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املقــدمــة

الحمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده.
اأما بعد:

ياأتي  تمثلها، ومن هنا  المعرفة في  وفائدة  تطبيقها،  المعلومة في  قيمة  فاإن 
كتاب الن�ساط لمادة التجويد في ال�سف الأول المتو�سط ليمار�س الطالب من خالله 
اأن�سطة تعليمية متنوعة ينمي من خاللها مهاراته في التفكير؛ مثل مهارة التطبيق، 
ومهارة جمع المعلومات، ومهارة الربط، وغيرها من المهارات االأ�سا�سية، باالإ�سافة 

اإلى قدر من مهارات التفكير االإبداعي، والتفكير الناقد.
وقد روعي عند بناء اأن�سطة هذا الكتاب اأن تكون اأن�سطة فردية؛ ليقوم الطالب 
�سالمة  من  للتاأكد  ـ  ذلك  بعد  ـ  المعلم  على  مع عر�سها  ال�سف،  بتنفيذها خارج 

التنفيذ.
والماأمول اأن يعتني الطالب بتنفيذ اأن�سطة الكتاب اأوًل باأول؛ لتكون عوًنا له على 
التعلم، وم�ساعًدا على تطبيق ما تعلمه في مواقف جديدة، واأداة يقيم من خاللها 

فهمه وتعلمه.

واهلل الموفق       
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 ójƒéàdG º∏Y
 ¢SQódG

∫hC’G

 ¢SQódG

1

مـــن المواد المقـــررة عليك مادة التجويد، فما األهداف التي ترغب في تحقيقها من 
دراستك لهذه المادة؟

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

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

ا تلزم به نفسك لمذاكرة دروسك، ومنها دروس مادة التجويد. ضع نظاًما يومّيً
..............................................................
..............................................................
..............................................................

نشاط

نشاط

1

2



8

ما النتائج المتوقعة في نهاية العام الدراسي بالنسبة للطالب الذي ال يتدرب بشكل 
مستمر على تطبيق ما تعلمه من أحكام التجويد؟

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

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

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

3نشاط
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ºjôµdG ¿BGô≤dG IAGôb »a øë∏dG
 ¢SQódG

ÊÉãdG

 ¢SQódG

2

قـــارن بيـــن اللحـــن الجلي واللحـــن الخفي مـــن حيث أثـــر كل منهما علـــى القارئ 
والمستمع.

ن أبرز ما وقع فـــي قراءاتهم من اللحن الجلي  اســـتمع لقـــراءة زمالئك في الفصل وَدوِّ
والخفي.

نشاط

نشاط

1

2

آثار اللحن الخفيآثار اللحن الجليم

١

٢

٣

أمثلة على اللحن الخفيأمثلة على اللحن الجليم

١

٢

٣
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مـــن وجهة نظرك ما أســـباب وقـــوع كثير من الطـــالب في اللحن، وال ســـيما اللحن 
الجلي؟

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

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

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

3نشاط
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ø«JQƒ°ùdG ø«H ¬LhC’Gh á∏ª°ùÑdGh IPÉ©à°S’G
 ¢SQódG

ådÉãdG

 ¢SQódG

3

إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم من المصحف، فما األمور التي يبنغي لك أن تراعيها 
عند ذلك؟

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

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

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

ما الحكمة من مشروعية االستعاذة والبسملة عند بدء القراءة؟
الحكمة من مشروعية االستعاذة:

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

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

..............................................................
الحكمة من مشروعية البسملة:

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

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

نشاط

نشاط

1

2
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ارسم خارطة مفاهيمية ألحوال البسملة.

3نشاط
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IAGô≤dG ÖJGôe
 ¢SQódG

™HGôdG

 ¢SQódG

4

د إيجابيات القراءة بالتحقيق وإيجابيات القراءة  من خالل معرفتك بمراتب القراءة حدِّ
بالحدر.

إيجابيات القراءة بالتحقيق: .........................................

