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املقدمة



ــميع  ــك هل، الس ــده ال رشي ــهد أن ال هلإ إال اهلل وح ــر، وأش ــي الكب ــد هلل الع احلم
ــر. ــر انلذي ــوهل ، البش ــده ورس ــداً عب ــهد أن حمم ــر، وأش ابلص

 أمابعد:

فــا شــك أن تعلــم القــراءة والكتابــة مــن أوجــب الواجبــات وأهــم املهمــات فــإن أول 
مــا نــزل مــن اذلكــر احلكيــم ىلع انلــي األمــن   قــوهل تعــاىل : -

ِي َخلََق﴾ وقال تعاىل ﴿ٓنۚ َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن﴾.  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ
ۡ
﴿ٱۡقَرأ

 قالــوا إن 
ً
والقــراءة ىه مفتــاح العلــم وأهــم داعئمــه والكتابــة يه قيــد العلــم ، وقديمــا

العلــم صيــد والكتابــة قيــد ، وإن حفــظ كتــاب اهلل تعــاىل وتعلمــه والعمــل بــه وتعليمــه 
 : فقــد قــال  للمســلمن مــن أفضــل القربــات الــى  ُيَتَقــَرُب بهــا اىل اهلل
ــرة  ــن مبك ــة ىف س ــراءة والكتاب ــل الق ــم الطف ــه« وتعلي ــرآن وعلم ــم الق ــن تعل ــم م »خرك

يســاعده ىلع حفــظ كتــاب اهلل بســهولة ويــر.

لــــذا 
فهــذه رســالة متواضعــة قمــت فيهــا بوضــع منهــج تلعليــم األطفــال القــراءة والكتابــة 
ْصــُت بــه مــن مطالعــى لكتابــات أهــل اللغــة ومــن خــرىت ىف 

ُ
بطريقــة ســهلة ميــرة َخل

 بهــا وجــه اهلل تعــايل عــي اهلل أن ينفــع بهــا أبنــاء املســلمن وأن 
ً
تعليــم األطفــال ، مبتغيــا

جيعلهــا يل صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه إنــه هــو ويل ذلــك والقــادر عليــه، وصــى اهلل 
وســلم ىلع نبينــا حممــد وىلع آهل وصحبــه أمجعــن .

وكتبه :
أبو عبد الرمحن أمحد بن سايم درويش

تلوانة ـ ابلاجورـ منوفية
يف يوم اجلمعة 8 من ذي القعدة 1434ـه

13 من سبتمر 2013م
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حروف اهلجاء مفردة

جثتبا

رذدخح

ضصشسز

فغعظط

نملكق

يءوهـ

 معلــوم أن الحــروف الهجائيــة األصليــة تســعة وعشــرون حرًفــا على 

األرجــح أولهــا األلــف وآخرهــا اليــاء وذلــك باعتبــار الهمــزة حرًفا.

الدرس األول

  َأِلْف      َبا      َتا      َثا    ِجيْم

   َحا    َخا    َداْل    َذاْل      َرا

ِسيْن   ِشيْن   َصاْد   َضاْد    َزا  

  َطا    َظا   ِعيْن   ِغيْن      َفا

َكاْف     َلْم   ِميْم    ُنوْن   َقاْف  

َهْمَزْة      َيا      َيا ۦ   َها    َواْو  
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تنبيهات مهمة لمعلمة الروضة

أواًل: عدم الربط بين الحرف وكلمة معينة:-

مفــاد ذلــك عــدم الربــط بــن احلــرف ولكمــة معينــة مثــل ألــف أرنــب، بــاء بطــة؛ 
ثــاء ثعبــان ألن ذلــك جيعــل الطفــل ال يســتطيع نطــَق احلــرف أو معرفَتــه بصفــة مســتقلة، 
فتقــول هل بــا فتحــة ) َب( مثــاً؛ فيقــول الطفــل دائمــا: )بــاء بطــه(؛ ممــا يعوقــه بعــد ذلــك.

ثانيًا : تعليم الحروف بأسمائها ال بأصواتها:-

ــا اســماء  ابلعــض يعلــم األطفــال حــروف اهلجــاء بأصواتهــا مــع الفتحــة ىلع أنه
ــاف  ــرف ال ــن )اع( وح ــرف الع ــا( وح ــن )ش ــرف الش ــا ىلع ح ــول مث ــروف فيق  احل
 منهــم أن ذلــك يوفرالوقــت بــدالً مــن تعليــم الطفــل اســم 

ً
)اك ( وامليــم )مــا( وهكــذا  ظنــا

احلــرف )شــن وعــن ( ثــم تعليمــه صوتــه مــع الفتحــة .والصحيــح معرفــة الطفــل اســم 
احلــرف اوالً ثــم صــوت احلــرف مــع احلــراكت بعــد ذلــك.

 ثالثًا : عدم اتباع الترتيب المعتاد في تعليم الحروف:- 

ال بــأس مــن تعليــم األطفــال الرتتيــب املعــروف حلــروف اهلجــاء )ألــف بــا تــا ثــا 
حــا جيــم .....( ولكــن ال ينبــي اتبــاع هــذا الرتتيــب عنــد تعليــم احلــروف )ا ب ت ث (؛ 
ألن بعــض األطفــال يرتبطــون بهــذا الرتتيــب ممــا جيعلهــم يفشــلون يف معرفــة احلــرف إذا 
لــم يكــن يف ترتيبــه ذلا جيــب تدريــس احلــروف يف غــر ترتيبهــا املعتــاد. أو ىلع األقــل 

اختبــار الطفــل يف لك حــرف بصفــة مســتقلة . 

رابعا : اختبار الطفل المستجد في حروف الهجاء:-

أنصــح بعمــل اختبــار للطفــل املســتجد للوقــوف ىلع مــا يعرفــه مــن حــروف ومــا 
جيهلــه توفــرا للوقــت واملجهــود واحرتامــا للفــروق الفرديــة لاطفــال ويكــون االختبــار 

بصفــة دوريــة حــى يتــم احلفــظ ىلع الوجــه املطلــوب بــإذن اهلل تعــاىل .
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اختبار حروف اهلجاء

االسم /  ................................................................................

اقرأ                 ولون

شجرة الحروف

كصأهـم
خ

ق

ن

ش

د ت ج ط ة
كـ ظ

ب

مـ

فحورغضذ

ء س ي ئ ـهـ ا

يـعثؤلز
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خامسا : طرق ووسائل تعليمية لتعليم حروف الهجاء 

هــذه بعــض الطــرق تلعليــم الطفــل قــراءة وكتابــة حــروف اهلجــاء  قــد خلصــت 
بهــا مــن الطــرق الــي اســتخدمتها يف تدريــس احلــروف واتلعــرف عليهــا وكتابتهــا 

1- طريقة االختبار الفردى للطفل في حروف الهجاء 
يتــم اختبــار لك طفــل ىلع حــده يف حــروف اهلجــاء حــي يتثــى للمعلمــة ووىل 
ــا  ــن ينطقه ــا ولك ــي يعرفه ــا أو ال ــي اليعرفه ــروف ال ــز ىلع احل ــل الرتك ــر الطف أم

بطريقــة خطــأ.
- كيفية تطبيق هذه الطريقة وفوائدها :

1.  تســتخدم املعلمــة شــجرة احلــروف )صـــ5( أو جــدول حــروف اهلجــاء )صـــ3 
ــجرة  ــتخدام ش ــل اس ــبورة )صـــ7( واالفض ــه ىلع الس ــات املثبت ( أو ابلطاق
ــى يقــف وىل  ــاب اخلــاص بالطفــل ل ــة مســتقلة أو يف الكت احلــروف يف ورق

ــه . ــا طفل ــي ال يعرفه ــروف ال ــل ىلع احل ــرلك طف أم
ــذا  ــا ه ــل ) م ــأل الطف ــجرة وتس ــرف ىلع الش ــارة إىل احل ــة باإلش ــوم املعلم 2. تق
احلــرف؟( فــإذا تعــرف عليــه ونطقــة الطفــل تنتقــل إىل اذلي بعــده بطريقــة 
ــل  ــة بتظلي ــت املعلم ــرف قام ــة احل ــن معرف ــن م ــم يتمك ــإذا ل ــوائية ف عش
هــذا احلــرف بالقلــم الرصــاص أو الفســفورى وهكــذا حــى تظلــل احلــروف 
الــى ال يعرفهــا الطفــل مــع كتابــة تقريــر بذلــك لــوىل أمــر الطفــل للرتكــز 

ggggg . أوال ىلع هــذة احلــروف واملراجعــة ىلع ابلــايق
2- طريقة التردد الصوتي والربط بين الصوت والشكل :

- كيفية تطبيق هذه الطريقة وفوائدها 
حيدد املعلم احلروف الي سوف تعطى للطفل .  .1

يقــوم املعلــم بنطــق احلــرف ggggggggggللطفــل. حبيــث يتتبــع احلــرف بأصبعــه ويطلــب   .2
ــم  ــع املعل ــرف م ــردد احل ــث ي ــم. حي ــل املعل ــا يفع ــوم بم ــل أن يق ــن الطف م

ــن اســم احلــرف و شــله . ــط ب ــع احلــرف بأصبعــه حيــث يرب ويتتب
تكــرر هــذه العمليــة عــدة مــرات حســب اســتجابة الطفــل ومــن ثــم يــردد   .3
الطفــل احلــرف بــدون املعلــم وهكــذا حــى يســتطيع الطفــل إتقــان احلــرف 

ومــن َثــَم االنتقــال إىل احلــرف اآلخــر.
- الوسائل املستخدمة مع هذه االسرتاتيجية:

3- جدول حروف اهلجاء بالكتاب. 1- بطاقات احلروف.  2- السبورة. 
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3- طريقة التباطؤ التدريجي في الوقت: 
ــم.  ــات يف اتلعل ــم صعوب ــن دليه ــس اذلي ــة يف تدري ــة فعال ــذه الطريق ــر ه تعت
وتتمــز ببســاطة اإلجــراء وتشــجع اتلاميــذ، حيــث أن فــرص اخلطــأ تكــون قليلــة.

- كيفية تطبيق هذه الطريقة وفوائدها :
1- يعرض املعلم حرف ) ب ( مثا.

2- يســأل الطفــل عــن اســم احلــرف اذلي عرضــه. ومــن ثــم ينطــق املعلــم اســم 
احلــرف فــوراً حيــث ال جيعــل للطفــل فرصــة لإلجابــة.

ــوان بــن طلــب  3- بعــد عــدة حمــاوالت للفقــرة )2( يضــع املعلــم فــرتة )5( ث
قــراءة احلــرف وبــن نطــق املعلــم للحــرف ممــا يســمح للطفــل قــراءة احلــرف بنفســه 

قبــل املعلــم.
4- يزيــد املعلــم يف الوقــت بــن طلــب قــراءة احلــرف وبــن نطــق املعلــم للحرف 

بعد عــدة حمــاوالت للفقــرة )3(.
4- طريقة السبورة وبطاقات الحروف :

- كيفية تطبيق هذه الطريقة وفوائدها :
تقــوم املعلمــة بتثبيــت بطاقــات احلــروف اخلايلــة مــن الصــور ىلع اطار الســبورة 
االفــى والــرأيس بطريقــة عشــوائية وانصــح أن تبــدأ حبــرف اهلمــزة املحمــول ىلع االلــف 

)أ( ثــم تــرص احلــروف عشــوئيا كمــا بالرســم اتلوضيــى :
طباعــة  طــرق  عــن  ابلطاقــات  تصنــع 
ــات  ــل بطاق ــا مث ــر وتغليفه ــروف بالكمبيوت احل
ــق ىلع  ــم تلص ــة ث ــة( ويف حجم ــارف )الارني اتلع
الســبورة تســتعن املعلمــة بهــذة احلــروف  يف لك 
درس توفــر للوقــت واملجهــود وتمكينــا لألطفــال 
ــاً  ــة مث ــي درس الفتح ــوح ف ــا بوض ــن رؤيته م

ــروف ىلع ــاذج للح ــة نم ــة بكتاب ــوم املعلم تق
ــال  ــردد األطف ــروف وي ــذة احل ــرأ ه ــك تق ــد ذل ــم بع ــح ث ــة الفت ــا حرك ــبورة وعليه الس
خلفهــا ثــم تنتقــل اىل القــراءة مــن ابلطاقــات املثبتــة ىلع الســبورة ويتــم اختبــار االطفال 
عــن طريــق خــروج لك أو بعــض االطفــال للقــراءة ويــردد ابلــايق خلــف الطفــل وهكــذا 
يمكــن اســتخدام هــذة الطريقــة يف لك درس ىلع انلحــو اذلى مــر . ياحــظ عنــد عــدم 
قــدرة الطفــل ىلع اتلعــرف ىلع بعــض احلــروف أونطقهــا بطريقــة خطــأ تضــع املعلمــة 

عامــة ىلع هــذة احلــروف تلتمكــن مــن تصحيــح أخطــاء لك طفــل .

