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�سم�هللا�الرحمان�الرحيم
�ق�ولكن�اك���الناس�ال� املر�تلك�ايات�الكتاب�والذي�انزل�اليك�من�ر�ك�ا�

هللا�الذي�رفع�السماوت��غ���عمد�ترو��ا�ثم�استوى�ع���العرش�*يؤمنون�
�يات� �مر�يفصل� �ر�الشمس�والقمر��ل�يجري�ألجل�مسمى�يدبر� � و

ا�*لعلكم�بلقاء�ر�كم�توقنون� �رض�وجعل�ف��ا�روا��َ��وا��رً و�و�الذي�مد�
ومن��ل�الثمرات�جعل�ف��ا�زوج�ن�اثن�ن��غ����الليل�ال��ار�إن����ذلك�

�لقوم�يتفكرون �*ألياتٍ �من�أعناب�وزرعُ �وجناتٌ �متجاوراتٌ �رض�قطعٌ و���
�وغ��ُ�صنوان�ُ�سقى�بماء�واحد�ونفضل��عض�ا�ع����عض� �صنوانٌ ونخيلٌ

��عقلون� �لقومٍ �ل�إن����ذلك�ألياتٍ
ُ
� �قول�م�أءذا�*��� �بٌ � �ب�ف � وإن��
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*ظلم�م�وإن�ر�ك�لشديد�العقاب�
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ءايةٌ
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� منكم�من�أسر�القول�ومن�ج�ر�بھ�ومن��و�مستخف�باليل�وساربٌ
�من�ب�ن�يديھ�ومن�خلفھ�يحفظونھ�من�امر�هللا�إن�*بال��ار� لھ�معقباتٌ
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*هللا�و�و�شديد�املحال�



|

 معاني المفردات

جبال ثابتات : رواسي
نخالت تخرج من أصل واحد: ونخيل صنوان 

العقوبات العظيمة: المثالت  
تنقص :تغيض  

ظاهر للعيان:سارب 
مالئكة يتعقبونه بالليل والنهار:معقبات 

هيبته وجالله: خيفته
شديد القوة والبطش : شديد المحال



:  أحكام النون الساكنة والتنوين  
هو دمج النون الساكنة أو التنوين مع أحد حروف اإلدغام : اإلدغام 

الذي يليهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني 
)يرملون(وحروفه مجموعة في كلمة                     

هو قلب النون السكانة أو التنوين الى ميم ساكنة : اإلقالب 
مصحوبة بغنة 

. الباءعندما يأتي بعدهما حرف 
  
هو نطق النون الساكنة او التنوين نطقا ظاهرا : اإلظهار الحلقي  

من غير غنة وال تشديد عندما يقع بعدهما احد حروف االظهار 
.الحلقي 

)خ-غ-ح-ع- ه-ء(وحروفه                    
اخي هاك علما حازه غير خاسر                  



هو النطق بالنو الساكنة أو التنوين بحالة متوسطة بين :اإلخفاء الحقيقي
.اإلظهار واإلدغام مصحوبة بالغنة عندما يقع بعدهما احد حروف اإلخفاء

              
)ظ- ض-ت- ف- ز- ط-د- س- ق- ش- ج- ك- ث-ذ- ص(وحروفه              

          
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما           

هو نطق النون الساكنة نطقا ظاهرا إذا جاء بعدها احد : اإلظهار المطلق    
 .حروف االدغام في الكلمة نفسها فال يدغم 



:أحكام الميم الساكنة  

هو دمج الميم الساكنة في الميم المتحركة إذا : اإلدغام الشفوي 
.جاء بعدها حرف الميم بحيث يصبحان ميما مشددةً مع غنة 

           
هو النطق بالميم الساكنة في حالة بين اإلدغام : اإلخفاء الشفوي 

.واإلظهار دون تشديد مع غنة إذا جاء بعدها حرف الباء

هو النطق بالميم الساكنة نطقا ظاهرا من غير : اإلظهار الشفوي
تشديد وال غنة عندما يأتي بعدها أحد حروف الهجاء ما عدا الميم 

.والباء



:أحكام النون الساكنة والتنوين  
:اإلدغام  -1

:إدغام بغنة   -1         
)  :ينمو(و   –م –ن –ي +  نْ                        
                      
: )ينمو (و  –م –ن –ي + ــــٌ    ــــً   ــــــٍ                      

) ن أعناب مْ تٌوجنا( ــ ) لكن ءٌ وأحيآ(ـ ) قتلنْ  يُ لم:   ( ـمـــــثـــــال 

:إدغام بغير غنة  -2     
ر  –ل +  نْ                      

) قوم تٍ لِأليا(ـ ) لعالمين ةٌ لِ رحم(ــ ) بهم رَ نْم:   (مــــــثــــــال

:اإلقـالب-2
ب   + نْ                   

  ب+ ــــٌ   ـــــً  ـــــٍ             
)ل أحياءٌبَ تٌأموا(– )  ئهم نْبأ: (مــــثــــــال 
ـ                      



: اإلظهار الحلقي - 3
)خ _ غ_ ح_ ع _ ه _ ء + ( نْ                     

)خ _ غ _ ح _ ع _ ه_ ء + ( ـــــٌ   ـــً  ــــ ٍ                 
)لى حين عٌ إومتا( _ ) ا نْهع( _  ) يثنْ حَوم:  ( مـــــثـــــــال 

:اإلخفـاء الحقيقي  _ 4

) ظ -ض- ت-ف-ز- ط-د- س-ق-ش- ج-ك-ث-ذ-ص+(نْ                 
)ظ -ض-ت-ف-ز-ط- د-س- ق-ش-ج-ك-ث-ذ-ص+ (ـــٌ   ــــً  ــــ ٍ 

)ل السحاب الثقال نْزِوأ( _ )  يلٌ فجاع( _ ) م كُنت نْإ:  ( مـــــثـــــال 

 :اإلظهار المطلق  -5
)أحد حروف االدغام + (نْ            

 ))اننْوق( _ ) اننْوص( _ ) ان يبنْ: (مــــــثــــال 



:أحكام الميم الساكنة  

   :اإلدغام  - 1
مّ = م ِ  / م ُ /  مَ  +  مْ                     

)ا لم مَ  م ْ ويعلمك: (مـــثـــال  

:اإلخفـاء الشفوي  - 2
ب + مْ                     
) لقاءب م ْ لعلك: ( مــــــثـــــال 

:اإلظهار الشفوي- 3
)أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء+  ( مْ                      

:) أولئك مْ وأعناقه(__) همْدبح( _ ) يمْ فولك: ( مــــــثــــــال
 



ورقة عمل
 

 وضحي أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة فيما يأتي   :
   

)مستخف بالليل ( -1    
   
) أعنابٍ وزرع ونخيل( -2

   
) الدنيا (  3-

 
)وإن تعجب (-4

)مغفرة للناس(-5   
   

6\  6) من أعناب (- 
)وهم يجادلون ( - 7 



رزقة عبدهللا :بإشراف المعلمة 


