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املقــدمــة

الحمد هلل، و�سالم على عباده الذين ا�سطفى، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد المجتبى، وعلى 

اآله واأ�سحابه اأئمة الحق والهدى، اأما بعد:

ومن���ه  العالمي���ن،  رب  كالم  وه���و  حياته���م  وينب���وع  الم�سلمي���ن  منه���اج  الكري���م  الق���راآن  ف���اإن 

الكريم���ة. والعي�س���ة  الب���ال  وراح���ة  الطيب���ة  والحي���اة  الم�س���تقيم  ال�س���راط  اإل���ى  الهداي���ة   ت�س���تمد 

وعل���م التجوي���د من العلوم ال�س���رعية المهمة التي تعنى بالق���راآن الكريم من حيث كيفي���ة اأدائه، ومراعاة 

اآدابه، بما يعين على تالوته حق تالوته، وحفظ اآياته، وفهم معانيه، وال ريب اأن تدري�س علم التجويد يمثل 

وجًها معتبًرا من وجوه العناية بالقراآن الكريم الذي هو د�س���تور المملكة العربية ال�س���عودية و�سرعتها؛ لذا 

كانت العناية بتدري�سه للنا�سئة مطلًبا اأ�سا�ًسا في الجانبين التربوي والتعليمي. 

ومن هنا حر�ست الوزارة على تدري�س التجويد على قراءة حف�س عن عا�سم من طريق ال�ساطبية 

في مدار�س تحفيظ القراآن الكريم للطالب منذ وقت مبكر من حياتهم الدرا�سية؛ لكي يتاأ�س�س الطالب 

علميًّا وعمليًّا في علم من اأهم العلوم المرتبطة بالقراآن الكريم.

وقد حر�سنا على اأن يكون هذا الكتاب �سائًقا في عر�سه، جاذًبا في اأ�سلوبه، م�سجًعا للطالب على 

التفاعل معه، وح�سن اال�ستفادة منه، بما ت�سمنه من تمهيدات م�سوقة، واأن�سطة مو�سحة، تعين على تنمية 

ف��ي  الفاعلة  الم�ساركة  روح  فيهم  وتبعث  الطالب،  لدى  واالإبداع  والتفكير  التعلُّم  في  الذاتية  المهارات 

ال��در�س، وعل��ى تطبي�ق ما تعلموه في حياتهم الواقعية.

واإننا اإذ نقدم هذا الكتاب للطالب في حلته الجديدة نحمد اهلل تعالى ون�سكره على ما مّن به من 

القراآن  اأهل  يجعلهم من  واأن  الطالب  الأبنائنا  التوفيق  يكتب  اأن  الكريم  �سائلين اهلل  العمل،  اإتمام هذا 

الر�ساد، وهو  العون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم  اأهل اهلل وخا�سته. ومن اهلل تعالى وحده ن�ستمد  الذين هم 

ح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل  الُخَطى وبارك في الجهود اإنه �سميع مجيب.
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مخارج الحروف الدر�س

الأول

1

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

 1      اأذكر تعريف املخارج.

ف على كيفية معرفة خمرج احلرف.  2  اأتعرَّ

 3  اأبينِّ الفائدة من معرفة خمارج احلروف.
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المخارج: جمع مخرج وهو المكان الذي يخرج منه الحرف ويميزه عن غيره.

 فائدة معرفة مخارج الحروف هي:
 1      تميز بعض الحروف من بعض.

 2      معرفة ما لكل منها من الصفات الالئقة بها.

 3      معرفة ما يحسن إدغامه وما ال يحسن.

أقرأ اآلية اآلتية:  
 قال تعالى:

له أمام الحرف في الجدول اآلتي:  ثم أالحظ من أين يخرج الحرف الملون باللون األحمر، وأسجِّ

نكباحلرف
الشفةخمرجه

التوضيحاحلرف
أ
ل
م
ح

ف

تعريف املخارج

الأمثلة

فائدة معرفة خمارج احلروف

متهيد

اهلجائية  احلروف  من  حرف  لكل  أن  األمثلة  هذه  يف  نالحظ 
خمرًجا يتميز عن غريه، ولوال هذا التميز لكانت احلروف خترج 
احلرف  منه  خيرج  الذي  املكان  هو  واملخرج  واحد،  خمرج  من 
احلاء  وخمرج  الشفة،  من  الفاء  خمرج  مثاًل:  فيقال  إليه،  فينسب 

من احللق، وهكذا...
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أتدرب على نطق الحروف اآلتية وفًقا لما ذكر في )كيفية معرفة مخرج الحرف( مع تدوين مخرج 
 الحرف في الجدول اآلتي: 

)الباء ـ الواو ـ الكاف ـ الحاء(

1نشاط

كة بأي  إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف من حروف الهجاء، فأدخل عليه همزة الوصل محرَّ
د الحرف المراد معرفة مخرجه أو َسكنه، وأصغ إليه سمعك؛ فحيث انقطع صوته  حركة، ثم شدِّ

َفَثمَّ مخرجه المحقق)1(.

املخرجاحلرف
الشفتانالباء
الواو
الكاف
احلاء

كيفية معرفة خمرج احلرف

ينقسم الطالب إلى مجموعتين، ثم تلقي كل مجموعة على المجموعة األخرى حرًفا 
من حروف الهجاء لتقوم بتحديد مخرجه باتباع طريقة معرفة مخرج الحرف.

2نشاط

)1(  المخرج المحقق هو الذي له موضع معّين يعتمد عليه من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين.
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(١) ما تعريف المخرج؟
(٢) بيِّن كيف تعرف مخرج  أي حرف من حروف الهجاء.

(٣) ضع في الفراغ اآلتي المصطلح المناسب:
     (المخرج المقدر،  المخرج المحقق)

ـ ........................................  هو الذي له موضع معيّن يعتمد عليه من أجزاء الحلق أو اللسان 
أو الشفتين.

