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 All praise is due to Allah; and blessings and peace be upon His Prophet 
Muhammad who was sent  as a mercy to all the world.

Reading and recitation  of the Quran is of prime importance to a Muslim 
and it is an important form of worship for which a Muslim can get 
rewards in the Hereafter. It is noteworthy that the �rst word  of Quran is a 
commandment to read.

The School section of Islam Presentation Committee feels great pleasure 
in bringing out this simpli�ed Book to non - Arab Muslims to help them 
read  Arabic and recite Quran.

This Book is presented on a step-by-step basis; starting with the sounds 
of the letters, short and long vowels, combinations of the sounds and all 
other spelling skills followed by various types of exercises that help the 
students grasp these skills and which in all enable them to master the �rst 
steps of reading the Quran.

We hope that Allah  make this book bene�cial for all non-Arab Muslims 
and may Allah bless all who seek knowledge.

Latifa N. Al-Saeed
Head of School Section

FOREWORD
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الجوف

الشفتني

الحلق

اللسان

الخيشوم

جهاز النطق
Speech Organ

 Quraan-sunna.com/vb/showthread.php?p=126239  (بترصف)

الجوف

الشفتني

الحلق

اللسان

الخيشوم

 Quraan-sunna.com/vb/showthread.php?p=126239  (بترصف)

أنف 
Nose

لسان 
Tongue

شفة 
Lip

ق 
حل

Th
ro

at

ب م و
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الوحـدة األوىل

UNIT 1

أصوات الحروف
Sounds of the letters

الدرس األول: صوت الفتحة واملد باأللف
Lesson 1: Sound of Fatha and Alif Medd

الدرس الثاين: صوت الكرسة واملد بالياء.
Lesson 2: Sound of Kasrah and Yaa Medd

الدرس الثالث: صوت الضمة واملد بالواو.
Lesson 3: Sound of Dhammah and Waaw   Medd

الدرس الرابع: صوت السكون والشدة واللني
Lesson 4: Sound of Sukoon, Shadda and Leen
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الدرس األول
Lesson 1

صوت الفتحة ـــَ واملد باأللف  ــا  
Sound of fatha and alif medd

أوًال: توضيح
الفتحة عالمة توضع فوق الحرف بهذا الشكل (َب) لتنبه القارئ ألن يفتح فمه قليًال مدة قصرية (حركة)، وإذا طال 

ا  باأللف (با). زمن فتح الفم (ملدة حركتني) كان َمدًّ
Fatha is a mark written above the letter e.g. ( َب ) to bring the reader’s attention 
to open his mouth for a short time (1 harakah). But for Alif Medd ( با ), the mouth 
should be opened for 2 harakah. 

ثانياً: أمثلة
حروف الهجاء مفتوحة مرتبة حسب مكان خروجها (من خارج جهاز النطق لداخله).

In the following table, the alphabets with fatha are arranged according to their 
place of articulation from the speech organ (from outside to inwards).

Group (1)  

َو / ـَو
َو / ـَو

--- / ---

مـَ / َم
مـَ / َم   

---/---

َبـ / َب
بـَ / َب

--- / ---

َفـ / َف
فـَ / َف

--- /---  

١٢٣٤
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Group (2)

َثـ / َث
ثـَ / َث

--- / --- 

َذ / ـَذ
َذ / ـَذ

--- / ---

َظ / ـَظ
َظ / ـَظ
--- / ---

Group (3) 

َز / ـَز
َز / ـَز

--- / ---

سـَ / َس
سـَ / َس
--- / ---

صـَ / َص

صـَ / َص

--- / ---

٢ ١٣

٢ ١٣

دليل املعلم:

 ١- هذا الدرس يقسم عىل حصتني زمن الحصة ساعة ونصف ويعرض من خالل االستامع والرتديد واملوازنة، مع املناقشة والتحدث 

والقراءة من املخرج الصحيح.

٢- الكلمة املصاحبة للصورة ال يتعرض املعلم إال للصوت األول منها فقط. 
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Group (4) 

َتـ / َت

تـَ / َت

--- / ---

َد / ـَد

َد / ـَد

--- / ---

َط / ـَط

َط / ـَط

--- / ---

Group (5)    

َر / ـَر

َر / ـَر

--- / ---

نـَ / َن

نـَ / َن

--- / ---

٢ ١

٢ ١٣
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Group (6)

َلـ / َل

لـَ / َل

--- / ---

َضـ / َض

ضـَ / َض

--- / ---

Group (7)

َيـ / َي

يـَ / َي

--- / ---

َشـ / َش

شـَ / َش

--- / ---

َجـ / َج

جـَ / َج

--- / ---

١٢

١٢٣
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Group (8)

َكـ / َك

كـَ / َك

--- / ---

َقـ / َق

قـَ / َق

--- / ---
 

Group (9) 

َخـ / َخ

خـَ / َخ

--- / ---

َغـ / َغ

غـَ / َغ

--- / ---

َحـ / َح

حـَ / َح

--- / ---

١٢

١٢٣
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َعـ / َع

عـَ / َع

--- / ---

َهـ/ ـَهـ/ـَه /َه

هـَ/ـهـَ/ـَه/َه

--/--/--/--

أَ / َء / ـَأ

أَ / َء / ـَأ

---/---/---

دليل املعلم:

 ينتبه املعلم لهذا األمر: اليتم التدريب القرايئ للكلمة املصاحبة للصورة وإمنا يكتفي املعلم باإلشارة للصوت األول منها وربط 

الكلمة بصورتها من خالل التصور البرصي ال التهجي.

٤٥٦
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 Comparison ثالثاً: موازنة

الرقم

No.

صوت 

الفتحة

 Sound
 of

Fatha

صوت 

املد باأللف

Sound
 of 

Alif Medd

تركيب كلمة من أصوات مفتوحة

 Constructing a word from
sounds with fatha

تركيب كلمة من أصوات مفتوحة 

وممدودة باأللف

 Constructing a word from
sounds with fatha

and alif medd 

األصوات
Sounds

الكلمة
word

األصوات
Sounds

الكلمة
word

َنوىَن/وىَوَزَنَو/َز/َنَوا / َوىَو1

مَتادىَت/ما/دىَمَدَحَم/َد/َحَماَمـ2

باَتبا/َتَبَعَثَب/َع/َثَباَب3

َعفاَع/فاَفَسَدَف/َس/َدَفا / فـىَف4

ثاَبثا/َبَثَقَبَث/َق/َبَثاَث5

ذاَبذا/َبَذَهَبَذ/َه/َبَذاَذ6

َتظاَهَرَت/ظا/هـَ/َرَظَهَرَظ/َهـ/َرَظاَظ7

زاَمَلزا/َم/َلَزَرَعَز/َر/َعَزاَز8

ساَرسا/َرَسَقَطَس/َق/َطَساَس9

صاَمصا/َمَصَدَقَص/َد/َقَصاَص10

تاَبتا/َبَتَجَرَت/َج/َرَتاَت11

َهدىَهـ/دىَدَرَجَد/َر/َجَداَد12

طاَبطا/َبَطرََقَط/َر/َقَطاَط13
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راَعـىرا/َعـىَرَزَقَر/َز/َقَراَر14

ناَمنا/َمَنَرصََن/َص/َرَناَن15

لـاَنلـا/َنَلَصَقَل/َص/َقلـاََل16

ضاَقضا/َقَرضََبَض/َر/َبَضا/َضـىَض17

َتياَمَنَت/يا/َم/َنَيَرسََي/َس/َرَياَي18

َتشافـَـىَت/شا/فـَـىَشَعَرَش/َع/َرَشا/َشـىَش19

جاَمَلجا/َم/َلَجَحَدَج/َح/َدَجاَج20

كاَنكا/َنَكَتَبَك/َت/َبَكا/َكـىَك21

قاَمقا/َمَقَتَلَق/َت/َلَقاَق22

خاَصَمخا/َص/َمَخَرَجَخ/َر/َجَخاَخ23

غاَبغا/َبَغَلَبَغ/َل/َبَغاَغ24

حاَرحا/َرَحَمَدَح/َم/َدَحاَح25

عاَشعا/َشَعَدَلَع/َد/َلَعاَع26

هاَمها/َمَهَدَمَهـ/َد/َمَهاَهـ27

آَمَنآ/َم/َنأََمَرأَ/َم/َرأَا/آأ28َ
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Exercises تدريبات

1- Pronounce:
١- انطق:

12345678910

َغـ غـا َعـ  َو لـا  شا  آ  َقـ ـَهـ َكـ 

2- Listen and tick (√):
 ٢- ضع (√)أمام الصوت الذي تسمعه فيام ييل:  

12345678910

َحـحـاَضـضـاَثـثـاَمـمابـَبا

3- Write fatha above each letter, then read it:
٣ – اكتب فتحة عىل كل حرف مام ييل ثم انطقه بشكل صحيح: 

1234567891011

أحهـعضذثظـدطـت

4- Write alif after each letter, then read it:
٤ - اكتب ألفا بعد كل حرف مام ييل ثم انطق كل صوت بشكل صحيح:

1234567891011

أحهـعضذثظـدطـت
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5- Pronounce each sound separately, then read the complete word:
٥- انطق كل صوت منفردا ثم اقرأ الكلمة كاملة بشكل صحيح: 

َصَدَقَص  َد  َق1

َقَتَلَق  َت  َل2

أََمَرأَ  َم  َر3

َرَزَقَر  َز  َق4

َفَسَدَف  َس  َد5

ناَمنا  َم6

عاَشعا  َش7

َعفاَع  فا8

لـا َنلـا َن9

َهدىَهـ  دى10

6 - Write your name:
٦– اكتب اسمك:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

  _______________________________________________________
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الدرس الثاين
Lesson 2

صوت الكرسة ـــِ واملد بالياء ـيــ

Sound of Kasrah and Yaa medd

أوَال: توضيح
الكرسة عالمة توضع تحت الحرف بهذا الشكل (ِب) لتنبه القارىء أن يخفض فكه السفيل قليال مدة قصرية (مدة حركة)، 

ا بالياء (ِبـي). وإذا طال زمن الكرسة (ملدة حركتني) كان ذلك َمد�

Kasrah is a mark written below the letter e.g. ( ِب ) to bring the reader’s attention to 
lower his jaw for a short time (1 harakah). But for Yaa Medd ( ِبـي ), the jaw should 
be lowered for 2 harakah.

