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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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الـوحـدة الأوىل 
الحفظ: �سورة الملك من الآية )1( اإلى الآية )19(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�سورة امللك من الآية )١( اإىل الآية )٥( حفظ الأول
�سورة امللك من الآية )٦( اإىل الآية )١١( حفظ الـثـانـي

�سورة امللك من الآية )١٢( اإىل الآية )١٥( حفظ الـثـالـث
�سورة امللك من الآية )١٦( اإىل الآية )١٩( حفظ الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة امللك من اآلية )1( إلى اآلية )19( تالوة مجودة.

• أن أحفظ سورة امللك من اآلية )1( إلى اآلية )19( حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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إلــى مــن الـسـورة الـــدرس

الآيــة )٥( الآيــة )١( �ســـــورة الـملك الأول

الآيــة )١١( الآيــة )٦( �ســـــورة الـملك الـثـانـي

الآية )١٥( الآيــة )١٢( �ســـــورة الـملك الـثـالـث

الآيــة )١٩( الآيــة )١٦( �ســـــورة الـملك الـرابـع

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الطريقة العملية للحفظ:

• يستمع الطالب إىل املقطع املراِد حفُظه من املعلم.
• يكرر الطالب عملية السامع مخس مرات.

• حيفظ الطالب كلَّ آية وحدها، ويكررها حتى يتقنها.
• يربط الطالب اآلية األوىل بالثانية، ويكررمها حتى اإلتقان.

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

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

حفظ سورة الملك من اآلية )1( 
إلى اآلية )19(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



الـوحـدة الثانية
التجويـد:ترقيق الراء 

التالوة: �سورة الأحزاب من الآية )9( اإلى الآية )20(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

ترقيق الراء جتويد الأول
�سورة الأحزاب من الآية )٩( اإىل الآية )١٢( تالوة الـثـانـي

�سورة الأحزاب من الآية )١3( اإىل الآية )١٧( تالوة الـثـالـث
�سورة الأحزاب من الآية )١٨( اإىل الآية )٢٠( تالوة الـرابـع

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

• أن أمّيز مواضع ترقيق الراء أثناء التالوة.
• أن أستخرج الراء املرققة أثناء التالوة.

• أن أطّبق ترقيق الراء بصورة صحيحة عند التالوة.
• أن أتلو سورة األحزاب من اآلية )9( إلى اآلية )20( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة



الــــــوحـــــدة الـثـانـيـة

146

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

ترقـيـق الراء

اأحوال ترقيق الراء:

١  ما األصل في الراء؟ هل هو التفخيم أم الترقيق؟   

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

٢  متى ُتفخم الراء؟  

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

ترقق الراء في األحوال اآلتية:
١ إذا كانت مكسورة.  

٢ إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية، وليس بعدها حرف استعالء في كلمة واحدة.  
3 إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير ُمْسَتعٍل وقبله مكسور.  

٤ إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة.  

األمـثـلــة
التو�سيح ال�سبب حالة الراء املثال م

اأن  ه����ن����ا  ن����الح����ظ 
ج��اءت  كلها  الأم��ث��ل��ة 
مرققة؛  فيها  ال���راء 
لوجود ال�سبب املوجب 
ل��رق��ي��ق��ه��ا، ح�����س��ب 
 م��ا ه��و م��و���س��ح هنا.

متحركة بالك�سر الأ�سلي

مرققة

1
متحركة بالك�سر العار�ض 2
�ساكنة وقبلها ك�سر اأ�سلي 3

�ساكنة وقبلها �ساكن غري م�ستعل وقبله مك�سور 4
�ساكنة وقبلها ياء �ساكنة 5
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ال�سبب  الكلمة التي فيها راء مرققة

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

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا الترقيق في الراء:

)1( �سورة �سباأ، الآيات: 1٠-1٣.

ٱ        ٻ  ٻ  ٻ

١

٢

3

٤

نشاط     1

نشاط    2
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التقومي

1

2

 أبيِّن سبب ترقيق الراء في األمثلة اآلتية، وأنطقها نطقا صحيحا: 

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

ال�سبب الأمثلة رقم

1

2

3
4

املثال احلالة رقم

اإذا كانت الراء �ساكنة وقبلها ياء �ساكنة. 1
اإذا كانت الراء �ساكنة وقبلها �ساكن غري م�ستعل وقبله مك�سور. 2

اإذا كانت الراء �ساكنة وقبلها ك�سرة اأ�سلية، ولي�س بعدها حرف ا�ستعالء. 3
اإذا كانت الراء مك�سورة. 4
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة األحزاب الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )9( اإىل الآية رقم)12( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )9( إلى اآلية )12( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )9( إلى اآلية )12( تالوة مجودة.

