


الـتـجــويــدالـتـجــويــد
الـ�سـف الأول الـمتـو�سـط

الف�سول الدرا�سية الثالثة
مدار�س تحفيظ القراآن الكريم

ق�م ب�لت�أليف والمراجعة
فريق من المتخ�س�سين

تـــدري�س الـــتـعــلـيـــم  وزارة  قــــررت 
نفقـتـها عــلــى  وطــبــعــه  ــاب  ــكــت ال ــذا  هـ

طبعة ١٤٤٤-٢٠٢٢



FB.T4EDU.COM

"!"#$%&'$ (") !*+," -.) !/)$01 !"#$%&2 0$3,

4567/8$ 9:;<8$ %=3>;8 ?@:A%;B/C DE$3@

IEN.EDU.SA

فهرسة مكتبـة الملك فهد الوطنيـة أثناء النـشـر     
وزارة التعلـيـم

التجويد: الصف األول المتوسط - الفصول الدراسية الثالثة/
وزارة التعليم الرياض ، ١٤٤٣هـ

١٦١ ص ؛ ٢١ X ٢5٫5 سم

ردمك :   8-٠8٠- 5١١ - ٦٠٣ - 978 
أ - العنوان ١ - القـرآن - القراءات والتجويد -  كتب دراسية 

١٤٤٣ / 8٠٦٢       ديوي 8٢٢89  ،  ٣7٢    

رقم اإليداع : 8٠٦٢ / ١٤٤٣
ردمك :   8-٠8٠- 5١١ - ٦٠٣ - 978 

`g١٤٤٣ , º«!©àdG IQGRh





á``eó``!ŸG
الحمد هلل، و�سالم على عباده الذين ا�سطفى، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد المجتبى، 

وعلى اآله واأ�سحابه اأئمة الحق والهدى، اأما بعد:

ومنه  للعالمين،  المهداة  الرحمة  وهو  حياتهم،  وينبوع  الم�سلمين  منهاج  الكريم  القراآن  فاإن 

ت�ستمد الهداية اإلى ال�سراط الم�ستقيم والحياة الطيبة وراحة البال والعي�سة الكريمة. 

اأدائه،  وعلم التجويد من العلوم ال�سرعية المهمة التي تعنى بالقراآن الكريم من حيث كيفية 

اأ�سحاب  على  يخفى  وال  اآياته،  وحفظ  التالوة،  حق  تالوته  على  يعين  بما  اآدابه،  ومراعاة 

واأل�سقها مالزمة للقراآن  ال�سرعية ن�ساأًة وتاأليًفا،  العلوم  اأقدم  اأن علم التجويد من  الب�سيرة 

المجيد، وما ذلك اإال لتعلقه باأ�سرف كالم اأال وهو كالم اهلل عز وجل.

وال ريب اأن تدري�س علم التجويد يمثل وجًها معتبًرا من وجوه العناية بالقراآن الكريم الذي هو 

د�ستور المملكة العربية ال�سعودية و�سرعتها؛ لذا كانت العناية بتدري�سه للنا�سئة مطلًبا اأ�سا�ًسا 

في الجانبين التربوي والتعليمي.

ومن هنا حر�ست الوزارة على تدري�س التجويد في مدار�س تحفيظ القراآن الكريم  للطالب منذ 

وقت مبكر من حياتهم الدرا�سية؛ لكي يتاأ�س�س الطالب علميًّا وعمليًّا في علم من اأهم العلوم 

المرتبطة بالقراآن الكريم.

وقد حر�سنا على اأن يكون هذا الكتاب �سائًقا في عر�سه، جاذًبا في اأ�سلوبه، م�سجًعا للطالب 

على التفاعل معه، وح�سن اال�ستفادة منه، بما ت�سمنه من تمهيدات م�سوقة، واأن�سطة مو�سحة، 

تعين على تنمية المهارات الذاتية في التعلُّم والتفكير واالإبداع لدى الطالب، وتبعث فيهم روح 

الم�ساركة الفاعلة فــي الــدر�س، وعلــى تطبيـق ما تعلموه في حياتهم الواقعية.

واإننا اإذ نقدم هذا الكتاب للطالب في حلته الجديدة نحمد اهلل تعالى ون�سكره على ما مّن به من 

اإتمام هذا العمل، �سائلين اهلل الكريم اأن يكتب التوفيق الأبنائنا الطالب واأن يجعلهم من اأهل 

القراآن الذين هم اأهل اهلل وخا�سته. ومن اهلل تعالى وحده ن�ستمد العون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم 

الر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل الُخَطى وبارك في الجهود اإنه �سميع مجيب.
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دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

١      اأذكر معنى االإقالب.

د حرف االإقالب. ٢      اأحد

٣      اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين اللذين حكمهما االإقالب.

٤      اأعطي اأمثلة على حكم االإقالب.

ق حكم االإقالب ب�سورة �سحيحة عند التالوة. ب5      اأ

الدر�س 
الأول

١١



!!

9 (مم بعد :                                                                                          9 (سميعم بصير ـ :

: التحويل. اإلقالب لغةً
ا: جعل حرف مكان آخر. واصطالحً

ل نطق الكلمات القرآنية السابقة وأالحظ ما يأتي:  أتأمَّ
١     أنه وقع بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء.

ا.  بَانِ ميمً لَ قْ ٢     أنه عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين فإنهما يُ



١ تعريف القال 

التعريف السابق تعريف عام يصلح لقلب النون الساكنة والتنوين وغيرهما، إذا 
أردت تخصيصه بقلب النون الساكنة والتنوين فإني أقول:

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

.....................................................................................
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سي التو وين مث�ل ق الت ر القال
ون مث�ل ق ال

ة س� ال

وقع النون الساكنة والتنوين قبل حرف الباء، 
فقلب ميًما مع الغنة واإلخفاء.

الباء

ة الأمث

(١)  بع العلماء يعبر عن (اإلقالب) بـ (القلب) واملعنى واحد.

:
:

:
: 9

9
9
9
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ا بغنةٍ مع اإلخفاءِ والثالثُ اإلقالبُ عند الباءِ   ميمً
:(١) قال الشيخ الجمزوري

حكمهما اإلقالب، مع بيان  أستخرج ـ  من اآليات اآلتيةـ  النون الساكنة أو التنوين اللَّذين
حرف اإلقالب.