أ
بع

وؤ
خث

حك

صديظهـقس
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 نتعلم يف هذا الدرس 

يف هــذا ادلرس يتعلــم الطفــل حــروف اهلجــاء كتابــًة ونطًقــا صحيًحــا فصيًحــا 
كمــا جــاء يف القــرآن العظيــم اكآليت :-

أواًل: التفرقة بين األلف )ا( والهمزة )أ( :

ــق ىلع  ــن يطل ــاك م ــر فهن ــذا األم ــاء يف ه ــن العلم  ب
ٌ

ــاف ــمَّ ِخ ــه ث ــوم gggggggggggggأن معل
هــذا احلــرف )ا( األلــف اللينــة وىلع هــذا احلــرف )أ( )األلــف ايلابســة( فلهمــا ألــف 

ــه فنقــول :- ــاك مــن يفــرق بينهــم وهومــا حنــن علي عندهــم وهن

حــرف األلــف )ا(:- األلــف ليــس عليهــا يشٌء وال تقبل احلــراكِت، فــي دائًما 
ســاكنٌة وقبلهــا مفتــوح ذلا فــى حــرف مــد ولــن وهــو مــا جــاء يف القــرآن ﴿الـٓـٓم﴾، 

ــال ، َســاىم ، َراىم ، َصالــح ، مَجــال ( .
َ
و﴿الٓٓمــر﴾. مثــل ) ق

 أمــا اهلمــزة )أ( فليــس هلــا شــل حمــدد خيصهــا ذللــك يســتعرون هلــا صــور 
ــرَِئ ، َســَماُء ، يَئِــَس ، 

ُ
َل ، ُســئَِل ، ُمْؤِمــن ، ق

َ
َمــَر ، َســأ

َ
مثــل ) أ ، ؤ ، ء ، ئ ، ئـــ (. مثــل  أ

. 
َ

ـِـَم ، َرُؤف َرئ
 أشكال الهمزة 

همزة

ء
همزة

أ
همزة

ؤ
همزة

ئ
همزة

ئـ
أحمد ، سأل ، مؤمن ، قرئ، يئس، سماء ، سئل

ثانيًا : من الخطأ أن يقال في ) ال ( الم ألف:

 
ٌ

مــن اخلطــأ أن نقــول يلع ) ال ( الم ألــف؛ ألن كاً مــن الــام واأللــف حــرف
مســتقل، والصحيــح أن الــاَم هنــا حاملــٌة حلــرِف األلــف ألن األلــف دئمــا ســاكن 
ــف .   ــت الم أل ــف( وليس ــا )أل ــال أنه ــتقا ؛ فُيق ــق مس ــاكن ال ينط ــرف الس واحل

ــق )الَ (        وتنط
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ثالثًا : األلف المقصورة في آخر الكلمة:

 ـ 
َ

ــل: ) إىِل ــاء )ى( مث ــل ي ــب ىلع ش ــة وتكت ــر اللم ــف يف آخ ــأىت األل ــد ت ق
ــَى ـ َســَى ـ اْشــرَتَى ـ اْهَتــَدى ـ ُمْصَطــَى ـ نَــَدى ـ 

َ
ى ـ َبــَى ـ ق

َ
ىلَعَ ـ َحــَى ـ َمــَى ـ َرأ

ــَى (.  ْ َذى ـ يلَ
َ
ــَدى ـ أ ــَى ـ ُه ــَى ـ ُمْرتَ ــَى ـ اتلَ الُمْستَْش

ويمكن التفرقة بين األلف المقصورة والياء بثالث فروق 

1- األلف املقصورة تأىت دائما يف نهاية اللمة . 
2- تكون دائما ساكنة وقبلها حرف مفتوح .

3- اليكون حتتها نقط )ى( بعكس ايلاء حتتها نقطتن ) ي ( 

َضى ، َسَعى ، اْشَتَرى
َ
ى ، َبَنى ، ق

َ
ى ، َحتى ، َمتى ، َرأ

َ
ى ، َعل

َ
إِل

رابعًا: لكل حرف طريقة في الكتابة

معلــوم أن لــل حــرف بدايــة ونهايــة ومســار؛ ذللــك جيــب أن يتعلــم الطفــل 
ــه الصحيحــة. ــة لك حــرف يف اجتاهات ــة كتاب طريق

مثــال ذلــك: حــرف األلــف )ا( يكتــب مــن أىلع إىل أســفل وحــرف ابلــا )ب( يكتــب 
ــض   ــار إىل أىلع . ألن ابلع ــفل اليس ــن أس ــم م ــي ث ف

ُ
ــم أ ــفل ث ــن إىل أس ــن أىلع ايلم م

خيطــأ ويعلــم الطفــل كتابــة احلــرف بطريقــة غــر صحيحــة فيتعــود عليهــا الطفــل 
ممــا يعوقــه عنــد الكتابــة بعــد ذلــك   )ارجــع إىل القرائيــة اجلــزء األول للمؤلــف(.
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خامسًا : هناك حروف تستقر على السطر وأخرى تنزل عن السطر  

 فــي خــط النســخ لك حــرف هل اكســه يــزل عــن الســطر مثــل ) ر ـ س ـ ص ـ ق ـ ي (
وحروف لكمة مجعه ) ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ م ـ ـهـ ( 

فالي تزل عن السطرجيمعها املشتغلون باخلط العريب يف مجلة :

ن  ص  ض  ل  ي  ش  س  ر  ز  و  ق  ج  ح  خ  م  ع  غ   ــهــ

نصيل                رشوق                     مجعه 
والي تستقر يلع السطر:    ا   ب   ت   ث   د   ذ   ط   ظ   ف   ك 

سادســًا : نطــق الحــرف نطقــًا صحيحــا فصيحــًا وذلــك باعطــاء كل حــرف حقــة 
ومســتحقة مــن مســمى ومخــرج وصفــه

تقــرأ املعلمــة احلــروف بطريقــة صحيحــة وأنصــح أن جتــاز املعلمــة يف ذلــك ىلع 
يــد مــن أتقــن قــراءة احلــروف مــن أهــل الفــن حــى تعطــى لك حــرف حقة ومســتحقة 
مــن ترقيــق وتفخيــم ومــد وقلقلــة وغرهــا مــن الصفــات واملخــارج ثــم يقــرأ األطفــال 

خلفهــا يف مجاعــة ثــم فــرادى.
ــد  ــان عن ــن اللس ــزء م ــا ج ــرج فيه ــى خن ــة ال ــروف اللثوي ــز ىلع احل 1- الرتك
نطقهــا كمــا يقــول ابلعــض والصحيــح أنهــا ســميت بذلــك لقــرب خمرجهــا مــن اللثــة 
ــا يغــر املعــى  ــه األســنان ويه ) ث ، ذ ، ظ (. واخلطــأ فيه وىه اللحــم اذلي ينبــت في

 . ) ــَرَ
َ
( و)ك ــَرَ

َ
مثــل )ك

الرتكــز ىلع حــروف اتلفخيــم وىه )خ-ص-ض-غ-ط-ق-ظ( ومجعهــا   -2
ــظ(. ــط ق ــص ضغ ــوهل )خ ــة يف ق ــب اتلحف صاح

3- الرتكــز ىلع حــروف القلقلــة عنــد نطــق احلــرف جمــرد مفــرد باســمه مثــل 
الصادوالضــاد فنقلقــل ادلال عنــد الوقــف عليهــا وىه )ق-ط-ب-ج-د( ومجعهــا 

ــد(. ــب ج ــوهل )قط ــة يف ق ــب اتلحف صاح
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4- الرتكــز ىلع املتشــابه واملتقــارب مــن احلــروف وتفخيــم مــا يســتحق اتلفخيــم 
ــل )ط-ت( و)س-ث( و)ق-ك( و)ف-ث( و)ض-د( ــق مث ــتحق الرتقي ــق مايس وترقي

ــا . و)ظ-ز(و )ظ-ذ( وغره
5- هنــاك حــروف مثــل )ب، ت، ث، ح، خ، ر، ز، ط، ظ، ف، ه، ي( هلــا وجهــان يف 

ــد والقرص(. ــق )امل انلط
األول المد : بإثبات اهلمزة يف أخرها ) باء وتاء وهاء وثاء، وهكذا (. 

والثانــي القصــر: مــن غــر إثباتهــا: )بــا، تــا، ثــا، حــا، خــا، را، زا، طــا، 
ظــا، فــا، هــا، يــا(، وهــو األصــح كمــا جــاء يف القــرآن يف احلــروف املقطعــة 
ذلــك  ومثــال  طهــر(،  )يح  قوهلــم  يف  جمموعــة  وىه  الســور،  بعــض  أوائــل  يف 
 فواتــح ســورة مريــم  ﴿ٓكهيٓعــٓص﴾ والرعــد ﴿الٓٓمــر﴾ واغفــر ﴿حــٓم﴾ و﴿طــه﴾

 »يــا« وال ُتْقــرأ »يــاء«، وُتْقــرَأ 
ُ
 الحــظ نطــق ﴿ٓكهيٓعــٓص﴾ اكف هــا يــا عــن صــاد َفُتْقــرَأ

ــاء. ويف  ــول ح ــا وال نق ــول: ح ــٓم﴾ نق ــراءة ﴿ح ــد ق ــا عن ــاء«، وأيض ــرَأ »ه ــا« وال ُتْق  »ه
﴿طه﴾ نقول طا ها وال نقول طاء هاء . 

6- نطــق احلــرف باســمه ال بصوتــه )تــم رشح ذلــك يف أول ادلرس حتــت عنــوان 
تنبيهــات مهمــة ملعلمــة الروضــة(. 

سابعاً:  هناك حروف تتصل بما قبلها من الحروف وال تتصل بما بعدها:

ويه ) ا ، أ ، د ، ذ ، ر ، ز ، و ( 
ــات  ــة اللم ــد كتاب ــَئ عن ــى ال خُيِْط ــداً ح ــروف جي ــذه احل ــل ه ــم الطف يتعل

ــة .  ــروف الرافس ــميها احل ــض يس ــا وابلع ــا بَعده ــا بم ويَِصله
مثال ذلك:-

َع ـ رَُجُل ـ يَُزوُر ـ يَُدوُرـ 
َ
 ـ َزَرَع ـ َرك

ُ
َمَرـ َذَهَب ـ ُهَدى ـ ُحُروف

َ
اَل ـ أ

َ
ق

. ُ
َ

َيْعُدو ـ َودل
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 ثامًنا: شكل حروف الهجاء أول ووسط وآخر الكلمة

أنصــح أن يتعلــم األطفــال أشــال احلــروف املختلفــة مــن ابلدايــة وذلــك ألن هنــاك 
ــاف  ــرف ال ــل ح ــة مث ــا يف اللم ــاف موقعه ــا باخت ــلها  تمام ــف ش ــروف خيتل  ح

)ك  - كـ - كـ (

  

هـ - ـهـ - ـه - هنـ - ـنـ - ـن

  يـ - ـيـ - ي - ـي

و - ـو - ـو

مـ - ـمـ - ـملـ - ـلـ - ـلكـ - ـكـ - ـك

قـ - ـقـ - ـقفـ - ـفـ - ـفغـ - ـغـ - ـغ

عـ - ـعـ - ـعظـ - ـظـ - ـظطـ - ـطـ - ـط

ضـ - ـضـ - ـضصـ - ـصـ - ـصشـ - ـشـ - ـش

سـ - ـسـ - ـسز - ـز - ـزر - ـر - ـر

ذ - ـذ - ـذد - ـد - ـد ـخ- ـخـ - ـخ

 ـح- ـحـ - ـح ـج- ـجـ - ـجثـ-ـثـ - ث - ـث

ب- ب  أ- ـأ - ء - ئـ -ؤ- ئ بـ -ـ  تـ- ـتـ - ة - ـة-تبـ -ـ 
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حلل الكلمات اآلتية إىل حروف مفردة

دمحممحمد
سامي
بـرتـقـال
عـلـم
َأحـمـد
الـفـالح
حمزة

الـمـسـجـد
فاطمة

مـسـاجـد
شجرة
مـنـزل
طـريـق
الـجـنـُة
الـجـهـاد
الـحق

لحــظ رضورة حتليــل الكلمــة اىل حروفهــا االصليــة للتأكــد مــن اتقــان الطفــل 
لشــكل احلــرف يف أول ووســط وآخــر الكلمــة :- ففــي املثال )حممد ( تــم حتليلها 

اىل حروفهــا االصليــة امليــم املفــردة )م( واحلــا املفــردة )ح( والــدال املفــردة )د( 
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  كون كلمات من احلروف اآلتية  

نجح   حجن
عكر
دجس
لمعي
.أرق

سلج
دهـدهـ
تسردم
ن اقرف   لا
نآرقلا
دجسملا
ملعم
فورحلا
باتكلا
ملسملا
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تدريبات على الدرس األول

س1 - ما هوالفرق بن األلف واهلمزة وما يه أشال اهلمزة ؟
س2 - ما يه احلروف الى تتصل بما قبلها وال تتصل بما بعد ها ؟

ــذا  ــميت به ــاذا س ــق ومل ــف تنط ــة وكي ــروف اللثوي ــا يه احل س3 - م
ــم ؟ االس

س4 - اكتــب احلــروف الــي تســتقر يلع الســطر والــي ختــرتق الســطر 
يف خــط النســخ ؟

س5 -  اكتب احلروف يف أول ووسط وآخر اللمة .
س6-  ماذا تعرف عن األلف املقصورة مع ذكر أمثلة ؟

س7- صل احلروف املتشابهه .
ة                            ع    

يـ ـه                              
مـ                           ت    
ـه                           ك    

ـعـ                           م    
كـ                           ي    
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احلروف املتحركة

أواًل :- قاعدة الفتح ) ــــَـ (
َ
َخَحَجَثَتَبأ

َصَشَسَزَرَذَد
ـََض ـَط َعظ

َ
غ

َ
َقف

َيَوَهـَنَمَلَك
ــال  ــم األطف ــَر املعل ــى ُيَذكِّ ــابق حت ــدول الس ــة ىف اجل ــروف اللثوي ــل احل تظلي

ــًا. ــًا صحيح ــا نطق ــا لينطقوه هب

 في هذا الدرس يتعلم الطفل :-

• شل الفتحة وموضعها من احلرف وتأثرها ىلع احلرف  	
ــدل ىلع صــوت ألــف  ــوق احلــرف ي ـَــــ( خــط افــي صغــر يوضــع ف JJJــة : ) ــ فالفتح

ــده . ــرف واذلي بع ــن احل ــرة ب قص
• ــراكت يلع 	 ــهل احل ــح، وىه أس ــة الفت ــع حرك ــروف م ــة احل ــق وكتاب ــة نط طريق

الطفــل، وســميت فتحــة؛ ألننــا نفتــح فمنــا عنــد انلطــق بهــا، وذلــك باتلباعــد 
بــن الفكــن، وليــس مــن الشــفتن كمــا يفعل ابلعــض ، واجتــاه انلطــق بالفتحة 

الدرس الثاني

لحظ
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يكــون إىل أىلع ويمكــن االشــارة بايلــد اىل أىلع للتشــويق وهــذة االشــارة ال 
تســتمر ولكــن يتخــى عنهــا الطفــل بعــد تمكنــه مــن القــراءة بالفتــح جيــداً 

تمامــا كمــا يتخــى عــن انلطــق باهلجــاء اىل انلطــق بــدون هجــاء .

