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 كانت عاقبة األقوام السابقة :  -7 معنى القرآن املجيد : -1

 النصر واالحتفال.   -أ اللوح املحفوظ .  -أ

 العقاب من هللا والهالك .  -ب الكريم ذو املجد والشرف. -ب

 دخول الجنة.  -ج طوال عاليات. -ج

 اليمان باهلل سبب لـ :  -8 معنى رواس ي : -2

 شك والقلق. لا  -أ أشجار.  -أ

 الخوف والترقب. -ب بحار. -ب

 الطمأنينة واالستقرار  -ج جبال. -ج

كل ما يتحلل من النسان ويذهب في األرض يعلمه هللا وهو  -9 من أدلة قدرة هللا التي ذكرت في سورة ق :  -3

 مكتوب في :

 .اللوح املحفوظ   -أ خلق السماء بدون أعمدة .   -أ

 .القرآن الكريم  -ب الجبال. بسط األرض ونصب  -ب

 كل ما سبق.  -ج
 

 .الحديث الشريف  -ج
 

قريش نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم ألنهم ال  أنكر  كفار  -4

 يؤمنون : 

 وقع مشركي مكي في الحيرة واالضطراب ألنهم -10

 يعبدون هللا .   -أ بيوم القيامة.    -أ

  مهم بصدقه وأمانته.يكذبون النبي مع عل -ب بوجود هللا .  -ب

 بوجود املالئكة.  -ج
 

 أن النبي شاعر أو ساحر.  -ج
ً
 يعتقدون حقا

 

 معنى األيكة: -11 ارتبط ذكر املاء في القرآن الكريم بـ :  -5

 مكان كثير الشجر .  -أ الحياة.   -أ

 مكان كثير األنهار. -ب املوت.  -ب

 القتال.  -ج
 

 ت.مكان ال يوجد فيه نبا -ج

 من األعمال التي تؤدي إلى ظل عرش الرحمن: 12 املذكورة في سورة ق:من أدلة قدرة هللا تعالى   -6

 صدقة السر.  -أ نجاة موس ى من فرعون   -أ

 قراءة سورة الكهف. -ب رفع عيس ى إلى السماء. -ب

 صوم األثنين والخميس. -ج املاء. -ج
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 يترتب على الخشية من هللا في السر والعلن :  -7 بالذكر في حديثه : خص النبي صلى هللا عليه وسلم الشباب -1

 النجاح في الدينا والفوز في اآلخرة .   -أ ألن الطاعة في الشباب أشد وأشق  -أ

 .  -ب ألنهم يمتلكون القدرة والطاقة. -ب
ً
 فقدان األصدقاء والبقاء وحيدا

 كل ما سبق. -ج

 

 دخول النار .  -ج

 يجوز إظهار الصدقة بشرط أن تكون نيتك هي  -8 تساعد الشباب على العفة واالستقامة :اب التي من األسب -2

 التفاخر أمام االخرين .   -أ الصحبة الصالحة.  -أ

 بيان أنك تملك املال الكثير .   -ب أوقات الفراغ الطويلة. -ب

 كل ما سبق. -ج

 

 تشجيع الناس على الصدقة.  -ج

ذات منصب وجمال فقال:  عته أمرأة : ) ورجل دقال رسول هللا -3

 إني أخاف هللا( السبب الذي منع الشاب من ارتكاب الفاحشة:

إذا رأيت صديقك الذي تجب يفعل امرا ما خاطئ فمن  -9

 واجبك تجاهه : 

 أن تساعده فيما يفعل .   -أ الخوف من الناس.  -أ

 لخطأ أن تنصحه باالبتعاد عن ا -ب الخوف من هللا . -ب

 الخوف من والده. -ج
 

 ال تفعل ش يء .  -ج

 أسمى العالقات النسانية تقوم على :  -10 من  واجبنا تجاه حكام دولة المارات حفظهم هللا:   -4

 الصداقة واملصلحة.   -أ االعتزاز واالفتخار بهم   -أ

 . القرابة واملصاهرة -ب الحفاظ على الوطن ومكتسباته والدفاع عنه .  -ب

 .كل ما سبق  -ج
 

 االلتقاء على طاعة هللا.  -ج

الصحابي الذي اختاره الرسول صلى هللا عليه وسلم ليكون   -5

 له في هجرته هو : 
ً
افقا  مر

بشر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املشائين إلى املساجد في  -11