.9 قال تعالى::
وقال تعــالـــــى::

.9

!"#$٢

رقم اآلية حرف اإلقالب مثال النون
الساكنة م

١

٢

٣

رقم اآلية حرف اإلقالب
مثال

التنوين م
١

٢

٣

(١) حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري، ص ٣.
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د ما له عالقة باإلقالب من المفاهيم اآلتية: أحدِّ
أحكام التنوين  أحكام النون الساكنة   أحكام الميم الساكنة  

أنواع المد

!"#$٣

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلقالب:

.9 :
.9 :
.9                            :

 :%&'()* +,-./)*
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(١) سورة يوسف، اآليات ٤٣-5٠.

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية من سورة يوسف مطبقين حكم اإلقالب.

تعالى:: قال 

                                                                                                                                         .(١) 9
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التقويم:

ا، واذكر حرفه. ف اإلقالب لغةً واصطالحً (١) عرِّ
ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، أو خطًّ  (٢) ضع خطًّ

غير صحيحة فيما يأتي:
خطأ ا بمعناها وأدائها.                  صواب أ - اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل إخالالً ظاهرً
ب - التحقيق هي مرتبة متوسطة بين التدوير والحدر.                                                         صواب  خطأ
9 إظهار مطلق.                        صواب  خطأ 9 و:                             9 و: ج - في كلمة :                                    9 و :
د - حروف اإلظهار مجموعة في كلمة يرملون.                صواب  خطأ

هـ- يرمز لإلقالب في المصحف بميم صغيرة توضع على النون الساكنة،
        أو بدالً عن إحد حركتي التنوين.                 صواب  خطأ
حكمهما اإلقالب وبيِّن  ذين ا، ثم استخرج النون الساكنة والتنوين اللَّ (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً

السبب:
.9 قال تعالى: : 

  .9 قال تعالى: : 
تعالى:: قال 
.9

. 9 قال تعالى: :
.9 قال تعالى: :

حكمهما  ذين ل من حفظك ثالثة أمثلة على النون الساكنة، وثالثة أمثلة أخر على التنوين اللَّ  (٤) سجِّ
اإلقالب، وبيِّن السبب.
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) بدل الحركة  وضع الميم الصغيرة في المصحف (
الثانية من التنوين أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع 

عدم تشديد الباء التالية يدل على قلب التنوين أو النون 
   .( )9 ا، نحو: : ميمً

. ( )      9 :

. (١) سورة آل عمران ، اآلية 
. ) سورة الواقعة ، اآلية  )



  

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

.١      اأذكر معنى االإخفا

.د حروف االإخفا ٢      اأحد

.ذين حكمهما االإخفا٣      اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين الل

.٤      اأعطي اأمثلة على حكم االإخفا

ق حكم االإخفا ب�سورة �سحيحة عند التالوة. ب5      اأ

الدر�س 
الث�

٢٢
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اإلخفاء لغة: الستر.
ا: النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة في الحرف األول. واصطالحً

ا مجموعة في أوائل كلمات البيت اآلتي:  ١  خمسة عشر حرفً لإلخفاء الحقيقي
الِما عْ ظَ ى ضَ قً دْ في تُ بًا زِ مْ طيِّ ما             دُ صٌ قدْ سَ خْ ادَ شَ مْ جَ نَا كَ فْ ذا ثَ صِ

وهذه الحروف هي: 

م في الدروس السابقة أن النون الساكنة أو التنوين إذا وقعا قبل أحد حروف الهجاء فإنهما  تبيَّن مما تقدّ
يظهران عند طائفة من الحروف، ويدغمان في طائفة أخر، ويقلبان عند الباء.

ا حكم النون الساكنة والتنوين عندها اإلخفاء.    وبقي من حروف الهجاء خمسة عشر حرفً



ف� تعريف ال

ف� رو ال

التعريف السابق تعريف عام يصلح إلخفاء النون الساكنة والتنوين وغيرهما، 
إذا أردت تخصيصه بإخفاء النون الساكنة والتنوين فإني أقول 

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

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

!"#$١

(١) سمي (حقيقًيا) ألنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما.
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التوضيح حرف اإلخفاء أمثلة التنوين أمثلة النون الساكنة م

إذا وقع بعد كلٍ من النون الساكنة 
مسة  والتنوين أحدُ احلروف ا
ذكورة، فإن حكمه هو  ع ا

اإلخفاء، وذلك بس كل من 
النون الساكنة والتنوين، ونطقه 

بحالة متوسطة ب اإلظهار 
واإلدغام.

١

ذ ٢

ث ٣

٤

ج 5

٦

ق 7

8

د 9

١٠

١١

ف ١٢

ت ١٣

١٤

١5

ة الأمث

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9      :
9 :

9 :
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ــــلِ اضِ الفَ عند  اإلخفاءُ  ابعُ  والرَّ
ــــا هَ زُ مْ رٍ رَ شْ دِ عَ في خمسةٍ من بَعْ
ما صٌ قدْ سَ خْ ادَ شَ مْ جَ نَا كَ فْ ذا ثَ صِ

لِ للفاضِ ــبٌ  واجِ الحــروفِ  منَ 
تُها نْ مَّ ــمِ هذا البيــتِ قدْ ضَ لْ في كِ
الِما ــعْ ظَ ى ضَ قً دْ في تُ مْ طيِّــبًــا زِ دُ

:(١) قال الشيخ الجمزوري

بيان حرف  مع  اإلخفاء،  التي حكمها  الساكنة  النون  ـ  اآلتية  اآليات  من  ـ  أستخرج  
اإلخفاء.

قــال تـعـالــى: :

.9                                                                                                                                                                                                                                                               
حرف اإلخفاء

مثال النون الساكنة 
المخفاة

(١) حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري، ص ٣.

!"#$٢
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أرّتب حروف اإلخفاء حسب ترتيبها الهجائي.

!"#$٣

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة.
الب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلخفاء: يقرأ كل 
.       9 :                .   9 :

.    9 :                     . 9 :
.  9 :             .     9 :  

ثانًيا: التطبيق على اآليات.
يقرأ الطالب اآليات السابقة من سورة يوسف (من آية :5١إلى آية:٦٠) مطبقين 

حكم اإلخفاء.

