض
تالوة سورة األحزاب الرابع

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )6( اإىل الآية رقم )8( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )6( إلى اآلية )8( تالوة مجودة.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )6( إلى اآلية )8( تالوة مجودة.

نشاط   

هات مثاال من آيات الدرس لراء مفخمة للحاالت اآلتية:
   أ . راء مفتوحة: ......................................................................................................
ب . راء مضمومة: ....................................................................................................
جـ . راء ساكنة وقبلها مفتوح: ................................................................................... 
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