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املقــدمــة
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:
للعالميــن،  المهــداة  الرحمــة  وهــو  حياتهــم،  وينبــوع  الم�ســلمين  منهــاج  الكريــم  القــراآن  فــاإن 
الكريمــة. والعي�ســة  البــال  وراحــة  الطيبــة  والحيــاة  الم�ســتقيم  ال�ســراط  اإلــى  الهدايــة  ت�ســتمد   ومنــه 
وعلــم التجويــد مــن العلــوم ال�ســرعية المهمة التي تعنــى بالقراآن الكريم مــن حيث كيفية اأدائــه، ومراعاة 
اآدابــه، بمــا يعين على تالوته حق التالوة، وحفــظ اآياته، وال يخفى على اأ�سحاب الب�سيرة اأن علم التجويد 
من اأقدم العلوم ال�ســرعية ن�ســاأًة وتاأليًفا، واأل�سقها  بالقراآن الكريم، وما ذلك اإال لتعلقه باأ�ســرف كالم اأال 

وهو كالم اهلل عز وجل.
هو  الذي  الكريم  بالقراآن  العناية  وجوه  من  معتبًرا  وجًها  يمثل  التجويد  علم  تدري�س  اأن  ريب  وال 
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 اإن�ساء مدار�س تحفيظ القراآن الكريم وتدري�س التجويد فيها 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 
فــي  الفاعلة  الم�ساركة  روح  فيهم  وتبعث  الطالب،  لدى  واالإبداع  والتفكير  التعلُّم  في  الذاتية  المهارات 

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 
القراآن  اأهل  يجعلهم من  واأن  الطالب  الأبنائنا  التوفيق  يكتب  اأن  الكريم  �سائلين اهلل  العمل،  اإتمام هذا 
الر�ساد، وهو  العون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم  اأهل اهلل وخا�سته. ومن اهلل تعالى وحده ن�ستمد  الذين هم 

ح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل  الُخَطى وبارك في الجهود اإنه �سميع مجيب.



الف�سل الدرا�سي
الثالث



المحتوى                                                     ال�صفحة

الدر�س الأول: ال�صفات الالزمة )اللين - االنحراف - التكرير(........................١٠٠

الدر�س الثاني: ال�صفات الالزمة )التف�صي - اال�صتطالة - الخفاء(.........................١٠٦

الدر�س الثالث: اأق�صام ال�صفات من حيث القوة وال�صعف................................١١٣

الدر�س الرابع: كيفية ا�صتخراج �صفات الحرف..........................................١٢٠

الدر�س الخام�س: ال�صفات العار�صة.....................................................١٢٦

الدر�س ال�ساد�س: كيفية نطق الم�صدد....................................................١٣٣

الفهر�س
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ال�سفات الالزمةال�سفات الالزمة
)اللين - النحراف - التكرير()اللين - النحراف - التكرير(

الدر�س
الأول

11

اأهداف الدر�س:
اأتوقع بعد نهاية الدر�س:

 1     اأن اأتعرف ال�صفات الالزمة.

 2     اأن اأذكر معنى �صفة اللني واالنحراف والتكرير.

د حروف �صفة اللني واالنحراف والتكرير.  3      اأن اأعدِّ

 4      اأن اأمثِّل �صفة اللني واالنحراف والتكرير بكلمات من القراآن 

الكرمي.
 5      اأن اأنطق حروف �صفة اللني واالنحراف والتكرير  ب�صورة 

�صحيحة عند التالوة.
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استمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية:
9W:       9F:       9¯:   9W:      9h: 

ل ما الحظته:   سجِّ
......................................................................................................
...................................................................................................... 

 الصفات الالزمة التي ليس لها ضد هي: 
...............................................      1 

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

ين: وهو خروج الحرف من غير كلفة على اللسان.  3      اللِّ

 وعدد حروفه اثنان، وهما: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما.
 4      االنحراف: وهو ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره.

 وعدد حروفه اثنان، وهما: الالم، والراء على الصحيح.

 5      التكرير: وهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء.

التوضيحاملثال احلرف

إذا قرأت املثال األول والحظت نطق الواو فإنك سرتى أهنا خترج Cو
 بسهولة، ولذا سميت مع الياء املامثلة هلا باللني.

وإذا قرأت املثال الثاين وجدت أنه لوال أن الالم انحرفت قليال 
عن خمرجها لصارت نوًنا وصار  :¯9 )جعّنا(، فهذا ما يسمى 

صفة االنحراف، وتشاركها الراء يف ذلك عىل الصحيح، والالم 
 أكثر انحراًفا منها. 

وإذا قرأت املثال الثالث ونطقت الراء وجدت أهنا حرف مكرر، 
وسمي باملكرر لتتنبه إىل صفته. وطريق ضبط هذا التكرار يتلقى 

عن القراء املتقنني.

