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  سطه ِقاعذ
 ؾيذٍْلْاٌ

 بيتْم تْلٔظً الكشٛاٌ تاوفر.  دامل دّا بيتْم سطه اّىتْم ؾالدشٌ آً ؾشلْ دفزكاتاءٌ
 تْلٔظً ٓؼ دمكضْدنً دطٔين 2بيتْم. آت طيذٓشٖ اتاّ ؾٌْ قاعذِ ٓؼ دضْىانً مساغ ؾيْلٔظً

 اتاّ  تْلٔظً اتاّ لبُٔ دنيلٕ دغً تْلٔظً 2آالُ دئع
 باضٕ مييتْنً 2نذّا ؾْال بيتْم ؾيْلٔظً ٓؼ دمكضْدنً آالُ قاعذِ.  الضٕ دئع 2الءيً

 . دمتبُ، دنْسغهً اتاّ طباضآححزّفث-حزّفخاسا ميْلٔع طظْاتْ نلنُ، طاو اد 
 

 قاعذِ ؾيْلٔظً ٓؼ دضْىانً تيض ٓؼ تشطبْت دأتع آت، اد 2 دسؾذ ؾشناساسالءيً
، سطه قٔاطٙ داٌ سطه  تشطبْت آالُ سطه 2قاعذِ.  عشب2اّىتْم ميْلٔع نلنُ

 داٌ سطه قٔاطٙ طَاج ٓؼ دضْىانً ددامل  قاعذِ آً، ٍاخ سطه تيضدسؾذ . 
.  عشب2 ؾْال ٍاخ دضْىانً ددامل ؾيْلٔظً ػعريؾيْلٔظً الكشٛاٌ، مسيتاسا سطه 

 

 مشّؾانً سطه سطه .  تشطيذٓشٖكأستينيواءٌطتٔاف طظْاتْ ؾشناسا ٓؼ دؾٔلُٔ آت تيتْ اد 
 الكشٛاٌ ٓؼ اد ؾذ ماغ آً نباثكيح مصحف.  ماغ نٔينمصحفؾٔلًَٔ ٓؼ دضْىاؾاناٖ دامل ميْلٔع 

 : برباف نلبًَٔ اىتاساخممفوثاءي نشاٌ اٖ مػطْىانً تْلٔظً سطه 

.  ميؿيت طي٘ سطْل . 1
. ميؿيت تْلٔظً  اصل الكشٛاٌ. 2
.   قشاٛات2 ّدُفنباخاءٌممْدٍهً . 3
.   ؾاسا صخابت سطْل 12,000ٖ اّلُٔ ءدؾشطتْدْ. 4

                                           
1 

  : فزتاو  
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.   الكشٛاٌباخاءٌ ادالُ طالُ طاتْ دسؾذ سّنٌْ ميؿيت سطه . 5
 . ددامل الكشٛاٌحزّفطبَاضٔيح مػاىذّغٕ سٍظٔا تشتيتْ دسٖ ططٕ مػهل داٌ مػطْضْسنً . 6

   ؾيْلٔظً 

، داٌ   نؿذ سطْل  مشّؾانً طهْمؿْلً قاعذِ تْلٔظً ٓؼ دّحْٔنً سطه 
اّلُٔ آت ؾاسا علناٛ تلُ . طبَاضٔيح بشبٔزا دغً قاعذِ ؾيْلٔظً بٔاطا ٓؼ دنيلٕ دغً سطه قٔاطٙ

 ميذاؾيت بَاّا تشداؾت امن قاعذِ ٓؼ مزيكخ  تشطبْت داٌ 2فزبيذاءٌبشاّطَا اّىتْم مػهادٕ 
:  تشطبْت آال2ُقاعذِ. دضْىانً دامل ؾيْلٔظً سطه 

(.  حزّفممبْاؽ )احلذف  .1
 (. حزّفمينبُ )الضٓادٗ  .2

 .(ؾيْلٔظً ٍنضٗ)اهلنضٗ  .3

 (. الءيً حزّف دغً حزّفمػطييت ) اإلبذال .4

 (. حزّفمجامبْؽ داٌ ممٔظُ تْلٔظً ؾذ نلنُ داٌ )  .5

 . (ٓؼ مػاىذّغٕ دّا ّدُ قشاٛات)  .6
 .دطٔين نٔت انً ممبٔيدػهً امؿت قاعذِ طَاج

:  بَاضنيممفوثاءي تيض احلذف
  ٓؼ ميؿيت طبَاضنيحذف طؿشتٕ :- 1

): خْىتٍْح. ّدُ قشاٛات         

     )(ٗ51آ٘ : البكش) 

) ؾذ حزّف الفؾنبْاغً     )
مػاػاستهً طالُ طاتْ دسؾذ ّدُ قشاٛات 

 .حذف الف دغً ٓاءٓت

) ؾذ نلنُ مجع املزنش الظامل مغحذف الف ياءيت : 2     )
) الظامل مجع داٌ        ،      ،      ) .

                     (ٗ41آ٘ : املاٜذ) 

الظامل  ؾػدْالني ددامل مجع املزنش الظامل داٌ مجع 
الفبشالنْ تؼذٓذ اتاّ ٍنضٗ طلؿع 1

:خونتوه     7 

2

1   ٌدا

    1521

     12

3    22
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  طلؿع عني ؾذ نلنُ مغحذف الفياءيت -   خْىتٍْح   :
                   آة : األىفال 

 
 2 تشتيتْ دامل ؾيْلٔظً نلنُ ؾذ متؿت2حزّف مغضوضوركً بشمكضْد ممبْاؽ اتاّ احلذف

، ّاّ، ٓاٛ، الو، ىٌْ داٌ  الف2حزّف ٓاءٓت ٓؼ دبْاؽ حزّفتشداؾت امن . تشتيتْ دامل الكشٛاٌ
.   ؾذ برباف طْسٗ تشتيتْدفزموالءٌ 2حزّف

 

1

 : خْىتٍْح.  ؾذ نلنُ بظنل٘  الف  ممبْاؽ1.1

اجياءٌ
                                           1:الفاحتة 

                                                 41:ٍْد 

                      30:الينل 

 
 

