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تصدير
ٍد َوَعَلى آلِِه الطَّاِهِريَن،  الُم َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ الُة َوالسَّ ِه َربِّ الَعاَلِميَن، َوالصَّ الَحْمُد للَّ

ا بَْعُد:  َوَرِضَي اللَّـُه َعْن َأْصَحابِِه الـُمنَْتَجبِيَن، َأمَّ
لُِتَواِكَب  التَّْعِليِميَِّة؛  الَعَمِليَِّة  َمَساِر  فِي  ا  ُمِهمًّ َتْطِويًرا  ُيَعدُّ  َراِسيَِّة  الدِّ امَلنَاِهِج  َتْطِويَر  إِنَّ 
امَلنَاِهِج  َتْطويُر  َيُكوَن  َألَّ  َيْقَتِضي  َوَهَذا  لِْلَحَياِة،  امُلْخَتِلَفِة  الَجَوانِِب  فِي  ِريَع  السَّ التََّغيَُّر 
وَن َواألََكاِديِميُّوَن َوالَباِحُثوَن  ا، بَْل َعَماًل َتَعاُونِيًّا، َيْشَتِرُك فِيه الُعَلَماُء امُلْخَتصُّ َعَماًل َفْرِديًّ

ُهوَن َوامُلَعلُِّموَن َوَأْولَِياُء األُُموِر.  وَن َوامُلَوجِّ َوامُلْشِرُفوَن التَّْربَِويُّ
ُل َشْخِصيََّة  تِي ُتَشكِّ ِليَمِة الَّ َوَتْهَتمُّ َوَزاَرُة التَّْربَِيِة َوالتَّْعِليِم بِامَلنَاِهِج؛ لِبِنَاِء الِخْبَراِت السَّ
ِة  التَّْربَِويَّ األَْهَداِف  فِي  َتَتَمثَُّل  تِي  َوالَّ الَحِديَثُة،  امَلنَاِهُج  ُبَها  َتَتَطلَّ تِي  الَّ األَبْعاِد  ِوْفَق  ِم  امُلَتَعلِّ
امُلنَْسِجَمِة َمَع ِدينِنَا َوُمْجَتَمِعنَا، َواألَسالِيِب امُلنَاِسَبِة فِي التَّْعِليِم َوالتََّعلُِّم، َوَأسالِيِب التَّْقويِم 

ِحيَحِة.  ِة الصَّ ِق األَْهَداِف التَّْربَويَّ ِد ِمْن َتَحقُّ الَكِفيَلِة بِِحَراَسِة األَْجَياِل، َوالتََّأكُّ
، َوَتْعِزيِز  َوَنْسَعى - بَِعْوِن اهللِ - إَِلى َتْطِويِر امَلنَاِهِج ِمْن ِخاَلِل: ِدَراَسِة الَواِقِع التَّْعِليِميِّ
ِة  امَلادَّ َوَربِْط  فيها،  ْعِف  الضَّ نَِقاِط  َوُمَعاَلَجِة  الحالِيَِّة،  امَلنَاِهِج  فِي  امَلْوُجوَدِة  ِة  الُقوَّ نَِقاِط 
بَِما  التَّْدِريِس  َأسالِيِب  َوَتْطِويِر  فِيَها،  َيِعيُش  تِي  الَّ بِالبِيَئِة  ُم  امُلَتَعلِّ اَها  َيَتَلقَّ تِي  الَّ راِسيَِّة  الدِّ
ِميَن لَِفْهِم  ِة بَْينَُهْم، َوَتْشِويِق امُلَتَعلِّ َيَتنَاَسُب َمَع ُمْسَتوى امُلَتَعلِِّميَن، َوُمَراَعاِة الُفُروِق الَفْرِديَّ

امُلْحَتَوى َوالْرتَِقاِء بُِمْسَتَوَياتِِهُم التَّْحِصيِليَِّة ِمْن َصفٍّ إَِلى َصفٍّ بَِشْكٍل ُمْمتٍِع. 
ِم َوْحَدُه، بَْل َل بُدَّ َأْن َيُكوَن َعَماًل َتَكاُمِليًّا  َوَل َننَْسى َأنَّ َتنِْفيَذ امَلنَاِهِج َلْيَس ِمْن َمَهامِّ امُلَعلِّ
َها.  َساُت امُلْجَتَمِع امَلَدنِيِّ ُكلُّ ُه َوُمَؤسَّ ُم َوَولِيُّ األَْمِر َوامُلِديُر َوامُلَوجِّ ُم َوامُلَتَعلِّ َيْشَتِرُك فِيِه امُلَعلِّ
ِريَن َوُكلِّ َمْن َشاَرَك فِي َتْطِويِر امَلنَاِهِج، َوُكلِّ َمْن  َه َتَعاَلى َأْن َيْكُتَب َأْجَر امُلَطوِّ َنْسَأُل اللَّ
يَِّبَة، َوَأْن  ُيَشاِرُك فِي َتنِْفيِذَها َعَلى َأْرِض الَواِقِع، َوَنْسَأُلُه َتَعاَلى َأْن ُيَباِرَك َهِذِه الُجُهوَد الطَّ

َيْأُخَذ بَِأْيِدينَا لِبِنَاِء األَْجَياِل بِنَاًء ُمَتكاِماًل.

بَِيـــِة َوالتَّْعلِيـــِم  ْ َوِزيـــــُر التَّ
ْجنَــِة الُعْلَيــا لِْلَمنَاِهِج َرئِيــُس اللَّ
ــي ــن احُلوثِ ــدر الدي ــى ب أ. حيي
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مقدمة:

الحمد هلل رب العاملين القائل: ىمحٱىن ين جه مه ىه يه جي﴾ ]اإلسراء: ٩[ 
والصالة والسالم على خاتم األنبياء واملرسلين سيدنا محمد بن عبداهلل بن عبد املطلب 
بن هاشم، املبعوث رحمًة للعاملين، وعلى أهل بيته املطهرين، ورضي اهلل عن الصحابة 

األخيار من املهاجرين واألنصار، أما بعد:

فهذا كتاب ) القرآن الكريم وعلومه( للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي، 
نهديه ألبنائنا التالميذ وبناتنا التلميذات، ونضعه بين أيديهم في ُحلَّته الجديدة بعد أن 
تم تطويره وإعداده بام يواكب املتغيرات وبام ينمي معارفهم، وذلك في إطار الجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير املناهج الدراسية والرتقاء بالعملية 

التعليمية.

وقد اشتمل هذا الكتاب على مقرر الحفظ والتفسير، ومقرر التجويد، ومقرر التالوة، 
وقد تم توزيعها إلى وحدات ودروس مناسبة، ففي مجال الحفظ والتفسير: اخترنا سوًرا 
وتربط  التعليمية،  املرحلة  لهذه  املرسومة  األهداف  تحقق  هامة  تربوية  مضامين  ذات 
التالميذ بالواقع من حولهم، وتعالج قضايا تربوية تواجههم في هذه الفترة العمرية غالًبا.

وقد حرصنا عند إعداد الدروس على اآلتي: 

أن يكون بيان معاني الكلامت والتراكيب سهاًل مبسًطا يتالءم مع املستوى املعرفي   -
للتالميذ في هذه املرحلة.

ًدا ملعاني اآليات ومدلولتها ومقاصدها  أن يكون شرح اآليات شرًحا توضيحًيا مؤكِّ  -
األساسية، مع التنبيه على أهمية اللتزام بها وتطبيقها في السلوك والواقع العملي من 

خالل ربط التالميذ بهذه اآليات واملعاني.

إثراء الدروس بنشاط يعتمد على التعلُّم الذاتي للتلميذ، وينمي مهاراته، و تقديم   -
عدد من األسئلة املتنوعة في ختام كل درس كتقويم، وفي ختام كل وحدة أو مجال 
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مقدمة:

الحمد هلل رب العاملين القائل: ىمحٱىن ين جه مه ىه يه جي﴾ ]اإلسراء: ٩[ 
والصالة والسالم على خاتم األنبياء واملرسلين سيدنا محمد بن عبداهلل بن عبد املطلب 
بن هاشم، املبعوث رحمًة للعاملين، وعلى أهل بيته املطهرين، ورضي اهلل عن الصحابة 

األخيار من املهاجرين واألنصار، أما بعد:

فهذا كتاب ) القرآن الكريم وعلومه( للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي، 
نهديه ألبنائنا التالميذ وبناتنا التلميذات، ونضعه بين أيديهم في ُحلَّته الجديدة بعد أن 
تم تطويره وإعداده بام يواكب املتغيرات وبام ينمي معارفهم، وذلك في إطار الجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير املناهج الدراسية والرتقاء بالعملية 

التعليمية.

وقد اشتمل هذا الكتاب على مقرر الحفظ والتفسير، ومقرر التجويد، ومقرر التالوة، 
وقد تم توزيعها إلى وحدات ودروس مناسبة، ففي مجال الحفظ والتفسير: اخترنا سوًرا 
وتربط  التعليمية،  املرحلة  لهذه  املرسومة  األهداف  تحقق  هامة  تربوية  مضامين  ذات 
التالميذ بالواقع من حولهم، وتعالج قضايا تربوية تواجههم في هذه الفترة العمرية غالًبا.

وقد حرصنا عند إعداد الدروس على اآلتي: 

أن يكون بيان معاني الكلامت والتراكيب سهاًل مبسًطا يتالءم مع املستوى املعرفي   -
للتالميذ في هذه املرحلة.

ًدا ملعاني اآليات ومدلولتها ومقاصدها  أن يكون شرح اآليات شرًحا توضيحًيا مؤكِّ  -
األساسية، مع التنبيه على أهمية اللتزام بها وتطبيقها في السلوك والواقع العملي من 

خالل ربط التالميذ بهذه اآليات واملعاني.

إثراء الدروس بنشاط يعتمد على التعلُّم الذاتي للتلميذ، وينمي مهاراته، و تقديم   -
عدد من األسئلة املتنوعة في ختام كل درس كتقويم، وفي ختام كل وحدة أو مجال 
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لترسيخ ما تم تعلمه والتأكد من مدى تحقق األهداف، والوصول إلى مخرجات 
التعلم التي أشير إلى أهمها في بداية كل درس بفقرة )نتعلم من الدرس(.

ترسيخ القيم اإليامنية واألخالقية املستوحاة من الدروس واآليات في فقرة مستقلة   -
بعنوان ) القيم املستفادة من الدرس(.

ل(. تنمية مهارات التفكير عند التالميذ من خالل فقرة جديدة بعنوان )أتأمَّ  -

املرحلة )7 -  التالميذ في هذه  يأخذ  أن  الحرص على  التجويد: كان  وفي مجال 
٩( معلومات وافية عن أهم دروس علم التجويد، وأن يطبقوا ذلك من خالل األمثلة 
املشروحة والتدريبات وأسئلة التقويم، حتى تنمو مهاراتهم في التجويد، ثم تصقل أكثر 

عند تطبيقها في دروس التالوة. 

أما مقرر التالوة فقد تضمن عدًدا من السور حسب تتابعها في املصحف تواصاًل مع 
مت إلى  التي سبق تناولها في الصفوف السابقة من مرحلة التعليم األساسي، وقد ُقسِّ

مقاطع للتالوة كل منها يمثل درًسا مستقاًل.

وبام أنَّ أهم أهداف مجال التالوة هوأن يصل التالميذ إلى التالوة الصحيحة للقرآن 
الكريم، وتطبيق أحكام التجويد - فإنَّ على املعلم الستعانة بالوسائل والتقنيات املتاحة 
لتحقيق هذا الهدف العظيم، وعليه الهتامم بترسيخ عظمة القرآن في نفوس التالميذ، 
العظيمة  املادة  بهذه  التالميذ  ربط  من  ليتمكن  املدرسة  خارج  به  الهتامم  على  وحثِّهم 
واملهمة في حياتهم، ويتحقق الهدف املنشود وهو إتقان تالوة القرآن الكريم والهتداء به. 

نسأل اهلل تعالى أن يتقبل منَّا هذا العمل، وأن يجعله خالًصا له، وأن ينفع به أبناءنا 
التالميذ وبناتنا التلميذات، وأن نكون قد ساهمنا به مع املعلمين واملعلامت في أداء هذا 

الواجب العظيم. 
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أوًل: مجال الحفظ والتفسير

الوحدة الأولى: �صورة ال�صف

• الدرس األول: سورة الصف اآليات )5-1(
• الدرس الثاين: سورة الصف اآليات )9-6(

• الدرس الثالث: سورة الصف اآليات )10- آخر السورة(
     تقويم الوحدة

ول
 األ

الفصل الدراسي

قنا لَِفْهِم كتابك  اللهم اهدنا بكتابك، ووفِّ
 لنزداد إيماًنا، لنزداد إيماًنا، لنزداد إيماًنا.

دعــــاء

10

القرآن الكريم للصف السابع

الدرس األول: سورة الصف -اآليات )5-1( 

1 - جميع املخلوقات تسبح اهلل تعالى.
2 - من صفات املؤمن مطابقة أعامله ألقواله.

ا. 3 - حب اهلل للمقاتلين في سبيله صفًّ
4 - وجوب وحدة الصف في مواجهة العدو.

5 - سبب ضالل بني إسرائيل ابتعادهم عن هدى اهلل.

سورة الصف تنظِّم املؤمنين وتجعل منهم أمة مستجيبة هلل ورسوله بالجهاد في 
سبيله، وقد افتتحت هذه السورة بتسبيح اهلل وتمجيده، وأنه العزيز الحكيم الذي 

يمنح السائرين بتوجيهاته العزة والحكمة.
وبيَّنت اآليات أن اهلل العزيز الحكيم يحب املؤمنين املجاهدين في سبيله كالبنيان 
املرصوص في ثباتهم وتنظيمهم، الحكامء في مواقفهم، فيظهرون بموقف قوي في 

وجه العدو.

رت السورة املؤمنين مام يأتي:  وحذَّ
مخالفة أفعالهم ألقوالهم، وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل اهلل ونصرة الحق،    -

وأن هذا سبٌب ملقت اهلل تعالى. 
الوقوع فيام وقع فيه بنو إسرائيل من إيذاء األنبياء، وعدم تعظيم نعمة الهداية،   -

فضلُّوا عن الحق.

بني يدي ال�صورة:

نتعلم من الدر�س
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس األول: سورة الصف -اآليات )5-1( 

1 - جميع املخلوقات تسبح اهلل تعالى.
2 - من صفات املؤمن مطابقة أعامله ألقواله.

ا. 3 - حب اهلل للمقاتلين في سبيله صفًّ
4 - وجوب وحدة الصف في مواجهة العدو.

5 - سبب ضالل بني إسرائيل ابتعادهم عن هدى اهلل.

سورة الصف تنظِّم املؤمنين وتجعل منهم أمة مستجيبة هلل ورسوله بالجهاد في 
سبيله، وقد افتتحت هذه السورة بتسبيح اهلل وتمجيده، وأنه العزيز الحكيم الذي 

يمنح السائرين بتوجيهاته العزة والحكمة.
وبيَّنت اآليات أن اهلل العزيز الحكيم يحب املؤمنين املجاهدين في سبيله كالبنيان 
املرصوص في ثباتهم وتنظيمهم، الحكامء في مواقفهم، فيظهرون بموقف قوي في 

وجه العدو.

رت السورة املؤمنين مام يأتي:  وحذَّ
مخالفة أفعالهم ألقوالهم، وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل اهلل ونصرة الحق،    -

وأن هذا سبٌب ملقت اهلل تعالى. 
الوقوع فيام وقع فيه بنو إسرائيل من إيذاء األنبياء، وعدم تعظيم نعمة الهداية،   -

فضلُّوا عن الحق.

بني يدي ال�صورة:

نتعلم من الدر�س
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القرآن الكريم للصف السابع

اأتلو واأحفظ

الكذب على اهلل تعالى، وأنَّه أشد أنواع الظلم.   -
- خطورة أعداء اهلل الذين يسعون إلطفاء نور اهلل بأفواههم عبر الدعايات الكاذبة .
رت السورة املؤمنين، وبثَّت فيهم روح األمل بأنَّ اهلل متمُّ نوِره، َوُمْظِهُر دينه. وبشَّ

كام بيَّنت السورة أن التجارة الرابحة هي الجهاد في سبيل اهلل مع اإليامن الصادق 
باهلل ورسوله.

كالبنيان  منتظمين  هلل  جندا  نكون  أن  لنا  اإللهي  باألمر  السورة  واْخُتتِمت 
ى لهم، لنستحق تأييد اهلل  املرصوص تحت قيادة واحدة، نعادي أعداء اهلل ونتصدَّ

فُيظهَر دينه على أيدينا، ويجعلنا أمة ظاهرة على عدوها.

ٱٱٻٱٻ

ُّٱ يف ىق يق اك لك مك ىك يكمل ىل يل ام مم رن 

زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي 

جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت خت 

مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 

حس خس مس حص خص مص جض حضخض مض حط مظ جع 

معجغ مغ جف حف خف مف حق     َّ.
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معناهاالكلمة

يف ىق يق اك لك 
مك ىك يك

ـده كل مـا فـي السـموات  ه اهلل تعالـى ويمجِّ ُينَـزِّ
واألرض.

القوي الغالب.يل

الذي كل أقواله وأفعاله قائمة على الحكمة .ام

املقت: أشد أنواع البغض.ني

متَّحدين ومنظَّمين.مت

بعضه مث حج والتصاق  لثباته  هدمه  يصعب  الذي  البناء 
ببعض.

مض حط مظ جع 
مع

ـا مالـوا عـن الهـدى خذلهـم اهلل وتركهـم فـي  فلمَّ
ضاللهـم .

معاين الكلمات والرتاكيب: 

قال اهلل تعالى: ﴿ يف ىق يق اك لك مك ىك يكمل ىل يل ام مم﴾

ه اهلل سبحانه  افُتتِحت هذه السورة ببيان أنَّ كل ما في السموات واألرض ينزِّ
ه اهلل عن كل نقص، فال ننسب  وتعالى مام يدل على أهمية التسبيح، وهو: أن ُننَزِّ
إليه أي شيء يتنافى مع عدله وكامله وحكمته ورحمته، وأن نفهم أنَّ كل أفعاله 

وتشريعاته فيها حكمة ورحمة ومصلحة لنا وإن لم ندركها.

د اآلية أن اهلل ُهَو ﴿يل ﴾ القوي الغالب الذي ل يحول أحد دون    كام تؤكِّ

�صرح الآيات:
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ما يريد، ول يغلبه أحد، و﴿ام﴾ في صنعه وتدبيره، فكل أفعاله وأقواله قائمة 
على الحكمة، وهو الذي يمنح املؤمنين العزة والحكمة إذا ساروا على توجيهاته، 

اء، ل يخافون من أولياء الشيطان الطغاة الظاملين. فاملؤمنون أولياء اهلل أقوياء أعزَّ

﴿ رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي 
رنا من مخالفة أفعالنا ألقوالنا،  جئ حئ خئ مئ هئ جب ﴾ يخاطبنا اهلل ويحذِّ
وهذا من أشدِّ ما ُيبغضه اهلل تعالى، ول ينبغي ذلك للمؤمنين، فمن ل يفعلون ما 
يقولون فإنهم غير واثقين باهلل العزيز الحكيم، فلو كانوا واثقين به لعملوا بالحق 

ولم يخشوا شيًئا.

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  ﴿حب 
حجمج﴾ تبين اآلية أنَّ اهلل يحب املؤمنين الذين يقاتلون في سبيله متَّحدين 
منظَّمين، فيظهرون بمظهر قوي يهزم عدوهم، ويجعله ضعيفا أمامهم، فهم كالبنيان 
املرصوص املتامسك الثابت ل يستطيع عدوهم اختراقهم، ثابتون على الحق في 

كالمهم ومواقفهم، ألنهم يحبون اهلل ويطلبون بجهادهم رضاه. 

جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح   ﴿

حق﴾  مف  خف  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  حضخض 
يحذرنا اهلل من الوقوع فيام وقع فيه بنو إسرائيل من عدم تقدير نعمة الهداية فقد آذوا 
نبي اهلل موسى $، وابتعدوا عن كالم اهلل وتوجيهاته، وهم بذلك حرموا أنفسهم 
من الهداية، وخرجوا عن طاعة اهلل فأصبحوا فاسقين. فيجب علينا كمؤمنين عندما 
به،  للعمل  ونسارع  ونهتمَّ  نصغَي  أن  تعالى-  اهلل  كالم  هو  -الذي  القرآن  نسمع 
فيزيدنا اهلل هدى وإيامنا ثم نفوز بالجنة، وعلينا أن ندعَو اهلل أن يهدينا ويثبِّتنا على 
اإليامن كام جاء في القرآن : ﴿جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق 

جك حكخك لك مك جل حل ﴾ ]آل عمران[ .
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الن�صــــاط

ليسهل  وتجزئتهم،  املسلمين  تقسيم  على  اإلسالمية  األمة  أعداُء  َعِمَل 
األمة  أبناء  كل  د  يتوحَّ أن  يجب  لذلك  عليهم،  والسيطرة  ضربهم  عليهم 
اهلل  كلمة  إلعالء  املرصوص،  كالبنيان  واحًدا  صًفا  يكونوا  وأن  اإلسالمية، 

وتحقيق العدل في األرض.

1 - تسبيُح اهلل تعالى وتنزيهه عن كل نقص.

اء حكامء. 2 - الثقُة باهلل تعالى والعمل بتوجيهاته تجعلنا أعزَّ

3 - الوحدُة والتآلف في مواجهة أعداء اهلل.

4 - الحرُص على مطابقة األفعال لألقوال في الحق والخير.

5 - تعظيُم نعمة الهداية وتوقير رسل اهلل تعالى.

ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س

 اكتب اآليتين )103- 104( من سورة آل عمران، واستخرج منهام األوامر 
د ما ورد في هذا الدرس. اإللهية التي تؤيِّ
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التقويــــــم

1 - اكتب اآلية القرآنية أمام املستفاد منها:

املستفاد من اآليةاآليــــة

مطابقة األفعال لألقوال.

أن نواجه العدو متَّحدين منظَّمين، هدفنا 
رضا اهلل.

من ُيعِرض عن هدى اهلل يتركه اهلل في ضالله.

2 - أجب عن األسئلة اآلتية:

 أ - ذكرت اآليات فئًة ُيحبُّها اهلل، فمن هي ؟

ب - ما سبب ضالل بني إسرائيل؟

3 - أكمل الفراغات اآلتية:

 أ - معنى ﴿ يف ىق ﴾: ....................................................

ب - معنى ﴿ مت﴾: .........................................................

جـ- معنى ﴿ مث حج﴾: ........................................

4 - اكتب القيم املستفادة من الدرس.
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الدرس الثاني: سورة الصف -اآليات )٦-9( 

1 - اإلسالم دين جميع األنبياء عليهم السالم.

2 - أخطر وسائل وأساليب الكفار في محاربة اإلسالم.

3 - الكذب على اهلل أشد أنواع الظلم.

4 - َنْصُر اهللِ لرسوله، وإظهاُر دينه على كل األديان.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدر�س

﴿ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن 

من ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي ميىي يي ٰذ 

ٰر ٰى     ٌّ      ٍّ       َّ      ُّ      ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ 

رب زب مبنب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث 

زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 

ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ﴾
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معناهاالكلمة

بالحجج واملعجزات.ٰر

أظلم الظلم وأعظمه الكذب على اهلل.       ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ

ىت يت رث زث مث
يريـدون القضـاء علـى اإلسـالم بشـتى 

الوسـائل، ومنهـا الدعايـات الكاذبـة.

اإلسالم والقرآن الكريم.مل ىل

معاين الكلمات والرتاكيب: 

بعد أن ذكرت اآليات السابقة عدم تقدير بني إسرائيل لهداية اهلل لهم بموسى $ تبين 
ىل  مل  $، قال تعالى: ﴿خل  هذه اآليات موقفهم من هداية اهلل لهم بعيسى 
يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ين جه مه 
 ىه يه جي حي خي ميىي يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ       ٍّ          َّ    ُّ﴾

ح هذه اآلية وحدة دعوة األنبياء %، وأنهم كانوا َيْدُعوَن جميًعا إلى دين  توضِّ
اإلسالم قال تعالى: ﴿ىئ يئ رب زب مب﴾ ]آل عمران: 1٩[ كام تبين أن أساليب 
الكفار متشابهة في الصدِّ عن دين اهلل وإيذاء األنبياء واملؤمنين، فهذا نبي اهلل عيسى $ 
ر  ق بالتوراة التي جاء بها موسى $، وبشَّ بيََّن لقومه أنه رسول اهلل إليهم، وأنه مصدِّ
ببعثة نبينا محمد �، وهداهم إلى دين اهلل الذي فيه بيان كل شيء، وقد أيَّده اهلل 
بوه وعملوا على تشويه رسالته أمام الناس  باملعجزات، لكنهم بعد كل هذا البيان كذَّ
بقولهم: إن الذي جاء به إنام هو سحر ليمنعوا الناس من الستامع إليه والتأثر به. 

�صرح الآيات:
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﴿        ِّ        ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مبنب ىب يب رت زت 
رنا اآليُة من أشدِّ أنواع الظلم وهو الكذب على اهلل تعالى، والذي  مت نت﴾ تحذِّ
يأتي من قبل أعداء اإلسالم، أو ِمن بعض َمن ُينسبون إلى اإلسالم؛ لتضليل الناس 
بثقافٍة مخالفة للقرآن والدِّعاء أنها تمثِّل اإلسالم.  وإبعادهم عن دين اهلل الحق 
عندما  الناس  ظلموا  ألنهم  اهلل  هداية  عن  بعيدين  ويكونون  اهلل  يخذلهم  فهؤلء 

أوقعوهم في الضالل.

يفترون على اهلل الكذب وأصبحوا أعداًء هلل  الذين  تبين اآليات أن هؤلء  ثم 
يريدون إطفاء نور اهلل وطمس دينه العظيم املتمثِّل في القرآن الكريم الذي أنزله على 
رسوله محمد � هدى للناس في كل شؤونهم، قال تعالى: ﴿ىت يت رث 
زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق﴾ فمن أخطر الوسائل التي 
يستخدمها أعداء اهلل إلطفاء نور اهلل ومحاربة دين اإلسالم هي الدعايات الكاذبة 
الخارجة من أفواههم أو التي تكتبها أقالمهم لتضليل الناس، فلها تأثير أقوى من تأثير 
السالح على نفوس الناس؛ لذلك يجب علينا الحذر من أساليب هؤلء األعداء، 

بأن نتمسك بالقرآن الكريم، ونفهم ما يريده اهلل منا، ونتَّبع أوامره وتوجيهاته. 

ين تام كامل  رنا اهلل تعالى في قوله: ﴿ نث ىث يث﴾ أنَّ هذا الدَّ وقد بشَّ
وشامل، فيه ما يكشف باطل كل الثقافات واألديان األخرى.

وكذلك بثَّ اهلل األمل في نفوس املؤمنين بانتصار الحق على الباطل من خالل 
الوعد اإللهي بنصرة هذا الدين، قال تعالى: ﴿اك لك مك ىك يك مل 

ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ﴾.

هو  الناس  لهداية   � محمًدا  النبيين  خاتم  رسوله  أرسل  الذي  تعالى  فاهلل 
من سيجعل اإلسالم والقرآن الكريم يسود األرض، ويظهر على جميع األديان 

والثقافات رغم كراهة أعداء اإلسالم ومحاربتهم له.
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يأتي من قبل أعداء اإلسالم، أو ِمن بعض َمن ُينسبون إلى اإلسالم؛ لتضليل الناس 
بثقافٍة مخالفة للقرآن والدِّعاء أنها تمثِّل اإلسالم.  وإبعادهم عن دين اهلل الحق 
عندما  الناس  ظلموا  ألنهم  اهلل  هداية  عن  بعيدين  ويكونون  اهلل  يخذلهم  فهؤلء 

أوقعوهم في الضالل.

يفترون على اهلل الكذب وأصبحوا أعداًء هلل  الذين  تبين اآليات أن هؤلء  ثم 
يريدون إطفاء نور اهلل وطمس دينه العظيم املتمثِّل في القرآن الكريم الذي أنزله على 
رسوله محمد � هدى للناس في كل شؤونهم، قال تعالى: ﴿ىت يت رث 
زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق﴾ فمن أخطر الوسائل التي 
يستخدمها أعداء اهلل إلطفاء نور اهلل ومحاربة دين اإلسالم هي الدعايات الكاذبة 
الخارجة من أفواههم أو التي تكتبها أقالمهم لتضليل الناس، فلها تأثير أقوى من تأثير 
السالح على نفوس الناس؛ لذلك يجب علينا الحذر من أساليب هؤلء األعداء، 

بأن نتمسك بالقرآن الكريم، ونفهم ما يريده اهلل منا، ونتَّبع أوامره وتوجيهاته. 

ين تام كامل  رنا اهلل تعالى في قوله: ﴿ نث ىث يث﴾ أنَّ هذا الدَّ وقد بشَّ
وشامل، فيه ما يكشف باطل كل الثقافات واألديان األخرى.

وكذلك بثَّ اهلل األمل في نفوس املؤمنين بانتصار الحق على الباطل من خالل 
الوعد اإللهي بنصرة هذا الدين، قال تعالى: ﴿اك لك مك ىك يك مل 

ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ﴾.

هو  الناس  لهداية   � محمًدا  النبيين  خاتم  رسوله  أرسل  الذي  تعالى  فاهلل 
من سيجعل اإلسالم والقرآن الكريم يسود األرض، ويظهر على جميع األديان 

والثقافات رغم كراهة أعداء اإلسالم ومحاربتهم له.
http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



19

القرآن الكريم للصف السابع

الن�صــــاط

1 - تعظيم القرآن الكريم، واللتزام بأوامره وتوجيهاته. 

2 - معاداة أعداء اهلل، ومواجهة مكرهم وأساليبهم.

3 - العتزاز بدين اإلسالم والتمسك به.

4 - اإليامن بأن اهلل تعالى سُيظهر دينه وينصره.

ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س

هويتنا  على  الجتامعي  والتواصل  اإلعالم  وسائل  مخاطر  عن  ابحث 
اإليامنية، وناقشها مع معلمك.

وسائل اإلعالم والتواصل الجتامعي من أخطر ما يستخدمه العدو إلطفاء 
نور اهلل، وإبعادنا عن اهلل ورسوله والقرآن الكريم، لذا يجب علينا الحذر مام 

ُيَبثُّ فيها .

العلوم  تبادل  من  ُيفيد  وفيام  اهلل،  دين  نصرة  في  استخدامها  نحسن  وأن 
واملعارف، وكشف باطل العدو ودعاياته الكاذبة.

20

القرآن الكريم للصف السابع

التقويــــــم
األخرى،   األديان  باطل  ويكشف  األرض  سيسود  الذي  هو  الحق  اهلل  دين   -  1 

اكتب اآلية الدالة على ذلك.
2 - ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة في العمود )ب(فيام يأتي:

العمود )ب (الرقمالعمود ) أ ( الرقم
بـوا 1 بنـو إسـرائيل )اليهـود( كذَّ

واتهموهـم  وآذوهـم  الرسـل 
بالسـحر.

