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Module: My Book 
Topic: Tajweed 
 

Level 1 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى األول  
 
First Semester (4 months): 
 
Baghdadiyyah Method 

 Comprehend the meaning of Tajwid 
and its importance 

 Appreciate the value of Quran and its 
recitation 

 Practice Isti^atha (استعاذة) and Basmalah 
 (بسملة)

 Practice the letters with the 3 types of 
diactritics (Tashkeel): Fathah (فتحة), 
Dhammah (ضمة) and Kasrah (كسرة) 

 Practice the letters with the 3 types of 
Tanween 

 Practice the letters with 3 diacritics 
followed by the stressed letter Lam (ل) 

 Practice the letters with 3 
diacritics followed by the stressed letter 
Noon (ن) 

 Practice three-letter words with a 
vowel in the middle 

 Differentiate between regular long 
vowels (مد طبيعي) and soft vowels ( مد
 (لين

 Practice the stressed letter Noon (ن) 
followed by a vowel or a Hamzah 

 Practice elongation with the three 
vowels 

 Practice words with different 
combinations of stressed and elongated 
letters 

 Read Quranic words while abiding by 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  في مبادئ األلفاظ القرآنية القاعدة البغدادية

 فھم أھمية علم التجويد ومكانته 
 استشعار مكانة القرآن الكريم وفضل تالوته 
 تعلم صيغة االستعاذة والبسملة 
  ،تعلم أنواع التشكيل الثالثة: الفتحة والضمة والكسرة

 مع السكون
  األبجدية من مخارجھا بالحركات الثالثلفظ األحرف 
 لفظ األحرف األبجدية منونة بالحركات الثالث  
  لة بالالم المشددة متصلفظ األحرف األبجدية مفتوحة

(                 ِ ّ مع األلف (نحو ب ال 
 لة بنون مشددة تصلفظ األحرف األبجدية مكسورة م

                 ِ ّ  مع الياء (نحو ب ن ي)
 لفظ كلمة ثالثية وسطھا حرف مد أو لين  
  لفظ ا بين المد الطبيعي ومد اللينالتفريق                            ً     
 لفظ النون المشددة التالية لحرف علة أو ھمزة  
 لفظ المد باأللف والواو والياء  
  لفظ الكلمات مراعي ا مخارج الحروف وصفاتھا مع                          ً                 

  التشديدات والمد
 مع مراعاة أحكام التجويد  نيةآقراءة كلمات قر

  عامة ةبصور

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  ثانيالفصل ال

  القاعدة المكية

  الحروف العربيةأسماء  
 خرھاآتمييز األحرف في أول الكلمة ووسطھا و  
 نطق الكلمات القرآنية بالحركات الثالث والسكون  
 ية المحتوية على الشدة مع التنوينننطق الكلمات القرآ  
 ية المحتوية على الشدة مع المدننطق الكلمات القرآ  
 التفريق بين الالم القمرية والشمسية  
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the general rules of Tajwid 

Second Semester (4 months): 
 
Makkiyyah Method 

 Learn the names of the Arabic 
alphabets 

 Identify and read the letter in the 
beginning, middle and end of a word 

 Practice Quranic words with different 
combinations of letters with and 
without diacritics 

 Practice Quranic words with different 
combinations of stressed letters and 
Tanween  

 Pronounce Quranic words with 
different combinations of stressed 
letters and vowels 

 Learn and practice the rules of the Lam 
 without diacritics: when used as a (ل)
definite article for nouns, when used in 
imperative verbs, and other cases 

 Master pronouncing the name of 
God (هللا) with different diacritics 

 Distinguish between the pronounced 
Hamzah (ھمزة القطع) and non-
pronounced Hamza (ھمزة الوصل) in 
Quranic words  

 Distinguish between the two types of 
the letter Ta' (ت) at the end of Quranic 
words 

 إتقان النطق بلفظ الجاللة فى مختلف المواضع  
 تمييز ھمزة الوصل من ھمزة القطع فى القرءان  
 ة والمبسوطةتمييز التاء المربوط  
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Level 2 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – ثانيالمستوى ال  
 
 
First Semester (4 months): 
 
Madaniyyah Method 

 Identify the 2 types of mistakes in 
reciting Quran: obvious (  جلي ّ   ) and 
obscure (  خفي ّ   ) 

 Learn the 17 articulation points of 
Arabic letters (مخارج الحروف) 

 Read Quranic words with combinations 
of different letters with diacritics, 
stressed letters and Tanween 

 Read Quranic words with the three 
types of long vowels (  مد ّ  ) and with soft 
vowels (لين) 

