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املقــدمــة

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

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

فاإن �لقر�آن �لكريم منهاج �لم�سلمين وينبوع حياتهم وهو كالم رب �لعالمين، ومنه ت�ستمد �لهد�ية �إلى 

�ل�سر�ط �لم�ستقيم و�لحياة �لطيبة ور�حة �لبال و�لعي�سة �لكريمة.

وعلم �لتجويد من �لعلوم �ل�سرعية �لمهمة �لتي تعنى بالقر�آن �لكريم من حيث كيفية �أد�ئه، ومر�عاة 

�آد�به، بما يعين على تالوته حق تالوته، وحفظ �آياته، وفهم معانيه، وال ريب �أن تدري�س علم �لتجويد يمثل 

وجًها معتبًر� من وجوه �لعناية بالقر�آن �لكريم �لذي هو د�ستور �لمملكة �لعربية �ل�سعودية و�سرعتها؛ لذ� 

كانت �لعناية بتدري�سه للنا�سئة مطلًبا �أ�سا�ًسا في �لجانبين �لتربوي و�لتعليمي. 

ومن هنا حر�ست �لوز�رة على تدري�س �لتجويد في مد�ر�س تحفيظ �لقر�آن �لكريم للطالب منذ وقت 

مبكر من حياتهم �لدر��سية؛ لكي يتاأ�س�س �لطالب علميًّا وعمليًّا في علم من �أهم �لعلوم �لمرتبطة بالقر�آن 

�لكريم.

�أ�سلوبه، م�سجًعا للطالب على  �سائًقا في عر�سه، جاذًبا في  �لكتاب  �أن يكون هذ�  وقد حر�سنا على 

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

فــي  �لفاعلة  �لم�ساركة  روح  فيهم  وتبعث  �لطالب،  لدى  و�الإبــد�ع  و�لتفكير  �لتعلُّم  في  �لذ�تية  �لمهار�ت 

�لــدر�س، وعلــى تطبيـق ما تعلموه في حياتهم �لو�قعية.

و�إننا �إذ نقدم هذ� �لكتاب للطالب في حلته �لجديدة نحمد �هلل تعالى ون�سكره على ما مّن به من �إتمام 

هذ� �لعمل، �سائلين �هلل �لكريم �أن يكتب �لتوفيق الأبنائنا �لطالب و�أن يجعلهم من �أهل �لقر�آن �لذين هم 

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

�لوكيل، �سدد �هلل �لُخَطى وبارك في �لجهود �إنه �سميع مجيب. 
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ل النون في المثالين اآلتيين: أتأمَّ
)          ( و )       ( أالحظ: 

أن األولى: .............................................................................................................. 
والثانية: .............................................................................................................................. 

مها، وأما الثانية فال أحكام لها هنا. إًذا األولى هي التي سنتعلَّ

تعريف النون ال�ساكنة والتنوين

النون ال�ص�كنة هي:  نون ال حركة لها.
ا، ووصاًل ال وقًفا.  التنوين هو:  نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفًظا ال خطًّ

د معنى �لنون �ل�ساكنة و�لتنوين ور�سمهما. 1  �أحدِّ

2  �أبنيِّ �لفرق بني �لنون �ل�ساكنة و�لتنوين.

ف على �أحكام �لنون �ل�ساكنة و�لتنوين. 3  �أتعرَّ

الدر�س

اأحكام النون ال�صاكنة والتنوينالأول

اأتوقع بعد دراسستي لهذا الدرسس اأن:
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1
اآلتي  الجدول  في  بينهما  الفرق  وأبيِّن  والتنوين  الساكنة  النون  بين  أقارن 

ا بالكلمات والعبارات اآلتية: مستعينً
في  ثابتة  ـ  والخط  اللفظ  في  ثابتة  ـ  فقط  اللفظ  في  ثابتة  ـ  زائدة  ـ  (أصلية 

الوصل والوقف ـ ثابتة في الوصل فقط).

 ø````jƒ````æàdG äÉ``eÓ```Y

                   للتنوين ثالث عالمات: 
hC’G¤: الضمتان  (   ٌ  ).

á«fÉãdG: الفتحتان  (   ً  ).

áãdÉãdG: الكرستان (   ٍ ).

•É°ûf

1

التوضيح المثــــــــــــال

النون الساكنــة

التنويــــن

نالحظ يف هذه األمثلة أن النون ساكنة، 
ألهنا غري حمركة بفتح أو ضم أو كرس.

يف هذه األمثلة ينطق التنوين نونًا ساكنة، 
ولذلك يعطى حكمها.

á`∏`ã`eC’G

  









8

اأحكـام النـون ال�ساكنة والتنويـن 

أستخرج  من اآليات اآلتية ما فيها من نون ساكنة أو تنوين:
ن�شاط

2

الكلمات  الساكنة والتنوين في  النون  ل نطق  يقرأ اآليات اآلتية، وتأمَّ   استمع لمعلمك وهو 
الملونة باللون األحمر:

ستكتشف أن النطق بالنون الساكنة والتنوين يختلف بحسب الحرف الذي بعدهما، ولهذا فإن 
للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، وهي: 

تنويـــن كـ�صـــرتنويـــن فتـــحتنويـــن �صـــمنــون �صاكنــة

.)1(

.)2(

)1( سورة الجاثية، اآليات 10-7.
)2( سورة الجاثية، اآليات 9-7.

ماذا �صتكت�صف؟



9

1  ما تعريف النون الساكنة والتنوين؟

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

3  ما أحكام النون الساكنة والتنوين؟

   QÉ```¡XE’G 1

ΩÉZOE’G 2

أحكام النون
 الساكنة والتنوين

   ÜÓbE’G 3

AÉ`ØNE’G 4

1

أمثلـة للتنويــــنأمثلـة للنــون الساكنــة
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أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:

أستمع إليه مرة أخرى، وأالحظ كيف ينطق النون الساكنة يف ﴿  ﴾ ويف   ﴿                                   ﴾  ، وكيف 

ينطق التنوين يف  ﴿              ﴾ ويف ﴿                   ﴾ ويف  ﴿                  ﴾.                                                       

   ستكتشف أن كالًّ من النون الساكنة والتنوين ينطقان نطًقا واضًحا من غري غنٍّ وال تشديد.
 وهذا حكم جتويدي يسمى اإلظهار، فام معنى اإلظهار؟ ومتى ُتظهر النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه؛ فيام يأيت: 

ر معنى �الإظهار. 1  أتذكَّ
ف على حروف �الإظهار. 2  �أتعرَّ

3  �أعطي �أمثلة على حكم �الإظهار.
ق حكم �الإظهار عند �لتالوة. 4  �أطبِّ

الدر�س

االإظــــهــــــــــارالثاين

.)1(

)1( سورة الجاثية، اآليات 10-7.

اأتوقع بعد دراسستي لهذا الدرسس اأن:

ماذا �صتكت�صف؟
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2
 QÉ```````¡```XE’G ∞```jô©J

 إخراج النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف احللق (١) من غري غنة وال تشديد.

