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 . علم الضبط مقرر:ال اسم

 .  (605423) المقرر: رقم

 .  اأسبوعي   ساعتان دراسيتان ساعات المقرر:

 أهداف المقرر:

 .أن يعرف الدارسون ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد أو نحو ذلك -

يعرف الطالب عالمات تلك الحركات وكيفية وضعها على الحروف حسب أن  -

 .مواضعها ومواقعها

إزالة اللبس عن الحروف بوضع عالمات الحركة والسكون والشد والمد عليها , وعالقة  -

الهمز المحقق والمغير بالتسهيل واإلبدال والنقل والحذف لئال يلتبس مشدد بمخفف 

 . همز محقق بمغير , والبمقصورمدود م والساكن بمتحرك, وال

أن يعرف الطالب ما للضبط والشكل من مكانة عظيمة يف قراءة القرآن الكريم قراءة  -

 .صحيحة خالصة من الخطأ والتحريف فيلتزموا ذلك يف كتاباهتم للقرآن الكريم
 

 عدد األسابيع المقرر قائمة موضوعات
ساعات 
 التدريس

, سبب وضعه, نقط اإلعجام, والنقطدمة: يف تعريف علم الضبط مق
 2 األول . موضوعه فائدته والفرق بني الضبط والرسم

 2 الثاين . واهلمز  املدو  والشد احلركة والسكون عالمات ضبط
 2 الثالث . كيفية ضبط احملرك

 2 الرابع . كيفية ضبط الساكن
 2 اخلامس . كيفية ضبط املشدد
 2 السادس . كيفية ضبط املمدود

 2 السابع . مراجعة ملا سبق
 2 الثامن . االختبار النصفي

 2 التاسع . كيفية ضبط املختلس واملشم واملمال
 2 العاشر . كيفية ضبط املظهر واملدغم واحلرف الواقع بعدمها
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ضبط املهموز وكيفية ضبط ألف الوصل واالبتداء هبا وضبط النقل عند 
 . اآلخذين به

 2 احلادي عشر

 2 الثاين عشر . ازيد رمسً كيفية ضبط ما حذف رمساً  وما 
 2 الثالث عشر أحكام الالم ألف.

 2 الرابع عشر اخلامتة.
 2 اخلامس عشر مراجعة ملا سبق.
 2 السادس عشر االختبار النهائي.

 

 :المرجع

 . للشيخ أحمد أبي زيتحار ،السبيل الى ضبط الكتاب المبين -

 

 :خرىالمراجع األ

 .   عزة حسن :قيق,  تحالمحكم ألبى عمرو الدانى .1

 . ) بذيل كتاب المقنع (النقط ألبى عمرو الدانى  .2

 .  للتنسى ،الطراز .3

 للشيخ محمد على الضباع . ،سمير الطالبين ىف رسم وضبط الكتاب المبين .4

 .  شرف طلعتأ .د لـ ،سفير العالمين .5

 لدكتور عبدالحي الفرماوي .ل, قصة الضبط يف المصحف .6
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