ثانياً: أمثلة
حروف الهجاء مكسورة مرتبة حسب مكان خروجها (من خارج جهاز النطق لداخله).

In the following table, the alphabets with kasrah are arranged according to their 
place of articulation from the speech organ (from outside to inwards).

Group (1)

ِو / ـِو

ِو / ـِو

--- / --- 

ِمـ / ِم

مـِ / ِم

--- / ---

ِبـ / ِب

بـِ / ِب

--- / ---

ِفـ / ِف

فـِ / ِف

--- / ---

١٢٣٤
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Group (2) 

ِثـ / ِث

ثـِ / ِث

--- / ---  

ِذ / ـِذ

ِذ / ـِذ

--- / ---

ِظ / ـِظ

ِظ / ـِظ

--- / ---

Group (3) 

ِز / ـِز

ِز / ـِز

--- / ---  

ِسـ / ِس

سـِ / ِس

--- / ---

ِصـ / ِص

صـِ / ِص

--- / ---

دليل املعلم:

 يعرض هذا الدرس يف حصتني زمن كل حصة ساعة ونصف ويتم الرتكيز يف عرض الدرس عىل االستامع والرتديد واملوازنة مع بيان املخرج 

الصحيح لكل صوت والتمييز بني األصوات متقاربة املخرج.

١٢٣

١٢٣
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Group (4) 

ِتـ / ِت

ِتـ / ِت

--- / ---

ِد / ـِد

ِد / ـِد

--- / ---

ِط / ـِط

ِط / ـِط

--- / ---

Group (5)

ِر / ـِر

ِر / ـِر

--- / ---

ِنـ / ِن

ِنـ / ِن

--- / ---

دليل املعلم:

يف كل دروس الوحدة األوىل اليتم هجاء الكلامت املصاحبة للصور وإمنا فقط يشري املعلم للصوت األول من الكلمة مع ربط الصورة 

رًا برصًيا. بالكلمة َتَصوُّ

١٢

١٢٣
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Group (6) 

ِلـ / ِل

ِلـ / ِل

--- / ---

ِضـ / ِض

ِضـ / ِض

--- / ---

Group (7)

يـِ / ِي

يـِ / ِي 

--- / ---

ِشـ / ِش

ِشـ / ِش

--- / ---

ِجـ / ِج

ِجـ / ِج

--- / ---

١٢٣

١٢
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Group (8)

ِكـ / ِك

ِكـ / ِك 

 --- / ---

ِقـ / ِق

ِقـ / ِق 

--- / ---

Group (9)

ِخـ / ِخ

ِخـ / ِخ

--- / ---   

ِغـ / ِغ

ِغـ / ِغ

--- / ---

ِحـ / ِح

ِحـ / ِح

--- / ---

١٢٣

١٢
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ِعـ / ِع

ِعـ / ِع

--- / ---

ِهـ/ ـِهـ/ ـِه/ِه

ِهـ/ ـِهـ/ ـِه/ِه

-- /-- /-- /--

إ / ِئـ / ِء

إِ / ِئـ / ِء

--- /--- / ---

٤٥٦
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Comparison  ثالثاً: موازنة

الرقم

No.

صوت 

الكرسة

Sound
 of 

Kasrah

صوت 

املد 

بالياء

Sound
of 

 Yaa Medd

تركيب كلمة من أصوات 

مكسورة ومفتوحة

 Constructing a word from
sounds with kasrah

and fatha 

تركيب كلمة بها أصوات 

ممدودة بالياء

 Constructing a word from
sounds with
yaa medd 

األصوات املكسورة 

واملفتوحة

 Sound of
 Kasrah and

Fatha

الكلمة
Word

األصوات املكسورة 

واملمدودة بالياء 
Sound of 

Kasrah and 
Yaa Medd

الكلمة
Word

َطِويَلَط/ِويـ/َلَرِوَيَر/ِو/َيِويِو1

مَيِيـَنَي/ِميـ/َنَعِمَلَع/ِم/َلِميِم2

َعِبيـَرَع/ِبيـ/َرَيِبَسَي/ِب/َسبـِيِب3

رَِفيَعَر/ِفيـ/َعَحِفَظَح/ِف/َظفـِيِف4

َكِثيـَرَكــ/ِثيـ/َرَوِثَقَو/ِث/َقِثـيِث5

َلِذيَذَل/ِذيـ/َذِذراَعِذ/را/َعِذيِذ6

َنِظيَفَن/ِظيـ/َفَحِظَيَح/ِظ/َيِظيِظ7

ِزيَنَةِزيـ/َن/ـَةَفِزَعَف/ِز/َعِزيِز8

َجِسيَمَج/ِسيـ/َمَنِيسََن/ِس/َيِسـيِس9

َنِصيَبَنـ/ِصيـ/َبَلِصَقَل/ِص/َقِصـيِص10

َيِتيَمَيـ/ِتيـ/َمَفنِتََف/ِت/َنِتـيِت11

ِديَنِديـ/َنَنِدَمَن/ِد/َمِديِد12

ِطيَبِطيـ/َبرَِطَبَر/ِط/َبِطيِط13
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َحِريَرَح/ِريـ/َرَفِرَغَف/ِر/َغِريِر14

رَِنيـَنَر/نيـ/َنأَِنَسأَ/ِن/َسنـِيِن15

َقِليَلَق/ِليـ/َلَزِلَقَز/ِل/َقِلـيِل16

َيِضيَعَيـ/ِضيـ/َعَنِضَجَن/ِض/َجِضـيِض17

َتْغِييـَرَتْغـ/ِييـ/َرَخِيَلَخ/ِي/َلِييِي18

َنِشيَطَن/ِشيـ/َطَنِشَطَن/ِش/َطِشـيِش19

ِجيَدِجيـ/َدَوِجَلَو/ِج/َلِجيِج20

َمِكيـَرَم/ِكيـ/َررَِكَبَر/ِك/َبِكـيِك21

َعِقيَمَع/ِقيـ/َمَلِقَيَل/ِق/َيِقيِق22

َبِخيَلَب/ِخيـ/َلَبِخَلَب/ِخ/َلِخيِخ23

َرِغيَفَر/ِغيـ/َفَرِغَبَر/ِغ/َبِغيِغ24

َرِحيَمَر/ِحيـ/َمَرِحَمَر/ِح/َمِحيِح25

بـَِعيَدَبـ/عيـ/َدَصِعَدَص/ِع/َدِعيِع26

َظِهيـَرَظ/ِهيـ/َرَلِهَيَل/ِهـ/َيِهيِهـ27

إِمَياَنإِيـ/َما/َنَدِئـَبَد/إِ/َبإِيإ28ِ
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Exercises تدريبات

1- Pronounce:
١- انطق:

12345678910

ِيـيِبِتـيِنلـِيِلِعـيِعِطـيِط

2- Listen and tick (√) :      
٢- ضع (√)  أمام الصوت الذي تسمعه    

12345678910

إِيـِشِسـيـِةِهـيـِهِةِهِحِكـي

3- Write kasrah under each letter, then read it:

٣- اكتب كرسة تحت كل حرف ثم انطقه بشكل صحيح:

12345678910

ضطدهـحأعذثظ

4- Write yaa medd after each letter, then read it:

٤- اكتب ياء بعد كل حرف ثم انطقه بشكل صحيح:

12345678910

نيعذزرخكغق
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5 - Pronounce each sound separately, then read the complete word:
٥ – انطق كل صوت منفردا ثم اقرا الكلمة كاملة بشكل صحيح:

َزِلَقَز/ِل/َق1

َنِشَطَن/ِش/َط2

َصِعَدَص/ِع/َد3

َوِثَقَو/ِث/َق4

َنِظيَفَن/ِظيـ/َف5

ِزيَنَةِزيـ/َن/ـَة6

َطِويَلَط/ِويـ/َل7

رَِفيَعَر/ِفيـ/َع8

َرحِيَمَر/ِحيـ/َم9

َحِظَيَح/ِظ/َي10

6 - Write your name:
٦– اكتب اسمك:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

  _______________________________________________________
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الدرس الثالث
Lesson 3

ـُ واملد بالواو ـو صوت الضمة  ــ
Sound of Dhammah and Waaw Medd

أوَال: توضيح
الضمة عالمة توضع فوق الحرف بهذا الشكل (ُب) لتنبه القارئ أن يضم شفتيه باستدارة مدة قصرية (مدة حركة)، وإذا 

ا بالواو (ُبو). طال زمن الضمة (ملدة حركتني) كان ذلك َمد�

Dhammah is a mark written above the letter e.g. ( ُب ) to bring the reader’s attention 
to form a circle of his two lips for a short time (1 harakah). But for  Waaw Medd 
.the time of dhammah should be 2 harakah ,( بُو )

ثانياَ: أمثلة 
حروف الهجاء مضمومة مرتبة حسب مكان خروجها  من خارج جهاز النطق لداخله.