نشاط   

ک ثم أبّين كيف يمكن أن تكون الراء في الكلمة الواحدة  أتأمل في كلمة 
قابلة للتفخيم والترقيق؟

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

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

،،، ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  کڈ  ژ
.  ڳ
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رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )13( اإىل الآية رقم )17( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )13( إلى اآلية )17( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )13( إلى اآلية )17( تالوة مجودة.

نشاط   

أقرأ اآلية رقم )13( وأصنف الراءات فيها بحسب التفخيم و الترقيق، مع بيان السبب:
�سببهحكم الراءالكلمةم
1
٢
٣
٤
٥
٦
7

.

،،، ی   ی وئ  وئ     ۇئى  ھ  ھ
  ڀ   ڀ  ڀ

،
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رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )18( اإىل الآية رقم )20( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )18( إلى اآلية )20( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )18( إلى اآلية )20( تالوة مجودة.

نشاط   

أقرأ  كلمة:   ۀ  في اآلية  )19(  بالوصل وبالوقف، ثم أبين حكم الراء في الحالتين، 
مع ذكر السبب: 

• حكم الراء في حالة الوصل: .......................... والسبب: ................................
• حكم الراء في حالة الوقف: .......................... والسبب: ................................

،

،،.

،،،  ڳ  ڳڑ    ڇ
ۅ  ڻ   ڻ  ڻ

 ڇ   ڍ   ڍ  ڌ





الـوحـدة الثالثة
التجويـد:اأحكام القلقلة 

التالوة: �سورة الأحزاب من الآية )21( اإىل الآية )31(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

اأحكام القلقلة جتويد الأول
�سورة الأحزاب من الآية )٢١( اإىل الآية )٢٤( تالوة الـثـانـي
�سورة الأحزاب من الآية )٢٥( اإىل الآية )٢٧( تالوة الـثـالـث
�سورة الأحزاب من الآية )٢٨( اإىل الآية )3١( تالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعرف معنى القلقلة.
• أن أعّدد حروف القلقلة.

• أن أمّيز حروف القلقلة أثناء التالوة.
• أن أطّبق القلقلة بصورة صحيحة عند التالوة.

• أن أتلو سورة األحزاب من اآلية )21( إلى )31( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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أستمع ألحد القراء وهو يقرأ سورة الفلق:

اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكًنا حتى ُتسمع له نبرة قوية.

ماذا ستكتشف؟
ستكتشف:

• أن نهاية كل آية في هذه السورة ينتهي عند الوقف عليها بنبرة قوية.
• أن النبرة تناولت أكثر من حرف؛ وهي: القاف، والباء، والدال.

ماذا تالحظ؟
الحظت أن النبرة تسمى في علم التجويد )القلقلة(.
الحظت أن القلقلة تكون في بعض احلروف الهجائية.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

أحــــكــام القــلــقــلـة

معنى القلقلة:

حروف القلقلة:

قال الله تعالى:

حروفها خمسة، مجموعة في قولهم: )ُقْطُب َجٍد(.

)1( �سورة الفلق، الآيات: 1-٥.
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األمـثـلــة

أكمل الحروف الناقصة كما في الجدول اآلتي:

ر ذ خ ح ث ت اأ
ف غ ع ظ �س �س �س �س ز

ي و هـ ن م ل ك
ماذا تالحظ في الحروف التي أضفتها؟ .......................................................

التو�سيحاملثالاحلرفم
القاف١

نلح��ظ يف ه��ذه الأمثل��ة اأنه��ا ا�س��تملت عل��ى ح��رف من 
ح��روف القلقلة، حيث وقعت يف اآخ��ر الكلمة، وينتج عن 
ذلك ا�سطراب خمرج احلرف حتى ُت�سمع له نربة قوية.

الطاء٢
الباء3
اجليم٤

الدال٥

أقرأ الكلمات اآلتية مطبًقا القلقلة:
١

٢

3

٤

٥

نشاط     1 

نشاط    2
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التقومي

1

2

3

 ما تعريف القلقلة؟ وما عدد حروفها؟

 أصنف الحروف اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها:
     )ص، ق، س، ط، ب، ز، ج، د(

حروف القلقلة حروف ال�سفري

)1( �سورة �سباأ، الآيات: 9-1٠.

أقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، ثم أستخرج منها الكلمات التي تحوي حروف القلقلة:

قال الله تعالى:

احلرف املقلقل الكلمة
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة األحزاب الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )21( اإىل الآية رقم )24( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )21( إلى اآلية )24( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )21( إلى اآلية )24( تالوة مجودة.

نشاط   

أختار اإلجابة الصحيحة: 
بلغ عدد األمثلة على حكم القلقلة في آيات الدرس:

35

46

،. ،، ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿڀ  ڀٻ ۈئ



الــــــوحـــــدة الـثالــثــــة

158

رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )25( اإىل الآية رقم )27( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )25( إلى اآلية )27( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )25( إلى اآلية )27( تالوة مجودة.

