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Алгы сөз
БИСМИЛЛААХИР РАХМААНИР РАХИИМ!

Ассаламу алaйкум!
Бүткүл ааламды жараткан Алла Субхаанаталлага чексиз
мактоолор болсун жана анын элчиси, пайгамбарлардын
султаны Мухаммад саллаллоху алайхи васалламга
саламдар жана салаваттар болсун!
Ааламга жол салып, технологиялык өнүгүүнү жогорку
деңгээлине жеткени менен руханий дүйнөсү жарды калып
жатканы, миңдеген чакырым алыстагы адам менен
каалаган учурда байланышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп алганы
менен жанындагы жакындарынан алыстап кеткени,
бакубат турмушту байлыктан издеп, жашоонун маңызын
түзгөн руханий баалуулуктарды баалабай калышы жана
башка ушул сыяктуу адамзатынын проблемаларынын
баарынын себеби бир тамырга барып байланат. Ал нерсе –
адам өзүнүн бул дүйнөгө келүүсүнүн максатын билбегени.
Жаратуучусуну буйруктарын аткарбай, пайгамбарыбыздын
сүннөттөрүнө амал кылбай, бактылуулукту башка жактан
издегени. Чындыгында, адамзатынын бактылуулугу динде
экендиги Ыйык Куранда дагы, сүйүктүү Пайгамбарыбыздын
(с.а.в.) сөздөрүндө дагы айтылган. Ыйык Куранда адам
төрөлгөндөн кабырга барганга чейинки жашоосунун
эрежеси толук камтылган. Мына ошондуктан, Курандагы
биринчи түшкөн аят “Оку!” деп келбеген чыгар.
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Эки дүйнө бактылуулугун издеген адам Куран окуу
менен жана жана андагы айтылгандарга амал кылуу менен
гана ага жете алат. Пайгамбарыбыз дагы “Силердин эң
жакшыңар – Куранды үйрөнүп, аны башкаларга
үйрөткөнүңөр” деп айтуу менен бул ибадаттын канчалык
маанилүү экендигин баса белгилеп көрсөткөн. Мына ошол
Пайгамбарыбыздын доорунан бүгүнкү күнгө чейин
канчалаган сахабалар, аалымдар, улуу адамдар бүткүл
жашоосун Курандын таалим тарбиясына арнап, өмүрүнүн
акырына чейин Куранды үйрөтүү менен алектенген жана
адамзатынын жашоодогу ахлактык, руханий боштугун
толтурууга, жашоосуна туура багыт берүүгө өз салымдарын
кошуп келген. Биз дагы бүгүнкү күндө арзыбаган эмгегибиз
менен бир туугандарыбыздын Алланын сөзү болгон Ыйык
Куранды так жана туура окууга жетишүүсүнө өз
салымыбызды кошо алабыз деген үмүттөбүз. Сөзүбүздүн
соңунда ар бирибиздин кылган ишибизди Алла Таала
кабыл кылып, ката-кемчиликтерибизди кечирүүсүн жана
Курандын адеп-ахлагындай адептүү кылуусун тилеп
кетмекчибиз.Бул китепте алгач араб тамгалары, Куран
окууда токтоо, тыным алуу эрежелери жана башка негизги
маалыматтар
берилген.
Бул
маалыматтар
улам
татаалдыгына жараша сабактарга бөлүнгөн жана ар бир
сабактын аягында бышыктоочу суроолор менен коштолгон.
Алынган маалыматтарды бышыктоо иретинде атайын
сөздөр, сүйлөмдөр аркылуу көнүгүүлөр берилген. Китептин
аягында толук сүрөлөр да берилген.
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КИРИШҮҮ

Биринчиден куран пайгамбарыбыз (с.а.в.) га вахи
болгон соң өзү сахабаларына үйрөттү ошентип улам
аалымдардан биринен бирине өтүп келип Аасим деген
инсанга жетти Аасим Аби Нужудинин баласы азыркы Ирак
мамлекетинин Куфа деген шаарынан болгон негизи жети
кыраат болот жети кырааттын биринин ээси Аасим болот
жана башка кырааттардын ээлери бар мисалы устаз
(Наафиь, Хамза, Касаи, Абу Амру, Ибни Касир, Ибни Аамир,)
ар бир кырааттын ээсинде экиден шакирттери бар биз
айткан Хафс Аасимден кыраат кылабыз дегенибиз мына
ушул Хафс Сулаймандын баласы Шуьба Ьаййааш дегендин
баласы Хафс менен Шуьба Аасимден алган кыраатты,
ошондуктан биз айтабыз Хафс Аасимден окуйбуз деп
себеби бул кишинин кыраатын бүткүл дүйнө жүзүндө элдин
көпчүлүгү жактырышып кабыл кылганы ачык айкын биз
орто азиянын эли дагы Хафс Аасимден окуйбуз.

Тажвид деген cөздүн мааниси (жакшы кылуу кооздоо
сулуулантуу) дегенди билдирет. Ал эми тажвид илиминде
болсо (ар бир тамга өзүнүн чыгатурган жеринен чыгып
жана тамганын сыпатына өкүмүнө көңүл буруу) Тажвид өзү
үчкө бөлүнөт.
1-тамгалардын чыгатурган жери ()مخارج حروف
2-тамгалардын сыпаттары ()صفات حروف
3-тамгалардын өкүмдөрү ()احكام حروف
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1-сабак

АРАБ ТИЛИНИН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ТААНЫШУУ

Куран – мусулмандардын ыйык китеби. Куран араб
тилинде түшүрүлгөн. Ошондуктан, Куранды окуу үчүн,
албетте, араб тамгаларын үйрөнүү зарыл. Араб тилинде 28
тамга бар жана алардын ар бирине тиешелүү өзгөчөлүктөрү
бар. Куранды туура жана так окуу үчүн ар бир тамганы өзүнө
тиешелүү өзгөчөлүктөрүн жакшы үйрөнүү керек. Төмөндө
араб тамгалары берилген. Алгачкы сабакта тамгалар жана
алардын окулушу менен таанышабыз.
حروف العرب

