
 

 

 مراجعة مادة القرآن الكريم

  الصف الثاني عشرالفصل الثاني 

 

  الدرس الثامن

 ؟ نوعها اسم السورة وما ما -
 ةاسم السورة: المجادلة    نوعها: مدني

 ؟ سبب نزول اآليات وما  -
ر بنت ثعلبة األنصارية"وفي زوجها "أوس بن الصامت"حيث ظاه خولهنزلت اآليات السابقة في "

للفراش وأبت عليه فذهبت للرسول تشكوا إليه ضعفها وضعف زوجها  طلبها  ينزوجها ح منها
 وضعف صغارها وتلح عليه ليجد لها حال فنزلت اآليات

 الظهار ؟ وما حكمه فى اإلسالم؟  عرفي -
 أن يقول الرجل المرأته أنت علَى كظهر أمي :الظهار
 أنه قول كذب ، وزور،  ومنكر من القول  حكمه:

 ؟أمي قال لزوجته : أنت علَى كظهر  ما حكم من -
 من قال ذلك فهو آثم وعليه أن يتوب إلى هللا ويستغفره

 ؟ الترتيب ىما كفارة الظهار عل -
 إعتاق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى  -أ 

 فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من الهالل إلى الهالل  -ب
 حده فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين على -ج
 إن لم يستطع قام بتجزئة هذا الصيام  هل يجب التتابع في صيام الشهرين ؟ -
  جائز        إذا انقطع التتابع لمرض فما حكم صيامه؟ -
 إخراج الكفارة ؟ لو جامع المظاهر زوجته قبل الحكم  ما -

 يعتبر آثم فليستغفر ربه وليخرج كفارته وال شيء عليه
 ؟ المما حكم الظهار قبل اإلس -

 كان الظهار قبل اإلسالم يعتبر طالقاَ 
 
 
 



 

 

 الدرس التاسع
ما البشرى الَسارة  ( هللا ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم يحادون قال تعالى ) إن الذين  -

 ؟ تضمنها اآلية الكريمة التي
ه في ُتحَزب األحزاب لحرب التيقريش  إعالم الرسول صلى هللا عليه وسلم بهزيمة :هي البشرى 

 الخندق غزوة
 ؟ ( لم ذكر المحادة هنا دون المعاداة والمشاقة قال تعالى) إن الذين يحادون هللا ورسوله -

 هللا تعالى فكان بينهما من حسن الموقع حدود لمناسبة ذكر
 لتحقق وقوعه لم عبر بالماضي ) ُكِبتوا ( ؟ -
 ؟ جزاء كل من حاد هللا ورسوله ما -

 لذل والهوان في الدنيا والعذاب في اآلخرةتوعده هللا باإلكبات وا
 ( عالم يدل قوله تعالى : ) ألم تر أن هللا يعلم ما في السموات وما في األرض -

 التقريب والتأكيد لما سبق من إحاطة علم هللا بكل شيء 
 يقع من حديث وسر بين ثالثة أشخاص أو أكثر  هو ما : عرف النجوى  -
 لمتناجين ثالثة أو خمسة أو سبعة ؟ينبغي أن يكون عدد ا علل : -

 ليكون الواحد عدال مرجحا ألحد الطرفين عند الخالف 
 ؟ هو فما عنه ، االبتعادفي اآليات نهي عن أمر مهم يجب  -

 مخالفة أوامر هللا ورسوله عنه : هو المنهياألمر 
 ؟ ما العدد المسموح به عند وجود التناجي -

 .سبعة خمسة أو ثة أوينبغي أن يكون عدد المتناجين ثال
 

 الدرس العاشر
 ؟ (عنه إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا ألم تر سبب نزول قوله تعالى ) ما -

الوقت وقت كان إن يهود المدينة والمنافقين فيها كانوا يتحدثون سرا على مرأى من المؤمنين و 
سرية هزمت أو أن مؤامرة تحاك  حرب فيوهمون المؤمنين أن عدوا قد عزم على غزوهم أو أن

