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صمو ا مع   عر1  اأ

ا صام 2  اأمي

والت  ةيص ةب�ص ق ا3  اأ

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

 (١) (t  s   r  q  ) :كان ابن مسعود ‹ يقرئ رجالً فقرأ الرجل

مرسلة (٢)، فقال ابن  مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله ¤، فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن؟ 

ها (٣). دَّ مَ )     فَ فقال: (  

أخي الطالب: 
.ôKا االأò¡ل ∂JAاôb ا ◊¶ت¬ ب©دe ل uéس�

.IQƒ°ü≤e : …CG (2)   .60 ájB’G ,áHƒàdG IQƒ°S (1)

 ‘ ¢üfh áéM π«∏L åjóM Gòg :…Qõ÷G øHG ΩÉeE’G ∫Éb ,äÉ≤K √óæ°S ∫ÉLQh ,¬jhOôe øHGh ,(8677) ÊGÈ£dGh ,(Ò°ùØJ `` 1023) Qƒ°üæe øH ó«©°S ¬LôNCG (3)

.ÜÉÑdG Gòg        

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

∫hC’Gó``ª`dG

١  أن الرجل حني قرأ عىل ابن مسعود ‹ اآلية مل يمدها.

.( ٢  أن ابن مسعود ‹ أنكر عىل الرجل تركه للمد يف كلمة (  

الرقم ال اب

wwwienedusa
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1
ا أمام الرجل كيفية النطق الصحيح باملد. بَّق عمليًّ أن ابن مسعود ‹ طَ   ٣

..........................................................................................   ٤

إطالة الصوت بأحد حروف املد.

أقارن بني رسم املد يف املصحف وأثناء النطق يف املثال التايل:

•É°ûf

•É°ûf

أثناء النطقفي رسم المصحف

للفقراااء
.............
.............

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

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

(   )

ó``ªdG ∞jô©J

أختبر فهمي: 
المراد بإطالة الصوت: 

٢ زيادة الصوت.  رفع الصوت.    ١

٤ إطالة زمن النطق بالحرف. ٣ إشباع الحرف.       

1

2
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á`∏`ã`eC’G

.óªdG ±ôëH ≥£ædG á«Ø«c í«°Vƒàd á«∏°UC’G ∞dC’G ó©H äÉØdCG âÑàc (1)

.(88) »aÉ°ûdG π«Ñ°ù∏°ùdG (2)

:OG nô oe ¿Éª«∏ o°S ¿É nª rã oY ∫Éb

                    

:
k ’
h
CG

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.
ا املد: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً

.( )  1

.( )   2

.( )  3

.( )  4

( )
( )
(  )
( )

للفقراااء (١)

والسامااء

١

٢

٣

٤

يااا أهيا

ومااا أنت

وهو  املد  حرف  أن  األمثلة  هذه  يف  نالحظ 
حرف األلف هنا قد زيد فيه،  وذلك بإطالة 
الصوت عند النطق به، وهذا يضبط بالتلقي 

واملشافهة عن املشايخ القراء.

التوضيح كيفية النطق المثال م
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1  ما تعريف املد؟

ا، ثم انطقها بصفة صحيحة: 2  استخرج من األمثلة اآلتية الكلامت التي حتوي مدًّ

É k
«f
É
K

á°UÓîال
تعريف املد: إطالة الصوت بحرف من حروف املد واللني.

رسمه: (  ).

.  (    قال تعاىل: (
  .(�    قال تعاىل: (

.(    قال تعاىل: (
ا. ل من حفظك أربع كلامت حتوي مدًّ 3  سجِّ

.............................  O   ............................. ê   ............................. Ü    ............................. CG

تيصر و�عريف ال
ا ةل عري

منال  �ي �ي  من ا رو �ا � صا
 يعال  ا   �ل� قي  يالت  �م  ول � م ا  م   تي

تر م� ب و

التطبيق عىل اآليات.
أقرأ اآليات مع تطبيق حكم املد:

1

     )

.(١)  (

.3-1 äÉjB’G ,è◊G IQƒ°S (1)
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ا رو   عر1  اأ

ا رو صرو  2  اأ

ا رو من ر ل 3  اأم

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

ÊÉãdGó``ª`dG ±hô``M

ó``ªdG  ±hôM

ماذا تالحظ يف هذه الكلامت؟
.................................................................................................

ماذا تسمى احلروف امللونة باللون األمحر؟
..................................................................................................

١    األلف الساكنة املفتوح ما قبلها  (١).

٢    الواو الساكنة املضموم ما قبلها.

٣    الياء الساكنة املكسور ما قبلها.

.É kMƒàØe ’EG É¡∏Ñb Ée ¿ƒµj ’h ,áæcÉ°S ’EG ∞dC’G ¿ƒµJ ’h (1)

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa
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2

ط ملد حرف الواو أن تكون الواو .................  واحلرف الذي قبلها ...................  ١  يُشرتَ

ط ملد حرف األلف أن تكون األلف ............... واحلرف الذي قبلها ...................  ٢  يُشرتَ

ط ملد حرف الياء أن تكون الياء...................  واحلرف الذي قبلها ...................  ٣  يُشرتَ

•É°ûf

1

áـلـãـeC’ا

حرف املــــد م

األلف١

الواو

الياء

٢

٣

التوضـيحمثاله

نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو األلف 
جاء ساكنًا، وجاء احلرف الذي قبله وهو القاف 
األلف  كان  وهلذا  ا؛  مفتوحً كلمة        يف 

ا من حروف املد لتحقق رشط املد. حرفً

الواو  املد وهو  أن حرف  املثال  نالحظ يف هذا 
جاء ساكنًا، وجاء احلرف الذي قبله وهو الثاء 
ا؛ وهلذا كانت  يف كلمة        مضمومً

ا من حروف املد لتحقق رشط املد. الواو حرفً

الياء  وهو  املد  حرف  أن  املثال  هذا  يف  نالحظ 
جاء ساكنًا، وجاء احلرف الذي قبله وهو الشني 
ا؛ وهلذا كانت  مكسورً يف كلمة            

ا من حروف املد لتحقق رشط املد. الياء حرفً

أمأل الفراغ اآليت يف ضوء ما تعلمت:

( )( )

( )

( )

( )

( )
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•É°ûf

2

حركتهحركته احلرف الذي قبله حرف املد املثال

أمأل اجلدول اآليت حسب املطلوب:

األلف
مثاله:

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

مثاله:
........................................

مثاله:
........................................

