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-التفخيم لغة: التسمين.
نٌ يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. مَ ا: سِ اصطالحً

-الترقيق لغة: التنحيف.
ولٌ يعتري الحرف فال يمتلئ الفم بصداه. ا: نُحُ اصطالحً

تنقسم الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق إلى ثالثة أقسام:
)، وهي:  صَّ ضغطٍ قِظْ ا: وهي حروف االستعالء السبعة، المجموعة في قول: (خُ مُ دائمً : حروف تفخَّ أوالً

............................     ١     ............................  ٢     ............................   ٣     ............................   ٤ 

............................     ٥     ............................  ٦     ............................   ٧ 

ثانيًا: حروف تفخم تارة وترقق تارة أخر: وهي ثالثة حروف: (األلف و الالم و الراء).
ا: وهي حروف االستفال عدا األلف والالم والراء، وهي:  ثالثًا: حروف ترقق دائمً

.......................     ١     .......................  ٢     .......................  ٣     .......................  ٤     .......................  ٥ 

.......................     ٦     .......................       ٧     ........................  ٨     ........................   ٩     ........................  ١٠ 

....................... ١١     .......................  ١٢     .......................  ١٣     .......................  ١٤     ........................ ١٥ 

 ....................... ١٩  ....................... ١٧ ....................... ١٨  ....................... ١٦

جلس خالد أمام معلمه، وقرأ الجزء المطلوب منه حفظه في هذا اليوم، وفي 
ا له أنه من أهم  أثناء القراءة طلب منه المعلم العناية بالترقيق والتفخيم، مبينً
أبواب التجويد، وأن  قراءة القرآن الكريم ال يمكن أن تخلو منهما، وأنهما 

من أهم المصطلحات التجويدية التي ينبغي العناية بها.

≥«bÎdGh º«îØàdG å«M øe á«FÉé¡dG ±hô◊G ΩÉ°ùbCG

≥«bÎdGh º«îØàdG ∞jô©J
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التوضيححقهاحلرفاملثالم

١
نلحظ هنا أن احلروف واألمثلة جاءت عىل ثالث جمموعات: الرتقيقب

والياء؛  الباء  هنا  وهي  دائامً  فيها  احلروف  ترقق  جمموعة  األوىل: 
ألهنام من احلروف املستفلة.

، وهي هنا الضاد والقاف ؛ ألهنام من  والثانية: جمموعة تفخم دائامً
حروف االستعالء.

الثالثة: جمموعة تفخم أحيانًا وترقق أحيانًا أخر، وهي هنا الالم 
ا. والراء، وجاء املثال األول مفخامً والثاين مرققً

الرتقيقي

٢
التفخيمالتفخيمض
التفخيمالتفخيمق

٣
التفخيمالتفخيمل
الرتقيقل

٤
التفخيمالتفخيمر
الرتقيقر

مة إبراهيم السمنودي (١): قال العالَّ

بقِ (٢) مْ سيِّما في المطْ وَ فخِّ لْ والعُ قِ   ا رقِّ حروفَ االستفال حتمً

(١) آللئ البيان في تجويد القرآن، ص٧٧.
(٢) صفة اإلطباق: انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بالحرف فينحصر الصوت بينهما.

á∏ãeC’G

9 :
9 : 

9 :
9 : 

9 :
9 :

9 : 
9 :
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:      

Æ(١) 9
 U ÎLz«œ WI�d� ·Ëd??Š WŁöŁË ¨U ÎLz«œ WL�H� ·Ëd??Š WŁöŁ oKH�« …—u??Ý s� Ãd�²Ý√ 

∫wðü« ‰Ëb−�« V�Š UNHOMBð l� ¨p�– V³Ý U ÎMO³�

1نشاط

احلروف
املرققة

السبباحلرفالكلمةم

١

٢

٣

احلروف
املفخمة

السبباحلرفالكلمةم

١

٢

٣

(١) سورة الفلق، اآليات ١-٥.

∫v�UFð t ÒK�« ‰U�
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: التطبيق على كلمات مفردة:  أوالً
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة التفخيم فيما يفخم والترقيق فيما يرقق:

.9 :

.9 :
.9 :

.9 :

∫WOðü«  ULKJ�« w� rO�H²�« Ë√ oO�d²�« YOŠ s� ¡«d�«Ë Âö�«Ë n�_« s� q� W�UŠ s=OÐ√
©UNB�¹ Íc�« ‰«R��« sŽ WŽuL−� q� VO−ðË sO²ŽuL−� v�≈ »öD�« r�IM¹®

2نشاط

املجموعة األوىل
حالتهالكلمةاحلرفم

األلف١

الالم٢

الراء٣

املجموعة الثانية
حالتهالكلمةاحلرفم

األلف١

الالم٢

الراء٣

التطبيق العملي 

9 :

9 : 

9 :

9 : 

9 :

9 : 

9 :

9                  : 

9 :

9 :

9 : 

9 : 
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∫r¹uI²�«

ثانيًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات الكريمة اآلتية، مع مراعاة التفخيم فيما يفخم والترقيق فيما يرقق.

: تعالى:  ه  اللّ قال 

.(١)  9

(١) ما تعريف التفخيم والترقيق؟
(٢) أستخرج من الكلمات اآلتية المفخم منها والمرقق، وأنطقها بالصفة الصحيحة:

.9 : ، 9 :  ،9 :  ،9 : ، 9 : ،9 :        
(٣) سجل من حفظك ثالث كلمات تبدأ بحرف مفخم وأخر تبدأ بحرف مرقق.

ب الخطأ في العبارات اآلتية: (٤) صوِّ
        تنقسم الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق إلى ثالثة أقسام:

ا: وهي حروف االستفال. مُ دائمً           القسم األول: حروف تفخَّ
          القسم الثاني: حروف ال تفخم وال ترقق: وهي (األلف والالم و الراء).

ا: وهي حروف االستعالء.           القسم الثالث:  حروف ترقق دائمً

(١)   سورة طه، اآليات ٩-١٣.
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طريقة التفخيم:

عند نطقنـا بالحرف المفخم يتجـه ضغط الصوت 

إلـى األعلـى فيصطـدم بقبـة الحنك، وحيـث إنها 

 كالرنين  بـة فيرتـدُّ الصـوتُ عنهـا وله صـدً محدَّ

ه،  وِّ بُ ن الحـرف ورُ ـمَ يمـأل الفم؛ ممـا يؤدي إلى سِ

وهذا الصد هو التفخيم.




 ¢SQódG

ÊÉãdG

2

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H  ™bƒJCG

      ١ 

     ٢ 

    ٣ 

    ٤ 
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لتفخيم حروف االستعالء أربع مراتب(١):

األولى: المفتوح بعده ألف، نحو: :                                                          9.

الثانية: المفتوح ليس بعده ألف، نحو: :                                                  9.

.9 ويُلحق بها: الساكن بعد فتح، نحو: :

.9 الثالثة: المضموم، نحو: :

.9 ويُلحق بها: الساكن بعد ضم، نحو: :            

.9 الرابعة: المكسور، نحو: :  

.9 ويُلحق بها: الساكن بعد كسر، نحو :        

ا هي: حروف االستعالء السبعة المجموعة في قول:  تعلمت في الدرس السابق أن الحروف المفخمة دائمً
.(.................................)

وهذه الحروف ليست على مرتبة واحدة في التفخيم، بل بعضها أفخم من بعض؛ بحسب ما يعتري كل 
 ،ا بالصفات القوية كان التفخيم فيه أقو حرف من الصفات القوية أو الضعيفة، فكلما كان الحرف متصفً

ا؛ ألن فيها صفة اإلطباق.. لذا نجد أن الحروف األربعة ( ص، ض، ط، ظ ) هي األقو تفخيمً
وهذا ما سيتم توضيحه فيما يأتي:

ه -  في تمهيده (ص ١٢٧). ه -، ونقله عنه الشيخ ابن الجزري - رحمه اللّ (١) هذا ما حكاه الشيخ ابن الطحان األندلسي - رحمه اللّ

 AÓ©à°S’G ±hôM »a º«îØàdG ÖJGôe
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Æ©WFÐ«d�« v�≈ v�Ë_« s�® rO�H²�« w� UN²³ð— V�Š WOðü«  ULKJ�« V=ð—√
Æ  9                     : 9 : 9 : 9 :      ١ 

1نشاط

املرتبة الرابعةاملرتبة الثالثةاملرتبة الثانيةاملرتبة األوىل

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص١٠٧.

á∏ãeC’G

مة محمد المتولي (١): قال العالَّ

يَــهْ هِ وَ ثَـالثٍ  بٍ  اتـِ رَ مَ ـى  ـلَ عَ
ا ــهَ نُ ـاكِ سَ ـهُ  بْـلَ قَ ـا  مَ عٌ  ابـِ تَ وَ

هْ كَ ـكَ الحرَ الً بِتِلْ ـكَ شْ ـهُ مُ رِضْ افْ فَ

ـمْ آتِيَـــهْ نْـهُ ـاتُ عَ مَ خَّ ـم المفَ ثُ
ا هَ ورُ سُ كْ ا مَ هَ ومُ مُ ضْ ا مَ هَ ـتُوحُ فْ مَ

هْ كَ ــرَ ـنْ حَ لِـهِ مِ بْ ـا أَتَـى مِنْ قَ مَ فَ

التوضيحرتبتهاملثالم
١

التفخيم بحسب األوىل الرتبة يف  نلحظ هنا أن حروف االستعالء جاءت خمتلفة 
ألف  بعدها  مفتوحة  كانت  فإن  قبلها؛  ما  وحركته  سكوهنا  أو  حركتها 

فمرتبتها األوىل، وإن كانت مفتوحة أو ساكنة بعد فتح فمرتبتها الثانية،
 وإن كانت مضمومة أو ساكنة بعد ضم فمرتبتها الثالثة، وإن كانت مكسورة 
أو ساكنة بعد كرس فمرتبتها الرابعة، وهذه هي مراتب التفخيم األربعة يف 

حروف التفخيم. 