 QÉ```````¡```XE’G ±hô```````M

لإلظهار ستة حروف، وهي: 


الخاءالغينالحاءالعنيالهاءالهمزة

•É°ûf

1

 QÉ```¡``XE’ÉH ≥```£ædG á``≤`jôW

أن تلفظ النون الساكنة والتنوين مظهرتني من غري غنة، وذلك عند احلروف الستة.

(١) ويسمى (اإلظهار الحلقي)، ألنه يكون عند حروف الحلق.

أحاول أن أمجع حروف اإلظهار السابقة يف مجلة مفيدة أو أكثر. 

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



1212

ل رسم النون الساكنة وحرف اإلظهار في المصحف كما في هذا المثال    أتأمَّ
ن ما الحظته.  وأدوِّ

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

•É°ûf

2

التوضيح

ملا  الساكنة  النون  أن  األمثلة  نالحظ يف هذه 
أظهرت،  الستة  احلروف  هذه  بعدها  جاء 
النون  وأخرجت   ، قرأت  فإذا 
بقية  وهكذا  اإلظهار،  هو  فهذا  اهلمزة  عند 

الكلامت.

á`∏`ã`eC’G

الحرفالمثال

:áØëàdG »a …QhõªédG ∫Éb

        
         
     

نه أمامه. أستخرج حرف اإلظهار من كل مثال وأدوّ
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ن�شاط

3

2
حكمهما  ذين  اللَّ التنوين  أو  الساكنة  النون  ـ  اآلتية  اآليات  من  ـ  أستخرج 

اإلظهار، وأبيِّن حرف اإلظهار.

)1( سورة العنكبوت، اآليتان 67 - 68.
)2( سورة الروم، اآلية 48.

)3( سورة لقمان، اآليتان 13-12.

1

حرف الإظه�ر التنوين حرف الإظه�ر النون ال�ص�كنة م

1

2

3

4

الهمزةالح�ء

.)1(

2

.)2(

3

.)3(
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❍ تظهر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدمها حرف من حروف اإلظهار.الخال�سة

1  رتِّب الكلمات اآلتية لتحصل على معنى اإلظهار:

           ) أحد، عند، من غير غنة وال تشديد،  النون الساكنة، الحلق، إخراج، والتنوين، حروف (.

2  كم عدد حروف اإلظهار الحلقي؟ وما هي؟

ي إظهار النون الساكنة أو التنوين باإلظهار الحلقي؟ 3  لماذا ُسمِّ

لماذ� �أظهرنا حروف �الإظهار مع �لنون �ل�ساكنة و�لتنوين؟

وكل  و�لتنوين،  �ل�ساكنة  �لنون  مخرج  عن  بعيد  �الإظهار  حروف  مخرج  الأن  و�لجو�ب: 

مخرجين متباعدين فاالأ�سل فيهما �الإظهار.

أعطي من حفظي ثالث كلمات فيها إظهار للنون الساكنة، وثالث كلمات 
للتنوين.

ن�شاط

4

حرف الإظه�ر التنويـــن حرف الإظه�ر النون ال�ص�كنة م

1

2

3
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ف على حريف �الإظهار )�أ ـ هـ( 1  �أتعرَّ
2  �أ�ستخرج �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين �للََّذْيِن حكمهما �الإظهار.

3  �أعطي �أمثلة على حكم �الإظهار.

اأتوقع بعد دراسستي لهذا الدرسس اأن:

الدر�س

الثالث
حــــروف االإظــهـــار )اأ ـ هـ(

.)1( قال الله تعالى:
وقال الله تعالى: )2(.

وقال الله تعالى: )3(.
.)4( وقال الله تعالى:

د الحرف الذي أتى بعدهما.  أستخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مظهرة، أو تنوين مظهر، وأحدِّ

عاأ

خ غ

حهـ 1

2

3

4

2الآيـــة 134

الكلمة

هــالحرف

)1( سورة الليل، اآلية 5.
)2( سورة األعلى، اآلية 5.

)3( سورة الضحى، اآلية 10.
)4( سورة القدر، اآلية 5.

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
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الحرف االأول: الهمزة.

 الهمــزة هي الحــرف األول من حـروف اإلظهــار، فإذا جــاء قبلها نـون ساكنــة أو 
تنوين فإن حكم النون الساكنة والتنوين اإلظهار.

الحرف الثاني: الهاء.

الهاء هو الحرف الثاني من حروف اإلظهار، فإذا جاء قبلها نون ساكنة أو تنوين فإن حكم النون 
الساكنة والتنوين اإلظهار.

التوضيح

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الهمزة، فكان حكم النون: اإلظهار.

الأمـثـلـة

المثال

حرف  بعده  وجاء  التنوين  جاء  األمثلة  هذه  في 
الهمزة، فكان حكم التنوين: اإلظهار.

التوضيح

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الهاء، فكان حكم النون:  اإلظهار.

المثال

في هذين المثالين جاء التنوين وجاء بعده حرف 
الهاء، فكان حكم التنوين: اإلظهار.
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أَصنِّف الكلمات القرآنية اآلتية حسب الجدول اآلتي: 
ن�شاط

1

ُأ َمثِّل بما ال يقل عن ثالثة أمثلة لما يأتي: 

إظهار النون الساكنة أو التنوين عند حرف الهمزة. 

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

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

إظهار النون الساكنة أو التنوين عند حرف الهاء.

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

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

ن�شاط

2

3

123

123

456

456

اأ

ب

تنوين مظهر عند 
حرف اله�ء

تنوين مظهر عند 
حرف الهمزة

نون �ص�كنة مظهرة 
عند حرف اله�ء

نون �ص�كنة مظهرة 
عند حرف الهمزة

.
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:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

الخال�سة
❍ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اهلمزة أو حرف اهلاء،  فإن

     حكم النون الساكنة أو التنوين هو اإلظهار.

.)1(

)1( سورة الروم، اآليات 25-20.
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في  الساكنة  النون  مع  لها  آخر  ومثاالً  كلمة،  في  الساكنة  النون  مع  للهمزة  مثاالً  1  هات 

كلمتين، ومثاالً ثالثًا لها مع التنوين. 

مخرجهما  من  أوالتنوين  الساكنة  النون  إخراج  مراعاة  مع  ا،  جهرً اآلتية  األمثلة  اقرأ    2

واضحتين بغير غنة:

.�(١)� أ- قال الله تعالى: 

  .(٢)� ب- قال الله تعالى: 

ج- قال الله تعالى:  (٣).  

د- قال الله تعالى:  (٤).

ا، ثم ضع الرقم (١) أمام أمثلة النون الساكنة المظهرة، والرقم  3  اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

(٢) أمام أمثلة التنوين المظهر:

3

(١) سورة هود، اآلية ١.
(٢) (٣) سورة التوبة، اآلية ١٠٩.

(٤) سورة فاطر، اآلية ٤٤.
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ف على حريف �الإظهار )ع ـ ح(. 1  �أتعرَّ
2  �أ�ستخرج �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين �للََّذْيِن حكمهما �الإظهار.

3  �أعطي �أمثلة على حكم �الإظهار.

الدر�س

الرابع
حــــروف االإظــهـــار )ع ـ ح(

قال الله تعالى:        )1(.
وقال الله تعالى:               )2(.