 :%&'()* +,-./)*

(١) ضع في الفراغ اآلتي المصطلح المناسب: (اإلدغام، اإلخفاء)
أـ  .............................................النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام من غير 

تشديد مع بقاء الغنة في الحرف األول.
ا. ا كالثاني مشددً ا واحدً ب ـ .............................................النطق بحرفين حرفً

التقويم:



""

(٢) اختر اإلجابة الصحيحة:
ا مجموعة في أوائل كلمات البيت اآلتي: أ- لإلخفاء الحقيقي خمسة عشر حرفً

(   ) همز فهاء ثم عين حاء                                          مهملتان ثم غين خاء.
الِما عْ ظَ ى ضَ قً دْ في تُ بًا زِ مْ طيِّ دُ ما    صٌ قدْ سَ خْ ادَ شَ مْ جَ نَا كَ فْ ذا ثَ (   ) صِ

ا: ب- سبب تسميته إخفاءً حقيقيًّ
(  ) ألن حروفه الستة تخرج من الحلق.

 (   ) ألنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما.
ذين حكمهما  ل من حفظك ثالثة أمثلة على النون الساكنة، وثالثة أمثلة أخر على التنوين اللَّ  (٣) سجِّ

اإلخفاء، وبيِّن السبب.

بَّر بـ(إإلخفاء) عند بعض العلماء المتقدمين عن  عَ يُ
إبقاء بعض صوت المدغم في المدغم فيه، مثل إبقاء 

صفة اإلطباق التي في الطاء عند إدغامها في التاء، نحو 
. (١) 9 قوله تعالى: :

ويعبر بـ(اإلخفاء) عن النطق ببعض الحركة، كما في 
 ،  (٢) 9 أحد الوجهين في كلمة :   

 :(٣) ولذلك قال اإلمام الشاطبي
ال. فصّ وتأمننا للكل يُخفى مُ

(١) سورة يوسف ، اآلية 8٠.
) سورة يوسف ، اآلية ١١. )

(٣) منت الشاطبية في القراءات السبع، الشاطبي، ص ٦١.





دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

يم ال�ساكنة. ١      اأذكر معنى ا

يم ال�ساكنة. ف على كل حالة من حاالت ا ٢      اأتعر

يم ال�ساكنة. ز موا�سع اأحكام ا ٣      اأمي

روف. يم ال�ساكنة ح�سب حكمها مع ا ٤      اأمثل على حاالت ا

يم ال�ساكنة ب�سورة �سحيحة عند التالوة. ق اأحكام ا ب5      اأ

الدر�س 
الث�ل

٣٣
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الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة.

للميم الساكنة مع حروف الهجاء ثالثة أحكام، هي: 
الحكم األول: اإلخفاء الشفوي:

ا بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة.  وهو: النطق بالميم الساكنة وسطً
ويقع عند حرف واحد وهو الباء، فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء أخفيت.

ا لخروج حرفي الميم والباء من الشفتين. ويسمى هذا النوع من اإلخفاء إخفاءً شفويًّ

اإلدغام الشفوي: الحكم الثاني:
ا مع الغنة.  ا مشددً ا واحدً اإلدغام الصغير هو: إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بحيث يصيران حرفً

درست في الدروس السابقة أحكام النون الساكنة والتنوين، فما هذه األحكام؟ 
استحضر هذه األحكام وأنت تدرس ـ في هذا الدرس ـ أحكام الميم الساكنة، لتعرف العالقة بين 

أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة.



ة س� يم ال تعريف ا

ة س� يم ال ك�م ا اأ

. هات مثاًال ثالًثا من عند

التوضيح الحرف األمثلة م

يم الساكنة  ثالني جاءت الباء بعد ا في هذين ا
يم الساكنة: اإلخفاء. فصار حكم ا ب

9 : ١

9 : ٢

٣

ة الأمث
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. هات مثاًال ثالًثا من عند

التوضيح الحرف المثال م

يم الساكنة بعدها ميم  ثالني جاءت ا في هذين ا
اإلدغــام. الساكنة:  يم  ا حكم  فصار  متحركة  م

9 : ١

9 : ٢

٣

ة الأمث

الحكم الثالث: اإلظهار الشفوي:
اإلظهار الشفوي هو: إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار.

والميم. ا، وهي: جميع الحروف الهجائية عدا الباء ويقع عند ستة وعشرين حرفً
تين. فَ ا شفويًّا؛ ألن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشَّ وسمي إظهارً

وله حرف واحد وهو: الميم. 
ويسمى اإلدغام الصغير؛ ألن الميم األولى منهما ساكنة، والثانية متحركة.

. هات مثاًال رابًعا من عند

التوضيح الحرف المثال م

حرف  بعدها  وجاء  الساكنة،  يم  ا جاءت  األمثلة  هذه  يف 
، وحرف  ثال الثا ثال األول، وحرف التاء يف ا مزة يف ا ا
يم الساكنة اإلظهار،  ثال الثالث، فكان حكم ا النون يف ا
ويسمى اإلظهار الشفوي، وهكذا احلكم مع بقية احلروف. 
يم الساكنة عند الواو والفاء،  لكن ينبغي احلذر من إخفاء ا

.9 و: 9 : مثل

أ 9 : ١

ت 9 : ٢

ن 9 : ٣

٤

ة الأمث
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السبب الحكم
التجويدي

موضع الميم
الساكنة اآلية

:(١)  قال الشيخ السمنودي
                وأخف أحر عند با وأدغما             في الميم واإلظهارُ مع سواهما

أستخرج الحكم التجويدي للميم الساكنة وحروفه في اآليات التالية، مع بيان 
السبب:

!"#$١

(١) التحفة السمنودية «آللىء البيان»، للشيخ ابراهيم السمنودي، ص ٦.

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :
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أقارن بين أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة مبيًنا الفرق 
بينهما من حيث العدد والتسمية:

. أصنِّف الحروف اآلتية إلى أحكام الميم الساكنة حسبما تعلمته في هذا الدر
( أ ـ ب ـ ج ـ  ـ ذ ـ ر ـ  ـ  ـ ع ـ غ ـ  ـ ل ـ ن ـ ي ـ م)

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

!"#$٢

المقارنة مجال
المقارنة م

عدد أحكام النون الساكنة والتنوين: ....................................

يم الساكنة: ........................................ وعدد أحكام ا
عدد

األحكام
١

أحكام النون الساكنة والتنوين هي: ......................................

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

يم الساكنة هي: ............................................. وأحكام ا
................................................................

مسميات
األحكام

٢

!"#$٣



#'

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
فوي:  يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا اإلظهار ال

.9                                        :      9                       :    9 :                    
ثانًيا: التطبيق على اآليات:

تطبيًقا صحيًحا: الساكنة  الميم  أحكام  مطبقين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ   
قال اهللا تعالى:

:                      

.(١)  9                                                                                                                                                                                                                                                        
وقال اهللا تعالى:

:                             

.(٢)  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

%&'()* +,-./)*

(١) سورة إبراهيم، اآليات 9-١١.

