
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://almanahj.com/ae/12islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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:                                                                                               االســــــــــــى
 :انـــــــــصف 

 

  

 

وعلى هذا ًجب . الُمظَهر إخراج كل حرف من مخرجه من غٌر زًادة في غنة الحرف: اصطالحا:انثياٌ:نغة : راإلظها  -1
و التنوًن عن الحرف الذي بعدها من غٌر سكت علٌه  .فصل النون الساكنة ا 

  }عرضن  أوم{:مثال   ......       أخي ىاك علما حازه غري خاسر:حروفو

 يكون اإلدغام بغنة إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد :االدغاو تغُة(أ):الدغاوا-2
 }اعمةٍذ  نوجوهٌ يومئ{:مثال......        (ينمو)حروف كلمة 

وإدغام النون . يكون اإلدغام بال غنة إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين الم أو راء: إدغام بال غنة :تال غُة( ب

 ﴾لْلُم َّت ِ هَ ىًُدى لِـّ﴿مثال......        ( . الساكنة والتنوين يف ىذين احلرفني إدغام كامل

 ميما الساكنة أو التنوين النون حتويل :اصطالحا:حتويل الشيء عن وجهو: لغة: القالبا-3
ويتم إخفاء امليم املنقلبة عن النون برتك فرجة ,,,الباءخمفاة بغنة إذا وقع بعدىا حرف 

كما جيب مد الغنة بعد اإلقالب مقدار . خفيفة بني الشفتني وعدم الشد عليهما
دِ بَـ ِمه  {:مثال......      .                  حركتني  }  عْل

النطق بالنون اساكنة أو التنوين على صفة بني اإلظهار واإلدغام مع مراعاة : اصطالحا :السرت: نغة :ءاالخفا-4

صف ذا ثـنا كم جاد شخص قد سـما دم طيبا زد فـي تقى :حروفو .بقاء الغنة يف احلرف املخفي
 .ضـع ظـالما

ا َعا {:مثال                 َصرٍ  َ  حٍ بِِري ـأُىْللُِكوا  َ  ٌد َوأَمَّت  } َعـااِ َةٍ  رْل

 

 أحكام ال جويد

أحكاو انُىٌ انساكُة 
  :وانتُىيٍ

Abood ❤︎ 
Grade12files



 

 

تدغم امليم الساكنة يف مثلها فقط أي ,,,(م)حرف واحد وىو حرف امليم  :حروفه :اإلدغاو انشفىي -1
ميما واحدة مشددة بغنة, ويسمى ىذا بإدغام  (امليم املدغمة وامليم املدغم فيها)يف حرف امليم فتصريان 

م الَّل ِذي  َأطْط َأمَأوُه ﴿ :يثال....وىذا اإلدغام ناقص حيث تبقى الغنة صفًة للحرف املدغم,,,,املتماثلني
(  4قريش )﴾ نْط  َأوْط ٍع م مِّم ن جُهووٍع وَأ مَأنَأوُه مِّم 

فإذا وقع بعد امليم الساكنة حرف الباء جاز .(ب)حرف واحد وىو حرف الباء : حروفو:اإلخفاء انشفىي -2
أي )ويالحظ عند اإلخفاء الشفوي تالصق الشفتني ببعضهما تالصقا رقيقا .إخفاء امليم مع مراعاة الغنة

  .دون انفراجهما حيث أن كال من امليم والباء خيرجان بانطباق الشفتني (عدم الضغط عليهما ضغطا قويا
 (40القلم  )﴾سَأ ْط ُهم  َأيـ  ُهم  ِـذ َألِذ َأ زَأ ِذيمٌم ﴿:مثال

إذا وقع بعد امليم الساكنة أحد .كل حروف اهلجاء عدا امليم والباء: حروفه: اإلظهار انشفىي   -3

 (2الفيل  )﴾ ي تَأ ْط ِذييٍع  فِذـ كَأيْطدَأىُهمْط  ﴿:يثال.....احلروف عدا امليم والباء وجب إظهارىا
 