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

إيجابيات القراءة بالحـــدر: ..........................................
..............................................................

اربط بين أسلوب القراءة في القائمة (أ) وما يناسبه في القائمة (ب).

نشاط

نشاط

1

2

بأم

التحقيقاإلفراط في إشباع الحركات.١

الحدرالمبالغة في المد.٢

التدويرالتأني في القراءة.٣

قراءة فيها خللاإلسراع في القراءة.٤

التوسط في القراءة بين التحقيق والحدر.٥

اإلسراع في القراءة بما يخل بالحروف ونحوها.٦



14

عن أبي هريرة ‹ أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «َما َأِذَن اُهللا ِلَشْيٍء َما َأِذَن ِلَنِبيٍّ َحَسِن 
ْوِت َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن َيْجَهُر ِبه». الصَّ

اكتب فيما ال يقل عن خمسة أسطر تعليًقا على هذا الحديث الشريف موضًحا 
معنى التغني بالقرآن، وذاكًرا بعض اآلثار في فضله والحث عليه.

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

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

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

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

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

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

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

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

3نشاط
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ن ما الحظته على ضبط النون الساكنة. استخرج النون الساكنة في اآليتين اآلتيتين، ثم دوِّ
قال اهللا تعالى: ]

.(١) Z

1نشاط

áæcÉ°ùdG ¿ƒædG ΩÉµMCG
 ¢SQódG

¢ùeÉÿG

 ¢SQódG

5

كيفية رسمهاالنون الساكنةم

مِن١ْ

٢

٣

٤

(١) سورة النور، آية: ٤٥-٤٦.
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استخرج التنوين في اآليات اآلتية، ثم صف ما الحظته على ضبط التنوين مبيًنا نوعه 
(يكتفى بذكر أربعة أمثلة)

قال اهللا تعالى: ]
 (١)Z

(٢) Z وقال تعالى: ]

2نشاط

كيفية رسمهنوعهالتنوينم
ب١ٌ ذْ تنوين ضمعَ

٢

٣

٤

ضع خطة تسير عليها لضبط وإتقان تطبيق أحكام النون الساكنة والتنوين.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

3نشاط

(١) سورة الفرقان، آية: ٥٣-٥٤.
(٢) سورة الشعراء، آية: ١٠٩.
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رّتب الكلمات التالية لتخرج بتعريف لإلظهار الحلقي.
تغيير ـ الحرف ـ دون ـ خالًصا ـ إخراج ـ مخرجه ـ من

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

لماذا سمي اإلظهار الحلقي بهذا االسم؟
..............................................................

ا تحت المثال الذي ال ينتمي إلى المجموعة. ضع خّطً
.Z [  Z [  Z ١ـ ]

.Z [   Z [  Z ٢ـ ]
.Z [   Z [  Z ٣ـ ]

نشاط

نشاط

نشاط

1

2

3

»≤∏ëdG QÉ¡XE’G
 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

 ¢SQódG

6



18

ن من حروف اإلدغام أكبر عدد ممكن من الكلمات، كما في هذا المثال: كوِّ

د اآلية التي ال يوجد فيها إدغام بغنة. حدِّ

.Z أ ـ قال اهللا تعالى: ]
.Z ب ـ قال اهللا تعالى: ]

.Z ج ـ قال اهللا تعالى: ]
.Z د ـ قال اهللا تعالى: ]

نشاط

نشاط

1

2

ΩÉZOE’G
 ¢SQódG

™HÉ°ùdG

 ¢SQódG

7

الكلمةحروف اإلغام

رملر م ل
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اربط بين الحكم التجويدي في القائمة (أ) ومثاله في القائمة (ب) بوضع الرقم في 
مكانه الصحيح.