(٤) ما فائدة معرفة مخارج الحروف؟

التقويم

إذا قـرأت فـي كتب التجـويـد أن مخـارج 
الحروف قد اختلف أئمة األداء في تعدادها 
ا. وقيل: ستة  فقيل: إنـها سبعة عشر مخرجً
عشر. وقيل: أربعة عشر. وقيل غير ذلك. 
فاعلم  أن هـذا االختالف ال يتـرتـب عليه 
ا.  شيء كبير. فـال ينبغي االشتغـال به كثيرً
وإنما غرضهـم في هذا التعـداد والحصر  

هو التقريب واإليضاح للمتعلمين.



اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

ف على خمارج احلروف الرئي�سة.      1      اأتعرَّ
ز بي خمارج احلروف.  2      اأمينِّ

 3      اأنطق باحلروف من خمارجها ال�سحيحة عند التالوة.

مخارج الحروف الرئي�سة الدر�س 

الثاين

2



11

 لحروف الهجاء مخارج عامة، ويتفرع عن كل مخرج منها عدة مخارج، وذلك على النحو اآلتي:  

 المخرج األول: الحلق، وفيه ثالثة مخارج.

 المخرج الثاني: اللسان، وفيه عشرة مخارج.

 المخرج الثالث: الشفتان، وفيه مخرجان.

المخرج الرابع: الجوف، وفيه مخرج واحد.

المخرج الخامس: الخيشوم، وفيه مخرج واحد.

 ماذا تالحظ في هذه الصورة؟
.....................................
.....................................
.....................................

خمارج احلروف العامة

مخارج

 الحروف

العامة

متهيد

احللق

اجلوف الل�سان

اخلي�سومال�سفتان

اخلي�سوم

اللِّ�ســـــان
فتان ال�سَّ



12

في ضوء ما سبق أذكر عدد مخارج الحروف على جهة التفصيل.
............................................................... 
...............................................................

1نشاط

التوضيحاملثالاحلرف

ا
ح

ل
م

ن

َفَتان َهَكذا واأَلْنــُف )2( ها الَحْلُق اللساُن الَجْوُف            والشَّ َيُعمُّ

منُّودي:)1( قال السَّ

)1(  نظم »موازين األداء في التجويد والوقف واالبتداء« للشيخ إبراهيم السمنودي ، ص201 من كتاب جامع الخيرات.
)2(  المراد باألنف هنا هو الخيشوم وعبر باألنف ألجل القافية.وإال فالخيشوم أخص من األنف. وسيأتي شرح ذلك في مخرجه.

الأمثلة

إذا الحظت هذه احلروف مع أمثلتها سرتى أن األلف خترج 
من اجلوف، واحلاء خترج من احللق، والالم خترج من اللسان، 
 وامليم خترج من الشفتني، والنون املخفاة خترج من اخليشوم. 
العامة  باملخارج  القراء  يسميها  التي  هي  املخارج  فهذه 

للحروف. 

:9

9

9

9

9

:

:

:

:
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أصنِّف المخارج العامة حسب الجدول اآلتي:
 (الجوف ـ الحلق ـ اللسان ـ الشفتان ـ الخيشوم)

2نشاط

ما له عرشة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له ثالثة خمارجما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرجانما له خمرج واحد

دددددمممممممخخخخخخخخخققققققق

(١) اذكر مخارج الحروف العامة.
ن ذلك في  لتحديد مخرج كل منها، ودوِّ الوصل عليها  ا، مع إدخال همزة  اقرأ األحرف اآلتية جهرً  (٢)

كتابك.

(٣) اذكر املخارج التفصيلية للمخارج اخلمسة العامة.

التقويم



14

تأتي مخارج الحروف على ثالثة أقسام:

)1(  اقتصرنا على المخارج العامة في التقسيم والشرح؛ ألن ذلك أسهل في التصور على الطالب.

المخارج العامة

المخارج الخا�سة

المخارج الأخ�س

1
2
3

وهي الخمسة المتقدمة.

وهي المخارج السبعة عشر )وهي الخمسة 
أة إلى سبعة عشر(.)1( المتقدمة مجزَّ

وهي المخارج المفردة، لكل حرف مخرجه 
المستقل الذي ال يشاركه غيره.



مخرج الَجْوف الدر�س 

الثالث

3

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

 1      اأذكر تعريف اجلوف.

د احلروف التي تخرج من اجلوف.  2      اأعدنِّ

 3      اأعطي اأمثلة على احلروف التي تخرج من اجلوف.

 4      اأنطق احلروف التي تخرج من اجلوف ب�سورة �سحيحة 

عند التالوة.
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الجوف هو: الخالء الواقع في الفم والحلق.

 أالحظ في هذه الصورة؟
....................................
....................................
....................................

تعريف اجلْوف

ُعرِّف الجوُف بتعريفات أخرى منها أنه: )الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم(.
أقارن بين هذا التعريف والتعريف السابق للجوف وأبين األوضح منهما في نظري.

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

1نشاط

متهيد

اجلوف
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 يخرج من الجوف ثالثة حروف: وهي حروف المد الثالثة، وهي:

 1     األلف وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا.

 2     الواو الساكنة المضموم ما قبلها.

 3      الياء الساكنة المكسور ما قبلها.

حروفه

 أبيِّن لماذا تسمى هذه الحروف الثالثة أيًضا: )الحروف الجوفية( و )الحروف ..........(؟
تسمى هذه الحروف الثالثة بالحروف الجوفية لـ .................................

وتسمى الحروف: لـ .............................................

2نشاط

 احلروف التي تخرج
من اجلوف

الواو املضموم ما قبلها الياء املكسور ما قبلهااأللف املفتوح ما قبلها
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قال ابن الجزري: )1( 
                            لِْلَجْوِف َألٌِف وُأْخَتـــاها َوِهي)2(        حروُف َمدٍّ لِْلَهـــَواِء َتــْنـَتـهي

أتدرَّب على إخراج كل حرف من الحروف الثالثة من مخرجه الصحيح وفًقا لما ذكر 
في  الحرف  تدوين مخرج  مع  األول  الدرس  في  الحرف(  معرفة مخرج  في )كيفية 

الجدول اآلتي:

3نشاط

املخرجاحلرف
األلف

يَّة الواو الَمدِّ
يَّة الياء الَمدِّ

)1(  المقدمة الجزرية، محمد بن الجزري، ص8.
يتان. )2(  قوله )وأختاها( أي الواو والياء الَمدِّ

التوضيحاملثالاحلرف

يالحظ يف هذه األمثلة أن احلروف الثالثة )األلف والواو والياء( خترج ا
من اجلوف يف حال النطق هبا، كام يالحظ أن ما قبل األلف مفتوح 
)وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا(، وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء 
مكسور، أما إذا كان ما قبل الواو أو الياء مفتوًحا، فإهنام ال خيرجان 
 من اجلوف، بل خترج الياء من وسط اللسان والواو من الشفتني. 