 مثاٌل لطريقة انلطق باهلجاء: 

                    ،    )َب( تنطق:  با فتحة   َب  
َ
 (  تنطق: همزة فتحة   أ

َ
) أ

ــردد  ــه وي ــم بدون ــاء اوالً ث ــة باهلج ــع الفتح ــروف م ــراءة احل ــم بق ــوم املعل يق
األطفــال خلفــه مــع عــدم املبالغــه يف حركــة الفتــح حــى ال تتــودل ألــف مديــه طويلــه 

ــا( ويطــول زمــن انلطــق فيتحــول املقطــع القصــر ) َب( اىل مقطــع طويــل )بَ
ــة  ــا فتح  (، ب

َ
ــة ) أ ــزة فتح ــول هم ــاء أوالً؛ فيق ــروف باهلج ــُل احل ــُق الطف  َيْنِط

) َب(، وثــا فتحــة ) َث(، وجيــم فتحــة )َج( وهكــذا. فــإذا أتقــن الطفــل القــراءَة باهلجــاء 
 ، َب ، َت ، َث ، 

َ
قــرأ بــدون هجــاء فيقــول أ

فقيــة، ثــم يف صفــوف رأســية مــع تنويــع 
ُ
ثــم يقــرأ الطفــل احلــروف يف صفــوف أ

الرتتيــب . 
ثــم يقــوم املعلــم باختبــار الطفــل باإلشــارة إىل حــروف يف غــر ترتيبهــا يلعلــم 

مــدى قــدرة الطفــل  ىلع معرفــة احلــروف لكهــا مــع حركــه الفتــح .

  طريقة النطق باهلجاء  
ْ

َمـــــــَر :-   َنُقول
َ
 مثال:           أ

 
َ
 همزة فتحة   أ

ـَ   م
َ
أ َمـ     ميم فتحة         

َمَر
َ
أ َر      را فتحة           
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قراءة حرفني مركبني مفتوحني

َولَـَزَررََسـَوَز
َ
َكـَدَرَدأ

َ
َذبَـأ

َعَبـتََرَذَهـَكَتـ

َمـ
َ
أ

َ
َسَجـَرَكـَسأ

ـََحَكـَهَزَخلَـ َرف

بَـَحـَجَعـَحَـَرَز
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تدريبات على حركة الفتح يف كلمات

َمَر
َ
َلأ

َ
َعَسأ

َ
َسَجَدَرك

َع
َ
َفَتَحَزَرَعبََرَعَخل

َلَدَرَسَعبََس
َ
ك

َ
َعَبَدأ

َتَب
َ
َوَزَنتََرَكَذَهَبك

َذبََحَعَدَلَحَرَثَصَدَق

َج
َ
َجَعَلمَحََلَرَزَقَول

َهَزَمَحَكَمَرَسَمَحَسَد
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اقرأ الكلمات اآلتية

َبَهَت  ثَلََب  َعَجَز  َبََث  َلََم  َبََع  َسلََخ  
َزَرَع  َحـَذَف  َخـَرَج  َدَخـَل  قََذَف  َظَهَر  
 َوَقَع  َدَمَع  َكَتَم  َسَكَب  

َ
َوَقَع  بََسَط  َمَل

َرَفَع  َرفََض  َمَرَج  َحَكَم َهَزَم  َحَسَد  رََسَم  
  َسَقَط  َضََب َخلََق  َنَظَر  

َ
َحَصَد  زََعَم  بََدأ

  َكَسَب  وََعَظ  َنَفَخ  
َ
َوَكَز  َجََع  َكَذَب  نََشأ

َخ  َرفََث  َخََش  َمَكَر   َكَشَف  لََمَس َصَ
َنََح  َهلََك َرَكَض َضَغَط َحَرَق  فََحَص  فَلََق  
َخَرَق  َحََل َثَبَت  َشَجَر  َبَطَن  بَلََغ  َخَتَم  

  َحَفَظ  َغَفَل  َعَقَل  بََرَز  نََكَص َجَهَر  
َ
قََرأ

فََجَر  فََضَح  َعَرَض  َقَفَل  َظَعَن  رََحَل بَلََع  
َخَذ نََذر.

َ
َهَضَم  َظَهَر َكَسَ َكَثَ  تََرك َطَرَق أ
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اقرأ اجلمل اآلتية

َزَرَع وََحَصَد   َحلََف فََصَدَق  َذَهَب َو رََجَع   
َسَ فََسَجَن    َملََك وََحَكَم َفَعَدَل   

َ
َهَزَم َوأ

َكَل َوَمَضَغ َوَبلََع 
َ
َكَل  أ

َ
َطَحَن وََخَبَ فَأ

َفَهَضَم  فََرَش َوَقَعَد فََرقََد   َغَدَرَوَطَعَن َفَقَتَل   
َرَكَع َوَرَفَع َفَهَبَط وَسَجَد   َبَعَث َونََشَ   َفَتَح 
َوَدَخَل   َرَبَط يََدَك  َرَفَع وََحََل  َعبََس َوبََسَ   

َطلََع َونََزَل   َطَرَق َوَفَتَح فََدَخَل وََجلََس  
 
َ
َظلََم َوَضََب وََسَجَن   َحَكَم َفَعَدَل قََرأ
َكَل  

َ
َوَكَتَب َفَنَجَح   َزَرَع وََحَصَد فَأ

 فََكَتَب
َ
 َنَظَر َوقََرأ
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ثانياً:- قاعدة الكسر ) ـــــِ (

ِ ِخِحِجِثِتِبإ
ِصِشِسزِرِِذِد

ِقِِفِغِعظـِطـِِض
ِيوِِهـِنِمِلِك

املعلــم  ــَر  ُيَذكِّ حتــى  الســابق  اجلــدول  ىف  اللثويــة  احلــروف  تظليــل   
صحيحــًا. نطقــًا  لينطقوهــا  هبــا  األطفــال 

في هذا الدرس يتعلم الطفل :-
  شل الكرة وموضعها من احلرف وتأثرها ىلع احلرف.	•
  فالكــرة: ) ـــِــــ ( خــط افــي صغــر يوضــع حتــت احلــرف يــدل ىلع صــوت يــاء 	•

قصــرة بــن احلــرف واذلي بعــده .
ــراكت ىلع 	• ــب احل ــر، وىه أصع ــة الك ــع حرك ــروف م ــة احل ــق وكتاب ــة نط   طريق

الطفل.وعندانلطــق بالكــرة نكــر الفــك إىل أســفل.ويمكن اإلشــارة بايلــد إىل 
ــح . ــويق واتلوضي ــا للتش ــق به ــد انلط ــفل عن أس

لحظ
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 يقــوم املعلــم بقــراءة احلــروف مــع الكــرة باهلجــاء أوالً ثــم بدونــه ويــردد األطفــال 	•
خلفــه مــع عــدم املبالغــه يف حركــة الكرحــى ال تتــودل يــاء مديــه طويلــه ويطــول 

زمــن انلطــق فيتحــول املقطــع القصــر )ِب( اىل مقطــع طويــل )ِب(.
 ينطــق الطفــل احلــروف باهلجــاء أوالً؛ فيقــول همــزة كــرة  ) إِ (، بــا كــرة  ِب، وثــا 	•

كــرة ِث، جيــم كــرة  ِج وهكــذا.
 فــإذا أتقــن الطفــل القــراءة باهلجــاء قــرأ بــدون هجــاء فيقــول   إِ ، ِب ، ِت ، ِث ، ثــم 	•

يقــرأ الطفــل احلــروف يف صفــوف أفقيــة، ثــم يف صفــوف رأســية مــع تنويــع الرتتيــب. 
ــم مــدى 

َ
يقــوم املعلــم باختبــار الطفــل باإلشــارة إىل حــروف يف غــر ترتيبهــا يَلْعل

قــدرة الطفــل ىلع معرفــة احلــروف لكهــا مــع الكــرة .

 طريقة النطق بالهجاء 
ْ

ـِهـَم :- َنُقول
َ
 مثال:            ف

ـ  ـ
َ
ف  فا فتحة   

ـهـِ    
َ
ف ـِهـ    ها كرة  

ـِهـَم
َ
ف  ميم فتحة   َم   
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 قراءة حرفني مركبني 
أحدهما مفتوح والثاني مكسور

َردَِغنِـَخِشـَصعـِ

َحلـَِوِطـَضِمـِحَو

َسخـَِعمـَِحبـِبَِقـ

لَعـِِعَوإَِرَسعِـ

ـَ َطفـِبِعـَِحفـِِحج
ـَ فَرَِركـَِسِمبِي
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تدريبات على الفتحة مع الكسرة يف كلمات

ِهَم
َ
وَِجَلَشبَِعَربَِحف

ِرَح
َ
ِطَنَعلَِمنَِشَطف

َ
ف

َِث
َ

ِزَعَحِزَنَضِحَكبل
َ
ف

ِدَمَحِسَب
َ
َحِفَظنَِدَمق

ِمَنَركَِب
َ
َخِشََشِهَدأ

ِعَبَبَِلَمرَِضرَشَِب
َ
ل

َورَِثَطِعَمَسِهَرَعِجَب
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 اقرأ الكلمات اآلتية

يَئَِس َحبَِط  رَِحَم  فَِشَل َلَِق  إَِرَم  َسئَِم  
ذَِن  ِصَفَة  ِهَ  بََلِ  َردَِف  هَِبةِ  َورَِث  

َ
أ

لَِف  َوَلَِك   بَِثَمرِهِ   َسفَِه 
َ
ِعوََض  َسلَِم  أ

َضِمَن  َطفَِق  بَِطَر  َغِضَب  َغنَِم  نَفَِد 
نَِس

َ
بِعَِصِم  بَِيِدَك  فَِنَ  أ
اقرأ اجلمل اآلتية

َكَل َوَشَِب فََشبَِع  فَرَِح بَِثَمرِهِ  
َ
 أ

 َعِمَل َفَنَجَح َوَربَِح  يَئَِس َوَقَنَط فََخِسَ  
َسِمَع َوفَِهَم فََحفَِظ َغلَِط َوَقَتَل فََخِسَ َونَِدَم 
َسِهَر َفَتعَِب َوَمرَِض  َرَكَع وََسَجَد فََربَِح وََسلَِم
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ثالثاً:- قاعدة الضم )ــــُـ(
ُ
ُخُحُجُثُتُبأ

ُصُشُسُزُرُذُد

ـُُض ـُط ُعظ
ُ
غ

ُ
ُقف

ُيُوُهـُنُمُلُك
ــَر املعلــم     تظليــل احلــروف اللثويــة ىف اجلــدول الســابق حتــى ُيَذكِّ

صحيحــًا. نطقــًا  لينطقوهــا  هبــا  األطفــال 

 في هذا الدرس يتعلم الطفل :-

• شل الضمة وموضعها من احلرف وتأثرها ىلع احلرف 	
• ـُــــ (: واو صغــرة توضــع فــوق احلــرف تــدل ىلع صــوت واو قصــرة 	 ـ فالضمــة )ـ 

بــن احلــرف واذلى بعــده .  
• ــة احلــروف مــع حركــة الضــم، وســميت ضمــًة؛ النضمــام 	 طريقــة نطــق وكتاب

الشــفتن عنــد انلطــق بهــا، وتتفــاوت يف الصعوبــة مــن حــرف إىل آخــر. واجتــاه 
انلطــق بهــا إىل األمام.ويمكــن االشــارة بايلــد إىل األمــام عنــد انلطــق بهــا . 

• يقــوم املعلــم بقــراءة احلــروف مــع الضمــة باهلجــاء أوالً ثــم بدونــه ويــردد األطفال 	
خلفــه مــع عــدم املبالغــه يف حركــة الضــم حــى ال تتــودل واو مديه طويلــه ويطول 

زمــن انلطــق فيتحــول املقطــع القصــر )ُب( اىل مقطع طويــل ) بُو(
• ، بــا ضمــة ُب، وثــا 	

ُ
ينطــق الطفــل احلــروف باهلجــاء أوالً؛ فيقــول همــزة ضمــة أ

ضمــة ُث، جيــم ضمــة ُج... وهكــذا 
• ، ُب، ُت، ُث، ثم يقرأ 	

ُ
 فــإذا أتقــن الطفــل القــراءة باهلجاء قــرأ بــدون هجــاء؛ فيقــول أ

 يف صفــوف أفقيــة؛ ثــم يف صفوف رأســية مع تنويــع الرتتيب. 
َ

الطفــُل احلــروف
• ــم 	

َ
ــا يَلْعل ــر ترتيبه ــروف يف غ ــارة إىل ح ــل باإلش ــار الطف ــم باختب ــوم املعل   يق

ــة. ــا مــع الضم ــراءة احلــروف لكه ــدرة الطفــل ىلع ق مــدى ق

لحظ
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ــرة  ــة والك ــة الفتح ــراكت اثلاث ــن احل ــط ب ــن الرب ــذا ادلرس يمك يف ه
والضمــة  فيقــوم الطفــل بنطــق احلــرف مفتوًحــا مشــرًا بيــده إىل أىلع  ومكســوًرا 
ــانَه  ــوَِّد لس ــى ُيَع ــام ح ــده إىل األم ــًطا ي ــا باس ــفل ومضموًم ــده إىل أس ــرًا بي مش
ــإذن اهلل-  ــه - ب ُل علي ــهِّ ــُه ىلع انلطــق باحلــراكت اثلــاث متتايلــًة ؛ ممــا يَُس

َّ
ك

َ
وف

ــا هــو موضــح باجلــدول )ص 30(.  ــراءَة اللمــات؛ كم ق

ــا  ــع بينه ــدة جيم ــة كاٌ ىلع ح ــراكت اثلاث ــل احل ــم الطف ــد أن تعل  فبع
ــذ  ــردد اتلامي ــم بقــراءة احلــروف مــع احلــراكت ، وي يف هــذا ادلرس فيقــوم املعل
ــار  ــوم باختب ــم  ويق ــراءَة  بمفرده ــذ الق ــن اتلامي ــم م ــب املعل ــم يطل ــه ث خلف
ــاء  ــروف أثن ــب احل ــاع ترتي ــدُم اتب ــب ع ــان جي ــدة؛ ولإلتق ــذ كاً يلع ح اتلامي
اإلختبــار؛ فمثــا يشــر املعلــم إىل احلــرف مفتوحــا مــره، ويــرتك الطفــل يلكمــل 
ثــم يشــر إىل حــرف آخــر مضموًمــا أو مكســوًرا حــى يتأكــد مــن أن الطفــل قــد 

