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 القرآن الكريم مقرر
{ŗ1} 

 حكم الظهار ي اإس?م
{ŘŗřŗŚŗśŗŜŗŝŗŞŗşŗŠŗšŗŢŗţŗŤŗŗŧŗŨ
ũŗŪŗūŗŬŗŭŗŮŗůŗŰŗűŗŲŗŗŵŗŶŗŷŗŸ

ŗŻŗżŗŽŗžŗſŗŗƂŗƃŗƄŗƅŗƆŗƇ
ƈŗƉŗƊŗƋŗƌŗƍŗƎŗƏŗƐŗƑŗƒŗƓŗŗƖŗƗŗ

ƚŗƛŗƜŗƝŗƞŗƟŗƠŗơŗƢŗƣŗƤŗƥŗƦŗƧŗŗƪŗƫ
ƬŗƭŗƮŗŗƱŗƲŗƳŗŗƶŗƷŗŗƺ
ƻŗƼŗƽ} :〞╊دベI[.4-1]┞‒رة ا 

https://www.youtube.com/watch?v=puXE3ky84EI&index=1&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2
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 ما ترشد إليه اآيات:
 إجابة ا: أوليائه بتفريج كروهم وقضاء حوائجهم. 

 حرمة الظهار باعتباره منكرًا وكذب} وزورًا. 
 جماع المرأة قبل الكفارة.بيان كفارة الظهار وحرمة  

 .-تعالى-عدم تعدي حدود شرع ا: 
 العذاب األيم لمن يخالف أوامر ا: ويتعدى حدوده. 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -وطاعة رسوله  -تعالى–وجوب طاعة ا:  
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 سبب النزول:
ُروي أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصااااامت أراد زوجها مواقعتها يوم} 

تشاااتكل إليه وتجادله ي  ملسو هيلع هللا ىلص فأتت رساااول ا: فغضاااب ورامر منها فأبت
 شأهما.

فعن عائشااة ر اال ا: عنها أها قالت: تبارذ الذي وساا  ساامعه كل شاالء إ  
أساام  ك?م خولة بنت ثعلبة ويخفى علل بعضااه، ومل تشااتكل زوجها إلى 

ومل تقول: يا رسول ا:، أكل شبابل ونثرت له بطنل، حتى إذا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا: 
اللهم إ  أشكو إليك. قالت عائشة:  كرت سنل وانقط  له ولدي رامر منل

فما برحت حتى نزل جريل عليه الساا?م هء ء اآيات: قققد ساام  ا: قول 
 التل تجادلك ي زوجها وتشتكل إلى ا:((.
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{ŗ2} 

 لمن يخالف أمر ا: ورسولهالوعيد الشديد 
{ƾŗƿŗǀŗǁŗǂŗǃŗǄŗǅŗǆŗǇŗŗǊŗǋŗǌŗ

ǏŗǐŗǑŗǒŗǓŗǔŗǕŗǖŗǗŗǘŗŗǛŗǜ
ŗǟŗǠŗǡŗǢŗǣŗǤŗŘŗřŗŚŗśŗŜŗŝŗŞŗşŗŠŗšŗŗŤ

ťŗŦŗŧŗŨŗũŗŪŗūŗŬŗŭŗŮŗůŗŰŗűŗŲŗųŗŴŗŵ
ŶŗŷŗŸŗŹŗźŗŻŗŗžŗſŗƀŗƁŗƂŗŗƅŗƆŗƇŗƈŗƉŗƊ }

 .[7-5]سورة المجادلة:
 

https://www.youtube.com/watch?v=YtZJcXmGb9Y&index=2&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2
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 ما ترشد إليه اآيات:
 أمر ا: ورسوله استحق العقاب ي الدنيا واآخرة.َمن خالف  

 وعيد ا: الشديد باإكبات والذل والهوان لكل من يحاد ا: ورسوله. 
 يبعث ا: الناس يوم القيامة ويخرمم بما عملوا من خير أو شر. 

