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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 الأوىل
احلفظ: �سورة احلاقة 

من الآية )1( اإلى الآية )24(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�سورة احلاقة من الآية )1( اإىل الآية )8( حفظ الأول
�سورة احلاقة من الآية )9( اإىل الآية )12( حفظ الـثـانـي

�سورة احلاقة من الآية )13( اإىل الآية )18( حفظ الـثـالـث
�سورة احلاقة من الآية )19( اإىل الآية )24( حفظ الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتلو سورة احلاقة من اآلية )1( إلى اآلية )24( تالوة مجودة.
• أن أحفظ سورة احلاقة من اآلية )1( إلى اآلية )24( حفظا متقنا.

دروس الوحدة



ىل
الوحدة الأو
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حفظ سورة الحاقة
حفظ الآيات )1 - 24(

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الموضوع المادة الـــدرس

�سورة احلاقة من الآية )1( اإىل الآية )8( حفظ الأول

�سورة احلاقة من الآية )9( اإىل الآية )12( حفظ الـثـانـي

�سورة احلاقة من الآية )13( اإىل الآية )18( حفظ الـثـالـث

�سورة احلاقة من الآية )19( اإىل الآية )24( حفظ الـرابـع

الطريقة العملية للحفظ:

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

• يحفظ الطالب كلَّ آية لوحدها، 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.



الـوحـدة الثانية
التجويد: الإظهار ال�سفوي 

التالوة: �سورة غافر من الآية )64( اإلى الآية )81(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الإظهار ال�سفوي جتويد الأول
�سورة غافر من الآية )64( اإىل الآية )68( تالوة الـثـانـي
�سورة غافر من الآية )69( اإىل الآية )77( تالوة الـثـالـث
�سورة غافر من الآية )78( اإىل الآية )81( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أعّرف اإلظهار الشفوي.
• أن أتعّرف حروف اإلظهار الشفوي.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار الشفوي.
• أن أطبق اإلظهار الشفوي عند التالوة.

• أن أتلو سورة غافر من اآلية )64( إلى اآلية )81( تالوة مجودة.
دروس الوحدة
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اإلظهار الشفوي الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد
ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  اهلل  قال 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ﴾  )١(.

أستخرج الميم الساكنة، وأحدد الحرف الذي بعدها:

الحرف الذي بعد الميم الساكنة الميم الساكنة

تعريف الإظهار ال�سفوي
اإلظهار الشفوي هو: إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار.

سمي هذا اإلظهار باإلظهار الشفوي؛ ألن امليم تخرج من الشفة.

حروفه

حروف اإلظهار الشفوي هي: جميع احلروف الهجائية عدا الباء وامليم.

الـوحـدة الثانية

)١( سورة غافر اآلية )٣٤(.
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نشاط     1
 أعّدد حروف اإلظهار الشفوي.

طريقة النطق به
1 إذا جاء بعد الميم الساكنة أحد حروف اإلظهار الشفوي فنخرج الميم واضحة بدون ُغنَّة.

2  ينبغي أثناء أداء اإلظهار الشفوي في الحروف السابقة والالحقة أن تنطق الميم نطقا لطيفا وال ُيطال في 

. زمن نطقها وإال تحولت إلى إخفاء أو غنة ظاهرة، وهذا لحٌن خفيٌّ

نشاط   2 
 أتأّمل رسم امليم الساكنة وحرف اإلظهار في املصحف كما في هذا 

ن ما الحظته. املثال ﴿ڀ  ٺ﴾، وأدوِّ
.......................................................................................................

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

الأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذه األمثلة جاءت امليم الساكنة، وجاء بعدها 
حرف الهمزة في املثال األول، وحرف التاء في املثال 
الثاني، وحرف الثاء في املثال الثالث، وحرف اجليم 
في املثال الرابع، وحرف احلاء في املثال اخلامس، فكان 
حكم امليم الساكنة اإلظهار، ويسمى اإلظهار الشفوي.

�أ ﴾ ﴿ 1
ت ﴾ ﴿ 2
ث ﴾ ﴿ 3
ج ﴾ ﴿ 4
ح ﴾ ﴿ 5

وي
�سف

ر ال
ظها

الإ
د: 

جوي
الت
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نشاط   3 
أ.  أستخرج الكلمة التي فيها ميم ساكنة حكمها اإلظهار الشفوي 

كما في اجلدول اآلتي.

حرف اإلظهار الشفويالكلمة التي فيها ميم ساكنةاآلية

﴿ چ   چ ﴾

﴿ ۆئ  ۆئ ﴾

﴿ ھ  ھ   ھ ﴾

﴿ گ  ڳ  ڳ﴾

﴿ہ  ہ  ہ ﴾

﴿ہ  ہ ﴾

﴿ۉ  ۉ     ې  ې ﴾

﴿ڭ  ۇ  ۇ﴾

﴾ ﴿

﴿ٺ    ٺ  ٺ ﴾

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

الـوحـدة الثانية
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1   أرّتب الكلمات اآلتية ألحصل على معنى اإلظهار الشفوي:

)حروف، امليم الساكنة، عند، إخراج، أحد، اإلظهار(  

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

2   كم عدد حروف اإلظهار الشفوي؟

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

ي اإلظهار الشفوي بذلك؟ 3   ملاذا ُسمِّ

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

التقومي

وي
�سف

ر ال
ظها

الإ
د: 

جوي
الت
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تالوة سورة غافر الدر�س
الثاين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ٺ  ۆئ﴾،  ۆئ  ﴿ۇئ  وئھ﴾،  ەئ  ﴿ەئ  ﴿ې﴾،  ں﴾،  ﴿ں 
ٺ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )6٤( إلى اآلية )68( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة غافر من اآلية )6٤( إلى اآلية )68( تالوة مجودة.