نشاط   

لم يرد في آيات الدرس إال مثال واحد لحرف من حروف القلقلة جاء ساكنا، أقرأ اآليات 
وأستخرجه: 

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

. ،، ڻ ڳگ
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رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )28( اإىل الآية رقم )31( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )28( إلى اآلية )31( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )28( إلى اآلية )31( تالوة مجودة.

نشاط   

أورد من آيات الدرس أمثلة للقلقلة لحروف: الدال، الجيم، القاف. 
حرف الدال: ..................................................................
حرف الجيم: .................................................................
حرف القاف: .................................................................

.

،،

،

،،، ۇ ۇڭۓ ۓ
پەئ  وئ  وئ





الـوحـدة الرابعة
التجويـد:كيفية قراءة بع�س الكلمات القراآنية الـمكتوبة بالر�سم 

العثماين 
التالوة: �سورة الأحزاب من الآية )32( اإىل الآية )40(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

كيفية قراءة بع�س الكلمات القراآنية املكتوبة بالر�سم العثماين جتويد الأول
�سورة الأحزاب من الآية )3٢( اإىل الآية )3٤( تالوة الـثـانـي
�سورة الأحزاب من الآية )3٥( اإىل الآية )3٦( تالوة الـثـالـث
�سورة الأحزاب من الآية )3٧( اإىل الآية )٤٠( تالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أقارن بني الرسم العثماني والرسم اإلمالئي.

• أن أمّيز بني الرسم العثماني والرسم اإلمالئي في النطق.
• أن أقرأ الكلمات املرسومة بالرسم العثماني قراءة صحيحة.

• أن أتلو سورة األحزاب من اآلية )32( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

كيفية قراءة بعض الكلمات القرآنية 
المكتوبة بالرسم العثماني

ماذا تالحظ؟
تختلف كتابة بعض الكلمات في القرآن الكرمي عن كتابتها في غيره؛ وذلك أن القرآن الكرمي 
ُكِتَب بالرسم العثماني، الذي يختلف في قواعده عن الرسم اإلمالئي، مع احتادهما في النطق؛ 

َبَعٌة. ٌة ُمتَّ ولذلك فإن قراءة هذه الكلمات القرآنية تؤخذ بالتلقي واملشافهة؛ ألن القراءة ُسنَّ
والرسم  العثماني  بالرسم  الكرمي، مكتوبة  القرآن  في  املتكررة  الكلمات  بعض  يأتي  وفيما   

اإلمالئي؛ ملعرفة كيفية النطق الصحيح بها:

 الكلمة بالر�سم
الإمالئي كيفية النطق بها  الآية التي وردت فيها

الكلمة
 الكلمة بالر�سم

العثماين رقم

العاملني
ع  تنط��ق باأل��ف بع��د الع��ني، وق��د ُو�سِ
�سغ��رية  األ��ف  امل�سح��ف عالم��ة  يف 
ب��ني الع��ني وال��الم اإ�س��ارة اإىل الألف 

املحذوفة ر�سما الثابتة لفظا.
1

ال�سالة
يف  و�س��ع  ولذل��ك  األف��ا،  ال��واو  تب��دل 
ال��واو  ف��وق  �سغ��رية  األ��ف  امل�سح��ف 
للدللة على النطق بها بدل من الواو.

2

الزكاة
يف  و�س��ع  ولذل��ك  األف��ا؛  ال��واو  تب��دل 
ال��واو  ف��وق  �سغ��رية  األ��ف  امل�سح��ف 
للدللة على النطق بها بدل من الواو.

3

،،
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الكتاب
تنطق الأل��ف التي بعد الت��اء، ولذلك 
�سغ��رية   األ��ف  امل�سح��ف  يف  و�س��ع  
ب��ني الت��اء والب��اء للدللة عل��ى الألف 

املحذوفة ر�سما.
4

ُيحيي

تنط��ق الياء الثانية املتطرفة التي بعد 
الي��اء الواقع��ة بع��د احل��اء م��ن كلم��ة 
يحي��ي، ولذلك و�سع  يف امل�سحف ياء 
�سغرية  بعد الياء  الأوىل للدللة على 

الياء املحذوفة ر�سما.

5

ماأواهم
يف  و�س��ع  ولذل��ك  األًف��ا؛  الي��اء  تب��دل 
الي��اء  ف��وق  �سغ��رية  األ��ف  امل�سح��ف 

للدللة على النطق بها بدل من الياء.
6

اإ�سحاق
تنطق الأل��ف التي بعد احل��اء، ولذلك 
و�س��ع  يف امل�سح��ف األ��ف �سغرية  بني 
الأل��ف  عل��ى  للدلل��ة  والق��اف  احل��اء 

املحذوفة ر�سما.
7

العلماء
ال��واو،  �س��ورة  عل��ى  الهم��زة  ُر�ِس��َمت 
ولكنه��ا تنطق بهم��زة م�سمومة و�ساًل 

