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المقدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �لأنبياء و�لمر�صلين، نبينا محمد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعين، �أما بعد:

و�لتالوة  �لعمل  من  حقه  ويعطيه  �لم�صلم،  به  يعتني  �أن  يجب  ما  �أول  من  وتعليما  ما  تعلُّ �لكريم  بالقر�آن  �لعناية  فاإن 

و�لتعلم و�لتعليم، وعلم �لتجويد من �لعلوم �ل�صرعية �لمهمة �لتي ُتعنى بالقر�آن �لكريم من حيث كيفية �أد�ئه بما يعين على 

تالوته حق تالوته. 

ومن هذ� �لمنطلق تمت مر�جعة �لمناهج �لدر��صية على وجه �لعموم، و�لمناهج �ل�صرعية على وجه �لخ�صو�ص، و�لعمل 

من  تت�صمنه  وما  تقديمها،  وطريقة  عر�صها،  باأ�صلوب  �أو  �لعلمية،  بمادتها  يتعلق  فيما  �صو�ء  وتطويرها،  تح�صينها  على 

جو�نب تربوية و�صلوكية، ومن جملة ذلك: مادة �لقر�آن �لكريم وتجويده لل�صف �لخام�ص �لبتد�ئي، �لتي ربطت بين درو�ص 

�لقر�آن �لكريم وبين درو�ص �لتجويد، وذلك على �لنحو �لآتي:

ُوزعت �لدرو�ص على ثالث ع�صرة وحدة، ُخ�ص�ص منها وحدتان للحفظ، وبقية �لوحد�ت للتالوة و�لتجويد.. 	

�أربعة درو�ص، �لدر�ص �لأول منها للتجويد، و�لدرو�ص �لثالثة . 	 ُوزعت كلُّ وحدة من وحد�ت �لتالوة و�لتجويد على 

�لأَُخُر للتالوة، ويتم �لتاأكيد فيها على تطبيق ما تعلمه �لطالب من �أحكام �لتجويد.

ت�صّمن كل در�ص من درو�ص �لتالوة: . 	

�لتمهيد، وفيه  و�صع بع�ص �لكلمات �لتي قد ي�صعب نطقها على �لطالب نطقًا �صحيحًا، وُطلب من �لمعلم �أن 	.. 

يرددها مع طالبه حتى ت�صتقيم تالوتهم لها.

�ل�صماع، وهو تالوة �لآيات من قبل �لمعلم تالوة مجودة، مّرة �أو �أكثر، مع �لتاأكيد على �إبر�ز ما تعلمه �لطالب ب. 

من �أحكام �لتجويد.

�لعر�ص، وهو تالوة �لطالب لآيات �لدر�ص تالوة �صحيحة، مع �لتاأكيد على تطبيق ما تعلموه من �أحكام �لتجويد.	. 

ن�صاط : ُو�صع ن�صاط و�حد فقط في كلِّ ح�صة در��صية من ح�ص�ص �لتالوة؛ ليربط درو�ص �لتالوة بما تعلمه د. 

�أحكام �لتجويد، ويعينهم على تنمية مهار�ت �لتفكير ، ويبعث فيهم روح �لم�صاركة �لفاعلة في  �لطالب من 

�لدر�ص، وتطبيق ما تعلموه في تالوتهم لكتاب �هلل عز وجل.

ت�صمنت وحدتا �لحفظ ثمانية درو�ص، ُوزعت عليهما �آيات �ل�صورة �لمقررة، وُو�صعت طريقة مقترحة للحفظ �لمتقن، . 	

بحيث تتم عمليات در�ص �لحفظ ) �ل�صماع - �لحفظ - �لعر�ص ( �أثناء �لح�صة �لدر��صية ح�صب �لمقطع �لمحدد لها.

ونوؤكد على �إح�صار�لطالب �لم�صحف �ل�صريف و�لكتاب �لمقرر في كلِّ ح�صة در��صية من ح�ص�ص �لقر�آن �لكريم وتجويده.

وبعد زميلنا �لمعلم �لكريم:

هنيئًا لك هذه �لخيرية �لعظيمة �لتي ��صطفاك �هلل لها، وب�صرك بها ر�صوله �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه في قوله: »َخيُرُكم 

َمُه« )�أخرجه �لبخاري ، رقم 9	7	( ونح�صب �أنك تبذل جهدك ووقتك لإتقان طالبك تالوة �لقر�آن �لكريم، ر�جين  َم �لُقْر�آَن َوَعلَّ َمْن َتَعلَّ

�هلل تعالى �أن يكون لك �أجرهم ما تلوه، و�أجر من علموه..

و�هلَل تعالى ن�صاأل �أن يوفقنا جميًعا لكل ما يحب وير�صى، و�أن يجعلنا من �أهل �لقر�آن �لذين هم �أهل �هلل وخا�صته، و�أن 

ا لوجهه �لكريم. يتقبل مّنا هذ� �لعمل، و�أن يجعله خال�صً

و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين، و�صلى �هلل و�صلم وبارك على نبينا محمد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين .
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الـوحـدة االأوىل
التجويد: اآداب التع�مل مع امل�صحف ال�صريف 
التالوة: �صورة الدخ�ن من االآية )١( اإلى االآية )٤٢(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

اآداب التعامل مع امل�شحف ال�شريف تـجـويـد الأول
تالوة �شورة الدخان من الآية )1( اإىل الآية )16( تـــــالوة الـثـانـي
تالوة �شورة الدخان من الآية )17( اإىل الآية )29( تـــــالوة الـثـالـث
تالوة �شورة الدخان من الآية )30( اإىل الآية )42( تـــــالوة الـرابـع

أهداف الوحدة

دروس الوحدة

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أطبق آداب التعامل مع املصحف الشريف.

• أن  أعبر عن حبي للقرآن الكرمي، وتعظيمه والعناية به.
•  أن أتلو سورة الدخان من اآلية )1( إلى اآلية )42( تالوة مجودة.



8

ىل
الوحدة الأو

آداب التعامل مع المصحف الشريف الدر�س
االأول

التمهيد
أعلق على الصورة تعليقا مناسبا:

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

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

اآداب التع�مل مع امل�صحف ال�صريف

يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره، وصيانته من كل تصرف 
يشعر بامتهانه. ومن أهم اآلداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع المصحف الشريف 

ما يأتي:

2 تناول المصحف باليد اليمنى.1 مس المصحف على طهارة.
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4 أّل يوضع فوقه شيء.3 وضع المصحف في مكان مرتفع.

5 المحافظة عليه وعدم العبث في صفحاته؛ بتمزيقها، أو الكتابة عليها، أو غيره.

د المصحف، أو استدباره، أو الجلوس عليه، أو مد الرجل إليه. 6 عدم َتَوسُّ

7 إجالل المصحف وإكرامه.

نشاط     
 بالتعاون مع زمالئك، اكتْب اقتراحاٍت لتطبيق آداب التعامل مع 

املصحف الشريف في احلياة اليومية:

................................................................................................................................................... 1

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

................................................................................................................................................... 3
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ىل
الوحدة الأو

َضْع عالمَة )✓( أمام التصرف الصحيح فيما يأتي:  1
أ. من األدب مع املصحف الشريف:

)  ( عدم مس املصحف إل على طهارة.    
)  ( مس املصحف دون طهارة.     

ب. األوراق املمزقة من املصحف الشريف ينبغي:
)  ( أن ُترق أو ُتدفن في مكان طاهر أو ُترفع في مكان مناسب. 
)  ( أن توضع في أي مكان.     

2  اكتب من إنشائك سطرين، مراعيا قواعد اإلمالء، عن:
أ. أهمية احترام املصحف، وعدم العبث به.

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

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

ب. أهمية حفظ املصحف في مكان طاهر يليق به.
.............................................................................................................................................................

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

التقومي
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ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من َأَجلِّ  )ُيَعدُّ إنشاء ُمَجمَّ
صور العناية بالقرآن الكريم حفظا، وطباعة، وتوزيعا على المسلمين في مختلف أرجاء 
فة،  المعمورة، وينظر المسلمون إلى المجمع على أنه من أبرز الصور المشرقة والمشرِّ
الدالة على تمسك المملكة العربية السعودية بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

اعتقادا ومنهاجا، وقول، وتطبيقا.
وهذا األمر ليس مستغربًا من المملكة العربية السعودية التي قامت بإعالء كلمة التوحيد، 
تها، وسمو أهدافها، وحرصها  ورفعت رايته عالية، وُعِرَفْت بنبل مقاصدها، وُعُلوِّ ِهمَّ
على كل ما ِمْن شأنه خدمة اإلسالم والمسلمين، وذلك منذ عهد مؤسسها المغفور له 

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهلل.
الذي  الضخم  اإلسالمي  المشروع  السعودية إلقامة هذا  العربية  المملكة  اهلل  وفق  لقد 
يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده  ولي 
آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما اهلل، فقد اعتنى المجمع 
بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه بمختلف اإلصدارات والروايات على المسلمين 
في شتى أرجاء المعمورة، و بترجمة معاني القرآن الكريم إلى كثير من اللغات العالمية، 
الكريم،  القرآن  علوم  تراث  وتحقيق  الجادة،  القرآنية  والبحوث  بالدراسات  وبالعناية 

والنهوض بفهرستها، وتيسير اإلفادة منها(.

