
https://www.mnhaji.com/
https://www.mnhaji.com/apple/
https://www.mnhaji.com/play.google/
https://www.mnhaji.com/huawei/


ó``jƒ``é`à`dGó``jƒ``é`à`dG
الـ�سـف الثالث الـمتـو�سـط
الف�سول الدرا�سية الثالثة

مدار�س تحفيظ القراآن الكريم

قام بالتاأليف والمراجعة
فريق من المتخ�س�سين

¢ùjQó```J º```«`!©`àdG  IQGRh äQôb
É¡`à`"Øf  #!Y  ¬©ÑWh  ÜÉàµdG  Gòg

طبعة 2022-1444

!"#$%&'( !)*+%'( !,-..'(



فهرسة مكتبـة الملك فهد الوطنيـة أثناء النـشـر     
وزارة التعلـيـم

التجويد: الصف الثالث المتوسط - الفصول الدراسية الثالثة
/وزارة التعليم - الرياض ، 144٣هـ

1٨٣ ص ؛ X 21 25٫5 سم
ردمك :   ٥-08١- ٥١١ - 603 - 978 

أ - العنوان 1 - القـرآن - القراءات والتجويد -   كتب دراسية 
١٤٤3 / 8063       ديوي 82289  ،  372    

رقم اإليداع : ٨٠٦٣ / 144٣
ردمك :   ٠٨1-5- 511 - ٦٠٣ - 97٨ 

`g1443 , º«!©àdG IQGRh

FB.T4EDU.COM

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

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

IEN.EDU.SA





الف�س الدرا�س
الثالث



¢Sô¡ØdG
áëØ°üdG                                                                                        iƒàëªdG

 

الدر�س الأول: القطع وال�سكت ..........................................................  134

13 الدر�س الثاني: موا�سع ال�سكت .........................................................  

الدر�س الثالث: الوق على اأواخر الكلم  ال�سكون والروم  ............................    144

1 ................. االإ�سمام والحذف واالإبدال  الدر�س الرابع:الوق على اأواخر الكلم 

1 الدر�س الخام�س: خال�سة الوق على اأواخر الكلم مع تطبيقات �ساملة ..............  

1 الدر�س ال�شاد�س: المقطوع والمو�سول  ................................................  

1 الدر�س ال�شابع: اأق�سام المقطوع والمو�سول............................................ 

1 الدر�س الثامن: همزة الو�سل وهمزة القطع.......................................... 





القطع وال�شالقطع وال�ش

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأذكر معنى القطع وال�سكت.

ز بني القطع وال�سكت.  2      اأميِّ

 3      اأمثِّل على القطع وال�سكت.

ق القطع وال�سكت ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   4      اأطبِّ

الدر�س 
أول ا

١١
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استمع إلى أحد القراء وهو يقرأ اآليتين اآلتيتين:
قال الله تعالى: : )1(.

وقال الله تعالى: : )2(.
استمع إليه مرة أخرى، والحظ الفرق بين الوقف على كلمة : في اآلية األولى، والوقف 

9 في اآلية الثانية. على كلمة :
ن ما الحظته:  دوِّ

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

زالة. بانة وا  لغًة: ا
عرا عن القراءة. نية بنية ا اصطالًحا: قط الصوت على كلمة قر

.  لغًة: المن
ناف القراءة. ني بزمن ل يتنفس فيه عادة بنية است اصطالًحا: قط الصوت على حرف قر

تعريف الق 

سك  تعريف ال

متهيد

)1( الحجرات )11(.
)2( يس )52(.
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ا التوضيحاحلكا

19 hgf:  ا ق 
ا ال

صل عىل رأس كل آية  نلحظ هنا أن القطع 
إذا قصد القارئ اإلعراض عن القراءة و يرد 
ت  استئنافها، وأما السكت فهو واقع عىل كل
صوصة يأ ذكرها   صوصة  مواضع 

. الدرس القادم إن شاء ا

29 ponm:  ا ق 
ا ال

9 ÇÆÅÄ:
ا ق  ك 
ي  و   ال
ف  ت  وا

ا ال

9!"#$%:
ا ق  ك 
ي  و   ال
ف  ت  وا

ا ال

مة إبراهيم السمنودي )1(: قال العالَّ
واسكت على مرقدنا وعوجا والقطع كالوقف وفي اآليات جا  

)1( آللئ البيان في تجويد القرآن ص95.

ة أمث ا

أقارن بين الوقف والقطع والسكت من حيث المفهوم مبيًنا أوجه االتفا واالختالف:

1

لح اا توج ا وج ا

الوقف

ال

ك ال
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أعطي مثااًل لكل من الوقف والقطع والسكت:
1ـ مثال الوقف: ....................................................
2ـ مثال القطع: ....................................................
3ـ مثال السكت: ..................................................

2

 يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين القطع والسكت:
:  أوًل: القط

.)1( 9                              hgf: 
.)2( 9NMLKJIHGF: 

.)3( 9RQPONMLKJ: 
:  ثانًيا: السك

 :«¬®¯µ´³²±°¶¸¹ ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ 9  .
.)5(9ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼«º: 

.)6(9 ÇÆÅÄ:

ال ق الت

)4(

)1( الناس )6(.
)2( األنفال )64(.

)3( اإلسراء )108(.

)4( الكهف )2-1(.
)5( يس )52(.

)6( الحاقة )29-28(.
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التقويم:

 )1( ضع في الفراغات اآلتية المصطلح المناسب:
 ) القطع،  السكت(

 أـ .................  قطع الصوت على حرف قرآني بزمن ال يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة.
 ب ـ ..............  قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية اإلعراض عن القراءة.

)2( ما المعنى اللغوي للقطع والسكت؟
د مواضع القطع ومواضع السكت في اآليات اآلتية:  )3( حدِّ

.)1( 9DCBA@: :أ- قال تعالى 
 .)2(9ÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ: :ب- قال تعالى 

 ج- قال تعالى: :+*()'&%$#"!9)3(.
.)4(9 د- قال تعالى: :

الوقوف المشهورة التي يذكرها بعض أهل األداء 
المروية عن النبي  عن جبريل›نحو: 
:"!9 )5(، وهكذا أوقاف النبي 

 السبعة عشر المشهورة نحو ما تقدم، وكذا أوقاف 
 º::الغفران العشرة المنسوبة إلى النبي  نحو

» ¼ ½ ¾ ¿Å Ä Ã ÂÁ À 9 )6(، هذه كلها 
وقوف مشروعة مستحبة في الجملة، غير أنه اليصح 

؛ ألنه ال أصل لها. رفعها إلى المصطفى 

)1( القيامة )27(.
)2( فاطر )38(.