(٢) سورة اإلسراء، اآليات ٤-١٠.
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(١) ما تعريف الميم الساكنة؟
(٢) ما أحكام الميم الساكنة؟

(٣) ضع رقم التعريف في القائمة الثانية أمام ما يناسبه من القائمة األولى:

ا، ثم استخرج أحكام الميم الساكنة: (٤) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
. 9 قال تعالى: :

قال تعالى: : 9 .             
قال تعالى: :     9 .

قال تعالى: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9   
قال تعالى: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 .9                                                                                                                                 
قال تعالى: : 9.          

ل من حفظك ثالثة أمثلة على األحكام اآلتية، وبيِّن السبب:  (5) سجِّ
اإلظهار الشفوي ـ  اإلدغام الصغير    ـ   اإلخفاء الشفوي   

التقويم:

مة الثانية القا مة األولى القا
يم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار. ١ إخراج ا فوي             (   ) اإلخفاء ال

ديد مع بقاء الغنة. يم الساكنة وسًطا بني اإلظهار واإلدغام بدون ت ٢ النطق با (   )  اإلدغام الصغير

دًدا مع الغنة. تحركة بحيث يصيران حرًفا واحًدا م يم ا يم الساكنة في ا ٣ إدخال ا فوي (   ) اإلظهار ال

.



#)

إخفاء الميم الساكنة عند الباء مثل نطق النون الساكنة 
الساكنة  النون  تقلب  ألنك  ا،  تمامً الباء  عند  والتنوين 
ا، ثم تخفيها كما تخفي الميم الساكنة  أو التنوين ميمً

عند الباء.
 قاعدة اإلدغام الكبير خاصة بالحرفين المتحركين في 

رواية السوسي عن اإلمام أبي عمرو البصري، نحو:
مشددة  واحدة  بكاف  يقرؤها  فإنه   ( )  9 :

م). هكذا:(سلكُّ

(١) سورة املدثر، اآلية: ٤٢.




  

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

.سددت� يم ا ١      اأذكر معنى النون وا

.سددت� يم ا ٢      اأمثل للنون وا

.سددت� يم ا ز موا�سع النون وا ٣      اأمي

�سددت ب�سورة �سحيحة عند التالوة.  يم ا ٤      اأن النون وا

الدر�س 
الراب

٤٤
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حرفان من حروف الهجاء إذا شددا وس الكلمة أو طرفها. النون والميم المشددتان هما:
9  وأصلها: إنْ نَ فأدغمت النون األولى الساكنة في النون الثانية المتحركة  Ó   : :مثال النون المشددة

. فصارت إنّ
ا فأدغمت الميم األولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة  :   9Ê وأصلها: إمْ مَ مثال الميم المشددة:

ا. فصارت إمّ

الحكم في النون والميم المشددتين هو: إظهار الغنة في كل منهما بمقدار حركتين.
ن. ا أَغَ ا يسمى كل منهما حرف غنة، أو حرفً ول

ل نطق الكلمات القرآنية السابقة وأالحظ ما يأتي:  أتأمَّ
١      أن النون والميم وقعتا مشددتين.

٢      أن النون والميم المشددتين يكونان في وسط الكلمة وفي طرفها.  
٣      أنه عند نطقهما يخرج صوت غنة.



ت سد يم ا ون وا تعريف ال

ـمـ� ـكـمـ

، أدغم أحدهما في اآلخر، فصارا حرًفا واحًدا مشدًدا. (١) يتكون كل من النون وامليم املشددتني من حرفني؛ األول ساكن واآلخر متحر

(١)

9 s: -  9 Ç : -  9 ¢: - 9 Ó :
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التوضيح أمثلة الميم المشددة أمثلة النون المشددة

يم مشددت يف وسط الكلمة ك يف كلمتي جاءت النون وا
9، ويف طرفها ك يف كلمتي 9 و : :

9  فكان حكمه أن تظهر غنته 9 و: :
ا. ا وطرفً ا يف كلتا حالتيه وسطً بمقدار حركت وصالً ووقفً

:(١) قال الشيخ الجمزوري
وسمِّ كالًّ حرف غنةٍ بدا دا   دِّ ا ثم نونًا شُ نَّ ميمً                            وغُ

ـة الأمـثـ

ددتين وأبين حكمهما وسببه من خالل الجدول اآلتي: أستخرج النون والميم الم

!"#$١

السبب الحكم موضع النون أو الميم
المشددتين اآلية

(١) حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري، ص٤.

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :

9 :
9 :
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أستبعد الكلمة التي ال تنتمي إلى المجموعة فيما يأتي مع بيان السبب.

!"#$٢

السبب الكلمة غير
المنتمية المثال م

9 : 9 :  9 : ١

9                          : 9 : 9 : ٢

9 : 9 : 9 : ٣

9 : 9 : 9 : ٤

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
ددتين:  يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم النون والميم الم

.(٢)       9                                                                          :                .(١)       9 :
.( )       9 :                 .(٣)       9 :

ثانًيا: التطبيق العملي على اآليات:
ددتين تطبيًقا صحيًحا:  يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين حكم النون والميم الم

 %&'()* +,-./)*

(١) سورة البقرة، اآليات 5٦.
(٢) سورة البقرة، اآليات ١55.
(٣) سورة البقرة، اآليات ٢٤9.

(٤) سورة النحل، اآليات ٦٦.



#%

(١) ما تعريف النون والميم المشددتين؟ 
(٢) ما الحكم في النون والميم المشددتين؟

ا، ثم استخرج النون والميم المشددتين: (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
        .9 :

:
   . 9

.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :
ل من حفظك  أمثلة على النون والميم المشددتين. (٤) سجِّ

التقويم:

.(١)

(١) سورة هود، اآليات ١٠٦-١١٣.
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عند غنّ النون أو الميم بمقدار حركتين فإن الغنة 
حينئذ تأتي على ثالث مراتب:

مثال  التشديد،  كامل  والمدغم  المشدد  في  أكملها   -١

كامل  المدغم  ومثال   ،9Ó 9و: المشدد::
.9 التشديد:  و :

٢- ثم المدغم  بغنة، وهو إدغام النون الساكنة والتنوين 

. 9 9 و:   في الواو والياء ، مثل::
9، ويدخل  : فاه، مثل:  خْ الْمُ الميم  ثم   -٣

.9 في هذه المرتبة حكم القلب، مثل::

p



    

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

           اأذكر تعري الالمات ال�سواكن.