 

 
 
 

 

 

 نقذ تى َقم انًعهىيات يٍ ترَايج:يالحظة

 .احكاو انتجىيذ

 

 

 

 

 

 

  :انًيى انساكُةأحكاو 

  :انراءأحكاو 

 احمد حسه محمد:اعداد الطالب



 

 

 :ايثهة

  " َأ ْطسى "( سَأى :يذ تذل(1

حيث   دلت ال مزة الساكنة  لفا 

 . ألن ال مزة األولى مفتوحة

 :يذ واجة يتصم(2

 ند الوقف   ى ال مزة المتطرفة  مَأن يَأشَأاءُه 

يجوز مد األلف المدية  (يَأشَأاءُه )في 

قب  ا مقدار  ر ع  و  مس  و 

  

 

 

 ((.وسمي متصال لوجود المد وال مزة في ك مة واحدة. سمي واجبا إلجماو القراء   ى مده  كثر من حركتين)):ست حركات

 ((ىَأؤُهالء))وسمي منفصال ألن حر  المد في ك مة وحر  ال مز منفصي  ند في ك مة   رى: يذ جائس يُفصم(3

 (يشآء)) الوقف وىو  ن يأتي   د حر  المد حر  ساكن سكونا  ارضا  سبب :يذ عارض نهسكىٌ(4

 ((.فُهو  ُه ه ّل  ))إذا وقع   د ىاء الكناية حر  غير ال مزة ويمد مدا طبي يا مقدار حركتين :صهة صغري(أ:يذ انصهة (5

وفي ى ه الحالة ي حق  المد الجائز المنفصي فيمد  ر ع  و . إذا كان   د ىاء الكناية ىمزة :صهة كثري(ب
 .((الَّل ي إِذ  ِذوِذ  ))(5-4) مس حركات 

 

 

  :انًذأحكاو 



 سمي ى ا المد الزما :سبب تسميتو  الالزم ,,,,ر ىومد فر ي سببو سكون  ص ي ثا ت ال يتغي:يذ الزو (6 
 ,حرفي( كهًي ب(أويقسم الى نو ين   ,,, ل زوم سببو  و ل زوم مده ست حركات  اإلجماو

 إذا كان المد الالزم في ك مة ف م ك مي, ويكون :انًذ انالزو انكهًي(أ

﴾  ـينَأ ـا ِّم وَأالَأ اللَّل ﴿    مثا , ,. إذا  تى   د حر  المد في الك مة حر  مشدد: يثقال

 .((وق ت الالم المشددة   د حر  المد))(  7الفاتحة )

﴾ في ئنءا ومثا  ذل  ﴿. إذا  تى   د حر  المد حر  ساكن سكونا  ص يا وكان غير مشدد :يخففا 
: وليس ل ا نظير في القر ن. موض ين من سورة يونس

ويكون في الحرو  . إذا كان المد الالزم في حر  من حرو  الفواتح ف و حرفي: انًذ انالزو انحرفي(ب

   :ويكون المد الالزم الحرفي.(نقص  س كم)التي يكون ىجاؤىا ثالثة  حر   وسط ا حر  مد  و لين وىي 

 تى   د األلف المدية  (1البقرة )م﴾ لـ﴿ا   :نحو. إذا  تى   د حر  المد حر  مدغم في ما   ده: يثقال
إذا  تى   د حر  المد  :يخففا  ,,, دغم في الميم التي   ده فكان المد مثقال (م)حر   (الم)في ىجاء حر  الـ

يدِذ﴾ :حر  ساكن غير مدغم  ما   ده (  )حر   (ا ق)  د األلف المدية في حر  ( المثا  التاسع )(1ق )﴿ق وَأالْطقُهرْط نِذ الْطمَأجِذ
. ساكن غير مدغم  ما   ده فكان مد األلف مخففا

 