وقال الله تعالى:       )3(.
وقال الله تعالى:                              )4(.

د الحرف الذي أتى بعدهما.  أستخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مظهرة، أو تنوين مظهر، وأحدِّ

عاأ

خ غ
حهـ

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.

2الآيـــة 134

الكلمة
الحرف

1

2

3

4

)1( سورة العلق، اآلية 2.
)2( سورة التكاثر، اآلية 8.
)3( سورة الطالق، اآلية 3.

)4( سورة النبأ، اآلية 36.

اأتوقع بعد دراسستي لهذا الدرسس اأن:
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4
.ø«©dG :ådÉãdG ±ôëdG

 العين هو الحرف الثالث من حروف اإلظهار، فإذا جاء قبله نون ساكنة أو تنوين فإنهما يظهران.

á`∏`ã`eC’G

التوضيح

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف العين، فكان حكم النون: اإلظهار.

المثال

حرف  بعده  وجاء  التنوين  جاء  األمثلة  هذه  في 
العين، فكان حكم التنوين: اإلظهار.

.AÉëdG :™HGôdG ±ôëdG

 الحاء هو الحرف الرابع من حروف اإلظهار، فإذا جاء قبله نون ساكنة أو تنوين فإنهما يظهران.

التوضيح

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الحاء، فكان حكم النون: اإلظهار.

المثال

حرف  بعده  وجاء  التنوين  جاء  األمثلة  هذه  في 
الحاء، فكان حكم التنوين: اإلظهار.
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أَصنِّف الكلمات القرآنية اآلتية حسب الجدول اآلتي: 
ن�شاط

1

ن�شاط

2

أَمثِّل بما ال يقل عن ثالثة أمثلة لما يأتي: 

إظهار النون الساكنة أو التنوين عند حرف العين. 

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

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

إظهار النون الساكنة أو التنوين عند حرف الحاء.

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

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

123

123

456

456

اأ

ب

تنوين مظهر عند 
حرف الح�ء

تنوين مظهر عند 
حرف العين

نون �ص�كنة مظهرة 
عند حرف الح�ء

نون �ص�كنة مظهرة 
عند حرف العين

.
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:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين حكم اإلظهار:

قال الله تـعالى :      

رب  )1(.

الخال�سة
❍ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف العني أو حرف احلاء، فإن

     حكم النون الساكنة أو التنوين هو اإلظهار.

4

)1( سورة فصلت، اآليات 43-40.
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1  هات مثااًل للعين مع النون الساكنة في كلمة، ومثااًل آخر لها مع النون الساكنة في كلمتين، 

ومثااًل ثالًثا لها مع التنوين. 

مخرجهما  من  والتنوين  الساكنة  النون  إخراج  مراعاة  مع  جهًرا،  اآلتية  األمثلة  اقرأ    2

واضحتين بغير غنة:

أ- قال الله تعالى:          .

  . ب- وقال الله تعالى:       

ج- وقال الله تعالى:          .  

د- وقال الله تعالى:                .

3  اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم ضع الرقم )1( أمام أمثلة النون الساكنة المظهرة، والرقم 

)2( أمام أمثلة التنوين المظهر:
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.(ñ ` Æ) QÉ¡XE’G ‘ôM ≈∏Y ± sô©JCG  1
.QÉ¡XE’G Éª¡ªµM pørj nòs∏dG øjƒæàdG hCG áæcÉ°ùdG ¿ƒædG êôîà°SCG  2

.QÉ¡XE’G ºµM ≈∏Y á∏ãeCG »£YCG  3

¢SQódG

¢ùeÉÿG(ñ ` Æ) QÉ```¡``XE’G ±hô````M

قال الله تعالى:
وقال الله تعالى:                                  (٢).

وقال الله تعالى:                                        (٣).
وقال الله تعالى:                                         (٤).

د الحرف الذي أتى بعدهما. أستخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مظهرة، أو تنوين مظهر، وأحدِّ



 



 




1

2

3

4

(١) سورة الحاقة، اآلية ٣٦.
(٢) سورة القلم، اآلية ٣.

(٣) سورة قريش، اآلية ٤.
(٤) سورة الزلزلة، اآلية ٧.

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

.(١)

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
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الحرف الخام�س: الغين.

 الغين هو الحرف الخامس من حروف اإلظهار، فإذا جاء قبله نون ساكنة أو تنوين فإنهما يظهران.

الأمـثـلـة

التوضيح

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الغين، فكان حكم النون: اإلظهار.

المثال

حرف  بعده  وجاء  التنوين  جاء  األمثلة  هذه  في 
الغين، فكان حكم التنوين: اإلظهار.

الحرف ال�صاد�س: الخاء.

 الخاء هو الحرف السادس من حروف اإلظهار، فإذا جاء قبله نون ساكنة أو تنوين فإنهما يظهران.

التوضيح

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الخاء، فكان حكم النون: اإلظهار.

المثال

حرف  بعده  وجاء  التنوين  جاء  األمثلة  هذه  في 
الخاء، فكان حكم التنوين: اإلظهار.

)1( وال نظير لها في القرآن.

)2( وال نظير لها في القرآن.
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ن�شاط

1

غ

خ

ن�شاط

2

5

أَمثِّل بما ال يقل عن ثالثة أمثلة لما يأتي: 

إظهار النون الساكنة أو التنوين عند حرف الغين. 

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

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

إظهار النون الساكنة أو التنوين عند حرف الخاء.

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

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

1

1

3

5

7

2

4

6

8

23

123

456

456

اأ

ب

أربط بين حرف اإلظهار ومثاله فيما يأتي: 
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:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

الخال�سة
❍ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الغني أو حرف اخلاء، فإن

     حكم النون الساكنة أو التنوين هو اإلظهار.

1

2

3

4

.)1(

)1( سورة القارعة، اآلية 8.
)2( سورة البينة، اآلية 8.

)3( سورة فصلت، اآلية 8.
)4( سورة هود، اآليتان 58-57.

.)2(

.)3(

.)4(

يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلظهار:

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين حكم اإلظهار:
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1  هات مثااًل للغين مع النون الساكنة في كلمة، ومثااًل آخر لها مع النون الساكنة في كلمتين، 

ومثااًل ثالًثا لها مع التنوين. 

2  اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مع مراعاة إخراج النون الساكنة أوالتنوين من مخرجهما بغير 

غنة:

.)1( أ- قال الله تعالى:     

ب- وقال الله تعالى:           )2(.  

ج- وقال الله تعالى:         )3(.  

د- وقال الله تعالى:           )4(.
ا تحت النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلظهار، وَبيِّن السبب في  3   ضع خطًّ

اآليات الكريمة اآلتية:

5

.)5(

)1( سورة اإلسراء، اآلية 51.

)2( سورة اإلسراء، اآلية 44.
)3( سورة المائدة، اآلية 3.

