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بناء منهج القراءات يف نظام املقررات للتعليم 
الثانوي يف مدار�س حتفيظ القراآن الكرمي

المقرر )1(

مقدمة يف علم القراءات

المقرر )2( 

روايتي قالون وور�س عن الإمام 
نافع املدين 

المقرر )3( 
رواية الدوري عن اأبي عمرو

اأ�سول القراءات ال�سبع وجمع 
الروايات وتوجيهها

قراءة الإمام عا�سم بن اأبي النجود
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تصن الرواب التعة ب�ل� العية لص  الصبة 
ةصيية الرالع اقية اأو الصالر �ال  ت�صرية وبالع

ال� الربة ب�لبية الت يعي في� ال�ل م� يت�ص ب� من 
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�
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أصول رواية أصول رواية 
الدوريالدوري

الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية

الدر�س الثالث:
ال�ستعاذة والب�سملة

الدر�س اخلام�س ع�سر:
الهمز املفرد

٢٠

٣٩

الدر�س اخلام�س:
ميم اجلمع

الدر�س ال�سابع ع�سر:
الإظهار والإدغام

الدر�س ال�سابع:
هاء الكناية

الدر�س التا�سع ع�سر:
الفتح والإمالة

الدر�س التا�سع:
املد والق�سر

الدر�س الواحد والع�سرون:
مر�سوم اخلط

الدر�س احلادي ع�سر:
الهمزتني من كلمة

الدر�س الثالث والع�سرون:
ياءات الإ�سافة

الدر�س الثالث ع�سر:
الهمزتني من كلمتني

الدر�س اخلام�س والع�سرون:
ياءات الزوائد

الدر�س ال�سابع والع�سرون:
الكلمات الفر�سية
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٤١

٢٦

٤٤

٢٩

٤٧

٣٣

٥٠

٣٦

٥٣

٥٨

الوحدة الوحدة 
األولىاألولى

التعريف بالراوي التعريف بالراوي 
الدوريالدوري

١٤ الدر�س الأول:
التعريف بالراوي الدوري



أصول القراء أصول القراء 
السبعةالسبعة

مقدمة في جمع مقدمة في جمع 
القراءاتالقراءات

الوحدة الوحدة 
الوحدة الوحدة الثالثةالثالثة

الرابعةالرابعة

الدر�س التا�سع والع�سرون:
)ال�ستعاذة -الب�سملة- ميم اجلمع(

الدر�س الواحد والأربعون:
)الإظهار والإدغام( )١(

الدر�س الثاين والأربعون:
)الإظهار والإدغام( )٢(

٦٢

٩٠

٨٦

٦٧

٩٧

١٠٢

١١٤

١١٨

١٢١
١٠٧

٧٢

٧٥

٧٩

٨٢

الدر�س احلادي والثالثون:
)هاء الكناية - املد والق�سر(

الدر�س الثالث والثالثون:
)الهمزتني من كلمة(

الدر�س اخلام�س والثالثون:
)الهمزتني من كلمتني(

الدر�س ال�سابع والثالثون:
)الهمز املفرد - النقل - ال�سكت(

الدر�س التا�سع والثالثون:
)الراءات - الالمات - الوقف 

على مر�سوم اخلط(

الدر�س الرابع والأربعون:
)الفتح والإمالة( )١(

الدر�س التا�سع والأربعون:
ن�ساأة جمع القراءات

الدر�س اخلام�س والأربعون:
)الفتح والإمالة( )٢(

الدر�س اخلم�سون:
اأ�سباب و�سروط واآداب وفوائد 

اجلمع

الدر�س ال�سابع والأربعون:
)ياءات الإ�سافات - ياءات الزوائد(

الدر�س احلادي واخلم�سون:
طرق اجلمع
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ويتوي ها املقرر على اأربع وحدات كمال يلي:

التعريف بالراوي الدوري عن اأبي عمرو الب�سري :الوحدة الأو
الوحدة الثانية: اأ�سول رواية الدوري عن اأبي عمرو الب�سري

الوحدة الثالثة: اأ�سول القراءت ال�سبعة
الوحدة الرابعة: مقدمة يف جمع القراءات

 
  


وقد راعينا يف ها املقرر ما ياأتي:


 




   






 
 

 
 


 

 



 





  



أوا ال ١

التعريف بالراوي
 الدوري عن اأبي عمرو الب�سري



اأهدا الدر�س

در�س الوحدة

●الدر�س الأول: التعريف بالراوي الدوري

اأتوقع يف نهاية الوحدة اأن اأحق الأهدا الآتية:
● 
● 
● 
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صفاته وأخباره:
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●
●
●
●