د اأنواع الالمات ال�سواكن. اأعد      

       اأمثل على الالمات ال�سواكن.

ز ب الالمات ال�سواكن تبًعا لنوعها. اأمي   

ق اأحكام الالمات ال�سواكن ب�سورة �سحيحة عند  باأ      

التالوة.

55
الدر�س 
س �م ا
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تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي: 
      اشتمال كل مفردة من الكلمات األربع على حرف الالم. 

رة. هَ ظْ       أن الالم في الكلمتين األوليين وقعت ساكنة ومُ
ت في الشين. مَ 9 أُدغِ       أن الالم في :

      أن الالم في :98 متحركة.

هي الالمات التي وقعت في القرآن الكريم ساكنة.

:( الالمات الساكنة في القرآن لها أنواع عديدة، من أهمها نوعان(
. النوع األول: الم (أل

النوع الثاني: الم الفعل.

حكم الالمات السواكن دائر بين اإلظهار واإلدغام، على حسب التفصيل اآلتي في الدروس القادمة.



ن سوا تعريف الالم� ال

� وا اأ

� كم

) اقتصرنا على - الم (أل) والم الفعل فقط، وذلك وفاًقا للشيخ سليمان اجلمزوري -رحمه اهللا- في التحفة ومن حذا حذوه، أما بقية األنواع فال تشتد  )
احلاجة إليها، وال سيما أنه يغلب عليها اجلوانب اللغوية البحتة.

:::: 9999



$(

٢، وأستخرج منها الالمات الساكنة،  أقرأ سورة األنفال من اآلية ١ إلى اآلية
بط  ال اإلظهار واإلدغــام، من خالل عالمات  مبيًنا حال كل منها من حيث 
هرة، أو على الحرف الذي بعدها إن كانت مدغمة. اهرة عليها إن كانت م ال

نشاط

التوضيح
األمثلة

الم الفعلم الم (أل)

9 يالحظ في األمثلة السابقة أن الالم في كلمة :
9 جاءت ساكنة، إال أن  9 وكلمة :  وكلمة :
9 جاءت  9 وكلمة قل من : الالم في كلمة :

هرة، بينما جاءت الالم في كلمة :9d وكلمة  م
مدغمة. قل من 

هرة عليها سكون، وهذا عالمة  كما يالحظ أن الالم ا
دغمة خالية من احلركة،  إظهارها، بينما جاءت الالم ا
دة، وهذا عالمة إدغامها. وعلى احلرف الذي بعدها 

١

٢

ة الأمث

عالمتها نوعها من حيث
اإلظهار وعدمه الكلمة م

السكون على حرف الالم. مظهرة ١
خلو الالم من احلركة مع تشديد احلرف الذي بعدها، 

وهو الراء. مدغمة ٢
٣

:9
:9



$)

أصل بين الكلمات في القائمة (أ)، وأبيِّن نوع الالم في القائمة (ب).

نشاط

(أ)(أ) (ب)(ب)
نوع الالم الكلمة

الم أل مدغمة

الم فعل مدغمة

الم أل مظهرة

الم غير ساكنة

الم فعل مظهرة

:
:

:
:

:

9
9

9
9

9

نوع الالم الكلمة

الم أل مظهرة

الم فعل مظهرة

الم غير ساكنة

الم فعل مدغمة

مدغمة الم أل

:
:

:
:
:

9
9

9
9

9
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في الالم  على  حفص  عن  السكت  رواية  ثبتت 
(بل) وصالً في قوله تعالى: 

حكم  وهذا  الالم،  تلك  إظهار  فيتعين  وعليه   ،
خاص بها.

التقويم:

) ما تعريف الالمات السواكن؟  )
) اذكر أهم  أنواع  الالمات السواكن. )

) ما حكم الالمات السواكن؟ )

( ) سورة  املطففني اآلية رقم (  )



  

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

. األ            اأذكر تعري الم 

. األ       اأب حكم الم 

. األ د حروف الم  اأعد      

. األ       اأمثل بكلمات من القراآن على الم 

األ ب�سورة �سحيحة عند التالوة. ق الم  باأ      

٦٦
الدر�س 
�س س� ال
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ظ ما يأتي:  تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحِ
      أن الكلمات جميعها مبدوءة بـ (أل).

      أن المجموعة األولى (أ) ظهرت فيها الالم ساكنة.
      أن المجموعة الثانية (ب) لم تظهر الماتها ساكنة، ولكنها أدغمت فيما بعدها مشددة.

 .9                                                           : ، 9                                                     : ، 9                                                                           : أ-
ب- :                                                  9 ، :                                                                 9 ، :                                                                  9. 

الم (أل) هي: الم ساكنة زائدة على بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند االبتداء بها.
ف بـ(الم التعريف)، وتدخل على األسماء. رَ عْ وتُ

لالم (أل) حالتان: 
الحالة األولى: حالة إظهار.

ه). قِيمَ فْ عَ خَ جكَ وَ ِ حَ ا، مجموعة في قولهم: (إبْ وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشر حرفً
وهي: الهمزة، والباء، والغين، والحاء، والجيم، والكاف، والواو، والخاء، والفاء، والعين، والقاف، 

والياء، والميم، والهاء.
وتسمى الالم في هذه الحالة بالالم القمرية.

وعالمة ضبط ذلك، ظهور السكون على الالم.

الحالة الثانية: حالة إدغام.
ا، وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء. وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشر حرفً

ال، والنون، والدال، والسين، والظاء، والزاي،  اد، وال وهي: الطاء، والثاء، والصاد، والراء، والتاء، وال
والشين، والالم.



األ تعريف لم 

� كم



$$

 وتسمى الالم ـ في هذه الحالة ـ بالالم الشمسية.
وعالمة ضبط ذلك خلو الالم من السكون، ووضع شدة على الحرف الذي بعدها.

عالمتها حروف
اإلدغام

أمثلة الالم
الشمسية

حروف
اإلظهار

أمثلة الالم
القمرية م

يتحقق إظهار الم (أل) ببيانها ساكنة من غير 

سكت قبل حروفها القمرية.