 يبعث ا: الناس يوم القيامة، ويخرمم بما  عملوا من خير أو شر. 

هزيمة قريش. ملسو هيلع هللا ىلصللرسول ي اآيات بشارة  
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{ŗ3} 
 رمة التناجل بغير الر والتقوىح

{ƋŗƌŗƍŗƎŗƏŗƐŗƑŗƒŗƓŗƔŗƕŗƖŗƗŗƘŗƙ
ƚŗƛŗƜŗƝŗƞŗƟŗƠŗơŗƢŗƣŗƤŗƥŗƦŗƧŗƨŗƩ

ƪŗŗƭŗƮŗŗƱŗƲŗƳŗƴŗƵŗƶŗƷŗƸŗƹ
ƺŗƻŗƼŗƽŗƾŗƿŗǀŗŗǃŗǄŗǅŗǆŗǇ
ǈŗǉŗǊŗǋŗǌŗǍŗǎŗǏŗǐŗǑŗǒŗǓŗǔŗ
ǗŗǘŗǙŗǚŗǛ }:[10-8]سورة المجادلة. 

https://www.youtube.com/watch?v=z9yCRIkX6os&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2&index=3
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 ما ترشد إليه اآيات:

 ベぇポن ‶╇┙ ا╊ぇ】‒د وا╊》┧ベرى واｵ╃┾ベ《ﾇ و╆x ｵ《‶デ[╋╊ ¨』┕ぇ ╆╉ ز‶ベن و‶╇ベن. 

 ┎┙‶〞 ا╊┃》vっ〈 ぃ┊ベ وا╊┷┕وان و‶┷┧ぇ〞 ا╊┙┞‒ل. 
 .ｵ《‶デﾇن اヂ┢ ┵┾┙ぅن. وベﾕっة ا‒╂ 〈‶ ┕ぅ┛ぅ تベ┾ا┙ﾆم واベ』وゅك ا┙│ 

  ぃ』 :ｵ[╋┟ﾇا ｵポ مう┞っا 〞ぇｼ.『│ベ╆┙ポو ½ 〞ﾁور ¨╇ぇ╋┶ مう┟╊ا 

 .ｵ《‶デﾇن اヂ┢ 〈‶ ┵┾┙ぅن، وベﾕっة ا‒╂ 〈‶ ┕ぅ┛ポ تベ┾ا┙ﾆم واベ』وゅك ا┙│ 
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{ŗ4} 
 فضيلتا اإيمان والعلم

{ǜŗǝŗǞŗǟŗǠŗǡŗǢŗǣŗǤŗǥŗǦŗǧŗ
ǪŗǫŗǬŗǭŗǮŗǯŗǰŗǱŗǲŗǳŗǴŗǵŗŗǸŗǹ
ǺŗǻŗǼŗŘŗřŗŚŗśŗŜŗŝŗŞŗşŗŠŗšŗŗŤ
ťŗŦŗŗũŗŪŗūŗŬŗŭŗŮŗůŗŰŗűŗŲŗųŗŴŗŵŗŶ

ŗŹŗźŗŻŗżŗŽŗžŗſŗƀŗƁŗƂŗƃŗƄŗŗƇ
ƈŗƉŗƊŗƋ:〞╊دベI[.13-11{ ]┞‒رة ا 

https://www.youtube.com/watch?v=wfkQGe7vcOI&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2&index=4
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 ما ترشد إليه اآيات:

 اを╋┶ ┅ﾅ ا╊┃‒┞┵ ベﾉ x╊┝ ا╊┗ ِ╆┙. 

 اを╋┶ ┅ﾅ اい┞┃┛ادة ‶〉 اベﾕっن و┮╋ボ ا╊┷╋¨. 
 ا╊x ボぇ┺ｱ ┶]╉ اｴﾆ وأداء ا╊‒ا┊｟ベت. 