الواو

الياء

•É°ûf

ل من حفظي أمثلة عىل حروف املد اآلتية:3 أسجِّ

( )

(        )

( )

( )

( )

( )
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:…pQh oõ rª n r÷G ¿Éª«∏ o°S ∫Éb

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد:

قال تعاىل : (  

.(٢) (

2
          

                     
                
                

É k
«f
É
K

:
k ’
h
CG

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً

.( )    1

.( )   2

.( )     3

.(4) ∫ÉØWC’G áØ– (1)

.3-1 äÉjB’G ,AÉ«ÑfC’G IQƒ°S (2)
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رشطهحرف املدالكلمةاألمثلة

( قال تعاىل: (  

( قال تعاىل: (  

( قال تعاىل: (  

ا، ثم استخرج الكلامت التي حتوي حروف املد: 2  اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

1  امأل اجلدول اآليت حسب املطلوب:

رشوطهاحروف املد

á°UÓîال
حروف املد ورشوطها:

.( ا، نحو : (                 األلف وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحً
. ( الواو الساكنة املضموم ما قبلها، نحو:  (  

. ( الياء الساكنة املكسور ما قبلها، نحو: (  
وهناك جمانسة بني حروف املد ورشوطها؛ إذ الفتحة متولِّدة من األلف، والضمة متولِّدة 

من  الواو، والكرسة متولِّدة من الياء.

.1 ájB’G ,≥∏ØdG IQƒ°S (1)

.6 ájB’G ,ÚØØ£ŸG IQƒ°S (2)

.1 ájB’G ,¿ƒYÉŸG IQƒ°S (3)

.(١)

.(٢)

.(٣)
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2
:áد وال©لŸو± اôM

 (   )  رف� م � م  م� فم صة ل� ةرب �ت   صو �ت  ص اا �او واليال
( و(  

 ( )و (   )  و( )  ل رف� م � م  م� فم� ق  ت وف �ت  ص اوا
( و (  

 ( ) و (   )و (   )  اوف�ل ة �رف � م  ف � ةر ت� ب�أر اوا
 ( ) و (   ) و (     )  �والي
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ا صمق   عر1  اأ

رال من ا صأا ا 2  اأمي

ص�م امن اأق صق ل 3  اأم

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

ådÉãdGó``ª`dG ΩÉ```°ùbCG

.(١) ( ١  قال اهللا تعاىل: (
 .(٢)( ٢   وقال تعاىل: (

)، وكيف ينطق الياء يف  ) استمع إليه مرة أخر، والحظ كيف ينطق األلف يف كلمة 
.( كلمة (

ماذا ستكتشف؟
ستكتشف: 

) مل يأت بعده مهز وال سكون أصيل.  ١ أن حرف املد وهو األلف يف كلمة (

) جاء بعده حرف اهلمز. ٢  أن حرف املد وهو الياء يف كلمة (

ا بمقدار حركتني. ) جاء طبيعيًّ ٣ أن زمن النطق يف كلمة (

ا عىل املد الطبيعي، أي: فوق احلركتني. ) جاء زائدً ٤ أن زمن النطق يف كلمة (

أخي الطالب: استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية: 

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

.75 ájB’G ,¬W IQƒ°S (1)

.24 ájB’G ,ábÉ◊G IQƒ°S (2)

الرقم ال اب

wwwienedusa
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3

.( ) ,( ) :¬dÉãeh ,¿ƒµ°S ’h õªg √ó©H ™≤j ⁄h áª∏c ‘ óŸG ±ôM ≈∏Y õª¡dG ¬«a Ωó≤J Ée :ƒgh ,∫óÑdG óe :»©«Ñ£dG óŸG â– êQóæj (1)

ó``ªdG  ΩÉ°ùbCG

ينقسم املد إىل قسمني:   
القسم األول : املد األصيل (الطبيعي) (١).

وهو الذي ال يتوقف عىل سبب.
القسم الثاين : املد الفرعي.

وهو الذي يتوقف عىل سبب من مهز أو سكون.

áـلـãـeC’ا

نوع المد

املـد األصيل

املـد الفرعي

( )

( )

)
(

)
(

)
(

التوضـيحاألمثلة

وهو  املد،  حرف  أن  األمثلة  هذه  يف  نالحظ 
كلمة  يف  والواو   ،( كلمة( يف  األلف 
مل  ( ) كلمة يف  والياء   ، ( )
ا  مدًّ مدت  وهلذا  سكون،  وال  مهز  بعدها  يأت 

ا بمقدار حركتني. طبيعيًّ

وهو  املد،  حرف  أن  املثالني  هذين  يف  نالحظ 
كلمة  يف  والياء   ،( ) كلمة  يف  األلف 
جاء بعدها سكون، واأللف يف   ( )
مدت  وهلذا  مهز،  بعدها  جاء   (        ) كلمة 
وسبب  حركتني،  عىل  يزيد  بمقدار  األلف 

ذلك: وقوع مهز أو سكون بعد حرف املد.
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•É°ûf

1
يِّز املد األصيل من املد الفرعي يف الكلامت التي حتتها خط: مَ أُ

:…pQh oõ rª n r÷G ¿Éª«∏ o°S ∫Éb

            

            

                   

            

               

             

            
                    

.(91) ∫ÉØWC’G áØ– ìô°ûH ∫ÉØbC’G íàa (1 )

السبب حرف املداآلية
نوع املد

فرعيأصيل

(  )

(  )

(  )

(  )

( )

( )

ألنه مل يأت بعده مهز وال سكون ✓الواو



19

•É°ûf

2
أعطي مثالني من حفظي لكل حرف من حروف املد، أحدمها: للمد األصيل، والثاين: 

للمد الفرعي: 

:
k ’
h
CG

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد بقسميه: األصيل والفرعي: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.    (   )    1

.     (   )    2

.     (   )    3

3

نوع املد املثالحرف املدم

املد األصيل

األلف١

الواو

الياء

األلف

الواو

الياء

٢

٣

٤

٥

٦

املد الفرعي
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التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبِّقني املد بقسميه: األصيل والفرعي:

قال تعاىل: (

.(١) (

á°UÓîال

أقسام املد:
ينقسم املد إىل قسمني:   

القسم األول: املد األصيل (الطبيعي): وهو الذي ال يتوقف عىل سبب.
القسم الثاين: املد الفرعي: وهو الذي يتوقف عىل سبب من مهز أو سكون.

ا: ألن صاحب الطبيعة السليمة ال يزيده عن حده املقرر له، وال ينقصه عنه. ي املد الطبيعي طبيعيًّ مِّ   سُ
ا: ألنه أصل للمد الفرعي، وقيل: ألصالته وثبوته عىل حالة واحدة. ي املد األصيل أصليًّ مِّ سُ   

ا: لتفرعه عن املد الطبيعي. ي املد الفرعي فرعيًّ مِّ سُ  
احلركتان: هي الزمن الالزم للنطق بحرفني متحركني متتاليني.  