)4( سورة الفرقان، اآلية 34.
)5( سورة الذاريات، اآليات 51-48.
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1  �أذكر معنى �الإدغام.
د ق�سمي �الإدغام وحروف كل ق�سم. 2  �أحدِّ

3  �أعطي �أمثلة على كل ق�سم من �أق�سام �الإدغام.
ق حكم �الإدغام عند �لتالوة. 4  �أطبِّ

الدر�س

االإدغـــــــــــامال�ساد�س

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:

 أستمع إليه مرة أخرى، وأالحظ كيف ينطق النون الساكنة في                              ، وفي                       ، 
وكيف ينطق التنوين في                                ، وفي                            ، وفي                          .

الحظت أن كالًّ من النون الساكنة والتنوين لم يظهرا في النطق، بينما ُنِطَق الحرُف الذي بعدهما 
ًدا.  مشدَّ

.)1(

)1( سورة الروم، اآليات 39-37.

اأتوقع بعد دراسستي لهذا الدرسس اأن:

ماذا الحظت؟



31

وهذا حكم تجويدي يسمى اإلدغام، فما معنى اإلدغام؟ ومتى ُتدغم النون الساكنة والتنوين؟
هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي: 

تـــعريـــف الإدغــــــــام 

االإدغام هو: إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدهما، بحيث يصيران حرًفا 

ًدا كالحرف الثاني. واحًدا مشدَّ

لالإدغام �صتة حروف، وهي:

حـــــروف الإدغــــــــام 

نولمري
النونالواوالالمالميمالراءالياء

ن�شاط

1

ل رسم النون الساكنة وحرف اإلدغام في المصحف  كما في هذا المثال   أتأمَّ
ن ما الحظت. وأدوِّ

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

6
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الأمـثـلـة

التوضيح الحرف المثال م

المجموعة 
األولى

المجموعة 
الثانية

لما ي الساكنة  النون  أن  األمثلة  هذه  في  نالحظ 
فإذا  أدغمت.  الستة  الحروف  هذه  بعدها  جاء 
قرأت مثاًل  فقد جعلت النون ميًما، 
بأن أدغمتها في الحرف الذي بعدها، فصيَّرت 

الحرفين حرًفا واحًدا مشدًدا، وإذا قرأت    
لكن  وأدغمتها  واًوا  النون  جعلت  فقد   
بغنة في الحرف الذي بعدها، فصيَّرت الحرفين 

حرًفا واحًدا مشدًدا،. وهذا هو اإلدغام.

نه أمامه.  أستخرج  حرف اإلدغام من كل مثال وأدوِّ

اأقــ�ســـــام الإدغــــــــام 

تأمل نطق النون الساكنة في كل من المجموعة األولى والمجموعة الثانية، ماذا تالحظ؟
ستالحظ أن النطق بالنون الساكنة في المجموعة األولى يختلف عن النطق بها في المجموعة 

الثانية، ولهذا فإن اإلدغام ينقسم قسمين: 
الق�صم االأول : إدغام بغنة. 

حروفه: حروفه أربعة مجموعة في كلمة )ينمو(.
أمثلته: انظر أمثلة المجموعة األولى في الجدول السابق.

الق�صم الثاني : إدغام بغير غنة.

حروفه: له حرفان، وهما: الالم والراء.
أمثلته: انظر أمثلة المجموعة الثانية في الجدول السابق.
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)1(
قال الجمزوري في تحفة االأطفال: 

فـي )َيْرُمُلون( عندهم قد ثَبَتْت ــٍة اأََتــْت   والثـ�ن: اإدغــ�ٌم بـِ�ِصـتَّ
ـــٍة بــ)يـــنــمــو( عــــلـــمــــ� فـــيـــه بـُغـــنَّ لكنه� ق�صم�ن ق�صٌم ُيْدَغمـ�  
ْنَواِن( تال ُتْدِغْم كـ)ُدْني�( ثم )�صِ اإل اإذا كـــ�نــ� بـــِكـــْلــَمــٍة فــــال  
َرّنــْه فـــي )الـــالم والـــرا( ثــــم َكــرِّ والثـ�ِن: اإدغـ�ٌم بـغـيـر ُغـّنــْه  

ذين حكمهما اإلدغام،  أستخرج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللَّ
وأبيِّن حرف اإلدغام، ونوعه. ن�شاط

2

أقسام اإلدغام

إدغام بغير غنة إدغام بغنة

حروفه
الالم ـ الراء

حروفه
الياء ـ النون ـ الميم ـ الواو

6

.)2(

)1( تحفة األطفال للجمزوري، ص3.
)2( سورة محمد، اآلية 15.

 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  ڭ
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أعطي من حفظي ثالث كلمات فيها إدغام للنون الساكنة، أو للتنوين. ن�شاط

3

الخال�سة
❍ تدغم النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدمها حرف من حروف اإلدغام.

❍ حروف اإلدغام ستة حروف، جمموعة يف كلمة )يرملون(.

❍ ينقسم اإلدغام قسمني:
1- إدغام بغنة، وله أربعة حروف، جمموعة يف كلمة )ينمو(.

2- إدغام بغري غنة، وله حرفان، ومها: الالم، والراء.

حرف النون ال�ص�كنةم
الإدغ�م

نوع 
حرف التنوينالإدغ�م

الإدغ�م
نوع 

الإدغ�م

1
2

3
4

النون ال�ص�كنةم
حرف 
الإدغ�م

نوع 
حرف التنوينالإدغ�م

الإدغ�م
نوع 

الإدغ�م

1
2

3
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1  ما تعريف اإلدغام؟

2  أكمل ما يأتي:

حروف اإلدغام ستة جمعت في كلمة ........................................................... لإلدغام بغنة: الياء، 

و..............................................، و..................................................، و...............................................،

ولإلدغام بغير غنة: ..................................................  والراء.

3   ضع عالمة ) ✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة؛ فيما 

يأتي:

أ ـ ينقسم اإلدغام إلى إدغام بغنة، وإدغام بغير غنة.                                    )       (

)       ( ب ـ  عدد حروف اإلدغام خمسة حروف.                                        

ج ـ جمعت حروف اإلدغام بغير غنة في كلمة )ينمو(.                              )       (

66
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ف على حروف �الإدغام بغنة. 1  �أتعرَّ
2  �أ�ستخرج �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين �للََّذْيِن حكمهما �الإدغام بغنة.

3  �أعطي �أمثلة على حكم �الإدغام بغنة.
ق حكم �الإدغام بغنة عند �لتالوة. 4  �أطبِّ

الدر�س

االإدغــام بــغـــنـــةال�سابع

ي
ل

ن و

ر
م

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.

1

2

3

4

.)1(

)1( سورة النحل، اآلية 53.
)2( سورة التغابن، اآلية 16.

)3( سورة فصلت، اآلية 2.
)4( سورة النازعات، اآلية 8.

.)2(

.)3(

.)4(

د الحرف الذي أتى بعدهما.         أستخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مدغمة، أو تنوين مدغم، وأحدِّ

اأتوقع بعد دراسستي لهذا الدرسس اأن:

2الآيـــة 134

الكلمة
الحرف
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ــــة  تعريــــــف الــُغـــنَّ

ــــة  حـــروف الإدغــــام بــُغـــنَّ

الُغنَّة: صوت يخرج من الخيشوم )1( .

ومقدار الُغنَّة: حركتان.

