
 

 

 

 ـــةالساكن  مـــــاملي ام ــأحك
 اإلخفاء الشفوي  اإلظهار الشفوي  اإلدغام الشفوي ) املتماثل (

 (ب +  م )  :يأتي   ( بقية احلروف+  م )  :يأتي   ( + م م )  : يأتي

 : تهأمثل

 لكم ما

 أمثلته : 

 كيدهم يف -  عليهم و

 أمثلته : 

 ترميهم حبجارة

 ج كلمة املتماثل تشمل كل حرفني من نفس الرسم واملخر    مالحظة:

 لكم ما –رحبت جتارتهم  مثال : 

 

 نــــة أو التنويـــون الساكنــام النــأحك
 اإلخفاء  اإلقالب  اإلدغام  اإلظهار

النطق بكل حرف 

من خمرجه خطفًا من 

 دون غنة

إدخال النون والتنوين يف حروف  

 اإلدغام يرملون 

 وذلك بتشديد حرف اإلدغام بعدها

هو قلب النون  

الساكنة أو التنوين 

 ميماً مع الغنة

هو حالة بني اإلظهار  

 واإلدغام

 حروفه :

 ء ئ ؤ اهلمزة أ

 ح خ    ع غ    ـه

 : وحروفه 

 جمموعة يف كلمة ) يرملون(

 

 

 

 أنواعه :

 حرفه : 

 
 ) ب(

 حروفه : 

بقية احلروف وهي يف أوائل 

 هذا البيت :

كم جاد  صف ذا ثنا

 مساقد شخص 

 ًى ــــــي تقــــًا زد فــــــدم طيب

 اـــع ظاملــــض

 أمثلة :

 أنعمت

  منه 

 عزيزًا غفورا

 عليمًا حكيما

اإلدغام بال  اإلدغام بغنة 

 غنة

 أمثلته : 

  من بعد

 عليٌم بالظاملني

 أمثلته : 

 واجنينا

 إن جاءكم

 أنتم

 أنفسكم

 اإلنسان

 رحيًا صرصرًا

 حروفه :

 ) ينمو(

 أمثلته :

 من يعمل

 خريًا يره

 حروفه :

 ( ر -ل ) 

 أمثلته :

 من ربهم

 هدًى للمتقني

 مالحظة:

 يف كلمة ُيسمى ) إظهارًا شاذًا (اإلدغام بنوعيه ال يأتي إال يف كلمتني وإن أتى 

 وانصْن –يا الدْن  أمثلة :

 الّديا( –أدغمت النون يف حرف اإلدغام بعدها الختل معنى الكلمة )صّوان  وذلك ألنه  لو



 

 

 القلقلــــةام ــأحك
 حروفها : مخسة حروف جمموعة يف ) قطب جد (     نوعاها : القلقلة الكربى والقلقلة الصغرى

 أن يأتي احلرف منها ساكنًا :بشرط
 الكربىالقلقلة   الصغرىالقلقلة 

 إذا جاء حرف القلقلة آخر الكلمة تأتي إذا جاء حرف القلقلة وسط  الكلمة

 : تهأمثل

 (أْقسموا –أْجرهم   -ال أْبرح )

 : تهأمثل

 (مل يلْد -لقْد)

 

 املــــــــدود
 حروف املّد الثالثة اجملموعة يف كلمة )نوحيها(املّد : هو إطالة الصوت بأحد 

 الياء الساكنة املكسور ما قبلها –الواو الساكنة املضموم ما قبلها  –االلف الساكنة املفتوح ما قبلها شروطها : 

 املّد الالزم  املّد الطبيعي  املّد العارض للسكون  املّد املنفصل  املّد املتصل

أن يأتي حرف 

همزة  و  املّد

 )أؤئء(

 يف كلمة واحدة 

يأتي حرف املّد  

اية الكلمة يف نه

 األوىل

ة يهمزة يف بدا و 

 الكلمة الثانية

هو مدّ يف حالة الوقف بأن يأتي  

حرف متحرك عدا  وحرف املدّ 

 اهلمزة والشدة 

 فإذا وقفنا على الكلمة سكّنا 

 احلرف املتحرك

 هو مدّ يف حالة الوصل  

) مواصلة القراءة 

 بعكس الوقف ( 

بشرط أن ال يأتي بعده 

 همزة أو حرف متحرك

أن يأتي حرف  

 املّد 

وبعده حرف 

 مشدد

 أمثلة :

 السماء 

 سوء-أولئك

 أمثلة : 

 يا أيها 

 تأكلوا أموالكم

 أمثلته : 

 نستعني  –اهلل 

 الصراط –احلساب 

 أمثلته : 

 قيل –يقول  –قال 

 أمثلته : 

الصاّخة - داّبة

 الطاّمة
    

 يف التجويد ُيعترب احلرف امللفوظ وال ُيعترب احلرف املكتوب الغري ملفوظ  مالحظة:    

 تكتب كما سبق لكنها تلفظ ) الاله ( وكلمة )تأكلوا ( فألف التفريق تكتب وال تلفظ اهلل ( كلمة ) مثال :  

