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�آله  وعلى  �لمجتبى،  محمد  نبينا  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  ��سطفى،  �لذين  عباده  على  و�سالم  هلل،  �لحمد 

و�أ�سحابه �أئمة �لحق و�لهدى. �أما بعد :

 فاإن �لقر�آن �لكريم منهاج �لم�سلمين وينبوع حياتهم، وهو �لرحمة �لمهد�ة للعالمين، ومنه ت�ستمد �لهد�ية

تعنى  �لتي  �لمهمة  �لعلوم  من  �لتجويد  وعلم  �لكريمة.  و�لعي�سة  �لطيبة  و�لحياة  �لم�ستقيم  �ل�سر�ط  �إل��ى 

�آياته، وحفظ  �لتالوة،  حق  تالوته  على  يعين  بما  �آد�ب��ه،  ومر�عاة  �أد�ئ��ه،  كيفية  حيث  من  �لكريم   بالقر�آن 

�لذي  �لكريم  بالقر�آن  �لعناية  وجوه  من  معتبًر�  وجًها  يمثل  �لتجويد  علم  تدري�س  �أن  ريب  وال  معانيه.  وفهم 

في  �أ�سا�ًسا  مطلًبا  للنا�سئة  بتدري�سه  �لعناية  كانت  ل��ذ�  و�سرعتها؛  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  د�ستور  هو 

�لقر�آن  تحفيظ  مد�ر�س  في  �لتجويد  تدري�س  على  �ل��وز�رة  حر�ست  هنا  ومن  و�لتعليمي.  �لتربوي  �لجانبين 

يتاأ�س�س  لكي  �البتد�ئي  �لر�بع  �ل�سف  من  �بتد�ًء  �لدر��سية؛  حياتهم  من  مبكر  وقت  منذ  للطالب  �لكريم 

�لكتاب  هذ�  درو�س  ت�سمنت  وقد  �لكريم.  بالقر�آن  �لمرتبطة  �لعلوم  �أهم  من  علم  في  وعمليًّا  علميًّا  �لطالب 

له  مما  به  يتعلق  وما  �لتجويد  علم  في  �لكريم  �لقر�آن  تحفيظ  مد�ر�س  في  �لطالب  �إليها  يحتاج  �لتي  �الأ�س�س 

�إتقانه  وطريقة  �لحفظ  وف�سل  و�ال�ستماع،  �لتالوة  ك��اآد�ب  �أد�ئ��ه،  وح�سن  �لكريم  �لقر�آن  بحفظ  وثيقة  �سلة 

�لتي  �لقر�آنية،  �الآد�ب  من  وغيرها  و�آياته،  �لكريم  �لقر�آن  �سور  بع�س  وف�سائل  �لم�سحف،  و�آد�ب  ومر�جعته 

و�أخالقه. ومعامالته  عباد�ته  وفي  و�الجتماعية  �لمدر�سية  �لطالب  حياة  في  حميدة  �آثار  لها  يكون  �أن   يوؤمل 

على  للطالب  م�سجًعا  �أ�سلوبه،  ف��ي  ج��اذًب��ا  عر�سه،  ف��ي  �سائًقا  �لكتاب  ه��ذ�  يكون  �أن  على  حر�سنا  وق��د 

تنمية على  تعين  مو�سحة،  و�أن�سطة  م�سوقة،  تمهيد�ت  من  ت�سمنه  بما  منه،  �ال�ستفادة  وح�سن  معه،   �لتفاعل 

 مهار�ت �لتفكير لدى �لطالب، وتبعث فيهم روح �لم�ساركة �لفاعلة ف��ي �ل��در�س، وعل��ى تطبي�ق ما تعلموه في

ما  على  ون�سكره  تعالى  �هلل  نحمد  �لجديدة  حلته  في  للطالب  �لكتاب  هذ�  نقدم  �إذ  و�إننا  �لو�قعية.  حياتهم 

�لقر�آن. �أهل  من  يجعلهم  و�أن  الأبنائنا  �لتوفيق  يكتب  �أن  �لكريم  �هلل  �سائلين  �لعمل،  هذ�  �إتمام  من  به   مّن 

ومن �هلل تعالى وحده ن�ستمد �لعون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم �لر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.