ــم ادلرس.  فه

  ) 
ُ
 ، ) إِ ( همــزة كــرة إِ ، ) أ

َ
 ( همــزة فتحــة أ

َ
 ينطــق املعلــم باهلجــاء  ) أ

، ويــردد اتلاميــذ خلفــه.
ُ
همــزة ضمــة أ

 ، َب  
ُ
   إِ   أ

َ
ــول أ ــا فيق ــرأ بدونه ــاء ق ــراءة باهلج ــل الق ــن الطف ــإذا أتق  ف

فقيــة، ثــم يف صفــوف رأســية مــع 
ُ
ِب  ُب، ثــم يقــرأ الطفــل احلــروف يف صفــوف أ

تنويــع الرتتيــب 

 طريقة النطق بالهجاء 

 
ْ

ـُبـَر :-  َنُقول
َ
 مثال:- ك

ـ
َ
ك  اكف فتحة  

ـُ ـب
َ
ك  با ضمة    بُـ  

ـُبـَر
َ
ك  را فتحة    َر  
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لحظ

 احلروف مع احلركات الثالثة 
الفتِح والكسِر والضمِّ

َ
ِ أ إ

ُ
ِتَتُب ِبَبأ

َحُجِجَجُثِثَثُت
ُدِدَدُخِخَخُحِح
زَِزُررَِرُذِذَذ
َصُشِشَشُسِسَسُز

ُطِطَطُضِضَضُصِص
َُعِعَعُظِظَظ

ِغغ
ُ
َغ

ُِفف
َكُق ِقَقف

ُمِمَمُلِلَلُكِك
ِهـَهـُووَِوُنِنَن
ُءءَِءُيِيَيُه

ــدول  ــروف يف اجل ــن احل ــا م ــا بعده ــل ب ــى ال تتص ــروف الت ــل احل    تظلي
. فيهــا  وخيتربهــم  هبــا  األطفــال  املعلــم  ــَر  ُيَذكِّ حتــى  الســابق  
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تدريبات على الضمة  يف كلمات

ُرَ
َ
ُرفَِضَعُظَمَحُسَنك

ُرَ
َ
تَِلُهزَِمُغرَِسك

ُ
ق

ُتُبُشِيَُضَِب
ُ
ِرَنك

ُ
ق

َ
ُصنَِعيَِفُديَِصُلرَشُف

ِسَ
ُ
يَثُِقُهِدَيَثُقَلأ

بَِت
ُ
ُرُعِرَك ُسِعَدُسُ

رَِئgُعِقَد
ُ
ُرفَِعتُبَِعق
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  اقرأ الكلمات اآلتية

تُبَِع  قُرَِئ  يَزُِن  ُعقَِد  ُرِمَ  َيُِد  َفُطبَِع   يَعُِظُه 
َحَدُكُم   يَعُِدُكُم   َسنَِسُمُه  َعُضَدَك  

َ
ُخَُسُه   أ

فَِك  يَعُِظ  ُسُدَسُه  ِلُـرَِيُه  ُكِشَط  تُِلَ   نُِسَك  
ُ
أ

َثِ   
َعُضَد َثُقَل  َعُظَم   ُجُنَب   نُبَِذ   َرُؤَف   ثُلُ

ُسئـَِل  ُصعَِق
 اقرأ اجلمل اآلتية

ِسَ فَُسِجَن 
ُ
قُِطَع فَوََصَل َفُغفَِر َلُ ُجرَِح َفُهزَِم َوأ

ِكَل ُرزَِق فََشَكَر َرَبُه
ُ
 ُذبَِح وَُسلَِخ َوُطِهَ فَأ

َك  َونََزَع يََدهُ وُِعَد َفُغِدَر بِهِ ُحفَِظ بََصُ
هُ  َخَذ َمَعَه َوَلَ

َ
 ُطعَِن َفُقتَِل َذَهَب ُعَمُر لَِعَملِهِ َوأ

 َرَكَع وََسَجَد لَِربِهِ َفُهِدَي وَُسعَِد َورُِحَم وَُغفَِر َلُ 
َوُهَو يَعُِظُه َفَمَثلُُه َكَمَثِل
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املقاطع صوتية

احلــراكت القصــرة : ىه أصــوات يكــون زمــن انلطــق بهــا قصــر 
مثــل الفتحــة والكــرة والضمــة. 

احلــراكت الطويلــة : يه أصــوات يكــون زمــن انلطــق بهــا طويــل 
ــواو وايلــا (. مثــل املــدود )باأللــف و ال

ـَـــ ( خــط افــي صغــر يوضــع فــوق احلــرف يدل  أوالً : الفتحــة : ) ـ
ىلع صــوت ألــف قصــرة بــن احلــرف واذلي بعــده .

مثال : َسَجَد 

حتليل اللمة إىل مقاطع صوتية نوع املقطع  اللمة

َدَجـَسـمقطع قصر  َسَجَد

: الكــرة: ) ــــِ ( خــط افــي صغــر يوضــع حتــت احلــرف يدل 
ً
ثانيــا

ىلع صــوت يــاء قصــرة بــن احلــرف واذلي بعــده . 
ــدل ىلع  ــرف ت ــوق احل ــع ف ــرة توض ـُ ( واو صغ ــة :) ـــ : الضم

ً
ــا ثاثل

ــده .  ــرف واذلى بع ــن احل ــرة ب ــوت واو قص ص

ــًا  ــرف مقطع ــون كل ح ــة ( يك ــرة - ضم ــة - ك ــرة )فتح ــركات القص يف احل
صوتيــًا ، أمــا يف حالــة املــد يكــون كاًل مــن حــرف املــد واحلــرف املمــدود مقطعــًا 

صوتيــًا واحــدًا .

معلومة مهمـــــة

الدرس الثالث
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حلل الكلمات االتية إىل مقاطع صوتية

ـَ       َق َخ       ل ََق   
َخل

ُضَِب

ُشِيَ  

ِعَب
َ
ل

َشبَِع

َل 
َ
ك

َ
أ

ُسِعَد

تَِب
ُ
ك
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قاعدة امْلَدُّ
اثلاثــِة،  َمــدِّ 

ْ
ال  

َ
ْحــُرف

َ
أ ىلع  الطفــل  يتعــرف  ادلرس  هــذا  يف 

) نُوِحيَهــا   ( لكمــة:  يف  جمموعــة  ويه  وايلــا  والــواو،  األلــف،   ويه: 
ــا ،  ــا قبله ــوم م ــاكنة املضم ــواو: الس ــد ، وال ــرف م ــا ح ــف: ويه دائم األل

ــا. ــا قبله ــور م ــاكنة املكس ــاء: الس وايل

األلــف وال تكــون إال ســاكنة وال يكــون 1-
اَلـَ امــا قبلهــا إال مفتوحــا 

َ
ق

َيُقوُل ـُ والواو الساكنة برشط ضم ما قبلها 2-
قِيَلـِ يايلاء الساكنة برشط كر ما قبلها 3-

 ومقــدار املــد يتوقــف ىلع ســبب املــد ، ويكــى يف هــذه املرحلــة أن يتعلــم 
الطفــل أن مقــدار املــد الطبيــي حركتن .

 أما إذا اكن ىلع حرف املد عامة املده )  gٓ ( يمد أربع أو مخس حراكت. 
ــاَل ، َطــاَر، بـَـاَع ، َراَن ( ، ومثــال الغــر طبيــي )مــآ 

َ
مثــال املــد الطبيــي: )ق

أنزل ، سمآء(    
 )حرف املد واحلرف املمدود (

 حرف المد : هو حرف من حروف املد اثلاثة األلف أو الواو أو ايلاء.

 الحرف الممدود : هو احلرف اذلى يسبق حرف املد ويكون من جنس 
حرف املد فيكون  مفتوح مع ألف املد ومكسور مع ياء املد ومضموم مع واو املد 

 واحداً.
ً
 صوتيا

ً
ويكون حرف املد واحلرف املمدود مقطعا

ــو  ــدود ه ــرف املم ــف واحل ــو األل ــا ه ــد فيه ــرف امل ــاَل ( ح
َ
ــك: ) ق ــال ذل  مث

ــا ( مقطًعــا صوتًيــا واحــًدا ، و)ُجــوُع( حــرف املــد فيهــا هــو 
َ
القــاف ويكــون ) ق

ــا واحــًدا . ــا صوتًي ــواو ، واحلــرف املمــدود هــو اجليــم ويكــون )ُجــو( مقطًع ال

الدرس الرابع
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يف هذا ادلرس يستطيع املعلم استخدام أسلوب التشويق؛ فيقول للتاميذ:
1 - إن ألف املد أخو الفتحة الكبُر، فإذا جآء بعد احلرف زادت الفتحة .

 مثال ذلك: 

) َب ( ينطق املعلم با فتحة َب .
) بـَـا ( ينطــق املعلــم بــا فتحــة ألــف مــد - أخــوا الفتحــة الكبــر ) بـَـا (، ويمدهــا 

مقــدار حركتــن ويعتــر مقطًعــا صوتًيــا واحــًدا .  
ــرف زادت  ــد احل ــاءت بع ــإذا ج ــرة؛ ف ــرة الكب ــت الك ــاكنة أخ ــاء الس 2- وايل

ــرة  . الك
 مثال ذلك: 

) ِب ( ينطق املعلم با كرة ِب .
) ِب ( ينطــق املعلــم: بــا كــرة يــا مــد -أخــت الكــرة الكبــرة ) ِب ( ، ويمدهــا 

مقــدار حركتــن ويعتــر مقطًعــا صوتًيــا واحــًدا .  
3- الواو الساكنة أخت الضمة الكبرة؛ فإذا جاءت بعد احلرف زادت الضمة .

 مثال ذلك:  

) ُب ( ينطق املعلم با ضمة ُب .
) بـُـو( ينطــق املعلــم: بــا ضمــة واو مــد - أخــت الضمــة الكبــرة  ) بـُـو ( ، ويمدهــا 

مقــدار حركتــن ويعتــر مقطًعــا صوتًيا واحــًدا .
 فــإذا أتقــن الطفــل القــراءة باهلجــاء قــرأ بــدون هجــاء )بــا ، بــو ،  ب (   ثــم يقــرأ 
الطفــل احلــروف يف صفــوف أفقيــة، ثــم يف صفــوف رأســية مــع تنويــع الرتتيــب .

حــرف املــد ال ينطــق وإنــا َيُمــدُّ احلــرف الــذى قبلــه ويزيــد مــن مقــدار احلركــة 
التــى عليــه ويعتــرب حــرف املــد واحلــرف املمــدود مقطًعــا صوتًيــا واحــدًا  .

ملحوظة
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 .

احلروف مع املد باأللف والواو والياء

اتُويِتتَابُوِببَا
َ
ِثث

و
ُ
َخاُحويِحَحاُجوِجَجاث

ُذوِذيَذاُدوِديَداُخوِخ

يِسَساُزوزِيَزاُرورِيَرا

َضاُصوِصَصاُشويِشَشاُسو

ُظوِظَظاُطوِطَطاُضوِض

اُغوِغاَغُعوِعاَع
َ
يِفف

و
ُ
اف

َ
ويِقق

ُ
وِكاَكق

ُ
الَك

ويِل
ُ
نُوِننَاُمويِمَمال

ِييَاُهوِهـيَهـاُوووِيَوا

وإِيآيُو
ُ
ئُوئـِيَءاأ
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أوال: املد باأللف
األلف:  وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا 

آ
ـاتَـابَـاَءا

َ
َخـاَحـاَجـاث

َصاَشاَساَزاَراَذاَدا
ـاَغـاَعـاَظـاَطـاَضا

َ
ـاف

َ
ق

ـا
َ
ـَاَواَهـانَـاَمـاالَك ي

 مثال ) َءا (  همزة فتحة ألف مد  َءا  ،   ) بَا ( با فتحة ألف مد  بَا  
  احلــرف املمــدود باأللف : إذا اكن اهلمزة املحمولة ىلع األلــف ) أ ( أو اهلمزة املفردة 
 ) ء ( فــال توضــع قبل ألف املد ويعوض عنها بعالمة املدة وىه ) ٓ g ( فوق األلف مثل 

) آَمَن ـ آخر ـ آنََس ـ اآلَن ـ الُقْرآُن ـ آَمنُوا ( 
) أا ( همزة فتحة ألف مد )آ( وهذا الشلك خاص باهلمزة املمدودة باأللف.

 طريقة النطق بالهجاء 

ْ
 مثال:- بَـــــاَع   :-   َنُقول

َع         بَـاَع بَـا    عن فتحة   با فتحة الف مد 
ــواو ( واحلــرف املــدود  املقاطــع الصوتيــة: يعتــر حــرف املــد )األلــف وايلــا وال

ــاًل مفتوحــاً . ــاً واحــداً طوي مًقطعــاً صوتي

 مثال:
ُب َذا   َعـ   َعَذاُب     
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تدريبات على املد باأللف

َحاَنَجاَعتَاَببَاَع
َ

اَزَخاف
َ
اَلف

َ
َطاَرق

َصالُِحاَعبُِدَءاَمَن
ُ

يَـَخاف

اَغِسُقاَكَنَجآَءاَكِدُح

َحافُِظَعَذاُبَطَعاُمَنَمارُِق

َمآَءسـَراَجاِشَداَداَشاِهُد

 قــد يأتــى ألــف املــد يف هنايــة الكلمــة ألــف مقصــورة )ى( مثــل: ُهــَدى ، َأَذى ،  
منــى ، مصطفــى ، نــدى ، ليــى ، اشــرى

)ُهَدى( تنطق :   ها ضمة    ُه  ـ  دال فتحة ألف مد َدى                 )ُهَدى( .
  

ملحوظة
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ثانيًا: املد بالياء
 ايلاء:  الساكنة املكسورما قبلها

ِخيِحِجِثيِتِبإِي 
ِصيـِشيـِسيـزِيـرِيـِذيـِديـ
يِقيِفِغِعِظِطِض
يِِيـوِيـِهيـنِيـِميـيِلـكِيـ

ــاء  املــد  مــرة  يف  آخــر الكلمــة  ومــرة  يف  وســط  الكلمــة     تغيــر شــكل ي
حتــى ال تشــتبه عــى الطفــل .