)3( المطففين )14(.
)4( التين )8(.

)5( البقرة )148(.
)6( يس )52(.



شع ال�ش شع ال�شموا موا

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن اأتوق بعد 

       1      اأتعرف على ال�سكت الواجب واجلائز.

. د موا�سع ال�سكت يف امل�سح ال�سري  2      اأحدِّ

ق ال�سكت ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   3      اأطبِّ

الدر�س 
الثا

٢٢
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في  إال  تطبيقه  يمكن  ال  أنه  إال  الكريم،  القرآن  قراءة  في  السكت  معنى  على  السابق  الدرس  في  تعرفت 
مواضع مخصوصة من القرآن الكريم؛ وذلك أن السكت مقيد بالسماع والنقل وليس باالجتهاد، ويأتي 

هذا الدرس لبيان هذه المواضع.

السكت في القرآن الكريم على نوعين:
: النوع األول: السك الواج

وقد اختص به حفص ـ رحمه الله ـ وذلك في أربعة مواضع)1(:
 1     على األلف المبدلة من التنوين في لفظ :¶9 حالة الوصل بـ :ى9 في قوله تعالى: 

́ µ ¶                                                         ̧ ¹    ى9 )2(.  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ »:
 ¼ « º: :9 في قوله تعالىÅÄÃÂ: 2     على األلف من :¿9 حالة وصلها بـ 

. )3( 9 Å Ä Ã ÂÁ À¿ ¾ ½
.)4( 9CBA@:  :9 في قوله تعالىA: 3     على النون من لفظ 

 4     على الالم من لفظ  :(9 في قوله تعالى::+*()'&9% )5(.
النوع الثاني: السك الجائز:

وذلك في موضعين:
 1     بين آخر سورة األنفال  وأول سورة التوبة)6(.

.)8()7( 9 Ç: :9  حال وصلها بما بعدها في قوله تعالىÇ: 2     على الهاء من لفظ 

سك  س ال موا

)1( وذلك من طريق الشاطبية والمصباح في الطيبة.
)2( الكهف  2-1.

)3( يس )52(.
)4( القيامة )27(.

)5( المطففين )14(.
)6( األوجه الجائزة بين سورتي األنفال والتوبة:        1-الوقف.      2-السكت.       3-الوصل.

)7(  وله وجه آخر عند الوصل، هو إدغام الهاء في الهاء من قبيل المثلين الصغير.
)8( الحاقة )29-28(.

متهيد
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 قال اإلمام: القاسم الشاطبي )1(:
 وسكتُة حفٍص دون قطع لطيفٌة                على ألف التنوين في ِعوجا بـــال

م بل ران والباقون ال سكت موصال وفي ُنون َمْن راق ومرقدنا وال  

الفر بين السكت الواجب والسكت الجائز هو:

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

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

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

1

)1( حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص83، 84.
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: أوًل: يقرأ الطال اآليات اآلتية مطبقين السك
µ´³²±°¯®¬»: -1¶¸¹ى ...9)1(

)2( 9ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼«º: -2
)3( 9DCBA@: -3

)4( 9!"#$%&'()*+: -4
!"#!$!%&!'!(!Æ !Å !Ä !Ã !Â !Á:  -5
 & %$# " !  :  ،  )5(  9 !)!*!+!,!-!.!/0!1!2!3!4

  )6( 9 * ( ) '
ثانًيا: يقرأ الطال اآلية اآلتية مطبقين السك مرة وعدمه مرة أخرى:

)7( 9 ÇÆÅÄ:

ال ق الت

)1( الكهف )1(.
)2( يس )52(.

)3( القيامة )27(.
)4( المطففين )14(.

)5( األنفال )75(.

)6( التوبة )1(.
)7( الحاقة  )28 - 29(.
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التقويم:

 )1( ما السكتات األربع الواجبة عند حفص؟
 )2( ما السكتتان الجائزتان عند حفص؟

 )3(  مثِّل مما درست على مواضع السكت اآلتية:
    أ ـ على األلف المبدلة من التنوين.

 ب ـ على النون من لفظ )من(.
ج  ـ على الالم من لفظ )بل(.

 وصف العلماء لمقدار السكت:
 قال حمزة: سكتة يسيرة.

 وقال األشناني: سكتة قصيرة.
 وقال الكسائي: سكتة مختلسة من غير إشباع.
 وقال الشاطبي: وسكتهم المختار دون تنفس.

وقال الجعبري: قطع الصوت زمًنا قلياًل أقصر من 
 زمن إخراج التنفس ؛ ألنه إن طال صار وقًفا.

والسكت مقيد بالسماع والنقل.



لم لمالوقف على اأواخر ال الوقف على اأواخر ال
و والرو و والروال�ش ال�ش

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأذكر اأنواع الوق على اأواخر الكلم.

 2      اأبنيِّ املوا�سع التي يوق عليها بال�سكون املح�س.

 3      اأمثِّل على اأنواع الوق على اأواخر الكلم.

ق الوق على اأواخر الكلم ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   4      اأطبِّ

الدر�س 
الثالث

٣٣
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"!: تعالى:  قوله  بلغ  فلما  النمل،  سورة  زمالئه  وبين  معلمه  عند  التالوة  درس  في  محمد   قرأ 
فابتسم  بالنون،   9%: )1(  وقف على كلمة   9*()'&%$#

المعلم وقال له: أحسنت، لماذا وقفت هكذا؟
فقال محمد: ألن الحرف األخير من الكلمة نون.

فقال المعلم: إجابة صحيحة، تابع التالوة...
فأردف محمد قراءته حتى أنهى هذه اآلية.

فقال له المعلم: قف على كلمة  :(9.
فقرأ محمد الكلمة ووقف عليها بالنون أيًضا.