نشاط   
 أستخرج من آيات الدرس مثاال على امليم الساكنة في وسط الكلمة، 

حكمها اإلظهار الشفوي.

من الآية )64( اإىل الآية )68( تالوة جمودة

الـوحـدة الثانية
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الدر�س
الثالث

 أستخرج من آيات الدرس أمثلة اإلظهار الشفوي، وأصنفها حسب نشاط
اجلدول اآلتي:

احلرفالفعلاالسم

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڈ ڈ﴾، ﴿کگ﴾، ﴿ڳ ڳ﴾، ﴿ڱ﴾، ﴿ڻ﴾، ﴿ەئ﴾، 
﴿ی﴾، ﴿ىئ﴾

ال�سماع

يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )69( إلى اآلية )77( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة غافر من اآلية )69( إلى اآلية )77( تالوة مجودة.

تالوة سورة غافر
من الآية )69( اإىل الآية )77( تالوة جمودة

فر
غا

رة 
�سو

وة 
تال
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تالوة سورة غافر الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ڀ﴾، ﴿ڤ ڤ ڤ﴾، ﴿ڦ ڦ﴾، ﴿ڈ﴾، ﴿ڑ ک ک﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )78( إلى اآلية )8١( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة غافر من اآلية )78( إلى اآلية )8١( تالوة مجودة.

 بعد تالوتك آليات الدرس تالوة مجودة، ما احلكم املفقود من أحكام نشاط   
امليم الساكنة؟

من الآية )78( اإىل الآية )81( تالوة جمودة

الـوحـدة الثانية



الـوحـدة الثالثة
التجويد: حروف الإظهار ال�سفوي )اأ-ت-ث-ن-ي( 

التالوة: من الآية )82( �سورة غافر اإلى الآية )7( من �سورة الزمر

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإظهار ال�سفوي جتويد الأول
�سورة غافر من الآية )82( اإىل نهاية ال�سورة تالوة الـثـانـي

�سورة الزمر من الآية )1( اإىل الآية )5( تالوة الـثـالـث
�سورة الزمر من الآية )6( اإىل الآية )7( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف حروف اإلظهار الشفوي )أ-ت-ث-ن-ي(.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار الشفوي.

• أن أطبق اإلظهار الشفوي عند التالوة.
•  أن أتلو من اآلية )82( من سورة غافر إلى اآلية )7( من سورة الزمر تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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حروف اإلظهار الشفوي الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

1  قال اهلل تعالى: ﴿ ٻ  ٻ  پ ﴾.

2  وقال اهلل تعالى: ﴿ی  ی ﴾.

3  وقال اهلل تعالى: ﴿ىئ  ی  ی  ی﴾.

4  وقال اهلل تعالى: ﴿ڻ   ۀ     ۀ ﴾.

5  وقال اهلل تعالى: ﴿  ﴾.

أستخرج الكلمات التي فيها إظهار شفوي، وأحّدد احلرف الذي جاء بعد امليم الساكنة:

12345اآلية
الكلمة
الحرف

واآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
من حروف اإلظهار الشفوي: أ، ت، ث، ن، ي.

 )اأ -  ت  - ث  - ن  - ي(

الـوحـدة الثالثة
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الأمثلة

التوضيحالحروفاألمثلةم
1

أ﴿ ۈ  ۈ ﴾
في هذه األمثلة جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها 
حرف الهمزة في المثال األول، وحرف التاء في 
المثال الثاني، وحرف الثاء في المثال الثالث، 
وحرف النون في المثال الرابع، وحرف الياء في 
المثال الخامس، فكان حكم الميم الساكنة: 

اإلظهار.

2
ت﴿ ڻ ﴾

3
ث﴿ ڇ﴾

4
ن﴿ ۀ﴾

5
ي﴿ ٿ ﴾

نشاط    1
 أقرأ الكلمات اآلتية مطبِّقا اإلظهار الشفوي:

﴿ژ  ڑ﴾  ﴿ڦ﴾  ﴿ڇ﴾

ي(
-ن-

-ث
-ت

 ) اأ
وي

�سف
ر ال

ظها
 الإ

وف
حر

د: 
جوي

الت
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نشاط   2
 أ. أستخرج اإلظهار الشفوي كما في  اجلدول اآلتي:

حرف اإلظهار الشفويموضع الميم الساكنةاآلية
﴿ ڦ  ڄ  ڄ﴾

﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ ﴾

﴿ ھ  ھ   ھ ﴾

﴿ىئ  ىئ  ی  ی  ی﴾

﴿ ی  جئ﴾

﴿ ژ  ڑ  ڑ﴾

ب. أقرأ اآليات السابقة مطبقا اإلظهار الشفوي تطبيقا صحيحا.

الـوحـدة الثالثة
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ل من حفظي مثاال على كل من: اإلخفاء الشفوي، واإلدغام الصغير، واإلظهار  1    أسجِّ

الشفوي.

2   أبحث عن:

      أ. ما ميّيز امليم الساكنة املخفاة، وحرف اإلخفاء الشفوي في رسم املصحف.  
..............................................................................................................

    ب. ما ميّيز امليم الساكنة املدغمة وحرف، اإلدغام الصغير في رسم املصحف.
..............................................................................................................

