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

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

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

حق تالوته. 

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

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

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

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

�ص منها وحدتان للحفظ، وبقية �لوحد�ت للتالوة و�لتجويد. ُوّزعت �لدرو�ص على ثالث ع�صرة وحدة، ُخ�صّ  -1

ُوّزعت كلُّ وحدة من وحد�ت �لتالوة و�لتجويد على �أربعة درو�ص، �لدر�ص �لأول منها للتجويد، و�لدرو�ص �لثالثة   -2

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

ت�صّمن كل در�ص من درو�ص �لتالوة:   -3

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

يرددها مع طالبه حتى ت�صتقيم تالوتهم لها.

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

من �أحكام �لتجويد.

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

�لتجويد.

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

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

�لدر�ص، وتطبيق ما تعّلموه في تالوتهم لكتاب �هلل عزَّ وجّل.

ت�صمنت وحدتا �لحفظ ثمانية درو�ص، ُوّزعت عليهما �آيات �ل�صورة �لمقررة، وُو�صعت طريقة مقترحة للحفظ �لمتقن،   -4

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

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

 وبعد زميلنا �لمعلم �لكريم:

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

َمُه«  ، ونح�صب �أنك تبذل جهدك ووقتك لإتقان طالبك تالوة �لقر�آن �لكريم ، ر�جين �هلل تعالى �أن يكون  َم �لُقْر�آَن َوَعلَّ َمْن َتَعلَّ

لك �أجرهم ما تلوه، و�أجر من علموه.

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

يتقبل منا هذ� �لعمل، و�أن يجعله خال�صا لوجهه �لكريم.

و �آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين، و�صلى �هلل و�صلم وبارك على نبينا محمد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين .

)1(

)1( اأخرجه البخاري رقم )4739(.
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الـوحـدة االأولـى
الـتـجـويـد: فـ�سـل تـالوة الـقـراآن الـكـريـم 
التالوة: �سورة �س: من االآية )1( اإلى االآية )26(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

ف�ضل تالوة القراآن الكرمي تـجـويـد الأول
�ضورة �ص من الآية )1( اإىل الآية )11( تـــــالوة الـثـانـي

�ضورة �ص من الآية )12( اإىل الآية )20( تـــــالوة الـثـالـث
�ضورة �ص من الآية )21( اإىل الآية )26( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
•  أن أتعّرف فضل تالوة القرآن الكرمي. 

•  أن أتلو سورة ص من اآلية )1( إلى اآلية )26( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الأولــــــى

الف�سل الذي يدل عليه احلديث نة احلديث من ال�سُّ
قال رسول اهلل �: »مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 

ة ريحها طيب وطعمها طيب«)2(. اأُلْتُرجَّ
قال رسول اهلل �: »اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة 

شفيعا ألصحابه«)3(.

قال رسول اهلل �: »من َقرأ حرفا من كتاب اهلل َفَلُه به 
﴾ حرف،  َحَسَنٌة، واحلسَنُة بعْشر أْمثالها، ال أقول ﴿

ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف«)4(.

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

في ليلة من الليالي كان الصحابي اجلليل ُأَسْيد بن ُحضير  يقرأ آيات من القرآن الكرمي، وهي 
الفرس تتحرك وتضطرب،  البقرة كما هو ثابت في الصحيحني، وبجواره فرسه، فجعلت  سورة 
فتوقف عن القراءة فسكنت الفرس، ثم قرأ مرة أخرى، فتحركت الفرس، فتوقف عن القراءة فسكنت 
الفرس، ثم قرأ مرة أخرى، فتحركت الفرس، حتى خشي أسيد  أن تطأ الفرس ابنه يحيى وكان 
ُرج عرجت في اجلو حتى  لَّة فوق رأسي فيها أمثال السُّ قريبا منها، قال أسيد: فقمت إليها فإذا مثل الظُّ
ما أراها، فلما جاء الصبح ذهب أسيد  إلى رسول اهلل � فأخبره بذلك، فقال رسول اهلل �: 

»تلك املالئكة كانت تستمع لك، ولو قرأت ألصبحت يراها الناس ما تستتر منهم«)1(.
على أي شيء تدل هذه القصة؟

)1( اأخرجه البخاري رقم)4730(، وم�ضلم رقم )796(.
)2( اأخرجه البخاري رقم )5427(، وم�ضلم رقم )1600(.

)3( اأخرجه م�ضلم رقم )1609(.
)4( اأخرجه الرتمذي رقم )2910(.

الدر�س

فضل تالوة القرآن الكريمالأول

تــمــهـــيد:

اكتب الفضل الذي يدل عليه احلديث الوارد في اجلدول اآلتي:
ف�سل تالوة القراآن الكرمي:
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مما يدل على أهمية تالوة القرآن الكرمي ما يترتب على تالوته من ثمرات، ومنها:
1 زيادة اإلميان باهلل تعالى.

2 حصول طمأنينة القلب بتالوة القرآن الكرمي.

3 التحلي باألخالق احلسنة والبعد عن األخالق الرذيلة.

4 االطالع على قصص القرآن الكرمي؛ ألخذ العبرة والعظة منها.

5 الفوز باألجر واملثوبة من اهلل عز وجل على تالوة القرآن الكرمي.

ولهذا يتأكد على املسلم قراءة القرآن الكرمي كل يوم بانتظام، ليحصل على اخليرية التي أخبر 
عنها النبي � بقوله: 

.»........................................................................................................«

اأهمية تالوة القراآن الكرمي:

َأضُع رقم األهمية في الفقرة السابقة أمام اآلية التي تدل عليها في الجدول اآلتي:

نشاط  

رقم االأهمية االآية
﴾]يو�ضف:111[. ﴿

﴾]الإ�ضراء:9[. ﴿

﴿                                                                 ﴾]الأنفال:2[.

﴾]الرعد:28[. ﴿
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1   اذكر فائدتين من قصة الصحابي الجليل ُأَسْيد بن ُحضير .الــــــوحـــــدة الأولــــــى

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

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

2    اذكر ثمرتين تدالن على أهمية تالوة القرآن الكريم.

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

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

التقومي
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رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س

تالوة سورة صالثاين

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )1( اإىل االآية رقم )11( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة ص من اآلية )1( إلى اآلية )11( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )1( إلى اآلية )11( تالوة مجودة.

أبحث في آيات الدرس عن أحد أوصاف القرآن العظيم، ثم أبيِّن معناه.

نشاط  

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

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

،،،،
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الــــــوحـــــدة الأولــــــى

أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: اإلظهار واإلدغام والقلب واإلخفاء.

فأيها لم يرد لها مثال في هذا الدرس؟

الدر�س

تالوة سورة صالثالث

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )12( اإىلاالآية رقم )20( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة ص من اآلية )12( إلى اآلية )20( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )12( إلى اآلية )20( تالوة مجودة.

نشاط  

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

.....................................................................................
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أقرأ اآلية األخيرة في الدرس )26( وأستخرج منها حكمين من أحكام الميم الساكنة.

الحكم األول: ................................ في قوله تعالى: ...............................................

الحكم الثاني: ................................ في قوله تعالى: ...............................................

الدر�س

تالوة سورة صالرابع

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )21( اإىل االآية رقم )26( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة ص من اآلية )21( إلى اآلية )26( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )21( إلى اآلية )26( تالوة مجودة.

نشاط  

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa





الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

ف�ضل حفظ القراآن الكرمي تـجـويـد الأول
�ضورة �ص من الآية )27( اإىل الآية )40( تـــــالوة الـثـانـي
�ضورة �ص من الآية )41( اإىل الآية )54( تـــــالوة الـثـالـث
�ضورة �ص من الآية )55( اإىل الآية )66( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
•  أن أتعّرف فضل حفظ القرآن الكرمي. 

•  أن أتلو سورة ص من اآلية )27( إلى اآلية )66( تالوة مجودة.

الـوحـدة الـثـانـيـة
الـتـجـويـد: فـ�سـل حـفـظ الـقـراآن الـكـريـم 
التالوة: �سورة �س: من االآية )27( اإلى االآية )66(

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الـثـانـيـة

)1(تكررت هذه الآية يف �ضورة القمر اأربع مرات.

حلفظ القرآن الكرمي واتقانه أهمية كبرى من وجوه عديدة، أهمها:
1 أنه من أشرف خصائص هذه األمة.

2 التأسي بالرسول � واالقتداء بالسلف الصالح.

3 أنه أساس العلم النافع.

4 أنه يساعد على تنمية املهارات الذهنية وتقوية امللكات العلمية.

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

﴾]القمر:17[ )1(. قال اهلل تعالى: ﴿
أخبر اهلل تعالى في هذه اآلية الكرمية أنه يسر القرآن للذكر، ومن ذلك تيسير حفظه وفهمه، 

فما الذي تستفيده من ذلك؟
اجلواب: أستفيد من هذه اآلية: احلث على ..........................................................
.................................................................................................................

الدر�س

فضل حفظ القرآن الكريمالأول

تــمــهـــيد:

اأهمية حفظ القراآن الكرمي:

ء
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)1( اأخرجه البخاري رقم )4937(.
)2( اأخرجه الرتمذي، وقال:» هذا حديث ح�ضن �ضحيح«، رقم )2914(.