٢
٣

الثانية ٤
٥

الثالثة ٦
٧

الرابعة ٨
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∫UN²³ðd� V�Š WOðü«  ULKJ�« n=M¬√
 9 :     9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 :

Æ9 : 9 : 9 : 9 : 9 :

Æ9 : 9 : 9 : 9 :     ٢ 

2نشاط

املرتبة الرابعةاملرتبة الثالثةاملرتبة الثانيةاملرتبة األوىل

الكلامتاملرتبة

املرتبة األوىل

املرتبة الثانية

املرتبة الثالثة

املرتبة الرابعة
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 sLC²ð Ê√ vKŽ rO�H²�«  V??ð«d??�  s??�  W³ðd� qJ� r¹dJ�«  Ê¬d??I??�«  s??�   ULK� Àö??Ł  wDŽ√
 ·dŠ W¦�U¦�«  W³ðdL�«Ë  ¨sOG�«  ·d??Š  WO½U¦�«  W³ðdL�«Ë  ¨¡U??�??�«  ·d??Š  v??�Ë_«  W³ðdL�«   ULK�

Æ·UI�«

3نشاط

حرف القافحرف الغنيحرف اخلاءاملرتبة
األوىل
الثانية
الثالثة

: التطبيق على كلمات مفردة:  أوالً
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة التفخيم فيها حسب مرتبتها.

.9 :
.9 :
.9 :

.9  :
ثانيًا: التطبيق على اآليات:

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة التفخيم فيها حسب مرتبتها.
ه تعالى: : قال اللّ

.(١) 9

التطبيق العملي

(١)   سورة األنبياء، اآليات ٤٥-٤٧.
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∫r¹uI²�«

ا؟ (١) ما الحروف التي تفخم دائمً
د مراتب التفخيم في األمثلة اآلتية:  (٢) حدِّ

    أـ :  9  .
ب ـ :  9  .

 ج ـ :  9  .
  د ـ :  9  . 

(٣) مثِّل على كل حالة من حاالت التفخيم بثالثة أمثلة، وبيِّن مرتبتها.

19

تفخيم  مراتب  أن  إلى  ـ  ه  اللّ ـ رحمه  الجزري  ابن  الشيخ  ذهب 
حروف االستعالء خمس:

ا وبعده ألف،  المرتبة األولى: أن يكون حرف االستعالء مفتوحً
نحو: : 9 .

بعده  وليس  ا  مفتوحً االستعالء  حرف  يكون  أن  الثانية:  المرتبة 
ألف، نحو: : 9 .

نحو:  ا،  مضمومً االستعالء  حرف  يكون  أن  الثالثة:  المرتبة 
.9  :

المرتبة الرابعة: أن يكون حرف االستعالء ساكنًا، نحو: 

ا، نحو:  المرتبة الخامسة: أن يكون حرف االستعالء مكسورً
.9  :

وهذا المذهب سار عليه المشايخ المقرئين إال أن الراجح الذي 
عليه العمل هو المذهب األول، وهو ما درسته في هذا الدرس.






 ¢SQódG

ådÉãdG

3

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H  ™bƒJCG

     ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

    ٥ 
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ا:  ا وترقيقً ا للحرف الذي قبلها تفخيمً حرف األلف يكون تابعً
.9 : ،9 :  ،9 فتفخم بعد الحرف المفخم نحو: :

. 9 : ،9 : ،9 وترقق بعد الحرف المرقق نحو : :

9 األصل فيها الترقيق، والتغليظ عارض، وذلك  ا مرقق، حتى الالم من لفظ الجاللة : حرف الالم دائمً
9، وترقق إذا وقعت بعد  9 أو بعد ضم نحو : : إذا وقعت بعد فتح نحو : :
  9 9، ويلحق بالم الجاللة الم : 9 أو بعد كسر عارض نحو : : كسر أصلي نحو ::

. 9 9، وترقق في نحو: : فتعامل معاملتها : فتفخم في نحو :   :

األصل في الراء التفخيم، والترقيق عارض لسبب موجب، وقد يجتمع التفخيم والترقيق في بعض الكلمات، 
ولذا فالراء لها ثالثة أحوال: ١- الترقيق. ٢- التفخيم. ٣- جواز الوجهين.

أقسام  القسم األول من  التفخيم، وهي  المفخمة ومراتبها في  الحروف  الماضي على  الدرس  تعرفنا في 
التي تفخم تارة  الثاني: الحروف  القسم  نا هذا هو  سُ رْ التفخيم والترقيق، ودَ الهجائية من حيث  الحروف 

.وترقق تارة أخر

∞dC’G ±ôM : k’hCG

ΩÓdG ±ôM :É k«fÉK

AGôdG ±ôM :É kãdÉK
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أحوال الترقيق:
.9  ١     إذا كانت متحركة بالكسرة نحو:  :

. 9  ٢     إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية، وليس بعدها حرف استعالء نحو:  :

.9  ٣     إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور نحو:  :

.9  ٤     إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة نحو: :

أحوال التفخيم: 
9 و :                                        9 .  ١     إذا كانت متحركة بالفتحة أو بالضمة نحو : :

. 9 9 و :  ٢     إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة نحو : :

. 9  ٣     إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعالء غير مكسور نحو : :

 ٤     إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله فتحة أو ضمة نحو : :                                                  9.

أحوال جواز التفخيم والترقيق:
. 9  ١     إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء مكسور نحو: :

. 9 9   و :  ٢     إذا كانت ساكنة، وقبلها حرف استعالء ساكن، وقبله مكسور نحو : :
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لكل حرف من الحروف الثالثة شاهد يختص به، وذلك على النحو اآلتي:
األلف:

قال الشيخ إبراهيم السمنودي:
(١) لِفْ نِّ أُ تْبعُ األلِفْ    ما قبلها والعكسُ في الغَ ومُ كالوصل وتَ والرَّ

الالم:
قال الشيخ محمد بن الجزري:

                                                               (٢) هِ بْــدُ اللّ عَ مٍّ كَ تْحٍ أَوْ ضَ نْ فَ هِ                 عَ ــمِ اللّ مِ الالمَ مِنِ اسْ خِّ فَ   وَ
الراء:

قال الشيخ محمد بن الجزري:
نَتْ كَ يثُ سَ رِ حَ سْ دَ الْكَ اكَ بَعْ ذَ تْ    كَ ـرَ سِ ــا كُ ا مَ اءَ إذَ قِ الرَّ قِّ رَ   وَ

ال (٣) تْ أَصْ يْسَ ةُ لَ رَ سْ انتِ الكَ فِ استعال    أوْ كَ نْ مِنْ قبلِ حرْ   إنْ لم تَكُ

(١) آللئ البيان في تجويد القرآن، ص ٧٨.
(٢) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه،  ص٥.
(٣) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ص ٥.

التوضيححالتهاملثالاحلرفم
١

األلف
نالحظ هنا أن كل حرف من احلروف الثالثة وهي: التفخيم

والرتقيق  التفخيم  اعرتاه  والراء  والالم  األلف 
هـي  وهـذه  لذلك،  املوجب  السبب  بحسب 

.احلـروف التي تـفخم تارة وترقق تارة أخر

الرتقيق٢
٣

الالم
الرتقيق

التفخيم٤
٥

الراء
الرتقيق

التفخيم٦

á∏ãeC’G

 9 :
 9                 :

 9 :
 9 :
 9 :

9 :
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 rO�H²�« œË—Ë YOŠ s�Ë ¨UNM� q� w� q¬_« YOŠ s� ¡«d�«Ë Âö�«Ë n�_« sOÐ Ê—U�√
ÆUNOKŽ oO�d²�«Ë

∫VÝUML�« rJ×�« q¦Lð w²�« …dz«b�« ‰uŠ W�U×�« r�— l{√

 

Ær{ Ë√ `²� bFÐ XF�Ë «–≈ W�ö−�« kH� s� Âö�«     ١ 

ÆUNOKŽ XH�ËË WM�UÝ ¡U¹ UNK³�Ë WM�UÝ X½U� «–≈ ¡«d�«      ٢ 

Ær�H� ·dŠ bFÐ XF�Ë «–≈ n�_«     ٣ 

Æ—u�J� dOž ¡öF²Ý« ·dŠ U¼bFÐË …d�� UNK³�Ë WM�UÝ X½U� «–≈ ¡«d�«      ٤ 

Æ…d�J�UÐ W�d×²� X½U� «–≈ ¡«d�«      ٥ 

نشاط

نشاط

1

2

احلرف
وجه املقارنة

ورود التفخيم والرتقيق األصل فيها
عليها

األلف
الالم
الراء

o�dðr�Hð
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: التطبيق على كلمات مفردة:  أوالً
ا التفخيم فيما يفخم والترقيق فيما يرقق. يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبقً

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

ثانيًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين التفخيم فيما يفخم والترقيق فيما يرقق.

ه تعالى: : قال اللّ

.(١) 9

التطبيق العملي 

(١)   سورة األنبياء، اآليات ٧٨-٨٢.



26

∫r¹uI²�«

(١) ما الحروف التي تفخم تارةً وترقق تارةً أخر؟
(٢) بيِّن سبب تفخيم الراء في األمثلة اآلتية:

  .9 أـ  :
.9 ب- :

  .  9 ج- :
ل من حفظك مثالني عىل كل حالة من احلاالت اآلتية، مع بيان حالة احلرف من حيث التفخيم أو الرتقيق.  (٣) سجِّ

ب-  ألف بعد حرف استعالء. أ-  الراء املتحركة بالكرسة.  
ا.                  د-  الراء الساكنة وقبلها ياء ساكنة. ج - الم لفظ اجلاللة مكسورً

وجه الترقيق والتفخيم في (فرق) و(القطر):

القطرفرق
وجه التفخيم

وجه الترقيق

وجه التفخيم

وجه الترقيق

النظر إلى حرف االستعالء بعد الراء 
مكسور فذهبت قوته

ا إلى أن حرف االستعالء بعد  نظرً
الراء مكسور فذهبت قوته.

عدم النظر إلى الوصل، 
واالعتداد بالعارض وهو 

الوقف، وألن الساكن بينهما 
وهو الطاء حاجز حصين؛ إذ 

هو حرف استعالء قوي.

، وأن  النظر إلى ترقيقها وصالً
ما قبل الساكن المستعلي 
كسر يقتضي ترقيق الراء.