وبهمزة �ساكنة وقفا، ول تنطق الواو.
8

لأذبحنه
تنطق بهمزة واحدة بني الالم والذال، 
وله��ذا و�س��ع ال�سف��ر امل�س��تدير ف��وق 
اإح��دى الألف��ني للدلل��ة عل��ى زيادته��ا 

ر�سما، فال ينطق بها.
9

يا�سني تقراأ هكذا: يا�سني. 10
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ي رسم القرآن بالرسم العثماني؟ ِلَم ُسمِّ

أقارن بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي أثناء الكتابة للكلمات اآلتية:

ز بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي أثناء النطق للكلمات اآلتية: أميِّ

 الكلمة بالر�سم
العثماين

 الكلمة بالر�سم
الإمالئي

 الكلمة بالر�سم
العثماين

 الكلمة بالر�سم
الإمالئي

﴾ ﴿

﴾ ﴿

كيفية النطق بها الكلمة بالر�سم الإمالئي الكلمة بالر�سم العثماين

التقومي

1

2

3
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة األحزاب الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )32( اإىل الآية رقم )34( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )32( إلى اآلية )34( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )32( إلى اآلية )34( تالوة مجودة.

نشاط   

العثماني  بالرسم  ُكتبت  لكلمة  مثاال  آية  كل  من  أستخرج  آيات،  ثالث  الدرس  آيات 
تختلف عن الرسم اإلمالئي.

الر�سم الإمالئي الر�سم العثماين الآية
32

33

34

.ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

،،
،

،،، ڃ   ڃ  ڃڄ  ڄڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٿ
گ  گ  گ
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رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )35( اإىل الآية رقم )36( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )35( إلى اآلية )36( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )35( إلى اآلية )36( تالوة مجودة.

نشاط   

ورد لفظ الجاللة في اآلية رقم )36( مرتين،أبين حكم الالم من حيث التفخيم والترقيق 
في كل منهما، مع بيان السبب.

المثال األول: ...................وحكم الالم: .................... والسبب: .......................

المثال الثاني: ............... ...وحكم الالم: .................... والسبب: .......................

. ، ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ٺ
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رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )37( اإىل الآية رقم )40( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )37( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )37( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

نشاط   

أقارن بين األلف الصغيرة في قوله تعالى:
واأللف الصغيرة في قوله تعالى:

من حيث مكان رسم األلف، وأثر ذلك في القراءة.

.
،،،،   ژ  ڈ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

  گ  گ





الـوحـدة اخلام�سة
التجويـد:بع�س الأخطاء ال�سائعة يف تالوة القراآن الكرمي 

التالوة: �سورة الأحزاب من الآية )41( اإىل الآية )52(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

بع�س الأخطاء ال�سائعة يف تالوة القراآن الكرمي جتويد الأول
�سورة الأحزاب من الآية )٤١( اإىل الآية )٤٨( تالوة الـثـانـي
�سورة الأحزاب من الآية )٤٩( اإىل الآية )٥٠( تالوة الـثـالـث
�سورة الأحزاب من الآية )٥١( اإىل الآية )٥٢( تالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أعرف أهمية التلقي واملشافهة للقرآن الكرمي.

• أن أكتشف بعض األخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكرمي.
• أن أقرأ الكلمات القرآنية قراءة صحيحة.

• أن أتلو سورة األحزاب من اآلية )41( إلى اآلية )52( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة



الــــــوحـــــدة الـــخام�ســــة

170

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

 بعض األخطاء الشائعة في تالوة
 القرآن الكريم

   القرآن يؤخذ بالتلقي واملشافهة عن القراء املتقنني، وإذا أخذ املتعلم عن املصحف مباشرة، 
التي قد  الكلمات  القرآنية، وال سيما في بعض  الكلمات  فقد يقع في اخلطأ في نطق بعض 

تخفى على القارئ، وسوف نستعرض في هذا الدرس بعض هذه الكلمات:
    بعض الكلمات القرآنية التي قد يخطئ بعض الناس في نطقها:

النطق ال�سحيح اخلطاأ املتوقع الآية الكلمة م
قراءة الكلمة ب�سم الكاف 

وفتح الباء
قراءة الكلمة بك�سر الكاف 

و�سكون الباء 1

قراءتها: عني �سني قاف قراءة الكلمة: َع�َسق 2

قراءتها ب�سم الفاء قراءة الكلمة ب�سكون الفاء 3

قراءتها ب�سم الراء و�سال قراءة الكلمة ب�سكون الراء 
و�سال 4

قراءتها بفتح امليم قراءة الكلمة ب�سم امليم 5

قراءتها ب�سكون الراء قراءة الكلمة بفتح الراء 6
قراءتها بك�سر اخلاء 

وت�سديد ال�ساد
قراءة الكلمة ب�سكون 
اخلاء وتخفيف ال�ساد 7

قراءتها بت�سديد الراء قراءة الكلمة بتخفيف 
الراء 8
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التقومي

1

2

3

أتدّرب على النطق الصحيح للكلمات المذكورة في الجدول السابق.