)3( اأخرجه م�ضلم رقم )673(.
)4( اأخرجه الرتمذي، وقال:» هذا حديث ح�ضن �ضحيح«، رقم )2913(.

حلفظ القرآن الكرمي فضائل عظيمة، ومكانة عالية عند اهلل تعالى، دنيوية وأخروية، ومن أبرز 
فضائل حفظه ما يأتي:

ف�سل حفظ القراآن الكرمي:

أن حافظ القرآن الكرمي يكون مع املالئكة السفرة الكرام البررة يوم القيامة، والدليل على 1
ذلك: قوله �: »مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة«)1(.

2
»ُيقال   :� قوله  ذلك  على  والدليل  واآلخرة،  الدنيا  في  عالية  منزلته  الكرمي  القرآن  حافظ  أن 
لصاحب القرآن: اقرأ واْرَق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها«)2(.

3
م على غيره في الصالة وغيرها، والدليل على ذلك: قوله �:  أن حافظ القرآن الكرمي ُيقدَّ

»يُؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل«)3(.

4
أن حافــظ القــرآن الكـرمي معـدوٌد مـن أهـل العلم، والدليـل على ذلك قوله تعالى: ﴿

﴾ ]العنكبوت:49[.

5
أن حافظ القرآن الكرمي قلبه عامر بذكر اهلل تعالى، والدليل على ذلك قوله �: »إن الذي 

ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب«)4(.
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الــــــوحـــــدة الـثـانـيـة

كسب األجر والثواب من اهلل تعالى.1

أنه ُيعني على تدبر القرآن وتفهم معانيه، والعمل بأحكامه والتحلي بآدابه والتخلق بأخالقه.2

أن احلافظ للقرآن الكرمي يتمتع براحة البال، وطمأنينة النفس، وانشراح الصدر.3

أن احلافظ يستطيع قراءة القرآن الكرمي في جميع األحوال.4

(، خالل الفصل الدراسي األول. أضع خطة زمنية حلفظ جزء )َعمَّ
نشاط     1

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

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

ُد األثر الذي تركه في نفسي: بعد قراءتي لهذا الدرس، ُأَحدِّ
1 زادني قناعة بأهمية حفظ القرآن الكرمي.

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

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

نشاط    2

فوائد حفظ القراآن الكرمي:
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1  ما أهمية حفظ القرآن الكريم؟

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

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

 صل بخط بين القائمة ) أ ( وما يناسبها من القائمة ) ب( فيما يأتي: 2

التقومي

)1( اأخرجه الن�ضائي يف �ضننه رقم )1089(.
)2( اأخرجه الرتمذي، وقال:» هذا حديث ح�ضن �ضحيح«، رقم )2913(.

)3( اأخرجه البخاري رقم )4937(.
)4( اأخرجه م�ضلم رقم )673(.

3 ما الفوائد التي تجنيها من حفظك القرآن الكريم؟

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

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

) اأ (
حافظ القرآن يكون مع السفرة الكرام البررة يوم 

القيامة.

م على غيره في الصالة وغيرها. حافظ القرآن ُيقدَّ

حافظ القرآن الكرمي قلبه عامر بذكر اهلل تعالى.

) ب (

قال �: »زّينوا القرآن بأصواتكم« )1(.

قال �: »إن الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن كالبيت اخلرب« )2(. 

قال �:»مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ 
له مع السفرة الكرام البررة« )3(.

قال �: »يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل« )4(.
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الــــــوحـــــدة الـثـانـيـة

في آيات الدرس وردت عدة أمثلة ألحكام النون الساكنة والتنوين، بالتعاون مع زميلي 

أورد مثاال لكل حكم في الجدول اآلتي:

الدر�س

تالوة سورة صالثاين

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )27( اإىل االآية رقم )40( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة ص من اآلية )27( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )27( إلى اآلية )40( تالوة مجودة.

نشاط  

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

   ڃ       ،  ڈ  ژ  ژ    ،   ڳ  ڱڱ  ڱ   ،   ەئې   ،  
.   ۆئ  ۆئ    ۈئ 

االإخفاء القلب االإدغام االإظهار احلكم

املثال
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بالتعاون مع زميلي أصنِّف األمثلة اآلتية حسب أحكام الميم الساكنة:

. خت    ،  چ  ڇ    ٻ  ٻ    ،   ڃ  ڃ

الدر�س

تالوة سورة صالثالث

تــمــهـــيد:
من االآية رقم )41( اإىل االآية رقم )54( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة ص من اآلية )41( إلى اآلية )54( تالوة مجودة.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )41( إلى اآلية )54( تالوة مجودة.

نشاط  

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

  مب  ىب ،  جت  حت  ،    پ  ڀ     ،  ٺ    ،   ڄ    
                  ڄ  ڄ  ،   ڇ  ڇ     ،  ڍ   ڌ  ڌ     ، 

. ڱ  ڱ  ڱ  ں    

االإخفاء ال�سفوي االإدغام ال�سغري االإظهار ال�سفوي   احلكم

املثال
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الــــــوحـــــدة الـثـانـيـة

. ه عزَّ وجلَّ أستنتج من اآليتين األخيرتين أربعة من أسماء اللَّ
........................................ 2                      ........................................ 1
........................................ 4                      ........................................ 3

الدر�س

تالوة سورة صالرابع

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )55( اإىل االآية رقم )66( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة ص من اآلية )55( إلى اآلية )66( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )55( إلى اآلية )66( تالوة مجودة.

نشاط  

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

ې   ،  ٹ  ٹ   ٹ    ، ڀ   ڀ ،  ۇئ    ،  ېئ  ىئ    ،    ې

.   ڤ  ڤڦ 
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الـوحـدة الـثـالـثـة
الـتـجـويـد: الــمد )تعريفه - حروفه( 

التالوة: من االآية )67( من �سورة �س اإلى االآية )39( من �سورة ال�سافات

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الــمد )تعريفه - حروفه( تـجـويـد الأول
�ضورة �ص من الآية )67( حتى نهاية ال�ضورة تـــــالوة الـثـانـي
�ضورة ال�ضافات من الآية )1( اإىل الآية )21( تـــــالوة الـثـالـث
�ضورة ال�ضافات من الآية )22( اإىل الآية )39( تـــــالوة الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
•  أن أتعّرف املد وأحكامه.

•  أن أطبِّق أحكام املد عند تالوة القرآن الكرمي. 
•   أن أتلو من اآلية )67( من سورة ص إلى اآلية )39( من سورة الصافات  

تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الـثــالـثــة

إطالة الصوت بحرف من أحرف املد واللني.

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

ماذا تالحظ في هذه الكلمات؟ 	
..............................................................................................................

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

ماذا تسمى األحرف امللونة باللون األحمر؟ 	
..............................................................................................................

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

الدر�س

الـمـد )تعريفه - حروفه(الأول

تــمــهـــيد:

تــعــريــف الـــمــد:

َأختبُر فهمي:
املراد بإطالة الصوت: 

2 زيادة الصوت.  1 رفع الصوت.                   

4 إطالة زمن النطق باحلرف. 3 إشباع احلرف.                  

نشاط     1
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1 األلف، وال تكون إال ساكنة وما قبلها مفتوح.   

2 الواو الساكنة املضموم ما قبلها. 

3 الياء الساكنة املكسور ما قبلها.

اأحرف الـــمــد:

األمـثـلــة

التو�سيح اأمثلة حرف الـمد م

اأن حرف املد وهو الألف جاء �ضاكنا، وجاء  نالحظ يف هذا املثال 
﴾ مفتوحا؛ والألف  احلرف الذي قبله وهو القاف يف كلمة ﴿

اأحد حروف املد.
الأل����ف 1

اأن حرف املد وهو الواو جاء �ضاكنا، وجاء  نالحظ يف هذا املثال 
﴾ م�ضموما؛  ﴿ احلرف الذي قبله وهو الثاء يف كلمة 

ولهذا كانت الواو حرفا من حروف املد لتحقق �ضرط املد.
الواو 2

نالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد وهو الياء جاء �ضاكنا، وجاء 
مك�ضورا؛   ﴾ ﴿ كلمة  يف  ال�ضني  وهو  قبله  الذي  احلرف 

ولهذا كانت الياء حرفا من حروف املد لتحقق �ضرط املد.
الياء 3

كيفية النطق باملد:

التو�سيح املثال م

وذلك  فيه،  زيد  قد  هنا  الألف  وهو حرف  املد  اأن حرف  املثالني  نالحظ يف هذين 
باإطالة ال�ضوت عند النطق به، وهذا ي�ضبط بالتلقي وامل�ضافهة عن امل�ضايخ القراء.

1

2



26

الــــــوحـــــدة الـثــالـثــة

نشاط    2

حركته احلرف الذي قبله متحرك اأو�ساكن حرف الـمد املثال

نشاط    3

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا املد:
.﴾ ﴿ 1

.﴾ ﴿ 2

.﴾ ﴿ 3

امأل الفراغ في اجلدول التالي: 
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1  ما تعريف المد؟

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

2  استخرج من األمثلة اآلتية الكلماِت التي َتْحوي مّدًا، ثم انطقها نطقا

        صحيحا:

﴾]عب�ص:30[. 1 قال اهلل تعالى: ﴿

﴾]الواقعة:31[. 2 قال اهلل تعالى: ﴿

﴾]املدثر:54[. 3 قال اهلل تعالى: ﴿

3  اذكر مثالين على المد.