 
 ¢SQódG

™HGôdG

4

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H  ™bƒJCG

      ١ 

     ٢ 

    ٣ 
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ا من  ا إذا حذفنا من مجموع الحروف الهجائية التسعة والعشرين حرفً نستطيع معرفة الحروف المرققة دائمً
ا الحروف الثالثة (األلف والالم  ا، وحذفنا أيضً ) وهي الحروف المفخمة دائمً صَّ ضغطٍ قِظْ حروف (خُ

ا، وهي:  ا تسعة عشر حرفً والراء) التي تفخم تارة وترقق تارة أخر؛  فيصبح عدد الحروف المرققة دائمً
الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، العين، الفاء، الكاف، الميم، 

النون، الهاء، الواو، الياء.

تقدم في الدروس السابقة أن الحروف الهجائية تنقسم حيال التفخيم والترقيق إلى ثالثة أقسام:
....................................................................................................      ١  
....................................................................................................      ٢  
....................................................................................................      ٣  

ا. وموضوع درسنا هذا اليوم هو: الحروف المرققة دائمً

É kªFGO á≤bôŸG ±hô◊G

التوضيحالتوضيححكمهاملثالاحلرفمم
هلذه الرتقيقالدال١ األمثلة  مجيع  يف  احلكم  أن  هنا  نلحظ 

احلروف هو الرتقيق؛  ألن هبا صفة االستفال 
فالتزمت الرتقيق حالة واحدة.

الرتقيقاهلمزة٢
الرتقيقالسني٣
الرتقيقالذال٤
الرتقيقاحلاء٥
الرتقيقالكاف٦

á∏ãeC’G



9 :
9 :
9 :
9 :
 9 :
9 :
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 Æ‰UH²Ýô« WH¬ ·dŽ√ jÝu²L�« w½U¦�« nB�« w� wÐ ]d� UL�
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

1نشاط

مة إبراهيم السمنودي(١) : قال العالَّ

بقِ مْ سيَّما في المطْ خِّ وَ فَ لْ والعُ قِ   ا رقِّ حروفَ االستفال حتْمً

(١) آللئ البيان في تجويد القرآن، ص ٧٧.
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ÆoO�d²�« Ë√ rO�H²�« YOŠ s� ·dŠ q� W�UŠ U ÎMO³� UN�ËdŠ v�≈ WOðü«  ULKJ�« r =��√

2نشاط

9 :9 :9 :
حالتهاحروفهاحالتهاحروفهاحالتهاحروفها

: التطبيق على كلمات مفردة:  أوالً
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مع مراعاة الترقيق في الحروف المرققة. 

.9 :
.9 :

.9 :
 .9 :
.9 :

التطبيق العملي 
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ثانيًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين الترقيق في الحروف المرققة.

قــــال تـعـالـى: :

.(١) 9�

∫r¹uI²�«

(١) ما تعريف صفة االستفال؟
(٢) كم عدد الحروف المرققة؟

ا، وانطقها بصفة صحيحة. ل من حفظك أمثلة على الحروف المرققة دائمً (٣) سجِّ

تنبيهات: 
: يالحـظ أن ارتفـاع نسـبة  أوالً
الخطـأ فـي التفخيـم والترقيق 

هُ إلى اللهجات المحلية. دُّ رَ مَ
ثانيًـا: ينبغـي عـدم المبالغة في 
ترقيـق الحـروف المرققة حتى 
ال تصبح كأنها مقلقلة أو ممالة.

(١)   سورة الحج، اآليات ١-٤.






 ¢SQódG

¢ùeÉÿG

5

:¢SQódG ±GógCG
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    ٢ 

    ٣ 
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≥«bÎdGh º«îØàdG å«M øe á«FÉé¡dG ±hô◊G

É kªFGO ºîØJ ±hôM

(............................................)

≈dhC’G áÑJôŸG

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

É kfÉ«MCG ºîØJ ±hôM
iôNCG É kfÉ«MCG ≥bôJh

(............................................)

á«fÉãdG áÑJôŸG

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

É kªFGO ≥bôJ ±hôM

(............................................)

áãdÉãdG áÑJôŸG

...........................................
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السبباحلرف املرققالكلمةم
١
٢
٣
٤
٥

السبباحلرف املفخمالكلمةم
١
٢
٣
٤
٥

أقرأ اآليات الكريمة اآلتية، وأطبِّق التفخيم أو الترقيق على جميع الحروف بحسب حالة كل حرف، مع 
تدوين خمسة حروف مفخمة، وخمسة حروف مرققة مبينًا سبب ذلك.

: تعالى:  ه  اللّ قال 

.(١)  9 

(١) سورة الكهف، اآليات ١-٩.



:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H  ™bƒJCG

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 




 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

6
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مخرجها: أقصى الحلق مما يلي الصدر.
صفاتها: الجهر، الشدة، اإلصمات، االنفتاح، االستفال.

ه - : (أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج  قال الشيخ محمد بن الجزري - رحمه اللّ
به  المعروفة  وتوفية كل حرف صفته  مقاربه،  به عن  يمتاز  ا  به تصحيحً المختص  كل حرف من مخرجه 
ا وسليقة) (١).  ه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعماالً يصير ذلك له طبعً جُ رِ توفيةً تُخْ

ن ما أفدته منه: ل النص السابق، ثم أدوِّ أتأمَّ
ة. دَ  ١     أن إتقان قراءة القرآن يبدأ بتصحيح مخرج كل حرف على حِ

 ٢     أن صفات الحروف تميز المتجانس والمتقارب عن بعض.

..............................................................      ٣ 

المراد بتجويد الحروف 

ـتَى (٣) ا فَ تٌ يَ مْ صَ ةٌ وَ دَّ شِ تْحٌ وَ ا              فَ ـتَ ـبَ الٌ ثَ تِفَ رٌ واسْ هْ زِ جَ مْ هَ لِلْ

ه-: قال الناظم -رحمه اللّ

(١) النشر في القراءات العشر (٢١٤/١).
(٢) قال الشيخ القرطبي: (فمن كان ذا نفس سامية إلى التبحر في هذا الفن واالتسام بهذا العلم فليرضْ نفسه في قصر كل حرف من الحروف 

األصول على مخرجه وحده، وقطعه عن مزاحمه وضده) الموضح في التجويد، ص ٩٩.
(٣)  نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٧٠.

 Iõª¡dG ójƒŒ



المراد بتجويد الحروف: قصر كل حرف على مخرجه بحيث ال يزاحمه غيره (٢). 
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.9 : ،9 ر القارئ من تفخيم النطق بالهمزة حال االبتداء، نحو: : ذَ أ-يَحْ
.9 : ،9 بيِّن القارئ نبرتها حال الوقف عليها، نحو:: ب-يُ

ج-ينبغي الحرص على عدم إخفائها إذا كانت حركتها الضمة أو الكسرة، نحو:
.9 : ،9 :

.9 د-ينبغي العناية ببيان الهمزة وإال صارت هاء، نحو: :

مخرجها: الجوف.
صفاتها: الجهر، الرخاوة، االنفتاح، اإلصمات، االستفال.

 äÉ¡«ÑæàdG

 ∞dC’G ójƒŒ

اكُ  رَ ا إِدْ ـافٍ لهَ صَ سِ أَوْ ـمْ في خَ اكُ    رَ تـِ ا اشْ فُ المـدِّ لهَ ــرُ أَحْ وَ
تَا(١) بَ الٌ ثَ اتُ كلٍّ واستِفَ ــــمَ إِصْ دْ أَتَى   ـتْحٌ قَ فَ رٌ وَ ـهْ ةٌ جَ ـاوَ خَ رَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٦٩.
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أ- الحذر من جريان الغنة عند النطق باأللف.
 ،9 : ،9 ا، نحو: : ا وتفخيمً ب- تكون األلف تابعة للحرف الذي قبلها ترقيقً

.9 : ،9 :
ج- تُعطى األلف حقها من المد والتمكين من غير زيادة أو نقصان.

.9 ا عن التنوين المنصوب حال الوقف، نحو: : د- تكون األلف عوضً

مخرجها: الشفتان.
صفاتها: الجهر، الشدة، االستفال، االنفتاح، اإلذالق، القلقلة.

 AÉÑdG ójƒŒ

  

Æ©‰√® bFÐ U� v�≈ dEM�UÐ wzU−N�« UN³Oðdð V�Š …eLN�« ·dŠ  UH¬ VÒð—√
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ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ?µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ?¥ 

1نشاط

 äÉ¡«ÑæàdG
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ا. أ- الحذر من جريان الغنة عند النطق بالباء؛ كي ال تنقلب ميمً
ب- الحذر من إخراج الباء ممزوجة بالفاء.

.9 : ،9 ج- إذا سكنت الباء وجب النطق بها مقلقلة مرققة، نحو: :

ليين. مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يقابله من أصول الثنيتين العُ
صفاتها: الشدة، الهمس، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

 AÉàdG ójƒŒ

(١) لُ لقُ قْ ذا تَ رٌ كَ هْ ةٌ جَ قَ الَ لُ               ذَ فُّ دةٌ تَسَ تْحٌ شِ للبَاءِ فَ

سُ  (٢) مْ الٌ خَ تِفَ اسْ تَاحٌ وَ تُ انفِ مْ صَ سُ    مْ اكَ هَ ذَ ةٌ كَ دَّ للتَاءِ شِ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٩٣.
(٢) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٨٨.

 äÉ¡«ÑæàdG
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 ،9 أ-إذا اجتمعت التاء مع الطاء فليُحرص على بيان حرف التاء  وهمسها وترقيقها، نحو: :

9   وإال انقلبت معهما طاء. وهكذا إذا التقت القاف نحو: :

ب-الحذر من إدخال شائبة الزاي والسين على التاء مع الهمس.