In the following table, the alphabets with dhammah are arranged according to 

their place of articulation from the speech organ (from outside to inwards).

Group (1) 

ُو / ـُو

ُو / ـُو

--- / ---

ُمـ / ُم

ُمـ / ُم

--- / --- 

ُبـ / ُب

ُبـ / ُب

--- / --- 

ُفـ / ُف

ُفـ / ُف

--- / ---

١٢٣٤
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Group (2) 

ُثـ / ُث

ُثـ / ُث 
--- / ---  

ُذ / ـُذ
ُذ / ـُذ

--- / ---  

ُظ / ـُظ
ُظ / ـُظ 
--- / ---  

Group (3) 

ُز / ـُز

ُز / ـُز

--- / ---

ُسـ / ُس

ُسـ / ُس

---/ ---

ُصـ / ُص

ُصـ / ُص

--- / ---

دليل العلم:
١- يتم عرض هذا الدرس يف حصة واحدة زمن الحصة ساعة ونصف ألن املتعلم تدرب عىل كل الحروف مع صوت الفتحة والكرسة 

وصارت الحروف مألوفة له.

٢- طريقة العرض السابقة بالدرس األول والثاين هي نفس طريقة عرض هذا الدرس.

١٢٣

١٢٣
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Group (4) 

ُتـ / ُت

ُتـ / ُت 

--- / ---

ُد / ـُد

ُد / ـُد

--- / ---

ُط / ـُط

ُط / ـُط 

--- / ---

Group (5)

ُر / ـُر

ُر / ـُر
--- / ---

ُنـ / ُن

ُنـ / ُن 
--- / ---

١

١٢

٢٣
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Group (6) 

ُلـ / ُل

ُلـ / ُل
--- / --- 

ُضـ / ُض

ُضـ / ُض 
--- / --- 

Group (7) 

ُيـ / ُي

ُيـ / ُي 

--- / ---

ُشـ / ُش

ُشـ / ُش 

--- / ---

ُجـ / ُج

ُجـ / ُج

--- / ---

١٢

١٢٣
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Group (8)

ُكـ / ُك

ُكـ / ُك 

--- / ---

ُقـ / ُق

ُقـ / ُق 

--- / ---

Group (9) 

ُخـ / ُخ

ُخـ / ُخ

--- / ---

ُغ / ُغـ

ُغ / ُغـ

--- / ---

ُحـ / ُح

ُحـ / ُح

---/ ---

١٢

١٢٣
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ُع / ُعـ

ُع / ُعـ 

--- / ---  

ُهـ/ـُهـ/ ـُه /ُه

 ُهـ/ ـُهـ/ ـُه /ُه

--/--/--/--  

ُأ / ُؤ / ُء

ُأ / ُؤ /ُء

---/---/---  

٤٥٦
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Comparison ثالثاً: موازنة

الرقم

No.

صوت 

الضمة

Sound 
of 

Dham
mah

صوت 

املد 

بالواو

Sound 

of 

Waaw 

Medd

تركيب كلمة من أصوات مضمومة ومكسورة 

ومفتوحة

Constructing a word from the 
sounds of Dhammah,

 Kasrah and fatha

تركيب كلمة بها أصوات 

ممدودة بالواو

Constructing a word 
from the sounds of 

Waaw Medd

األصوات 
Sounds

الكلمة
Word

األصوات 
Sounds

الكلمة
Word

ُمَتَساُووَنُم/َت/َسا/ُوو/َنُوِلَدُو/ِل/َدُووُو1

ُموَسـىُمو/َسـىُمِنَحُم/ِن/َحُموُم2

َيُبوُرَي/ُبو/ُرُبِذَرُب/ِذ/َرُبوُب3

َيُفوُرَي/ُفو/ُرُفِهَمُف/ِهـ/َمُفوُف4

َيُثوُرَي/ُثو/ُرُثِقَبُث/ِق/َبُثوُث5

ُبُذوُرُب/ُذو/ُرَعُذَبَع/ُذ/َبُذوُذ6

ُحُظوُظُح/ُظو/ُظَيِعُظَي/ِع/ُظُظوُظ7

َيُزوُرَي/ُزو/ُرُزِرَعُز/ِر/َعُزوُز8

ُسوُرُسو/ُرُسِمَعُس/ِم/َعُسوُس9

ُأُصوُلُأ/ُصو/ُلُرصَِفُص/ِر/َفُصوُص10

أَُتوُبأَ/ُتو/ُبُتِبَعُت/ِب/َعُتوُت11

َيُدوُرَي/ُدو/ُرُدِفَعُد/ِف/َعُدوُد12

ُسُطوُرُس/ُطو/ُرُطرَِدُط/ِر/َدُطوُط13
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ُمُروُرُم/ُرو/ُرُرِفَعُر/ِف/َعُروُر14

ُنوُرُنو/ُرُنِصَبُن/ِص/َبُنوُن15

َيُلوُمَي/ُلو/ُمُلِفَتُل/ِف/َتُلوُل16

ُفُضوُلُف/ُضو/ُلُرضَِبُض/ِر/َبُضوُض17

ُيوَجُدُيو/َج/ُدُيِرسَُي/ِس/َرُيوُي18

َيُشوُرَي/ُشو/ُرُشِغَلُش/ِغ/َلُشوُش19

أُُجوُرُأ/ُجو/ُرُجِرَحُج/ِر/َحُجوُج20

ُكوُبُكو/ُبُكِتَبُك/ِت/َبُكوُك21

َيُقوُلَي/ُقو/ُلُقِتَلُق/ِت/َلُقوُق22

َيُخوُرَي/ُخو/ُرُخِربَُخ/ِب/َرُخوُخ23

ُغوُلُغو/ُلُغرَِسُغ/ِر/َسُغوُغ24

ُحوُرُحو/ُرُحِمَلُح/ِم/َلُحوُح25

َيُعوُلَي/ُعو/ُلُعرَِفُع/ِر/َفُعوُع26

ُذُهوُلُذ/ُهو/ُلُهِدَيُهـ/ِد/َيُهوُهـ27

ُأوِحَيُأو/ِح/َيُأِرسَُأ/ِس/َرُأوُأ28
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Exercises تدريبات

1- Pronounce
١- انطق:

12345678910

ُموُزوُرُذوُدُخوُجُهوـُهـُسـ

2- Listen and tick(√):
٢- ضع  (√) أمام الصوت الذي تسمعه:

12345678910

ُقُفوُضوُصُأُطُيُكوُهُش

3- Write dhammah above each letter, then read it:
٣ – اكتب ضمة فوق كل حرف ثم انطقه بشكل صحيح:

12345678910

ضصشسزرذدغع

4- Write Waaw Medd after each letter, then read it:
٤- اكتب واًوا بعد كل حرف ثم انطقه بشكل صحيح:

12345678910

شثمـوهـحـأعـدض
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5- Pronounce each sound  separately, then read the complete word:                 

٥- انطق كل صوت منفردا ثم اقرأ الكلمة كاملة بشكل صحيح:

ُأِرسَُأ/ِس/َر1

ُغرَِسُغ/ِر/َس2

ُنوُرُنو/ُر3

َيُزوُرَي/ُزو/ُر4

َعُذَبَع/ُذ/َب5

ُوِلَدُو/ِل/َد6

ُأوِحَيُأو/ِح/َي7

ُبُذوُرُب/ُذو/ُر8

ُرِفَعُر/ِف/َع9

ُموَسـىُمو/سـى10

6 - Write your name:
٦– اكتب اسمك:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

  _______________________________________________________
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الدرس الرابع
Lesson 4

ـّـ ـْـ  والشدة ـ صوت الحرف حال السكون   ـ
Sound of Sukoon and Shaddah

أوًال: توضيح
١- السكون عالمة توضع فوق الحرف بهذا الشكل (ْب) لتنبه القارئ أن الساكن يلفظ مع ما قبله وال ميكن أن 

ينطق وحده (إِْب)، وأن الساكن خال من الحركة أي ال فتحة وال كرسة وال ضمة  مصاحبة له.