وأعمــل  بالقــرآن،  أتمســك 
بأوامــره وتوجيهاتــه لكشــف 

باطلهــم.
كــره 2 ولــو  نــوره  متــم  واهلل 

. ن و فــر لكا ا
اهلل  أعــداء  اليهــود  أعــادي 

. ســله ر و
أعــداء اهلل يريــدون إطفــاء نــور 3

ك بدينه.اهلل بنشــر الباطــل. أثق بوعد اهلل وأتمسَّ

3- ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) × ( أمام العبارة الخطأ 
فيام يأتي:

)        ( دين اهلل اإلسالم هو دين كل األنبياء.  أ ( 
)        ( ب( من الدعايات الكاذبة على رسل اهلل وأوليائه اتهامهم بالسحر. 
)        ( الكذب على رسول اهلل ليس افتراء على اهلل.  ج( 
)        ( وسائل األعداء  وخططهم نجحت في إطفاء نور اهلل.  د ( 

هـ( يهدف األعداء من نشر الفساد أن نقع في املعاصي 
)        ( فيسهل لهم السيطرة علينا.   

4- اكتب القيم املستفادة من الدرس.
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الثالث: سورة الصف -اآليات )10-آخر السورة( 

1 - الجهاد في سبيل اهلل طريق الفوز العظيم.
2 - وعُد اهلل للمجاهدين في سبيله بالنصر.

3 - يجب على املؤمنين أن يكونوا أنصاًرا هلل.
4 - اهلل سيظهر دينه الحق رغام عن كل الطغاة املستكبرين.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدر�س

﴿ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 

جب حب خب  مب هب جت حت ختمت هت مث حج مج 

جح مح جخ  مخ جس حس خس مس حص خص مص جض 

حض  خض مض حط مظجع مع جغ مغ جف حف خفمف حق  

مق جك حك خكلك مك جل حل خل مل هل جم  حم 

خم مم جن حن خن من هن جه مه ٰه جيحي  خي مي 

هي مئ هئمب هب مت هت مث هث  مس هسمش هش 

لك مك مل من هن مي هي ﴾.
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القرآن الكريم للصف السابع

معناهاالكلمة

تنقذكم من عذاب شديد.يي جئ حئ خئ

حض  خض
الدنيا  في  مساكنكم  من  أفضل  مساكن 

التي تتركونها حين ذهابكم للجهاد.

جنات خلود ومستقر وأمن.حط مظ

جم  حم خم
سبيله  في  تجاهدون  هلل  جنوًدا  كونوا 

صًفا.

هن
هم املؤمنون املخلصون من أتباع عيسى 

)عليه السالم( .

نصرنا املؤمنين.هش لك مك

أصبحوا منتصرين غالبين .هن مي

معاين الكلمات والرتاكيب: 

ثت اآليات السابقة عن أخطر الوسائل التي يعتمد عليها العدو ملحاربة دين  تحدَّ
رت بأن اهلل سينصر دينه، وفي هذه اآليات تبيين للطريق  اهلل وإطفاء نوره، ثم بشَّ

التي نكون بها ممن ينصر اهلل بهم دينه. 

 قال اهلل تعالى: ﴿ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ حئ خئ مئ 
هئ جب حب خب  مب هب جت حت ختمت هت مث حج مج جح 

مح جخ ﴾.

�صرح الآيات:
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القرآن الكريم للصف السابع

القائم على  اهلل  في سبيل  الجهاد  الرابحة وهي  التجارة  تعالى على  اهلل  يدلنا 
كام  أبًدا  فيها  خسارة  ل  اهلل  مع  تجارٌة  وهي   ، باهلل ورسوله �  الصادق  اإليامن 
دها اهلل تعالى بقوله: ﴿هتمث حج مج جح مح جخ مخ  جس  أكَّ
حس خسمس حص خص مص جض حض  خضمض حط مظ جع 

مع جغ مغ  جفحف خف مف حق مق جكحك خك  

لك مك جل حلخل مل هل جم حم خم ﴾ ]التوبة[.

وقوله:﴿خب  مب هب جت﴾ أي: بنيٍَّة خالصة هلل، ملتزمين بأوامره، ليس 
الغيب  عالم  فاهلل  أي:  حج﴾   مث  ﴿هت  وقوله:  دنيوية.  مادية  مصالح  أي  لكم 
والشهادة هو العالم بأنَّ هذه التجارة -الجهاد في سبيله- تحقق للمؤمنين العزة 
الشر  الخير،  هذا  عن  بدل  سيكون  فيها  ينطلقوا  لم  وإذا  بالجنة،  والفوز  والقوة 

والضالل والخسارة. 

ثم ذكرت اآليات مكاسب الجهاد في سبيل اهلل بقوله تعالى: ﴿مخ جس حس 
خس مس حص خص مص جض حض  خض مض حط مظجع مع جغ مغ جف﴾ 
فبيَّن اهللُ للمؤمنين املجاهدين في سبيله أنهم على طريٍق نهايتها النجاح والفوز، 
وأنَّ املجاهد في سبيل اهلل يتحقق له رضوان اهلل فيغفر له ذنوبه ويفوز بالجنة وما 

فيها من أنهار وقصور يقيم فيها إقامة دائمة، وذلك أعظم فوز وأرقى نعيم. 

اهلل:﴿حف  سبيل  في  الجهاد  مكاسب  عن  الحديث  في  اآليات  تستمر  و 
خفمف حقمق جك حك خكلك مك جل حل﴾ فمن ثمرات الجهاد في الدنيا 
النصر والفتح، وهذه بشرى من اهلل، ووعد للمؤمنين املجاهدين في كل عصر كام 

قال اهلل تعالى: ﴿حج مج جح مح جخ مخ جس﴾ ]محمد: 7[.
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القرآن الكريم للصف السابع

ثم ُاختتمت السورة بقوله تعالى: ﴿خل مل هل جم  حم خم مم جن 
حن خن من هن جه مه ٰه جيحي  خي مي هي مئ هئمب هب مت 
 هت مث هث  مس هسمش هش لك مك مل من هن مي هي ﴾

 والخطاب في هذه  اآلية لنا جميعا أن نكون أنصاًرا هلل، فكل مؤمن معنيٌّ بهذا 
أعداءه  وتقاتلون  سبيله  في  تجاهدون  هلل  جنودا  أنفسكم  اجعلوا  أي  الخطاب: 
اهلل  لنبي  استجابوا  الذين  ين  بالحواريِّ مثاًل  لنا  اهلل  وضرب  املرصوص،  كالبنيان   صفا 
عيسى $ عندما دعاهم إلى أن يكونوا أنصاًرا هلل فقالوا:  نحن أنصاُر اهلل،  فأيَّدهم 
 اهلل تعالى ونصرهم، وفي هذا إرشاد  لنا للمسارعة في الستجابة هلل بأن يكون كل 
واحد منا جندًيا هلل، يحمل قضية نصرة دين اهلل، ويستعدُّ ملواجهة أعداء اهلل، فينصر 

اهلل بنا دينه، وينصرنا على أعدائنا  كام نصر الحواريِّين.
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القرآن الكريم للصف السابع

1 - الجهاد في سبيل اهلل باملال والنفس .

2 -  الثقة بوعود اهلل تعالى للمؤمنين.

3- استشعار املسؤولية تجاه دين اهلل تعالى.

4- املسارعة في الستجابة هلل ورسوله بأن نكون من أنصاره.

ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س

اكتب أفكاًرا حول كيف َتنُْصُر ديَن اهلل وأنت في هذه املرحلة، واعرضها 
على معلمك وزمالئك.

الن�صــــاط

موا أروع نامذج الستجابة لنداء اهلل وتوجيهاته في  املجاهدون في اليمن قدَّ
ق اهلل  هذا العصر، وارتبط جهادهم باإليامن الصادق والثقة العظيمة باهلل، فحقَّ
على أيديهم انتصارات وإنجازات كبيرة رغم قلة عددهم وعتادهم،  فكان 
والحكمة  يمان  )اإليمان  بقوله:  لهم رسول اهلل �   اليمن كام شهد  أهل 

يمانية( .
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التقويــــــم

1 -  اكتب اآليات الدالة على ما يأتي:

أ - الجهاد في سبيل اهلل فيه الخير لنا.

ب- اهلل ينصر املؤمنين الذين استجابوا له وكانوا من أنصاره.

2 - ما معنى :﴿جم  حم خم ﴾؟

3 - اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيام يأتي :

 أ - التجارة الرابحة هي: 
    ) التسبيح- الستغفار- الجهاد في سبيل اهلل(

ب- ترك الجهاد في سبيل اهلل فيه:
   ) مذلة للمسلمين - عزة للمسلمين - حفظ النفس من املوت(

جـ- املؤمن عندما يسمع أوامر اهلل:
ر في املخاطر(      ) يسارع في الستجابة لها - ينظر ما فيه مصلحته - يفكِّ

4 - اذكر القيم املستفادة من الدرس.

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



26

القرآن الكريم للصف السابع

التقويــــــم
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1-  اذكر اآليات الدالة على ما يأتي: 

أ ( الكذب على اهلل أشد أنواع الظلم.

ب( يسعى أعداء اهلل إلى إطفاء نور اهلل وإبعاد املسلمين عن دينهم.

جـ( املؤمن يجب أن يكون جندًيا هلل،وينصر دين اهلل.

2- ﴿حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حجمج﴾ 

ح معنى اآلية في ضوء ما درسته. وضِّ

3- ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام يأتي:
)      (أ ( تسبيح اهلل هو تنزيهه عن كل ما يتنافى مع عدله وكامله وحكمته ورحمته.      

)      (ب( بنو إسرائيل اهتموا بتطبيق أوامر اهلل، وشكروه على نعمة الهداية.

)      (جـ( جميع األنبياء يدعون الناس إلى دين واحد وهو اإلسالم.

)      ( د ( يسعى أعداء اهلل في كل عصر لتضليل الناس عن هدى اهلل.

4- ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة في العمود )ب(فيام يأتي:
العمود )ب (الرقمالعمود ) أ ( الرقم
التجارة الرابحة مع اهلل تعالى.بنيان مرصوص.1

دين الحق.2
يصعـب هدمـه لثباتـه والتصاق 

ببعض. بعضـه 

اإلسالم والقرآن الكريم.الجهاد في سبيل اهلل.3

تقويم الوحدة

28

القرآن الكريم للصف السابع

5 - اختر اإلجابة الصحيحة فيام يأتي :

   - املؤمن يتعامل مع توجيهات اهلل في القرآن بـ:

 أ ( تطبيقها واللتزام  بها.

ب( النظر فيام يناسبه منها.

جـ( تأجيل العمل بها لحين حاجته إليها.

6 -  استخرج مكاسب الجهاد في سبيل اهلل من سورة الصف واكتبها في دفترك.

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



28

القرآن الكريم للصف السابع

5 - اختر اإلجابة الصحيحة فيام يأتي :

   - املؤمن يتعامل مع توجيهات اهلل في القرآن بـ:

 أ ( تطبيقها واللتزام  بها.

ب( النظر فيام يناسبه منها.

جـ( تأجيل العمل بها لحين حاجته إليها.

6 -  استخرج مكاسب الجهاد في سبيل اهلل من سورة الصف واكتبها في دفترك.

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



29

 الوحدة الثانية: 
�صـــــورة خل

• الدرس األول: سـورة ) خل ( اآليات )11-1(
• الدرس الثاين : سـورة ) خل(  اآليات )18-12(

• الدرس الثالث: سـورة ) خل( اآليات )35-19(
• الدرس الرابع: سـورة ) خل ( اآليات ) 36-آخر السورة(

    تقويم الوحدة
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الدرس األول: سورة خل اآليات )11-1(

1 - موقف الكفار من بعثة النبي �.

2 - ردُّ اهللِ تعالى على املنكرين للبعث والنشور.

3 - آيات اهلل في الكون تدل على قدرته على البعث.

تتحدث سورة )خل( في بدايتها عن إثبات رسالة النبي محمد �، وعن إنكار 
الكافرين للبعث بعد أن يصيروا ترابًا، وَعَرَضت السورة الرد عليهم بدلئل حسية 
كونية تثبت أن اهلل قادر على بعث الناس بعد موتهم، فهو الذي خلقهم وأحصى 

أعاملهم وأقوالهم. 

حلَّ  ما  ذكر  خالل  من  اآلخر  واليوم  للرسل  التكذيب  من  السورة  رت  وحذَّ
باألمم السابقة نتيجة تكذيبهم، ثم عرضت موقف الكفار يوم القيامة عند محاولة 
اللوم على قرنائهم من الشياطين، لكنَّ هذه  السيئة، وإلقاء  لهم من أعاملهم  تنصُّ
الحيلة لن تنفعهم حيث يلقون جميًعا في نار جهنم، بينام يتفضل اهلل عز وجل على 

املؤمنين بالنعيم.

واختتمت السورة بأمر اهلل تعالى لنبيه � بالصبر على تكذيب الكفار الذين 
بت قبلهم ، وتوجيهه إلى الثبات على عبادة اهلل  لم يعتبروا بمصير األمم التي كذَّ

جل وعال، واألمر له بالتذكير بالقرآن ملن يخاف وعيد اهلل وتهديده.

بني يدي ال�صورة:

نتعلم من الدر�س
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اأتلو واأحفظ

ٱٱٻٱٻ

خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  ﴿خلمل 
ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي  جيحي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن   من 
 ٰى                          ٌّ                 ٍّ                         َُّّ                            ِّ                          ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب 
زث   رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب   نب  مب 
ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث 
يك مل ىل يل ام مم رن زن من  نن ىن ين ٰى ري 
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 

خب مب  هب جتحت خت مت هت مثحج مج جح مح       ﴾.

معناهاالكلمة
ذو الشرف واملجد على غيره من الكتب.ىل يل

فهم من سوء املصير، وهو محمد �.يم جن رسوٌل من البشر يخوِّ

يقول الكفار: اإلعادة بعد املوت أمر يستحيل وقوعه.خي  مي ىي

ما تأكل األرض من أجسادهم.ٰى                                      ٌّ                  ٍّ                               َّ

محفوظ في علم اهلل ل يفوته شيء.                                 ّٰ  رئ

فهم في حالة اضطراب.زب مب نب ىب

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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﴿خلمل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  حن خن من 
 ىن ين جه مه ىه يه جيحي خي  مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                      ٌّ               ٍّ                                     َُّّ                                            

                                 ِّ                                     ّٰ  رئ زئ﴾.

بدأ اهلل تعالى هذه السورة بالقسم بأمر عظيم وهو القرآن املجيد على إثبات 
بهم من أن  نبوة محمد �، وإثبات املعاد، وأنكر اهلل تعالى على كفار قريش تعجُّ
ُيرسل اهلل رسوًل منهم، واستبعادهم للبعث بقولهم: أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا 

وتفرقت أجزاؤنا في األرض، وصرنا ترابًا منثوًرا، وعظاما بالية؟!

وردَّ اهلل تعالى عليهم أنَّ ذلك ليس ببعيد عليه، فهو يعلم ما تأكل األرض من 

�صرح الآيات:

معناهاالكلمة
ق.مث نث ىث يث ع ول َتَشقُّ ليس فيها خلل، فال َتَصدُّ

بسطناها لتكون صالحة للسير عليها.يف ىق

جبال ُتثبِّت األرض.لك

من كل صنف من النبات َيُسرُّ بحسنه وجامل منظره. يك مل ىل يل

لكل إنسان يرجع إلى اهلل فيهتدي إلى الحق.زن من  نن

والشـعير جئ حئ والـذرة  كالقمـح  املحصـود  الـزرع  حـب 
وغيـره.

النخل طواًل شاهقات عاليات في الجو.مئ هئ

لها ثمر مصفَّف بانتظام بعضه فوق بعض .جب حب خب
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أجسادهم بعد موتهم ، ول يخفى عليه شيء من ذلك، ول يعجز عن بعث املوتى 
يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم. 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب   نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   ﴿
يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث   رث  يت  ىت 

ىن  نن  من   زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك 
ين ٰى ري زي مي ني ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ 

جب حب خب مب  هب جتحت خت مت هت مثحج مج جح مح       ﴾

ح اآليات أنَّ سبب كفر وعناد كفار قريش وإنكارهم للبعث أنهم في الواقع  توضِّ
بوا بالقرآن وبنبوة محمد � الثابتة باملعجزات، وكان تكذيبهم كبًرا وعناًدا،  كذَّ
ا علموا أنه حق وعجزوا عن اإلتيان بمثله اختلطت عليهم األمور واضطرب  وملَّ
تفكيرهم، فهم في قلق ل يدرون ماذا يفعلون في مواجهة القرآن وصدِّ الناس عنه.

ثم لفت اهلل أنظارهم إلى مظاهر حسية مشاَهَدة تدل على قدرته العظيمة على 
البعث: أفلم ينظر هؤلء الكفار نظًرا واضًحا إلى هذه السامء؟! فهي مرفوعة بال 
عمد، ومزينة بالكواكب، ومبنية بناًء محكًما، ليس فيها شقوق وصدوع. ُثمَّ َأَلم 
عناها، وألقينا فيها جباًل تثبِّتها لئال  ينظروا أيضا إلى األرض؟! التي بسطناها ووسَّ

تضطرب بأهلها، وأنبتنا فيها من كل صنف نباًتا ذا بهجة وجامل و منظٍر حسن.

إلى ربهم وطاعته،  الراجعون  املنيبون  العباد  ر  ليتبصَّ أنعمنا عليهم بكل ذلك 
روا في بدائع مخلوقاته، فيهتدوا إلى الحق ويؤمنوا به. وأنزلنا من السحاب  ويتفكَّ
املاء الكثير النفع، فأنبتنا به أنواًعا كثيرة من األشجار والبساتين، ومن الحبوب التي 
تحصد كالقمح والشعير ونحوهام، وأنبتنا به النخيل الجميل الشاهق في السامء، 
والتي لها ثمر متراكم بعضه فوق بعض، ليكون مصدر رزق وقوت للعباد، وأحيينا 
بهذا املاء كل أرض ميتة ل حراك فيها، وكذلك الخروج من القبور عند البعث  كمثل 
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الن�صــــاط

 التكذيب باهلل تعالى وبالقرآن الكريم، وإنكار اليوم اآلخر من أسباب 
اضطراب حياة اإلنسان.

1 - اإليامن باهلل تعالى وبرسوله - فذلك من أسباب سعادة اإلنسان.

2 -  تعظيم القرآن الكريم على سائر الكالم.

3 - التأمل في آيات اهلل في الكون.

4 - اليقين بأن اهلل تعالى ل يعجزه شيء، وأنَّه القادر على بعث اإلنسان بعد املوت.

5 - اإليامن بالبعث والنشور يوم القيامة.

ر الدائم لنعم اهلل، حتى ل ننسى فضله علينا. 6 - التذكُّ

ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س

وإعادة  اإلنسان  بعث  على  قادر  تعالى  اهلل  أنَّ  )القيامة(  سورة  في  ورد 
بصامت بنانه ) أصابعه(، ابحث عن هذه اآليات واكتبها في كراستك.

هذا اإلحياء، وهذه اآليات كلها إنام هي أمثلة على قدرة اهلل وأدلة على البعث، أليس 
الذي يقدر على ذلك كلِّه يقدر على بعث الناس بعد موتهم؟!

قال تعالى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن 
حنخن من ىن ين جه مهىه يه جي حي خي  مي ىي ﴾]فصلت[
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الن�صــــاط
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3 - التأمل في آيات اهلل في الكون.

4 - اليقين بأن اهلل تعالى ل يعجزه شيء، وأنَّه القادر على بعث اإلنسان بعد املوت.
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ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س
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الذي يقدر على ذلك كلِّه يقدر على بعث الناس بعد موتهم؟!
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التقويــــــم

ٰى                                       ٌّ                   ٍّ  ﴾ إلى قوله تعالى:   1-  اكتب من قوله تعالـى: ﴿ٰذ  ٰر 
﴿مم رن زن من  نن ىن﴾.

2 - ضع عالمة )(أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )× ( أمام العبارة الخطأ 
فيام يأتي:

)     (   أ - الَقَسُم بالقرآن الكريم دللة على عظمته.   

)     ( َب الكافرون َأْن جاءهم رسول منهم .    ب - تعجَّ

)     ( جـ - التكذيب بالقرآن جعل الكفار في أمر مضطِرب.  

)     (  د - يعظِّم الكافر القرآن الكريم.     

3 - اذكر مثاًل على قدرة اهلل على بعث الناس يوم القيامة.

4 - كيف ردَّ اهلل تعالى على منكري البعث؟

5 - اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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الدرس الثاني: سورة خل اآليات )18-12(

1 - عاقبة التكذيب لرسل اهلل واليوم اآلخر.
2 - الردُّ على منكري البعث وإقامة الحجة عليهم.

3 - اهلل تعالى عالم بكل أقوال وأعامل اإلنسان وخواطر نفسه.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدر�س

حض   جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  ﴿جخ  
مق  حق  مف   خف  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض 
يل  ىل  مل  خل  جم   هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك 
يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ممىم  خم  حم  جم 

جي حي خي  مي  ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٌّ                  ٍّ      َّ                              ُّ                 ِّ﴾.

معناهاالكلمة
: بئٌر لبقيٍة من قوم ثمود.خس مس سُّ الرَّ

قوم شعيب $، واأليكة: الشجر امللتف.حط مظ

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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معناهاالكلمة

جع معجغ
هم أتباع امللك الحميري )ُتبَّع(، وهو ملك يمني آمن 

بالنبي قبل بعثته.

أفعجزنا عن خلق الناس في املرة األولى؟!مق جك حكخك

في شكٍّ وحيرٍة من البعث بعد املوت.جل حل خل مل هل

ما يدور في نفسه ول يمكن أن يعرفه أحد.جم حم خم مم

ِعرٌق متصل بالعنق.من ىن

لها.      َّ                              ُّ                  َمَلٌك يراقب أعامله ويسجِّ

﴿جخ  مخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض  خض 
مض حط مظ جع معجغ مغ جف حف خف مف  حق﴾

بت رسل اهلل % مثل قوم نوح،  ذكر اهلل تعالى بعض األمم السابقة التي كذَّ
وأصحاب الرس وثمود، وكذلك قبيلة عاد وقوم فرعون وقوم نبي اهلل لوط $، 
ب رسَل اهلل فاستحق عذاب اهلل تعالى في  وكذلك قوم تبع، فكلٌّ من هؤلء كذَّ
الدنيا وفي اآلخرة، وفي هذا تهديد ووعيد ملنكري البعث إذا استمروا في تكذيبهم 

وإنكارهم َفَسيحلُّ بهم ما حلَّ باألمم السابقة.

﴿مق جك حكخك لك مك جل حل خل مل هل جم﴾ وهذا دليل آخر على 
قضية البعث تدركه العقول السليمة، وهو أنَّ اهلل تعالى لم ُيعجزه الخلق األول 
بون  )خلق البتداء( لذلك فلن يعجزه إعادة الخلق مرة أخرى بعد موتهم ، واملكذِّ

�صرح الآيات:

38
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املنكرون للبعث يعلمون ذلك، ويعلمون أنَّ الخلق األول لألشياء أعظم من إعادة 
ن منهم الشكُّ في قدرة اهلل على البعث فلم يؤمنوا. خلقها  مرة أخرى، ولكن تمكَّ

جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
 مه ىه يه جي حي خي  مي  ىي يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ                       ٍّ       َّ                                    ُّ ﴾. 
تبين اآليات أن اهلل تعالى يعلم كل شيء فال تخفى عليه حتى تلك الخواطر التي 
تدور في نفس اإلنسان ول يّطلع عليها أحد، فهو جل وعال أقرب لإلنسان من 
وريده، وكل ما يعمله اإلنسان من خير أو شر يعلمه اهلل وتكتبه املالئكة، فلكل 
إنسان َمَلَكاِن يحصيان أعامله، أحدهام يكون من جهة يمينه واآلخر من جهة شامله، 

له امَلَلَكاِن. فال تخرج كلمة من فم اإلنسان ول يقوم بعمل مهام كان شأنه إل سجَّ

 قد تغيب عنَّا رقابة الوالدين، أو رقابة املعلم، ونشعر أنه ل يرانا أحد، لكن 
ر أن اهلل يراقبنا، و مالئكته تكتب أعاملنا. علينا أن نتذكَّ

1 - الثقة باهلل تعالى القادر على إهالك املستكبرين.

2 - اإليامن بالبعث والنشور يوم القيامة.

3 - اإليامن بأن اهلل تعالى محيط بكل شيٍء علًما.

4 - استشعار رقابة اهلل علينا في كل أقوالنا وأفعالنا وما يدور في خواطرنا.

ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س
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الن�صــــاط

في دراستك السابقة تعلَّمَت قصة نوح $، اكتب ما يأتي:

1 - كيف أهلك اهلل تعالى قوم نوح $.

2 - في أي سورة َدَرست هذه القصة؟

التقويــــــم

1- اكتب من قوله تعالى :

﴿جخ  مخ جس حس﴾ إلى قوله تعالى:﴿          َّ                              ُّ﴾.

2- اذكر معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

ممىم-          َّ                            ُّ﴾. ﴿ جع معجغ - جم حم خم 

3- من خالل آيات الدرس، كيف تردُّ على من أنكر البعث يوم القيامة؟

بت الرسل. 4- من خالل الدرس اذكر أمثلة ألمم سابقة كذَّ

5-  اذكر القيم املستفادة من الدرس.

40
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الدرس الثالث: سورة خل اآليات )19 - 35(

1 - اإليامن بالبعث والنشور يوم القيامة.
2 - مشاهد من يوم القيامة.

3 - لكل نفس يوم القيامة َمَلٌك يقودها إلى الحساب، وَمَلٌك يشهد عليها.
ؤ بعضهم من بعض. 4 - تخاصم أهل النار، و تبرُّ

5 - جزاء الكافرين جهنم، وجزاء املتقين الجنة.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدرس

مت   رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ    ّٰ         ﴿
نت ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك 
مك ىك يك مل ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن ين 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  مي  زي  ري  ٰى 
مب هب جت  حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس  حس 
مغ  جغ  مع  جع  مظ   حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس 
جف حف خف مف حق مق جك حك  خك لك مك جل حل خل 
مل هل جم حم خم  مم جن حن خن من هن جه مه ٰه جي 
حي  خي مي هي مئ هئ مب هب مت هت مث  هثمس هس 

مش هش لك مك مل من هن مي هي َّـ  ﴾
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معناهاالكلمة
ة املوت التي ُتذهب العقل.رئ  زئ شدَّ

تهرب وتفزع منه.مب

ملكان أحدهام يسوقها إلى الحساب، واآلخر يشهد لها ىث يث
أو عليها بام عملت.

فبصرك اليوم حادٌّ نافٌذ ُتدرك به ما أنكرته في الدنيا.ىل يل ام

رن زن من نن ىن 
ين

ل به: هذا ما عندي من عمله معدٌّ ُمْحَضٌر  قال املَلُك املوكَّ
بال زيادة ول نقصان.

رافٌض للحق معانٌد له.ىي  يي

ظاهر الشك مفتٍر على اهلل.هئ

َأْشَرَك باهللِ وَعَبَد معه غيره.خب مب هب جت  حت

قال قرينه من شياطين الجن أو اإلنس: ما أجبرته على جح مح جخ مخ جس
الغواية والطغيان.      

حن  جن  مم  خم 
خن

قّربت لهم في مكان غير بعيد منهم.

كثير الرجوع إلى اهلل تعالى وطاعته.جي

كثير الحفظ لحدود اللَّه وشرائعه.حي

تائب إلى اهلل، مقبل على طاعته.مت

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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نت  مت   رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ    ّٰ         ﴿
ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 
يك مل ىل يل ام  مم﴾بعد أن بيَّن اهلل تعالى في اآليات السابقة أنَّ لكل 
إنسان َمَلكان يكتبان كل أعامله بَيَّن في هذه اآليات أنَّ مصير كل إنسان هو املوت 

يوم تأتي سكرة املوت فيقال لإلنسان: هذا الذي كنت تهرب منه.

دة على البعث يوم ُينفخ في الصور فيبعث اهللُ الناَس من   ثم جاءت اآليات مؤكِّ
قبورهم وتأتي كل نفس معها ملكان: أحدهام سائق يسوقها إلى الحساب، واآلخر 
يشهد لها أو يشهد عليها بام عملت، ثم يقال للكافر والعاصي لقد كنت في الدنيا 
غافال عن هذا املصير وهذا اليوم، فرفعنا عنك الحجاب الذي كان بينك وبين أمور 

اآلخرة، فاليوم ُتبصر ما أنكرته في الدنيا حقيقة ماثلة أمامك.

﴿رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي  يي جئ حئ خئ 
مئ هئ جب حب خب مب هب جت  حت خت مت هت مث حج مج جح مح 
ر هذه اآليات حال اإلنسان عندما  جخ مخ جس  حس خس مس حص خص مص﴾ تصوِّ
يقف للحساب فيقال للسائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل من كفر باهلل وأشرك 
به، و كل مكابر معاند للحق وأهله، معارض له بالباطل كثير املنع للخير كالزكاة 
والصدقة وصلة الرحم واإلنفاق في سبيل اهلل، وهو ﴿مئ هئ﴾ وهذه كلها 

صفات أهل النار، فيجب أن نحذرها. 

وفي ذلك اليوم يحاول الكافر والعاصي التنصل من مسؤوليته عن أفعاله وُيلقي 
بالتبعة على قرينه من شياطين الجن أو اإلنس،  فيدافع القرين عن نفسه أمام اهلل 
عز وجل فيقول: يا رب إني لم أجبره على الغواية والطغيان ولكنَّه كان في ضالل، 

�صرح الآيات:
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ُمْؤثًرا للباطل، بعيًدا عن الحق، وهذا اعتراف من قرينه الشيطان أنَّه لم يجبره ولكنَّه 
كان يدعوه فقط وهو يستجيب، كام قال تعالى: 

ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف   ﴿ىف 
زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام 
ميني ىي يي جئ حئخئ مئ هئ  جب حب خب مب هب جت 

حت خت  مت هتمث حج مج جح مح جخ مخ ﴾ ]إبراهيم [ .

ثم يأتي موقف الفصل في الخصومة بين ذلك اإلنسان وقرينه من شياطين الجن 
أو اإلنس، فيقول عز وجل:

﴿ جض حض خض مض حط مظ  جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق 
جن  مم  خم   حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك   جك 
حن خن من هن جه مه ٰه جي حي  خي مي هي مئ هئ مب هب 
مت هت مث  هثمس هس مش هش لك مك مل من هن مي هي َّـ  ﴾.

مت   أي: ل تتخاصموا ول تتجادلوا عندي في موقف الحساب فإني قد قدَّ
إليكم في الدنيا باإلنذار والوعيد، وأرسلت إليكم الرسل، وأنزلت الكتب، وقامت 
ل الحكم والقول  ، ولن يبدَّ عليكم الحجج والبراهين، فعذركم اآلن غير نافع لديَّ
الذي قضيته، فقد قضيت عليكم بالعذاب، ليس ظلًما لكم فإني ل أظلم أحًدا من 

العباد، وإنام جزاء ألفعالكم في الدنيا. 

د اآليات على تحقيق وعيد اهلل لهم بأنَّ العذاب سيحل بهم في نار جهنم،  ثم تؤكِّ
وأنَّها ل تشبع بل تطلب الزيادة بعد امتالئها غيظا على العصاة.