ما الطريقة التي نتعلم بها القرآن الكريم؟

أمأل الجدول اآلتي حسب المطلوب:

نطقها،  في  الناس  بعض  يخطئ  قد  قرآنية  أدرسها عن كلمات  التي  السورة  في  أبحث 
وأعرضها على معلمي.

النطق ال�سحيح للكلمة اخلطاأ املتوقع يف نطق الكلمة الكلمة الآية ا�سم ال�سورة

قراءة الكلمة بك�سر الهمزة ٤٠ ق

قراءة الكلمة بفتح الراء ٤٥ ال�سورى

قراءة الكلمة بك�سر الذال يف 
﴾ كلمة ﴿ ٢9 ف�سلت

قراءة الكلمة بفتح الهمزة  يف 
﴾ كلمة ﴿ ٤٥ غافر

نشاط  
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة األحزاب الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )41( اإىل الآية رقم )48( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )41( إلى اآلية )48( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )41( إلى اآلية )48( تالوة مجودة.

نشاط   

أستخرج ثالثة من األخطاء المتوقعة في آيات الدرس:

. ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ،

القراءة ال�سحيحةاخلطاأ املتوقعالآيةالكلمةم
1

2

3
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رابط الدر�س الرقمي
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تالوة سورة األحزاب الثالث

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )49( اإىل الآية رقم )50( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )49( إلى اآلية )50( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )49( إلى اآلية )50( تالوة مجودة.

نشاط   

أوضح الخطأ المتوقع في األلفاظ اآلتية:
القراءة ال�سحيحةاخلطاأ املتوقعالكلمةالآيةم
1٤9
2٤9
3٥٠

.

،

،،

،،، گ  گگ ڑ  ڈ

ۋ ں  ڻ  ڻ ڱ



الــــــوحـــــدة الـــخام�ســــة

174
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تالوة سورة األحزاب الرابع

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )51( اإىل الآية رقم )52( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )51( إلى اآلية )52( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )51( إلى اآلية )52( تالوة مجودة.

نشاط   

يتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين، وتستخرج المجموعة األولى األخطاء الشائعة أو 
يقوم طالب من كل  ثم  اآلية )52(،  في  الثانية  والمجموعة  اآلية )51(،  في  المتوقعة 

مجموعة بقراءة الكمات قراءة صحيحة، وبقية الطالب يرددون خلفه.

.

،

،،

،،، ٹ   ٹڀ  ڀ    ڀ  ٺ  پ  ٻ
ڤ  ڤٹ  ٹ  ڤ



الـوحـدة ال�ساد�سة
التجويـد:جتويد �سورة الفاحتة

التالوة: �سورة الأحزاب من الآية )53( اإىل الآية )68(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

جتويد �سورة الفاحتة جتويد الأول
�سورة الأحزاب من الآية )٥3( اإىل الآية )٥٥( تالوة الـثـانـي
�سورة الأحزاب من الآية )٥٦( اإىل الآية )٥٩( تالوة الـثـالـث
�سورة الأحزاب من الآية )٦٠( اإىل الآية )٦٨( تالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أعّدد أسماء سورة الفاحتة.

• أن أتعّرف أهم آداب تالوة سورة الفاحتة.
• أن أتعّرف أسس جتويد سورة الفاحتة.

• أن أتلو سورة األحزاب من اآلية )53( إلى )68( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

تجويد سورة الفاتحة

أوًل: أهم آداب تالوة سورة الفاحتة: 
١ أن تكون التالوة خاشعة بتدبر وتفهم.

٢ الوقوف على رؤوس اآليات آية آية اتباًعا للسنة.

3 قول: »آمني« بعد تالوة سورة الفاحتة سنة أو االستماع إليها، ومعناها: اللهم استجب.

ثانًيا: أسس جتويد سورة الفاحتة تنتظم فيما يأتي:
١ تصحيح مخارج احلروف واستكمال صفاتها.

.﴾     ﴿ ، ﴾ ﴿ ، ﴾ ٢ العناية ببيان الهاءات والهمزات، مثل:﴿ 

.﴾  ﴿ ، ﴾ 3 استيفاء املدود األصلية حقها، مثل:﴿ 

.﴾ ٤ استيفاء املدود الفرعية حقها، مثل:﴿ 

 .﴾    ﴿ ، ﴾       ﴿ ، ﴾ ٥ النطق باحلروف املشددة بعناية تامة دون إفراط وال تفريط، مثل:﴿   

ثالًثا: التطبيق:
يطبق الطالب على سورة الفاحتة وفق اآلداب واألسس املعتبرة.

