
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/quran                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة القرآن الكريم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://www.almanahj.com/sa/quran2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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اإلخثار الافاسطغ 
فتضام الاةعغث

صظاة اصرأ وارتص 
صظاة لاسطغط أتضام الاةعغث ظزرغا وتطئغصا .. إحراف أ / طتمث جسعد السظجي

Google_teacher

تصميم وتنسيق 

أ. بشاير الشويب



مالحظة : 
يتم تشغيل المقاطع من خالل الضغط على الصورة المقابلة لكل حكم

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

عثا اإلخثار : 

يحتوي على مقاطع مصورة لشرح •

أحكام التجويد 

تم تصميم الصورة المقابلة بشكل •

تفاعلي أسفل كل موضوع وبجانبها 

العنوان الجانبي

رسم توضيحي



أتضام الظعن الساضظئ 
والاظعغظ

اإلظهار الحلقي

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

اإلدغام
اإلخفاء 
الحقيقي

اإلقالب



أتضام المغط الساضظئ

اإلظهار الشفوي

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

إدغام مثلين 
اإلخفاء الشفويصغير

تضط المغط والظعن المحثدتغظ

الميم والنون 
المشددتين



المثود

المد الطبيعي

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

مد البدل

مد العوض

مد الصلة الصغرى 
والكبرى

مد التمكين

المد المنفصل

المد المتصل

المد الالزم

المد العارض 
للسكون

مد اللين



التروف المصطسئ شغ الصرآن الضرغط

الحروف 
المقطعة

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

القطات الساضظئ

الم االسم 
الم ال التعريفوالفعل والحرف



الصطصطئ

القلقلة

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

الافثغط والارصغص
التفخيم 
والترقيق



العصش واقباثاء

أقسام الوقف 
كاملة

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

طعاضع السضئ

مواضع السكت



أتضام عمجتغ الصطع والعخض

أحكام همزتي 
القطع والوصل

قناة اقرأ وارتق : قناة لتعليم أحكام التجويد نظريا وتطبيقا .. إشراف أ / محمد سعود العنزي

سقطات العصش وطخططتات الدئط

عالمات الوقف 
ومصطلحات الضبط (١)

عالمات الوقف 
ومصطلحات الضبط (٢)