 مثال
 ) إِي( أو ) ئِيـ( همزة كرة يا مد ........ إِي    ،   ) ِب ( با كرة يا مد .........  ِب 

 س: كيف تعرف ايلاء املدية ؟
ج:  1- تكون ياء ساكنة ليس عليها حراكت )ال فتحة وال كرة وال ضمة (

      2 - يكون احلرف اذلى قبلها مكسورألنها أخت الكرة الكبرة 

 طريقة النطق بالهجاء 
ـ  يَ  يا فتحة    يَِطُر: 

ـ        يَِطي ِطيـ                 طا كرة يا مد     
يَِطُر ُر                 را ضمة     

املقاطع الصوتية: يعتر حرف املد )األلف وايلا والواو ( واحلرف املدود مًقطعاً 
صوتياً واحداً طوياًل مفتوحاً

ـ     ُر ـَ          ِطي  مثال:   يَِطُر              ي

لحظ
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تدريبات على املد بالياء يف كلمات

فِيِهتِيـُنفِيُليَِطيـُر

َطِويُلَسِعيـَرَرقِيَبيَِسيـُر

َسِعيُدبَِصيـُرِحيَلرَِحيُق

َشِهيُدِسيَقزِيَدَمـِجيُد

ثِيُمُمـِحيُط
َ
كِيُدبَِعيَدأ

َ
أ

نَِعيُمِجيـَراُنَعِظيُمبَـِخيُل

َوارِيَرَسـِريُعِجيِدَهاِميَثاُق
َ
ق

ــرة ألن  ــن الك ــد زم ــا تذي ــق وإنم ــد ال تنط ــاء امل ــال أن ي ــم ىلع األطف ــه املعل   ينب
ابلعــض قــد خيطــئ وينطقهــا مفتوحــة ويمكــن اإلشــاره بايلــد إىل أســفل للتوضيــح  .
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 ثالثًا:املدبالواو
الواو:  الساكنة املضموم ما قبلها

و
ُ
وتُوبُوأ

ُ
ُخوُحوُجوث

ُصوُشوُسوُزوُروُذوُدو

وُغوُعوُظوُطوُضو
ُ
وف

ُ
ق

و
ُ
وك

ُ
يُوُووُهونُوُمول

و       ،         ) بُو ( با ضمة واو مد  بُو  . 
ُ
و (  همزة ضمة واو مد  أ

ُ
 مثال: ) أ

س: كيف تعرف الواو املدية ؟
ج:  1- تكون واو ساكنة ليس عليها حراكت )ال فتحة وال كرة وال ضمة (

      2 - يكون احلرف اذلى قبلها مضموم ألنها اخت الضمة الكبرة

 طريقة النطق بالهجاء 

ـ 
ُ
ق  قاف ضمة    ُبوُر: 

ُ
ق

ُبو
ُ
بُو          ق  با ضمة واو مد       

ُبوُر
ُ
رُ      ق  را ضمة      

 املقاطــع JJالصوتيــة: يعتــر حــرف املــد )األلــف وايلــا والــواو ( واحلــرف املــدود 
مقطعــاً صوتيــاً واحــداً طويــاًل مفتوحــاً .

ـُ            بُو             رُ  ُبوُر                          قـ
ُ
ق  مثال: 
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تدريبات على املد بالواو يف كلمات

ُبوُر
ُ
ُتُموُربُُدوُرُجوَعق

وُد
ُ
ُعوُدُشُهوَدَوق

ُ
َوُدوُدق

نُوَرُصوَرةُُسوَرةَُيُقوُل

َثُموَدَيُغوُصُصُدوُرُسوَق
َعَقُروَهاُجُنوُدَرُسوَلوُُجوهُ

ُعوُذ
َ
تُوُبأ

َ
أ

ُ
ُطوف

َ
ُدُخوُلأ

ويِحََغُفوَر
ُ
ُطوُفَهاتُوُصوَنأ

ُ
ق

ينبــه املعلــم ىلع األطفــال أن واو املــد ال تنطــق وإنمــا تذيــد الضمــة ألن ابلعــض قــد خيطــئ 
ــداً   واح

ً
ــا  صوتي

ً
ــا ــدود مقطع ــرف املم ــد واحل ــر واو امل ــة وتعت ــة أو مضموم ــا مفتوح وينطقه

ــح والتشــويق . ويمكــن اإلشــارة بايلــد لألمــام للتوضي
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حتليل الكلمات إىل مقاطع صوتية

ــل  ــل مث ــا طوي ــق به ــن انلط ــون زم ــوات يك ــة : يه أص ــراكت الطويل احل
ــا (. ــواو وايل ــف و ال ــدود )باألل امل

معلومــة مهمــة : يف احلــراكت القصــرة )فتحــة g كــرة g ضمــة ( يكــون لك 
 ، أمــا يف حالــة املــد يكــون كاً مــن حــرف 

ً
حــرف مقطًعــا صوتًيــا مســتقا

املــد واحلــرف املمــدود مقطًعــا صوتًيــا واحــًدا .
مثال : اَعبُِد

صوتيةإىل مقاطعحتليل اللكمة اللكمة

اَع اَعبُِد

مقطع طويل   

ِب

مقطع قصر

ُد

مقطع قصر

 واحــداً 
ً
ــا  صوتي

ً
الحــظ أن احلــرف املمــدود )َع( وحــرف املــد )ـــا( مقطعــا

ــل. وهــو مقطــع طوي
g: مثال ىلع املد بايلاء: )َسِعيُد( عند حتليلها اىل مقاطع صوتية تكون 

ـَ ُدِعيـس

ــة  ــع صوتي ــا اىل مقاط ــد حتليله ــوُق ( عن ــواو: ) ُس ــد بال ــال ىلع امل مث
ــون : تك

ُقُسو
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حلل الكلمات االتية إىل مقاطع صوتية

ُسـ        اَع        ُد ُسَعاُد    
كَِتاُب

َسِمُر  
ـَِويُل ط

بُُذوُر
ُجوُع
َرُسوُل
ِريُم

َ
ك

َصالُِح
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 حروف املد الصغرية 
)األلف الصغرية والياء الصغرية والواو الصغرية(

الخاصةبرسم المصحف
 حرف املد الصغر : هو نفس حرف املد ولكن يأيت يف رسم املصحف صغراَ 

وغر متصل باللمة وهل نفس حكم حرف املد الكبر.

ُۥٱلرَِّنَٰمۡح َحٰإِۦَلٰفِِهۡمَماُلُۥلَّ ٰٓٱۡلِكَتِٰبوَٱلضُّ َصلَّ

ۥٓبِهِۦرَۡجعِهِۦ ّمِهِۦَرّبِهِۦ يََرهُ
ُ
ۡهلِهِۦَوأ

َ
لََعلَّهُۥأ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم  مثال:                  ِمۡسِب ٱللَّ
 ٱلرَِّنَٰمۡح      َنُقوُل

   ميم فتحة  ألف مد صغرة َما .
ُۥ          َنُقوُل  لَّ

ها ضمة واو مد صغرة ُهو ) وتسىم صلة صغرى إذا لم يأيت بعد الواو الصغرة 
همزة أو حرف ساكن ( .

 بِهِۦ        َنُقوُل
ها كرة يا مد صغرة يِه )وتسىم صلة صغرى إذا لم يأيت بعد ايلاء الصغرة 

همزة أو حرف ساكن ( . 
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حروف اللني
يف هــذا ادلرس يتعــرف الطفــل ىلع حــروف اللــن ويه األلــف 
والــواو وايلــاء فاأللــف ال تكــون إال حــرف مــد ولــن ، أمــا الــواو 
 وايلــاء الســاكنتن فــا يكونــا حرفــا لــن إال إذا فتــح مــا قبلهمــا 
ــاكنة  ــواو الس ُء( ، وال ــْرُ ، يِشْ ــل )َخ ــا مث ــا قبله ــوح م ــاكنة املفت ــاء الس ايل

  )
ُ

ــْوف ــل )ُخ ــا مث ــا قبله ــوح م املفت

معلــوم أن الــواو وايلــاء مــن حــروف املــد إذا وقعــت لك منهمــا 
ــت لك  ــا إذا وقع ــور أم ــاء مكس ــل ايل ــوم ،وقب ــواو مضم ــل ال ــاكنة وقب س
ــن  ــا ل ــا حرف ــوح اكنت ــا مفت ــا قبلهم ــاكنة، واكن م ــاء س ــواو وايل ــن ال  م

   ،   َبْيُع   ،   َخْرٌ
ُ

 مثال ذلك: َخْوف

 خــا فتحــة واو ســكون َخــْو ،  َبْيــُع بــا فتحــة يــا ســكون  َبْيـــ  ، 
ُ

َخــْوف
َخــْرٌ خــا فتحــة يــا ســكون َخْيـــ  .

صل الحروف بحرف المد المناسب
ُســ                            ـــا

بَــ                              ــو

فِــ                             ا

ـُ                             ـــي مـ

َذ                              ـــو
ــد  ــرة، وواو امل ــرة الكب ــت الك ــد أخ ــاء امل ــر ، وي ــة الكب ــو الفتح ــد أخ ــف امل أل

ــرة  ــة الكب ــت الضم أخ

تذكر أن

الدرس الرابع
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تدريبات على احلركات وأحرف املد الثالثة

ــَع   ــآَء  َجَ ــِن  إَِذا َج ــَب  َوِلَ دِي ــَب  َكَس َوقَ
َوَذٰلَِك دِيُن  يََرى  َســۡوَف َوُطورِ ِســيننَِي  َءاَمُنواْ 
ــاُف   ــَلٰ  َوَل َيَ ــا قَ ــَىٰ  َوَم ــواْ  إَِذا َس وََعِملُ
َوُضَحىَٰهــا  إَِذا تَلَىَٰهــا  َوَمــا بَنَىَٰهــا  َوَمــا َطَحىَٰهــا  
ٰ َطَعاِم  َعَذابُُهۥ   َخــاَب  َوَل َيَــاُف  َفَيُقــوُل  َعَ
ۥٓ  َوَكَفــَر  َفَهــَدٰى  َمــا َشــآَء  ــُه َوَل يُوثـِـُق َوثَاقَ
ِكيُد  َعَذاُب  

َ
ُ  ُصُحِف  ُخلَِق  يَِكيُدوَن  َوأ ٱللَّ

ــُهۥ  وِتَ كَِتَٰب
ُ
ــَق  أ ــا وََس ــُرواْ  َوَم ــوَد  َكَف َوَثُم

ــهِۦٓ   ــَس  إَِلٰ َطَعاِم ــوُم  َعبَ ــۡوَم َيُق ــهِۦ  يَ بَِيِمينِ
ــهِ  بِي

َ
ــهِۦ َوأ ّمِ

ُ
ِخيــهِ َوأ

َ
ــإَِذا َجــآَءِت  أ ـِـَق  فَ وََحَدآئ

ــوَسٰٓ   ــُث ُم ــَك َحِدي ٰ تَى
َ
ــهِ  أ ــهِۦ َوَبنِي َوَصِٰحَبتِ

َطــَىٰ  ُضَحىَٰهــا  َما َســَىٰ  ِإَوَذا قُــرَِئ  َوَكَواِعَب
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قاعدة التنوين   

التنوين: 
هــو نــون ســاكنة زائــدة ، تلحــق آخــر األســمآء لفًظــا )عنــد   
ــق(. أي  ــد انلط ــا )عن ــة( ووقًف ــد الكتاب ــا )عن ــا خطًّ ــق ( ، وتفارقه انلط
 أنهــا تنطــق وال تكتــب ويعــوض عنهــا بتكــرار احلركــة ىلع آخــر االســم 

) فتحتــن أو كرتن أو ضمتن ( .

 التنوني بالفتح )  ً  (

ًءا
اةًتًابًا

ً
ًخاًحاًجاث  ًء

ًصاًشاًساًزاًراًذاًدا

ااًغاًعًظاًطاًضا
ً
اف

ً
ق

اًك
ً

يًاًهاًوانًاًماال

 زيادة ألف بعد التنوين بالفتح مع مجيع احلروف إال يف بعض احلاالت. 

الدرس الخامس

يالحــظ
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مواضع حذف ألف التنوين بالنصب
ـًا  ،ً ا ( ) ـ

ًىاًءــــًة
ً
أ

فًىمساًءحديقًة
ً
نبأ

 اسم ينتي بتاء
مربوطة

 اسم ينتي بهمزة
قبلها ألف

 اسم ينتي بألف
مقصورة

 اسم ينتي بهمزة
مرسومة ىلع ألف

ــل  ــف مث ــزة أل ــل اهلم ــزة )ًء( وقب ــي باهلم ــة تنت ــت اللم  إذا اكن
ســمآء فتكــون ســمآًء وايضــا إذا انتــي االســم باتلــاء املربوطــه فتكــون )ةً( 

ــَجَرةً ( . ــَرةً وَش ِ
َ

ــك )خن ــال ذل مث

 أما إذا اكنت اتلاء مفتوحة رسمت ألف مثل )سمعت صوتًا ، وبنيت 
بيًتا ، وأجنبت بنًتا ( .

وقد ينتي االسم بهمزة )ء( ويرسم بعدها ألف إذا لم يكن قبل 
اهلمزة ألف مثل ) أبرصت ضوًءا ، قرأت جزًءا ( .

  إذا اكن أصل اللمة ينتي بألف مقصورة )ى(  رسم بعد اتلنوين 
بالفتح ألف مقصورة مثل  ) أًذى( و)هًدى( كما يف القرآن الكريم .

ْن ، با فتحتن َبْن
َ
  مثال طريقة النطق بالهجاء: ًء همزة فتحتن أ

ــل  ــرأ الطف ــم يق ــا ،  ث ــا ، تً ــاء  ًء ، بً ــدون هج ــراءة ب ــل بالق ــوم الطف ــم يق ث
احلــروف مــع اتلنويــن يف صفــوف أفقيــة ثــم يف صفــوف رأســية مــع تنويــع 

gg      . ــب الرتتي
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)احلرف املنون وحركة التنوين (
 احلرف املنون: هو احلرف اذلي توضع عليه حركة اتلنوين . 

 حركة اتلنوين: ىه حركة من احلراكت اثلاثة )فتحة أو كرة أو ضمة (  
تَُكَرُر عوًضا عن انلون فتكون ) فتحتن أو كرتن  أو ضمتن ( .

 مثال : ) نَاراً ( احلرف املنون هو ) ر (

وحركة اتلنوين يه )فتحتن( ويسىم تنوين بالفتح . 