 ، 9 توقـى مـن انقالبهـا إلـى دال، نحـو: : ج-إذا اجتمعـت التـاء مـع مثلهـا أو مـع الـدال فيُ

.9 :

د-إذا سكنت وأتى بعدها طاء أو دال أو تاء وجب إدغامها فيهن، نحو: :                                                                                                            9، :

. 9

  

 w� Ãd�L�« ÂU�√ ·Ëd×�« WLzU� w� ·d×�« r�— l{uÐ ¨tłd��Ë ·d×�« sOÐ jÐ—√
∫Ã—U�L�« WLzU�

2نشاط

احلروفاملخارجرقم
(١) اهلمزةاللسان
(٢) األلفالشفتان
(٣) الباءاجلوف
(٤) التاءاحللق

 äÉ¡«ÑæàdG
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∫wðü« ‰Ëb−�« V�Š  UHB�« YOŠ s� ¡U²�«Ë ¡U³�«Ë n�_«Ë …eLN�« sOÐ Ê—U�√

3نشاط

الصفات اخلاصة احلرفم
بأحد احلروف

الصفات املشرتكة بني 
احلروف األربعة

الصفات املشرتكة بني 
حرفني فأكثر

اهلمزة١
األلف٢
الباء٣
التاء٤

التطبيق العملي 
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ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:

يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف من الحروف 

األربعة (الهمزة، واأللف، والباء، والتاء):

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :
.9 :

ثالثًا: التطبيق على اآليات:

من  حرف  كل  على  الواردة  والتنبيهات  وصفاته،  الحرف  مخرج  مراعين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ 

الحروف األربعة (الهمزة، واأللف، والباء، والتاء):

ه تعالى:: قال اللّ

.(١)  9

(١) سورة الملك، اآليات ١-٣.
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∫r¹uI²�«

ن في دفترك مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (الهمزة، األلف، الباء، التاء)، على النحو اآلتي:  (١) دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة غير  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
صحيحة فيما يأتي:

ا عن التنوين المنصوب حال الوقف.                                              صواب          خطأ أ- تكون األلف عوضً
ب- إذا سكنت الباء وجب النطق بها مقلقلة مفخمة.                                                            صواب          خطأ
ج- الحذر من إدخال شائبة الزاي والسين على التاء مع الهمس.                                        صواب          خطأ
بيِّن القارئ نبرة الهمزة حال الوقف عليها.                                                     صواب          خطأ د- ينبغي أن يُ

ا، مع مراعاة إخراج الهمزة والباء والتاء من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ  األمثلة اآلتية جهرً

.(١) 9 أ- قال تعالى: :
.(٢)  9 ب-  قال تعالى: :

.(٣) 9 ج-  قال تعالى: :

صفاتهخمرجهاحلرفم

تعريف صفتي الهمس والجهر:

س عند النطق بالحرف. الهمس: جريان النَّفَ

س عند النطق بالحرف. الجهر: انحباس جريان النَّفَ

افات، اآلية ٦٢. (١) سورة الصّ
افات، اآلية ١٧٩. (٢) سورة الصّ

افات، اآلية ٦٣. (٣) سورة الصّ
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يين. لْ مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنيتين العُ
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

أ- الحذر من الجهر في الثاء حتى ال يلتبس لفظها بالذال.
. 9 : ،  9 ب- إذا وقع بعد الثاء ألف وجب ترقيقها، نحو: :

يدخل أن  مخافة    9 :  ،  9 : نحو:  بيانها،  وجب  الثاء  تكررت  إذا  ج- 
الكالم إخفاء.

د- إذا وقعت الثاء ساكنة قبل حرف االستعالء تأكد وجوب بيانها؛ لضعفها وقوة حرف االستعالء بعدها، 
.9 : ، 9 نحو:  :

ب للقارئ صورة الحرف وكيفية النطق به، ولهذا يأتي هذا الدرس إكماالً لما سبق،  تجويد الحروف يقرِّ
والحاء  والجيم  الثاء  وهي:  التالية،  األربعة  الحروف  تجويد  عن   الدرس  هذا  في  الكالم  سيكون  حيث 

والخاء.

 AÉãdG ójƒŒ

ـتَى (١) ا فَ الٌ يَ تِفَ تُ اسْ مْ ةٌ صَ اوَ خَ دْ أَتَى       رَ تَاحٌ قَ انْفِ سٌ وَ مْ اءِ هَ للثَّ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٩٢.



 äÉ¡«ÑæàdG
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مخرجها: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك  األعلى.
صفاتها: الجهر، االنفتاح، االستفال، اإلصمات، القلقلة، الشدة.

توقى من دخول الشين على الجيم إذا أُهملت الشدة والجهر. أ - يُ
ر من أن تُجعل شينًا؛ ألنهما من مخرج واحد، نحو:  ذَ ا وجب الحَ ب- إذا سكنت الجيم سكونًا الزمً

.9 :                                                                                                                                                        9 و :
ج- إذا جاءت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها؛ لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدة 

9 و :                                                                                                                                                                                                                                            9. فيها، نحو: :
بعد  الذي  الحرف  لئال يخفى  ا؛  البيان لهما الزمً المشددة حرفٌ مشدد خفي كان  الجيم  بعد  أتى  إذا  د- 

.9 الجيم، نحو: :

 º«÷G ójƒŒ

هْ (١) غِ لَ تُ انفتاحٌ واستفالٌ فاصْ مْ صَ هْ    لَ قَ لْ قَ ةٌ وَ دَّ رٌ شِ هْ يمِ جَ جِ لِلْ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٧٧.

 äÉ¡«ÑæàdG
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مخرجها: وسط الحلق.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

 AÉ◊G ójƒŒ

تَى (١) ا فَ االنفتاحُ االستفالُ يَ وَ سٌ أَتَى                  مْ وةٌ هَ خْ تٌ رَ مْ اءِ صَ للحَ

.9 9 و : أ – إذا أتى بعد الحاء ألفٌ وجبت المحافظة على ترقيقها، نحو: :
 9 ب- يحرص على بيان لفظها عند وقوع العين بعدها؛ ألنهما من مخرج واحد، نحو: :

.9 و:
ج- يجب الحرص على بيانها إذا سكنت ووقع بعدها هاء؛ لئال تُدغم الهاء فيها؛ لقرب المخرجين، نحو: 

.9 :
.9 9 و: د- يجب العناية بترقيقها إذا جاورها حرف االستعالء، نحو: :

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٣.

 äÉ¡«ÑæàdG
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مخرجها: أدنى الحلق مما يلي الفم.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستعالء، االنفتاح، اإلصمات.

 AÉÿG ójƒŒ

ا (١) مَ هَ سٌ افْ مْ وٌ وصمتٌ ثم هَ ا                           رخْ مَ لَ تْحٌ اعْ فَ ال وَ اءِ االستِعَ للخَ

.9 أ ـ الحذر من إخفاء همس الخاء؛ لئال تنقلب غينًا، نحو: :
ب ـ الحذر من ترقيق الخاء؛ ألنها من حروف االستعالء.

.9 ج ـ الحذر من ضم الشفتين أثناء تفخيمها، نحو: :
.9 9 و : د ـ إخالص لفظها إذا سكنت، وإال ربما انقلبت غينًا، نحو: :

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٥.
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∫tłd�� v�≈ WOðü« ·Ëd×�« s� ·dŠ q� V�½Ô√
©¡U��«Ë ¨¡U×�«Ë ¨rO−�«Ë ¨¡U¦�«Ë ¨¡U²�«Ë ¨¡U³�«Ë ¨n�_«Ë ¨…eLN�«®

1نشاط

الشفتاناللساناحللقاجلوف

  

 ¨…ËUšd�« ¨fLN�« ¨ UL¬ù« ¨ÕU²H½ô« ¨¡öF²Ýô« ¨‰UH²Ýô«® WOðü«  UHB�« n=M¬√
∫wðü« ‰Ëb−�« V�Š ©…bA�« ¨WKIKI�« ¨dN−�«

2نشاط

الصفات اخلاصة احلرفم
بأحد احلروف

الصفات املشرتكة 
بني 

احلروف األربعة

الصفات املشرتكة 
بني 

الثاء واحلاء واخلاء

الصفات املشرتكة 
بني الثاء واجليم 

واحلاء
الثاء١
اجليم٢
احلاء٣
اخلاء٤
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∫wðQ¹ ULO� UNOKŽ Vðd²L�« dŁ_«Ë W�U×�« sOÐ jÐ—√

3نشاط

األثر املرتتباحلالةم
انقالهبا غينًااجلهر يف الثاء١
إدغام اهلاء فيهاإمهال الشدة واجلهر يف اجليم٢
دخول الشني عليهاعدم بيان احلاء إذا سكنت ووقع بعدها هاء٣
انقالهبا غينًاعدم تبيني مهس اخلاء٤
التباس لفظها بالذالعدم إخالص لفظ اخلاء إذا سكنت٥

: التطبيق على حروف مفردة:  أوالً
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. ث  ، ث  ، الثاء : ث

 . ج   ، ج  ، الجيم: ج

. ح  ، ح  ، الحاء: ح 

. خ  ، خ  ، الخاء: خ 

التطبيق العملي 
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ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من 

الحروف األربعة (الثاء، والجيم، والحاء، والخاء):
.9 :

. 9 :
 .  9                                         :
.  9 :

.9                                                             :
.9 :

.   9 :
.9 :

. 9 :
.9 :

ثالثًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين مخرج الحرف وصفاته، والتنبيهات الواردة على كل حرف من 

الحروف األربعة (الثاء، والجيم، والحاء، والخاء):

قال تعالى::

.(١) 9

(١) سورة الملك، اآليتان ٤-٥.
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∫r¹uI²�«

ن في دفترك مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (الثاء، الجيم، الحاء، الخاء) على النحو اآلتي:  (١) دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
غير صحيحة فيما يأتي:

أ- إذا وقع بعد الثاء ألف وجب تفخيمها.                                      صواب     خطأ
ا وجب الحذر من أن تُجعل شينًا ؛ ألنهما من مخرج واحد.      صواب     خطأ ب- إذا سكنت الجيم سكونًا الزمً
ج- إذا أتى بعد الحاء ألفٌ وجبت المحافظة على ترقيقها.                                                      صواب    خطأ
د- الحذر من تفخيم الخاء ؛ ألنها من حروف االستفال.                                            صواب    خطأ

ا،مع مراعاة إخراج الخاء والحاء والجيم و الثاء من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ  األمثلة اآلتية جهرً
.(١) 9 أ- قال تعالى: :

.(٢) 9 ب- قال تعالى: :
.(٣) 9 ج- قال تعالى: :

 .(٤) 9 د-قال تعالى: :

صفاتهخمرجهاحلرفمم

(١) سورة ص، اآلية ٨٣.

(٢) سورة ص، اآلية ٥٩.
(٣) سورة الصافات، اآلية ١٢.