فقال المعلم: هل هذا هو الجائز؟ أم هناك وجٌه آخر؟
فقال محمد: ال أدري، ولم ُيجْب غيره من الطالب 

الوقف؟ في  الكيفية  من  لنا  يجوز  الذي  فما  القرآنية  الكلمة  على  نقف  أن  أردنا  إذا  المعلم:   فقال 
هذا هو موضوع درسنا إن شاء الله تعالى.

جرت عادة العرب في لسانها أال تقف على الحرف األخير من الكلمة بحركة كاملة، وال تبدأ بحرف ساكن 
في نطقها، ومن المعلوم أن قارئ القرآن يحتاج أثناء قراءته إلى الوقوف واالستراحة كي يتراد له َنَفُسه، وال 
يجوز له الوقف إال على الحرف األخير من الكلمة، وهناك خمسة أنواٍع لكيفية الوقف على أواخر الكلم 

وهي:

أواًل: الوقف بالسكون المحض.
والمراد بالسكون: عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه. 

والمراد بالمحض: الخالي من الروم أو اإلشمام.

م  ر الك الوقف  اأوا

متهيد

)1( النمل )36(.
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وهذا النوع هو األصل في الوقف، وهو يكون في المواضع اآلتية: 
 1      ما كان آخره ساكنًا في الوصل والوقف، مثل: :§9.

.9Ø×: :ك وصاًل منًعا اللتقاء الساكنين، نحو  2      عارض الشكل، وهو ما تحرَّ
 3      المنصوب أو المفتوح: أي ما كان في الوصل متحرًكا بالفتح، سواء كانت فتحة إعراب أو بناء، نحو:  

.9 9 و: :
:9ª بخالف المرسومة  التي هي في الوصل تاء، وفي الوقف هاء ساكنة، نحو:  التأنيث   4      هاء 

نها يدخلها الروم واإلشمام.  بالتاء المبسوطة نحو: :9Z ف

وم: ثانًيا: الوقف بالرَّ
وم: خفض الصوت عند الوقف)1( على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما)2(. معنى الرَّ

.9 :،9&:،9 : ،9 نحو: :

حكم الروم: حكمه كحكم الوصل. 
وينبني على ذلك ما يأتي:

أ - ال يمد معه العارض للسكون.
ب ـ يعامل الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الوصل.

)1( وقد قدر العلماء الباقي بمقدار الثلث، والذاهب بمقدار الثلثين.
)2( الروم له صوت خفي ال يسمعه إال القريب المصغي.

ا و  ا ا 
وج الوقف

التوضيح

19 $:
و كو ال ال

نلحظ هنا أن األمثلة جاءت متغايرة  احلرف األخ 
اية الكلمة القرآنية.  فاختلفت أوجه الوقف بناء عىل 

فاملكسور واملضموم جاز فيه السكون والروم، واملفتوح 
وعارض الشكل ليس فيه إال السكون.

29 Ø:
9 C:

كو  ال 9 :

ة أمث ا
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 قال اإلمام: القاسم الشاطبي )1(:
 واإلسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه       من الوقف عن تحريك حرٍف تعزال 

ال ورومك: إسماع المــحرك واقًفــــا        بصــوت خفي كـل دان تنــــوَّ

أختار اإلجابة الصحيحة:
أـ ما كان آخر ساكًنا في الوصل والوقف:

مام. ) ( ال يجو فيه روم وال إ مام.    ) ( يجو فيه  الروم  واإل
(، كلمة المح تعني:  ب ـ )السكون المح

مام. ) ( الخالي من الروم أو اإل )( عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه.  

1

)1( حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص37.

، وما يجو فيها السكون  أصنِّف الكلمات اآلتية إلى ما يلزم فيها السكون المح
 والروم عند الوقف عليها.

.9ª:      .  9f:        .  9zyx:
.9°:     . 9*:            .9®:

2

كو ا ا ال ي لز  وا  كو وال ا ال ي و  ا 
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أوًل: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مطبقين ما فيها من أوجه الوقف:

.9 :
.9A:

.9d:
.9 :

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية بالوقف على ما يصح فيه الوقف اختياًرا بالكيفية الجائزة أداء:

!q!p!on!m!l!k!j!i!"!g!#::قــال الله تعـــــــالى
!! ! ! ! !~ !} !| !$!z !y !x !w !v !u !t !s !r

!® ! ! !¬ !« ! !ª !© !¨ !§ !%!¥ !¤ ! !£¢ ! !¡

.)1(  9 !° !&

ال ق الت

)1( اإلسراء )24-23(.
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التقويم:

 )1( بيِّن المواضع التي يوقف عليها بالسكون المحض، وال يجوز فيها الروم واإلشمام.
ب الخطأ في الجملة اآلتية:  )2( صوِّ

وم: رفع الصوت عند الوقف على الفتحة أو الكسرة بحيث يظهر معظم صوتهما.  الرَّ
وم. )3( مثِّل مما درست على الوقف بالسكون المحض والوقف بالرَّ

وم واالختالس:  الفرق بين الرَّ
وم واالختالس في تبعيض الحركة، ويختلفان فيما  يشترك الرَّ

 يأتي:
وم:  الرَّ

1.ُيؤتى فيه بثلث الحركة، أي إن الذاهب من الحركة أكثر من 
 الباقي.

 2.يكون في الحرف الموقوف عليه.
 3.ال يكون إال في الضمة والكسرة.

:  الختال
1.ُيؤتى فيه بثلَثي الحركة، أي إن الذاهب من الحركة أقل من 

 الباقي.
 2.يكون في وسط الكلمة أو الكالم.

3.يكون في الحركات الثالث.



لم لمالوقف على اأواخر ال الوقف على اأواخر ال
ال�شما والحذف والبدالال�شما والحذف والبدال

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأذكر اأنواع الوق على اأواخر الكلم.

 2      اأمثِّل على اأنواع الوق على اأواخر الكلم.

ق الوق على اأواخر الكلم ب�سفة �سحيحة عند التالوة.   3      اأطبِّ

الدر�س 
الراب

٤٤
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مرَّ معنا في الدرس السابق أنواع الوقف على أواخر الكلم، وتعرفنا على نوعين اثنين من أصل خمسة أنواع 
لكيفية الوقف على آخر الكلمة القرآنية، وهما:

اإلسكان والروم، وبقي ثالثة أنواع، هي موضوع هذا الدرس إن شاء الله تعالى.
ثالًثا: الوقف باإلشمام )1(:

بالضمة من غير  النطق  تها عند  رة كهي مبا المضموم  الحرف  ُبعيد تسكين  الشفتين  ضم  مام:  ا معنى 
صوت)2(.