 طريقة النطق بالهجاء 
ْ

بَـــًدا :  َنُقول
َ
 مثال :   أ

   
َ
أ  همزة فتحة   

بَـ
َ
أ بَـ    با فتحة   

بًَدا
َ
أ  دال فتحتن          َدْن  

املقاطع الصوتية: يعتر احلرف املنون وحركة اتلنوين مقطًعا صوتًيا واحًدا.
ً
 مثال : ُصُحفا

ـَْن ُصـ           ُحـ           ف
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يالحــظ

تدريبات على التنوين بالفتح يف كلمات

بًَدانَاًرا
َ
َطَبًقاُصُحًفاأ

ُسَباتًاِحَسابًالَِسانًاَوَسًطا

اًجاَصَوابًا ِعَنًباتَُرابًاِسَ

ابًا ِشَداًدايَتِيًماَعَطاًءرَشَ

اَمَعاًشاكَِراًما
ً
اق

َ
َخبِيـًراوِف

ُفًوا
ُ
ـَِخَرةًك ُثُبوًرابَِصيـًران

ًَداُهًدى يَِسيـًراُطًوىبلُ

ــًدى(  ــق )ُه ــورة فتنط ــف مقص ــي بأل ــا ينته ــوًى كال منه ــدًى و ُط ــة ُه أن كلم
ــًدى( ــن َدْن   ......... )ُه ــة هـــَ ، دال فتحت هافتح
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يالحــظ

التنوين بالكسر )  ٍ  (

ٍخٍح ٍجٍثٍتٍبٍء

ٍصٍشٍسٍزٍرٍذٍد

ٍقٍفٍغٍعٍظٍطٍض

ٍيهٍٍوٍنٍمٍلٍك
يف هــذا ادلرس يتعلــم الطفــل اتلنويــن بالكــر بعــد أن تعلــم    
ــر  ــن بالك ــع اتلنوي ــروف م ــق احل ــة نط ــم طريق ــح ، ويتعل ــن بالفت اتلنوي

باهلجــاء أوالً، ثــم ينطــق بــدون هجــاء .
  مثــال طريقــة انلطــق باهلجــاء : ٍء همزة كرتــن إِْن ، ٍب  بــا كرتن بِْن .
ــروف يف  ــل احل ــرأ الطف ــم يق ــاء ٍء ، ٍب ، ٍت ث ــدون هج ــراءة ب ــوم بالق ــم يق ث

ــب . ــع الرتتي ــع تنوي ــية م ــوف رأس ــم يف صف ــة ، ث ــوف أفقي صف
 

ــا إىل  ــم مجيع ــق هب ــن ( ينط ــر )الكرت ــن بالك ــد والتنوي ــاء امل ــرة وي  أن الك
ــا باليــد إىل أســفل مــع اهلجــاء . ــذا يمكــن اإلشــارة هن أســفل ل
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 طريقة النطق بالهجاء 
ْ

 مثال:- َغلِيٍظ:-  َنُقول

َغـ  غن فتحة   

َغلِيـ   يِلـ      الم كرة يا مد  

َغلِيٍظ ِظْن            ظا كرتن    

ــا  املقاطــع الصوتيــة: يعتــر احلــرف املنــون وحركــة اتلنويــن مقطًع

ــا واحــًدا قصــًرا. صوتيً
 مثال :

ـَ           سـِْن ـَ           بـ قـ بٍَس  
َ
   ق
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تدريبات على التنوين بالكسر يف كلمات

بٍَسَغلِيٍظ
َ
اٍبق َشَجٍرَسَ

نَِعيٍمَطَبٍقنَاِصَيٍةَمِكيـٍن

ٍق
َ
َهٍبَعل

َ
َبٍةَعَمٍدل

َ
َرق

َمَزٍةَسَفَرٍةبََرَرٍة
ُ
ُهَمَزٍةل

َشاِهٍدَحاِسٍدُجوٍعَمَسٍد

ُمَطاٍعَوالـٍِداَغِسٍقاَعٍد

ِريٍمَعِظيٍمَرُسوٍل
َ
ِعيَشٍةك
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يالحــظ

التنوين بالضم   )     ٌ (
 

ٌخٌحٌجٌثٌتٌبٌء

ٌصٌشٌسٌزٌرٌذٌد

ـٌٌض ـُط ٌعظ
ٌ
غ

ٌ
ٌقف

ٌيٌهٌوٌنٌمٌلٌك
يف هــذا ادلرس يتعلــم الطفــل اتلنويــن بالضــم  بعــد أن تعلــم اتلنوين   

ــم   ــن بالض ــع اتلنوي ــروف م ــق احل ــة نط ــم طريق ــر، ويتعل ــح والك بالفت
ــاء  ــدون هج ــق ب ــم ينط ــاء أوالً، ث باهلج

ْن ، ) ٌب ( با ضمتن ُبْن
ُ
  مثــال طريقــة انلطق باهلجاء: ) ٌء ( همزة ضمتــن أ

ــل  ــرأ الطف ــم يق ــول: ٌء ، ٌب ، ٌت ، ث ــاء فيق ــدون هج ــراءة ب ــوم بالق ــم يق ث
ــب  ــع الرتتي ــع تنوي ــية م ــوف رأس ــم يف صف ــة، ث ــوف أفقي ــروف يف صف احل

ــام . ــد إىل األم ــارة بايل ــن اإلش ويمك

 أن الضمــة وواو املــد والتنويــن بالضــم )الضمتــن ( ينطــق هبــم مجيعــا إىل األمــام 
لــذا يمكــن اإلشــارة هنــا باليــد إىل األمــام مــع اهلجــاء . 
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 طريقة النطق بالهجاء 

ْ
ـَمٌر :  َنُقول

َ
 مثال:- ث

ـ      
َ
ث  ثا فتحة    

َثَمـ       َم       ميم فتحة   

َثَمٌر  را ضمتن           ُرْن        

 املقاطــع الصوتيــة: يعتــر احلــرف املنــون وحركــة اتلنويــن  مقطعــاً 
صوتيــاً واحــداً قصــًرا .

 مثال :

ُرْن ـَ              َمـ   َثَمٌر           ث  
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تدريبات على التنوين بالضم

ْوٌلَعَسٌلَجَبٌلَثَمٌر
َ
ق

ـٌداَعبٌِد
َ
ِريٌمَول

َ
َحافٌِظك

َمٌر
َ
ُتٌبق

ُ
َسٌمك

َ
ٌةق رَتَ

َ
ق

ٌةاَكِدٌح ٌرَغَرَ يٌدُسُ جَمِ

َحٌد
َ
ُعوٌدحُمِيٌطوُُجوٌهأ

ُ
ق

َوْيٌلبَاٌبَعَذاٌبُشُهوٌد

َسالٌِمَصْوٌترَُجٌلَخْيـٌر
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تدريبات على التنوين وأحرف املد الثالثة

َحُدۢ
َ
َحاِسٍدَغِسٍقُكُفًواأ

َوۡيٞلَعبِٞدقَُريٍۡشلََهٖب

َُّمَزٍةُهَمَزةٖ ِبَِجاَرةَٖعَمٖدل

َهاوَِيةَٞراِضَيةٖيَۡوَمئٍِذَماٗل

ا َخۡيُٞكُتٞبلََكُنودَٞخۡيٗ

يَتِيٗماَكِٰذبٍَةَخاِطَئةٖنَاِصَيةٖ

قََسٞمَوَلَاٍلَكَبٍدَمَفاًزا
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املراجعة على ماسبق 

ــا ســبق  ــوم باملراجعــة ىلع م ــن يق ــم مــن درس اتلنوي بعــد أن ينتــى املعل
ــة . ــع الصوتي  املقاط

َ
ــا ــابهه موضح ــراكت املتش ــن احل ــة ب ــق املقارن ــن طري ع

يقــوم املعلــم بتدريــس الفتحــة مــع املــد باأللــف مــع اتلنويــن 
الطويلــة  واحلــراكت  القصــرة  احلــراكت  بــن  الفــرق   

َ
موضحــا  بالفتــح 

فيكتــب مثــاَ حــرف ابلــا مــع الفتحــة )َب( وينطقــه ويبــن أنــه مقطــٌع صــويٌت 
قصــر زمــن انلطــق بــه قصــر مشــرًا بيــده إىل أىلع .

gثــم يكتــب حــرف ابلــا مــع الفتحــة وألــف املــد )بـَـا( وينطقــة ويبــن أنــه 
مقطــٌع صــويٌت طويــٌل مفتــوٌح  مشــرًا بيــده إىل أيلع مســافة أطــول مــن الفتحــة 

ويذكــر األطفــال أن ألــف املــد أخــو الفتحــة الكبــر .

ــه  ــا( وينطقــة ويبــن أن ــم يكتــب حــرف ابلــا مــع اتلنويــن بالفتــح )بً ث
 

ً
ــا ــع قلي ــض األصاب ــع قب ــده إىل أىلع م ــرًا بي ــٌق مش ــٌر مغل ــويٌت قص ــٌع ص مقط

ــن . ــا للتنوي ــون توضيًح ــرف انل ــل ح ــد ىلع ش ــف ايل ــون ك يلك

يقــوم املعلــم بتدريــس الكــرة مــع املــد بايلــاء مــع اتلنويــن بالكــر 
موضحــا الفــرق بــن احلــراكت القصــرة واحلــراكت الطويلــة.

 فيكتــب مثــاَ حــرف ابلــا مــع الكــرة )ِب( وينطقــه ويبــن أنــه مقطــٌع 
صــويٌت قصــر زمــن انلطــق بــه قصــر مشــرًا بيــده إىل أســفل.
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ثــم يكتــب حــرف ابلــا مــع الكــرة ويــاء املــد )ِب( وينطقــة ويبــن أنــه 
مقطــٌع صــويٌت طويــٌل مفتــوٌح مشــرًا بيــده إىل أســفل مســافة أطــول مــن الكــرة 

ويذكــر األطفــال أن يــاء املــد أخــت الكــرة الكبــرة .

ثــم يكتــب حــرف ابلــا مــع اتلنويــن بالكــر )ٍب( وينطقــة ويبــن أنــه 
 

ً
مقطــٌع صــويٌت قصــٌر مغلــٌق مشــرًا بيــده إىل أســفل مــع قبــض األصابــع قليــا

يلكــون كــف ايلــد ىلع شــل حــرف نــون مقلوبــه توضيًحــا للتنويــن .

ــم  ــن بالض ــع اتلنوي ــواو م ــد بال ــع امل ــة م ــس الضم ــم بتدري ــوم املعل يق
ــة ــراكت الطويل ــرة واحل ــراكت القص ــن احل ــرق ب ــا الف موضح

 فيكتــب مثــاَ حــرف ابلــا مــع الضمــة )ُب( وينطقــه ويبــن أنــه مقطــٌع 
صــويٌت قصــٌر زمــن انلطــق بــه قصــر مشــرًا بيــده إىل األمــام .

ثــم يكتــب حــرف ابلــا مــع الضمــة وواو املــد )بُــو( وينطقــة أنــه مقطــٌع 
صــويٌت طويــٌل مفتــوٌح مشــرًا بيــده إىل األمــام مســافة أطــول مــن الضمــة ويذكــر 

األطفــال أن واو املــد أخــت الضمــة الكبــرة .

ــه  ــن أن ــة ويب ــم )ٌب( وينطق ــن بالض ــع اتلنوي ــا م ــرف ابل ــب ح ــم يكت ث
 

ً
مقطــٌع صــويٌت قصــٌر مغلــٌق مشــرًا بيــده إىل األمــام مــع قبــض األصابــع قليــا

ــا للتنويــن . يلكــون كــف ايلــد ىلع شــل حــرف انلــون توضيًح
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قاعدة السكون 

الســكون : هــو عــدم احلركــة وعامتــه يه ) ـــْــــ ( توضــع فــوق احلــرف 
ويف رســم املصحــف تكــون مثــل رأس احلــا الصغــرة ) ــــۡــــ ( مثــل صْوت 

وخــْوف .  

  تنبيهات مهمة 
ــة  ــأيت أول اللم ــتقل وال ي ــاكن مس ــرف الس ــق احل ــن نط   ال يمك
والبــد أن يســبقه أي حــرف متحــرك ذلا وضعنــا همــزة متحركــة قبــل 
ــم بعــد ذلــك  احلــروف الســاكنة حــى تنطــق كمــا باجلــدول اتلــاىل ث
يتــم اســتبدال اهلمــزة حبــروف أخــرى حــى يتــدرب الطفــل ىلع انلطــق 

ــح . الصحي
) للواو وايلاء حالة خاصة مع السكون (

ــه وإذا اكن  ــت واو مدي ــا اكن ــا مضموًم
ً
ــا حرف ــكنت واكن قبله ــواو إذا س  فال

ــا مكســوًرا
ً
ــأيت قبلهــا حرف ــا اكنــت حــرف لــن وال ي ــا مفتوًح قبلهــا حرف

ــا مكســوًرا اكنــت يــاء مديــة وإذا اكن 
ً
 وايلــاء إذا ســكنت واكن قبلهــا حرف

ــا   ــا مفتوًحــا اكنــت حــرف لــن وال يــأيت قبلهــا حرفــا مضموًم
ً
قبلهــا حرف

ــب  ــة يف  )قط ــا ويه جمموع ــب قلقلته ــكنت جي ــروف إذا س ــاك ح    هن
جد( سواء اكن السكون أصلًيّا أم اعرًضا عند الوقوف.