ب لهم الجنة من ساحة  وباملقابل بيَّن اهلل تعالى وعده للمتقين بالجنة، وأنَّه ُيقرِّ
الحساب لينتقلوا إليها بسهولة وتكريم.
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 الناس يوم القيامة فريقان:  فريٌق في قمة السعادة والفرح ، وفريٌق في 
منتهى الحسرة والندم.

الفريق األول : أتباع الرحمن املتقون الحافظون لحدود اهلل تعالى.

أ منهم.  الفريق الثاني : أتباع الشيطان الذين وسوس لهم ثم تبرَّ

فعلينا أن نختار جيًدا مع من نريد أن نكون، وأن نعمل لذلك.

ــل اأَتــــاأمَّ

 ثم تقول لهم املالئكة: هذا النعيم الذي ترونه في الجنة هو ما ُوِعدتُّم به في كتب 
ربكم، وعلى ألسنة الرسل الذين أرسلهم اللَّه لكم، وهذا الثواب بعينه هو للمتقين 
اللَّه تعالى وطاعته، والحفظ لحدوده وشرائعه،  الذين من صفاتهم الرجوع إلى 

الذين يخافون اهلل ويؤمنون باليوم اآلخر والجنة والنار. 

ُب بهم في الجنة ويقال لهم: ادخلوا الجنة بسالم من العذاب، ومن  ثم ُيرحَّ
زوال النعم، ومن كل املخاوف، وذلك اليوم هو يوم الخلود الدائم أبدا، الذي ل 
َل عنه، ولهم كل ما يريدون في الجنة، وتشتهيه أنفسهم، وتلذُّ  موت بعده، ول َتحوُّ

ت لهم في خيال. أعينهم من أنواع الخير، التي لم تخطر لهم على بال، ول مرَّ

1 - الستعداد ليوم القيامة وعدم الغفلة عنه.

2 - الحرص على تقوى اهلل للفوز بالجنة التي وعدنا اهلل تعالى بها.

3 - الحذر من اتِّباع الشيطان ومن الستجابة لوسوسته.

4 - اجتناب قرناء السوء.

القيم امل�صتفادة من الدر�س
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الن�صــــاط
حاسب نفسك، واكتب أعامل يومك من الصباح حتى املساء - إذا أردت 

أن تكون من املتقين.

التقويــــــم

1 - اكتب من قوله تعالى: ﴿            ّٰ رئ  زئ مئنئ﴾. 

إلى قوله تعالى: ﴿مي هي﴾.

2 - اذكر معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

﴿ مب- جي- ىل يل ام ﴾.

3 - احتوت اآليات على وعٍد ووعيد ، بيِّن ذلك.

4 - كيف تنصح صديقك إذا رأيته يستجيب لوسوسة الشيطان ورفقاء السوء؟

5 - اذكر صفات املتقين التي تناولتها اآليات.

أ  بعضهم من بعض. 6 - بيِّن كيف يتخاصم أهل النار، ويتبرَّ

7 - اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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الدرس الرابع: سورة خل اآليات )3٦-آخر السورة( 

1 - بعض مظاهر قدرة اهلل تعالى.
2 - أهمية الصبر والتسبيح في مواجهة الشدائد.

3 - املؤمن يهتدي بالقرآن الكريم ويعمل به.
4 - العتبار بهالك األمم السابقة.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدر�س

خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 

من ىن ين جه مه ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ      ُّ      ِّ  ّٰرئ زئ مئ نئ 

ىت  نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ   ىئ 

يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 

زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

نن ىن ين ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ 

مئ  هئ جبحب خب مب هب جت حت خت مت هت مثحج  مج جح 

مح جخمخ جس حس خس مس حص خص  ﴾
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معناهاالكلمة
األمة والجامعة والجيل من الناس.يل جم

أعظم منهم قوًة.خم مم ىم

بحثوا وفتَّشوا وساروا في األرض.يم جن  حن

هل من مهرٍب أو ملجأ من عذاب اهلل.خن من ىن

يه جي حي  خي 
مي

رون ويتدبَّرون. ملوعظٌة يتعظ بها العقالء الذين يفكِّ

ما أصابنا من تعب وإعياء.ىئ يئ  رب زب

أعقاب الصلوات.يف ىق

يوم ينادي املَلُك للبعث والحساب بالنفخ في الصور.لك مك ىك

حئ خئ مئ  هئ 
جبحب

ُق األرض ويخرج املوتى مسرعين. يوم َتَتشقَّ

ذلك بَْعٌث وَجْمٌع سهٌل علينا.خب مب هب جت

لست بمسلَّط عليهم تجبرهم على اإليامن.مج جح مح جخمخ

معاين الكلمات والرتاكيب: 

�صرح الآيات:

بعد أن أنذر اللَّه تعالى منكري البعث بالعذاب األليم في اآلخرة في اآليات 
ه إليهم بالتهديد واإلنذار بعذاب الدنيا املْهِلِك، فقال تعالى:  السابقة، توجَّ

من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
ىن ين جه مه ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى              ٌّ﴾
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بون من قريش وغيرهم كم أهلكنا قبلهم من أمم وجامعات  ألم يعلم هؤلء املكذِّ
كانوا أكثر منهم عدًدا، وأشد منهم قوة، وقد طافوا في البالد يبتغون األرزاق واملتاجر 
واملكاسب، أكثر مام طفتم بها، فهل كان لهم من مفرٍّ أو مهرٍب يهربون إليه من قضاء 
اهلل و يتخلَّصون به من العذاب؟ وهل نفعهم ما جمعوه من أموال، ورّد عنهم عذاب 
اللَّه ملا جاءهم؟ فأنتم أيضا ل مفرَّ لكم ول مهرب من عذاب اهلل إذا استمريتم في 
كفركم، ثم يبين اهلل تعالى أنَّ في إهالك تلك األمم عظة وتذكير وعبرة ينتفع بها 

من كان له  قلب وعقل يعي به، أو سمع يصغي به إلى املوعظة فيعتبر بها.

ر اللَّه سبحانه ببعض مظاهر قدرته، فقال:  ثم ذكَّ

﴿   ٍّ    َّ      ُّ      ِّ  ّٰرئ زئ مئ نئ ىئ يئرب 
زث  رث  يت  ىت  نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب 
مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق ﴾ لقد خلقنا السموات واألرض 
إعياء  ول  تعب  أي  أصابنا  وما  ستة  أيام  في  املخلوقات  عجائب  من  بينهام  وما 
واألرض  السموات  اللَّه  خلق  قالوا:  فإنهم  اليهود،  على  ردٌّ  وهذا  َنَصب،  ول 
فأنزل  السابع،  اليوم  استراح في  ثم  الجمعة،  أولها األحد، وآخرها  أيام  في ستة 
قول  على  يصبر  بأن   � النبي  تعالى  اهلل  وأمر  قالوه،  فيام  تكذيبهم  تعالى  اللَّه 
املكذبين مع إقامة الحجة عليهم والستمرار في تبليغ الرسالة، وأن يستعين على 
فالتسبيح  الصلوات،  وبعد  الليل  وفي  آخره  وفي  اليوم  أول  في  بالتسبيح  ذلك 
الضيق،  اإلنسان  عن  وتدفع  الصبر،  على  تعين  فهي  عظيم  شأن  لها  مهمة  عبادة 
 وتمنحه الرضا، يقول اهلل تعالى: ﴿         ّّٰٰ رئ  زئ مئ نئ ىئ يئ رب
مث  زث   تعالى:﴿رث  اهلل  وقال  ﴾]الحجر[،  زت  رت  يب  ىب   نب  مب  زب   

ىل  مل  يك  ىك  لكمك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
يل ام مم رن زن ﴾]طه[.

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



48

القرآن الكريم للصف السابع

بون من قريش وغيرهم كم أهلكنا قبلهم من أمم وجامعات  ألم يعلم هؤلء املكذِّ
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زث  رث  يت  ىت  نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب 
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الرسول �:  مخاطبة  القيامة  يوم  البعث  عن  الحديث  في  اآليات  وتستمر 
نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  ﴿اك 
ىن ين ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ 

جبحب خب مب هب جت حت﴾.

 انتظر أيها الرسول صيحَة القيامة: يوم ينادي املنادي لجمع الناس إلى موقف 
الحساب والجزاء، يوم يحيي اهلل املوتى فيخرج الناس من قبورهم سراعا وذلك 

حشر سهل يسير على اهلل عز وجل.

﴿خت مت هت مثحج  مج جح مح جخمخ جس حس خس مس حص خص﴾ 
في هذه اآلية توجيه لرسول اهلل �، وتهديد للكفار بأنَّ اهلل تعالى مطَّلع على ما 
يقولون من إنكاٍر للبعث وسخرية واستهزاء، فليس عليك أيها النبي أن تجبرهم 

على اإليامن، وإنام عليك أن تدعوهم فقط.

ملن  بالقرآن  بالتذكير  باألمر  اختتمت  بالقرآن،  بالقسم  السورة  افتتحت  وكام 
يخاف وعيد اهلل وتهديده، وهم املؤمنون، فإنَّه ل ينتفع بالقرآن غيرهم.

ته وجبروته مهام بلغ، فقد أهلك اهلل شعوبًا وأمًما  على اإلنسان ألَّ يغترَّ بقوَّ
﴿مك  تهم قوتهم فقالوا:   أشدَّ قوة ألنهم جحدوا بآياته، مثل عاد عندما غرَّ
ىك يك مل﴾ فردَّ اهلل تعالى عليهم:﴿يل ام مم رن  زن من نن ىن 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ٰىري  ين 
مج   مثحج  هت  مت  حتخت  جت  هب  مب  خب  حب   جب 

جح مح جخ ﴾ ]فصلت[.

ــل اأَتــــاأمَّ
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الن�صــــاط
ورد في سورة )الفجر( ِذكٌر لعدد من األقوام التي خلقها اهلل تعالى، ولكنَّها 
أفسدت في األرض فنزل بها  العذاب، ما أسامء هذه األقوام؟ اكتب اآليات 

التي ذكرت ذلك في كراستك.

1 - اإلكثار من ذكر اهلل اهلل تعالى وتسبيحه.
2 - الستعانة بالصبر والتسبيح في مواجهة الشدائد.

3 - حب النبي � والقتداء به.
4 - الستعداد بالعمل الصالح ليوم القيامة.

5 - الهتداء بالقرآن الكريم، والنتفاع بام فيه من مواعظ.

القيم امل�صتفادة من الدر�س

التقويــــــم

1- اكتب اآليات من قوله تعالى:﴿   ٍّ    َّ      ُّ       ِّ﴾.

إلى قوله تعالى:﴿خس مس حص خص﴾.

2 - اذكر معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

مج جح مح جخمخ﴾ حئ خئ مئ  هئ جب-   - ﴿خن من ىن 

3 - ملاذا قصَّ اهلل تعالى علينا أخبار األمم السابقة؟
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4 - ضع عالمة)  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة  الخطأ فيام 
يأتي:

)    (  ا ( معنى ﴿يف ىق﴾ هو أعقاب الصلوات.   
)    ( ب( مهمة النبي � أن يجبر الناس على اإليامن.     
)    ( جـ( جمع الناس إلى موقف الحساب سهل على اهلل يسير.          
)    ( د( التسبيح عبادة تعين املؤمن على الصبر في سبيل اهلل.  
)    ( هـ( ينتفع العقالء املتدبِّرون بالعبرة والعظة من األمم السابقة.      

5- اذكر القيم املستفادة من الدرس.

1 -  اذكر من سورة )خل( اآليات التي تدل على املعاني اآلتية:

  أ - إنكار الكفار للبعث وردُّ اهلل عليهم.
ب - ِعْلم اهلل تعالى محيط بكل شيء حتى وساوس النفس.

جـ- الستعانة بالصبر وتسبيح اهلل في مواجهة الشدائد.
د -  اهلل تعالى قادرعلى إهالك املكذبين ولو كانوا أشد بطًشا من كفار قريش 

وغيرهم.

2 - اذكر معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

ىئ يئ  رب زب﴾  - مب   - من ىن   - ﴿يم جن 

تقومي الوحدة
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3 - ضع عالمة)  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×(  أمام العبارة  الخطأ فيام يأتي:
)    (  أ ( استبعد كفار قريش البعث يوم القيامة.                  
)    ( ب( أصحاب األيكة هم من بقايا قوم ثمود.    
)    ( جـ( اهلل تعالى يعلم ما توسوس به نفس اإلنسان.           
)    ( د ( يوم القيامة يتخاصم أهل النار ثم يدخلون الجنة.       
)    ( هـ( احتج اهلل على املنكرين للبعث بخلقهم أول مرة.       

4 - ضع خًطا تحت اإلجابة الصحيحة فيام يأتي:

أ (  معنى ﴿ٰى                            ٌّ                   ٍّ                                َّ﴾:

1 - ما  تتشقق عنهم األرض.

2 - ما تأكل األرض من أجسادهم.

3 - ما تخرجه األرض من باطنها.
ب(  ﴿جح مح جخ مخ جس﴾ املقصود بالقرين هنا:

1 - امَلَلك       2 - الشيطان.        3 - الصديق الصالح.

جـ( ﴿حط مظ﴾ هم:
3 - قوم صالح $. 2 - قوم شعيب $.  1 - قوم نوح $. 

د (  ﴿لك مك ىك يك مل ىل﴾ هو:
1 - َمَلٌك ينادي للبعث.

2 - يناديهم مناد لإليامن.
3 - يناديهم الرسول � .
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ثانيًا: مجال التجويد

• الدرس األول: التعريف بعلم التجويد.
• الدرس الثاين: النون الساكنة والتنوين.

• الدرس الثالث: اإلظهار.
• الدرس الـرابع:  اإلدغام.

• الدرس اخلامس: اإلقاب.
• الدرس السادس: اإلخفاء.

    تقويم املجال

ول
 األ

الفصل الدراسي
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الدرس األول: التعريف بعلم التجويد 

1 - ِحفُظ اهلل تعالى للقرآن الكريم.
2 - تعريف التجويد.

3 - كيف نتعلَّم التجويد.

مل  يك  ﴿ىك  تعـالـــى:  قــال 
من  زن  رن   مم  ام  ىليل 
زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

مي ني  ىي يي ﴾.]الشعراء[

ِمْن رعاية اهلل تعالى لهذه األمة َأْن َحِفَظ اهللُ لها كتاَب هدايتها  وهو القرآن الكريم، 
قال تعالى:﴿يل ام مم رن زن من نن ىن  ﴾ ]الحجر[ فال يستطيع أحد 
أن يزيد فيه أو ُينقص، وعندما أنزله اهلل على نبينا محمد � اهتمَّ النبي بكتابته، 
فاختار عليَّ بن أبي طالب $ ليكتبه، فكان جبريل ينزل بالوحي على النبي � 
يقرؤه عليه، ويخبره بموضع كل آية وكل سورة، والنبي يقرؤه على علي بن أبي 
طالب فيكتبه كام قرأه عليه رسول اهلل �، وكان بعٌض من الصحابة يكتب آياٍت 
من القرآن لنفسه، وقد حفظه عدد منهم عن رسول اهلل غيًبا في صدورهم، واستمرَّ 
اه املسلمون جياًل  اهتامم املسلمين بالقرآن حفًظا وكتابًة في كل عصر، وهكذا تلقَّ

بعد جيل حتى وصل إلينا كام أنزله اهلل تعالى.

خ لدينا أنَّ القرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أنزله   فيجب أن يترسَّ
اهلل على نبينا محمد � قراءًة وجمًعا وترتيًبا.

القرآن،  العربية وشاع الخطأ في قراءة  بين األمم غير  انتشر اإلسالم  وعندما 

نتعلم من الدر�س

ِحْفُظ اهلل تعاىل للقراآن الكرمي
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الدرس األول: التعريف بعلم التجويد 
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2 - تعريف التجويد.
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قال تعالى:﴿يل ام مم رن زن من نن ىن  ﴾ ]الحجر[ فال يستطيع أحد 
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طالب فيكتبه كام قرأه عليه رسول اهلل �، وكان بعٌض من الصحابة يكتب آياٍت 
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تعريف التجويد

كيف نتعلَّم التجويد؟

َعَمَد العلامء إلى وضع أسس وضوابط لقراءة القرآن الكريم، حتى صارت ِعْلًما 
قائًما بذاته يسمى علم التجويد.

مخرجه  من  حرف  كل  بإخراج  الكريم  القرآن  قراءة  تحسين  هو:  التجويد 
تميَّزه عن غيره من مخرج،  وصفة،  التي  الصفات  ه من  الصحيح، وإعطائه حقَّ

وغنة، ومد، وترقيق وتفخيم، وغير ذلك من أحكام التجويد.

ب على تطبيقها، ويكون  ف على أحكام التجويد، والتدرُّ نتعلَّم التجويد بالتعرُّ
ذلك باآلتي:

1 - اللتحاق بحلقات تعليم القرآن في املساجد.
2- الستامع إلى تسجيالت املقرئين املشهورين مثل املنشاوي وغيره.

3- مالزمة قراءة القرآن الكريم يومًيا بترتيل وتدبر.
4 - حضور صالة الجامعة في املسجد، والستامع إلى قراءة اإلمام.

5- تدارس القرآن الكريم مع أفراد األسرة. 

ل اهلل بحفظ القرآن الكريم من التحريف. 1- تكفَّ
2- التجويد: هو تحسين قراءة القرآن الكريم بإخراج كل حرف من مخرجه 

ه من الصفات. الصحيح، وإعطائه حقَّ
ب على تطبيقها. 3- نتعلَّم التجويد عن طريق معرفة أحكام التجويد، والتدرُّ

اخلال�صة
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الن�صــــاط
1 - تضم مكتبة الجامع الكبير بصنعاء نسخًة نادرًة من القرآن الكريم اشتهرت 

بأن الذي كتبها هو اإلمام علي بن أبي طالب $.

قم مع زمالئك بزيارة للجامع الكبير - إن أمكن - والطالع على هذه    -
النسخة، أو ابحث  عن صور لها واحتفظ بها. 

2- قال تعالى:﴿يل ام مم رن زن من نن ىن  ﴾ ]الحجر: ٩[

جدار  على  وعلِّقها  وجميل،  عريض  بخط  لوحة  على  اآلية  هذه  اكتب 
فصلك.

التقويــــــم

1 - ما هو التجويد.

2 - كيف نتعلَّم التجويد؟

3-  ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

)     ( ل اهلل تعالى بحفظ القرآن الكريم.     أ - تكفَّ

)     ( ن قراءة القرآن.    ب - َتعلُّم التجويد يحسِّ

)     ( جـ - العلامء هم من وضع أسس وضوابط علم التجويد. 

)     ( ض للتحريف والتبديل.   د - القرآن الكريم معرَّ
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الدرس الثاني: النون الساكنة والتنوين 

1 - تعريف النون الساكنة.
2 - تعريف التنوين.

3- الفرق بين النون الساكنة والتنوين، نطًقا ورسًما.
4- أحكام النون الساكنة والتنوين في التجويد.

هي النون الخالية من الحركة: )ضمة، فتحة، كسرة(.

األمثلة:

َأْقَرُأ األَْمثَِلَة، َوَأْنطُِقَها َكَما َأْسَمُعَها ِمْن ُمَعلِِّمي:

 أ ( َمْن - إِْن  - َعنَْك  - ينْظرون.

ب( آمنُوا - َنعلم  - عِن اليميِن. 

لَت أمثلة املجموعة )أ(، فإنك تجد أن النون في الكلامت املذكورة نوٌن  إذا تأمَّ
ساكنة؛ ألنها خالية من الحركات ) الضمة - الفتحة - الكسرة(.

لَت أمثلة املجموعة )ب(، فإنك تجد أن النون في الكلامت املذكورة  وإذا تأمَّ
ليست نوًنا ساكنة، ولكنها متحركة بضمة، أوفتحة، أو كسرة.

نتعلم من الدر�س

اأوًل: النون ال�صاكنة:
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هو عبارة عن نون ساكنة زائدة ُتنَْطُق في آخر الكلمة ول ُتْكَتُب، وُيرمز لها عند 
الكتابة بضمتين)ـُـُ (، أو فتحتين ) ـًـ (، أو كسرتين ) ـٍـ (.

األمثلة:

َأْقَرُأ األَْمثَِلَة، َوَأْنطُِقَها َكَما َأْسَمُعَها ِمْن ُمَعلِِّمي:

 أ (  ﴿خل مل ىل﴾.

ب( ﴿مق جك﴾.

ج(  ﴿رب زب مب نب ىب﴾.

كلٍّ  آخر  أن  تجد  السابقة،  األمثلة  في  خط  تحتها  التي  الكلامت  ْلَت  تأمَّ إذا 
املثال  في  له  ُرمز  وقد  الكتابة،  عند  يظهر  ول  فقط  النطق  عند  يظهر  تنويٌن  منها 
له في  بفتحتين﴿مق﴾، وُرمز  املثال )ب(  له في  ﴿خل﴾، وُرمز  )أ( بضمتين 

املثال)ج( بكسرتين ﴿مب﴾.

           ثالثًا:اأحكام النون ال�صاكنة والتنوين:

 للنون الساكنة والتنوين في التجويد أربعة أحكام هي:

اإلظهار ،  اإلدغام  ، اإلقالب ،  اإلخفاء.

ــنــــوين: ثانيًا: التَّ
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اخلال�صة
النون الساكنة: هي النون الخالية من الحركة: )ضمة، فتحة، كسرة(.

التنوين: هو نون ساكنة زائدة ُتنطق في آخر الكلمة ول ُتكتب، وُيرمز لها 
عند الكتابة بضمتين)ـُـُ (، أو فتحتين ) ـًـ (، أو كسرتين ) ـٍـ (.

للنون الساكنة والتنوين في التجويد أربعة أحكام هي:

اإلظهار، اإلدغام، اإلقالب، اإلخفاء.

قال تعالى:

أوالتنوين،  الساكنة  النون  فيها  التي  الكلامت  واستخرج  السابقة  اآليات  اقرأ 
وضعها في الجدول اآلتي:

تدريب

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  ﴿حم 
ُّ ٰرٰى   ٌٍّّ  َّ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه 

    ِّ     ّٰرئزئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  نب ىب يب رت 
زت متنت ىت يت رث زث مث نث  ﴾.
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الن�صــــاط
دة، ثم استخرج منها الكلامت التي فيها نون  اقرأ سورة )الفلق( قراءة مجوَّ

ساكنة أو تنوين، وضع ذلك في  جدول واعرضه على معلمك.

1- ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ 

قال اهلل تعالى: ﴿ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل  يل   -2
زي  ري  ٰى  ين   ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

مي ني ﴾ ]الواقعة[.

- استخرج الكلامت التي فيها نون ساكنة أو تنوين، وضعها في جدول.

التقويــــــم

التنوينالنون الساكنةالكلمة
تنوين بالضمل يوجدخن

....................نون ساكنة وسط الكلمةمن

........................................جه

........................................مي

........................................رت

تنوين بالفتح....................ٰذ

........................................ٰر

تنوين بالضم....................نئ
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الدرس الثالث: اإلظـهـار الَحـْلِقي 

1 - تعريف اإلظهار.
2 - حروف اإلظهار.

3 - نطق اإلظهار نطًقا صحيًحا.

اإلظهار لغًة: البيان والوضوح

اصطالًحا: هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين من مخرجهام من غير غنة، عندما 
يأتي بعدهام أحد الحروف الستة التالية: )ء ، هـ ، ع ، ح ، غ ، خ( 

والتي تسمى حروف اإلظهار، وسواء كان التقاؤهام في كلمة واحدة أو كلمتين، 
وهذه الحروف مجموعة في أوائل كلامت البيت اآلتي:

علًمـــا هـــاك  خاســـرأخـــي  غيـــر  حـــازه 

َي باإلظهار الَحْلِقي؛ ألن حروفه الستة تخرج من الحلق. َوُسمِّ

نتعلم من الدر�س

تعريف الإظهار:
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األمثلة:
َأْقَرُأ األمثلَة في الجدول التالي، وَأْنطُِقَها كام َأْسَمُعها من معلِّمي:

حرف م
اإلظهار

األمثلة مع التنويناألمثلة مع النون الساكنة
في كلمتين فقط مثال من كلمتينمثال من كلمة

ٰى ريمم ىمٰهالهمز )ء(1

ىل يلمه ٰهحنخنالهاء )هـ(2

ٰذ ٰرىف يفٰىالعين )ع(3

لك مكنن ىنيكالحاء )ح(4

يي  ٰذىي يي جئىي     ييالغين )غ(5

جه مهخل مل هلحنالخاء )خ(6

لت الكلامت التي تحتها خط في األمثلة السابقة، فإنك تجد أن النون  إذا تأمَّ
الساكنة أو التنوين، قد جاء بعد كل منهام حرف من حروف اإلظهار، فيكون حكم 

النون الساكنة أوالتنوين هو اإلظهار - كام تسمعه من معلمك.

ْلَت في إظهار النون الساكنة عندما أتى بعدها حرف من حروف اإلظهار،  وإذا تأمَّ
تجد أنَّه في كلمة واحدة مثل )أْنَعْمَت( أو في كلمتين مثل )ِمْن ِعلم(، أما إظهار 

التنوين إذا أتى بعده حرف من حروف اإلظهار فال يكون إل في كلمتين فقط.
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اخلال�صة
1- اإلظهار: هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين من مخرجهام من غير غنة، 

عندما يأتي بعدهام أحد حروف اإلظهار.
2- حروف اإلظهار ستة حروف، مجموعة في أوائل كلامت البيت اآلتي:

علًمـــا هـــاك  خاســـرأخـــي  غيـــر  حـــازه 
َي باإلظهار الحلقي ألن حروفه الستة تخرج من الحلق. 3- ُسمِّ

4- إظهار النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف اإلظهار، يكون في 
كلمة أو في كلمتين.

5- إظهار التنوين إذا أتى بعده حرف من حروف اإلظهار ل يكون إل في 
كلمتين فقط.

قال تعالى:

اقرأ اآليات السابقة واستخرج منها أحكام اإلظهار، مبينًا الحكم والسبب في الجدول 
اآلتي:

تدريب

جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض   حض  جض  ﴿مص 

مغ جفحف خف مف  حق مق جك حك خك لك مك جل حل خل مل 

هل  جمحم خم مم جن حن خن من هن جه ﴾ ]لقمان[
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الن�صــــاط
طابور  إذاعة  في  )القلم(  سورة  من  األولى  عشرة  الخمس  اآليات  اقرأ 

الصباح، مراعًيا تطبيق ما تعلَّمته من أحكام اإلظهار.

1 - ما هو اإلظهار؟ وملاذا ُسمي باإلظهار الحلقي؟

2 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

﴿        ُّ                                                    ِّ                                     ّٰ رئ زئ﴾ حكــم النــون فــي كلمــة )َنْصــُر( إظهــار حلقــي. )      ( أ (  

ب(﴿ين ٰى ري زي مي﴾ حكم النون في )ِمْن َعُدٍو( إظهار حلقي.              )     (

جـ( ﴿مت نت ىت﴾ ل يوجد فيها  حكم إظهار للتنوين .                    )     (

 د ( إظهار النون الساكنة يكون في كلمة أو كلمتين.             )    (

التقويــــــم

السببالحكمالكلمة

النون ساكنة وبعدها حرف إظهار )هـ(....................حط

................................................................إظهارحق مق

....................................................................................جمحم خم

................................................................ليس إظهاًرامن هن
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الن�صــــاط
طابور  إذاعة  في  )القلم(  سورة  من  األولى  عشرة  الخمس  اآليات  اقرأ 

الصباح، مراعًيا تطبيق ما تعلَّمته من أحكام اإلظهار.

1 - ما هو اإلظهار؟ وملاذا ُسمي باإلظهار الحلقي؟

2 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

﴿        ُّ                                                    ِّ                                     ّٰ رئ زئ﴾ حكــم النــون فــي كلمــة )َنْصــُر( إظهــار حلقــي. )      ( أ (  

ب(﴿ين ٰى ري زي مي﴾ حكم النون في )ِمْن َعُدٍو( إظهار حلقي.              )     (

جـ( ﴿مت نت ىت﴾ ل يوجد فيها  حكم إظهار للتنوين .                    )     (

 د ( إظهار النون الساكنة يكون في كلمة أو كلمتين.             )    (

التقويــــــم

السببالحكمالكلمة

النون ساكنة وبعدها حرف إظهار )هـ(....................حط

................................................................إظهارحق مق

....................................................................................جمحم خم

................................................................ليس إظهاًرامن هن
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الدرس الرابع: اإلدغـــــام 

2 - حروف اإلدغام . 1 - تعريف اإلدغام . 
4 - نطق اإلدغام نطًقا صحيًحا. 3 - أنواع اإلدغام.  

لغة:  هو إدخال الشيء في الشيء.
اصطالًحا: هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصيران حرًفا واحًدا مشدًدا.
- إدغام النون الساكنة والتنوين: هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف 

الذي يليهام من حروف اإلدغام، بحيث يصيران عند النطق حرًفا واحًدا مشدًدا. 
وحروف اإلدغام ستة هي:)ي، ن، م، و، ل، ر( وُتجمع في كلمة )يرملون(.

1- اإلدغام بغنَّة: 
هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف اإلدغام بغنة وهي: 

)ي، ن، م، و( مع غنة تسمع عند النطق، ويسمى اإلدغام بغنة 
)اإلدغام الناقص(.

والغنَّة: صوت أغّن يخرج من الخيشوم، ومقدارها حركتان.

نتعلم من الدر�س

تعريف الإدغام:

اأنواع الإدغام:
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األمثلة:
َأْقـَرُأ األمثلـَة فـي الجـدول التالـي، وَأْنطُِقَهـا كام َأْسـَمُعها من معلِّمـي، وأتبيَّن نوع 

اإلدغام:

م
حرف 

اإلدغام بغنَّة
 اإلدغام بغنة 

 اإلدغام بغنة في التنوينفي النون الساكنة

خئ  مئنب ىب) ي (1

ري زيمل  هل) ن (2

نئ  ىئاك لك ) م (3

ىث يثجض  حض) و (4

الساكنة  النون  بعد  جاءت  التي  الحروف  أن  تجد  السابقة  األمثلة  تأملت  إذا 
والتنوين هي أربعة حروف )ي ، ن ، م ، و(.

هذه الحروف ُتجمع في كلمة )ينمو( وتسمى حروف اإلدغام بغنة، فيكون 
حكم النون الساكنة وحكم التنوين هو اإلدغام بغنة.

2- اإلدغام بغير غنة: 
هـو إدخـال النـون السـاكنة أو التنوين فـي أحد حرفي اإلدغـام بغيرغنة، وهام: 

)ل ، ر( ويسـمى اإلدغـام بغيـر غنـة )اإلدغام الكامل( .

األمثلة: 
َأْقـَرُأ األمثلـَة فـي الجـدول التالـي، وَأْنطُِقَهـا كام َأْسـَمُعها من معلِّمـي، وأتبيَّن نوع 

اإلدغام:
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األمثلة:
َأْقـَرُأ األمثلـَة فـي الجـدول التالـي، وَأْنطُِقَهـا كام َأْسـَمُعها من معلِّمـي، وأتبيَّن نوع 

اإلدغام:

م
حرف 

اإلدغام بغنَّة
 اإلدغام بغنة 

 اإلدغام بغنة في التنوينفي النون الساكنة

خئ  مئنب ىب) ي (1

ري زيمل  هل) ن (2

نئ  ىئاك لك ) م (3

ىث يثجض  حض) و (4

الساكنة  النون  بعد  جاءت  التي  الحروف  أن  تجد  السابقة  األمثلة  تأملت  إذا 
والتنوين هي أربعة حروف )ي ، ن ، م ، و(.