АРАБ ТАМГАЛАРЫ
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ТАМГАЛАРДЫН ЖАЗЫЛЫШ ТҮРЛӨРҮ

Араб тилинде тамгалардын дагы бир өзгөчөлүгү – бир эле
тамга сөздүн башында, ортосунда жана аягында ар башка
жазылышы. Ошондуктан, бул өзгөчөлүктү да туура аныктай
билүү керек. Төмөндөгү мисалдар аркылуу тамгалардын
ордуна жараша өзгөрүшүнө көңүлүңөрдү бурабыз.
5

حروف المقطعات
БӨЛҮК ТАМГАЛАР

Жогорку мисалда берилген тамгалар Кураны Керимдеги 29
сүрөнүн башында келет. Бул тамгалар “Мукаттаьат
тамгалары” башкача айтканда, “бөлүк тамгалар” деп аталат.
Себеби, аталган тамгалар негизинен бирге жазылат, бирок
бөлүк-бөлүк болуп ар бир тамга өз аты менен окулат.
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Бөлүк тамгаларынын жазылышы жана окулушу
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2-Сабак
عالئم سكون
Айрым учурда тамга кыска же созулма харакатсиз келет. Ал
учурда тамганын үстүнө кичинекей нөл санына окшогон
белги коюлат. Бул белги “сүкүн” белгиси деп аталат,
сүкүндүү тамганын өзүн окуу мүмкүн эмес андыктан
сүкүндүү тамга өзүнөн алдыңкы тамганын харакати менен
бир аз токтоо менен окулат.
“СҮКҮН” БЕЛГИСИ
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Эскертүү:

Курани Каримдин айрым басылыштарында сүкүн
белгиси бир аз айырмаланышы мүмкүн. Мисалы, Усман
Тоха жазууларынын айрым жерлеринде сүкүн белгиси
коюлган эмес.

2-сабак боюнча суроолор

1-Харакати жок тамганы эмне деп айтабыз?
2-Сүкүн белгиси жана сүкүндүү тыбыштар тууралуу айтып
бергиле.
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“Дилинде Куран жашабаган адам – урап калган үй сыяктуу”.
(Тирмизи)

3-Сабак

عالئم تشديد
Окшош эки тамганын бир келип калышы алардын бирин
сүкүндүү, экинчисин харакаттүү абалда болушун шарттайт.
Сөздү окуу татаал болгондуктан. Бул учурда алардын бири
гана жазылып, үстүнө ташдид белгиси коюлат.
“ТАШДИД” БЕЛГИСИ

Ташдид белгиси коюлган тамга кыргыз тилиндеги эки
үнсүз тамганын бирге келгениндей тыбыштык абалды берет
да, бир аз басым менен окулат.

3-сабак боюнча суроолор:

1-Ташдид белгиси деген эмне?
2-Ташдид белгиси менен келген сөздөр кандай окулат?
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“Бул Куран сен үчүн жана сенин коомуң
шарапаттуулук булагы” (Зухруф сүрөсү, 43/44)

үчүн

4-сабак
عالئم مد
Курани Каримда “мад” белгиси көп кездешет. Бул белги
“алиф” мад, “йа” мад жана “вав” мад тамгаларынын үстүнө
койулат.
“МАД” БЕЛГИСИ

Бул(  ) ا ى وтамгаларды “мад тамгалары” деп аташат. Мад
белгиси ушул үч тамга менен бирге келген учурда эки, төрт

же алты өлчөмгө чейин созулуп окулат. Кайсыл учурда мад
тамгалары менен созулууга себеп болгон белгилерден
келсе мад тамгалары өзүнүн өлчөмүнөн көпкө созулуп
окулат алар (хамза)-(сүкүн)-(ташдид)
(каср) дегендин
маниси (кыска)созуунун карама каршысы.

Маддин түрлөрү
1-мад муттасил эгер бир сөздүн ичинде мад
тамгаларынан кийин хамза келсе 4 же 5 өлчөмгө созулуп
окулат милдеттүү түрдө.
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2-мунфасил да муттасилга окшош бирок мында хамза
кийинки сөздө келет да 4 же 5 харакатка созулат албетте
уруксат бар эки харакат менен да (каср) кылып окуса да
болот.

3-мад лаазм кайсыл учурда бир сөздө мад тамгаларынан
кийин сүкүндүү тамга же ташдидтүү тамга келсе мадди
лаазм болот бөлүк тамгаларда (мукаттаьат) 6 харакатка
созулуп окулат.

4-мад сүкүн ьаариз токтоо учурунда кездешет дайыма
мад тамгаларынан кийин сүкүндү тамга келсе ал тамга
сүкүн ьаариз болушу заарыл (харакаттүү тамганы сүкүнгө
өзгөртүү) албетте 2-4-6 харакатка созуп окулса болот.
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5-мад лин вав жана йа тамгасында гана мында да токтоо
учурунда вав жана йа тамгасы сүкүн болуу жана алдыңкы
тамганын харакати фатха болуусу заарыл 2-4-6 харакатка
созуп окуса болот.

Албетте мукаттаьат тамгалары 2-6 харакатка созулуп
окулат.
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4-сабак боюнча суроолор

1-Мад белгисин баяндап бергиле?
2-Мад белгиси келген сөздөр канча өлчөмгө чейин созулуп
окулат?

7 калимату шахаадах
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15

16

Эскертүү

Бул белги
төмөнкү 7 сөздүн аягында “алиф” мад
тыбышынын үстүндө келген учурда токтогон кезде (алиф)
мад окулат. Ал эми токтобогон учурда окулбайт.

4-көнугүү Мисалдарды көңүл буруп окугула.