1  ينقسم املد إىل قسمني، ما مها؟

ع األمثلة التالية يف مكاهنا من اجلدول حسب عالقتها: 2  وزِّ

(      ) ، (         ) ، (         ) ،(         ) ،(      ) ،(         )

É k
«f
É
K

.113-111 äÉjB’G ,¬W IQƒ°S (1)
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لْ بخطٍّ بني القائمة ( أ ) وما يناسبها من القائمة (ب)؛ فيام يأيت: 3  صِ

(ب) (أ)

املد الفرعياملد األصيل (الطبيعي)

 املد األصيل (الطبيعي)
ا  سمي أصليًّ
  املد الفرعي
ا  سمي فرعيًّ

 لتفرعه عن املد الطبيعي.
 الذي ال يتوقف عىل سبب.

 ألنه الزمن الالزم للنطق بحرفني متحركني متتاليني.
 ألنه أصل للمد الفرعي.

  الذي يتوقف عىل سبب من مهز أو سكون.

e øeلë≥اä اŸد ال£Ñ»©ي:

eد التÚµª: وáKÓK ƒg اأƒfا´:

(         ) و    (         )  صم� ماأو ا�ي في م� اجتم  ١

 (         ) و ( )  يةم� ماأو ا�ي في م� اجتم  ٢

(      ) و (         )  يةم� ماأو واوا في م� اجتم  ٣

3

� ص أ قال  �صم او ب �تل يعال ا   ل م ليا  �وا
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رال ا ااأ   عر1  اأ

رال ا امن اأ   ص  2  اأ

رال ا امن اأ  ل 3  اأم

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

™HGôdG»YôØdG óªdG ´GƒfCG

.(١) ( قال اهللا تعاىل: (
ينطق األلف يف كلمة  )، وكيف  ) ينطق األلف يف كلمة  إليه مرة أخر، والحظ كيف  استمع 

.( )
ثم أجب عن األسئلة اآلتية:  

)؟   ١  ما احلرف الذي جاء بعد حرف املد يف كلمة (

)؟ ٢  ما حركة احلرف الذي جاء بعد حرف املد يف كلمة (

٣  هل الحظت اختالف مقدار املد يف الكلمتني؟

٤  ما سبب هذا االختالف؟

أخي الطالب: استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآلية اآلتية: 

.34 ájB’G,äÉYRÉædG IQƒ°S (1)

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa
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4
»YôØdG ó``ªdG  ´GƒfCG

ينقسم املد الفرعي إىل قسمني:  
القسم األول: ما سببه اهلمز، وهو نوعان:

١   املد املتصل.   
٢   املد املنفصل.  

القسم الثاين: ما سببه السكون، وهو نوعان:
١   املد الالزم.  

٢   املد العارض للسكون.  

áـلـãـeC’ا

نــوع املــد الفرعي سببهم

املتـصل

الالزم

املنفصل

العارض للسكون

١

٣

اهلمز

٢

٤
السكون

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

التوضـيحاملــثــال

اهلمزة  جاءت  املثالني  هذين  يف 
بعد حرف املد وهو األلف يف كلمة 
 ،( )، والياء يف كلمة ( )
املد  مقدار  لزيادة  سببًا  ذلك  فكان 

الفرعي عىل مقدار املد األصيل.

سكون  جاء  املثالني  هذين  يف 
يف  األلف  وهـو  املد  حرف  بعد 
)، والواو يف كـلـمـة  كلمة ( 
سببًا  ذلك  فكان   ،(      )
عىل  الفرعي  املد  مقدار  لزيادة 

مقدار املد األصيل.  
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:(1)…Qõ÷G øH óª ï«°ûdG ∫Éb

           

           

               

                

         

                  

                 

            

.(8-7) ¬ª∏©j ¿CG ¿BGô≤dG ÇQÉb ≈∏Y Öéj Éª«a áeó≤ŸG (1)

•É°ûf

1
يِّز املد األصيل من املد الفرعي يف الكلامت التي حتتها خط: أمَ

السبب حرف املداآلية
نوع املد

فرعيأصيل

)
  ( 

   ( )
  

   ( )
              

)
  (

  ( )
            

جميء السكون بعد حرف املد✓الياء
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القسم األول

نوع املدنوع املد سببهسببه

م

١

٢

القسم الثاين

á°UÓîأنواع املد الفرعي:ال
ينقسم املد الفرعي إىل قسمني:  

القسم األول: ما سببه اهلمز، وهو نوعان:
١ املد املتصل.

٢ املد املنفصل.

القسم الثاين: ما سببه السكون، وهو نوعان:
١  املد الالزم.

٢  املد العارض للسكون.

4
•É°ûf

2
أقارن بني قسمي املد الفرعي يف اجلدول اآليت:
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ن نوع املد أمام كل مثال: 1   اقرأ األمثلة اآلتية قراءة صامتة، ثم دوِّ

ا، ثم استخرج املد الذي سببه اهلمز وبنيِّ نوعه: 2  اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

نوع املداألمثلة

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

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

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

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

قال تعاىل: (   ).

.�(� قال تعاىل: ( 

.( قال تعاىل: (

.( قال تعاىل: (

(      @             )

( )

(    )

( )
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ا، ثم استخرج املد الذي سببه السكون وبنيِّ نوعه: 3  اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

.( قال تعاىل: (      
  .( قال تعاىل: (     

قال تعاىل: (       ).
.( قال تعاىل: (

:õª¡ل الÑb دŸا áلY

 و�   لصعيف  ية   ا    يف  ق  يص  موال   صعيف   ا  ر
مق ال ن منتمول ل

 مي ةصب�ل تر  يي  و  ب م في ا ر ق مال ي وق
�صتو � بعاأ و صر�ي �ف ف� ن �صو ا راال

4
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ت�صا ا مع   عر1  اأ

اوم م 2  اأب

مت�ص م �في الت �مال صتخر3  اأ

ت�صا مل 4  اأم

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

¢ùeÉÿGπ°üàª`dG óª`dG

أالحظ يف هذه الكلامت أن:
.................................................................................................

أسمي احلروف امللونة باللون األمحر:
..................................................................................................

احلرف الذي جاء بعد حرف املد هو:
..................................................................................................

تعريفه 

املراد باملد املتصل: أن يأيت حرف املد وبعده مهزة يف كلمة واحدة.