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

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

التقومي
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الــــــوحـــــدة الـثــالـثــة

د أحرف المد فيها. أقرأ اآلية اآلتية، وأحدِّ

    
........................ 3        ........................ 2       ........................ 1

الدر�س

تالوة سورة صالثاين

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )67( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة ص من اآلية )67( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة ص من اآلية )67( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

نشاط  

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

.
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أستخرج من آيات الدرس اسمين من أسماء يوم القيامة.

     .................................... 2       .................................... 1

الدر�س

تالوة سورة الصافاتالثالث

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )1( اإىل االآية رقم )21( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )1( إلى اآلية )21( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )1( إلى اآلية )21( تالوة مجودة.

نشاط  

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

  ڤ  ڤ      ،  ڄ  ڄ      ،    ڌ   ڎ      ،  ژ     ،    ۀ
. ے  ے  
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الــــــوحـــــدة الـثــالـثــة

القرآن هو الحق، أستدل لهذا المعنى من اآليات.

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

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

الدر�س

تالوة سورة الصافاتالرابع

تــمــهـــيد:

من االآية رقم )22( اإىل االآية رقم )39( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )22( إلى اآلية )39( تالوة مجودة.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )22( إلى اآلية )39( تالوة مجودة.

نشاط  

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. خب   ،  پ   ،   ڌ     ،   ں حب    ېئ    ، 



31

ه(
فـ

رو
حـ

 -
ه 

يف
عر

)ت
د 

ـم
ال

 :
يد

جو
لت

ا

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

اأق�ضام الــمد )الأ�ضلي - الفرعي( تـجـويـد الأول
�ضورة ال�ضافات من الآية )40( اإىل الآية )61( تـــــالوة الـثـانـي
�ضورة ال�ضافات من الآية )62( اإىل الآية )82( تـــــالوة الـثـالـث
�ضورة ال�ضافات من الآية )83( اإىل الآية )98( تـــــالوة الـرابـع

أهداف الوحدة

دروس الوحدة

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
•  أن أتعّرف قسمي املد.

•  أن أطبِّق أحكام املد عند تالوة القرآن الكرمي. 
•  أن أستخرج من اآليات أمثلة املد.

•  أن أتلو سورة الصافات من اآلية )40( إلى اآلية )98( تالوة مجودة.

الـوحـدة الـرابـعـة
الـتـجـويـد: اأق�سام المد )االأ�سلي - الفرعي( 
التالوة: �سورة ال�سافات من االآية )40( اإلى االآية )98(



32

الــــــوحـــــدة الــرابـــعــة

ينقسم املدُّ إلى قسمني:  القسم األول: املدُّ األصلي )الطبيعي(.
ي أصليا؛ ألنه أصل املد الفرعي، وسمي طبيعيا، ألن       وهو الذي ال يتوقف على سبب.وُسمِّ

صاحب الطبيعة السليمة اليزيده على حده املقرر له، وال ينقصه عنه.
القسم الثاني: املد الفرعي.                             

استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية: 
﴾ ]طه:75[. 1 قال اهلل تعالى: ﴿

﴾ ]احلاقة:24[. 2 قال اهلل تعالى: ﴿

﴾، وكيف ينطق الياء استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق األلف في كلمة ﴿
 .﴾ في كلمة ﴿

ماذا ستكتشف؟
ستكتشف: 

﴾ لم يأت بعده همز وال سكون أصلي.  1 أن حرف املد وهو األلف في كلمة ﴿

﴾ جاء بعده همزة. 2 أن حرف املد وهو الياء في كلمة ﴿

﴾ جاء طبيعيا مبقدار حركتني. 3 أن زمن النطق في كلمة ﴿

﴾ جاء زائدا على املد الطبيعي، أي: فوق احلركتني. 4 أن زمن النطق في كلمة ﴿

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س

أقسام المد )األصلي - الفرعي(الأول

تــمــهـــيد:

اأقـ�سـام الـــمــد:

وهو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون. وسمي فرعيا؛ لتفرعه عن املد الطبيعي. 
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ُز المد األصلي من المد الفرعي في الكلمات التي تحتها خط كما في المثال األول: ُأَميِّ

ال�سبب نوع املد حرف
الـمد  فرعياالآية اأ�سلي

لأنه مل ياأت بعد حرف املد همز ول �ضكون  الواو ﴾     ﴿

﴾              ﴿

﴾ ﴿

﴾    ﴿

﴾   ﴿

﴾      ﴿

األمـثـلــة

التو�سيح االأمثلة نوع الـمد

الألف  وهو  املد،  حرف  اأن  الأمثلة  هذه  يف  نالحظ 
 ،﴾ ﴾، والواو يف كلمة ﴿ يف كلمة ﴿
ول  همز  بعدها  ياأت  مل   ﴾ ﴿ كلمة  يف  والياء 

�ضكون، ولهذا ُمدت مدا طبيعيا مبقدار حركتني.

املد الأ�ضلي

اأن حرف املد وهو الألف  نالحظ يف هذين املثالني 
﴾ جاء بعده �ضكون، والألف يف  يف كلمة ﴿
﴾ جاء بعده همز، ولهذا مدت الألف  كلمة ﴿
مبقدار يزيد على حركتني، و�ضبب ذلك وقوع همز اأو 

�ضكون بعد حرف املد.

املد الفرعي

نشاط     1

]احلديد:16[

]الأحزاب:4[

]املعارج:4[

]النازعات:34[

]التكوير:28[

]احلاقة:2-1[.

)1(

]الطارق:1[.

]اآل عمران:200[.

]الرحمن:64[.

]البقرة:234[.

]الذاريات:21[.

)1(ختم بها �ضبع اآيات يف القراآن الكرمي منها:   
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الــــــوحـــــدة الــرابـــعــة

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المد بقسميِه، األصلي والفرعي:

نشاط    2

.﴾ ﴿

. ﴾ ﴿

.﴾ ﴿



35

ي(
رع

لف
- ا

ي 
�صل

الأ
( 

مد
 ال

ام
ق�ص

: اأ
يد

جو
الت

1 ينقسم المد إلى قسمين، أذكرهما.

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

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

ع األمثلة اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها: 2 وزِّ

التقومي

املد الفرعي املد االأ�سلي )الطبيعي(

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

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

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

3 صل بخط بين القائمة ) أ ( وما يناسبها من القائمة ) ب ( فيما يأتي:

) اأ (
• املد األصلي )الطبيعي(.

• سمي أصليا.
• املد الفرعي.
• سمي فرعيا.

) ب(
• لتفرعه عن املد الطبيعي .

• الذي ال يتوقف على سبب. 
• ألنه الزمن الالزم للنطق بحرفني متحركني متتاليني.

• ألنه أصل للمد الفرعي.
• الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون.
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الــــــوحـــــدة الــرابـــعــة

أستخرج ثالثة أمثلة للمدود حسب الجدول اآلتي:

الدر�س

تالوة سورة الصافاتالثاين

تــمــهـــيد:
من االآية رقم )40( اإىل االآية رقم )61( تالوة جمودة

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )40( إلى اآلية )61( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام املد.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )40( إلى اآلية )61( تالوة مجودة مع 

تطبيق أحكام املد.

نشاط  

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

ائ  ائ       ەئ      ،  ی   ،  ٻ   ،   پ  پ    ،    ۆ  ،  
.     ڀ   ڀ   ،   ڤ  ڤ   ڤ 

املد الفرعي املد االأ�سلي )الطبيعي(
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الدر�س

تالوة سورة الصافاتالثالث

من االآية رقم )62( اإىل االآية رقم )82( تالوة جمودة
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )62( إلى اآلية )82( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام املد.
الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )62( إلى اآلية )82( تالوة مجودة مع 
تطبيق أحكام املد.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

،  ۇ     ۇ    ،  ۈ            ،    ،  ے  ،  ہ   ڑ   ک     ،  ۀ
. ڤ  ڤ  ڤ  ، ،    پ  پ  پ  پ     ۉ

نشاط  

قال تعالى: ﴿ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ       ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴾.
بالحوار مع زميلك قارن بين الكلمتين األخيرتين في اآليتين، بحسب اآلتي:

1  ما حركة الذال في كلٍّ  منهما؟

د اسم الفاعل من اسم المفعول. 2  حدِّ

د النكرة من المعرفة. 3  حدِّ
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الــــــوحـــــدة الــرابـــعــة

الدر�س

تالوة سورة الصافاتالرابع

من االآية رقم )83( اإىل االآية رقم )98( تالوة جمودة
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )83( إلى اآلية )98( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام املد.
الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )83( إلى اآلية )98( تالوة مجودة مع 
تطبيق أحكام املد.

  يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،  ۓ  ،   ۆ  ۈ    ڍ ،  ڱ  ،   ھ

أستخرج أمثلة للمدود الواردة في آيات الدرس حسب الجدول اآلتي:

نشاط  

املد الفرعي املد االأ�سلي )الطبيعي(



الـوحـدة الـخـامـ�سـة
الــحــفــظ: �سورة القلم من االآية )1( اإلى االآية )33( 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�ضورة القلم من الآية )1( اإىل الآية )7( حـفـظ الأول
�ضورة القلم من الآية )8( اإىل الآية )16( حـفـظ الـثـانـي

�ضورة القلم من الآية )17( اإىل الآية )24( حـفـظ الـثـالـث
�ضورة القلم من الآية )25( اإىل الآية )33( حـفـظ الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
•  أن أتلو سورة القلم من اآلية )1( إلى اآلية )33( تالوة مجودة.

•  أن أحفظ سورة القلم من اآلية )1( إلى اآلية )33( حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الــخـامــ�ســة

إلــى مــن الــســـورة الـــدرس

الآيــة )7( الآيــة )1( �ضـــــورة الـقـلـم الأول

الآيــة )16( الآيــة )8( �ضـــــورة الـقـلـم الـثـانـي

الآيــة )24( الآيــة )17( �ضـــــورة الـقـلـم الـثـالـث

الآيــة )33( الآيــة )25( �ضـــــورة الـقـلـم الـرابـع

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الطريقة العملية للحفظ:

 حفظ ســـــورة الـقـلـم
 من اآلية )1( إلى اآلية )33(

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

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

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

• يكرر الطالب املقطع كامال بعد حفظه حتى يتقنه.
• عرض الطالب املقطع على املعلم باتقان.

ء

ء

ء

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa



41

)3
3(

ة 
لآي

ى ا
 اإل

)1
( 

ية
الآ

ن 
م م

قل
 ال

رة
�سو

ظ: 
حف

ال

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف أقسام املد الفرعي وأحكامه. •  أن أتعرَّ

•  أن أطبِّق املد الفرعي عند تالوة القرآن الكرمي.
•• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الفرعي.

•• أن أتلو سورة الصافات من اآلية )99( إلى اآلية )157( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـوحـدة الـ�ساد�سـة
الـتـجـويـد: اأنــواع الـمد الفـرعـي 

التالوة: �سورة ال�سافات من االآية )99( اإلى االآية )157(

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

اأنــــواع الــمــد الفـــرعـــي تـــجــويــد الأول
�ضورة ال�ضافات من الآية )99( اإىل الآية )113( تـــالوة الـثـانـي
�ضورة ال�ضافات من الآية )114( اإىل الآية )132( تـــالوة الـثـالـث
�ضورة ال�ضافات من الآية )133( اإىل الآية )157( تـــالوة الـرابـع

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســاد�ســــة
رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س

أنـــواع الــَمدِّ الـفـرعــيالأول

تــمــهـــيد:

ينقسم املد الفرعي إلى قسمني:
القسم األول: ما سببه الهمز، وهو نوعان: 

1 مدمتصل. 

2 مد منفصل.

القسم الثاني: ما سببه السكون، وهو نوعان: 
1 مد الزم. 

2 مد عارض للسكون.

استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآلية اآلتية:
﴾ ]النازعات:34[. قال اهلل تعالى:﴿

﴾، وكيف ينطق األلف  استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق األلف في كلمة ﴿
.﴾ في كلمة ﴿

ثم أجب عن األسئلة اآلتية: 
﴾؟  1 ما احلرف الذي جاء بعد حرف املد في كلمة ﴿

﴾؟ 2 ما حركة احلرف الذي جاء بعد حرف املد في كلمة ﴿

3 هل الحظت اختالف سبب املد في الكلمتني؟

4 ما سبب هذا االختالف؟

اأنــواع الـمـد الـفـرعـي:
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األمـثـلــة

التو�سيح اأمثلة �سببه نوع املد الفرعي م

املد  حرف  بعد  الهمزة  جاءت  املثالني  هذين  يف 
يف  والياء   ،﴾ ﴿ كلمة  يف  الألف  وهو 
لزيادة  �ضببا  ذلك  فكان   ،﴾ ﴿ كلمة 

مقدار املد الفرعي على مقدار املد الأ�ضلي .

الهمز

ال�مت�ضل 1

املنف�ضل 2

يف هذين املثالني جاء �ضكون بعد حرف املد وهو 
﴾، وال���واو يف ك����لم�ة  الأل�����ف يف كلمة ﴿
﴾، فكان ذلك �ضببا لزيادة مقدار  ﴿

املد الفرعي على مقدار املد الأ�ضلي.

ال�ضكون
الالزم 3

العار�ص لل�ضكون 4

أستخرج المد الفرعي من اآليات اآلتية، وأبين السبب:

نشاط  

ال�سبب حرف الـمد االآية

﴾ ﴿

﴾ ﴿

]الأنبياء:4[.

]يو�ضف:44[.

]ال�ضافات:1[.

﴿
﴾
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســاد�ســــة

التقومي

ل نوع المد أمام كل مثال: 1 اقرأ األمثلة اآلتية، ثم سجِّ

نــــوع الــمد االأمـثـلـة
..............................................
..............................................

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

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

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

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

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

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

2 اقرأ األمثلة اآلتية، ثم استخرج المد الذي سببه الهمز وبين نوعه:

﴾]الن�ضاء:112[. 1 قال اهلل تعالى:﴿

﴾]الكهف:22[. 2 قال اهلل تعالى: ﴿

﴾]املطففني:35،23[. 3 قال اهلل تعالى: ﴿

3 اقرأ األمثلة اآلتية، ثم استخرج المد الذي سببه السكون وبين نوعه:

﴾]يون�ص:51[. 1 قال اهلل تعالى:﴿

﴾]ال�ضافات:26[. 2 قال اهلل تعالى:﴿

﴾]النازعات:34[. 3 قال اهلل تعالى:﴿
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الدر�س

تالوة سورة الصافاتالثاين

من االآية رقم )99( اإىل االآية رقم )113( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد الفرعي

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )99( إلى اآلية )113( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام املد الفرعي.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )99( إلى اآلية )113( تالوة مجودة مع 

تطبيق أحكام املد الفرعي.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ڀ  ،  ٹ  ٹ ،     ٻ  ٻ     ،  ڀ    حت  ختمت  ىت

بعد قراءتي آليات الدرس أمثِّل لما يأتي:

1 مد سببه الهمز، وهو متصل: .............................................................................

2 مد سببه الهمز، وهو منفصل: ...........................................................................

3 مد سببه السكون، وهو مد عارض للسكون: ......................................................

نشاط  
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســاد�ســــة

الدر�س

تالوة سورة الصافاتالثالث

من االآية رقم )114( اإىل االآية رقم )132( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام  املد الفرعي

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )114( إلى اآلية )132( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام املد الفرعي.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )114( إلى اآلية )132( تالوة مجودة 

مع تطبيق أحكام املد الفرعي.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ،  ٻ    ،  ٺ  ٿ    ۀ  ،  

الالزم،  والمد  المنفصل،  والمد  المتصل،  المد  األربعة:  الفرعي  المد  أنواع  درست 

والمد العارض للسكون، فأي هذه األنواع لم يرد معنا في آيات الدرس؟

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

نشاط  
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ـتـ

ال

الدر�س

تالوة سورة الصافاتالرابع

من االآية رقم )133( اإىل االآية رقم )157( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام  املد الفرعي

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )133( إلى اآلية )157( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه ألحكام املد الفرعي.
الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )133( إلى اآلية )157( تالوة مجودة 
مع تطبيق أحكام املد الفرعي.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

ہ     ،  ،  ڳ ،  ں ،  ۀ ،  ،    ڑ   ڍ 
. ی     ے ،  ۈ   ، 

نشاط  

أستخرج أمثلة لنوعي المد الفرعي الواردة في آيات الدرس حسب الجدول اآلتي:
املد الذي �سببه ال�سكون املد الذي �سببه الهمزة
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســاد�ســــة
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الـوحـدة الــ�سـابــعــة
الــتـجـويـد: الـمـد الـمـت�سـل

الــتـالوة: من االآية )158( من �سورة ال�سافات اإلى االآية )19( من �سورة ي�س 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد املتصل وأحكامه. •  أن أتعرَّ

•  أن أطبِّق املد املتصل عند تالوة القرآن الكرمي.
•  أن أستخرج من اآليات أمثلة املد املتصل.

•  أن أتلومن اآلية )158( من سورة الصافات إلى اآلية )19( من سورة يس تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الــمــد الـــمــت�ضــل تـــجــويــد الأول
�ضورة ال�ضافات من الآية )158( حتى نهاية ال�ضورة تـــالوة الـثـانـي

�ضورة ي�ص من الآية )1( اإىل الآية )12( تـــالوة الـثـالـث
�ضورة ي�ص من الآية )13( اإىل الآية )19( تـــالوة الـرابـع

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســابـــعــة
رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

ماذا تالحظ في هذه الكلمات؟ 	
..............................................................................................................

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

ماذا تسمى احلروف امللونة باللون األحمر؟ 	
..............................................................................................................

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

ماذا تسمى احلروف امللونة باللون األزرق؟ 	
..............................................................................................................

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

الدر�س

الـمـد الــمــتــصـلالأول

تــمــهـــيد:

تــعــريــفـــه:

املراد باملد املتصل: أن يأتي حرف املد وبعده همزة في كلمة واحدة.