 .ｵ╋‶ベ┷╊ء اベ[╋┷╊ن ┾┫╉ اベぇポ 

 ا╊┛╆ベة. اﾅ┙ص ┶╋を إ╂ベ‶〞 ا╊┧うة وإベ┃ぅء 
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 سبب النزول
ُحوا فِل } :قوله عز وجلساااابب نزول  يَل َلُكْم َتَفسااااَ َلِذيَن آَمنُوا إَِذا قِ َها ا َيا َأُي

 :اآية {اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوا
أمل بدر من المهاجرين واأنصاااار،  يكرم قال مقاتل بن حيان: كان النبل   

بِقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبل  وساالموا  فجاء ناس منهم يوًما وقد سااُ
قاموا على أرجلهم  يه فرَد عليهم، ثم ساااالموا على القوم فردوا عليهم، ف عل

، فقال لمن  ينتظرون أن يوس  لهم، فلم يفسحوا لهم فشَق ذلك على النبل
، فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا (وأنت يا ف?نقم يا ف?ن قحوله: 

 قيم من مجلساااه وعرل النبل بين يديه من أمل بدر، فشاااق ذلك على من أُ 
 تفسير البغوي. »الكرامية ي وجومهم فأنزل ا: مذه اآية

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمنُوا إَِذا َناَجْيتُُم الَرُسوَل َفَقِدُموا َبيَْن } :قوله عز وجلسبب نزول 
 :اآية {َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً 

وَل } َلَما َنَزَلْت  َعْن َعلِِل ْبِن َأبِل َطالٍِب َقاَل  َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمنُوا إَِذا َناَجْيتُْم الَرسااااُ
َيَدْي  َدَقةً  َفَقِدُموا َبْيَن  َ   :ُقْلُت  ؟َما َتَرى ِديَناًرا َقاَل لِل النَبُِل  {َنْجَواُكْم صااااَ
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ُف ِديَنارٍ  :َقاَل  ُيطِيُقوَنهُ  عِ  :ُقْلُت  ؟َفَكمْ  :َ  ُيطِيُقوَنُه َقاَل  :ُقْلُت  ؟َفنِصااااْ  يَرة  شااااَ
اَل  َك َلَزِميااد   :قااَ اَل إِنااَ ْت  :قااَ َفْقتُْم َأْن }َفنََزلااَ َدْي نَْجَواُكْم َأَأشااااْ ِدُموا َبْيَن يااَ ُتقااَ

َدَقاٍت  . رواه الرمذي و ااااعفه َفبِل َخَفَف اُ: َعْن َمِذِه اْأَُمةِ  :اْآَيَة َقاَل  {صااااَ
( يعنل: وزن شعيرة مِْن ذمب. األبا   وقال الرمذي: ومعنى قوله: قَشِعيَرة 

َدْي نَ }عن ابن عباااس، ي قولااه:  ِدُموا َبْيَن يااَ ةً َفقااَ َدقااَ وذاذ أن  {ْجَواُكْم صاااااَ
سول ا:  سائل على ر سلمين أكثروا الم شقوا عليه، فأراد ا: أن الم ، حتى 

يخفف عن نبيه؛ فلما قال ذلك صاااار كثير من الناس، وكفوا عن المسااااألة، 
مذا:  عد  ?َة وَ }فأنزل ا: ب َفَأقِيُموا الصااااَ َتاَب اُ: َعَليُْكْم  ُتوا آَفإِْذ َلْم َتْفَعُلوا َو

 تفسير الطري»فوس  ا: عليهم، ولم يضيق.  {الَزَكاةَ 
 

 
 



 12 

{ŗ5} 
 حرمة الحلف على الكذب

{ƌŗƍŗƎŗƏŗƐŗƑŗƒŗƓŗƔŗƕŗƖŗƗŗƘŗƙŗƚŗƛŗƜŗƝŗƞ
ƟŗƠŗơŗƢŗƣŗƤŗŗƧŗƨŗƩŗƪŗƫŗƬŗƭŗƮŗƯ
ưŗƱŗƲŗƳŗƴŗƵŗƶŗƷŗƸŗƹŗƺŗƻŗƼŗƽŗƾŗƿŗ
ǂŗǃŗŗǆŗǇŗǈŗǉŗǊŗǋŗǌŗǍŗǎŗǏŗǐŗǑŗ
ǔŗǕŗǖŗŗǙŗǚŗǛŗǜŗǝŗǞŗǟŗǠŗǡŗǢŗ
ǥŗǦŗŗǩŗǪŗǫŗǬŗǭŗǮŗǯ:〞د╊ووووベووووI14{ ]┞ووووووووووو‒رة ا-