.9S:،9Û: :نحو
مام: حكمه كحكم الوقف بالسكون. حكم ا

وينبني على ذلك ما يأتي:
ُيمد معه العارض للسكون.

يعامل الحرف الموقوف عليه باإلشمام من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل الساكن.
رابًعا: الوقف بالحذف:

ف: إلغاء الحرف والوقوف على ما قبله. معنى الح
يجري في هذا الوجه حذف ما يأتي:

.9ÁÀ: ،9 1-التنوين من المرفوع والمجرور، نحو: :
.9FED: :2-صلة هاء الضمير، نحو 

)1( من فوائد الوقف بالروم أو اإلشمام: بيان الحركة األصلية للحرف الموقوف عليه التي تثبت في الوصل.
)2( ال يدرك المكفوف وجه اإلشمام ؛ ألنه وجه قائم على اإلشارة دون النطق.

متهيد
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.)2( 9 3-صلة ميم الجمع )1(، نحو:
)': تعالى:  إال قوله  منها  الوصل فقط، وليس لحفص  أثبتها في  َمْن  الزوائد عند  4-الياءات 

)*9    )3(، فأثبتها مفتوحة وصاًل، وله عند الوقف وجهان:
أ-الحذف.

ب-اإلثبات.
خامًسا: الوقف باإلبدال: 

خر. بدال في علم الرسم: جعل حرف مقام حرف  معنى ا
ويجري في هذا الوجه إبدال ما يأتي:

1-تنوين النصب فيبدل ألًفا سواء في االسم المنصوب نحو:  :¿9، أو في االسم المقصور نحو: 
9، أو في االسم الممدود، مثل: :ۅ9  و:ک9 . 9، أو في لفظ : :

.9ª: :2-هاء التأنيث المربوطة التي تكون تاء وصاًل، فتبدل في الوقف هاء ساكنة، نحو

ا وج الوقفا و   التوضيحا

19 ما: و ا كو ال نلحظ  املثال األول  حال احلرف كان مضموًما ال
تعدد حاالت الوقف عليه، بين  املثال الثا  
هاء الكناية كان احلكم حذف الصلة أثناء الوقوف 
عليها، و املثال الثالث  احلرف املنصوب نقف 
املثال  و  معنا،  مر  ك  املحض  بالسكون  عليه 

األخ نقف باإلبدال عىل تنوين النصب.

29 Ô:مي ا ال لة  احل ل

9 كو: ال

9 ا: ا

ة أمث ا

)1( قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظًا حال الوصل، وإذا وقفوا سكنوا هذه الميم، وال يدخلها روم  وال إشمام.
)2( الفاتحة )7(.
)3( النمل )36(.
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 شاهد اإلشمام:
 قال اإلمام: القاسم الشاطبي )1(:

 واإلشمام: إطباق الشفاه ُبعيد ما       ُيسكن ال صوٌت هناك فيصحال

 شاهد الحذف:
مة: إبراهيم السمنودي )2(:  وقال العالَّ

   وعند "ها" أنثى  وميم الجمع أو       عارض تحريك كليهما نفوا

)1( حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص37.
)2( آللئ البيان في تجويد القرآن ص81.

مام من حيث المفهوم واألحكام: أقارن بين الروم واإل

1

لح وا كاا ا

و1 ال

ما2 ا
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 الفر بين الحذف واإلبدال هو:
........... .....................................................
...................... .......................................... 

2

أختار )من بين القوسين( األوجه الجائزة في حالة الوقف على الكلمات المذكورة في الجدول 
اآلتي، مع بيان السبب:

مام ـ الحذف ـ اإلبدال( )السكون المح ـ السكون والروم ـ السكون والروم واإل

3

وجالكلمة و  ا با  ال

19 :
29 :

9 :
:ڦ9

9C:
9$:

9 :
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أوًل: التطبيق على الكلمات المفردة: 
يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مطبقين ما يجوز من أوجه الوقف:

. 9S:
. 9l      :

.    9 :
. 9y:

ثانًيا: التطبيق على اآليات الكريمة:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين الوقف على ما يصح فيه الوقف اختياًرا بالكيفية الجائزة أداًء:

'()»º*¸¶+´,-±::تعالى الله   قال 
./0123ÆÅÄÃÂÁÀ¿!

. )1(9456789:;<

ال ق الت

)1( اإلسراء )27-25(.

. 9l      :



!#$

التقويم:

 )1( اذكر أنواع الوقف على أواخر الكلم.
 )2( ضع في الفراغات اآلتية المصطلح المناسب:

            )الحذف،  اإلبدال(
 أ-.........................  جعل حرف مقام حرف آخر.

 ب-........................  إلغاء الحرف والوقوف على ما قبله.
)3( مثِّل مما درست على الوقف باإلبدال و الوقف بالحذف.

حقيقة اإلشمام:
قال السخاوي: هو اإلشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال 
إذا  في موضع آخر: حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما 

لفظت بالضمة.
قال الشيخ علي الضباع معلًقا على كالمه:

وكالهما واحد ألن اإلشارة في كالمه معناها أن تجعل شفتيك 
على صورتهما إذا نطقت بالضمة.

التقبيل  عند  كهيئتهما  الشفتين  ضم  هو  فقال:  بعضهم  وفسره 
بعد تسكين الحرف.



شة الوقف على اأواخر شة الوقف على اأواخرخ خ
لم مع تطبيقا �شاملة لم مع تطبيقا �شاملةال ال

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأذكر اأنواع الوق على اأواخر الكلم.
 2      اأمثِّل على اأنواع الوق على اأواخر الكلم.

ق الوق على اأواخر الكلم ب�سفة �سحيحة عند التالوة.  3      اأطبِّ

الدر�س 
س ام ا

٥٥
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ص أهم ما تعلمته في موضوع الوقف على أواخر الكلم حسب العناصر اآلتية:   لخِّ

 السكون هو: .........................................................................
وم هو: ............................................................................  الرَّ
 اإلشمام هو: .........................................................................
 الحذف هو: .........................................................................
اإلبدال هو: .........................................................................