51

ـل
�صــ

تــ
مــ

لـــ
د ا

مــ
ــــ

 ال
د:

يـــ
جـو

تــ
لــ

ا

التو�سيح الـمثال م

﴾ اأن حرَف املد وهو الألف و�ضبَب املد وهو الهمزة جاءا يف كلمة  نالحظ يف كلمة ﴿
واحدة، ولهذا �ضمي مدا مت�ضال،  فيمد مقدار اأربع حركات. 1

﴾ اأن حرَف املد وهو الواو و�ضبَب املد وهو الهمزة جاءا يف كلمة  نالحظ يف كلمة ﴿
واحدة، ولهذا �ضمي مدا مت�ضال، فيمد مقدار اأربع حركات. 2

الياء و�ضبَب املد وهو الهمزة جاءا يف  اأن حرَف املد وهو   ﴾ ﴿ نالحظ يف كلمة 
كلمة واحدة، ولهذا �ضمي مدا مت�ضال، فيمد مقدار اأربع حركات. 3

حــكـــمـــه:

حكم املد املتصل: استحباب املد وتأكده.

ميد املد املتصل أربع حركات إلى ست حركات كما هو متقرر في أصول قراءة حفص وخصوًصا 
إذا كان املد املتصل متطرًفا.

مــــقـــداره:

األمـثـلــة

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المدَّ المتصل:

نشاط     1

﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســابـــعــة

حرفه املد املت�سل االأمثلة م

﴾]الرعد:21[. قال اهلل تعالى: ﴿ 1

قال اهلل تعالى: ﴿
﴾]امللك:27[.

2

قال اهلل تعالى: ﴿  ﴾]الطارق:6[. 3

يقسم المعلم الطالب ثالَث مجموعات، ويعطي كل مجموعة حرفا من أحرف 

المد، ويقيم بينهم مسابقة في أي المجموعات تأتي بأكبر عدد ممكن من األمثلة على 

المد المتصل خالل خمس دقائق.

نشاط    2

التقومي

ف المد المتصل. 1  عرِّ

2  ما حكم المد المتصل؟ وما مقداره؟

3  اقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم استخرج المد المتصل وبيِّن حرفه:
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الدر�س

تالوة سورة الصافاتالثاين

من االآية رقم )158( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة الصافات من اآلية )158( حتى نهاية السورة تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة الصافات من اآلية )158( حتى نهاية السورة تالوة مجودة 

مع تطبيق املد املتصل.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ۋ  ۋ  ،    ڦ ،  ڇ   ،   ڎ  ڎ  ،     ٹ    

لم يرد المد المتصل في آيات هذا الدرس إال في موضع واحد، أستخرجه من اآليات ، 

وأبيِّن رقم اآلية.

﴿....................﴾ رقم اآلية: )      (.

نشاط  
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الــــــوحـــــدة الـــ�ســابـــعــة

الدر�س

تالوة سورة يــسالثالث

من االآية رقم )1( اإىل االآية رقم )12( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
إلى اآلية )12( تالوة مجودة  املعلم سورة يس من اآلية )1(  يتلو 

ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )1( إلى اآلية )12( تالوة مجودة مع تطبيق 

املد املتصل.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،      ڭ  ڭ   گ ،    ڳ ،   ہ

أستخرج أمثلة المد المتصل الواردة في آيات الدرس.
......................................................... 1

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

نشاط  
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الدر�س

تالوة سورة يــسالرابع

من االآية رقم )13( اإىل االآية رقم )19( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة يس من اآلية )13( إلى اآلية )19( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )13( إلى اآلية )19( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.                                                                                                                      گ  ڳڳ 

لم يرد المد المتصل في آيات هذا الدرس إال في موضعين، أذكرهما.

 الموضع األول: ............................. الموضع الثاني: ............................

نشاط  

گڑژڌٺ ،،،،،
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الــــــوحـــــدة الـثـانـيـة
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الـوحـدة الــثــامــنــة
الــتـجـويـد: الـمـد الـمـنــفـ�سـل

الــتـالوة: �سورة ي�س من االآية )20( اإلى االآية )50( 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد املنفصل وأحكامه. •  أن أتعرَّ

•  أن أطبِّق املد املنفصل عند تالوة القرآن الكرمي.
•  أن أستخرج من اآليات أمثلة املد املنفصل.

•  أن أتلو سورة يس من اآلية )20( إلى اآلية )50( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الــمـد الــمــنـفـ�ضــل تـــجــويــد الأول
�ضورة ي�ص من الآية )20( اإىل الآية )32( تـــالوة الـثـانـي
�ضورة ي�ص من الآية )33( اإىل الآية )40( تـــالوة الـثـالـث
�ضورة ي�ص من الآية )41( اإىل الآية )50( تـــالوة الـرابـع

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الــــثـــامـــنــة
رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

ماذا تالحظ في هذه الكلمات؟ 	
..............................................................................................................

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

ماذا تسمى احلروف امللونة باللون األحمر؟ 	
..............................................................................................................

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

ماذا تسمى احلروف امللونة باللون األزرق؟ 	
..............................................................................................................

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

الدر�س

الـمـد الــمــنــفـصـلالأول

تــمــهـــيد:

تــعــريــفـــه:

املراد باملد املنفصل: أن يأتي حرف املد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها)1( .

)1( �ضمي منف�ضاًل؛ لنف�ضال حرف املد عن الهمز حقيقة اأو حكًما ، كما ي�ضمى جائًزا : جلواز ق�ضره عند بع�ص القراء ، ومده عند بع�ضهم الآخر . 
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التو�سيح الـمثال م

﴾  واأن �ضبب  نالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد وهو الألف جاء يف اآخر كلمة ﴿
﴾ ، ولهذا �ضمي مدا  املد وهو الهمزة جاء يف اأول الكلمة التي بعدها وهي كلمة ﴿

منف�ضال، فيمد مقدار اأربع حركات.
1

﴾ واأن �ضبب املد وهو  نالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد وهو الواو جاء يف اآخر كلمة ﴿
﴾  ولهذا �ضمي مدا منف�ضال،  الهمزة جاء يف اأول الكلمة التي بعدها وهي كلمة ﴿

فيمد مقدار اأربع حركات.
2

حــكـــمـــه:

ميد مقدار حركتني أو أربع حركات.

مــــقـــداره:

األمـثـلــة

جواز املد)1(.
املعنى الصحيح بوضع عالمة )✓( في املكان املناسب. ِاْخَتر ِ

املراد بجواز املد: 
1 أن القارئ ملزم باملد.                    

2 أن القارئ ملزم بعدم املد.              

3 أن القارئ مخّير بني املد وعدمه.     

)1( املراد باملد هنا : املد الفرعي، وهو ما زاد على حركتني.
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الــــــوحـــــدة الــــثـــامـــنــة

التو�سيح الـمثال م

﴾ واأن �ضبب  نالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد وهو الياء جاء يف اآخر كلمة ﴿
﴾،  ولهذا  املد وهو الهمزة جاء يف اأول الكلمة التي بعدها وهي كلمة ﴿

�ضمي مدا منف�ضال، فيمد مقدار اأربع حركات.
3

 ﴾ ﴿ كلم���ة   اآخ��ر  الواو جاء يف  وهو  املد  اأن حرف  املثال  نالحظ يف هذا 
 ،﴾ واأن �ضبب املد وهو الهمزة جاء يف اأول الكلمة التي بعدها وهي كلمة  ﴿

ولهذا �ضمي مدا منف�ضال، فيمد مقدار اأربع حركات.
4

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المد المنفصل: 

نشاط     1

﴾ ﴿  ﴾ ﴿  ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ ﴿

الطالب ثالَث مجموعات، ويعطي كل مجموعة حرفا من حروف  المعلم  يقسم 

المد، ويقيم بينهم مسابقة في أي المجموعات تأتي بأكبر عدد ممكن من األمثلة على 

المد المنفصل خالل خمس دقائق.

نشاط    2
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جـو

ـتـ
الـ

التقومي

ف المد المنفصل. 1  عرِّ

2  ما الفرق بين المد المتصل والمد المنفصل حسب المطلوب في الجدول اآلتي:

حرفه املد الـمنف�سل االأمثلة م

 ﴾ قال اهلل تعالى: ﴿   1

 ﴾ قال اهلل تعالى: ﴿                         2

قال اهلل تعالى: ﴿        ﴾  3

الـمد الـمنف�سل الـمد الـمت�سل من حيث:
حكمه

مقدار مده

�ضبب ت�ضميته

3 اقرأ األمثلة اآلتية، ثم استخرج المد المنفصل وبين حرفه:

]املدثر:54[.

]الإن�ضان:21[.

]الفجر:15[.
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الــــــوحـــــدة الــــثـــامـــنــة

الدر�س

تالوة سورة يــسالثاين

من االآية رقم )20( اإىل االآية رقم )32( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة يس من اآلية )20( إلى اآلية )32( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )20( إلى اآلية )32( تالوة مجودة مع تطبيق 

املد املتصل واملد املنفصل.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    يئ ۉ  ۉ  ې ، ۆ ،  ۋ  ۅ ، ۓ  ۓ  ڭ

أستخرج أمثلة المد المنفصل الواردة في آيات الدرس.
............................... 2                         ............................... 1

............................... 4                 ............................... 3

نشاط  
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جـو

ـتـ
الـ

الدر�س

تالوة سورة يــسالثالث

من االآية رقم )33( اإىل االآية رقم )40( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة يس من اآلية )33( إلى اآلية )40( تالوة مجودة  

ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل.