الف�ص الدرا�صي
الث�ل
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: �جتماع �ال�ستعاذة مع �لب�سملة ........................................   �ل��������در�س  �الأو

�ل��������در�س  �لثاني: كيفية قر�ءة بع�س �لكلمات �لقر�آنية �لمكتوبة بالر�سم �لعثماني  ..... 

�ل��������در�س �لثالث: بع�س �الأخطاء �ل�سائعة في تالوة �لقر�آن �لكريم .....................  

يم ....................................   �ل��������در�س �لر�بع: ف�سائل بع�س �سور �لقر�آن �لع

ام�س: ف�سائل بع�س �آيات �لقر�آن �لكريم ................................    �ل��������در�س �ل

¢Sô¡ØdG





!#

�� �أذكر �أوجه �ال�ستعاذة مع �لب�سملة.

��  �أمي بين �أوجه �ال�ستعاذة مع �لب�سملة. 

��  �أطبق �أوجه �ال�ستعاذة مع �لب�سملة.

á!ª°ùÑdG ™e IPÉ©à°S’G ´ÉªàLG

استمع خالد إلى أحد القّراء في إذاعة القرآن الكريم، وهو يقرأ سورة الفاتحة، فالحظ استمع خالد إلى أحد القّراء في إذاعة القرآن الكريم، وهو يقرأ سورة الفاتحة، فالحظ 
إلى  ذهب  فلما  بينها،  يفصل  أن  دون  السورة  أول  في  شرع  ثم  بسمل،  ثم  استعاذ،  إلى أنَّه  ذهب  فلما  بينها،  يفصل  أن  دون  السورة  أول  في  شرع  ثم  بسمل،  ثم  استعاذ،  أنَّه 
المدرسة سأل معلم التجويد عن ذلك، فبّين له المعلم أنَّ ما فعله هذا القارئ هو أحد األوجه المدرسة سأل معلم التجويد عن ذلك، فبّين له المعلم أنَّ ما فعله هذا القارئ هو أحد األوجه 
فطلب  أيًضا،  أخر جائزة  أوجًها  هناك  وأنَّ  البسملة،  مع  االستعاذة  اجتماع  فطلب الجائزة عند  أيًضا،  أخر جائزة  أوجًها  هناك  وأنَّ  البسملة،  مع  االستعاذة  اجتماع  الجائزة عند 
خالد من المعلم أن يوضح له هذه األوجه، فقال المعلم هذا ما سنتعرض له في هذا الدرس:خالد من المعلم أن يوضح له هذه األوجه، فقال المعلم هذا ما سنتعرض له في هذا الدرس:

ا س الدر هذا نهاي ق ات
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ل ة  الب� تعا ه ا لاو ة  الب� تعا ه ا او

تجتمع االستعاذة مع البسملة عند بدء القراءة، ويجوز للقارئ حينئذ أربعة أوجه(1):
قطع االستعاذة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة. ه األول: الو

مثال ذلك:  

قطع االستعاذة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة. اني: ه ال الو
مثال ذلك:

الث: وصل االستعاذة بالبسملة وقطعهام عن أول السورة. ه ال الو
مثال ذلك:

وصل االستعاذة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة. : ه الراب الو
مثال ذلك:

(1(   إذا كان القارئ مبتدًئا تالوَته بآية من وسط سورة فإما أن  يأتي بالبسملة، ويجوز له حينئذ األوجه األربعة المذكورة، وإما أن يترك 
البسملة، ويجوز له حينئذ وجهان فقط:أولهما: الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول اآلية المبتدأ بها، وثانيهما: وصل االستعاذة 

باآلية المبتدأ بها.
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ُيعبَّر عن كل وجه من األوجه السابقة بعبارات مختصرة، ضع أمام كل وجه 
رقم العبارة المناسبة:

ن�شاطن�شاط

راأل ا

األول: قطع االستعاذة عن البسملة، وقطع 
البسملة عن أول السورة.

وصل األول بالثاين وقطع 
الثالث.

الثاين: قطع االستعاذة عن البسملة، 
وصل اجلميع.ووصل البسملة بأول السورة.

الثالث: وصل االستعاذة بالبسملة وقطعهام 
عن أول السورة.

قطع األول ووصل الثاين 
بالثالث.