  


●



●


●




التعريف بالراوي الدوري
الدر�س
الأول

الدر�سالدر�س
الأولالأول



١٥

مصنفات الدوري:

مكان انتشار رواية الدوري يف العامل اإلسالمي:

اصطالحــات الضبــط لرواية الــدوري يف 

مصحف املدينــة النبوية وتأيت يف قرار اللجنة 

يف آخر املصحف:

●
●
●
●
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ال ال�ية ٢

اأ�سول رواية 
الدوري عن اأبي عمرو الب�سري



اأهدا الوحدة

درو�س الوحدة

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

اأتوقع يف نهاية الوحدة اأن اأحق الأهدا الآتية:
●
●
●
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أوالً: االستعاذة.

لفظ االستعاذةتعريف االستعاذة










  


  




ال�ستعاذة والب�سملة






                             
                            
                                 

الدر�س 
الثالث 

)(






(١)  سورة النحل، اآلية: ٩٨.

(٢) منت الشاطبية، باب: االستعاذة.

الدر�س الدر�س 
الثالث الثالث 
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حكم االستعاذة




ثانًيا: البسملة

تعريف البسملة

أحكام البسملة

  
  



تـدريـب (١)
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حكم البسملة بني السورتني للدوري




 
 
 




 
 


                             

تـدريـب (٢)
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س٢:
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�  (١)     
    




(١)  سورة النحل، اآلية: ٩٨.

(٢) تفسري القرآن العظيم البن كثري ج٤ص٥١٧.

     )(



٢٤




ميم اجلمع


                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              

املراد مبيم الجمع

مذهب الدوري يف ميم الجمع

  


 
 
 

(-  , )(R  Q) )    (z  y    )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             




                               
                                  
                                    

(١) سورة الفاتحة، اآلية: ٧.                (٣) سورة البقرة، اآلية: ١٦٦.               (٥) سورة البقرة، اآلية: ٢٤٦.               

(٢) سورة الطور، اآلية: ٤٨.                (٤) سورة املائدة، اآلية: ٦٢.               (٦) سورة يس، اآلية: ١٤.               

الدر�س
اخلام�س

                                                                                                                                                                              )(
                                                                                                                                                                             )(

                                                                                                      )(                                                                                           )()(
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                                                   )(
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الدر�سالدر�س
اخلام�ساخلام�س
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11
22


11
22


تـدريـب (١)

(١) سورة هود، اآلية: ٢٨.
(٢) سورة املؤمنون، اآلية: ١١٠.

(٣) سورة املائدة، اآلية: ٢٣.
(٤) سورة الحجر، اآلية: ٢٢.

(٥) سورة املرسالت، اآلية: ٤٨.
(٦) سورة آل عمران، اآلية: ١٧٣.
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هاء الكناية



املراد بهاء الكناية

أحكام هاء الكناية



●
● 

(١) سورة آل عمران، اآلية: ٧٥.

(٢) سورة  آل عمران، اآلية: ١٤٥.

(٣) سورة النساء، اآلية: ١١٥.

(٤) سورة النور، اآلية: ٥٢.

    




تـدريـب (١)

الدر�س
ال�سابع
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الدر�سالدر�س
ال�سابعال�سابع



٢٧

(١) سورة الكهف، اآلية: ٦٣.

(٢) سورة الفتح، اآلية: ١٠.

(٣) سورة الفرقان، اآلية: ٦٩.

(٤) سورة األعراف، اآلية: ١١١، وسورة الشعراء، اآلية: ٣٦.

(٥) سورة الزمر، اآلية: ٧.



تـدريـب (٢)
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ال�ال�لة



٢٨

(١) سورة آل عمران، اآلية: ٧٥.

(٢) سورة الزمر، اآلية: ٧.

(٣) منت الشاطبية، باب: هاء الكناية.
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املد والق�سر

(١) 

 
 ما اخلاأ الي وقع في الرجل وما ال�سواب الي اأر�سد اإلي ابن م�سعود 

(١) سورة التوبة، اآلية: ٦٠.

(٢) أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري ج٩ ص١٣٨.

(٣) منت الشاطبية: باب: املد والقرص. (مل يذكر الشاطبي يف نظمه مقادير املد بالتفصيل عن جميع القراء السبعة، وقد ذكرها تلميذه عيل بن محمد السخاوي).

تعريف الَقْرصَتعريف املد

أوالً: املد املتصل:

  
  

  
  

ب املرا
ل�م

 املت�ص امل  وال م
 ص�طبيةمن ال ل �ص

                             

مذهب الدوري يف باب املد والقرص

   


 
 
 

تـدريـب (١)

الدر�س
التا�سع

)   (
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(١) سورة التحريم، اآلية: ٦.