    جـ. ما ميّيز امليم الساكنة املظهرة إظهارا شفويا في رسم املصحف.
..............................................................................................................

3    أقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم أضع خطا حتت اإلظهار الشفوي وأبّي سببه:

السبباألمثلة
قال اهلل تعالى: ﴿ى  ائ   ائ  ەئ﴾.

قال اهلل تعالى: ﴿ۆ   ۆ ۈ ﴾.
قال اهلل تعالى: ﴿ەئ  وئ    وئ﴾.

قال اهلل تعالى: ﴿ڄ  ڄ﴾.
قال اهلل تعالى: ﴿ڀ  ڀ     ٺ﴾.

التقومي

ي(
-ن-

-ث
-ت

 ) اأ
وي

�سف
ر ال

ظها
 الإ

وف
حر

د: 
جوي

الت
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تالوة سورة غافر الدر�س
الثاين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ڻ﴾، ﴿ائ ەئ ەئ﴾، ﴿ۇئ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة غافر من اآلية )82( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة غافر من اآلية )82( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

 أستخرج من آيات الدرس مثاال واحدا لكل حكم من أحكام امليم نشاط   
الساكنة حسب اجلدول اآلتي:

اإلظهار الشفوياإلدغام الصغيراإلخفاء الشفوي

من الآية )82( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة

الـوحـدة الثالثة



161

الدر�س
الثالث

نشاط
يوجد حكم جتويدي من أحكام امليم الساكنة في آيات الدرس، فما هو؟

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڇ ڇ ﴾، ﴿ک ک ک﴾، ﴿ۓ﴾، ﴿ۋ ۋ ۅۇئ﴾

ال�سماع

يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )١( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )١( إلى اآلية )5( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )1( اإىل الآية )5( تالوة جمودة

مر
الز

رة 
�سو

وة 
تال
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
﴿ٺ﴾، ﴿ڃ﴾، ﴿ڎ ڎ ڈ ڈژ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )6( إلى اآلية )7( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )6( إلى اآلية )7( تالوة مجودة.

نشاط
 أذكر عدد املواضع التي وردت في آيات الدرس لكل حكم من أحكام 

امليم الساكنة، وأضع العدد الذي توصلت إليه في اجلدول اآلتي:

اإلظهار الشفوياإلدغام الصغيراإلخفاء الشفوي

من الآية )6( اإىل الآية )7( تالوة جمودة

الـوحـدة الثالثة



الـوحـدة الرابعة
التجويد: حروف الإظهار ال�سفوي )ع-غ-ح-خ-ج( 
التالوة: �سورة الزمر من الآية )8( اإلى الآية )22(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإظهار ال�سفوي جتويد الأول
�سورة الزمر من الآية )8( اإىل الآية )10( تالوة الـثـانـي

�سورة الزمر من الآية )11( اإىل الآية )18( تالوة الـثـالـث
�سورة الزمر من الآية )19( اإىل الآية )22( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف حروف اإلظهار الشفوي )ع-غ-ح-خ-ج(.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار الشفوي.

• أن أطبق اإلظهار الشفوي عند التالوة.
•  أن أتلو سورة الزمر من اآلية )8( إلى اآلية )22( تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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حروف اإلظهار الشفوي الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

1  قال اهلل تعالى: ﴿ڭ  ڭ ﴾.

2  وقال اهلل تعالى: ﴿ ىئ  ی ﴾.

.﴾ 3  وقال اهلل تعالى: ﴿

4  وقال اهلل تعالى: ﴿ ېئ  ىئ  ىئ ﴾.

5  وقال اهلل تعالى: ﴿ ہ    ہ ﴾.

أستخرج الكلمات التي فيها إظهار شفوي، وأحّدد احلرف الذي جاء بعد امليم الساكنة.

12345اآلية
الكلمة
الحرف

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
من حروف اإلظهار الشفوي: ع، غ، ح، خ، ج.

 )ع - غ - ح - خ - ج(

الـوحـدة الرابعة
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الأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذه األمثلة جاءت امليم الساكنة وجاء بعدها 
حرف العني في املثال األول، وحرف الغني في املثال 
الثاني، وحرف احلاء في املثال الثالث، وحرف اخلاء 
في املثال الرابع، وحرف اجليم في املثال اخلامس، 

فكان حكم امليم الساكنة: اإلظهار.

ع ﴿ ڇ ﴾ 1
غ ﴿ڦ  ڦ ﴾ 2
ح ﴿ڌ ﴾ 3
خ ﴿ ۉ     ې ﴾ 4
ج ﴿ ڱ  ڱ ﴾ 5

نشاط    1
 أ. أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا اإلظهار الشفوي:

  ﴿ۈ ٴۇ﴾ ﴿ۉ ې﴾ ﴿ڍ ڍ﴾ ﴿ى ائ﴾
﴿ ٻ  ٻ ﴾

ب. أقرأ اآليات اآلتية مطبقا اإلظهار الشفوي تطبيقا صحيحا:
1  قال اهلل تعالى: ﴿ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  

ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ ۈ﴾)١(.
2 قال اهلل تعالى:﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ﴾)2(.

3  قال اهلل تعالى:﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ﴾)٣(.

-ج(
-خ

غ-ح
)ع-

وي 
�سف

ر ال
ظها

 الإ
وف

حر
د: 

جوي
الت

)١( سورة الصف اآلية )١١(.
)2( سورة املؤمنون اآلية )٣(.