 : اّلُٔ الو  للّتأنٔذ ّ للذّش خْىتٍْح ددٍْلْءي ٓؼ التعزٓف حزّف الف 1.2

 
اجياءٌ

                      ٌال عنشا :
96

 ل الزٚ

        ل الزنشًٓ 114: ٍْد

 

اتاّ  ( استفَاو ) فزتاثاءٌغظٕ طباضاٖ  نلنُ دأّلح ٍنضٗ قطع ٓؼ بش2   تٔاف1.3
   الءييث
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. داٌ دأٓهْتٕ ؾْال طلؿظح  ٍنضٗ ّصل اتاّ قطع دامل اف بيتْم باسٓع طهالٔؿٌْ
: خْىتٍْح

 

اجياءٌ
                  أاالٌ 51:ْٓىع

                     أاهلل59:ْٓىع 

                    ٗأأت177ٕ:البكش 

                       ٗأأدو35:البكش 

 
 :خْىتٍْح.  ّاّ اتاّ حزّف ددٍولوءياؾابٔال " اطٝل "لفظ أمش ؾذ الف ِفعل 1.4

 
اجياءٌ

               7سئلْا اف

           82ّسئلا 

                   113سئلاف 

 

ُٛ اليذاٛ  1.5  :  خْىتٍْح. (نات طشّاٌ) ٓا

  
 

اجياءٌ
             21ٓا أَٓا 

        33ٓا أأدو 

           53ٖٓا عباد 
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:    خْىتٍْح.   متؿتتيضؾذ    (أَٓا   ) الف كلنُ  1.6
اجياءٌ

              31أَٓا 

            49أَٓا 

       31أَٓا 

 

 : خْىتٍْح.   اؾابٔال بشٍْبْؽ دغً  الف حزّف  1.7
 

اجياءٌ
                    ٗفأجنٔياكه50:البكش 

                    علنيا69ِ:ٓع 

           ٘أىشأىا35ًٍ:الْاقع 

 

:  خْىتٍْح.   ٓؼ ميْجنْقهً بٔلػً دّا  1.8
 

اجياءٌ
            16ٓأتٔاىـَا 

              63ٌٍارا 

                 32 

 
 

: خْىتٍْح.    مجع مزنش طامل2 ؾذ نلنُ نباثكهً  1.9
اجياءٌ

         2 

    153

       43 
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:  طامل خْىتٍْح مجع 2 ؾذ نلنُالف  مسْا  1.10
اجياءٌ

                 ٛ25:اليظا 

                    ٛ34:اليظا 

                    ٛ34:اليظا 

 
: خْىتٍْح.   (أمساٛ العذد) ؾذ نات ىاو بٔلػً الف  1.11

 

اجياءٌ
                      196:البكزة 

               األعزاف
:142

 

                 7:احلاقة 

 
: خْىتٍْح .   الف اّلُٔ ٍنضٗ داٌ ددٍولوءي باسٓع دّا دأتع ٓؼ  الف 1.12

اجياءٌ
           22:البكزة 

          5:األعلى 

          األعزاف
:113

 

 
 

ُٛ التيبُٔ خْىتٍْحالف  1.13 :  باضٕ ٍا
اجياءٌ

                ٍارا25:البكزة 

            أٍانزا42: الينل 

              ٍاأىته38:حمند 
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 : خْىتٍْح.   (اطه اإلػاسٗ) باضٕ نات ىاو اػاسٗ الف  1.14
 

اجياءٌ
              رالو2:البكزة 

             ف    ّنزالو56:ْٓسف 

              أّالٜو5:البكزة 

 

:    خْىتٍْح.   (أمساٛ املْصْل٘ ) باضٕ نات ىاو ؾجامبْؽ الف 1.15
 

اجياءٌ
                :15ّٕالالت 

                   ّالال4ٕٜ:الطالق 

 
 .                                داٌ طشٓؼ دضْىانًحزّفتيض  عذه ٓؼ دأجيا ملبَٕٔ 2 دؾشتػًَ باضٕ ىاوالف 1.16

:             خْىتٍْح
 

اجياءٌ
                  ٍٛار48ٌّ:األىبٔا 

                  ٗامساعٔل136:البكش 

                  ّٗاسحاق136:البكش 

 
، ٍاخ تشداؾت ؾذ طاتْ متؿت طَاج دامل "فعل"  طلؿع ّاّ ٓؼ اصل ؾذ الف 1.17

 :خْىتٍْح. الكشٛاٌ
 

اجياءٌ
               ٛ99:اليظا    ا
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  : خْىتٍْح .  ٌء ٍنضٗ ؾذ مسْا ؾشناتاالف 1.18
    

اجياءٌ
             ٗأآل71ٌ:البكش 

 
: ندْالٕ 

سورة
                    ً9:اجل 

 
“ ؾذ نلنُ الف  1,19     "  .خْىتٍْح   :

      

اجياءٌ
                    فادارأمت72:البكزة 

 
 :خْىتٍْح (. الفني متتا لٔني)تْسّت - ٓؼ بشتْسّتدّا الف  1.20

  

اجياءٌ
                سأ77ٚ:األىعاو 

 
الف  دنهلهً :ندْالٕ

سورة
           11:اليجه 

               18:اليجه 
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". باّٛ"داٌ " داّٛ "ٓاءٓت اصل ٓؼ دبْاؽ حزّف ّاّ مجع ؾذ دّا الف  1.21
: خْىتٍْح

اجياءٌ
                    ال

184:عنشاٌ

داّٛا 

              ٗباّٛا 61:البكش
  

:  ؾذ امؿت متؿت بشآهْتجوضداٌ بطٔتْ 
اجياءٌ

              فاءّا226:البكزة 

            ٌّعتْا21:الفزقا 

                سعْا5:الشبأ 

          تبْءّا9:احلشز 

 
 

 
 ّاّ  حذف.  2

 

 ّاّ، طاو اد ّاّ حزّف ّاّ دسؾذ نلنُ اصل ٓؼ مػاىذّغٕ دّا حزّفممبْاؽ طاتْ  2.1
، باسٓع ٍادؾً ؾذ نات مجع (صاٜذٗ  ) متبُ حزّفآت بشبيتْم ّاّ اتاّ ٍنضٗ، 

