كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات ،يجده هنا في الروابط التالية ألفضل
مواقع تعليمي إماراتي % 100

تطبيق المناهج اإلماراتية

االجتماعيات

الرياضيات

الصفحة الرسمية على التلغرام

االسالمية

العلوم

الصفحة الرسمية على الفيسبوك

االنجليزية

التربية االخالقية لجميع الصفوف

اللغة العربية

التربية الرياضية
مجموعات التلغرام.

مجموعات الفيسبوك

قنوات تلغرام

قنوات الفيسبوك

الصف األول

الصف األول

الصف األول

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثاني

الصف الثاني

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الثالث

الصف الثالث

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الرابع

الصف الرابع

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف الخامس

الصف الخامس

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السادس

الصف السادس

الصف السادس

الصف السابع

الصف السابع

الصف السابع

الصف السابع

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع متقدم

الصف التاسع متقدم

الصف التاسع متقدم

تاسع متقدم

الصف العاشر عام

الصف العاشر عام

الصف العاشر عام

عاشر عام

الصف العاشر متقدم

الصف العاشر متقدم

الصف العاشر متقدم

عاشر متقدم

الحادي عشر عام

الحادي عشر عام

الحادي عشر عام

حادي عشر عام

الحادي عشر متقدم
ثاني عشر عام

الحادي عشر متقدم
الثاني عشر عام

الحادي عشر متقدم
الثاني عشر عام

ثاني عشر متقدم

الثاني عشر متقدم

ثاني عشر متقدم

حادي عشر متقدم
الثاني عشر عام
ثاني عشر متقدم
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مراجعة تربية إسالمية
اسي )2018-2017
( ال َعا ُم ال ِّد َر ِ

مهارات الصف السادس [الفصل الثالث]
القران الكريم

أحكام التالوة

الحديث الشريف

العبادات

القضايا المعاصرة

ــ شرح بعض األيات

ــ استخرج من األيات

ــ تفسر معاني المفردات

ــ شرح مفهوم التطوع

ــ شرح مفهوم البيئة

الكريمة

ــ تفسير بعض الكلمات

الحكم التجويدي

ــ تطبق الحكم التجويدي

الصعبة

ــ التمييز بين الصاجب

ــ إستنبط من األحاديث

ثمرات التطوع

ــ إستنتاج مكونات البيئة

القرانية

أثناء التالوة

الصالح والسئ

ــ ابحث عن بعض أحكام

ــ إستنبط كيفية الحد من

ــ إستخراج االيات الدالة

ــ إستنتاج أثر الصالحين

العبادات

اإلسراف في الماء

علي قدرة اهلل تعالي

وأهل السوء

alManahj.com/ae

ُم َعلِّ ُم ا ْل َما َّد ِة
الصف والشعبة
اسم الطالب
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لإلنسان
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س ِح َر إ َمام َع َزب
َ
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س ِم َّ
َّللا ِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحي ِم
ب ْ