• كم مرة تقرأ سورة الفاحتة كل يـــوم فـــي الصلوات املفروضة؟
• أفال يدل ذلك على التأكيد على تعّلم أدائها، وفهم معانيها، والعمل بها، والتحلي بآدابها؟
لسورة الفاحتة أسماء كثيرة؛ منها: سورة أم القرآن، والسبع املثاني والقرآن العظيم، وذلك 

يدل على شرفها، وسمو مقاصدها.
لنستمع إلى هذه السورة العظيمة بآذان واعية، ولننصت إليها بقلوب خاشعة:

الــــــوحـــــدة الــ�ساد�ســـــة
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة األحزاب الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )53( اإىل الآية رقم )55( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )53( إلى اآلية )55( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )53( إلى اآلية )55( تالوة مجودة.

نشاط   

يقوم ثالثة من الطالب بقراءة الكلمات اآلتية قراءة صحيحة، والطالب يرددون خلفهم.

.
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تالوة سورة األحزاب الثالث

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )56( اإىل الآية رقم )59( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )56( إلى اآلية )59( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )56( إلى اآلية )59( تالوة مجودة.

نشاط   

أستخرج من اآلية )56( مثاال للمد المتصل، وآخر للمد المنفصل، مبينا السبب والحكم:

حكمه �سببه املد املت�سل
حكمه �سببه املد املنف�سل

. ،،، ھ  ےہہ   ۀگ  گ  ڳ

الــــــوحـــــدة الــ�ساد�ســـــة
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رابط الدر�س الرقمي

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

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )60( اإىل الآية رقم )68( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )60( إلى اآلية )68( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )60( إلى اآلية )68( تالوة مجودة.

نشاط   

أبحث في اصطالحات الضبط الملحقة في نهاية مصحف مجمع الملك فهد -رحمه 
الله- عن الدائرة القائمة المستطيلة خالية الوسط، مثل التي في آخر هذه الكلمة: 

﴿ ڇ﴾ وأبين َعالم تدل؟
....................................................................................................

....................................................................................................
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الـوحـدة ال�سابعة 
الحفظ: �سورة الملك من الآية )20( اإلى نهاية ال�سورة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�سورة امللك من الآية )٢٠( اإىل الآية )٢3( حفظ الأول
�سورة امللك من الآية )٢٤( اإىل الآية )٢٧( حفظ الـثـانـي

�سورة امللك من الآية )٢٨( اإىل نهاية ال�سورة حفظ الـثـالـث
مراجعة حفظ ال�سورة كاملة حفظ الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة امللك من اآلية )20( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

• أن أحفظ سورة امللك من اآلية )20( إلى نهاية السورة حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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إلــى مــن الـسـورة الـــدرس

الآيــة )٢3( الآيــة )٢٠( �ســـــورة الـملك الأول

الآيــة )٢٧( الآيــة )٢٤( �ســـــورة الـملك الـثـانـي

نهاية ال�سورة الآيــة )٢٨( �ســـــورة الـملك الـثـالـث

مراجعة حفظ ال�سورة كاملة �ســـــورة الـملك الـرابـع

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الطريقة العملية للحفظ:

• 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.
• يعرض الطالب املقطع على املعلم باتقان.

حفظ سورة الملك من اآلية )20( 
إلى نهاية السورة

ء

ء

ء

رابط الدر�س الرقمي
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الـوحـدة الـثامنة
التجويـد:جتويد �سورة الفاحتة

التالوة:من الآية )69( من �سورة الأحزاب اإىل الآية )14( من �سورة ال�سجدة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

جتويد �سورة الفاحتة جتويد الأول
�سورة الأحزاب من الآية )٦٩( اإىل نهاية ال�سورة تالوة الـثـانـي

�سورة ال�سجدة من الآية )١( اإىل الآية )٩( تالوة الـثـالـث
�سورة ال�سجدة من الآية )١٠( اإىل الآية )١٤( تالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أعرف أهمية سورة الفاحتة.

• أن أتعّرف ما ينبغي مراعاته عند تالوة سورة الفاحتة.
• أن أتلو سورة الفاحتة كاملة تالوة صحيحة. 

• أن أكتشف بعض األخطاء الشائعة في تالوة سورة الفاحتة.
• أن أتلو من اآلية )69( من سورة األحزاب إلى اآلية )14( من سورة السجدة تالوة مجودة. 

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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قراءة سورة الفاحتة ركن من أركان الصالة، إذ ال تصح الصالة إال بها؛ ولهذا ينبغي العناية 
بحسن قراءتها، كما ينبغي التوقي من الوقوع في اخلطأ في تالوتها.

أوًل:  بيان ما ينبغي أن يراعى عند قراءة سورة الفاحتة:

التركيز على ما ينبغي مراعاته عند  ثانًيا: التطبيق: يطبق الطالب على سورة الفاحتة، مع 
قراءة السورة.