 الظلمات : 

 . باملال الوفير   -أ أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه.   -أ

 األبناء . بطاعة  -ب عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه. -ب

 رض ي هللا عنه.عثمان بن عفان  -ج
 

 بالنور التام.  -ج

 معنى بشر :  12 ارتياد املساجد دليل على :   -6

 هي القول الذي يظهر امللل.  -أ قوة اإليمان باهلل.   -أ

 .رالسرو هي القول الذي يظهر  -ب الكسل والتراخي.  -ب

 .الحزن هي القول الذي يظهر  -ج امتالكك للكثير من أوقات الفراغ.  -ج
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م جمع ظلمة وهي تعني: -1
َ
ل
ُّ
 فضل صالة العشاء في جماعة يعادل فضل: -7 الظ

 قيام هللا كله.   -أ ظلمة صالة الفجر .   -أ

 قيام نصف الليل.  -ب ظلمة صالة العشاء.  -ب

 كل ما سبق. -ج
 

 فه معه. ليل ونصقيام ال -ج

 من ثمار املحافظ على صالة الفجر :  -8 مفرد كلمة مشائين : -2

 النور التام يوم القيامة .   -أ مش ي.  -أ

 فضل قيام الليل كله.   -ب مشاء. -ب

 كل ما سبق.  -ج .ماش ي -ج

قال صلى هللا عليه وسلم: ))اللهم بارك ألمتي في بكورها((   -3

 هو :  البكور 

.................. : خلق هللا جميع املخلوقات وسخرها لخدمة ... -9

 النسان وجعل لكل منها مهمة يقوم بها .

 دليل الفطرة .   -أ أول النهار .   -أ

 دليل التمانع.  -ب وسط النهار.  -ب

 دليل  التسخير.  -ج آخر النهار.  -ج

ئر تظهر العالقة بين حديث املستظلون بظل الرحمن وبشا -4

 املصلين  من خالل بيان:

...................................... :  هو استعداد غريزي ملعرفة  -10

 الخالق والتوجه إليه بالعبادة

 دليل الفطرة .   -أ فضل صدقة السر.  -أ

 دليل التمانع.  -ب فضل الخوف من هللا تعالى.  -ب

 فضل املساجد وصالة الجماعة  -ج
 

 سخير. دليل  الت -ج
 

لو كان هناك مع هللا إله آخر لحدث  ......................... :  -5

 بينهما تنازع وظهر ذلك في حركة الكون واختالل نظامه.

 اآلية التي تشير لدليل الفطرة قوله تعالى :  -11

ي    -أ دليل الفطرة .   -أ ِ
ر 
ُ
ُهوِرِهْم ذ

ُ
َك ِمن َبِني آَدَم ِمن ظ  َربُّ

َ
ذ
َ
خ

َ
 أ
ْ
نُفِسِهْم َوِإذ

َ
ٰى أ

َ
َهَدُهْم َعل

ْ
ش

َ
َتُهْم َوأ

 
ُ
ك ِ
ْسُت ِبَرب 

َ
ل
َ
اأ

َ
ِهْدن

َ
ٰى ۛ ش

َ
وا َبل

ُ
ال
َ
 ْم ۖ ق

  -ب دليل التمانع.  -ب
 
اَن ِفيِهَما آِلَهة

َ
ْو ك

َ
ِ َرِب   ل

 
ُسْبَحاَن َّللا

َ
ا ۚ ف

َ
َفَسَدت

َ
ُ ل

 
 َّللا

 
ا َيِصُفوَن ِإال َعْرِش َعم 

ْ
  ال

  -ج دليل  التسخير.  -ج
َ
ْم ت

َ
ل
َ
 أ

َ
ْرِض َرْوا أ

َ ْ
َماَواِت َوَما ِفي األ ا ِفي الس  م م 

ُ
ك
َ
َر ل َ َسخ 

 
ْم  ن  َّللا

ُ
ْيك

َ
ْسَبَغ َعل

َ
َوأ

 
ً
اِهَرة

َ
  ِنَعَمُه ظ

ً
 ۗ َوَباِطَنة

 من طرق املحافظة على سالمة الفطرة :  12 من خالل حديث بشائر املصلين يتضح بأن الجزاء من جنس:  -6

 ن الدالة على قدرة هللا . مظاهر الكو التأمل في   -أ اإلنسان.  -أ

  االستعانة باهلل تعالى -ب العمل. -ب

 كل ما سبق.  -ج . اإلحسان -ج
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............................. هي دوام علم العبد وتيقنه باطالع هللا  -1

 عليه.  