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa
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حكمه 

مقداره 

حكم املد املتصل: وجوب املد، فال جيوز قرصه.

دُّ املد املتصل بمقدار أربع حركات(١). مَ يُ

áـلـãـeC’ا

5

.25 ¢U ,Ò°ù«àdG ‘ ÊGódG ¬«∏Y ¢üf óbh ,äÉcôM ¢ùªN qóŸG ƒg ôNB’G ¬LƒdGh ,á«ÑWÉ°ûdG ≥jôW øe ƒgh , kÓªY Qƒ¡°ûŸGh AGOC’G ‘ Ω só n≤ oª`dG ¬LƒdG ƒg Gòg (1 )

المــثال

) أن حرف املد هو األلف، وسبب  ظ يف كلمة ( نُالحِ
ا  دًّ يَ مَ مِّ املد هو اهلمز، وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، وهلذا سُ

دُّ بمقدار أربع حركات.   مَ ، فيُ تَّصالً مُ

وسببه  الواو،  هو  املد  حرف  )  أن  ) كلمة  يف  ظ  نُالحِ
ا  دًّ مَ يَ  مِّ سُ وهلذا  واحدة،  كلمة  يف  جاءا  وكالمها  اهلمز،  هو 

دُّ بمقدار أربع حركات. مَ ، فيُ تَّصالً مُ

الياء، وسببه  املد هو  أن حرف   ( ) ظ يف كلمة  نُالحِ
ا  دًّ مَ يَ  مِّ سُ وهلذا  واحدة،  كلمة  يف  جاءا  وكالمها  اهلمز،  هو 

دُّ بمقدار أربع حركات. مَ ، فيُ تَّصالً مُ

١

٢

٣

التوضيحم

( )

( )

( )
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قال سليمان الجمزوري:

دُّ (١) عَ لْ يُ تَّصِ ا بِمُ ذَ ةٍ، وَ مَ لْ دّ                          يف كِ دَ مَ زٌ بَعْ ْ اءَ مهَ بٌ إِنْ جَ اجِ وَ فَ

•É°ûf

1
 ) تـعـاىل:  قـال 

. (٢)  (

أستخرج من اآليات الكريمة السابقة الكلامت التي فيها مد متصل، أبنيِّ حكم املد، ومقداره، وسببه:

سبب املدمقدار املدحكم املدالكلمةم

١

٢

•É°ûf

أعطي لكل حرف من حروف املد مثالني فيهام مد متصل: 2

.(5) ∫ÉØWC’G áØ–  (1)

.20-19 ¿ÉàjB’G ,∞¡µdG IQƒ°S  (2)

حرف املد

الواو

الياء

م

األلف ١

٢

٣

املثال
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:
k ’
h
CG

É k
«f
É
K

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

التطبيق عىل اآليات.

ا املد املتصل: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.   (   )     1

.    (   )    2

.     (   )    3

.     (   )    4

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد املتصل:
قـال تعاىل: (

.(١) (

á°UÓîال
املراد باملد املتصل: أن يأيت حرف املد وبعده مهزة يف كلمة واحدة.  

حكمه: وجوب املد، فال جيوز قرصه.  
مقداره: يمد املد املتصل بمقدار أربع حركات.  

ي املد  مِّ : التِّصال حرف املد باهلمز يف كلمة واحدة، كام سُ ي املد متصالً مِّ سُ  
هِ عن الطبيعي. دِّ املتصل واجبًا: ألن القراء أمجعوا عىل وجوب زيادة مَ

5

.52-50 äÉjB’G ,∞¡µdG IQƒ°S  (1)
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.±ô°üàH (312/1) ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ ô°ûædG  (1)

ف املد املتصل. 1   عرِّ

2  ما حكم املد املتصل؟ وما مقداره؟

ا، ثم استخرج املد املتصل وبنيِّ حرفه: 3   اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

حرفهاملد املتصلاألمثلة

 (   )

 (   )

      ( ) 
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ص�ا ا مع   عر1  اأ

اوم م 2  اأب

ص�م م �في الت �مال صتخر3  اأ

ص�ا مل 4  اأم

¢SQódG

¢SOÉ°ùdGπ°üØæª`dG óª`dG

أالحظ يف هذه الكلامت أن:
.................................................................................................

أسمي احلروف امللونة باللون األمحر:
..................................................................................................

احلرف الذي جاء بعد حرف املد هو:
..................................................................................................

تعريفه 

املراد باملد املنفصل: أن يأيت حرف املد يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة التي بعدها(١).
.ôNB’G º¡°†©H óæY √ uó neh ,AGô≤dG ¢†©H óæY √ô°üb RGƒ÷ :G kõFÉL ≈ª°ùoj Éªc ,É kªµ oM hCG ká≤«≤M õª¡dG øY óŸG ±ôM ∫É°üØf’ : kÓ°üØæe »ª°S (1)

6

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa
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.ÚàcôM ≈∏Y OGR Ée ƒgh ,»YôØdG óŸG :Éæg óŸÉH OGôŸG  (1)

حكمه 

املراد بجواز املد:   
١  أن القارئ ملزم باملد.  

٢  أن القارئ ملزم بعدم املد.   
٣  أن القارئ خمري بني املد وعدمه.  

مقداره 

دُّ بمقدار أربع حركات. مَ يُ

áـلـãـeC’ا

•É°ûf

1
أخترب فهمي: 

أختار املعنى الصحيح بوضع عالمة (✓) يف املكان املناسب.

جواز املد والقرص(١).

المــثال

نُالحظ يف هذا املثال أن حرف املد و هو األلف جاء يف آخر 
أول  يف  جاء  وقد  اهلمز،  هو  املد  سبب  وأن   ،( ) كلمة 
ا  مدًّ سمي  وهلذا   ،( ) كلمة  وهي  بعدها  التي  الكلمة 

، فيمد بمقدار أربع حركات. منفصالً

الواو جاء يف آخر  املد وهو  املثال أن حرف  نُالحظ يف هذا 
أول  يف  جاء  وقد  اهلمز،  هو  املد  سبب  وأن   ،( كلمة(
ا  )، وهلذا سمي مدًّ الكلمة التي بعدها وهي كلمة(

، فيمد بمقدار أربع حركات. منفصالً

١

٢

التوضيحم

( )

( )

( )



35

6

:…Qhõª÷G ¿Éª«∏°S ∫Éb

(2)
 rπ p°ü nØ oæŸG Gò ng nh má nªr∏ pµ pH tπ oc                         rπ p°ü oa r¿pEG lô r°ü nb nh wó ne lõFÉ nL nh