 (هالّل)ة ــاللـــاجلظ ــولف راءــــق الــــم وترقيـــام تفخيــأحك
 تفخيم وترقيق لفظ اجلاللة ) اهلل (  أحكــام تفخيـــم وترقيــــق الــــراء

 الرتقيق التفخيم ترقيق الراء تفخيم الراء

 إذا أتت الراء وحركتها  -1

  الفتح أو الضم         

 أتَرابا ( –) عُربًا : تهأمثل

 إذا أتت الراء  -1

 وحركتها الكسر       

 (أمِر –ِرجال ) : تهأمثل

 إذا سبقت بكسٍر -1 إذا ابتدأ بها الكالم -1

 إذا سبقت بفتٍح أو ضٍم -2

 : تهأمثل

 (رسوَل اهلل –رسوُل اهلل  )

 

 : تهأمثل

 (رسوِل اهلل –أمِر اهلل  )
 إذا أتت ساكنة  -2

 مسبوقة بفتح أو ضم       

 (الَعْرش –الُقْرآن ): تهأمثل

 إذا أتت ساكنة  -2

 وسبقت بكسر        

 (ِفْرعون) : تهأمثل

 إذا سبقت بياء غالبًا -3

 ( خبري –بصري ) : تهأمثل



 البالغي و العلمي في القرآن الكريم و الفوائد التربوية اللطائف و اإلعجاز                        
 

يف قوله تعاىل : ) واخليل والبغال واحلمري 
 لرتكبوها وزينة وخيلق ماال تعلمون ( .

ن الكثير من هذا يدل على أن القرآن من عند اهلل تعالى فقد صنع اإلنسا
المخترعات النافعة التي لم يكن للناس معرفة بها عند نزول القرآن و منها 

 وسائل النقل .
يف قوله تعاىل : ) ينزل املالئكة بالروح من أمره 

. ) 

 أو : بين الحكمة من تشبيه الوحي بالروح ؟

ووجه الشبه أنه التشبيه أطلق اهلل تعالى على وحيه اسم الروح على سبيل 
فكذلك بالوحي تحيا بسببهما تكون الحياة الحقة فكما أنه بالروح تحيا األبدان 

 .  القلوب

يف قوله تعاىل: ) و ألقى يف األرض رواسي أن 
 متيد بكم (

بيان لوظيفة الجبال و هي تثبيت القشرة األرضية فجعل الجبال كالمرساة 
ة األرضية ثبتها اهلل بالجبال التي للسفينة التي تثبت بفضل المرساة و القشر

 تغوص جذورها في طبقات األرض .
يف قوله تعاىل عن النحل : ) خيرج من بطوهنا 

 .ب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس (شرا
 –القلب  –أودع اهلل في العسل خصائص عالجية كثيرة ألمراض ) الهضم 

 ء العجيب .الدم الروماتيزم ( فسبحان اهلل العظيم خالق هذا الغذا

يف قوله تعاىل: ) و إن لكم يف األنعام لعربة 
 . بطونه من ب ن فر  و مم لبنا  (نسقيكم مما يف

بينت البحوث العلمية أن مكونات اللبن تستخلص بعد هضم الطعام من بين 
بقايا الطعام في الكرش وتجري مع الدم لتصل إلى الغدد اللبنية في الضروع 

 نات اللبن من بين الفرث و الدم .التي تتولى استخالص مكو

 يوجد في حويصالت اللبن مادة سكر اللبن التي تجعله سائغًا للشاربين يف قوله تعاىل: ) سائغا  للشارب ن (

من فهمك لقوله تعاىل: ) و جامهلم باليت هي 
 أحسن (    متى يشعر احملاور أن ذاته مصانة ؟

أسلوب الرفق واللين وإظهار عندما يكون الحوار بالحسنى مع استعمال 
 االحترام الكامل

إذا شعر أن الطرف اآلخر يقصد السخرية أو االنتقاص منه ألنه يأبى  متى يشعر احملاور أن ذاته غري مصانة ؟
 الهزيمة وإن كان على خطأ

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَمٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا 
 وَغَرَابِيبُ سُومٌ

دراسات علم الصخور أن تصنيف الصخور حسب تركيبها الكيميائي أثبتت 
 والمعدني حسب ألوانها على النحو التالي :

                                

 

 

 

 

 
مما سبق القرآن بذكره قبل أن يكتشفه العلم الحديث كنموذج على  هذاو

 إعجاز القرآن الكريم
 

 
هل يتناقض ماتوصل إليه العلم اليوم من 

الكشف عن جنس اجلن ن يف بطن أمه مع ما 
تضمنته اآليات من تفرم اهلل تعاىل بعلم ما يف 

 األرحام ؟

 
ألن المقصود باآلية : علم اهلل الكامل بكل أحوال النطفة وما ستكون :   الــ

 شقاء ( –سعادة  -موت -حياة –أنوثة  –عليه   من )ذكورة 
 واهلل وحده يعلم ما هو مودع فيها من طاقات ومواهب .

 
 
 
 

صخور  -1
بين األبيض 

 واألحمر

 صخور بين :  -2
 )األبيض واألحمر(

 (و)األلوان الداكنة

صخور  -3
 داكنة سوداء

 الغربانك