واجلوف هو أوسع املخارج املقّدرة.

و

ي

الأمثلة

:

:

:

9

9

9
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)1(  سورة النساء، اآليات 3-1.

: التطبيق على كلمات مفردة: أولاً
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحروف الثالثة من مخرج الجوف.

ا: التطبيق على اآليات: ثانياً
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين إخراج الحروف الثالثة )األلف والواو والياء( من 

مخرج الجوف. 
قال تعالى::

.)1(  9

املخرجاحلرفم

9األلف1  :      9  :      9 :

9الواو2    :        9 :      9                                         :                                                                                                        

9الياء3 :     9 :    9 :                                                                                                     

التطبيق العملي: 
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(١) ما تعريف الجوف؟  
(٢) اذكر حروف الجوف.

ا مثاالً عليه.  د مخرج الحروف المدية اآلتية، مبينًا شرط كل حرف، وذاكرً (٣) أحدِّ
       (األلف ـ الواو ـ الياء)

دٍّ ولين؟ يت األلف والواو والياء حروفَ مَ مِّ (٤) لماذا سُ

التقويم:

دٍّ ولِين)  تسمى هـذه الحروف الثالثة حروف (مَ
ألنها تقبل الزيادة في المد وألنها لينة أي سهلة 

تخرج من غير تكلف.
 وأما حـروف (اللين) فقـط فـهي الـواو والـيـاء 
المفـتــوح مـا قبلهـمـا مـثـل (بيت) و(خوف)، 
ومخرجهما ليس من الجوف، فالـواو تخرج من 

الشفة والياء من وسط اللسان.
 ينبغي أن يتنبه القارئ أثناء أداء حروف المد إلى 
عدم إدخال الهمز عليها، فيقرأ مثالً (والضحى) 

فيدخل على آخرها همزة فتصبح والضحاء.
وهذا لحن. ومثل ذلك إدخال الغنة عليها، فهو 

ا. لحن أيضً



  ¢SQódG

™HGôdG

4

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.≥∏◊G ∞jô©J ôcPCG     ١ 

.≥∏◊G øe êôîJ »àdG ±hô◊G O uóYCG      ٢ 

.≥∏◊G øe êôîJ »àdG ±hô◊G ≈∏Y á∏ãeCG »£YCG      ٣ 

 áë«ë°U IQƒ°üH ≥∏◊G øe êôîJ »àdG ±hô◊ÉH ≥£fCG      ٤ 

.IhÓàdG óæY

.≥∏◊G êôh ±ƒ÷G êô ÚH ¿QÉbCG      ٥ 
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الحلق هو: العضو الواقع بين الفم والصدر مما يلي العنق.

يخرج من الحلق ستة حروف موزعة على ثالثة مخارج فرعية، وذلك على النحو اآلتي:  

 1      أقصى الحلق، والمراد به آخر الحلق مما يلي الصدر.

 ويخرج منه حرفان هما: الهمزة والهاء.
 2      وسط  الحلق، ويخرج منه حرفان هما: العين والحاء. 

 3      أدنى الحلق، والمراد به أول الحلق مما يلي الفم.

ويخرج منه: الغين والخاء.

أالحظ في هذه الصورة؟
..........................................
..........................................
......................................... 

تعريف احللق

حروفه

متهيد

احللق
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أبيِّن لماذا يقال لهذه الحروف الستة: الحروف )الَحـْلـِقـّيـة(؟
تسمى هذه الحروف بالحلقية لـ ......................................

أبيِّن ما العالقة بين حروف مخرج الحلق، وبين أحكام النون الساكنة والتنوين؟
...............................................................
...............................................................

نشاط

نشاط

1

2

األمثلة:
التوضيحاملثالاحلرف
أ
هـ
ع
ح

غ
خ

الستة  احلروف  مجيع  أن  األمثلة  هذه  يف  يالحظ 
خترج من خمرج واحد هو احللق، كام أهنا ليست يف 
حمل واحد، فاهلمزة واهلاء خترجان من أبعد مكان 
يف احللق، والعني واحلاء خترجان من وسط احللق، 
والغني واخلاء خترجان من أقرب مكان يف احللق 

من جهة الفم.

9

9

9

9

9

9

:

:

:

:

:

:
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قال ابن الجزري:(١)

يْـنٌ حــاءُ عَ ــهِ فَ ــطِ سْ ـوَ ـمّ لـِ زٌ هاءُ           ثُ مْ قِ هَ قصى الحلْ ـمّ ألِ                       ثُ
ها  والقاف           أقصى اللسان فوق  ثم الكاف يْنٌ خاؤُ                        أَدنَــاهُ غَ

أتـدرَّب على إخـراج كـل حـرف مـن الـحـروف الستـة مـن مخـرجـه الصحيــح وفـًقا 
لما ذكـر فـي (كيفية معرفة مخرج الحرف) فـي الـدرس األول مع تـدويـن مـوضع 

(مخرج) الحرف في الجدول اآلتي:

3نشاط

املخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاملخرجاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرف

احلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزة

الغنيالغنيالغنيالغنيالغنياهلاءاهلاءاهلاءاهلاءاهلاءاهلاءاهلاء

اخلاءاخلاءاخلاءاخلاءاخلاءاخلاءاخلاءالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعني

(١)  المقدمة الجزرية ، محمد بن الجزري، ص٨.
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أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحرف من مخرج الحلق حسب موضعه.