•É°ûf

2

قال تعاىل : (

.(٣) (  
املد،  حكم  وأبني  منفصل،  أو  متصل  مد  فيها  التي  الكلامت  السابقة  الكريمة  اآليات  من  أستخرج 

ومقداره، وسببه:

 ,Iõª¡dG ±ôM Égó©H AÉL GPEG äÉcôM ™HQCG QGó≤Ã ó“ ájóe hGƒH ™Ñ°ûJ É¡fEÉa É keƒª°†e É¡∏Ñb Ée ¿Éch ,Úcôëàe ÚH äAÉL GPEÉa ,ájÉæµdG AÉg ≈ª°ùJ AÉ¡dG √òg  (1 )

.π°üØæŸG óŸG ‘ πNGO ájÉæµdG AÉg óe ¿EÉa Gò¡dh ,Iõª¡dG ±ôM Égó©H AÉL GPEG äÉcôM ™HQCG QGó≤Ã ó“ ájóe AÉ«H ™Ñ°ûJ É¡fEÉa G kQƒ°ùµe É¡∏Ñb Ée ¿Éc GPEGh

.(5) ∫ÉØWC’G áØ– (2 )

.11 ájB’G ,äGôé◊G IQƒ°S (3 )

المــثال

الياء جاء يف  املد وهو  أن حرف  املثال  نُالحظ يف هذا 
)، وأن سبب املد هو اهلمز، وقد جاء  آخر كلمة (
 ،( ) كلمة  وهي  بعدها  التي  الكلمة  أول  يف 

، فيمد بمقدار أربع حركات. ا منفصالً وهلذا سمي مدًّ

نُالحظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو الواو  جاء يف آخــر 
، وقد جاء  اهلمز  املد هو  وأن سبب   ،(1)  ( كلمـــة(
، وهلذا    ( ) بعدها وهي كلمة التي  الكلمة  أول  يف 

، فيمد بمقدار أربع حركات. ا منفصالً ي مدًّ مِّ سُ

٣

٤

التوضيحم

( )

)
(
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•É°ûf

3
أعطي لكل حرف من حروف املد مثالني فيهام مد منفصل: 

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد املنفصل: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.    ( )    1

.     (   )    2

:
k ’
h
CG

سبب املدحكم  املدنوع  املدالكلمةم مقدار  املد

١
٢
٣
٤
٥
٦

املثالحرف املدم

األلف١

الواو٢

الياء٣
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. ( )    3

.     ( )    4

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد املنفصل:

) تعاىل:  قال    ١

.(١) (

٢ قال تعاىل: (

.(٢) (  

á°UÓîال

املراد باملد املنفصل: أن يأيت حرف املد يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة التي بعدها.    
حكمه: جواز املد.

مقداره: يمد بمقدار أربع حركات.  
. كامً : النفصال حرف املد عن سببه وهو اهلمز حقيقةً أو حُ سمي املد منفصالً  

قَفَ القارئُ عىل جزء الكلمة األوىل  رشطه: وصل جزئي الكلمة نحو: ﴿                ﴾، فإن وَ  
ا؛ النفصال حرف املد عن اهلمز وزوال السبب، وذلك  ا طبيعيًّ نحو الوقف عىل ﴿    ﴾ كان مدًّ
ا بمقدار حركتني لزوال  ا طبيعيًّ يف حالة الوصل، وأما يف الوقف عىل الكلمة األوىل فيصري مدًّ

سبب زيادة املد وهو اهلمز.

É k
«f
É
K

.10-8 äÉjB’G ,¬W IQƒ°S (1 )

.46-45 ¿ÉàjB’G ,AÉ«ÑfC’G IQƒ°S (2 )

6
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ف املد املنفصل.  1   عرِّ

2   قارن بني املد املتصل، واملد املنفصل حسب املطلوب يف اجلدول التايل:

ا، ثم استخرج املد املنفصل وبنيِّ حرفه: 3   اقرأ األمثلة التالية جهرً

املقارنة من حيث

حكمه

مقدار مده

سبب تسميته

املد املنفصلاملد املتصل

 :ôد وال≥�سŸا RاƒL ل»ل©J

 ا  ا أ� مل اأ تا ن م ا ر ال ن م ف رمة اأ  ممة وال  ا ر � �
  � وق  وم م لا لع ر ا الت�أ األ ن م وم � بعاأ   فم � ل ب ص�ل� ا ر

�مبي  ر  ل ةر ي ا اأو يع ل�  ر ص�  ف مةال ج

حرفهاملد املنفصلاألمثلة

  (   )
 (   )

 (   )
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7

صل �الع ا مع   عر1  اأ

اوم م 2  اأب

صل � م �في الت �مال صتخر3  اأ

صل �الع مل 4  اأم

كلمة  عىل  بالوقف  يقرأ  وهو  ثم  الوصل،  حالة  يف  اآليتني  يقرأ  وهو  ملعلمك  استمع  الطالب:  أخي 
العاملني، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

)؟    ما حركة النون يف كلمة  (  
)  يف حالة الوصل؟   كيف نطق املعلم حرف النون يف كلمة (  
)  يف حالة الوقف؟    كيف نطق املعلم حرف النون يف كلمة (  

  هل السكون عىل حرف النون حالة الوقف أصيل أم عارض؟ 

تعريفه 

املراد باملد العارض للسكون: أن يأيت بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف(٢).

.3-2 ¿ÉàjB’G ,á–ÉØdG IQƒ°S  (1 )

.( )  ،( )  :πãe ,Éª¡∏Ñb Ée ìƒàØŸG ÚàæcÉ°ùdG AÉ«dG hCG hGƒdG ó©H ¢VQÉY ¿ƒµ°S »JCÉj ¿CG : ƒgh ,Ú∏dG óÃ ≈ª°ùj Ée :¬à– êQóæjh  (2 )

قال تعاىل: (                                        (١). 

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa
¢SQódG

™HÉ°ùdG
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•É°ûf

1
أميِّز السكون األصيل من السكون العارض يف الكلامت اآلتية:

حكمه 

جواز املد.

مقداره 
يمد بمقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

م

١

٢

٣

اآليـــة

  (   )

  (   )

  (   )

الكلمة

(  )

( )

( )

نوع السكون

عارض

السبب

ألن السكون ثابت يف حالة 
الوقف دون الوصل

المــثال

(   )

( )

جاء  الواو،  وهو  املد  حرف  أن  املثالني  هذين  يف  نُالحظ 
الوقف،  بسبب  له  ضَ  رَ عَ وإنام  أصيل،  غري  سكون  بعده 
دُّ بمقدار حركتني،  مَ ا للسكون، فيُ ا عارضً دًّ يَ مَ مِّ وهلذا سُ

أو أربع حركات، أو ست حركات.