اقبة هللا تعالى من خالل اليقين بأن هللا :  -7  تتحقق مر

 موجود.   -أ ى. خشية هللا تعال  -أ

 يطلع على ظاهرنا وباطنا -ب مراقبة هللا تعالى.  -ب

 على كل ش يء قادر  -ج اإليمان باهلل تعالى.  -ج

السبب الذي منع الراعي من بيع الشاة البن عمر رض ي هللا  -2

  هو : عنه

هي الطبع السوي والجبلة املستقيمة التي  ..................... : -8

 اس عليها. خلق هللا الن

 السنة.   -أ الخوف من مالك الشاة .   -أ

 الفريضة.  -ب الخوف من السمعة السيئة.  -ب

 .مراقبة هللا تعالى  -ج
 

 الفطرة.  -ج

اقبة هللا تعالى والخالص في العبادة :  -3 ..................... : سلوكيات دينية مرتبطة بنظافة جسم  -9 العالقة بين مر

 النسان. 

 السنن الرواتب.   -أ مراقبة هللا سبب إلخالص العبادة.    -أ

 سنن الفطرة.  -ب مراقبة هللا تبعد العمل عن اإلخالص.  -ب

 النوافل .  -ج . تعالى ال عالقة لها باإلخالص في العبادةمراقبة هللا  -ج

اقبة هللا تعالى:  -4  البراجم هي :  -10 من فوائد مر

 األصابع   -أ ة . سبب لدخول الجن  -أ

 املفاصل والعقد التي تكون في ظهور األصابع .  -ب يكسب بها العبد رضا هللا تعالى.  -ب

 كل ما سبق .  -ج
 

 الشفتين.  -ج

اقبة هللا تعالى:  -5  انتقاص املاء يقصد به :  -11 من األمور التي تعين على مر

 الوضوء .   -أ الصحبة الصالحة .   -أ

 الغسل .  -ب عاص ي. كثرة امل -ب

 االستنجاء.  -ج الغفلة عن يوم القيامة والحساب . -ج

اقبة هللا عز وجل :   -6  يستحب فعل السواك عند :  12 مجاالت مر

 الوضوء  + القيام للصالة.   -أ في فعل الطاعات فقط.   -أ

 قراءة القرآن + القيام من النوم  -ب في البعد عن املعاص ي فقط.  -ب

 كل ما سبق.  -ج في الطاعة واملعصية وكل نواحي الحياة. -ج
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 من رأسه ويترك أعاله  وهذا الفعل :  -1
ً
 : املقصود بحبل الوريد  -7   يحلق جزءا

 . الحبل الذي تربط به األشياء .  -أ مستحب.   -أ

 الحبل الذي تساق به األنعام -ب ال يجوز .  -ب

 لعنقشريان في ا -ج ال بأس به.   -ج

 معنى كلمة تحيد : -8  الفعل:يتوضأ زميلي من غير أن يتمضمض أو يستنشق وهذا  -2

    -أ
ً
 . تطلب  -أ ال يجوز نهائيا

 . تكتب -ب الوضوء صحيح لكنه ترك سنة من سنن النبي.   -ب

 الوضوء غير صحيح. -ج
 

 . تهرب -ج

 رينه في اآليات:ود بقاملقص -9 تظهر أهمية سنن الفطرة بالنسبة للفرد في :  -3

 امللك املكلف بكتابة األعمال.  -أ التسبب باألمراض .    -أ

 قرينه من الشياطين. -ب . قبح الهيئة -ب

 كل ما سبق. -ج . نظافة البدن -ج

  املقصود بسكرة املوت: -10 تظهر أهمية سنن الفطرة بالنسبة للمجتمع في -4

 . لحظة املوت  -أ .  تفكك املجتمع  -أ

 املوت.شدة  -ب . الحد من انتشار األمراض -ب

 .  انتشار األحقاد  -ج
 

 الخوف من املوت. -ج

 من املالئكة املكلفين بالنسان  : -11 املقصد الشرعي من سنن الفطرة:   -5

 حملة العرش.  -أ  أكمل صورة. أن يكون املسلم على أحسن هيئة و  -أ

 املتلقيان. -ب  التفاخر في جمال الشكل.  -ب

 جبريل عليه السالم. -ج . االهتمام بالشكل فقط دون االخالق -ج

 ما ذكر فيه الخير والتبشير في القرآن الكريم هو : 12 هي : األداة التي تستخدم في تنظيف الفم   -6