3نشاط

(ب) المثالرقم(أ) الحكم التجويديرقم

نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء فكان حكمها اإلدغام بغنة.١
jts

نون ساكنة أتى بعدها حرف الالم فكان حكمها اإلدغام بغري غنة.٢

تنوين أتى بعده حرف الواو فكان حكمه اإلدغام بغنة.٣

تنوين أتى بعده حرف النون فكان حكمه اإلدغام بغنة.٤
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ا تحت اآلية التي فيها قلب للنون الساكنة. ضع خّطً
 LXWVM  L¿¾½¼»M LÅÄÃÂÁM

L'&%$#"!M LNMLM L±  °  ¯M

استخرج أحكام النون الساكنة أو التنوين في النصوص القرآنية اآلتية مرتًبا لها حسب 
ورودها في اآلية:

نشاط

نشاط

1

2

Ö∏≤dG
 ¢SQódG

øeÉãdG

 ¢SQódG

8

أحكام النون الساكنة أو التنوينالنص القرآنيم

١

اإلخفاء ـ القلب ـ اإلدغام٢

٣
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منها  مجموعة  لكل  المشترك  الوصف  حدد  القرآنية،  النصوص  من  عدد  أمامك 
حسب الجدول اآلتي:

3نشاط

رقم 
المجموعة

الوصف المشتركالنصوص القرآنية

١
M L M

L M L

٢
 L('&M L M

L M

٣
 L M L M

L M

٤
 L M L M

L M

٥
 L M L M

L M
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صّنف الحروف اآلتية حسب األحكام التجويدية التي تنتمي إليها.
(ر ـ ع ـ خ ـ و ـ ن ـ ب ـ م ـ ف ـ ي ـ ت ـ ح ــ د ـ ك ـ ل ـ هـ)

قارن بين اإلظهار الحلقي واإلخفاء الحقيقي من حيث التعريف، وعدد الحروف، 
وعالمة كل منهما على النون الساكنة في المصحف.

نشاط

نشاط

1

2

»≤«≤ëdG AÉØNE’G
 ¢SQódG

™°SÉàdG

 ¢SQódG

9

اإلخفاءالقلباإلدغام بغير غنةاإلدغام بغنةاإلظهار

العالمةعدد الحروفالتعريفالحكم التجويدي

اإلظهار الحلقي

اإلخفاء الحقيقي
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ارسم خارطة مفاهيمية ألحكام النون الساكنة والتنوين.

3نشاط
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حّدد الخيار الصحيح مما يأتي: 
الميم الساكنة هي: 

                  .١ـ الميم الخالية من الحركة وقًفا ووصًال
                .٢ـ الميم الخالية من الحركة وقًفا ال وصًال
                .٣ـ الميم الخالية من الحركة وصًال ال وقًفا

عّلل تسمية األحكام اآلتية:

نشاط

نشاط

1

2

áæcÉ°ùdG º«ªdG ΩÉµMCG
 ¢SQódG

ô°TÉ©dG

 ¢SQódG

10

التعليلاالسم

اإلظهار الحلقي

اإلظهار الشفوي

اإلخفاء الحقيقي

اإلدغام الصغير

القلب
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صل بين الحروف في القائمة (أ) واألحكام التجويدية التي تنتمي إليها في القائمة (ب):

3نشاط

(أ)(ب)

إظهار حلقي
إدغام بغنة

إدغام بغير غنة
القلب

إخفاء حقيقي
إدغام صغير

إظهار شفوي
إخفاء شفوي

غ
م

ب
ث
ل
و
هـ
ح
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عّلل تسمية النون المشددة حرف غنة.
................................................................

رّتب الكلمات اآلتية حسب مراتب الغنة من األقوى إلى األضعف.
L M L M L M

نشاط

نشاط

1

2

ø«JOó°ûªdG ¿ƒædGh º«ªdG ºµM  ¢SQódG

 …OÉ◊G

ô°ûY

 ¢SQódG ¢SQódG

11

١٢٣



لّخص ما درسته عن النون والميم المشددتين وفق الرسم اآلتي:

أحكام الميم والنون المشددتين

تعريفهما

حكمهما

الشاهد

مثال الميم المشددةمثال النون المشددة

3نشاط