19.]  

https://www.youtube.com/watch?v=L6Sb3NXl3Tg&index=5&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2
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 ما ترشد إليه اآيات:

 حرمة موا ة اليهود ونصرهم. 

 التحذير مِن النفاق وأمله. 
 ومل: اليمين الغموس.تحريم الَحلِف على الكذب 
 ترذ ذكر ا: من ع?مات استحواذ الشيطان على اإنسان. 

 الدنيا واآخرة.حزب الشيطان مم الخاسرون ي  
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{ŗ6} 
 قضاء ا: بنصره رسله عليهم الس?م

{ǰŗǱŗǲŗǳŗǴŗǵŗǶŗǷŗǸŗǹŗǺŗǻŗǼ
ŗǿŗȀŗȁŗȂŗȃŗŘŗřŗŚŗśŗŜŗŝŗŞŗşŗŠ
šŗŢŗţŗŤŗťŗŦŗŧŗŨŗũŗŪŗūŗ

ŮŗůŗŰŗűŗŲŗųŗŴŗŗŷŗŸŗŹŗź
ŻŗżŗŽŗŗƀŗƁŗƂŗƃŗŗƆŗƇŗŗƊŗƋŗƌ
ƍŗƎŗƏŗƐ:〞╊دベI[.22-20{ ]┞‒رة ا 

https://www.youtube.com/watch?v=-RP0Phnxt40&index=6&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2
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 ما ترشد إليه اآيات:
 .الذل والصغار لمن خالف ا: ورسوله  
 النصر والتأييد والعزة لرسل ا: وللمءمنين. 
 تحريم مناصرة الكافر ومحبته ولو كان أقرب أقريب. 

 حزب ا: مم الفائزون بالنجاة من النار. 

 المسلم يحرص على ر ا ا: ورسوله. 
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 سبب النزول
نا مكة والطائف وخير وما رُ  قال المءمنون: لئن فتح ا: ل قال:  وي أن مقات? 

حولهن رجونااا أن يظهرنااا ا: على فااارس والروم،  فقااال عبااد ا: بن أبل بن 
ساااالول: أتظنون أن الروم وفارس مثل القرى التل ملبتم عليها؟ وا: إهم أكثر 

 {بَنَ َكتََب اُ: َأَْملِ }زل ا: تعالى: عدداً وأشد بطش} من أن تظنوا فيهم ذلك،  فأن
 أي: قضى ا: ذلك.

عدة أسااااباب،  فقيل: إها نزلت ي  {  تجد قوم} .. }وُذكر لنزول قوله تعالى: 
عبد ا: بن عبد ا: بن أبل بن ساااالول،  فقد جاء لوالده بفضااالة ماء من شاااراب 

 : ما مذا؟ فأخره،  فقال عليهلعل ا: يطهر قلبه من النفاق،  فسأله رسول ا:
سول  ستأذن ر لعائن ا:: فه? جئتنل ببول أمك فإنه أطهر منها،  فغضب وجاء ي