¯ل

mر

الأمثلة

متهيد

:

:

9

9

:9
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 قال ابن الجزري -رحمه الله-)1(:

يــُن َقـْلَقـَلــٌة  )ُقـْطــُب َجـــٍد( والـلِّ  َصِفيُرهــا صــــاٌد َوَزاٌي ِسيــُن      
حــــا َقْبَلُهمـــا واالنحـــراُف ُصحِّ َنـــا واْنـَفَتَحــا         واٌو ويـــاٌء  ُسـكِّ

يــُن ضــاًدا اْسَتِطــْل ي الشِّ في الـالِم والـّرا َوبَِتْكــِريٍر ُجِعـْل          ولِلتََّفشِّ

أصّنف الحروف اآلتية حسب الجدول اآلتي:
1نشاط

حروف التكريرحروف االنحرافحروف القلقلةحروف الصفيرحروف اللني

ق

ب

يس

دو

ز

ج

ص

ل

ط

ر

)1(  المقدمة الجزرية، ص10.
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Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ 
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó 
+*()'&%$#"!ì ë ê é è ç æ 

.)1(  9.-,

أستخرج حروف اللين واالنحراف والتكرير من اآليات اآلتية:
e d c b a ` _ ^ [ \ ] Z Y X : لى: تعا  قال 
w v u t s r q p o n m l k j i h g f 
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡Y{ | } z y x 
¼ « º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »

2نشاط

الصفةاحلرفالكلمةمالصفةاحلرفالكلمةم

16

27

38

49

510

)1( سورة النساء: اآليات 80-77.
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ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة صفة الحرف من لين أو انحراف أو تكرير:

e d c b a ` _ ^ [ \ ] Z Y X : تعالى:  قال 
w v u t s r q p o n m l k j i h g f 
ª©¨§¦¥¤£                                   ¢¡Y{|}zyx 
¼ « º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ » 
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ 
åäãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔ  Ó 
+*()'&%$#"!ì ë ê é è ç æ 

.)1(  9.-,

)1(  سورة النساء: اآليات 80-77.

أواًل: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة صفة الحرف من لين أو انحراف أو تكرير:   

9$:       9;:       9¿:   97:      9§:

التطبيق العملي 
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)1( ضع رقم التعريف في القائمة الثانية بين القوسين لما يناسبه من مصطلح في القائمة األولى:

 )2( الواو والياء من حروف اللني، إال أن لذلك قيًدا، فام هو؟
ن من حفظك أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل احلروف اآلتية مبيًنا صفاهتا.  )3( دوِّ
)الواو الساكنة املفتوح ما قبلها ـ الصاد ـ الياء الساكنة املفتوح ما قبلها ـ الراء ـ الزاي(.

التقويم:

القائمة 
األولى

القائمة الثانية

1- هو خروج احلرف من غير كلفة على اللسان.)    ( االنحراف

2-هو ميل احلرف بعد خروجه من مخرجه حتى يتصل مبخرج )    ( التكرير
غيره.

3-هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء.)    ( اللني

جعلها  يعني  ال  مكرر  حرف  الراء  كون  أن  إلى  أنتبه 
راءات وال إعدامها حتى تذهب صفتها الذاتية فيها وهي 
التشديد أظهر منها حال اإلسكان،  التكرار. وهي حال 

ال  أن  القارئ  على  أن  كما  حرفان.  المشّدد  أن  وذلك 
يجعلها كحرف الغين أو الالم بسبب الفرار من التكرار 

فإن هذا خطأ في تالوة القرآن.
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ال�سفات الالزمةال�سفات الالزمة
)التف�سي - ال�ستطالة - الخفاء()التف�سي - ال�ستطالة - الخفاء( 22

الدر�س
الثاين

اأهداف الدر�س:
اأتوقع بعد نهاية الدر�س:

 1     اأن اأتعرف ال�صفات الالزمة.

 2      اأن اأذكر معنى �صفة التف�صي واال�صتطالة واخلفاء.

د حروف �صفة التف�صي واال�صتطالة واخلفاء.  3      اأن اأعدِّ

ز بني ال�صفات الالزمة من حيث ال�صدية وعدمها.  4      اأن اأميِّ

 5      اأن اأمثِّل �صفات احلروف بكلمات من القراآن الكرمي.

 6      اأن اأنطق حروف �صفة التف�صي واال�صتطالة واخلفاء ب�صورة 

�صحيحة عند التالوة.
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استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية:
9):       9C:       9¨:   9Á:      9d: 

ل ما الحظته:   سجِّ
......................................................................................................
.............................................................................. ........................ 

 الصفات الالزمة التي ليس لها ضد هي: 
...............................................     1 

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

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

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

...............................................      5 

 6      التفشي: وهو انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين.