5-сабак
КОШМО ХАМЗАНЫ БАШТАЛГЫЧ ЖЕРДЕН ОКУУНУН ЖОЛУ ا

Эгер кошмо хамзаны башталгыч жеринен окусак, ал бир
харакат талап кылат. Бирок Курани Каримда ал харакат
жазылбайт. Мындай учурда Куран окуган адам ал харакатти
өзү белгилей билиши зарыл.
Кошмо Хамза
үч түрдүү сөздүн башында келет:
“тамга”))حرف, “ысым” (  )اسمжана “фейл” ()فعل
1- ТАМГА (( )حرفбашка сөзгө кошулмайынча өзүнөн маани
чыкпаган сөз харф деп аталат)
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Курани Каримда тамга болгон жалгыз сөз бар. Кошмо
хамза анын башында келет. Эгер сөздөрдө кошмо
хамзадан кийин (“ )لлам” тамгасы келсе, анда кошмо
хамза фатха харакати менен окулат.

Бышыктоо үчүн берилген сөздөрдү окуп чыккыла.

2 ( ()اسمысым кыймыл аракетсиз заттарга айтылган сөздөр)
Эгер кошмо хамза “ысымдын” башында келсе, анда ал
касра харакати менен окулат.

Мисал:
Курани Каримда кошмо хамза “ысымдардын” башында
келгени да аз эмес.ысымдардын 4 түрү бар.
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Астындагы ысымдарды кошмо хамза харакати менен
окугула.

2-ФЕЙЛ (( )فعلкайсыл убакта кыймыл аракеттин болуусуна
далалат

кылган

сөз

фейл(этиш)деп

аталат)

Аяттын башынан же бир сөздөн баштап окуган учурда,
кошмо хамза бар, бирок ) (لтамгасы жана “ысымдар”
болбосо, “фейл” болот. Албетте, кошмо хамзанын
харакатин белгилөө үчүн, ал сөздүн харакаттүү болгон
биринчи тамгасына карайбыз.Сөздө биринчи харакаттүү
тамганын харакати фатха же касра болсо, кошмо хамза
касра менен окулат, эгер замма болсо, ал замма менен
окулат.
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3-көнүгүү Куран сөздөрүн көңүл коюп, окугула.

Эскертүү:

Айрым учурда мындай сөздөр да кездешет:
Чындыгында,

اِئتِيُوا

бул сөздө болгон ( )تтамгасынан

кийинки ( )يтамгасы жоюлгандыктан,  اِئْتُونِىболуп, ()ى
тамгасынын харакати ( )تтамгасына берилет. Ошондуктан,
( )تтамгасында касра харакати болгондуктан, башкы
тамганы касра менен окуйбуз.эгер бул сөздөрдү алдыңкы
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сөздөргө кошуп окулчуу болсо анда хамза өзү өкулат.
Алардын окулушу:

1- Ахкоф сүрөсү, 4-аят

2- Фуссилат сүрөсү, 11-аят

3-Йунус сүрөсү, 15-аят.
Мындай сөздөр
кездешет.

курани каримда

айрым

жерлерде

5-сабак боюнча суроолор

1-Курандагы “ысым” болгон төрт сөз кайсы харакат менен
окулат?
2-Сөздүн башы замма менен окулган төрт мисал бергиле.
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6-сабак
ЭКИ СҮКҮНДҮҮ ТАМГАНЫН ОКУЛУШ ЖОЛУ
Өктөн сабактарда сүкүндүү тамга өзүнүн алдындагы
тамганын харакати менен окулары баяндалган.

Мисал:
Бирок, айрым учурда эки сүкүндүү тамганын катар келиши
да кездешет.

Мисал:

Экинчи сүкүндүү ( )لтамгасы биринчи сүкүндүү тамганын
харакати менен окулушу мумкун эмес.
Бул учурда окуганга жеңил болушу үчүн биринчи сүкүндүү
тамгага касра берилет.

Мисал:
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Эскертүү:

Айрым учурда эки сүкүндүү танвин эле эмес, башка
тамгалар деле сүкүндүү болуп, жанаша келип калышы
мүмкүн.
Бул мисалда
сүкүндүү эки тамга келген. Алар
биринчи сүкүн тамга (лам  )لтамгасы алеми экинчи сүкүндүү
тамга (са  )سтамгасы, Мында да окууну жеңилдетүү
максатында биринчи сүкүндүү тамгага касра берилет, андан
алдыңкы кошмо хамза жана алиф мад тыбышы окулбайт.
Хужурат сүрөсү, 11-аят.
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6-сабак боюнча суроолор

1- Эки сүкүндүү тамга катар келгенде кандай окулат?
2-Эки сүкүндүү тамга катар келген мисалдарды бергиле.

7-сабак

قاعدة اشباع

КЫСКА ХАРАКАТИН СОЗУЛМА ХАРАКАТКА ӨЗГӨРТҮҮ

Касранын “йа” мад тыбышына өзгөрүүсү
Замманын “вав” мад тыбышына өзгөрүүсү
Айрым учурда касра “йа” мад тыбышына, замма болсо
“вав” мад тыбышына өзгөрүшү мүмкүн. Бул эреже “ишбаь”
деп аталат. Кыргызча мааниси бир нерсени (толтуруу)
дегенди билдирет.
Ишбаь эрежесинин негизинде ( )هха тамгасы касра же замма
менен келип, касра “йа” мад тыбышына, замма “вав” мад
тыбышына өтөт.
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Ха тамгасы бул сөздун мүчөсү
ИШБАЬТЫН ШАРТТАРЫ

Эгер “ха” мүчөсүнүн алдыңкы тамгасы жана экинчи тамгасы
харакаттүү болсо, “ха” мүчөсү ишбаь болот, ( кыска харакат
созулма характа өзгөрөт(.

Мисал:
Эгер “ха” мүчөсүнүн эки жагындагы же бир жагындагы
тамгалар сүкүндүү тамгалар болсо, “ха” тамгасы
созулбастан өзүнүн кыска харакати менен окулат.

Мисал:

Эгер “ха” мүчөсүнөн мурун созулма тамга келсе, өзүнүн
харакати менен окулат.