(٢) سورة القدر، اآلية: ١.

(٣) منت الشاطبية، باب: املد والقرص.

ثانًيا: املد املنفصل:

ثالًثا: مد البدل:

ب املرا 
                                                                                                                                                                                         ل�م 
 ص�امل امل  وال م




 ص�طبيةمن ال ل �ص 
                                

ب املرا
ل�م

 الب م  وال م
ص�طبيةمن ال ل �ص

                            




 
 
 

تـدريـب (٢)
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٣١

(١) سورة الحاقة، اآلية: ١.

(٢)  سورة يونس، اآلية: ٩١.

(٣)  سورة الشعراء، اآلية: ١.

(٤)  سورة ص، اآلية: ١.

(٥)  منت الشاطبية، باب: املد والقرص.

(٦)  منت الشاطبية، باب: املد والقرص. ومل يذكر اإلمام الشاطبي القرص ألنه ثابت يف الوصل والوقف.

خامًسا: املد العارض للسكون:

رابًعا: املد الالزم:

  ب املرا
 ل�م 

   صل �الع امل  وال م
ص�طبيةمن ال ل �ص

                            

  ب املرا
                                                                                                                    

                                                                                                  


                               
                              

                            
  مال امل  وال م




                                                                                                                                             
                                                                                                                             

تـدريـب (٣)
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ما املالة الراية امل 
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الهمزتان من كلمة




املراد بالهمزتني من كلمة

أنواع الهمزتني من كلمة

مذهب الدوري يف الهمزتني من كلمة



                                     
                                                                         
            

●
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(١)  سورة البقرة، اآلية: ٦.

(٢)  سورة األنعام، اآلية: ١٩.

(٣)  سورة ص، اآلية: ٨.

الدر�س
احلادي ع�سر
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احلادي ع�سراحلادي ع�سراحلادي ع�سراحلادي ع�سر
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كيفية التسهيل

مستثنيات الدوري يف الهمزتني من كلمة


 
 
 




                   
 
 


                          




(١)  سورة األعراف، اآلية: ١٢٣.

(٢)  سورة الزخرف، اآلية: ٥٨.

(٣)  سورة التوبة، اآلية: ١٢.

(٤)  سورة يونس، اآلية: ٨١.

)   (
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س٣:
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الهمزتان من كلمتني




أوالً: الهمزتان املتفقتان:

أنواع الهمزتني من كلمتني

املراد بالهمزتني من كلمتني 



({  z)  (r  q)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             




                        

(١)  سورة البقرة، اآلية: ٢٨٢.
(٢)  سورة املؤمنون، اآلية: ٩٩.

(٣)  سورة هود، اآلية: ٤٠.
(٤)  سورة املؤمنون، اآلية: ٤٤.

(٥)  منت الشاطبية، باب: الهمزتني من كلمتني.

  (D  C)
  (1  0)


 
 
 
 
 

تـدريـب (١)

مذهب الدوري يف الهمزتني من كلمتني 

الدر�س
الثالث ع�سر

ال

�تتامل

�صامل

�متصامل

ا

�صا
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أوا

�املوواية ال
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الثالث ع�سرالثالث ع�سر
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ثانًيا: الهمزتان املختلفتان:




                            
                                
                                
                                       

(١)  منت الشاطبية، باب: الهمزتني من كلمتني.

ال

صية م�ة والتم أوا ال

ال اأو متة وال�ية مصمة

ال اأو مصمة وال�ية متة

ال اأو مص وال�ية متة

ا

صي ال ال�ية

ابا ال ال�ية ي� �ل�صة
ا �ل�صة ية واو�ال ال ابا

�املوواية ال

صية م�مة والصم أوا ال
ا �ل�صة ية واو�ال ال ابا

صي ال ال�ية
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الهمز املفرد

                                                                                                                   


ما املراد بالهمز املفرد؟

مذهب الدوري يف الهمز املفرد

أقسام الهمز املفرد


    

 

                                                           
 

(١)  سورة الكهف، اآلية: ٩٤.

(٢)  سورة البقرة، اآلية: ٢٨٥.

(٣)  سورة البقرة، اآلية: ٥٥.

(٤)  سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦.

الدر�س
اخلام�س ع�سر
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ص�فة الا

ص�فة الا
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اخلام�س ع�سراخلام�س ع�سر
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تـدريـب (١)
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وال� الة الراية
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الإظهار والإدغام



تعريف اإلدغام

مذهب الدوري يف اإلدغام
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