 7     االستطالة: وهي امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج الالم.

 8      الخفاء: وهو ضعف ظهور الهاء وحروف المد واللين، وخفاؤها في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها.

التوضيحاملثال احلرف

dش
إذا نطقت حرف الشني فإنك ستالحظ انتشارها وانتشار اهلواء 
والصوت يف الفم، حتى إهنا لرخاوهتا وانتشارها فيه تقرتب من 
الظاء، وهذا معنى التفيش. وإذا نطقت الضاد فإنك ستالحظ 

امتدادها يف خمرجها، وهذه هي االستطالة، وعليه فمعنى 
االستطالة الطول واالمتداد، ولوال هذه االستطالة لكانت الضاد 
ظاء،  ثم إنك ستالحظ حني تقرأ املثال األخري أن اهلاء قد ختفى 

وال تتبني لضعفها، ولذا سميت ـ مع حروف املّد ـ احلروف 
اخلفية، فعىل القارئ أن حيرص عىل بياهنا لئال تضيع بني احلروف 

القوية.  

Hض

Öهـ

الأمثلة

متهيد

:

:

:

9

9

9
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قال ابن الجزري -رحمه الله- )1(:

يــُن ضــاًدا اْسَتِطــْل ي الشِّ في الـالِم والـّرا َوبَِتْكــِريٍر ُجِعـْل       ولِلتََّفشِّ

أصنف الكلمات اآلتية حسب صفة الحرف الذي فيها، كما في الجدول اآلتي:
9y:                      9x:                      9À:                      9":                       9Å:                      9©:                    9Q:                  9_:               90:

1نشاط

اخلفاءاالستطالةالتفشي

أستخرج حروف التفشي واالستطالة والخفاء من اآليات اآلتية:
 7  6  5  4  3  2  1  0  /.-,  : تعالى:   قال 
 ?  <  =  >  ;  :  9  8  
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ 
.)2( 9 Z Y X W V U T S R Q P O N 

2نشاط 2نشاط

)1( المقدمة الجزرية، ص 10.
)2(  سورة القارعة: اآليات 11-1.
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الصفةاحلرفالكلمةمالصفةاحلرفالكلمةم

16

27

38

49

510

 أواًل: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة صفة الحرف من َتَفشٍّ أو استطالة أو خفاء:

9a`:       93:       9s:   9º:      9H:

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
خفاء: أو  استطالة  أو  َتَفشٍّ  من  الحرف  صفة  مراعاة  مع  اآلتية  اآليــات  الطالب   يقرأ 
تعالى::,-./76543210  قــال 
@ ? < = > ; : 9 8
M L K J I H G F E D C B A 
.)1(9ZYXWVUTSRQPON

التطبيق العملي 

)1(  سورة القارعة: اآليات 11-1.
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أبيِّن الصفات المتضادة والصفات التي ال ضد لها من خالل الجدول اآلتي:

3نشاط

الصفة املضادة لهاالصفةمالصفة املضادة لهاالصفةم

التكرير10اإلطباقاالنفتاح1

الرخاوة11ال ضد لهالصفير2

التفشي12اإلطباق3

القلقلة13الشدة4

االستطالة14االستفال5

اخلفاء15اللني6

اجلهر16االستعالء7

الهمس17االنحراف8

التوسط9

أحفظ وأفهم أبيات الصفات من متن الجزرية، وهي:

ـــدَّ ُقـــْل    ُمـْنَفتـِـــٌح ُمْصـَمَتــــٌة والضِّ
 شديـُدهـا َلــْفُظ )َأِجـْد َقـٍط َبَكـْت(
 َوَسْبُع ُعْلٍو)ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ( َحَصْر
ِمْن لُبِّ ( الحروُف الـُمْذَلَقــْه  و) َفرَّ
يـُن  َقـْلَقـَلـــٌة )ُقـْطــُب َجـــــٍد( والـلِّ
حــــــا  َقْبَلُهمـــــا واالنحـــــراُف ُصحِّ
يـــنُ ضــاًدا اْسَتِطــْل ي الشِّ وِللتََّفشِّ

4نشاط

صفاُتهــا َجْهــٌر وَرْخــٌو ُمْسَتِفــــــْل
ُه َشْخٌص َسَكْت( َمْهُموُسها)َفَحثَّ
َوَبْيَن َرْخٍو والشــديِد)ِلْن ُعَمــــْر(
ُمْطَبَقــــْه ظــاٌء  طــاُء  ضــاٌد  وصــاُد 
ِسيـــُن َوَزاٌي  صــــاٌد  َصِفيُرهــــا 
واْنـَفَتَحــــا َنــــــا  ُســكِّ ويــــــاٌء  واٌو 
فــي الــالِم والـــّرا َوِبَتْكـــِريٍر ُجِعـــْل
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)1( أقارن بين صفة االستطالة والتفشي والخفاء في الجدول اآلتي:

ن من حفظك أمثلة بكلامت من القرآن الكريم عىل احلروف اآلتية مبيًنا صفاهتا.  )2( دوِّ
 )الضاد ـ اهلاء ـ الشني ـ األلف(

  )3( أكمل األبيات اآلتية من حفظك:
ــدَّ ُقـــْل   ـِـٌح ُمْصـَمَتــٌة والضِّ  صفاهُتا َجْهٌر وَرْخٌو ُمْسَتِفــــْل                                   ُمـْنَفت
شديـُدهـا َلــْفُظ )َأِجـْد َقـٍط َبَكـْت(                ................................. 