 الوعد .  -أ . املكيال  -أ

 الوعيد. -ب  السواك. -ب

 كل ما سبق. -ج الصاع. -ج
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 كان موقف آدم عليه السالم بعد وقوع املعصية منه : -7 ن )الشيطان( يوم القيامة من النسان :   القريموقف  -1

 الفرح باملعصية.    -أ . يعترف بأنه من وسوس لإلنسان.  -أ

 الندم والتوبة. -ب يدافع عن اإلنسان . -ب

 التفاخر والتكبر. -ج يتبرأ من اإلنسان وأعماله. -ج

 إذا أخطأ النسان بحق أخيه فالواجب عليه : -8  من املالئكة:األصل الذي خلقت  -2

 أن يستغفر هللا فقط.    -أ التراب  .  -أ

 . أن يتحلل من حق أخيه -ب النار. -ب

 . أن يتجنب الكالم مع أخيه.   -ج النور.  -ج

 :    ى التوبةمن األمور التي تعين عل -9 يجزى كل إنسان يوم القيامة حسب : -3

 . العلم  -أ لونه .  -أ

 . أصدقاء السوء -ب قبيلته . -ب

 .اتباع الهوى والرغبات -ج عمله. -ج

 :تاب من ترك الصالة حياًء من املعلم -10 تظهر أهمية سنن الفطرة بالنسبة للمجتمع في -4

 التوبة صحيحة .   -أ تفكك املجتمع .   -أ

 التوبة غير صحيحة .  -ب  الحد من انتشار األمراض. -ب

 .  انتشار األحقاد  -ج
 

  ------ -ج

 .تاب من سرقته بقوله استغفر هللا -11 من شروط التوبة الصادقة:  -5

 التوبة صحيحة .   -أ اإلخالص هلل عند التوبة .  -أ

 التوبة غير صحيحة .  -ب .  التفاخر بالذنب. -ب

  ------ -ج الذنب بعض املرات فقط.فعل  -ج

توبة النبي صلى هللا عليه وسلم املذكورة في الحديث )...فإني   -6

 أتوب إلى هللا واستغفره في كل يوم مئة مرة ( تدل على :  

ترك السرقة ألنه تذكر العقاب الذي يلحق السارق يوم   12

 القيامة

 التوبة صحيحة .   -أ . فضل التوبة.  -أ

 حيحة . التوبة غير ص -ب . فضل الصدقة -ب

  ------ -ج .وجوب االستغفار مئة مرة كل يوم -ج
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الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم  -1

 ويمهلهم كي يتوبوا  هو :

 : يسبح باملاء في البحر بقصد التبرد وبالتالي فإن غسلهكان  -7

 .  صحيح  -أ الحليم.  -أ

 .غير صحيح -ب القدوس. -ب

 ______ -ج كاملل -ج

 : ينقسم الغسل الشرعي إلى نوعين -8  الذي يزيل الشدة ويفرج الكرب هو : -2

 .  الغسل الواجب واملستجب  -أ الجبار .  -أ

 غسل النظافة وغسل التبرد.   -ب املغيث. -ب

 .   كل ما سبق -ج السالم. -ج

 أسباب الغسل الواجبمن  -9 من صور إغاثة هللا لعباده :  -3

 .خروج البول او الغائط  -أ أرسال الرسل .   -أ

 .االحتالم -ب نجاة يونس عليه السالم من بطن الحوت . -ب

 النوم. -ج كل ما سبق.  -ج

  : من أمثلة الغسل املستحب -10 الطهارة من الحدث األكبر تكون بـ :  -4

 . غسل يوم الجمعة  -أ .  الوضوء  -أ

 .غسل امليت -ب  الغسل .  -ب

 .   ال حاجة للطهارة -ج
 

 .غسل الحيض -ج

 أكبر -11 إفاضة املاء الطاهر على جميع البدن مع النية هو :   -5
ً
 :يحرم على املحدث حدثا