معلومات إثرائية

 جهود اململكةيف
 طباعــــة املصحف

الشريف



12

ىل
الوحدة الأو

َخان تالوة سورة الدُّ
من االآية )١( اإىل االآية )١6( تالوة جمودة

الدر�س
الث�ين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ٱ ﴾، ﴿ٺ ﴾، ﴿ٺ ﴾، ﴿ڃ ڃ ﴾،  ﴿ڳ ﴾، ﴿ھ ھ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الدخان من اآلية )1( إلى اآلية )16( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الدخان من اآلية )1( إلى اآلية )16( تالوة مجودة.

نشاط   
قال اهلل تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ 

ٺ﴾ ]الدخان: 3-2[

 بيِّ الليلة املباركة التي أنزل فيها القرآن الكرمي، وفي أيِّ شهٍر هي؟ 
من خالل تدبرك لآليتي اآلتيتي:

قال اهلل تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]القدر: 1[

قال اهلل تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]البقرة: 185[
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الدر�س
الث�لث

نشاط   

 قال اهلل تعالى: ﴿ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]الدخان: 17[
 ارجع إلى سورة األعراف اآلية )103(، وبيِّ َمِن الرسول الكرمي الذي ُأرِسل 

إلى فرعون وقومه؟

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ۆئ ﴾، ﴿ٱ ٻ ﴾، ﴿پ ﴾، ﴿ٺ ﴾، ﴿ڦ ڦ ﴾، ﴿ڃ ڃ ڃ﴾، 
﴿ڈ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الدخان من اآلية )17( إلى اآلية )29( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الدخان من اآلية )17( إلى اآلية )29( تالوة مجودة.

َخان تالوة سورة الدُّ
من االآية )١7( اإىل االآية )٢9( تالوة جمودة
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ىل
الوحدة الأو

َخان تالوة سورة الدُّ
من االآية )3٠( اإىل االآية )٤٢( تالوة جمودة

الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ھ ے﴾، ﴿ۆ ۈ ﴾، ﴿ې ﴾، ﴿ ى ﴾، ﴿ۆئ ۈئ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الدخان من اآلية )30( إلى اآلية )42( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الدخان من اآلية )30( إلى اآلية )42( تالوة مجودة.

نشاط   
، وإْن( الواردتي في أول اآليتي )34( و )35(   قارْن بي كلمَتْي )ِإنَّ

ِمْن حيث الكتابة، والقراءة، واملعنى.



الـوحـدة الث�نية
التجويد: معنى التجويد وف�صله 

التالوة: من االآية )٤3( من �صورة الدخ�ن اإلى االآية )١8( من �صورة الزخرف

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

معنى التجويد وف�شله تـجـويـد الأول
�شورة الدخان من الآية )43( اإىل نهاية ال�شورة تـــــالوة الـثـانـي

�شورة الزخرف من الآية )1( اإىل الآية )10( تـــــالوة الـثـالـث
�شورة الزخرف من الآية )11( اإىل الآية )18( تـــــالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعرف معنى التجويد.
• أن أبيِّ أهمية تطبيق التجويد أثناء التالوة.

• أن أحدد عالقة التجويد بالقرآن الكرمي.
• أن  أتلو من اآلية )43( من سورة الدخان إلى اآلية )18( من سورة الزخرف تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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الوحدة الثانية

معنى التجويد وفضله الدر�س
االأول

التمهيد
ماذا تعني لك كلمة )التجويد(؟ وما عالقتها بالقرآن الكرمي؟

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

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

معنى التجويد
التجويد لغة: التَّحسنُي.

واصطالحا: إعطاء كلمات القرآن وحروفه حقها دون زيادة أو نقصان.

نشاط     1
 ضـع عالمـة )( أمـام ما ُيَعدُّ من جتويد القرآن الكرمي:

)  ( 1 مد الحروف التي تستحق المد.  

)  ( 2 تفسير الكلمات القرآنية.   

)  ( 3 تحسين الخط وضبطه بالشكل.  

)  ( 4 إخراج الحروف من مخارجها.   
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ف�صل تعلم التجويد وفوائده
مما يدل على أهمية التجويد وفضل تعلمه ما يأتي:

قه بكتاب اهلل تعالى. 1 َتَعلُّ

َفرة الكرام  2  أن فيه امتثال لتوجيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، كما في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الماهر بالقرآن مع السَّ

البررة«)1(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص »َزيِّنوا القرآن بأصواتكم«)2(.
3 أن فيه تحصيال لألجر والثواب من اهلل عز وجل في بذل الجهد في تحسين التالوة.

)1( أخرجه مسلم برقم )798(.
)2( أخرجه أحمد في مسنده 451/30 رقم )18494(، وعّلقه البخاري في صحيحه.

نشاط    2
 اسم )التجويد( يربي في النفوس إضفاء اجلودة في العلم والعمل.
 بالتعاون مع مجموعتك اكتب ثالثة مناذج عملية لذلك في احلياة 

اليومية:
............................................................. 1

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

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

متكني الطالب من 
املهارة يف تالوة 
القراآن الكرمي

حفظ الل�سان عن 
اخلطاأ يف كتاب اهلل 

تعاىل

ح�سن الأداء عند 
تالوة القراآن 

الكرمي

112233

فوائد  الــتـجــويـــــدفوائد  الــتـجــويـــــد
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الوحدة الثانية

ما معنى التجويد اصطالحا؟  1

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

2  علِّل ملا يلي:
أ. ُيَعدُّ علم التجويد من أشرف العلوم.

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

ب. في قراءة القرآن بالتجويد تصيٌل لألجر والثواب من اهلل عز وجل.
.....................................................................................................................................

3  ضع العبارات اآلتية في مكانها من اجلدول حسب عالقتها:
أ. فيه تصيٌل لألجر واملثوبة من اهلل عز وجل.

ب. متكني الطالب من املهارة في تالوة القرآن الكرمي.
قه بكتاب اهلل تعالى. جـ. من أشرف العلوم لتعلُّ

د. حفظ اللسان من اخلطأ في كتاب اهلل تعالى.

من فضائل تعلم التجويد من فوائد تعلم التجويد

التقومي
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نشاط   
كم فعال ماضيا ورد في آيات الدرس؟

○ ثالثة أفعال ○ خمسة أفعال ○ سبعة أفعال

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ ڦ ﴾، ﴿ ڄ ڄ ﴾، ﴿ چ ﴾، ﴿ گ ﴾، ﴿ ڻ ڻ ﴾، 
﴿ ہ ہ ﴾، ﴿ ھ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الدخان من اآلية )43( إلى اآلية )59( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الدخان من اآلية )43( إلى اآلية )59( تالوة مجودة.

َخان تالوة سورة الدُّ
من االآية )٤3( اإىل االآية )59( تالوة جمودة
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الوحدة الثانية

ْخُرف تالوة سورة الزُّ
من االآية )١( اإىل االآية )١٠( تالوة جمودة

الدر�س
الث�لث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ک ک ﴾، ﴿ک ﴾، ﴿گ ڳ ﴾، ﴿ھ ﴾، ﴿ۈ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )1( إلى اآلية )10( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزخرف من اآلية )1( إلى اآلية )10( تالوة مجودة.

نشاط   
اذكر أوصاف القرآن الكرمي في آيات الدرس.
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نشاط   
 استنتج من آيات الدرس دعاء ركوب السيارة والطائرة وغيرهما 

من وسائل النقل.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿پ﴾، ﴿ڤ﴾، ﴿ڇ﴾، ﴿ڈ﴾، ﴿ک﴾، ﴿ہ﴾، ﴿ہ ہ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )11( إلى اآلية )18( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الزخرف من اآلية )11( إلى اآلية )18( تالوة مجودة.

ْخُرف تالوة سورة الزُّ
من االآية )١١( اإىل االآية )١8( تالوة جمودة





الـوحـدة الث�لثة
التجويد: اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين 

التالوة: �صورة الزخرف من االآية )١9( اإلى االآية )٤5(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين تـجـويـد الأول
�شورة الزخرف من الآية )19( اإىل الآية )25( تـــــالوة الـثـانـي
�شورة الزخرف من الآية )26( اإىل الآية )35( تـــــالوة الـثـالـث
�شورة الزخرف من الآية )36( اإىل الآية )45( تـــــالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أحّدد معنى النون الساكنة والتنوين ورسمهما.
• أن أبيِّ الفرق بي النون الساكنة والتنوين.

• أن أستخرج من اآليات النون الساكنة والتنوين.
• أن أتعرف على أحكام النون الساكنة والتنوين.

•  أن أتلو سورة الزخرف من اآلية )19( إلى اآلية )45( تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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الوحدُة الثالثُة

أحكام النون الساكنة والتنوين الدر�س
االأول

التمهيد
تأّمل النون في املثالي اآلتيي: )عْنه( و )بيَنهما( ماذا تالحظ؟

سترى أن األولى ........................................... والثانية ....................................................
إَذْن األولى هي التي سنتعلمها، وأما الثانية فال أحكام لها هنا.

تعريف النون ال�ص�كنة والتنوين
النون الساكنة هي: نون ل حركة لها.

التنوين هو: نون ساكنة زائدة تلحق آخر السم لفًظا ل خطا، ووصال ل وقفا.

نشاط     1
 بيِّ الفرق بي النون الســاكنة والتنوين في اجلدول اآلتي مســتعينا 

بالكلمات والعبارات اآلتية:
 )أصلية - زائدة - ثابتة في اللفظ فقط - ثابتة في اللفظ واخلط - 

ثابتة في الوصل والوقف - ثابتة في الوصل فقط(.