 َوَبنْيَ َرْخٍو والشديِد)لِْن ُعَمــْر(                            .........................................
و) َفرَّ ِمْن ُلبِّ ( احلروُف الـُمْذَلَقــْه                ................................. 

 َصِفرُيهــا صــاٌد َوَزاٌي ِسيـُن                             .........................................
حــــا َقْبَلُهمـــا واالنحـــراُف ُصحِّ                             ................................. 

 يف الالِم والـّرا َوبَِتْكـِريٍر ُجِعـْل                            .........................................

التقويم:

          وجه املقارنة
حروفهامعناها    الصفة

االستطالة

التفشي

اخلفاء
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صفات  وله  العربية،  حروف  أهم  من  حرف  الضاد 
صفات  وهي  واإلطباق،  والجهر  واالستعالء  كاالستطالة 
وال  إفراط  غير  من  باعتدال  يبّينها  أن  للقارئ  فينبغي  قوية 
تفريط، وال يشّبهها بالظاء وال الطاء وال بالدال المفخمة، 
عن  تلقيها  وينبغي  نطقها،  بعد  السكت  عليها  يدخل  وال 

علماء األداء المتقنين الذين تلقوها عن مثلهم. 
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 اأق�سام ال�سفات من حيث اأق�سام ال�سفات من حيث
القوة وال�سعفالقوة وال�سعف 33

الدر�س
الثالث

اأهداف الدر�س:
اأتوقع بعد نهاية الدر�س:

ف اأق�صام ال�صفات من حيث القوة وال�صعف.  1     اأن اأتعرَّ

ز بني ال�صفات القوية وال�صعيفة واملتو�صطة.  2      اأن اأميِّ

 3      اأن اأنطق احلروف ب�صورة �صحيحة عند التالوة.
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استمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات  اآلتية:
قال تعالى: :!"9%$# .)1(

 )2(. 9¯®¬»ª©¨: :وقال تعالى
)3( . 9edc: :وقال تعالى

. 9e : استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق  كلمة : #9       وكلمة : ©9     وكلمة
ماذا تالحظ؟ 

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

في  )السين(  حرف  نطق  يتسم  بينما  بالقوة،  يتسم   9#  : كلمة  في  )الطاء(  حرف  نطق  أن  ستالحظ 
 كلمة : ©9 بالضعف، أما حرف )الميم( في كلمة : 9e فهو في درجة بين القوة   والضعف
وهذا يدلك على أن صفات الحروف ليست على درجة واحدة من حيث القوة والضعف، وإنما هي على 

ثالثة أقسام بيانها فيما يأتي: 
تنقسم الصفات الالزمة بقسميها )المتضادة وغير المتضادة( من حيث القوة والضعف ثالثة أقسام: 

 1     الصفات الضعيفة: وهي ست صفات:  اللين، االنفتاح، االستفال، الهمس، الخفاء، الرخاوة.

 2     الصفات القوية: وهي إحدى عشرة صفة:  التفشي، والشدة، والجهر، واإلطباق، واالستعالء، والقلقلة، 

والتكرير، واالستطالة، واالنحراف، والصفير، والغنة.
 3     الصفات المتوسطة: وهي ثالث صفات: التوسط، واإلذالق، واإلصمات.

)1( سورة الحج: اآلية24.
)2( سورة الفتح: اآلية 27.
)3( سورة الحج: اآلية 41.

متهيد
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التفيش

الشّدة

اجلهر

اإلطباق

االستعالء
القلقلة

التكرير

االستطالة

االنحراف

الصفري

الغّنة
 الصفات

القوية
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الصفات الصفات 
املتوسطةاملتوسطة

اللني

االستفال

اخلفاءاالنفتاح

الرخاوةاللني
 الصفات
الضعيفة

اهلمس
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أنسب كل حرف من الحروف اآلتية إلى صفته مبيًنا درجتها من حيث القوة والضعف.
)الفاء ـ الضاد ـ القاف ـ الحاء ـ الثاء ـ الهاء ـ الجيم ـ الطاء ـ الزاي(