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يـقـرأ الطـالب اآليـات اآلتيـة مـراعيـن إخـراج الـحـروف الستـة (الهمـزة والـهـاء، والعـيـن 

والحاء، والغين والخاء) من مخرج الحلق حسب موضعها منه.
 قــال تـعـــالى: :

.(١) 9

الكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفمممممممممالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفمم
احلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاءاحلاء٤٤٤اهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزة١
الغنيالغنيالغنيالغنيالغنيالغنيالغنيالغنيالغنيالغنيالغني٥٥٥اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء اهلاء ٢
اخلاء٦العنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعنيالعني٣

التطبيق العملي: 

(١)  سورة األنعام، اآليات ١٣-١٨.

99

99

99

::

::

::



26

(١) ما تعريف  الحلق؟  
(٢) اذكر حروف  الحلق. 

د حروف المخارج اآلتية، مع التمثيل لكل حرف بكلمات من القرآن الكريم. (٣) حدِّ
       (أقصى الحلق ـ وسط الحلق ـ أدنى الحلق)

التقويم:

ينبغي أثناء نطـق الحاء إخراجها من 
. وسط الحلق، وإال صارت هاءً

كمـا ينبغي عـدم المبالغـة بالضغـط 
على الغيـن أثنـاء نطقها وإال صارت 

. خاءً



 مخرج الل�سان
)اأق�ساه - و�سطه(

الدر�س 

اخلام�س

5

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

ف على خمارج الل�سان.  1      اأتعرَّ

د احلروف التي تخرج من الل�سان.  2      اأعدنِّ

 3      اأعطي اأمثلة على احلروف التي تخرج من الل�سان.

 4     اأنطق باحلروف التي تخرج من الل�سان ب�سورة �سحيحة 

عند التالوة.

 5      اأقارن بي خمرج الل�سان وخمرج احللق وخمرج اجلوف.
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 أالحظ في هذه الصورة؟
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

 يخرج من اللسان ثمانية عشر حرًفا موزعة على عشرة مخارج فرعية، وذلك على النحو اآلتي: 

 المخرج األول: أقصى اللسان من جهة الحلق مع ما فوقه من الحنك األعلى من منبت الَّلَهاة. 

 ويخرج منه حرف واحد وهو: )القاف(. 

 المخرج الثاني: أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى.

 ويخرج منه حرف واحد، وهو )الكاف(.

 المخرج الثالث: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى، بعد مخرج الكاف.

ة فالشين فالجيم. ّـَ ي ويخرج منه ثالثة حروف، وهي: الياء غير الـَمدِّ

خمارج الل�سان

متهيد

اللِّ�سان
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أبيِّن الفرق بين الياء المدية والياء غير المدية، حسب الجدول اآلتي:

1نشاط

املخرجاملثالنوع الياء
الياء املدية

الياء غري املدية

التوضيحاملثالاحلرف
ق
ك
ي
ش
ج

قال ابن الجزري:)1(

                         أدنــاه غين خاؤها  والقاُف         أقصى اللساِن فوُق  ثّم الكاُف 
                        َأْسَفُل والَوْسُط َفِجيُم الشيُن يا         والضاد من حافتـه إذ وليـا

الأمثلة

9

9

9

9

9

:

:

:

:

:

يالحظ يف هذه األمثلة أن احلروف اخلمسة خترج كلها من 
ليست يف حمل  أهنا  إال  اللسان،  خمرج واحد، وهو خمرج 
واحد، فالقاف يف أقىص اللسان، ثم تليها إىل مقدم الفم 

الكاف، ثم يف وسط الفم الياء غري املّدّية فالشني فاجليم.

)1(  المقدمة الجزرية، محمد بن الجزري، ص8 -9.
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أضع كل حرف مقابل مخرجه.
(ق، ك، ي، ش، ج)

2نشاط

أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع أقىص اللسان مع 
ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك ما حياذيه من احلنك 

األعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىلاألعىل

أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة أقىص اللسان من جهة 
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ اةاألعىل من منبت اللَّ هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
احللق مع ما فوقه من احلنك احللق مع ما فوقه من احلنك 

اة هَ األعىل من منبت اللَّ
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما احللق مع ما فوقه من احلنك 

حياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىلحياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما وسط اللسان مع ما 

حياذيه من احلنك األعىل
وسط اللسان مع ما 

  

أتدرَّب على إخراج كل حـرف مـن الحـروف الخمسة من مخرجـه الصحيـح وفـًقا لما 
ذكر في (كيفية معرفة مخرج الحرف) في الدرس األول مع تدوين مخرج الحرف في 

الجدول اآلتي:

3نشاط

املخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاملخرجاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرف
القافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقاف
الكاف
اجليماجليم
الشني
الياء
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أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقـــرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحروف الخمســـة من مخرج اللســـان 

حسب موضعها منه.

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين إخراج الحروف الخمسة (القاف والكاف، والجيم 

والشين والياء) من مخرج اللسان حسب موضعها منه.

الكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةالكلمةاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفممممم
القافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقافالقاف١١١
الكافالكافالكافالكافالكافالكافالكافالكافالكافالكافالكاف٢٢٢٢
اجليماجليماجليماجليماجليماجليماجليماجليم٣٣٣
الشني٤٤٤٤
الياء٥٥٥٥٥

التطبيق العملي

(١)

(١)  سورة األنعام، اآليات ٤٠-٤٥.

9

9

9

9

9

:

:

:

:

:

قال تعالى:
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ا للسان؟ وما عدد حروفه؟ (١) كم مخرجً
د حروف مخرجي أقصى اللسان ووسط اللسان، مع التمثيل بكلمات من القرآن الكريم. (٢) حدِّ

ل من حفظك أمثلة على الحروف اآلتية  مبينًا مخارجها. (٣) سجِّ
        (الهاء، الواو، الخاء، القاف، األلف)

التقويم:

ية: أن الياء  ية وغير المدّ الفـرق بين الياء المدّ
المديـة هـي السـاكنة التـي قبلها كسـر. وغير 
المديـة مـا قبلها مفتـوح أو تكـون متحركة أو 
 مشـددة. فاألولى مخرجها الجوف واألخر

مخرجها هنا وسط اللسان.
يَّـان) وِ ويـقـال للـقـاف والـكـاف: (لَـهَ

   لخروجهما من اللهاة:
يَة فـي  أقـصـى لّ ـتَدَ اة: هـي اللحمة المُ لهَ   والَّ

  سقف الفم.
يـة  ويقـال للجيـم والشـين واليـاء غيـر المدّ
ـر الـفم أي  ـجْ ـجريّة) لخروجهـا مـن شَ (الشَّ

. هُ تَحُ نْفَ مُ



 مخرج الل�سان
)حافتاه - طرفه(

الدر�س 

ال�ساد�س

6

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

ف على خمارج الل�سان.  1      اأتعرَّ

د احلروف التي تخرج من الل�سان.  2      اأعدنِّ

 3      اأعطي اأمثلة على احلروف التي تخرج من الل�سان.