الآية ما ينبغي اأن يراعى
بيان �سمة الدال

عدم نطق الباء م�سحوبة بالغنة يف
الهتمام برقيق العني والألف التي بعدها واحلذر من تفخيمهما يف

احلذر من نطق احلاء مفخمة يف
 العناية بتفخيم الراء والتحفظ من املبالغة يف تكريرها يف 

األ تختل�ض ك�سرة الكاف يف
األ يبالغ يف ك�سرة الكاف يف

يتاأكد ت�سديد الياء واحلذر من تخفيفهما يف
األ تختل�ض �سمة الدال يف

ا يف �سمة الدال يف األ يبالغ اأي�سً
احلذر من هم�ض الدال والطاء يف

بفتح التاء

ترقيق  الالم يف
كال�ساد،  مفخما  حرفا  جاور  مما  واأ�سباهه  املو�سع  هذا  يف  الالم  تفخيم  من  احلذر 
واإخراج ال�ساد من خمرجها املخ�س�ض لها، وهو من حاَفة الل�سان مع ما يواليها من 

الأ�سرا�ض العليا، واحلذر من اإبدالها ظاء.
عدم املبالغة يف ت�سديد الالم يف

احلذر من نطق ال�ساد م�سحوبة بالغنة يف

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

تجويد سورة الفاتحة
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة األحزاب الثاين

تــمــهـــيد:
من الآية رقم )69( اإىل نهاية ال�سورة تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة األحزاب من اآلية )69( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة األحزاب من اآلية )69( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

نشاط   
يوجد في سورة الفاتحة نوعان من المد؛ األول تكرر في آخر كل آية، والثاني موجود في 

اآلية األخيرة، أستخرجها مبيًنا نوع المد وحكمه.
حكمه نوع املد املثال م

جواز مده مبقدار حركتني اأو اأربع حركات اأو �ست حركات. مد عار�س لل�سكون 1
2
3
4
5
6
7
8

. ،،،، ى  ائ ې  ې  ىے   ے  ڱڳ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة السجدة الثالث

تــمــهـــيد:
من الآية رقم )1( اإىل الآية رقم )9( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة السجدة من اآلية )1( إلى اآلية )9( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة السجدة من اآلية )1( إلى اآلية )9( تالوة مجودة.

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

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

نشاط  

• أتأمل في حرف الهاء في الكلمات السابقة، ماذا أالحظ في الحرف الذي جاء بعده؟

• أرجع إلى اصطالحات الضبط الملحقة في آخر المصحف الشريف من طباعة مجمع 
الملك فهد - رحمه الله- ، وأبحث عن الواو الصغيرة وداللتها في التجويد. 

.

،،، ڱ  ڱک   گ   گ  ٹ  ٹ
،  ڭ  ڭ  ڭہ  ہ  ہہ  

. ،، ہہ  ھ  ڳ  ڳ ٺٺ  ٺ

،
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
تالوة سورة السجدة الرابع

تــمــهـــيد:
من الآية رقم )10( اإىل الآية رقم )14( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة السجدة من اآلية )10( إلى اآلية )14( تالوة مجودة.

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

نشاط   

في اآلية رقم )10( عالمة على  أحد أحكام النون الساكنة و التنوين، أستخرجها
مع بيان الحكم التجويدي الذي دلت عليه.

العالمة هي: ......................................................................................

الحكم التجويدي هو : .........................................................................

.

،،،،

،
ٻ  پ  جئ  حئ  مئ ۇئ  ۇئ  ەئ  ەئ

ڤٿ





الـوحـدة التا�سعة
التجويـد:عالمات الوقف يف امل�سحف ال�سريف

التالوة:�سورة ال�سجدة من الآية )15( اإىل نهاية ال�سورة 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

عالمات الوقف يف امل�سحف ال�سريف جتويد الأول
�سورة ال�سجدة من الآية )١٥( اإىل الآية )١٧( تالوة الـثـانـي
�سورة ال�سجدة من الآية )١٨( اإىل الآية )٢٢( تالوة الـثـالـث

�سورة ال�سجدة من الآية )٢3( اإىل نهاية ال�سورة تالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعّرف عالمات الوقف في املصحف الشريف.

• أن أذكر تفسير كل عالمة.
• أن أمّيز مواضع الوقف في املصحف الشريف. 

• أن أطّبق الوقف بصورة صحيحة عند التالوة.
• أن أتلو سورة السجدة من اآلية )15( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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واستخراج   )37 - اآليات )36  األنعام  سورة  على  املصحف  فتح  طالبه  من  املعلم  يطلب 
العالمات والرموز التي في اآلية: 

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

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

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

وسيكتشف الطالب أن:
العالمات املذكورة موجودة في جميع السور.

العالمات موجودة في أكثر املصاحف املطبوعة.

من العالمات التي اسُتْعِمَلت للوقف في املصاحف املطبوعة ما يأتي:
 :  يرمز للوقف الالزم )1(.

   :  يرمز للوقف اجلائز.
 :  يرمز للوقف والوصل اجلائزين مع كون الوقف أولى.

:  يرمز للوقف والوصل اجلائزين مع كون الوصل أولى. 
:  يرمز لوقف التعانق )2(.