 .  لقاء أصحابه  -أ التيمم.  -أ

 الكالم مع الناس .  -ب . الوضوء -ب

 قراءة القرآن .  -ج   الغسل -ج

 .داب الغسلمن آ 12 من  أركان الغسل:    -6

  ترك االسراف باملاء.   -أ  النية   -أ

 .  االسراف باملاء -ب . التسمية -ب

  االغتسال باملاء الدائم الذي ال يجري. -ج .تثليث الغسل )غسل كل غضو ثالث مرات( -ج
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 : املسح على الخف -7 : التيمم هو مسح -1

 .  هو إمرار اليد املبتلة   -أ الوجه واليدين   -أ

 .هو غسل الخف -ب الوجه واليدين والرأس -ب

 هو إمرار اليد الجافة -ج أس والقدمينالوجه واليدين والر  -ج

 : من شروط املسح على الخفين -8  : التيمم هو املسح -2

 .  االستيقاظ من النوم فورالبسهما بعد   -أ .باملاء  -أ

 . لبسهما على طهارة  -ب .بأي تراب كان -ب

  على أي حال كان. لبسهما  -ج .بالتراب الطاهر -ج

 شروط املسح على الخفين :  من  -9  من األسباب املبيحة للتيمم:  -3

 .املسح ليوم وليلة للمقيم  -أ  عدم وجود املاء .   -أ

 .املسح  ليومين وليلتين للمقيم -ب . الصداع -ب

 .ثالثة أيام ولياليهن للمقيماملسح ل -ج  الجو البارد مع وجود املاء الدافئ -ج

  : مدة املسح على الخفين للمسافر  -10  من مبطالت التيمم :  -4

 . أيام ولياليهن  5  -أ .  كل ما يبطل الوضوء  -أ

 .أيام ولياليهن 4 -ب .  وجود املاء -ب

 .  كل ما سبق -ج
 

 أيام ولياليهن 3 -ج

 :من مبطالت املسح على الخفين -11 الته تيمم وبعد أن أتم صالته وجد املاء فإن ص  -5

  الجنابة.  -أ باطلة.  -أ

  البول او الغائط -ب .باطلة وتلزم اعادتها -ب

  االغماء -ج .صحيحة وال تلزم اعادتها -ج

 .:من مبطالت املسح على الخفين 12   الخف هو :   -6

 .  م الجملاكل لح  -أ   ما يلبس في الرأس من جلد أو صوف ونحوهما.  -أ

  نزع الخف. -ب  من جلد أو صوف ونحوهما.  على الرجلما يلبس  -ب

 . وجود املاء -ج  من جلد أو صوف ونحوهما.  على اليدما يلبس  -ج
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 12من  10الصفحة 
 

 

 : وقعت غزوة الخندق في عام  -7 : سبب غزوة االحزاب -1

 .  للهجرة   4  -أ تحريض بني النضير لقريش وغطفان.   -أ

 للهجرة   5 -ب ني النضير في االنتقام. رغبة ب -ب

 للهجرة  6 -ج كل ما سبق.  -ج

 : كان عدد جيش املسلمين -8  : الصحابي الذي أشار بحفر الخندق حول املدينة املنورة -2

 3000  -أ .سعد بن عبادة  -أ

 3500  -ب سلمان الفارس ي -ب

 4000 -ج .الزبير بن العوام  -ج

 :  بلغ تعداد جيش األحزاب  -9 ق :  استغرق حفر الخند -3

 .9000  -أ أيام .   10  -أ

 . 15 -ب
ً
 1000 -ب يوما

  20 -ج
ً
 11000 -ج يوما

  : الشخص الذي اقنع بني قريظة بنقض العهد هو  -10 كان دور النبي صلى هللا عليه وسلم في حفر الخندق :   -4

 . حيي بن أخطب  -أ تشجيع الصحابة  .   -أ

 .أبو سفيان  -ب رفع الهمم    -ب

 تشجيع الصحابة ورفع الهمم واملشاركة في الحفر.  -ج
 

 أمية بن حرب -ج

 من املعجزات التي حدثت اثناء غزوة األحزاب  -11 سميت غزوة األحزاب بهذا االسم :    -5