اإلدغام بُغّنة هو القسم األول من أقسام اإلدغام، وله أربعة حروف، مجموعة في كلمة )ينمو(، 

فإذا جاء قبلها نون ساكنة أو تنوين فإنهما يدغمان بغنة، ومقدار الغنة: حركتان.

)1( الخيشوم هو:  التجويف  المنجذب إلى داخل الفم.

التوضيح

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

حكم النون اإلدغام بغنة بمقدار حركتين.

الأمـثـلـة

الحرفالمثال
ي

م

ن

و

7
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التوضيح المثال

حرف  بعده  وجاء  التنوين  جاء  األمثلة  هذه  في 
التنوين:  حكم  فكان  بغنة،  اإلدغام  حروف  من 

اإلدغام بغنة بمقدار حركتين. 

الحرف
ي

م

ن

و

ن�شاط

1

1

2

م

1
2

3
4

حرف الإدغ�مالتنوينحرف الإدغ�مالنون ال�ص�كنة

)1( سورة الروم، اآلية 21.
)2( سورة الروم، اآلية  28.

.)1(

.)2(

أستخرج  من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلدغام 
بغنة، وأبيِّن حرف اإلدغام.
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ن�شاط

2

ن�شاط

3

7

ننقسم وزمالئي إلى أربع مجموعات، ونعطي كل مجموعة حرًفا من حروف اإلدغام بغنة، 

ونقيم بيننا مسابقة، وأي مجموعة من المجموعات تأتي بأكبر عدد ممكن من األمثلة على إدغام 

النون الساكنة أو التنوين عند الحرف الخاص بكل مجموعة خالل خمس أو عشر دقائق هي 

المجموعة الفائزة.

أعطي من حفظي ثالث كلمات فيها إدغام بغنة للنون الساكنة أو للتنوين.
.........................................................................

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

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

1

2

3
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:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

الخال�سة

❍ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الياء، أو النون، أو امليم، أو الواو، 
فإن حكم النون الساكنة أو التنوين هو اإلدغام بغنة.

❍ يشرتط إلدغام النون الساكنة أن تكون يف كلمة وحرف اإلدغام يف كلمة بعدها، 
فإذا وقع حرف اإلدغام بعد النون الساكنة يف كلمة واحدة، فإن النون الساكنة تظهر، 

ويسمى )اإلظهار املطلق(، وال يوجد ذلك إال يف أربع كلامت يف القرآن، وهي:

.)1(

)1( سورة اإلنسان، اآليات 12-1.
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7

، و   ينطقهما  ينطق بع�سهم �الإدغام في �لو�و و�لياء مثل: 

و�ًو� خال�سة وياًء خال�سة، وهذ� خطاأ، و�ل�سو�ب نطقهما مع �لغنة من �لخي�سوم، 

ال من �لفم، وبمقد�ر حركتين.

1

2

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

مع التنوين.

.)1(

)1( سورة الحجرات، اآلية 11.

ا تحت اإلدغام بغنة وَبيِّن سببه. اقرأ اآلية اآلتية جهًرا، ثم ضع خطًّ

كم عدد حروف اإلدغام بغنة؟ وما هي؟
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ف على حروف الإدغام بغري غنة. 1  اأتعرَّ
2  اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين اللَّذْيِن حكمهما الإدغام بغري غنة.

3  اأعطي اأمثلة على حكم الإدغام بغري غنة.
ق حكم الإدغام بغري غنة عند التالوة. 4  اأطبِّ

الدر�س

الإدغـــــــام بــغــيــر غــنــةالثامن

ي
ل

ن و

ر
م

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.

2الآيـــة 134

الكلمة
الحرف

1

2

3

4

.)1(

)1( سورة النساء، اآلية 67.
)2( سورة فاطر، اآلية 2.

)3( سورة يس، اآلية 32.
)4( سورة الحج، اآلية 65.

.)2(

.)3(

.)4(

د الحرف الذي أتى بعدهما.        أستخرج الكلمات التي فيها نون ساكنة مدغمة، أو تنوين مدغم، وأحدِّ

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:
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حــروف ألإدغــام بـغـيـر غــنــة

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

التوضيح
بعدها  وجاء  الساكنة  النون  جاءت  املثالني  هذين  يف 
املثال  يف  الراء  وحرف  األول،  املثال  يف  الالم  حرف 
الثاين، ومها من حروف اإلدغام بغري غنة، فكان حكم 

النون الساكنة هو اإلدغام بغري غنة.

يف هذين املثالني جاء التنوين وجاء بعده حرف الالم 
يف املثال األول، وحرف الراء يف املثال الثاين، ومها من 
هو  التنوين  حكم  فكان  غنة،  بغري  اإلدغام  حروف 

اإلدغام بغري غنة.

ألأمـثـلـة

الحرفالمثال

ر

ر

ل

ل

8
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أستخرج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهام اإلدغام 

بغري غنة، وأبنيِّ حرف اإلدغام.
ن�شاط

1

ن�شاط

2

2

3
4

النون ال�ساكنة م

1

التنوين حرف الإدغامحرف الإدغام

1

1

2

3

4

أعطي من حفظي ثالث كلامت فيها إدغام بغري غنة للنون الساكنة أو للتنوين.

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

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

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

1

2

3

)2( سورة األنعام، اآلية 165. )1( سورة الروم، اآلية 21.  
)4( سورة فاطر، اآلية 2. )3( سورة الكهف، اآلية 2.  

.)1(

.)2(

.)3(

.)4(

ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ
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حروف  من  ا  حرفً جمموعة  كل  ونعطي  جمموعتني،  إىل  وزمالئي  أنا  ننقسم 

تأيت  املجموعات  من  جمموعة  وأي  مسابقة،  بيننا  ونقيم  غنة،  بغري  اإلدغام 

بأكرب عدد ممكن من األمثلة عىل إدغام النون الساكنة أو التنوين عند احلرف 

اخلاص بكل جمموعة خالل عرش دقائق هي املجموعة الفائزة.

•É°ûf

3
8

:
k ’
h
CG

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
É k
«f
É
K.التطبيق عىل اآليات

ا حكم اإلدغام بغير غنة: يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبقً

(١) سورة يس، اآليات ٣٠-٣٨.

.(١)

+   *
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ألخال�سة
❍ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الالم، أو الراء، فإن حكم النون 

الساكنة أو التنوين هو اإلدغام بغري غنة.

ي�ستثنى من الإدغام بغير غنة مو�سع واحد هو:

بيان  الإظهار؛ ووجهه:  ويلزم منه  ال�سكت,  القيامة, ففيه  �سورة   في 

ا. الكلمتين بياًنا تامًّ

1

2

3

.

.

.

كم عدد حروف اإلدغام بغير غنة؟ وما هي؟

ا تحت اإلدغام بغير غنة، وَبيِّن سببه. اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم ضع خطًّ

ل من حفظك أمثلة على األحكام التجويدية اآلتية: سجِّ
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ر معنى الإقالب. 1  أتذكَّ
ف على حرف الإقالب. 2  اأتعرَّ

3  اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين اللََّذْيِن حكمهما الإقالب.
4  اأعطي اأمثلة على حكم الإقالب.