التنوين النون الساكنة رقم
1
2
3
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للتنوين ثالث عالمات:

.) األولى: الضمتان )

.) الثانية: الفتحتان )

.) الثالثة: الكسرتان )

التوضيح األمثلة

نالحظ في هذه األمثلة:

•  أن النون ساكنة؛ ألنها غير محركة بفتح أو 
ضم أو كسر.

•  أن النون الساكنة تكون في السم، والفعل، 
والحرف.

﴿ ڀ﴾

﴿ ڤ﴾

﴿ ۇئ ۆئ﴾

النون الساكنة

في هذه األمثلة ينطق التنوين نوًنا ساكنة، ولذلك 
يعطى حكمها.

ويالحظ أن التنوين ل يكون إل في األسماء.

التنوين
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الوحدُة الثالثُة

اأحك�م النون ال�ص�كنة والتنوين
استمع ملعلمك وهو يقرأ اآليات اآلتية، وتأمل نطق النون الساكنة والتنوين في الكلمات 

امللونة باللون األحمر:
﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]الدخان: 36-30[.

نشاط    2
 أستخرُج من اآليات اآلتية ما فيها من نون ساكنة أو تنوين:

 ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]الدخان: 36-30[.

تنوين كسر تنوين فتح تنوين ضم نون ساكنة
ِمْن
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الَقْلباإلدغام

اإلخفاء

اإلظهار
23

4

1

1 ما تعريف النون الساكنة والتنوين؟

2 اذكر ثالثة أمثلة للنون الساكنة، وثالثة أمثلة ُأَخَر للتنوين.

3 ما أحكام النون الساكنة والتنوين؟

التقومي

م�ذا �صتكت�صف؟
الذي بعدهما،  الساكنة والتنوين يختلف بحسب احلرف  بالـنـون  الـنطـق  أن  ستكـتشـف 

ولهذا فإن للنون الساكـنـة والتنويــن أربعــَة أحكام، هي:
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الوحدُة الثالثُة

ْخُرف تالوة سورة  الزُّ
من االآية )١9( اإىل االآية )٢5( تالوة جمودة

الدر�س
الث�ين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

 ﴿ڭ ڭ﴾، ﴿ٴۇ﴾، ﴿ېئ﴾، ﴿ڀ﴾، ﴿ٹ﴾، ﴿ڤ﴾،
﴿ڄ ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )19( إلى اآلية )25( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزخرف من اآلية )19( إلى اآلية )25( تالوة مجودة.

نشاط   
درست أن التنوين يكون بالضم، وبالفتح، وبالكسر.

اقرأ آيات الدرس، واكتشف التنوين الذي لم َيِرْد فيها.
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نشاط   
ابحث في آيات الدرس عن اآلية التي فيها اسم هذه السورة.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ڎ﴾، ﴿گ﴾، ﴿ے﴾، ﴿وئ﴾، ﴿جئ﴾، ﴿ٻ﴾،  ﴿ٻ﴾،  
﴿پ ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )26( إلى اآلية )35( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الزخرف من اآلية )26( إلى اآلية )35( تالوة مجودة.

ْخُرف تالوة سورة  الزُّ
من االآية )٢6( اإىل االآية )35( تالوة جمودة
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الوحدة الثالثة

ْخُرف تالوة سورة الزُّ
من االآية )36( اإىل االآية )٤5( تالوة جمودة

الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ ڇ  ڍ﴾،  ،﴾ ﴿ ڇ  ڇ   ،﴾ ﴿ڄ   ،﴾ ڤ   ﴿  ،﴾ ٹ  ٹ   ﴿ 
﴿ڈ ژ﴾، ﴿گ گ ڳ﴾، ﴿ۀ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )36( إلى اآلية )45( تالوة مجودة.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزخرف من اآلية )36( إلى اآلية )45( تالوة مجودة.

نشاط    
ْفها   ِاستخرْج ما في آيات الدرس من نونات ساكنة أو تنوين، وَصنِّ

حسب اجلدول اآلتي:

تنوين بالكسرتنوين بالفتحتنوين بالضمنون ساكنة



الـوحـدة الرابعة
التجويد: االإظه�ر 

التالوة: �صورة الزخرف من االآية )٤6( اإلى االآية )8٠(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الإظهار تـجـويـد الأول
�شورة الزخرف من الآية )46( اإىل الآية )56( تـــــالوة الـثـانـي
�شورة الزخرف من الآية )57( اإىل الآية )66( تـــــالوة الـثـالـث
�شورة الزخرف من الآية )67( اإىل الآية )80( تـــــالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أبيِّ معنى اإلظهار.
• أن أتعّرف حروف اإلظهار.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلظهار.
• أن أطبق حكم اإلظهار عند التالوة.

•  أن أتلو سورة الزخرف من اآلية )46( إلى اآلية )80( تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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الوحدُة الرابعُة

اإلظهار الدر�س
االأول

التمهيد

تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي:
1   أنه وقع بعد النون الساكنة والتنوين واحد من األحرف التي تخرج من الحلق، وهي الهمزة، 

والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء.
2  أنه عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين فإنهما يخرجان َخاِلَصيِن دونما تغيير.

تعريف االإظه�ر
اإلظهار هو: إخراج النون الساكنة والتنوين عند أحد أحرف احللق)1( من غير غنة ول تشديد.

اأحرف االإظه�ر
لإلظهار ستة أحرف، وهي:

الخاءالغينالحاءالعينالهمزة الهاء

خغحعاأ هـ

نشاط   1     
أخي هاك علما حازه غير خاسر. ما عالقة شْطر البيت بهذا الدرس؟

طريقة النطق ب�الإظه�ر
أن تلفظ النون الساكنة والتنوين ُمْظَهَرْيِن من غير ُغنَّة، وذلك عند األحرف الستة.

)1(  وألجل هذا يسمى باألظهار الحلقي.
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االأمثلة
التوضيحالمثالالحرف

الهمزة

في هذا املثال جاءت النون الساكنة وجاء بعدها همزة، فكان 
حكم النون: اإلظهار.

حكم  فكان  همزة،  بعده  وجاء  التنوين  جاء  املثال  هذا  في 
التنوين: اإلظهار.

الهاء

 في هذا املثال جاءت النون الساكنة وجاء بعدها ..............،
فكان حكم النون: ............................

في هذا املثال جاء التنوين وجاء بعده .............، فكان حكم 
التنوين: ...........................

العني

 في هذا املثال جاءت .................. وجاء بعدها .............،
فكان حكم النون: ..................................................
في هذا املثال جاء ........... وجاء بعده ..........، فكان حكم 

التنوين: .......................................................

الحاء

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

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

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

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

الغني

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

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

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

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

اخلاء

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

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

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

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

)1( ول نظير لها في القرآن الكريم.

)2( ول نظير لها في القرآن الكريم.
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نشاط 2    
 ُأصنُِّف الكلمات القرآنية اآلتية حسب اجلدول اآلتي:

تنوين بعده هاء؛ فهو 
ُمْظَهر

تنوين بعده همزة؛ 
فهو ُمْظَهر

نون ساكنة بعدها 
هاء؛ فهي ُمْظَهرة

نون ساكنة بعدها 
همزة؛ فهي ُمْظَهرة

تنوين بعده حاء؛ فهو 
ُمْظَهر 

تنوين بعده عي؛ فهو 
ُمْظَهر

نون ساكنة بعدها 
حاء؛ فهي ُمْظَهرة

نون ساكنة بعدها 
عي؛ فهي ُمْظَهرة

.
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1 رتِّب الكلمات اآلتية لتحصل على معنى اإلظهار:

)من غير غنة، أحد، قبل، النون الساكنة، احللق، إخراج، والتنوين، َأْحُرف، ول تشديد(.

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

2  كم عدد أحرف اإلظهار احللقي؟ وما هي؟

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

ي إظهار النون الساكنة أو التنوين باإلظهار احللقي؟ 3  ملاذا ُسَمّ

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

التقومي



36

الوحدُة الرابعُة

ْخُرف تالوة سورة الزُّ الدر�س
الث�ين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ۆئ﴾، ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾، ﴿ڄ﴾، ﴿ڈ ڈ﴾، ﴿گ﴾، ﴿ہ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )46( إلى اآلية )56( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار.
العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الزخرف من اآلية )46( إلى اآلية )56( تالوة مجودة، 
مع تطبيق أحكام اإلظهار.

 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة التي حكمها اإلظهار، وصنف نشاط   
ما جتده حسب اجلدول اآلتي:

حرف اإلظهاراحلرفحرف اإلظهارالفعلحرف اإلظهاراالسم

من االآية )٤6( اإىل االآية )56(
تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر.
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الدر�س
الث�لث

نشاط   
  استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه اإلظهار، وصنف ما جتده

حسب اجلدول اآلتي:
حرف اإلظهارتنوين كسرحرف اإلظهارتنوين فتححرف اإلظهارتنوين ضم

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ۋ﴾، ﴿ۅ﴾، ﴿وئ﴾، ﴿ىئ﴾، ﴿ٻ﴾، ﴿ٻ﴾، 
﴿ڀ ٺ﴾، ﴿ڤ ڤ﴾، ﴿ڦ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )57( إلى اآلية )66( تالوة مجودة. 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الزخرف من اآلية )57( إلى اآلية )66( تالوة مجودة. 
مع تطبيق أحكام اإلظهار.