 -1أقرأ اآليات الكريمة ثم أجب على اآلتي-:
ض َذلُ ا
شوا فِي َم َناك ِِب َها َو ُكلُوا ِمنأ ِر أز ِق ِه َوإِلَ أي ِه ال ُّن ُ
وًل َفامأ ُ
شورُ
قال تعالى )هو الَّذِي َج َع َل لَ ُك ُم أاْلَرأ َ
ِي َتمُورُ ( )16أَ أم أَ ِم أن ُت أم َمنأ فِي
ض َفإِ َذا ه َ
ف ِب ُك ُم أاْلَرأ َ
اء أَنأ َي أخسِ َ
( )15أَأَ ِم أن ُت أم َمنأ فِي ال َّس َم ِ
أف
ين ِمنأ َق أبل ِِه أم َف َكي َ
ب الَّ ِذ َ
ِير (َ )17ولَ َق أد َك َّذ َ
ُون َكي َ
ال َّس َما ِء أَنأ يُرأ سِ َل َعلَ أي ُك أم َحاصِ باا َف َس َتعأ لَم َ
أف َنذ ِ
ِير ( )18أَ َولَ أم َي َر أوا إِلَى َّ
ت َو َي أق ِبضأ َن َما يُمأ سِ ُكهُنَّ إِ ًَّل الرَّ حأ َمنُ إِ َّن ُه ِب ُك ِّل
صا َّفا ٍ
الطي ِأر َف أو َق ُه أم َ
َك َ
ان َنك ِ
ون إِ ًَّل فِي
ون الرَّ حأ َم ِن إِ ِن أال َكا ِف ُر َ
َشيأ ٍء َبصِ يرٌ ( )19أَمَّنأ َه َذا الَّذِي ه َُو جُ أن ٌد لَ ُك أم َي أنصُرُ ُك أم ِمنأ ُد ِ
ور ( )21أَ َف َمنأ
ور ( )20أَمَّنأ َه َذا الَّذِي َيرأ ُزقُ ُك أم ِإنأ أَمأ َس َ
ك ِر أز َق ُه َب أل لَجُّ وا فِي ُع ُتوٍّ َو ُنفُ ٍ
ُغرُ ٍ
َيمأ شِ ي ُم ِك ابا َعلَى َوجأ ِه ِه أَهأدَى أَمَّنأ َيمأ شِ ي َس ِو ايا َعلَى صِ َراطٍ مُسأ َتق ٍِيم ( )22قُ أل ه َُو الَّذِي أَ أن َشأ َ ُك أم
ار َو أاْلَ أفئِدَ َة َقل ا
ض
ِيًل َما َت أش ُكرُ َ
ص َ
َو َج َع َل لَ ُك ُم السَّمأ َع َو أاْلَ أب َ
ون ( )23قُ أل ه َُو الَّذِي َذ َرأَ ُك أم فِي أاْلَرأ ِ
ون ((24
َوإِلَ أي ِه ُتحأ َشرُ َ
سر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي-:
-1ف ِّ

معناها
alManahj.com/ae

الكلمــــة
ض َذلُ ً
ول
أاْلَ أر َ

.....................................................

َحاصِ ًبا

......................................................

ُج أن ٌد َل ُك أم
ُن ُفور

.....................................................
....................................................

يخسف

.....................................................

النشور

......................................................

 -2ما هي فوائد ضرب األمثال في القرآن الكريم؟
.....................................................................................................................

 -3كيف صور هللا تعالى لنا من خالل اآليات الضال والمهتدي؟
.....................................................................................................................

 -4ما هي دالئل قدرة هللا تعالى التي ذكرت في االيات الكريمة ؟
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.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

 -5ما هو مفهوم التوكل على هللا تعالى في طلب الرزق وما أهميته ؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

 -6علل :أ) أمر هللا تعالى اإلنسان بالسعي في أرجاء األرض ؟
.....................................................................................................................

ب) خص هللا تعالى اإلنسان بالعقل والفؤاد ؟
.....................................................................................................................

اإلخفاء الحقيقي
 -1عرف اإلخفاء لغة واصطًلحا؟

alManahj.com/ae

.........................................................................................................
.........................................................................................................
 -2لماذا يسمى "إخفاء حقيقي"؟...............................................................
 -3ما هي حروف اإلخفاء الحقيقي؟ .........................................................
 -4وضح مواضع اإلخفاء الحقيقي في كل مما يأتي.:

أ) قال تعالى" :خلق اإلنسان من صلصال كالفخار"
.....................................................................................................................

ب) قال تعالى" :الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور"
ج) قال تعالى" :وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنه سميع عليم"
.....................................................................................................................
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ــ انتبه جيدا إلي المخطط التالي.:

1ـ اإلظهار الحلقي :
وحروفه ــ ء /هـ  /ع  /ح /
غ/خ

اإلخفاء الحقيقي :

وحروفه خمسة عشر حرفا ا ـ
ت،ث،ذ،ك،ج،ش،
ق  ،س  ،د  ،ط ،ز  ،ض ،
ظ،ص،ف

اإلدغام  :وحروفه مجموعة
في كلمة ( يرملون )
وهو قسمين

اإلقالب :

إدغام بغنة :

إدغام بال عنة :