ق حكم الإقالب عند التالوة. 5  اأطبِّ

الدر�س

الإقــــــالبالتا�سع

)1( سورة آل عمران، اآلية 105.
)2( سورة الملك، اآلية 11.

)3( سورة البقرة، اآلية 207.

1

2

3

.)1(

.)2(

.)3(

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:
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في  الميم  هذه  إخفاء  مع  النطق،  في  ميًما  ُقِلَبا  والتنوين  الساكنة  النون  من  كالًّ  أن  ستكتشف 
الحرف الذي بعدها.

وهذا حكم تجويدي يسمى اإلقالب، فما معنى اإلقالب؟ ومتى تقلب النون الساكنة والتنوين؟
هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي: 

تــــعـــريــــف ألإقـــالب

حـــــــروفــــــه 

طـــــريــــقــــة ألــنـطـــق بـــه 

الإقالب هو:  َقْلب النون الساكنة أو التنوين ميًما مع الغنة واإلخفاء.

النطق بميم غير مطبقة الشفتين إطباًقا شديًدا وال مفرجة الشفتين، بل النطق بميم ساكنة لطيفة 
من غير ثقل وال تعسف، مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين. 

بلإلقالب حرف واحد، وهو: الباء.

ن�شاط

1

ماذا �شتكت�شف؟

أتأمل رسم التنوين وحرف اإلقالب في المصحف كما في هذا المثال 
ن ما الحظته. رب  وأدوِّ زب

.................................................................................................
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ن�شاط

2

9
ألأمـثـلـة

التوضيح
في هذين المثالين جاءت النون الساكنة، وجاء 
ميًما،  الساكنة  النون  فقلبت  الباء،  حرف  بعدها 
الغنة  مع  بها  وينطق  الميم،  هذه  أخفيت  ثم 

بمقدار حركتين، وهذا هو اإلقالب.

بعده  وجاء  التنوين،  جاء  المثالين  هذين  في 
أخفيت  ثم  ميًما،  التنوين  فقلب  الباء،  حرف 
هذه الميم، وينطق بها مع الغنة بمقدار حركتين، 

وهذا هو اإلقالب.

الحرفالمثال

ب

ب

)1(
قال الجمزوري في التحفة: 

ميًما بغنة مع الإخفاء والثالث: الإقالب عند الباء  

أستخرج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلقالب 
وأبيِّن حرفه.

1

2

3

)1( تحفة األطفال للجمزوري، ص 3.
)2( سورة القصص، اآلية 58.
)3( سورة القصص، اآلية 66.

)4( سورة فاطر، اآلية 38.

.)2(

.)3(

.)4(
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3

:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

	 	 	 	 	

ن�شاط

2

3
4

م

11

أعطي من حفظي ثالث كلمات فيها إقالب للنون الساكنة، أو للتنوين.

....................................       ....................................       .................................... 123

التنوينالنون ال�ساكنة حرف الإقالبحرف الإقالب

يقرأ كل واحد من الطالب الكلمات اآلتية مطبًقا حكم اإلقالب:
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:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

ألخال�سة
❍ تقلب النون الساكنة والتنوين مياًم إذا جاء بعدمها حرف الباء.

❍ لإلقالب حرف واحد، وهو الباء.
❍ عالمة اإلقالب يف املصحف ميم صغرية توضع عىل النون الساكنة، أو بداًل 

عن إحدى حركتي التنوين.

1  رتِّب الكلمات اآلتية لتحصل على معنى اإلقالب:

  ) النون الساكنة، واإلخفاء، ميًما، أو التنوين، إقالب، مع الغنة (

2  َبيِّن ما يأتي:

أـ ما يميِّز النون الساكنة المظهرة في رسم المصحف.

ب ـ ما يميِّز النون الساكنة أو التنوين  المدغمين في رسم المصحف.

ج ـ ما يميِّز النون الساكنة أو التنوين المقلوبين في رسم المصحف.

9

1

2

3

)1( سورة القصص، اآلية  58.
)2( سورة القصص، اآلية 66.

)3( سورة فاطر، اآلية 38.

.)1(

.)2(

.)3(

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين حكم اإلقالب:
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3  أصل بخط بين كل مثال في القائمة (أ) بحكمه التجويدي في القائمة (ب)؛ فيما يأتي:

(ب) (أ)
إظهار.

إدغام بغنة.

إدغام بغير غنة.

إقالب.

   

.≥£æJ ºd º«ªdG ¿CG  1
 .Éæg wó ne óLƒj ’h ≥£ædG AÉæKCG xó ne ±ôM çGóMEG  2

إخفاء.
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ر معنى الإخفاء. 1  أتذكَّ
ف على حروف الإخفاء. 2  اأتعرَّ

3  اأعطي اأمثلة على حكم الإخفاء.
ق حكم الإخفاء عند التالوة. 4  اأطبِّ

الدر�س

الإخــــفـــــاءالعا�سر

)1( سورة فاطر، اآليات 11-9.

.)1(

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:
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اإلظهار  بين  حالة  في  فكانا  النطق  في  ُأخِفيا  والتنوين  الساكنة  النون  من  كالًّ  أن  ستكتشف 
واإلدغام.

الساكنة  النون  تخفى  ومتى  اإلخفاء؟  معنى  فما  اإلخفاء،  يسمى  تجويدي  حكم  وهذا 
والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأتي: 

تــــعـــريـــف ألإخـــفـــــاء 

الإخفاء هو: النطق بالنون الساكنة أو التنوين وسًطا بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع 

بقاء الغنة.

1 أبيِّن المقصود بالحرف األول والحرف الثاني.

2 من تعريف اإلخفاء بأنه: )إخفاء الحرف األول عند الثاني مع الغنة(.  

ن�شاط

1

ماذا �شتكت�شف؟

المق�سود بالحرف الثاني المق�سود بالحرف الأول
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10
 ¬``````ahô``````M

 ¬```H ≥```£```æ```dG á```≤``jô```W

ا، وهي:  حروف اإلخفاء خمسة عشر حرفً

ا.  ا محضً ين إدغامً مَ غَ دْ ا وال مُ ا محضً ين إظهارً رَ هَ ظُ أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غيرَ مُ
زْ من  تَرَ يُحْ نَّة فيهما، ولْ يَيْن عن التشديد مع بقاء الغُ بل بحالة متوسطة بين اإلظهار واإلدغام عارِ
إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، وطريق الخالص من ذلك هو إبعاد اللسان 

قليالً عن الثنايا العليا عند النطق باإلخفاء.
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á`∏`ã`eC’G

   

١

٣

٥

٢

٤

٦

أحد ك بعدها  وجاء  الساكنة  النون  جاءت  األمثلة  هذه  في 
حروف اإلخفاء الخمسة عشر، فأخفيت النون الساكنة، 
صفتها  وبقيت  النطق  من  ذهبت  النون  ذات  أن  بمعنى 

وهي الغنة بمقدار حركتين. ويسمى اإلخفاء الحقيقي. 

في هذه األمثلة جاء التنوين وجاء بعده أحد حروف اإلخفاء 
الخمسة عشر، فأخفيت النون الساكنة المنقلبة عن التنوين، 
بمعنى أن ذات النون ذهبت من النطق وبقيت صفتها وهي 

الغنة بمقدار حركتين. ويسمى اإلخفاء الحقيقي.