هذه الحروف ُتجمع في كلمة )ينمو( وتسمى حروف اإلدغام بغنة، فيكون 
حكم النون الساكنة وحكم التنوين هو اإلدغام بغنة.

2- اإلدغام بغير غنة: 
هـو إدخـال النـون السـاكنة أو التنوين فـي أحد حرفي اإلدغـام بغيرغنة، وهام: 

)ل ، ر( ويسـمى اإلدغـام بغيـر غنـة )اإلدغام الكامل( .

األمثلة: 
َأْقـَرُأ األمثلـَة فـي الجـدول التالـي، وَأْنطُِقَهـا كام َأْسـَمُعها من معلِّمـي، وأتبيَّن نوع 

اإلدغام:
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حرف اإلدغام م
بغير غنة

 اإلدغام بغير غنة 
 اإلدغام بغير غنة في التنوينفي النون الساكنة

ىن ينجف حف) ل (1

جغ مغىئ يئ) ر (2

الساكنة والتنوين قد جاء بعدهام  النون  فإنك تجد  السابقة  تأملت األمثلة  إذا 
الساكنة وحكم  النون  )ل، ر( فيكون حكم  بغير غنة  حرف من حروف اإلدغام 

التنوين هو اإلدغام بغير غنة كام تسمعه من معلمك.

اخلال�صة
التنوين في  أو  الساكنة  النون  الساكنة والتنوين: هو إدخال  النون  إدغام   -1
الحرف الذي يليهام من حروف اإلدغام، بحيث يصيران عند النطق حرًفا 

واحًدا مشدًدا.

2- حروف اإلدغام ستة يجمعها كلمة )يرملون(.

3- اإلدغام نوعان:

أ ( إدغام بغنة: وهو إدخال النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف اإلدغام 
بغنة وهي: )ي ، ن ، م ، و( مع غنة تسمع عند النطق.

التنوين في أحد حرفي  النون الساكنة أو  إدغام بغير غنة: وهو إدخال  ب ( 
اإلدغام بغير غنة، وهام )ل ، ر(.
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- ﴿        ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ﴾. قال اهلل تعالى:  

- ﴿حج مج جح مح جخ مخ جس﴾.    

- ﴿جغ مغ﴾.    

- ﴿ىم يم جن حن خن من﴾.    

- ﴿ىي يي﴾.    

-   اقرأ اآليات السابقة، واستخرج منها إدغام النون الساكنة أو التنوين، مبينًا 
الحكم )بُِغنَّة أو بغير ُغنَّة( والسبب في الجدول اآلتي:

السببالحكمالكلمةم

ل توجد نون ساكنة أو تنوين.....................        ّٰ رئ زئ1

........................................................إدغام بُِغنَّةنئ ىئ2

....................حج مج 3
ألنه أتى بعد النون الساكنة حرف 

إدغام بغنَّة، وهو )الياء(.

ل توجد نون ساكنة أو تنوين.ل يوجد إدغامجح مح4

....................خن من5
ألنه أتى بعد النون الساكنة حرف 

إدغام بغير غنَّة )الراء(.

........................................................إدغام بغير غنَّةمخ جس6

............................................................................جغ مغ7

........................................................إدغام بُِغنَّةىي يي8

تدريب
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- ﴿        ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ﴾. قال اهلل تعالى:  

- ﴿حج مج جح مح جخ مخ جس﴾.    

- ﴿جغ مغ﴾.    

- ﴿ىم يم جن حن خن من﴾.    

- ﴿ىي يي﴾.    

-   اقرأ اآليات السابقة، واستخرج منها إدغام النون الساكنة أو التنوين، مبينًا 
الحكم )بُِغنَّة أو بغير ُغنَّة( والسبب في الجدول اآلتي:

السببالحكمالكلمةم

ل توجد نون ساكنة أو تنوين.....................        ّٰ رئ زئ1

........................................................إدغام بُِغنَّةنئ ىئ2

....................حج مج 3
ألنه أتى بعد النون الساكنة حرف 

إدغام بغنَّة، وهو )الياء(.

ل توجد نون ساكنة أو تنوين.ل يوجد إدغامجح مح4

....................خن من5
ألنه أتى بعد النون الساكنة حرف 

إدغام بغير غنَّة )الراء(.

........................................................إدغام بغير غنَّةمخ جس6

............................................................................جغ مغ7

........................................................إدغام بُِغنَّةىي يي8

تدريب
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الن�صــــاط
اقرأ من أول سورة )الجن( إلى اآلية )21( واستخرج ما فيها من إدغام 
د نوعه، وضع ذلك في جدول، واعرضه على  النون الساكنة والتنوين، وحدِّ

معلِّمك.

1 -  ما هو اإلدغام؟ وماهي أنواعه؟

ــارة  ــام العب ــة )×( أم ــة، وعالم ــارة الصحيح ــام العب ــة )( أم ــع عالم 2 - ض
الخطــأ فيــام يأتــي:

)  (  أ ( حكم التنوين في ﴿يي ٰذ ٰر﴾ إدغام بغنة. 

)  ( ب( الالم والراء من حروف اإلدغام بغنة. 

)  ( ج( الياء والنون من حروف اإلدغام بغيرغنة. 

)  ( د( حكم التنوين في ﴿مئ هئ﴾ إدغام بغيرغنة. 

)  ( هـ( حكم التنوين في ﴿مك ىك﴾  إظهار.  

التقويــــــم
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الدرس الخامس: اإلقالب 

1 - تعريف اإلقالب.       2 - حرف اإلقالب.
3 - نطق اإلقالب نطًقا صحيًحا.

  لغة: هو تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي.
  اصطالًحا: هو قلب النون الساكنة أوالتنوين ميًما مخفاة عند النطق، إذا جاء 

بعدهام حرف الباء )ب( ، سواء كان ذلك في كلمة أو كلمتين.

األمثلة:
َأْقـَرُأ األمثلـَة فـي الجـدول التالـي، وَأْنطُِقَها كام أسـمعها من معلِّمـي، وأميِّز حرف 

اإلقالب:

حرف م
اإلقالب

مثال النون الساكنة
مثال التنوين

كلمتينكلمة

1
الباء )ب(

ىت يت رث زثمم رناك

يف ىق  يقمم جن حن2ّٰ

إذا تأملت األمثلة السابقة تجد أن النون الساكنة والتنوين قد جاء بعدهام حرف 
الباء، فيكون حكم النون الساكنة وحكم التنوين هو اإلقالب، أي نطقهام ميام مخفاًة 

عند الباء - كام تسمعه من معلمك.

نتعلم من الدر�س

تعريف الإقالب:
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الخامس: اإلقالب 

1 - تعريف اإلقالب.       2 - حرف اإلقالب.
3 - نطق اإلقالب نطًقا صحيًحا.

  لغة: هو تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي.
  اصطالًحا: هو قلب النون الساكنة أوالتنوين ميًما مخفاة عند النطق، إذا جاء 

بعدهام حرف الباء )ب( ، سواء كان ذلك في كلمة أو كلمتين.

األمثلة:
َأْقـَرُأ األمثلـَة فـي الجـدول التالـي، وَأْنطُِقَها كام أسـمعها من معلِّمـي، وأميِّز حرف 

اإلقالب:

حرف م
اإلقالب

مثال النون الساكنة
مثال التنوين

كلمتينكلمة

1
الباء )ب(

ىت يت رث زثمم رناك

يف ىق  يقمم جن حن2ّٰ

إذا تأملت األمثلة السابقة تجد أن النون الساكنة والتنوين قد جاء بعدهام حرف 
الباء، فيكون حكم النون الساكنة وحكم التنوين هو اإلقالب، أي نطقهام ميام مخفاًة 

عند الباء - كام تسمعه من معلمك.

نتعلم من الدر�س

تعريف الإقالب:
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السببالحكمالكلمةم

...........................................إدغام بغنةيق اك1

النون الساكنة بعدها )الهمز(.....................اك لك2

النون غير ساكنة.ل حكم فيهايك3

...............................................................مل ىل4

...............................................................ام مم5

التنوين بعده )ميم(.....................مم  رن6

...........................................إظهاررن زن7

النون الساكنة بعدها ).............(.ليست إدغاًما، ول إقالبًازن8

 من٩
النون الساكنة بعدها )فاء(.....................

قال تعالى:

اقرأ اآلية السابقة واستخرج كل كلمة فيها نون ساكنة أو تنوين، واذكر ما فيها 
من األحكام التي سبق دراستها، مع ذكر السبب في الجدول اآلتي:

﴿ىق يق اك لك  مك ىك يك مل ىل يل 

ام مم  رن زن من﴾ ]البقرة: 109[

تدريب
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اخلال�صة
1- اإلقالب: هو قلب النون الساكنة أوالتنوين ميًما مخفاة عند النطق، إذا 

جاء بعدهام حرف الباء )ب(.

2- لإلقالب حرف واحٌد هو الباء )ب(.

3- اإلقالب في النون الساكنة يأتي في كلمة أو كلمتين، وفي التنوين يأتي 
في كلمتين.

الن�صــــاط
استمع إلى سورة )البينة( من تسجيل ألحد املقرئين، ولحظ األحكام 
ب على محاكاته، ثم أسمع ذلك ملعلمك وزمالئك. التي سبق دراستها، وتدرَّ

ف اإلقالب؟ واذكر حرفه؟ 1 - عرِّ

2 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )× ( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

أ - ﴿مج جح﴾ حكم التنوين عند )الباء( إقالب.     )     (

ب-﴿مل ىل يل﴾ حكم التنوين عند )امليم( إدغام بغيرغنة.     )     (

جـ- ﴿جن حن﴾ حكم النون الساكنة عند )الهمز( إظهار.         )     (

د-  ﴿ىل يل﴾ حكم النون الساكنة عند )الراء( إدغام بغنة.         )     (

هـ- ﴿يب رت زت مت نت ىت﴾ ل يوجد إدغام ول إقالب.  )     (

التقويــــــم
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اخلال�صة
1- اإلقالب: هو قلب النون الساكنة أوالتنوين ميًما مخفاة عند النطق، إذا 

جاء بعدهام حرف الباء )ب(.

2- لإلقالب حرف واحٌد هو الباء )ب(.

3- اإلقالب في النون الساكنة يأتي في كلمة أو كلمتين، وفي التنوين يأتي 
في كلمتين.

الن�صــــاط
استمع إلى سورة )البينة( من تسجيل ألحد املقرئين، ولحظ األحكام 
ب على محاكاته، ثم أسمع ذلك ملعلمك وزمالئك. التي سبق دراستها، وتدرَّ

ف اإلقالب؟ واذكر حرفه؟ 1 - عرِّ

2 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )× ( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

أ - ﴿مج جح﴾ حكم التنوين عند )الباء( إقالب.     )     (

ب-﴿مل ىل يل﴾ حكم التنوين عند )امليم( إدغام بغيرغنة.     )     (

جـ- ﴿جن حن﴾ حكم النون الساكنة عند )الهمز( إظهار.         )     (

د-  ﴿ىل يل﴾ حكم النون الساكنة عند )الراء( إدغام بغنة.         )     (

هـ- ﴿يب رت زت مت نت ىت﴾ ل يوجد إدغام ول إقالب.  )     (

التقويــــــم
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الدرس السادس: اإلخفاء 

2 - حروف اإلخفاء. 1 - تعريف اإلخفاء.   
3 - نطق اإلخفاء نطًقا صحيًحا.

ْتُر . لغة: هو السَّ

 اصطالًحـا: هـو النطـق بالنـون السـاكنة أو التنويـن بحالة وسـط بيـن اإلظهار 
ة بـدون تشـديد، عندمـا يأتـي بعدهـام أحـد حـروف  واإلدغـام،  مـع بقـاء الغنَـّ

اإلخفـاء، سـواء كان فـي كلمـة أو كلمتيـن.

 وحـروف اإلخفـاء هـي: ) ص ، ذ ، ث ، ك ، ج ، ش ، ق ، س ، د ، ط، ز ، ف ، 
ت ، ض ، ظ (.

جمعها الشاعر في أوائل الكلامت التالية:

ِصْف َذا َثنَا َكْم َجَاَد َشْخٌص َقْد َسَما            ُدْم َطيًِّبا ِزْد فِْي ُتًقى َضْع َظالًِما

األمثلة:
د حروف  َأْقَرُأ األمثلَة في الجدول التالي، وَأْنطُِقَها كام أسمعها من معلِّمي، وأَحدِّ

اإلخفاء.

نتعلم من الدر�س

تعريف الإخفاء:
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مع التنوينمع النون الساكنةالحرفم
حئ خئزب مبص1

 ام مميي ٰذذ2

جل حلهب جتث3

يث ىفهل جم  حمك4

ىث يثمه ىهج5

نب ىبيم جن حنش6

حب خبيم جنق7

مج جح محخي ميس8

جب حبُّ      ِّ                                                             ّٰد٩

مك  جلجع معط10

يئ ربمم رنز11

   ٌّ                                  ٍّ ىنف12

يم جنجيت13

 ين جهمب  نبض14

مت هتهن جهظ15

إذا تأملـت الكلـامت فـي األمثلـة السـابقة، تجـد أّن النـون السـاكنة أو التنوين 
قـد جـاء بعـد كل منهـام حـرف من حـروف اإلخفـاء، فيكون حكم النون السـاكنة 

أوالتنويـن هـو اإلخفـاء- كام تسـمعه مـن معلمك.
وإذا تأملـت حـروف اإلخفـاء الخمسـة عشـر؛ تجد أنها هي الحـروف املتبقية 
من الحروف الثامنية والعشـرين بعد اسـتبعاد حروف اإلظهار )السـتة(، وحروف 

اإلدغام )السـتة(، وحرف اإلقالب )ب(.
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مع التنوينمع النون الساكنةالحرفم
حئ خئزب مبص1

 ام مميي ٰذذ2

جل حلهب جتث3

يث ىفهل جم  حمك4

ىث يثمه ىهج5

نب ىبيم جن حنش6

حب خبيم جنق7

مج جح محخي ميس8

جب حبُّ      ِّ                                                             ّٰد٩

مك  جلجع معط10

يئ ربمم رنز11

   ٌّ                                  ٍّ ىنف12

يم جنجيت13

 ين جهمب  نبض14

مت هتهن جهظ15

إذا تأملـت الكلـامت فـي األمثلـة السـابقة، تجـد أّن النـون السـاكنة أو التنوين 
قـد جـاء بعـد كل منهـام حـرف من حـروف اإلخفـاء، فيكون حكم النون السـاكنة 

أوالتنويـن هـو اإلخفـاء- كام تسـمعه مـن معلمك.
وإذا تأملـت حـروف اإلخفـاء الخمسـة عشـر؛ تجد أنها هي الحـروف املتبقية 
من الحروف الثامنية والعشـرين بعد اسـتبعاد حروف اإلظهار )السـتة(، وحروف 

اإلدغام )السـتة(، وحرف اإلقالب )ب(.
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اخلال�صة
1 - اإلخفاء: هو النطق بالنون الساكنة أوالتنوين بحالة وسط بين اإلظهار واإلدغام، 

مع بقاء الغنة بدون تشديد، عندما يأتي بعدهام أحد حروف اإلخفاء.
2- حروف اإلخفاء خمسة عشر، ُتجمع في أوائل كلامت البيت اآلتي:

ِصْف َذا َثنَا َكْم َجَاَد َشْخٌص َقْد َسَما        ُدْم َطيًِّبا ِزْد فِْي ُتًقى َضْع َظالًِما

اقرأ اآلية السابقة، واستخرج منها أحكام النون الساكنة والتنوين، واذكر الحكم 
والسبب في الجدول اآلتي:

السببالحكمالكلمةم

1

2

3

4

5

﴿ رت زت مت نتىت يت رث زث  مث نث ىث 

يث ىف﴾ ]األنفال[

تدريب
قال تعالى:
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الن�صــــاط
البيانات  واكتب  زمالئك،  مع  باملشاركة  لوحة  في  التالي  الجدول  ارسم 

املطلوبة داخله، ثم علقها على جدار فصلك.

حروفهتعريفهالحكم
مثــالـــــه

تنويننون ساكنة

اإلظهار

اإلدغام

اإلقالب

اإلخفاء

1- ما هو اإلخفاء؟

د حروف اإلخفاء، ومثِّل لخمسٍة منها في جدول. 2- عدِّ

3 - ضع عالمة)( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة)×( أمام العبارة  الخطأ فيام 
يأتي:

أ - ﴿ىب يب رت  زت مت نت﴾ حكم التنوين عند )الفاء( إخفاء.     )     (

ب- ﴿خس مس حص خص مص﴾ حكم التنوين عند )الراء( إخفاء.   )        (   

جـ- ﴿زئ مئ نئ ىئ يئ﴾ حكم النون عند )الباء( إخفاء.    )     (

التقويــــــم
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الن�صــــاط
البيانات  واكتب  زمالئك،  مع  باملشاركة  لوحة  في  التالي  الجدول  ارسم 

املطلوبة داخله، ثم علقها على جدار فصلك.

حروفهتعريفهالحكم
مثــالـــــه

تنويننون ساكنة

اإلظهار

اإلدغام

اإلقالب

اإلخفاء

1- ما هو اإلخفاء؟

د حروف اإلخفاء، ومثِّل لخمسٍة منها في جدول. 2- عدِّ

3 - ضع عالمة)( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة)×( أمام العبارة  الخطأ فيام 
يأتي:

أ - ﴿ىب يب رت  زت مت نت﴾ حكم التنوين عند )الفاء( إخفاء.     )     (

ب- ﴿خس مس حص خص مص﴾ حكم التنوين عند )الراء( إخفاء.   )        (   

جـ- ﴿زئ مئ نئ ىئ يئ﴾ حكم النون عند )الباء( إخفاء.    )     (

التقويــــــم
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1 -  ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟

2 -  ميِّزحروف )اإلظهار، واإلخفاء، واإلدغام، واإلقالب(، فيام يلي، وضعها 
في جدول:

)ط ، م ، ف ، ر، ب ، و، ص ، ل ، هـ ، ح ، ع(.

3 -  قال تعالى:﴿ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل  يل ام مم 
رن زن من نن ىن ين  ٰى ري زي مي ني  ﴾ ]الواقعة[

استخرج من اآليات السابقة:

- إخفاًء مع التنوين.  - إدغاًما بغنة مع التنوين.   

- إخفاًء مع النون الساكنة.   - إقالبًا عند الباء.   

4 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

 أ - ﴿ٰى ري زي مي ني﴾ حكم التنوين عند )الغين( إظهار.   )      (          

ب- ﴿جن حن﴾ حكم النون الساكنة عند )الهمز( إخفاء.                )      (

جـ- ﴿اك لك مك ىك﴾ حكم التنوين عند )الراء( إقالب .        )      (

 د - ﴿نث ىث﴾ حكم النون الساكنة عند )امليم( إدغام بغنة.          )      (

تقومي املجال
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5 - قارن بين اإلظهار واإلدغام من حيث النطق، والحروف، واذكر مثاًل لكٍل 
منهام.

6 - سمِّ الحكم التجويدي لكل من التعاريف اآلتية:

 أ  - قلب النون الساكنة أو التنوين ميًما مخفاًة عند النطق.

ب - إدخال حرف في حرف مع غنة ُتسمع عند النطق بهام.

حـ - نطق النون الساكنة أو التنوين بتوسط بين اإلظهار واإلدغام.

7- اذكر مثاًل لكل مام يأتي:

 أ  -  اإلظهار مع النون الساكنة.   

ب -  اإلدغام بغنة مع التنوين.

جـ -  اإلخفاء مع التنوين.          

 د -  اإلدغام بغنة مع النون الساكنة.

هـ -  اإلقالب.
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القرآن الكريم للصف السابع

5 - قارن بين اإلظهار واإلدغام من حيث النطق، والحروف، واذكر مثاًل لكٍل 
منهام.

6 - سمِّ الحكم التجويدي لكل من التعاريف اآلتية:

 أ  - قلب النون الساكنة أو التنوين ميًما مخفاًة عند النطق.

ب - إدخال حرف في حرف مع غنة ُتسمع عند النطق بهام.

حـ - نطق النون الساكنة أو التنوين بتوسط بين اإلظهار واإلدغام.

7- اذكر مثاًل لكل مام يأتي:

 أ  -  اإلظهار مع النون الساكنة.   

ب -  اإلدغام بغنة مع التنوين.

جـ -  اإلخفاء مع التنوين.          

 د -  اإلدغام بغنة مع النون الساكنة.

هـ -  اإلقالب.
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ثالثًا: مجال التالوة

الوحدة الأولى: �صورة الحج

• الدرس األول: سورة احلج اآليات )1 - 18 (
• الدرس الثاين: سورة احلج اآليات )19 - 37 ( 

• الدرس الثالث: سورة احلج اآليات )38 - 59 ( 
• الدرس الرابع: سورة احلج اآليات )60 - آخر السورة (

ول
 األ

الفصل الدراسي
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الدرس األول: سورة الحج - اآليات )18-1(

ٱٱٻٱٻ

خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل   

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى              ٌّ                                    ٍّ                     َّ                                          ُّ                ِّ  

يب  ىب  نب  مب   زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ          

رت زت مت نت ىت يت رث  زث مث نث ىث 

ىل  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  ىفيف  يث 

يل ام مم رن زن  من نن ىن ين ٰى ري زي مي 

هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي   ني 

جخ  مح  جح  مج   حج  مث  متهت  خت  حت  جت 

مض  خض  جضحض  مص  خص  حص   مس  خس  حس  جس  مخ 

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ  حط 

مق جك  خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن  

من ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي  يي ٰذ ٰر ٰى

                ٌّ                                      ٍّ                َّ                    ُّ                           ِّ                       ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب 

نب ىب يبرت زت مت  نت ىتيت رث زث مث نث ىث يث 
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الدرس األول: سورة الحج - اآليات )18-1(

ٱٱٻٱٻ

خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل   

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى              ٌّ                                    ٍّ                     َّ                                          ُّ                ِّ  

يب  ىب  نب  مب   زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ          

رت زت مت نت ىت يت رث  زث مث نث ىث 

ىل  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  ىفيف  يث 

يل ام مم رن زن  من نن ىن ين ٰى ري زي مي 

هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي   ني 

جخ  مح  جح  مج   حج  مث  متهت  خت  حت  جت 

مض  خض  جضحض  مص  خص  حص   مس  خس  حس  جس  مخ 

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ  حط 

مق جك  خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن  

من ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي  يي ٰذ ٰر ٰى

                ٌّ                                      ٍّ                َّ                    ُّ                           ِّ                       ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب 

نب ىب يبرت زت مت  نت ىتيت رث زث مث نث ىث يث 
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مم  ام  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  

حئ  جئ  يي  ني ىي   ىن ين ٰى ري زيمي  رن زن مننن 

خئ مئ هئ جبحب خب مب  هب جت حت خت مت هت 

مث حج مج جح  مح جخ مخجس حس خس مس حص خص مص جض  

مف  خف  حف  جف   مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض 

مل  حلخل  جل  مك  لك  خك   حك  جك  مق  حق 

حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن   جن  مم  خم  حم  جم  هل 

هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي   مي  خي 

جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هس   مس 

ىه  مه  جه   ين  ىن  من  خن  حن 

�يه جي حي خي مي  ىي ييٰذ  ٰر ٰى                ٌّ            ٍّ                        َّ                                           ُّ  

             ِّ                 ّٰ رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رت  زت 

يث  نثىث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

زن  رن  مم  ام  ىليل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف 

من نن ىن ين 
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الدرس الثاني: سورة الحج - اآليات )19- 37(

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  زيمينيىي  ري  ٰى 

حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب   جب  هئ 

جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع   مظ  حط  مض  خض  حض 

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق   مف 

خل  حن   جن  مم  خم  جمحم  هل  مل  خل  حل  

خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من 

�مي ىي ييٰذ   ٰر ٰى         ٌّ                                                     ٍّ                                    َّ           ُّ      ِّ              ّٰ

يب  ىب   نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف   ىف  يث  ىث  نث  مث 

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك 

جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  

حئ  خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب 

مح  جح  مج  حج  هتمث   مت  خت  حت  �جت 
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الدرس الثاني: سورة الحج - اآليات )19- 37(

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  زيمينيىي  ري  ٰى 

حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب   جب  هئ 

جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع   مظ  حط  مض  خض  حض 

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق   مف 

خل  حن   جن  مم  خم  جمحم  هل  مل  خل  حل  

خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من 

�مي ىي ييٰذ   ٰر ٰى         ٌّ                                                     ٍّ                                    َّ           ُّ      ِّ              ّٰ

يب  ىب   نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف   ىف  يث  ىث  نث  مث 

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك 

جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  

حئ  خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب 

مح  جح  مج  حج  هتمث   مت  خت  حت  �جت 
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جخ مخ جس حس خسمس حص خص مص جض حض خض مضحط  

مل  خل  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 

من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل 

ٰر   ٰذ  يي  ميىي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 

ٰى                              ٌّ                      ٍّ                             َّ                                      ُّ    ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب 

يت  ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب 

رث زث مث نث ىث يثىف يف ىق يق  اك لكمك ىك 

ىن  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي جئ 

حج   مث  متهت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ   خئ  حئ 

خص  حص  مس   خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

جفحف  مغ  جغ  مع  جع   مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص 

خف مف حق مق  جك حك خك لكمك جل حل خل مل 

84
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الدرس الثالث: سورة الحج - اآليات )38 - 59(

حي   جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن  مم  خم  حم  جم   هل 

خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم  جن حن خن من 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي  حي  جي  يه   ىه  مه  جه  ين  ىن 

ٰى                                   ٌّ                                            ٍّ             َّ        ُّ                                                 ِّ                                                          ّٰ رئ   زئ 

مئ نئ ىئيئ رب زب مب نبىب يب رت زت  مت 

نت ىت يت رث زث مث نث ىث  يث ىف يف 

ىق يق اك لكمك  ىك يك مل ىل يل ام 

مم رن  زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي 

مبهب  خب  حب   جب  مئهئ  خئ  جئحئ  يي  ىي   ني 

مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ 

حق   خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  

خل  مل   خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل 

ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن 

يي ٰذ  ٰر  ٰى          ٌّ           ٍّ                               َّ     ُّ       ِّ         ّٰ رئ زئ مئ  
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الثالث: سورة الحج - اآليات )38 - 59(

حي   جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن  مم  خم  حم  جم   هل 

خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم  جن حن خن من 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي  حي  جي  يه   ىه  مه  جه  ين  ىن 

ٰى                                   ٌّ                                            ٍّ             َّ        ُّ                                                 ِّ                                                          ّٰ رئ   زئ 

مئ نئ ىئيئ رب زب مب نبىب يب رت زت  مت 

نت ىت يت رث زث مث نث ىث  يث ىف يف 

ىق يق اك لكمك  ىك يك مل ىل يل ام 

مم رن  زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي 

مبهب  خب  حب   جب  مئهئ  خئ  جئحئ  يي  ىي   ني 

مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ 

حق   خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  

خل  مل   خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل 

ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن 

يي ٰذ  ٰر  ٰى          ٌّ           ٍّ                               َّ     ُّ       ِّ         ّٰ رئ زئ مئ  
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رت  يب  ىب   نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

ىث  نث  مث  زث  رث   يت  ىت  نت  مت  زت 

يث ىف يف ىق يق اك لك مك  ىك يك مل ىل يل 

ىي   ني  مي  زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن   رن  مم  ام 

جت  مبهب  خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت 

مخ جس حس خس مس  حص خص مصجض حض خض مض حط 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ 

خل  جم   هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  

جن  يم  ىم  مم   خم  جمحم  يل  ىل  مل 

حن خن من ىن ين  جه مه ىه 

ٰى    ٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه 

   ٍّ                                 َّ                                                    ُّ   ِّ           ّٰ رئزئ مئ نئ ىئ يئ  رب 

زب مب نب ىبيب رت  زت مت نت ىت يت

86
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الدرس الرابع: سورة الحج - اآليات )٦0 - آخر السورة(

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  رثزث   

ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   مكىك 

ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 

هت  مت  خت  حت  جت   هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

مث حج مج جح مح  جخ مخ جس حس خس مس حص خص مص 

خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  

يل جم  خك لك مك جل  خل مل ىل  مف حقمق جك حك 

حم خم مم ىم يم جن حن خن  من ىن ين 

جه مه ىه يه جي حيخي مي  ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                    ٌّ     

                                    ٍّ                                                              َّ            ُّ              ِّ   ّٰ رئزئ مئ نئ ىئ يئ  رب

زث  رث  ىتيت  نت  مت   زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب   

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  مثنث 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل 

هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين 

جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  

مح جخ مخ جس حس خس مس حص خص مصجض حض خض  مض حط 
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الدرس الرابع: سورة الحج - اآليات )٦0 - آخر السورة(

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  رثزث   

ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   مكىك 

ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 

هت  مت  خت  حت  جت   هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

مث حج مج جح مح  جخ مخ جس حس خس مس حص خص مص 

خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض  

يل جم  خك لك مك جل  خل مل ىل  مف حقمق جك حك 

حم خم مم ىم يم جن حن خن  من ىن ين 

جه مه ىه يه جي حيخي مي  ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                    ٌّ     

                                    ٍّ                                                              َّ            ُّ              ِّ   ّٰ رئزئ مئ نئ ىئ يئ  رب

زث  رث  ىتيت  نت  مت   زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب   

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  مثنث 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل 

هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين 

جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  

مح جخ مخ جس حس خس مس حص خص مصجض حض خض  مض حط 
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مظ جع مع جغ مغ جف حف خف  مف حق مق جكحك 
ممجن  خم   حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك   خك 
حن خن من هن جهمه ٰه جي حي  خل مل ىل 
ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  حمخم  جم  يل 
ين جه مه ىهيه  جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر    
ٰى             ٌّ                                                                   ٍّ                َّ                    ُّ                                       ِّ                     ّٰ  رئ زئمئ نئ  ىئ يئ 
ىت  متنت  زت  رت  يب   ىب  نب  مب  زب  رب 
لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  زث  رث  يت 
مك ىك يك  مل ىل يل ام مم رن  زن 
ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من 
جتحت  هب  مب  خب  حب  جب   هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي 
خت مت هتمث حج مج  جح مح جخ مخ جس حس 
مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص  خص  حص   مس  خس 

جع  مع جغ مغ جفحف خف مف حق مق جك   
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الوحدة الثانية: �صورة الموؤمنون

• الدرس األول: سورة املؤمنون  اآليات )1 - 35(
• الدرس الثاين: سورة املؤمنون اآليات )36 - 74(

• الدرس الثالث: سورة املؤمنون اآليات )75 - آخر السورة(
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الوحدة الثانية: �صورة الموؤمنون