Мисал:

Эгер “ха” мүчөсүнөн кийин ташдид келген болсо, “ха” ошол
харакат (замма же касра) менен окулат.
Мисал :
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Эскертүү:

Курани Каримдин айрым басылыштарында (Усман Тоха
жазуусунда) окуган адамга ишбаьты билдирүү үчүн “ха”
тамгасынан кийин
“максур”
белгиси жана “мазмум”
белгисин
койюшкан. Адрес төмөнкүчө Фуркон 69. Зумар 7. Зуд 91.
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1-Ишбаь деген эмне?

7-сабак боюнча суроолор

2-Ишбаь болбой турган жана боло турган “ха” мүчөсүнөн
мисал келтиргиле.

8-сабак

عالئم وقف
Жогоруда тыным алуу үчүн токтоонун эрежелери тууралуу
маалымат берилди. Бирок, бардык эле жерде каалагандай
токтой берүү да мүмкүн эмес. Куран окууда сөздөрдүн жана
аяттын маанисин бузуп албоо үчүн кайсы жерден токтоо
керектигин дагы үйрөнүп алуу кажет. Төмөндө токтоого
мүмкүн болгондугун белгилөөчү атайын белгилер менен
таанышабыз.
ТОКТОО БЕЛГИЛЕРИ

1-ДАЙЫМА ТОКТОО БЕЛГИСИ

(вакф лазым)

وقف الزم

(Ал Имран сүрөсү, 181-аят)
2-ТОКТООГО УРУКСАТ БЕРБЕГЕН БЕЛГИ

(Токтоого тыйуу)

وقف ممنوع

(Намл сүрөсү, 65-аят)
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ز

3-ТОКТОБОЙ ӨТКӨНҮ ДАГЫ ЖАКШЫ

Бул белги турган жерде мурунку сүйлөмгө кийинки
сүйлөмдү кошуп окуса дагы жакшы. Бирок, кошпосо да
болот.

(Бакара сүрөсү, 32-аят)
4- ТОКТОП ОКУГАН ДАГЫ ЖАКШЫ

ط

е

قف

Бул үч белги турган жерде кийинки сүйлөмдү кошуп окуса
да боло берет, бирок токтосо дагы жакшы болот.

(Бакара сүрөсү, 67-аят)
5-ТОКТООГО УРУКСАТ

ك

Бул эки белги турган жерде тыным алууга да, кошуп окуй
берүүгө да уруксат.

(Коф сүрөсү, 20-аят)
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6-ДЕМ ЖЕТПЕЙ КАЛГАН КЕЗДЕ ТОКТООГО УРУКСАТ
НАФАС КӨП БОЛГОН УЧУРДА ТОКТОБОГОН ЖАКШЫ

ص

7-РҮКҮ БЕЛГИСИ КУРАН АЯТТАРЫ ОКУЛГАН КЕЗДЕ БИР МААНИ
БҮТКӨН КЕЗДЕ НАМАЗДА БОЛСО РҮКҮГӨ КЕТКЕНИ ЖАКШЫРААК

ع

8-БУЛ БЕЛГИЛЕРДИН БИРӨӨСҮНӨ ТОКТОО

وقف معانقة
Бул 3 чекиттүү болгон эки белгинин ортосунда бир сөз же
сүйлөм болот. Ал сөз же сүйлөм өзүнөн алдыңкы сүйлөмгө
да, кийинки суйломгө да кошулуп окулса болот. Себеби,
андан сүйлөмдүн мааниси бузулбайт. Бирок сөзсүз түрдө
алдыңкы же кийинки сүйлөм менен кошуп окулушу шарт.

(Бакара сүрөсү, 2-аят)

Албетте, Куран окуган адам бир дем менен эки чекиттин
бирине да тыным кылбай аяттын башынан аягына чейин
окусада болот.
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Негизинен, Куран окуган учурда адам ар кандай
муктаждыктан улам тыным алуу үчүн токтоосу мүмкүн.
Мына ошол учурда да каалаган жеринен токтобой,
жогоруда көрсөтүлгөн эрежелердин негизинде сүйлөмдүн
аягында же атайын белгилерге карап токтоосу, окулуп
жаткан аяттын маанисинин бурмаланбай толук жана так
чыгышын камсыз кылат.
8-сабак боюнча суроолор

1-сөзсүз токтоо белгиси кайсы белги?
2-Токтоого уруксат берилгендигин көрсөткөн белгилер
тууралуу айтып бергиле?
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Биринчи бөлүк
مخارج حروف
Тамгалардын чыгатурган жери
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9-сабак.
Махраж Тажвид илиминде болсо (тамганы туура айтып
чыгаруу сүйлө учурунда)
Тамгалар 17 жерден чыгат бул 17 чыгатурган жерди
негизинен 5 жерге бөлүнөт алар ()جوف حلق لسان شفتين خيشوم

1-(жавф) деген (боштондук ичи) жавфтын жайы ооз
боштондугу бул жерден мад тамгалары чыгат ()ا و ى
жавфийах деп да айтат.

2-(халк) деген (тамак кичине тилдин орду) халкинин жайы 3
жерден чыгат 6 тамга алар ( )ء ه ع ح غ خхуруфи халки дешет.
1- ()اقصى الحلق ء ه

2- ()وسط الحلق ع ح

3- ()ادنى الحلق غ خ

3-(лисан) деген (тил) эң кең тамгалардын көбүн өзүнө
камтыган бул тил 18 тамга 10 махражы менен тилдин
өзүнөн чыгат. Тил 4-бөлүккө бөлүнөт алар.
1-тилдин башталгыч жери. 2-тилдин капталы .

3-тилдин ортосу. 4-тилдин учу.
Эринден чыккан тамгалар
4-(шафатайн) деп эки эринди айтат 4 тамга 3 махраждан
чыгат. Алар ( )ف ب م وшафави деп да айтат.

Мурундан чыккан тамгалар
5-(хойшум) мурундан чыккан тамганын үнү (гунна) деп да
айтат 2 тамга алар.()م ن
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Тилден чыккан тамгалар
1-( )قтамгасы тилдин аягы кичине тилдин башталгыч жери.

