
  

 1صفحة رقم 

لقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على النيب األمي الذي كان خلقه القرآن ، وعلى آله وصحبه وم ن اتبعه إىل احلمد  الذي علم 
  :أما بعد . يوم الدين 

ورية مثل السكون والشدة ، وبعضهم مل فقد َمنَّ هللا عليَّ ويسر يل أن أكون معلما للقرآن ، وقد وجدت من الدارسني من ال يعرف األشياء الضر  
لفتح ، فلم يعرف هذه املصطلحات ؛ رغم ) 52(يف سورة األحزاب اآلية ) تـََبدَّلَ (يستطع أن يقرأ كلمة  ، فقلت له افتح التاء والباء ، وشدد الدال 

ى مراحل التعليم  وهو معذور ألنه رمبا مل يتعلم الطريقة الرتكيبية . لقرآن وهو مشكور ألنه جاء بنفسه وجلس مع الطالب رغبة منه أن يتعلم ا. أنه أ
ن يتعلم املبتدئ نطق احلر  لسري من احلرف إىل الكلمة إىل اجلملة مثل ما حاولت أن أفعله يف هذا املؤلف  ا تعلم القراءة  وف مفردة مث ، وأقصد 

 املدارس وهي تقوم علي السري من اجلملة إىل الكلمة إىل احلرف ، بل رمبا تكون وأ ال أعيب الطريقة التحليلية املتبعة اآلن يف. الكلمات مث اجلمل 
ا ، حىت يستفيد من مميزات كل طريقة وال ا مع حصة خاصة   مشوقة ، ولكين أرى أن يتعلم املبتدئ الطريقتني معا ، لكل طريقة كتاب خاص 

م يشرتون هلم وقد وجدت من أولياء األ. يتضرر من عيوب تعلم طريقة واحدة  القاعدة (مور ممن يريدون أن يعلموا أوالدهم الطريقة الرتكيبية وجد
يت بكلمات ليس هلا معىن مثل ) البغدادية طانكم ثِينكم َكْينكم ُسونكم هّال بالّ حالّ (، وهو كتاب خمتصر وغري كاف يُعلم احلروف اهلجائية مث 

 - جل وعال - ، وإين ألرجو من هللا ) القاعدة املكيَّة{أن أقوم بتأليف هذا الكتاب ومسيته  - تعاىل بعد أن استخرت هللا  - فرأيت من واجيب ). خالّ 
مثلة كلها من القرآن الكرمي ألنه . أن ينتفع به املعلمون واملتعلمون والعرب واألعاجم وطالب املدارس وحلقات حتفيظ القرآن الكرمي  وقد أتيت فيه 

تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تْنزيل من هو أفضل طريق - أي القرآن  -  لعربية ألنه كالم هللا تعاىل الذي ال  ة لتعلم القراءة والكتابة والنطق 
  .حكيم محيد 

أللف والياء والواو والتنوي لفتح ن وقد تضمن الكتاب تقريبا كل ما يعرتي احلرف الواحد من حاالت مثل الفتحة والكسرة والضمة والسكون واملد 
إلضافة  لفتح والكسر والضم ،  أللف والياء والواو والشدة مع التنوين  لفتح والكسر والضم والشدة مع املد  إىل الالم والكسر والضم والشدة 

ا ، وحكم الواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما ، وكيفي ء التأنيث حباال ة التخلص من التقاء القمرية والشمسية ، وحكم مهزة الوصل ، و
وشرحت يف اهلوامش بعض أحكام التجويد على ما يوافق رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ، ومن أراد التوسع فلريجع إىل  . الساكنني 

مثلته وعالمات تشكيله مبا يوافق رسم املصحف  . كتب التجويد وال يعتمد فقط على ما ذكرته  ، ولكن تعذر وكنت أود أن أكتب هذا الكتاب 
لرسم اإلمالئي احلديث أوَّال ألنه هو الذي  يقاس عليه ، ذلك يف احلاسوب الذي أكتب عليه ، ولعله من األفضل أن يتعلم املبتدئ القراءة والكتابة 

  .بني الرسم اإلمالئي ورسم املصحف  - وهي سهلة  - مث بعد ذلك ينظر يف املصحف ويتعلم الفوارق 
ىل أن جيعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به كما ال يفوتين أن أعتذر عن العيوب واألخطاء اليت إن وجدت فمن تقصريي وأخريا أدعو هللا تعا

ل وإن مل توجد فمن فضل هللا جل وعال وأدعوه أن يوفقين أن أسجل هذا الكتاب على شرائط التسجيل املسموعة واملرئية وكذلك برجمة هذا العم
  هو املوفق واملعني واحلمد  رب العاملني وصلى هللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني على احلاسوب وهللا 

  حسان بن سامل بن دمحم بن عيد  ،  مكة املكرمة
ء    ) .م11/10/1994(املوافق  - هـ  1415من مجادى األوىل سنة  6الثال

Preface 

Dear Teachers and Parents.   
This is the best book for learning Arabic writing because it is easy to understand. The 
Phonics method  is used. This means learning the sound of the letter, not its name – except 
for the Noraani letters found at the beginning of the Holy Qur'aan. These letters start with 
the vowel point, Fat’ha, Thammah etc. which are added to the letters .  
At the same time, the book teaches structural analysis skills: starting first with the letter, 
then the word and finally, the sentence. The basic reading rules are taught in a very 
practical and simple way. All the words used in this book have been taken from the holy 
Qur’aan. Extra explanations are added at the bottom of the pages.    
This book was written by Sheikh Hassan Eid, a Qur’aan teacher. He improved it a lot due 
to his successfully teaching Arabic and non-Arabic speaking students. (May Allah have 
mercy on him and make the Jannah the permanent reward for all of us.)    
Finally, as a long time Imam, teacher and Da’iyah in the West, I have tried as much as 
possible to make this book inviting to children, especially students of the Sunday School   
The book is divided into three levels, and I welcome any constructive advice to improve 
the future editions, In Shaa’Allaah .   

 Imam Wissam Abdul Baki,  

Monday, June 22, 2009 



  

 2صفحة رقم 

  
   Articulation position of the Arabic letters )1(  

    

     
  .َهذا الكتاب هدفه هو تعليم اهلجاء بكلمات من القرآن الكرمي 

  .الكتاب ينتهج الطريقة الرتكيبية واليت تبدأ من التعرف على احلرف مث الكلمة مث اجلملة ، وذلك بكلمات من القرآن الكرمي 
حية سنه أو مقدرته العق   .لية ترك املؤلف طريقة التدريس للمدرس ومبا يتناسب مع كل طالب من 

وضع املؤلف بعض التدريبات البسيطة بعد كل درس وعلى املدرس أن يدرب طالبه أكثر على الدروس املذكورة مبا حيقق 
األهداف الرتبوية املؤلف طبق تدريس هذا الكتاب على بعض الطالب األعاجب والعرب ، وقد جنح حبمد هللا ، وكان حافزاً 

ذه الصورة للمدرس أن يصحح وينقح ويزيد يف دروس ال   .كتاب حىت صار 
 
 
 

                                                           
 This picture clearly shows the articulation points.                    رسم تقرييب   1

  



  

 3صفحة رقم 

Arabic Letters formation  كتابة الحروف العربية 
 

This Arabic letters formation template will help 
you to write the Arabic letters the right way. 

Try to recognize these Letters 
 

 

 
 
 
 
 



  

 4صفحة رقم 

 
 

اوموقعه  الحروف العربية                                                Arabic alphabet    (lesson 1) 

 Read and Write                                           اقرأ واكتب
 Stand-alone  

Initial 
 

Medial 
Final Name Transliteration  or 

(Closer-sound)

 ’H’amza E ؤ ء   ٸ ـئـ ئا ـؤ أ  إ ء  

   ؤ ء   ٸ ـئـ ئا ـؤ أ  إ ء  

 ʼalif aa ا ـا ا ا  

   ا ـا ا ا  

 bāʼ b ب ـبـ ب ب  

   ب ـبـ ب ب  

 tāʼ t ت ـتـ ت ت  

   ت ـتـ ت ت  

 tħāʼ tħ ث ـثـ ث ث  

   ث ـثـ ث ث  

 djīm j ج ـجـ ج ج  



  

 5صفحة رقم 

   ج ـجـ ج ج  

 ḥāʼ hž ح ـحـ ح ح  

   ح ـحـ ح ح  

 Kḫāʼ kħ خ ـخـ خ خ  

ــخ خ خ      خ 

 dāl dd د  ـد د د  

   د  ـد د د  

 Thāl tħth ذ ـذ  ذ ذ  

   ذ ـذ  ذ ذ  

 rāʼ r ر ـر ر ر

   ر   ـر ر ر

 zāī z ز ـز ز ز

   ز ـز ز ز



  

 6صفحة رقم 

 sīn s س ـسـ س س

   س ـسـ س س

 šīn sħ ش ـشـ ش ش

   ش ـشـ ش ش

 ṣād ssa ص ـصـ ص ص

   ص ـصـ ص ص

 ḍād TDha ض ـضـ ض ض

   ض ـضـ ض ض

 ṭāʼ Tta ط ـط ط ط

   ط ـط ط ط

thth ظ ـظ ظ ظ
āʼ 

Ththa 

   ظ ـظ ظ ظ



  

 7صفحة رقم 

 ’a’yn a ع ع ع ع

   ع ع ع ع

ـغ غ غ ġhay غ 
n 

għ 

ـغ غ غ    غ 

 Fa’ f ف ـفـ ف ف

   ف ـفـ ف ف

 ,qāf ق ـقـ ق ق
 

q 

   ق ـقـ ق ق

 kāf k ك ـكـ ك ك

   ك ـكـ ك ك

 lām l ل ـلـ ل ل

   ل ـلـ ل ل



  

 8صفحة رقم 

ــم م م  mīm m م 

   م ـمـ م م

 nūn n ن ـنـ ن ن

   ن ـنـ ن ن

 hāʼ h ه ه ه ه

   ه ه ه ه

 wāw w, uu و ـو و و

   و ـو و و

 yāʼ y , ii ي ـيـ ي ي

   ي ـيـ ي ي

 

 tāʼ marbūta ät ة x x ة

   ة x x ة

 



  

 9صفحة رقم 

 
  

Stand-alone Initial Medial Final Name Trans. 

 ʼalif medd 'aa ـا ـا ا ا

   ـا ـا ا ا

 Waw medd Wooo ـُو ـُو ُوو وُ 

   ـُو ـُو ُوو وُ 

 yaa Yiii ـِي ـِي يـ يِ 

   ـِي ـِي يـ يِ 

 Lām +Alif Laaa ـال ـال ال ال

   ـال ـال ال ال

 Alif Short 'aa ى x x ى

   ى     ى

حلروف املديةا  
Long vowels 

ـِي ـُو     ا   
  و

 ي

 ا



  

 10صفحة رقم 

   )2(اْلـَفْتَحُة                  )1(الدرس الثاين 

               
             The letters with Fth’a 3(مفتوحة احلروف(  

  حَ   جَ   ثَ   تَ   بَ   أَ 
  سَ   زَ   رَ   ذَ   دَ   خَ 
  عَ   ظَ   طَ   ضَ   صَ   شَ 
  مَ   لَ   كَ   قَ   فَ   غَ 

    يَ   وَ   َهـ  نَ   
Trace the following letters with Fat’ha 

  حَ   جَ   ثَ   تَ   بَ   أَ 
  سَ   زَ   رَ   ذَ   دَ   خَ 
  عَ   ظَ   طَ   ضَ   صَ   شَ 

                                                           
  . في هذا الدرس نشرح الهمزة وأمثلة لها ، أما األلف المد فارجع إلى درس المد باأللف،وارجع إلى درس همزة الوصل)   1
وسميت الضمة ضمة . وسميت الكسرة كسرة ألننا نكسر فَمنا عند النطق بها . بها  سميت الفتحة فتحة ألننا نفتح فَمنا عند النطق)   2

  .ألننا نضم فَمنا عند النطق بها وسمَي السكون سكونا ألن الفم يسكن عند النطق به 

The Fat’ha’s name is taken from the opening ( Fatah’a). The same for the Thamma, 
because it is taken from joining the lips and Kasra  is taken from pushing the jaw down.  

أو فوق الياء مثل ) أخذ(أو فوق األلف مثل ) ماء(وهذه همزة قطع ترسم مفردة مثل . يقرأ المبتدئ َء َب َت وال يقول همزة باء تاء )   3
  ] .صلهمزة الو[وغير ذلك وارجع إلى الدرس ) مؤمن(أو فوق الواو مثل ) يئس(

 The reader will read the sound of the letters, not the name of the letters.   
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  مَ   لَ   كَ   قَ   فَ   غَ 
    يَ   وَ   هـ  نَ   

 )1( اَألْمـِثَلُة ِمَن اْلُقْرآن     

Let us read and Let us 
Practice  

  آخر الكلمة     الكلمةداخل    أول الكلمة    احلرف

  أَ َذ َر   لَ أَ َس   َخ ذَ أَ   أَ 
  أَ َذرَ   لَ أَ سَ   َخذَ أَ   
  َذرَأَ   َسَألَ   َأَخذَ   
  بَ َذ َهـ   رَ َب َص   َد أَ َب   بَ 

                                                           
وعند الوقف على . يستحسن عندي أن يقف المبتدئ على آخر الكلمة بالحركة ثم بعد ذلك يتعلم أحكام الوقف : من أحكام الوقف )   1

فال }{حبط{حرف األخير بالسكون سواء كان متحركا أو ساكنا مثل الكلمات المذكورة في هذه األمثلة وغيرها يجب الوقف على ال
إنا أنشأناهن }{ليسوا سواءً {.}غفوًرا رحيًما {وإن كان الحرف األخير منونا بالفتح فيوقف عليه بألف العوض مثل } تنهر

الحرف األخير تاء مربوطة وإن كان } قالوا ، في ، حتى{وإن كان الحرف األخير حرف مد فالوصل والوقف يستويان مثل }إنشاءً 
إال ما رسم بالتاء المنبسطة فيوقف عليه بالتاء الساكنة اتباعا لرسم . سواء كانت منونة أم ال }خافضة رافعة{فيوقف عليه بالهاء مثل 

  .وراجع التاء المربوطة والمنبسطة وارجع كذلك إلى كتب التجويد } ِفْطَرتَ {: المصحف مثل

Now, we’ll learn to read only the letters with Fath’a.   
 Students will learn to mention the movement of the ending letter, and then will 

learn to stop on it   later without movement (as a silent letter).    
  And students will read the letter of the word ending with Tanween of Fath as Alif  

of mad .  

  :1ةَ َشَجرَ  :2تَ َسكَ 
 Student will learn to stop on (T) at the end of the word # 1 as (H), and on #2 as 

normal T.  
Teacher should pay attention for the Tafkheem (heavy) and Tarqee (soft letters).   
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  بَ َذهَ   رَ بَـ صَ   َدأَ بَ   
  َذَهبَ   َصبَـرَ   َبَدأَ   
  تَ َس َك   حَ َت َف   َر كَ َت   تَ 

  تَ َسكَ   حَ تَ فَـ   َركَ تَـ   
  َسَكتَ   فـََتحَ   تـََركَ   

  ةَ َش َج َر   ---   ---   ةَ 
  ةَ َشَجرَ   ---   ---   
  َشَجَرةَ       
  ثَ َب َع   لَ َث َم   -- )2( )1(  ثَ 

  ثَ بـَعَ   لَ ثَ مَ   ---   
  بـََعثَ   َمَثلَ     

                                                           
ن المبتدئ لم يعرف بعد الحركات األخرى مثل الكسرة والضمة وغيرها وهكذا جاءت األمثلة في الكتاب في هذه األمثلة جميع الحروف مفتوحة أل)   1

كله من الذي درسه المبتدئ فقط خطوة خطوة ولذلك توجد بعض خاليا الجداول فارغة ألني لم أعثر على مثال ينطبق عليه الشرط وهو أن يكون 
  .د مثاال مما ينطبق عليه ما ذكرت فليضعه في مكانه وجزاه هللا خيراومن وج. مما عرفه المبتدئ وشُرح له سابقا 

ثال في يالحظ المعلم التفخيم والترقيق في هذه األمثلة وغيرها والنطق بالتفخيم والترقيق هو هام للمبتدئ ليتعود على النطق العربي الصحيح فم)   2
   .د والقاف المفخمتين نجد أن الدال مرققة بين الصا) صدق ( هذه األمثلة نجد كلمة 
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  جَ َم رَ   دَ َج َو   َم عَ َج   جَ 
  جَ َمرَ   دَ جَ وَ   عَ مجََ   
        
  حَ َش رَ   دَ َح أَ   َم لَ َح   حَ 

  حَ َشرَ   دَ حَ أَ   لَ محََ   
        
  خَ َوَن َف   لَ  خَ  دَ   َت مَ َخ   خَ 

  خَ َونـَفَ   لَ خَ دَ   َتمَ خَ   
        

  دَ َح َس   قَ َد َص   َخ لَ َد   دَ 
  دَ َحسَ   قَ دَ صَ   َخلَ دَ   
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  ذَ َن َب   بَ َذ َك   َهـ بَ َذ   ذَ 
  ذَ نـَبَ   بَ ذَ كَ   َهبَ ذَ   
        

  رَ  َح ضَ   كَ َر َت   َج عَ َر   رَ 
  رَ َحضَ   كَ رَ تَـ   َجعَ رَ   
        

  زَ َل َب َر   مَ َز َع   َع مَ َز   زَ 
  زَ لَبَـرَ   مَ زَ عَ   َعمَ زَ   
        
  سَ َع َب   بَ َس َك   َر قَ َس   سَ 

  سَ َعبَ   بَ سَ كَ   َرقَ سَ   
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  ---   فَ َش َك   َك رَ َش   شَ 
  ---   فَ شَ كَ   َكرَ شَ   
        
  صَ َن َك   لَ َص َف   َد قَ َص   صَ 

  صَ َنكَ   لَ صَ فَ   َدقَ صَ   
        
  ضَ َف َر   رَ َض َح   َر بَ َض   ضَ 

  ضَ فـَرَ   رَ ضَ حَ   َربَ ضَ   
        
  طَ َب َس   رَ َط َف   َب عَ َط   طَ 

  طَ َبسَ   رَ طَ فَ   َبعَ طَ   
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  ---   رَ َظ َن   َل مَ َظ   ظَ 
  ---   رَ ظَ نَ   َلمَ ظَ   
        
  عَ َش َر   لَ َع َج   َب دَ َع   عَ 

  عَ َشرَ   لَ عَ جَ   َبدَ عَ   
        
  غَ َن زَ   َف رَ َغ َف   َف َر َغ   غَ 

  غَ نـَزَ   َفرَ غَ فَـ   َفرَ غَ   
        
  فَ َص َر   لَ َف أَ   َص لَ َف   فَ 

  فَ َصرَ   لَ فَ أَ   َصلَ فَ   
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  قَ أَ َب   عَ َق َت   َت َل َق   قَ 
  قَ أَبَ   عَ قَ تَـ   َتَل قَـ   
        
  كَ َت َر   لَ َك أَ   َت بَ َك   كَ 

  كَ تـَرَ   لَ كَ أَ   َتبَ كَ   
        
  لَ َن َز   فَ َل َس   َع نَ َل   لَ 

  لَ نـَزَ   فَ لَ سَ   َعنَ لَ   
        

  مَ َح َك   رَ َم أَ   َن عَ َم   مَ 
  مَ َحكَ   رَ مَ أَ   َنعَ مَ   
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  نَ َس َك   عَ َن َم   َب ذَ َن   نَ 
  نَ َسكَ   عَ نَ مَ   َبذَ نَـ  
        
  ---   رَ َهـ َج   َل كَ َهـ   َهـ

  ---   رَ هَ جَ   َلكَ هَ   
  ---   َهـ بَ وَ َف   َس قَ َو   وَ 

  ---   َهبَ وَ فَـ   َسقَ وَ   
        
  ---   َذ َركَ َي وَ   َد كَ َي   يَ 

  ---   َذَركَ يَ وَ   َدكَ يَ   
        

 
 



  

 19صفحة رقم 

 Join  the letters to make one تبع املثال اآليت: تدريب

word by following the example     

   َخَلقَ = َخ َل َق 
 =  َو َق بَ 

   وقب
=  َح َس َد 

…...  
 =َن َك َص 

......  
=  َت َر 
......  

=  َك َس َب 
          ......  

= َف َع َل 
......  

=  َج َم َع 
......  

=  أَ َب قَ 
........  

= َذ َهـ بَ 
......  

= َب َع َث  
.....  

= َش َج َر 
........  

= َز َع َم 
......  

=  َح َض َر 
......  

= َظ َل َم 
......  

= َن َز َغ 
......  

=  َب َس َط 
.....  



  
  
  

 20صفحة رقم 

َُة الدرس الثالث ْ َ ال
)1(  

   Letter with Kasrah and Fath’a 

   )2(احلروف مكسورة 

  مكسور  مفتوح  مكسور  مفتوح  مكسور  مفتوح  مكسور  مفتوح

  ثِ   ثَ   تِ   تَ   بِ   بَ   إِ   أَ 
  دِ   دَ     خِ   خَ   حِ   حَ   جِ   جَ 
  سِ   سَ   زِ   زَ   رِ   رَ   ذِ   ذَ 
  طِ   طَ   ضِ   ضَ   صِ   صَ   شِ   شَ 
  فِ   فَ   غِ   غَ   عِ   عَ   ظِ   ظَ 
  مِ   مَ   لِ   لَ   كِ   كَ   قِ   قَ 
  يِ   يَ   وِ   وَ   ِهـ  َهـ  نِ   نَ 

                                                           
  . إذا كانت مكسورة تكون في أقل درجات التفخيم )خص ضغط قظ(حروف التفخيم    1

 When they are with the   -letters the above underlined-There are Tafkeem letters, in 
Kasra movement we give them the minimum level of Tafkeem    

،  )إبراهيم (وتوضع تحت األلف إذا كانت مكسورة مثل  )أُخذ) (أَخذ(فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل  )ء(ة توضع  الهمز)  (  2
  . هذا إذا كانت أول الكلمة 

 Hamza (with Fat’ha and thammah) is placed  on the top of the Alif, and Hamza with 
underlined words above. he  Kasra is placed beneath the Alif as t   

  



  
  
  

 21صفحة رقم 

Trace the following letters  
with Fath’a and Kasra 

   Right to left   أكتب

  
  

  مكسور  مفتوح  مكسور  مفتوح  مكسور  مفتوح  مكسور  مفتوح

  ثِ   ثَ   تِ   تَ   بِ   بَ   إِ   أَ 
  دِ   دَ   خِ   خَ   حِ   حَ   جِ   جَ 
  سِ   سَ   زِ   زَ   رِ   رَ   ذِ   ذَ 
  طِ   طَ   ضِ   ضَ   صِ   صَ   شِ   شَ 
  فِ   فَ   غِ   غَ   عِ   عَ   ظِ   ظَ 
  مِ   مَ   لِ   لَ   كِ   كَ   قِ   قَ 
  يِ   يَ   وِ   وَ   ِهـ  َهـ  نِ   نَ 

   
        



  
  
  

 22صفحة رقم 

 اْلُقْرآنِ  ِمنَ  اَألْمـِثَلةُ 

  
Let us read and Let us write   

  احلرف املكسور ومثاله  احلرف املكسور ومثاله  احلرف املكسور ومثاله

  تِ أَبَ   تِ   طَ بِ حَ   بِ   َرمَ إِ   إِ 
  أََبتِ   تِ   َحِبطَ   بِ   ِإَرمَ   إِ 
  مَ حِ رَ   حِ   دَ جتَِ   جِ   ةِ َوَرثَ   ةِ 
  َرِحمَ   حِ   جتَِدَ   جِ   َوَرثَةِ   ةِ 
  نَ ذِ أَ   ذِ   فَ دِ رَ   دِ   لَ خبَِ   خِ 
  َأِذنَ   ذِ   َرِدفَ   دِ   خبَِلَ   خِ 
  رَ سِ خَ   سِ   عَ ِز فـَفَ   زِ   رِ أَثَ   رِ 
        زِ   أَثَرِ   رِ 
  فَ طِ خَ   طِ   يَ ضِ رَ   ضِ   َيةَ شِ   شِ 

            



  
  
  

 23صفحة رقم 

  يَ قِ بَ   قِ   ظَ فِ حَ   فِ   َوجَ عِ   عِ 
            
  نَ مِ أَ   مِ   مَ لِ عَ   ِل   كِ َملِ   كِ 

            
  وِ َولَ   وِ   دَ هِ شَ   ِهـ  نِ تـَرَ   نِ 

            
      يِ َيدَ   يِ     

   Practice:تْدرِيَبات

                                WriteRead andاقرأ واكتب الكلمات اآلتية 

، ..…َك نِ دَ بَ بِ ، ..…َس ئِ ، يَ ..… أِ نـَبَ 
َي شِ ، خَ ..… رِهِ َثمَ بِ ، ..…ذِ إِ ، ..…ِد زِ تَ 

 قِ ، تَ ..… عِ يَ شِ ، ..… مِ صَ عِ ، ..…



  
  
  

 24صفحة رقم 

َل مِ ، عَ ..… لِ ، َعمَ ..…َهَب ألَ ، ..…
 ...…َي هِ ، ..…َك نِ َبدَ بِ ، ..…

  
  :استخرج من الكلمات السابقة  -ا 

Read the above words and then separate any word that 
may contain the following letters:  

    =  ِهـهاء مكسورة يف أول الكلمة   )1

  = هِ هاء مكسورة يف آخر الكلمة       )2

  = ئِـمهزة مكسورة يف وسط الكلمة  )3

  =ئِ مهزة مكسورة يف آخر الكلمة   )4

  = لِـالم مكسورة يف أول الكلمة  )5

 =لِ الم مكسورة يف آخر الكلمة   )6



  
  
  

 25صفحة رقم 

يت -ب   the following  Read      :اقرأ ما 

  َت ، تِ   َب ، بِ   أَ ، إِ 
  َح ، حِ   َج ، جِ   َث ، ثِ 
  َذ ، ذِ   َد ، دِ   َخ ، خِ 
  َس ، سِ   َز ، زِ   َر ، رِ 

  َض ، ضِ   َص ، صِ   َش ، شِ 
  َع ، عِ   َظ ، ظِ   َط ، طِ 
  َق ، قِ   َف ، فِ   َغ ، غِ 
  َم ، مِ   َل ، لِ   َك ، كِ 
  َو ، وِ   َهـ ، ِهـ  َن ، نِ 
  َه ، هِ   َي ، يِ   َة ، ةِ 



  
  
  

 26صفحة رقم 

يت  -                                                  Trace  the following letters اكتب ما 

  َت ، تِ   َب ، بِ   َأ ، إِ 
  َح ، حِ   َج ، جِ   َث ، ثِ 
  َذ ، ذِ   َد ، دِ   َخ ، خِ 
  َس ، سِ   َز ، زِ   َر ، رِ 

  َض ، ضِ   َص ، صِ   َش ، شِ 
  َع ، عِ   َظ ، ظِ   َط ، طِ 

  َق ، قِ   َف ، فِ   ، غِ َغ 
  َم ، مِ   َل ، لِ   َك ، كِ 
  َو ، وِ   َهـ ، ِهـ  َن ، نِ 
  َه ، هِ   َي ، يِ   َة ، ةِ 

 



  
  
  

 27صفحة رقم 

Memorize and learn 

 سورة الفاحتة

َِّ الرَّْمحَـِن الرَِّحيمِ    ِبْسِم ا
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. 

  َِّ َربِّ اْلَعـَلِمنيَ  اْحلَْمدُ 
All Praise and thanks be to Allah, Lord of the Worlds 

  الرَّْمحَـِن الرَِّحيمِ 
The Most Beneficent, the Most Merciful. 

  َمـِلِك يـَْوِم الدِّينِ 
The ruler of the Day of Judgment.   

َك َنْسَتِعنيُ  َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ   ِإ
You alone we worship (we love and obey), and you (alone) we beg 

for help. 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  َ الصِّ   اْهِد
Show us the correct way and keep us Muslims all the times. 

  .ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّآلِّنيَ 
Keep us firm in your way, and save us from the way of  those who 

worship others than you or those who oppose your commands.  

A True story 



  
  
  

 28صفحة رقم 

A TRUE STOTY
One day, the friend of the Prophet Mohammad (Abu 
Sa’eed al-Khudr’i) told us;“While on a journey we 
stopped at a place. A girl came to us and said; “The 
chief of this tribe has been stung by a scorpion and 
our men are not present. Is there anybody among 
you who can do something to treat him?” Then one 
of our men went along with her. We did not think 
that he knew any good treatment. However, our 
friend went to the chief and recited the Qur’aan to him and the 
chief was cured. Thereupon, the chief gave him thirty sheep and 
gave us all milk to drink.  

When our friend returned, we asked him, “Did you know 
anything to recite to him to cure him?”    
He said: “No, I only recited Surat al-Fati’ha upon him.”  
We said: “Do not do anything until we ask our beloved Prophet 
Mohammad.”  When we arrived at Madinah, we told our beloved 
Prophet what had happened and how the chief of the tribe was 
cured.  We asked Him if it was Halaal to take the sheep. The 
beloved Prophet listened carefully and asked, “How did he come 
to know that Surat Al-Fati’ha is a cure?” Then he allowed us to 
take the sheep. (Bukhari ) 

We learn that Surat Al-Fati’ha is:  

 It is the Greatest Surah of The Holy Quran 

 Reciting Surah Al Fatihah can help us – not just spiritually but 
physically as well. 

 We need to understand the meaning of the surah 

 we say and we are sure Allah we respond 

 Doctors can treat you but only Allah can heal you  



  
  
  

 29صفحة رقم 

  

Read carefully and then answer the question  
A. How many Aayh are there in Surat Al-Fati’ha?  

 Choose the correct number.   
   )6(  3.      -     )5.( -     2.         )7(1.   

B: How many of Allah’s names, are there in the surah? 

 Write some of them.     

……………… -………………… -………………… -
………………… -………..…………………… -……………… -  

C. Why does the Fatih’a have such power to cure? 

 

      ) 1. (It is the word of Allaah). 2.  ((It is the man’s power). 

 3. (It is a magic). 

  

D: Did the companions of the Prophet take the sheep?    
      1. yes – 2. No.  3. They asked the beloved Prophet first and He 

said ok. 
E. matche: 

 

we worship    Allah is 
Most Merciful   You alone 
be to Allah    Show us 
the correct way  All Praise and thanks  



  
  
  

 30صفحة رقم 

    )1(الضَّمَُّة               الدرس الرابع

    The letter Thammah  2(احلروف مضمومة(  

  مضموم  مكسور  مفتوح  مضموم  مكسور  مفتوح

  بُ   بِ   بَ   أُ   إِ   أَ 
  ثُ   ثِ   ثَ   تُ   تِ   تَ 
  حُ   حِ   حَ   جُ   جِ   جَ 
  دُ   دِ   دَ   خُ   خِ   خَ 

                                                           
هذا .   )براهيم: (وتوضع تحت األلف إذا كانت مكسورة مثل ) أُخذ) (أَخذ(كما سبق توضع الهمزة فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل )   1

  .إذا كانت أول الكلمة 
مقدار قبض  -على رأي المتأخرين  - قت حركة واحدة والحركة هي إذا كان الحرف مفتوحا أو مكسورا أو مضموما أو ساكنا فإنه يستغرق من الو)   2

وإذا كان الحرف ممدودا باأللف أو بالواو أو بالياء مدا طبيعيا فمقداره من الوقت . اإلصبع أو بسطه أو مقدار تصفيقة واحدة أو مقدار نصف ثانية 
فمقدار ) حم الطامة الصاخة (وإذا كان المد الزما مثل . مقداره أربع حركات ف) يدا أبي(أو منفصال مثل )جاء (وإذا كان المد متصال مثل . حركتان 

فمقدار المد حركتان أو أربع أو ست حركات والبد ) نستعين ، عليه ، خوف (المد هو ست حركات وإذا كان المد عارضا للسكون مثل الوقف على 
  .أن يختار القارئ وجها واحدا إما اثنتين وإما أربع وإما ست 

 The time of a letter with any of the movements is like the time of one applaud, 
but if  Waaw is preceded by Thamma, or Yaa is preceded by Kasra or Alif = (Mad), 
then it has to be doubled. If Hamza comes after the Mad it has to go four steps or the 
time of 4 applauds. If there is Shaddah after the Mad then it has to go the time of six 
applauds. (we can use the time of Alif Mad instead of time 2 applauds)   

  



  
  
  

 31صفحة رقم 

  رُ   رِ   رَ   ذُ   ذِ   ذَ 
  سُ   سِ   سَ   زُ   زِ   زَ 
  صُ   صِ   صَ   شُ   شِ   شَ 
  طُ   طِ   طَ   ضُ   ضِ   ضَ 
  عُ   عِ   عَ   ظُ   ظِ   ظَ 
  فُ   فِ   فَ   غُ   غِ   غَ 
  كُ   كِ   كَ   قُ   قِ   قَ 
  مُ   مِ   مَ   لُ   لِ   لَ 
  ُهـ  ِهـ  َهـ  نُ   نِ   نَ 
  يُ   يِ   يَ   وُ   وِ   وَ 



  
  
  

 32صفحة رقم 

 اَألْمـِثَلُة ِمَن اْلُقْرآن
Let us read and practice  
  احلرف املضموم   احلرف املضموم   احلرف املضموم 

  أُ   ِفكَ أُ   بُ   ثَ بُ خَ   تُ   ِطعِ تُ 
  أُ   أُِفكَ   بُ   َخُبثَ   تُ   ُتِطعِ 

  ثُ   ثُ نَرِ   جُ   جُ يَـلِ   حُ   ِشرَ حُ 
  ثُ   نَِرثُ   جُ   يَـِلجُ   حُ   ُحِشرَ 

  خُ   َسهُ مخُُ   دُ   بـَُرهُ دُ   ذُ   نُ ذُ أُ 
  خُ   ُمخَُسهُ   دُ       

  رُ   رُ أََتذَ   زُ   بُرِ زُ   سُ   لُ سُ رُ 
            

  صُ   ُحفِ صُ   ضُ   ِربَ ضُ   طُ   ِبعَ طُ فَ 
            



  
  
  

 33صفحة رقم 

  ظُ   ِلَم ظُ   عُ   ِثرَ عُ   غُ   ِلَبتِ غُ 
            

  فُ   فُ َتصِ   قُ   قُ ُخلُ   كُ   ِبتَ كُ 
            

  لُ   ِعنَ لُ   مُ   مُ َغنَ   نُ   نُ أُذُ 
            

  ُهـ  وَ هُ   وُ   اوُ رَأَ   يُ   رِدِ يُ 
            

 األلف اليت بعد واو اجلماعة تكتب وال تنطق كذلك الواو يف:  رََأُوا
وعالمة ذلك يف املصحف أن يوضع فوق  َمإليهِ  يفوالياء  أولئك

   ْو يْ ْا األلف أو الواو أو الياء دائرة صغرية هكذا 
  ةُ   ةُ َشَجرَ 

The Alif, in the above underlined words, 
will not be pronounced., and  you’ll find 
sukun ( ْ◌) on top .  

    
 

  
 
 

 
 

 
 



  
  
  

 34صفحة رقم 

 
  

 اقرأ واكتب الكلمات اآلتية             
 Read and write 

، ..……رَِئ ، قُ ....ُع ، َتضَ ..…..َف عُ َضـ
 ،..……ُك تَ ..….. نِ كُ ، يَ ....…ِتَل قُ فَـ
، ....…َسُه مخُُ ، ....…ُل ، ُرسُ .……ُق لُ خُ 
، ..…..َو هُ ، فَـ .……ِقَك نُ ، عُ  .……ِفَخ نُ 

ُلثَُه ، ثُـ ..…ُب ، َحصَ ..…يَُه ريُِ لِ ، ..…ُه ُدبـُرَ 
ِف حُ ، صُ ..…ِمَع جُ ، فَ ....…رَ ثُـ ،كَ ..….

َك رُ ، فـََبصَ ..…ِبَح ، ذُ ..…ُد ، َأجِ ..…
 كَ رُ فـََبصَ ، ..… ُسلُ ، رُ ..…ُر ، أََتذَ ..…
  . .……كَ ظُ َأعِ ....…

  استخرج من الكلمات السابقة



  
  
  

 35صفحة رقم 

Read the previous word then extract the flowing 
letters:  

  مهزة مفتوحة يف آخر الكلمة )1
at the end of any word. ) َ1  )ء- words that has 

..........................................................):ءَ (
..............................................................

................  ............................................
……….................................................   

 )كُ ( كاف مضمومة يف آخر الكلمة  )2

at the end of any word  ) ُ1 )ك- words that has   

......................................................)كُ (
.........................................................
.........................................................

...........................................  
  
 
 



  
  
  

 36صفحة رقم 

   مِ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَِّحي

ُ َأَحدٌ  َّ  ُقْل ُهَو ا
Say: He is Allah, the Unique 

 (No one is like Him)  

ُ الصََّمدُ  - َّ   ا
All creation depends on Allah and He does not 

depend on any one. 

  ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلدْ  -
He has neither son nor a father.  

  َأَحدٌ  َوملَْ َيُكْن لَُّه ُكُفواً  -
And there is none  like Him 

  
 



  
  
  

 37صفحة رقم 

   

A true story 
  

 

 

 

“Once Upon a Time in Medinah,”  our mother Aa’isha 
told us:  
 The beloved Prophet (sallalahu alayhi wasalam) sent a 
man as a leader of a group who would lead them in 
prayer as well. However, he would complete every 
rak’ah with the recitation of Surah (Al-Ikhlas). When 
the group arrived at the beloved city (Medinah), they 
came to the beloved Prophet (sallalahu alayahi wasalam), 
and they complained to the beloved Prophet (sallalahu 
alayahi wasalam) saying: “The man you appointed as a 
leader, used to complete every rak’ah with the 
recitation of Surah Ikhlas!   
The beloved Prophet (sallalahu alayahi wasalam) listened 
carefully and then said, (Ask the man why he does so?)   
When that man was asked, he replied, “because the 
Surah talks  about the lord who is the most Merciful 
(Ar-Rahman),  and I love to recite it.” . 



  
  
  

 38صفحة رقم 

So, upon hearing this answer, the beloved Prophet 
Mohammad, (sallalahu alayahi wasalam) Said: (Tell that man 
that Allah loves him.) (Sahih al-Bukhari ) 

-  Also the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said: " "If one 
recites ten times Surah al-Ikhlas, Allah will build a palace for him 
in the Paradise; and if one recites it twenty times, Allah will build 
two palaces in the Paradise and if one recites thirty times, Allah 
will build three palaces in the Paradise"".  
………………………………………………………………………………………  

Answer the questions by choosing one correct answer.   
A. Why did the man recite Surahtul-Ikhlas evey Raka’h?   
 1.He did not know any other surah.  
2. He used to pray quickly.  
 3. The Surah talks about Allah, the lord who is the most 
Merciful (Ar-Rahman),    

  What to do to win Allah’s love? .B  
   1. Study and recite Surahtul-Ikhlas.  

. 2. Play  
  .3. Watch TV  

C. How many times you need to recite 

Surahtul-Ikhlas to have a palace in the Paradise   
  1:  5 times    

   2.  One time   

3. 10 times     
D: Do you like to give your dad and mom gift (palaces in the 
Paradise)? 



  
  
  

 39صفحة رقم 

  

 
   )1(السُُّكوُن             لدرس اخلامس          ا

   The Saakin (silent) letter2( احلروف ساكنة(  

  أْ يَـْأ تَـ  بْ يَ ْب تَ   تْ يَ ْت تَ   ثْ يَ ْث تَ 
  جْ يَ ْج تَ   حْ يَ ْح تَ   خْ يَ ْخ تَ   دْ يَ ْد تَ 
  ذْ يَ ْذ تَ   رْ يَـ ْر تَـ   زْ يَـ ْز تَـ   سْ يَ ْس تَ 
  شْ يَ ْش تَ   صْ يَ ْص تَ   ضْ يَ ْض تَ   طْ يَ ْط تَ 
  ظْ يَ ْظ تَ   عْ يَ ْع تَ   غْ يَ ْغ تَ   فْ يَ ْف تَ 

  قْ يَ ْق تَ   كْ يَ ْك تَ   لْ يَ ْل تَ   ميَْ  متَْ 

                                                           
في رسم المصحف هذه األيام هو ما  أما شكل السكون} قُْل { شكل السكون في الرسم اإلمالئي هذه األيام هو دائرة مستديرة مثل الذي فوق الالم )   1

        ◌ْ  .ح sukun, but in the Quran is the head of the letter=  يشبه رأس الحاء

خر الحرف الساكن ال يأتي أول الكلمة وال يمكن نطقه إال إذا سبقه حرف آخر وعند قراءة هذه الحروف الساكنة نأتي بهمزة قبلها أو أي حرف آ)   2
وقد اخترت التاء . المهم أن يأتي السكون بعد حرف آخر )ءْء بْب تْت ثْث جْج ححْ (ويمكن أن نكرر نفس الحرف فنقول .  )أْت أْث أجْ  أْء أبْ (فنقول 

وانظر درس الشدة والشدة مع التنوين .... والياء هنا للتمكن من نطق الحرف المطلوب ساكنا ألنه يأتي كثيرا في القرآن مثل تألمون يأمن يبتغون 
  .  الشدة مع المدو

 Use Hamza to read the silent letter  as in the underlined example above.   
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  نْ يَ ْن تَ   هْ يَ  هْ تَ   وْ يَـ ْو تَـ   يْ يَ  يتَْ 
 اَألْمـِثَلُة ِمَن اْلُقْرآنِ 

 
  

Let us read and let us practice  
  احلرف الساكن   مثاله داخل الكلمة   الساكن احلرف  مثاله آخر الكلمة

  َْ   َمنُ َْ   أْ شَ   أْ َيشَ 
  بْ تُ   تُ بْ تُـ   بْ تُ   بْ يَـتُ 
  تْ أَ   َبعَ تْـ َفأَ   تْ مُ   تْ فـََيمُ 
  ثْ بِ   تَ ثْ فـََلبِ   ثْ نَ   ثْ َحتْنَ 
  جْ أَ   رُهُ جْ َفأَ   جْ رُ   جْ َخيْرُ 
  حْ زُ   زِحَ حْ زُ   حْ رَ   حْ تـَْفرَ 
  خْ تَ   ُلقُ ختَْ   خْ سَ   خْ نـَْنسَ 
  دْ تُ   ِهنُ دْ تُ   دْ هَ   دْ َأْعهَ 
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  ذْ عُ   تُ ذْ عُ   ذْ خُ   ذْ َفخُ 
  رْ تُـ   َجعُ رْ تُـ   رْ هَ   رْ تـَْقهَ 

  زْ نَـ   متُْ زْ َكنَـ   ---   --- 
  سْ تَ   ِطعْ سْ تَ   سْ بِ   سْ نـَْقَتبِ 
  شْ أَ   َهدْ شْ أَ   ---   - --

  صْ تَ   ِربُ صْ تَ   صْ رِ   صْ َحتْرِ 
  ضْ بِ   عَ ضْ بِ   ضْ رِ   ضْ تـُْعرِ 

  طْ بَ   نِ طْ بِبَ   طْ قِ   طْ َفَأْسقِ 
  ظْ عَ   تَ ظْ َأَوعَ   ---   --- 

  عْ بُ   ِثرَ عْ بُـ   عْ طِ   عْ ُتطِ 
  غْ تُ   رِقَ غْ فـَتُـ   غْ ِز   غْ تُِز 
  فْ أَ   َصحُ فْ أَ   فْ خَ   فْ ختََ 
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  قْ تَ   َهرْ قْ تَـ   قْ فِ   قْ فـَْليُـْنفِ 
  كْ تُ   رِهُ كْ تُ   كْ رِ   كْ ُتْشرِ 
  لْ جِ   ُتمْ لْ أََعجِ   لْ قُ   لْ تـَقُ 

  مْ قَ   تَ مْ َفَأقَ   مْ كُ   مْ َخَلَقكُ 
  نْ تَ   َهرْ نْـ تَـ   نْ ذَ   نْ َفْأذَ 
  هْ جَ   دَ هْ جَ   هْ جِ   هْ أَْرجِ 
  وْ تَـ   َجلْ وْ تَـ   وْ غَ   اوْ َطغَ 
  يْ غَ   رَ يْـ َأغَ   يْ كَ   يْ ِلكَ 

   Practice:تْدرِيَبات
                     Join the letters (see the following example)  اتبع املثال اآليت

  .َِْسُكمْ 

ء مفتوحة بعدها مهزة ساكنة بعدها سني مكسورة بعدها  
  كاف مضمومة بعدها ميم ساكنة

 word contains ِس  ُك  ْم أ  ْ َب   
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.Unite the letters in one word   

  
. ةمهز . بعدها. مكسورة. ء. بعدها.  مفتوحة. فاء - 2

  َف ِب ْأ سَ . مفتوحة . سني. بعدها. ساكنة

 
Unite the letters in one word.  

 .ء. بعدها. ساكنة. عني. بعدها. مفتوحة. نون -3

  َن ْع َب دُ .  دال مضمومة. بعدها. مضمومة

  Word contains?                                  - 4    . .َوأُْدِخلَ 

…     …       …      …     …     
                     Read and then write: اقرأ واكتب احلروف اآلتية 

  َْ   َْ   َببْ   َدبْ   َتتْ   َرتْ 
            

  َثثْ   َحثْ   َججْ   َحجْ   َححْ   َمحْ 
            
  َخخْ   رَخْ   َددْ   َسدْ   َذذْ   َيذْ 

            

  َررْ   تـَرْ   َززْ   َعزْ   َسسْ   َيسْ 
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  َششْ   َغشْ   َصصْ   َقصْ   َضضْ   َغضْ 
            

  َططْ   َقطْ   َظظْ   َحظْ   َععْ   َمعْ 
            
  َغغْ   َيغْ   َففْ   َلفْ   َققْ   َرقْ 
            

  َككْ   َفكْ   َللْ   َهلْ   َممْ   أَمْ 
            

  َننْ   َعنْ   َههْ   َمهْ   َووْ   َأوْ 
            

  َييْ   َكيْ   َكمْ   َلنْ   َمنْ   ِمنْ 
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 سورة الفلق
       رَِّحيمِ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن ال    

  ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب اْلَفَلِق     
Say: "I seek refuge (look for safety) in the 

Lord of the daybreak 

  ِمن َشّر َما َخَلقَ   
From the evil (bad things) of what He has created 

  َوِمن َشّر َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ 
And from the evil of the night when it is very dark 

  ِىف اْلُعَقدِ  )1(َوِمن َشّر النـَّفَّاثَـاتِ   
And from the evil of the magician 

  َوِمن َشّر َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ   
And from the evil of the greedy and hating person 

when he is jealous 

  
                                                           

1   This is to remind the student how the word is   written in the 
Holy Qur’aan 

  

Sunrise Nighttime 
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A true story   
Our mother `A'ishah, the wife of the beloved 
 Prophet said,   
“Some evil people made magic to hurt the beloved 
Prophet of Allah and bewitched him until he thought 
that he had done something, but he had not.” 

The teacher Sufyan said,  “This is the worst form 

 of magic when it reaches this stage.”   

  So the Prophet said, “O `A'ishah! Do you know 
that Allah has answered me concerning that which 
I asked Him?” 

Our mother A’isha was listening very carefully to 
what the beloved Prophet was saying. 

 The beloved Prophet said, “Two men came to me 
and one of them sat by my head while the other sat 
by my feet. The one who was sitting by my head 
said to the other one, “What is wrong with this 
man?”   

The other replied, “He is bewitched.”   

  The first one asked, “Who bewitched him?”   

The other replied, “Labid bin A`sam  who  is  
enemy of Islam.”   
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The first one asked, “With what did he bewitch 
him?”    

The other replied, “With a comb and hair from the 
comb.”   

The first one asked” “Where is the comb?”    

The other answered, “In the dried bark of a male 
date palm under a rock in a well called Tharwan.”  

A'ishah said, “So he went to the well to remove it, 
(the comb with the hair), then he said, “This is the 
well that I saw. It was as if its water had henna 
soaked in it and its palm trees were like the heads 
of devils. “So he removed it   from the well”.     

Then  A'ishah  said, “ Will you not make this 
public”?   

The beloved Prophet replied, “Allah has cured me 
and I hate to spread the news of wickedness to any 
of the people.” (Bukhari)                         

…………………………………………………………………………………………  

Choose the correct answers for these questions:   

A. The one who protects me against evil is:   
   1. Doctor    

  2. Myself 

   3. Allah, the Lord of An-Nas.     
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B. Why was Labid bin A`sam  bad to the beloved Prophet?   

   1. He is a man of hatred and he doesn't like people to 
believe in Allah.   

   2. He likes to do magic.   

   3. He likes to have fun.    

C. Allah allows this to happen because,   

  1. He wants to teach us how to get rid of magic. 

2. He wants to tell us to recite the mentioned Surahs every 
morning and night   

  3. To teach us how much he loves the Prophet Mohammad.    

4. All of the above 
5. Match with correct answer:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َما َخلَقَ 

 إِذَا َحَسدَ  

 إِذَا َوقَبَ 

 بَِرّبِ اْلفَلَقِ 

 فِي اْلعُقَد 

ْل أَُعوذُ قُ    
 

 ِمْن َشرِّ 
 

َوِمْن َشّرِ 
 َغاِسقٍ 

 

َوِمْن َشّرِ 
 النَّفَّاثَاتِ 
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1( السادس  الدرس 
(

)2(         
                                 

  

    

        
  َأمساُء اْحلروف الَعَربيَّة                               

  ح  ج  ث  ت  ب  ا  احلرف
  َحا  ِجيمْ   َ   َ   َ   أَِلفْ   امسه

  س  ز  ر  ذ  د  خ  احلرف
  ِسْني   َزايْ   رَا   َذالْ   َدالْ   َخا  امسه

  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  احلرف
                                                           

كما .} ذَاتَ {متفرع منها مثل ) ا(واأللف } أََخذَ { حرف أصلي مثل) ء(حرفا على األرجح باعتبار أن الهمزة }  28{ الحروف العربية عددها )   1
، } يَْكتُُب، َشْيء{وأيضا الياء هي حرف أصلي في مثل . }أَُعوذُ {، وهي فرع من األصل في مثل }َوقََف ، َخْوفٍ {أن الواو حرف أصلي في مثل 
  .} ِقيلَ {وهي فرع من األصل في مثل 

The Arabic alphabet has 28 letters with the hamza as an independent letter.  
وإن جاز ذلك في } حاء راء طاء هاء ياء{ وال نقول في القرآن}حا را طا ها يا { فنقول }  ح ر ط هـ ي{ اْلتََزْمُت بالنطق القرآني في الحروف)   2

  . نوهي لم ترد ـ كحروف مقطعة ـ في القرآ} ب ت ث خ ظ ف{ : غير القرآن ويقاس عليها الحروف اآلتية

  . Following the Qur’anic recitation. }ياء  - هاء   - طاء  -راء    - حاء{  not } يا  - ها- طا  - را  –حا {Say    
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  َعْنيْ   ظَا   طَا   َضادْ   َصادْ   ِشنيْ   امسه

  م  ل  ك  ق  ف  غ  احلرف
  ِميمْ   المْ   َكافْ   َقافْ   فَا   َغْنيْ   امسه

  ء  ة  ي  و  هـ  ن  احلرف
  َمهَْزةٌ   َ َمْربُوَطةٌ   َ   َواوْ   َها  نُونْ   امسه

The Noorani Letters  
Al-Huruf Nuraniyyah  

  احلروف النورانية
  )1(اَألْمـِثَلُة ِمَن اْلُقْرآِن 

                                                           
هذه الحروف تمد حركتين ) حا ، يا ، طا ، ها ، را (وهي ] حي طهر[ال مد فيها ألنه ليس فيها حرف مد ، حروف ) الف( - : بعض أحكام التجويد )   1

وهي السين والنون والقاف والصاد والعين والالم والميم والكاف هذه الحروف ] سنقص علمك[رف المد ساكن أو همز ، حروف ألنه ليس بعد ح
تدغم النون في الميم مع الغنة كما هو : سين ميم . أربع أو ست حركات ) عين (ويجوز في . تمد ست حركات ألنه يوجد بعد حرف المد سكون 

: عين سين ، عين صاد ، سين قاف . تدغم الميم في الميم مع الغنة : الم ميم . فيها قلقلة في الدال المنطوقة : صاد . معروف في أحكام التجويد 
  . تخفى النون في السين والصاد والقاف مع الغنة

   =14  these letters are half of the Arabic alphabet  ) 1سنقص علمك (+   .2   )طهر يح. (    

 each  of the letters must be prolonged the time of 3 Alifs. .1In group  

 each of the letters must be prolonged the time of one Alif or 2 movements.  .2In group   

إن سبقه كسر ، وحرف الرا يرقق  إن سبقه فتح أو ضم ويرقق) هللا(تفخم دائما ، وحرف الالم يفخم فقط في لفظ الجاللة ) ُخصَّ َضْغٍط ِقظْ (حروف    
. ويفخم فيما عدا ذلك . ويرقق أيضا إن سبقه ياء ساكنة . إن كان مكسورا أو ساكنا مسبوقا بكسر أصلي وليس بعده في نفس الكلمة حرف مفخم 

ء ب ت ث ج ح د ذ ز س (وهي  وبقية الحروف ترقق دائما}، القطر ، مصر ،ونذِر ، يسرِ {وعند الوقف على}فرٍق {ويحوز التفخيم والترقيق في 
وهناك مزيد من التفاصيل فارجع إليها في كتب . ومراتب التفخيم أعالها المفتوح الذي بعده ألف وأدناها المكسور ).ش ع ف ك ل م ن هـ و ي 

  .التجويد 

  ) ُخصَّ َضْغٍط قِظْ (
The above  letters always sound heavy not soft  
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  طسم  حم  طه  ص  املثال
  طَا ِسْني ِميمْ   َحا ِميمْ   طَا َها  َصادْ   النطق
  الـمر  الـم  طس  ق  املثال
  أَِلْف الْم ِميْم رَا  أَِلْف الْم َميمْ   طَا ِسنيْ   قَافْ   النطق

  الـمص  الر  يس  ن  املثال
  أَِلْف الْم ِميْم َصادْ   أَِلْف الْم رَا  َ ِسنيْ   نُونْ   النطق 

  حم عسق  كهيعص  املثال
َ َعْنيْ َصادْ   النطق   َحا ِميْم َعْنيْ ِسْني َقافْ   َكاْف َها 

                              Practiceات َ◌تْدرِيبَ 

 :اقرأ أمساء احلروف اآلتية 

      
Read the name of the following letters         

                                                                                                                                                                                    
 Is pronounced heavy not soft, except when it is preceded by Kasra.  )هللا (  from the name ofلletter   -  

 :the letter ر   

 This letter sound is also heavy except if it is with Kasra or it is silent  preceded by kasr or yaa madd. 
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    ء ا هـ ع ح غ خ ق ك ج ش ي
ض ل ن ر ط د ت ة ص س ز ظ ذ ث ف و  

  .ب م 
    :اقرأ احلروف املقطعة اآلتية 

 Read the name of the following letters      
الـم ، الـمص ، الـر ، الـمر ، كهيعص ، طه ، 

، حم ، حم عسق ، ق  طسم ، طس ، يس ، ص
 .، ن 

        :اقرأ أمساء احلروف اآلتية 
Read the name of the following letters 
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ب ت ث ف ك هـ م ا ك ل ع غ خ ج ح ق 
ن ل ص س ش ض ي ق ف و ض ص ط ظ ذ 

  .د ر ز 
        : اقرأ أمساء احلروف اآلتية

Read the name of the following letters 
     

بـ تـ ثـ فـ كـ هـ مـ لـ عـ غـ خـ جـ حـ قـ نـ صـ سـ شـ ضـ 
يـ طـ ظـ ـذ ـد ـر ـو ـا ـز ـب ـت ـث ـف ـك ـه ـم ـل 

  .ـع ـغ ـخ ـج ـح ـق ـن ـص ـض ـط ـظ ـس ـش ـي 
        :اقرأ أمساء احلروف اآلتية 

Read the name of the following letters 
ـبـ ـتـ ـثـ ـفـ ـكـ ـهـ ـمـ ـلـ ـعـ ـغـ ـخـ ـجـ ـحـ ـقـ ـنـ ـصـ ـسـ 

  .ـشـ ـضـ ـيـ ـضـ ـطـ ـظـ 
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Surah An-Nas 
  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَِّحيمِ 

  ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب النَّاسِ 
Say: "I seek refuge in the Lord of people 

An-Nas (people)   

  النَّاسِ  َمِلكِ 
The King of An-Nas 

  ِإلَـِه النَّاسِ 
The God of An-Nas 

  ِمن َشّر اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاسِ 
From the evil of the devil who whispers 

when we do not remember Allah and who 
withdraws (leaves) when we do 

  الَِّذى يـَُوْسِوُس ِىف ُصُدوِر النَّاسِ 
Who whispers in the breasts of An-Nas 

  ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاسِ 
Of Jinn (invisible creature) and An-Nas 
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A true story 
 
  

`Uqbah bin `Amir, who was a companion 

 of the Prophet, said, “ I was leading the she-camel of 
the beloved Prophet Mohammad (sallalahu alayahi 
wasalam) while He was riding it. Then the beloved 
Prophet (sallalahu alayahi wasalam) said to me: “O 
`Uqbah! Will you not ride ?”   
“I thought that this might be considered an act of 
disobedience. So the Messenger of Allah got down and I 
rode for a while. Then the beloved Prophet (sallalahu 
alayahi wasalam) rode,   
Then the Beloved Prophet (sallalahu alayahi wasalam) 
said,   
 “O `Uqbah! Should I not teach you two Surahs that 
are of the best two Surahs that the people recite?   
I said, `Of course, O Messenger of Allah.”   
“So He taught me to recite Surat Al-Falaq and Surat 
An-Nas.”   
“Then the call was given to begin the prayer and the 
beloved Prophet (sallalahu alayahi wasalam) went 
forward (to lead the people), and he recited them in the 
prayer.”   
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Afterwards the beloved Prophet (sallalahu alayahi 
wasalam) passed by me and said, “What do you think, 

O `Uqayb? Recite these two Surahs whenever you go to  

sleep and whenever you get up.” (Abu dawood)    

………………………………………………………………………………  

Choose the correct Answers for these questions   

A. Who was leading the she-camel of the Prophet?    

  1. Omar.  2. Abu Bkr.   3. Uqbah.   

B. Why did `Uqbah accept a ride and let the prophet 
walk?   

? 1. He was tired  

2. The Prophet ordered him and the Muslim should 
obey the Prophet all times.  

   3. They took turns   

C. Why should you memorize Surat Al-Falaq and Surat 
An-Nas?   

  1. To please my Parents and get lollypop.   

  2. To have a good memory.     

  3. Because I love Allah and I love The Holy Qur’aan, 
and also I love what the Prophet loves. 
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