1نشاط

صفتهاحلرف
درجتها من حيث القوة 

والضعف

الفاء
الضاد
القاف
الحاء
الثاء
الهاء
الجيم
الطاء
الزاي

أقسام الصفات من حيث القوة والضعف مجموعة في هذين البيتين:

 ضعيُفها َهْمٌس َوَرْخٌو َوَخَفا           لِيُن اْنِفَتاٌح واْستَِفـــاٌل ُعِرَفــا
ِة)1( ْلِق واإلْصَماِت والَبْينِيَّ ِة            ال الذَّ وما ِسَواها َوْصُفـُه بِالُقــوَّ

)1( من نظم »آللي البيان في تجويد القرآن« للشيخ إبراهيم السمنودي، ص 61.
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 أواًل: التطبيق على كلمات مفردة:
 يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة صفة الحرف من قوة أو ضعف أو توسط:

9¢:       9A:       9Z:   9º:      9N:

 ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة صفة الحرف من قوة أو ضعف أو توسط:

rqponmlkjihgfe::قال اهلل تعالى 
{ | } z y x w v u t s 
¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡m~ 

.)1(  9¹¸¶µ´³²±°

التطبيق العملي 

)1(  سورة المؤمنون: اآليات 16-12.
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القوية  الصفات  جمع  الذي  الحرف   *
كالطاء مثاًل يكون من الحروف القوية.

الصفات  جمــع  الــذي  والحــرف   *
الضعيفة كالهاء مثاًل يكون من الحروف 

الضعيفة.
الصفات  بين  جمع  الذي  والحرف   *

القوية والضعيفة يكون متوسًطا.

 )1( اذكر أقسام الصفات من حيث القوة والضعف.
 )2( صنف الصفات اآلتية إلى قوية وضعيفة ومتوسطة.

) الهمس، التفشي، الرخاوة، الشدة، الخفاء، التوسط، اللين، الجهر، االنفتاح، اإلصمات، القلقلة، 
 االستفال، االستطالة، اإلذالق، الصفير(.

 )3( أكمل األبيات اآلتية من حفظك:
 ضعيُفها َهْمٌس َوِرْخٌو َوَخَفا                ..................................

ِة     ْلِق واإلْصَماِت والَبْينِيَّ .............................                ال الذَّ

التقويم:
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كيفية ا�ستخراجكيفية ا�ستخراج
�سفات الحرف�سفات الحرف 44

الدر�س
الرابع

اأهداف الدر�س:
اأتوقع بعد نهاية الدر�س:

ف كيفية معرفة �صفة حرف من احلروف.  1     اأن اأتعرَّ

 2     اأن اأذكر احلروف املتحدة يف ال�صفات.

 3      اأن اأنطق احلروف ب�صورة �صحيحة عند التالوة.
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تستطيع إدراك العلوم والمعارف بطريقتين: 

الطريقة األولى: الحفظ.

الطريقة الثانية: التفكير وإعمال العقل.

ـ على  الله تعالى  ـ بمشيئة  الدرس ستتعرف  العلم، وفي هذا  الطريقتين ال يستغني عنهما طالب  وكال 

الصفات المتعددة للحرف الواحد، وذلك باستخدام الطريقة الثانية.

إذا أردت معرفة صفة حرف من الحروف، فعليك باتباع الخطوتين اآلتيتين:

  1       خذ الحرف الذي تريد استخراج صفاته وابدأ بصفة )الهمس( فإن وجدته فيها فأثبت له تلك الصفة، 

وإال فهو في ضدها وهي )الجهر( فيكون الحرف مجهوًرا. ثم انتقل إلى الصفة الثانية وضدها، وهكذا 

حتى تنتهى من الصفات الالزمة ذوات األضداد.

 2       ثم انتقل إلى الصفات  الثمان التي ال ضد لها، فإن وجدته في أحدها كانت صفة له.

وال يزيد الحرف في تلك الصفات على ست، وال ينقص عن خمس.

متهيد



122

)حرف الفاء(:
إذا استعرضت الصفات صفًة صفًة وجدت أن فيها صفة:

 1       الهمس: ألن حروف صفة الهمس )فحثه شخص سكت( وعلى هذا فضدها 

وهي الجهر ليست الفاء منها.
ثم ننتقل إلى الصفة الثانية وهي:

إًذا عليَّ أن أنظر في  الفاء،   2       الشدة وحروفها )أجد قط بكت( وليس منها 

منها  ليس  عمر(  )لن  البينية  حروف  فوجدت  والرخاوة  البينية  وهما  يها  ِضدَّ
الفاء، إًذا باقي الحروف ومنها الفاء هي من صفة الرخاوة.