الرابع: وصل االستعاذة بالبسملة، ووصل 
قطع اجلميع.البسملة بأول السورة.

المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول عىل سوريت اهلمزة والفيل. 
. المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاين عىل سوريت الفيل وقري

المجموعة الثالثة: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثالث عىل سوريت قري واملاعون.
المجموعة الرابعة: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الرابع عىل سوريت املاعون والكوثر.

موعات:  ينقسم الطالب إىل أربع 
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إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة، فكم وجًها يجوز له؟ ��

امأل الجدول اآلتي حسب المثال: ��

ماذا يجب عليك فعله فيما يأتي: ��

- إذا عرض لك ما َقَطَع قراءتك للقرآن الكريم، كُعطاس أو ُسعال، ثم ُعْدَت إليها. - إذا عرض لك ما َقَطَع قراءتك للقرآن الكريم، كُعطاس أو ُسعال، ثم ُعْدَت إليها. 
-  لو قطعت قراءتك  للقرآن الكريم إعراًضا عن القراءة، أو لكالم ال تعلق له بالقراءة، ثم-  لو قطعت قراءتك  للقرآن الكريم إعراًضا عن القراءة، أو لكالم ال تعلق له بالقراءة، ثم

     ُعْدَت إليها.     ُعْدَت إليها.

اا

: كنت غالًما في  اري  رحمه �هلل تعالى  في �سحيحه: عن عمر بن �أبي �سلمة  قا روى �لب

حج�ر ر�سو �هلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانت يدي تطي�س في �ل�سحفة، فقا لي ر�س�و �هلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يا غالم �سم �هلل، 

، فما ز�لت تل طعمتي بعد (1). ، وكل مما يلي وكل بيمين

(1(   أخرجه البخاري، رقم )5376).
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�� �أقارن بين �لر�سم �لعثماني و�لر�سم �الإمالئي.

��  �أمي بين �لر�سم �لعثماني و�لر�سم �الإمالئي في �لكتابة. 

�س �لر�سم. ��  �أقوم ل�ساني و�أ�سح �أخطائي فيما ي

ÊÉªã©dG º°SôdÉH áHƒàµŸG á«fBGô"dG äÉª!µdG ¢†©H IAGôb á«Ø«c

ماذا تالحظ؟ماذا تالحظ؟

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

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

ا س الدر هذا نهاي ق ات
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م ا الر لها  ايقا م او الر لها  ايقا ان و م الع الر كت  ات ال انالكل م الع الر كت  ات ال الكل

تلف كتابة بعض الكلامت يف القرآن الكريم عن كتابتها يف غريه؛ وذلك أنَّ القرآن الكريم كتب 
تلف يف قواعده عن الرسم اإلمالئي، مع احتادمها يف النطق؛ ولذلك فإنَّ  بالرسم العثامين الذي 
قراءة هذه الكلامت القرآنية تؤخذ بالتلقي واملشافهة عن الشي أو املعلم؛ ألنَّ القراءة سنة متبعة.

والرسم  العثماني  بالرسم  مكتوبة  الكريم،  القرآن  في  المتكررة  الكلمات  بعض  يأتي  وفيما 
اإلمالئي؛ لمعرفة كيفية النطق الصحيح بها:

رقم
مة  ا
م 

م ا

ر ا  م ا ا اآلية 
ي اآلية ية ا ر  ي

مة  ا
م 

ا

( أ(

أ أ

أ أ

بأ

أ أ
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رقم
مة  ا
م 

م ا

ر ا  م ا ا اآلية 
ي اآلية ية ا ر  ي

مة  ا
م 

ا

أ

أ

يقوم الطالب بكتابة اآلية التي وردت فيها الكلمة في الجدول السابق، 
مع بيان اسم السورة ورقم اآلية.

الدرس  في  ذكر  ما  غير   أخر كلمات  باستخراج خمس  يقوم كل طالب 
على الكلمات المتكررة مكتوبة بالرسم العثماني والرسم اإلمالئي وكيفية 

النطق الصحيح بها:

ن�شاطن�شاط

ن�شاطن�شاط

رقم
مة  ا
م 

م ا

ر ا  م ا ا اآلية 
ي اآلية ية ا ر  ي

مة  ا
م 

ا
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ميِّز بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي أثناء النطق كما في الجدول اآلتي: ��

م  مة  ا
م ا

م  مة  ا
ية ا ا ي
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�� �أ�ست�سعر �أهمية �لتلقي و�لم�سافهة عند �أخذ �لقر�آن �لكريم.