كما يتحقق إدغام الم (أل) بإدخالها في  

مسية والنطق بحرف اإلدغام  حروفها ال

دًدا. مسي م ال

أ      9 9 ١

ث ب  9 9 ٢

9 غ 9 ٣

ر 9 9
ت 9 ج 9

9 9
ذ 9 و 9
ن 9  : 9
د 9  : ف 9

9  : ع 9              ١

9  : ق 9 ١١

9  : ي 9 ١٢

9  : م 9 ١٣

ل 9  : هـ 9 ١

ة الأمث

::
::

::
::
::

::
::
:

:
:

:
:

:
:
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فِ ــرِ تعْ لْ فَ ــا  هَ ارُ هَ إِظْ ــا  مَ هُ أُوالَ
( قِيمهُ ــفْ عَ خَ كَ وَ جَّ ِ حَ مِنَ  (إبْــ
عِ فَ ــا  هَ زَ مْ رَ وَ ــا -  أَيْضً ةٍ -  ــرَ شْ عَ وَ
م رَ كَ لِلْ ا  يفً ــرِ رْ شَ زُ ــنٍ  ظَ ــوءَ  عْ سُ دَ
 ( هْ ــيَّ سِ مْ ا  (شَ هَ ــمِّ رَ سَ خْ الَّالمَ االُ وَ

( زوري رحمه الله:( مْ قال الشيخ سليمان الجَ

٣، وأستخرج منها الم (أل)، مبيًنا  أقرأ سورة األنفال من اآلية ٢١ إلى اآلية
حكمها من حيث اإلظهار أو اإلدغام، مع بيان السبب.

نشاط

السبب
حرف اإلظهار أو

اإلدغام حكمها الكلمة م

مجيء حرف اإلدغام، وهو الدال بعد الم (أل). الدال اإلدغام ١

٢
٣

فِ  رُ حْ بْــلَ األَ قَ نِ  االَ ) حَ أَلْ مِ  ــ(الَ لـِ
هُ مَ لْ ــذْ عِ ةٍ خُ ــرَ شْ عْ عَ بَــعٍ مَ بْــلَ ارْ قَ
بَــع أَرْ فِــي  ــا؛  هَ امُ غَ إِدْ ــا   مَ انِيهِ ثَ
م ا نِعَ فْ ذَ زْ ضِ فُ ا تَ مً حْ لْ رُ مَّ صِ بْ ثُ طِ
( يَّهْ رِ مْ (قَ ا  ِّهَ ــم سَ االولَــى  مَ  الــالَّ وَ

:9

. )  حتفة األطفال، للجمزوري ص  )
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هرة والم مدغمة. أصنِّف الالمات الواردة في الكلمات اآلتية إلى الم م

نشاط

الم مظهرة
الم مدغمة

التقويم:

) ما تعريف الم (أل)؟ )
) كم حالة لالم (أل) قبل أحرف الهجاء؟  )

) ما عالمة ضبط الم (أل) المظهرة والمدغمة؟ )
) بيِّن حكم الم (أل) وسببه في األمثلة اآلتية: )

ل من حفظك  مثالين لالم (أل) المظهرة، ومثالين لالم ( أل) المدغمة. جِّ ) سَ ) 

:
::::::::

::::::: 9
99999999

9999999
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قال الشيخ سليمان الجمزوري ـ رحمه الله ـ في معنى 
): "ومعنى هذه الكلمة:  هُ يمَ قِ فْ عَ خَ كَ وَ جَّ ِ حَ قوله: (إبْ

.( ا ال رفث فيه وال فسوق وال جدال"( اطلب حجًّ
وال يخفى ما تضمنه بيته:

م ا نِعَ فْ ذَ زْ ضِ فُ ا تَ مً حْ لْ رُ مَّ صِ بْ ثُ طِ
م رَ كَ ا لِلْ يفً رِ رْ شَ نٍّ زُ وءَ ظَ عْ سُ                                        دَ

مكارم  من  بجملة  التحلي  على  الطالب  حث  من 
األخالق الطيبة.

. ) فتح األقفال، شرح حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري ص  )
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دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

           اأذكر تعري الم الفعل.

      اأب حكم الم الفعل.

د حروف الم الفعل. اأعد      

      اأمثل بكلمات من القراآن على الم الفعل.

ق الم الفعل ب�سورة �سحيحة عند التالوة. باأ      

الدر�س 
س�ب ال



تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي: 
      أن الالم في تلك الكلمات جميعها جاءت ساكنة.

      أن الكلمات الثالث عبارة عن أفعال، فـ     ²     فعل ماض، و     ے    فعل مضارع، و     4  
فعل أمر.

هي الالم  الساكنة الواقعة في األفعال.
وهي تقع في األفعال الماضية والمضارعة واألمر.

لالم الفعل حالتان: 
الحالة األولى: حالة إدغام.

وذلك إذا وقع بعدها حرف الالم أو الراء.
الحالة الثانية: حالة إظهار.

وذلك إذا وقع بعدها أحد حروف الهجاء غير الالم والراء.



تعريف لم الفع

� كم

%(

::: 999

ے
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التوضيح
المجموعة الثانية المجموعة األولى

نوع الفعل الم الفعل
المدغمة الفعل نوع الفعل المظهرة الم

ــدول  جموعــة األولــى مــن هــذا ا هــر فــي ا ي
الالمات الســواكن التي في فعل ليســت بعد الم 
أو راء، وقــد تناولــت جميــع أنــواع األفعــال، وهي 
ــارع واألمــر، وحكــم الــالم فــي ذلــك  اضــي وا ا
اإلظهــار، وهــذا هــو احلكــم العــام، وهــو األصــل.

جموعة الثانية الالمات السواكن  بينما ظهر في ا
التــي فــي فعــل بعــد الم أو راء، وذلــك فــي نوعني 
ــارع واألمــر، وحكمهــا اإلدغــام، فــال  همــا: ا
تدغــم الم الفعــل الســاكنة إال فــي الــالم والــراء 
اإلظهــار. فحكمهــا  ذلــك  عــدا  وفيمــا  فقــط، 

فعل أمر فعل ما

فعل أمر فعل أمر

ارع فعل م ارع فعل م

ة الأمث

:( زوري رحمه الله ( مْ قال الشيخ سليمان الجَ

( ى)( تَقَ (الْ نَا) وَ لْ (قُ ) وَ مْ لْ نَعَ : (قُ وِ فِي نَحْ قاَ   لَ طْ لٍ مُ مَ فِعْ نَّ الَ رَ هِ أَظْ                وَ

. )حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري ص  )
)اقتصر الناظم على اإلظهار، ألنه األصل عند جميع احلروف، وأما اإلدغام فإنه اليكون إال بعد حرفني فقط هما: الالم والراء، كما سبق بيانه. )

:

:

::

:
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وأستخرج منها (الم الفعل)، مبيًنا  ، ٢ إلى اآلية أقرأ سورة يونس من اآلية 
حكمها من حيث اإلظهار أو اإلدغام، مع بيان السبب.