 Practice reading properly the object 
pronoun (ــه) at the end of Quranic 
words 

 Learn the rules of pronouncing the 
stressed letters Meem (م) and Noon (ن) 

Second Semester (4 months): 
 
Madaniyyah Method 

 Learn the 4 rules of the letter Noon (ن) 
without diacritics (النون الساكنة) and of 
Tanween (التنوين): Idhhar (إظھار), 
Idgham (إدغام), Iqlab (إقالب), Ikhfa' 
  (إخفاء)

 Learn the 3 rules of the non-diacritic 
letter (م): Idhhar (إظھار), Idgham 
 (إخفاء) 'Ikhfa ,(إدغام)

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  القاعدة المدنية في مبادئ التجويد

   أنواع اللحن في قراءة القرآن: اللحن الجلي  ّ                                        
             ّ واللحن الخفي  

 مخارج الحروف العربية السبعة عشر  
  لفظ الكلمات القرءانية بالحركات مراجعة

  الثالث والتنوين والتشديد
  الكلمات مع أحرف المد واللينإتقان قراءة 
 إتقان قراءة ھاء الضمير  
 أحكام الميم والنون المشددتين  

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  ثانيالفصل ال

  القاعدة المدنية في مبادئ التجويد

 حكام النون الساكنة والتنوين (اإلظھار، أ
  مع التمرين اإلدغام، اإلقالب، اإلخفاء)

  ،اإلدغام، أحكام الميم الساكنة (اإلظھار
 مع التمرين اإلخفاء)
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Level 3 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى الثالث  

 
 
First Semester (4 months): 
 
Madaniyyah Method 

 Practice the rules of pronouncing the 
letter Ra' (ر) 

 Learn the two types of vowel 
elongation (  مد ّ  ): normal elongation and 
extra elongation 

 Learn the first type of extra elongation: 
Muttassil (المد المتصل) 

 Learn the second type of extra 
elongation: Munfassil (المد المنفصل) 

 Practice the 3 types of Quran recitation 
Hadr (التحقيق), Tadweer (التدوير) and 
Tahqeeq (التحقيق) 

Second Semester (4 months): 
 
Madaniyyah Method 

 Learn the third type of extra 
elongation: ^aridh li-ssukoon ( المد
 (العارض للسكون

 Learn the forth type of extra 
elongation: Lazim (المد الالزم) 

 Learn the rules of pronunciation of 
adjacent letters with similar 
characteristics, including: approximate 
letters, homogeneous letters and distant 
letters  

 Identify and practice the 3 ranks of 
recitation: Tahkeek (تحقيق), Hadr (حدر) 
and Tadweer (تدوير) 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  التجويدالقاعدة المدنية في مبادئ 

 حاالت الراء  
 أقسام المد: المد األصلي والفرعي  
  أقسام المد الفرعي: المد المتصل والمد

  المنفصل

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  ثانيالفصل ال

  القاعدة المدنية في مبادئ التجويد

  أقسام المد الفرعي: المد العارض للسكون
  والمد الالزم بأقسامه األربعة

 والمتقاربين والمتجانسين أحكام المثلين 
 الحدر والتدوير والتحقيقمراتب القراءة : 
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Level 4 – Learning Objectives / األھداف التعليمية -المستوى الرابع    
 
 
First Semester (4 months): 
 
Explanation of the book "Matn Tuhfatu l-
attfal" (شرح كتاب تحفة األطفال) 

 Identify the characteristics of letters, 
including characteristics which have 
opposites and those which don't 

 Master the 4 rules of the letter Noon 
 and (النون الساكنة) without diacritics (ن)
of Tanween (التنوين): Idhhar (إظھار), 
Idgham (إدغام), Iqlab (إقالب), Ikhfa' 
( خفاءإ ) 

Second Semester (4 months): 
 
Explanation of the book "Matn Tuhfatu l-
attfal" (شرح كتاب تحفة األطفال) 

 Master the rules of pronouncing the 
stressed letters Meem (م) and Noon (ن) 

 Master the 3 rules of the non-diactritic 
letter (م): Idhhar (إظھار), Idgham 
 (إخفاء) 'Ikhfa ,(إدغام)

 Master and practice the rules of the 
Lam (ل) without diacritics: when used 
as a definite article for nouns, when 
used in imperative verbs, and other 
cases 