(٤) سورة يس، اآلية ٦٢.
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تعريف صفات الشدة والرخاوة 
والتوسط:

الشدة: انحباس جريان الصوت عند 
النطق بالحرف.

الرخاوة: جريان الصوت عند النطق 
بالحرف.

التوسط أو البينية: اعتدال الصوت 
عند النطق بالحرف.
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يين. لْ مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول  الثنيتين العُ
صفاتها: الجهر، الشدة، اإلصمات، االنفتاح، االستفال، القلقلة.

.9 أ- العناية ببيان جهر الدال؛ لئال تنقلب تاء، نحو: :
. 9 : ،9 ب- إذا لقيت الدالَ  المٌ أو نونٌ وجب بيان الدال؛ حتى ال تُدغم فيهما، نحو: :

ج- إذا تكررت الدال وأتت مشددة أو غير مشددة  وجب بيان كل  منهما؛ لصعوبة التكرير على اللسان، 
.9 : ، 9 نحو: :

9 ؛ لئال تفخم  :، 9 د- ال بد من ترقيق الدال إذا جاءت بعد حرف مفخم، نحو: :
فتصير طاء مهملة.

ل هذه الحروف األربعة أالحظ ما يأتي:  عند تأمُّ
١.أن رسم الدال والذال متشابهان وكذا الراء والزاي.

٢.أن هذه  الحروف األربعة متشابهة في ترتيبها، متقاربة في مخارجها وصفاتها.

د ، ذ ، ر، ز

 ∫GódG ójƒŒ

(١) هْ لَ قِ ُ فاعْ لُ فْ ُ وسُ تحُ ُ فَ وشدةُ لهْ    قَ لْ رٌ قَ هْ جَ ماتٌ وَ للدالِ إصْ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٨٧.

       



 äÉ¡«ÑæàdG
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يين. لْ مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنيتين العُ
صفاتها: الجهر، االنفتاح، االستفال، الرخاوة، اإلصمات.

يين. لْ مخرجها: طرف اللسان قريبًا إلى ظهره مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العُ
صفاتها: الجهر، التوسط، االنفتاح، االستفال، اإلذالق، االنحراف، التكرير.

أ – إذا جاور الذالَ حرف مفخم فيعتنى بترقيقها وبيان استفالها، وإال فربما انقلبت ظاء، نحو: 
.9 9 و: :

 9 ب- إذا سكنت الذال وأتى بعدها نون وجب إظهارها؛ لئال تدغم في النون، نحو: :
.9 و:

.9 ج- إذا أتى بعدها حرف مهموس وجب بيان جهرها، وإال عادت ثاء، نحو: :
د- الحذر من المبالغة في ترقيق الذال ؛ لئال تصير ثاء كما يفعله بعض الناس.

 ∫GòdG ójƒŒ

 AGôdG ójƒŒ

ا (١) ذَ ماتٌ خُ خوٌ ثم إصْ ا                                 فتحٌ ورَ ذَ للذالِ االستفالُ مع جهرٍ كَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٩١.

 äÉ¡«ÑæàdG
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توقى اإلفراط في تكريرها. أ – التكرار صفة ذاتية في الراء على التحقيق، لكن يُ
بالغ قومٌ في إخفاء تكريرها مشددة، فيأتون بها محصرمة شبيهة بالطاء، وهذا خطأ ال يجوز. ب- يُ

ج- يُحترز حال ترقيقها من نحولها نحوالً يذهب أثرها وينقل لفظها من مخرجها.
9، وكذا  د- إذا لقيت الراءُ حرفَ النون اُعتني ببيان الراء وإال اندغمت في النون، نحو: :

9 ؛ لقربهما من الراء. عند الالم نحو: :

أ – العناية ببيان جهر الزاي ؛ ألنها ال تتميز عن السين إال به.
ب- إذا سكنت و أتى بعدها حرف مهموس أو مجهور تأكد بيانها ؛ لئال يقرب لفظها من لفظ السين، نحو: 

. 9 9     و : 9 و : 9 و : :

فليين. مخرجها: طرف اللسان مع فويق الثنيتين السُ
صفاتها: الجهر، الرخاوة، االنفتاح، االستفال، اإلصمات، الصفير.

 …GõdG ójƒŒ

تْحٌ قد يُقلْ (٢) وٌ ثم فَ خْ تٌ ورَ مْ صَ ستفِلْ            فيرٍ مُ عْ صَ هرٌ مَ للزاي جَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٨٥. 
(٢) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٩٠.

تْ (١) طَ سِّ الٌ وُ تِفَ هرٌ واسْ تْحٌ وجَ تْ                           فَ رَ رِّ افٌ كُ رَ لْقٌ وانْحِ اءِ ذَ للرَّ

 äÉ¡«ÑæàdG

 äÉ¡«ÑæàdG
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∫tłd�� v�≈ WOðü« ·Ëd×�« s� ·dŠ q� V�½Ô√
 ¨‰«c�«Ë ¨‰«b�«Ë ¨¡U��«Ë ¨¡U×�«Ë ¨rO−�«Ë ¨¡U¦�«Ë ¨¡U²�«Ë ¨¡U³�«Ë ¨n�_«Ë ¨…eLN�«®

Æ©Í«e�«Ë ¨¡«d�«Ë

1نشاط

الشفتاناللساناحللقاجلوف

  

 ¨…ËUšd�« ¨fLN�« ¨ UL¬ù« ¨ÕU²H½ô« ¨¡öF²Ýô« ¨‰UH²Ýô«® WOðü«  UHB�« n=M¬Ô√
∫wðü« ‰Ëb−�« V�Š ©…bA�« ¨WKIKI�« ¨dN−�«

2نشاط

الصفات اخلاصة احلرفم
بأحد احلروف

الصفات املشرتكة 
بني احلروف األربعة

الصفات املشرتكة 
بني الدال والذال 

والزايوالزاي

الصفات املشرتكة 
بني الذال والزاي

الدال١
الذال٢
الراء٣
الزاي٤

9 ؛ لثقل التكرار. ج- إذا تكررت الزاي وجب بيانها، نحو: :
.9 9 و : د- ال بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف، نحو::
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 ∫wðQ¹ U� q=KŽÔ√
Æ‰«b�« ÊUOÐ VłË Êu½ Ë√ ÏÂô Ó‰«b�«  —ËUł «–≈      ١ 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫qOKF²�«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ‰«c�« oO�dð w� WG�U³L�« s� —c×�« V−¹      ٢ 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫qOKF²�«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 sO³ð r� «–≈ ULNO� UN�Užœù W{dŽ p�– ÊU� Âö�« Ë√ ÊuM�« ·dŠ Ô¡«d�«  —ËUł «–≈      ٣ 

Æ¡«d�«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫qOKF²�«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

3نشاط
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: التطبيق على حروف مفردة:  أوالً
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. د  ، د  ، الدال : د
 . ذ  ، ذ  ، الذال: ذ
. ر  ، ر  ، الراء: ر

. ز  ، ز  ، الزاي: ز

ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من 

الحروف األربعة (الدال، الذال، الراء، الزاي):
.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

التطبيق العملي 
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ثالثًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين مخرج الحرف وصفاته، والتنبيهات الواردة على كل حرف من الحروف األربعة 

(الدال، الذال، الراء، الزاي). 
ه تعالى: : قال اللّ

.(١)  9

∫r¹uI²�«

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (الدال، الذال، الراء، الزاي) على النحو اآلتي:  (١) دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة غير  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
صحيحة فيما يأتي:

أ- ال بد من ترقيق الدال إذا جاءت بعد حرف مفخم.                                         صواب    خطأ
ب- إذا سكنت الذال وأتى بعدها نون وجب إدغامها.                                          صواب    خطأ
ج- إذا جاورت الراءُ حرف النون اُعتني ببيان الراء وإال أدغمت في النون.                   صواب    خطأ
د- ال بد من ترقيق الزاي إذا أتى بعدها ألف.                                                                    صواب    خطأ

ا،مع مراعاة إخراج الدال والذال والراء و الزاي من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ األمثلة اآلتية جهرً
.(٢) 9 أ-قال تعالى: :

. (٣) 9 ب-قال تعالى: :
.(٤) 9 ج- قال تعالى: :

.(٥) 9 د- قال تعالى: :

صفاتهخمرجهاحلرفم

(١)   سورة الملك، اآليات ٦-١١.
(٢)   سورة الصافات، اآلية ٤٣.
(٣)   سورة الصافات، اآلية ٧٢.
(٤)   سورة الصافات، اآلية ٣٧.

(٥)   سورة يس، اآلية ٥٦.
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تعريف صفتي االستعالء واالستفال:
اللسان إلى الحنك األعلى  االستعالء : ارتفاع 

عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه.
االستفال: انخفاض اللسان عن الحنك األعلى 
عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت إلى 

قاع الفم.






 ¢SQódG

™°SÉàdG

9

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H  ™bƒJCG

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 
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ليين. فْ مخرجها: طرف اللسان مع فويق الثنيتين السُّ
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االنفتاح، االستفال، اإلصمات، الصفير.

.9 ا، نحو: : ينت بتؤدة، وإال صارت صادً أ-إذا جاء بعد السين حرف إطباق بُ
.9 ب-إذا سكنت وجاء بعدها حرف الجيم بينت بعناية؛ لئال تنقلب إلى الزاي، نحو: :

ج-امتازت السين بالهمس، ولواله لكانت زايًا.
.9 ، نحو: : تْ رَ رِّ تْ أو كُ دَ دِّ تأنى فيها إذا شُ د-يُ

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية، وأالحظ كيف ينطق السين والشين والصاد والضاد. 

                             9 :                             9 :                             9 :                              9 :

 Ú°ùdG ójƒŒ

همسٌ صفيرٌ يا فتى وانفتَحتْ (١) لتْ              تٌ سفَ مْ خوٌ ثم صَ ينِ رَ للسِّ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٨٩.



 äÉ¡«ÑæàdG
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مخرجها: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلصمات، التفشي.

ليين. فْ مخرجها: طرف اللسان مع فويق الثنيتين السُّ
صفاتها: االستعالء، اإلطباق، اإلصمات، الصفير، الهمس، الرخاوة.