الــعــر�س:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )33( إلى اآلية )40( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل واملد املنفصل.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.   ڑ   ، ڑ   ،  ۅ   ،   ۇئ   ،  ی  ی 

كم مثااًل للمدِّ المنفصل ورد في آيات الدرس؟
..........................................................................................

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

نشاط  
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الــــــوحـــــدة الــــثـــامـــنــة

الدر�س

تالوة سورة يــسالرابع

من االآية رقم )41( اإىل االآية رقم )50( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:
يتلو املعلم سورة يس من اآلية )41( إلى اآلية )50( تالوة مجودة 

ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل.

الــعــر�س:
يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )41( إلى اآلية )50( تالوة مجودة مع تطبيق 

املد املتصل واملد املنفصل.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.     پ    ،   ٿ    ،   ڄ    ڄ  ڄ    ،   ڳ    ،    ڭ 

اجتمع في آية واحدة مثاالن، أولهما للمد المنفصل وثانيهما للمد المتصل

أكتب اآلية. ..........................................................................

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

نشاط  



الـوحـدة الـتـا�ســعـة
الــتـجـويـد: الـمـد الــعـار�ض للـ�سـكـون

الــتـالوة: �سورة ي�ض من الآية )51( اإلى الآية )76( 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد العارض للسكون وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد العارض للسكون عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد العارض للسكون.

• أن أتلو سورة يس من اآلية )51( إلى اآلية )76( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوعدروس الوحدة الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــعـار�ض للـ�ســكــون تـــجــويــد الأول

�سورة ي�ض من الآية )51( اإلى الآية )59( تـــالوة الـثـانـي

�سورة ي�ض من الآية )60( اإلى الآية )68( تـــالوة الـثـالـث

�سورة ي�ض من الآية )69( اإلى الآية )76( تـــالوة الـرابـع
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الــــــوحـــــدة الــــتــا�ســـعــــة
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد العارض للسكونالأول

تــمــهـــيد:

تــعــريــف املد العار�ض لل�سكون:

أن يأتي بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف)1(.

 ﴾  قال اهلل تعالى: ﴿
استمع ملعلمك وهو يقرأ اآليتني في حالة الوصل، ثم استمع إليه وهو يقرأ بالوقف على كلمة

﴾، ثم أجب عن األسئلة اآلتية: ﴿ 
﴾؟ 1 ما حركة النون في كلمة ﴿

﴾ في حالة الوصل؟ 2 كيف نطق املعلم حرف النون في كلمة ﴿

﴾ في حالة الوقف؟  3 كيف نطق املعلم حرف النون في كلمة ﴿

؟ 4 هل السكون على حرف النون حالة الوقف َأصليٌّ أو عاِرُضٌ

.﴾ ﴿ ، ﴾ )1( ويندرج حتته: ما ي�سمى مبد اللني، وهو: اأن ياأتي �سكون عار�ض بعد الواو اأو الياء ال�ساكنتني املفتوح ما قبلهما، مثل : ﴿

]الفاحتة:3-2[.
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التو�سيح الـمثال م

غري  �سكون  بعدهما  جاء  والياء،  الواو  وهما  املد  حرفـي  اأن  املثالني  هذين  يف  ُنالحظ 

لل�سكون، فيمد مقدار  ولهذا �سمي مدا عار�سا  الوقف،  ب�سبب  له  َعَر�َض  واإمنا  اأ�سلي، 

حركتني، اأو اأربع حركات، اأو �ست حركات.

ُنالحظ يف هذين املثالني اأن حرفـي املد وهما الياء والواو، لي�سا َحْرَفـْي مد، واإمنا مد 

لني، لأنهما �ساكنان وما قبلهما مفتوح.

حــكـــمـــه:

ميد مبقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

مــــقـــداره:

األمـثـلــة

جواز املد. 

1

2

3

4

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المد العارض للسكون: 

نشاط     1

﴾ ﴿   ﴾ ﴿    ﴾ ﴿   ﴾ ﴿
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الــــــوحـــــدة الــــتــا�ســـعــــة

يقسم المعلم الطالب ثالَث مجموعات، ويعطي كل مجموعة حرفا من حروف 

المد، ويقيم بينهم مسابقة في أي المجموعات تأتي بأكبر عدد ممكن من األمثلة 

على المد العارض للسكون خالل خمس دقائق.

نشاط    2
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د: ا
ويــ

ـجـ
الـت

التقومي

ف المد العارض للسكون. 1  عرِّ

2  ما حكم المد العارض للسكون؟ وما مقداره؟

3 اقرأ األمثلة اآلتية، ثم استخرج المد العارض للسكون وبين حرفه:

حرفه املد العار�ض لل�سكون الأمثلة م

 ﴾ قال اهلل تعالى: ﴿   1

 ﴾ قال اهلل تعالى: ﴿                           2

 ﴾ قال اهلل تعالى: ﴿      3

]اآل عمران:11[.

]القلم:31[.

]قري�ض:4[.

ا اآية )48( من �سورة الأنفال. )1( وختمت بها اأي�سً

)1(
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الــــــوحـــــدة الــــتــا�ســـعــــة

الدر�س
تالوة سورة يــسالثاين

من الآية رقم )51( اإلى الآية رقم )59( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل واملد العار�ض لل�سكون

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

مجودة  تالوة  اآلية )59(  إلى  اآلية )51(  من  يس  سورة  املعلم  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )51( إلى اآلية )59( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ڦ       ، ،   ٹ ،  ٺ  ٺ جئ ،  ڀ  ،      ې 

صل بين القائمة ) أ ( والقائمة )ب( بما يتناسب مع ورود نوع المد في آيات الدرس:

نشاط  

وروده يف اآيات الدر�ض ب نـــوع الــمــد اأ
املد املتصل 1

املد املنفصل 2
املد العارض للسكون لم يرد.3

ورد كثيرا.

ورد قليال.
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الدر�س
تالوة سورة يــسالثالث

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

تالوة مجودة  اآلية )68(  إلى  اآلية )60(  من  املعلم سورة يس  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )60( إلى اآلية )68( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.     ڃ  چ   ، ڑ  ،   ڱ  ،  ے  ،    ۋ  ،  ۉ  ې 

نشاط  

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ڦ       ، ،   ٹ ،  ٺ  ٺ جئ ،  ڀ  ،      ې 

من الآية رقم )60( اإلى الآية رقم )68( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل واملد العار�ض لل�سكون

قال اهلل تعالى: ﴿  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ                                                                                                            ﴾

أحدد موضع المد العارض للسكون في هذه اآلية، ثم أبين متى يسقط المد العارض 

للسكون في هذا المثال.

ڍ  ڌ             
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الــــــوحـــــدة الــــتــا�ســـعــــة

الدر�س
تالوة سورة يــسالرابع

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

مجودة  تالوة   )76( اآلية  إلى   )69( اآلية  من  يس  سورة  املعلم  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيقه للمد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )69( إلى اآلية )76( تالوة مجودة مع تطبيق 
املد املتصل واملد املنفصل واملد العارض للسكون.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ، ٺ    ،   ٺ        ی  ی    

نشاط  

من الآية رقم )69( اإلى الآية )76( تالوة جمودة 
مع التاأكد على تطبيق اأحكام املد املت�سل واملد املنف�سل واملد العار�ض لل�سكون

أستخرج ثالثة أمثلة للمد العارض للسكون من آيات الدرس.
.......................................        ....................................................

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

12

3
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الـوحـدة الـــعــا�ســـرة
الــتـجـويـد: الـمـد الــــالزم

الــتـالوة: من الآية )77( من �سورة ي�ض اإلى الآية )11( من �سورة فاطر 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد الالزم وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد الالزم عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الالزم.

• أن أتلو من اآلية )77( من سورة يس إلى اآلية )11( من سورة فاطر تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــــالزم تـــجــويــد الأول

�سورة ي�ض من الآية )77( حتى نهاية ال�سورة تـــالوة الـثـانـي

�سورة فاطر من الآية )1( اإلى الآية )6( تـــالوة الـثـالـث

�سورة فاطر من الآية )7( اإلى الآية )11( تـــالوة الـرابـع

دروس الوحدة
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الــــــوحـــــدة الــــعـــا�شــــرة
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد الـــالزمالأول

تــمــهـــيد:

تعريف املد الالزم)1(:

أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي.

اء وهو يقرأ هذه اآلية : استمع ملعلمك، أو ألحد الُقرَّ
﴾ ]مرمي:1[.  قال اهلل تعالى: ﴿

استمع إليه مرة أخرى ، والحظ كيف ينطق احلروف )ك( و )ع( و )ص(.
ماذا ستكتشف؟

ستكتشف أنه يقرأ احلرف )ك( هكذا )كاف( مبد األلف وسكون الفاء، وسُتالِحظ أن الفاء 
ساكنة في حالتي الوصل والوقف. ومثل ذلك يقال عن احلرف )ع( واحلرف )ص(.