2-()ك

тамгасы тилдин аягы кичине тилдин учунан чыгат.

()حروف لهوى ق ك

3-бул  ج ش ىтамгаларынын чыгатурган жери тилдин ортосу
өйдөңкү таңдайга карай (شجرى
ْ  )حروفдеп да айтат.
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4-( )ضтамгасынын махражи тилдин капталы менен өйдөңкү
акыркы экинчи тиштен баштап 4 тиш менен таңдайга карай
чыгат. ) (حرف ضرسىдеп да айтат.

5-( )لтамгасы тилдин учу үстүңкү 8 тиш жана тиштердин
үстүндөгү эттен чыгат.

6-( )نтамгасы тилдин учу алдыңкы устүңкү 4 тиш жана үстүңкү
таңдай.

7-( )رтамгасы тилдин учу алдыңкы жогорку эки тиштен
кийиңки таңдайдан чыгат ( )ل ن ر حروف ذلقىдеп да айтат.
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8-( )ط د تтамгалары тилдин учу алдыңкы жогорку эки тиштер
жана тиштерден кийиңки таңдайга көтөрүлүү менен чыгат.
ْ  )ط د ت حروفда дешет.
(نطعى

9-( )ص س زтамгалары тилдин учу алдыңкы жогорку эки тиштен
(то дал та) тамгаларына караганда таңдайга көтөрүлүүсү бир
аз төмөнрөөк.(  )ص س ز حروف أسلىдеп да аташат.
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10-( )ظ ذ ثтамгаларынын махражы тилдин учу үстүңкү
алдыңкы эки тиштин учунан чыгат ( )ظ ذ ث حروف ِلثَوىдеп да
айтат.этке тийбеген чактада.
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11-( )فтамгасы үстүңкү эки тиш жана астыңкы эринден чыгат.

12-( )ب مтамгалары эки эринден чыгат.
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13-( )وтамгасы махражы эки эриндин чогулуусунан чыгат
кыргыз (о) тамгасын айткандай.( )ف ب م و حروف شفوىдеп да
айтат.

Тамактан чыккан тамгалар

14-( )ء هтамгалары тамактын эң акыркы жеринен чыгат.

15-( )ح عтамгалары тамактын ортоңку жеринен чыгат.
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16-( )غ خтамгалары тамактын алдыңкы жагы оозго жакын
жерден чыгат. ()حروف حلقى

17-( )ا و ىтамгалары ооз боштондугунан чыгат.()حروف جوفيه

9-сабак боюнча суроолор
1-тамгалар канча жерден чыгат?
2-халки тамгарынын махражын тартиби менен айтып бер.
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Экинчи бөлүк

ТАМГАЛАРДЫН СЫПАТтары

صفات حروف
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10-сабак

ИСТИЬЛА СЫПАТЫ

صفة استعالء

Истиьла деген сөздүн мааниси (бийиктикти каало)
( )ص ض ط ظ خ غ قУшул жети тамга тажвид илиминде
тилдин башталгыч жери үстүнкү тандайга карай көтөрүлөт.
Бул сыпатка кирген тамгалар дайыма жоон оозду толтуруп
айтылат. ушундай талаффуз учурунда тафхим ( )تفخبمдеп да
айтат Бул сыпат ушул жети тамгага гана таандык.
()ص ض ط ظ خ غ ق
ЭСКЕРТҮ

1-көнүл буралы истиьла тамгалары талаффуз учурунда
башка тамгаларга таасирин тийгизбөөсү заарыл.
2-( )ص ض ط ظтамгалары тафхим өтө жоондуу бирок
( )خ غ قтамгалары алдыңкы тамгаларга караганда
жоонсузраак болот.
Истиьла тамгалары өзүнүн тафхимин касра менен болгондо
да жоготпойт эгер жоготсо айрым истиьла тамгалары башка
тамгага өзгөрүп кетет мисалы ( )صтамгасы истиьласыз ()س
тамгасына өзгөрөт.

صفة اطباق

ИТБАК СЫПАТЫ
Итбактын мааниси (эки жерди бирдей жеткирүү) бул сыпат
төрт тамгада гана ( )ص ض ط ظбаары истиьла тамгаларынан,
итбактын себеби бул төрт тамга истиьла тамгаларына
караганда өтө жоон оозду толтуруп айтылат тафхим да бар.
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Талаффуз учурунда бул итбак тамгалары тил кашык сыякты
тилдин башталгыч жери жана бүтөөр жери үстүнкү тандайга
карай тилдин ортосу чукур болот.

صفة استفال
ИСТИФАЛ СЫПАТЫ
Истифал истиьланын каршысы истифалдын мааниси
(ылдыйга түшүу ылдый болуу) тажвид илиминде (тилдин
ылдыйга түшүүсү тамганын талаффуз учурунда) натыйжада
бул сыпат тамга ичке жоонсуз жөнөкөй айтылат, бул
нерсени таркик ( )ترقيقдеп айтат, чындыгында истифал
сыпатындагы тамгалар өзгөрбөйт да жөнөкөй окулат.
(ى

)أ ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه

Ушул 21 тамгалар истифал сыпатына таандык.
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Эки тамга ( )رжана ( )الтамгасы чындыгында истифал
сыпатында бирок айрым учурда тафхим да болот кийинки
сабактарда кеңири баяандайбыз.

صفة لین
ЛИН СЫПАТЫ
Лин деген сөздүн мааниси (жумшактык) тажвид илиминде
болсо (тамганын жумшак айтылышы).
Бул сыпат эки тамгага гана таандык алар
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(ى
ْ َ- َ ْو-)

صفة قلقله
КАЛКАЛА СЫПАТЫ
Калкаланын мааниси (титиретүү) тажвид илиминде болсо
(сүкүндүү тамганын үнүн чыгаруу( бир гана сүкүн учурунда
бул сыпатка беш тамга гана ээ алар ()قطب جد
ЭСКЕРТҮҮ

1-бул сыпат бир гана сүкүн учурунда пайда болот.
2-калкала бул сүкундүү беш тамга учун башка тамгалар эч
качанда калкала болбойт.