Sukoon is a mark placed above the letter .e.g. ( ْب ) to bring the reader’s attention to 
pronounce it with the letter that precedes it. It cannot be pronounced separately. 
It has neither fatha nor kasrah nor dhammah. 

) والشدة  ) أو كرسة (بِّ ) أو ضمة (بُّ ٢- الشدة عالمة توضع فوق الحرف بهذا الشكل (ّب) ويصاحبها فتحة (بَّ
بالحركة املصاحبة للشدة، وألن  تنبه القارئ أن هذا الصوت يلفظ مرتني املرة األوىل ساكناً والثانية متحركاً 

.( الصوت األول ساكن فالحرف املشدد يلفظ ما مع قبله وال ميكن أن ينطق وحده (إِبَّ

Shaddah is a mark placed above the letter e.g. (ّب) . It is joined with either fatha 
( ) kasrah ,(بَّ  For shaddah, the reader has to pronounce the .( بُّ ) or dhammah (بِّ
letter twice. The �rst should be without a vowel (sukoon) and the second with a 
vowel (fatha, kasrah or dhammah).

دليل املعلم: 
١- يعرض هذا الدرس يف حصة زمنها ساعة ونصف. 

٢- طريقة العرض املناسبة: املناقشة واألمثلة مع استامع وترديد وموازنة وتدريب قرايئ وكتايب لكل صوت من أصوات كل حرف 

من حروف الهجاء سواًء مع الحركات القصرية أم الطويلة (املد) أو مع اللني أو السكون أو الشدة.
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Examples ثانياً: أمثلة 

             Shaddah الشــدة   Sukoon السكون
             

                                                            

الرقم 

     
No.

الساكن

Sound 
with 

Sukoon

الساكن يف 

مقطع ساكن

Syllable
 with 

sukoon

مثال

Example

الرقم

No.

الصوت 

املتحرك

Sound 
with

 a vowel

الصوت 

املشدد

Sound 
with 

Shaddah

الصوت 

املشدد يف 

مقطع مشدد

Syllable 
with 

Shaddah

مثال

Example

ـمََّم1َتْغِيرُيَتْغـْغ1 ُدَحمَّ ُمَحمَّ

ـجِِّج2ُمْسَتَحبُُّمْسـْس2 ُعَشجِّ ُيَشجِّ

َيُعدُُّعدُّدُُّد3َمْدَرَسُةَمْدْد3

َزَميَّـيََّي4أَْقالُمأَْقـْق4 َميَّ

َنِبيُّيِبُّيُُّي5أَْوالُدأَْوْو5

ـكِِّك6ِمْئَذَنَةِمْئـْئـ6 ُرَفكِّ ُيَفكِّ

ُمَقدِّدِِّد7َيْحَرتُِمَيْحـْح7 ُيَقدِّ
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Comparison ثالثاً: موازنة

N
o.

م 
رق

ال

Fa
th

a 
حة

فت
ال

ف
ألل

 با
ملد

ا
A

lif
 M

ed
d

Ka
sr

ah
رسة 

لك
ا

اء
الي

د ب
امل

Ya
a 

M
ed

d

مة
ض

ال
D

ha
m

m
ah

او
لو

 با
ملد

ا
W

aa
w

 M
ed

d

ون
سك

ال
Su

ko
on

دة
ش

ال
Sh

ad
da

h

مة
عا

ة 
آني

قر
ة 

مثل
أ

Q
ur

an
ic

 E
xa

m
pl

es

ني
ه ل

ي ب
لذ

ت ا
صو

ال

So
un

d 
w

ith
 L

ee
n

ني
 لل

ال
مث

Le
en

 E
xa

m
pl

es

َوْيَلَوْو/َوْيَيْوِمإِوَّإِْوُووُوِويـِوَواَو1

َمْيَتَةَمْو/َمْيأَْنَعْمَتإِمَّإِْمُموُمِميـِمَماَم2

َبْيَتَبْو/بـَْيِبْسِمإِبَّإِْبُبوُبِبيـِبَباَب3

َفْوَقَفْو/َفـْيُيْنِفُقوَنإِفَّإِْفُفوُفِفيـِفَفاَف4

َثْوَمَثْو/ثـَْيُثمَّإِثَّإِْثُثوُثِثيـِثَثاَث5

َذْيَلَذْو/َذْيَءأَْنَذرَْتُهْمإِذَّإِْذُذوُذِذيـِذَذاَذ6

َحَظْوُتَظْو/َظْيَيْظِلْمإِظَّإِْظُظوُظِظيـِظَظاَظ7

َزْيتونَةَزْو/َزْيُزُروُعإِزَّإِْزُزوُزِزيـِزَزاَز8

َسْوَءَسْو/َسـْيَسأََلإِسَّإِْسُسوُسِسيـِسَساَس9

َصْوَمَصْو/َصـْيَصَدَقإِصَّإِْصُصوُصِصيـِصَصاَص10

َتْوبَةَتْو/َتـْيَتاَبإِتَّإِْتُتوُتِتيـِتَتاَت11

َدْوَرَدْو/َدْيِديُنإِدَّإِْدُدوُدِديـِدَداَد12

َطرْيََطْو/َطْيأَْمَطرَْتإِطَّإِْطُطوُطِطيـِطَطاَط13
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َرْوَحَرْو/َرْيَرِحيْمإرَّإْرُروُرِريـِرَراَر14

َنْيَلَنْو/َنـْيَنْرصُإنَّإْنُنوُنِنيـِنَناَن15

َلْولـَاَلْو/لـَْيَيْلَتِقْطُهإلَّإْلُلوُلِليـِللـاََل16

َضْوَءَضْو/ضـْيَرضََبإضَّإْضُضوُضِضيـِضَضاَض17

َيْوَمَيْو/َيْيُيْخِرُجإيَّإْيُيوُيِييـِيَياَي18

َشْوَطَشْو/َيشَْشاِكُرإشَّإْشُشوُشِشيـِشَشاَش19

َجْوَلَةَجْو/جْيَجاَءإجَّإْجُجوُجِجيـِجَجاَج20

َكْيَدَكْو/َكـْيِكَتاُبإكَّإْكُكوُكِكيـِكَكاَك21

َقْوَلَقْو/قْيَقْوُلإقَّإْقُقوُقِقيـِقَِقاَق22

َخْوَفَخْو/َخْيَخاِلِديَنإخَّإْخُخوُخِخيـِخَخاَخ23

َغْوَلَغْو/َغْيَغرْيِإغَّإْغُغوُغِغيـِغَغاَغ24

َحْوَلَحْو/َحْيَحَسَدإحَّإْحُحوُحِحيـِحَحاَح25

َعْيَشَعْو/عْيَعلـَىإعَّإْعُعوُعِعيـِعَعاَع26

ـإْهـُهوُهـِهيـِهـَهاَهـ27 َهْوَلَهْو/َهْيُهَوإهَّ

أَْوَبَةأَْو/أَْيإِنَّإأَّإْأُأوُأإِيـإِآأ28َ
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Exercises تدريبات

1- Pronounce
١- انطق:

َمْنرَدََّعدََّشمََّهْلَسْلَلْوإنَُّثمَِّبْسـ

2- Listen and tick(√):
٢- ضع  (√) أمام الصوت الذي تسمعه:

ْرَشدَُّقمَْنمْأَنََّمدََّعنْ ِمنْ ْمَفكِّ َيُعمَُّقدَّ

3- Pronounce the following letters once with fatha, once with 
kasrah and once with dhammah:

٣- انطق الحروف مرة مع الفتحة وثانية مع الكرسة وثالثة مع الضمة:

ذدحـجـحـنثتيـب

4- Read the syllable with sukoon 

٤- اقرا املقطع الساكن:

ِصْنواُنِهْنُدَسْعُدِدْرُعَتـْمِييزَتْغِيريِبْنُتِبْدَعُةُمْخَتِلُفُمْسِلُم



42

5- Identify the syllable with sukoon:

٥- حدد املقطع الساكن

ِعْنَدُهَقْبُلَبْعُدِبْسِمَغرْيَِيْلَتِقْطُهِمْئَذنَةَمْقَلَمَةِمْفتاِحُمْسَتقيَم

6- Read the syllable with shaddah:

٦- اقرأ املقطع املشدد:

ُع ُدُيَشجِّ ُدُيَعدِّ ُدُيـَمدِّ َلَكرََّمُهُيَحدِّ يـَُمدَُّيرُدَُّيُشدَُّيُعدَُّعدَّ

7- Identify the syllable with Shaddah
٧- حدد املقطع املشدد:

ُه ْدُمتََّخُذُمتََّبُعَمسَّ ْدَسدِّ ُلَيِهدَُّعدِّ ُرُيَفعِّ ُهْمَمرََّةُيَكرِّ َصدَّ

8- Read the Syllable with Medd: 

٨- اقرأ املقطع املمدود:

عبوريغيبيطيبطالبكتابشديدحبورسـرورعبيـرسمـاء

9- Identify syllable with Medd and the type of Medd:

٩- حدد املقطع املمدود وبني نوع املد:

وينِِّنَداءَُسـرِيرُأَْعَالمَُيدُورُأَْقَالمُ َخِطريَُيُحورَُحرِيرُأَْبَناءُأَُتَحاجٌّ
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10- Pronounce each sound  separately, then read the complete word:

١٠- انطق كل صوت منفردا ثم اقرأ الكلمة كاملة بشكل صحيح:

أَْمَطرَْتأَْم/َط/رَْت1

َشاِكُرَشا/ِك/ُر2

َخاِلِديَنَخا/ِل/ديـِ/َن3

ُيْنِفُقوَنُيْنـ/ِف/ُقو/َن4

أَْنَذرَْتُهْمأَْنـ/َذْر/َتـ/ُهْم5

أَْنَعْمَتأَْنـ/َعْمـ/َت6

َقْوُلَقْو/ُل7

َيْخُرُجَيْخـ/ُر/ُج8

11- Write all the Arabic Alphabets once with fatha, once with 
kasrah and once with dhammah:

١١ – اكتب حروف الهجاء كاملة مرة مع الفتحة ومرة مع الكرسة ومرة مع الضمة:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  ________________________________________________________ _____________________

_____________________________________________________________________________

  ________________________________________________________ _____________________
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الوحدة الثانية

UNIT 2

مهارات القراءة
Reading Skills

الدرس األول: التنوين – (ٱل) القمرية و(ٱل) الشمسية.

Lesson 1: Tanween – Al-qamariyyah and Al-shamsiyyah.

الدرس الثاين: التاء املربوطة والتاء املفتوحة – الهاء - األلف املقصورة والياء.

Lesson 2: Taa Marboota and Taa Maftooha 
 Haa - Alif Maqsoora and Yaa.

الدرس الثالث: همزة الوصل وهمزة القطع.

Lesson 3: Hamzet-al-wasl and Hamzet-al-qate.

الدرس الرابع: حروف تلفظ وال تكتب وحروف تكتب وال تلفظ.

Lesson 4: Letters pronounced but not written 

and Letters written but not pronounced.
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الدرس األول
Lesson 1

التنوين – (ٱل) القمرية و(ٱل) الشمسية
Tanween – Al-Qamariyyah

and Al-Shamsiyyah

Tanween ١- التنوين
  

أوًال: توضيح
١) التنوين عالمة توضع فوق الحرف األخري من االسم خاصة دون الفعل أو الحرف بهذا الشكل (ِكتاٌب) لتنبه 

القارئ لوجود نون ساكنة ملفوظة ال مكتوبة آخر االسم املنون، فالنطق لكلمة (ِكتاٌب) هو (ِكتاُبْن).

Tanween is a mark written above the last letter of a noun .e.g.(  to bring (كتابٌ
the reader’s attention to pronounce a noon with sukoon at the end of the word 
(which is pronounced but not written). So ( ٌكتاب ) is pronounced as “kitabun”.

٢) والتنوين له صور ثالثة، تنوين ضم (ِكتاٌب) وتنوين فتح (ِكَتاباً) وتنوين كرس (ِكتاٍب).

Tanween can be either Tanween Dhamm ( تابٌ تَاباً) Tanween Fath ,(كِ  or  (كِ
Tanween Kasr ٍتاب كِ

دليل املعلم:
١- يتم عرض كل درس من دروس هذه الوحدة يف حصة واحدة زمنها ساعة ونصف. 

٢- طريقة العرض املناسبة هي مناقشة األمثلة واستخالص الحقائق والتدريب القرايئ والكتايب لألمثلة.

٣- معلومات إضافية للمعلم : ويالحظ أنه يف تنوين الفتح خاصة نزيد ألفاً آخر الكلمة إن مل يكن آخرها تاء مربوطة (َمْدرسًة) 

أو همزة عىل السطر مسبوقة بألف (سامًء) أو همزة عىل ألف (َمْلَجأً) أو ألفاً مقصورة (ُهًدى).



46

  Quranic Examples ثانياً: أمثلة قرآنية

الرقم

No.

تنوين الضم

Tanween Ad-Dhamm

تنوين الفتح

Tanween Al-Fath

تنوين الكرس

Tanween Al-Kasr

ُنْطَفٍةَقْوًالِكتاٌب1

أَْمَشاٍجُصُحًفاَواِسٌع2

رًَةَعليٌم3 َوَوالٍدُمَطهَّ

ِعيَشٍةَماًالَعزيٌز4

َراِضَيٍةُلبًداَحكيٌم5

ُمَطاٍعِريًحاَلطيٌف6

ُجْنٍدَرصَْصـرًاَخبيـٌر7

َرُسوٍلِكرَاًماُوُجوٌه8

َفَلٍكَرسوًالَبصيـٌر9

َءاَيٍةَرشاًباَفصبـٌر10

ُمبيـٍنَصعيًداَجميٌل11

رَبٍَّشيًئاُكُتٌب12

َرحيٍمَقْوًماَقيَِّمٌة13

دليل املعلم:

االسم الذي آخره ألف مقصورة (ألف لينة) ال يقبل إال تنوين الفتح (هدًى / فتًى / عصاً / قفاً).  -١
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Comparison  ثالثاً: موازنة

الرقم

No.

االسم بال تنوين

Noun without Tanween

االسم منون بالفتح

Noun with Tanween Fath

َقلاًمَقَلَم1

َرُسوًالَرُسوَل2

َقْوماًَقْوَم3

َء4 َشْيئاًَيشْ

ِدْفئاًِدْفَء5

َشاِطئاًَشاِطَئ6

َدْعَوًةَدْعَوَة7

َجزَاًءَجزَاَء8

َمْبَدأًَمْبَدأ9َ

ِرَساَلًةِرَساَلَة10

َفًتى َفَتى11

َعًصاَعَصا12

دليل املعلم:

١- تنوين الضم ضمتان فوق آخر حرف من االسم، وتنوين الفتح فتحتان فوق آخر حرف من االسم أو فوق األلف التي 

زيدت آخر االسم، وتنوين الكرس كرستان تحت آخر حرف من االسم.(كتاٌب – كتاباً – كتاٍب).
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Exercises    تدريبات

1- Pronounce:
١- انطق:

ُهدًىَقيَِّمٌةماًالَواِسٌععيشٍةدعوٍةَشْيئاًَرُسوٍلَرشَاباًَجِميٌل

2 - Tick (√) the words with Tanween Fath:
٢- ضع عالمة (√) أمام تنوين الفتح: 

ٌدِنَداًءُكُتباًَصْوٌمَفَتاًةَمْبَدأًَوَلٌدُأْرسٌَةَهاِدئاًِرَساَلٍة ُمَحمَّ

3- Write each word �rst with Tanween Dhamm, then Tanween 
Fath, then Tanween Kasr and then read:

 ٣- اجعل كل كلمة منونة بالضم ثم بالفتح ثم بالكرس ثم انطق كّالً منها بشكل صحيح:

الرقم

No.
الكلمة (االسم)

(Noun) Word

تنوين الضم

Dhamm Tanween

تنوين الفتح

Fath Tanween

تنوين الكرس

Kasr Tanween

--------------------------------------------------------------------------َنْشَء1

--------------------------------------------------------------------------َبْيَت2

َة3 --------------------------------------------------------------------------ُأمَّ

--------------------------------------------------------------------------َقفا4

--------------------------------------------------------------------------َمْجَرى5

--------------------------------------------------------------------------َشَجرََة6

--------------------------------------------------------------------------ِفَداَء7

--------------------------------------------------------------------------َماَء8

--------------------------------------------------------------------------َمرَْفَأ9

--------------------------------------------------------------------------ُسُحَب10
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4- Underline the words which can have Tanween:
٤- ضع خطا تحت الكلمة التي يصح دخول التنوين  آخرها:

ْد – ِيف – َصىلَّ َخاِرَج – َكَتَب – ُكُتْب – إِنَّ – َعَىل – َيُصوُم – َصْوَم – ُمَحمَّ

5- Read the verse then underline the noun which has Tanween, 
and then identify the type of Tanween:

٥- اقرأ اآلية بشكل صحيح  ثم ضع خطاً تحت االسم املنون مبينا نوع التنوين:

١. ﴿ 2 3 4 5  ﴾ الهمزة (١)

٢. ﴿ n m l k ﴾ الفيل (٣)

٣. ﴿ h g f e ﴾ املسد (٣)

٤. ﴿ I H G F  ﴾ القارعة (٧)

6- Write an example for each of the following:
٦- اكتب مثاًال لكل مام يأيت:

Tanween Fath: ------------------------------------------------------------------ ١- تنوين فتح              

Tanween Dhamm: ------------------------------------------------------------------ ٢- تنوين ضم              

Tanween Kasr: ------------------------------------------------------------------ ٣- تنوين كرس             



50

٢- (ٱل) القمرية و (ٱل) الشمسية

2- Al-Qamariyyah and Al-Shamsiyyah

أوًال: توضيح
١- (ٱل) تدخل عىل االسم (خاصة دون الفعل أو الحرف) يف أوله لتنبه القارئ أن هذا اسم محدد ومعني غري  

ُمْبَهٍم، (ِكَتاُب – ٱلكتاُب).