  (.  )اتاّ ؾٌْ ضييت ىاو   (مجع املزنش الظامل )لالنٕ  

اجياءٌ
         26 

       105 

         224 

      13
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 (.مزفْع) ٓؼ بشباسٓع ٍادؾً  (افعال)ممبْاؽ ّاّ ؾذ امؿت متؿت نات ؾشبْاتً   2.2

اجياءٌ
      11 

              2

         6 

     18 

حذف  3
:   خونتوهث. نلنُٓاٛ حزّف ممبْاؽ    3.1

اجياءٌ
     4 

         105 

        

175

 

 
"   اطه ميكْص امليٌْ "  باضٕ نات ىاو ميكْص ٓؼ دتيْٓيهً  ممبْاؽ ٓاٛ  3.2

 :خْىتٍْح.   ( ٓاٛ بشباسٓع ٍادؾً اتاّ بشباسٓع دباِّ طبلْو دبْاؽ حزّف )
 

اجياءٌ
          41 

 10 

     72 
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:  خْىتٍْح.  ٓؼ دطيذسنً نؿذ ٓاٛ متهله (امليادٚ  ) ىاو طشّاٌ  3.3
 

اجياءٌ
         68 

         54 

              30 

 

:  خْىتٍْح.   ممبْاؽ طاتْ دسؾذ دّا ٓاٛ ٓؼ بشدننت، دتػُ اتاّ دٍْدْؽ نلنُ 3.4
 

اجياءٌ
                 111احلْاسٓني 

           116ٕٔحي 

        101ّٕٔل 

 
 :خْىتِْ ٓؼ بشطامبْؽ دغً ندْالٕ

 

سورة
        79:ٓع 

    ٗ28:البكش 

 
: خْىتٍْح.    متؿت دامل طْسٗ البكشٗ طَاج15 ممبْاؽ ٓاٛ ؾذنلنُ ابشأٍه،  3.5

 

اجياءٌ
           ٗابشأٍه124:البكش 
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 الو حذف.   4

 :خْىتٍْح.    ؾذ نلنُ اطهالتعزٓف الو الف ددٍولوءيٓؼ " الو "حزّف    4.1
اجياءٌ

                  ٗاللز22ٚ:البكش 

                 ٛاللزا16ٌ:اليظا 

                ٗاللز4ًٓ:البكش 

                    ٗاللت143ٙ:البكش 

                  الال4ٕٜ:الطالم 

          ٗاللٔل164:البكش 

 
 
 

5 

 ىٌْ ٓؼ ؾشتاو ؾذ نلنُ حزّفممبْاؽ    5.1   . 

اجياءٌ
                       11 

 

 ىٌْ نذّا ؾذ نلنُ حزّفممبْاؽ   5.2   
 

اجياءٌ
           ٛىيذٙ 88:األىبٔا
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. الظْسفْاتح ، ّاّ داٌ ٓاٛ ؾذ  الف2 حزّفممبْاؽ .6

 
اجياءٌ

        
 

    1:مشٓه
 

 
 
 
 

 الضٓادٗ مػٔهْت سطه .  تشتيتْ ؾذ برباف نلنُ تشتيتْ دامل الكشٛا2ٌحزّفالضٓادٗ آالُ مينبُ 
مػٔهْت قاعذِ سطه . ّقف ّصل اتاّ كتيك دتْلٔع تتايف تٔذم دباخ طاو اد 2حزّفبشمكضْد 

. ، ّاّ داٌ ٓاٛ ٓاءٓت ٓؼ دمتبُ  تيض تشداؾت 
 
 

1

 فعل ّاّ ضييت ىاو ؾذ مجع املزنش ٓؼ بشٍْبْؽ دغً حزّف طلؿع الفمينبُ  1.1
 :خْىتٍْح.    ٓؼ بشاد دٍْدْؽ نلنُ

 
سورة

                       ٗ218:البكش 

            ٗ237:البكش 

                 ٌ130: ال عنشا 
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.  ّاّ مجع ؾذ نلنُ مزنش طامل ٓؼ بشاد دٍْدْؽ نلنُحزّف طلؿع الف  مينبُ 1.2
: خْىتٍْح

سورة
          46 

             15 

            27 

 
: خْىتٍْح  ّاّ باضٕ مسْا حزّف طلؿع    مينبُ 1.3

 

سورة
               48 

     12 

 
  .الف ّاّ بشبيتْم ٍنضٗ اتاّ ّاّ ٓؼ دتْنشنً دسؾذ حزّف طلؿع الف   مينبُ 1.4

 :خْىتٍْح
 

سورة
           77 

               21 

         275 

 
 نؿذ  مٝ٘  " 2 مٔه ؾذ نلنُحزّف طلؿع الف   مينبُ 1.5    ."  خْىتٍْح       : 

سورة
         66 

        66 
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            25 

طاتْ متؿت طَاج دامل .  ػٕٛؾذ نلنُ "  ش   " حزّف طلؿع الف مينبُ 1.6
 :       خْىتٍْح. الكشٛاٌ

سورة
        23 

 
".  َتَُٔٝع "  تاٛ حزّف داٌ طلؿع "ََِٓٔٝع "  ٓاٛ ؾذ نلنُ حزّف طلؿع  الفمينبُ   1.7

: خْىتٍْح
سورة

          31 

       87 

 
: خْىتٍْح.    بشآهْت2 ؾذ نلنُالف مينبُ 1.8

سورة
             ` 47 

              21 

       69 

         68 

 
 

 صٓادٗ ّاّ  .2
    مينبُ ّاّ ؾذ نلنُ 2.1   

سورة
        145 
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: خْىتٍْح.    ّاّ طلؿع ٍنضٗجوضبطٔتْ 

سورة
         75 

       4 

       119 

         5 

         43 

 
 
 

3

      
: خْىتٍْح.     بشآهْت2دطؿانيت مينبُ ٓاٛ ؾذ نلنُ 3.1

سورة
            144 

       34 

         130 

      51 

            47 

      6 

             34 

      15 
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:   خْىتٍْحٓؼ بشخيتْو دغً  " مالٛ"  نلنُ جوضبطٔتْ 