КАЛКАЛАНЫН ДЕҢГЕЛИ

(а) калкаланын эң жогорку деңгели калкала тамгасы ташдид
менен ал жерде токтоо учурунда. Мисал (ُُُّّّ)ا َ ْل َح ْق
َق
َْلح
ا
(б) токтоо учурундагы акыркы тамгабыз ташдидсиз болсо
калкаланын даражасы орточо болот. Мисал (ُّ )قَ ِري ْب
ِيب
َقر
(д) даражасы азыраак болгон учур эгер калкала тамгасы
сөздүн ортосунда келсе.Мисал
() ِق ْط ِمير
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ГУННАНЫН СЫПАТЫ
Бул сыпат эки тамганы баяндайт (  ) ن | مбул тамгалардын
үнү мурундан чыгат (  ) ن | مтамгалары (ташдид,ихфа,)болуп
экиге бөлүнөт бирок шартка карап гуннанын деңгээли бар
эң бийик деңгээли идгам болгон учурда андан кийин ихфа
болгон кезде.
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10-сабактан суроолор
1-итбак сыпатына кайсы тамгалар кирет?
2-калкала сыпаты канча тамганы өзүнө камтыйт?
“Силердин эң кайрымдууңар – Куранды
башкаларга үйрөткөнүңөр”. (Бухарий)
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үйрөнүп,

аны

ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮК

احكام حروف
ТАМГАЛАРДЫН ӨКҮМДӨРҮ
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11-сабак.
Тамгалардын өкүмдөрү өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар тамгалар
бири бирине жолуккан учурда өкүмдөрүн киргизет
үстөмдук кылат мисалы сүкүндү ()نтамгасы ()ى ر م ل و ن
ушул тамгаларга кездешкен учурда идгам болот бирок
сүкүндү ()نтамгасы(  )ء ه ع ح غ خбул тамгаларга жолуккан
учурда ()نтамгасы ачык окулат (изхар) болот ошондуктан
тамгалардын өкүмү деп айтат.
تفخيم و ترقيق
ТАФХИМ ЖАНА ТАРКИК

Тафхимдин мааниси(семиртүү дегенди билдирет) жана
тажвид илиминде болсо (тамганы айткан учурда оозду
толтуруп жоон окуу).

Таркиктин мааниси (арыктатууну билдирет) бул сыпат
тафхимдин каршысы тажвид илиминде (тамганы талаффуз
учурунда жоонсуз ичке кылуу) натыйжада тафхим толуп
жоон айтуу жана таркик болсо жоонсуз ичке айтуу араб
тамгасынын ичинен жети тамга бар алар()ص ض ط ظ خ غ ق
бардык учурда тафхим болот, араб тилинде айрым
тамгалар тафхимда таркик да болот алар ()ل,()ر,(алиф
мадди)( )الف مدّىбул он тамгадан башкасы бардык учурда
таркик болот натыйжада жоонсуз ичке окулат.
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(  ) رТАМГАСЫНЫН

ТАФХИМ ЖАНА ТАРКИК БОЛУП ОКУЛУШУ

( )رтамгасы көбүнчө тафхим айрым учурда таркик болот ро
тамгасынын тафхим болушуна көбүнчө фатха жана замма
харакаттари себеп болот жана (ро) тамгасынын таркик
болушуна көбүнчө касра себеп болот.(айрым учурда ро
тамгасы касра менен келет бирок тафхим да болот).

( )رТАМГАСЫНЫН ТАФХИМ БОЛГОН ТҮРЛӨРҮ
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ЭСКЕРТҮҮ

Бул сөздөр тафхим да таркик да окулат.

يَ ْس ِر
Камар сүрөсү س ِر نُذُ ِر
ْ َ  أжана башка жерлерде да кездешет
Фажр сүрөсү 4 аят
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(ро) тамгасынын таркик болгон түрлөрү

СҮКҮНДҮ НУНДУН ЖАНА ТАНВИНДИН ӨКҮМДӨРҮ
Нун тамгасынын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар кайсыл учурда
сүкүдү нундан же танвинден кийин араб тамгаларынан
бири келсе төрт өкүмдөн тышкары эмес алар
(изхар,иклаб,идгам ихфа.)
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1-ИЗХАР
Изхардын мааниси ашкере кылуу тажвид илиминде болсо
(тамганы толук өзүнүн махражынан талаффуз кылуу)
бардык учурда сүкүндү нундан же танвинден кийин халки
тамгаларынан келсе сүкүндү нун же танвин изхар болот
(  )ء ه ع ح غ خхалки тамгалары.

ИКЛАБ اِقالب
(ИКЛАБ) ДЕГЕН (ӨЗГӨРТҮҮ) ТАЖВИД ИЛИМИНДЕ БИР ТАМГА БАШКА БИР
ТАМГАГА ӨЗГӨРҮҮСҮ

Сөз ичинде сүкүндүү “нун”( )نже танвинден кийин “ба” ()ب
тамгасы келсе, айтууга жеңил болуу үчүн ( )نтамгасы () م
тамгасына өзгөрөт. Мындай абал “Иклаб” деп аталат.
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Мисал:
Айрым учурда Куран окуп жаткан адамга иклаб эрежесин
эскертүү максатында ( )نтамгасынын үстүнө ( )مтамгасы
жазылат.

1-көнүгүү

Бышыктоо үчүн берилген сөздөрдү жана
сүйлөмдөрдү көңүл коюп окугула.

11-сабак тууралу суроолор
1-ро тамгасынын тафхим болуусун катары менен айтып бер?
2-нун же танвин кандай учурда изхар болот?