وحرفه ــ ( ب )

alManahj.com/ae

وحروفه ــ ي  /و  /ن  /م
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وحروفه ــ ر  /ل
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الجليس الصالح
ِير،
قال صلى هللا عليه وسلم  { :إِ َّن َما َمث ُل َ
ِيس الس ِ
ِيس الصَّال ِِح َو َجل ِ
الجل ِ
ُّوء َك َحام ِِل ال ِمسأ كِ َو َناف ِِخ أالك ِ
ِير إمَّا أنأ
ك َوإمَّا أنأ َت أب َت َ
َف َحا ِم ُل أال ِمسأ كِ إمَّا أنأ يُحأ ِذ َي َ
اع ِم أن ُه َوإمَّا أنأ َت ِجدَ ِم أن ُه ريحا ا َط ِّي َب اةَ ،و َنا ِف ُخ الك ِ
ك َوإمَّا أنأ َت ِجدَ ِم أن ُه ِريحا ا ُم أن ِت َن اة } .
يُحأ ِر َق ِث َيا َب َ
سر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي-:
 ف ِّالكلمــــة

معناها

الجليس

..............................................................

الكير

..............................................................

الصالح

..............................................................

جليس السوء alManahj.com/ae

..............................................................

ِ
المسك

..............................................................

ريحاً ُمنتِنة

..............................................................

 )2يرغبنا الرسول ــ صل هللا عليه سلم ــ في الحديث الشريف بحسن اختيار الجليس الصالح وحسن
سلوكه فالجليس الصالح نافع لجليسه في كل أحواله ْلنه يتصف بكل صفات الخير والوفاء :
من خًلل فهمك للحديث الشريف أجب عن اْلتي :ــ
ــ ما شروط اختيار الجليس الصالح ؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 )3ما ال ُمؤشرات التي ُت ّنفرك من جليس ما ؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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 -4ما الصفات التي يجب أن تكون موجودة في صديقك؟
.........................................................................................................
 -5ما هي فوائد الجليس الصالح؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 -6ما أضرار جليس السوء؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ــ انتبه جيدا إلي المخطط التالي.:

الصالح
تعريفه  :هو
الجليس
النافع لجليسه
في كل
أحواله
ويتصف بكل
خير

alManahj.com/ae
أنواعه :

1ـ جليس صالح مباشر
وهو الذي يأمرك بكل
خير
2ــ جليس صالح غير
مباشر وهو عبر
وسائل التواصل

Tel: 025858621 / 025858760


فوائده :
1ـ يقدم لك النصيحة
2ـ تتأثر بحسن أخالقه
3ــ يأمرك بكل خير
4ــ يكون بجانبك وقت
الحاجه

www.shk.ampss.ae

تعريفه :
هو جليس ل
يأمرك ال بكل شر
ويسبب لك الضرر
في حياتك
وأخالقك

السوء
أضراره :
1ـ يسبب لك
المشاكل
2ــ يأمرك بكل شر
3ـ يفسد أخالقك
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بيئتي أمانة
خلق هللا تعالي اإلنسان وسخر له البيئة بما فيها من كائنات لخدمته ونفعه حتي تعمر اْلرض والمقصود
بالبيئة كل ما يحيط باإلنسان من أرض وهواء وزرع وماء وما يؤثر فيها
من خالل مفهومك للبيئة أجب عن اْلتي :ــ
)1عدد بعض النعم التي أنعم هللا بها على اإلنسان ؟ وما واجبنا تجاه هذه النعم ؟
........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 )2ما مفهوم البيئة في اإلسالم ؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................

alManahj.com/ae

 )3ب ّين ال ُحكم الشرعي في الحالة اآلتية :
 ُمتوضئ يزيد في غسل أعضائه عن ثالث مرات..........................................................................................................
 )4اكتب ثالث عبارات تدعو فيها إلى ترشيد استهالك الماء .
.........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................
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دروس وعبر ــ سورة الملك
الرِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّهِ َّ

