
التربية اإلسالمية 
دروس التالوة والتجويد  

الصف التاسع

دة ما ل ا م  الزغول. أ: معل ده  ي ب عُ



علم التجويد

هو إعطاء كل حرف حقه و مستحقه عن النطق به:مفهومه  

دقة اللفظ وسالمة نطقه : هدف علم التجويد

.ح بما يلزم من اتقان صفات وإخراج الحرف من مخرجه الصحي:كيف تكون دقة اللفظ و سالمة النطق 



مستحق الحرف

(الصفات العارضة)

مفهوم حق الحرف ومستحق الحرف 

م هي الصفات التي تلز•
الحرف في بعض 

األحوال وتنفك عنه في
بعض األحوال 

اإلظهار •

حق الحرف

(الصفات الالزمة)

م هي الصفات التي تلز•
الحرف وال تفارقه باي

حال من األحوال 

مثل الجهر •



هو أن :التفخيم 

أنطق صوت 

الحرف مضخما 

بحيث يمتلئ الفم

به

هو أن : الترقيق 

أنطق صوت 

الحرف نحيفاً من 

غير ان يمتلئ 

الفم به



يقحروف اللغة العربية من حيث التفخيم و الترق

حروف مفخمة
دائما 

حروف مرققة 
دائما 

حروف تفخم أحيانا 
وترقق أحيانا اخرى



صخ

غ

قطض

ظ

خص ضغط قظ

فع لقب هذه الحروف حروف االستعالء الن اللسان يرت
عند النطق بها الى اعلى اللسان  

طالوت



مراتب التفخيم الثالث

عندما يكون 
الحرف المفخم 

مكسورا  

عندما يكون 
الحرف المفخم 
مضموما  

عندما يكون 
الحرف المفخم 

مفتوحا  

المرتبة الدنياالمرتبة الوسطىالمرتبة العليا

يماذا كان حرف التفخيم ساكناً فإنه يتبع ما قبله في مرتبة التفخ: مالحظة

المفخمعلى حركة الحرف مرتبة التفخيم تعتمد 



الحروف

ي/و/ه/ن/م/ل/ك/ف/ع/ش/س/ز/ذ\د \ح \ج \ث \ت \ب \أ

حرف 20عددها 

خفض الن أقصى اللسان يناالستفالتلقب هذه الحروف بحروف 

.  الى اسفل الفم عند النطق بها 



الحروف

:عددها ثالث احرف 

(هللا)الم لفظ الجاللة (1

األلف المدية (2

حرف الراء (3



﴾كسر اصلي من بنية الكلمة ﴿الَّذيَن يَُصّدوَن َعن َسبيِل ّللاَِّ •

كسر اصلي 

الكسر العارض

أن يكون آخر حرف في الكلمة األولى ساكنا، والحرف األول في : الكسر العارض
الكلمة التي تليها ساكنا، فيكسر الحرف األخير في الكلمة األولى لمنع التقاء 

.الساكنين 

ُ ِللنّاِس ِمن َرحَمٍة فاَل ُممِسَك﴾ ﴿ما يَفتَحِ َّللاه

تكون الم لفظ الجاللة مرققة إذا ُسبقت بكسر



ابتداء التالوة بها

ُ نوُر ال• سَّماواتِ ﴿ّللاَّ
َواألَرِض﴾

اذا ُسبقت بحرف 
مفتوح

وا ذيَن آَمنُ ﴿يا أَيَُّها الَّ •
برِ استَعينوا بِال صَّ
َ َوالصَّالةِ إِ  نَّ ّللاَّ
يَن﴾َمَع الّصابِر

اذا ُسبقت بحرف 
مضموم

ُر ﴿إِذا جاَء نَص•
ِ َوالفَ  ﴾ّللاَّ ُُ ت



:األلف المدية تم في حالتين، هما

. إذا جاءت بعد حرف تفخيم  -1
.إذا جاءت بعد الراء المفخمة -2

األلف المادية ترقق اذا جاءت بعد 
حرف مرقق 

هي األلف : األلف المدية

ها، الساكنة المفتوح ما قبل

.ومخرجها من جوف الفم

ونميزها عن 

هي : الهمزة على ألف

الهمزة التي مخرجها 

أقصى الحلق
.والتي هي مرققة دائما



نهاية الدرس

رضىلما يحبه ويتعالىهللاوفقكم