 4     اأنطق باحلروف التي تخرج من الل�سان ب�سورة �سحيحة 

عند التالوة.
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أالحظ في هذه الصورة؟
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 

 المخرج الرابع: جزء من حافة اللسان بعد وسطه مع ما يليه من األضراس العليا اليسرى أو اليمنى. 

 ويخرج منه حرف واحد، وهو: )الضاد(.  

ـثَّـة العليا.  المخرج الخامس: أول حافة اللسان إلى منتهى طرفه، مع ما يحاذي ذلك من اللِّ

 ويخرج منه حرف واحد، وهو: )الالم(.

 المخرج السادس: طرف اللسان: مع ما يحاذيه من الحنك األعلى فوق الثنيتين.

  ويخرج منه حرف واحد، وهو: )النون( إذا كانت متحركة أو ساكنة مظهرة أو مشددة.

 المخرج السابع: ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى فوق الثنيتين.

ويخرج منه حرف واحد، وهو: )الراء(.

متهيد

اللِّ�سان
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التوضيحاملثالاحلرف
يالحظ يف هذه األمثلة أن احلروف األربعة، وهي الضاد والالم ض

والنون والراء خترج كلها من خمرج واحد هو خمرج اللسان، إال 
يالحظ  كام  تفصيله،  تقدم  كام  واحد  حمل  يف  كلها  ليست  أهنا 
متقاربة  والراء  والنون  الالم  وأن  املخرج،  يف  الضاد  امتداد 

املخرج، ومع ذلك فلكل منها خمرج يميزه عن غريه. 

ل
ن
ر

 قال ابن الجزري:)1(
                 أسفل والوسط فجيم الشين يا            والضاُد من حاَفتِـه إذ َولِـَيـا
                  الْضَراَس ِمْن َأْيَسَر أو ُيْمَناها              والــالُم َأْدَنـاَها  لُِمْنَتَهـاهـا

ا  ُيـَدانِـيِه لَِظْهـٍر َأْدَخُل                  والنوُن ِمْن َطَرِفِه َتْحُت اْجَعُلوا           والـرَّ

  

أقارن بين الضاد والالم والنون والراء مبيًنا أوجه االتفاق وأوجه االختالف بينها، من 
خالل الجدول اآلتي:

1نشاط

أوجه االتفاقأوجه االختالفاحلرف
الضاد
الالم
النون
الراء

الأمثلة

9

9

9

9

:

:

:

:

)1(  المقدمة الجزرية، محمد بن الجزري، ص9.
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ب على إخراج كل حرف من الحروف األربعة من مخرجه الصحيح وفًقا لما ذكر  أتدرَّ
في  الحرف  تدوين مخرج  مع  األول  الدرس  في  الحرف(  معرفة مخرج  في )كيفية 

الجدول اآلتي:

2نشاط

املخرجاحلرف
الضاد
الالم
الراء
النون

: التطبيق على كلمات مفردة:  أولاً
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحروف األربعة من مخرج اللسان 

حسب موضعها منه.
الكلمةاحلرفم
Oالضاد1
¯الالم 2
äالراء3
tالنون4

التطبيق العملي 

9

9

9

9

:

:

:

:
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ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين إخراج الحروف األربعة (الضاد والالم والراء والنون) 

من مخرج اللسان حسب موضعها منه. 
قـــال تــعـــالـى: :

9(١)

(١)  سورة األنعام، اآليات ٨٤-٩٠.
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د حروف مخرج حافة اللسان مع األضراس العليا، ومخرج طرف اللسان ، مع التمثيل بكلمات  (١) حدِّ
        من القرآن الكريم.

(٢) صنِّف الحروف اآلتية حسب المخارج التي تنتمي إليها.
       (ق، ض، ك، ل، ش، ر، ج، ن)

ا، ثم اسـتخرج الكلمات التـي تحوي الحروف التـي تخرج من  (٣) اقـرأ اآليـات الكريمـة اآلتية جهرً

حافـة اللسـان وطرفـه.:

.(١)  9

التقويم:

لثَـة: بتخفيف الثـاء، هي اللحـم المركب فيه  الِّ
األسنان.

الثنيتـان: سـنان كبيرتان فـي مقدم الفـم، ثنتان 
فوق وثنتان تحت.

يَة: السـن التـي تلي الثنيتيـن، ثنتان فوق  بَاعِ الرَّ
وثنتان تحت.

النـاب: السـن التـي تلـي الرباعية، اثنـان فوق 
واثنان تحت.

الضاحـك: هـو الـذي يلـي األنياب وهـو أول 
األضراس.

يقـال للحـروف الثالثـة الـالم والنـون والـراء 
فه. رَ لْق اللسان، أي: طَ (ذلقية) لخروجها من ذَ

(١)  سورة سبأ، اآليات ٢٤-٢٧.



 مخرج الل�سان
)طرفه(

الدر�س 

ال�سابع

7

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

ف على خمرج طرف الل�سان.  1      اأتعرَّ

د احلروف التي تخرج من الل�سان.  2      اأعدنِّ

 3      اأعطي اأمثلة على احلروف التي تخرج من الل�سان.

 4     اأنطق باحلروف التي تخرج من الل�سان ب�سورة �سحيحة 

عند التالوة.
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أالحظ في هذه الصورة؟
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

 المخرج الثامن: طرف اللسان مع ما يقابله من أصل الثنيتين العلييين: 
 ويخرج منه: )الطاء(، ثم أخرج منها قلياًل مخرج )الدال(، ثم أخرج قلياًل مخرج )التاء(.