• الدرس األول: سورة املؤمنون  اآليات )1 - 35(
• الدرس الثاين: سورة املؤمنون اآليات )36 - 74(

• الدرس الثالث: سورة املؤمنون اآليات )75 - آخر السورة(
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الدرس األول: سورة المؤمنون- اآليات )35-1(

ٱٱٻٱٻ

 خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خن 

من ىن ين جه مه ىه  يه جي حي خي مي 

ىي يي  ٰذ ٰر  ٰى  ٌّ  ٍّ     َّ     ُّ    ِّ   ّٰ رئزئ  

رت  يب   ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

ىث  نث  مث  زث   رث  يت  ىت  نت  مت  زت 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق   ىق  يف  ىف  يث 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل 

جب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي 

حب خب مب هب جت حت خت  متهت مث حج مج 

جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح 

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض   خض  حض 

خن  حن   جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مف  

ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ     ٍّ   َّ                     ُّ                                        ِّ                                     ّٰ رئ 

زت  رت  يب  ىب  مبنب  زب  رب   يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

90
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يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت 

رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  

خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن 

مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت  خت مت هت مث 

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

مف   خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض 

هل  مل  خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

جم حم خم مم جن حن خن من هن جه مه ٰه جي حي 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مي  خي 

مي  خي   حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  

ىي يي  ٰذ ٰر ٰى   ٌّ    ٍّ      َّ   ُّ   ِّ      ّٰ  رئ زئ مئ  نئ ىئ

مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب   نب  مب  زب  رب  يئ   

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث 

ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  

حب  جب  هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 

خب مب هب جت حت خت  مت هت 
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يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت 

رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  

خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن 

مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت  خت مت هت مث 

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

مف   خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض 

هل  مل  خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

جم حم خم مم جن حن خن من هن جه مه ٰه جي حي 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مي  خي 

مي  خي   حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  

ىي يي  ٰذ ٰر ٰى   ٌّ    ٍّ      َّ   ُّ   ِّ      ّٰ  رئ زئ مئ  نئ ىئ

مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب   نب  مب  زب  رب  يئ   

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث 

ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  

حب  جب  هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 

خب مب هب جت حت خت  مت هت 
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الدرس الثاني: سورة المؤمنون-اآليات )74-3٦(

حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث 
حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ   حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 
مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك   مق  حق  مف  خف 
هن   من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم   هل 
يل  ىل  مل  خل  مئ   هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه 
ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
جي حي خي مي  ىييي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ   ٍّ  َّ      ُّ
                                   ِّ     ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب  مب 
زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب 
مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث 
ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك 
هئ  مئ   خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  
حج  مث  هت  مت   خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب 
حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس   حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج 
مقجك  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ   حط  مض  خض 
جن   مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك   خك  حك 

92

القرآن الكريم للصف السابع

ىل  مل  خل  خي   حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه   ين 

رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ    ٍّ  ٌّ            

ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب   نب 

ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن   من  زن  رن  مم 

مي ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب خب مب هب 

جس  مخ  جخ  مح  مججح  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت 

حط  مض  خض   حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  

جك  مق  حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  مظجع 

مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  مكجل   لك  خك  حك 

خل  خي   حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن   جن 
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ىل  مل  خل  خي   حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه   ين 

رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ    ٍّ  ٌّ            

ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب   نب 

ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن   من  زن  رن  مم 

مي ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب خب مب هب 

جس  مخ  جخ  مح  مججح  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت 

حط  مض  خض   حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  

جك  مق  حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  مظجع 

مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  مكجل   لك  خك  حك 

خل  خي   حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن   جن 
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الدرس الثالث: سورة المؤمنون-اآليات )75-آخر السورة(

خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

مي  خي  حي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من 

ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٌّ                  ٍّ                  َّ                        ُّ                                         ِّ   ّٰ رئ زئ مئ نئ 

ىئ يئ  ربزب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت  

يقاك  ىق  يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 

نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن 

مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب   هئ  مئ  خئ  حئ 

خس   حس  جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت 

معجغ  جع  مظ  حط   مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق   حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

من  خن  حن  ممجن  خم  حم  جم  هل  مل   خل  حل 

حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هن  

يي  ىي  مي   خي  حي  جي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن 

مئ  زئ  رئ  ٰذٰر     ٰى                      ٌّ                         ٍّ                                                             َّ                ُّ                          ِّ             ّٰ 

ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب   يئ  ىئ  نئ 
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لك  اك  يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم   ام  يل  ىل  مل  ىكيك  مك 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى 
جب حب خب  مب هب جت حت خت مت هتمث حجمج جح 
مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص مص جض حض خض  مض حط 
مق  حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 
جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك   خك  حك  جك 
مل  خل  مه   جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  
من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن ين جه مه ىه  يه جي حي خي مي ىي يي 
ٰذ  ٰر  ٰى          ٌّ      ٍّ   َّ   ُّ    ِّ                      ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ 
يئ رب زب مب نب ىب يب رت  زت مت نت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت 
من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك   لك  اك  يق 
هئ  مئ   خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن 
مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  حب  جب 
جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج 
جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض  حض 

حك  خك لك مك جل حل خل مل هل جم حم   
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لك  اك  يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم   ام  يل  ىل  مل  ىكيك  مك 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى 
جب حب خب  مب هب جت حت خت مت هتمث حجمج جح 
مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص مص جض حض خض  مض حط 
مق  حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 
جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك   خك  حك  جك 
مل  خل  مه   جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  
من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن ين جه مه ىه  يه جي حي خي مي ىي يي 
ٰذ  ٰر  ٰى          ٌّ      ٍّ   َّ   ُّ    ِّ                      ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ 
يئ رب زب مب نب ىب يب رت  زت مت نت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت 
من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك   لك  اك  يق 
هئ  مئ   خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن 
مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  حب  جب 
جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج 
جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض  حض 

حك  خك لك مك جل حل خل مل هل جم حم   

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



95

الوحدة الثالثة: �صورة النور

• الدرس األول: سورة النور  اآليات )20-1(
• الدرس الثاين: سورة النور اآليات )21 - 40(

• الدرس الثالث: سورة النور اآليات )41 - آخر السورة(
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الدرس األول: سورة النور- اآليات )20-1(

ٱٱٻٱٻ

جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   

حن خن من ىن ين جه مهىه يه جي  حي خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى           ٌّ                          ٍّ                              َُّّ                                   ِّ                                         ّٰ رئ زئ مئنئ ىئ 

يئ رب زب مب نب  ىب يب رت زت مت نت ىت يترث زث مث 

نث  ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك  

يك مل ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن  ين 

ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ جب حب 

خب مب هب جت حت خت مت هت  مث حج مج 

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  مظ  جع  حط  مض  خض 

جم   هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك   مق  حق 

حم خم مم جن حن خن من هن جه مه  خل مل ىل 

ىه  مه  ينجه  ىن  من   خن  جنحن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل 

يه جي حي خي ميىي يي ٰذ  ٰر ٰى                   ٌّ                                ٍّ             َّ                  ُّ        ِّ      ّٰ 

رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب مب نب 
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الدرس األول: سورة النور- اآليات )20-1(

ٱٱٻٱٻ

جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   

حن خن من ىن ين جه مهىه يه جي  حي خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى           ٌّ                          ٍّ                              َُّّ                                   ِّ                                         ّٰ رئ زئ مئنئ ىئ 

يئ رب زب مب نب  ىب يب رت زت مت نت ىت يترث زث مث 

نث  ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك  

يك مل ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن  ين 

ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ جب حب 

خب مب هب جت حت خت مت هت  مث حج مج 

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  مظ  جع  حط  مض  خض 

جم   هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك   مق  حق 

حم خم مم جن حن خن من هن جه مه  خل مل ىل 

ىه  مه  ينجه  ىن  من   خن  جنحن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل 

يه جي حي خي ميىي يي ٰذ  ٰر ٰى                   ٌّ                                ٍّ             َّ                  ُّ        ِّ      ّٰ 

رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب مب نب 
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ىب يب  رت زت مت نتىت يت رث زث مث نث  ىث 

يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك  يك مل ىل 

يل ام مم رن زن من نن ىن  ين ٰى ري زي 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ   جئ  يي  ىي  ني  مي 

هب جت حت  خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ 

حط   مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  

مظ جع مع جغمغ جف حف خف مف حق مق  جك حك 

خك لك مك جل حل خل مل هل  جم حم خممم جن 

حن خن من هن جه مه  ٰه جي حي خي مي 

هي مئ هئ مب  خل 
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الدرس الثاني: سورة النور- اآليات )40-21(

مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن  حن خن 

من ىن ين جهمه ىه يه  جي حي خي مي ىي 

يي ٰذ ٰر ٰى         ٌّ               ٍّ                     َّ            ُّ                         ِّّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب 

مك  اكلك   يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  رثزث  يت  ىت  

ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن من 

نن ىن ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب   هئ  مئ  خئ  حئ 

مخ  جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت 

جسحس  خس مس حص خصمص جض حض  

حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  مضحط  خض 

مق جك حك خك لك  مك جل حلخل مل هل جم 

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مم   خم  حم 

حي  يهجي  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن   يمجن  ىم 

خي مي  ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٌّ             ٍّ                َّ          ُّ            ِّ   

                           ّٰ رئ زئمئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب  ىب يب
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الدرس الثاني: سورة النور- اآليات )40-21(

مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن  حن خن 

من ىن ين جهمه ىه يه  جي حي خي مي ىي 

يي ٰذ ٰر ٰى         ٌّ               ٍّ                     َّ            ُّ                         ِّّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب 

مك  اكلك   يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  رثزث  يت  ىت  

ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن من 

نن ىن ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب   هئ  مئ  خئ  حئ 

مخ  جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت 

جسحس  خس مس حص خصمص جض حض  

حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  مضحط  خض 

مق جك حك خك لك  مك جل حلخل مل هل جم 

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مم   خم  حم 

حي  يهجي  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن   يمجن  ىم 

خي مي  ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٌّ             ٍّ                َّ          ُّ            ِّ   

                           ّٰ رئ زئمئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب  ىب يب
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 رت زت مت نت ىتيت  رث زث مثنث ىث يث ىف يف 
مل  يك  ىك  مك  لك   اك  يق  ىق 
ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل 
جب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي   ري 
مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  حب 
مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   جخ  مح  جح 

جض حض خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حفخف  
مل  خل  حل   مكجل  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف 
مل  خل  جن   مم  خم  حم  جم  هل 
خن  حن  جن  يم  ىم   خممم  حم  جم  يل  ىل 
ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه  مه  جه  ىنين  من 
يي ٰذ ٰر ٰى             ٌٍّّ                                  َّ                                   ُّ                                           ِّ                     ّٰ رئ زئ 

مئ نئ  ىئ يئ ربزب مب نب ىب يب رت زتمت نت  
ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف  ىقيق 
زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 
من نن ىن ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي 
حتخت  جت  هب  مب  خب  جبحب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ 
مت هت مثحج  مج جح مح جخ مخ جس حس خس 
مس  حص خص مص جض حض خض مض حط مظ جع معجغ  مغ 
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جف حفخف مف حق مق جك حكخك لك مك جل  حلخل مل هل 

جم حم خم مم جن حن خن من هن  جه مه ٰه جي 

حي خي مي هي مئ  خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جن حن  خن من ىن ين جه مه ىه 

يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر    ٰى          ٌّ                                    ٍّ                   َّ     

                 ُّ                           ِّ                                         ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب زب 

زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت   زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل 

ىل يل  ام ممرن زن من نن ىن ين ٰى ري زي  مي 

نيىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب 
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جف حفخف مف حق مق جك حكخك لك مك جل  حلخل مل هل 
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الدرس الثالث: سورة النور- اآليات )41-آخر السورة(

حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت 

مع  جع   مظ  حط  مض  خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  

جغمغ جف حف خف مف حق مق جك حك خك  لك مك جل حل 

خل مل هل جم حم خم مم  جن حن خن من هن جه 

هث  مث  هت  هبمت  مب  هئ  مئ  هي   مي  خي  حي  جي  ٰه  مه 

يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  مش   هس  مس 

جن حن  خن من ىن ين جه مهىه يه جي حي خي مي ىي 

يي  ٰذ ٰر ٰى           ٌّ     ٍّ           َّ      ُّ        ِّّٰ  رئ زئ مئ نئىئ  يئ 

رث  يت  نتىت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

اك  يق  ىق  يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

نن  من  زن  رن  اممم  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

خئ  حئ  جئ  يي  ىي  مي ني  زي   ري  ين ٰى  ىن 

مئ هئ جب حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 

مج  جح مح جخ مخ جسحس خس مس حص خص مص  جض حض 

خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف  حف خف مف 

مل  خل  حل  جل  مك   لك  خك  حك  جك  حقمق 
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هل جم حم خم مم  جن حن خن من هن جه مه 
هث  مث  هت  مت  مبهب  هئ  هيمئ  مي  خي   جيحي  ٰه 

مس هس  خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم جن حن  
ىي  مي  خي   حي  جي  ىهيه  مه  جه  ىنين  من  خن 

يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ     ٍّ          َّ           ُّ                                                                  ِّ          ّٰ
رئزئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب مب نب 
ىب يب رت  زت مت نت ىت يترث زث مث نث 
مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث  
ىل يل ام مم رن زن  من نن ىن ين 
هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  نيىي   مي  زي  ري  ٰى 
جب حب خب  مب هب جت حت خت مت هت 
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  جحمح  مج  حج   مث 
خف  حف  جف   مغ  معجغ  جع  مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  
مل  خل  حل  مكجل  لك   خك  حك  جك  حقمق  مف 
يل  ىل  مل  خل  حن   جن  مم  خم  جمحم  هل 
جم حم خم مم  ىم يم جنحن خن من 
ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه   جهمه  ين  ىن 
يي ٰذ ٰر ٰى          ٌّ            ٍّ              َّ      ُّ            ِّ               ّٰ  رئ 
زئ مئنئ ىئ يئ رب زبمب نب  ىب يب 
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يث  ىث  نث  مث  زث   رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 
ىف يف ىق يق اك لك  مك ىك يك مل ىل 
ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم   ام  يل 
ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ  خئ 
مئ هئ جب حب خب مب  هب جتحت 
جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت 
مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص   مس  خس  حس 
مظ  جع مع جغ مغ جف حف خف  خل 
مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن خن 
خي  حي  جي  يه   ىه  مه  ينجه  ىن  من 
مي ىييي ٰذ ٰر  ٰى               ٌّ        ٍّ          َّ            ُّ            ِّ 

             ّٰ   رئ  زئمئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب  
نث  مث   زث  رث  يت  نتىت  مت  زت  رت 
ىث يثىف يف ىق يق اك لك  مك ىك يك 
زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من   زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 
مي ني ىي يي جئ  حئ خئ مئ هئ جبحب خب مب 

هب جت حت   
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أوًل: مجال الحفظ والتفسير

الوحدة الأولى: �صورة الجمعة

• الدرس األول: سورة اجلمعة اآليات)4-1(
• الدرس الثاين: سورة اجلمعة اآليات )8-5(

• الدرس الثالث: سورة اجلمعة اآليات )9-آخر السورة(
    تقويم الوحدة

ي
ثان

ي ال
الفصل الدراس

قنا لَِفْهِم كتابك  اللهم اهدنا بكتابك، ووفِّ
 لنزداد إيماًنا، لنزداد إيماًنا، لنزداد إيماًنا.

دعــــاء
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الدرس األول: سورة الجمعة - اآليات )4-1( 

1 - تنزيه اهلل تعالى وتقديسه.
2 - مهمة رسول اهلل �.

3 - تشريف اهلل تعالى للعرب ببعث الرسول منهم.
4 - الهداية لدين اإلسالم نعمة وفضل من اهلل تعالى.

هذه السورة تسعى إلى ترسيخ حقائق هامة هي:

كل ما في السموات واألرض ُيسبح اهلل تعالى وينزهه عن كل النقائص.  -

اختيار اهلل تعالى للعرب )األميِّين( لحمل رسالة اإلسالم، واختيار خاتم   -
النبيين منهم ، وأنَّ هذا التفضيل نعمة توجب علينا الشكر.

عدم الهتامم بهدى اهلل، وعدم اللتزام به سبب للضالل.  -

حقيقة اليهود حين غضبوا لصطفاء النبي محمد � بالرسالة، وتفضيل   -
العرب عليهم لحمل دين اهلل، فزعموا أنهم أولياء هلل من دون الناس.

د السورة على: وفيام يخص صالة الجمعة تؤكِّ

أنَّ يوم الجمعة هو مناسبة دينية للمسلمين، وأهمية اجتامع املسلمين ألداء صالة 
الجمعة، والستامع للخطبة.

بني يدي ال�صورة:

نتعلم من الدر�س
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اأتلو واأحفظ

ٱٱٻٱٻ

خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   ﴿

ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ        ٍّ      َّ            ُّ          ِّ      ّٰ رئ زئ 

مئ نئ ىئيئ  رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نتىت يت  رث 

زث مث نث﴾

معناهاالكلمة
ده.خل مل ُه اهللَ تعالى ويمجِّ ُينزِّ

مالِك األشياء كلها.ىم

ه عن النقائص.يم املنزَّ

يقرأ عليهم آياِت اهلل.جي  حي خي

رهم من َدَنِس الكفر والذنوب.مي يطهِّ

القرآن الكريم.يي

وضع الشيء في موضعه الصحيح.ٰذ

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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ُه  يخبرنا اهلل في مبتدأ هذه السورة أنَّ كَل ما في هذا الكون من مخلوقات ُتنزِّ
اهللَ تعالى عام ل يليق به في ذاته وأفعاله وتشريعاته، وأنَُّه املالك لجميع األشياء، 
ُف في شؤون خلقه، املتَّصف بصفات العظمِة والكامل، العزيز القوي الغالب  املتصرِّ

على أمره، الحكيم في تدبيره وتشريعه، قال اهلل تعالى:﴿خل مل ىل يل جم 
حم خم مم ىم يم جن  حن﴾.

د على اللسان فقط دون وعي بمعناها؛ بل هو  والتسبيُح ليس مجرد كلمٍة ُتردَّ
عبادة يترتب عليها أثٌر كبير في حياتنا، وألهميته تكرر في القرآن كثيًرا، فيجب أن 
م هذا  نفهم التسبيح، وأن نمأل نفوسنا بمشاعر التنزيه هلل تعالى؛ ألنَّ من ل يتفهَّ
كر سيقع في الضالل، ويسوء ظنُّه باهلل، وتفسد عقائده فينسب إلى اهلل القبائح  الذِّ

والظلم، وهذا ما حصل عند كثير من الناس.

ر اهللُ عباده بأنَّه َمنَّ على األميَّين )العرب( برسوٍل منهم يعرفونه، ويعلمون  ثم ُيَذكِّ
صفاته، وَمنَّ عليهم بإنزال القرآن الكريم الذي ارتفع بهم مقاًما كريام وأخرجهم من 

َرهم من ضالل الشرك وخبائث الجاهلية، قال اهلل تعالى: ﴿من ىن  يَّتِِهم، وطهَّ ُأمِّ
ين جه مه ىه يه جي  حي خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى      ٌّ        ٍّ      َّ            ُّ          ِّ  ﴾.

وكلمة )األميِّين( ُتطلق على العرب باعتبار أن القراءة والكتابة لم تكن سائدة 
فيهم، أو باعتبارهم ليسوا بأهل كتاب، فَأن َتحُصَل ألمٍة ليس لها ثقافة وليس في 
أوساطها علامء، وتعيش جاهليًة مطبقة - هذه النقلة العظيمة من األمية إلى أن ُتمنح 
القرآن العظيم الذي جعله اهلل مهيمنا على كل الكتب الساموية السابقة، وتكون 

خير أمٍة أخرجت للناس؛ فهذا شرٌف وأيُّ شرف!

�صرح الآيات:
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ثم يبيِّن اهلل تعالى املهمة الرئيسية لرسول اهلل �، وهي أن يتلو الكتاب - القرآن 
رها من دنس الجاهلية، ويعلمهم  ي نفوسهم، وُيطهِّ الكريم - على الناس، ويزكِّ

الحكمة؛ لتكون أفعالهم وأقوالهم على الصواب.

﴿ٰر   ٰى        ٌّ          ٍّ      َّ             ُّ           ِّ ﴾، فقد كانوا في جاهلية جهالء، 
اهلل، وغير  أحل  ما  مون  البنات، ويحرِّ َوَيِئُدون  امليتة،  ويأكلون  األصنام،  يعبدون 
يهم، ويخرجهم  ذلك؛ فكانوا في أمس الحاجة لهذا الرسول الذي بعثه اهلل فيهم ليزكِّ

من الظلامت إلى النور.

َولِكْن هل تقتصر نعمة التزكية والحكمة على أولئك الذين عاصروا النبي�؟  
ي  يزكِّ بمعنى  مب﴾  زب  رب  ىئيئ   نئ  مئ  زئ  يقول:﴿رئ  فاهلل  كالَّ 
ويعلِّم آخرين من األميِّين )العرب( لم يوجدوا في عصر النبي، إنام سيلحقون بهم 
في املستقبل من الزمن، واهلل هو الغالب على أمره، الحكيم في أفعاله، ومن حكمته 
إرسال الرسول � في األميِّين )العرب(، وإن غضب اليهود الذين كانوا يريدون 

أن تكون النبوة والرسالة فيهم دون ذرية إسامعيل بن إبراهيم %.

واختصاص العرب بهذا النبي محمد �، وبهذا القرآن عن غيرهم هو من 
له، يضع رسالته حيث  الحكم واألمر  فضل اهلل وإحسانه، يعطيه من يشاء، ألنَّ 
يشاء، قال تعالى: ﴿ىب يب رت زت مت نتىت يت  رث زث مث نث﴾ 

وهذا الفضل يترتب عليه مسؤولية َحْمِل الرسالة للعاملين. 

فرسالة النبي محمد �  ليست للعرب فقط، بل هي للناس كافة كام قال اهلل 

تعالى: ﴿اك لك مك ىك يك  مل  ﴾ ]األنبياء[.
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الن�صــــاط

1 - تسبيح اهلل وتنزيهه عن كل ما ل يليق به.

2 - الثقة باهلل تعالى العزيز الحكيم.

3 - شكر اهلل تعالى على نعمة الهداية بالرسول والقرآن الكريم.

4 - الحرص على اللتزام بتعاليم القرآن فهي تمنحنا الحكمة.

ــل اأَتــــاأمَّ

القيم امل�صتفادة من الدر�س

اكتب من آيات الدرس اآلية المناسبة لهذه الفقرة:

قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: )) أيها امللك كنَّا قوًما 
أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام، 
ونسيئ الجوار، ويأكل القويُّ منا الضعيف، فكنَّا على ذلك حتى بعث اهلل 

إلينا رسوًل منا.. إلخ((.

إلى  فلجأ  الحوت  التقمه  عندما   $ يونس  اهلل  نبي  قصة  في  التسبيح  َأَثر 
اه اهلل، قال اهلل تعالى:﴿ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ  التسبيح فنجَّ
نن  من  زن  رن  مم  ﴿ام  ﴾ ]الصافات[، وقال تعالى:  جب   هئ  مئ  خئ 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن 

حئ  خئ مئهئ جب حب خب مب ﴾ ]األنبياء[.
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القرآن الكريم للصف السابع

الن�صــــاط
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القيم امل�صتفادة من الدر�س

اكتب من آيات الدرس اآلية المناسبة لهذه الفقرة:
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أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام، 
ونسيئ الجوار، ويأكل القويُّ منا الضعيف، فكنَّا على ذلك حتى بعث اهلل 

إلينا رسوًل منا.. إلخ((.

إلى  فلجأ  الحوت  التقمه  عندما   $ يونس  اهلل  نبي  قصة  في  التسبيح  َأَثر 
اه اهلل، قال اهلل تعالى:﴿ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ  التسبيح فنجَّ
نن  من  زن  رن  مم  ﴿ام  ﴾ ]الصافات[، وقال تعالى:  جب   هئ  مئ  خئ 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن 
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القرآن الكريم للصف السابع

التقويــــــم

1- امأل الفراغ فيام يأتي:

جن    .................... ....................ىم  حم   .................... ىل  ﴿خلمل   
....................  خن .................... ين .................... ىه يه ............................. 

مي ............................. ٰذ ٰر ٰى      ٌّ  ........................         ّٰ ﴾.

2- اذكر معاني الكلامت اآلتية:

﴿ خلمل - يم - ٰذ ﴾

3- ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيام يأتي:

يِّين(: أ (  املقصود بـ)األُمِّ
- العرب         

- اليهود
- النصارى

ب( مهمة رسول اهلل محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم(:
- إجبار الناس على طاعته.

- أن يعلِّم الناس القراءة والكتابة.
- أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي نفوسهم .

4- من خالل قصة يونس )عليه السالم(  ما هو أثر التسبيح؟

5- ماهي القيم املستفادة من الدرس؟
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الدرس الثاني: سورة الجمعة - اآليات )8-5( 

1 - تكذيب اليهود للتوراة وعدم العمل بها.
2 - َزْعُم اليهود أنهم أولياء هلل، َوَكْشُف القرآن لحقيقتهم.

3 - اليهود يخافون املوت بسبب كفرهم وتكذيبهم.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدر�س

﴿ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك ىك يكمل 

ىل يلام مم رن زن مننن ىن ين ٰى ري زي 

مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  

هب جت حت خت مت هت مث حج  مج جح مح جخمخ جس 

حس خس مس حص خص  مص جض حض خض مض حطمظ 

﴾ جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع 
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﴿ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك ىك يكمل 

ىل يلام مم رن زن مننن ىن ين ٰى ري زي 

مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  

هب جت حت خت مت هت مث حج  مج جح مح جخمخ جس 

حس خس مس حص خص  مص جض حض خض مض حطمظ 

﴾ جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع 
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القرآن الكريم للصف السابع

معناهاالكلمة

ُكلِّفوا العمل بام فيها.ىف يف

ُكُتًبا عظيمة.يكمل

َمَثُلُهم السيء.ىل يل ام

اليهود.ىي يي جئ

إن ادَّعيتم.حئ خئ

بسبب ما عملوا من الكفر واملعاصي.جح مح جخ

تخافونه وتهربون من مالقاته.حض خض

نازٌل بكم.حطمظ

معاين الكلمات والرتاكيب: 

بعد أن ذكرت اآليات السابقة نعمة اهلل على العرب بأن جعل منهم خاتم النبيين 
رنا أن نكون كبني إسرائيل في تعاملهم مع  محمًدا � جاءت هذه اآليات لتحذِّ

دين اهلل وكتبه، فضرب اهلل لنا مثاًل بهم بقوله تعالى: ﴿ىث يث ىف يف 
ىق يق  اك لك مك ىك يكمل ىل يل ام مم رن زن 
مننن ىن ين ٰى ري زي مي﴾ حيث شبَّه اهلل سبحانه وتعالى اليهود 
الذين ُأوتوا التوراة وحفظوها لفًظا دون اتباعها والعمل بام فيها -  بالحامر الذي 

يحمل كتًبا عظيمة وهو ل يعلم ما فيها ول يدرك أهميتها. 

�صرح الآيات:
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فهذا َمَثُلُهم السيء الذي انطبق عليهم، فقد صار غيرهم أولى بأن َيَجْعَل اهللُ 
فيهم الكتاب والحكمة، فجعلها اهلل في األميين )العرب(، فيجب علينا كمسلمين 

أن نهتدَي بكتاب اهلل القرآن الكريم ونعمل به.
﴿ىن ين ٰى ري زي مي﴾  بيَّن اهلل سبحانه وتعالى أنهم حين استمروا 

ين للهداية.  على ضاللهم وتكذيبهم آليات اهلل ظلموا أنفسهم؛ فصاروا غير مستحقِّ

ثـم انتقلـت اآليـات إلـى فضـح اليهـود في زعمهـم أنهم أوليـاء هلل من دون 
ُعون أنهم أبناء اهلل وأحباؤه وأنهم شعب اهلل املختار، قال تعالى:  الناس؛ فهم َيدَّ

هب  مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ﴿ني 
هت﴾.  مت  خت  حت  جت 

َفَفنَّد اهلل زعمهم وكشف حقيقتهم، وطلب منهم تمنَِّي املوت إن كانوا صادقين 
في دعواهم، ولكنَّهم ل يمكن أن يتمنَّوه أبًدا، قال اهلل تعالى:﴿مث حج  مج جح 
مح جخمخ جس حس خس مس﴾ فلامذا ل يمكن أن يتمنَّوا املوت؟!

ألنهم عاملون بذنوبهم ومعاصيهم وجرائمهم التي تسوقهم إلى النار.﴿جس 
حس خس﴾ فهو عليٌم بباطنهم وظاهرهم.

ر اهلل سبحانه وتعالى لليهود حتمية املوت وما بعده، وأنه ل يمكن الحفاظ  ثم يقرِّ
على حياتهم: ﴿حص خص  مص جض حض خض مض حط﴾  أي: لبُدَّ  لكم منه 
وا بالتوبة واإليامن إن كنتم تريدون النجاة. ولو لم تتمنَّوه، ولو كنتم كارهين له، فاستعدُّ

﴿جع مع  جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك﴾  وسوف 
متم سًرا أوعالنيًة ألنه عليٌم به. ُترَجُعون إلى اهلل الذي ُيْخبُِركم بكلِّ ما قدَّ

ــل اأَتــــاأمَّ
يجب أن يكون تقييمنا ألنفسنا ولآلخرين وفق منهج القرآن، فكل من 

يحمل العلم ويعرف الحق ول يعمل به، فهو كمثل الحامر يحمل أسفاًرا.
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ألنهم عاملون بذنوبهم ومعاصيهم وجرائمهم التي تسوقهم إلى النار.﴿جس 
حس خس﴾ فهو عليٌم بباطنهم وظاهرهم.

ر اهلل سبحانه وتعالى لليهود حتمية املوت وما بعده، وأنه ل يمكن الحفاظ  ثم يقرِّ
على حياتهم: ﴿حص خص  مص جض حض خض مض حط﴾  أي: لبُدَّ  لكم منه 
وا بالتوبة واإليامن إن كنتم تريدون النجاة. ولو لم تتمنَّوه، ولو كنتم كارهين له، فاستعدُّ

﴿جع مع  جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك﴾  وسوف 
متم سًرا أوعالنيًة ألنه عليٌم به. ُترَجُعون إلى اهلل الذي ُيْخبُِركم بكلِّ ما قدَّ

ــل اأَتــــاأمَّ
يجب أن يكون تقييمنا ألنفسنا ولآلخرين وفق منهج القرآن، فكل من 

يحمل العلم ويعرف الحق ول يعمل به، فهو كمثل الحامر يحمل أسفاًرا.
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الن�صــــاط

1 - اإليامن بام أنزل اهلل قوًل وعمال.
2 - الستعداد للموت باإليامن والعمل الصالح.

3 - التقييم الصحيح للمواقف وفق منهج القرآن.
4 - الحذر من اليهود وأعاملهم.