 3      صفة االستعالء وحروفها )خص ضغط قظ( ليس منها الفاء، وعليه فإن الفاء 

في ضدها وهي االستفال.
 4       صفة اإلطباق وحروفها )ص ض ط ظ( ليس منها الفاء وعليه فإن الفاء في 

ضدها وهي االنفتاح.
ها   5       صفة اإلذالق وحروفها )َفرَّ ِمْن لُّب( فيها الفاء، إًذا الحاجة للنظر في ِضدِّ

وهي صفة اإلصمات.
وبهذا انتهت الصفات ذوات األضداد.

مثال
تطبيقي
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وننتقل إلى الصفات التي ال أضداد لها، فنستعرض:
ـ صفة الصفير وحروفها )ص س ز( وليس منها الفاء.

ـ القلقلة وحروفها )قطب جد( وليس منها الفاء.
ـ اللين وحروفها )و ي( وليس منها الفاء.

ـ االنحراف وحروفها )ل ر( وليس منها الفاء.
ـ التكرير وحرفه )ر(. 

ـ التفشي وحرفه )ش(. 
ـ االستطالة وحرفه )ض(. 

ـ الخفاء وحروفها )هـ و ا ي( وليس منها الفاء.
فال نجد الفاء في الصفات التي ال أضداد لها.

واالنفتاح   واالستفال  والرخاوة  الهمس  هي:  صفات  خمس  للفاء  فإن  وعليه 
واإلذالق.



124

أستخرج صفات الحروف اآلتية حسب الطريقة السابقة.

1نشاط

صفاتهاحلرف

اإلطباق و االستعالء والصفير والرخاوة واإلصمات والهمسص

ث

ب

ط

ر

ن

ع

استخدم الشبكة اآلتية للتعرف على صفات حرف التاء، وذلك بالشطب على الصفة 
التي ال يوجد من بين حروفها حرف التاء.

2نشاط

اإلذالقاالستفالاالنفتاحاللنياخلفاءالرخاوةالهمس

القلقلةاالستعالءاإلطباقاجلهرالشدةالتفشياإلصمات

الصفيراالنحرافاالستطالةالتكرير
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 )1( اذكر الطريقة التي يعرف بها عدد صفات أي حرف من الحروف.
)2( صل بخط بين القائمة ) أ ( وما يناسبها من القائمة ) ب( فيما يأتي:

 )3( اذكر صفات احلروف اآلتية:
)الظاء ـ الزاي ـ الشني ـ الكاف ـ الدال(.

التقويم:

)أ(

اإلطباق وضده

الشدة والتوسط 
وضدهما

االستعالء وضده

الهمس وضده

اإلذالق وضده

)ب(

اإلصمات

االنفتاح

االستفال

الرخاوة

اجلهر

االستطالة
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ال�سفات العار�سةال�سفات العار�سة

الدر�س
اخلام�س

55

اأهداف الدر�س:
اأتوقع بعد نهاية الدر�س:

 1     اأن اأتذكر تعريف ال�صفات العار�صة.

ف ال�صفات العار�صة.  2     اأن اأتعرَّ

ز بني ال�صفات الالزمة وال�صفات العار�صة.  3       اأن اأميِّ

 4      اأن اأنطق احلروف ب�صورة �صحيحة عند التالوة.
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 استمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات  اآلتية:
)1(.9¸¶µ´ ::قال تعالى 

)2(.9lkjihg ::وقال تعالى 
)3(.9çæåäãâá :  :وقال تعالى 

استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق األلف في كلمة :9µ وفي كلمة :9l وفي كلمة 
.9â: 9 وفي كلمةá: 

ماذا تالحظ؟  
.................................................................................................... 

 9á: 9 رققت، وفيl: 9  فخمت وفيµ: ستالحظ كيف تغير حال األلف، ففي 
 قصرت، وفي :9â ُمّدت.

  
 وهذا يدلك على أن للحروف صفات تعرض لها في حال دون حال، وهو ما  سيتم تناوله بالدراسة في 

الدروس اآلتية.

هي الصفات التي تعرض للحرف في أحوال، وتنفك عنه في أخرى.

عددها: إحدى عشرة صفة وهي:

والسكون،  ك،  والتََّحرُّ والقصر،   ، والـَمدُّ والترقيق،  والتفخيم،  واإلخفاء،  والقلب،  واإلدغام،  اإلظهار، 

والسكت.

تعريف ال�سفات العار�سة

متهيد

)1(  سورة األنبياء: اآلية 44.
)2( سورة الرعد: اآلية 23.

