
 (.لثايناجلزء ااملناِهُج الدِّراِسيَُّة، أحكاُم التَّجوِيد: ) العنوان:
ُمخُتَرة ذذذ م:  ٌ راِسررريَّة   املَََّكرررة  نُبذذذ ِتِررراراِ لََّنررراِهِج الدِّ رررِديباِ ماات ْت يَّرررُة تَر َِ تُعَتبَررررُه هررردَّ املرررامَّي الِعَّ

ِن هدَّ املامَّي مرا َخرَت ُّ ِبِدراَسرِة أحكراِم التَّجويرِد،  َت ِب، مِمن ِض ِة لَّطُّّلا َْ َُوجَّ
العهبيَّة السُّعوميَّة امل

ٌة إىل ِستَِّة ُمسَتوياٍت، ممِ  ََ ستوى امهي ُمقسَّ
ُ
َل عَّيه امل ََ ِمرن املوضروعاِت مرا  لثاينن أهمِّ ما اشت

 يَّي:
.عهِيفُ تَّ ال -1 َِّيِّ التَّطِبيِقيِّ ََ َِيِّ النَّظهي، مالَع ُه أقساِمه: الِعَّت    بِعَّتِم التَّجوِيِد، مذِكت
ََف: عَِبيعِررريا، مَعهِعررريا، مأأَّ ال هِعررريَّ بيررراُأ أحكررراِم  -2 ََدِّ مأقسررراِمه، مأىَّررره عَّرررب ِقسررر الرررر

ررررررل، مالررررررّلا ِم، ماملرررررردِّ العرررررراِر   ِِ نَ 
ُ
ُتَِّررررررل، مامل

ينقِسررررررم برررررردمرَِِّ إىل ِسررررررتَّة أقسررررررام: امل
 لَّسُّكوأ، ممدا الَّاف، ممدا الَبَدل.

ررِتيعاب  -3 َِّ يَرِتما است ررٍم ِمرن امقسراِم مااكثررار منْرا  حرر رُه اممِثََّرة التَّطِبيقيَّررة ِلكرِل ِقست ذِكت
يَّة.  َِ  الطااِلِب لََّامَّي العَّ

ََمَوَعٍة من امسِئََّة مالتََّارين بعرد اايَرة كرلِّ َمرٍ   مجرِل تهِسريِع املعَّومراِت  عَهتحُ  -4
  َلَدى الطااِلب. 
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خيد خو خج خالر خخكامُخأح خ
خدائيسخاالبر خالَات خخف خلة خل خ
خيم خ  خالك خخ آن خالقُخخيظ خف خح خسخت خدار خت خ
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خبسمخاهللخال حمنخال حيم
خ  



خ:ي خدائ خر خعخاالب خاب خال  خخف خهخفيخالة خرُخراسُخقخد خب ختاخس خيناتخعلىخم  خت خ
خل:األو خخينُخم  خالر خ

 .هآأِ القُ  يِ ّلمَ تِ  ن آمابِ مِ  ةِ ّلثَ ه ثَ : اذكُ 1 
 ؟ هآأَ ع القُ ََ ست ي عَّيك عندما تَ غِ : ماذا ينبَ 2 
َِ َِّ عت مترَ  هآأِ القُ  مِ َُّّ عَ ترَ  لِ ضت عَ  عَّب لُّ دُ يثاِ يَ دِ ذكه حَ : اُ 3   .هِ ي
 َا.ُْ نرت بيرِّ  ،له أجهاأ ةٍ عوبَ ُِ هآأ بِ القُ  أ: الدي يقهَ 4 
 .ا ِ َّنا َوَّ لِ معََّّ  َوا القهآأَ تعََّّ   سولِ الهَّ  ن أصحابِ مِ  ةٍ ّلثَ ثَ  ه أمساءَ : اذكُ 5 
ِِّ : اُ 6   ْا.ََ كت  حُ مبفِّ  ،يعاذَ تِ ّلست لِ  يَ املختارَ  ةَ يغَ ذكه ال
 مي.هِ الكَ  هآأِ ن القُ ي مِ عاذَ االستِ َملِيَل ه : اذكُ 7 
  ؟هآأِ ن القُ ي مِ عاذَ : هل االستِ 8 
 ي.هاءَ مبَ  ه اليت بف امى الِ جُ مت ذكه امَ : اُ 9 
  ؟ ْاطِ سَ ي م  مَ هاءَ ل بَ   أمَّ  ةِ ََّ ََ ست م البَ كت : ما حُ 10 
 ؟ مملاذا ،؟ ةََّ ََ ست ف عَّب البَ قِ متَ  يِ ورَ ه السُّ آاِ  لَ ِِ : هل جيو  أأ تَ 11 

  



خي:ان خالث خخينُخم  خالر خ
  قال اهلل تعاىل:

    ال حمنخال حيمبسمخاهللخ

 ني مي زي  ري  ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل  ىل مل ُّ 
 مث هت  مت  خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 ين  ىن  من خن  حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ىي مي  خي حي جي يه  ىه  مه جه
  َّ رئ ِّ َّ

 ج منْا ما يَّي:خِه تَ ة مث است قَ ابِ اقهأ اآليات السا  -
 ي.احلَّقِ  ة ااظْارِ ََّ أمثِ  -1
 .ةٍ نَّ غُ  يِ غَ غام بِ ة اامت ََّ أمثِ  -2
 .يا يقِ احلقِ  ة ااا اءِ ََّ أمثِ  -3
 ّلب.ااقت  -4
 .يا وِ  َ  اء الشَّ ااات  -5
 ي.مَ دَّ وأ املشَ النُّ  -6

  



خالث:ينخالث خم  خالر خ

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   قال اهلل تعاىل:
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث
[.17 – 1]الطارق:  َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل  

 ةِ اسَ ها   كُ  ثالٍ مِ  ك عَّب كلِّ تَ أ إجابرَ مِّ ممَ  ،طا ه اَ ما حتتَ  كمَ  حُ مبفِّ ة، قَ ابِ اقهأ اآليات السَّ  -
 ينات.َهِ التَّ 

  



خ:يد خو خج خالر خخم خل خةخفيخع خت خد خق ختُخ
ِة يَّ هآىِ القُ  َاتِ َِّ ث   الكَ حَ بت يرَ  مٌ َّت مهو عِ  ،تعاىل اهللِ  كتابِ ه بِ قِ َُّّ عَ ترَ لِ  َّومِ العُ  فِ هَ شت ن أَ يد مِ جوِ التَّ  مُ َّت عِ 

 يم.َِّ السَّ  قِ طت ن النُّ ْا مِ قَّ حَ تَ ست ْا ممُ قَّ حَ  ن حيث إعطاء احلهمفِ مِ 
 املشايع. أعواَِّ ن ي مِ قِّ ََّ الترَّ د بِ ؤاَ ميُ  -

خه:أقساتُخ
 .يا َِ َّت معِ  ،يا َِّ ََ عَ  :فََ ست إىل قِ  يدِ جوِ التَّ  مُ َّت م عِ سِ قَ نرت يرَ 

خلاألو خخمُخس خالق خ
ََّ   تعاىله اهللُ لَ همي كَا أىزَ هآأ الكَ القُ  يُ ّلمَ مهو تِ  :ي خم ل خيدخالع خو خج خالر خ  .د عَّب رسوله حم
 باِ.ماجِ  يدُ جوِ عيكوأ التَّ  يِّ اجلَِّ  نِ حت ا عند الََّّ أما  ،يا اجلَِّ  نِ حت الََّّ  مِ دَ هط عَ شَ بِ  ة نَّ سُ  :هكمُخوحُخ
: بقهي]ال   َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  ه تعاىل:يد قولُ جوِ ة التَّ يَّ عَّب أهِّ  ا يدلُّ مما 