١

التوضيحم

áـلـãـeC’ا
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:…Qhõª÷G ¿Éª«∏°S ∫Éb

                      

•É°ûf

2

  ) تعاىل:  قال 

.(٢)  (
املد،  حكم  وأبني  للسكون،  عارض  مد  فيها  التي  الكلامت  السابقة  الكريمة  اآليات  من  أستخرج 

ومقداره،  وسببه:

.(5) ∫ÉØWC’G áØ– (1 )

.7-1 äÉjB’G ,¿ƒYÉŸG IQƒ°S (2 )

المــثال

( )

(   )

جاء  الياء،  وهو  املد  حرف  أن  املثالني  هذين  يف  نُالحظ 
الوقف،  بسبب  له  ضَ  رَ عَ وإنام  أصيل،  غري  سكون  بعده 
دُّ بمقدار حركتني،  مَ ا للسكون، فيُ ا عارضً دًّ يَ مَ مِّ وهلذا سُ

أو أربع حركات، أو ست حركات.

٢

التوضيحم

سبب املدحكم  املدالكلمةم مقدار  املد

١
٢
٣
٤
٥
٦

7



42

:
k ’
h
CG

التطبيق العملي 

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد العارض للسكون: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.   (   )     1

.(   )    2

.     (   )    3

:
É k
«f
É
K.التطبيق عىل اآليات

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد العارض للسكون:

) تعاىل:  قال 

.(١)  (

•É°ûf

أعطي  من حفظي  لكل حرف من حروف املد مثالني فيهام مد عارض للسكون:3
املثالحرف املدم

األلف١

الواو٢

الياء٣

.3-1 äÉjB’G ,AÉ«ÑfC’G IQƒ°S (1)
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á°UÓîال
املراد باملد العارض للسكون: أن يأيت بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف.

كمه: جواز املد. حُ
مقداره: يمد بمقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

ضَ له من أجل الوقف. رَ ا للسكون: ألن السكون عَ سمي املد عارضً

7

ف املد العارض للسكون. 1   عرِّ

2   ما حكم املد العارض للسكون؟ وما مقداره؟

ا، ثم استخرج املد العارض للسكون وبنيِّ حرفه: 3   اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

األمثلة

  (   )

  ( )

  (   )

حرفهاملد العارض للسكون

Yلá اأوL¬ اŸد ال©ارVس:

�الع صب�ل اتم اا لع ر صر�ال
صرو ةم م �صال �اجتم �را صالت

ا ر  ال ن ق�صب�ل �والت صال ا ص وج  مال �ب صل ا
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مال ا مع   عر1  اأ

مال ا صمق  2  اأ

اوم م 3  اأب

مال ا �في الت �مال صتخر4  اأ

مال مل 5  اأم

والت  ةيص ةب�ص ق ا6  اأ

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

øeÉãdGΩRÓdG óª`dG

أستمع للمعلم، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليتني اآلتيتني: 

.(١) ( )

استمع إليه مرة أخر، والحظ كيف ينطق احلروف (ك) و(ع) و(ص).

ماذا ستكتشف؟ 
ظ أن الفاء ساكنة يف  ستكتشف أنه يقرأ احلرف (ك) هكذا (كاف) بمد األلف وسكون الفاء، وستُالحِ

حالتي الوصل والوقف. ومثل ذلك يقال عن احلرف (ع) واحلرف (ص).
فامذا يسمى هذا النوع من املد؟ وملاذا سمي هبذا االسم؟ وما أبرز أحكامه؟

هذا ما سيتم بيانه فيام يأيت:  
.2-1 ¿ÉàjB’G ,Ëôe IQƒ°S (1)

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa
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.AGô≤dG ¥ÉØJÉH É k©Ñ°ûe G vóe É kØbhh kÓ°Uh √óe Ωhõ∏d hCG ,∞bƒdGh π°UƒdG »àdÉM - ¿ƒµ°ùdG ƒgh - ¬ÑÑ°S Ωhõ∏d ΩRÓdÉH »ª°S (1)

ΩRÓdG ó``ªdG ∞jô©J

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل(١).

  القسم األول: املد الالزم الكلمي.
  القسم الثاين: املد الالزم احلريف.

•É°ûf

1

   وفق مادرست يف الدروس السابقة:
   يسمى السكون غري األصيل: السكون ............................................................
   والفرق بينهام: .....................................................................................
...............................................................................................

أقسامه 

حكمه 

لزوم املد.

مقداره 

يمد بمقدار ست حركات.

8
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á`∏`ã`eC’G

•É°ûf

2
أوزع األمثلة اآلتية يف أماكنها من اجلدول حسب عالقتها:

املد الالزم احلريفاملد الالزم الكلمي

:…Qhõª÷G ¿Éª«∏°S ∫Éb

            
              
          

            
                 
          

.(5) ∫ÉØWC’G áØ– (1)

المــثال

(   )

(!  )

نُالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف، وسبب املد 
ا  هو السكون، وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، ولذا سمي مدًّ
هذا  يف  املد  جاء  وقد  حركات،  ست  بمقدار  فيمد  ا،  الزمً

املثال يف كلمة.

نُالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف يف حرف الالم، 
وسبب املد هو السكون، وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، ولذا 
ا، فيمد بمقدار ست حركات، وقد جاء املد  ا الزمً سمي مدًّ

يف هذا املثال يف حرف.

١

٢

التوضيحم

(                                                           )(                                             ) (                                                                               )(                                                                                                                                              )(                                                                                                                                                )
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التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد الالزم: يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.    ( )    1

.     ( )   2

.     ( )   3

التطبيق عىل اآليات.
     يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد الالزم:

١  قال تعاىل : (  
.(١)   (

) قال تعاىل :     ٢

.(٢) (

املراد باملد الالزم: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل.
أقسامه: ينقسم املد الالزم إىل قسمني:

١  املد الالزم الكلمي.

٢  املد الالزم احلريف. 

ه: لزوم املد. مُ كْ حُ
مِقداره: يمد بمقدار ست حركات.