نه أمامه. وِّ أستخرج حرف اإلخفاء من كل مثال وأدَ

(1)
:áØëàdG »a …QhõªédG ∫Éb

      
               
                

•É°ûf

2

(١) تحفة األطفال للجمزوري، ص٣.
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أعطي من حفظي ثالث كلمات فيها إخفاء للنون الساكنة، أو للتنوين.
•É°ûf

3

10



2








 









 

(١) سورة البقرة، اآليات ٥٠-٥٢.
(٢) سورة البقرة، اآليتان ١١٦-١١٧.

.(١)

.(٢)
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á°UÓîdG
❍ ختفى النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدمها حرف من حروف اإلخفاء.

ا، جمموعة يف أوائل كلامت هذا البيت: ❍ حروف اإلخفاء مخسة عرش حرفً
ا دْ في تقى ضع ظالمً بًا زِ يِّ مْ طَ ما      دُ صٌ قد سَ خْ مْ جاد شَ نا كَ فْ ذا ثَ     صِ

❍ يسمى هذا اإلخفاء: اإلخفاء احلقيقي.

(١) سورة السجدة، اآليتان ١٩-٢٠.

1   ما تعريف اإلخفاء الحقيقي؟

2  استخرج أمثلة األحكام التجويدية التي درستها، ورتبها وفق ورودها في اآليات الكريمة 

اآلتية:

زب تعالى:  قال 

رب�(١).

3  هناك خطأ يجب االحتراز منه عند النطق باإلخفاء، ما هو الخطأ؟ وما طريقة التخلص منه؟
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لالإخفاء ثالث مراتب: 

المرتبة الأولى: ما كان قريًبا من الإظهار, وذلك عند الكاف, والقاف.

المرتبة الثانية: ما كان قريًبا من الإدغام, وذلك عند الدال, والتاء, والطاء.

المرتبة الثالثة: ما كان و�سًطا بين الإظهار والإدغام, وذلك عند باقي حروف 

وال�ساد,  والجيم,  والظاء,  والثاء,  والزاي,  وال�سين,  ال�ساد,  وهي:  الإخفاء, 

وال�سين, والذال, والفاء.

ويتلقى ذلك عن القراء المتقنين.

)1(

قال ال�سيخ اإبراهيم ال�سمنودي رحمه اهلل:

َلْي            َكْم  َقرَّ  والإدغاَم  َدْوًما  ِتْلَو  َطْي وَّ
وقاَرَب الإظهاَر عند اأَ

ْف �َسِريًفـا ذا  ِفَنــا ْدٌق �َسَما  زاٍه  ثـََنا         َظلَّ َجِليــاًل �سِ وَو�َسٌط �سِ

10

)1( التحفة السمنودية »آللئ البيان، في تجويد القرآن« للشيخ إبراهيم السمنودي، انظـر كتاب: جامع الخيرات، ص62.
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الدر�س

 احلادي

ع�سر

حــروف الإخــفــاء )ت ـ ث ـ ف ـ ق ـ ك(

ف على حروف الإخفاء )ت ـ ث ـ ف ـ ق ـ ك(. 1  اأتعرَّ
2  اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين اللَّذْين حكمهما الإخفاء.

3  اأعطي اأمثلة على حكم الإخفاء.
ق حكم الإخفاء عند التالوة. 4  اأطبِّ

2الآيـــة 1345

الكلمة
الحرف

1

2

3

4

5

)1( سورة المزمل، اآلية 20.
)2( سورة النبأ، اآلية 14.

)3( سورة الضحى، اآلية  6.

)4( سورة البينة، اآلية  3.

)5( سورة القدر، اآلية 5.

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

.)5( 
.)4( 

.)3( 

.)2( 

.)1( 

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

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
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11

التوضيح

ألأمـثـلـة

المثالالحرف

ت

ف

ث

من حروف اإلخفاء:  التاء، والثاء، والفاء، والقاف، والكاف.
إذا جاء قبل هذه الحروف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف التاء، فكان حكم النون: اإلخفاء.

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

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

الساكنة وجاء  النون  المثالين جاءت  في هذين 
بعدها حرف الثاء، فكان حكم النون: اإلخفاء.

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الفاء، فكان حكم النون: اإلخفاء.

في هذا المثال جاء التنوين وجاء بعده حرف 
الفاء، فكان حكم التنوين: اإلخفاء.
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التوضيح المثالالحرف

ق

ك

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف القاف، فكان حكم النون: اإلخفاء.

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

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

وجاء  الساكنة  النون  جاءت  المثالين  هذين  في 
بعدها حرف الكاف، فكان حكم النون: اإلخفاء.

ن�شاط

1

إخفاء النون الساكنة عند حرف التاء.

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

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

إخفاء التنوين عند حرف القاف.

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

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

123

123

456

456

اأ

ب

ُأَمثِّل بما ال يقل عن ثالثة أمثلة لما يأتي: 
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ن�شاط

2

ث

ف

ك

حكمهما  اللذين  التنوين  أو  الساكنة  النون  اآلتية  اآليات  من  أستخرج 
اإلخفاء، وأبيِّن حرف اإلخفاء. ن�شاط

3

11
1

2

3

4

5

6

7

م

1
2

التنوينالنون ال�ساكنة حرف الإخفاءحرف الإخفاء

أربط بين حرف اإلخفاء ومثاله فيما يأتي: 

)1( سورة التكوير، اآليات 9-1.

.)1(
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:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

ألخال�سة
❍ إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدمها التاء، أو الثاء، أو الفاء، أو 

القاف، أو الكاف، فإن حكم النون الساكنة والتنوين هو اإلخفاء.

1

2

)1( سورة الحديد، اآليات 12-10.
)2( سورة النجم، اآليات  22-19.

.)1(

.)2(

يقرأ كل واحد من الطالب اآليات اآلتية مطبًقا حكم  اإلخفاء:
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َظ بع�سهم بالإخفاء على هيئة واحدة في جميع حروف الإخفاء, وذلك  ربما َتَلفَّ

ِبَمدِّ الل�سان وهذا خطاأ, وال�سواب اأن تنطق على ثالث مراتب كما تقدم.

11

1

2

3

)1( سورة الزمر، اآلية 53.

.)1(

قارن بين اإلظهار، واإلدغام، واإلقالب، واإلخفاء من حيث الحروف.



66

الدر�س

 الثاين

ع�سر

حــروف الإخــفــاء )ج ـ د ـ ذ ـ ز(

ف على حروف الإخفاء )ج ـ د ـ ذ ـ ز(. 1  اأتعرَّ
2  اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين اللَّذْيِن حكمهما الإخفاء.

3  اأعطي اأمثلة على حكم الإخفاء.
ق حكم الإخفاء عند التالوة. 4  اأطبِّ

2الآيـــة 1345

الكلمة
الحرف

1

2

3

4

)1( سورة الشورى، اآلية 52.
)2( سورة البقرة، اآلية 107.

)3( سورة المسد، اآلية 3.
)4( سورة الشمس، اآلية 9.