سورة
          97 

 
قاعذِ ؾيْلٔظً ٍنضٗ 

 
دسٖ ططٕ اصطالح ؾْال آالُ بشتْتْس دغً . ٍنضٗ دسٖ ططٕ بَاغ بشاستٕ تهيً داٌ تْلكً

 تٔذم بطٔتْ نتاسا ندْالٕ دأّل  ٍنضٗ مػٔهْت قاعذِ سطه حزّفميْلٔع .  ٍنضٗحزّف
: ٓاءٓتددامل الكشٛاٌ ٍنضٗ تشبَاضٕ نؿذ دّا بَاضني . نلنُ

 
ٍنضٗ ّصل  (ا  )             

ٍنضٗ قطع  (ب)        

 

ٍنضٗ ّصل  .   1
.  اتاّ تٔذمحزّف اّلُٔ ددٍولوءي طاو اد الف حزّف  ٍنضٗ ّصل دتْلٔع دغً 1.1

 :خْىتٍْح

سورة
                257 

           8 

 
 : ٓاءٓت ٍنضٗ ّصل دبْاؽ  بيتْقح ؾذ لٔه متؿت 1.2

.   داٌ ٍنضٗتشلتل دأىتاسا ّاّ اتاّ  (  الفعل ) الهلنُ  ٍنضٗ ّصل ؾذ 1.2.1
:           خْىتٍْح

اجياءٌ
     189 
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     223 

 

  اتاّ طلؿع ّاّ "  " امش نلنُ  فعلٍنضٗ ّصل تشلتل ؾذ   1.2.2
:    خْىتٍْح

 

اجياءٌ
               (ّأسئل)82:ْٓسف 

             (فاسئلًٍْ)53:األحزب 

 
 طلؿع الو ابتذاٛ اتاّ مثزوفاءيث داٌ ٓؼ  "التعزٓفالو "  ٍنضٗ ّصل تشلتل ؾذ 1.2.3

 :خْىتٍْح.     دشحزّف
  

اجياءٌ
          32 

            

193

 

 
: متؿت ؾذ تْدِْ " إستفَاو" طلؿع  " فعل"  ٍنضٗ ّصل تشلتل ؾذ 1.2.4

 

سورة
      80 

        78 

        8 

        153 

             63 

             85 
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                  6 

 
 لفظ اطه جمشّس دغً باٛ اؾابٔال دطيذسنً نؿذ لفظ ٍنضٗ ّصل تشلتل ؾذ 1.2.5

: خْىتٍْح . اجلالل٘
سورة

      1 

          41 

             30 

 

2 

: ٓاءٓت كأداءٌ تيضنذّدّقهً ٍنضٗ قطع تشداؾت ؾذ 
ؾذ اّل نلنُ   .1
ؾذ ؾشتػًَ نلنُ  .2
  نلنُؾذ  .3

 
. قاعذِ ؾيْلٔظً ٍنضٗ قطع ٓؼ تشلتل ؾذ اّل نلنُ  2.1

  نظشٗ داٌ ،فتحة اٖ بشباسٓع جك ٍنضٗ الفٍنضٗ قطع دتْلٔع دامل بيتْم 2.1.1
: خْىتٍْح

سورة          
       38 

               217 

             36 

 
: خْىتٍْح.   ٍنضٗ دتْلٔع دامل بيتْم ٍنضٗ بشطيذٓش2.1.2ًٓ

سورة
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              ٗ31:البكش 

 
 :خْىتٍْح.  (صٓادٗ  حزّف ) متبًَ حزّف ٍنضٗ ٓؼ بشٍْبْؽ دغً 2.1.3

سورة
           146 

             10 

         11 

 
. قاعذِ ؾيْلٔظً ٍنضٗ قطع تشلتل دؾشتػًَ نلنُ   2.2

: خْىتٍْح.  ٍنضٗالف دتْلٔع دغً فتحة ددٍولوءي ٍنضٗ ٓؼ 2.2.1
سورة

        153 

 
: خْىتٍْح.   دتْلٔع دغً ّاّ ٍنضٗ طلؿع فتحة ٍنضٗ 2.2.2

سورة
       145 

 
  اتاّ اتاّ نظشٗ اتاّ ٍنضٗ بشباسٓع  ،فتحة ٍنضٗ نظشٗ طلؿع 2.2.3

: خْىتٍْح.  طلؿع نظشٗ دتْلٔع ٓاٛ ٍنضٗ
سورة

                  13 

         8 

                 54 

     13 
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      6 

 
.  ٍنضٗالف (سّمُ  ) دبْاؽ ىربٗ الف طبلْو فتحة ٍنضٗ ٓؼ بشباسٓع 2.2.4

:  خْىتٍْح
 

سورة
           40 

 
. ّاّ ٍنضٗ (سّمُ  ) طبلْو ّاّ دبْاؽ ىربٗ  ٍنضٗ ٓؼ بشباسٓع 2.2.5

:        خْىتٍْح
 

سورة
       13 

 
. ٓاٛ ٍنضٗ (سّمُ  ) ٍنضٗ ٓؼ بشباسٓع نظشٗ طبلْو ٓاٛ دبْاؽ ىربٗ 2.2.6

:  خْىتٍْح 
 

سورة
               165 

.  ٍنضٗالف تيذا طهٌْ دبْاغهً ىربٗ ددٍولوءي ٍنضٗ ٓؼ 2.2.7
:  خْىتٍْح 

  
سورة

     38 

      31 
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       49 

 
: ؾػدْالني

.  دتْلٔع دغً ٓاٛ ٍنضٗالف ددٍولوءي ٍنضٗ نظشٗ ٓؼ 2تٔاف 1
:  خْىتٍْح

سورة
         113 

 
: خْىتٍْح.    دتْلٔع دغً ّاّ ٍنضٗ ٍنضٗ ٓؼ طلؿظح 2تياف. 2

 

سورة
          19 

 
 نلنُ    ٍنضِ قطع تشلتل ؾذ 2.3

، فتحة طلؿع الف ٍنضٗ دتْلٔع مػٔهْت باسٓع داٌ بيتْم طبلْمح، دتْلٔع 2.3.1
: خْىتٍْحدتْلٔع ٓاٛ طلؿع نظشٗ داٌ دتْلٔع ّاّ طلؿع 