 .ضدهم فنهاهم الرسول عن ذلك 
 ؟ ما نوع االستفهام في قوله تعالى) ألم تر ( -

 االستفهام للتعجب والمراد به توبيخ اليهود



 

 

 عدوان الثم و باإلالتناجي  هو    عنه ؟ المنهينوع التناجي  ما -
 ؟ لمؤمنينللرسول ول اليهودما تحية  -

إذا دخلوا على الرسول وأصحابه يقولون ) السام عليكم ( يعنون الموت والهالك  كانت تحية اليهود
 : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتههيبين المسلمين  اإلسالموتحية 

 لما نهوا عنه( يعودون عالم تدل صيغة المضارع في قوله تعالى ) ثم  -
 للداللة على تكرار عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة

ويتناجون باإلثم والعدوان  لم بدأ باإلثم ثم بالعدوان ثم بمعصية الرسول في قوله تعالى) -
 ؟  ( ومعصية الرسول

 معصية الرسول ثم  دوان لعظمته في النفوسأباإلثم لعمومه ثم بالع بد
 من األمور المباحة    ؟  اإلسالمفي  والتقوى ما حكم التناجي بالبر  -
 ؟ هل الكتابما حكم رد السالم على أ -

 ال بأس في رد السالم على من يقول السالم عليكم حتى ولو كان من أهل الكتاب
 

 الدرس الحادي عشر
 

 ؟فأفسحوا) يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس :لمن النداء في قوله تعالى -
 النداء للمؤمنين الذين صدقوا هللا ورسوله واهتدوا بهديه

 (فأفسحوال قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس سبب نزو ما -
أتي بعض أصحابه ممن  كان يعلم أصحابه في الصفة يوم الجمعة وكان المكان ضيقا وقد هأن

يراهم  أن مكانا سوى أن يقفوا قبالة النبي ولم يقف لهم أحد وعز على النبي بدرا ولم يجدوا حضروا
 النبيأهل بدر وأجلسهم وأحس  نفرا من أصحابه من غير الة وهم من شيوخ بدر فأقامعلى هذه الح

 في وجوه من أقامهم فنزلت اآليات تؤيد فعل النبي  بالكراهية
 ؟  إالم تدعو اآلية الكريمة -

صلى هللا عليه وسلم أو غيره  النبيالمجلس بنفس راضية سواء كان مجلس  فيتدعو إلى التوسع 
 من المجالس

 



 

 

نجواكم  يديناجيتم الرسول فقدموا بين  ما سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا -
 ؟ ( صدقة

على المؤمنين  تعالىأن المسلمين أكثروا المسائل على رسول هللا حتى شق عليه ذلك فأوجب هللا 
فف هللا تعالى يحدثوا نبيهم فشق على المسلمين ذلك وكفوا عن سؤال نبيهم فخ قبل أن أن يتصدقوا

الصالة والزكاة وطاعة هللا ورسوله ورفع عنهم التكليف بالصدقة  عليهم وأمرهم فقط بأن يثبتوا على
 عند الحديث معه

 .للعلم فوائد كثيرة : اكتب ثالثة منها  -
 الدنيا واآلخرة فييرفع هللا به العلماء درجات   -أ

 استغفار المالئكة لطالب العلم -ب
 األنبياء العلماء ورثة -ج
 العلم يكسب أصحابه خشية ربهم جل وعال -د
 

 عشرالدرس الثاني 
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم ما هم منكم وال منهم و يحلفون "  قال تعالى : 

 ؟سبب النزول ما  على الكذب و هم يعلمون "
هللا بن نبتل  لمنافقين فدخل عبدهللا بن نبتل و هؤالء كانوا من ا هللا بن أبٌي و عبد نزلت في عبد

على النبي فقال النبي عالم تشتمني أنت و أصحابك ؟ فحلف باهلل ما فعل فقال له النبي فعلت 
 .فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا باهلل ما سبوه

 علل : أعد هللا للمنافقين عذابا بالغ الشدة و األلم ؟ -
  .لخطورتهم الشديدة على المسلمين -1
 دث اآليات الكريمة ؟عمن تتح -