 ،9 أ-العناية ببيان تفشي الشين، وهو على ثالثة أقسام: األعلى: يكون في حال تشديدها، نحو: :
.9 9،  األدنى: يكون في حال تحركها،  نحو:   : واألوسط: يكون في حال سكونها، نحو: :

.9 قِفَ على الشين فال بد من بيان تفشيها، وإال صارت كالجيم، نحو: :    ب- إذا وُ
.9 ج- إذا وقع بعد الشين جيم وجب بيان لفظها ؛ لئال تقترب من لفظ الجيم، نحو: :

.9 9 و : د-الحذر من تفخيم لفظها عند مجاورة الحروف المستعلية، نحو::

 Ú°ûdG ójƒŒ

 OÉ°üdG ójƒŒ

قِلْ (١) دْ نُ تْحٌ قَ مَّ فَ وٌ ثُ خْ رِ تٌ وَ مْ ستفِلْ               صَ شٍّ مُ عَ تَفَ سٌ مَ مْ ينِ هَ للشِّ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٧.

 äÉ¡«ÑæàdG
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قا (١) قِّ تٌ حَ مْ يرٌ ثم صَ فِ وٌ صَ خْ سٌ اطبَقا                     رَ مْ هَ ال وَ ادِ االستِعَ للصَّ

رْ (٢) هِ بَاقٌ شُ إطْ وٌ وَ رْ           إطالةٌ رخْ هِ ال جُ عَ استِعْ اتٌ مَ مَ للضاد إصْ

ا مع ما يحاذيها من األضراس العليا. مخرجها: إحد حافتي اللسان أو منهما معً
صفاتها: الجهر،الرخاوة، اإلطباق، االستعالء، اإلصمات، االستطالة.

 OÉ°†dG ójƒŒ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٨٩.
(٢) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٩.

 ،9 : الزاي، نحو:  إطباقها واستعالئها، وإال قربت من  بيان  بد من  بعدها طاء فال  أتى  أ-إذا 
. 9 :

ب-إذا أتى بعدها تاء فال بد من بيان لفظ الصاد وتصفية النطق بها، وإال بادر اللسان إلى جعلها سينًا ؛ ألن السين 
.9 9 و : أقرب إلى التاء من الصاد إلى التاء، نحو: :

 9 : الزاي، نحو:  إذا سكنت وأتى بعدها دالٌ فالبد من تصفية لفظها؛ لئال يخالطها لفظ  ج- 
.9 و:

نحو:  المشددة،  والصاد   9 : نحو:  الساكنة،  الصاد  بين  النطق  في  التفريق  من  بد  ال  د- 
.9 :

          

 äÉ¡«ÑæàdG
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. بِهَ بالظاء أو الطاء أو الدال المفخمة، فهذا كله خطأ بيِّنٌ تَ أـ   يجب بيان النطق بالضاد من مخرجها وتخليصها؛ لئال تَشْ
بـ  إذا سكنت وأتى بعدها حرفُ إطباقٍ وجبَ الحرص على  لفظ الضاد وذلك ببيان اإلطباق، لئال يسبق اللسان 

.9 9 و : إلى ما هو أخف عليه وهو اإلدغام، نحو: :
9  و : جـ  إذا أتى بعد الضاد ظاء وجب االعتناء ببيان إحداهما عن األخر، نحو: : 

.9
د ـ إذا تكررت الضاد فالبد من بيان كل واحدة منهما؛ ألن بيانها عند مثلها آكد من بيانها عند مقاربها، نحو: 

.9 9 و : :

  

ÆUNM� q� Ãd�� YOŠ s� œUC�«Ë œUB�«Ë sOA�«Ë sO��« sOÐ Ê—U�√

1نشاط

أوجه االتفاقاحلرف
أوجه االختالف

( ماخيتص به كل 
حرف )

السني

الشني

الصاد

الضاد

 äÉ¡«ÑæàdG
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∫W×O×B�« WÐUłù« —U²š√ ©±
∫w¼ œUC�«Ë œUB�«Ë sOA�«Ë sO��« sOÐ W�d²AL�«  UHB�« ?±

©‰UH²Ýô«Ë …ËUšd�«®  © UL¬ù«Ë …ËUšd�«®   ©fLN�«Ë …ËUšd�«®
∫sOA�«Ë sO��« sOÐ W�d²AL�«  UHB�« X×ð U ÎÒDš l{√ ©≤

 ¨wAH²�«  ¨W�UD²Ýô« ¨dOHB�« ¨ U??L??¬ù« ¨‰U??H??²??Ýô« ¨ÕU??²??H??½ô«  ¨…ËU??šd??�«  ¨f??L??N??�«®
Æ©dN−�«¨‚U³Þù« ¨¡öF²Ýô«

∫œUC�«Ë œUB�« sOÐ W�d²AL�«  UHB�« X×ð sODš l{√ ©≥
 ¨wAH²�«  ¨W�UD²Ýô« ¨dOHB�« ¨ U??L??¬ù« ¨‰U??H??²??Ýô« ¨ÕU??²??H??½ô«  ¨…ËU??šd??�«  ¨f??L??N??�«®

Æ©dN−�« ¨‚U³Þù« ¨¡öF²Ýô«

  ∫wðQ¹ U� œ =bŠÔ√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫w¼ WFÐ—_« ·Ëd×�« w�UÐ sŽ sO��« ·dŠ UNÐ eOLð w²�« WHB�« ?±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫w¼ WFÐ—_« ·Ëd×�« w�UÐ sŽ sOA�« ·dŠ UNÐ eOLð w²�« WHB�« ?≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫UL¼ WFÐ—_« ·Ëd×�« w�UÐ sŽ œUC�« ·dŠ ULNÐ eOLð ÊU²K�« ÊU²HB�« ?≥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

نشاط

نشاط

2

3
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: التطبيق على حروف مفردة:  أوالً
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. س  ، س  ، السين : س
 . ش   ، ش  ، الشين: ش

. صُ  ، صِ  ، الصاد: صَ 
. ضُ  ، ضِ  ، الضاد: ضَ

ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:

يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

األربعة (السين، والشين، والصاد، والضاد):

.9 :

.9 :

.9 :

.9 :

.9 :

.9 :

.  9 :

.   9 :

التطبيق العملي 
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ثالثًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين مخرج الحرف وصفاته، والتنبيهات الواردة على كل حرف من 

الحروف األربعة (السين، والشين، والصاد، والضاد).
قال تعالى::

.(١)  9

∫r¹uI²�«

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (السين، والشين، والصاد، والضاد)  على النحو اآلتي:  (١) دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
غير صحيحة فيما يأتي:

خطأ أ-امتازت السين باالستعالء، ولواله لكانت زايًا.                                                            صواب 
خطأ  ب-إذا وقع بعد الشين جيم وجب بيان لفظها ؛ لئال تقترب من لفظ الجيم.                صواب 
خطأ ج-إذا أتى بعد الصاد طاء فالبد من بيان إطباقها واستعالئها.                                         صواب 
خطأ د-إذا سكنت الضاد وأتى بعدها حرفُ إطباقٍ وجبَ الحرص على لفظ الضاد.          صواب 

صفاتهخمرجهاحلرفمم

(١) سورة الملك، اآليات ١٢-١٤.
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ا، مع مراعاة إخراج السين والشين والصاد والضاد من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

.(١) 9 أ- قال تعالى: :

.(٢) 9 ب- قال تعالى: :

.(٣) 9 ج- قال تعالى: :

تعريف صفتي اإلطباق واالنفتاح:
بيـن  الصـوت  انحصـار  اإلطبـاق: 
اللسـان والحنك األعلـى عند النطق 

بالحرف.
االنفتاح: افتراق الصوت بين اللسان 
والحنك األعلى عند النطق بالحرف.

(١) سورة يس، اآلية ٦٦.
(٢) سورة الصافات، اآلية ٧.

(٣) سورة الصافات، اآلية ٢٧.






 ¢SQódG

ô°TÉ©dG

10

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H  ™bƒJCG

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 



73

يين. لْ مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العُ
صفاتها: الجهر، الشدة، اإلطباق، االستعالء، اإلصمات، القلقلة.

ا، وتبقى لها صفتا: اإلطباق واالستعالء؛ لئال تشتبه  ا ناقصً أ-إذا سكنت الطاء وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغامً
.9 9 و : بالتاء المدغمة المجانسة لها، نحو: :

ب-إذا كانت مشددة وجبت المحافظة على إطباقها واستعالئها وتكميل تفخيمها؛ لئال يميل اللسان بها إلى 
.9 9 و: الرخاوة، نحو: :

.9 ج-إذا تكررت كان البيان آكد ؛ لتكرر حرف مطبق مستعل قوي، نحو: :
، ولوال الجهر فيها لصارت تاء ؛ فأحسن تخليصها منهما. د-لوال اإلطباق في الطاء لصارت داالً

والغين.  والعين  والظاء  الطاء  ينطق  كيف  وأالحظ  اآلتية،  الكلمات  يقرأ  وهو  القراء  ألحد  أستمع 

9 :                        9 :                        9 :                          9 :

 AÉ£dG ójƒŒ

دّ (١) عَ ةٌ تُ دَّ شِ تٌ وَ مْ دْ                    قلقلةٌ صَ رَ ال وَ رٌ استعِ هْ بَاقٌ جَ ا انطِ للطَّ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٨٦.
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يين. لْ مخرجها: طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنيتين العُ
صفاتها: الجهر، اإلطباق، االستعالء، اإلصمات، الرخاوة.

مخرجها: وسط الحلق.
صفاتها: الجهر،التوسط، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

، فالحذر   أ-البيان الستعالء وإطباق الظاء ؛ لئال تشتبه بالذال، ولوال اإلطباق واالستعالء فيها لكانت ذاالً
.9 واجب؛ لئال يُشتبه بينهما، نحو: :

.9 ب- إذا سكنت الظاء وأتى بعدها تاء وجب بيانها ؛ لئال تقرب من اإلدغام، نحو: :
.9 ج- إذا لقيت الظاءُ الفاءَ وجب اإلطباقُ واالستعالء، وإال صارت ثاء، نحو: :

.9 د- التمييز بينها وبين الضاد إذا تجاورتا باالستطالة والمخرج، نحو: :

 AÉ¶dG ójƒŒ

 Ú©dG ójƒŒ

فْ (١) صِ وٌ قد وُ خْ رٌ ثمَّ رَ هْ وٌ وجَ لْ رِفْ                      عُ عَ إطباقٍ عُ تٌ مَ مْ للظاءِ صَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٩٠.

