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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                
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النُّون والمیم المشدَّدتان 
  التربیة اإلسالمیة

للصف الرابع االبتدائي 

النُّون والمیم المشدَّدتان 

للصف الرابع االبتدائي 

النُّون والمیم المشدَّدتان 
التربیة اإلسالمیة

للصف الرابع االبتدائي 

النُّون والمیم المشدَّدتان 

للصف الرابع االبتدائي 



أھداف الدرسأھداف الدرس

.المقصود بالحرف الُمشّدد.المقصود بالحرف الُمشّدد

.والمیم المشّددتین

.والمیم المشّددتینالنّون أستخرج أمثلة من القرآن الكریم على 

أھداف الدرسأھداف الدرس

المقصود بالحرف الُمشّددأبیّن  -1 المقصود بالحرف الُمشّددأبیّن  -1

والمیم المشّددتینالنّون حكم أوّضح  -2

أستخرج أمثلة من القرآن الكریم على  -3



تعریف الحرف المشّددتعریف الحرف المشّدد

 ،متحرك :الثانيو ،ساكن :األول حرفین،
 یصیران بحیث المتحرك الحرف في

تعریف الحرف المشّددتعریف الحرف المشّدد

حرفین، عن عبارة المشّدد الحرف
في الساكن الحرف دخلیُ  أي ؛فیُدغمُ 
  .واحًدا حرفًا  .واحًدا حرفًا



:أكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبة:أكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبة
 ،................... :األول ،...............

 ............. الحرف ............. أي
  .واحًدا حرفًا یصیران بحیث  .واحًدا حرفًا یصیران بحیث

11نشاط نشاط 

أكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبةأكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبة
............... عن عبارة :المشّدد الحرف
أي ؛فیُدغم ،............... :والثاني

بحیث ..................... الحرف في بحیث ..................... الحرف في



:أكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبة:أكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبة

  ،متحرك والثاني ،ساكن األول :حرفین
 بحیث المتحرك الحرف في الساكن

11إجابة النشاط إجابة النشاط 

أكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبةأكمل العبارة اآلتیة بكتابة الكلمة المناسبة

حرفین عن عبارة :المشّدد الحرف
الساكن الحرف یدخل أي فیُدغم؛

حرفًا
فیُدغم؛

  .واحًدا حرفًا یصیران



حكم النُّون والمیم المشّددتینحكم النُّون والمیم المشّددتین

 تُقرأُ  فإنھا مشدَّدة الكریم القرآن تُقرأُ  فإنھا مشدَّدة الكریم القرآن
.

.)الداخل من وأقصاه األنف أعلى

حكم النُّون والمیم المشّددتینحكم النُّون والمیم المشّددتین

القرآن في المیم أو النّون وردت إذا القرآن في المیم أو النّون وردت إذا
.حركتین بمقدار فیھا الُغنَّة بإظھار

أتعلمأتعلم
أعلى وھو( الخیشوم من یخرج صوت :الغنّة

 .بسطھا أو اإلصبع قبض مقدار :الحركة



أم�ام العب�ارة غی�ر الص�حیحة فیم�ا ) ×(أمام العبارة الصحیحة وإشارة  أم�ام العب�ارة غی�ر الص�حیحة فیم�ا ) ×(أمام العبارة الصحیحة وإشارة 

إذا وردت النُّ��ون أو الم��یم ف��ي الق��رآن الك��ریم مش��دَّدة فإنھ��ا تُق��رأُ بإظھ��ار الُغنَّ��ة فیھ��ا بمق��دار ث��الث 

).............. :التصحیح( .)الداخل من وأقصاه الفم أعلى  ).............. :التصحیح( .)الداخل من وأقصاه الفم أعلى 

)...................... :التصحیح( .

22نشاط نشاط 

أمام العبارة الصحیحة وإشارة ) √(ضع إشارة  أمام العبارة الصحیحة وإشارة ) √(ضع إشارة 
:یأتي، مع تصحیح الخطأ إن وجد

1-  (         )

2- (         )

إذا وردت النُّ��ون أو الم��یم ف��ي الق��رآن الك��ریم مش��دَّدة فإنھ��ا تُق��رأُ بإظھ��ار الُغنَّ��ة فیھ��ا بمق��دار ث��الث 
: ......................)التصحیح. (حركات

(         ) -2 وھو( الخیشوم من یخرج صوت :الُغنّة

3- (         )