)٣( سورة الفاحتة اآلية )7(.
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نشاط    2
 أستخرج اإلظهار الشفوي كما في  اجلدول اآلتي:

حرف اإلظهار الشفويموضع امليم الساكنةاآلية

﴿ ۉ  ۉ     ې  ې ﴾
﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾

﴿ گ  ڳ  ڳ ﴾
﴿ ڦ  ڦ ﴾

1   مثِّل لكل حرف من حروف اإلظهار الشفوي اآلتية مبثال واحد.

جخحع غ

ا حتت الكلمة التي فيها إظهار شفوي وبيِّ سببه. 2   ضع خطَّ

• قال اهلل تعالى: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾.

• قال اهلل تعالى: ﴿ک  ک  ک  ک﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾.

• قال اهلل تعالى: ﴿ېئ  ىئ  ىئ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ڀ  ڀ   ٺ﴾.

التقومي

الـوحـدة الرابعة
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الدر�س
الثاين

نشاط
 ما احلكم املفقود من أحكام امليم الساكنة في آيات هذا الدرس؟

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ھ ھ﴾، ﴿ھ ے ے﴾، ﴿ې ې﴾، ﴿حئ مئ ىئۇئ﴾، ﴿يث حج﴾

ال�سماع

يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )8( إلى اآلية )١0( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )8( إلى اآلية )١0( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )8( اإىل الآية )10( تالوة جمودة

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثالث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ٻ ٻ﴾، ﴿ڤ ڤ ڤ﴾، ﴿ژ﴾، ﴿گ﴾، ﴿ڳ ڳ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )١١( إلى اآلية )١8( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )١١( إلى اآلية )١8( تالوة مجودة.

نشاط
 ما احلكم املفقود من أحكام امليم الساكنة في آيات هذا الدرس؟

من الآية )11( اإىل الآية )18( تالوة جمودة

الـوحـدة الرابعة
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الدر�س
الرابع

نشاط
 ما احلكم املفقود من أحكام امليم الساكنة في آيات هذا الدرس؟

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ې ې﴾، ﴿يئ﴾، ﴿ىت﴾، ﴿يتۇئ﴾

ال�سماع

يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )١9( إلى اآلية )22( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )١9( إلى اآلية )22( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )19( اإىل الآية )22( تالوة جمودة

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال





الـوحـدة اخلام�سة
التجويد: حروف الإظهار ال�سفوي )د-ذ-ر-ز-و( 

التالوة: �سورة الزمر من الآية )23( اإلى الآية )37(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإظهار ال�سفوي جتويد الأول
�سورة الزمر من الآية )23( اإىل الآية )26( تالوة الـثـانـي
�سورة الزمر من الآية )27( اإىل الآية )32( تالوة الـثـالـث
�سورة الزمر من الآية )33( اإىل الآية )37( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف حروف اإلظهار الشفوي )د - ذ - ر - ز - و(.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار الشفوي.

• أن أطبق اإلظهار الشفوي عند التالوة.
•  أن أتلو سورة الزمر من اآلية )23( إلى اآلية )37( تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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حروف اإلظهار الشفوي الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

1  قال اهلل تعالى: ﴿ ڇ  ڇ ﴾.

2  وقال اهلل تعالى: ﴿ حب  خب   مب ﴾.

3  وقال اهلل تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ﴾.

4  وقال اهلل تعالى: ﴿ ۆ  ۈۈ ﴾.

5  وقال اهلل تعالى: ﴿ڄ  ڄ ﴾.

أستخرج الكلمات التي فيها إظهار شفوي، وأحّدد احلرف الذي جاء بعد امليم الساكنة.

12345اآلية
الكلمة
الحرف

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
من حروف اإلظهار الشفوي: د،  ذ، ر، ز، و.

)د -  ذ  - ر  - ز  - و(

الـوحـدة اخلام�سة
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الأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذه األمثلة جاءت امليم الساكنة وجاء بعدها 
حرف الدال في املثال األول، وحرف الذال في املثال 
الثاني، وحرف الراء في املثال الثالث، وحرف الزاي 
في املثال الرابع، وحرف الواو في املثال اخلامس، 

فكان حكم امليم الساكنة: اإلظهار.

د ﴿ ڍ ﴾ 1
ذ ﴿ ڱ  ڱ ﴾ 2
ر ﴿ ۈ ﴾ 3
ز ﴿ ڤ  ڤ ﴾ 4
و ﴿ پ﴾ 5

نشاط    1
 أ. أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا اإلظهار الشفوي:

  ،  ،  ،  
ب. أقرأ اآليات اآلتية مطبقا اإلظهار تطبيقا صحيحا:

1  قال اهلل تعالى:﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  

ىئ  ی  ی  ی﴾ )١(.
2 قال اهلل تعالى:﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ )2(.

3  قال اهلل تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ﴾ )٣(.

-و(
ر-ز

-ذ-
 )د

وي
�سف

ر ال
ظها

الإ
وف 

حر
د: 

جوي
الت

)١( سورة اجلاثية اآلية )٣0(.
)2( سورة ص اآلية )6٣(.

)٣( سورة آل عمران اآلية )١20(.
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نشاط    2
 أستخرج اإلظهار الشفوي كما في  اجلدول اآلتي:

حرف اإلظهار الشفويموضع امليم الساكنةاآلية
﴿ ڱ  ڱڱ  ں ﴾

﴿ ڭ  ۇ  ۇۆ ﴾
﴿ ېئ  ېئ﴾

﴿ ٺ  ٺ﴾
﴿ٻ  پ﴾

1   أقرأ اآليات الكرمية اآلتية جهرا، ثم أستخرج أمثلة األحكام التجويدية اآلتية:

)القلب، إخفاء حقيقي، إخفاء شفوي، إظهار شفوي، إدغام(.
قال اهلل تعالى: ﴿ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ﴾ )١(.