121.]  
  [.4: زمال]امل َّيه ىه مه جه ين ىن ُّ  مقوله تعاىل:

 يان خالث خخسمُخالق خ
 :(ي خ  خظ خالن خخ:أي)خي خم خل خيدخالع خجو خالر خ

 ين.ه   الدِّ قُّ  َ ن الترَّ يد مِ جوِ التَّ  مِ َّت عِ  ةُ راسَ ممِ  ،ةيَّ َِ َّت ه العِ يد مأحكامِ جوِ د التَّ واعِ قَ  ةُ عَ عهِ مهو مَ 
رررَُّّ عَ ترَ عررر ذا قرررام بِ  رررمهرررو مُ  ،فط احلكرررم عرررن البررراقِ قَ ة َسررره مجاَعرررَِ م عََّّررر  سرررولَ الهَّ  مأَّ   اِ دا ِجررر ما ِْ

 ّلم.عَّيه السَّ  يلَ بِ ي جِ حت الوَ  فِ مِ اَّ عن أَ قا ََّ ماِ كَا ترَ َموَّ  ميَ هِ الكَ  هآأَ ه القُ أصحابَ 
اِ كَرا ضارغَ  هآأَ القُ  أَ هَ قت َّ أأ يرَ هَّ ن سَ مَ ، عقال:" اهلل بن مسعوم يقهأ مسع عبد  بَّ النَّ  أأَّ  مرَ عَّقد مَ 

 .(1)" دبت عَ  أمِّ  أ عَّب ابنِ هَ قت يرَ َّت عرَ  لَ زِ ىت أُ 
  

                                                 
 (. 15/542(، مابن حباأ   صحيحه )36( بهقم )1/15أاهجه أمحد   مسندَّ )( 1



َِّررِمرر يٌ ثِررن كَ ملقررد أتَقرر اهلل  معبررد، (1) بعترربررن كَ  با أُ  :هررؤالءن ِمرر ،ظرروَّ ِ هآأ محَ ي الُقررهاءَ ة قِررحابَ ن ال
مأبو موسب  ،(5)تم يد بن ثابِ  ،(4)ممعاذ بن جبل، (3)مسامل موىل أب حدي ة ، (2)ابن مسعوم
 مغيهم رضي اهلل عنْم أمجعف. ،(8)بن أب عالب معَّيا  ،(7)معثَاأ بن ع اأ ،(6)امشعهي
ت عرن بَرعَّقرد ثرَ  ،أارهىي أحياىراِ هاءَ ْم الِقرمب مساعِ  ،َاع أحياىاِ باالستَ  دهمعاهَ يتَ   بُّ عكاأ النَّ 

أأ هين أَمرر اهللَ  إأَّ  بررن كعررب:" با مُ  ه قررال: قررال رسررول اهلل أىررب بررن مالررك رضرري اهلل عنرره أىَّرر
 .(9)"يكِ بت يرَ  با ل أُ عَ عجَ :"قال أىب ". اك يلمسا  اهللُ ؟ قال:"  مسااين لك قال: اهللُ  ". عَّيك أَ هَ أقرت 

قَّرت:   ".أ عَّريَّ اقرهَ :"  با اهلل بن مسرعوم رضري اهلل عنره قرال: قرال يل النَّر عن عبد تَ كَا ثبَ 
سراء النِّ  يَ عَّيره سرورَ  عقرهأتُ  ". ييِ ن غَ ه مِ مسعَ  أأ أبا حِ إين أُ . قال:" ؟ لمعَّيك أُىزِ  ،عَّيكَ  أقهأُ 

 َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ  غرررررررررررررت:ََّ حرررررررررررررِ برَ 
 .(10)" عاأدرِ ناَّ تَ يت ع ذا عَ  " كبُ ست حَ  :"قال. [.41: النساء]

مأب برررررن   ،ممعررررراذ ،مسرررررامل ،اهلل برررررن مسرررررعوم ة: مرررررن عبررررردَعرررررن أربرَ ِمررررر هآأَ دما الُقرررررُاررررر:"مقرررررال 
 .(11)"كعب

                                                 
 ه(، مقيل غي ذلك.32بعض الُقهآأ لإلرشام مالتَّعَّيم، مات سنة ) مقهأ عَّيه النَّبِّ  سيِّد الُقهااء قهأ عَّب النَّبِّ ( 1

 ه(.43مات باملدينة سنة ) عبد اهلل بن مسعوم عه  القهآأ عَّب النَّبِّ ( 2

 ه( رضي اهلل عنه.12سامل موىل أب حدي ة مات يوم اليَامة سنة )( 3

ََّد باحلّلِل ماحلهام، مات سنة معاذ بن جبل أحد الدين مجعوا القهآَأ ح ظاِ عَّب عْد رسول اهلل ( 4 ، مهو أعَّم أُمَّة حم
 ه(.18)
ي لَّنَّبِّ ( 5 ه(، 45هآأ مب بكه ملعثَاأ رضي اهلل عنَْا مات سنة )مأِمينه عَّيه، مهو الدي َكَتب القُ  ِمن كتااب الَوحت

 مقيل غي ذلك.

تاِ بالُقهآأ، مات سنة ) عبد اهلل بن قيب عه  القهآأ عَّب النب ( 6  ه(.44مكاأ ِمن أعتَيب النااِ  َصوت

  ظاِ عَّب رسول اهلل أمي املؤمنف مثالث اخلَّ اء الهاشدين مأحد الساابقف إىل ااسّلم مأحد الدين مجعوا القهآأ ح( 7
 ه(.35عقتل مظَّوماِ سنة )

قتل َمظتَّومِا   َرمضاأ سنة  أمي املؤمنف مرابع اخلَّ اء الهاشدين، مأحد الساابقف عه  الُقهآأ عَّب رسوِل اهلِل ( 8
 ه(.40)

ال ضل، بهقم ( كتاب صّلي املساعهين، باب: استحباب قهاءي القهآأ عَّب أهل 1/550رماَّ مسَّم   صحيحه )( 9
(799.) 