القيم امل�صتفادة من الدر�س

في سورة )البقرة( في الجزء األول من القرآن الكريم آية تفيد بأنَّ اليهود 
ر ألف سنة.  هم أحرص الناس على الحياة، وأنَّ  الواحد منهم يتمنى أن ُيعمَّ

ابحث عن هذه اآلية واكتبها في دفترك.

التقويــــــم

زعم اليهود أنهم أولياء هلل فأثبت اهلل أنهم كاذبون. اكتب اآليتين اللتين تتضمنان   -1
هذا املعنى.

2- ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة من العمود )ب(فيام يأتي:

 )ب (الرقم) أ ( الرقم

ُكلِّفوا العمل بام فيها.يكمل1

اليهود.حئ خئ2

إن ادَّعيتم.يي جئ3

كتًبا عظيمة.ىف يف4
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3 - ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيام يأتي:

أ ( ﴿مث حج  مج﴾  املقصود بهم هنا:
- النصارى .

- اليهود .
- كفار قريش.

ب( أقيِّم الناس وفق:
- النظرة الشخصية .

- الرؤية الحزبية .
- املنهجية القرآنية.

ج( الذين زعموا أنهم شعب اهلل املختار:
- اليهود.

- النصارى. 
- املنافقون.

    د( اإليامن بام أنزل اهلل يكون بـ:
- القول.
- العمل.

- القول والعمل.

4- اشرح قوله تعالى: ﴿ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك 
ىك يك﴾.

 5- اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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- اليهود .
- كفار قريش.

ب( أقيِّم الناس وفق:
- النظرة الشخصية .

- الرؤية الحزبية .
- املنهجية القرآنية.

ج( الذين زعموا أنهم شعب اهلل املختار:
- اليهود.

- النصارى. 
- املنافقون.

    د( اإليامن بام أنزل اهلل يكون بـ:
- القول.
- العمل.

- القول والعمل.

4- اشرح قوله تعالى: ﴿ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك 
ىك يك﴾.

 5- اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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الدرس الثالث: سورة الجمعة - اآليات )9-آخر السورة( 

1 - وجوب صالة الجمعة، وأهميتها.
2 - ُحْرَمَة البيع والشراء وقت صالة الجمعة.

3 - ضرورة السعي لطلب الرزق.
4 - اإلكثار من ذكر اهلل تعالى في كل وقت.

اأتلو واأحفظ

نتعلم من الدر�س

حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 

يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن 

ٰذ ٰر ٰى                                             ٌّ                   ٍّ                                َّ                     ُّ                                            ِّ                  ّٰ رئ زئ 

ىت  نت  مت   رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  

يت رث زث مث نث ىثيث ىف يف ىق يق  ﴾
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معناهاالكلمة
ُأذِّن لصالة الجمعة.يل جم حم

بادروا إلى حضور الصالة والستامع للخطبة.يم جن حن خن

اتركوا البيع.من ىنين

انتهيتم من الصالة.ىي يي

انطلقوا ملنافع دنياكم.ٰذ ٰر ٰى

اطلبوا الرزق من اهلل بالسعي لتحصيله.                                             ٌّ                   ٍّ                                   َّ                     ُّ  

تنجحون في أعاملكم، وتفوزون برضا اهلل تعالى.مئ

انصرفوا إليها. نب ىب

كل ما يلهي اإلنسان عن عبادة اهلل و ذكره.مث

معاين الكلمات والرتاكيب: 

يوم الجمعة يوم عظيم البركة، اختاره اهلل لهذه األمة، وجعله عيًدا للمسلمين، 
له على سائر األيام، وضاعف لهم فيه األجر على أعاملهم الصالحة، ُيستحبُّ  وفضَّ
لهم فيه أن يلبسوا أحسن لباسهم، ويتطيَّبوا بأحسن طيبهم، وفرض اهلل عليهم فيه 
صالة الجمعة، وأمرهم باملسارعة إلى تلبية نداء األذان للصالة وسامع الخطبة، قال 

اهلل تعالى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن 
خن﴾ونهاهم عن الشتغال بأي أمور ُتلهيهم عن الصالة، ومنها البيع والشراء فقال 

�صرح الآيات:
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جل وعال: ﴿من ىنين جه مه ىه يه جي  حي خي﴾  فحضوركم للصالة، 
وترك البيع وقت الجمعة فيه الخير لكم إن كنتم تقبلون التوجيهات وتعملون بها.

ثم أباح اهلل لعباده بعد النتهاء من صالة الجمعة، أن ينتشروا في األرض سعًيا 
وراء أرزاقهم، ومنافع دنياهم التي ُأمروا بتركها عند النداء قال اهلل تعالى: ﴿مي 
ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                             ٌّ                   ٍّ                                   َّ                     ُّ ﴾ فاطلبوا من رزقه 

بالتجارة وغيرها.

وحثَّ اهلل عباده أن يستمروا في ِذْكِره  تعالى في كل أوقاتهم وأحوالهم، ومنها 
حال طلب الرزق بالتجارة وغيرها فقال سبحانه: ﴿                                          ِّ                  ّٰ رئ زئ 

مئ  نئ﴾ فِذْكُر اهلل سبٌب في فوزهم وسعادتهم في الدنيا واآلخرة.

من  بخروجهم  بالهدى  اهتاممهم  عدم  عليهم  وعاب  املؤمنين  اهلل  عاتب  ثم 
املسجد والرسول �  قائٌم يخطب فيهم الجمعة، قال تعالى:  ﴿ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب يب رتزت﴾ .

وذلك أنَّ أهل املدينة أصابهم غالٌء شديد، فَقِدَمْت تجارة والرسول � يخطب 
التجارة  إلى   � النبي  عن  الناُس  ق  فتفرَّ َطبٌل،  لقدومها  فُضرب  الجمعة،  يوم 

والطبل، ولم يبَق معه إل اليسير، فنزلت هذه اآلية.

فقال اهلل لنبيه:  قل لهم يا محمد - توبيًخا لهم لختيارهم القليل الفاني على 
هدى اهلل الذي هو سبب للفوز بالجنة : ما عند اهلل من الثواب خيٌر لكم من اللهو 

ومن تجارة الدنيا، قال تعالى: ﴿مت  نت ىت يت رث زث مث نث ىثيث ىف 
ر لها. يف ىق يق﴾ فهو وحده املوِجد لألرزاق واملقدِّ
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الن�صــــاط

1 - اتباع أوامر اهلل تعالى وعدم مخالفتها.
2 - الحرص على حضور صالة الجمعة وسامع الخطبة.
3 - الهتامم بذكر اهلل تعالى في كل األوقات واألحوال.

4 - طلب الرزق من اهلل تعالى، والسعي في تحصيله.
5- حرمة  البيع والشراء وقت صالة الجمعة.

6 - تعظيم هدى اهلل والحرص عليه.

القيم امل�صتفادة من الدر�س

ص أهم ما ورد    استمع لخطبة الجمعة في املسجد الذي تصلي فيه، ولخِّ
فيها، واقرأه على زمالئك.

ــل اأَتــــاأمَّ

املسلمين؛  وحدة  مظاهر  من  مظهًرا  ُتمثِّل  أنها  الجمعة:  صالة  أهمية 
إمام واحد،  املنتظمة، يجمعهم  املتراصة  أمة واحدة من الصفوف  فيكونون 
وعي  رفع  يتم  الجمعة  خطبتي  خالل  ومن  قلوبهم.  د  فتتوحَّ واحدة؛  وقبلة 

األمة في مواجهة أعدائها.
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التقويــــــم

1- اكتب اآليات من قوله تعالى: ﴿خل مل ىل يل جم حم﴾.
إلى قوله تعالى: ﴿زئ مئ﴾.

2 - ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة فيام يأتي:
أ ( عند سامع النداء لصالة الجمعة على املسلم أن :

1-  يستمر فيام يقوم به من عمل.
2-  يصلي الجمعة في البيت .

3- يسارع بالذهاب إلى املسجد لصالة الجمعة.

ب( املقصود بقوله تعالى: ﴿مي ىي يي﴾:
1- انتهيتم من أداء الصالة.

2- قضيتم ما فاتكم من الصالة.
3- بدأتم في الصالة.

3 -  اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين فيام يأتي:
عوا  -  انطلقوا - امكثوا (. - ﴿ٰذ﴾ بمعنى: ) تجمَّ

- ﴿من﴾ بمعنى: ) اتركوا  -  اخرجوا  -  استمروا (.
- ﴿نب﴾ بمعنى: ) انتظروا  -أنصتوا  -  انصرفوا (.

- ﴿مث﴾ بمعنى: ) العمل  -  الكالم - كل ما يبعد اإلنسان عن ذكر اهلل (.

ما ذا نستفيد من قوله تعالى:   -4

﴿ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رتزت﴾؟

5- ما أهمية خطبة وصالة الجمعة؟
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1 - اذكر اآلية التي تدل على كل عبارة من العبارات اآلتية:
أ - امتنَّ اهلل على العرب بأن أرسل إليهم رسوًل منهم.

ب - شبَّه اهلل تعالى اليهود في تعاملهم مع التوراة بالحامر يحمل كتًبا.
اهم. جـ- زعم اليهود أنهم أولياء هلل، فكشف اهلل كذبهم وتحدَّ

2 - اذكر معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

﴿ٰذ-حئ خئ -نب ىب -مث ﴾

3 - قال تعالى:﴿ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رتزت مت  نت ىت يت رث 
زث مث نث ىثيث ىف يف ىق يق  ﴾.

 أ -  ملاذا عاتب اهلل املؤمنين في هذه اآلية؟
ب - ما الدروس التي تستفيدها من هذه اآلية؟

4 - ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيام يأتي:

أ ( املقصود في قوله تعالى:﴿رئ زئ﴾  :
-  الذين عاصروا رسول اهلل.

-  اليهود الذين لم يعاصروا رسول اهلل.
-  الذين لم يعاصروا رسول اهلل وسيلحقون في املستقبل.

ب( املقصود بالكتاب في قوله تعالى: ﴿ىي يي﴾ :
-  التوراة -  القرآن -  اإلنجيل.

تقويم الوحدة
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5- ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي:

  )     (  أ - التسبيح هلل يعني تنزيه اهلل عن كل ما ل يليق به.   

)     ( ب- من آثارالتسبيح استجابة الدعاء وكشف الغم .   

)     ( ج- الكذب والخيانة والفتراء على اهلل من صفات اليهود.  

  )     ( ل اهلل تعالى العرب بأن جعلهم أغنياء.     د- فضَّ

 )     ( هـ-  السعي في تحصيل الرزق جائز وقت صالة الجمعة.  

)     (  و( املنهجية القرآنية هي املعتمد في تقييم أنفسنا واآلخرين. 

 6- ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة من العمود )ب(فيام يأتي:

 )ب (الرقم) أ ( الرقم

ده.ىل يل ام1 ه اهلل تعالى ويمجِّ   ينزِّ

  كتًبا عظيمة.يم2

  مالك األشياء كلها.يكمل3

َمَثُلُهم السيء الذي انطبق عليهم.ىم4

ه عن النقائص.خل مل5   املنزَّ

7 - اذكر أهمية صالة الجمعة.
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الوحدة الثانية: �صورة الممتحنة

• الدرس األول: سورة املمتحنة اآليات)3-1(
• الدرس الثاين: سورة املمتحنة اآليات )9-4(

• الدرس الثالث: سورة املمتحنة اآليات )10-آخر السورة(
• تقويم الوحدة
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الدرس األول: سورة الممتحنة - اآليات )3-1( 

1 - قصة نزول اآليات.
2 - تحريم موالة أعداء اهلل تعالى.

تهم. 3 - خطورة موالة أعداء اهلل ومودَّ

الشديد  بالنهي  افُتتَِحْت  فقد  مهمة،  وتوجيهات  أوامر  اشتملت على  السورة  هذه 
عن موالة أعداء اهلل الكافرين، وذلك لترسيخ قضية الولء والبراء في اإلسالم، وقد 
 تناولت هذه القضية األساسية  بالشرح والتوضيح من خالل موقف نبي اهلل إبراهيم $ 
َهت املسلمين للتأسي والقتداء به ومن  ومن آمن معه - من قومهم الكافرين، ووجَّ

معه في هذا املوقف ألهمية هذه القضية، وخطورة املوالة ألعداء اهلل.

ثم بيَّنت السورة عالقة املسلمين مع الكفار غير املحاربين لإلسالم، وكذلك 
حرمة الزواج بين املسلمين والكفار.

وذكرت اآليات كيفية التعامل مع النساء الالتي هاجرن إلى املدينة مسلامت بعد 
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والكفار أعداء اهلل تعالى تأكيًدا لقضية الولء والبراء في اإلسالم.

بني يدي ال�صورة:

نتعلم من الدر�س
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اأتلو واأحفظ

ٱٱٻٱٻ

يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
حي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن 
خي مي ىي يي ٰذ  ٰر  ٰى                                    ٌّ                                         ٍّ                                            َّ ُّ                                        ِّ                                    ّٰ 
رت  يب  ىب  نب  مب  ربزب  يئ   ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 
يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت 
ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىليل  

ام مم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري﴾

معناهاالكلمة

يل جمحمخممم
ل َتتخـذوا الكفـار وهـم أعدائـي وأعداؤكـم 

وأحبـاء. أصدقـاء 

تسارعون إِلى التقرب إليهم بنقل أسرار املسلمين.ىم  يم جن

مه ىه يه جي 

حي خي

ُيُخرجون الرسول � واملؤمنين ِمن مكة بسبب 
إيامنهم باهللِ.

�ىي يي ٰذ  ٰر  ٰى        

َّ                                            ٍّ                                         ٌّ                                     
وَطَلِب  سبِيلي  في  للجهاد  خروجكم  كان  إن 

مرضاتي فال تتخذوهم أولياء.

معاين الكلمات والرتاكيب: 

http://E-learning-moe.edu.ye
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معناهاالكلمة

مون  إليهم النَّصيحة سًرا  رغبًة في مودتهم.                                        ِّ                                    ّٰ رئ تقدِّ

أخطَأ طريق الحق والصواب ِ.رت زت مت

ىت  يت رث زث مث
نوا منكم ُيظِهُروا ما في قلوبهم  إِن َيْظَفروا بكم ويتمكَّ

من العداوة.

يث  ىث  نث 

ىف  يف

وألسنتهم  والقتل،  بالضرب  أيديهم  إليكم  وا  َيمدُّ
تِم، وغير ذلك. بِّ والشَّ بالسَّ

تمنَّوا ارتدادكم عن اإلسالم.ىق يق اك

مل  يك  ىك  مك 

ىليل

ُتوالون  الذين  أولدكم  ول  أَقاربكم  تفيدكم  لن 
الكفار من أجِلهم يوم القيامة شيًئا.

يحكم اهلل بين املؤمنين والكافرين.ام مم رن زنمن

﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن 
ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن 
يي ٰذ  ٰر  ٰى                                    ٌّ                                         ٍّ                                            َّ ُّ                                        ِّ                                    ّٰ رئ زئ مئ 

نئ ىئ يئ  ربزب مب نب ىب يب رت زت مت نت﴾.
هذه اآلية خطاب عام للمؤمنين ألَّ يتَّخذوا أعداء اهلل أولياء، ونزلت  عندما 
كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ُينِْذُرهم مهاجمة الرسول � لهم، وكان 

�صرح الآيات:
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الرسول قد عزم على أن يباغتهم ليفتح مكة بدون إراقة دماء،  فنزل جبريل $ 
وأخبر النبي � بالكتاب الذي أرسله حاطب إلى أهل مكة مع امرأة، فأرسل 

النبي � علي بن أبي طالب ومعه املقداد والزبير فأخذوا منها الكتاب.
فسأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حاطب بن أبي بلتعة: ما حملك على ما صنعت ؟!

فاعتذر بأنَّ أهله في مكة وليس له من يحميهم، فأنزل اهلل هذه اآليات بالنهي 
تكون  كيف  مستنِكًرا  الكافرين،  اهلل  أعداء  موالة  عن  املؤمنين  لجميع  الصريح 
الرسول وإياكم من  بالقرآن وبالرسول �، وأخرجوا  قد كفروا  لقوم  ُتكم  مودَّ

دياركم بسبب إيامنكم باهلل؟!
وتنبِّه اآليات إلى أنَّ املؤمنين الذين آمنوا وخرجوا من ديارهم جهاًدا في سبيل 
إليهم  وينقلوا  ويودُّوهم،  اهلل  أعداء  يحبُّوا  أن  لهم  يجوز  وابتغاء مرضاته، ل  اهلل 
أسرار املؤمنين، ويعينوهم على ضرب املسلمين طلًبا ملا في أيديهم أو مودة لهم، 
ألنَّ ذلك مناٍف لإليامن، وبُعٌد عن الصراط املستقيم، واهلل تعالى هو العالم بالسر 

والعلن ول يخفى عليه شيء.

ثم بيَّن اهلل تعالى خطورة املوالة ألعداء اهلل فقال تعالى: ﴿ىت  يت رث زث 
مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك﴾ إِْن َيْظَفْر 
نوا منكم، َتْظَهر عداوتهم ويكونوا  ة ويتمكَّ ون إليهم باملودَّ بكم هؤلء الذين ُتسرُّ
وا إليكم أيديهم بالقتل وألسنتهم بالسب والشتم، وهم قد َتَمنَّوا    حربًا عليكم، ويمدُّ

لو تكفرون مثلهم. 
والواقع يشهد بذلك حيث نرى إهانة دول  الستكبار - وعلى رأسها أمريكا- 

لحلفائها، ونهبها لثرواتهم.

ثم قال اهلل تعالى:﴿ مك ىك يك مل ىليل  ام مم رن زنمن 
نن ىن ين ٰى ري﴾.
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تنفع  لن   - األموال  وكذلك   - واألولد  األرحام  أنَّ  وتعالى  سبحانه  فأخبر 
اإلنسان يوم القيامة، وليست مبرًرا للخيانة ومكاتبة األعداء وموالتهم.

الن�صــــاط

1 - تحريم موالة أعداء اهلل تعالى.
2 - حفظ أسرار الدولة عن األعداء.

ن األعداء وسيطرتهم. 3 - الحذر من َتَمكُّ
4 - اليقين بأنه ل ينفع اإلنسان يوم القيامة إلَّ اإليامن والعمل الصالح.

القيم امل�صتفادة من الدر�س

في سورة )املائدة( آية )51( نهى اهلل تعالى عن موالة أعداء اإلسالم، اقرأ 
اآلية ثم اكتبها في دفترك.

ــل اأَتــــاأمَّ
في  والتباع  واملعيَّة  والنصرة،  واملعاونة  داقة،  والصَّ املحبة  هي  املوالة:   -

ه. املوقف والرأي والتوجُّ
تحالف السعودية واإلمارات مع أمريكا وإسرائيل في العدوان على اليمن    -

هو موالة ألعداء اهلل.
املسارعة في إقامة العالقات مع العدو اإلسرائيلي هو موالة ألعداء اهلل.  -

تسريب أخبار املسلمين ألعداء اإلسالم هو موالة ألعداء اهلل.  -
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التقويــــــم

م اهلل تعالى موالة أعدائه، اكتب النص القرآني الدال على ذلك. 1 - َحرَّ

2 -  اذكر معاني الكلامت والتراكيب اآلتية :

﴿ ىم  يم جن- رت زت مت -  ىق يق اك ﴾  

ح ذلك. 3 -  بيَّن اهلل تعالى في اآليات خطورة املوالة ألعداء اهلل. وضِّ

4 -  اختر اإلجابة الصحيحة فيام يأتي :

 أ( - تحريم املوالة ألعداء اهلل :

)    (    -  عام لكل املسلمين في كل زمان.          

)    (    -  خاص بحاطب بن أبي بلتعة.         

)    (    -  خاص باملؤمنين في عهد الرسول.  

ب( -  تسريب أخبار املسلمين ألعدائهم :

)    (    - جائز.                    

)    (    - مقبول.                  

)    (    - محرم.      

5 -  اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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التقويــــــم
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الدرس الثاني: سورة الممتحنة - اآليات )9-4( 

1 -  براءة إبراهيم$ والذين معه من قومهم الكافرين.
2 -  وجوب البراءة من أعداء اهلل اقتداًء بنبي اهلل إبراهيم $.

3 -  تحريم  موالة أعداء اهلل املحاربين لإلسالم واملتآمرين عليه.
4 -  التعامل بالعدل واإلحسان مع الكفار غير املحاربين لإلسالم.

نتعلم من الدر�س

اأتلو واأحفظ

مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  ﴿زي  

مخ  جخ  مح  جح   مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص   حص  مس  خس  حس  جس 

جغ مغ جفحف  خف مف حق مق جك حك خك لك مك جل حل  خل 

جم  يل  ىل  مل  خل  هن   من  خن  حن  جن  خممم  حم  جم  هل  مل 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

خي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى                                         ٌّ                                  ٍّ                                َُّّ                              ِّ                           ّٰرئ زئ مئ 

رث  يت  ىت  نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ   نئ  

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق   يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث 

ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل 

زي مي  ني ىي يي﴾
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معناهاالكلمة

قدوة حسنة.ىي يي

ئون منكم ومن األصنام التي تعبدونها.خب مب هب جت حت إِنَّنا متبرِّ

أنا منكم .مث حج كفرنا بدينكم وتبرَّ

إليك رجعنا وُتبنا.مق جك

وإليك املرجع واملعاد يوم القيامة.حك خك

هل مل  خل  حل   جل  ربنا ل تسلِّطهم علينا فيظنُّوا أنهم على حق َفيفَتتِنُوا بذلك.مك 

ملن كان يرجو ثواب اهلل تعالى ويخاف عقابه.خم مم ىم يم جن حن

ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

يه
ومن يعرض عن اإليامن، والتأسي بهم فـإن اهلل مستغن 

عنه، فاهلل هو املستحق للحمد والثناء.

ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي 

ٰى                                         ٌّ                                  ٍّ   َّ

من  عاديتموهم  الذين  وبين  بينكم  يجعل  اهللَ  لعّل 
أقاربكم املشركين محبًَّة بهدايتهم  لإلسالم.

مت  زت  رت  يب  ىب  نب 

نت  ىت يت

الذين لم يحاربوكم ألجل دينكم، ولم يخرجوكم من 
أوطانكم.

ة.رث زث مث نثىث أن ُتحسنوا معاملتهم وتعدلوا معهم بدون مودَّ

العاِدلين في معاملتهم. يث ىف يف ىق

كم.زن تعاونوا مع اآلخرين ضدَّ

أن تتخذوهم أولياء.ىن ينٰى

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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معناهاالكلمة

قدوة حسنة.ىي يي

ئون منكم ومن األصنام التي تعبدونها.خب مب هب جت حت إِنَّنا متبرِّ

أنا منكم .مث حج كفرنا بدينكم وتبرَّ

إليك رجعنا وُتبنا.مق جك

وإليك املرجع واملعاد يوم القيامة.حك خك

هل مل  خل  حل   جل  ربنا ل تسلِّطهم علينا فيظنُّوا أنهم على حق َفيفَتتِنُوا بذلك.مك 

ملن كان يرجو ثواب اهلل تعالى ويخاف عقابه.خم مم ىم يم جن حن

ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

يه
ومن يعرض عن اإليامن، والتأسي بهم فـإن اهلل مستغن 

عنه، فاهلل هو املستحق للحمد والثناء.

ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي 

ٰى                                         ٌّ                                  ٍّ   َّ

من  عاديتموهم  الذين  وبين  بينكم  يجعل  اهللَ  لعّل 
أقاربكم املشركين محبًَّة بهدايتهم  لإلسالم.

مت  زت  رت  يب  ىب  نب 

نت  ىت يت

الذين لم يحاربوكم ألجل دينكم، ولم يخرجوكم من 
أوطانكم.

ة.رث زث مث نثىث أن ُتحسنوا معاملتهم وتعدلوا معهم بدون مودَّ

العاِدلين في معاملتهم. يث ىف يف ىق

كم.زن تعاونوا مع اآلخرين ضدَّ

أن تتخذوهم أولياء.ىن ينٰى

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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بعد أن نهى اهلل عن موالة أعدائه في اآليات السابقة ضرب مثاًل أعلى للمؤمنين 
بنبيِّه إبراهيم $ ومن آمن معه، حين تبرؤوا من قومهم الكافرين ومن أصنامهم 

الباطلة، وأظهروا العداوة والبغضاء لهم، قال اهلل تعالى: ﴿زي  مي ني ىي يي 
مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

حج مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس حص﴾ َفَولُء املؤمن يكون 
هلل ولرسوله وللمؤمنين، وبغُضه وعداُؤه يكون ألعداء اهلل أعداء اإلسالم.

﴿خص  مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جفحف﴾ وهنا استثنى 
اهلل تعالى موقًفا خاًصا من خليله إبراهيم $، وقد أوضحه جل شأنه بقوله تعالى: 

﴿ىئ يئ  رب زب مب نب ىب يب رت زت  مت نت 
ىت يت رث زث مث نثىث يث ىف يف ىق  يق﴾ ]التوبة[.

وعلَّـم اهلل تعالـى املؤمنيـن علـى لسـان نبيِّـه إبراهيـم $ ومن معـه  أن َيْدُعوه 
لـوا عليـه لُيثبِّتهـم على دينـه الحق، وعلى املوالة ألوليائـه واملعاداة ألعدائه  ويتوكَّ

فقـال تعالـى: ﴿خف مف حق مق جك حك خك لك مك جل حل  خل مل 
هل جم حم خممم جن حن خن من هن﴾ .

وهكذا حال املؤمنين دائًما يتضرعون إلى اهلل ألَّ يسلِّط عليهم أعداءهم فيظن 
الكافرون أنهم على حق فيفتتنوا بذلك.

 كام أنَّ املؤمنين  يدعون اهلل أن يغفر لهم ويطلبون منه النصر والعزة؛ ألنه العزيز 
الغالب على أمره، الحكيم في أقواله وأفعاله.

�صرح الآيات:
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جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  وتعالى:﴿خل  سبحانه  قال  ثم 
حنخن  من ىن ين جه مه ىه يه جي﴾ .

د اهلل سبحانه أنَّ القتداء بنبيه إبراهيم $ ومن معه في براءتهم من  وهنا أكَّ
قومهم الكافرين هو منهج املؤمنين الصادقين الذين يرجون ثواب اهلل واليوم اآلخر، 

ومن أعرض عن القتداء بهم فإن اهلل غني عنه.

 قال تعالى:  ﴿خي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى                                         ٌّ                                  ٍّ                                َُّّ                              ِّ                           ّٰرئ زئ 
مئ نئ﴾ عسى أن ُيْسِلَم هؤلء الذين عادوهم من أجل اهلل، وتحصل بينهم 
ة. ا وقع الفتح أسلم أكثر العرب ووقعت املودَّ ة، وكان هذا قبل فتح مكة فلمَّ املودَّ

ثم قال سبحانه وتعالى:﴿يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نت  
ًحا جواز التعامل  ىت يت رث زث مث نثىث يث ىف يف ىق  يق﴾ موضِّ
بالعدل واإلحسان بين املسلمين وغيرهم من الكفار الذين لم يحاربونا في الدين، 
نا، فاهلل عز وجل يحبُّ العادلين في تعاملهم حتى مع غير املسلمين. ولم يتآمروا ضدَّ

فقال  عليه  واملتآمرين  لإلسالم  املحاربين  أعدائه  موالة  عن  النهي  اهلل  د  وأكَّ
من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  ﴿اك  تعالى: 
نن ىن ينٰى ري زي مي  ني ىي يي﴾  فاآلية تبيِّن النهي عن موالة 
أعداء اهلل الذين يعلنون الحرب على املؤمنين، ويعملون على إخراجهم من ديارهم 
وتهجيرهم من أوطانهم، فال تجوز مصادقتهم ومناصرتهم ومحبَّتهم، ومن يفعل 
ن منها، وابتعد  ها ليتمكَّ ته بمساعدة عدوِّ ذلك من املؤمنين فقد ظلم نفسه، وظلم ُأمَّ

بذلك عن منهج اهلل ورسوله.
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جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  وتعالى:﴿خل  سبحانه  قال  ثم 
حنخن  من ىن ين جه مه ىه يه جي﴾ .

د اهلل سبحانه أنَّ القتداء بنبيه إبراهيم $ ومن معه في براءتهم من  وهنا أكَّ
قومهم الكافرين هو منهج املؤمنين الصادقين الذين يرجون ثواب اهلل واليوم اآلخر، 

ومن أعرض عن القتداء بهم فإن اهلل غني عنه.

 قال تعالى:  ﴿خي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى                                         ٌّ                                  ٍّ                                َُّّ                              ِّ                           ّٰرئ زئ 
مئ نئ﴾ عسى أن ُيْسِلَم هؤلء الذين عادوهم من أجل اهلل، وتحصل بينهم 
ة. ا وقع الفتح أسلم أكثر العرب ووقعت املودَّ ة، وكان هذا قبل فتح مكة فلمَّ املودَّ

ثم قال سبحانه وتعالى:﴿يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نت  
ًحا جواز التعامل  ىت يت رث زث مث نثىث يث ىف يف ىق  يق﴾ موضِّ
بالعدل واإلحسان بين املسلمين وغيرهم من الكفار الذين لم يحاربونا في الدين، 
نا، فاهلل عز وجل يحبُّ العادلين في تعاملهم حتى مع غير املسلمين. ولم يتآمروا ضدَّ

فقال  عليه  واملتآمرين  لإلسالم  املحاربين  أعدائه  موالة  عن  النهي  اهلل  د  وأكَّ
من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  ﴿اك  تعالى: 
نن ىن ينٰى ري زي مي  ني ىي يي﴾  فاآلية تبيِّن النهي عن موالة 
أعداء اهلل الذين يعلنون الحرب على املؤمنين، ويعملون على إخراجهم من ديارهم 
وتهجيرهم من أوطانهم، فال تجوز مصادقتهم ومناصرتهم ومحبَّتهم، ومن يفعل 
ن منها، وابتعد  ها ليتمكَّ ته بمساعدة عدوِّ ذلك من املؤمنين فقد ظلم نفسه، وظلم ُأمَّ

بذلك عن منهج اهلل ورسوله.
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الن�صــــاط

1- املوالة ألولياء اهلل تعالى واملعاداة ألعدائه.
2- وجوب البراءة من أعداء اهلل تعالى.

3- اللتجاء إلى اهلل، والتوكل عليه لُيَثبِّتنا على مواقفنا ضد أعدائه.
4- العدل واإلحسان في التعامل مع الكفار غير املحاربين.

القيم امل�صتفادة من الدر�س

ماهي األعامل التي تقوم بها إلعالن موقفك من أعداء اهلل اقتداء بنبي اهلل تعالى 
إبراهيم $ ومن معه؟ 

- اكتبها في دفترك، ثم اعرضها على معلمك.

ــل اأَتــــاأمَّ
بإعالن  وذلك   $ إبراهيم  اهلل  بنبي  واقتدوا  هلل  استجابوا  اليمنيون 
البراءة من أعداء اهلل )أمريكا وإسرائيل( ورفض التطبيع للعالقات مع العدو 

اإلسرائيلي الغاصب.
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التقويــــــم

1- أكمل من قوله تعالى:

﴿خل مل ىل يل جم حم﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿زئ مئ نئ﴾ .