الدرس السادس
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جدول السكون

ْب
َ
ْبإِْبأ

ُ
ْتأ

َ
أ

ْتإِْت
ُ
ْثأ

َ
إِْثأ

ْث
ُ
ْجأ

َ
ْجإِْجأ

ُ
أ

ْق
َ
ْقإِْقأ

ُ
ْخأ

َ
أ

ْخإِْخ
ُ
ْدأ

َ
إِْدأ

ْد
ُ
أ

ْ
ذ
َ
أ

ْ
إِذ

ْ
ذ
ُ
أ

ْر
َ
ْرإِْرأ

ُ
ْزأ

َ
أ

ْزإِْز
ُ
ْسأ

َ
إِْسأ

ْس
ُ
ْشأ

َ
ْشإِْشأ

ُ
أ

َسْدَشْدَهْد َجْد   
ْرَهْز

َ
 َهْبَمْرف

ْزَعْمَرْهَصْه
ُ
ف

ُذْج ُعْدتُْب
ْ

لُك
َشْذبَْصبَْسَنْم
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تدريبات على السكون

ْل
ُ
َرْبنرَْصَُبْطَشق

ْب
َ
ْمأ

ُ
ْخأ

َ
َجْدأ

ْوَوْيٌلُذْقَضْع
َ
ل

ْم
َ
ْنل

َ
َحْبٌلَعْمل

ْطَعَمُهْم
َ
َراَءيَْتأ

َ
ُخْرٍحَيَْسُبأ

ِسُم
ْ
ق
ُ
ْخرَْجُتأ

َ
ْرَسَلُمْسِفَرٌةأ

َ
وَأ

َقُكْم
ُ
ْل َصْوٌتَعْسَعَسَخْرٌخنَ



     المستوى الثاني

65 


 طريقة النطق بالهجاء 
ْ

 مثال:- َبْطَش:-  َنُقول

َبْط  َب فتحة طا سكون 

َبْطَش َش    شن فتحة  

 املقاطــع الصوتيــة: يعتــر احلــرف املتحــرك واحلــرف الســاكن بعــده مقطًعا 

ــا واحــًدا قصًرا . صوتيً

 مثال :

َش ـَْط    ب َبْطَش     



                      القرائية في تعليم األطفال القراءة العربية

66




تدريبات على السكون

يَۡتقُۡل
َ
ۡطَعَمُهْمَورَأ

َ
قَُريٍۡشأ

هُۥَكۡيَدُهۡم ۡخَلَ
َ
ُصۡبٗحاقَۡدٗحاأ

ۡخَبارََهاُزلۡزِلَِتَجًۡعاَنۡقٗعا
َ
أ

ۡمرٖ
َ
َيۡنَهَٰلَۡطَىَٰٓمۡطلَِعأ

َوَرَفۡعَناَوَوَضۡعَناَمۡمُنوٖنَل تُِطۡعُه

يَۡضَحُكوَنيُۡسَقۡوَنَتۡنَهۡرَتۡقَهۡر

وَنَوَمۡشُهوٖد ْغَطَشيَۡسَتقِيَمُيِۡسُ
َ
َوأ
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قاعدة الشـــــدة 
 احلــرف املشــدد : هــو عبــارة عــن حرفــن متماثلــن األول ســاكن واثلــان 
ا واحًدا مشــدًدا. 

ً
 متحــرك ، فيدغــم الســاكن يف املتحــرك حبيث يصــران حرف

وترســم الشــدة  مــع حركــة احلــرف ســوء اكنــت فتحــة أو كــرة أو ضمــة 
)  َّ   ِّ   ُّ ( أو تنويــن )  ًّ   ٍّ   ٌّ ( فــوق احلــرف فتغــى عــن تكــرار احلــرف . 

- كيفية نطق الحرف المشدد في آخر الكلمة عند الوقف:-
معلــوم أن احلــرف املشــدد عبــارة عــن حرفــن حــرف ســاكن أصالــة 
وحــرف متحــرك وإذا وقفنــا عليــه نســكنه ألجــل الوقــوف وبذلــك نكــون 
قــد وقفنــا ىلع حــرف واحــد اضطراريًّــا . ولــو وصلنــاه لــان حرفــن وبذلــك 
ــا مــن القــراءة وتعويًضــا عــن ذلــك نضغــط احلرف 

ً
نكــون قــد أســقطنا حرف

ــا عليــه والضغطــة تبــدأ مــن احلــرف اذلي قبــل املشــدد  األخــر اذلي وقفن
وبهــذه الضغطــة تظهــر صفــات احلــرف املوقــوف عليــه ويكــون زمنــه أطول 
مــن زمــن احلــرف املخفــف املوقــوف عليــه لنشــعر الســامع أن احلــرف اكن 

قبــل الوقــف مشــدًدا.

- هناك طريقتان للنطف بالهجاء :

بَّ (
َ
ْب(   با فتحة )َب( ........   ) أ

َ
 همزة فتحة با سكون  )أ

ْ
(  َنُقول بَّ

َ
1- )أ

بَّ (
َ
ّب(     با فتحة )َب( ........   ) أ

َ
 همزة فتحة باشدة    )أ

ْ
(  َنُقول بَّ

َ
2- )أ

ــة  ــىم حرك ــف ويس ــرف املضعَّ ــدد باحل ــرف املش ــىم احل ــن يس ــاك م وهن
ــف  ــة اتلضعي ــن( حرك ــة أواتلنوي ــرة أوالضم ــة أوالك ــديد ) الفتح التش

َق فاحلرف املضعَّف هو  ادلال .   وحركة اتلضعيف يه:   الفتحة  مثل:-َصدَّ
ــرف  ــدد واحل ــرف املش ــبق احل ــرف اذلي يس ــر احل ــة: يعت ــع الصوتي املقاط

ــًدا. ــا واح ــا صوتيً ــاكن مقطًع الس

َق                  َصْد                د                   َق  مثال َصدَّ

الدرس السابع
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يالحــظ

الشدة مع احلركات الثالثة

بَّ
َ
بُّإِبِّأ

ُ
تَّأ

ُ
أ

تُّإِتِّ
ُ
ثَّأ

َ
إِثِّأ

ثُّ
ُ
جَّأ

َ
جُّإِجِّأ

ُ
أ

ــا مفتوًحــا كمــا 
ً
أنــه ليــس رشًطــا أن يكــون مــا قبــل الشــدة املفتوحــة حرف

ــا مكســوًرا
ً
يف اجلــدول الســابق وال قبــل الشــدة املكســورة حرف

 مثال :

بِّإِبَّ
َ
إِبُّأ   

الشدة مع التنوين 

بًّا
َ
بٌّإِبٍّأ

ُ
تًّاأ

ُ
أ

تٌّإِتٍّ
ُ
اأ

ًّ
ث
َ
إِثٍّأ

ثٌّ
ُ
اأ جًّ

َ
جٌّإِجٍّأ

ُ
أ
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ملحوظة مهمة

يالحــظ

يالحــظ

 وقويٍّ مثل :
ًّ
قوىٌّ وقويا

ــا مفتوًحــا كمــا 
ً
انــه ليــس رشًطــا أن يكــون مــا قبــل الشــدة املفتوحــة حرف

ــا مكســوًرا.
ً
يف اجلــدول الســابق وال قبــل الشــدة املكســورة حرف

 مثال :
ِإبٌَّأبٍّأُبًّا

 
يف هــذا ادلرس أن حــريف انلــون وامليــم إذا شــددا وجبــت الغنــة عنــد انلطــق 

ومقدارهــا حركتــن حبركــة اإلصبــع قبًضــا أو بســًطا.

 مثال :
ا ﴾ مَّ

َ
ُهۥ ، فَأ مُّ

ُ
نَّةِ َوٱنلَّاِس ، ُثمَّ ، فَأ  ﴿ ٱۡلِ

فيــه  للســان  عمــل  وال  اخليشــوم  يف  رنــن  هل  صــوت   : يه   والغنــة 
 والغنــة ختــرج مــن اخليشــوم وهــو أىلع األنــف وأقصــاه مــن ادلاخــل

وقد أشار صاحب اتلحفة إىل ذلك بقوهل: 

 ُغَنٍّة بََدا  
َ

اً َحْرف
ُ
َدا            َوَسمِّ ك                وَُغَنّ ِميًما ُثَمّ نُونًا ُشدِّ

بالنســبة للشــدة مــع الكــرة قــد توضــع الكــرة حتت الشــدة فــوق احلرف 
َرْت(  َز( و)ُســِعّ َز( وقــد توضــع الكــرة حتــت احلــرف نفســه )بُــِرّ مثــل )بُــرِّ

ــا صحيح .   وكالهم
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 طريقة النطق بالهجاء 

َب  ذَّ
َ
مثال ىلع الشدة مع الفتحة :- ك

ْذ  
َ
 اكف فتحة ذال سكون          ك

ذَّ
َ
ك  ذال فتحة     َذ    

َب ذَّ
َ
ك َب         فتحة       با  

ــرف  ــدد واحل ــرف املش ــبق احل ــرف اذلي يس ــر احل ــة: يعت ــع الصوتي املقاط

ــًدا. ــا واح ــا صوتيً ــاكن مقطًع الس

 مثال :
َصْب     َب َصبَّ                 

َز مثال ىلع الشدة مع الكرة :-بُرِّ

بُْر    با ضمة را  سكون   

رِ               بُرِّ    را كرة    

َز بُرِّ َز      زا فتحة    

ــرف  ــدد واحل ــرف املش ــبق احل ــرف اذلي يس ــر احل ــة: يعت ــع الصوتي  املقاط

ــًدا. ــا واح ــا صوتيً ــاكن مقطًع الس

 مثال :
َز رِ   بُْر   َز                   بُرِّ  
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تدريبات الشدة مع الفتحة

رََّصبَّ
َ
َبف ذَّ

َ
َجنٍَّةك

ْتَتبَّْت َُمدَّ رَّ
َ
َدكَّك

َم
َّ
َلَعمََّسل َقَسهَّ َصدَّ

َر
َّ
ك

َ
َمْتف دَّ

َ
َنق َمَحسَّ َنعَّ

َب اٌلَهذَّ ََفعَّ ْتيَرَّ
َّ
َل ختَ

يَّاَن
َ
أ

َّ
ك َديَزَّ َجَهنََّمَعدَّ

َّاًجا
َ

ُرث
َّ
ك َرَعِشيًَّةيَزَّ دَّ

َ
ق
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تدريبات على الشدة مع الكسرة

َز َلبُرِّ َنُحصِّ َرْتُحسِّ ِجّ
ُ
ف

ْع َْشجِّ َرْتبرَشِّ ْمُسعِّ َعظِّ

ْر
ِّ
ك

َ
ْرف دِّ

َ
ْرق ُقَطهِّ يَُصدِّ

ٌنِمْن رَشَِّريبِّ يمِِّسجِّ
ُ
أ

َاَط ُثالرصِّ َدِّ
ُ

ُْزوَِّجْتحت يَرِّ

ْ رِّ
َ
َرْتك وِّ

ُ
َرْتك َرْتُسجِّ

ِّ
ُسك

َِتُزيَِّن ُعيَُرتُِّبَوُسرِّ يَُشجِّ
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تدريبات على الشدة مع الضمة

َيَعضُّيَُدقُّيَُشمُّحَيُجُّ

ِحبُّ
ُ
يَُشقُّيَِفرُّيََودُّأ

حَيُثُّيُِعزَُّيُقصَُّيُهزُّ
يَُذمُّحَيُضَُّيُظنُّيُِضلُّ

وَنَيَهبَُّيُمنَُّربَُّك يَُسمُّ
َ
ل

يُّوَن
ِّ
َكِعل مُّ

ُ
ُهْميُِذلُّأ َيَمسُّ

َك يَُشدَُّيُعدُّيَُدسَُّعمُّ
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تدريبات على الشدة من املصحف 

ـاَن  يَـّ
َ
ةٌ   أ َمــاٗٓء َثَّاٗجــا   إِنَّ لِۡلُمتَّقِــنَي َمَفــاًزا   َكــرَّ

 ِ ــن َشّ ــاِس   َوِم ــةِ َوٱنلَّ نَّ ــَن ٱۡلِ ــيًَّة   ِم ــىَٰها   َعِش ُمۡرَس
ِب لََهــٖب َوتـَـبَّ   فََســّبِۡح ِبَۡمــِد 

َ
َٰثـٰـِت   َتبَّــۡت يـَـَدآ أ ٱنلَّفَّ

ــُهۥ َهاوَِيــةٞ    مُّ
ُ
َهــا   فَأ ُونَّ ابـَۢـا   ُثــمَّ لََتَ َرّبـِـَك   إِنَّــُهۥ َكَن تَوَّ

ا يـَـَرهُۥ   ٱۡلَّيَِنــُة   ُكُتــٞب َقّيَِمــةٞ    ةٖ َشّٗ إِنَّ َربَُّهــم بِِهــۡم   َذرَّ
ــۡد  ــَحٰ   قَ ــوِن   َوٱلضُّ ۡيُت ــنِي َوٱلزَّ ِ ٰٓ   َوٱتّل ــَولَّ َب َوتَ ــذَّ َك
ــاِت    ــُت ِلََي ۡم ــاَب   قَدَّ ــۡد َخ ــا   َوقَ ىَٰه ــن َزكَّ ــَح َم ۡفلَ

َ
أ

بـُـُه  ــا   َفُيَعّذِ ــا َجّٗ ٰ َلُ ٱّلِۡكــَرٰى   َوُتِبُّــوَن ٱلَۡمــاَل ُحّبٗ نَّ
َ
َوأ

ــمَّ  ــَفِق   َع ــُم بِٱلشَّ ۡقِس
ُ
ــَآ أ ۡكــَرَ   فَ

َ
ــَذاَب ٱۡل ُ ٱۡلَع ٱللَّ

ــُر  كَّ ۡو يَذَّ
َ
ۡلَفافًــا   أ

َ
ـٰـٍت أ ــا َوَنَباٗتــا   وََجنَّ يَتََســآَءلُوَن   َحّبٗ

َهــا تَۡذكَِرةٞ   ُكــّوَِرۡت   ُزوَِّجۡت    ٓ إِنَّ َفَتنَفَعــُه ٱّلِۡكــَرىٰٓ   َكَّ
ا ا َدّكٗ ــَدٰى   َدّكٗ َر َفَه ــدَّ ــَس   قَ ــّعَِرۡت   إَِذا َتَنفَّ ُس
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الالم القمرية

ــك إذا  ــر؛ وذل ــكون ظاه ــا س ــون عليه ــق ويك ــب وتنط  يه الم تكت
ــَك وََخــْف َعِقيَمــُه(،  جــاءت قبــل 14حرفــا جمموعــة يف مجلــة )ِابـْـِغ َحَجّ

ــا باجلــدول اتلــايل: ويه كم

وك ج حغ بإ
ـهمي ق عف خ 

تدريب : اقرأ الكلمات اآلتية:

ْرُض
َ ْ
َقَمُراأل

ْ
ُبُروِجال

ْ
َيِقيُنال

ْ
ال

َغُفوُر
ْ
َماُعوَن  ال

ْ
ُةال

َ
َحاق

ْ
ـَقارَِعُة ال

ْ
ال

َجَباَل
ْ
َبْحُرال

ْ
ُرال

َ
ْوث

َ
ك

ْ
َمَقابُِرال

ْ
ال

وُُحوُش 
ْ
ُدال

َ
َبل

ْ
َخّنَاُس ال

ْ
َباِطُنال

ْ
ال

ِق 
َ
َفل

ْ
َفْجُرال

ْ
َعْصِرال

ْ
َهاِديال

ْ
ال

َجَنَة
ْ
َعِزيِزال

ْ
َخالُِقال

ْ
َحلِيُمال

ْ
ال
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الالم الشمسية
 يه الم تكتب وال تنطق، وتكون خايلًة من أي تشكيل )حركة (

 أو سكون وذلك إذا جاءت قبل احلروف املتبقية ؛ كما باجلدول اتلايل :-

ذ ض ترص ث ط 
لشزظسدن 

تدريب : اقرأ الكلمات اآلتية: 

التَّْكِويُر الثَّاِقُبالنَّْصُرالطَّامَُّة

اللَّْعنَـَةالرَّْحَمُن الشَّْمُسالصََّمُد

ْيُنالضَُّحى الصَِّراَطالتََّكاثُـُر الدِّ

الذِّْكُرالنَّاُس التَّـوَّاُبالذَّارِيَاُت

َعاُءالضَّالِّْين التَّـْوِحيُدالسََّماُء الدُّ

الرَُّسوُلالزَّْلَزَلُةالصَّاخَُّةالظَّاِلِميُن

 أن أول حرف بعد االم الشمسية دائا يكون مشددًا.
لحـــظ
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 طريقة النطق بالهجاء 
 األلف : ألف وصل. 