2   أمثل لكل حرف من حروف اإلظهارالشفوي اآلتية مبثال واحد.

وزرد ذ

التقومي

خلام�سة
الـوحـدة ا

)١( سورة لقمان اآلية )22-2٣(.
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الدر�س
الثاين

نشاط
 أستخرج من آيات الدرس مثاال واحدا – إن وجد - لإلظهار الشفوي 

حسب احلروف في اجلدول اآلتي:
ينثتاأ

حجخغع

ورزذد

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾، ﴿  ک﴾، ﴿ہ ہ ہ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )2٣( إلى اآلية )26( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )2٣( إلى اآلية )26( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )23( اإىل الآية )26( تالوة جمودة

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثالث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۇ ۇ﴾، ﴿ې ې ې﴾، ﴿ۇئ ۇئ﴾، ﴿ۆئ ۈئ﴾، ﴿حت﴾
﴿ٻ پ پ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )27( إلى اآلية )٣2( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )27( إلى اآلية )٣2( تالوة مجودة.

نشاط
الدرس، فما  آيات هذا  اإلظهار الشفوي في   تكرر أحد حروف 

هو؟ وما عدد مواضعه؟

من الآية )27( اإىل الآية )32( تالوة جمودة

خلام�سة
الـوحـدة ا
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الدر�س
الرابع

نشاط
 أستخرج من آيات الدرس أمثلة ألحكام امليم الساكنة، وأصنفها حسب 

اجلدول اآلتي:
الشفوي ء  خفا إل لصغيرا ا م  غــا د إل الشفويا ر  ظها إل ا

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڎ ڎڈ﴾، ﴿ڈ﴾، ﴿ک ک ک﴾، ﴿ڳ ڳ ڳ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )٣٣( إلى اآلية )٣7( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )٣٣( إلى اآلية )٣7( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )33( اإىل الآية )37( تالوة جمودة

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال





الـوحـدة ال�ساد�سة
التجويد: حروف الإظهار ال�سفوي )�س-�س-�س-�س-ط-ظ( 

التالوة: �سورة الزمر من الآية )38( اإلى الآية )48(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإظهار ال�سفوي جتويد الأول
�سورة الزمر من الآية )38( اإىل الآية )41( تالوة الـثـانـي
�سورة الزمر من الآية )42( اإىل الآية )45( تالوة الـثـالـث
�سورة الزمر من الآية )46( اإىل الآية )48( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف حروف اإلظهار الشفوي )س - ش - ص - ض - ط - ظ(.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار الشفوي.

• أن أطبق اإلظهار الشفوي عند التالوة.
•  أن أتلو سورة الزمر من اآلية )38( إلى اآلية )48( تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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حروف اإلظهار الشفوي الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

.﴾ 1  قال اهلل تعالى: ﴿

2  وقال اهلل تعالى: ﴿ چ   چ ﴾.

.﴾ 3  وقال اهلل تعالى: ﴿

4  وقال اهلل تعالى: ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ﴾.

5  وقال اهلل تعالى: ﴿ک  ک﴾.

6  وقال اهلل تعالى: ﴿ۀ  ۀ  ہ ﴾.

أستخرج الكلمات التي فيها إظهار شفوي، وأحّدد احلرف الذي جاء بعد امليم الساكنة.

123456اآلية
الكلمة
الحرف

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
من حروف اإلظهار الشفوي: س،  ش، ص، ض، ط، ظ.

)�س - �س - �س - �س - ط - ظ(

الـوحـدة ال�ساد�سة
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الأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذه األمثلة جاءت امليم الساكنة وجاء بعدها 
حرف السني في املثال األول، وحرف الشني في املثال 
الثاني، وحرف الصاد في املثال الثالث، وحرف الضاد 
في املثال الرابع، وحرف الطاء في املثال اخلامس، 
وحرف الظاء في املثال السادس، فكان حكم الـميم 

الساكنة: اإلظهار.

�س ﴿ ۓ ﴾ 1
�س ﴿ ەئ ﴾ 2
�س ﴿ ڳ  ڳ ﴾ 3
�س ﴿ ٴۇ ﴾ 4
ط ﴿ پ ﴾ 5
ظ ﴿ ڍ   ڍ ﴾ 6

نشاط    
 أ. أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا اإلظهار الشفوي:

﴾ ڻۀ  ڻ    ﴿  ﴾ ۈئ  ۈئ   ﴿   ﴾ ېئېئ  ۈئ    ﴿   ﴾ ڎ   ڎ      ﴿  
﴿پ  پ ﴾  ﴿  ژ  ژ ﴾

ب. أقرأ اآليات اآلتية مطبقا اإلظهار تطبيقا صحيحا:
1  قال اهلل تعالى:﴿چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴾ )١(.

2  وقال اهلل تعالى:﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ )2(.

3  وقال اهلل تعالى:﴿ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ ﴾ )٣(.
ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   تعالى:﴿ۋ   اهلل  4  وقال 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ )٤(.

ظ(
ط-

�س-
�س-

�س-
�س-

ي )
�سفو

ار ال
لإظه

ف ا
حرو

يد: 
تجو

ال

)١( سورة مرمي اآلية )82(.
)2( سورة النساء اآلية )57(.