 äÉ¡«ÑæàdG
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مخرجها: أدنى الحلق مما يلي الفم.
صفاتها: الجهر،االستعالء، االنفتاح، الرخاوة، اإلصمات.

أ-ينبغي إبانة نطق العين من غير شدة وال تكلف؛ كي ال يُصار إلى التهوع القبيح، وذلك ببيان الرخاوة، ولئال 
تشابه الهمزة في الشدة.

ب-إظهار جهرها وتوسطها؛ وإال عادت حاء.
 9 : نحو:  اللسان،  على  وصعوبتها  لقوتها  بيانها؛  من  فالبد  تكررت  إذا  ج- 

.9 و:
.9 9و: دت، نحو: : دِّ د- يُحترز من حصر صوت العين بالكلية إذا شُ

 Ú¨dG ójƒŒ

قِال (١) تٌ نُ مْ مَّ صَ تْحُ استفالٌ ثُ ال                     فَ صَ طٌ حَ سْ مَّ وَ رٌ ثُ هْ للعينِ جَ

حْ (٢) ضَ دْ وَ رٌ قَ هْ اكَ جَ ذَ وةٌ كَ خْ تٌ انفتَحْ                  ورِ مْ للغين االستِعال وصَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٢.
(٢) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٧٤.
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تبس لفظها بالخاء. أ-الحذر من همس الغين ؛ لئال يَلْ
ب-يجب الحرص على بيانها إذا وقع بعدها عينٌ أو قاف أو هاء؛ لقرب مخرجها منها، نحو: 

.9 9 و : 9    و : :

.9 ج- إبانة لفظها إذا تكررت؛ لئال تُدغم أو تختلس، نحو: :

.9 ا مرققة، نحو: : د- يُحرص على تفخيمها إذا جاورت حروفً

  

 ∫wðQ¹ U� œ =bŠ√
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2نشاط

احلروفاملخارجرقم
الطاء١طرف اللسان.
الظاء٢باطن الشفتني.
العني٣طرف اللسان.
الغني٤أدنى احللق.
وسط احللق.
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: التطبيق على حروف مفردة: أوالً
 يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. طُ  ، طِ  ، الطاء : طََ
 . ظُ   ، ظِ   ، الظاء: ظَ

. عُ  ، عِ  ، عَ  العين: 
. غُ  ، غِ  ، الغين: غَ

ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

األربعة (الطاء، والظاء، والعين، والغين):
.9 :
.9 :
.9 :
.  9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :

التطبيق العملي 
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ثالثًا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين مخرج الحرف وصفاته، والتنبيهات الواردة على كل حرف من الحروف 

األربعة (الطاء، والظاء، والعين، والغين). 

: تعالـى:  ـه  اللّ قـال 

.(١) 9

∫r¹uI²�«

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (الطاء، والظاء، والعين، والغين) على النحو اآلتي:  (١) دوِّ

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
غير صحيحة فيما يأتي:

خطأ ا.                                    صواب  ا ناقصً أ-إذا سكنت الطاء وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغامً
خطأ دت.                                                            صواب   دِّ ب-ينبغي حصر صوت العين بالكلية إذا شُ
خطأ تبس لفظها بالخاء.                                                     صواب   ج-الحذر من همس الغين ؛ لئال يَلْ
خطأ د-إذا جاورت الظاء الفاء وجب اإلطباقُ واالستعالء، وإال صارت ثاء.                        صواب 

صفاتهخمرجهاحلرفم

(١)   سورة الملك، اآليات ١٥-١٨.
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ا،مع مراعاة إخراج الطاء والظاء والعين والغين من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ  األمثلة اآلتية جهرً

.(١) 9 أ-قال تعالى: :

.(٢) 9 ب-قال تعالى: :

ج-قال تعالى: : 8  9:  ;  >9  (٣).

.   (٤) 9 د-قال تعالى: :

تعريف صفتي الصفير والقلقلة :
الصفير : صوت زائد يخرج من بين الشفتين 

يُشبه صوت الطائر عند النطق بأحرفه.
عند  بالحرف  اللسان  اضطراب  القلقلة: 

النطق به ساكنًا حتى يُسمع له نبرة.

(١)   سورة الصافات، اآلية ٦٦.

(٢)   سورة الصافات، اآلية ٦٠.
(٣)   سورة ص، اآلية ٤٤.
(٤)   سورة ص، اآلية ٨٢.






 ¢SQódG
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ليين. مخرجها: باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين العُ
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلذالق.

.9 9 و : أ-إذا التقت الفاءُ بالميم أو الواو فالبد من بيانها، نحو: :
.9 9 و: ب-إذا تكررت الفاء تأكد وجوب بيانها، نحو: :

.9 9 و : ج-إذا أتى بعدها ألف فالبد من ترقيقها، نحو: :
د-الحذر من التلفظ بها من غير اعتماد بالثنايا على الشفة، مما يؤدي إلى خروج نفخ وليس بهمس، وهذا قبيح.

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية، وأالحظ كيف ينطق الفاء، والقاف، والكاف، والالم، 
والميم:

                 .   9 :                        9 :                        9 :                        9 :                       9 :

 AÉØdG ójƒŒ

مْ (١) سِ سٌ قد وُ مْ لْقٌ ثُم هَ وٌ وذَ خْ رِ مْ    سِ تْحٌ استفالٌ قد رُ اءِ فَ للفَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٩٢.
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مخرجها: أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي.
صفاتها: الجهر، الشدة، االستعالء، اإلصمات، االنفتاح، القلقلة.

ا. أ-العناية ببيان جهرالقاف واستعالئها؛ إذ لوال الجهر واالستعالء فيها لكانت كافً
.9 9 و: ب- إذا شددت أو تكررت كان البيان آكد، نحو: :

  9 : نحو:  الكاف،  مازجت  وإال  شدتها،  وإظهار  قلقلتها  بيان  من  فالبد  سكنت  إذا  ج- 
.9 و :

ا. د- الحذر من تقريب نطقها إلى الغين ببيان صفة الشدة، فهذا مستبشع لفظً

 ±É≤dG ójƒŒ

قِال(١) اعْ وٌ فَ لْ عُ تْحٌ وَ ةٌ فَ دَّ شِ وَ قِال           لْ رٌ قَ هْ جَ للقافِ إصماتٌ وَ

. ا تحت مخرج القاف قليالً مخرجها: أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي معً
صفاتها: الهمس، الشدة، االنفتاح، اإلصمات، االستفال.

 ±ÉµdG ójƒŒ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٧٥.

 äÉ¡«ÑæàdG
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أ-ينبغي الحذر من إجراء الصوت مع الكاف، السيما إذا تكررت أو شددت أو جاورها حرفٌ مهموس، 
 .9 9 و: نحو: :

 ب-إذا أتى بعدها حرف استعالء وجب الحرص على بيانها وذلك ببيان االستفال فيها؛ لئال تلتبس بلفظ 
.9 9 و: القاف، نحو: :

 9   ج- إذا تكررت فالبد من بيان كل منهما؛ لئال يقرب اللفظ من اإلدغام، نحو: :
.9 و:

.9 9 و : د- ال بد من ظهور همسها إذا سكنت، نحو: :

تَى (١) ا فَ الُ يَ تَاحُ االستِفَ سٌ أَتَى             واالنْفِ مْ ةٌ هَ دَّ تٌ شِ مْ افِ صَ للكَ

مخرجها: أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف مع ما يحاذيها من لثة األسنان العليا.
صفاتها: الجهر،التوسط، االنفتاح، االستفال، اإلذالق، االنحراف.

 ΩÓdG ójƒŒ

حْ (٢) ضِ لْقُ وُ افُ والذَّ رَ رٌ واالنحِ هْ تِح            جَ سطٍ فُ عَ وَ م االستفالُ مَ لِالَّ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد،  ص٧٦.
(٢) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٨١.
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أ-إذا وقع بعد الالم المٌ مفخمة أو قبلها حرف إطباق وجبت المحافظة على ترقيق الالم األولى، نحو: 
.9 9 و: 9  و : :

نحو:  اللسان،  على  بالمكرر  اللفظ  لصعوبة  منهما؛  واحدة  كل  بيان  من  بد  فال  الالم  تكررت  ب-إذا 
.9 9و: :

 9 يَّنُ لفظها بتؤدة، وإال أدغمت في النون، نحو:: بَ فيُ ج- إذا سكنت وأتى بعدها حرف النون 
.9 و:

ا من اإلدغام. د- الحذر من السكت على الالم وقطع اللفظ عند إرادة بيانها عن ما بعدها، فرارً

مخرجها: الشفتان.
صفاتها: الجهر، التوسط، االستفال، االنفتاح، اإلذالق.

 º«ŸG ójƒŒ

ا (١) ذَ القٌ خُ تْحٌ ثم إذْ طٌ و فَ سْ وَ ا   ذَ رٍ كَ هْ عْ جَ للميمِ االستفالُ مَ

  9 : إذا كان بعدها حرف مفخم، نحو:  إذا أتت محركة، والسيما  الميم  أ-الحذر من تفخيم 
.9 و:

 9 الكثير، نحو:: ألسنة  أتى بعدها حرف األلف، وهذا جار على  إذا  ب-الحذر من تفخيمها 
.9 و:

9 تلطف في بيانها ويحرص على انطباق الشفتين، نحو: : ج- إذا جاورت الميمُ الفاءَ والواوَ فيُ
.9 و:

.9 نِّها كلما تكرر لفظها، نحو: : تَأنَّ في إتمام غَ يُ د- إذا تكررت الميم فلْ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٩٥.