 المخرج التاسع: طرف اللسان فوق الثنيتين السفليين.
ويخرج منه )الصاد(، ثم أخرج منها قلياًل مخرج )السين(، ثم أخرج قلياًل مخرج )الزاي(.

التوضيحاملثالاحلرف
والدال ط الطاء  وهي  الستة  احلروف  أن  األمثلة  هذه  يف  يالحظ 

والتاء والصاد والسني و الزاي  خترج كلها من خمرج واحد هو 
خمرج اللسان، إال أهنا ليست يف حمل واحد، فالثالثة األوىل خترج 
من طرف اللسان مع الثنايا العليا، والثالثة األخرى خترج من 

طرف اللسان فوق الثنايا السفىل.

د
ت
ص
س
ز

الأمثلة

متهيد

9

9

9

9

9

9

:

:

:

:

:

:

اللِّ�سان
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 قال ابن الجزري: )1(

ـِفيُر ُمْسَتِكـْن َناَيا والصَّ                      والطــاُء والداُل َوَتا  ِمْنُه َوِمْن        ُعْلَيا الثَّ
ْفَلى        والظـاُء والـذاُل َوَثـا لِْلُعْلَيــا ـَنـاَيا السُّ                     ِمْنـُه َوِمْن َفْوِق الثَّ

  

  

الفم إلى خارجه. ابتداء من داخل   أرتِّب الحروف اآلتية من حيث موضع خروجها 
)الطاء ـ الدال ـ التاء(

الفم إلى خارجه. ابتداء من داخل   أرتِّب الحروف اآلتية من حيث موضع خروجها 
)السين ـ الصاد ـ الزاي(

نشاط

1نشاط

2

طرف الفموسط الفمداخل الفم

123

)1(  المقدمة الجزرية، محمد بن الجزري، ص9.
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أتدرَّب على إخراج كل حرف من الحروف الستة من مخرجه الصحيح وفًقا لما ذكر 
في  الحرف  تدوين مخرج  مع  األول  الدرس  في  الحرف(  معرفة مخرج  في )كيفية 

الجدول اآلتي:

3نشاط

املخرجاحلرف

الطاء

الدال

التاء

الصاد

الزاي

السني
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: التطبيق على كلمات مفردة:   أولاً
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحروف الستة من مخرج اللسان 

حسب موضعها منه.

ا: التطبيق على اآليات: ثانياً
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين إخراج الحروف الستة )الطاء والدال والتاء والصاد 

والزاي والسين( من مخرج اللسان حسب موضعها منه.

الكلمةاحلرفم
الطاء1
الدال 2
التاء 3
الصاد4
الزاي5
السني6

التطبيق العملي

)1(  سورة المائدة، اآليات 102-97.

9

9

9

9

9

9

:

:

:

:

:

:
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مع السفلى،  الثنايا  مع  اللسان  وطرف  العليا،  الثنايا  أصول  مع  اللسان  طرف  مخرج  حروف  د  حدِّ  (١)
 التمثيل بكلمات من القرآن الكريم.

(٢) صنِّف الحروف اآلتية حسب المخارج التي تنتمي إليها.
(ق، ط، ض، د، ك، ت،ل، ص،  ش، ز، ر، ج، س، ن)

ا، ثم استخرج الكلمات التي تحوي الحروف  التي تخرج من طرف  (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
اللسان مع أصول الثنايا العليا والثنايا السفلى.

قال تعالى: :

.(١) 

التقويم:

يـقـال للطـاء والـدال والـتـاء
يّة) -بإسـكان الطاء وفتحها-   (النِّطعِ
لخروجهـا مـن قـرب نِطـع الغـار 

األعلى، وهو سقف الفم.
يقـال للصـاد والسـين والـزاي: 
ة  ـلَ أَسَ مـن  لخروجهـا  ـلية)  سَ (األَ

فه. رَ قّ طَ تَدَ سْ اللسان. أي: مُ

(١)  سورة فاطر، اآليتان ١٠-١١.



 مخرج الل�سان
)طرفه(

الدر�س 

الثامن

8

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

ف على خمارج الل�سان.  1      اأتعرَّ

د احلروف التي تخرج من الل�سان.  2      اأعدنِّ

 3      اأعطي اأمثلة على احلروف التي تخرج من الل�سان.

 4      اأنطق باحلروف التي تخرج من الل�سان ب�سورة  �سحيحة 

عند التالوة.
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 أالحظ في هذه الصورة؟
.............................................
.............................................
.............................................

 المخرج العاشر: طرف اللسان مع أطراف الثنيتين العليين.
ويخرج منه )الظاء(، و)الذال(، و)الثاء(.

التوضيحاملثالاحلرف

الظاء ظ وهي  الثالثة  احلروف  أن  األمثلة  هذه  يف  يالحظ 
والذال والثاء خترج كلها من خمرج واحد هو طرف اللسان، 
فالذال أقرب إىل مقدم  إال أهنا ليست كلها يف حمل واحد، 

الفم من الظاء، والثاء أقرب من الذال.

ذ

ث

 قال ابن الجزري:)1( 
ْفَلى        والظـاُء والـذاُل َوَثـا لِْلُعْلـَيــا ـَنـاَيا السُّ                      ِمْنـُه َوِمْن َفْوِق الثَّ

                    ِمْن َطَرفيهما. ومن بطن الشفه         فالفا مع أطراف الثنايا المشرفه

الأمثلة

متهيد

)1(  المقدمة الجزرية، ص8.

9

9

9

:

:

:

اللِّ�سان
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الفم إلى خارجه. ابتداء من داخل   أرتِّب الحروف اآلتية من حيث موضع خروجها 
)الذال ـ الظاء ـ الثاء(

1نشاط

123

  

أتدرَّب على إخراج كل حرف من الحروف الثالثة من مخرجه الصحيح وفًقا لما ذكر 
في  الحرف  تدوين مخرج  مع  األول  الدرس  في  الحرف(  معرفة مخرج  في )كيفية 

الجدول اآلتي:

2نشاط

املخرجاحلرف

الظاء

الذال

الثاء
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: التطبيق على كلمات مفردة:  أولاً
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحروف الثالثة من مخرج اللسان 

حسب موضعها منه.