ي قتله فلم يأذن له، وقيل نزلت ي أبل بكر الصااااديق لما  اااارب والده  ا: 
 وقيل: نزلت ي الذين بارزوا أقربائهم يوم بدر.   بشدة لما سب رسول ا:
 فِل َأبِل َنَزَلْت  {َوَلْو كانُوا آباَءُممْ }وقيل ي قوله تعالى: وقال ابن كثير رحمه ا:: 
َبْدرٍ  َباُه َيْوَم  َتَل َأ ْيَدَة َق ناَءُممْ } ُعَب ْبِد  {َأْو َأْب ِنِه َع ْتِل اْب ِئٍذ بَِق ِديِق َمَم َيْوَم فِل الصااااِ
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َعِب  {َأْو إِْخوانَُهمْ } الَرْحَمنِ    ،ْبِن ُعَميٍْر، َقَتَل َأَخاُه ُعَبْيَد ْبَن ُعَميٍْر َيْوَمِئذٍ فِل ُمصااااْ
يَرَتُهمْ } ا، َوفِل َحْمَزَة َوَعلِل= َوُعَبيَْدَة ْبِن  {َأْو َعشاااِ فِل ُعَمَر َقتََل َقِريًبا َلُه َيْوَمئٍِذ َأْيضاااً

 .اْلَحاِرِث َقَتُلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ
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{ŗ7} 
 إلى فعل الخيراتالمبادرة 

{ŘŗřŗŚŗśŗŜŗŝŗŞŗşŗŠŗš
ŢŗţŗŤŗťŗŦŗŧŗŨŗũŗŪŗū

ŬŗŭŗŗŰŗűŗŲŗųŗŴŗŵŗŶŗŷŗŸ
ŹŗźŗŻŗżŗŽŗžŗſŗƀŗƁŗƂŗƃŗƄ
ƅŗƆŗƇŗƈŗƉŗƊŗƋŗƌŗƍŗƎŗƏŗƐŗƑ
ƒŗƓŗƔŗƕŗƖŗŗƙŗƚŗƛŗƜŗƝŗƞŗƟŗƠ
ơŗƢŗƣŗƤŗƥŗƦŗƧŗƨŗƩŗƪŗƫŗƬŗƭ

ƮŗƯŗưŗƱŗƲŗƳŗƴŗƵŗƶŗƷŗƸŗƹŗƺ
ƻŗƼŗƽŗƾŗƿŗǀŗǁŗǂŗŗǅŗǆŗǇŗǈ

ǉŗǊŗǋŗǌŗǍŗǎŗǏŗŗǒŗǓŗǔŗǕŗǖ }
 [.140-133]┞‒رة آل ┶]┙ان:

https://www.youtube.com/watch?v=-cLfv9AZZgw&list=PLzWJpWgoyQfE6K4C9nVdykCLgjft0SRb2&index=7&t=0s
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 ما ترشد إليه اآيات:

 الحث على تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها. 

 بيان سعة الجنة وخلقها وجامزيتها للمءمنين. 
 فضيلة اإنفاق ولو بالقليل. 
 محبة ا: لمن يملك نفسه عند الغضب. 

 المستغفر من الذنب كمن   ذنب له. 
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 التجويد مقرر
 توحة والمربوطة ي القرآن الكريمتاء التأنيث المف

 ماء التأنيث مل: قتاء مِن بنية ا سم المفرد(.

 ققنعمة((. مثالها: ققرحمة((
 اأصل فيها أن ُتكتب بالتاء المربوطة.

تاء  بال لذلك مكتوبًة  فة   ةالمفتوحلكن جاءت كلمات ي القرآن الكريم مخال
 كلمة. 13وعددما 

 يوقف على مذه الكلمات لحفص بالتاء المفتوحة كرسمها بالمصحف.
 موا   تاء التأنيث المفتوحة من كتاب ا::

 عدد موا عها الكلمة عدد موا عها الكلمة

 1 ُقَرت -8 7 رحمت -1
 1 جنت -9  نعمت -2
 1 ┾┯┙ت -10 2 ╊┷》━ -3

 Dぇ╃ポ 1━ -11 7 ا‶┙أت -4
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5- ━ぇ┧┷‶ 2 12- ━《ポ1 ا 

 1 ╆╋]━-13 1 ┢┋┙ت -6

 41 اI]‒ع: 5 ┞》━ -7

فجمي  الكلمااات التل وردت فيهااا التاااء المفتوحااة يوقف عليهااا بااالتاااء  •
وأما ما جاء ي القرآن الكريم من ماء المفتوحة عند حفص من مير خ?ل