ْخُرف تالوة سورة الزُّ
من االآية )57( اإىل االآية )66(

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر.
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ْخُرف تالوة سورة الزُّ الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ٹ  ﴿ڀ﴾،  پ﴾،  ﴿پ  ﴿ې﴾،  ﴿ۇ﴾،  ﴿ڭ﴾،  ﴿ۀ﴾، 
ٹ﴾، ﴿چ﴾

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )67( إلى اآلية )80( تالوة مجودة، 
ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الزخرف من اآلية )67( إلى اآلية )80( تالوة مجودة. 

مع تطبيق أحكام اإلظهار.

نشاط   
ما اسم خازن النار؟ استدلَّ إلجابتك من آيات الدرس.

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

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

من االآية )67( اإىل االآية )8٠(
تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر.



الـوحـدة اخل�م�صة
احلفظ: �صورة املع�رج 

من االآية )١( اإلى االآية )٢5(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حفظ الآيات )1- 5( من �شورة املعارج حفظ الأول
حفظ الآيات )6-10( من �شورة املعارج حفظ الـثـانـي

حفظ الآيات )11- 18( من �شورة املعارج حفظ الـثـالـث
حفظ الآيات )19- 25( من �شورة املعارج حفظ الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتلو سورة املعارج من اآلية )1(  إلى اآلية )25( تالوة مجودة.
• أن أحفظ سورة املعارج من اآلية )1(  إلى اآلية )25( حفظا متقنا.

دروس الوحدة
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خلام�سة
الوحدة ا

حفظ سورة المعارج
حفظ االآي�ت )١ - ٢5(

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

إلــى مــن الــســـورة الـــدرس

الآية 5 الآية 1 �شورة املعارج الأول

الآية 10 الآية 6 �شورة املعارج الـثـانـي

الآية 18 الآية 11 �شورة املعارج الـثـالـث

الآية 25 الآية 19 �شورة املعارج الـرابـع

الطريقة العملية للحفظ:

• يستمع الطالب من املعلم  إلى املقطع املراِد حفُظه.
• يكرر الطالب عملية السماع خمس مرات.

• يحفظ الطالب كلَّ آية وحدها، ويكررها حتى يتقنها.
• يربط الطالب اآلية األولى بالثانية، ويكررهما حتى اإلتقان.

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

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



الـوحـدة ال�ص�د�صة
التجويد: االإدغ�م 

التالوة: من االآية )8١( من �صورة الزخرف اإلى االآية )١٢( من �صورة ال�صورى

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الإدغام جتويد الأول
�شورة الزخرف من الآية )81( اإىل نهاية ال�شورة تالوة الـثـانـي

�شورة ال�شورى من الآية )1( اإىل الآية )6( تالوة الـثـالـث
�شورة ال�شورى من الآية )7( اإىل الآية )12( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أبيِّ معنى اإلدغام.
• أن أتعّرف قسمي اإلدغام.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلدغام.
• أن أطبق حكم اإلدغام عند التالوة.

• أن أتلو من اآلية )81(  من سورة الزخرف إلى اآلية )12( من سورة الشورى تالوة مجودة.
دروس الوحدة
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اإلدغام الدر�س
االأول

التمهيد
استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآلياِت اآلتيَة:

 قال اهلل تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]الروم: 39-37[.
استمع إليه مرة أخرى، ولحظ كيف ينطق النون الساكنة في  وفي  ، وكيف 
. ينطق التنوين في  وفي  وفي  وفي 

ماذا تكتشف؟
تكتشف أن كاّلً من النون الساكنة والتنوين لم يظهرا في النطق، بينما نطق الحرف الذي بعدهما 

مشددا. 
وهذا حكم تجويدي يسمى اإلدغام، فما معنى اإلدغام؟ ومتى ُتدغم النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي: 

تعريف االإدغ�م
اإلدغام هو: إدخال النون الساكنة أو التنوين في احلرف الذي بعدهما بحيث يصيران حرفا واحدا 

مشددا كاحلرف الثاني.
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اأحرف االإدغ�م
لإلدغام ستة أحرف، مجموعة في قولك: )يرُملون(، وهي:

النونالواوالالمالميمالياء الراء

نولمي ر

نشاط     1
ُل رسم النون الساكنة وحرف اإلدغام في املصحف كما في هذا   َأَتَأمَّ

ُن ما الحظته. املثال ﴿ۓ  ۓ  ﴾ وُأَدوِّ
.......................................................................................................

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

االأمثلة

التوضيحالمثالاألحرفم

املجموعة 
األولى

ي
نالحظ في هذه األمثلة أن النون الساكنة َلّما جاء 
بعدها هذه األحرف الستة أدغمت. فإذا قرأت مثاًل 
﴾ فقد جعلت النون ميما، وأدغمتها في  ﴿
الحرف الذي بعدها، فصيَّرت الحرفين حرفا واحدا 
﴾ فقد جعلت النون  مشددا، وإذا قرأت ﴿
ٍة في الحرف الذي بعدها، فصيَّرت  واوا وأدغمتها ِبُغنَّ

الحرفين حرًفا واحدا مشددا، وهذا هو اإلدغام.
املجموعة 

الثانية

استخرج حرف اإلدغام من كل مثال واكتبه أمامه.
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اأق�ص�م االإدغ�م

ماذا  السابق،  اجلدول  في  الثانية  واملجموعة  األولى  املجموعة  الساكنة في كل من  النون  نطق  تأمل 
تالحظ؟

ستالحظ أن النطق بالنون الساكنة في املجموعة األولى يختلف عن النطق بها في املجموعة الثانية، 
ولهذا فإن اإلدغام ينقسم قسمني: 

القسم األول: إدغام بغنة. 

حروفه: له أربعة أحرف، مجموعة في كلمة )ينمو(.

أمثلته: انظر أمثلة املجموعة األولى في اجلدول السابق.
القسم الثاني : إدغام بغير غنة. 

حروفه: له حرفان، وهما: الالم والراء.

أمثلته: انظر أمثلة املجموعة الثانية في اجلدول السابق.

اأق�ص�م االإدغ�م

اإدغام بغنة

اأحرفه
الياء - النون - امليم - الواو

حْرفاه
الالم - الراء

اإدغام بغري غنة
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�صرط االإدغ�م

  يشترط إلدغام النون الساكنة أن تكون في كلمة، وحرف اإلدغام في كلمة بعدها، فإذا وقع 
حرف اإلدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، فإن النون الساكنة تظهر، ويسمى )اإلظهار 

املطلق(، ول يوجد ذلك في القرآن إل في أربع كلمات وهي:

نشاط    2
َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

اإلدغام، مع بيان حرف اإلدغام، ونوعه.

  قال اهلل تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]محمد: 15[.

النون م
الساكنة

حرف 
حرف التنويننوع اإلدغاماإلدغام

نوع اإلدغاماإلدغام

1
2
3
4
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1 ما تعريف اإلدغام ؟

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

2 أكمل ما يلي:

أحرف اإلدغام ستة جمعت في كلمة ...................... ، لإلدغام بغنة: الياء، .........................، 
.........................، .........................، ولإلدغام بغير غنة: .........................  والراء.

3  ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ( أمام العبارة غير الصحيحة، 

فيما يأتي:

) (     أ. ينقسم اإلدغام إلى إدغام بغنة و إدغام بغير غنة.     
) (   ب. إذا وقع حرف اإلدغام والنون الساكنة في الكلمة الواحدة وجب إظهارها.  
) (   جـ. جمعت حروف اإلدغام بغير غنة في كلمة ينمو.     

التقومي
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الدر�س
الث�ين

نشاط
 استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه اإلدغام، حسب اجلدول 

اآلتي:
نوعهحرف اإلدغامالتنوين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ک ک﴾، ﴿ڱ﴾، ﴿ڻ﴾، ﴿ۈئ﴾، ﴿ىئ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الزخرف من اآلية )81( إلى آخر السورة تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الزخرف من اآلية )81( إلى آخر السورة تالوة مجودة، 
مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

ْخُرف تالوة سورة الزُّ
من االآية )8١( اإىل نه�ية ال�صورة

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م.
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وَرى  تالوة سورة الشُّ
الدر�س
الث�لث

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

ڦ﴾ ﴿ٻ﴾، ﴿پ پ﴾، ﴿

ال�صم�ع

إلى اآلية )6( تالوة مجودة،  الشورى من اآلية )1(  المعلم سورة  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الشورى من اآلية )1( إلى اآلية )6( تالوة مجودة، مع 

تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام.

نشاط
 اقرأ آيات الدرس قراءة مجودة، وبيِّ هل يوجد فيها حكم من 

أحكام اإلدغام؟
.......................................................................................................

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

من االآية )١( اإىل االآية )6(
تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق م� يوجد من اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م.
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الدر�س
الرابع

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة التي حكمها اإلدغام، حسب 

اجلدول اآلتي:
نوعهحرف اإلدغامالنون الساكنة

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
ڦ﴾، ﴿ڄ﴾ ﴿ٴۇ ۋ﴾، ﴿ٺ﴾، ﴿

ال�صم�ع
مجودة،  تالوة  اآلية )12(  إلى  اآلية )7(  من  الشورى  المعلم سورة  يتلو 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )7( إلى اآلية )12( تالوة مجودة، 
مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

وَرى تالوة سورة الشُّ
من االآية )7( اإىل االآية )١٢(

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م.





الـوحـدة ال�ص�بعة
التجويد: االإدغ�م ِبُغّنة 

التالوة: �صورة ال�صورى من االآية )١3( اإلى االآية )٢3(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الإدغام بغنة جتويد الأول
�شورة ال�شورى من الآية )13( اإىل الآية )15( تالوة الـثـانـي
�شورة ال�شورى من الآية )16( اإىل الآية )20( تالوة الـثـالـث
�شورة ال�شورى من الآية )21( اإىل الآية )23( تالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف على حروف اإلدغام بغّنة.
• أن أطبق حكم اإلدغام بغّنة عند التالوة.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلدغام بغّنة.
•  أن أتلو سورة الشورى من اآلية )13( إلى اآلية )23(  تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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اإلدغام ِبُغّنة الدر�س
االأول

التمهيد

1  قال اهلل تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]التغابن: 16[.

2  وقال اهلل تعالى: ﴿ىئ ىئ ی ی ی یجئ ﴾ ]النحل: 53[.

3  وقال اهلل تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]فصلت: 2[.

4  وقال اهلل تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ﴾ ]النازعات: 8[.

د احلرف الذي أتى بعدهما. استخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مدغمة، أو تنوين مدغم، وحدِّ

1234اآلية
الكلمة
الحرف

اآلن استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، والحظ كيف يقرأ 
هذه الكلمات.

تعريف الغنة
الُغنَّة: صوت يخرج من اخليشوم)1(.

ومقدار الغنة: حركتان.

)1( اخليشوم هو خرق األنف املنحذب إلى داخل الفم.
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اأحرف االإدغ�م بغنة

الواوالميمالياء النون

ومي ن

اإلدغام بغنة هو القسم األول من أقسام اإلدغام، وله أربعة أحرف، مجموعة في كلمة )ينمو(، فإذا 
جاء قبل أحد حروفها نون ساكنة أو تنوين فإنهما يدغمان بغنة، ومقدار الغنة: حركتان.

االأمثلة

التوضيحالمثالالحروف

في هذه األمثلة جاءت النون الساكنة وجاء بعدها ي
حرف من حروف اإلدغام بغنة، فكان حكم النون 

اإلدغام بغنة بمقدار حركتين. ن
م
و
في هذه األمثلة جاء التنوين وجاء بعده حرف من ي

حروف اإلدغام بغنة، فكان حكم التنوين: اإلدغام 
بغنة بمقدار حركتين. ن

م
و
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نشاط     1
َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

اإلدغام بغنة، مع بيان حرف اإلدغام.

 قال اهلل تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]الروم: 21[.

وقال اهلل تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾]الروم: 28[.
حرف اإلدغامالتنوينحرف اإلدغامالنون الساكنةم

1
2
3
4

نشاط    2
 يقسم املعلم الطالب أربع مجموعات، ويعطي كلَّ مجموعة حرفا 
من حروف اإلدغام بغنة، ويقيم بينهم مسابقة في أي املجموعات 
تأتي بأكبر عدد ممكن من األمثلة على إدغام النون الساكنة أو التنوين 

عند احلرف اخلاص بكل مجموعة خالل عشر دقائق.
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1 كم عدد أحرف اإلدغام بغنة ؟ وما هي؟

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

ا حتت اإلدغام بغنة. 2 اقرأ اآلية اآلتية جهرا ، ثم ضع خّطً

قال اهلل تعالى:

]احلجرات: 11[

3  هات مثالي لكل حرف من حروف اإلدغام بغنة، أحدهما مع النون الساكنة، واآلخر مع 

التنوين.

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

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

التقومي
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وَرىمن  تالوة سورة الشُّ
الدر�س
الث�ين

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

گ﴾، ﴿ۇ﴾، ﴿ٴۇ﴾، ﴿ېى ى﴾، ﴿ەئ وئ وئۇئ﴾ ﴿

ال�صم�ع

يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )13( إلى اآلية )15( تالوة مجودة، 
ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.

العر�س
يتلو الطالب من املصحف سورة الشورى من اآلية )13( إلى اآلية )15( تالوة مجودة، 

مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة التي حكمها اإلدغام بغنة، 

وصنف ما جتده حسب اجلدول اآلتي:

حرف االسم
حرف الفعلاإلدغام

حرف الحرفاإلدغام
اإلدغام

من االآية )١3( اإىل االآية )١5(
تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م.
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الدر�س
الث�لث

نشاط
 استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه اإلدغام بغنة، وصنف 

ما جتده حسب اجلدول اآلتي:
تنوين 
بالضم

حرف 
حرف تنوين فتحاإلدغام

حرف تنوين كسراإلدغام
اإلدغام

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

﴿ٻ﴾، ﴿پ پ﴾، ﴿ڍ﴾، ﴿ڱ ڱ﴾، ﴿ۀ ۀۇئ﴾

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )16( إلى اآلية )20( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )16( إلى اآلية )20( تالوة مجودة، 

مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

وَرى تالوة سورة الشُّ
من االآية )١6( اإىل االآية )٢٠(

تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م.
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الوحدُة ال�سابعة

وَرىمن  تالوة سورة الشُّ
الدر�س
الرابع

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:

ٹ ٹ﴾ ﴿ے ۓ﴾، ﴿ەئ﴾، ﴿

ال�صم�ع
يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )21( إلى اآلية )23( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.
العر�س

يتلو الطالب من املصحف سورة الشورى من اآلية )21( إلى اآلية )23( تالوة مجودة 
مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

اإلظهار أو اإلدغام بغنة، حسب اجلدول اآلتي:

اإلدغام بغنةاإلظهار

من االآية )٢١( اإىل االآية )٢3(
تالوة جمودة، مع الت�أكيد على تطبيق اأحك�م االإظه�ر، واالإدغ�م.



الـوحـدة الثامنة
الـتـجـويـد: الإدغام بغري غنة 

التالوة: �شورة ال�شورى من الآية )24( اإلى الآية )46(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الإدغام بغري غنة تـجـويـد الأول
�شورة ال�شورى من الآية )24( اإىل الآية )29( تـــــالوة الـثـانـي
�شورة ال�شورى من الآية )30( اإىل الآية )39( تـــــالوة الـثـالـث
�شورة ال�شورى من الآية )40( اإىل الآية )46( تـــــالوة الـرابـع

أهداف الوحدة
أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:

• أن أتعّرف على حروف اإلدغام بغير غّنة. 
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلدغام بغير غّنة.

• أن أطبق حكم اإلدغام بغير غّنة عند التالوة.
• أن  أتلو سورة الشورى من اآلية )24( إلى اآلية )46( تالوة مجودة.

دروس الوحدة
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اإلدغام بغير غنة الدر�س
الأول

التمهيد

قال اهلل تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]النساء: 67[.
وقال اهلل تعالى: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]فاطر: 2[.

وقال اهلل تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]يس: 32[.

وقال اهلل تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الحج: 65[.
د الحرف الذي  اســتخرج الكلمــات التي فيها نون ســاكنة مدغمة، أو تنوين مدغم، وحــدِّ

أتى بعدهما.

1234اآلية
الكلمة

الحرف

اآلن استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، والحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
َحْرفا الإدغام بغري غنة

الراءالالم

رل

اإلدغام بغير غنة هو القسم الثاني من أقسام اإلدغام، وله حرفان، هما: الالم والراء، فإذا 
جاء قبلهما نون ساكنة أو تنوين فإنهما يدغمان من غير غنة.
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الأمثلة

التوضيحالمثالالحرف

في هذين املثالني جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف ل
الالم في املثال األول، وحرف الراء في املثال الثاني، وهما 
حرفا اإلدغام بغير غنة، فكان حكم النون اإلدغام بغير غنة. ر

في هذين املثالني جاء التنوين وجاء بعده حرف الالم في ل
حرفا  وهما  الثاني،  املثال  في  الراء  وحرف  األول،  املثال 
اإلدغام بغير غنة، فكان حكم التنوين اإلدغام بغير غنة. ر

نشاط     1
َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

اإلدغام بغير غنة، مع بيان حرف اإلدغام.
   ﴿ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]يس: 30[.

وقال اهلل تعالى: ﴿ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 
جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ مخ جس حس﴾ 

]األنعام: 165[.

حرف النون الساكنةم
حرف التنويناإلدغام

اإلدغام
1
2
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1 كم عدد حروف اإلدغام بغير بغنة ؟ وما هي ؟

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

2 سجل من حفظك أمثلة على األحكام التجويدية اآلتية:

)اإلظهار، اإلدغام بغنة، اإلدغام بغير غنة(

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

3 اقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم ضع خطا حتت اإلدغام بغير غنة وبني سببه:

 قال اهلل تعالى:  ]التغابن: 7[.
قال اهلل تعالى:  ]البقرة: 218[ )1(.

قال اهلل تعالى:  ]النجم: 23[.

التقومي

نشاط    2

 يقسم المعلم الطالب مجموعتين، ويعطي كل مجموعة حرفا من حروف 
بأكبر  تأتي  المجموعات  أي  في  مسابقة  بينهم  ويقيم  غنة،  بغير  اإلدغام 
الحرف  عند  التنوين  أو  الساكنة  النون  إدغام  على  األمثلة  من  عدد ممكن 

الخاص بكل مجموعة خالل عشر دقائق.

)1( ختمت بها ثالث عشرة آية، هذه إحداها.
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الدر�س
الثاين

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق اأحكام الإظهار، والإدغام.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿  گ ڳ ﴾، ﴿ چ چ ﴾، ﴿ ڇ ڇ ﴾، ﴿ گ گ گ ﴾، ﴿ہ ہ ﴾.

ال�شماع
يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )24( إلى اآلية )29( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )24( إلى اآلية )29( تالوة مجودة، 

مع تطبيق أحكام اإلظهار، واإلدغام.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

اإلظهار أو اإلدغام، مبينا نوعه، حسب الجدول اآلتي:
نوع اإلدغاماإلدغاماإلظهار

وَرى تالوة سورة الشُّ
من الآية )24( اإىل الآية )29(
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الدر�س
الثالث

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق اأحكام الإظهار، والإدغام.

التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿يئ جب حب﴾ ، ﴿ ٻ ٻ ٻ﴾ ، ﴿ڀ﴾ ، ﴿ڤ﴾ ، ﴿ڤ ڦ ڦ﴾.

ال�شماع

يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )30( إلى اآلية )39( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.

العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )30( إلى اآلية )39( تالوة مجودة، مع 
تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة أو التنوين الذي حكمه 

اإلدغام بغير غنة، مبينا سببه:
سببهحرف اإلدغاماإلدغام بغير غنة

وَرى تالوة سورة الشُّ
من الآية )30( اإىل الآية )39(
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الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق اأحكام الإظهار، والإدغام.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿ھ ے﴾، ﴿ۋ ۋ﴾، ﴿ىئ ىئ﴾، ﴿ٻ﴾، ﴿پ﴾.

ال�شماع
يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )40( إلى اآلية )46( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )40( إلى اآلية )46( تالوة مجودة، 
مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

اإلظهار أو اإلدغام ، حسب الجدول اآلتي:
التنوينالنون الساكنةالتنوينالنون الساكنة

وَرى تالوة سورة الشُّ
من الآية )40( حتى الآية )46(





الـوحـدة التا�سعة
الـتـجـويـد: الَقْلب 

التالوة: من الآية )47( من �سورة ال�سورى اإلى الآية )8( من �سورة ف�سلت

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الَقْلب تـجـويـد الأول
�شورة ال�شورى من الآية )47( اإىل الآية )50( تـــــالوة الـثـانـي

�شورة ال�شورى من الآية )51( اإىل نهاية ال�شورة تـــــالوة الـثـالـث
�شورة ف�شلت من الآية )1( اإىل الآية )8( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أبيِّن معنى الَقْلب.

• أن أتعّرف على حرف الَقْلب.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة الَقْلب.

• أن أطبق حكم الَقْلب عند التالوة.
• أن أتلو من اآلية )47( من سورة الشورى إلى اآلية )8( من سورة فصلت تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الَقْلب الدر�س
الأول

التمهيد
استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية :

قال اهلل تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ﴾ ]آل عمران: 105[.

وقال اهلل تعالى: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾ ]الملك: 11[.
وقال اهلل تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴾ ]البقرة: 207[.
استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة في ﴿ھ ھ﴾ وفي ﴿ ېئ ﴾، 

وكيف ينطق التنوين في ﴿ ھ ھ ﴾.

ماذا تكت�شف؟
ُقِلَبتا ميما في النطق، مع إخفاء هذه الميم في  ستكتشف أن كاّلً من النون الساكنة والتنوين 

الحرف الذي بعدها.
وهذا حكم تجويدي يسمى الَقْلب، فما معنى الَقْلب؟ ومتى تقلب النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي:

تـعــريــف الَقْلب 
الَقْلب هو: َقْلب النون الساكنة أو التنوين عند حرف الباء ميما مع الغنة واإلخفاء.
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حروفه

الباء

ب
للَقْلب حرف واحد وهو الباء.  

نشاط     1
ُل رسم التنوين وحرف الَقْلب في المصحف كما في هذا المثال   أتأمَّ

ُن ما الحظته. ﴾ وُأَدوِّ ﴿
......................................................................................................................

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

طريقة النطـق به
النطق بميم مع عدم إطباق الشفتين إطباقا شديدا وال تفريجهما، بل النطق بميم ساكنة لطيفة 

من غير ثقل وال تعسف، مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين.

الأمثلة

التوضيحالمثالالحرف

ب
فــي هذين املثالني جاءت النون الســاكنة، وجــاء بعدها حرف 
البــاء، فقلبت النون الســاكنة ميما، ثــم أخفيت هذه امليم مع 

الغنة مبقدار حركتني، وهذا هو الَقْلب.

ب
في هذين املثالني جاء التنوين، وجاء بعده حرف الباء، فقلب 
التنوين ميما، ثم أخفيت هذه امليم مع الغنة مبقدار حركتني، 

وهذا هو الَقْلب.
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نشاط    2
َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

الَقْلب مع بيان حرفه.
 قال اهلل تعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ﴾]القصص: 58[.
قال اهلل تعالى:﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴾]القصص: 66[.

تعالى:﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ  اهلل   قال 
حئ﴾]فاطر: 38[.

حرف الَقْلب التنوين حرف الَقْلب النون الساكنة م
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1 رتب الكلمات اآلتية لتحصل على معنى الَقْلب:
)النون الساكنة، واإلخفاء، ميًما، أو التنوين، َقْلب، مع الغنة(

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

2 بيِّن ما يأتي:

1  ما يميز النون الساكنة المظهرة في رسم المصحف.

2  ما يميز النون الساكنة أو التنوين المدغمين في رسم المصحف.

3  ما يميز النون الساكنة أو التنوين المقلوبين في رسم المصحف.

3 صل بخط بني كل مثال في القائمة )أ( بحكمه التجويدي في القائمة )ب( فيما يأتي:

) ب () اأ (

إظهار.       ]آل عمران: 38[.

إدغام بغنة.قال اهلل تعالى:  ]المائدة: 28[.

إدغام بغير غنة.قال اهلل تعالى:  ]األعلى: 10[.

الَقْلب.قال اهلل تعالى:  ]األعلى: 5[.

التقومي



72

الوحدة التا�سعة

الدر�س
الثاين

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق اأحكام الإظهار، والإدغام، والَقْلب.

التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا

﴿ڇ﴾، ﴿ک﴾، ﴿ ں ڻ﴾، ﴿ے﴾، ﴿ائ ەئ ەئ﴾

ال�شماع

يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )47( إلى اآلية )50( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )47( إلى اآلية )50( تالوة مجودة، 

مع تطبيق أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.
نشاط

استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه الَقْلب، مبينا سببه:
سببه حرفه الَقْلب

من الآية )47( اإىل الآية )50(
وَرى تالوة سورة الشُّ
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الدر�س
الثالث

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام الإظهار، والإدغام، والَقْلب.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿ی ی﴾، ﴿ىئ يئ﴾، ﴿مب ىب﴾، ﴿پ پ﴾، ﴿ڀ ڀ ڀ﴾.

ال�شماع
يتلو المعلم سورة الشورى من اآلية )51( إلى نهاية السورة تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة الشورى من اآلية )51( إلى نهاية السورة تالوة مجودة 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

نشاط
التجويدية اآلتية ثم ضعه أمام  الرقم المناسب من األحكام   اختر 

ما يناسبه من الكلمات القرآنية في الجدول اآلتي:
1. اإلظهار.  2. اإلدغام بغنة. 3. اإلدغام بغير غنة. 4. الَقْلب.

األمثلةالرقماألمثلةالرقماألمثلةالرقم
جئ حئی یىئ ی

خب مبيئ جبمئ ىئ
پٻ ٻمت ىت

ٿ ٿٺ ٿٺ ٺ
ڤ ڦ ڦڤ ڤٹ ٹ

من الآية )51( اإىل نهاية ال�شورة
وَرى تالوة سورة الشُّ
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الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام الإظهار، والإدغام، والَقْلب.

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿پ﴾، ﴿ڤ﴾، ﴿ ڦ﴾، ﴿چ چ﴾

ال�شماع

يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )1( إلى اآلية )8( تالوة مجودة، 
ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )1( إلى اآلية )8( تالوة مجودة، مع 
تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب.

نشاط
استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه الَقْلب، مبينا سببه:

سببه حرف الَقْلب الَقْلب

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )1( اإىل الآية )8(



الـوحـدة العا�شرة
الـتـجـويـد: الإخفاء 

التالوة: �شورة ف�شلت من الآية )9(  اإلى الآية )24(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الإخــفـاء تـجـويـد الأول
�شورة ف�شلت من الآية )9( اإىل الآية )12( تـــــالوة الـثـانـي

�شورة ف�شلت من الآية )13( اإىل الآية )18( تـــــالوة الـثـالـث
�شورة ف�شلت من الآية )19( اإىل الآية )24( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أبيِّن معنى اإلخفاء. 

• أن أتعّرف حروف اإلخفاء.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلخفاء.

• أن أطبق حكم اإلخفاء عند التالوة.
• أن أتلو سورة فصلت من اآلية )9(  إلى اآلية )24( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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اإلخــفـاء الدر�س
الأول

التمهيد
استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:

قــال اهلل تعالــى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث 

ىث يث حج مج جح محجخ حخ مخ جس حس خس ۇئ  ﴾ ]فاطــر: 11-9[.
استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة في ﴿ۋ ۋ﴾ وفي ﴿ی ی﴾، 

وكيف ينطق التنوين في ﴿ے ۓ﴾ وفي ﴿ۆئ ۆئ﴾.

ماذا تكت�شف؟
ستكتشف أن كال من النون الساكنة والتنوين ُأْخِفيا في النطق فكانا في حالة بين اإلظهار واإلدغام.
وهذا حكم تجويدي يسمى اإلخفاء، فما معنى اإلخفاء؟ ومتى ُتخفى النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي:

تـعـريـف الإخـفـاء:
اإلخفاء هو: النطق بالنون الساكنة أو التنوين وسطا بين اإلظهار واإلدغام دون تشديد مع بقاء الغنة.
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)1( تحفة األطفال ص 3.