  

سورة
        20 

               21 

          176 

 

 . تيذا طهٌْ اصلٕددٍولوءي جك ٍنضٗ دتْلٔع بشطيذٓشًٓ 2 تٔاف2.3.2

:  خْىتٍْح
سورة 

       91 

           40 
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     20 

 
 : ٓاءٓت ٍنضٗ الضٕ كأداءٌ ٍنضٗ ّصل داٌ ٍنضٗ قطع تشداؾت دّا سالءيً

. ٍنضٗ ٓؼ بشتيذا طهٌْ . 1
. ٍنضٗ ٓؼ بشٍٔنؿٌْ .  2
 
 

ٍنضٗ ٓؼ بشتيذا طهٌْ . 1
:  بيتْمتيضآاخ تشبَاضٕ نؿذ .  نلنٍُنضٗ ٓؼ بشتيذا طهٌْ تشلتل ؾذ ؾشتػًَ داٌ 

: خْىتٍْح.    ٍنضٗالف دتْلٔع دغً فتحة ددٍولوءيٍنضٗ ٓؼ  1.1
 

سورة
         72 

          1 

 
: خْىتٍْح.    نظشٗ دتْلٔع دغً ٓاٛ ٍنضٗددٍولوءي ٍنضٗ ٓؼ 1.2 

سورة
      89 

          49 

 
: خْىتٍْح.   دتْلٔع دغً ّاّ ٍنضٗ ددٍولوءي ٍنضٗ ٓؼ 1.3

سورة
         283 

        22 
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 ٍنضٗ ٓؼ بشٍٔنؿٌْ.  2

 
.   دتْلٔع مػٔهْت باسٓظحمك باسٓع دامل طاتْ نلنُ بزالءييًاؾابٔال دّا ٍنضٗ 2.1

:  خْىتٍْح
 

سورة
          86 

      15 

   61 

      25 

   8 

 
 دتْلٔع ٍنضٗ ؾشتاو دامل بيتْم مك باسٓع دامل طاتْ نلنُ بزساماءٌ اؾابٔال دّا ٍنضٗ 2.2

 : خْىتٍْح.  الفبشطيذٓشًٓ داٌ ٍنضٗ نذّا تشلتل دأتع 

 
سورة

        6 

 
 دتْلٔع ٍنضٗ ؾشتاو بشطيذٓشًٓ، ٍنضٗ مك ٍنضٗ دامل طاتْ نلنُ تٔض اؾابٔال تشداؾت 2.3

.   ( ندٔل الف دبْاؽ داٌ دضيتٔهً دغً كتيض داٌ ٍنضٗ الفنذّا دأتع 
: خْىتٍْح

 
سورة
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           58 

 
 

 ٍنضٗ حهْو 
ٓاٛ  (سّمُ)ٍنضٗ ٓؼ بشتيذا طهٌْ دتػُ نلنُ دتْلٔع دامل بيتْم ٍنضٗ دغً دبْاؽ ىربٗ  .1

 :خْىتٍْح.   باضٕ مػٔلكهً بشٍٔنؿٌْ دّا ٍنضٗ ٓؼ طاو

اجياءٌ
       74(  ّسٜٔا) 

 
: خْىتٍْح.  ّاّ داٌ دتْلٔع طاتْ ّاّ طَاج (سّمُ  )دبْاؽ ىربٗ  .2

اجياءٌ
               51:األحضاب ()  

 
 
: خْىتٍْح. ىربٗ ٍنضٗ ّاّ دبْاؽ داٌ دتْلٔع بشطيذٓشًٓ نشاٌ دتانْتٕ بشالنْ نظامشٌ دغً ساٛ.  3    

اجياءٌ
                     43 ()  

 
: خْىتٍْح.    بشباسٓعحزّف ددٍولوءي تشلتل دٍْدْؽ نلنُ ٓؼ جكٍنضٗ ّاّ دتْلٔع  .  4

اجياءٌ
           18(  أتْنأ) 

 

ٓؼ  (ٍنضٗ تشطبْت بشباسٓع) تشلتل دتػُ نلنُ جكٍنضٗ ّاّ اتاّ ٍنضِ ٓاٛ  دتْلٔع . 5
:  خْىتٍْح. الف ددٍولوءي

اجياءٌ
 128أّلٔاٍٛه 

               121أّلٔاٍٛه 
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:  خْىتٍْح.  الفحزّف  ددٍولوءي تشلتل دٍْدْؽ نلنُ ٓؼ جكٍنضٗ ّاّ دتْلٔع .  6
اجياءٌ

                               ػشنا94ٛ:األىعاو 

قاعذِ إبذال . 4
: ؾػشتني إبذال

. الءيً 2حزّف تشتيتْ دغً 2حزّفإبذال بشاستٕ ؾشتْنشٌ 
 

: ؾنبَاضني إبذال
: إبذال تشبَاضٕ نؿذ لٔه بَاضني

 نؿذ ّاّ إبذال  (1
 نؿذ ٓاٛ إبذال  (2
 إبذال ىٌْ نؿذ  (3
 إبذال تاٛ مشبْط٘ نؿذ تاٛ  (4
 ّاّ نؿذ  فزكاتاءٌإبذال  (5
 

 نؿذ ّاّ الفإبذال .  1
.  نؿذ ّاّ آً تشداؾت ؾذ الؾً نلنُ بشآهْت ٓؼ مشّؾانً قاعذِ ٓؼ تتـالفإبذال 

 : خْىتِْ
 

اجياءٌ
                43  

     77  

         275 

          212 

            52 

             35 
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                   41 

        20 

 
 نؿذ ٓاٛ إبذال . 2

  طؿشتٕ دباخ دغً  (ٓؼ بشاصل دسٖ ٓاٛ  )نلنُ دتْنش نؿذ ٓاٛ    ، 

     ،     ,      ،       ،       ،     ،        ، 

     ،      ،        ًخْىتِْ. ندْالٕ برباف نلنُ ٓؼ دتْلٔع دغ :

ٍََذاُنه   ، َٚ  ٍَُذا
َّ ) 2 نؿذ ٓاٛ ؾذ نلنُ دامل ؾيْلٔظً  تٔاد جوضبطٔتْ دغً معيا باضامياٌ  ( َاى