 äÉ¡«ÑæàdG
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نشاط

نشاط

1

2

احلرفالعبارةم
احلذر من تفخيمها إذا أتت حمركة.١
البد من ظهور مهسها إذا سكنت.٢
احلذر من السكت عليها وقطع اللفظ عند إرادة بياهنا عن ما بعدها.٣
إذا تكررت تأكد وجوب بياهنا.٤

حروفهاالصفةم
اهلمس١
الرخاوة٢
االستفال٣
االنفتاح٤
اإلذالق٥
اجلهر٦

حروفهاالصفةم
الشدة٧
االستعالء٨
اإلصامت٩

القلقلة١٠
التوسط١١
االنحراف١٢
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3نشاط

١٢٣٤٥٦

٧٨٩١٠١١١٢

: التطبيق على حروف مفردة:  أوالً
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. فُ  ، فِ  ، الفاء : فََ

 . قُ  ، قِ  ، القاف: قَ

. كُ  ، كِ  ، الكاف: كَ

. لُ  ، لِ  ، الالم:   لَ

. مُ  ، مِ  ، الميم:   مَ

التطبيق العملي 
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ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

الخمسة (الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم):
.9 :
.9 :

.   9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

ثالثًا: التطبيق على اآليات:
من  حرف  كل  على  الواردة  والتنبيهات  وصفاته،  الحرف  مخرج  مراعين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ 

الحروف الخمسة (الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم). 
ه تعالى: : قال اللّ

.(١)   9

∫r¹uI²�«

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (الفاء، والقاف، والكاف، والالم، والميم) على النحو اآلتي:  (١) دوِّ

صفاتهخمرجهاحلرفم

(١) سورة الملك، اآليات ١٩-٢١.
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ا تحت كلمة خطأ إذا كانت العبارة غير  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
صحيحة فيما يأتي:

أ- تفخم األلف إذا أتت بعد حرف الفاء.                                                                              صواب       خطأ
صواب       خطأ ب- إذا سكنت القاف فالبد من بيان قلقلتها وإظهار شدتها.                                          

ج- إذا أتى بعد الكاف حرف استعالء وجب الحرص على بيانها؛ لئال تلتبس بلفظ القاف.
صواب       خطأ د- الحذر من تفخيم  الميم إذا أتت محركة.                         

ا، مع مراعاة إخراج الفاء والقاف والكاف والالم والميم من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ األمثلة اآلتية جهرً
.(١) 9 أ- قال تعالى: :

.(٢) 9 ب- قال تعالى: :
.(٣) 9 ج- قال تعالى: :

.(٤) 9 د - قال تعالى: :

تعريف صفتي االنحراف والتكرير:
خروجه  بعد  الحرف  ميل  االنحراف: 

من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره.
عند  اللسان  طرف  ارتعاد  التكرير: 

النطق بالراء.

(١) سورة الصافات، اآلية ١٤٩.
(٢) سورة الصافات، اآلية ٨.

(٣) سورة الصافات، اآلية ١٣.

(٤) سورة الصافات، اآلية ١٥.

صواب      خطأ






 ¢SQódG

 ÊÉãdG
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    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 
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ليين. مخرجها: طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العُ
صفاتها: الجهر، التوسط، االنفتاح، االستفال، اإلذالق.

.9 9  و: أ-إذا أتى بعدها ألف يجب أن تُرقق، نحو: :
.9 9  و : ب-الحذر من خفائها حالة الوقف عليها وقلقلتها، نحو: :

.9 9  و: ج-إذا تكررت وجب الحذر من ترك بيان المثلين، نحو::
د-الحذر من التطنين في صوت الغنة فيها.

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ الكلمات اآلتية، وأالحظ كيف ينطق النون، والهاء، والواو، والياء: 
.  9 :                         9 :                         9 :                         9 :

 ¿ƒædG ójƒŒ

فْ (١) صِ لقُ وُ طٌ واالنفتاحُ والذَّ رِفْ    وسْ رِ عُ عْ جهْ ونِ االستفالُ مَ للنُّ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص٨٤.



 äÉ¡«ÑæàdG
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مخرجها: أقصى الحلق.
صفاتها: الهمس، الرخاوة، االستفال، االنفتاح، اإلصمات.

مخرجها: الشفتان.
صفاتها: الجهر، االستفال، االنفتاح، اإلصمات، الرخاوة، اللين.

أ-العناية بالهمس والرخاوة في الهاء، فلوالهما فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة ؛ إذ المخرج واحد.

.9 9    و: تِّي اإلدغام، نحو: : أَ ب-إذا تكررت الهاء كان البيان آكد؛ لتكرر الخفاء وتَ

.9 9 و: ج- يجب المحافظة على ترقيقها إذا جاورها المفخم، نحو: :

د-                                                                                                       

 AÉ¡dG ójƒŒ

 hGƒdG ójƒŒ

ا (١) ذَ اتٌ خُ مَ وٌ ثم إصْ خْ رَ سٌ وَ مْ هَ ا   ذَ عْ فتحٍ كَ اءِ االستفالُ مَ للهَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٥.

 äÉ¡«ÑæàdG

9إذا وقعت الهاء قبل حاء وجب الحرص على إظهار الهاء. نحو : :
9 : .و
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لْ (١) صَ وٌ ثم لِينٌ قد حَ خْ تْحٌ ورَ لْ                           فَ فَ عَ إصماتٍ سَ رٌ مَ هْ للواو جَ

أ-إذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها؛ لئال يخالطها لفظ غيرها، أو يقصر 
.9 9 و: 9 و : اللفظ عن إعطائها حقها، نحو: :

  .9 ب-إذا تكررت ولقيت مثلها كان البيان آكد؛ لثقله على اللسان، نحو: :
.9 9 و: ج- إذا أتت مشددة فال بد من بيان التشديد، نحو: :

د- إذا سكنت وانضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها وجب بيان كلٍّ منهما خشية اإلدغام؛ ألنه غير جائز، مع 
9، وأما إذا سكنت  9 و : ها ولينها، نحو: : تمكين الواو األولى لمدِّ
وانفتح ما قبلها وجب اإلدغام وبيان التشديد؛ ألنها صارت في حكم الصحيح ؛ فإدغامها واجب، نحو: 

.9 9 و : :

مخرجها: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى.
ين. صفاتها: الجهر، الرخاوة، االنفتاح، االستفال، اإلصمات، اللِّ

AÉ«dG ójƒŒ

ا (٢) ذَ مَّ إصماتٌ خُ وٌ ثُ خْ رٌ ورِ هْ جَ عْ فتحٍ كذا  للياء االستفالُ مَ

(١) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٩٣.

(٢) نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، ص ٧٨.

 äÉ¡«ÑæàdG
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.9 أ- الحرص على رخاوتها ال سيما حال التشديد؛ ليحصل التخلص من شائبة الجيم، نحو: :
.9 9 و : ب-إذا تكررت الياء  وجب بيانها، نحو: :

ج- إذا سكنت الياء بعد كسر وأتى بعدها مثلها وجب بيان كلٍّ منهما خشية اإلدغام؛ ألنه غير 
.9 9 و: ها ولينها، نحو: : جائز، مع تمكين الياء األولى لمدِّ

9 أو انفتحت  9 و : د- إذا تحركت الياء بالكسر وقبلها أو بعدها فتحة، نحـو: :
وجب تخفيف الحركة   9 : و     9 : واكتنفتها كسرة وفتحة، نحو: 

عليها وتسهيل اللفظ بحركتها.

  

 ÊUOÐ l� ¨WO�ULłù« ·Ëd??×??�«  Ã—U�� œ =b??Š√ WIÐU��« ”Ë—b???�«  w� t²LKFð U� ¡u??{ w�
∫wðü« ‰Ëb−�« ‰öš s� ¨Ãd�� q� ·ËdŠ

1نشاط

حروفهاملخرجم
١
٢
٣
٤
٥

 äÉ¡«ÑæàdG
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 q� ·Ëd??Š ÊUOÐ l� ¨·Ëd×�«  UH¬ œ =b??Š√ WIÐU��« ”Ë—b??�« w� t²LKFð U� ¡u{ w�
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2نشاط

حروفهاالصفةم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
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: التطبيق على حروف مفردة:  أوالً
يقرأ كل طالب الحروف اآلتية بحركاتها الثالث مع تحقيق مخارجها وتوفية صفاتها:

. نُ  ، نِ   ، النون : نََ 

. ـ هُ  ، ـ هِ  ، ـ  هَ الهاء: 

. وُ  ، وِ    ، الواو: وَ  

. يُ  ، يِ    ، الياء:   يَ 

ثانيًا: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مراعيًا في ذلك التنبيهات الواردة في كل حرف  من الحروف 

األربعة (النون، والهاء، والواو، والياء):
.9 :

.9 :
.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

.9 :
.9 :

التطبيق العملي 
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ثالثًا: التطبيق على اآليات:
من  حرف  كل  على  الواردة  والتنبيهات  وصفاته،  الحرف  مخرج  مراعين  اآلتية  اآليات  الطالب  يقرأ 

الحروف األربعة (النون، والهاء، والواو، والياء). 

: تعالـى:  قـال 

.(١) 

∫r¹uI²�«

ن مخارج الحروف اآلتية وصفاتها (النون، والهاء، والواو، والياء) على النحو اآلتي: (١) دوِّ
 

ا تحت كلمة خطأ إذا كانت  ا تحت كلمة صواب إذا كانت العبارة صحيحة، وخطًّ (٢) ضع خطًّ
العبارة غير صحيحة فيما يأتي:

أ - يجب أن تفخم النون إذا أتى بعدها ألف.                                                صواب     خطأ
ب - إذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها.           صواب     خطأ
ج - الحرص على رخاوة الياء السيما حال التشديد ؛ ليحصل التخلص من شائبة الجيم.صواب    خطأ
د- يجب المحافظة على ترقيق الهاء إذا جاورها المرقق.        صواب     خطأ

صفاتهخمرجهاحلرفم

(١) سورة الملك، اآليات ٢٢-٢٦.
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ا، مع مراعاة إخراج النون و الهاء و الواو و الياء من مخارجها الصحيحة. (٣) اقرأ  األمثلة اآلتية جهرً

  .(١) 9 أ- قال تعالى: :

.(٢) 9 ب- قال تعالى: :

.(٣) 9 ج- قال تعالى: :

.(٤) 9 د- قال تعالى: :

تعريف صفتي التفشي واالستطالة:
التفشي: انتشار الريح في الفم عند النطق 

بحرف الشين.
مخرجها  في   الضاد  امتداد   : االستطالة 

حتى تتصل بمخرج الالم.

(١) سورة الدخان، اآلية ١٤.
(٢) سورة ص، اآلية ٥١.
(٣) سورة ص، اآلية ١١.

(٤) سورة ص، اآلية ٣.












مدارس تحفيظ القرآن الكريم

 




























































