
حكمة الخاصة الصف :السابع        2018/2019 / ف1    اسم الطالبة : ميرة محمد مدرسة الـ 

 

1 
 

 # متى تكون القلقلة ُكبرى أو صغرى ؟ 

 القلقلة الكبرى تكون عند الوقف على أحد حروفها ) قطب جد ( 

 القلقلة الصغرى تكون إذا جاء أحد حروفها ساكناً وسط الكلمة .

   تالي : لنوع القلقلة في الجدول ا # حدد

 نوع القلقلة الكلمات نوع القلقلة الكلمات الحرف

ٍّ َعِميقٍّ  ق  قلقلة صغرى يْقِض  قلقلة كبرى فَج 

 قلقلة صغرى يُْطِعمُ  قلقلة كبرى ُمِحيط   ط

 قلقلة صغرى قَْبِلِهمْ  قلقلة كبرى الَحَطبِ  ب

 قلقلة كبرى الَحجْ  صغرىقلقلة  َرْجِعِه لَقَاِدر   ج

 قلقلة كبرى قَدْ  قلقلة صغرى َوأَْعتَْدنَا د

 

      # ينقسم اإلدغام إلى قسمين هما : 

 ) وحروفه هي الراء والالم (  اإلدغام بغير غنة. 2            ( ) وحروفه هي كلمة ينمو اإلدغام بغنة. 1

 .  يرملون# حروف اإلدغام ستة جمعت في كلمة 

     # ابحث في المصحف الشريف عن أمثلة لإلدغام مبيناً نوعه كما في الجدول التالي : 

 نوع اإلدغام مع التنوين نوع اإلدغام مع النون الساكنة الحرف

 بغنة خيراً يره بغنة مْن يشاء ي

 بدون غنة غفوٌر رحيم بدون غنة مْن ربهم ر

 بغنة رسوٌل من بغنة مْن مال   م

 بدون غنة صلداً ال بدون غنة مْن لدن ل
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           حرف الباء  # ما هي حروف اإلقالب ؟

 أبحث في المصحف الشريف عن أمثلة لإلقالب ، ثم دونها في الجدول التالي :# 

 

 

      . قهانطتكما  أمثلة اإلقالب التالية اكتب# 

 كيفية نطقها أمثلة اإلقالب  كيفية نطقها أمثلة اإلقالب

 أبدمبما ) مع الغنة ( أَبَدًا بَِما  أمبأهم ) مع الغنة ( أَۢنبَأَُهم

 عليممبذات ) مع الغنة ( َعِليم  بِذَاتِ   ممبعد ) مع الغنة ( ِمن بَْعدِ 

 

 # اذكر حروف اإلظهار ؟ ) دروس سابقة ( 

 حروف اإلظهار مجموعة في أوائل الكلمات في البيت التالي : 

 أخي هاك علماً حازه غير خاسر  ) ء ، هـ ، ع ، ح ، غ ، خ ( 

 

 ) دروس سابقة ( # حدد مواضع حكم اإلظهار الحلقي في اآليات التالية : 

 حرف اإلظهار اآليات الكريمة 

نَساَن مِ قال تعالى )  العين )جاءت العين بعد النون الساكنة( (  لَق  ْن عَ َخلََق اإْلِ

 الحاء ) جاءت الحاء بعد النون الساكنة (  (     تُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًاْنحِ َوتَ قال تعالى )

 الهمزة ) جاءت الهمزة بعد التنوين (  (    ْخَرى   ةً أُ َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ قال تعالى )
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ف اإلخفاء لغةً واصطالحاً ؟   # عر 

 .  الستر:  لغةً 

 ً النطق بالنون الساكنة أو التنوين بال تشديد، على صفة بين اإلظهار واإلدغام مع بقاء الغنة :  اصطالحا

 في الحرف األول بمقدار حركتين . 

 # متى يتحقق اإلخفاء الحقيقي ؟ 

 أو التنوين أحد حروف اإلخفاء الخمسة عشر .  يتحقق إذا جاء بعد حرف النون الساكنة

 # ما هي حروف اإلخفاء الحقيقي ؟ 

 حرفاً مجموعة في أوائل كلمات البيت التالي :  15حروف اإلخفاء هي 

ً ِص   ف ذا ثَناً َكم جادَ َشخٌص قَد َسما          دُم طيباً ِزد في تُقًى ضع ظالما

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

 # كيف تكون عالمة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف ؟ 

 تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي . 

 في ضبط المصحف ؟  التنوين# كيف تكون عالمة إخفاء 

 تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي . 

: اإلخفاء الحقيقي مع النون الساكنة ممكن أن يكون في كلمة واحدة أو كلمتين ، أما مع التوين  مالحظة# 

 فال يكون إال في كلمتين . 
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 # ابحث في المصحف الشريف عن أمثلة لإلخفاء الحقيقي ثم دونها في الجدول التالي : 

 من كلمة مع النون الساكنة الحرف
من كلمتين مع النون 

 الساكنة
 تنوينمع ال

 ريحاً َصرَصراَ  ِمن ِصيامٍّ   َوأَنِصتُوا ص

ن ذَا ُمنِذرينَ  ذ  ِسراعاً ذلك مَّ

 ماِء دافق ِمن دونِ  أنداداً  د

 بَِماء  َكاْلُمْهلِ  أن كانَ   ِمنُكم ك

 َشيِء قدير ِمْن قبل فأَنقذكم ق

نِسيًّا س  قوالً سديداً  من ُسندُسٍّ   مَّ

  ُزْرقًايَْوَمئِذ   فإن َزلَلتم تنزيلُ  ز

ن َضلَّ  منضود ض  قوماً ضالين  مَّ

  قَْوم  َظلَُموا َمن ظلم تنظرون ظ
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