)٣( سورة النساء اآلية )١68(.
)٤( سورة آل عمران اآلية )١20(.
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1    أقرأ اآليات الكرمية اآلتية قراءة صامتة، ثم أستخرج أمثلة األحكام التجويدية، وأبيِّ 

سببها.
)إخفاء حقيقي، إدغام بغير غنة، إظهار حلقي، إظهار شفوي، إخفاء شفوي، إدغام 

بغنة(.
قال اهلل تعالى: ﴿ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾ )١(.

2   أمثِّل لكّل حرف من حروف اإلظهار الشفوي اآلتية مبثال:

ظ�سط�س�س �س

3   أقارن بي األمثلة اآلتية من حيث احلكم، مع بيان السبب:

1  قال اهلل تعالى: ﴿ەئ  وئ  وئ﴾

2  قال اهلل تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ﴾

3  قال اهلل تعالى: ﴿ۀ   ہ  ہ  ہ﴾

التقومي

الـوحـدة ال�ساد�سة

)١( سورة سبأ اآلية )١5-١6(.
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الدر�س
الثاين

نشاط
 كم مرة ورد حكم اإلظهار الشفوي في آيات الدرس؟

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڭ ڭ ۇ﴾، ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، ﴿ٴۇ ۋ ۋ﴾، ﴿ۉ ۉې﴾، 
﴿ی ی﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )٣8( إلى اآلية )٤١( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )٣8( إلى اآلية )٤١( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )38( اإىل الآية )41( تالوة جمودة

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثالث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ ٹ ٹ﴾، ﴿ڌ ڌ﴾، ﴿ہ﴾
ال�سماع

يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )٤2( إلى اآلية )٤5( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )٤2( إلى اآلية )٤5( تالوة مجودة.

من الآية )42( اإىل الآية )45( تالوة جمودة

نشاط

الـوحـدة ال�ساد�سة

 أستخرج من آيات الدرس مثاال واحدا – إن وجد - لإلظهار الشفوي 
حسب احلروف في اجلدول اآلتي:

عينثتاأ

ذدحجخغ

�س�س�سورز

ظط�س
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الدر�س
الرابع

نشاط
 ما احلكم املفقود من أحكام امليم الساكنة في آيات هذا الدرس؟

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۇ ۇ﴾، ﴿ۆئ﴾، ﴿ىئ ی﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )٤6( إلى اآلية )٤8( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الزمر من اآلية )٤6( إلى اآلية )٤8( تالوة مجودة.

تالوة سورة الزمر
من الآية )46( اإىل الآية )48( تالوة جمودة

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال





الـوحـدة ال�سابعة
احلفظ: �سورة احلاقة من الآية )25( اإىل نهاية ال�سورة 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�سورة احلاقة من الآية )25( اإىل الآية )29( حفظ الأول
�سورة احلاقة من الآية )30( اإىل الآية )37( حفظ الـثـانـي
�سورة احلاقة من الآية )38( اإىل الآية )43( حفظ الـثـالـث

�سورة احلاقة من الآية )44( اإىل نهاية ال�سورة حفظ الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتلو سورة احلاقة من اآلية )25( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.
• أن أحفظ سورة احلاقة من اآلية )25( إلى نهاية السورة حفظا متقنا.

دروس الوحدة
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حفظ سورة الحاقة

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الموضوع المادة الـــدرس

�سورة احلاقة من الآية )25( اإىل الآية )29( حفظ الأول

�سورة احلاقة من الآية )30( اإىل الآية )37( حفظ الـثـانـي

�سورة احلاقة من الآية )38( اإىل الآية )43( حفظ الـثـالـث

�سورة احلاقة من الآية )44( اإىل نهاية ال�سورة حفظ الـرابـع

الطريقة العملية للحفظ:

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

• يحفظ الطالب كلَّ آية لوحدها، 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.

الـوحـدة ال�سابعة



الـوحـدة الثامنة
التجويد: حروف الإظهار ال�سفوي )ف-ق-ك-ل-هـ( 
التالوة: �سورة الزمر من الآية )49( اإلى الآية )64(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإظهار ال�سفوي جتويد الأول
�سورة الزمر من الآية )49( اإىل الآية )52( تالوة الـثـانـي
�سورة الزمر من الآية )53( اإىل الآية )59( تالوة الـثـالـث
�سورة الزمر من الآية )60( اإىل الآية )64( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف حروف اإلظهار الشفوي )ف-ق-ك-ل-هـ(.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار الشفوي.

• أن أطبق حكم اإلظهار الشفوي عند التالوة.
•  أن أتلو سورة الزمر من اآلية )49( إلى اآلية )64( تالوة مجودة.

دروس الوحدة



190

حروف اإلظهار الشفوي الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

1  قال اهلل تعالى: ﴿ ڀڀ   ڀ  ڀ ﴾.

2  وقال اهلل تعالى: ﴿ ہ  ہ  ہ ﴾.

3  وقال اهلل تعالى: ﴿ ېئ  ېئ  ېئىئ﴾.

4  وقال اهلل تعالى: ﴿ ۀ  ۀ ﴾.

5  وقال اهلل تعالى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ ﴾.

أستخرج الكلمات التي فيها إظهار شفوي، وأحّدد احلرف الذي جاء بعد امليم الساكنة.

12345اآلية
الكلمة
الحرف

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
من حروف اإلظهار الشفوي: ف، ق، ك، ل، هـ.