�� �أتعر على بع�س �الأخطاء �ل�سائعة في تالوة �لقر�آن �لكريم. 

�� �أنطق �لكلمات �لقر�آنية نطًقا �سحيًحا.

ËôµdG ¿BGô"dG IhÓJ ‘ á©FÉ°ûdG AÉ£NC’G ¢†©H

القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة عن القراء المتقنين، وإذا أخذ المتعلم عن المصحف 
مباشرة، فقد يقع في الخطأ في نطق بعض الكلمات القرآنية، وال سيما في بعض الكلمات 

التي قد تخفى على القارئ، وسوف نستعرض في هذا الدرس بعض هذه الكلمات:

ا س الدر هذا نهاي ق ات

¢SQódG
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قها س  ن ا س ال ع ات القراني الت ي  قهاالكل س  ن ا س ال ع ات القراني الت ي  الكل

مة قاآليةا يا ا ا ا

يتدرب الطالب على النطق الصحيح للكلمات المذكورة في الجدول 
السابق.

ابحث في السور التي درستها عن كلمات قرآنية قد يخط بعض الناس 
في نطقها، واعرضها على معلمك. ن�شاطن�شاط
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ما الطريقة التي نتعلم بها القرآن الكريم؟ ��

امأل الجدول اآلتي حسب المطلوب: ��

ر م ا مةاآليةا ق   ا ا ا
مة ا

ي  ا ا
مة

( )

( )

ري � رحمه �هلل �� في معنى قوله تعالى:  قا �الإمام �بن �لج

"قا علماوؤنا: �أي تلّبث في قر�ءته، و�ف�سل �لحر من �لحر �لذي بعده وال ت�ستعجل 
. فتدخل بع�س �لحرو في بع�س"

: اقاني رحمه �هلل  �حم �ل وقا �الإمام �أبو م

ه    ومعرفة باللحن فيه �إذ� يجري فاأو علم �لذكر �إتقان حف

(1( التمهيد في علم التجويد، شمس الدين ابن الجزري ص49.
(2( قصيدة الخاقاني المعروفة بالرائية ص5.
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يد ف�سل. �� �أ�سمي �ل�سور �لتي خ�سها �هلل تعالى بم

�� �أمي بين ف�سائل �ل�سور.

�� �أ�ستد على ف�سائل �ل�سور.

º«¶©dG ¿BGô"dG Qƒ°S ¢†©H #FÉ°†a

الله -تعالى-،  أنزلها  التي  الكتب  أفضل  الكريم هو  القرآن 
وقد خصَّ الله -تعالى- بعض سور القرآن الكريم بمزيد فضلٍ 
ة والملك والكافرون  تنويًها بمكانتها وشرفها، ومنها سوُر الفات
واإلخالص والمعوذتين وغيرها، ومما ورد في فضلها ما يأتي:

رة الفات  رة الفات    

ا أعظم سورة يف القرآن الكريم. أهنَّ من فضائل سورة الفاتحة:
امُلعىلَّ أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أال أعلمك أعظم سورة  أ سعيد بن  والدليل على ذلك: حديث 
إنَّك قلت:  يا رسول اهللا  أردنا أن نخرج قلت:  فلام  بيدي،  رج من املسجد، فأخذ  القرآن قبل أن  يف 
والقرآن  املثاين  السبع  هي  قال:    القرآن.  من  سورة  أعظم  ألعلمنَّك 

العظيم الذي أوتيته»(1).
(1(   أخرجه البخاري،  رقم )4703).

وقد خصَّ الله -تعالى- بعض سور القرآن الكريم بمزيد فضلٍ 
ة والملك والكافرون  الفات
وقد خصَّ الله -تعالى- بعض سور القرآن الكريم بمزيد فضلٍ 
ة والملك والكافرون  الفات
وقد خصَّ الله -تعالى- بعض سور القرآن الكريم بمزيد فضلٍ 

ا س الدر هذا نهاي ق ات
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