ى هذا النوع من املد؟ وملاذا سمي بهذا االسم؟ وما أبرز أحكامه؟ فماذا ُيسمَّ

ا م�سبًعا باتفاق القراء . )1( �سمي بالالزم للزوم �سببه - وهو ال�سكون - حالتي الو�سل والوقف ، اأو للزوم مده و�ساًل ووقًفا مدًّ

بناء على ما درسته في الدروس السابقة:
يسمى السكون غير األصلي: السكون .........................................................
الفرق بينهما:  .....................................................................................
.......................................................................................................

نشاط     1 
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

التو�سيح الـمثال م

ال�سكون، وهو احلرف  اأن حرف املد هو الألف ، و�سبب املد هو  ُنالحظ يف هذا املثال 
ة(،  وكالهما جاءا يف كلمة واحدة، ولذا �سمي  الأول من امليم امل�سددة يف كلمة )الطامَّ

مدا لزما، فيمد مقدار �ست حركات، وقد جاء املد يف هذا املثال يف كلمة.
1

ُنالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد هو الألف يف حرف الالم ، و�سبب املد هو ال�سكون، 
وكالهما جاءا يف كلمة واحدة، ولذا �سمي مدا لزما ، فيمد مقدار �ست حركات، وقد 

جاء املد يف هذا املثال يف حرف.
2

حــكـــمـــه:

ميد مبقدار ست حركات.

مــــقـــداره:

األمـثـلــة

لــزوم املد. 

اأقــ�ســامــه:

ينقسم املد الالزم إلى قسمني :
القسم األول: املد الالزم الكلمي.
القسم الثاني: املد الالزم احلرفي. 

﴾ ﴿
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الــــــوحـــــدة الــــعـــا�شــــرة

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا المد الالزم: 

نشاط    2

 ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿

خالل عشر دقائق، أستخرج أكبر عدد ممكن من األمثلة على المد الالزم.
.....................................................................................................

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

نشاط    3



77

الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

التقومي

ف المد الالزم. 1  عرِّ

2  ينقسم المد الالزم إلى قسمين، أذكرهما.

3 ما حكم المد الالزم؟ وما مقداره؟

ع األمثلة اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها: 4 وزِّ

املد الالزم احلريف املد الالزم الكلمي
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الــــــوحـــــدة الــــعـــا�شــــرة

الدر�س
تالوة سورة يــسالثاين

من الآية رقم )77( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة يس من اآلية )77( حتى نهاية السورة تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة يس من اآلية )77( حتى نهاية السورة تالوة مجودة مع 
تطبيق املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    ۇ  ،   ڻ  ،  ڱ  ڱ       ڳ   ڳ 

أصنِّف أنواع المد الفرعي األربعة من حيث وروُدها في آيات الدرس وعدُمه.

نشاط  

وروده يف اآيات الدر�ض نـــوع الــمــد
املتصل

املنفصل
العارض للسكون

الالزم
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثالث

من الآية رقم )1( اإلى الآية رقم )6( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

مجودة  تالوة   )6( اآلية  إلى   )1( اآلية  من  فاطر  سورة  املعلم  يتلو 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )1( إلى اآلية )6( تالوة مجودة مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    ڤ  ،    ڤ  ،    ۈ  ٴۇ       ہ   ہ 

تضمنت اآلية األولى ثالثة أنواع من المدود، أبينها في الجدول اآلتي:

نشاط  

حـــكـــمـــه الـــمــثــال م
1
2
3
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الــــــوحـــــدة الــــعـــا�شــــرة

الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالرابع

من الآية رقم )7( اإلى الآية رقم )11( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )7( إلى اآلية )11( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )7( إلى اآلية )11( تالوة مجودة مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،  حج  ،   ۈ ،    جث       ک    ،   ڭ

أقرأ آيات الدرس، ثم أبيِّن هل تتضمن مثاال للمد الالزم أو ال؟

نشاط  
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ
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د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

الـوحـدُة الـحـاديـَة عـ�سـرَة
الــحــفــظ: �سورة القلم من الآية )34( حتى نهاية ال�سورة 

الـــمـــوضــــوع الـمـادة الـــدرس

�سورة القلم من الآية )34( اإلى الآية )40( حـفـظ الأول

�سورة القلم من الآية )41( اإلى الآية )47( حـفـظ الـثـانـي

�سورة القلم من الآية )48( حتى نهاية ال�سورة حـفـظ الـثـالـث

مراجعة حفظ �سورة القلم كاملة حـفـظ الـرابـع

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
• أن أتلو سورة القلم من اآلية )34( حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

• أن أحفظ سورة القلم من اآلية )34( حتى نهاية السورة حفظا متقنا.

أهداف الوحدة

دروس الوحدة
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الـــــوحــــدة الـحـاديـة عــ�شـــرة

إلــى مــن الـسـورة الـــدرس

الآيــة )40( الآيــة )34( �ســـــورة الـقـلـم الأول

الآيــة )47( الآيــة )41( �ســـــورة الـقـلـم الـثـانـي

نــهـايـة ال�سـورة الآيــة )48( �ســـــورة الـقـلـم الـثـالـث

مراجعة حفظ ال�سورة كاملة �ســـــورة الـقـلـم الـرابـع

يحفظ الطالب في كل حصة 
المقطع المقرر حسب الجدول اآلتي:

الطريقة العملية للحفظ:

حفظ سورة القلم من اآلية )34( 
حتى نهاية السورة

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

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

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

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

ء

ء

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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الزم
ـــــ

د ال
مـــ

لــــ
د: ا

ويــ
ـجـ

الـت

الـوحـدُة الـثـانـيـَة عـ�سـرَة
الــتـجـويـد: الـمـد الـالزم الـكـلـمـي

الــتـالوة: �سورة فاطر من الآية )12( اإلى الآية )30( 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد الالزم الكلمي وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد الالزم الكلمي عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الالزم الكلمي.

• أن أتلو سورة فاطر من اآلية )12( إلى اآلية )30( تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوعدروس الوحدة الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــالزم الـكلـمي تـــجــويــد الأول

�سورة فاطر من الآية )12( اإلى الآية )14( تـــالوة الـثـانـي

�سورة فاطر من الآية )15( اإلى الآية )23( تـــالوة الـثـالـث

�سورة فاطر من الآية )24( اإلى الآية )30( تـــالوة الـرابـع
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الـــوحـــدة الـثـانـيـة عــ�شــرة

أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي في كلمة واحدة)1(.

ينقسم املد الالزم الكلمي إلى قسمني: 
القسم األول: مد الزم كلمي مثقل.

                   وهو: أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي مشدد في كلمة واحدة.
القسم الثاني: مد الزم كلمي مخفف.

                   وهو: أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي مخفف في كلمة واحدة.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد الـالزم الـكـلـميالأول

تــمــهـــيد:

تعريف املد الالزم الكلمي:

تعلمت في الدرس املاضي أقسام املد الالزم بشكل مجمل، وأنه ينقسم إلى قسمني، هما:
..................................................................... 1

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

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

)1( �سمي كلميًّا : لجتماع املد مع ال�سكون يف كلمة.

اأق�سامه:
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ـمــ
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د: 
ويــ

ـجـ
الـت

األمـثـلــة
التو�سيح الـمثال نوع الـمد م

ُنالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد هو الألف جاء بعده حرف 
مدا  �سمي  ولذا  اخلاء،  وهو  واحدة  كلمة  يف  )مدغم(  م�سدد 

لزما كلميا مثقال، وحكمه لزوم املد �ست حركات.
مد لزم كلمي مثقل 1

ُنالحظ يف هذا املثال اأن حرف املد هو الألف جاء بعده حرف 
خمفف )غري مدغم( يف كلمة واحدة وهو الالم، ولذا �سمي 

مدا لزما كلميا خمففا ، وحكمه لزوم املد �ست حركات.
مد لزم كلمي خمفف 2﴾ ﴿

﴾ ﴿

نشاط     1 

تعالى: ﴿ اهلل  قال 

﴾

التي فيها مد الزم كلمي، مبينا نوعه،  الكلمات  السابقة  الكرمية  َأستخرُج من اآلية 
وحكم املد، ومقداره، وسببه.

�سببه مقداره حكمه نوع املد الكلمة م

1
2

]املجادلة:22[.
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الـــوحـــدة الـثـانـيـة عــ�شــرة

نشاط    2 

أحدد الكلمات التي فيها مد الزم كلمي من الكلمات اآلتية بوضع عالمة )✓( في 
املكان املناسب.

نشاط    3 

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا املد الالزم الكلمي. 
 ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿
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الــ

د: 
ويــ

ـجـ
الـت

التقومي

ف المد الالزم الكلمي. 1 عرِّ

2 أكمل ما يأتي:

أن  وهو   ................... كلمي  الزم  مد  قسمين:  إلى  الكلمي  الالزم  المد  ينقسم 

الزم  ومد   ................... كلمة  في  مشدد   ................... المد  حرف  بعد  يأتي 

كلمي ................. وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي ................... في 

................... واحدة.

3 ِاقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم استخرج المد الالزم الكلمي وبين نوعه.

نوعه املد الالزم الكلمي الأمثلة

﴾ قال اهلل تعالى : ﴿

قال اهلل تعالى: ﴿
 ﴾

 ﴾ قال اهلل تعالى : ﴿

]املجادلة:5[.

]املجادلة:3[.