هللا َوإِ َّن َما أَ َنا
صا ِدقِينَ ( )25قُلأ إِ َّن َما ا أل ِع أل ُم ِع أن َد َّ ِ
قال تعالى ( َو َيقُولُونَ َم َتى َه َذا ا أل َو أع ُد إِنأ ُك أن ُت أم َ
َنذِي ٌر ُم ِبينٌ (َ )26فلَ َّما َرأَ أوهُ ُز أل َف ًة سِ ي َئ أت ُو ُجوهُ الَّذِينَ َك َف ُروا َوقِيل َ ه ََذا الَّذِي ُك أن ُت أم ِب ِه َت َّد ُعونَ
( )27قُلأ أَ َرأَ أي ُت أم إِنأ أَهأ لَ َكن َِي َّ
ِي أَ أو َر ِ
ير ا أل َكاف ِِرينَ ِمنأ َع َذاب أَلِيم ()28
ج ُ
هللاُ َو َمنأ َمع َ
ح َم َنا َف َمنأ ُي ِ
ض َالل ُم ِبين ( )29قُلأ أَ َرأَ أي ُت أم إِنأ
س َت أعلَ ُمونَ َمنأ ه َُو فِي َ
الر أح َمنُ آَ َم َّنا ِب ِه َو َعلَ أي ِه َت َو َّك أل َنا َف َ
قُلأ ه َُو َّ
ص َب َح َماؤُ ُك أم َغ أو ًرا َف َمنأ َيأأتِي ُك أم ِب َماء َمعِين ()30
أَ أ
سر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي-:
-1ف ِّ
الكلمــــة

معناها

ُزلْ َفة

.....................................................

alManahj.com/ae

ِ
ين
ير ا ْل َكا ِف ِر َ
ُيج ُ

......................................................

يئ ْت
ِس َ

.....................................................

ِبم ٍ
اء َم ِع ٍ
ين
َ

....................................................

غو ار

.....................................................

به تدعون

......................................................
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-2استخرج من اآليات األحكام اآلتية:

-إظهار حلقي-..................-:إدغام بغنة-................:إخفاء

حقيقي...............:

 -3ما أثر اإليمان بالغيب على سعادة الفرد وتفاؤله؟
.....................................................................................................................

 -4ما هي مهمة األنبياء في أقوامهم؟
.....................................................................................................................
 5ــ فكر وناقش العبارات التالية :

أــ يعد الماء شريان الحياة ؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................

alManahj.com/ae
د ــ استنتج النتائج المترتبة على عدم المحافظة على نعمة الماء ؟

ــ..................................................................................................................
ــ..................................................................................................................
ــ..................................................................................................................

هـ ــ وضح مراعاة اإلسالم ألحوال الناس من األدلة اآلتية .:
س ُحوا بِ ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَ ْي ِدي ُك ْم ِم ْنهُ ﴾ .
ص ِعيدا طَيبا فَا ْم َ
1ــ قال تعالى ﴿ :فَلَ ْم ت َِجدُوا َما ء فَتَيَ َّم ُموا َ
.....................................................................................................
2ــ قال صلى َّللا عليه وسلم ﴿ :صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب ﴾.
.........................................................................................................
سفَر فَ ِعدَّة ِمنْ أَيَّام أُ َخ َر ﴾ .
3ــ قال تعالى  ﴿ :أَيَّاما َم ْعدُو َدات فَ َمنْ َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِريضا أَ ْو َعلَى َ
.........................................................................................................
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صالة﴾.
ص ُروا ِمنْ ال َّ
س علَ ْي ُك ْم ُجنَاح أَنْ تَ ْق ُ
ض فَلَ ْي َ
4ــ قال تعالى َ ﴿ :و ِإ َذا َ
ض َربْتُ ْم فِي األَ ْر ِ
........................................................................................................
أجب عن اْلسئلة التالية:

 -1لماذا عبر هللا عز وجل بالفعل الماضي "رأى" عن المستقبل؟
.....................................................................................................................

 -2ما سبب دعاء غير المؤمنين على الرسول (ص) والمؤمنين بالهالك؟
.....................................................................................................................

 -3ما داللة االستفهام في قوله تعالى ":قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم إِ ْن أَهْلَ َكنِ َي ه
هللاُ َو َم ْن َم ِع َي أَ ْو َر ِح َمنَا
ين ِم ْن َع َذاب أَلِيم"؟
فَ َم ْن ي ُِجي ُر ْال َكافِ ِر َ
.....................................................................................................................

 -4ما هو مفهوم التوكل على هللا تعالى؟
.....................................................................................................................