2- اكتب اآلية الدالة على جواز التعامل مع الكفار غير املحاربين لإلسالم.

3- اكتب معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

﴿ جم حم  -  رث زث مث نث - زن  - ىن ين﴾

4- اختر اإلجابة الصحيحة فيام يأتي: 

- يجوز للمسلم أن يتعامل بالعدل واإلحسان مع الكفار :

)   ( أ  - املحاربين لإلسالم.  

)   ( ب- غير املحاربين لإلسالم. 

)   ( ج- املحتلين ملقدسات اإلسالم. 

للمسلمين،  الكفار  عداوة  فيه  تتمثل  اليوم  املسلمين  واقع  من  مثاًل  هات   -5
وإخراجهم من ديارهم وأراضيهم؟

6- اشرح قوله تعالى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حنخن  
من ىن ين جه مه ىه يه﴾ .

7- اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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التقويــــــم

1- أكمل من قوله تعالى:

﴿خل مل ىل يل جم حم﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿زئ مئ نئ﴾ .

2- اكتب اآلية الدالة على جواز التعامل مع الكفار غير املحاربين لإلسالم.

3- اكتب معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

﴿ جم حم  -  رث زث مث نث - زن  - ىن ين﴾

4- اختر اإلجابة الصحيحة فيام يأتي: 

- يجوز للمسلم أن يتعامل بالعدل واإلحسان مع الكفار :

)   ( أ  - املحاربين لإلسالم.  

)   ( ب- غير املحاربين لإلسالم. 

)   ( ج- املحتلين ملقدسات اإلسالم. 

للمسلمين،  الكفار  عداوة  فيه  تتمثل  اليوم  املسلمين  واقع  من  مثاًل  هات   -5
وإخراجهم من ديارهم وأراضيهم؟

6- اشرح قوله تعالى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حنخن  
من ىن ين جه مه ىه يه﴾ .

7- اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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الدرس الثالث: سورة الممتحنة - اآليات )10-آخر السورة( 

1- قبول املؤمنات املهاجرات بعد امتحان إيامنهن.
2- حرمة الزواج بين املسلمين والكفار.

3- بيعة النبي � للنساء املهاجرات.
4- التأكيد على حرمة موالة أعداء اهلل تعالى.

نتعلم من الدر�س

اأتلو واأحفظ

﴿جئ حئ خئ مئ هئ جب  حب خبمب هب جت حتخت 

خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج  مث   هت  مت 
حق  خفمف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  مضحط  خض  حض   مصجض 
مق جك حك خك لك مك جل حل خلمل  هل جم حم خم 
مي  خي  حي  جي  ٰه  مه   جه  هن  من  خن  حن  ممجن 
هي مئ هئ مب  هب مت هت مثهث مس هس مش هش لك 
مك مل  خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن 
خن من ىن ين جه مه ىه يه جي  حي خي مي 
ىي يي ٰذ ٰرٰى                                            ٌّ                                                 ٍّ                                                     َّ                         ُّ                   ِّّٰ رئ 
زت   رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئ  يئ  نئ  مئ  زئ 

مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف  ﴾
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معناهاالكلمة

منتقالت من دار الكفر إلى دار اإلسالم.حب

وا أنهن خرجن رغبة في اإلسالم.خب اختبروهن وتحرَّ

.مت هت مث فإن تبينَّ لكم  إيامُنهنَّ بعد اختبارهنَّ

مخ جس حس خس مس حص خص مصجض
ل يجوز للمسلمة أن تبقى زوجة للمشرك، ألنَّه ل 

يحلُّ لها ول هي تحلُّ له.
أعطوا األزواج من الكفار ما دفعوه من مهورهن.حض  خض مضحط

حق مق جك حك
ول تمسكوا بزوجاتكم الالتي بقين على كفرهن أو 

ارتددن عن اإلسالم.
اطلبوا ما دفعتم إلى نسائكم الكافرات من املهور.خك لك مك

حي  جي  ٰه  مه   جه 
خي مي هي

وإن ذهبت زوجة أحد من املسلمين ولحقت بالكفار 
ورفضوا دفع املهر.

مئ هئ مب  هب 

مت هت مثهث

فأعطوا ملن ذهبت زوجته ولحقت بالكفارمثلام أنفق 
عليها .

ل يقتلن أولدهن خشية العار، أو الفقر.جه مه ىه

حي خي مي 

ىي يي

قذف  أو  منهم،  ليسوا  أزواجهن  إلى  أولٍد  بنسبة 
املحصنات.

ول يخالفن أمرك فيام أمرتهنَّ به.ٰذ ٰرٰى                                            ٌّ  

ل تصادقوا ول تناصروا ول تحالفوا.مب نب

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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معناهاالكلمة

منتقالت من دار الكفر إلى دار اإلسالم.حب

وا أنهن خرجن رغبة في اإلسالم.خب اختبروهن وتحرَّ

.مت هت مث فإن تبينَّ لكم  إيامُنهنَّ بعد اختبارهنَّ

مخ جس حس خس مس حص خص مصجض
ل يجوز للمسلمة أن تبقى زوجة للمشرك، ألنَّه ل 

يحلُّ لها ول هي تحلُّ له.
أعطوا األزواج من الكفار ما دفعوه من مهورهن.حض  خض مضحط

حق مق جك حك
ول تمسكوا بزوجاتكم الالتي بقين على كفرهن أو 

ارتددن عن اإلسالم.
اطلبوا ما دفعتم إلى نسائكم الكافرات من املهور.خك لك مك

حي  جي  ٰه  مه   جه 
خي مي هي

وإن ذهبت زوجة أحد من املسلمين ولحقت بالكفار 
ورفضوا دفع املهر.

مئ هئ مب  هب 

مت هت مثهث

فأعطوا ملن ذهبت زوجته ولحقت بالكفارمثلام أنفق 
عليها .

ل يقتلن أولدهن خشية العار، أو الفقر.جه مه ىه

حي خي مي 

ىي يي

قذف  أو  منهم،  ليسوا  أزواجهن  إلى  أولٍد  بنسبة 
املحصنات.

ول يخالفن أمرك فيام أمرتهنَّ به.ٰذ ٰرٰى                                            ٌّ  

ل تصادقوا ول تناصروا ول تحالفوا.مب نب

معاين الكلمات والرتاكيب: 
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حتخت  جت  هب  خبمب  حب  جب   هئ  مئ  خئ  حئ  ﴿جئ 
 : الحديبية  بنود صلح  مح﴾ كان في  جح  مج  حج  مث   هت  مت 
أنه إذا جاء أحد من قريش إلى املسلمين فإنَّه ُيَردُّ ولو كان مسلام، ولم ُتذكر النساء 
في الصلح، فهاجرت بعض النساء من قريش إلى املسلمين، فنزلت هذه اآليات بأن 
يختبروهنَّ فإذا علموا صدق إيامنهنَّ فال يعيدوهنَّ إلى الكفار، وذلك بأن ُتْسَأَل أو 
تستحلف املهاجرة أنها ما خرجت هربا من زوج أو من ظلم وليٍّ أو التامسا لدنيا، 
وإنام مهاجرة بإيامنها إلى اهلل ورسوله، فإذا َظَهَر لهم صدقها وإيامنها وجب عليهم 
ألَّ يعيدوها إلى زوجها الكافر، والسبب في َذلَك عدم حلِّ الزوجة املسلمة للكافر 

جع مع  مظ  مضحط  حض  خض  مس حص خص مصجض  حس خس  قال اهلل تعالى: ﴿مخ جس 
جغ مغ جف حف خفمف﴾.

وا للكفار ما دفعوه لهنَّ  وألنَّ اإلسالم دين الوفاء والعدل أمر اهلل سبحانه أن يردُّ
من املهور، وأباح اهلل سبحانه وتعالى للمؤمنين الزواج باملؤمنات املهاجرات إليهم 

بشرط إعطائهن املهور.

�صرح الآيات:

معناهاالكلمة
هم اليهود.ىب يب رت زت

يئسوا من رحمة اهلل في اآلخرة لكفرهم وعنادهم.نت ىت يت

رث زث مث نث 

ىث يث

كـام يئـس من رحمـة اهلل الكفار الذيـن ماتوا؛ ألنهم 
نـوا أن مصيرهم النار. تيقَّ
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ثم قال تعالى: ﴿حق مق جك حك خك لك مك جل حل خلمل  هل 
جم حم خم ممجن حن خن من هن﴾. 

م سبحانه بقاء عالقة الزواج بين املسلمين وزوجاتهم الكافرات؛ ألنَّ رابطة  فحرَّ
الدين فوق كل الروابط.

﴿خك لك مك﴾ فيهنَّ من مهور واطلبوه من الكفار،  ﴿جل حل خلمل﴾ 
وهم أي: الكفار يسألوكم ما أنفقوا من املهور في نسائهم الالتي هاجرن إليكم 
مؤمنات، وأتبع اهلل هذه التشريعات بالتأكيد على أنَّها الحكم اإللهي الواجب اتباعه 

فقال: ﴿حن خن من﴾ فهو العليم بمصالح خلقه، الحكيم في تشريعاته.

﴿جه مه  ٰه جي حي خي مي هي مئ هئ مب  هب 
ض اهلل املؤمنين الذين فاتهم  مت هت مثهث مس هس مش هش لك مك مل ﴾  عوَّ
شيء من مهور أزواجهم الالتي ذهبن إلى الكفار بأن ُيْعَطوا من الغنائم  أو من بيت 

َرُهم اهلل بتقواه في معامالتهم وفي كل أحوالهم. املال مثل ما فاتهم، وذكَّ

من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 
ٰذ ٰرٰى                                            ٌّ                                                 ٍّ                                                     َّ                         ُّ                   ِّّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ﴾ .

بيَّن اهلل سبحانه بيعة النساء لرسوله �، وأنَّ عليهنَّ اللتزام بأوامر اهلل، كاآلتي:

2- ألَّ يسرقن.  1- ألَّ ُيشركن باهلل شيئا.  

4- ألَّ يقتلن أولدهن خشية العار. 3- ألَّ يزنين.   

5- ألَّ يأتين ببهتان يفترينه كقذف املحصنات، أو إلحاق ولد بالزوج وليس منه.

6- ألَّ يعصين الرسول � .
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َفَباَيَعُهنَّ رسول اهلل � على الوفاء بهذه األمور، واستغفر لهنَّ كام أمره اهلل.

﴿يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت  مت نت ىت يت رث 
زث مث نث ىث يث ىف﴾ .

ثـم ختـم اهلل تعالـى هذه السـورة كام بدأهـا بالنهي الشـديد الصريح عن موالة 
أعدائـه تأكيـدا لقضيـة الولء والبراء في اإلسـالم، وعلى رأسـهم اليهود الكافرين 
بنبـوة محمـٍد �، الذيـن اسـتحقوا غضب اهلل ويئسـوا من رحمتـه في اآلخرة كام 

نـوا أنَّ مصيرهم النار. يئـس مـن رحمـة اهلل الكفـار الذين ماتوا؛ ألنهم تيقَّ

1-  تقديم رابطة الدين واإليامن على كل الروابط.
2-  تحريم الزواج بين املسلمين والكفار .

3-  العتزاز باإلسالم دين الوفاء واإلنصاف في الحقوق.
4-  حرمة موالة اليهود أعداء اهلل تعالى.

5-  تقدير دور املرأة املسلمة في نصرة اإلسالم.

القيم امل�صتفادة من الدر�س

ــل اأَتــــاأمَّ
د على مسؤولية  املوقف اإليامني العظيم للنساء املؤمنات املهاجرات يؤكِّ

املرأة ودورها في اإلسالم.
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الن�صــــاط
سورة  من   )71( اآلية  اقرأ  اإلسالم.  نصرة  في  مهم  دور  املؤمنة  للمرأة 

)التوبة( الدالة على هذا املعنى واكتبها في دفترك.

التقويــــــم

1- أكمل من قوله تعالى: ﴿جئ حئ خئ مئ هئ جب...﴾.

إلى قوله تعالى:﴿نث ىث يث﴾.

2- اكتب معاني الكلامت والتراكيب اآلتية:

﴿خب   -  حق مق جك حك -  نت ىت يت   ﴾

3-  ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) × ( أمام العبارة الخطأ 
فيام يأتي:

)       ( يجوز أن تكون املرأة املسلمة زوجًة للكافر.    أ- 

)       ( ب- ورد في بيعة النساء:) أن يقاتلن الكفار(.   

)       ( جـ- ردَّ النبي  � املهاجرات املؤمنات بعد صلح الحديبية. 

)       ( م اإلسالم زواج املسلم باملرأة الكافرة.    د- حرَّ

)       ( هـ- املراد بقوله تعالى: ﴿ىب يب رت زت﴾ هم اليهود.  

4- اذكر القيم املستفادة من الدرس.
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1 - افتتحـت السـورة بالنهـي عـن مـوالة أعـداء اهلل الكفـار، اذكـر اآليـة الدالـة 
ذلك. علـى 

يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ﴿ىت   تعالـى:  اهلل  قـال   -  2
اآليـة. اشـرح  لك﴾  اك  يق  ىق  يف  ىف  

3 - بامذا وصف اهلل تعالى من يوالي الكفار املحاربين لإلسالم الذين يقاتلوننا في 
الدين؟

4 - اختر اإلجابة الصحيحة  فيام يأتي:

.﴾ أ - المقصود بـ)أنا( في قوله تعالى: ﴿زئ مئ نئ ىئ يئ  ربزب

)     ( -  هو اهلل تعالى.    

)     ( -  هو الرسول �.      

)     ( -  هو القرآن الكريم.             

ب- نتعامل مع الكفار غير المحاربين لإلسالم بـ:

)     ( -  البراءة منهم وإظهار العداوة.   

)     ( -  املودة والحب والولء.   

)     ( -  اإلحسان والعدل.          

تقويم الوحدة
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ج- قال الله تعالى: ﴿يث ىف يف ىق﴾ المراد بالمقسطين في اآلية:

)      ( -  املقتصدين في النفقة.    

)      ( -   العادلين في تعاملهم.  

)      ( -   الجائرين في الحكم.    

5- فيم نقتدي بنبي اهلل إبراهيم $؟ مع ذكر اآلية الدالة على ذلك.

6- بايع النبيُّ  � النساء املهاجرات، اكتب اآلية الدالة على ذلك.

7- قال تعالى: ﴿يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت  مت نت ىت 
يت رث زث مث نث ىث يث ىف﴾.

     -   ماذا تستفيد من هذه اآلية؟
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ثانيًا: مجال التجويد

•  الدرس األول: أحكام امليم الساكنة
•  الدرس الثاين: النون وامليم املشددتان
•  الدرس الثالث: أحكام الام الساكنة

     تقويم  املجال

ي
ثان

ي ال
الفصل الدراس
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الدرس األول: أحكام )الميم( الساكنة

1 - معنى امليم الساكنة.
2 - أحكام امليم الساكنة.

3 - نطق امليم الساكنة.

الميم الساكنة: هي امليم الخالية من الحركة: )الضمة - الفتحة - الكسرة(.

للميم الساكنة ثالثة أحكام، هي : اإلدغام - اإلخفاء - اإلظهار .

وتفصيل هذه األحكام فيام يأتي : 

نتعلم من الدر�س

دة تظهر   وهو إدخال امليم الساكنة في امليم املتحركة بعدها لتصبحا ميام واحدة مشدَّ
عليها الغنة.

حروفه: يأتي اإلدغام في امليم الساكنة إذا جاء بعدها حرف )ميم( متحرك، ويسمى 
)إدغام املتامثلين( لكونه مؤلًفا من حرفين متامثلين.

اأوًل: اإدغام امليم ال�صاكنة )اإدغام املتماثلني(:
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هو النّطق بامليم الساكنة من مخرجها  بدون غنّة إذا جاء بعدها أحد حروف الهجاء 
ما عدا )الباء وامليم( وسمي )إظهاًرا شفوًيا( ألن امليم الساكنة تخرج من بين الشفتين.

حروفه: يكون اإلظهار للميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف من الحروف الهجائية ما 
عدا )الباء وامليم(.

ويكون اإلظهارالشفوي أشدَّ إظهاًرا عند حرفي )الفاء( و)الواو(حيث تنطبق فيه 
الشفتان.

* األمثلة:
الشرحالمثال

إذا تأملـت مـا تحتـه خـط فـي األمثلـة نئ ىئ يئ رب زب مب  نب
فإنـك تجـد ميًما سـاكنة وبعدها حرف 
غيـر البـاء وامليـم، فيكـون الحكم فيها 

هـو إظهـار امليم السـاكنة.

مت نت ىت يت رث زث مث 

مع جغ مغ جف  حف خف

ثالثًا: اإظهار امليم ال�صاكنة )الإظهار ال�صفوي(:

اخلال�صة
 للميم الساكنة ثالثة أحكام، هي:

1- اإلدغام: وذلك إذا جاء بعدها حرف )امليم( ويسمى: )إدغام املتامثلين(.
2- اإلخفاء: وذلك إذا جاء بعدها حرف )الباء( ويسمى: )إخفاء شفويا(. 

3- اإلظهار: وذلك إذا جاء بعدها بقية الحروف الهجائية ما عدا امليم، والباء، 
ويسمى: )إظهاًرا شفوًيا( ويكون أشدَّ إظهاًرا عند حرفي )الفاء( و)الواو(.
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هو النّطق بامليم الساكنة من مخرجها  بدون غنّة إذا جاء بعدها أحد حروف الهجاء 
ما عدا )الباء وامليم( وسمي )إظهاًرا شفوًيا( ألن امليم الساكنة تخرج من بين الشفتين.

حروفه: يكون اإلظهار للميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف من الحروف الهجائية ما 
عدا )الباء وامليم(.

ويكون اإلظهارالشفوي أشدَّ إظهاًرا عند حرفي )الفاء( و)الواو(حيث تنطبق فيه 
الشفتان.

* األمثلة:
الشرحالمثال

إذا تأملـت مـا تحتـه خـط فـي األمثلـة نئ ىئ يئ رب زب مب  نب
فإنـك تجـد ميًما سـاكنة وبعدها حرف 
غيـر البـاء وامليـم، فيكـون الحكم فيها 

هـو إظهـار امليم السـاكنة.

مت نت ىت يت رث زث مث 

مع جغ مغ جف  حف خف

ثالثًا: اإظهار امليم ال�صاكنة )الإظهار ال�صفوي(:

اخلال�صة
 للميم الساكنة ثالثة أحكام، هي:

1- اإلدغام: وذلك إذا جاء بعدها حرف )امليم( ويسمى: )إدغام املتامثلين(.
2- اإلخفاء: وذلك إذا جاء بعدها حرف )الباء( ويسمى: )إخفاء شفويا(. 

3- اإلظهار: وذلك إذا جاء بعدها بقية الحروف الهجائية ما عدا امليم، والباء، 
ويسمى: )إظهاًرا شفوًيا( ويكون أشدَّ إظهاًرا عند حرفي )الفاء( و)الواو(.
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قال تعالى: ﴿رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك 
مل ىل  يل ام مم﴾ ]املجادلة [

السببالحكمالكلمة

امليم الساكنة جاء بعدها حرف )التاء(.إظهار شفويرث زث

امليم الساكنة جاء بعدها )ميم( متحركة.........................ىق يق

...........................................................إدغام متامثليناك لك

امليم الساكنة جاء بعدها حرف )الواو(.........................ىك يك

...........................................................إظهار شفوييل ام

تدريب

الن�صــــاط
استمع إلى سورة )البروج( من تسجيل ألحد املقرئين، ولحظ نطق امليم 

الساكنة، ثم قم بقراءتها وتطبيق ذلك.

1 - ماهي امليم الساكنة؟

د أحكام امليم الساكنة. 2 - عدِّ

3 - متى تكون امليم الساكنة أشد إظهاًرا عند النطق؟ وملاذا؟

التقويــــــم
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4- ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة من العمود )ب(فيام يأتي:

)ب (الرقم) أ ( الرقم

 إدغام  متامثلنيإذا جاءت ميم ساكنة بعدها )باء(1

 إظهار شفوي أشدإذا جاءت ميم ساكنة بعدها )ميم(2

 إخفاء شفويإذا جاءت ميم ساكنة بعدها )واو(3

5 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي :

 أ- ﴿مي ىي يي ٰذ﴾ ] البينة [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )الخاء( إظهار شفوي.     

ب- ﴿جي حي﴾ ] الواقعة [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )امليم( إخفاء شفوي.     

ج- ﴿يل  ام مم﴾ ]الفيل [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )الفاء( إظهار شفوي أشد.     

د- ﴿نت ىت﴾ ]القمر [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )الباء( إخفاء شفوي.     

هـ - ﴿مخ جس حس خس﴾ ]الشرح [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )النون( إدغام متامثلين.    
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4- ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة من العمود )ب(فيام يأتي:

)ب (الرقم) أ ( الرقم

 إدغام  متامثلنيإذا جاءت ميم ساكنة بعدها )باء(1

 إظهار شفوي أشدإذا جاءت ميم ساكنة بعدها )ميم(2

 إخفاء شفويإذا جاءت ميم ساكنة بعدها )واو(3

5 - ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام 
يأتي :

 أ- ﴿مي ىي يي ٰذ﴾ ] البينة [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )الخاء( إظهار شفوي.     

ب- ﴿جي حي﴾ ] الواقعة [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )امليم( إخفاء شفوي.     

ج- ﴿يل  ام مم﴾ ]الفيل [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )الفاء( إظهار شفوي أشد.     

د- ﴿نت ىت﴾ ]القمر [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )الباء( إخفاء شفوي.     

هـ - ﴿مخ جس حس خس﴾ ]الشرح [

)        ( امليم الساكنة بعدها حرف )النون( إدغام متامثلين.    
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دتان الدرس الثاني: النون والميم المشدَّ

دتين. 1 - معنى النون وامليم املشدَّ

دتين. 2 - حكم النون وامليم املشدَّ
دتين. 3 - نطق النون وامليم املشدَّ

أدغمت  متحركة،  والثانية  ساكنة  األولى  واحدة،  كلمة  في  نونين  عن  عبارة  هي 
دة نطقا وكتابًة. إحداهام في األخرى فصارتا نوًنا واحدة مشدَّ

حكمها: وجوب الغنة فيها بمقدار حركتين، والحركة تكون بمقدار رفع األصبع 
أو خفضها.

* األمثلة:
الشرحالمثال

إذا تأملـت مـا تحتـه خـط فـي املثاليـن    ُِّّ                   ّٰ رئ زئ
فإنـك تجـد أن النـون مشـددة، وهـذا 
يعنـي أنـه لبـد مـن إظهـار الغنـة فيهـا 

بمقـدار حركتيـن. رث زث مث

نتعلم من الدر�س

دة:  اأوًل: النون امل�صدَّ
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أدغمت  متحركة،  والثانية  ساكنة  األولى  واحدة،  كلمة  في  ميمين  عن  عبارة  هي 
دة نطقا وكتابًة.  إحداهام في األخرى فصارتا ميًما واحدة مشدَّ

حكمها: وجوب إظهار الغنة فيها بمقدار حركتين.

 * األمثلة:
الشرحالمثال

جب حب  خب مب هب جت
إذا تأملـت مـا تحتـه خـط فـي املثالين 
فإنـك تجـد أن امليـم مشـددة، وهـذا 
يعنـي أنـه لبـد مـن إظهـار الغنـة فيها 

بمقـدار حركتيـن.  نث  ىث يث ىف يف

اخلال�صة
-  النون المشددة: عبارة عن نونين في كلمة واحدة ، أدغمت إحداهام في 

دة. األخرى، فصارتا نوًنا واحدًة مشدَّ
دة: عبارة عن ميمين في كلمة واحدة، أدغمت إحداهام في  -  الميم المشدَّ

دة. األخرى، فصارتا ميًما واحدًة مشدَّ
دتين: وجوب إظهار الغنة بمقدار حركتين . -  حكم النون والميم المشدَّ

دة:  ثانيًا: امليم امل�صدَّ
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أدغمت  متحركة،  والثانية  ساكنة  األولى  واحدة،  كلمة  في  ميمين  عن  عبارة  هي 
دة نطقا وكتابًة.  إحداهام في األخرى فصارتا ميًما واحدة مشدَّ

حكمها: وجوب إظهار الغنة فيها بمقدار حركتين.

 * األمثلة:
الشرحالمثال

جب حب  خب مب هب جت
إذا تأملـت مـا تحتـه خـط فـي املثالين 
فإنـك تجـد أن امليـم مشـددة، وهـذا 
يعنـي أنـه لبـد مـن إظهـار الغنـة فيها 

بمقـدار حركتيـن.  نث  ىث يث ىف يف

اخلال�صة
-  النون المشددة: عبارة عن نونين في كلمة واحدة ، أدغمت إحداهام في 

دة. األخرى، فصارتا نوًنا واحدًة مشدَّ
دة: عبارة عن ميمين في كلمة واحدة، أدغمت إحداهام في  -  الميم المشدَّ

دة. األخرى، فصارتا ميًما واحدًة مشدَّ
دتين: وجوب إظهار الغنة بمقدار حركتين . -  حكم النون والميم المشدَّ

دة:  ثانيًا: امليم امل�صدَّ
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قال اهلل تعالى: ﴿اك لك مك ىك يك  مل ىل يلام 
مم رن زن من نن﴾. ]البقرة[

السببالحكمالكلمة

امليم مشددةالغنة بمقدار حركتيناك

امليم غير مشددةليس فيها غنةمك

النون مشددة........................مل

...........................................................الغنة بمقدار حركتينمم

...........................................................ليس فيها غنةمن

تدريب

الن�صــــاط
استمع إلى سورة )الليل( من تسجيل ألحد املقرئين، ولحظ نطق النون 

وامليم املشددتين، ثم قم بقراءتها وتطبيق ذلك.
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دتان؟ 1- ماهي النون وامليم املشدَّ

دتين ؟ 2- ما حكم النون وامليم املشدَّ

3- اقرأ اآلية التالية، ثم امأل الفراغات في الجدول التالي لها مبينًا النون وامليم 
املشددتين عن غيرهام:

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   ﴿رن  قــال اهلل تعالــى: 

مب  خب  حب  جب  مئهئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي 

]البقــرة[  ﴾ حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  

السببالحكمالكلمة

رن زن

ين ٰى

خئ مئ

جب حب

حت

جت

التقويــــــم
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دتان؟ 1- ماهي النون وامليم املشدَّ

دتين ؟ 2- ما حكم النون وامليم املشدَّ

3- اقرأ اآلية التالية، ثم امأل الفراغات في الجدول التالي لها مبينًا النون وامليم 
املشددتين عن غيرهام:

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   ﴿رن  قــال اهلل تعالــى: 

مب  خب  حب  جب  مئهئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي 

]البقــرة[  ﴾ حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  

السببالحكمالكلمة

رن زن

ين ٰى

خئ مئ

جب حب

حت

جت

التقويــــــم
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الدرس الثالث: أحكام الَّالم الساكنة

1- الالم القمرية وحروفها .
2- الالم الشمسية وحروفها.

3- حكم الالم القمرية، وحكم الالم الشمسية.

4- النطق السليم لالم القمرية والالم الشمسية.

املراد بالالم الساكنة التي ندرس أحكامها في هذا الدرس: هي التي تأتي مع 
ى: )ال التعريف(، وهي قسامن: األلف في أول األسامء وتسمَّ

هي الالم التي يأتي بعدها واحد من أربعة عشر حرفا تسمى الحروف القمرية 
وهي: ) أ ، ب ، غ ، ح ، ج ، ك ، و ، خ ، ف ، ع ، ق ، ي ، م ، هـ (. 

يت قمرية ألنَّ الالم تظهر عند  ك وَخْف َعِقيَمه(، وسمِّ ويجمعها عبارة )إبغ حجَّ
النطق إذا كان بعدها أحد هذه الحروف، كام في كلمة )القمر( .

• حكم الالم عند هذه الحروف:
- اإلظهار، ويسمى إظهاًرا قمرًيا.

- ُتكتب )الالم( وُتنطق، وتكون دائام ساكنة، والحرف الذي بعدها متحرك.

نتعلم من الدر�س

اأوًل: الالم القمرية:
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 * األمثلة:
الشرحالمثال

جه مه  ىه
إذا تأملـت الكلـامت التـي تحتهـا خط 
فـي اآليـات السـابقة، فإنـك تجـد أن 
الـالم جـاءت سـاكنة، وبعدهـا حرف 
ك بضمة  مـن الحـروف القمرية متحـرِّ
أو فتحـة أو كسـرة، فتظهـر الـالم عنـد 

بالكلمة. النطـق 

جي حي خي

ىي يي ٰذ

ٰى                                          ٌّ          ٍّ  

جم حم خم

خن من ىن

هي الالم التي يأتي بعدها واحد من أربعة عشر حرفا تسمى الحروف الشمسية، وهي: 

) ط ، ث ، ص ، ر ، ت ، ض ، ذ ، ن ، د ، س ، ظ ، ز ، ش ، ل (. 

وهي مجموعة في أوائل الكلامت في البيت اآلتي:
َدْع ُســوَء َظــنٍّ ُزْر َشــِريًفا لِْلَكــَرمطِـْب ُثـمَّ ِصْل َرِحًمـا َتُفْز ِضْف َذا َنَعم

يت شمسية ألن الالم تدغم عند النطق إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف،  وسمِّ
كام في كلمة )الشمس(.

حكم الالم عند هذه الحروف:
-  اإلدغام، ويسمى إدغاًما شمسًيا.

أو سكون،  عليها  أي حركة  من  ُتنطق، وتكون خالية  )الالم( ول  ُتكتب    -
د دائام. والحرف الذي بعدها مشدَّ

ثانيًا: الالم ال�صم�صية:
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 * األمثلة:
الشرحالمثال

جه مه  ىه
إذا تأملـت الكلـامت التـي تحتهـا خط 
فـي اآليـات السـابقة، فإنـك تجـد أن 
الـالم جـاءت سـاكنة، وبعدهـا حرف 
ك بضمة  مـن الحـروف القمرية متحـرِّ
أو فتحـة أو كسـرة، فتظهـر الـالم عنـد 

بالكلمة. النطـق 

جي حي خي

ىي يي ٰذ

ٰى                                          ٌّ          ٍّ  

جم حم خم

خن من ىن

هي الالم التي يأتي بعدها واحد من أربعة عشر حرفا تسمى الحروف الشمسية، وهي: 

) ط ، ث ، ص ، ر ، ت ، ض ، ذ ، ن ، د ، س ، ظ ، ز ، ش ، ل (. 

وهي مجموعة في أوائل الكلامت في البيت اآلتي:
َدْع ُســوَء َظــنٍّ ُزْر َشــِريًفا لِْلَكــَرمطِـْب ُثـمَّ ِصْل َرِحًمـا َتُفْز ِضْف َذا َنَعم

يت شمسية ألن الالم تدغم عند النطق إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف،  وسمِّ
كام في كلمة )الشمس(.

حكم الالم عند هذه الحروف:
-  اإلدغام، ويسمى إدغاًما شمسًيا.