نشاط

السبب حرف اإلظهار أو
اإلدغام حكمها الكلمة م

١

٢

٣

أمثلة الم الفعل المدغمة أمثلة الم الفعل المظهرة م
١
٢
٣

هرة والمدغمة. أعطي أمثلة من القرآن الكريم على الم الفعل الم

نشاط



%"

حروف إدغام الم الفعل حروف إظهار الم الفعل

أصنِّف الحروف اآلتية إلى حروف إظهار وحروف إدغام.
( أ ـ ج ـ  ـ د ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ف ـ ق ـ م ـ ل ـ هـ)

نشاط

التقويم:

) ما تعريف الم الفعل؟ )
) كم حالة لالم الفعل قبل أحرف الهجاء؟  )

ا تحت الم الفعل، وبيِّن حكمها وسببها. ) ضع خطًّ ) 
 . - قال تعالى:        

- قال تعالى: .        
. - قال تعالى:        

. - قال تعالى:        
. - قال تعالى:        

ل من حفظك  مثالين لالم الفعل المظهرة، ومثالين لالم الفعل المدغمة. جِّ ) سَ )
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تنبغي العناية حال التالوة باإلظهار في قوله تعالى:
)؛ وذلك بتخليص الم  )9 :

 .9 9 من نون : :
ا بيان الالم عند التاء في قوله   كما يجب أيضً

)؛  لئال يستبق اللسان إلى إدغامها. ) تعالى::
  

( ) سورة  الصافات اآلية رقم (  )
( ) سورة  الصافات اآلية رقم (  )





دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

د.            اأذكر تعري ا

د.        اأحدد مقادير ا

د. د حروف ا اأعد      

د.       اأتعرف على �سروط حروف ا

د.       اأمثل على حروف ا

د ب�سورة �سحيحة عند التالوة.  ق ا باأ      

88
الدر�س 
الث�من
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تتغير قراءة بعض الحروف في القرآن الكريم بحسب الحرف المجاور لها.
ا من أحكام التجويد. حْ ذلك من خالل ما تعلمته سابقً ضِّ وَ

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

ا ـ على حروف أخر من القرآن الكريم يعرض لها المد  إذا اتضح لك ذلك، فإن هذه القاعدة تنطبق ـ أيضً
اللفظ  المد في  ما يجاورها من أسباب  الحروف، وذلك حسب  المد في هذه  والقصر، ويختلف مقدار 

واألداء.
وهذا ما سنوضحه فيما يأتي:

: الزيادة. المد لغةً
ا: إطالة الصوت بأحد حروف المد. واصطالحً

حروف المد ثالثة، وهي: 
األلف.     

ا. وهي ال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحً
الواو:      

ا. بشرط أن تكون ساكنة، ويكون ما قبلها مضمومً
الياء:     

.( ا (  بشرط أن تكون ساكنة، ويكون ما قبلها مكسورً



د تعريف ا

د رو ا

، وفي املد العار في بع صوره، ويعبر  ا في الواو والياء - في بع احلاالت- إذا وقعتا ساكنتني بعد فتح، كما في مد اللني عند ور ً ) ويجري املد أي )
ا) بـ (حرفي اللني). عنهما إذا وقعتا ساكنتني بعد فتح مثل (َسْوء) و(َشْي



للمد مقادير متفاوتة، وأشهرها ثالث مراتب، وهي:
المرتبة األولى: القصر: ومقداره حركتان.

والحركة يقدر زمنها بمعدل قبض اإلصبع أو بسطه، من غير سرعة وال بطء. 
: ومقداره أربع حركات. المرتبة الثانية: التوس
: ومقداره ست حركات. المرتبة الثالثة: اإلشبا

د ير ا مق�

التوضيح الكلمة حروف المد م

مستوفية  الثالثة  المد  حــروف  أن  األمثلة  هــذ  في  نجد 

فتح،  بعد  ساكنة  جــاءت  (مالك)  في  فاأللف  ها،  رو

جاءت  الياء  وكذلك  بعد ضم،  ساكنة  الواو  وقعت  بينما 

ساكنة بعد كسر، ولذلك جرى فيها المد.

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣

ة الأمث

ا يهَ يَ فِــي نُوحِ هْ ايٍ وَ ــظِ وَ مِنْ لَفْ
مْ تَزَ لْ يُ أَلْــفٍ  بْــلَ  قَ تْحٌ  فَ وَ طٌ  ــرْ شَ
ـلِنَا عْ ــــلٍّ أُ بْــلَ كُ تَــــاحٌ قَ إِنِ انْفِ

ـا ـيـهَ ـعِ فَ ثَــالثَــــةٌ  ــهُ  وفُ ــرُ حُ
مْ اوِ ضَ الْوَ بْلَ  قَ وَ يَا  الْ بْلَ  قَ رُ  سْ الكَ وَ
نَا ــكِّ اوٌ سُ وَ يَا وَ الْ ــا  نْهَ مِ لِيــنُ  الْ وَ

:( زوري رحمه الله( مْ قال الشيخ سليمان الجَ

. ) حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري ص  )

:

:

:

9

9

9
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١)، وأستخرج منها حروف المد الثالثة،  أقرأ سورة التوبة من اآليات (١ـ 
مبيًنا عالمته وحركة الحرف الذي قبله، كما في الجدول اآلتي:

نشاط

حركته
الحرف الذي 

قبله
عالمته حرف المد الكلمة

أضع رقم الكلمة في القائمة (أ) أمام العبارة المناسبة في القائمة (ب).

نشاط

العبارة ب الكلمة أ
أربع حركات الواو ١

أن يكون ما قبلها مكسوًرا األلف ٢
ست حركات الياء ٣

أن يكون ما قبلها مفتوًحا التوسط

حركتان باع اإل

موًما أن يكون ما قبلها م القصر
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التقويم:

ا. ف المد لغةً واصطالحً ) عرِّ )
) ما حروف المد؟ وما شروطها؟ )

ب الخطـأ  في العبارات اآلتية: ) صوِّ )
         للمد مقادير متفاوتة، وأشهرها ثالث مراتب، وهي:

         أ ـ المرتبة األولى: القصر: ومقداره أربع حركات.
      ب ـ المرتبة الثانية: التوسط: ومقداره حركتان.
        ج ـ المرتبة الثالثة: اإلشباع: ومقداره حركتان.