1-Иклаб деген эмне?
2-Иклабка байланышкан төрт мисал бергиле.
“Курани Керим – Алла Таалага жети кабат жер асмандан жана
алардын ичиндеги бардык нерселерден дагы кымбат жана
сүйкүмдүү” Азирети Мухаммад (с.а.в.)
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12-Сабак
اِدغام
Тажвид эрежелерине ылайык, айрым учурда сүкүндүү
тамга окулбай калат.сүкүндүү тамганы экинчи тамгага
киргизип кийинки тамгага ташдид белгиси коюлат. Кыргыз
тилиндеги окшош үнсүздөрдүн бирге айтылган абалын
берет. Бул абал “Идгам” деп аталат.
ИДГАМ

Мисал:
Идгамда биринчи тамга жойулат да, экинчи тамга ташдид
менен окулат.
Төмөндө идгамдын түрлөрү берилген. Көңүл коюп, бул
эрежелерди эске тутуп алуу зарыл.

Экинчи мисал (худ) 42 аят үчүнчү мисал (мурсалат) 20 аят
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1-Сөз ичинде ) )ت د طтамгалары өз ара жанаша келген
болсо, алар идгам шартына баш ийет.

1- Сөз ичинде ( )ث ذ ظтамгалары өз ара жанаша келген

болсо, идгам шартына баш ийет.

Мисал:

2- Сөз ичинде сүкүндүү “нун” же танвин ( (يرملونтамгалары

менен жанаша келсе, идгам шартына баш ийет.
АЬРААФ 176 АЯТ

Мисал:

3- Бирок бул ( )يرملونтамгалар гунналуу идгам гуннасыз

идгам болуп экиге бөлүнөт.
1-гунналуу тамгалар ( ) يمون

2-гуннасыз тамгалар ( ) ر ل

Курандын айрым басылыштарында
жазылбай, ташдид менен белгиленет.
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алдыңкы

тамга

Эскертүү
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РАЬД СҮРӨСҮ 4

АНЬАМ СҮРӨСҮ 99 КАХФ СҮРӨСҮ 21

АЬЛА СҮРӨСҮ 16

КИЯМАТ СУРӨСҮ 27

ТОЛУК ЖАНА ТОЛУКСУЗ ИДГАМ
Биринчи тамга мудгам экинчи тамга мудгамун фиих болуп
идгам учурунда (идгам толук) (идгам толуксуз) болуп экиге
бөлүнөт
ТОЛУК ИДГАМ
Толук идгам деп биринчи тамганын экинчи тамгага эч
таасири калбаганды айтат

Мисал

ТОЛУКСУЗ ИДГАМ
Толуксуз идгам деп биринчи тамганын таасири толугу
менен жоголбоону айтат.
ТОЛУКСУЗ ИДГАМДЫН ТҮРЛӨРҮ
1-толуксуз идгамдар сүкүндүү нун же танвин, итбаь
тамгалары гана, курани каримда итбаь тамгаларынан бир
гана (то) тамгасы гана келет.

Мисал

57

(Ахатту)

намл сүрөсү 22 аят

1-көнүгүү
Төмөнкү бышыктоо үчүн берилген сөздөрдү окуудан мурун
алгач идгамдын кайсыл түрү экенин аныктап алгыла. Андан
соң көңүл коюп окугула.

2-көнүгүү
Идгам абалдарына көңүл буруп окугула.
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3-көнүгүү
Бышыктоо үчүн берилген мисалдарды окугула.

Ихфа
Ихфа (жашыртуу)тажвид илиминде болсо тамганы
кийинки тамганын махражына алпаруу. Дайыма сүкүндү

нун дан же танвин ден кийин бул
( )ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك15 тамга келсе сукүндү
нун же танвин ихфа болот.
( )ص ض ط ظ قбул тамгаларды ихфа кылуу учурунда
тафхимин унутбоо зарыл.
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Сүкүндү мимдин өкүмү
Сүкүндү (мим) тамгасы 3 өкүмгө ээ алар идгам ихфа изхар
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1-идгам Ар дайым сүкүндү мим тамгасынан кийин
харакатүү мим тамгасы келсе идгам болот да ташдид
аткарылат мим тамгасынын гунна сыпатыда чогу эки
харакатка окулат.

2-ихфа

Кайсыл учурда сүкүндү мим (ба)тамгасына

жолукканда мим тамгасы ихфа болот мим тамгасын толук
махражын аткарбайбыз эки эрин жакындап бир-бирине
толук жетпейт бир кагаз бата тургандай болуусу зарыл мим
тамгасы ихфа учурунда анын үну эки харакатка созулуп мим
тамгасынын сыпатын туура аткаруу.
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3-изхар Сүкүндү мим ба жана мим тамгаларынан башка
тамгалар менен кездешкенде изхар болот мим тамгасынын
махражы толугу менен аткарылат.

12-сабак боюнча суроолор 1-Толук идгамга мисал бергиле

2-Идгам деген эмне жана толуксуз идгамга мисал жаз?
“Сөздөрдүн жакшысы – Аллахтын сөзү (Кураны Керим)”.
Азирети Мухаммед (с.а.в.)
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13-Сабак
КУРАНДА КЕЗДЕШКЕН АЙРЫМ БЕЛГИЛЕР МЕНЕН ТААНЫШУУ

Төмөнкү белги “тасхил” деп аталат (( (تسهيلжеңилдетүү)
Бул белги Фуссилат сүрөсүнүн 44-аятында
Бул сөздүн баштапкы абалы
болгон. Бул
учурда экинчи хамза жана фатха жоюулат да (алиф) мад
тыбышы бир аз созулуп окулат,албетте хамза менен
окусада болот.

Мисал:
Ишмам эрежеси

قاعدة اشمام

– бул белги Куранда эки жолу келет (ишмам-жыттатуу)
1-бул белги Юсуф сүрөсүнүн 11-аятында келет

бул

Белги орун алган сөз Куранды туура окууда эч кандай
таасирин тийгизбейт. Бул сөздү жазылганындай
окуйбуз,чындыгында бул сөз ( )تَأ َمنُنَاболгон ошондуктан
айткан кезде биринчи (нун) тамгасындагы замманы
билдируү үчүн эки ээринди бир аз чогултуп бошотобуз.