َمعاأ ( 10  (.4582رماَّ البخاري   كتاب الت سي بهقم ) -تدرعاأ: َتدت

 (.4999، رقم )أاهجه البخاري   كتاب عضائل القهآأ، باب: القهاء من أصحاب النب ( 11



 ،ْررايقُ ي حتقِ غِررهآأ الكررهمي ينبَ ي الُقررهاءَ ِقررلِ  ةِ تَررة ثابِ يَّرر ِ يت مكَ  ،ةِ نَرريرَّ عَ مُ  ةِ يغَ هنرراك ِصرر عَّررب أأَّ  لُّ هرردا يرردُ  مكررلُّ 
رر ِِّ رر ،هآأ الكررهميالُقرر لَ ىررزِ أُ مهبررا ، ي عنرره املررواوذَ   ةَ مهرري ال ََ  فَ عقررد اررالَ ْررا ْررا أم أهََّ  َ ن االَ ع

ََّاء ح العُ ََّ طَ ي هدَّ هي اليت اصت هاءَ ة القِ  َ مصِ  ،اهللُ  لَ ىزَ  ما أبغيِ  هآأَ أ القُ هَ مقرَ  ،  هدا اجملال ةَ نَّ السُّ 
 يد.جوِ التَّ ْا بِ تِ يَ َِ ست عَّب تَ 

خاألسئلة:
 ه.ه أقسامَ ماذكُ  ،يدَ جوِ ف التَّ هِّ : عَ 1 
 ؟ هآأِ ئ القُ باِ عَّب قارِ ماجِ  يا َِّ ََ يد العَ جوِ مِ يكوأ التَّ : 2 
 ي.َِّ ََ العَ  جويدِ ة التَّ يَّ عَّب أهِّ  ن القهآأ يدلُّ يّلِ مِ لِ ه مَ : اذكُ 3 
 .يا َِ َّت العِ  يدِ جوِ ة التَّ يَّ عَّب أهِّ  يدلُّ  ن القهآأِ يّلِ مِ لِ ه مَ : اذكُ 4 
 .يا َِّ ََ العَ  يدَ جوِ ف التَّ هِّ : عَ 5 
  منْم.ةِ ّلثَ ه ثَ اذكُ  ،هآأالقُ  يِ هاءَ قاأ قِ ه ب تت ن أصحابِ ى هاِ مِ  اهلل  رسولُ   َّ : اَ 6 

  



خ:هُخوأقساتُخخد خالم خ
خ:د خالم خخيفُخع  خت خ

َِّ هو: إعالَ  املدا   .املدا  فِ حبهت  تِ وت ة ال
 : املدا  همفُ حُ 

 ي م أ
خلة:األتث خ

خف  خالح خخثالالم خخةاآلي خ
 حم جم يلُّ 

  َّ خم
 (2)قهيش: 

ررررراملِرررررخحم وح مرررررا امل تُرررررة نَ اكِ ف السا
 ْا.َّقب

 مب زب رب يئُّ 
 َّنب
 (5)املاعوأ:

رررررر نب َُ نَ اكِ الرررررروام السا وم مررررررا ة املضرررررر
 .اَّْبت قرَ 

 َّىم مم خم حم ُّ 

 (7)العاميات:

رررررراليرررررراء  ىم ور مررررررا ة املكُسررررررنَ اكِ السا
 ْا.ََّ برت قرَ 

خ
خراج:ن خاالسر خ

 توحاِ. ت مَ  اَّْبت مما قرَ  ةِ نَ ساكِ  ف أأ تكوأَ املِ  دِّ ََ ط لِ شتَ يُ  -
 َوماِ.ضت ْا مَ بََّ مما قَ  ةِ نَ أأ تكوأ ساكِ  الوامِ  دا ََ ط لِ شتَ يُ  -
 وراِ.سُ كت مما قبَّْا مَ  ةِ نَ أأ تكوأ ساكِ  الياءِ  دا ََ ط لِ شتَ يُ  -

  



خة:خل خاألسئ خ
 :املدا  فِ هت حَ  ياأِ مع بَ  ،عيَا يويت املدَّ  (1)جخِه استَ : 1 

 [.٤النا : ] َّىق يف ىف يث ُّ قال تعاىل:  (أ)
 [.٢النِه: ] َّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّ  قال تعاىل: (ب)
 [.4القارعة:] َّمت رتزت يب ىب ُّ قال تعاىل:  (ج)
 زي ري  ٰى ين  ىن نن  من  زن رن  مم ام ُّ  قال تعاىل:  (م)

 [.1البينة:] َّمي
 [2املاعوأ:] ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ُّ قال تعاىل:  (ه)
 .دا ََ رف الهِّ : عَ 2 
 يح اخلطو:حِمع تَ  (،اطو)أم  (،صحر: )ب ب: أجِ 3 

  (أ)
َ
 الياء. ،الوام ،فهمعه: املِ حُ  دا امل

 ناِ.ْا ساكِ َّمما قب يِ كسورَ أأ تكوأ مَ  الياءِ  دا ََ ط لِ شتَ يُ  (ب)
 توحاِ. ت ْا مَ مما قبََّ  ةِ نَ املف أأ تكوأ ساكِ  دا ََ ط لِ شتَ يُ  (ج)

 ؟ الوام دا ََ ط لِ شتَ : ماذا يُ 4 
  

                                                 
َعَِّّم: * يُوضِّح املَعَِّّم بعَض اممِثََّة ِلألِلف مالوام ماليراء غري املِديَّرة، مثرل( 1 َُ ُتوَحرة لَّ : )تروتَِيْم(، ع ري هردا املثرال اليراء َم ت

 ملدلك ال تُعَتب ِمن ُحهمِف املدا، م)الَوسوا (  مأَّ الواَم م توَحٌة.
توحاِ.  * امِلف السااِكَنة ال يكوأ ما قَربتَّْا إالا َم ت



خد خالم خخأقسامُخ
خي خع خ  خالف خخد خالم خخ-خي خيع خب خالط خخد خالم خ

خ:ي خيع خب خالط خخد خاًل:خالم خأو خ
يا يعِ بِ الطَّ  دا ََ رال يفُ عهِ تَ 

 .وأٍ كُ أم سُ  زٍ ن َهت مِ  بٍ بَ ف عَّب سَ قَّ وَ ترَ هو: الدي ال يرَ  (1)
خ:ي خيع خب خالط خخد خلةخعلىخالم خأتث خ

خيحوض خالر خخثالالم خخاآلية
 مب خب حب ُّ 

خ(9)عه: َّهب
املرررررررررررررف )ثابترررررررررررررة   الوقرررررررررررررف خهب

 مالوصل(
 َّحك جك ُّ 

 (86)عه:

 ثابتة   الوقف مالوصل(الياء ) حك

 َّ      خن حن جن يم ُّ 

 (59)امىبياء:

 الوام )ثابتة   الوقف مالوصل( يم

 جن مم خم حمُّ 
 َّحن

 (11)النساء:

املرررررف )ثابترررررة   الوقرررررف ممأ  جن
 الوصل(

 َّٰى ننىنين منُّ 
 (34)امحزاب:

ثابترررررة   الوقرررررف ممأ املرررررف ) ين
 الوصل(

 َّرث ىتيت ُّ 
 (3)النِه:

الضررررررررَي ثابررررررررت    مررررررررد هرررررررراء رث
 الوصل ممأ الوقف 

 ىي مي خي حيُّ 
 َّيي
 (45)عاعه:

   مررررررررد هرررررررراء الضررررررررَي ثابررررررررت ىي
 الوصل ممأ الوقف

                                                 
ُِه ( 1 َِّ مال يَزِيد عَّيه.ممسِّي باملدا الطَِّبيِعيا  مأَّ الشَّخَ  َسِويا الطَّبتع ماملنِطق ال يُرنتِق  عن َحدِّ



خراج:ن خاالسر خ
أم  ه ممأ إسهاعٍ طِ ست أم بَ  عِ صبُ  امُ ضِ بت قرَ  قدارُ ة مِ ماحلهكَ ) ،فت ترَ كَ َه حَ  مبقدارِ  دا ََ ريُ  يا يعِ بِ الطَّ  املدُّ  -1
 .(يٍ واِ تَ 