ا: التطبيق على اآليات:  ثانياً
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين إخراج الحروف الثالثة )الظاء والذال والثاء( 

من مخرج اللسان حسب موضعها منه.
 قـــال تـعــالـى::

9

الكلمةاحلرفم
الظاء1
الذال 2
الثاء 3

التطبيق العملي 

.)1(

)1(  سورة المائدة، اآليات 31-27.

9

9

9

:

:

:
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التمثيل  مع  السفلى،  الثنايا  مع  اللسان  وطرف  العليا،  الثنايا  مع  اللسان  طرف  مخرج  حروف  د  حدِّ  (١)
بكلمات من القرآن الكريم.

يت الظاء والذال والثاء بالحروف اللثوية؟ مِّ (٢) لماذا سُ
ا، ثم استخرج الكلمات التي تحوي الحروف التي تخرج من طرف  (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً

اللسان مع طرف الثنايا العليا.

قــال تـعـالى::

.(١)  9
(٤) أكمل األبيات اآلتية من حفظك:

التقويم:

يـقـال للظـاء والـذال
يّـة) نسبة والـثـاء (لِثَوِ

ـثَة وذلك لقرب إلى اللِّ
خروجها منها.

(١)  سورة الجمعة، اآليتان ٤-٥.

ــاف ــق ــا وال ــاؤه ــــاه غــيــن خ أدن
يا الشين  فجيم  ط  والوسْ أسفل 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اجعلوا   تحت  طرفه  من  والنون 
ومن منه  ــا  وت ـــدال  وال ــاء  ــط وال
السفلى الثنايا  ــوق  ف ــن  وم منه 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وليا إذ  حــافــتــه  ــن  م والــضــاد 
لمنتهاها ـــا  ـــاه أدن ـــــالم  وال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستكن والصفير  الثنايا  عليا 
...................................



 مخرج ال�سفتين
الدر�س 

التا�سع

9

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

ف على خمرج ال�سفتي.  1      اأتعرَّ

د احلروف التي تخرج من ال�سفتي.  2      اأعدنِّ

 3      اأعطي اأمثلة على احلروف التي تخرج من ال�سفتي.

 4      اأنطق باحلروف التي تخرج من ال�سفتي ب�سورة �سحيحة 

عند التالوة.
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 أالحظ في هذه الصورة؟
............................................
............................................
............................................

 يخرج من الشفتين أربعة حروف موزعة على مخرجين: 
َفة السفلى وأطراف الثنيتين العلييين.ويخرج منه حرف واحد، وهو الفاء.  المخرج األول: بطن الشَّ

ية.  المخرج الثاني: من الشفتين.ويخرج منه ثالثة حروف هي: الباء والميم والواو غير الَمدِّ

املخرجاملثالنوع الواو
ّية الواو املدِّ

ّية الواو غري املدِّ

ّية والواو غير المدية، حسب الجدول اآلتي: أبيِّن الفرق بين الواو المدِّ

1نشاط

متهيد

ال�ّسفتان
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التوضيحاملثالاحلرف
يالحظ يف هذه األمثلة أن احلروف األربعة )الفاء والواو وامليم ف

والباء( خترج كلها من خمرج واحد هو خمرج الشفتني، إال أهنا 
السفىل،  الشفة  بطن  من  خترج  فالفاء  واحد،  حمل  يف  ليست 
والشفتان خيرج منهام الباء وامليم والواو غري املّدية، فتنفتحان 
قليال عند نطق )الواو(، وتنطبقان عند نطق )الباء( و)امليم(، 

غري أن انطباقهام عند نطق الباء أشد.  

و

ب

م

 قال ابن الجزري:)1(
ـَناَيا الُمْشِرَفْه َفْه        َفاْلَفا َمَع أْطَراِف الثَّ                       ِمْن َطَرفيهما  َوِمْن َبْطِن الشَّ

ٌة َمْخَرُجهــــا الَخْيُشــوُم َفَتـْيــِن الــواُو َبــاٌء ِميــُم           َوُغنَّ                      لِلشَّ

  

أقارن بين الفاء والباء وأبين أوجه االتفاق وأوجه االختالف بينهما، من خالل الجدول اآلتي:

2نشاط

أوجه االتفاقأوجه االختالفاحلرف
الفاء
الباء

الأمثلة

)1(  المقدمة الجزرية، ص9.

9

9

9

9

:

:

:

:
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ب على إخراج كل حرف من الحروف األربعة من مخرجه الصحيح وفًقا لما ذكر  أتدرَّ
في  الحرف  تدوين مخرج  مع  األول  الدرس  في  الحرف(  معرفة مخرج  في )كيفية 

الجدول اآلتي:

3نشاط

املخرجاحلرف
الفاء
الواو
امليم
الباء

: التطبيق على كلمات مفردة:  أولاً
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مراعًيا إخراج الحروف األربعة من مخرج الشفتين 

حسب موضعها منه.
الكلمةاحلرفم
الفاء1
الواو 2
امليم 3
الباء4

التطبيق العملي

9

9

9

9

:

:

:

:



54

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين إخراج الحروف األربعة (الفاء والواو والميم والباء) 

من مخرج الشفتين حسب موضعها منه.
:            

.(١)  9

ا للشفتين؟ وما عدد حروفها؟ (١) كم مخرجً
مخارجها،  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ  (٢)

مع التمثيل بكلمات من القرآن الكريم.
اآلتية   الحروف  على  أمثلة  حفظك  من  ل  سجِّ  (٣)

مبينًا مخارجها.
      (الشين، الفاء، الطاء، الميم، الغين)

التقويم:

مخارجها،  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ مخارجها، (٢)  مبينًا  الشفتين  مخرج   حروف  د  حدِّ  (٢)

اآلتية   الحروف  على  أمثلة  حفظك  من  ل  سجِّ اآلتية  (٣)  الحروف  على  أمثلة  حفظك  من  ل  سجِّ اآلتية  (٣)  الحروف  على  أمثلة  حفظك  من  ل  سجِّ اآلتية  (٣)  الحروف  على  أمثلة  حفظك  من  ل  سجِّ اآلتية  (٣)  الحروف  على  أمثلة  حفظك  من  ل  سجِّ  (٣)

الحــروف  مـع  للفـاء  يقـال 
الثالثـة البـاء والميـم والـواوـ  

يةـ  الشفويّـة. دِّ غير المَ
ية وغير  دِّ الفـرق بين الواو المَ
ية ساكنة وقبلها  دِّ ية: أن المَ دِّ المَ
ية ساكنة وقبلها  دِّ ضم، وغير المَ

فتح، أو مفتوحة أو مشددة.