)1( �سماه بع�سهم: وقف البيان، كالأ�سموين يف كتابه: منار الهدى )1٠(.
ى بوقف املراقبة اأو التجاذب. )٢( وُي�سَمّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الأول

تــمــهـــيد:

عالمات الوقف يف امل�سحف ال�سريف:

عالمات الوقف في المصحف الشريف

الــــــوحـــــدة الـتا�ســعــة
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األمـثـلــة
التو�سيح الـمـــثال العالمة م

1

2

3

4

5

 ) ( عالمة  يف  هنا  نالحظ 
اأفقية  �سغرية  ميما  ر�سمت  اأنها 
على  الدالة  )م(  عالمة  فخالفت 
من  الثالث  احلكم  وهو  القلب، 
والتنوين،  ال�ساكنة  النون  اأحكام 
الوقف  تفيد   ) ( العالمة  وهذه 
املعنى  يف�س�د  الو�س�ل  لأن  الالزم؛ 
فهي   ) واأما عالمة ) يغي���ره.  اأو 
الوقف  اأو  الو�سل  فيه  كان  ما 
كالهماجائزا وم�ستوي الطرفني. 

للوق����ف   ) ( ع���الم��������ة  واأم��ا 
ك��ون  م�����ع  اجل������ائزين  والو�س����ل 
عالم���������ة  واأم���ا  اأوىل،  الوق���ف 
والو�س��ل  للوق��ف  فه��ي   ) (
اجلائ��زي����ن م�����ع ك�����ون الو�س�������ل 
) ( ع���الم�����ة  واأم�����ا  اأول����ى، 
فه��ي لوق��ف التعان��ق وه��و م��ا كان                       
ال�وق�����ف عل��ى اأح������د امل����و�س�ع��ني 

ف����ي����ه ُي��غ����ن��ي ع����ن الآخ�����ر.
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وقف التعانق  ما يكون الو�سل فيه اأوىل
من الوقف

 ما يكون الوقف عليه اأوىل من
الو�سل

أصّنف اآليات الكريمات حسب عالمات الوقف كما في الجدول اآلتي:

الوقف اجلائز الوقف الالزم

پپ  پپ

أصّنف اآليات الكريمات حسب عالمات الوقف كما في الجدول اآلتي:
نشاط     1

نشاط    2

،

،،
، ،

،.

،
،،

،،.

الــــــوحـــــدة الـتا�ســعــة
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التقومي

1

2

)1( �سورة يون�ض، الآية: ٦٥.                            )٤( �سورة الأحزاب، الآية: ٣9. 
)٢( �سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.                       )٥( �سورة البقرة، الآية: 19٥.

)٣( �سورة �سباأ، الآية: 1٠.
                                                  

أقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، ثم أحّدد عالمة الوقف، وأبيِّن نوعه:

َعاَلَم تدل عالمات الوقف اآلتية؟
                                  

.)  (   ،  ) (   ،  ) (   ،   ) (   ،    ) (

قال اهلل تعاىل: ﴿ )٣(.

.)٤(﴾ قال اهلل تعاىل: ﴿

.)٥(﴾ قال اهلل تعاىل: ﴿

أ .

ب .

جـ .

د .

هـ .
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
الدر�س
تالوة سورة السجدة الثاين

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )15( اإىل الآية رقم )17( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة السجدة من اآلية )15( إلى اآلية )17( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة السجدة من اآلية )15( إلى اآلية )17( تالوة مجودة.

نشاط  

ف عليهما، وأبين المراد منهما. يوجد في اآلية رقم )15( عالمتان للضبط، أتعرَّ
العالمة األولى: ............................... وتدل على:.......................................

العالمة الثانية:................................ وتدل على:........................................

. ،، ڻ  ۀ  ۀگ  گژ   ژ

الــــــوحـــــدة الـتا�ســعــة
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
تالوة سورة السجدة الثالث

تــمــهـــيد:
من الآية رقم )18( اإىل الآية رقم )22( تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة السجدة من اآلية )18( إلى اآلية )22( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة السجدة من اآلية )18( إلى اآلية )22( تالوة مجودة.

نشاط  

أستخرج عالمات الوقف في آيات الدرس مع بيان الحكم.

احلكم العالمة املثال م
1
2
3

. ،،، ٱۇئې  ې  ى   ىڭ  ۇ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
الدر�س
تالوة سورة السجدة الرابع

تــمــهـــيد:

من الآية رقم )23( اإىل نهاية ال�سورة تالوة جمودة

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة السجدة من اآلية )23( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة السجدة من اآلية )23( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

نشاط  

أقرأ اآلية رقم )26( مرتين؛ األولى بدون توقف، والثانية مع الوقف عند عالمة الوقف، 
ثم أقارن بين القراءتين من حيث اليسر والسهولة.

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

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

.

،،،

،

گ  گ  گ  چ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ
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الــــــوحـــــدة الـتا�ســعــة
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