  تكثير طعام جابر بن عبد هللا  -أ .بسبب وجود املنافقين بين املسلمين  -أ

  تحطيم الصخرة التي عرضت للمسلمين واالخبار عن املستقبل -ب من قبيلة ضد املسلمين. حالف اكثرلت -ب

  كل ما سبق.  -ج .لوقوع الغزوة بالقرب من املدينة املنورة -ج

 من األسباب التي أدت النتصار املسلمين في غزوة الخندق 12    الشخص الذي أسلم وخذل بين األحزاب هو   -6

 .  ثبات املؤمنين وطاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم  -أ  . مسعوديم بن نع  -أ

 . انعدام الثقة بين األحزاب والرياح القوية التي اقتلعت خيامهم -ب  . عبد هللا بن مسعود -ب

  كل ما سبق.  -ج  . سعد بن عبادة -ج
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 12من  11الصفحة 
 

 

 ملحق أحكام التجويد

: حكم لفظ الجاللة
ً
 أوال

ِ فظ الجاللة الواقع بعد فتح نحو: تفخم الالم في ل
 

اَّلل
َ
ِ أو ضم مثل: ت

 
ْصُر َّللا

َ
 . ن

ِ وترقق إذا وقع لفظ الجاللة بعد كسر مثل: 
 

ِ  ، ِباَّلل
 

 . ِبْسِم َّللا

 : حكم
ً
 القلقلة : ثانيا

 حتى يسمع له نبرة قوية، والسبب في هذا االضطراب والتحريك شدة 
ً
وهو اضطراب املخرج عند النطق بالحرف ساكنا

 حروفها ملا فيها من جهر وشدة، 

ُب َجٍد(.حروفها
ُ
ط

ُ
  : )ق

 سكون حرف القلقلة )سكون اصلى او عارض(.  : شرط القلقلة

 اعها: أنو 

ِ اذا جاء حرف القلقلة في اخر الكلمة مثال ) قلقلة كبرى 
  (بعيْد  ،  مريْج  ، بالحق 

معون ،  َيْدعون ،  َيْقطعون اذا جاء حرف القلقلة في وسط الكلمة مثال )قلقلة صغرى 
ْ
 ( َيط

 أحكام النون الساكنة 
ً
 والتنوين:ثالثا

 و ينقسم الحكم فيها إلى أربعة أقسام : يقع بعد النون الساكنة والتنوين جميع حروف الهجاء ال
ً
 ثمانية والعشرون حرفا

 إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة.هو اإلظهار الحلقي :   -1

 خ . -ح–غ -ع –هـ  –وحروف اإلظهار ستة هي : ء 

  صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " مثل : " ونزعنا مافي
 أما في التنوين فال يكون إال في كلمتينفي كلمتين أو  في كلمة واحدة  و قد يكون اإلظهار مع النون الساكنة
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 12من  12الصفحة 
 

 الدغام :  -2

 . 
ً
 اإلدغام.: التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيرا ن حرفا واحدا مشددا

 حروفه ستة و مجموعة في قولنا " يرملون " .

 

 

 

 

 

 

 القالب :  -3

 
ً
  مع مراعاة الغنة و مقدار الغنة حركتين اإلقالب : قلب النون الساكنة والتنوين ميما

 حرفه : له حرف واحد وهو الباء . 

 أو في كلمتين مثل : من بعد . انبياء  يقع اإلقالب بعد النون الساكنة في كلمة واحدة مثل : -

 الخفاء الحقيقي : -4

 لغنة في الحرف األول النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار و اإلدغام عاٍر عن التشديد مع بقاء ا تعريفه :

 حرفا مجموعة في أوائل كلمات البيت التالي: 15حروفه :  حروفه 

 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما            دم طيبا زد في تقى ضع ظاملا

  -عْن صالتهم  : ) أمثلة
ً
 َصْفَصفا

ً
ثى – قاعا

ْ
ن
 
شأكم – إْن َجاَءكم - واأل

ْ
 كان - أن

ً
 ......( يوما

 

 -  د والتوفيقأمتىن لكم السدا -

 أقـسامه 

 إدغام بغنة

 وله أربعة حروف " ينمو "

 (من نعمة - َوَمْن َيْعَمْل مثل )

 إدغام بغير غنة

 ر" -و له حرفان هما " ل

 (يومئذ لخبير –مثل ) من ربهم 