حروفه
حروف اإلخفاء خمسة عشر حرفا، وهي:

ظدثكز�سطتق

ف�سذ�س�سج

نشاط     1
قال الجمزوري )1(:

ًبا ِزْد في ُتقًى َضْع َظالِما ُدْم طيِّ  ِصْف ذا َثنا َكْم جاد َشْخٌص َقْد َسما

ما عالقة هذا البيت بموضوع الدرس
.......................................................................................................

طريقة النطق به
أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غيَر ُمْظَهَرين إظهارا َمْحضا، وال ُمْدَغَمين إدغاما محضا، بل 

بحالة متوسطة بين اإلظهار واإلدغام، عاِرَيْيِن عن التشديد مع بقاء الُغنَّة فيهما.
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الأمثلة
التوضيحالمثالالحرف

في هذه األمثلة جاءت النون الساكنة وجاء بعدها أحد حروف ك
اإلخفاء اخلمسة عشر، فكان حكم النون اإلخفاء.

فــي هــذه األمثلة جاء التنوين وجاء بعده أحد حروف اإلخفاء 
اخلمسة عشر، فكان حكم التنوين اإلخفاء. 

استخرج حرف اإلخفاء من كل مثال، واكتبه أمامه.

نشاط    2
َذْيِن حكمهما   أستخرُج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

اإلخفاء، مع بيان حرف اإلخفاء.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالى:  اهلل   قال 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]البقرة: 52-50[.
وقال اهلل تعالى: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]البقرة: 117-116[.

حرف اإلخفاء التنوين حرف اإلخفاء النون الساكنة م
1
2
3
4

قال اهلل تعالى:



79

اء
خف

لإ
: ا

يد
جو

لت
ا

1 ما تعريف اإلخفاء احلقيقي؟

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

2 ظلل حروف اإلخفاء في املربعات اآلتية:

خحجثتبأ

صشسزرذد

قفغعظطض

يوهـنملك

التقومي
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الدر�س
الثاين

والَقْلب والإخفاء. والإدغام،  الإظهار،  اأحكام  ما يوجد من  التاأكيد على تطبيق  مع  تالوة جمودة، 

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

﴿ڻ﴾ ، ﴿ڭ﴾ ، ﴿ې ې﴾ ،  ﴿ى ائ﴾ ، ﴿ٱ﴾

ال�شماع

يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )9( إلى اآلية )12( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار، واإلدغام، والَقْلب، واإلخفاء.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )9( إلى اآلية )12( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب، واإلخفاء.
نشاط

استخرج من آيات الدرس التنوين الذي حكمه اإلخفاء، مبينا سببه:
سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )9( اإىل الآية )12(
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نشاط
 استخرج من آيات الدرس أحكام النون الساكنة والتنوين، وصنفها 

حسب الجدول اآلتي:
اإلخفاء الَقْلب اإلدغام بغير غنة اإلدغام بغنة اإلظهار

الدر�س
الثالث

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام الإظهار، والإدغام، والَقْلب والإخفاء.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿ ڄ ڄ ﴾ ، ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾، ﴿ٴۇ ۋ ﴾، ﴿ۅ ۅ ﴾.

ال�شماع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )13( إلى اآلية )18( تالوة مجودة، ويالحظ 
الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام اإلظهار، واإلدغام، والَقْلب، واإلخفاء.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )13( إلى اآلية )18( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار واإلدغام والَقْلب، واإلخفاء.

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )13( اإىل الآية )18(
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الدر�س
الرابع

والَقْلب والإخفاء. والإدغام،  الإظهار،  اأحكام  ما يوجد من  التاأكيد على تطبيق  مع  تالوة جمودة، 

التمهيد
يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

ک﴾ ژ﴾ ، ﴿ ڇ﴾ ، ﴿ ﴿ىئ﴾ ، ﴿ٻ﴾ ، ﴿ٹ﴾ ،  ﴿

ال�شماع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )19( إلى اآلية )24( تالوة مجودة،
ويالحظ الطالب تطبيقــه لمــــا يوجــــــد من أحكــام اإلظهــار، واإلدغـام،

والَقْلب، واإلخفاء.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )19( إلى اآلية )24( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام اإلظهار، واإلدغام، والَقْلب، واإلخفاء.

نشاط
اإلخفاء،  التي حكمها  الساكنة  النون  الدرس  آيات  من   استخرج 

وصنف ما تجده حسب الجدول اآلتي:

حرف اإلخفاء الحرف حرف اإلخفاء الفعل حرف اإلخفاء االسم

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )19( اإىل الآية )24(



الـوحـدة احلاديَة ع�شرَة
الحفظ: �شورة المعارج من الآية )26( اإلى نهاية ال�شورة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حفظ الآيات )26-31( من �شورة املعارج حفظ الأول
حفظ الآيات )32-39( من �شورة املعارج حفظ الـثـانـي

حفظ الآيات )40-نهاية �شورة املعارج( حفظ الـثـالـث
مراجعة حفظ �شورة املعارج كاملة حفظ الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة المعارج من اآلية )26( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

• أن أحفظ سورة المعارج من اآلية )26( إلى نهاية السورة حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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حلادية ع�شرة
الوحدة ا

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

إلــى مــن الــســـورة الـــدرس

الآية 31 الآية 26 �شورة املعارج الأول

الآية 39 الآية 32 �شورة املعارج الـثـانـي

نهاية ال�شورة الآية 40 �شورة املعارج الـثـالـث

مراجعة حفظ ال�شورة كاملة �شورة املعارج الـرابـع

الطريقة العملية للحفظ:

• يستمع الطالب من املعلم  إلى املقطع املراد حفُظه.
• يكرر الطالب عملية السماع خمس مرات.

• يحفظ الطالب كلَّ آية وحدها، ويكررها حتى يتقنها.
• يربط الطالب اآلية األولى بالثانية، ويكررهما حتى اإلتقان.

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

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

حفظ سورة المعارج
من الآية )26( اإىل نهاية ال�شورة



الـوحـدة الثانيَة ع�شرَة
الـتـجـويـد: حروف الإخفاء 

التالوة: �شورة ف�شلت من الآية )25( اإلى الآية )40(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإخفاء )�س، ذ، ث، ك، ج، �س،  ق ، �س( تـجـويـد الأول
�شورة ف�شلت من الآية )25( اإىل الآية )29( تـــــالوة الـثـانـي
�شورة ف�شلت من الآية )30( اإىل الآية )36( تـــــالوة الـثـالـث
�شورة ف�شلت من الآية )37( اإىل الآية )40( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعّرف ثمانية من حروف اإلخفاء.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلخفاء.

• أن أطبق حكم اإلخفاء عند التالوة.
• أن  أتلو سورة فصلت من اآلية )25( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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حروف اإلخفاء )ص، ذ، ث، ك، ج، ش،  ق ، س( الدر�س
الأول

التمهيد
1  قال اهلل تعالى:﴿ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الشرح: 7[.  

2  وقال اهلل تعالى:﴿گ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]المسد: 3[.

3  وقال اهلل تعالى:﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النبأ: 14[.

4  وقال اهلل تعالى:﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]القدر: 4[.

5  وقال اهلل تعالى:﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الشورى: 52[.

6  وقال اهلل تعالى:﴿جئ حئ مئ ىئ يئ ﴾ ]سبأ: 22[.

7  وقال اهلل تعالى:﴿ڈ ڈ ژ ﴾ ]البينة: 3[.

8  وقال اهلل تعالى:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الطارق: 5[.

د الحرف الذي أتى  استخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مخفاة، أو تنوين مخفى، وحدِّ
بعدهما.

8 7 6 5 4 3 2 1 اآلية
الكلمة
الحرف

اآلن استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، والحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.

حـروف الإخـفـاء واأمـثلـتـها
من حروف اإلخفاء:

الصاد

�س
الثاء

ث
الكاف

ك
الذال

ذ
الجيم

ج
القاف

ق
السين

�س
الشين

�س

إذا جاء قبل هذه األحرف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.
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التوضيحالمثالالحرف

�س

جاءت النون الساكنة في هذا املثال، وجاء بعدها صاد، 
فكان حكم النون: اإلخفاء.

جاء التنوين في هذا المثال، وجاء بعده صاد، فكان حكم 
التنوين: اإلخفاء.

ذ

جاءت النون الساكنة في هذا املثال وجاء بعدها .................، 
فكان حكم النون: ..................

فكان   ،.............. بعده  وجاء  املثال  هذا  في  التنوين  جاء 
حكم التنوين: ...............

ث

فكان  ثاء،  بعدها  وجاء   .............. جاءت  املثال  هذا  في 
حكم النون: ...............

حكم  فكان   ،.............. بعده  وجاء   .............. جاء 
التنوين: ...............

ك
في هذا املثال ..........................................................

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

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

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

ج
............................................................................

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

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

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

�س
............................................................................

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

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

.......................
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ق
............................................................................

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

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

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

�س
............................................................................

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

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

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

نشاط    2

 يقسم المعلم الطالب مجموعاٍت، ويعطي كل مجموعة حرًفا من حروف 
اإلخفاء في هذا الدرس، ويقيم بينهم مسابقة في أّي المجموعات تأتي بأكبر 
الحرف  التنوين عند  أو  الساكنة  النون  إخفاء  األمثلة على  عدد ممكن من 

الخاص بكل مجموعة خالل عشر دقائق.