 -5ما العالقة بين اإليمان والتوكل على هللا تعالى؟
alManahj.com/ae

.....................................................................................................................

 -6ما داللة قوله تعالىَ ":ه َذا الَّ ِذي ُك ْنتُ ْم بِ ِه تَ َّد ُعو َن"؟
.....................................................................................................................

 -7عالم يدل سؤال غير المؤمنين عن موعد الساعة؟
.....................................................................................................................

 -8صف حال غير المسلمين يوم القيامة ؟
...................................................................................................................
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ــ انتبه جيدا إلي المخطط التالي.:

من أسباب الخسران والندم يوم
القيامة :

حال غير المؤمنين يوم القيامة :

الذل والهوان والندم والحسرة
وتكون وجوههم مسودة والعذاب

ما فعلوه من الذنوب والمعاصي ما
وقع منهم من ظلم وإفساد لألخرين

حلول واقتراحات للحفاظ علي نعمة الماء
ــ عدم اإلسراف في الماء أثناء اًلستحمام
ــ الري بطريقة التنقيط
ــ عدم ترك صنبور الماء مفتوحا َ
alManahj.com/ae
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يسر اإلسالم

 -اقرأ الحديث الشريف ثم أجب-:

صا َم َبعأ ضٌ َ ،وأَ أف َط َر َبعأ ضٌ
ان َرسُو ُل ِ
صلَّى هللاُ َع َل أي ِه َو َسلَّ َم فِي َس َف ٍرَ ،ف َ
هللا َ
س َرضِ َي هللاُ َع أنهَُ ،قا َلَ :ك َ
َ -1عنأ أَ َن ٍ
ض أال َع َم ِلَ ،قا َلَ :ف َقا َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ضع َ
ون َو َعمِلُوا َو َ
َف َت َح َّز َم أال ُم أفطِ رُ َ
ُف الصُّائمون َعنأ َبعأ ِ
ون أال َي أو َم ِب أ َ
َ
اْلجأ ر"ِ
ب أال ُم أفطِ ُر َ
"ذ َه َ

 -1معنى ( فتحزم) ...........................-:معنى (ضعف)...........................
-2اشرح الحديث الشريف كما فهمته.

...................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
 -3ما أسباب اختيار بعض الصحابة للصيام وإفطار بعضهم اآلخر؟

alManahj.com/ae

.........................................................................................................

 -4عرف مفهوم الرخصة الشرعية ؟
.........................................................................................................
 -5عالم يدل عدم انكار الرسول (ص) لتصرف الصحابة رضي هللا عنهم؟
.........................................................................................................
 -6علل :نهى اإلسالم عن التشدد في الدين ؟
.........................................................................................................
7ــ ابحث عن حكم المواقف التالية .:
ــ طالب أفطر في رمضان بحجة الدراسة واًلمتحان.............................................
ــ مسافر أتم صيامه في رمضان دون عناء أو تذمر .............................................
ــ يرفض تناول الدواء في نهار رمضان لفضل هذا الشهر ......................................
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 -8عدد مجالت تيسير اإلسالم مع بيان أثرها على المسلم.
المجال

أثرها على المسلم

كيفية التيسير

الصالة
الصيام
الوضوء
الدين
قضاء ْ

ــ انتبه جيدا إلي المخطط التالي.:

يسر اإلسالم

alManahj.com/ae
من مظاهر يسر اإلسالم

الحكمة من تيسير
العبادة علي المسلم :

1ـ قصر الصالة
2ــ التيمم
3ــ المسح علي الخفين

1ــ التيسير وعدم التشدد
2ــ عدم المشقة علي
النفس

فضل اْلخذ بالرخصة :
طاعة هلل تعالي ورسورله
ــ صل هللا عليه وسلم .