]يون�ض:91[.
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الـــوحـــدة الـثـانـيـة عــ�شــرة

الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثاين

من الآية رقم )12( اإلى الآية رقم )14( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )12( إلى اآلية )14( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )12( إلى اآلية )14( تالوة مجودة، مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ں    ،   ڻ  ٿ    ،   ڑ    ،    ڱ ڀ    ،      ڀ  ڀ

أصنِّف أنواع المد الفرعي األربعة من حيث وروُدها في آيات الدرس وعدُمه.

نشاط  

وروده يف اآيات الدر�ض نـــوع الــمــد
املتصل

املنفصل
العارض للسكون

الالزم الكلمي
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثالث

من الآية رقم )15( اإلى الآية رقم )23( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )15( إلى اآلية )23( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )15( إلى اآلية )23( تالوة مجودة، مع تطبيق 
املدود.

.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

.   ڭ  ڭ  ڭ    ،   ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې    ،   ې  ې 

نشاط  

قال اهلل تعالى: ﴿  ۀ  ہ﴾

ح كيف كان المد هنا منفصال ولم يكن متصال. أوضِّ
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الـــوحـــدة الـثـانـيـة عــ�شــرة

الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالرابع

من الآية رقم )24( اإلى الآية رقم )30( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )24( إلى اآلية )30( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )24( إلى اآلية )30( تالوة مجودة، مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،  ھ   ،    ۉې  ،   ک      ې  

أستخرج من آيات الدرس أمثلة لما يأتي:

نشاط  

مد لزم كلمي مد عار�ض لل�سكون مد منف�سل مد مت�سل احلكم

املثال
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الـوحـدُة الـثـالـثـَة عـ�سـرَة
الــتـجـويـد: الـمـد الـالزم الـحرفـي

الــتـالوة: �سورة فاطر من الآية )31( حتى نهاية ال�سورة 

أتوقع بعد دراستي لهذه الوحدة:
ف املد الالزم احلرفي وأحكامه. • أن أتعرَّ

• أن أطبِّق املد الالزم احلرفي عند تالوة القرآن الكرمي.
• أن أستخرج من اآليات أمثلة املد الالزم احلرفي.

• أن أتلوسورة فاطر من اآلية )31(حتى نهاية السورة تالوة مجودة.

أهداف الوحدة

الـــمـــوضــــوعدروس الوحدة الـمـادة الـــدرس

الــمــد الــالزم الـحـرفـي تـــجــويــد الأول

�سورة فاطر من الآية )31( اإلى الآية )35( تـــالوة الـثـانـي

�سورة فاطر من الآية )36( اإلى الآية )40( تـــالوة الـثـالـث

�سورة فاطر من الآية )41( حتى نهاية ال�سورة تـــالوة الـرابـع
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هو: أن يأتي بعد حرف املد سكون أصلي في حرف، هجاؤه على ثالثة أحرف)1(.

ينقسم املد الالزم احلرفي إلى قسمني: 
القسم األول: مد الزم حرفي مثقل.

                   وهو: احلرف الذي يدغم آخر هجائه فيما بعده.
القسم الثاني: مد الزم حرفي مخفف.

                    وهو: احلرف الذي ال يدغم آخر هجائه فيما بعده.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa الدر�س
الـمـد الـالزم الـحـرفـيالأول

تــمــهـــيد:

تعريف املد الالزم احلريف:

كـــان الكـالم في الــدرس املاضــي عــن القســم األول مــن أقســام املـد الالزم، وهـو املـد الـالزم  
.......................................، وفي هذا الدرس سيكون الكالم عن القسم الثاني، وهو 

املد الالزم...........................................

)1( �سمي حرفيًّا : لجتماع املد مع ال�سكون يف حرف.

اأقـ�سـامـه:
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األمـثـلــة
التو�سيح الـمثال نوع الـمد م

احلرف  يف  الألف  هو  املد  حرف  اأن  املثال  هذا  يف  ُنالِحظ 
)لم(، جاء بعده حرف مدغم فيما بعده وهو امليم املدغمة يف 
امليم التي بعدها، ولذا �سمي مدا لزما حرفيا مثقال، وحكمه 

لزوم املد �ست حركات.

مد لزم حريف مثقل 1

ُنالِحظ يف هذا املثال اأن حرف املد هو الياء يف احلرف )ميم(، 
جاء بعده حرف �ساكن غري مدغم فيما بعده وهو امليم، ولذا 
�سمي مدا لزما حرفيا خمففا، وحكمه لزوم املد �ست حركات.

مد لزم حريف خمفف 2

نشاط     1 

أقرأ الكلمات اآلتية مطبقا املد الالزم احلرفي: 
 ﴾ ﴿        ﴾ ﴿        ﴾ ﴿

عدد حروف الهجاء الواقعة في فواحت السور أربعة عشر حرفا ، جمعها بعضهم في قوله: )طرق 
سمعك النصيحة(، وبعضهم جمعها: )ِصْلُه ُسَحيًرا َمْن َقَطَعَك(، وهي ال تخرج عن حاالت ثالث:
﴾، ولم مُيَّد؛ ألنه اليحتوي على حرف مد. ﴾ و ﴿ 1 ما ال مُيَدُّ أصال: وهو األلف في أول ﴿

اأحوال حروف الهجاء يف اأوائل ال�سور :

﴾ ﴿
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نشاط    2 

املد،  نوع  بيان  مع  فيها مد الزم حرفي،  التي  احلروف  اآلتية  الكلمات  َأستخرُج من 
وحكمه، ومقداره، وسببه:

�سببه مقداره حكمه نوعه حرف املد احلرف م

خمفف الألف كاف 1
2

3

4

5

6

7

2 ما ميد مدا طبيعيا: وهي احلروف اخلمسة )حي طهر( وهو ليس من قبيل املد الالزم؛ لعدم 

وقوع ساكن أصلي بعد حرف املد.
3 ما  ميد مدا الزما: وهي ثمانية أحرف، مجموعة في جملة: )كم عسل نقص( أو )سنقص 

علمك(، فهذه متد ست حركات ما عدا حرف العني فيجوز فيه القصر والتوسط واملد.
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نوعه املد الالزم احلريف الأمثلة

 ﴾ قال اهلل تعالى : ﴿

﴾ قال اهلل تعالى : ﴿

قال اهلل تعالى : ﴿      ﴾ 

﴾ قال اهلل تعالى : ﴿

التقومي

ف المد الالزم الحرفي. 1 عرِّ

2 ضع العناوين اآلتية أمام المعنى الذي يدل عليها:

) المد الفرعي، المد الطبيعي، المد(

3 اقرأ األمثلة اآلتية جهرا، ثم استخرج المد الالزم الحرفي وبين نوعه:

املعني العنوان

إطالة الصوت بأحد حروف املد أو بأحد َحْرَفِيِِ اللني.

ما ال تقوم ذات احلرف إال به وال يتوقف على سبب.

الذي يتوقف على سبب وتقوم ذوات احلروف بدونه.

]القلم: 1[.

] ال�سعراء: 2-1[.

]�ض: 1[.

] الروم: 2-1[.
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثاين

من الآية رقم )31( اإلى الآية رقم )35( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )31( إلى اآلية )35( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )31( إلى اآلية )35( تالوة مجودة، مع تطبيق 
املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،   ۀ  ،   ڱ  ں       ڇ   ،  ک 

)المد المتصل، المد المنفصل، المد الالزم( أحد هذه المدود ورد في آيات الدرس 

أربع مرات، فما هو؟
.......................................................................................................

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

نشاط  
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالثالث

من الآية رقم )36( اإلى الآية رقم )40( تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )36( إلى اآلية )40( تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )36( إلى اآلية )40( تالوة مجودة، مع 
تطبيق املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

  ، ،      ى  ،   ڦ  ڦ  ،    ۅ  ۅ  ،   ۈ      ھ   ھ 

.   چ  ،   ڈ  ژ 

أستخرج من اآلية رقم )37( ثالثة أمثلة لمدود مختلفة.
................................................................................................. 

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

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

1

2

3

نشاط  
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الدر�س
تالوة سورة فـاطـرالرابع

من الآية رقم )41( حتى نهاية ال�سورة تالوة جمودة 
مع التاأكيد على تطبيق املدود

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تــمــهـــيد:

الـ�سـمــاع:

يتلو املعلم سورة فاطر من اآلية )41( حتى نهاية السورة تالوة مجودة 
ويالحظ الطالب تطبيق املدود.

الــعــر�ض:

يتلو الطالب من املصحف سورة فاطر من اآلية )41( حتى نهاية السورة تالوة مجودة مع 
تطبيق املدود.

يتدرب الطالب على نطق الكلمات اآلتية نطقا صحيحا.

. ،    ۅ  ۅۉ     ،    ے        ڳ  ڱ  ڱ    

ورد في اآلية األخيرة أمثلة لثالثة من المدود، أستخرجها بحسب أنواعها:

نشاط  

نــوع الـــمد الـمـثـال
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لل�سف ال�ساد�س البتدائي
الف�ســل الــدرا�سـي الأول

طبعة  1442 - 2020

تالوة القراآن الكرمي وجتويدهتالوة القراآن الكرمي وجتويده

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

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

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

وجتويده

رقم الإيداع : 1434/2894

ردمك : 978-603-502-191-3