)ف-ق-ك-ل-هـ(

الـوحـدة الثامنة
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الأمثلة

التوضيح الحرف األمثلة م

في هذه األمثلة جاءت امليم الساكنة، وجاء بعدها 
حرف الفاء في املثال األول، وحرف القاف في املثال 
الثاني، وحرف الكاف في املثال الثالث، وحرف 
الالم في املثال الرابع، وحرف الهاء في املثال اخلامس، 

فكان حكم امليم الساكنة: اإلظهار.

ف ﴿ ېئ  ېئ   ﴾ 1
ق ﴿ٿ ٿ ٿ ﴾ 2
ك ﴿ ۓ ﴾ 3
ل ﴿ ۀ ﴾ 4
هـ ﴿ چ ﴾ 5

نشاط    1
 أقرأ الكلمات اآلتية مطبِّقا اإلظهار الشفوي:

ۆ﴾  ﴿ۇ   ۀ﴾  ﴿ۀ   ڻ﴾   ﴿ں     ﴿چ﴾  
﴿ڦ  ڦ   ڦ﴾

نشاط    2
 أستخرج اإلظهار الشفوي كما في  اجلدول اآلتي:

حرف اإلظهار الشفويموضع امليم الساكنةاآلية
﴿ ېئ  ېئ ﴾

﴿ ۇ  ۆ ﴾
﴾ ﴿

﴿ ٺ  ٿ  ٿ ﴾

﴿ ڳڳ  ڳ ﴾

هـ(
-ل-

-ك
ف-ق

ي )
سفو

 ال�
ظهار

 الإ
وف

حر
د: 

جوي
الت
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1   أبيِّ احلكم التجويدي في األمثلة اآلتية:

• قال اهلل تعالى: ﴿ڌ  ڎ  ڎ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ے  ۓ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ڀ  ٺ﴾.

2   أقرأ األمثلة اآلتية جهرا، وأنطق امليم الساكنة املظهرة نطقا صحيحا.

• قال اهلل تعالى: ﴿ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ      ٿ﴾.

• قال اهلل تعالى: ﴿ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ٻ  پ  پ  پ﴾.

• قال اهلل تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ﴾.
3   أصل بخطٍّ بي القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( فيما يأتي:

بأ
1  اإلدغام الصغير.

2  اإلظهار الشفوي.

3 اإلخفاء الشفوي.

1  عالمته في رسم املصحف أن تكون امليم خالية من احلركة 
والباء غير مشددة.

2  عالمته في رسم املصحف أن تكون امليم األولى خالية 
من احلركة والثانية مشددة.

( على امليم. 3  عالمته في رسم املصحف وضع السكون )

التقومي

الـوحـدة الثامنة
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثاين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ٿ﴾، ﴿ٹ﴾، ﴿ک﴾، ﴿ڳ﴾، ﴿ڱ﴾
ال�سماع

يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )٤9( إلى اآلية )52( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )٤9( إلى اآلية )52( تالوة مجودة.

من الآية )49( اإىل الآية )52( تالوة جمودة

نشاط
 أستخرج من آيات الدرس مثاال واحدا – إن وجد - لإلظهار الشفوي 

حسب احلروف في اجلدول اآلتي:
عينثتاأ

ذدحجخغ

�س�س�سورز

كقفظط�س

هـل

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال
رابط الدر�س الرقمي
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثالث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۀ ہ﴾، ﴿ۉ ې﴾، ﴿ی﴾، ﴿حئ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )5٣( إلى اآلية )59( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )5٣( إلى اآلية )59( تالوة مجودة.

نشاط
 أضع عالمة )( بعد العبارة الصحيحة، وعالمة )*( بعد العبارة 

غير الصحيحة فيما يأتي:
ورد في آيات الدرس:

 ) ( 1 ثالثة مواضع لإلظهار الشفوي  

 ) ( 2 موضعان لإلدغام الصغير   

 ) ( 3 موضع واحد لإلخفاء الشفوي  

من الآية )53( اإىل الآية )59( تالوة جمودة

الـوحـدة الثامنة
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڃ ڃ ڃ﴾، ﴿چچ﴾، ﴿ڍ ڌ﴾، ﴿ڎ﴾، ﴿ڈ ڈ ژ﴾، 
﴿ھ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )60( إلى اآلية )6٤( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )60( إلى اآلية )6٤( تالوة مجودة.

من الآية )60( اإىل الآية )64( تالوة جمودة

نشاط
آخر  ومثاال  احللقي،  لإلظهار  واحدا  مثاال  الدرس  آيات  من   أستخرج 

لإلظهار الشفوي.

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال





الـوحـدة التا�سعة
التجويد: النون وامليم امل�سددتان 

التالوة: �سورة الزمر من الآية )65( اإلى نهاية ال�سورة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

النون وامليم امل�سددتان جتويد الأول
�سورة الزمر من الآية )65( اإىل الآية )70( تالوة الـثـانـي
�سورة الزمر من الآية )71( اإىل الآية )72( تالوة الـثـالـث

�سورة الزمر من الآية )73( حتى نهاية ال�سورة تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف معنى النون وامليم املشددتي.
• أن أستخرج أمثلة النون وامليم املشددتي من اآليات.

• أن أغنَّ النون وامليم املشددتي بطريقة صحيحة عند التالوة.
•  أن أتلو سورة الزمر من اآلية )65( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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النون والميم المشددتان الدر�س
الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التمهيد

ْمّمْنّن
ما الفرق بي النوني وامليمي؟

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

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

تعريف النون امل�سددة
النون املشددة هي : نونان؛ األوىل ساكنة، واألخرى متحركة.