4ــ الصالة قاعداَ
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أحكام التجويد
أول ــ أحكام النون الساكنة
والتنوين .::ويحدث عندما يأتي أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين .
1ــ الظهار الحلقي
حروفه  ( :أ ــ هـ ــ ع ــ ح ــ غ ــ خ ) .
 -2الدغام  :ويحدث عندما يأت أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين .
وهو نوعان :
أ -ادغام بغنة  :وحروفه  ( :ي ــ و ــ م ــ ن ) مثال َ :و َوالِد َو َما َو َلدَ ).
ب -ادغام بال غنة  :وحروفه  ( :ر ــ ل ) مثال ( :أَنأ َل أم َي َرهُ أَ َح ٌد ) .
 -3اإلقالب  :ويحدث عندما يقع حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين .
وحروفه ( :ب) .
 -4الخفاء  :وحروفه باقي الحروف الهجائية وعددها ( )15حرفا ً .
وهي ( ص – ذ – ث – ك – ج – ش – ق – س – د – ط – ز – ف – ت – ض – ظ ) .

alManahj.com/ae
اجا ــ
اء َث َّج ً
صال ـ َس أب ًعا شِ دَ ادًا ــ َم ً
ص أل َ
مثال  :مِنأ َ

سابق  ,أجب عن اْلسئلة اآلتية :
من خالل الشرح ال ّ

 -1بين حكم التجويد في اْلمثلة اآلتية :
سميع عليم " ........................................... :
أ -حكم التجويد في قوله تعالى " :
ٌ
هدى للمتقين " ........................................... :
ب -حكم التجويد في قوله تعالى " :
ً
ج -حكم التجويد في قوله تعالى  " :خيراً يره "

............................................ :

د -حكم التجويد في قوله تعالى  " :أن صدوكم " ............................................ :
سميع بصير ............................................ :
هـ -حكم التجويد في قوله تعالى " :
ٌ
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بِسِْم اللَِّه الرَّحْمَ ِن الرَِّحيم
اإل أن َسانَ فِي َك َبد ()4
( َل أ ُ أقسِ ُم ِب َه َذا ا أل َب َل ِد (َ )1وأَ أن َت حِل ِب َه َذا ا أل َب َل ِد (َ )2و َوالِد َو َما َو َلدَ (َ )3ل َقدأ َخ َل أق َنا أ ِ
ب أَنأ َلنأ َي أقد َِر َع َل أي ِه أَ َح ٌد (َ )5يقُول ُ أَهأ َل أك ُ
ب أَنأ َل أم َي َرهُ أَ َح ٌد ( )7أَ َل أم َن أج َعلأ َل ُه
ت َم ًال لُ َبدًا ( )6أَ َي أح َس ُ
أَ َي أح َس ُ
َع أي َن أي ِن (َ )8ول َِسا ًنا َو َ
ش َف َت أي ِن (َ )9وهَدَ أي َناهُ ال َّن أجدَ أي ِن ( " ) )10سورة البلد " .

 -2استخرج من النص القرآني اآلتي مثاال واحدا على كل من أحكام النون الساكنة والتنوين :
الحكم

حرفه

المثال

االظهار الحلقي
ادغام بغنة
ادغام بال غنة
إقالب
إخفاء

alManahj.com/ae

ثانياًـ أحكام الميم الساكنة
الميم الساكنة  :هي الميم الخالية من الحركات والتي يكون سكونها ثابتا في الوصل
والوقف ولها ثالثة أحكام .:
1ـ اإلدغام الشفوي :وهو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة ويسمي إدغام
متماثلين صغير وحروفه (( الميم )) مثال  ( :فهم من مغرم )
2ـ اإلخفاء الشفوي :وهو إخفاء الميم الساكنة مع بقاء الغنةوال يكون اإل من كلمتين
حروفه (( الباء ))

مثال  ( :يوم هم بارزون )

 3ـ اإلظهار الشفوي :وهو إظهار الميم الساكنة إذا جاءت بعد أي حرف من حروف
الهجاء غير اإلخفاء واإلدغام حروفه  (( :باقي الحروف بعد إسقاط حرفي الميم والباء ))
مثال  ( :عليهم طيرا )
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ج ــ حسب الجدول التالي بين حكم التجويد في األمثلة التالية وذلك بوضع المثال تحت
ما يناسبه من أعمدة :
اإلدغام الشفوي

المثال

اإلخفاء الشفوي

اإلظهار الشفوي

( أم أمنتم )
( لهم ُسلّم )
(أزواجهم مثل )
( يعتصم باهلل )

ثالثا ً:حكم القلقلة
تعريفها :اضطراب الصوت عند النطق بالحرف ساكنا حتى تسمع له نبره قوية حروفها قطب
جد ( ق – ط – ب – ج  -د )

alManahj.com/ae

شرطها  :ان يكون هذا الحرف ساكنا.