(١)  سورة المائدة، اآليتان ٦-٧.

قال تعالى:



 در�س تطبيقي �سامل
لجميع مخارج الحروف

الدر�س 

العا�سر

10

اأهداف الدر�س:

اأتوقع بعد نهاية الدر�س اأن:

د املخارج العامة للحروف.      1      اأعدنِّ
ز بي خمارج احلروف.  2      اأمينِّ

 3      اأنطق باحلروف ب�سورة �سحيحة عند التالوة.

 4      اأعطي اأمثلة على احلروف على ح�سب خمارجها.
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سبق أن تعلمنا أن المخارج العامة للحروف:

ا موّزعة على هذه المخارج كما تالحظها في الرسم اآلتي: والحروف الهجائية لها سبعة عشر مخرًجا خاصًّ

مخارج

 الحروف

العامة

احللق

الل�سان

اخلي�سومال�سفتان

اجلوف

أصول الثنايا
احلنك األعىل

األرضاس العليا

أقىص اللسانوسط اللسانظهر الطرفرأس اللسان

حافة اللسان

احلنجرة

الثنايا

اللهاة

ف
جلو

ا

ى
 -

و 
 -

أ 

ـ ـ 
ـ  ـ 

ـ  ـ 
ـ  ـ 

ـ ـ 
ـ   

ـ ـ 
ـ   

ـ ـ 

ج - ش- ىض

كـ - ق

دية
امل

غ، خ

ع، ح

ء، هـ

موضع الوترين
الصوتيني

الشفتان
خمرج ب م و

الشفة السفىل
خمرج ف

طرف اللسان
وخيرج منه بقية

احلروف بتفاوت بينها
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ا لجميع  ما سبق: ا عمليًّ وسيكون درسنا اليوم تطبيقً

ا مع تدوين ذلك  ا صحيحً فاقرأ اآليات الكريمات اآلتية لتتعرف على مخرج كل حرف وتطبقه تطبيقً
في الجدول اآلتي:

:

(١)  9

املخرجاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاحلرفاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثالاملثال

بطن الشفة السفىلبطن الشفة السفىلبطن الشفة السفىلبطن الشفة السفىلبطن الشفة السفىلبطن الشفة السفىلبطن الشفة السفىلففففف

(١)  سورة األنعام، اآليات ١٢٥-١٢٩.

9 :
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á°UÓÿG

 (á ne qó n≤` oª`dG) ¬HÉàc ‘ …Qõ÷G øHG º¶f øe  É kb qnôØe √Éæeób Ée ô°ûY á©Ñ°ùdG ±hô◊G êQÉ ™ªéj

:∫Éb

nô`` n°û nY  ná n© rÑ`` n°S  p±h oô`` o◊G  oê pQÉ`` n n

»`` pg nh  É`` ngÉ``` nà rNoCG nh  l∞`` pd nCG  p± rƒ`` nér∏ pd

oAÉ`` ng  lõ`` rª ng p≥``r∏ n◊G ≈`` n°ü rbnC p’ sº`` oK

o±É`` n≤dG nh  ,É`` ngoDhÉ nN  l rÚ`` nZ  o√É```` nf rOnCG

É nj pÚ`` u°ûdG oº« pé na o§`` r°S nƒdGh oπ nØ`` r°S
nCG

É`` ngÉ næ r oÁ rh nCG  nô`` n°ù rjnCG  rø`` pe  n¢``SG nô r°V’

Gƒo∏ n© rLG oâ`` r n– p¬ pa nô nW rø`` pe o¿ƒ`` tædG nh

rø pe nh o¬`` ræ pe É`` nJ nh o∫G só``dG nh oAÉ```` s£dG nh

≈n∏ rØ t°ùdG É`` njÉ næ sãdG p¥ rƒ`` na rø`` pe nh o¬``` ræ pe

r¬ nØ s°ûdG pø`` r£ nH rø`` pe nh É`` nª p¡ r« na nô nW rø`` pe

lº````« pe  lAÉ```` nH  ohG nƒ````dG  pø````` r« nà nØ s°û∏pd

n nÈ`` nà rNG ø``e o√ oQÉ`` nà rî nj … pò``sdG ≈``n∏ nY

»`` p¡ nà ræ`` nJ  pAG nƒ````` n¡r∏ pd  xó`` ne  o±hô`` oM

oAÉ```` nM  lø``` r« n© na  p¬```` p£ r°S nƒ` pd  sº``` oK

o±É nµdG sº`` oK , o¥ rƒ`` na p¿É`` n°ùu∏dG ≈`` n°ü rbnCG

É``` n« pd nh  rPpEG  p¬``` pà naÉ nM  rø`` pe  oOÉ`` s°†dG nh

É` ngÉ```` n¡` nà` ræ` oª` pd  É`̀ ngÉ`̀``̀ nf rOnCG  oΩ sÓ``dG nh

oπ`` nN rOnCG  mô``` r¡ n¶pd  p¬``«pfG nó`` oj  G sô``````dG nh

rø`` pµ nà r°ù oe oÒ`` pØ s°üdG nh ,É`` njÉ næ sãdG É`` n«r∏ oY

É```` n«r∏ o©r∏ pd  É````` nK nh  o∫G sò```dG nh  oAÉ``` s¶dG nh

r¬ na pô r°û oªdG É njÉ næ sãdG p±G nô rWnCG n™ ne É nØrdÉa

oΩƒ```` o°û r« nÿG  É`````` n¡ oL nô r n  lá`` sæ oZ nh

(١)  (المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمـه، باب مخارج الحروف، ص ٨-٩).

(١)
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