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 علم الرسم . مقرر:اسم ال

 .  (605323) المقرر: رقم

 .  اأسبوعي   ساعتان دراسيتان ساعات المقرر:

  أهداف المقرر:

معرفة مرسوم المصاحف والخالف فيها، ومعرفة الكيفية التي تكتب هبا تلك الرسوم 

من حذف وإثبات ونقص وزيادة وقطع ووصل ونحو ذلك مما هو معمول به يف الرسم 

عن الخ  القياسي  اا كبير  ي والذي قد يختلف اختالف   المعروف بالخ  اصاصطالحالعثماين

 . اإلمالئي المعمول به عادة

 

 المقرر قائمة موضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

باب حذف الياءات، ماحذفت ياؤه اكتفاء بالكسرة قبلها، الواو املفردة،ما حذفت منه 
 اعدة املنادى الذي حذفت ياؤه .الياء الزائدة، ما استثىن من ق

 2 األول

الياء املكررة يف الوسط، الياء املكررة املتطرفة، باب حذف الواوات، الواو املفردة، الواو 
 غري املفردة، باب الالمات.

 2 الثاين

باب حكم رسم اهلمز يف املصاحف، رسم اهلمزة املبتدأة، ما جعل الزائد من اهلمز فيه  
 2 الثالث اهلمز والقع بعد الساكن، ما استثىن من الفصل السابق. كاجلزء من الكلمة،

اهلمزة املتوسطة بعد األلف، اهلمزة الساكنة متوسطة ومتطرفة واملتحركة بعد متحرك، ما 
 2 الرابع خرج عن القواعد السابقة يف اهلمز، اهلمزة املتطرفة املرسومة واواً بعدها ألف.

حذف صورة اهلمزة إذا أدى الجتماع صورتني، إجابة  اهلمز املفتوح بعد ضم أو كسر،
الناظم على سؤال خبصوص نئا ورءا، ما أثبتت فيه صورة اهلمزة بعد تأديتها الجتماع 

 الصورتني.
 2 اخلامس

باب الزيادة ، زيادة األلف ، زيادة األلف بعد واو فعل اجلمع، زيادة األلف بعد واو 
 2 ادسالس الفرد، حكم رسم لؤلؤ املنصوب .

 2 السابع مراجعة ملا سبق.
 2 الثامن االختبار النصفي.



 

2 

 

زيادة الياء، زيادة الواو، باب االبدال الرمسي، األلفات اليت رمست يف املصاحف ياء، 
 ألف التأنيث املشبهة باملنقلبة عن الياء، ما استثىن من القسمني السابقني )كلتا وترتا(.

 2 التاسع

حكم ما يؤدي رسم ألفه بالياء إىل اجتماع ياءين، ما استثىن مما يؤدي الجتماع 
صورتني،ما اختلف فيه بني حذف واثبات ألفه،ما رسم باأللف أو بالياء أو 

 بدوهنما،األلف جمهولة األصل، حكم رسم )تعسا( .
 2 العاشر

الواو عوضا  باب األلف املنقلبة عن واو، حكم رسم ألف )العلي( يف طه، باب رسم
من األلف، باب )الوصل والفصل( الفصل األول )أن مع ال( الفصل الثاين )وفيه تسعة 

 أنواع( الفصل الثالث )أم مع من والت( .

احلادي 
 2 عشر

الفصل الرابع )مال، وحيثما، ويوم هم، وابن أم، الفصل اخلامس )كل( مع )ما( 
 الفصل السادس )يف( مع )ما(.

الثاين 
 عشر

2 

الوصل، الفصل األول )ابن( مع )ما( الفصل الثاين )يئس( مع )ما( الفصل باب 
الثالث )كي( مع )ال( )ويكأن( الفصل الرابع )أن( خمففة النون مع )لن( الفصل 

 اخلامس )كلمات متفرقة(.

الثالث 
 2 عشر

باب هاء التأنيث اليت كتبت تاء، الفصل األول )رمحت( الفصل الثاين )نعمت( الفصل 
 ث )سنت( الفصل الرابع )كلمات متفرقة( .الثال

الرابع 
 عشر

2 

اخلامس  مراجعة ملا سبق.
 عشر

2 

 االختبار النهائي.
السادس 

 عشر
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 :المرجع

 . للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار ،لطائف البيان يف رسم القرآن شرح مورد الظمآن -

 

 :خرىالمراجع األ 

 حمد األموي الشريشي الشهير بالخراز .)نظم( محمد بن م ،مورد الظمآن يف رسم القرآن .1

 إلبراهيم أحمد المارغني  . ،دليل الحيران شرح مورد الظمآن .2

 ألبي داود سليمان بن نجاح . ،التنزيل يف هجاء المصاحف .3
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 ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداين . ،المقنع يف رسم مصاحف األمصار .4

 سخاوي .لعلم الدين علي بن محمد ال ،الوسيلة إلى كشف العقيلة .5

لعلي بن  ،يف علم الرسم شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد .6

 عثمان بن القاصح .

 

*     *     *     *     * 

 