أقسامها :
1ــ كبرى :اذا جاء حرف من حروفها ساكنا في اخر الكلمه
مثل  ( :عميق  -محيط  -رقيب  -مريج  -مجيد )
2ــ صغرى  :اذا جاء حرف من حروف القلقلة ساكنا في وسط
الكلمة مثل  ( :يقْطعون  -ي ْدعون  -يجْ علون )
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رابعا ً:حكم ًلم لفظ الجًلله
(هللا)

alManahj.com/ae
تدريب علي أحكام لفظ الجاللة :
تختلف أحكام حرف الالم في لفظ الجاللة وذلك من حيث التفخيم والترقيق .
ــ تفخيم الالم  :تكون الالم مغلظة اذا سبقت بفتح كقوله " شهدَ هللا " أو اذا سبقت بضم
كقوله تعالى  " :قالُوا اللهم "
ــ ترقيق الالم  :أن تكون بـعد كـسـر ولو منـفصالً عــنــها أ وعـرضـا ً مثل  " :باهلل ــــ
قـل هللا "
بـسـم ِهللا ــــ ِ
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 -1ضع إشارة ( )أمام حكم لفظ الجاللة في ما يلي :
المثال

الترقيق

التفخيم

 -1اهلل الصمد .
 -2إن اهلل .
 -3ذلك فضل اهلل .
 -4قالو اللهم .
 -5بسم اهلل الرحمن الرحيم
 -6وينجي اهلل الذين اتقوا
 -7لم تعظون قوماً اهلل .

 -2أكمل الفراغات التالية :

alManahj.com/ae
أ  -الحالت اْلربع التي يأتي فيها لفظ الجاللة مفخما ً :
 -1إذا جاء لفظ الجًللة في أول  ....................مثل قوله تعالى  ( :هللا ًل إله
إًل هو الحي القيوم )
 -2إذا جاء قبله حرف  ...................مثل قوله تعالى  ( :قال هللا )

-4
 -3إذا جاء قبله حرف  ....................مثل قوله تعالى  ( :عب ُد هللا )
إذا جاء قبله حرف  ....................بعد ضم أو فتح مثل قوله تعالى  ( :أ
قالوا اللهم
) ( إلى هللا )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب  -الحالت الثالث التي يأتي فيها لفظ الجاللة مرققا ً :
 -1إذا جاء قبل لفظ الجًللة حرف ..........مثل قوله تعالى  ( :باهلل ) ( الحمد هلل )
 -2إذا جاء قبله حرف  ..................بعد كسر  ،مثل قوله تعالى  ( :وينجٍّ يأ هللا)
 -3إذا جاء قبله  ....................مثل قوله تعالى  ( :قوما ا هللا )
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استخرج حكم لم لفظ الجاللة من اآليات التالية
اآليــــات

:

نوع الحكــــم

الـســـبب

ْح ْسنَى "
" اللَّهُ ََل إِلَهَ إََِّل ُه َو لَهُ ْاْلَ ْس َماءُ ال ُ
َّ ِ
ين َك َف ُروا َوظَلَ ُموا لَ ْم يَ ُك ِن اللَّهُ لِيَ غْ ِف َر لَ ُه ْم
" إِ َّن الذ َ
َوََل لِيَ ْه ِديَ ُه ْم طَ ِريقا "
" قُ ْل َك َفى بِاللَّ ِه َش ِهيدا "
" إِ َّن اللَّهَ َكا َن غَ ُفورا َرِحيما "

" لِ َم تَعِظُو َن قَ ْوما اللَّهُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم "

َّ ِ
ين آ ََمنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّ ِه "
" يَا أَيُّ َها الذ َ
ص ُر اللَّ ِه َوالْ َف ْت ُح "
اء نَ ْ
" إِذَا َج َ

َّ ِ
ين اتَّ َق ْوا "
" َويُنَ ِّجي اللَّهُ الذ َ
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