. ماٌ طَاج ددامل الكشٛاٌ-دماٌ ( لذٚ ، علٙ ، إىل ، حتٙ ، بلٙ ، متٙ )داٌ ؾذ 
 

 
  الفإبذال ىٌْ نؿذ . 3
 

 :         بشآهْت2 ؾذ نلنُالف دتْنش نؿذ  بشمكضْد ىٌْ التْنٔذ 
اجياءٌ

       32(ًََّلَُٔلَْى) 

            15(ًَلَيشَفَع) 

 
: ؾذ نلنُ بشآهْت (ارا  )داٌ ىٌْ دتْنش ؾذ 

 
اجياءٌ

                                        ٛ(ارٌ  )53:اليظا 
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  (ت  ) مفتْحةنؿذ تاٛ  (ٗ  )إبذال تاٛ مشبْط٘ . 4
تاٛ مشبْط٘ ؾذ اطه دتْلٔع طداسا تاٛ مشبْط٘ ندْالٕ ؾذ تْدِْ نلنُ بشآهْت ٓؼ 

: ّحةتمفدتْلٔع دغً تاٛ 
 

4.1  

4.2  

4.3   

4.4   

4.5   

4.6  

4.7     

 

"نلنُ . 1    " ٛٓاءٓت ؾذ تْدِْ متؿت بشآهْت مفتْحةدتْلٔع طداسا تا: 

 
سورة

       218 

           56 

           73 

           2 

         50 

          32 
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          32 

 
 

 
 :ٓاءٓت ؾذ طبلع متؿت بشآهْت مفتْحةدتْلٔع طداسا تاٛ " ىعنت"نلنُ . 2
 

سورة
         231 

         103 

       11 

        3 

             28 

          34 

                72 

       83 

       114 

              31 

               29 

 
 

: ٓاءٓت ؾذ لٔه متؿت بشآهْت مفتْحةدتْلٔع طداسا تاٛ " طيت"نلنُ . 3
 

سورة
        38 

        43 
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سورة
       43 

      43 

         85 

"تْدِْ نلنُ  4    " ًمفتْحةنؿذ طْامٔح دتْلٔع دغً تاٛ ( ) ٓؼ دطيذسن. 
  

سورة
         35 

                      30 

        51 

           9 

                  10 

                  10 

                 11 

 
"مسْا نلنُ . 5       " خْىتِْ.   دامل الكشٛاٌدتْلٔع طداسا :
 

سورة
         ٗ207: البكش 

 

 

  "نلنُ. 6   " ٛاؾابٔال دضاىذٓػهً دغً نلنُ   دتْلٔع طداسا تا 

(   )٘ٓتشداؾت ؾذ دّا متؿت بشآهْت. دامل طاتْ ا :
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سورة

          61 

          7 

 
  : ؾذ دّا متؿتمفتْحةدتْلٔع دغً تاٛ " معضٔت "نلنُ. 7

سورة
                  8 

                  9 

  
: ٓاءٓت مفتْحة تاٛ مشبْط٘ دتْلٔع طداسا تاٛ مفزدتشداؾت برباف نلنُ 

سورة
      43 

                9 

         86 

         89 

           30 

               12 

         137 

 
اد ٓؼ ممباخ طداسا مجع داٌ اد .  برباف نلنُمغياءي دنالػً قشاٛ فزبيذاءٌّاالّباضامياىاؾٌْ تشداؾت 

: دأىتاساخ آالُ. مفتْحة داٌ اٖ دتْلٔع دغً تاٛ مفزدٓؼ ممباخاخ طداسا جوض 
 

سورة
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          47 

        10 

        33 

           50 

 
  داٌ آاخ بْنيلُ تاٛ مفتْحة دباِّ آً ميْجنْقهً تاٛ مشبْط٘ دتْلٔع دغً تاٛ 2نلنُ
: ٓاءٓت

 
سورة

          4 

          36 

           7 

      19 

 
 

 كفد  ّاّ  فزكاتاءٌإبذال  .5
:  طؿشتٕحزّف الف ّاّ نؿذ حزّف  ٓؼ اد ""  إبذالهً ّاّ دطتٔاف نلنُ

   ،    ،      ،    

  نلنُندْالٕ ؾذ    ،     ،    ،    ،     
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 ؾئالًٓ
 

 
 
 
 
 
 

:اكتيؤييت

 . ّتادْمبزكاءٓنتؾيشغً ضْس  .
 .ًنشدا بشنْمؿْل .
 .ًكوءيز سوءال. 
 .ملربٌ نشدا .
 .بيذٓؼ بٔزا .
 .دْابسوءال  .
 















 
   . ًداٌ صٓادٗ؟ حذفاؾانُ ٓؼ دمكضْدنً دغ 
  .ٌطبْتهً دّا قاعذِ ؾيْلٔظً ٓؼ دضْىانً ددامل ؾيْلٔظً الكشٛا .
  . ًنلبًَٔ سطه تيض دلظه .
  . تيضطبْتهً . بشاؾانُ قاعذِ ٓؼ تلُ دنيلؿظيت اّلُٔ علناٛ ددامل ؾيْلٔظً سطه 

. دسؾذخ   . تشداؾت لبُٔ دسؾذ ِتشغهً لٔه دسؾذاخحذف الف ؾدًَ باضٕ قاعذ ، .
  . ّاّحذف داٌ حذف الف خْىتِْ نلنُ ٓؼ مػاىذّغٕ قاعذِ تيضتْلٔع  .
 "  . ؟ دحذفلً الفمػاؾانُ نلنُ تشطبْت ". العلنني، الضربًٓ، الشنعني
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  . تْلٔع مسْال نلنُ بشآهْت دغً مشّدْع قاعذِ سطه :
 

  . ِْدلظهً خْىت ٕحذف ىٌْ، حذف الو داٌ حذف  باض.