1- In Arabic Language, the de�nite article - (ٱل) laam qamariyyah and laam shamsiyyah 
 -precedes the noun and it is connected to it in the form of ٱل The ٱل does not change 
when written but its pronunciation depends upon the letter which follows it.

٢- ال يجتمع يف اسم واحد يف آن واحد (ٱل) أوله والتنوين آخره، فأحدهام فقط يصح وجوده وليس كالهاًم معاً

   (ٱلكتاُب أو كتاٌب).

2- Both Tanween and ٱل cannot exist in the same word. So, we can either say ٱلكتاُب 
or كتاٌب. 

٣- ُتْلَفُظ (ٱل) كاملة إن كانت قمرية و (ٱل) القمرية هي التى يأىت بعدها حرف من الحروف القمرية وهي 

(١٤) حرفاً مجموعة يف ( ابغ حجك وخف عقيمه ) مثل: (ٱلكتاب – ٱلفيل – ٱلقلم)

3- If any of the following 14 letters follow  ٱل then the ٱل is pronounced clearly and 
it is called Al-Qamariyyah .e.g  .(ٱلكتاب – ٱلفيل - ٱلقلم).These letters are included 
in the phrase: �ابغ حجك وخف عقيمه) 

٤- ُتْلَفُظ همزة (ٱل) وال تلفظ الالم إن كانت شمسية و(ال) الشمسية هي التى يأىت بعدها حرف من 

اهر - التِّني - النَّهار ). الحروف الشمسية وهي (١٤) حرفاً الباقية من حروف الهجاء مثل:  ( الطَّ

4- If the other 14 remaining  letters which are written in red follow the ال, then 
it is called al-shamsiyyah. Here, only the hamza of the ٱل  is pronounced ,but 
not the laam. e.g ( الطاهر- التني - النهار ) .

اِهُر). ٥- عالمة (ٱل) القمرية ظهور السكون فوق الالم (ٱْلِكتاُب) وعالمة (ال) الشمسية ظهور الشدة بعد الالم (الطَّ

5- The sign of al-qamariyyah is sukoon on the laam. e.g (ٱْلِكتاُب) while the sign of 
al-shamsiyyah is shaddah on the letter following laam. e.g(اِهُر . (الطَّ
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Quranic Examples ثانياً: أمثلة قرآنية

    Laam Qamariyyah - pronounced :الم قمرية ُتْنَطُق

1234567

ة اَْلَغُفور َاْلَبِصرياَْلـإمْيَان  اْلوُدود اْلِكَتاب  اَْلَجنَّة  اَْلَحاقَّ

891011121314

ر  اَْلَيْوم  اَْلَقَمر  اَلَْعِيلّ َواْلفْجر اَْلَخِبري  اَْلَهْدياْلُمَصوِّ

 Laam Shamsiyyah - not pronounced    :الم شمسية ال تنطق مثل

123456

يِّبات  َلَوات  الثََّمرَات الطَّ َحى  التَّاِئبون  الرَّْحمن الصَّ َوالضُّ

789101112

اِكِريَن  ْهر  النُُّشور والذَّ الم  الدَّ آنِّني  السَّ ْيُتون  الظَّ والزَّ

1314

ْمس   اللّٰهَوالشَّ
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Comparison ثالثاً: موازنة

الرقم

No.

االسم 

بدون (ال)

Noun without (ال) 

االسم 

مع (ال) القمرية

Noun
with Al-Qamariyyah

االسم 

مع (ال) الشمسية

Noun
 with Al-Shamsiyyah

-اْلُقرْآُنُقرْآٌن1

ْوَبُة-َتْوَبٌة2 التَّ

-اْلَعَمُلَعَمٌل3

-اْلـإْسالُمإِْسالٌم4

الرَّْحَمُة-َرْحَمٌة5
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Exercises    تدريبات

1- Read:
١- انطق:

ـْأَمنيالنَّهاراْلَبَلد َكَرال ـُْأْنَثىاْلُعرسالذَّ اِئلاْلـُأوىلاْلـَأشَقٰىاللَّيلال السَّ

2- Tick (√)  in front of Laam Shamsiyah:
٢- ضع عالمة (√ ) أمام الالم الشمسية (التي ال تلفظ) :

الةاْلحاكمني كاةاْلقدرالصَّ وحالنَّعيماْلمالئكةالزَّ دورالرُّ اْلمرشكنياْلكتابالصُّ

3- Write ٱل at the beginning of each word, then read with ٱل showing 
the type of laam:

٣ -  اكتب (ٱل) بداية كل اسم مام يأيت ثم اقرأ االسم مع (ٱل) وبني نوع الالم: 

الرقم

No.

الكلمة

Word

الكلمة مع (ٱل)

Word with ٱل  

نوع الالم

 (شمسية التنطق – قمرية تنطق)

Type of laam 
(Al-shamsiyyah – Al-qamariyyah)

---------------------------------------------------------------------------------أَْجٌر1

---------------------------------------------------------------------------------ِذْكٌر2

---------------------------------------------------------------------------------َيِتياًم3

---------------------------------------------------------------------------------ضاال�4

---------------------------------------------------------------------------------رَب5ُّ

---------------------------------------------------------------------------------نارا6ً
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4- Circle the noun in which the ال is pronounced:
 ضع دائرة حول االسم الذي تلفظ الم (ٱل) أوله مام يأيت:

ْيُتوِن اِلَحاِتاْلُهَدىالتِّنِياْإلِْنَساُن الزَّ َباِنَيَةِباْلَقَلِمالتََّقَوىالصَّ ـَْأْكرَُمالزَّ ِبالنَّاِصَيِةال

5- Read the verse, then underline each noun which begins with ال 
and identify its type:

٥- اقرأ اآلية بشكل صحيح ثم ضع خًطا تحت كل اسم أوله (ٱل) مبيًنا نوع الالم:

١- ﴿ h g f ﴾ الناس (٦)

٢- ﴿ E D C B A ﴾ النرص (١)

٣- ﴿ ] \ . ^ _ `﴾ التكاثر (١،٢)

٤- ﴿ < ? @ B A﴾ القدر(٥)

٥- ﴿      p  o n m﴾ العلق (٨)

6- Write an example for each of the following:
٦- اكتب مثاال من عندك لكل مام يأيت:

Al-Qamariyyah: ------------------------------------------------------------------ ١- أل القمرية

Al-Shamsiyyah: ------------------------------------------------------------------ ٢- أل الشمسية 
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الدرس الثاين
Lesson 2

التاء املربوطة و املفتوحة -الهاء- األلف املقصورة و الياء

Taa Marboota and
 Maftooha –Haa – Alif Maqsoora and Yaa

أوًال : توضيح

١- التاء املربوطة تأيت أخر الكلمة، وإذا نطقت التاء املربوطة مع السكون تنطق هاء ( طالبْة – مجتهدْة) 
وبذلك نعرف أنها تاء مربوطة وليست مفتوحة، والتاء املربوطة عالمة للتأنيث يف كثري من األسامء           

( جميل--> جميلة).

1- Taa Marboota (connected Taa) comes at the end of a word. If Taa Marboota is 
pronounced with sukoon, then it is pronounced as Haa .e.g. �(طالبْة) (مجتهدْةThus 
we know that it is Taa Marboota and not Maftooha) open Taa  .Taa Marboota 
is usually used to indicate feminine noun  (جميلة  <-- جميل)�

٢- التاء املفتوحة تأيت آخر الكلمة،وإذا نطقت التاء املفتوحة مع السكون تنطق تاء ( طالباْت – اجتهدْت ) 
وبذلك نعرف أنها تاء مفتوحة و ليست مربوطة.

2- Taa Maftooha (open Taa) comes at the end of a word. If Taa Maftooha is 
pronounced with sukoon, then it is pronounced as Taa .e.g (اجتهدْت) (طالباْت).

٣- الهاء آخر الكلمة مثل(كتابُه – أوالدُه) تختلف عن التاء املربوطة نطقاً وشكًال، فالتاء تنطق تاء ويوجد فوقها 
نقطتان، والهاء تنطق هاء وال نقاط فوقها (سورة) (رسالة) (قلمُه) (وضوءهُ).

3- Haa at the end of the word e.g. ُكتابُه – أوالده is di�erent than the Taa Marboota in 
form as well as in pronunciation .Taa is pronounced Taa and above it ,there 
are two dots ,while Haa is pronounced Haa and there are no dots above it .e.g 
.(سورة) (رسالة) (قلمه) (وضوءُه)
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٤- األلف املقصورة تأيت آخر الكلمة مثل (فتٰى – َعَصا) ترسم كالياء بال نقاط وفوقها ألف صغرية أحياناً، وتسبق 
بفتحة أو ترسم ألفاً مسبوقة بفتحة، و تختلف عن الياء شكًال و نطقاً فالياء تنطق ياًء و تسبق بكرسة غالباً و 
يكون تحتها نقطتان ( َيْجري – َهْدَي ) أما األلف املقصورة فتنطق ألفاً و تسبق بفتحة دامئاً و ال نقاط تحتها و 
أحياناً يرسم فوقها ألفاً صغرية ( ُهَدٰى – َيزكـٰى – إلـى – علـى – يْسعٰى ) واأللف املقصورة تعترب عالمة للتأنيث 

يف كثري من األسامء ( األفضل – الُفْضَلـى).