ا: للزوم سببه – وهو السكون – حالتي الوصل والوقف، أو  سمي املد الزمً
ـا باتفاق القراء. شبعً ا مُ ـا مدًّ للزوم مده وصالً ووقفً

8

.3-1 äÉjB’G ,AGô©°ûdG IQƒ°S (1)

.82 ájB’G ,πªædG IQƒ°S (2)

á°UÓîال



48

ف املد الالزم. 1   عرِّ

2   ينقسم املد الالزم إىل قسمني، ما مها؟

3   ما حكم املد الالزم؟ وما مقداره؟

 :ΩRÓد الŸا ÖÑس�

 مة وا  ا ر بع صال وق  يعال ن ا مال ا �ي  صال
� وق و صو يت  ب� ص و

و � �ر ا ص ص�� ووق بع ص اجتم ص�� ف� ا �ل�ص بيم� اأو 
أون ا�صل ريبة الت� 
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مم الال ا مع   عر1  اأ

مم الال ا امن اأ    2  اأ

م م م �في الت �مال صتخر3  اأ

مم الال مل 4  اأم

ت يف الدرس املايض أقسام املد الالزم بشكل جممل، وأنه ينقسم إىل قسمني، ومها:  مْ تَعلَّ
 . .....................................    ١

. .....................................    ٢

وموضوع هذا الدرس هو القسم ......................... .

 »ª∏µdG ΩRÓdG ó``ªdG ∞jô©J

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة واحدة(١).

.áª∏c ‘ ¿ƒµ°ùdG ™e óŸG ´ÉªàL’ :Év«ª∏c »ª°S  (1)

9

:¿CG ¢SQódG Gò¡d »à°SGQO ó©H ™bƒJCG

الرقم ال اب

wwwienedusa

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

™°SÉàdG»ª∏µdG ΩRÓdG óª`dG
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أنواعه 

يتنوع املد الالزم الكلمي إىل نوعني: 
  النوع  األول: مد الزم كلمي مثقل.

د يف كلمة واحدة.  وهو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل مشدَّ
  النوع  الثاين: مد الزم كلمي خمفف.

وهو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل خمفف يف كلمة واحدة.

á`∏`ã`eC’G

:…Qhõª÷G ¿Éª«∏°S ∫Éb

(1)
r™ nb nh w» pªr∏ pc nƒ r¡ na xó ne p± rô nM r™ ne   r™ nª nà rLG l¿ƒ oµ oo°S má nªr∏ pµ pH r¿pEÉ na

.(5) ∫ÉØWC’G áØ– (1)

نــوع املــد م

مد الزم كلمي 
مثقل

مد الزم كلمي 
خمفف

١

٢

(   )

(   )

التوضـيحاملــثــال

املد وهو األلف  املثال أن حرف  نُالحظ يف هذا 
جاء بعده حرف مشدد (مدغم) يف كلمة واحدة، 
كمه لزوم  ، وحُ ا مثقالً ا كلميًّ ا الزمً ولذا سمي مدًّ

املد ست حركات.

املد وهو األلف  املثال أن حرف  نُالحظ يف هذا 
كلمة  يف  مدغم)  (غري  خمفف  حرف  بعده  جاء 
ا،  خمففً ا  كلميًّ ا  الزمً ا  مدًّ سمي  ولذا  واحدة، 

كمه لزوم املد ست حركات. وحُ



51

•É°ûf

1

قال تعاىل: (

.(١)  (  
أستخرج من اآلية الكريمة السابقة الكلامت التي فيها مد الزم كلمي، وأبنيِّ نوعه، وحكم املد، ومقداره، وسببه.

•É°ûf

2
اآلتية بوضع عالمة (✓) يف  الكلامت  فيها مد الزم كلمي من  التي  الكلامت  د  أحدِّ

املكان املناسب.

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد الالزم الكلمي:  يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.22 ájB’G ,ádOÉéŸG IQƒ°S (1)

:
k ’
h
CG

سبب املدمقدار  املدحكم  املدنوع  املد الكلمة م
١

٢

9

﴾          ﴿﴾                   ﴿﴾              ﴿﴾          ﴿﴾             ﴿ ﴾         ﴿
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.  (   )     1

.( )    2

.( )    3

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد الالزم الكلمي:

قال تعاىل:  (  
. (١)  

تعريف املد الالزم الكلمي: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة واحدة.
أنواعه: يتنوع املد الالزم الكلمي إىل نوعني: 

١  مد الزم كلمي مثقل: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل مشدد يف كلمة واحدة.

٢  مد الزم كلمي خمفف: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل خمفف يف كلمة واحدة.

ا كلميًّا: الجتامع املد مع السكون يف كلمة. ا الزمً سمي مدًّ

ف املد الالزم الكلمي.  1   عرِّ

2   أكمل ما يأيت:

ينقسم املد الالزم الكلمي إىل مد الزم كلمي ................... وهو أن يأيت بعد حرف املد ......... 
مشدد يف كلمة ............ ومد الزم كلمي ................ وهو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل 

...........يف .............. واحدة. 

É k
«f
É
K

á°UÓîdG

. 80 ájB’G ,ΩÉ©fC’G IQƒ°S (1)
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ا، ثم استخرج املد الالزم الكلمي وبنيِّ نوعه: 3   اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

األمثلة

  (١)  (®  ¬  «  ª   ©  ¨)

 )
(٢)    (  

  (٣)  ( )

نوعهاملد الالزم الكلمي

:±ô£تŸا ΩRÓد الŸا

 (   )م  ةوال يصالت م صب�ل  رتا مم الال ا  ف قي
 ( ) و(   ) م �م  ة ووب � اأو ميم � را � �

�ر ص �مم م
 �الع صعف وأا في م اأقال اأ قف اال من اأج صال ل ر وا و

مال و أق�ب عموي صل

9

.5 ájB’G ,ádOÉéŸG IQƒ°S (1 )

.91 ájB’G ,¢ùfƒj IQƒ°S (2 )

.3 ájB’G ,ádOÉéŸG IQƒ°S (3 )
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رفم اال ا مع   عر1  اأ

رفم اال ا امن اأ    2  اأ

رف م م �في الت روا صتخر3  اأ

رفم اال مل 4  اأم

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

ô°TÉ©dG‘ô◊G ΩRÓdG óª`dG

 »aôëdG ΩRÓdG ó``ªdG ∞jô©J

.±ôM ‘ ¿ƒµ°ùdG ™e óŸG ´ÉªàL’ :Év«aôM »ª°S   (1 )

كان الكالم يف الدرس املايض عن القسم األول من أقسام املد الالزم، وهو املد الالزم .........،  
ويف هذا الدرس سيكون الكالم عن القسم الثاين، وهو املد الالزم.................................. 

هو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف هجاؤه عىل ثالثة أحرف(١). 

أقسامه 

ينقسم املد الالزم احلريف  إىل نوعني: 
  النوع  األول: مد الزم حريف مثقل.