سة  ال اأو ا

اأنواع الوقف على اأواخر الكلم

 )1( السكون المحض
 ما يختص بالسكون أربعة:

.....................)1
.................... )2
.................... )3
.................... )4

وم   )2( الرَّ
يختص بـ 

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

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

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

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

 )3( اإلشمام 
يختص بـ 

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

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

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

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

 )4( اإلبدال 
يدخل  في

..................... -1

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

..................... -2

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

 )5( الحذف 
يدخل في

..................... -1

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

..................... -2

.........................
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يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين الوقف على ما يصح فيه الوقف اختياًرا بالكيفية الجائزة أداًء:
: تعالى:  الله  قال 

z
¡k~{|}

.)1( 9

سام  بيق ال يا الت ثا

)1( الفرقان )32-21(.



شول شولالمقطو والمو المقطو والمو

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأتعرف على معنى املقطوع واملو�سول.
 2      اأبنيِّ الفائدة من املقطوع واملو�سول.

. ز بني املقطوع واملو�سول يف ر�سم امل�سح  3      اأميِّ
ق قراءة املقطوع واملو�سول ب�سفة �سحيحة عند التالوة.  4      اأطبِّ

الدر�س 
�س سا ال

٦٦
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 قال الله تعالى: :¬®¯9²±° )1(.
.)2(9ÅÄÃÂ: :وقال تعالى 

 اقرأ اآليتين السابقتين، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
 س1: هل تجد فرًقا  ـ في الكتابة ـ بين كلمتي :¬®9 في اآليتين؟ وما هو؟

 س2: ماذا يسمى رسم الكلمة في كل من اآلية األولى والثانية؟
 س3: ما الفائدة من اختالف رسم الكلمة في اآليتين؟

تعرف ـ أكثر ـ على إجابة هذه األسئلة في هذا الدرس.

 المقطوع: الكلمة التي ُفِصل بعضها عن بع في خط المصحف.
الموصول: الكلمة التي ُوِصل بعضها ببع في خط المصحف

 تظهر فائدة المقطوع والموصول في أمور:
 1     جواز الوقف على الكلمة المقطوعة دون الموصولة.
 2     زيادة حروف المقطوع على حروف الموصول غالًبا.

 3      التفريق في األداء بين المقطوع والموصول.

سول  و و وا ق تعريف ا

سول  و و وا ق د ا فا

متهيد

)1( النحل )70(.
)2( األحزاب )50(.
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 معرفة الكلمات المقطوعة أو الموصولة في القرآن يكون بالطرق اآلتية:
 1     النظر في المصحف الشريف وحصر األشباه والنظائر في المقطوع والموصول.

 2     حفظ المنظومات التي اعتنت بذكر المقطوع والموصول وحصر كلماتها، كمنظومة الجزرية وآللئ 

البيان وغيرهما.

سول و و وا ق طر معرفة ا

 4     ضبط المتشابهات من جهة الرسم والحفظ.
 5     االختالف في بعض أحكام التجويد.

ا التوضيحا

19 : 9 ط عن : يالحظ هنا أن كلمة  :b!9 جاءت مفصولة  ا
ا    املثال األول، وهذا ما يسمى باملقطوع، بين جاءت متصلة 

، وهذا ما يسمى املوصول. املثال الثا 29¬:

ة أمث ا
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قال اإلمام: محمد بن الجزري )1(:

في المصحف اإلمام فيما قد أتى واعرف لمقطوع وموصول وتا   

 

أصنِّف الكلمات اآلتية إلى مقطوعة وموصولة بالنظر إلى رسمها:
.9a`_:               .9¼«:
.9²±:          .9ONM:

.9ED:   .9\]Z:

1

ة و ولةلما  و لما 

)1( المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص8.
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د مواضع المقطو والموصول  أتصفح آيات سورة الكهف، والقيامة، والجن، والمزمل، وأحدِّ
.9i h: في كلمة

2

 الكلمة  
ف ا

و ةا ال ا ق ا و ي  و  الكلمة  
ولة و و  ة  و

ُأجيب بصح أو خطأ فيما يأتي:

3

با ح  ال

ة. و ل الكلمة ا و الوقف    1

. و و ا ل  و  و و ا ز    2

. و و و وا ا  ا تلف ا    

. و كا الت و    و و وا ت  ا وج ا   



!$#

 أوًل: التطبيق على الكلمات المفردة: 
 يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مميزين بينها في األداء بالنظر إلى كون الكلمة مقطوعة أو موصولة:

.    9#b:  
.9¬: 

 .  9/.   : 
.9{   :

ثانًيا: التطبيق على اآليات الكريمة:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مميزين أداء المقطوع والموصول في كل منها:

 قـــال اللـــه تعالـــى: :!"#$%&'()  *+
 .)1( 976543210/.-,

 ³² ± °  ̄®   ¬ » ª ©: : قال تعالى
 À  ¾  ½  ¼  «  º      ¹  ¸  ¶  µ´

.)2(  9 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

ال ق الت

)1( آل عمران )187(.
)2( البقرة )93(.
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التقويم:

 )1( ما المراد بكل من المقطوع والموصول؟
 )2( ما الفائدة من معرفة المقطوع والموصول؟

د المقطوع منها والموصول:  )3( اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم حدِّ
 أ- قال تعالى : :965432 )1(.

.)2(  9 E  ب- قال تعالى : :
 ج- قال تعالى : :32   954  )3(.

. )4( 9æåäãâáàß: : د- قال تعالى

المقطوع هو المفصول :
ُيسمى المقطوع مفصواًل  أيًضا، وُيطلق على الكلمة التي ُفِصل 
ن كانت الكلمة مفصولة  بعضها عن بعض في خط المصحف، ف
نه يجوز للقارئ أن يقف عليها من باب االضطرار أو  في الرسم ف
االختبار أو التعليم، وال ينبغي تعمد الوقف على الجزء األول من 

الكلمة المفصولة لغير سبب؛ ألنه ليس بمحل للوقف.

)1( البقرة )271(.

)2( البقرة )150(.
)3( األنعام )125(.

)4( النور )43(.



شول شولاأق�شا المقطو والمو اأق�شا المقطو والمو

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأتعرف على اأق�سام املقطوع واملو�سول.