)3( سورة الصافات: اآلية 51.
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أكتب تعريًفا لكل صفة من الصفات العارضة اآلتية:

1نشاط

التعريفالصفة

اإلظهار

اإلدغام

القلب

اإلخفاء

التفخيم

الترقيق

القصر

املَدُّ

تفريغ احلرف من احلركات الثالث الضمة والفتحة والكسرة.السكون

إشغال احلرف بحركة من احلركات الثالث.التحرك

قطع الصوت زمًنا دون الوقف عادة من غير تنفس.السكت
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التوضيحاملثال الصفة

احلرف cbاإلظهار أن  مع  األمثلة  هذه  يف  العارضة  الصفات  الحظ 
املثال  يف  الساكنة  فالنون  يغّيـره،  ما  عليه  طرأ  لكن  واحد 
املثال  يف  والراء  أدغمناها.  الثاين  ويف  أظهرناها  األول 
 9ª©: الثالث فخمناها ويف الرابع رققناها، واأللف يف
:ڍ9  يف  والدال  مددناها.   9£: ويف  قرصناها 
إحدامها ساكنة واألخرى متحركة. ثم الحظ النون الساكنة 

 9}z: يف  قلبناها  األول  املثال  يف  أظهرناها  أن  بعد 
ما  لوجود  هكذا  تغريت  وإنام   9Ö: يف   وأخفيناها 
يقتيض التغرّي وهو القرب والبعد عنها، ثم الحظ السكت 
يف املثال األخري فإننا سكتنا عىل الالم لوجود مقتيض ذلك 
 9}z:وهو بيان الكلمتني معًا ومل نسكت عىل النون يف

مثاًل لعدم املقتيض لذلك.
إًذا: هذه كلها صفات عارضة تعرض للحرف مرًة وتنفك 

عنه أخرى.

@Aاإلدغام

eالتفخيم

¨الترقيق

©ªالقصر
£املَدُّ

ڍالسكون

ڍالتحرك

z{القلب

Öاإلخفاء

MLKالسكت

الصفات العارضة مجموعة في هذين البيتين:

 إظهاٌر اْدغــاٌم وَقْلٌب َوَكــذا         إْخَفــا وَتْفِخيــــٌم َوِرقٌّ ُأِخـــَذا
ْكُت ُحـِكْي)1( ِك       وأْيًضا السكـوُن والسَّ والـَمدُّ والَقْصـُر َمع التََّحـرُّ

الأمثلة

)1(  من نظم » آللي البيان« للشيخ إبراهيم السمنودي، ص  62.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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أقرأ اآليات اآلتية وأستخرج ما فيها من صفات عارضة.
 *  (  )  '  &  %  $  #  "  ! :  : لى تعا ل  قـا
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 D  C  B  A@  ?  <  =  >  ;  :  9  8
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E
 ^  [  \  ]  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

.)1(       9d c b a `  _

2نشاط

الصفةاحلرفالكلمةمصفتهاحلرفالكلمةم

18

29

310

411

512

613

714

)1(  سورة المؤمنون : اآليات 11-1.
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أواًل: التطبيق على كلمات مفردة:
قلب،  أو  إدغام،  أو  إظهار،  الحرف من  مراعاة صفة  مع  اآلتية  الكلمات  الطالب  يقرأ 
أو سكت: أو سكون،  ك،  َتَحرُّ أو  قصر،  أو   ، َمدٍّ أو  ترقيق،  أو  تفخيم،  أو  إخفاء،   أو 

9MLK:        921:       9¨:       9e:   9`:      9O:

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
أو  أو قلب،  إدغام،  أو  إظهار،  الحرف من  مراعاة صفة  اآلتية مع  اآليات  الطالب  يقرأ 

ك، أو سكون، أو سكت: إخفاء، أو تفخيم، أو ترقيق، أو َمّد، أو قصر، أو َتَحرُّ
 *  (  )  '  &  %  $  #  "  ! : : لـــى تعـا ل  قــا
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 D  C  B  A@  ?  <  =  >  ;  :  9  8
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E
 ^  [  \  ]  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

.)1(       9d c b a `  _

التطبيق العملي 

)1(  سورة المؤمنون: اآليات 11-1.
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)1( ما تعريف الصفات العارضة؟
)2( صنف الصفات اآلتية إلى صفات ذاتية وصفات عارضة.

السكون،  االستفال،  السكت،  اإلصمات،  الجهر،   ، الـَمدُّ التفخيم،  الرخاوة،  اإلدغام،  الهمس،   (
االستطالة، اإلذالق، القلب(

)3( اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، ثم استخرج الصفات العارضة:
èçæåäãâáàßÞÝÜÛÚÙØ: 
.-,+*()'&%$#"!êé 

.)1( 9=>;:9876543210/

)4( أكمل األبيات اآلتية من حفظك:

 إظهاٌر اْدغــاٌم وَقْلٌب َوَكــذا         ...................................
ْكُت ُحـِكْي  ...............................       وأْيًضا السكـوُن والسَّ

التقويم:

)1(  سورة النجم: اآليات 28-26.
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كيفية نطق الم�سددكيفية نطق الم�سدد

الدر�س
ال�ساد�س

66

اأهداف الدر�س:
اأتوقع بعد نهاية الدر�س:

 1     اأن اأتعرف اأحكام امل�صدد.