 
 























 
 
 
 
 

 ليهتيغكنت2 
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ٍيغض
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: انتٔؤٓيت
. CD. دٖ.  ناطٔت اتاّ طٕماللوءي  خْىتِْ طْسٗ باخاءٌضْسّ ممؿشدغشنً . 1
  ٓؼ تشداؾت ددامل طْسٗ 2 حهْومغياءيؾشبٔيدػً / ؾيشغً . 2
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 ؾئالًٓ
 

. آيذٓؤٓذّ/  طداسا بشنْمؿْلً مغحفظؾالدش. 3
.  نؿذ ضْسّ طداسا آيذٓؤٓذّحفظً باخاءٌؾالدش ممؿشدغشنً . 4
 طْسٗ حفظًالتُٔ تْبٕ .5
 
  
 

 

 

 

 

 بشمْالتْلٔع آ٘ ددامل طْسٗ . 1         

 .... آٍ٘يغض             

.  ٓؼ بتْل2 نْطْؽ دغً نلن2ُ آظٔهً متؿت2
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  كتيض 
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 ٌباخاء  
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 

1
   -    -   -     - 

   -   -    -    

2     -   ًدغ
3       

4

5   -    

 

                  

           

                   

نرتغً نلنُ ىْمبْس 

1
   -    -   -     - 

   -   -    -    

2     -   ًدغ
3       

4 

5   -    
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 ٌباخاء 
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1 

                

                      

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1     

2  

 

2 

                

                      

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1     

2   

 

 

                 

                      

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1     

2   
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 ٌباخاء 
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  تيؿا1

                    

                   

            

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1  

  تيؿا2

                    

                   

            

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1  

 

3 

                   

                   

            

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1  

2   ًدغ
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4 

                    

                   

            

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1  

2   ًدغ

 

 

                    

                   

          

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1   -      

2  

3   

4   

5  
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 ٌباخاء 

    

   

   

   

  

   

                         

  

  

 


















 
 





كفد
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1 

2   {متؿتتيض } 

 
2 

                        

                 

 •        •        • 

               

              

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1 

2   {متؿتتيض } 
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 •         •       • 

               

              

نرتغً نلنُ ىْمبْس 

1
       -    -       

 -       

2 

3

      

        

 

4  

5   {متؿتتيض } 

6     
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 

1
       -    -       

 -       

2 

3

      

        

 

4  

5   {متؿتتيض } 

5     
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 ٌباخاء 

   / 
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  تيؿا1

                         

               

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1        

2 تيفا

2  

                         

                

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1        

2 

  تيؿا3

                         

               

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1        

2 تيفا



 تيغكنت ليه

 133 

4  

                         

                

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1        

2  

 

                         

               

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1        

2  

3 

4  

5      

6  
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 ٌباخاء 
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 ٌباخاء 
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تيؿا1
 

                   

                     

                    

                      

                          

                 

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1           

2        تنفا

3        

2
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1           

2        

3         

تيؿا3
 

                   

                     

                    

                      

                          

                 

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1           

2        

3        
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1           

2        

3         
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1  { دّا متؿت } 

2     

3  

4              

5           

6    

7   

8 

9         

10    

11   
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 ٌباخاء 

                  

    

     

          





كتيك



كتيك




كتيك
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1 { دّا متؿت }   

2      

3  

1 

                  

                

                  

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1 { دّا متؿت }   

2 

3      

4  
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1 { دّا متؿت }   

2 

3      

4  
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 نلنُ ٓؼ 
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 تيؿا1

              

                   

           

 

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1   تنفا

2 

              

                   

              

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1   

 

              

                

           

نرتغً نلنُ ىْمبْس 
1    

2    
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 باخاءٌ 

      3          10 
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نرتغً نلنُ ىْمبْس 
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.  ميْسٌّتغضآالُ  طالمل ىضّل دسؾذ ططٕ بَاغ
 حشن٘ داٌ قطع٘ طداسا 2دسؾذ ططٕ اصطالح آالُ الْىً ميْسٌّ طظْاتْ آشاما الضْ ؾذ ماٌ

بشؾشٓػهت

طالمل ىضّل 2صفة
. طظْاٖ دغً طْاسا ٓؼ ملبْت داٌ آيذِ. 1
 . طْاسا ميْسٌّ داٌ مياسٓل2تغض ءيممؿْثا. 2

 .ضشم طْاسا ٓؼ ملبت داٌ بشطظْآً. 3

صعْد /طالمل طلْع
. مياءيق تغضآالُ  صعْد دسؾذ ططٕ بَاغ/طالمل طلْع

 حشن٘ داٌ قطع2٘ طظْاتْ آشاما الضْ ؾذ ماٌمياءيق تغضدسؾذ ططٕ اصطالح آالُ 

صعْد /طالمل طلْع 2صفة
:  آالُصفتث ٓؼ تشطيذٓشٖ، دأىتاسا 2 ءيصعْد ممؿْثا/طالمل طلْع

 ِالْىً طْاسا ٓؼ ملبْت داٌ آيذ. 

 ٕالْىً طبكات طْاسا تٔػط .
 مياءيق طْاسا ٓؼ 2تغض ءيممؿْثا. 

 ٖضشم طْاسا ٓؼ ملبت داٌ طظْا. 

  نأمؿت 
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ؾشاىً طالمل 
:  دأىتاسا ؾشاىً طالمل آالُ باخاءٌ، ؾشاىً دامل مميتؿهًمماءييكًطالمل 

. مػٔلكهً دسؾذ بشاّلػح حشن٘ ٓؼ طاو دامل طظبْاِ الضْ. 1
 . داٌ تْسٌّ طظبْاِ الضْكتيك ىاءيق نناٍريٌ دامل مػاّل طْاسا داٌ . 2

 .ممربٓهً نشحينت نؿذ طظأّسؽ ؾنباخ دامل طظْاتْ ؾشمسبًَ تشمن الكشٛاٌ. 3

 .مينبُ نظيني داٌ ننشدّاٌ دامل تشمن الكشٛاٌ. 4

: انتٔؤٓيت
.  طالمل طلْع داٌ ىضّل دامل تشمن الكشٛا2ٌ داٌ ؾشاى2ًضْسّ ميشغهً مكضْد، . 1
 . ٓؼ تلُ دؾالدش2ٖ دسٖ طْسٗباخاءٌضْسّ ممربٓهً برباف خْىتِْ . 2