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

.)4(

.)3(
.)2(

.)1(

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

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
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من حروف اإلخفاء:  الجيم، والدال، والذال، والزاي.
إذا جاء قبل هذه الحروف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.

التوضيح المثالالحرف

ج

ذ

د

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الجيم، فكان حكم النون: اإلخفاء.

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الذال، فكان حكم النون: اإلخفاء.

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

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

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

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الدال، فكان حكم النون: اإلخفاء.

ألأمـثـلـة

12
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نِّف الكلمات القرآنية اآلتية حسب الجدول اآلتي:  أصَ
•É°ûf

1

ز
حرف  بعده  وجاء  المثال  هذا  في  التنوين  جاء 

الزاي، فكان حكم التنوين: اإلخفاء.

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الزاي، فكان حكم النون: اإلخفاء.

التوضيح المثالالحرف

حكمهما  اللذين  التنوين  أو  الساكنة  النون  اآلتية  اآليات  من  أستخرج 
اإلخفاء، وأبيِّن حرف اإلخفاء.

•É°ûf

2













1

(١) سورة آل عمران، اآلية ١٨٥.

.(١)

قال الله تعالى:
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:
k ’
h
CG

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
É k
«f
É
K.التطبيق عىل اآليات

12

1

2

2






 

(١) سورة الشمس، اآليتان ٩-١٠.
(٢) سورة المزمل، اآليات ١٠-١٤.
(٣) سورة الحجر، اآليتان ٢١-٢٢.

.(١)

.(٢)

.(٣)

قال الله تعالى:

قال الله تعالى:

قال الله تعالى:
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الفرق بين الإخفاء والإدغام:
ا عند  اأي�سً ويكون  فيه,  ت�سديد  ل  والإخفاء  الت�سديد,  معه  يكون  الإدغام  اأن 

عند  النون  اأخفيت  فيقال:  الحروف,  في  فهو  الإدغام  بخالف  الحروف, 

القاف مثاًل, واأدغمت النون في الراء.

ألخال�سة
❍ إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدمها اجليم، أو الدال، أو الذال، أو 

الزاي، فإن حكم النون الساكنة والتنوين هو اإلخفاء.

1

2

3

.

.
.

.

والذال  والدال  الجيم  عند  التنوين  أو  الساكنة  النون  وانطق  جهًرا،  اآلتية  األمثلة  اقرأ 
والزاي نطًقا صحيًحا:
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الدر�س

 الثالث

ع�سر

حروف الإخفاء )�ض ـ �ض ـ �ض ـ �ض ـ ط ـ ظ(

ف على حروف الإخفاء )�ض ـ �ض ـ �ض ـ �ض ـ ط ـ ظ(. 1  اأتعرَّ
2  اأ�ستخرج النون ال�ساكنة اأو التنوين اللَّذْيِن حكمهما الإخفاء.

3  اأعطي اأمثلة على حكم الإخفاء.
ق حكم الإخفاء عند التالوة. 4  اأطبِّ

2الآيـــة 13456

الكلمة
الحرف

1

2

3

4

5

6

)1( سورة الطارق، اآلية 5.
)2( سورة سبأ، اآلية 22.

)3( سورة الشرح، اآلية 7.

)4( سورة الزمر، اآلية 41.
)5( سورة االنشقاق، اآلية 19.

)6( سورة الكهف، اآلية 22.

أأتوقع بعد درأسستي لهذأ ألدرسس أأن:

.)1(

.)2(

.)3(

.)4(

.)6(

.)5(

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

اآلن أستمع ألحد القراء وهو يقرأ اآليات السابقة، وأالحظ كيف يقرأ هذه الكلمات.
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من حروف اإلخفاء:  السين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء.
إذا جاء قبل هذه الحروف نون ساكنة أو تنوين فإن حكمهما اإلخفاء.

التوضيح المثالالحرف

س

ص

ش

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف السين، فكان حكم النون: اإلخفاء.

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الصاد، فكان حكم النون: اإلخفاء.

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

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

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

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الشين، فكان حكم النون: اإلخفاء.

ألأمـثـلـة
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التوضيح المثالالحرف

ض

ظ

ط

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الضاد، فكان حكم النون: اإلخفاء.

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الظاء، فكان حكم النون: اإلخفاء.

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

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

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

وجاء  المثالين  هذين  في  الساكنة  النون  جاءت 
بعدها حرف الطاء، فكان حكم النون: اإلخفاء.

13
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حكمهما  اللذين  التنوين  أو  الساكنة  النون  اآلتية  اآليات  من  أستخرج 
اإلخفاء، وأبيِّن حرف اإلخفاء.

ن�شاط

2

أربط بين حرف اإلخفاء ومثاله فيما يأتي:
ن�شاط

1

�ص
ظ

�ص
ط

�ص
�ص

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

)1( سورة البقرة، اآلية 168.
)2( سورة النساء، اآلية 9.

)3( سورة النساء، اآلية 32.

.)1(

.)2(

.)3(
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:
اًل
و
�أ

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

:
ا ً
ني
ا
التطبيق عىل اآليات.ث

13

1

2

3

م

1

3
 4

2

التنوينالنون ال�ساكنة حرف الإخفاءحرف الإخفاء

)1( سورة النحل، اآليتان 126-125.
)2( سورة الجاثية، اآلية 29.

)3( سورة األنعام، اآلية 158.

.)1(

.)2(

.)3(



76

ألخال�سة
❍ إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدمها السني، أو الشني، أو الصاد، أو 

الضاد، أو الطاء، أو الظاء، فإن حكم النون الساكنة والتنوين هو اإلخفاء.

ط�ض �ضظ �ض�ض

4

1

2

3

ى إدغاًما كاماًل. ب- اإلدغام بغنة  ُيسمَّ

.)1(

)1( سورة المزمل، اآلية 15.

.

.

.

.

  اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، ثم بيِّن حكمها التجويدي.

ا، ألن حروفه الستة تخرج من بين الشفتين. ى حلقيًّ أ- اإلظهار ُيسمَّ

نون ساكنة أتى بعدها )الّزاي( حكمها اإلقالب. ج- زب

وقال الله تعالى:

ب العبارات غير الصحيحة فيما يأتي: َصوِّ
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اأنها تتبع الحرف الذي بعدها فاإن كان  يالحظ في الغنة حال الإخفاء وغيره 

مفخًما فخمت, واإن كان مرقًقا رققت, ولذا قالوا:

)1(
ِلْف 

ُ
ِلْف               ما َقْبَلها والعك�ُض في الَغنِّ اأ

َ
.......................  وَتْتَبُع الأ

13

)1( هذا جزء من بيت ورد في متن التحفة السمنودية )آللئ البيان( للشيخ إبراهيم السمنودي، انظر كتاب: جامع الخيرات، ص64.
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1 الإظهـــار   

2 الإدغام

3 الإقالب   

4 الإخفـاء

تدريب على جميع أحكام النون الساكنة والتنوين

 سبق أن تعلمت أن للنون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء أربعة أحكام هي:

)1( سورة ص، اآليات 15-1.

.)1(
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13
ال�شبب الحكم المثال

وجود تنوين بعده واو، والواو من حروف اإلدغام بغنة إدغام بغنة