. ز بني املقطوع واملو�سول يف ر�سم امل�سح  2      اأميِّ

ق قراءة املقطوع واملو�سول ب�سفة �سحيحة عند التالوة.  3      اأطبِّ

الدر�س 
ساب ال

٧٧
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الكلمات المقطوعة والموصولة في القرآن الكريم محصورة عدًدا، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف 
 فيه، وهي بهذا االعتبار تنقسم أقساًما خمسة، بيانها فيما يأتي: 

ينقسم المقطوع والموصول في القرآن الكريم إلى خمسة أقسام:
القسم األول : ما اتفق على قطعه في جمي القر الكريم، وذلك في سب كلمات، وهي: 

)1(  9gfedcb: :نحو )1       )أ لم 
)2( 9IHGFEDCBA@?<: :نحو )2       )عن من 

)3(  9 E  3       )حيث ما( نحو: :
)4( 9cba`_^[\]Z: :نحو )4       )أيا ما 

 5       )ابن أم( نحو:::;<=>?9 )5(
 6       )إل ياسين ( نحو: :/93210 )6(

)7( 9ONM: :نحو ) 7       )من مال 
القسم الثاني : ما اتفق على وصله في جمي القر الكريم، وذلك في اثنتين وعشرين كلمة، وهي:

( نحو: :9£¢     )8(  1       )إلَّ
)9( 9ON: :غير الشرطية نحو )ا  2       )أمَّ

ا( نحو: :965 )10(  3       )نعمَّ
نما( نحو: :95432  )11(  4       )ك

سول  و و وا ق سام ا اأق

متهيد

)1( البلد )7(.
)2( النجم )29(.

)3( البقرة )150(.
)4( اإلسراء )110(.

)5( األعراف )150(.

)6( الصافات )130(.
)7( النور )33(.

)8( األنفال )73(.
)9( النمل )59(.

)10( البقرة )271(.

)11( األنعام )125(.
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)1(    9ÐÏÎ: :نحو )5       )أيما 
 6       )مهما( نحو: :;<=9 )2(

 7       )ربما( نحو: :)*+,9 )3(
)4(  9RQPONML: :نحو )8       )ممن 

 9       )مم( نحو: :96543   )5(
)6(  9ÔÓÒÑ::نحو )10       )فيم 

 11       )عم( نحو: :!"9 )7(
( نحو:         )8(  12       )ويك

)9( 9¶µ´³: :نحو )نه  13       )ويك
( نحو: :9³²±°    )10(  14       )إليا

)11( 9ihgf: :نحو )م  15       )يبن
)12(   9YXW: :نحو )  16       )يوم

)13( 9 C ( نحو: :  17       )حين
)14(  9µ´³²±: :وفة نحو  18       واو الجم التي بعدها ألٌف مح

)15( 9TSR: :التعريفية توصل بما بعدها، نحو )19       )ال 
)16(  9ml: :20       هاء التنبيه مع ما بعدها نحو 

21   ياء النداء مع ما بعدها نحو::!"9 )17(
، ووصله في مواض أخرى، وذلك في س كلمات، وهي: القسم الثالث: ما اتفق على قطعه في بع المواض

  1        )أم من( تقطع في سورة النساء والتوبة و الصافات و فصلت، نحو:
)19( 9 :^_`9ba  )18( ، وتوصل في البقية مع اإلدغام والغنة نحو: :

)1( القصص )28(.
)2( األعراف )132(.

)3( الحجر )21(.

)4( فصلت )33(.
)5( الطارق )5(.

)6( النازعات )42(.
)7( النبأ )1(.

)8( القصص )82(.

)9( القصص )82(.
)10( الصافات )123(.

)11( طه )94(.
)12( الغاشية )8(.

)13( الواقعة )84(.
)14( المطففين )3(.

)15( الرحمن )5(.

)16( آل عمران )66(.
)17( األنفال )64(.

)18( النساء )109(.
)19( الملك )22(.
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 ،)1( 9ecb: :تقطع في سور: النساء والكهف والفرقان والمعارج، نحو )2        )مال 
)2( 9 وتوصل في غير ذلك نحو: :

 3        )كي ل( تقطع في سور: النحل والموضع األول من األحزاب والحشر، نحو:
)4(   9ÅÄÃÂ: :وتوصل فيما بقي نحو ،)9²   )3±°¯®¬:

 4        )يوم هم( تقطع في غافر والذاريات، نحو: :[^#"!9 )5(، وتوصل في غيرها نحو:
)6( 9rqp:

ا( تقطع في سورة الرعد نحو::9µ´³²±°  )7(، وتوصل مع اإلدغام   5        )إ مَّ
)8( 9cb::والغنة في غيرها، نحو

 6        )عن ما( تقطع في سورة األعراف نحو: :9ONMLKJ )9(، وتوصل في غيرها، نحو: 
 )10( 9²±°¯:

 القسم الراب : ما اختلف في قطعها ووصلها على أقوال، وهي:
)أال(، )فيما(، )بئسما(، )أينما(، )كلما(، )مما(، )أنما(، )الله(.

القسم الخامس : ثال كلمات مختلفة، وهي:
 1        )أن لو( مقطوعة في جميع القرآن نحو::\]^_9 )11(، واختلف في سورة الجن، 

والعمل على وصله، نحو: :96543 )12(
 2        )إن لم( موصولة في سورة هود، نحو: :9765 )13(، ومقطوعة في غيرها نحو: 

)14(   9ËÊÉ:
 3       )والت حين( تقطع في أصح القولين، نحو: :9765 )15(

)1( الفرقان )7(.
)2( الليل )19(.

)3( النحل )70(.
)4( األحزاب )50(.
)5( الذاريات )13(.

)6( الزخرف )83(.
)7( الرعد )40(.

)8( األنفال )57(.
)9( األعراف )166(.

)10( يونس )18(.

)11( األعراف )100(.
)12( الجن )16(.

)13( هود )14(.
)14( البقرة )24(.