 .    طالمل طلْع داٌ طالمل ىضّلباخاءٌضْسّ ممٔيتا برباف اّسؽ مْسٓذ مػطآانً . 3

  داٌ ؾشاىً طالمل طلْع داٌ طالمل ىضّلضْسّ ممٔيتا برباف اّسؽ مْسٓذ ميشغهً مكضْد، . 4

دْاب 
 مػطْىانً طبك٘ بزتياض الكشٛاٌ طداسا بشتشمن دغً خاءٌ دماٌ ؾنباكأداءٌدْاب بشمكضْد طْاتْ 

.  داٖ سغظػً ٓؼ بشمساغتءيداٌ ممؿْثا ( ٍٔذّؽ روغض ) كتيضطْاسا ٓؼ 
 

دْاب اجلْاب
 الكشٛاٌ آت دباخ مػٔهْت الْىً حشن٘ ٓؼ خاءٌ دماٌ ؾنباكأداءٌدْاب اجلْاب بشمكضْد طْاتْ 
. ( اّتل روغض)تشتيتْ دغً طبك٘ طْاسا تشتٔػطٕ 

 دْاب داٌ دْاب اجلْاب 2صفة
: دأىتاساخ آالُ.  ٓؼ تشتيت2ْ ءيدْاب داٌ دْاب اجلْاب ممؿْثا

 الكشٛاٌ طداسا بشتشمنخاءٌ نتامجً دامل ؾنباءيممؿْثا  .
 عيضْس سغظػً داٌ ضالكً دامل الضْءيممؿْثا . 

 نظظْآً دامل طبك٘ ٓؼ تٔػطٕءيممؿْثا . 
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ؾشاىً دْاب داٌ دْاب اجلْاب 
         :دأىتاساخ آالُ. باخاءٌ ؾشاىً دامل طظْاتْ مماءييكً اجلْابدْاب داٌ دْاب 

. باخاءٌمميتؿهً ؾشمسبًَ . 1
 . باخاءٌمػَاغتهً ؾشمسبًَ . 2

 .مالٍرينً ننعذضتً الكشٛاٌ. 3

 .ممربٖ نؿْاطً نؿذ ؾنباخ داٌ ؾيذغش. 4

 

: انتٔؤٓيت
.  داٌ ؾشاىً دْاب داٌ دْاب اجلْاب دامل طين تشمن الكشٛاٌضْسّ ميشغهً مكضْد، . 1
 . ٓؼ تلُ دؾالدش2ٖ دسؾذ طْسٗباخاءٌضْسّ ممربٓهً برباف خْىتِْ . 2

 .    دْاب داٌ دْاب اجلْابباخاءٌضْسّ ممٔيتا برباف اّسؽ مْسٓذ مػطآانً . 3

داٌ ؾشاىً  دْاب داٌ دْاب اجلْابضْسّ ممٔيتا برباف اّسؽ مْسٓذ ميشغهً مكضْد، . 4
 

 فغاياءٌ
 مماطْقهً 2 اطاغ تشمن داٌ خاسا2 الضْمغواساءي ٓؼ تلُ 2ضْسّ ممربٓهً ؾيذدًٍ نؿذ مْسٓذ

 .الءيًّصل٘ اىتاسا طاتْ الضْ دغً الضْ ٓؼ 
: خْىتِْ
الضْ حذاص دغً ىَْاىذ  . 1
 الضْ ىَْاىذ دغً سطت. 2

الضْ سطت دغً طٔه٘ . 3
 

 ؾػخٔاتً 

: ميشؾهً تشمن ٓؼ تلُ دؾالدشٖ نذامل طْسٗ امللو
 صبا. 5بٔاتٕ    .  1

 حذاص.6حظٔين                                  . 2

 سطت.7ىَْاىذ            . 3

 دَشن٘.8طٔه٘            . 4
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 ؾئالًٓ
 

  
    

 
 

 
 

.  دباِّ ا2ًٓتشغهً مكضْد اصطالح. 1
طالمل ىضّل - ا 

صعْد  /طالمل طلْع- ب 
حشن٘ دْاب -       ج  
حشن٘ دْاب اجلْاب -      د   

.  طالمل طلْع 2 طالمل ىضّل داٌ  2طياسآهً . 2
.  ؾشاىً طالمل طلْع2 ؾشاىً طالمل ىضّل داٌ 2تْلٔظهً . 3
ممؿالدشٖ تشمن؟  فاءٓدِاؾانُ . 4
.كواساءي دئع تشمن ٓؼ تلُ اىذا 3طبْتهً . 5
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  Cملؿريٌ 

 5تٔػهنت 
( 1)طْسٗ امللو 

 (ميشؾهً مسْا دئع تشمن ٓؼ تلُ دؾالدشٖ )



 (تشمن بٔاتٕ   )
1حشن٘                   

حشن٘                       

حشن٘             

     حشن٘          

   

 (تشمن حظٔين )

حشن٘              

  6حشن٘            

   7حشن٘              

 (تشمن حذاص )
1حشن٘       

2حشن٘      

3حشن٘           
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4حشن٘     

5حشن٘             

 (تشمن طٔه٘ )
1حشن٘           

2حشن٘      

    3حشن٘       

4حشن٘       

 (تشمن دَشن٘)
1حشن٘          

2حشن٘          

3حشن٘       

 4حشن٘             

 5حشن٘            

 
 
 
 (تشمن بٔاتٕ ؾيْتْف )
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  D ملؿريٌ 
 

( 2)طْسٗ امللو 
 (ميشؾهً مسْا دئع تشمن ٓؼ تلُ دؾالدشٖ )
 

 

 (تشمن بٔاتٕ   )
  1حشن٘              

  حشن٘                  

  حشن٘         

  4حشن٘                 

 

 (تشمن حظٔين )
    5حشن٘       

  6حشن٘             

  7حشن٘               

 (تشمن ىَْاىذ ) 
  1حشن٘        
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  2حشن٘       

  3حشن٘        

  4حشن٘      

  5حشن٘           

 (تشمن سطت )
  1حشن٘           

  2حشن٘   

  3حشن٘        

  4حشن٘      

 (تشمن دَشن٘)
  1حشن٘             

  2حشن٘         

  3حشن٘       

 
 (تشمن بٔاتٕ ؾيْتْف)

                

 

 