ََ لِ  -2  هي: م  ،والٍ حت ة أَ ّلثَ ثَ  يا يعِ بِ الطَّ  دا َّ
 .(أ)ة ََّ كَا   اممثِ   فِ قت مالوَ  لِ صت تاِ   الوَ ثابِ  دُّ ََ رأأ يكوأ ال (أ)
ررررممأ الوَ  فِ قتررررترررراِ   الوَ ثابِ  املرررردُّ  أأ يكرررروأَ  (ب) ىرررراِ وَّ نرَ مُ  املرررردِّ  فُ هت مذلررررك إأ كرررراأ َحرررر ،لِ صت

 .(ب)َّة كَا   اممثِ   ِبِ بالنَّ 
ررترراِ   الوَ ثابِ  أأ يكرروأ املرردُّ  (ج) راِ بعررد دَّ َقررمُ  املرردِّ  فُ هت مذلررك إأ كرراأ َحرر ،فِ قتررممأ الوَ  لِ صت

 .(ج)ة ََّ كَا   اممثِ   ،فكَ هِّ حَ تَ ة بف مُ عَ الواقِ  ةِ املوصولَ  يِ َِ هاء الضَّ 
خيبات:ر خد خت خ

 ه:تَ محالَ  يا يعِ بِ الطَّ  ح املدَّ ضِّ : مَ 1 

 َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  قال تعاىل: (1)

 [.18 -١٩الَّيل: ]
االى طار: ] َّخت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ ُّ  قال تعاىل: (2)

١٩.] 
 َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  قال تعاىل: (3)

 [.23-22-٢1عبب: ]
-32النبو: ] َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم  ُّ  قال تعاىل: (4)

33-34.] 
املط  ف: ] َّمغ جغ مع جع مظحط مض ُّ  قال تعاىل: (5)

٢٦.] 
 .يا يعِ بِ الطَّ  املدَّ  (1)فهِّ : عَ 2 

                                                 
ٍة عيْا َمدا مثل )َموتِعدي(، ميُربَرفِّ أأَّ َحهتَف املدِّ مل يوِت بَرعتدَ ( 1 ََ َعَِّّم: * يُرَوضِّح املَعَِّّم التَّعهِيَف ِبَكَِّ َُ َّ َهتٌز مال ُسكوأ، لَّ

ٍة عيْا هز مثل: )السََّاء(، مُسكوأ مثل )ءالئن(. ََ  مذلك مبقاَرىَِته ِبَكَِّ



 .يا يعِ بِ الطَّ  املدَّ  ه حاالتِ : اذكُ 3 
 ؟ يا يعِ بِ الطَّ  دار املدا قت : ما مِ 4 

خ:ي خع خ  خالف خخد خثانياً:خالم خ
خ:هُخأنواعُخ
 هي:م  ،ة أقسامٍ تَّ ي إىل سِ عِ هت ال َ  م املدا سِ ينقَ 
 .(لدَ بَ ) دا مَ  -3.           (لِِ  َ نرت مُ ) دا مَ  -2.                   (لِِ تَّ مُ ) دا مَ  -1
 .(مال ِ ) دا مَ  -6.                (فلِ ) دا مَ  -5         .(كوأَّسُّ   لِ عارِ ) دا مَ  -4
خل:ة خر خالمُخخد خالم خخ-1
 ي.دَ ة ماحِ ََ َِّ ه   كَ بِ  لٌ ِِ تَّ مُ  زٌ َهت  دِّ ََ رال فِ هت حَ  دَ عت ويت برَ ل هو: أأ يَ ِِ املتَّ  دُّ ََ ره: الي ُ عهِ تِ 

خه:رُخل خأتث خ
خف  خالح خخثالالم خخةاآلي خ

 َّ ىل مل خل ُّ  

(1)االى طار:  

خ
خ

رررَِّ ها هرررزي   الكَ ف بعررردَ املِرررخمل ة ََ
 ْا.ى سِ 

 يم ىم مم خم حم ُّ  
َّخن حن جن  

(53)يوسف:  

 

رررررررَِّ ي   الكَ هرررررررزَ  َّالررررررروام بعررررررردَ  ىم ة ََ
 ْا.ى سِ 

                                                                                                                                            

ر* يُربرَ  َه املسَتِديَه عَّب امِلف   كََّة )قرالوا( يردلُّ عَّرب  ِيراَمي ذلرك احلرهِف عرّل يُرنتطَرق بِره   الَوصت ِِّ ت ب أأَّ ال ِل فِّ لَّطُّّلا
 مال   الَوقتِف.

ا يُرنتَطق ِبه. َتب مإَّنَّ َِي ُمَقدَّر، مبعىن أىَّه ال ُيكت ب أأَّ املدَّ بعد هاء الضَّ  * يُوضِّح لَّطُّّلا
.* يُوضِّ  َِي املوُصوَلة بوام أم ياء َصِغيَتَرفت ِب أىَّه يُهَمز لر)هاء( الضَّ  ح لَّطُّّلا



     َّىل مل خل ُّ  

(23)ال جه:  

 

رررررررَِّ َّ هرررررررزي   الكَ اليررررررراء بعررررررردَ  خل ة ََ
 ْا.ى سِ 

(1)النَّبو:       َّ مل خل ُّ   

 

رررَِّ ي   الكَ املرررف بعررردها هرررزَ  مل ة ََ
 ْا.ى سِ 

خ:(1)خراجن خاإلسر خ
 .جوب املدا ل: مُ ِِ املتَّ  املدِّ  مُ كت حُ  -1
 .هكاتٍ ب حَ ع أم َخت بَ رت أَ  دُّ َّ: يَ دِّ قدار مَ مِ  -2

خلة:األسئ خ
 ه:بَ بَ  سَ مبفِّ  ،ويتل عيَا يَ ِِ املتَّ  ج املدَّ ِه خت : استَ 1 

 يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ُّ  قال تعاىل: -1
   (.24)الزمه:  َّ  رن مم ام

 (.١البمج: ) َّ خن حن جن ُّ قال تعاىل:  -2
 زي  ري ٰىين  ىن  نن  من زن  رن  مم ُّ  قال تعاىل: -3

 جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 (.9: )احلجهات َّ جح مج حج مث هتمت خت حت

 ل.ِِ املتَّ  ف املدَّ : عهِّ 2 
 .يا عِ هت ال َ  املدِّ  ه أقسامَ : اذكُ 3 

  

                                                 
َعَِّّررم:* يُوضِّررح املَعَِّّررم أأَّ ِلزيرراَمِي املرردِّ الَ هِعرريا عَّررب املرردا الطَِّبيعِرريا )َسررَببتف(، هررا: )ا َررز أم السُّرركوأ(، ( 1 ََ ميكرروأ ا َررُز لَّ

 يَرَقع ا َُز قبل َحهتِف املدا كَا   َمدا الَبَدِل، أماا السُّكوأ عّل يَرَقع إالا بعد َحهتِف املدا. مالسُّكوأ بعد َحهتِف املدا، مقد
ررل ِمررن ِاررّلِل اممثَّررة املرردكوري مغيهررا ِمررن اآليررات الرريت  • ِِ رردِّ املتَّ ََ َِّرريا لَّ ََ بِرره التَّطِبيررَق الَع َيطتَُّررب املَعَِّّررم ِمررن ُعّلا

ٍل، مث ِِ ٍم ُمتَّ َِل عَّب ُحكت  ل اآليات   سوَري الطاارق، مسوري عبب، مسوري ال تح، مغيها.تشَت



خل:ة خف خنذ خالمُخخد خالم خخ-2
َت  ةِ ََ َِّ الكَ  هِ   آاِ  دِّ ََ رال فُ هت يت حَ وت ل هو: أأ يَ ِِ املن َ  ه: املدا ي ُ عهِ تَ  اليت  ةِ ََ َِّ الكَ  لِ مَّ   أَ  يُ زَ ما 