)15( ص )3(.
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 واعرف لمقطوع و موصول وتا
 فاقطــع بعشــر كلمــات أن ال
 وتعبدوا ياســين ثانــي هود ال
 أن ال يقولــوا ال أقــول إن مــا
 نهوا اقطعوا من ما بروم والنسا
 فصلت النســا وذبــح حيث ما 
 األنعام والمفتــوح يدعون معا
 وكل مــا ســألتموه واختلــف
 خلفتموني واشتروا في ما اقطعا
كال روم  وقعــت  فعلــن   ثاني 
 فأينما كالنحــل صل ومختلف
ألــن نجعال لــم هود  ف  وصل 
 حــج عليــك حــرج وقطعهم
 ومـــال هـــذا والـذيـن هـؤال
ووزنـوهـــم وكـالوهـم صـل

قال اإلمام: محمد بن الجزري )1(:

 في المصحف اإلمام فيما قد أتى
 مــــع مــلـجــــأ وال إلــه إال
 يشركن تشرك يدخلن تعلوا على
 بالرعد والمفتــوح صل وعن ما
 خلــف المنافقين أم من أسســا
 وأن لــم المفتــوح كســر إن ما
وقعا ونحــل  األنفــال   وخلف 
 ردوا كذا قل بئسما والوصل صف
 أوحي أفضتم اشــتهت يبلو معا
 تنزيـــــل شعـــرا وغيرها صال
 في الشعرا        األحزاب والنسا وصف
 نجمع كيال تحزنوا تأســوا على
 عن من يشــاء من تولى يوم هم
 تحيــن فــي اإلمام صــل وهال
 كذا مــن ال وها ويــا ال تفصل

)1( المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص9،8.
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ز بين الكلمات المقطوعة والموصولة فيما يأتي: :)9ba: 9O: 9dc: 9 :!9 :;<9أميِّ

1

ة و ولةلما  و لما 
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ُألحق كل كلمة من الكلمات اآلتية بقسمها في الجدول اآلتي:

2

الكلماال

ل ق  جمي 1 ا ا 
ال الك

ل  جمي 2 ل و ا ا 
ال الك

ل ق    ا ا 
واض  ل   واض وو ا

ل  ا  ل ا وو تلف  ق ا ا
قوا

ة تل لما 
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أوًل: التطبيق على الكلمات المفردة:
 يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مميزين بينها في األداء بالنظر إلى كون الكلمة مقطوعة أو موصولة:

.9k:
.9=:

.9 :
.9^]:
.9ML:

ثانًيا: التطبيق على اآليات الكريمة:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مميزين أداء المقطوع والموصول في كل منها. 

  D  C  BA  @  ?  <  =  >  ;  :  9  8  7  6  5: تعالى:  قال 
 .)1( 9F E

قال تعالى:  )2(.
 C  B  A  @  ?  <  =  >  ;: تعالى:   قال 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D 

.)3( 9X W V U TS R
 +*  (  )  '  &  %  $  #  "  !: تعالى:   قال 
 :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , 

.)4(9 ;

ال ق الت

)1( هود )14(.
)2( النمل)31(.

)3( البقرة )240(.

)4( البقرة )234(.
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التقويم:

 )1( اذكر ثالًثا من الكلمات التي اتفق على قطعها في جميع القرآن الكريم.
 )2( اذكر خمًسا من الكلمات التي اتفق على وصلها في جميع القرآن الكريم. 

)3( ما حكم )يوم( مع )هم( من حيث القطع والوصل؟

حكم اتباع رسم المصحف:
يكتبه  أن  مصحف  كتابة  أراد  من  على  يجب 
كتابته  في  ألن  العثماني؛  الرسم  مقتضى  على 
على مقتضى الرسم القياسي مخالفة لألحاديث 
وخرًقا  بالصحابة،  االقتداء  طلب  في  الواردة 
اإلمام  ُسئل  األمة،  وجميع  الصحابة  إلجماع 
مصحًفا  اسُتكتَِب  َمِن  أرأيت  له:  فقيل  مالك 
اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من 
يكتب  ولكنه  ذلك  أرى  ال  قال:  اليوم؟  الهجاء 

على الَكْتبة اأُلولى َكْتبة الوحي.



مزة القطع شل و مزة القطعمزة الو شل و مزة الو

دا الدر�س اأ

اية الدر�س اأن  اأتوق بعد 

 1      اأذكر تعري همزة الو�سل وهمزة القطع.

د موا�سع همزة الو�سل وهمزة القطع.  2      اأحدِّ

د حاالت  همزة الو�سل وهمزة القطع.  3      اأعدِّ

 4      اأمثِّل لهمزة الو�سل وهمزة القطع بكلمات من القراآن 

.  الكر

 5       اأنطق همزة الو�سل وهمزة القطع و�ساًل وابتداًء

    ب�سفة �سحيحة.

الدر�س 
الثامن

٨٨
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استمع ألحد القراء، وهو يقرأ اآليتين اآلتيتين: 
قال الله تعالى: :¼½¾9 )1(.

 .)2( 9 وقال تعالى: :
كلمة  أول  وفي   9¼: كلمة،  أول  في  الهمزة  ينطق  كيف  والحظ  أخرى،  مرة  إليه  استمع 

.9 :
س1: ما الفرق بين الهمزتين في النطق؟ 

س2: بماذا تسمى الهمزة األولى؟ وبماذا تسمى الهمزة الثانية؟

 همزة القطع: هي التي ينطق بها في بدء الكالم ووصله
همزة الوصل: هي التي ُيتوصل بها إلى النطق بالساكن

مواضع وجود همزة القطع:
 1     األسماء المهموزة: نحو: :ٺ9 و :ې9.

9 ، ومصدره نحو : :چ 9 ، والفعل الماضي الرباعي   2     األفعال : الفعل الماضي الثالثي نحو : :
 ،9 : :ک9 و  :ۅ9 ، والفعل المضارع مطلقا نحو :  :ھ9 ، ومصدره نحو :  نحو: 

.9 وفعل األمر الرباعي نحو : :
 3     الحروف: جميعها عدا )ال( على مذهب سيبويه، وذلك نحو: :9c و :ېئ9.

س  ت الق والو م تعريف 

ت  م س وجو ال موا

متهيد

)1( الكهف )26(.
)2( يس )13(.
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النطق بهمزة القطع : يكون محقًقا في البدء والوصل، محرًكا بحركة الهمزة.
النطق بهمزة الوصل : ينطق بها على ثالث حاالت :

:ې9  نحو:  حاالتها،  جميع  في  دائًما  مفتوحة  )ال(  فيها  التي  الكلمة  في  الفتح  حالة       1 
و:ڇ9.