وهو: أن يأيت بعد حرف املدّ سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء برشط أن يكون فيه التشديد.
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  النوع  الثاين: مد الزم حريف خمفف.
وهو: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء خاليًا من التشديد.

á`∏`ã`eC’G

:…Qhõª÷G ¿Éª«∏°S ∫Éb

               

              

               

                

            

                

             


               

نــوع املــد م

مد الزم حريف
مثقل

مد الزم حريف 
خمفف

١

٢

التوضـيحاملــثــال

ظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو األلف يف  نُالحِ
احلرف (الم)، جاء بعده حرف مدغم فيام بعده 
وهو امليم املدغمة يف امليم التي بعدها، ولذا سمي 
كمه لزوم املد ست  ، وحُ ا مثقالً ا حرفيًّ ا الزمً مدًّ

حركات.

ظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو الياء يف  نُالحِ
احلرف (ميم)، جاء بعده حرف ساكن غري مدغم 
ا  ا حرفيًّ ا الزمً فيام بعده وهو امليم، ولذا سمي مدًّ

كمه لزوم املد ست حركات. ا، وحُ خمففً

10

( )

( )
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أستخرج من الكلامت اآلتية احلروف التي فيها مد الزم حريف، وأبنيِّ نوع املد، وحكمه، 
ومقداره، وسببه:

   (   )         (   )      (    )

التطبيق العملي

التطبيق عىل كلامت مفردة.

ا املد الالزم احلريف:  يقرأ كل واحد من الطالب الكلامت اآلتية مطبقً
.    (   )   1

.    (  )   2

التطبيق عىل اآليات.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقني املد الالزم احلريف:
. (١)         ( قال تعاىل : (  

:
k ’
h
CG

:
É k
«f
É
K

•É°ûf

1

سبب املدمقدار املدحكم  املدنوع  املدحرف  املداحلرف م

خمففاأللفكاف١
٢
٣

٤

٥

٦
٧

.2-1 ¿ÉàjB’G ,Ëôe IQƒ°S (1 )
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ف املد الالزم احلريف.  1   عرِّ

2   ضع العناوين اآلتية أمام املعنى الذي يدل عليها:

(مد الزم حريف مثقل، مد الزم حريف خمفف، املد الالزم احلريف)

املراد باملد الالزم احلريف: هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف هجاؤه عىل 
ثالثة أحرف.

أقسامه: ينقسم املد الالزم احلريف إىل نوعني: 
١  مد الزم حريف مثقل: وهو احلرف الذي يدغم آخر هجائه فيام بعده.

٢  مد الزم حريف خمفف: وهو احلرف الذي ال يدغم آخر هجائه فيام بعده.

املد الالزم احلريف متعلق باحلروف املقطعة التي ابتدأ اهللاُ عز وجل هبا بعض السور مما 
هجاؤه عىل ثالثة أحرف، أوسطها حرف مدٍّ، وبعده ساكن إما مدغم فيام بعده فهذا 
لزم  ا، وكلها يُ ى  خمففً ، وإما ساكن خمفف – أي غري مدغم – فهذا  يُسمَّ ى مثقالً يُسمَّ

املد ست حركات.

10

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف هجاؤه عىل ثالثة أحرف.

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء برشط 
أن يكون فيه التشديد.

أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حرف من حروف اهلجاء خاليًا 
من التشديد.

املعنى العنوان

á°UÓîال
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ا، ثم استخرج املد الالزم احلريف وبنيِّ نوعه: 3   اقرأ األمثلة اآلتية جهرً

(١)  (  )

  (٢) ( )
(٣)  ( )

(٤)  (   )

نوعهاملد الالزم احلريف

اأƒMال ôMو± ال¡éاA ‘ اأوائل ال�سƒر:

 ر لق  صبع �جمع � رف صر بعةاأ صال اف  اقعةال �ال رو 
 � ن خر  و عا من قص  ص �جمع صوبع  ةصي�ال  صمع


 أ م من ة    و ( ) و (   ) اأو  ألفا و  صاأ     �١ م

ر �صاأو راأ
 مال ا يمن ق لي و ر  صةما روا و �يعي ا م    �٢ م

ا ر بع صن اأ�ص م وقلع
 �ص اأو � ص  ةجم  ةم رية اأ�م و � م ا م    �٣ م

وا صصر والت�ال في في الع ر ا �م �ر ص  ف م

األمثلة

.1 ájB’G ,º∏≤dG IQƒ°S (1)

.2-1 ¿ÉàjB’G ,AGô©°ûdG IQƒ°S (2)

.1 ájB’G ,¢U IQƒ°S (3)

.2-1 ¿ÉàjB’G ,ΩhôdG IQƒ°S (4)
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صمو صو ا ر مع1  اأ

ا امن اأ    2  اأ

ا صام 3  اأمي

ا امن اأ  ل 4  اأم

ا ااأ ب �5  اأق

¢SQódG

∫hC’G

¢SQódG

∫hC’G
¢SQódG

…OÉ◊G 
ô°ûY

OhóŸG ´GƒfC’ πeÉ°T »≤«Ñ£J ¢SQO

ا مع تدوين ذلك يف اجلدول: ا صحيحً ا أحكام املد تطبيقً أقرأ اآليات اآلتية مطبقً

) تعاىل:   قال 

11
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.(١)  ( 

الـحكم

املد بمقدار حركتني

الـمثال

 (    )
السبب

عدم وجود سبب املد الفرعي من مهز أو سكون

.21-8 äÉjB’G ,ádOÉéŸG IQƒ°S (1)
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11
الـحكم السببالـمثال
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املد لغة: الزيادة.
ا: إطالة الصوت بأحد حروف املد أو بأحد حريف اللني. اصطالحً

الـمد

أقسام املدحروفه

يتوقف عىل  الذي  املد  فرعي: هو 
احلروف  ذوات  وتقوم  سبب 

بدونه،  وأسبابه:

ذات  يقوم  ال  ما  هو  طبيعي: 
عىل  يتوقف  وال  به  إال  احلرف 

سبب.

حروف املد:
.������������A     : ١- األلف مثل

٢- الواو الساكنة بعد ضم مثل:          
.                   %   

٣- الياء الساكنة بعد كرس مثل:
.                  5   

ا  ثابت وقفً
يمد حركتني

ا ثابت وصالً ووقفً
يمد حركتني

السكون اهلمز

العارض للسكون
يمد٢-٤-٦حركات

الالزم
يمد ٦حركات

اجلائز املنفصل
يمد  ٤ حركات

الواجب املتصل
يمد ٤ حركات

   ( )

   ( )

   ( )