 ها.بعدَ 
خه:رُخل خث خت خأ خ

خف  خالح خخثالالم خخةاآلي خ
 َّمم خم حم جم ُّ 

   (2)الكاعهمأ:

   

  
 

   يٌ ها هررررزَ   )ال( بعرررردَ  فُ املِرررر حم جم
 (.ي )أَعتُبداهى مهِ أُ  ةٍ ََ َِّ كَ 

 جه ين ىن من  ُّ 
 (4)قهيش: َّيه ىه مه

ي   ها هرزَ   )الردي( بعردَ  الياءُ  ىن من
ََ كِ   .(مُْ ََ أاهى مهي )أععَ  ةٍ َّ

 مب هئ مئ هي مي  ُّ 
 (32)املناعقوأ:        َّهب

   يٌ ها هزَ )قالوا( بعدَ  الوام   هئ مئ
 (. اهى مهي )إأَّ ة أُ ََ َِّ كَ 

خ:(1)االسرنراج
 .وا  املدا : جَ لِِ املن َ  املدِّ  مُ كت حُ  -1
ََ َّ: يُ دِّ دار مَ قت مِ  -2  هكات.ب حَ أم َخت  عَ أربَ  دُّ ر

  

                                                 
ر( 1 ََ رَل يرويت   َكَِّ ِِ رل ِمرن حيرث أأَّ املردَّ املتَّ ِِ رل ماملنَ  ِِ ب الَ هق بف املدا املتَّ َعَِّّم:* يُربَرفِّ املعَِّّم لَّطُّّلا َُ ٍة ماِحرَدٍي ماملردا لَّ

. ميويت بومِثٍََّة  تَرفت ََ ل يويت   َكَِّ ِِ  ُتوضِّح ذلك.املنَ 



خلة:األسئ خ
 ل عيَا يويت:ِِ املن َ  ج املدَّ خِه : استَ 1 

  (.1)الكوثه:     َّمث زث رث ُّ       قال تعاىل: -1
          (.1)املسد:       َّىف يث ىث نث مث ُّ   قال تعاىل: -2
     (.2)القدر:  َّيب ىب نب مب زب  ُّ  قال تعاىل: -3
  (. 28)ال جه:    َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ُّ  قال تعاىل: -4
 َّخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل: -5

     (.1)اجلن: 
 (.26)القَّم:   َّ نث مث زث رث  يت  ُّ  قال تعاىل: -6

 ل.ِِ املن َ  ف املدا هِّ : عَ 2 
 ؟ لِِ  َ املنرت  دار املدا قت : ما مِ 3 
 ؟ لِِ  َ املنرت  م املدا كت : ما حُ 4 

  



 ل:د خالب خخد خت خخخ-3
َت دَّ قَ ترَ هو: أأ ترَ  لِ دَ البَ  دا ه: مَ ي ُ عهِ تَ   .يٍ دَ ماحِ  ةٍ ََ َِّ   كَ  املدا  فِ هت عَّب حَ  يُ زَ م ا 

خ:هرُخل خأتث خ
خف  خالح خخثالالم خخةاآلي خ

ي ت ا َررزَ لَ دِ بتررأُ  (أأمررنْم) ْاأصررَُّ خ مهخَّ يه ىه مه ُّ 
  )املرررررف( املررررردِّ  اىيرررررة حبرررررهفِ الثا 

 ،ا َررررزِ  ةِ هَكررررب حَ نت ن ِجرررره ِمررررمىَّرررر
 ة.حَ تت مهي ال َ 

َّ من زن  رن مم ام ُّ 
 

ت ا َرررررررزي لَ بررررررردِ أُ  (أأيت) أصرررررررَّْا رن 
ه مىَّرر  )الرروام( املرردا  اىيررة حبررهفِ الثا 
مهررري  ،ة ا َرررزيهَكرررب حَ ن جرررنت ِمررر

 ة.ََّ الضَّ 
َّ حن جن يم ُّ 

ت ا َررررزي لَ برررردِ أُ  (إإمرررراأ)أصررررَّْا   حن 
ه مىَّرر  )البرراء( املرردا  ة حبررهفِ يَرراىِ الثا 
مهررري  ،ة ا َرررزيهَكرررب حَ نت ن ِجرررِمررر

 ي.هَ ست الكَ 

خراج:ن خاالسر خ
رررَِّ   الكَ  امصرررلُ  -1 ررر لِ دَ البَررر دا ع عيْرررا َمرررَقرررة الررريت يرَ ََ رررا تَ أاَّ  ،ةَكرررهِّ حَ تَ مىل مُ امُ  :ل عَّرررب هرررزتفَِ تَ شت
 ،ةََّركَرا   اممثِ   ،مىلامُ  يِ ا َرزَ  ةِ كَ حَه  بِ نت ن جِ مِ  د  مَ  فَ هت ة حَ يَ اىِ الثا  يُ ت ا َزَ لَ بدِ وُ عَ  ،ةنَ اىية ساكِ مالثا 

ت لَ بردِ اين أُ الثار م  املثرالِ  ،ةٌ وَحرتُ  ت مىل مَ  اميَ ا َرزَ  مأَّ    راِ لِ ة أَ يَراىِ الثا  ت ا َرزيُ لَ بدِ ل أُ ع ي املثال اممَّ 
 .يكسورَ مىل مَ امُ  يَ ا َزَ  مأَّ   اءِ ت يَ لَ بدِ ث أُ الِ م  املثال الثا  ،ةٌ ومَ َُ ضت مىل مَ  اميَ ا َزَ  مأَّ   ماماِ 
َُ حُ  -2  .وا  املدا ه: جَ ك
 كتاأ.َّ: حَه دِّ مَ  دارُ قت مِ 



خاألسئلة:
 به:بَ ح سَ ضِّ ممَ  ،ةيَ اآلتِ  ن اآلياتِ مِ  لِ دَ البَ  دا ج مَ ِه خت : استَ 1  

 ينىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّ  قال تعاىل: -1
 (.٦٩محزاب: )ا    َّمي زي ري ٰى

 هب مب  خب  حب جب  هئ  مئ خئ  حئ  جئ  يي ىي ُّ : قال تعاىل -2

    (.23: )ىوح  َّجت
 ين ىن من  خن حن جن  يم ىم ممُّ  قال تعاىل: -3

 (.3: عِهل)ا   َّ
 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ  قال تعاىل: -4

 من خنحن جن مم خم  حم جم  هلمل خل حل جل  مك لك خك حك
 (.11: )احلجهات َّهئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه هن

 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ  قال تعاىل: -5
 (.41: )احلج َّمل يك ىك مكلك اك يق ىق

 ل.دَ البَ  دا ف مَ هِّ : عَ 2 
 ؟ هَُ كت مما حُ ؟،  لدَ البَ  دا قدار مَ : ما مِ 3 
خ:كون خلس خل خخضُخالعار خخد خالم خخخ-4
 .فِ قت الوَ  لِ مجت   ٌ عارِ  وأٌ كُ سُ  املدا  فِ هت هو: أأ يويت بعد حَ  كوأِ َّسُّ   لِ العارِ  املدا  ه:ي ُ عهِ تَ 

خره:ل خأتث خ
خفُخ  خالح خخثالالم خخةاآلي خ

َّنت مت زت رت ُّ   
(1: )النا   

 