ن كانت ضمة الحرف الثالث من  ا الزًما نحو: :ۆ9، ف  2     حالة الضم في الفعل المضموم ثالثه ضمًّ
نه ينطق بها مكسورة نحو: :ڦ9 اعتداًدا باألصل فيها. الفعل عارضة ف

.9  3     حالة الكسر فيما عدا ذلك نحو: :ۓ9 و :ٹ9 و :

ت  م ق بال يفية ال

مواضع وجود همزة الوصل:
 1     األسماء وتكو قياسية أو سماعية :

السداسي  الفعل  ومصدر  و:ۆئ9،  :ں9  نحو:  الخماسي  الفعل  مصدر  فهي:  القياسية  فأما 
نحو: :چ9 و :®9.

وأما السماعية فقد ورد منها في القرآن الكريم سبعة، وهي: :ۓ9 و :   !9 و :پ9 و :ک9 
و:ڑ9 و:ڌ9 و : {9 سواء وردت مفردة أو مثناة أو مضافة.

9، والفعل الماضي السداسي  9، وأمره نحو: :  2     األفعال: الفعل الماضي الخماسي نحو: :
9، وأمره نحو: :ٹ9، وأمر الفعل الثالثي نحو: :ۆ9. نحو: :

.9 3 الحروف: وذلك في لفظ )ال( من الحروف في القرآن الكريم نحو: :ٻ9 و:ی9 و:
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أواًل: تقدم همزة الوصل على همزة القطع :
نه يجب إبدال همزة القطع  9 أو :ٻ9، وفي حالة البدء ف ال يكون ذلك إال في الفعل، نحو: :
حرًفا مجانًسا لحركة الوصل، وحركة االبتداء بهمزة الوصل خاضعة لحركة ثالث الفعل فمثاًل: نبدأ في 
ا، و بالفعل :ٻ9 بالكسر ؛ ألن ثالثه مضموم  ا أصليًّ 9 بالضم؛ ألن ثالثه مضموم ضمًّ الفعل :

ا عارًضا وهكذا. ضمًّ
ن همزة الوصل تسقط، وينطق بهمزة القطع ساكنة. وأما في حالة الوصل ف

ثانًيا: تقدم همزة القطع التي لالستفهام على همزة الوصل: ولها حالتان:
َدْرج الكالم،  القطع على همزة الوصل في األفعال فتسقط همزة الوصل؛ ألنها في  إذا تقدمت همزة       1 

.9A: نحو: :ژ9  و
نحو:  باإلبدال  مغيرة  تبقى  نها  ف المعرفة  )ال(  من  الوصل  همزة  على  القطع  همزة  تقدمت  إذا       2 

:ڀ9و:ۈئ9.

قال اإلمام: محمد بن الجزري )1(:

)1( المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه )ص11(.

مة  ت ف  م اجتما ال

 وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم
 واكسره حال الكسر والفتح وفي
ابـن مـــع ابنـت امــرئ واثـنين

   إن كان ثالث من الفعل ُيضم 
 األسماء غير الالم كسرها وفي
وامـــــرأة واســم مع اثنتين
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أقارن بين همزة القطع وهمزة الوصل مبيًنا أوجه االتفا وأوجه االختالف:

ز بين همزة الوصل وهمزة القطع في اآلية الكريمة اآلتية مع بيان كيفية النطق بهما: أميِّ
قال تعالى: :2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  < 
 K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  <   =

.)1( 9 V U T S R Q P ON M L

1

2

مز او ال توج ا وج ا

مز ال

مز الو

مز او ال ية ال  ي

)1( سبأ )33(.
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 أوًل: التطبيق على الكلمات المفردة: 
 يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مميزين بين الهمزتين في النطق:

 .   9!:  
. 9e:  

 .9¼:  
.9F: 

ثانًيا: التطبيق على اآليات الكريمة:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع بيان الهمزتين في النطق وصاًل وابتداًء:

قال تعالى: :!"ٻ ٻ %&'9 )1(. 
 ,  +    *  (  )  '  &%$  #  "  !: تعالى:   قال 
 @  ?  <  =  >;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -   

.)2( 9 L K J I H G F E D CB A 
ڀ   +  *(  )  '  &  %  $  #"  !  : تعالى:   قال 
.)3(9 : 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . - 

ال ق الت

)1( يونس )79(.
)2( يونس)15(.

)3( األنعام )143(.
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التقويم:

)1( ضع المصطلحات اآلتية في الفراغات المناسبة:
           )همزة القطع، همزة الوصل(

أ-.........................  هي التي ُيتوصل بها إلى النطق بالساكن.
ب-........................  هي التي ُينطق يها في بدء الكالم ووصله.

)2( اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهًرا، وانطق بهمزة القطع وهمزة الوصل وصاًل وابتداًء بصفة صحيحة:
قال تعالى: : ! " # $ % & ' ( ) * + , 
   ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 K J   I H G F E D CB A @ ? < = >

.)1(  9 V U T S R Q P ON M L

)3( مثِّل لهمزة القطع وهمزة الوصل بكلمات مما درست.

)4(كيف تبدأ بنطق همزة الوصل في الكلمات اآلتية؟ مع بيان السبب.
. 9È: أ ـ
ب ـ :!9 .

ج ـ :\9 .

)1( سبأ  )33-32(.
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المقارنة بين همزتي الوصل والقطع:
أواًل : همزة الوصل:

1.تسقط في الوصل.
2.تكون في أول الكلمة فقط.

3.ال تكون ساكنة.
4.ترسم ألًفا، وُيوضع فوقها صاد صغيرة مأخوذة من كلمة )صل(.

5.ال تكون لالستفهام.
6.ال تكون مع الفعل المضارع وال الرباعي مطلًقا.

ثانًيا: همزة القطع:
1.تثبت حال البدء وحال الوصل.

2.تكون في أول الكلمة ووسطها وآخرها.
بالحركات  متحركة  وتأتي  آخرها،  وفي  الكلمة  وسط  في  ساكنة  3.تكون 

الثالث.
4.ترسم )ء( على شكل رأس حرف العين، سواء على ألف أو واو أو ياء أو 

على السطر.
5.همزة االستفهام هي همزة قطع مفتوحة.

6.تأتي مع الفعل المضارع والرباعي.