4- Alif Maqsoora comes at the end of a word .e.g. َعَصا   It is written like yaa  فتٰى – 
without  dots  and  above  it  ,sometimes  ,is  a  short  Alif  .It  is  preceded  by  fatha 
or it is written as Alif preceded by fatha .And it di�ers from Yaa in form and in 
pronunciation  .The  Yaa  is  pronounced  as  Yaa  and  is  often  preceded  by  kasra 
and below the yaa there are two dots. e.g .(َهْدَي) (َيْجري) �As for the Alif Maqsoora, 
it is pronounced as Alif and is always preceded  by fatha and there are no dots 
below it .Sometimes we write a short Alif above it(ُهَدٰى – َيزكـٰى – إلـى – علـى – يْسعٰى) Alif 
Maqsoora is usually used to indicate feminine noun .e.g (األفضل – الُفْضلـَى).

Quranic Examples  ثانياً: أمثلة قرآنية

الرقم

No.

تاء مفتوحة

Taa Maftooha

تاء مربوطة

 Taa
Marboota

هاء آخر الكلمة

 Word ending
with Haa

ألف مقصورة

Alif Maqsoora

ياء آخر الكلمة

 Word ending
with Yaa

َحٰىَواْسَتْغِفرُهِبِنْعَمِةَفَرْغَت1 رَِضـَيو الضُّ

َهْدُيَسَجٰىأَْخَلَدُهَوَلآلِخرَُةَثُقَلْت2

ْت3 َلِفيَقَلـٰىِلَربِِّهَناَقَةَخفَّ

َلـٰىإِنَُّهِبالنَّاِصَيِةَتبَّْت4 الَِّذياَْألُ

َباِنَيَةَذاَت5 َدُهالزَّ ُيْغِنيَفَرتَْضـٰىَعدَّ

ُيْؤتـِيَفَهَدٰىَماَلُهَلْيَلُةأَْهَلْكُت6
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Comparison ثالثاً : موازنة

الرقم

No.

االسم مذكراً

Masculine Noun

االسم مؤنثاً

Feminine Noun

ِهَي ُمْجَتِهَدٌةُهَو ُمْجَتِهٌد1

َسٌةُهَو ُمَدرٌِّس2 ِهَي ُمَدرِّ

ِهَي اْلَكِبريَُة / ِهَي اْلُكِربَٰىُهَو اْلَكِبرُي3

ِهَي الُفْضلـَٰىُهَو اْلـأَفَضُل4

ِهَي َعْطَشـٰىُهَو َعْطَشاُن5

ِهَي َريَّاُهَو َريَّاُن6
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Exercises تدريبات

1- Read:
١- اقرأ:

12345678910

َساُت َسُةُمَدرِّ ُهُمَدرِّ َمَشْتَيـْمشـِيُعْلَياأَْعَلـىَيْبِكـيَبَكـىَشَجرَُةَجدُّ

2- Tick (√) the words with Alif Maqsoora:
٢– ضع عالمة (√) أمام األلف املقصورة

12345678910

ْعُي ْغَرىَيْجِريإَِلـىَعَىلَيْعُلواْلُعَالَهَدىاْلَهْدُيَمْسَعىالسَّ الصُّ

3- Underline the Taa Maftooha:
٣- ضع خطا تحت التاء املفتوحة

12345678910

َةَصاَمْتَتَكلََّمْتَصْخرََةَبَقرََة َحاَبَةَمَودَّ ُمْسلاَمُتُسورََةسريََةَتَعلََّمْتالصَّ

4- Change the following to feminine noun: 

٤- اجعل كل اسم مام يأيت مؤنًثا

الرقم
No.

االسم مذكراً
Masculine Noun

االسم مؤنثاً

Feminine Noun

--------------------------------------------------َعظيٌم1

--------------------------------------------------َشبَعاٌن2

--------------------------------------------------ُمْؤمٌن3

--------------------------------------------------َصادٌق4

--------------------------------------------------اْألَْصَغُر5
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5- Match:
٥- صل كل كلمة باسم الحرف آخرها

الرقم

No.
الكلمة

Word
اسم آخر حرف فيها

Letter Last the of Name

ألف مقصورة عىل شكل ياء(     )ِعدَة1

تاء مفتوحة(     )أَْحَفاُدُه2

ياء(     )َساَفرَْت3

ألف مقصورة عىل شكل ألف(     )اْلـَمْرَعى4

تاء مربوطة(     )يـَْمِضـي5

هاء(     )َقَفا6

تنوين ضم(     )

6- Read the following verses, then circle the nouns that end with 
Alif Maqsoora:

٦- اقرأ اآليات قراءة صحيحة ثم ضع دائرة حول االسم املنتهي بألف مقصورة:

١- ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ ٩ األعىل

٢- ﴿   G  F   E  D ﴾ ٥ الغاشية

٣- ﴿ Q   P    O  N    M  L  K       J      I  H ﴾ ٩، ١٠ الطارق

٤- ﴿  !  "  #  $  %  &﴾ ١، ٢ عبس

٥- ﴿ Ð  Ï  Î  Í  Ì   !   "  #  $  %  & ﴾ ١٥، ١٦ النازعات

7- Write an example for each of the following:
٧- اكتب مثاال من عندك لكل مام يأيت:

Taa Marboota: -------------------------------------------------------------------------- تاء مربوطة (أ)

Taa Maftooha: ---------------------------------------------------------------------------- تاء مفتوحة (ب)

Haa at the end of the word: -------------------------------------------- هاء يف نهاية الكلمة (ت)

Alif Maqsoora: ------------------------------------------------------------------------ ألف مقصورة (ث)

Yaa at the end of the word: -------------------------------------------- ياء يف نهاية الكلمة (ج)
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الدرس الثالث
Lesson 3

همزة الوصل و همزة القطع

Hamzet-al-Wasl and Hamzet-al-Qate

أوًال: توضيح

١- همزة الوصل تكون أول الكلمة، و هي ألف بال همزة هكذا (ا) أو هكذا (ٱ) وهي حرف زائد أتينا به للتوصل 

للنطق بالساكن بعده كام يف كلمة (ٱْذَهْب) فهمزة الوصل أول كلمة (اْذَهْب) جعلت القارئ يتمكن من 

نطق الذال الساكنة يف هذه الكلمة.

1- Hamzet-al-Wasl comes at the beginning of a word. It is Alif without Hamza           
 It is an extra letter added to a word which helps in pronouncing the letter .( ٱ or ا )
with sukoon that follows it .e.g. ( ْب  So Hamzet-al-Wasl at the beginning of .( ٱذْهَ
this word enables the reader to pronounce ذ with sukoon clearly. 

دليل املعلم:

١-إذا ُسِبَقْت همزة الوصل بحرف متحرك ضاعت وظيفة همزة الوصل و ال تظهر همزة الوصل يف النطق و إمنا تظهر يف  الكتابة 

فقط كام يف (وَٱْذَهْب)  (َفاْصِربْ)  (وٱْنَحْر)
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٢- همزة القطع تكون أول الكلمة، وهي همزة أو ألف فوقها حركة أو ألف مع همزة هكذا أَ إِ ُأ، و همزة القطع 

تظهر يف النطق و يف الكتابة دامئاً حتى إن ُسبقت بحرف متحرك كام يف (أََخَذ) (َوأََخَذ).

2- Hamzet-al-Qate comes at the beginning of a word. It is Alif with Hamza 
 Hamzet-al-Qate is always written and pronounced even if it is .( أُ or  إ or أ )
preceded by a vowel .e.g.  (َوأََخَذ) (أََخَذ) .

٣- منيز ُبني همزة الوصل و همزة القطع بوضع واو قبل الهمزة فإن ُنِطَقْت الهمزة بعد الواو فهي همزة قطع 
و إن مل ُتْنَطْق الهمزة بعد الواو فهي همزة وصل مثال: (اِْسَتَطاَع – َواْسَتَطاَع ) (أََمَر – َوأََمَر).

3- We can di�erentiate between Hamzet-al-Wasl and Hamzet-al-Qate by adding 
waaw before Hamza. If Hamza is pronounced after waaw, then it is Hamzet-
al-Qate .e.g. (أََمَر َو   –  ,But if the Hamza is not pronounced after the waaw .(أََمَر 
then it is Hamzet-al-Wasl .e.g. (اِْسَتَطاَع – َواسَتَطاَع).

دليل املعلم:

١- همزة الوصل دامئاً مفتوحة ( فوقها فتحة) يف (ٱل) الشمسية و(ٱل) القمرية ودامئاً همزة الوصل أول الفعل مضمومة (فوقها 

ضمة) إذا الحرف الثالث مضموم (ٱْدُع) و دامئاً همزة الوصل أول الفعل مكسورة ( تحتها كرسة) إذا الحرف الثالث مفتوح أو 

مكسور (اِْذَهب - اِْمِض)، أما همزة الوصل أول االسم فهي مكسورة مثل (اِبن – اِمرأة – اِسم)
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Quranic Examples  ثانياً: أمثلة قرآنية

الرقم

No.
همزة الوصل

Hamzet-Al Wasl
همزة القطع

Hamzet-Al Qate

َبُأ1 أََلْمالنَّ

أَْزَواجاًاْرَكُعوا2

ُبوا3 أَْنَزْلَنااْرشَ

أَْلَفافاًاْنَطِلُقوا4

أْفواَجاًاْصِرب5ْ

أَْحَصْيَناُهاْذُكْر6

إَِىلاتََّخَذ7

َلْتاْذَهْب8 أُجِّ

أََصيًالاْكَتاُلوا9

أََعدَّاْنَقَلُبوا10

Comparison ثالثاً : موازنة

الرقم

No.

همزة وصل تظهر يف النطق

 Hamzet-Wasl

pronounced

همزة وصل ال تنطق

 Hamzet-Wasl 

not pronounced

همزة قطع تنطق

 Hamzet-Qate

pronounced

أَْلَقٰى / َو أَْلَقٰىَواْسَعاِْسَع1

ُأِرسَ / و ُأِرسََواْدُعُاْدُع2

إِْسَالُم / َو إِْسَالُمَواْمِشاِْمِش3

ُأْرسٌَة / َو ُأْرسٌَةَواْدُخُلواُاْدُخُلوا4

أََواِمُر / َو أََواِمُرَواْبَنَةاِْبَنَة5

إِّن / َو إِّنَواْسُمُهاِْسُمُه6

ُأمٌّ / َو أمٌَّواْمَرأٌَةاِْمَرأٌَة7

أَْكرََم / َو أَْكرَُمواْبِتَساَمتَهااِْبِتَساَمتَها8

أَْخَرَج / َو أَْخَرَجو اْمِتَحاٌناْمِتَحاٌن9

أَْبَدٰى / َو أَْبَدٰىواْخِتَباٌراْخِتَباٌر10
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Exercises تدريبات

1- Read:
١- اقرأ:

12345678910

ُأِمرَْناأْلَقْيَنااْعَمُلوا اْهِدَنااْنَطِلُقوااْلِعْلُماْثَناِنُأّمةإِىلأََنا

2- Tick (√) in front of Hamzet-al-Wasl:
٢- ضع عالمة (√) أمام همزة الوصل:

12345678910

اْبَنَةإِْبرَاِهيمُاِْسُمهُاِْبُناْسِتْغَفارإِمَياناْسَتْهَوْتهُالّنارُاْسَتْكَربَأََمَر

3- Underline Hamzet-al-Wasl which is not pronounced:
٣- ضع خطاً تحت همزة الوصل التي ال تنطق:

12345678910

ْرباْنَطَلَقاْدُعَواتََّخَذاْدُخْلاْرِجْعاْذَهْب اْرَحْمَواْنَحْرَواْسَتِقْمَفاْصِ

4- Add waaw ( و ) at the beginning of each word, then read it:
٤- أَْدِخْل واًوا بداية كل كلمة مام يأيت وانطق الكلمة بشكل صحيح:

12345678910

اْسمُاْقَرْأاْمِرئُاْمَرأَةُاْثَنَتاِناْبَنَةاْبَتَسَماْمَتَحَناْسَتخَرَجاْنَتَرصَ
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5- Rewrite the word after adding fa ( ف ) at the beginning of it, 
then read it:

٥- اكتب الكلمة مرة ثانية بعد إدخال الفاء أولها ثم اقرا قراءة صحيحة:

12345678910

اِْكَتالوااِْرَكْباِْسَتَطاعاِْعَتِدْلاِْخَتْرباِْنَطلْقاِْذَهَبااِْسَعاْمِضُاْدُع

6- Read the following verses, then identify the vowel of Hamzet-
al-Wasl in word: 

٦- اقرأ اآليات قراءة صحيحة ثم حدد حركة همزة الوصل يف كل كلمة بها همزة وصل 
مبيناً السبب:

١- ﴿ ~     ے         ¡ ﴾ ١٤ الربوج

٢- ﴿ x  w  v  u  t  s  r  q  p   o ﴾ ١٦ الفجر

٣- ﴿ O  N  M  L  K   ﴾  ١ العلق

٤- ﴿ Ç  Æ   Å  Ä  Ã ﴾ ١٩ العلق

٥- ﴿ V  U      T  SR   Q  P  O ﴾ ٣ النرص

7-  Write an example for each of the following:
٧- اكتب مثاال من عندك لكل مام يأيت:

Hamzet-Wasl: ---------------------------------------- همزة الوصل   

Hamzet-Qate: ---------------------------------------- همزة القطع
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الدرس الرابع
Lesson 4

حروف تنطق وال تكتب وحروف تكتب وال تنطق
Letters which are pronounced but not written and 

those which are written but not pronounced

أوًال: توضيح
هناك حروف تنطق و ال تكتب مثل األلف بعد الالم يف كلمة أوٰلئك وهناك حروف تكتب و ال تنطق مثل 

الواو بعد الهمزة يف كلمة ُأوٰلئك

There are some letters which are pronounced but not written .e.g. Alif after Laam in 
the word أوٰلئك .There are some letters which are written but not pronounced .e.g. waaw 
after hamza in the word أُوٰلئك

Examples ثانياً: أمثلة

الرقم

No.

الحروف التي 

تنطق و ال تكتب

 Letters
 pronounced

but not written

الكلامت التي بها 

هذه الحروف 

 Words that include
these letters

الحروف التي تكتب 

وال تنطق

Letters written
 but not pronounced 

الكلامت التي بها 

هذه الحروف 

 Words that include
theses letters

ُأوٰلِئَكالواو بعد الهمزةٰهذا / ٰهِذِه / ٰهذاِن / ٰهؤالِءاأللف بعد الهاء1

األلف بعد الالم2
ٰلُثاَمَئٍة / إِٰلٌه /  ُأوٰلِئكَ / ٰلِكنَّ / ث�َ

اِإلٰلُه / اللُّٰه
مُسالالم بعد الهمزة الشَّ

ٰمواُت / الرَّحٰمناأللف بعد امليم3 َعمرُوالواو بعد الراالسَّ

اِنَطِلُقوااأللف بعد الواوٰطَهاأللف بعد الطا4

َفاِصرب / وانَحرالهمزة بعد الفا و الواوٰيساأللف بعد اليا5

َقَلمـاً / ُهَدًىألف تنوين الفتحٰذِلَك / كٰذِلَكاأللف بعد الذال6

اَمِء(ال) الشمسية7 َوالسَّ

8
ألف املد الذي قبل ال 

الشمسية وال الشمسية
َ النيِّ َوَال الضَّ
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Exercises تدريبات

1- Read:
١- اقرأ:

12345

َعْمُروٰلِكنَّالرَّْحٰمِنَخرَُجواٰهِذِه

2- Tick (√) the word which Includes a letter is pronounced but not 
written:

٢- ضع عالمة (√) أمام الكلمة التي بها حرف ينطق وال يكتب:

12345

اَعُةٰذِلَكاْلَقاِرَعُةٰطَهٰهُؤَالِء السَّ

 
3-  Tick (√) the word which Includes a letter is written but not 
pronounced:

٣- ضع عالمة ( √ ) أمام الكلمة التي بها حرف يكتب وال ينطق:

12345

اِرُق اَمِءاِتََّخَذأََمَنالطَّ َفاْرِجْعَوالسَّ
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4- Read the verses, then underline the letters which are written but 
not pronounced and circle those which are pronounced but not 
written:

٤– اقرأ اآليات قراءة صحيحة ثم ضع خطا تحت ما ال يلفظ ودائرة حول ما يلفظ وال يكتب:

٢، ٣ الناس  ﴾ Y   X  W  V  U ﴿ –١

٢– ﴿ .  /  0  1  2 ﴾ ٤ االخالص

٣– ﴿ 6  7  8  9  :  ;  >   =  < ﴾ ١، ٢ املاعون

٤– ﴿ )  (  *   +  ,  -  .  /  0 ﴾ ٣ العرص

٥– ﴿ .  /  0  1  32  4  5   6  7 ﴾ ٨ البينة

5- Write an example for each of the following:
٥ – اكتب مثاال من عندك لكل مام يأيت:

A word which Includes a letter is pronounced but not written: 

(أ)–كلمة بها حرف ينطق وال يكتب:  

-----------------------------------------------------------------------------

A word which Includes a letter is written but not pronounced: 

(ب)– كلمة بها حرف يكتب وال ينطق :  

-----------------------------------------------------------------------------
٦ – اقرأ قراءة صحيحة:

سورة الفاتحة
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