 2      اأن اأمثِّل احلروف امل�صددة بكلمات من القراآن الكرمي.

 3      اأن اأنطق نطًقا �صحيًحا احلروف امل�صددة عند التالوة.
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 ما الذي تالحظه في مقدار النطق في الحروف المشددة اآلتية: 
 92:       9¤:   9C:      9ڤ: 

 هل زمنها الصوتي واحد؟ ولماذا؟ 
إذا لم تتأكد من إجابتك، فتعلم هذا الدرس جيًدا، ثم أجب عن األسئلة السابقة مرة أخرى.

 أواًل: الحرف المشدد إذا كان فيه غنة فإن َزَمَنه أطول مما ليس فيه غنة، والذي فيه الغنة هو النون والميم.

ها، مثل :93.  ى َحقَّ  ثانًيا: إذا اجتمع في الكلمة حرفان مشددان فهما بوزن أربعة أحرف، فينبغي أن ُتَوفَّ

ثالًثا: ال بد من إظهار التشديد حال الوقف وإال صار الحرف مخفًفا، وهذا لحن.

اأحكام امل�سدد:

التوضيحاملثال م

1O ،يالحظ يف املثال األول أن زمن التشديد أطول من املثال الثاين مع أن كليهام حرف مشدد
املثال  يالحظ يف  كام  املشدد.  احلرف  زمن  غنة، وهي سبب إلطالة  فيه  األول  أن  وذلك 
الثالث أنه تواىل مشددان فإذا مل تشددمها فقد أخللت بالكلمة، وعليه فإنه ينبغي إعطاء 
مشددة  الراء  أن  الرابع  املثال  يف  ويالحظ  أحرف.  أربعة  احلقيقة  يف  ألنه  حقه  التشديد 
مقدار  يكون  أن  فينبغي  عليها،  موقوف  خمففة  الراء  اخلامس  املثال  ويف  عليها،  موقوف 

املشدد أثقل قلياًل من املخفف. 

2]

3«

4Ë

5º

الأمثلة

متهيد

:

:

:

:

:

9

9

9

9

9
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أنسب كل كلمة مما يأتي إلى نوعها، وذلك بوضعها في مكانها المناسب من الجدول 
اآلتي:

أعطي أمثلة من القرآن الكريم على حروف مشددة، وصنفها حسب الجدول اآلتي:

نشاط

نشاط

1

2

حرف مشدد فيه 
غنة

حرف مشدد ليس 
فيه غنة

حرفان مشددان 
متواليان

حرف مشدد في آخر 
الكلمة

حرف مشدد فيه 
غنة

حرف مشدد ليس 
فيه غنة

حرفان مشددان 
متواليان

حرف مشدد في آخر 
الكلمة
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 أواًل: التطبيق على كلمات مفردة:
 يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة كيفية نطق الحروف المشددة:

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآلية اآلتية مع مراعاة كيفية نطق الحروف المشددة:

التطبيق العملي 

)1(  سورة النور: اآليات 31.

:

.)1(      
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)1( اكتشف الخطأ وصححه، في العبارات اآلتية:

أ ـ الحرف المشدد إذا كان فيه غنة فإن َزَمَنه أقصر مما ليس فيه غنة. 
ب ـ إذا اجتمع في اللفظ حرفان مشددان فهما بوزن خمسة أحرف.

ج ـ ال بد من إظهار التشديد حال الوقف وإال صار الحرف مشدًدا، وهذا لحن. 

ل من حفظك أمثلة  بكلمات من القرآن الكريم تحوي حروًفا مشددة. )2( سجِّ

)3( اقرأ آيات سورة التكاثر اآلتية جهًرا، مع مراعاة النطق الصحيح  بالحروف المشددة.

< = > ;

g f e d c b a ` _ ^ [ \ ] : 
s r q p o n m l k j i h 

.)1(       9~{|}zyxwvut

التقويم:

)1(  سورة التكاثر اآليات 8-1.
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تنبيهات في نطق الحرف المشدد:
بغنة  مشّدد  وبعدها  مشددة  حروف  تتابعت  إذا   .1

المشددات  بيان هذه  فينبغي    9cba: مثل 
األربعة وال سيما رابعها فإن معه غنة.

ال  الذي  المشدد  بإعطاء  القارئ  يبالغ  ال  أن  2.ينبغي 

 9C: تصحبه الغنة مقدار حركتين مثل الالم في
فإن هذا لحن.

واحد،  جنس  من  وكان  مشدد  من  أكثر  توالى  3.إذا 

مثل :921 فينبغي بيانه وعدم اإلسراع به لئال 
المات  ست  المذكور  المثال  في  فإن  التشديد،  يزول 

متواليات.