 ?ل.خالتأنيث مكتوب} بالتاء المربوطة فإنه يوقف عليها بالهاء من مير 

مناااذ كلمااات أخرى يوقف عليهااا بااالتاااء المفتوحاة عنااد حفص من مير  •
 يا أبت(. ميهات و ت ذات مر ات مثل: قال?تخ?ل

ها بن اإفراد والجم  • حة مختلف ي قراء تاء المفتو ناذ كلماات باال   ،وم
لت( ي سااااورة المرساااا?ت يات( ي سااااورس يوسااااف  ومل: قجما قآ

عام ويونس والعنكبوت مافر واأن مت( ي سااااور  فات( ي  قكل قالغر
سبأ سورة فاطر سورة  سورة فصلت قبينت( ي  يابت(  قثمرت( ي 

 ي سورة يوسف.
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 الحذل واإثبات لحرول المد
 مو عدم إثبات ذات الحرل نطق} م  ثبوته رسم}. الحذل:
 مو إثبات الحرل نطق}.اإثبات: 

 -مل: قاألف  يكون الحذل واإثبات ي ث?ثة أحرل من الحرول الهجائية
 الواو(. -الياء 

أ يق  الحذل واإثبات أي حرل من الحرول الث?ثة إما ي حالة الوصاااال
 حالة الوقف عليها ي آخر الكلمة.

  أوً : األف:
م} ثابتة رسكل ألف حذفت ي الوصل للتخلص من التقاء الساكنين فإها  

 {مغ جغ} {جن يم ىم مم خم{ }ىل مل خل} مثل: ،ووقف}

 ويساااتثنى من ذلك ث?ثة موا ااا  ُحذفت منها األف رساااما ووقف} •
ي سااورة                               ي سااورة النور                     ي سااورة الرحمن

 الزخرل
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 للوقف على شلء منها وقف بالحذل تبع} للرسم.فإذا ما ا طر القارئ 
 ي سورة النمل {ىم مم} وكلمة: ي سورة اإنسان{Ǥŗ}كلمة:   .2

 ي الوقف عليها وجهان:

 .{ىم مم} وياء {Ǥŗ} الحذل: فتحذل ألف   -أ

 .{ىم مم} وياء {Ǥŗ} اإثبات: فتثبت ألف -ب

 تثبت األف وقف} وتحذل وص?ً ي الكلمات اآتية: .3

 

 
 
 
  



 24 

 ثاني}: الياء:
 وله حا ن: الحرل الثا  من حرول الحذل واإثبات مو الياء

 أن تكون ثابتة ي الرسم: -1
فتثبت ي حال الوقف والوصل إ  إذا جاء بعدما ممزة وصل فتحذل لئ? يلتقل 

 ساكنان.
  مثاله:

  

 أن تحذل من الرسم: -2

 فتحذل الياء ي مذه الحالة وص?ً ووقف}.
      {مض} {نن} { مئ } { رث {} مم} { حت } { جس { }ىميم} مثااالااه:

{ƕŗ} 

ŗ
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 ثالث}: الواو:
 وله حا ن: الحرل الثالث من حرول الحذل واإثبات مو الواو

 أن تكون ثابتة ي الرسم: -1
فتثبت ي حال الوقف والوصل إ  إذا جاء بعدما ممزة وصل فتحذل لئ? يلتقل 

 ساكنان.
 { مث هت} { يف ىف{ }خي حي{ } رت يب } مثاله:

 أن تحذل من الرسم: -2

 فتحذل الواو ي مذه الحالة وص?ً ووقف}.
 مثاله:

 وقد وقعت ي أربعة أفعال واسم واحد:
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 مصطلحات الرسم العثما  و بطه وتجويده:

 الحرول المحذوفة أو المبدلة:

سااااواء كانت مكان  ي( يجب النطق ها دائم} أ الحرول الصااااغيرة قو
 نحو:  أو بعد كلمة أو فوق حرل مبدل حرل محذول