خ

) (  عَّب احلهفِ  نا ت قرَ إذا مَ   نت
)املف(  املدا  فَ هت ي حَ َِّ الدي يَ 

 فِ قت الوَ  مجلِ   نهكِّ سَ نا ىُ ع ىَّ 
ضاِ اِ عارِ دا مَ  املدا  فَ هت حَ  مَّندا 



 لَّسكوأ.
  َّمم ام يل ىل مل ُّ  

(3: لقَّم)ا  

 

 

( أ) نا عَّب احلهفِ  ت قرَ إذا مَ   مم
 ،(الوام) ي حهف املدا َِّ الدي يَ 

 فِ قت الوَ  مجلِ   نهكِّ سَ نا ىُ ع ىَّ 
ضاِ اِ عارِ دا مَ  املدا  فَ هت حَ  مَّندا 

 .كوأِ َّسُّ لِ 
َّ  حج  مث   هت مت خت ُّ   

 (.5: تكاثهل)ا
نا عَّب احلهف ) (  ت قرَ إذا مَ   حج

  (لياء)ا املدا  فَ هت ي حَ َِّ الدي يَ 
 فِ قت الوَ  لِ مجت   نهكِّ سَ نا ىُ ع ىَّ 

ضاِ اِ عارِ دا مَ  املدا  فَ هت حَ  مَّندا 
 .كوأِ َّسُّ لِ 

خ:(1)االسرنراج
 .وا  املدا : جَ كوأِ َّسُّ لِ   ِ العارِ  املدا  مُ كت حُ  -1
 اِ.تَّ بعاِ أم سِ رت  أم أَ فت ترَ كَ َه حَ  دا ََ رَّ: يُ دِّ دار مَ قت مِ  -2

خلة:األسئ خ
 كوأ.َّسُّ لِ  ةٍ ضَ عارِ  دممٍ ن مُ ج ما عيْا مِ خِه العاميات ماستَ  وريَ اقهأ سُ  -1
 كوأ.َّسُّ لِ  ةٍ ضَ عارِ  دممٍ ن مُ ج ما عيْا مِ ِه خت كاثه ماستَ اقهأ سوري التَّ  -2
 ؟مما حكَه  ،كوأَّسُّ لِ   َ العارِ  ف املدَّ عهِّ  -3
 ؟ كوأِ َّسُّ لِ   ِ العارِ  قدار املدا ما مِ  -4

  

                                                 
رردا العرراِرِ  لَّسُّرركوأ ِمررن ِاررّلِل اممثَّررة املرردكوري مغيهرر( 1 ََ َِّرريا لَّ ََ بِرره التَّطِبيررَق الَع ا ِمررن لَََّعَِّّررم:* َيطَُّررب املَعَِّّررم ِمررن ُعّلا

ِم املدا العاِرِ ، مثل اآليات   سوري التِّف مغيِها. َِل عَّب ُحكت َت  اآليات اليت َتشت



خين:الل خخد خت خخ-5
 .فِ قت الوَ  مجلِ   ٌ عارِ  وأٌ كُ سُ  فِ الَِّّ  فِ هت حَ  دَ عت برَ  عَ قَ ف هو: أأ يرَ الَِّّ  دا مَ  ه:يفُخع  خت خ
 َا.ُْ ََّ برت ناأ ما قرَ اكِ السا  (مالياء ،الوام)عاأ ها: هت له حَ  ه: وفُخحُخ
خه:رُخل ختث خأ خ

خف  خالح خخثالالم خخةاآلي خ
 ين  ىن من ُّ 
 َّيه ىه مه جه

خ(4: )قهيش

ف هت َّ حَ بعدَ  ةٌ م توحَ  اخلاءَ  مأَّ خيه 
ت ال اء نَ كِّ مسُ  ،ف )الوام(الَِّّ 

 ضاِ. كوىاِ عارِ سُ  فِ قت الوَ  مجلِ 
 جن يم ىم ُّ 

َّحن  

(3: )قهيش  

َّ حهف بعدَ  ةٌ توحَ  ت مَ  الباء مأَّ   حن
 اءالتا ت نَ كِّ مسُ  ،(الياءف )الَِّّ 

 ضاِ.كوىاِ عارِ سُ  فِ قت الوَ  مجلِ 

خ:(1)راجن خاالسر خ
 .وا  املدا : جَ فالَِّّ  دا م مَ كت حُ  -1
 اِ.تا بعاِ أم سِ رت  أم أَ فت ترَ كَ َه حَ  دا ََ رَّ: يُ دِّ دار مَ قت مِ  -2

خلة:األسئ خ
 ة:يَ اآليات اآلتِ ن ف مِ الَِّّ  دا ج مَ خِه : استَ 1 

)قهيش:  َّمم خم حم جم يل ملىل خل ُّ  قال تعاىل: -1
2 -3.)      

  َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  قال تعاىل: -2
 (. 28)مهمي:  

                                                 
َعَِّّم:* يُربَرفِّ ( 1 ََ ِب ال هق بف َمدا الَِّّف ماملدا العاِر  لَّسُّكوِأ.لَّ   املَعَِّّم لَّطُّّلا



 حل جلمك  لك خك حكجك  مق  حق  مف  خف حف جفمغ  جغ  مع ُّ  قال تعاىل: -3
 (.١٦غاعه: )    َّمل خل

 نن  من زن رن مم ام يل  ُّ  قال تعاىل: -4
 جبهئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي ىي نيمي  زي ري  ٰىين ىن
 (.٦ل تح: )ا   َّخب حب

 ف.الَِّّ  دا ف مَ هِّ : عَ 2 
 ؟ فالَِّّ  دا مَ  مُ كت : ما حُ 3 

  



خ:دود خعلىخالمُخخيباتُخر خد خت خ
 ؟ ههمعُ ؟ مما حُ  املدِّ : ما املقِوم بِ 1 
 ؟ يا عِ هت ال َ  املدا  ذكه أىواعَ : اُ 2 
 ل.ِِ املن َ  ل ماملدَّ ِِ املتَّ  بف املدا  قَ هت  ال َ : بفِّ 3 
 .كوأِ َّسُّ لِ   َ العارِ  ف املدا : عهِّ 4 
 هآأ الكهمي:ن القُ َا يويت مِ ل لِ ثِّ : مَ 5 

 .لصت ف ممأ الوَ قت ت   الوَ ثابِ  يُّ يعِ بِ عَ  دا مَ  (أ)
 .املدا  فِ هت حَ  ياأِ ل مع بَ ِِ تَّ مُ  دا مَ  (ب)
 .املدا  فِ هت حَ  ياأِ مع بَ  لٌ ِِ  َ نرت مُ  دا مَ  (ج)
 .لِ دَ البَ  دا مَ  (م)
 .كوأِ َّسُّ لِ   ُ العارِ  املدا  (ه)
 ف.الَِّّ  دا مَ  (م)

 6 : َِ  :هاغَ ل ال َ أك
 .املدا  فِ هت عَّب حَ  ........................ مدَّ قَ ترَ هو أأ ترَ  :لدَ البَ  دا ما  (أ)
 .املدا  ..................... لِِ املتَّ  م املدا كت حُ  (ب)
: عاأ هاهت ف حَ الَِّّ  دا ََ لِ  (ج)

 َا.ُْ ََّ برت ناأ.................ما قرَ اكِ .................م..................السا 
  



خ:مُخز خالل خخد خالم خخخ-6
 :وعاأِ ىَ  مهو
 .يا رعِ هت حَ رم ال ِ الّلا  املدا  -2.           يا َِ َِّ م الكَ  ِ الّلا  املدا  -1

خ:ي خم خل خالك خخمُخز خالل خخد خأواًل:خالم خ
 ة.ََ َِّ   كَ  يا َِّ صت أَ  وأٌ كُ سُ  املدا  فِ هت ويت بعد حَ هو: أأ يَ  يا َِ َِّ م الكَ  ِ الّلا  ه: املدا ي ُ عهِ تَ 
خه:رُخل خث خت خأ خ

خف  خالح خخثالالم خخةاآلي خخالمجموعة
خ
خأ

خ

َّ خت حت جت هب مب ُّ    
(.2-1: )احلاقة  

 

 ف املررررررررررررردا هت َحررررررررررررر جررررررررررررراءَ خمب 
 فٌ هت َّ َحرر)املررف( مبعرردَ 

مهررررو )القرررراف(  مٌ دَّ َشررررمُ 
 (1) ةََ َِّ   كَ 

َّ لك خك حك ُّ  خأ  

(33: )عبب  

 

 ف املررررررررررررردا هت َحررررررررررررر جررررررررررررراءَ   لك
 فٌ هت َّ َحرر)املررف( مبعرردَ 

م مهررو )اخلرراء(   دَّ َشررمُ 
 ة.ََ َِّ كَ 

خ
خأ

 مئ خئ حئ جئ ُّ  

  َّحب جب هئ

(64: )الزمه  

 

)الروام(  هف املدا جاء حَ  مئ 
م دَّ َشررررررمُ  َّ حررررررهفٌ مبعرررررردَ 

 ة.ََ َِّ وأ(   كَ مهو )النُّ 

خ
 ب

  حك جك مق حق  ُّ 

َّ خك  

 ىب نب مب زب ُّ 

 حق

 

  حق

 املررررررررررررردا  فُ هت جررررررررررررراء َحررررررررررررر
م َّ الررررّلا )املررررف( مبعرررردَ 

 مي.دَّ ة غي املشَ نَ اكِ السا 

                                                 
ٍم أصَُّه َحهتعاأ: اممَّل ساِكن، مالثااين ُمَتَحهِّك.(  1  كلُّ َحهتٍف ُمَشدَّ



َّ زت رت  يب   

)1( 
 

 جررررررررررررراء حرررررررررررررهف املررررررررررررردا 
م َّ الررررّلا )املررررف( مبعرررردَ 

 مي.دَّ ة غي املشَ نَ اكِ السا 

خ:(2)االسرنراج
 :وعاأِ ىَ  يا َِ َِّ الكَ  مُ  ِ الّلا  املدا  -1

ماِ كَا   دَّ شَ مُ  املدا  فَ هت ي حَ َِّ الدي يَ  احلهفُ  ل هو: أأ يكوأَ قَّ ثرَ مُ  يا َِ َِّ كَ   مٌ ال ِ  دا مَ  (أ)
 .(أ)ة ة اجملَوعَ ََّ أمثِ 

كَا   مٍ دَّ شَ  مُ يت غَ  املدا  فَ هت ي حَ َِّ الدي يَ  احلهفُ  ف هو: أأ يكوأَ خم َّ  يا َِ َِّ كَ   مٌ ال ِ  دا مَ  (ب)
 .(ب)   املثالِ 

 .فت وعَ كّل النَّ لِ  هكاتٍ حَ  تا سِ  مبقدارِ  دا ََ ر: يُ دار املدا قت مِ  -2
 .فت وعَ كّل النَّ لِ  جوب املدا ه: مُ َُ كت حُ  -3

خلة:األسئ خ
 ه:عَ وت  ىرَ فِّ مبرَ    اآليات اآلتية، َيا َِّ  م الكَ الّلا  هج املدَّ خت : استَ 1 

 نن  من زن رن مم ام  يل  ُّ  قال تعاىل: (أ)
 جبهئ  مئ خئ حئ  جئ  يي ىي  نيمي زي  ري  ٰىين  ىن
 . ( 6: )ال تح  َّخب حب

  َّّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ  قال تعاىل: (ب)
 (7: )ال احتة

 (34: )النا عات    َّ حئ  جئ يي ىي  ُّ  قال تعاىل: (ج)
 (32: )املط  ف   َّهب مب هئ مئ هي مي  ُّ  قال تعاىل: (م)

                                                 
َِيا املَخ َّف غي َهدين املثاِلَف   القهآأ ا91م51يوىب آية ( 1  لكهمي.، مال يُوَجد  دا النَّوع ِمن املدا الَكَِّ

َِيا ِمن ِاّلل اممثَّة املدكوري مغي ( 2 ََدا الّلا ِم الَكَِّ َِّيا لَّ ََ به التَّطِبيَق الَع هرا ِمرن اآليرات لَََّعَِّّم:* َيطتَُّب املَعَِّّم ِمن ُعّلا
، مثرررل اآليرررة رقرررم ) رريا َِ َِل عَّرررب املررردا الرررّلا ِم الَكَِّ ِارراعات، ماآليرررات ِمرررن سررروري الرررهمحن ما1الرريت تشرررَت جملاملرررة ( ِمرررن سررروري ال

 مغيها.



  م.الّلا  ف املدَّ هِّ : عَ 2 
 ؟ ف َّ املخَ  يا َِ َِّ الكَ  م ِ الّلا  ماملدا  لِ قَّ املثرَ  يا َِ َِّ الكَ  مِ  ِ الّلا  : ما ال هق بف املدا 3 

  



خ:ي خف خ  خالح خخمُخز خالل خخد خثانياً:خالم خ
ررأَ  وأٌ كُ ُسرر املرردِّ  فِ هت َحر دَ عترريت برَ وت هررو: أأ يَرر يا رعِررم احلهت  ِ الررّلا  : املردا هيُفذذع  خت خ عَّررب  َُّ جررا ُ هِ  فٍ هت   َحرر يا َِّ صت
 .فٍ هُ حت أَ  ةِ ّلثَ ثَ 

خه:رُخل خأتث خ
خد خةخالم خال خح خخثالالم خخةاآلي خخةوع خجمُخالم خ

خ
خأ

 خمحم جم يل ىل مل خل ُّ 
َّ حن جن يم ىممم  

(2-1: )البقهي  

  

 ن هرررررردَّ احلررررررهمفِ ِمرررررر فٍ هت َحرررررر كررررررلُّ خخل 
ررررأَ  ةِ ّلثَررررن ثَ ه ِمررررظُرررر ت أ لَ وَّ َكررررتَ يرَ  ف هُ حت

  مرريم( املررف ال يرردا  )ألررف، الم،
ا مأمارر ،دا َمرر ه لرريب حبررهفِ سررطَ مَ  مأَّ 

ماِ اِ ال ِ دا اأ مَ َا متدا م ع اَّ امليم مالّلا 
 هكات.حَ  تا سِ  مبقدارِ 

 جم يل ىل ملخلُّ  خأ

َّ خم حم  

(1: )يوىب  

 

 

 ررررررر  مرررررررن أ هررررررردا الََّّ وَّ َكررررررريتَ  (خل)   خل
أ وَّ )ألف( يتَكرررعرر (راءم، ال)ألررف، 

  مال يدا  فٍ أحهُ  ةِ ّلثَ ن ثَ ها مِ جا ُ هِ 
 دا َمررررررررر ه لررررررررريب حبرررررررررهفِ مسرررررررررطَ  مأَّ 