 تتحدث عن المنافقين الذي يعتبرون ال من اليهود وال من المسلمين مبينه بعض صفاتهم الكاذبة
 .من صفات المنافقين اكتب بعض  -
 الحلف على الكذب -النفاق  -1
 باهلل و رسوله و صدهم عن سبيله اإليماناالستكبار عن  -2
 يبعثهم من قبورهم كهيئاتهم قبل مماتهم         ؟ كيف يبعث هللا المنافقين يوم القيامة -
 



 

 

 الدرس الثالث عشر
 ؟سبب النزول  ماقال تعالى : " كتب هللا ألغلبن أنا و رسلي " -

قال المؤمنين بأنه إذا فتح هللا لهم مكة و الطائف و خيبر و ما حولهم فإنهم يرجون بأن ينصرهم 
سلول بأن الروم و فارس كثيرين العدد و شديدين هللا بن أبي بن  على فارس و الروم فقال عبد

 البطش فلن تغلبوهم
ال تجد قوما يؤمنون باهلل و اليوم اآلخر يوادون من حاد هللا " تعالى :  هلقو  ـ ما سبب نزول -

 ورسوله..... 
هللا بن أبي بن سلول حينما ذهب إلى رسول هللا يستأذنه  هللا بن عبد قيل بأنها نزلت في عبد -

أبوه ألنه قد أتاه بماء من شراب هللا فعندما علم ذلك قال لو جئتني ببول من أمك لكان أطهر  لقتل
 فغضب فأراد قتل أبوه على هذا الكالم

 و قيل بأنها نزلت في أبو بكر الصديق لما ضرب والده بشدة ألنه سب الرسول -
 و قيل نزلت بالذين بارزوا أقربائهم يوم بدر -
 ؟أمر هللا و رسوله جزاء من يخالف ما  -

 يغلبهم هللا و يقهرهم و يجعلهم من األذلين و مرجعهم إلى النار خالدين فيها أبدا

 الدرس الرابع عشر
 علل : ذكر عرض الجنة في اآليات ولم ٌيذكر الطول : -

 ألن الطول ال يدل على العرض أما العرض فإنه يدل على الطول فطول كل شيء بحسب عرضه
 .فات أهل الجنة من صاكتب بعض  -

 كثرة االستغفار –العفو عن الناس  –كظم الغيط 
 بم أمر هللا المؤمنين في اآليات ؟ -

مغفرة عظيمة من هللا و جنة واسعة عرضها السماوات و  الغتنامدعاهم إلى طاعة هللا و رسوله 
 األرض

 .لك أعد هللا جنة واسعة عرضها السماوات و األرض لصنف معين من الناس ، وضح ذ -
أعد هللا الجنة للمتقين الذين ينفقون أموالهم في اليسر و العسر و الذين يمسكون ما في أنفسهم من 

 الغيظ بالصبر و إذا قدروا عفوا عمن ظلمهم
 بيان و إرشاد إلى طريق الحق و تذكير تخشع له قلوب المتقين       فوائد القرآن اكتب  -
 عرضها السماوات و األرضجنات             ؟جزاء المتقين ما  -



 

 

 التجويد
 الدرس العشرون

 عرف هاء التأنيث ، وما األصل في كتابتها ؟ -
أن تكتب بالتاء المربوطة  واألصل فيهانعمة (   -تاء من بنية اإلثم المفرد مثل ) رحمة   هي

 بالهاء ويوقف عليها
 ؟ في القرآن الكريم مكتوبة بالتاء المفتوحة ويوقف عليها لحفصوردت هاء التأنيث  -

  بالتاء المفتوحة كرسمها بالمصحف وعددها ثالثة عشر اكتبها
   سنت -7  شجرت  -6 معصيت  -5امرأت   -4  لعنت -3 نعمت  -2رحمت   -1 

 كلمت  -13  ابنت    -12  بقيت   -11 فطرت   -10  جنت  -9  قرت -8
 لقارئ على الكلمات التي وردت فيها التاء المفتوحة ؟كيف يقف ا -