Имаалах эрежеси

( قاعدة امالهимаалах-буруу ийүү)

2-Жогорудагы белги Худ сүрөсүнүн 41-аятында келет жана
“алиф” мад тыбышы ( )رтамгасынан кийин
кыргызча ээ тамгасына буруп жумшак окулат.
(мажрээхаа)
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– бул белги “сакт-тыным” ( )سكتбелгиси. 3-бөлүнөт.

1-( )سтамгасы айрым сөздөрдүн үстүндө келет. Бул белги
куран каримде 5 жерде кездешет.Үстүндө ( (سтамгасы
турган сөздө бир аз тыным алуу менен дем албай туруп
улантып окуп кетүү зарыл.

Жогоруда аталган белгилерди бышыктоо үчүн төмөнкү
аяттар алынды: 1-Кахф сүрөсүнүн 1-2-аяттары; 2-Ясин
сүрөсүнүн 52-аяты; 3-Хаккох сүрөсүнүн 28-29-аяттары; 4Кыямах сүрөсүнүн 27-аяты; 5-Мутоффифин сүрөсүнүн 14аяты.
2-Айрым учурда ( )سтамгасы бир сөздүн ичинде болгон
( )صтамгасынын үстүндө жазылып келет. Мындай учурда
( )سтамгасы менен окулат.

Бакара сүрөсү, 245-аят.
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3-Айрым учурда ( )سтамгасы бир сөздүн ичинде болгон ()ص
тамгасынын астында келет. Мындай учурда кайсынысы
менен окуса да туура болот.

Мисал:

Тур сүрөсү, 37-аят.

– бул белги келген жерде, аятты окуган соң сажда
кылуу керек дегенди билдирет,бирок асты сызылган аят
бүткөн соң сажда кылуу керек.

Курани каримде сажда тилаваты 14 жерде
кездешет адрес төмөнкүчө.
1-Аьраф 206 2-Раьд 15 3-Нахл 50 4-Исра 109 5-Марям 58
6-Хаж 18 7-Фуркон 60 8-Намл 26 9-Сажда 15 10-Сод 24
11-Фуссилат 37 12-Нажм 62 13-Иншикок 21 14-Ьалак 19
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1-көнүгүү Төмөндө берилген аяттарды көңүл буруп окугула.

13-сабак боюнча суроолор

1- ( )سтамгасы сөздүн үстүндө жана астында келиши
тууралуу баяндап бергиле.
2-Ясин сүрөсүнүн 52-аятында келген ( )سтамгасы кандай
окулат?
СОҢКУ СӨЗ ОРДУНА

Урматтуу мусулман бир тууганым. Бул китепти аягына
чейин окуп чыккан болсоңуз, анда Курани Каримди туура
окуп, Алланын амирин аткарууга дагы бир кадам
жакындаганыңыз деп билебиз. Бул багытта сиздин
аракетиңизге аз да болсо өз салымыбызды кошкон болсок,
кубанычтабыз. Мындан аркы сапарыңыздын байсалдуу
болушун каалап. Аз да болсо назарыңызга сунган эмгегибиз
Ыйык Куранды хатым кылуу жолунда сизге жеңилдиктерди
берет деген аруу тилек менен Алладан жашооңузга береке,
ишиңизге ийгилик жана үй-бүлөңүзгө бакыт тилейбиз.
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АЗАН ДУБАСЫ

НАМАЗДЫН ИЧИНДЕГИ ТАСБИХТЕР
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ت
ى َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْل ُمؤْ ِمنَات َو ْل ُم ْس ِل ِمينَ َو ْل ُم ْس ِل َما ِ
أَللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِلى َو ِل َوا ِل َد َّ

س َال ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمةُ ِ
للا
أَل َّ
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س ِمي ُع ْالعَ ِلي ُم أ َللَّ ُه َّم َربَّنَا ت َقَبَّ ْل ِمنَّا َه ِذ ِه
ت ال َّ
أَللَّ ُه َّم َربَّنَا ت َقَبَّ ْل ِمنَّا ِإنَّ َك أ َ ْن َ
صلَوة َ ْالفَ ْج ِرَّ {,
اء ِوتْ ِر} َم َع
بْ ,ال ِع َ
ش ِ
الظ ْه ِرْ ,ال َع ْ
ال َّ
ص ِر ,ا ْل َم ْغ ِر ِ
صلَوة َ َ
ض ِرب ِبّ َها
ض ِل َك َو َك َر ِم َك يَا أ َ ْك َر َم ا ْلل َ ْك َر ِمين َوالَ ت َ ْ
صنَا ِتنَا ِبفَ ْ
يع ان ْق َ
َج ِم ِ
اص ِرين ت َ َوفَّنَا ُم ْس ِل ِمين َوأ َ ْل ِح ْقنَا
ُو ُج ُو َهنَا يَا ِإلَهَ ْالعَالَ ِمين َويَا َخ ْي َر النَّ ِ
س ْب َحانَ َك ِإنَّا ُكنَّا ِمنَ َّ
الظا ِل ِمين
صا ِل ِحين ال ِإلَهَ إِ َّال أ َ ْن َ
ت ُ
ِب َّ
ДАСТОРКОН ДУБАСЫ

لِل الَّ ِذى أ َ ْ
سقا َنَا َو َجعَلَنَا ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو َر ْح َمةُ ِ
أ َ ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
للا َعلَ ْينَا
طعَ َمنَا َو َ
ب ه َذا َّ
ص ِّل
ص ِ
اح َ
الطعَ ِام َو ْال ِك ِلينَ أ َللَّ ُه َّم َ
َو َعلَى ُك ِّل ْال ُمؤْ ِم ِنينَ َوا ْر َح ْم َ
الرا ِح ِمينَ
َعلَى ُم َح َّمد َو َعلَى آ ِل ِه َو أ َ ْ
ص َحابِ ِه أ َ ْج َم ِعينَ بِ َر ْح َمتِ َك يَا أَ ْر َح َم ّ
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