نشاط    1
أربط بين حرف اإلخفاء ومثاله فيما يأتي:

ث
ج
ق
ص
ذ
ك
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ا حتت النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلخفاء في اآلية اآلتية: 1 ضع خّطً

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ ]يونس: 22[.

2  صنِّف احلروف اآلتية حسب األحكام التجويدية:

ص ، هـ ، ك ، و ، ق ، ر ، ش ، ع ، ن ، ج ، ح   ، ب

اإلخفاءالَقْلباإلدغاماإلظهار

التقومي
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )25( اإىل الآية )29(

الدر�س
الثاين

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
﴿گ گ گ ﴾ ، ﴿ڭ ڭ ﴾ ، ﴿ۆ ﴾ ،  ﴿ې ې ى ى ﴾ ، ﴿ىئ ىئ ىئ﴾

ال�شماع
َلْت من اآلية )25( إلى اآلية )29( تالوة مجودة،  يتلو المعلم سورة ُفصِّ

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

َلْت من اآلية )25( إلى اآلية )29( تالوة مجودة،  يتلو الطالب من المصحف سورة ُفصِّ
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

اإلخفاء مبينا سببه:
سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء
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الدر�س
الثالث

نشاط
 استخرج من آيات الدرس أحكام النون الساكنة والتنوين، وصنفها 

حسب الجدول اآلتي:
اإلخفاء الَقْلب اإلدغام بغير غنة اإلدغام بغنة اإلظهار

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
ھ﴾. ک ﴾ ، ﴿ ﴿ پ ﴾ ، ﴿ڄ ڄ ﴾ ، ﴿ژ ژ ڑ ﴾ ، ﴿

ال�شماع
إلى اآلية )36( تالوة مجودة،  المعلم سورة فصلت من اآلية )30(  يتلو 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

َلْت من اآلية )30( إلى اآلية )36( تالوة مجودة،  يتلو الطالب من المصحف سورة ُفصِّ
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )30( اإىل الآية )36(
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )37( اإىل الآية )40(

الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.
ٺ ٿ ﴾ ،  ﴿ڄ ﴾ ، ﴿ڦ ڦ ﴾ ، ﴿چ﴾ ېئ ېئ ﴾ ، ﴿ڀ ڀ ﴾ ، ﴿ ﴿

ال�شماع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )37( إلى اآلية )40( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )37( إلى اآلية )40( تالوة مجودة، 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
اإلخفاء،  حكمها  التي  الساكنة  النون  الدرس  آيات  من   استخرج 

وصنف ما تجده حسب الجدول اآلتي:
حرف اإلخفاء الحرف حرف اإلخفاء الفعل حرف اإلخفاء االسم



الـوحـدة الثالثة ع�شرة
الـتـجـويـد: حروف الإخفاء 

التالوة: �شورة ف�شلت من الآية )41( اإلى نهاية ال�شورة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

حروف الإخفاء )د ، ط ، ز ، ف ، ت ، �س ، ظ( تـجـويـد الأول
�شورة ف�شلت من الآية )41( اإىل الآية )46( تـــــالوة الـثـانـي
�شورة ف�شلت من الآية )47( اإىل الآية )50( تـــــالوة الـثـالـث

�شورة ف�شلت من الآية )51( اإىل نهاية ال�شورة تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتعّرف باقي حروف اإلخفاء.

• أن أستخرج من اآليات أمثلة اإلخفاء.
• أن أطبق حكم اإلخفاء عند التالوة.

• أن  أتلو سورة فصلت من اآلية )41( إلى نهاية السورة تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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التمهيد
1  قال اهلل تعالى:  ]هود: 6[  

2  وقال اهلل تعالى:  ]االنشقاق: 19[

3  وقال اهلل تعالى:  ]الشمس: 9[

4  وقال اهلل تعالى:  ]الضحى: 6[
)1(

5  وقال اهلل تعالى:  
)2(

6  وقال اهلل تعالى:  

7  وقال اهلل تعالى:  ]الكهف: 22[

استخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مخفاة، أو تنوين مخفى، وحّدد الحرف الذي أتى بعدهما.
7 6 5 4 3 2 1 اآلية

الكلمة
الحرف

اآلن استمع لمعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، والحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.

حـروف الإخـفـاء واأمـثلـتـها
من حروف اإلخفاء:

الدال

د
الزاي

ز
الفاء

ف
الطاء

ط
التاء

ت
الظاء

ظ
الضاد

�س

إذا جاء قبل هذه األحرف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.

حروف اإلخفاء )د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ( الدر�س
الأول

)1( وردت في موضعين من القرآن الكريم )البقرة: 110(، )المزمل: 20(.
)2( وردت في ثالثة مواضع من القرآن الكريم )يونس: 108(، )اإلسراء: 15(، )الزمر: 41(.
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د
جاءت النون الساكنة، وجاء بعدها دال، فكان حكم 

النون: اإلخفاء.
جاء التنوين، وجاء بعده دال، فكان حكم التنوين: اإلخفاء.

ط

جاءت النون الساكنة، وجاء بعدها ...........، فكان حكم 
النون ...........

جاء التنوين، وجاء بعده .........................، فكان حكم 
التنوين: ...........

ز

جاءت .................................................... وجاء بعدها 
..........، فكان حكم النون: ...........

جاء .................................. وجاء بعده زاي، فكان حكم 
التنوين: ...........

ف

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

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

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

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

ت

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

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

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

.......................
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�س

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

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

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

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

ظ
............................................................................

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

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

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

نشاط     1
َأربُط بين حرف اإلخفاء ومثاله فيما يأتي: 

ف          1

ظ          2

ت           3

ط          4

�س         5

�س          6

         7
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نشاط    2

 يقسم المعلم الطالب مجموعات، ويعطي كل مجموعة حرفا من حروف 
اإلخفاء في هذا الدرس، ويقيم بينهم مسابقة في أّي المجموعات تأتي بأكبر 
الحرف  التنوين عند  أو  الساكنة  النون  إخفاء  األمثلة على  عدد ممكن من 

الخاص بكلِّ مجموعة، خالل عشر دقائق.

1 مثِّل لكل حرف من أحرف اإلخفاء اآلتية:

د ، ظ ، ص ، ط ، ت ، ض

َذْيِن حكمهما اإلخفاء، مع  2  َأستخرُج  من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ

بيان حرف اإلخفاء.
قال اهلل تعالى:  ]البقرة: 168[.

وقال اهلل تعالى: 
 ]النساء: 9[.

وقال اهلل تعالى:  ]النساء: 32[.
حرف اإلخفاءالتنوينحرف اإلخفاءالنون الساكنةم
1
2
3
4

التقومي
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )41( اإىل الآية )46(

الدر�س
الثاين

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
﴿ے ۓ﴾ ، ﴿ۆ﴾ ، ﴿ۋ﴾ ،  ﴿وئ﴾ ، ﴿وئ ۇئ ۇئ﴾

ال�شماع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )41( إلى اآلية )46( تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )41( إلى اآلية )46( تالوة مجودة، 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
 استخرج من آيات الدرس النون الساكنة والتنوين اللذين حكمهما 

ًنا سببه: اإلخفاء، مبيِّ
سببه حرف اإلخفاء اإلخفاء
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فاء
لإخ
ف ا
رو
 ح
د:
جوي
الت

الدر�س
الثالث

نشاط
 استخرج من آيات الدرس أحكام النون الساكنة والتنوين، وصنفها 

حسب الجدول اآلتي:
اإلخفاء الَقْلب اإلدغام بغير غنة اإلدغام بغنة اإلظهار

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
 ﴿ ٻ﴾ ، ﴿ ٹ ڤ﴾، ﴿ ڤ﴾، ﴿ چ﴾،  ﴿ ڇ ڇ﴾، ﴿ ڈ﴾، ﴿ گ﴾،

﴿ ڻ ﴾.
ال�شماع

إلى اآلية )50( تالوة مجودة،  المعلم سورة فصلت من اآلية )47(  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

العر�س
يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )47( إلى اآلية )50( تالوة مجودة، 

مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )47( اإىل الآية )50(
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َلْت تالوة سورة ُفصِّ
من الآية )51( اإىل نهاية ال�شورة

الدر�س
الرابع

تالوة جمودة، مع التاأكيد على تطبيق ما يوجد من اأحكام النون ال�شاكنة والتنوين.
التمهيد

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا:
﴿ڭ ڭ﴾، ﴿ٴۇ﴾، ﴿ىئ ی﴾، ﴿حب﴾

ال�شماع
يتلو المعلم سورة فصلت من اآلية )51( إلى نهاية السورة، تالوة مجودة، 

ويالحظ الطالب تطبيقه لما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.
العر�س

يتلو الطالب من المصحف سورة فصلت من اآلية )51( إلى نهاية السورة تالوة مجودة، 
مع تطبيق ما يوجد من أحكام النون الساكنة والتنوين.

نشاط
اإلخفاء،  التي حكمها  الساكنة  النون  الدرس  آيات  من   استخرج 

وصنف ما تجده حسب الجدول اآلتي:
حرف اإلخفاء الحرف حرف اإلخفاء الفعل حرف اإلخفاء االسم



ا�سمي  .......................................

اأدر�س يف ال�سف اخلام�س االبتدائي ).....(

يف مدر�سة  ..................................
وهذا كتابي ملادة تالوة القراآن الكرمي 
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