ا، واذكر حرفه، وشرطه، ومقدار  ا، ثم استخرج الكلمات التي تحوي مدًّ ) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً )
مده:

تعالى: قال 

.( )

ا، واذكر شرطه، ومقدار مده. ل من حفظك ثالث كلمات تحوي مدًّ ) سجِّ )

.( - ) الذاريات ( )





دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

د.            اأتعرف على اأق�سام ا

د الفرعي. د االأ�سلي من ا ز ا اأمي      

د.       اأمثل على كل ق�سم من اأق�سام ا

د ب�سورة �سحيحة عند التالوة. ق ا باأ      

99
الدر�س 
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. ¿¾ b  ـ  ©ª ـ  أ/ 
. ; § ـ   ! ـ  ب/

. ! K ـ  نونْ Y ـ طاسيـنْ ج/ 
تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي: 

ا. ا زائدً د مدًّ مَ أن المدات في المجموعة (أ) لم يأت بعدها سكون وال همز، ولم تُ     

أن المدات في المجموعة (ب) وقع بعدها همز، بينما وقع في المجموعة (ج) بعدها سكون.     

ا على المد الطبيعي. ا زائدً أن في المدات من المجموعتين (ب) و (ج) قدرً     

ينقسم المد قسمين:
دُّ األصلي: هو ما ال يتوقف على سبب من أسباب المد. القسم األول: المَ

دَّ الطبيعي)؛ ألن صاحب الطبيعة السليمة ال ينقصه  ا (المَ ا؛ ألنه أصل للفرعي، ويسمى أيضً وسمي أصليًّ
عن مقداره، وال يزيد عليه.

الزائد على المد األصلي لسبب من سببي المد، وهما: الهمزة أو  وهو المدُّ  دُّ الفرعي:  المَ الثاني:  القسم 
السكون.

وله أنواع عديدة، منها: المد المتصل، والمد المنفصل، والمد العارض، والمد الالزم.



د س�م ا اأق
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التوضيح
المد الفرعي
الذي سببه

الهمز

المد الفرعي
الذي سببه
السكون

المد األصلي
الطبيعي

م

ــي أنــه  ــي الــمــد األصــل ــواردة ف ــ ــي الــكــلــمــات الـ ح ف يت

لـــم يــقــع بــعــدهــا هــمــز وال ســـكـــون، بــيــنــمــا فـــي الــمــد 

ــرف الـــمـــد ســـكـــون أو هــمــز. ــعــد حــ ــع ب ــ الــفــرعــي وق

جاء  ما  أمثلته  من  أن  السكون  سببه  كان  فيما  ونلحظ 

ساكن  إدغام  بسبب  حصل  ديد  الت أن  وذلك  دًدا،  م

دا، فلذلك ُعّد هذا النوع من قبيل الفرعي  دِّ ُ فيما بعد ف

الذي سببه السكون.

      ١

                                 ٢

                                                                            ٣
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١ إلى اآلية رقم ٣٣، وأستخرج منها حروف  أقرأ سورة التوبة من اآلية رقم 
المد األصلية والفرعية.

نشاط

حرف المد الفرعي حرف المد األصلي الكلمة م

:( زوري رحمه الله( مْ قال الشيخ سليمان الجَ
ــو هُ وَ يًّــا  بِيعِ طَ الً  أَوَّ ــمِّ  سَ وَ
تَلَبْ وفُ تُجْ ــرُ ونِهِ الْحُ الَ بِدُ وَ
ونْ يَكُ يَّ  بِيعِ الطَّ فَ ــدٍّ  مَ دَ  بَعْ ا  جَ
الَ جَ سْ ونٍ مُ كُ زٍ أَوْ سُ مْ هَ بَبٍ كَ سَ

هُ  لَ ــيٌّ  عِ رْ فَ لِــيٌّ وَ أَصْ ــدُّ  الْمَ وَ
ــبَبْ لَى سَ هُ عَ فٌ لَ قُّ ــا الَ تَوَ مَ
ونْ كُ زٍ أَوْ سُ مْ يْرُ هَ فٍ غَ رْ بَلْ أَيُّ حَ
ى لَ وفٌ عَ قُ وْ مَ يُّ  عِ رْ الْفَ رُ  خَ اآلْ وَ

. ) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص  )
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أقارن بين المد األصلي والمد الفرعي.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

نشاط

أصنِّف المدود اآلتية إلى مد أصلي ومد فرعي:
، الطبيعي، المنفصل م، العار المتصل، الال

نشاط

مد فرعي مد أصلي



*&$

التقويم:

) اذكر أقسام المد. )

) ضع رقم التعريف في القائمة الثانية أمام ما يناسبه من مصطلح في القائمة األولى. )

) ما العلة من تسمية المد األصلي بالمد الطبيعي؟ )
ل من حفظك مثالين لكل مما يأتي: ) سجِّ )

       أـ المد الطبيعي.
     ب ـ المد الفرعي الذي سببه السكون.

      ج ـ المد الفرعي الذي سببه الهمز.

مة الثانية القا مة األولى القا م
د على المد األصلي لسبب من سببي المد، وهما: الهمز أو السكون. - المد الزا المد األصلي

- ما ال يتوقف على سبب من أسباب المد. المد
- إطالة الصوت بأحد حروف المد. المد الفرعي



( )

ا، واذكر حرفه، وشرطه، ومقدار مده: ا، ثم استخرج الكلمات التي تحوي مدًّ ) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً )
قال تعالى:

للمـــد الفـــرعي مسميـات أخر، منها:(المد 
ضي)؛ لما يعرض له من الزيادة على الطبيعي،  العرَ

و(المد المزيدي) لزيادته على المد األصلي.
ينبغي الحذر من بتر المدود األصلية، واإلفراط أو 
التطفيف في المدود الفرعية، كما ينبغي أن يكون 
والتمطيط  الترعيد  من  ا  سالمً المد  في  الصوت 
المد  إشراب  من  القارئ  يتوقى  وأن  والتشديد، 
من  ناش  ونحوه  وذلك  بينهما،  والخلط  الغنة 

عدم مراعاة تجويد المدود.

.( - ) الذاريات ( )