 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

ا المنظومة تحفة األطفال (متن  ً   الجمزورية) شرح               
      ً وحفظ ا

 الصفات التي لھا ضد صفات الحروف :
  والصفات التي ال ضد لھا

 اإلظھار  أحكام النون الساكنة والتنوين)
 واإلدغام واإلقالب واإلخفاء

 الغنة وأحكامھا  

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  ثانيالفصل ال

ا المنظومة تحفة األطفال (متن  ً   الجمزورية) شرح               
      ً وحفظ ا

  الميم والنون المشددتينأحكام 
 اإلظھار الشفوى واإلدغام  أحكام الميم الساكنة)

 واإلخفاء الشفوي)
 حكم الم أل والم الفعل 
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Level 5 – Learning Objective  / األھداف التعليمية - المستوى الخامس     
 
 
First Semester (4 months): 
 
Explanation of the book "Matn Tuhfatu l-
attfal" (شرح كتاب تحفة األطفال) 

 Learn the rules of pronunciation of 
adjacent letters with similar 
characteristics, including: approximate 
letters, homogeneous letters and distant 
letters  

 Master all the types of vowel 
elongation (  مد ّ  ) 

 

Second Semester (4 months): 

 Complete revision of  Tajwid rules 
covered so far 

 Learn the rules of omitting the letter 
'alif (ألف) in writing while maintaining 
it in pronunciation 

 Learn different ways to pronounce the 
letter Hamzah (ء) in Quranic words: 
Tahqeeq (تحقيق) and Tasheel (تسھيل) 

 Learn the rules of Rawm (وم  and (   َّ  الر 
'Ishmam (اإلشمام) 

 Learn the Quranic words which may be 
pronounced with Seen (س) or SSad 
 (ص)

 Learn the rules of Sakt (السكت) 
 Learn the rules of 'Imalah (اإلمالة) 

 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

ا المنظومة األطفال (تحفة متن  ً   الجمزورية) شرح               
      ً وحفظ ا

 في المثلين والمتقاربين والمتجانسين  
 أقسام المد الالزم وأحكامه 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  ثانيالفصل ال

ا المنظومة تحفة األطفال (متن  ً   الجمزورية) شرح               
      ً وحفظ ا

 مراجعة عامة لقواعد التجويد  
 إثبات األلف وحذفھا  
 تسھيل الھمزة  
  واإلشمامالروم  
 القراءة بالسين والصاد فى بعض الكلمات  
 السكت 
 اإلمالة  
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Level 6 – Learning Objectives / األھداف التعليمية -المستوى السادس    
 
 
First Semester (4 months): 
 
Introduction to the Sciences of the Quran 

 Identify and appreciate he different 
types of the Sciences of Quran 

 Identify the historical categories of 
Quran scholars (طبقات القراء) 

 Differentiate between the ranks of 
narration of Quran (مراتب الرواية) 

 Intro to the 10 narrated Qira'at of the 
Quran (القراءات العشر) 

 Learn the history of gathering and 
documenting Quranic scripts ( جمع
 (القرءان

 Intro to the science of Interpretation of 
Quranic verses (علم التفسير) 

 Identify the historical categories of 
scholars of Interpretation of Quran 
 (طبقات المفسرين)

Second Semester (4 months): 
 
Introduction to the Sciences of the Quran 

 Understand and appreciate the 
miraculous aspects of the Quran ( إعجاز
 (القرءان

 Intro to the study of dates and times of 
revelation of Quranic verses ( أسباب
 (النزول

 Intro to Muhkam and Mutashabih 
verses (المحكم والمتشابه) 

 Intro to Nasikh and Mansookh verses 
 (الناسخ والمنسوخ)

 The study of relationships between the 
verses and Surahs of the Quran ( علم
 (المناسبة

 The study of the first verses of Quranic 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  مقدمة في علوم القرآن

 أنواع علوم القرءان رواية ودراية  
 طبقات القراء والحفاظ  
  مراتب الرواية: المتواتر والمشھور واآلحاد

  والشاذ والموضوع
  القراءات العشرمقدمة فى  
 كيفية تحمل القرءان وآداب تالوته  
 جمع القرءان وطرق كتابته  
 التفسير: مكانته وشروطه وآدابه وأنواعه  
 طبقات المفسرين  

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل الثاني (مدة 

  مقدمة في علوم القرآن

 إعجاز القرءان  
 أسباب النزول  
 المحكم والمتشابه  
 الناسخ والمنسوخ  
 ات والسورعلم مناسبة اآلي  
 فواتح السور  
 المجمل والمبين  
 أساليب االستدالل في القرءان  
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Surahs ( السور فواتح ) 
 The study of Mujmal and Mubayyan 

verses (المجم ل والمبي ن َّ         َ     ) 
 The styles and methods of inference 

and deduction in the Quran ( أساليب
 (االستدالل القرءاني

 
 