  
 

 ع?مة الحرول الزائدة:
 ع?مة الحرول الزائدة:

ف? ُينط و   الصفر المستدير        فوق حرل يدل على زيادة مذا الحرل
 نحو: به بأي حال مِن اأحوال

 وقف}:ع?مة األف الزائدة وص?ً والثابتة  

يدل على أها تنطق ي الوقف  األف  و   الصفر المستطيل         فوق 
 نحو: دون الوصل
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 ع?مة المد:
 ع?مة المد:

 فوق حرل يدل على مده مداً  و   ع?مة
 زائدًا نحو: 

 
 ع?مة السكون:

  نحو:  مذه الع?مة تدل على السكون المعتاد .1
  و اااا  مذه الميم فوق النون الساااااكنة بدل السااااكون يدل على قلب       .2

 فتقرأ: قمْم بعد(.  نحو:  ساكنة

شديد الحرل التالل  .3 ساكن م  ت سكون فوق الحرل ال عدم و   ع?مة ال
 نحو:  يدل على إدمام اأول ي الثا  إدمام} كام?ً 

عدم و اا  ع?مة السااكون فوق الحرل الساااكن م  عدم تشااديد الحرل  .4
  نحو:  التالل يدل على إخفاء اأول عند الثا 
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 ع?مات التنوين:
 يدل على إرهار التنوين                             و   حركتل التنوين متساويتين .1

 نحو:

يدل على قل                           و   ميم صغيرة بدل حركة التنوين الثانية .2
 نحو: النون ميما

م  تشااااديد الحرل                                و اااا  حركتل التنوين متتابعتين    .3
 نحو: التالل يدل على إدمامه

م  عدم تشديد الحر                                و   حركتل التنوين متتابعتين  .4
 يدل على اإخفاء نحو: التالل

 
أما إذا كان بالفتح فإنه يقل يوقف على تنوين الضم والكسر بالسكون .5

هاء ي يوقف عليه بال ما لم يكن منتهي} بتاء مربوطة فإنه ألف} عند الوقف عليه
  {ىن نن من زن رن} مثال:كل الحا ت

 وقمنهاجا( باألف. وقشرعة( بالهاء فيوقف على قلكل( بالسكون
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 الوقف والوصل:مصطلحات 
 معناما الع?مة م
 لزوم الوقف  1

 النهل عن الوقف  2

 جواز الوقف  3

 الوصل أولى م  جواز الوقف  4

 الوقف أولى م  جواز الوصل  5

 مصطلحات الوقف والوصل: 
 معناما الع?مة م
 جواز الوقف على أحد المو عين   كليهما  6

 السكت  7
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 السجدة:ع?مة 
سجدة          ويو   خط تو   مذه الع?مة عند هاية اآية التل تحتوي على 

 أفقل فوق الكلمات التل تدل على سبب السجدة ي اآية.

 أو ي مير الص?ة.ومل سجدة واحد : تعالى سواء كانت ي الص?ة
 والنحل والرعدوموا عها ي سور: اأعرالسجدة 15وي القرآن الكريم 

  والسجدة والنمل والفرقان والحج قسجدتان( ومريم واإسراء
والعلق. وا نشقاق والنجم وفصلت
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 ع?مة السجدة:

 أمثلة على بعض موا   السجدات: •
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 ع?مات اآيات واأجزاء وأقسامها:
 معناما الع?مة معناما الع?مة

 ابتداء رب  الحزب  ورقمهاهاية اآية  

 
 ابتداء نصف الحزب  ابتداء الجزء

 
 ابتداء ث?ثة أرباع الحزب  ابتداء الحزب

 عدد سور القرآن وأجزائه:
والحزب مقسااام إلى  والجزء مقسااام إلى حزبين جزءاً  30وي القرآن الكريم 

 أربعة أرباع.

 سورة. 114وعدد سور القرآن الكريم 
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 قراءة خاصة عند حفصكلمات لها 
 

 
 
 
 
 

 