ة ّلثَررن ثَ جا هررا ِمرأ هِ وَّ َكرتَ م)الم( يرَ 
مأ   مرررررررراِ اِ ال ِ دا َمرررررررر ممترررررررردا  أحررررررررهفٍ 

مهررررو املررررف  دا ف َمررررهت مسررررطْا َحرررر
اِ دا َمررر م)را( متررردا  ،َّْرررابت امل تررروح مرررا قرَ 

 احلررهف فت هعرَ ماررا عَّررب َحرر  اِ يارريعِ بِ عَ 
مهرو املرف  دا اين منْا حرهف َمرالثا 

 ه.ََّ برت امل توح ما قرَ 
 يل ىل مل خل ُّ خأ

َّ  مم خم حم جم  

  أ ل رر ُ وَّ كررصررام( يتَ  ،الم ،)كرراف خل 
 فٍ أحررهُ  ةِ ّلثَررن ثَ منْررا ِمرر دٍ ماِحرر كررلِّ 
ف هت ْا َحرطُ َسرهدَّ امحهف مَ  مكلا 



(2-1: )مهمي  

 

 

  

ررعتُ  دا َمرر  ا احلهعرراأمأمارر ،مرراِ اِ ال ِ دا َمرر دا ََ
ررأ لَ وَّ َكررتَ عيَ يررا(  ،)هررا  دٍ ماِحرر كررلا    ُ  ت
 يِ هاءَ الِقرررر ف حررررالَ عَ هت ن َحررررا ِمررررَررررمنْ
)ها(  دا ََ عتُ  دا ف مَ هت اين منَْا حَ الثا 

 اِ.يا يعِ بِ اِ عَ دا م )يا( مَ 
 جم يل ىل مل خل ُّ  ب

 جن يم ىم مم خم حم

َّ ىن من خن حن   

(3-1: )الشورى  

 

 

رررررررمالَعررررررر املررررررريمِ   ىل مل خل  ،ف مالقرررررررافف مالسِّ
ة ّلثَررررن ثَ ْرررا ِمررررظُ  ت أ لَ وَّ َكرررريتَ  أحرررهفٌ 

ررعتُ  د  َمرر فُ هت ْا َحررطُ ممَسرر فٍ أحررهُ   دا ََ
ا احلرررررهف )حرررررا( مأماررررر ،مررررراِ اِ ال ِ دا َمررررر
رررررريُ عرَ  ه عَّررررررب مىَّرررررر  اِ يارررررريعِ بِ اِ عَ دا َمرررررر دا ََ
ِْ  ثاىِ فت عرَ هت حَ   .دا مَ  فُ هت َا حَ ي

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  
َّ مب زب رب  

(2-1: )عه  

منَْرررا عَّرررب  دٍ ماِحررر هرررا( كرررلُّ ،)عا   زئ
اين منَْرا الثار ،يِ هاءَ الِقر ف حرالَ عَ هت حَ 

اِ دا َمررررررر ملررررررردلك متررررررردا  ،د  ف َمرررررررهت َحررررررر
 اِ.يا يعِ بِ عَ 

َّ يف ىف يث ىثنث ُّ    

(1 :)القَّم  

 

 

ن ه ِمرررررظُررررر ت أ لَ وَّ َكرررررتَ يرَ  فٌ هت وأ َحرررررالنُّررررر نث  
رررأَ  ةِ ّلثَرررثَ   ،د  َمررر فُ هت طه َحرررَسرررمَ  فٍ هُ حت

 ماِ.اِ ال ِ دا مَ  ميدا 

خ:(1)االسرنراج

                                                 
َُعَِّّم:* املدا الّلا م احله ا املثَرقَّل هو: َمدا احلرهِف الردي يُر( 1   م احلره ا الرّلا  ثرل: )امل(، ماملردا َّ مِ دَ عتره مبرا برَ جائِرهِ  هم آِارغَ دت لَّ

 م )ق(. ،َّ مثل: )أ(دَ عت َّ مبا برَ هُ م آاِ غَ دت الدي ال يُ  احلهفِ  دا ف هو: مَ  َّ املخَ 



 :وعاأِ م احله  ىَ  ِ الّلا  املدا  -1
 ة اجملَوع )أ(.ََّ كَا   أمثِ   لٌ قَّ ثرَ مُ  (أ)
 ة اجملَوعة )ب(.ََّ كَا   أمثِ   فٌ خم َّ  (ب)
 وعف.ّل النَّ كِ جوباِ لِ مُ  هكاتٍ حَ  تا سِ  : يد مبقدارِ قدار املدا مِ  -3

 وعف.ّل النَّ كِ لِ  جوب املدا ه: مُ َُ كت حُ  -3
 ر.وَ السُّ  لِ    أمائِ ال يويت إالا  احله ا م  ِ الّلا  املدا  -4
 ايل:حو التا مهي عَّب النَّ  ،عاِ هت ه حَ شَ ة عَ أربعَ  رِ وَ ل السُّ   أمائِ احلهمف املوجومي  -5

 .دا مَ  ه ليب حبهفِ مسطَ  مأَّ   مهو املف ،ال يدا  مٌ ست قِ  (أ)
رة أَ مهي عَّرب خَسر ،اِ يا يعِ بِ اِ عَ دا مَ  دا ََ ريُ  مٌ ست قِ  (ب)  ،ا راء ،اءالطار ،اليراء ،احلراء)هري:  ،فٍ هُ حت

 .(الهاء
ررقِ  (ج) رر)هرري: ، مهرري ناىيررة أحررهف، م مرراِ اِ ال ِ دا َمرر يرردا  مٌ ست ِارر ،القرراف ،وأالنارر ،فالسِّ  ،امال

 .(الكاف ،امليم ،مالّلا  ،العف
 لة:األسئ خ

 ه:عَ وت  ىرَ مبفِّ  ،عيَا يويت  م احله ا الّلا   املدا : بفِّ 1 

    (.1: )القِ  َّ نن ُّ قال تعاىل:  (أ)
   (.1: )العنكبوت َّ خل ُّ قال تعاىل:  (ب)
 (.1: )ص َّ جم يل ىل ملخلُّ    قال تعاىل: (ج)
 (.1: )الهعد َّخلُّ   قال تعاىل:  (م)
 (.1: )الشعهاء َّنن ُّ  قال تعاىل:  (ه)
 (.1: )النَل َّ  خم حم جم يل ىل ملخلُّ قال تعاىل:  (م)

                                                                                                                                            

ََ لِ  يا َِّ َِ يق العَ طبِ به التَّ ّلا ن عُ م مِ َِّّ َّب املعَ يطُ  * ل َِ ن اآليات اليت تشرتَ ّلل امسئَّة املدكوري مغيها مِ ن اِ  م احله  مِ الّلا  دا َّ
ن سروري ِمر (1)ماآلية رقم  ،ن سوري امعهافمِ ( 1)ماآلية رقم  ،ن سوري يبمِ  (1)مثل اآلية رقم   م احله ا الّلا  عَّب املدا 

 .ق، مغي ذلك



  م احله .الّلا  املدا  ذكه أىواعَ اُ : 2 
ررررر3  َِ قررررردار ...................مِ .  ال يرررررويت إالا  احلررررره ا  م الرررررّلا  املررررردا  :اآلتيرررررةبررررراري ل العِ : أك
 َّ.................دِّ مَ 
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