أو سكون،  عليها  أي حركة  من  ُتنطق، وتكون خالية  )الالم( ول  ُتكتب    -
د دائام. والحرف الذي بعدها مشدَّ

ثانيًا: الالم ال�صم�صية:
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اخلال�صة

* األمثلة:
الشرحالمثال

زي مي
إذا تأملـت الكلـامت التـي تحتهـا خط 
فـي اآليـات السـابقة، فإنـك تجـد أن 
الـالم جـاءت خاليـة مـن السـكون أو 
الحركـة، وبعدها حـرف من الحروف 
الـالم ول  د، فتدغـم  الشمسـية مشـدَّ

تظهـر عنـد النطـق بالكلمة.

ىي يي

حئ خئ

هئ جب

ىم يم جن

خن من ىن

      الالم الساكنة في أول األسماء )ال التعريف( لها حكمان:
1 - اإلظهار، ويسمى )اإلظهار القمري ( حيث تكتب الالم وتنطق، كام في 
كلمة )القمر(، ويكون مع الحروف )أ ، ب ، غ ، ح، ج ، ك ، و ، خ ، ف، 

ع ، ق ، ي ، م ، هـ( .
2 - اإلدغام، ويسمى )اإلدغام الشمسي( حيث ُتكتب الالم ول تنطق، كام 
في كلمة )الشمس(، ويكون مع الحروف )ط ، ث ، ص ، ر ، ت ، ض ، 

ذ ، ن ، د ، س ، ظ ، ز، ش ، ل(.

158

القرآن الكريم للصف السابع

قال اهلل تعالى: 

خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن   ﴿حن 
مي ىي يي ٰذ ٰر   ٰى                      ٌّ                                                 ٍّ                       َّ                                             ُّ                 ِّ ﴾ ]الشمس[.

السببالحكمالكلمة

الالم ساكنة جاء بعدها حرف )الشين(.إدغام شمسيحن

.......................................................إظهار قمريىن

الالم ساكنة جاء بعدها حرف )النون( .........................يي

.......................................................إدغام شمسيمئ

...............................................................................ٰى

...............................................................................يل

تدريب

الن�صــــاط
نطق  ولحظ  املقرئين،  ألحد  تسجيل  من  )الطارق(  سورة  إلى  استمع 
الكلامت التي بها إدغام الالم الشمسية وإظهار الالم القمرية ، ثم قم بتالوتها 

مطبًقا ذلك.
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القرآن الكريم للصف السابع

قال اهلل تعالى: 

خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن   ﴿حن 
مي ىي يي ٰذ ٰر   ٰى                      ٌّ                                                 ٍّ                       َّ                                             ُّ                 ِّ ﴾ ]الشمس[.

السببالحكمالكلمة

الالم ساكنة جاء بعدها حرف )الشين(.إدغام شمسيحن

.......................................................إظهار قمريىن

الالم ساكنة جاء بعدها حرف )النون( .........................يي

.......................................................إدغام شمسيمئ

...............................................................................ٰى

...............................................................................يل

تدريب

الن�صــــاط
نطق  ولحظ  املقرئين،  ألحد  تسجيل  من  )الطارق(  سورة  إلى  استمع 
الكلامت التي بها إدغام الالم الشمسية وإظهار الالم القمرية ، ثم قم بتالوتها 

مطبًقا ذلك.
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القرآن الكريم للصف السابع

1- ما أحكام الالم الساكنة؟

2-  متى ُتظهر الالم الساكنة؟

3-  ضع كل كلمة مام يلي في العمود املناسب: 

)البيت ، الصالة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ، الشهادة ، العلم ، الكتاب (.  

الالم القمريةالالم الشمسية

4-  ما الفرق بين الالم القمرية والالم الشمسية؟ 

5-  ما هي حروف اإلظهار القمري؟ وما يجمعها ؟

6-  ما هي حروف اإلدغام الشمسي؟ وما يجمعها ؟

التقويــــــم

160

القرآن الكريم للصف السابع

دتين؟ 1- ما حكم امليم والنون املشدَّ

2-  إلى كم تنقسم الالم الساكنة؟

د أحكام امليم الساكنة . 3- عدِّ

4- عدد حروف اإلظهارالقمري، وحروف اإلدغام الشمسي.

5-  ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة من العمود)ب( فيام يأتي:

)ب (الرقم) أ ( الرقم

إدغام شمسيالنون املشددة في كلمة واحدة1

2
ــرف  ــا ح ــاكنة بعده ــم س ــاءت مي إذا ج

ــاء(. إدغام متامثلين)الب

إظهار قمريإذا جاء بعد الالم حرف )الصاد(.3

4
ــرف  ــا ح ــاكنة بعده ــم س ــاءت مي إذا ج

ــم(. إظهار شفوي أشد)املي

وجوب إظهار الغنةإذا جاء بعد الالم حرف )الكاف(.5

6
ــرف  ــا ح ــاكنة بعده ــم س ــاءت مي إذا ج

ــواو(. إخفاء شفوي)ال

تقويم املجال
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القرآن الكريم للصف السابع

دتين؟ 1- ما حكم امليم والنون املشدَّ

2-  إلى كم تنقسم الالم الساكنة؟

د أحكام امليم الساكنة . 3- عدِّ

4- عدد حروف اإلظهارالقمري، وحروف اإلدغام الشمسي.

5-  ضع الرقم املناسب من العمود )أ( أمام الفقرة املناسبة من العمود)ب( فيام يأتي:

)ب (الرقم) أ ( الرقم

إدغام شمسيالنون املشددة في كلمة واحدة1

2
ــرف  ــا ح ــاكنة بعده ــم س ــاءت مي إذا ج

ــاء(. إدغام متامثلين)الب

إظهار قمريإذا جاء بعد الالم حرف )الصاد(.3

4
ــرف  ــا ح ــاكنة بعده ــم س ــاءت مي إذا ج

ــم(. إظهار شفوي أشد)املي

وجوب إظهار الغنةإذا جاء بعد الالم حرف )الكاف(.5

6
ــرف  ــا ح ــاكنة بعده ــم س ــاءت مي إذا ج

ــواو(. إخفاء شفوي)ال

تقويم املجال
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القرآن الكريم للصف السابع

6- اقرأ السورة اآلتية، ثم امأل الفراغات في الجدول التالي لها:  

السببالحكمالكلمة

لك مك

جن

يف ىق

ىك

مل ىل

يل  ام

من نن

ٰى  ري

ىي يي

ٱٱٻٱٻ

يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل  

زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

مي ني ىي يي جئ حئ  

162

القرآن الكريم للصف السابع

ع هذه الحروف: )ط ، م ، ف ، ر ، و ، ص ، هـ ، س ، ح ، ث ، غ ، ن ، ب، ك(  7-  وزِّ
في الجدول التالي بشكل مناسب :

الحروفالحكم

اإلظهار القمري.

اإلدغام الشمسي.

إخفاء شفوي للميم الساكنة. 

إظهار شفوي للميم الساكنة
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القرآن الكريم للصف السابع

ع هذه الحروف: )ط ، م ، ف ، ر ، و ، ص ، هـ ، س ، ح ، ث ، غ ، ن ، ب، ك(  7-  وزِّ
في الجدول التالي بشكل مناسب :

الحروفالحكم

اإلظهار القمري.

اإلدغام الشمسي.

إخفاء شفوي للميم الساكنة. 

إظهار شفوي للميم الساكنة
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ثالثًا: مجال التالوة

الوحدة الأولى: �صورة الفرقان

• الدرس األول: سورة الفرقان اآليات )1 - 18 (
• الدرس الثاين: سورة الفرقان اآليات )19 - 37 ( 

• الدرس الثالث: سورة الفرقان اآليات )38 - 59 ( 
• الدرس الرابع: سورة الفرقان اآليات )60 - آخر السورة(

ي
ثان

ي ال
الفصل الدراس

164

القرآن الكريم للصف السابع

الدرس األول: سورة الفرقان - اآليات )18-1(

ٱٱٻٱٻ

حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 

جع  مظ  حط  مض  خض  حض   جض  مص  خص  حص  مس  خس 

جم  يل  ىل  مل  خل  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

ٰى                        ٌّ                                        ٍّ                                                َّ                                ُّ                    ِّ                                               ّٰرئ   زئ مئ نئ ىئ  يئ 

مت  زت  رت  يب   ىب  نب  مب  زب  رب 

ىق  يف  يثىف  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت 

يق اك لك مك  ىك يك مل ىل يل ام 

مم رن زن  من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني  ىي 

جت  هب  مب  خب   جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت 

مخ جس  حس خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط  

مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق  مق جكحك 

جم  يل  ىل  مل  خل  خل   حل  جل  مك  لك  خك 
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس األول: سورة الفرقان - اآليات )18-1(

ٱٱٻٱٻ

حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 

جع  مظ  حط  مض  خض  حض   جض  مص  خص  حص  مس  خس 

جم  يل  ىل  مل  خل  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

ٰى                        ٌّ                                        ٍّ                                                َّ                                ُّ                    ِّ                                               ّٰرئ   زئ مئ نئ ىئ  يئ 

مت  زت  رت  يب   ىب  نب  مب  زب  رب 

ىق  يف  يثىف  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت 

يق اك لك مك  ىك يك مل ىل يل ام 

مم رن زن  من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني  ىي 

جت  هب  مب  خب   جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت 

مخ جس  حس خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط  

مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق  مق جكحك 

جم  يل  ىل  مل  خل  خل   حل  جل  مك  لك  خك 
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القرآن الكريم للصف السابع

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم 

مه ىه يه  جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى

                ٌّ                            ٍّ                             َّ            ُّ                                    ِّ                                          ّٰ  رئ زئ مئنئ ىئ  يئ رب زب 

زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت   رت  يب  ىب  نب  مب 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث 

ىن  نن   من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  

ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ مئ 

هئ جب حب خب مب 

166

القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الثاني: سورة الفرقان - اآليات )19- 37(

هبجت حت خت مت هت مث حج  مججح مح جخ 

خض  حض  جض  مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ 

حف جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط   مض 

ىل مل  خل  لك   خك  حك  جك  حقمق  مف  خف 

ين ىن  خنمن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ٰر   ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه 

ٰى                                  ٌّ                                  ٍّ                                                َّ                ُّ                                         ِّ                     ّٰ رئ زئ مئ نئ 

ىئ   يئ رب زب مب نب ىب يب رت  زت 

يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

ىق يقاك لك مك ىك  يك مل ىل يل ام مم 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من   زن  رن 

حت  هبجت   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي 

جس  مخ  جخ  مح  جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت 

مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص   مس  خس  حس 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ 

خل  حم   جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  خكلك  حك  
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الثاني: سورة الفرقان - اآليات )19- 37(

هبجت حت خت مت هت مث حج  مججح مح جخ 

خض  حض  جض  مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ 

حف جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط   مض 

ىل مل  خل  لك   خك  حك  جك  حقمق  مف  خف 

ين ىن  خنمن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ٰر   ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه 

ٰى                                  ٌّ                                  ٍّ                                                َّ                ُّ                                         ِّ                     ّٰ رئ زئ مئ نئ 

ىئ   يئ رب زب مب نب ىب يب رت  زت 

يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

ىق يقاك لك مك ىك  يك مل ىل يل ام مم 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من   زن  رن 

حت  هبجت   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي 

جس  مخ  جخ  مح  جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت 

مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص   مس  خس  حس 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ 

خل  حم   جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  خكلك  حك  
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القرآن الكريم للصف السابع

مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن 

جي  يه  ىه  مه  جه   ين  ىن  من  خن  حن 

ٰرٰى                  ٌّ          ٍّ    ٰذ  يي  ىي   مي  خي  حي 

         َّ     ُّ      ِّ         ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ 

ىت  متنت  زت   رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

يت رث زث مث 

168

القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الثالث: سورة الفرقان - اآليات )38 - 59(

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث 

ين  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ملىل  يك  ىك  

هئ  مئ  خئ  حئ   ييجئ  ىي  ني  زيمي  ري  ٰى 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   هب  مب  خب  حب  جب 

خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج 

جف  مغ   جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  

ىل  مل  خل  خك   حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 

يل جم حم خممم ىم يم جن  حن خن من ىن ين جه

 مه ىه يه جي حي خي  مي ىي يي ٰذ  ٰر  ٰى                                       ٌّ                                            ٍّ      

                        َّ                              ُّ                  ِّ                    ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب  مب نب 

مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق   ىفيف  يث  ىث  نث 

ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن ين ٰى 

جب  هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  

حب خب مب هب جت حت خت  مت هت مث حج مج 

مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   جخ  مح  جح 
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القرآن الكريم للصف السابع

الدرس الثالث: سورة الفرقان - اآليات )38 - 59(

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث 

ين  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ملىل  يك  ىك  

هئ  مئ  خئ  حئ   ييجئ  ىي  ني  زيمي  ري  ٰى 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   هب  مب  خب  حب  جب 

خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج 

جف  مغ   جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  

ىل  مل  خل  خك   حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 

يل جم حم خممم ىم يم جن  حن خن من ىن ين جه

 مه ىه يه جي حي خي  مي ىي يي ٰذ  ٰر  ٰى                                       ٌّ                                            ٍّ      

                        َّ                              ُّ                  ِّ                    ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب  مب نب 

مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق   ىفيف  يث  ىث  نث 

ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن ين ٰى 

جب  هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  

حب خب مب هب جت حت خت  مت هت مث حج مج 

مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   جخ  مح  جح 
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حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض   حض  جض 

هل  مل  خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  حقمق  مف  خف  

ىل  مل  خل  جه   هن  من  خن  حن  جن  خممم  حم  جم 

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ٰىٌّ   ٰر   ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه 

                                               ٍّ                     َّ                                      ُّ                                                 ِّ                                    ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ يئ 

رب  زب مب نب ىب يب رت زتمت نت ىت يت  رث زث 
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الدرس الرابع: سورة الفرقان- اآليات )٦0 - آخر السورة(

ىك  مك  لك  اك  يق   ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

ين  ىن  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى 

حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب   خب  حب  جب 

مج جح مح جخ مخ جس حس خس  مس حص 

مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض   حض  جض  مص  خص 

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف  جف 

مل  خل  جن   مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل   مك 

ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خن من ىن 

ين جهمه ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر 

ٰى                                       ٌّ                               ٍّ                                     َّ            ُّ                     ِّ               ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ  

مت  زت   رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ 

ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق 

رن زن من  نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 

خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  
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الدرس الرابع: سورة الفرقان- اآليات )٦0 - آخر السورة(

ىك  مك  لك  اك  يق   ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

ين  ىن  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى 

حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب   خب  حب  جب 

مج جح مح جخ مخ جس حس خس  مس حص 

مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض   حض  جض  مص  خص 

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف  جف 

مل  خل  جن   مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل   مك 

ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خن من ىن 

ين جهمه ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر 

ٰى                                       ٌّ                               ٍّ                                     َّ            ُّ                     ِّ               ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ  

مت  زت   رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ 

ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق 

رن زن من  نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 

خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  
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مج  حج  مث  هت  مت   خت  حت  جت  هب  مب 
مص  خص  حص  مس  خس  حس  مخجس  جخ   مح  جح 
جض حض خض  مض حطمظ جع مع جغ مغ جف حف 

172

الوحدة الثانية: �صورة ال�صعراء

• الدرس األول:   سورة الشعراء اآليات )1 - 68(
• الدرس الثاين: سورة الشعراء اآليات )69 - 159(

• الدرس الثالث:  سورة الشعراء )160 - آخر السورة(

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

لعام
ة ا

دار
اإل



172

الوحدة الثانية: �صورة ال�صعراء

• الدرس األول:   سورة الشعراء اآليات )1 - 68(
• الدرس الثاين: سورة الشعراء اآليات )69 - 159(

• الدرس الثالث:  سورة الشعراء )160 - آخر السورة(

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



173

القرآن الكريم للصف السابع

الدرس األول: سورة الشعراء- اآليات )٦8-1(

ٱٱٻٱٻ

خل  مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خن
 من ىن ين جه مه ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر    ٰى                  ٌّ                      ٍّ                                      َّ                                           ُّ                 ِّ                            ّٰ رئ زئ  مئ  نئ    ىئ
يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب  يئ   

يك  ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  زث  رث 
زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل 
مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  مب هب 
جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت 
مظ  حط  خضمض  حض  مصجض  خص   حص  مس  خس  حس  جس  مخ 
جع مع جغ مغ  جف حف خف مف حق مق جك حك 
جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك   لك  خك 
خل  خي   حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن   حن 
من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
يي  ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 
ٰذ ٰر   ٰى                                 ٌّ                  ٍّ                     َّ                                         ُّ                      ِّ            ّٰ رئ زئ مئ
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ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب  ىئيئ  نئ   

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث   رث  يت 
زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك 
يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن   من 
حت  جت   هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ  جس حس خس 
مع  جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 
حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ 
خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل   مك  لك  خك 
حي   جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  
خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  حن خن 
ٰذ       يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 
ٰر  ٰى                          ٌّ                          ٍّ                   َّ               ُّ                       ِّ                                   ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ 
ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب  يئ 
يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث   يت 
اك  لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم رن زنمن نن  ىن 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين 
حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 
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ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب  ىئيئ  نئ   

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث   رث  يت 
زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك 
يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن   من 
حت  جت   هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ  جس حس خس 
مع  جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 
حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ 
خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل   مك  لك  خك 
حي   جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  
خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  حن خن 
ٰذ       يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 
ٰر  ٰى                          ٌّ                          ٍّ                   َّ               ُّ                       ِّ                                   ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ 
ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب  يئ 
يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث   يت 
اك  لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم رن زنمن نن  ىن 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين 
حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 
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خض مض حط مظ  جع مع جغ مغ جف حف خف مف 
هل   مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق   حق 
مهٰه  جه   هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم 
جي حي خي مي هي مئ هئ  خل مل ىل 
ين  ىن  من  خن  جنحن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه 
ٰى                                         ٌّ                                              ٍّ                 َّ                                             ُّ                 ِّ                                                  ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ
 يئ رب  زب مب نب ىب يب رت زت متنت ىت يت رث

زث مث نث ىث يث ىف يف ىق 
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الدرس الثاني: سورة الشعراء-اآليات )٦9-159(

زن   رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك   يق 
من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي  يي 
جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  جت حت 
جس  مخ  جخ  مح   جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 
جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص   خص  حص  مس  خس  حس 
مع جغ مغ  جف حف خف مف حق مق جك حك

مم  خم   حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  
يل  ىل  مل  خل  مه   جه  هن  من  خن  حن  جن 
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
ٰى                ٌّ                          ٍّ            َّ  ٰر  ٰذ  ىي يي  مي  حي خي   جي  مه ىه يه 
               ُّ                    ِّ                 ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب 
يث   ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  
ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 
مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 
هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت  جت 
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زن   رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك   يق 
من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي  يي 
جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  جت حت 
جس  مخ  جخ  مح   جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 
جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص   خص  حص  مس  خس  حس 
مع جغ مغ  جف حف خف مف حق مق جك حك

مم  خم   حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  
يل  ىل  مل  خل  مه   جه  هن  من  خن  حن  جن 
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
ٰى                ٌّ                          ٍّ            َّ  ٰر  ٰذ  ىي يي  مي  حي خي   جي  مه ىه يه 
               ُّ                    ِّ                 ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب 
يث   ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  
ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 
مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 
هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت  جت 
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جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض   جض  خصمص  حص  مس  خس 
جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف   جف  مغ 
حل خل  مل هل جم حم خم مم جن حن خن من هن  
هت  مت   هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  ٰهجي  مه  جه 
يل  ىل  مل  خل  مك   لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث 
ىه  مه  جه  ين  ىن  من  حنخن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
يه جي حي خي مي ىي يي  ٰذ ٰر  ٰى         ٌّ                             ٍّ                                    َّ                                         ُّ                        ِّ
                                                                                                                                          ّٰ    رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب 
ىف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  
مم  ام  يل   ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 
جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 
مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 
هت مث حج مج  جح محجخ مخ جس حس خس مس حص خص مص 
مغ   جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض   جض 
جف حف خف مف حق مق جك حك خك  لك مك 
حن  جن  مم  خم   حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل 
هي  مي  خي  حي  جي  ٰه   مه  جه  هن  من  خن 
مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هت   مت  هب  مب  هئ  مئ 
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جي يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  حنخن  جن   يم  ىم 
 حي خي مي  ىي يي ٰذ ٰر     ٰى                                     ٌّ                         ٍّ                                                 َّ             ُّ

         ِّ                             ّٰ     رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب  يب رت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 
رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق 
ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن 
ىي يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب 
جت  حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ  جس 
جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 
خك  حك  جك  مق  حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 
مم  خم  جمحم  هل  مل  خل  حل   جل  مك  لك 
مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن   من  حنخن  جن 

مئ   هي 
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جي يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  حنخن  جن   يم  ىم 
 حي خي مي  ىي يي ٰذ ٰر     ٰى                                     ٌّ                         ٍّ                                                 َّ             ُّ

         ِّ                             ّٰ     رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب  يب رت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 
رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق 
ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن 
ىي يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب 
جت  حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ  جس 
جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 
خك  حك  جك  مق  حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 
مم  خم  جمحم  هل  مل  خل  حل   جل  مك  لك 
مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن   من  حنخن  جن 

مئ   هي 
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الدرس الثالث: سورة الشعراء-اآليات )1٦0-آخر السورة(

من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 
ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي  مي ىي يي
 ٰذٰر    ٰى                                ٌّ                      ٍّ                    َّ                      ُّ                                               ِّ               ّٰ    رئ زئ مئ نئ ىئ 

يت  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب   مب  زب  رب  يئ 
مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث 
نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك 
مئهئ  خئ   حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  
مح  جح  مج  حج   مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب 
خض  حض  جض  مص  خص  حص   مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 
مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ   جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 
حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  جلحل  مك  لك   خك  حك  جك 
مي   خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من   خن 
مل  خل  مس   هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي 
من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن ين جه مه ىه يه  جي حي خي مي ىي 
يي ٰذ ٰر ٰى          ٌّ                                                       ٍّ               َّ                      ُّ                      ِّ                        ّٰ  رئ زئ مئ 
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مت   زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب  يئ  ىئ  نئ  
اك  يق   ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت 
من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 
حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن 
هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج  حج  مث 
مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض   مص 
جف  حف خف مف حق مق جك حك خك لك  مك 
مم  خم  حم   جم  هل  مل  خل  حل  جل 
يل  ىل  مل  خل  ٰه   مه  جه  هن  من  خن  حن  جن 
جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
ٰى                                                                               ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه  ىه  مه 
                                                                     ٌّ                ٍّ                            َّ                      ُّ                                        ِّ                                                           ّٰ    رئ زئ مئ نئ ىئ يئ

مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب   رب 
يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  
مم  ام  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق 
ىي  ني  مي  زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 
يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب جت حت 
مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت 
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مت   زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب  يئ  ىئ  نئ  
اك  يق   ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت 
من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 
حئ  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن 
هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج  حج  مث 
مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض   مص 
جف  حف خف مف حق مق جك حك خك لك  مك 
مم  خم  حم   جم  هل  مل  خل  حل  جل 
يل  ىل  مل  خل  ٰه   مه  جه  هن  من  خن  حن  جن 
جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
ٰى                                                                               ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه  ىه  مه 
                                                                     ٌّ                ٍّ                            َّ                      ُّ                                        ِّ                                                           ّٰ    رئ زئ مئ نئ ىئ يئ

مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب   رب 
يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  
مم  ام  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق 
ىي  ني  مي  زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 
يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب جت حت 
مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت 
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حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس 
حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع   مظ 

هل   مل  خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق 
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الدرس األول: سورة النمل- اآليات )1-2٦(

ٱٱٻٱٻ

جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  خلمل      
حن خن من ىن ين جه مه  ىه يه جي حي 
خي مي ىي يي ٰذ  ٰر ٰى                                                   ٌّ                           ٍّ                                                      َّ                ُّ                                         ِّ 
نبىب مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ    ّٰ                  

يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت   يب 
يل  ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  
مي  زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 
هب  مب  حبخب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 
مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 
مل  خل  حل  جل  مك  خكلك  حك  جك  مق   حق  مف  خف  حف  جف 
مه  جه  هن  من  خن  حن  جن   مم  خم  حم  هلجم 
حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  خي   حي  جي  ٰه 
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم 
ٰى         ٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه  

184
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                                           ٍّ                                               َّ                                   ُِّّ                                 ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب 
زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب  زب 
مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك يك 
نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن 
مت  خت   حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  
هت مث حج مج جح مح  جخ مخ جس حس خس 
مس حص خص مص جض حض  خض مض حط مظ جع

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ   مع    
خمخل  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 
جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
يهجي  ىه  مه  جه   ين  ىن  من  خن  حن 
حي خي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى                 ٌّ                       ٍّ َّ                                                                   ُّ       ِّ               ّٰ
نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ    

ىب يب رت  زت مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث 
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                                           ٍّ                                               َّ                                   ُِّّ                                 ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب 
زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب  زب 
مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك يك 
نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن 
مت  خت   حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  
هت مث حج مج جح مح  جخ مخ جس حس خس 
مس حص خص مص جض حض  خض مض حط مظ جع
جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ   مع    
خمخل  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 
جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
يهجي  ىه  مه  جه   ين  ىن  من  خن  حن 
حي خي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى                 ٌّ                       ٍّ َّ                                                                   ُّ       ِّ               ّٰ
نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ    

ىب يب رت  زت مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث 
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الدرس الثاني: سورة النمل- اآليات )27 - 55(

يث ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل  
زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 
مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب  حب خب   مب 
مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت  جت  هب 
مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص   مس  خس  حس  جس 
حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ   مع  جع 
خم  حم   جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  خك  
ىل  مل  خل  مه   جه  هن  من  خن  حن  جن  مم 
ين  ىن  من  حنخن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه 
ٰرٰى                      ٌّ                                                     ٍّ               َّ                        ُّ                                   ِّ                                      ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب   رب  يئ 
يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   زثمث 
مل  ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري زي  مي 
حت  جت  مبهب  خب   حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
مس  خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 
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حص خص مص جض حض خض مض  حط مظجع مع جغ مغجف حف 
حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك   مق  حق  مف  خف 
مي  خي  حي  جي  ٰه  جهمه  هن  من  خن  حن  جن   مم  خم 
مك  لك  هش   مش  هس  هثمس  مث  هت  مت  هب  مب  مئهئ  هي  
يل  ىل  مل  خل  ُّـ   َّـ  هي  مي  هن  من  مل 
ىن  من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم 
ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه   جه  ين 
يي  ٰذ ٰر  ٰى                                    ٌّ                        ٍّ                                    َّ                                 ُّ ِّ                    ّٰ رئ  
رت   يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ 
نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 
ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 
من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك 
ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن 
مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي 
جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   هب 
خص  حص  مس  خس   حس  جس  مخ  جخ  مح 
معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض   حض  جض  مص 

مغ جف حف خف مف  خل
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حص خص مص جض حض خض مض  حط مظجع مع جغ مغجف حف 
حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك   مق  حق  مف  خف 
مي  خي  حي  جي  ٰه  جهمه  هن  من  خن  حن  جن   مم  خم 
مك  لك  هش   مش  هس  هثمس  مث  هت  مت  هب  مب  مئهئ  هي  
يل  ىل  مل  خل  ُّـ   َّـ  هي  مي  هن  من  مل 
ىن  من  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم 
ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه   جه  ين 
يي  ٰذ ٰر  ٰى                                    ٌّ                        ٍّ                                    َّ                                 ُّ ِّ                    ّٰ رئ  
رت   يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ 
نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 
ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 
من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك 
ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن 
مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي 
جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   هب 
خص  حص  مس  خس   حس  جس  مخ  جخ  مح 
معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض   حض  جض  مص 

مغ جف حف خف مف  خل
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الدرس الثالث: سورة النمل- اآليات )5٦-آخر السورة(

 مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم  جن حن خنمن 

ىن ين جه مه ىه  يه جي حيخي 
مي ىي يي ٰذ  ٰر  ٰىٌّ                                    ٍّ                            َّ                                                                              ُّ                   ِّ
ىب  نب  مب  ربزب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ    

مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت   يب 
ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  يكمل 
مئ  خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  زي 
حج  مث  هت  مت  حتخت  هبجت  مب  خب  جبحب  هئ 
مج جح    مح    جخ  مخ جس حس خس 
جغ   مع  جع  مظ  حط  مض  خض  جضحض  مص  خص   مسحص 
خكلك  حك   جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 
يل  ىل  مل  خل  خم   حم  جم  هل  مل  حلخل  جل  مك 
مه  جه  ين  منىن  خن  حن  يمجن   ىم  مم  خم  حم  جم 
ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                  ٌّ                    ٍّ                       َُّّ
                  ِّ                                                    ّٰ   رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زبمب نب ىب  
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ىف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب 
يل  ىل  مل  يك  ىك   مك  لك  اك  يق  ىق  يف 
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام 
مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني 
جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب 
مح جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض  
حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 
جم  هل  مل  خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 
حي  جي  ٰه  مه  جه  هن   من  خن  حن  جن  مم  خم  حم 
حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هئ   مئ  هي  مي  خي 
مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم   مم  خم 
يه جي  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                ٌّ                                  ٍّ                                    َّ 
               ُّ                         ِّ                                         ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ ربزب مب  نب ىب 
يب رت زت مت نت ىت يت رث  زث مث نث ىث 
مل  يك  ىك  مك  لك  اك   يق  ىق  يف  ىف  يث 
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم  ام  يل  ىل 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  مي  زي 
مح   جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  
مض  خض  حض   جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 
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ىف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب 
يل  ىل  مل  يك  ىك   مك  لك  اك  يق  ىق  يف 
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام 
مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني 
جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب 
مح جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض  
حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 
جم  هل  مل  خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 
حي  جي  ٰه  مه  جه  هن   من  خن  حن  جن  مم  خم  حم 
حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هئ   مئ  هي  مي  خي 
مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم   مم  خم 
يه جي  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                ٌّ                                  ٍّ                                    َّ 
               ُّ                         ِّ                                         ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ ربزب مب  نب ىب 
يب رت زت مت نت ىت يت رث  زث مث نث ىث 
مل  يك  ىك  مك  لك  اك   يق  ىق  يف  ىف  يث 
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم  ام  يل  ىل 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  مي  زي 
مح   جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  
مض  خض  حض   جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 
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جك  مق  حق  مف  خف  حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

مم  خم  حم  جم  هل  مل   خل  جلحل  مك  لك  خك  حك 

جن حن خن من هنجه  مه ٰه جي حي خي ميهي مئ هئ 

مب هب مت  خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن

مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  

ىي يي ٰذ ٰر ٰى                                   ٌّ                            ٍّ                                     َّ                                             ُّ                                ِّ                                              ّٰ 

رئ زئ مئنئ ىئ يئ رب زب  مب نب ىب يب رتزت مت 

نت ىت يت  رثزث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق

اك لك  مك ىك يك ملىل يل ام مم رن زن من
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