 الــالم : ننظــر أوال إيل احلــرف اذلي بعدهــا فــان اكن مــن حــروف الــالم 
ية           لقمر ا

نقول: الم سكون وتنطق.   
 أما إن اكن بعد الالم حرف من حروف الالم الشمسية

نقول: الم وصل وال تنطق.    

  التفرقة بني الالم الشمسية والقمرية 

 ثالث طرق نعلمها للطفل لَِيْسُهَل عليه التفرقة بينهم: 

1- نقرأ اللكمة فإن نطقنا الالم اكنت قمرية وإن لم تنطق اكنت شمسية.

ــغ حجــك  ــإن اكن مــن حــروف )أب ــالم ف ــد ال 2- ننظــر إىل احلــرف اذلي بع
ــم يكــن منهــا اكنــت شمســية. وخــف عقيمــه( اكنــت الــالم قمريــة وإن ل

ــالم  ــت ال ــم يكــن مشــدًدا اكن ــالم إن ل ــد ال 3- ننظــر إىل احلــرف اذلي بع
ــية . ــالم شمس ــت ال ــدًدا اكن ــة وإن اكن مش قمري

 ) ال   ( الــالم قمريــة اكن األلــف والــالم  اذا اكنــت  الصوتيــة:-  املقاطــع 
. ا واحــًد مقطًعاصوتيًا

أمــا اذا اكنــت الــالم شمســية اكنــت لك مــن األلــف والــالم واحلــرف الســاكن 
مــن احلــرف املشــدد بعــد الــالم ) ال+ احلــرف الســاكن( مقطًعاصوتيًاواحــًدا.

ـَ J       َم J        ُر    J      ق
ْ

َقَمُر                  ال
ْ
 مثال :           ال

ْمُس             الْش J    َشْم      ُس                        الشَّ
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تدريبات على الالم القمرية والالم الشمسية  

َمُد ٱۡلَفلَِقٱۡلََطِبٱۡلُعَقِدٱلصَّ

ٱۡلفِيِلٱلَۡماُعوَنَوٱۡلَفۡتُحٱۡلَكٰفُِروَن

ٰلَِحِٰت َوٱۡلَعِٰدَيِٰتٱۡلَقارَِعُةٱنلَّعِيِمٱلصَّ

ُدورِٱلَۡمنُفوِشٱلَۡمۡبُثوِثٱۡلَقِنِي ٱلصُّ

ۡمِس َوُضَحىَٰها وُحَوٱلشَّ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ

َوَهَديَۡنُٰه ٱنلَّۡجَديِۡنٱنلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة

آئِِب َ ۡلِب َوٱلتَّ ۡدِعٱلصُّ ۡرِض َذاِت ٱلصَّ
َ
َوٱۡل
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رسم املصحف )الرسم العثماني(

ملــا اكن اهلــدف األســى مــن هــذا الكتــاب أن يســتطيع الطفــل أن يقــرأ يف  �
ــُهَل عليــه حفظــه والعمــل بــه ،  كتــاب اهلل عــز وجــل ِليَْس

اكن مــن الــروري أن يتعــرف الطفل ىلع بعــض اإلختالفات يف مرســوم اخلط  �
اإلمــاليئ و رســم املصحــف )الرســم العثمــاين( حــى يتمكــن من القــراءة يف 

املصحــف بســهولة ويــر إن شــاء اهلل .
اكن مــن الــروري اتلنبيــه ىلع عــدم جــواز اســتخدام اتلهــي اتلفصييل عند  �

قــراءةكالم اهلل عــز وجــل )القــرءان الكريــم ( ألن ذلــك ليــس مــن الســنة  
وألن اتلهــي ليــس مقصــود بذاتــه وإنمــا هــو مرحلــه يمــر بهــا الطفــل ثــم 
ــا يلــد  بعــد أن يعــرف  يســتغين عنهــا تمامــا كمــا يســتغين عــن اإلشــارة ب
شــلك احلركــة وتأثرهــا ىلع احلــرف ويســجل ذلــك يف العقــل ابلاطــن ثــم إىل 
العقــل الــوايع فاتلهــي واإلشــارة مــا يه إال وســائل للوصــول إىل اهلــدف وهو 

القــدرة ىلع القــرا ءة بســهوهل .
 ذللــك نــرى أن ينطــق املعلــم القــرءان بــدون اتلهــى اتلفصيــي ألن ذلــك  �

ــن رســان ( ليــس مــن الســنة . )ارجــع إىل كام العامــة ب

ــدًة  ــف مزي ــر ال اتلَّعري ــه، ال تعت ــٌم بذات ــو اســٌم قائ ــة اهلل : -ه ــُظ اجلالل لف
عليــه، يعــين ذلــك أن الــالم يف لفــظ اجلاللــة اهلل ال توَصــُف بكونهــا شمســّيًة 

أو قمرّيــًة ، ألنّهــا مــن أصــل بُنيــة اللكمــة. 

الدرس األخير
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 أحاكم لفظ اجلاللة:
قيُق.          هل حاالن: اتلَّفخيُم والتَّ

ُم الم لفظ اجلاللة يف املواضع اخلمسة اتلايلة: أ- اتلَّفخيُم: تُفخَّ
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُم﴾.1.  إذا اكن مبدوءاً به، حنو: ﴿ ٱللَّ
ِ فََا َتۡعَتُدوَها﴾.2.  ، حنو: ﴿تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ  إذا سبقه ضمٌّ
ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُهۥ﴾.3.   إذا سبقه فتٌح، حنو: ﴿َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ
ــُي 4.  ِ تَِص َلٓ إَِل ٱللَّ

َ
ــو: ﴿أ ــه، حن ــا قبل ــوٌح م ــاكٌن مفت ــٌف س ــبقه أل  إذا س

ــوُر﴾. ُم
ُ
ٱۡل

َ فَٱۡســَتۡغَفُرواْ 	.   إذا ســبقه واٌو ســاكنٌة مضمــوٌم مــا قبلهــا، حنــو: ﴿َذَكــُرواْ ٱللَّ
      .﴾... نُوبِِهۡم ِلُ

ُق الُم لفِظ اجلاللة يف املواضع اثلَّالثة اتلَّايلة:  قيق: ترقَّ ب- التَّ
ــِح 1-  ــرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم﴾، ﴿َيۡفَت ِ ٱل ــو: ﴿ِمۡسِب ٱللَّ ــر، حن ــبوقاً بك إذا اكن مس

.﴾ ُ ٱللَّ
ِ َشــّكٞ 2-  ِف ٱللَّ

َ
 إذا اكن مســبوقاً بيــاٍء ســاكنٍة مكســوٍر مــا قبلهــا، حنــو: ﴿أ

َقــۡواْ بَِمَفاَزتِِهۡم﴾  ِيــَن ٱتَّ ُ ٱلَّ ــَمَٰوِٰت﴾ ]إبراهيــم: 10[  .﴿َوُيَنــّىِ ٱللَّ فَاِطــرِ ٱلسَّ
.]61 ]الزمر: 

ۡو 3- 
َ
ــۡم أ ُ ُمۡهلُِكُه ــا ٱللَّ ــوَن قَۡوًم ــَم تَعُِظ ِ ــن، حنو:﴿ل ــبوقاً بتنوي  إذا اكن مس
َمــُد﴾. ُ ٱلصَّ َحــٌد ١ ٱللَّ

َ
ُ أ ُبُهــۡم َعَذاٗبــا َشــِديٗدا﴾ .﴿قُۡل ُهــَو ٱللَّ ُمَعّذِ
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بعض الفروق بين رسم المصحف والرسم اإلمالئي الحديث:

]1[ حروف املد الصغرة حنو: 
1- األلف من: ﴿َمٰلِِك﴾ ﴿ٱۡلِكَتُٰب﴾   ﴿ٱلرَّۡحَمٰن﴾ .

2- الواو من: ﴿َماُلُۥ﴾  ﴿َما وُۥرَِي﴾  ﴿َداوُۥُد﴾ .
﴾ ﴿إِۦَلٰفِِهۡم﴾.  ُ ۦَ ٱللَّ ّمِهِۦ﴾ ﴿َفَمآ َءاتَىِٰن

ُ
3- ايلاء من: ﴿َوأ

 ]2[ حروف تنطق ويه حمذوفة يف اخلط، حنو: 
ٰٓـِٔي﴾. ِۡل﴾ ﴿َوٱلَّ 1- الام من: ﴿َوٱلَّ
2- انلون من: ﴿ُن ِۨى ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾.

3- ايلاء من : ﴿إِبَۡرِٰه َۧم﴾.
ۡيَكةِ﴾ 4- األلف من : ﴿ۡل َٔ

 مكتوبٌة وال تنطق، حنو: 
ٌ

]3[ حروف
﴾ ﴿لَِشاْۡيٍء﴾ ﴿ِماْئََة﴾. ۥٓ ُه اْۡذَبَنَّ

َ
ۡو َل

َ
1- األلف من: ﴿قَالُٓواْ﴾ ﴿أ

ْوَلُٰت﴾.
ُ
ْولُواْ﴾ ﴿أ

ُ
ْورِيُكۡم﴾ ﴿أ

ُ
ْوَلٰٓئَِك﴾ ﴿َسأ

ُ
2- الواو من: ﴿أ

يِْهۡم﴾. َبإِْي ٱلُۡمۡرَسلنَِي﴾ ﴿َوَمَلِ ۡييْٖد﴾ ﴿نَّ
َ
3- ايلاء من: ﴿بِأ

 مكتوبٌة بكيفيَّة وتنطق بكيفيٍة أخرى، حنو: 
ٌ

]4[ حروف
.﴾ ْۚ ﴾ ﴿ٱلّرَِبٰوا َكٰوةَ ﴾ ﴿ٱلزَّ لَٰوةَ 1- األلف املكتوبٌة واًوا: ﴿ٱلصَّ

ىُٰكُم﴾ ﴿ٱتلَّۡوَرىَٰة﴾. 2- األلف املكتوبُة ياء: ﴿يَۡصلَىَٰها﴾ ﴿بُۡشَ
َطٗةۖ فَٱۡذُكُرٓواْ﴾. ُط﴾ ﴿بَۜصۡ 3- السن املكتوبة صاًدا: ﴿َوَيۡبۜصُ

]5[ املقطوُع واملوصوُل من اللمات، حنو: 
1- ما رسم مقطواًع: ﴿َماِل َهَٰذا﴾ ﴿وََحۡيُث َما﴾ ﴿إِۡل يَاِسنَي﴾.

نَُّهۥ﴾.
َ
﴾ ﴿َوۡيَكأ : ﴿يَۡبَنُؤمَّ

ً
2- ما رسم موصوال

]6[ ما رسم باتلاء املبسوطة من هاءات اتلأنيث، حنو:
َت نُوٖح﴾.

َ
ِ﴾ ﴿ٱۡمَرأ ﴿َورَۡحَُت َرّبَِك﴾ ﴿نِۡعَمَت ٱللَّ
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ــة  ــروف املقطع ــور:- احل ــض الس ــه بع ــة يف بداي ــروف املقطع ]7[ احل
الواقعــة يف أوائــل بعــض الســور يه مــن العلــوم الــي انفــرد اهلل بعلمهــا، ومــن املتشــابه 
اذلي ال يعلــم تأويلــه إال اهلل تعــاىل، حظنــا منهــا اإليمــان بأنهــا كام اهلل ، وأنهــا مــن 
ــبحانه  ــه س ــِكُل إيل ــا، ونَ ــن بتزيله ــا، فنؤم ــم به ــان اهلل أعل ــا مع ــد اهلل وأن فيه عن
 هل س (، 

ً
العلــَم بتأويلهــا. ، هــذه احلــروف مجعهــا العلمــاء جبملــة ) نــٌص حكيــٌم قطعــا

وعنــد قــراءة تلــك األحــرف ننطــق أســماءها ســاكنة اآلخــر , وال تنطــق بأصواتهــا كمــا 
باجلــدول اتلــاىل :- 

الٓٓمرالٓرالٓٓمٓصالٓٓم
 ألف الم 

ميم 
 ألف الم 
ميم  صاد 

 ألف
الم را

 ألف الم
ميم را

طٓسٓمطهٓكهيٓعٓص
طا سن ميمطا هااكف ها يا عن صاد 

حٓمٓصيٓسطٓس
حا ميمصاديا سنطا سن

ٓنٓقحٓم ١ ٓعٓسٓق
نونقافحا ميم . عن سن قاف
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المستوى الثانى

اطلب القرائية مستوى أول لتعليم حروف الهجاء

إعداد 
أمحد سامى درويش

ماجستير الشريعة اإلسالمية 

للحصول على

دورات تدريبية في تعليم القراءة والكتابة بشهادات معتمدة 
لألطفال ومعلمات الروضة ومعلمي القرءان العظيم 

التوصل مع
 مركز الفرقان لتعليم القرءان التابع لألزهر الشريف 

و
جمعية تدريس القرءان التابعة لوزارة التضامن اإلجتماعى

 جوال رقم ت/ 01062299220
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