 قالت( -فآمنت –علمت  –يقف عليها بالتاء المفتوحة عند حفص من غير خالف مثل ) تمت 
 ؟ نعمة ( –كيف يقف القارئ على هاء التأنيث المكتوبة بالتاء المربوطة مثل ) رحمة  -

 الشتاء ( رحلة  –أيمانكم  تحلة  -الئم  لومة) يقف عليها بالهاء من غير خالف مثل : 
هيهات  –والت  –ذات  –مرضات  –) الالت هناك كلمات أخرى مكتوبة بالتاء المفتوحة مثل -
 ؟ كيف يقف القارئ عليها عند حفص -  أبت ( يا –

 يقف عليها بالتاء المفتوحة عند حفص من غير خالف
 ءتها بين اإلفراد والجمع؟ما الكلمات المكتوبة بالتاء المفتوحة المختلف في قرا -

 غيابت   (   –ثمرات    –بينات    –الغرفات    –كلمت    –آيات    –)  جمالت  
 ؟  كيف يقف القارئ على هاء التأنيث المربوطة -

 يقف عليها بالهاء 
 ؟ تحتها خط عند الوقف التيكيف تقرأ الكلمات 

 التاء المفتوحةتقرأ   بـ        هللا                           رحمتفانظر إلى آثار 
 التاء المفتوحة                                        تقرأ   بـ                          هللا ثم ينكرونها نعمتيعرفون 

 الهاء   تقرأ   بـ                                   هللا حمةرال تقنطوا من 
 الهاء    تقرأ   بـ                    ته هللا من بعد ما جاء نعمةومن يبدل 

 التاء المفتوحة    تقرأ   بـ                 لك نذرتإذ قالت امرأت عمران رب إني 
   الهاء   تقرأ   بـ                             النعيم جنةواجعلني من ورثة 



 

 

 الدرس الثالث والعشرون
 كتب كيف تقرأ الكلمات اآلتية لها قراءة عند حفص ـ اـ 
 ـ        تقرأ بالسين فقط :  بصطةـ          تقرأ بالسين الخالصة:  يبصط ـ 

 ـ     تقرأ بالصاد:    بمصيطرـ      تقرأ بالوجهين السين والصاد :  المصيطرون

  تقرأ باإلمالة:  مجراها  

  هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياء: عرفي االمالة

 ـ   تقرأ بالروم أو اإلشمام:  تأمنا ـ   

 ـ           كالهما يقرأ بضم هاء الضمير:    أنسانيه , عليه هللا 

ـ     كالهما يقرأ بفتح الضاد وضمها:  ضعف وضعفاـ     تقرأ بإشباع هاء الضمير:  فيه مهانا 

همزة األولي اإلثبات يجوز في ال:  االسم  تقرأ بإثبات الياء وصال ووقفا ألنها جمع يد:  األيدي
تقرأ :  األيدـ    تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين األلف:  ءاعجميـ       والحذف عند البدء بها

وضعت نون صغيرة بجوار األخرى للداللة علي :  نُـــجيـ      بدون ياء ألنها مفرد بمعني القوة
 . أنها تقرأ ننجي

__________________________________________________________  
 الدرس الحادي والعشرون

  الحذف واإلثبات لحروف المد   
 هو عدم إثبات ذات الحرف نطقًا مع ثبوته رسمًا  . الحذفعرف  -
 إثبات الحرف نطقًا  . اإلثباتعرف  -
 أين يقع الحذف واإلثبات ؟ -

 يكون الحذف واإلثبات في ثالثة أحرف من الحروف الهجائية 
 الحروف يكون الحذف واإلثبات ؟ أيفي  -

 الواو ( –الياء  –هي ) األلف 
 كل ألف حذفت في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين فإنها ثابتة رسمًا ووقفًا األلف :  أواًل : -
احمل فيها من  ا( ، )قلن أناهللا ال إله إال  ا) إنني أن مثل : -.للحذف مع األلف  أمثلهاكتب  -

اغفر لنا وإلخواننا  ا) والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربن هللا( ، الحمد الثنين( ، )وقاكل زوجين ا
 الذين سبقونا باإليمان (

 



 

 