وأصلها: إْن َن، فأدغمت النون األوىل الساكنة يف النون الثانية املتحركة، فصارت إّن.

كيفية النطق بالنون امل�سددة
تنطق النون مشددة مع ُغنَّة ظاهرة مبقدار حركتني وصال ووقفا.

تعريف امليم امل�سددة
امليم املشددة هي: ميمان؛ األولى ساكنة، واألخرى متحركة.

وأصلها: إْم َم، فأدغمت امليم األولى الساكنة في امليم الثانية املتحركة، فصارت إّم.

كيفية النطق بامليم امل�سددة
تنطق امليم مشددة مع ُغنَّة ظاهرة مبقدار حركتني وصال ووقفا.

الـوحـدة التا�سعة
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الأمثلة
تقع النون وامليم املشددتان في األسماء واألفعال واحلروف، كما في األمثلة اآلتية:

التوضيح
املثال موضع النون

الـميموالميم المشددتين النون
في هذا املثال جاءت النون وامليم املشددتان 
في االسم : ﴿ې﴾ و﴿ۆئ﴾ فكان 

حكمهما: إظهار الغنة مبقدار حركتني.
﴿ ۆئ﴾ ﴿ې﴾ االسم

في هـذا املثـال جـاءت الـنـون وامليم املشددتان 
فـكـان  و﴿ی﴾   ﴿ۆئ﴾  الفعل  في 
حـكـمـهـما: إظـهــار الغنة مبقدار حركتني.

﴿ ی ﴾ ﴿ۆئ﴾ الفعل

في هذا املثال جاءت النون وامليم املشددتان 
في احلرف ﴿ ۋ ﴾ و﴿ ک ﴾ فكان حكمهما: 

إظهار الغنة مبقدار حركتني.
﴿ ک ﴾ ﴿ۋ﴾ احلرف

نشاط    1
 أقرأ الكلمات اآلتية مطبِّقا حكم النون وامليم املشددتي:

﴿    ں ﴾ ﴿ ڱ  ﴾ ﴿ ڍ   ﴾ ﴿ ۇ ﴾

ان
دت

سد
امل�

يم 
وامل

ون 
الن

د: 
وي

تج
ال
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نشاط    2
 أستخرج النون وامليم املشددتي من اآلية اآلتية:

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ﴿ی  تعالى:  اهلل  قال 
جح  مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 

.)١( مح جخ حخ مخ﴾

احلكمموضع امليم املشددةموضع النون املشددة

الـوحـدة التا�سعة

)١( سورةالزمر اآلية )2١(.
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1   ما تعريف امليم والنون املشددتي؟

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

2   أمأل الفراغات اآلتية مبا يناسبها:

ووقفا،  وصال   .................................................... ُغنَّة ظاهرة مبقدار  مع  النون مشددة  تنطق 
 ،﴾ وتأتي النون املشددة في األسماء مثل ..................................، وفي األفعال مثل ﴿

وفي احلروف مثل: .....................................................

3   أستخرج النون وامليم املشددتي من اآليات اآلتية:

• قال اهلل تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾.

• قال اهلل تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ﴾.
• قال اهلل تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾.

التقومي
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثاين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۈ﴾، ﴿ۋ ۅ ۅ﴾، ﴿ې ې﴾، ﴿ۇئ ۆئ﴾، ﴿ڦ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )65( إلى اآلية )70( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )65( إلى اآلية )70( تالوة مجودة.

نشاط
وأصنفهما  املشددتي،  وامليم  النون  الدرس  آيات  من   أستخرج 

حسب احلروف في اجلدول اآلتي:

موضع النون وامليم 
املشددتي

املثال
امليم املشددةالنون املشددة

االسم
الفعل

الحرف

من الآية )65( اإىل الآية )70( تالوة جمودة

الـوحـدة التا�سعة
رابط الدر�س الرقمي
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الثالث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڈڈ﴾، ﴿ڑ﴾، ﴿گ گ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )7١( إلى اآلية )72( تالوة مجودة.

العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )7١( إلى اآلية )72( تالوة مجودة.

من الآية )71( اإىل الآية )72( تالوة جمودة

نشاط
 أضع عالمة )( بعد العبارة الصحيحة ، وعالمة )*( بعد العبارة 

غير الصحيحة فيما يأتي:
ورد في آيات الدرس:

 ) ( 1 موضعان للنون املشددة   

 ) ( 2 لم ترد امليم املشددة    

 ) ( 3 موضع واحد للميم املشددة  

مر
لز

ة ا
ور

 �س
وة

تال
رابط الدر�س الرقمي
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تالوة سورة الزمر  الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ې﴾، ﴿وئ وئ﴾، ﴿ۆئ﴾، ﴿ٻ﴾

ال�سماع
يتلو المعلم سورة الزمر من اآلية )7٣( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزمر من اآلية )7٣( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

نشاط
 أضع عالمة )( أمام ما ورد في آيات الدرس ، وعالمة )*( أمام ما 

لم يرد في آيات الدرس مما يأتي:
 ) ( 1 اإلخفاء الشفوي  

 ) ( 2 اإلدغام الصغير  

 ) ( 3 اإلظهار الشفوي  

 ) ( 4 النون املشددة  

 ) ( 5 امليم املشددة   

 ) ( 6 اإلظهار احللقي  

 ) ( 7 اإلدغام   

 ) ( 8 القلب    

 ) ( 9 اإلخفاء احلقيقي  

من الآية )73( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة

الـوحـدة التا�سعة
رابط الدر�س الرقمي