 وھو( الخیشوم من یخرج صوت :الُغنّة

.بسطھا أو اإلصبع قبض مقدار :الحركة



22إجابة النشاط إجابة النشاط 

أم�ام العب�ارة غی�ر الص�حیحة فیم�ا ) ×(أمام العبارة الصحیحة وإشارة  أم�ام العب�ارة غی�ر الص�حیحة فیم�ا ) ×(أمام العبارة الصحیحة وإشارة 

ث�الث إذا وردت النُّون أو المیم ف�ي الق�رآن الك�ریم مش�دَّدة فإنھ�ا تُقّ�رأُ بإظھ�ار الُغنَّ�ة فیھ�ا بمق�دار 

)األنف: التصحیح(). وأقصاه من الداخل الفموھو أعلى  )األنف: التصحیح(). وأقصاه من الداخل الفموھو أعلى 

. 

أمام العبارة الصحیحة وإشارة ) √(ضع إشارة  أمام العبارة الصحیحة وإشارة ) √(ضع إشارة 
:یأتي، مع تصحیح الخطأ إن وجد

1-    )   × (

2-    )   ×(

إذا وردت النُّون أو المیم ف�ي الق�رآن الك�ریم مش�دَّدة فإنھ�ا تُقّ�رأُ بإظھ�ار الُغنَّ�ة فیھ�ا بمق�دار 
)حركتین: التصحیح(. حركات

وھو أعلى (صوت یخرج من الخیشوم : الغنّة 2-    )   ×(

3-    )  √(

وھو أعلى (صوت یخرج من الخیشوم : الغنّة

.بسطھا أو اإلصبع قبض مقدار :الحركة



أمثلة على النُّون والمیم المشّددتینأمثلة على النُّون والمیم المشّددتین
الحرف المشّدد

النّون}22 22{

النّون

المیم}7

المیم 

)3،1( :المثال في كما .متطرفتان 
)4،2( :المثال في كما .متوسطتان

أمثلة على النُّون والمیم المشّددتینأمثلة على النُّون والمیم المشّددتین
المثالالرقم
22/المطففين{اْألَبـَْراَر َلِفي نَِعيٍم  ِإنَّ 1 22/المطففين{اْألَبـَْراَر َلِفي نَِعيٍم  ِإنَّ 

 }2/الناس{ النَّاسِ َمِلِك 2
7/التكاثر{لَتَـَرُونـََّها َعْيَن اْلَيِقيِن  ثُمَّ 3

 }9/الضحى{اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهْر  فََأمَّا4
فائدة
 الكلمة نھایة في الواقعتان المشّددتان والمیم النّون تسمى
متوسطتان الكلمة وسط في الواقعتان المشّددتان والمیم النّون تسمى



الحرف المشّددالكلمة

  :أدناه الجدول في المشّدد الحرف عیِّن ثم مشّددتین،

الحرف المشددالكلمة

لَّمَّا 

إجابة النشاطإجابة النشاط  

المیملَّمَّا  
النّوناْخلَنَّاِس 

النّونفَِإنَّ 

المیمَفَأمَّا  المیمَفَأمَّا 
النّونالنـََّهاِر 
المیمَعمَّ 

33نشاط نشاط 

المثالالرقم

َها َحاِفٌظ  لَّمَّا َعَليـْ

مشّددتین، میم أو نون بھا التي الكلمة اكتب

المثالالرقم

َحاِفٌظ لَّمَّا َها َحاِفٌظ  ُكلُّ نـَْفسٍ   ِإنْ 1  }4/الطارق{لَّمَّا َعَليـْ
 }4/الناس{ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاِس 2
 }5/الشرح{فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا 3
}6/القارعة{َفَأمَّا َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه 4

َها  لَّمَّا ُكلُّ نـَْفسٍ  ِإنْ 1  }4/الطارق{َحاِفٌظ َعَليـْ
 }4/الناس{ اْلَخنَّاسِ ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس 2
 }5/الشرح{َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  فَِإنَّ 3
}6/القارعة{َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  فََأمَّا4 }6/القارعة{َفَأمَّا َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه 4

}2/الليل{َوالنـََّهاِر ِإَذا َجتَلَّى 5

 }1/النبأ{َعمَّ يـََتَساءُلوَن 6

}6/القارعة{َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  فََأمَّا4

}2/الليل{ِإَذا َجتَلَّى  النـََّهارِ وَ 5

 }1/النبأ{يـََتَساءُلوَن  َعمَّ 6



مع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیقمع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیق


