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اصطالحات الضبط في مصحف المدينة النبوية لرواية قالون عن نافع
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س١  لماذا لقب قالون بهذا اللقب ؟

س٢  ضع عنوانًا قصيًرا لهاتين المقولتين :







التقويم
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الوحدة الثانية
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قالون عن نافع 
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ثانيًا : البسملة 
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 االستعاذة والبسملة

س١  عرف االستعاذة لغة واصطالحًا.

س٢  عرف البسملة لغة واصطالحًا.

س٣  ما الشاهد من الشاطبية على :

 


س٤  ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
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مهارات حياتية
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أحوال هاء الكناية ، وحكمها لقالون

مستثنيات قالون في هاء الكناية
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مهارات حياتية

س١  ما المراد بهاء الكناية ؟

س٢ ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
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مذهب قالون في باب المد والقصر 

أوًال: المد المتصل 
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خامسًا : المد العارض للسكون
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مهارات حياتية

س١  ما المراد بالهمزتين من كلمة ؟

س٢  ما أنواع الهمزتين من كلمة ؟

س٣ ما الشاهد من الشاطبية لقالون على ما يلي :
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الهمزتان من كلمتين 
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س٢  اذكر أنواع الهمزتين من كلمتين.
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مهارات حياتية

س١  ما المراد بالهمز المفرد .

س٢ ما أنواع الهمز المفرد .
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س١  عرف ما يلي اصطالحًا .
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ثانيًا : الوقف على مرسوم الخط

المراد بمرسوم الخط

مذهب قالون في الوقف على مرسوم الخط










الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط 
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مهارات حياتية

س١  ما المراد بما يلي :

  



س٢  ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :




س٣  ما الشاهد من الشاطبية على :




التقويم


 

    
      

إثراء

 
 



مواقع






      

  

   







ياءات ا�ضافة

   


تمهيد






ماذا
سنتعلم؟

المراد بياء ا¥ضافة 

ضابط به يعرف ياء ا¥ضافة 





مذهب قالون في ياء ا¥ضافة

   

                  
                   




   

                        
              

   

                    

                  
  

               
                    

   

               
                    




  
 




                 
               





   





تدريب






مصادر 
علمية





ياءات ا�ضافة

 


 


مواقع





فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا




مهارات حياتية

س١  ما المراد بياء ا�ضافة؟

س٢  بين الحكم لقالون في ياء ا�ضافة مستشهداً بأبيات الشاطبية .

 
   

 
  

التقويم




                                        
                                             
                                              
                                      
                                            
                                          
                                      

إثراء





  
      




                                   

  
        




ياءات الزوائد 




   
  

تمهيد






ماذا
سنتعلم؟

المراد بياء ا¥ضافة 

الفروق بين ياءات ا¥ضافة وياءات الزوائد 





فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا


 


مذهب قالون في ياء ا¥ضافة 

 

             
              

                                                                                  
                                                                                       

                                                                                                                                                            

              
            

             

                                                                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                      
                                                                                                  

                                                                                                                 
                                                                                                 

                                                                                                   

              
              

                                                                                                       
                                                                  



                 
             



                                                                                

              
              

                                                           
                                                                    







تدريب





ياءات الزوائد




مصادر 
علمية




مهارات حياتية

س١  ما المراد بياءات الزوائد .

س٢  اذكر الفروق بين ياءات ا�ضافة وياءات الزوائد .

س٣  اشرح قول ا�مام الشاطبي :
                                    
                                   

                   

التقويم

 



 




مواقع





فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا



    
                        
          
                      
    
    
                    

إثراء





الكلمات الفرشية 




 
  

     



 
     

      


                                      




تمهيد




ماذا
سنتعلم؟

تعريف الفرش 

الكلمات الفرشية في سور القرآن الكريم عند قالون

أ -  ما له قاعدة 





فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا


ب -  ما ليس له قاعدة 

  

                     
                   

              


      


  

                       
             

         


                  
                      

     

                          
                        
                         
                      

                       
                        

                         
                 

      

                          

 
تدريب









الكلمات الفرشية









مصادر 
علمية




مهارات حياتية

س١  عرف الفرش لغة واصطالحًا .

س٢ اربط بين الكلمة القرآنية وشاهد ذلكا من الشاطبية فيما يلي :

التقويم

                     
                     
                              
                           
                       

 


 

مواقع





فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا




     
     

   
     

إثراء