 ؟ في الكلمات األتيه واإلثباتبين  الحذف  -
 واإلثباتيجوز فيها الحذف  :    سلسال -1
 حذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقفت:  لكنا     -2
 أللف عند الوصل وتثبت عند الوقف: تحذف ا    أنا -3
 تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف :    قواريرأ -4
 األلف عند الوصل وتثبت عند الوقفتحذف  :    السبيال -5
 تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف : الرسُوال    -6
 تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف:     الظنونا -7
 : الياء : ثانياً  -

 الحذف واإلثبات  أحرفهي الحرف الثاني من 
 في حالة إثباتها رسمًا تكون ثابتة في الوقف في : -1

 ( القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي) ( من قوله تعالى يولذكلمة )
 ( واألبصار األيديأولى ( من قوله تعالى ) ياأليدوفي كلمة )

 المسجد الحرام ( ي حاضر ( من قوله تعالى )ي حاضر هللا ( وفي ) ي معجز وفي كلمة ) 
 في حالة الحذف فتقع في : -2

 كلمة )األيد( من قوله تعالى ) واذكر عبدنا داوود ذا األيد (
 ثالثًا : الواو : -

 الساكنين :  اللتقاء]أ[ الحالة األولى تحذف في الوصل 
 رسمًا ووقفًا مثال ذلك  ثابتةوهي 

 " محذوفة وصال ثابتة رسما ووقفا.( يشاء يمحوا هللا ما عالى )( من قوله ت في كلمة ) يمحوا
 محذوفة وصال ثابتة رسما ووقفا. ( ملقوا هللا ( من قوله تعالى ) واملق في كلمة )
 محذوفة وصال ثابتة رسما ووقفا. ( مرسلوا الناقة ( من قوله تعالى ) مرسلوا) في كلمة 

 محذوفة وصال ثابتة رسما ووقفا. ( فوا العذابكاش ( من قوله تعالى ) وفي كلمة ) كاشفوا
 ب[ الحالة الثانية تكون فيها الواو محذوفة وصاًل ووقفًا ورسمًا ولفظًا ]

 واسم واحد والكلمات هي : أفعال أربعةولكن وقعت 
 ( بالحذف ويدع ( عندما تقف على كلمة ) اإلنسانويدع  الفعل األول في قوله تعالى ) -1
 ( بالحذف ويمح ( عندما تقف على كلمة ) هللا الباطل ويمح في قوله تعالى )الفعل الثاني  -2



 

 

 ( بالحذف يدع ( عندما تقف على كلمة ) الداع يدعيوم الفعل الثالث في قوله تعالى )  -3
 ( بالحذف  سندع ( عندما تقف على كلمة ) الزبانية سندع الفعل الرابع في قوله تعالى ) -4

 ( بالحذف صالحو  ( عندما تقف على كلمة ) المؤمنين صالحو ه تعالى ) فهو في قول االسمأما 
 

 الدرس الثاني والعشرون 
 من مصطلحات الضبط والوقف

 عالمات الحروف الزائدة : -
 ( فوق الحرف يدل على زيادة هذا الحرف  5وضع الصفر المستدير )  -
 مثال : ) قالوا ( ، ) مائٍة (  ، ) أولئك ( -
 وف الصغيرة  ) و ، ا ، ي ( في القراءة  ؟ ما حكم الحر  --

يجب دائمًا النطق بها سواء كانت مكان حرف محذوف أو فوق حرف مبدل أو بعد كلمة مثل ) 
 كتب ، زكوة ، ربه ، به (

 وقفًا : والثابتةعالمات األلف الزائدة وصاًل  -
 ( فوق ألف يدل على عدم النطق بهذه األلف 0وضع الصفر المستطيل )  -
 ربكم األعلى (  أنا) لكنا هو هللا ربي ( ، ) فقال  مثال : -
 عالمة المد : -

 ) الم ( مثل : -( فوق حرف يدل على مده مدًا زائدًا   ~وضع عالمة ) 
 عالمة السكون :  -
 ( قد سمع ) مثل : فق حرف بدل على سكونه السكون المعتاد(  حوضع عالمة السكون )  -1
 من بعد ( فتقرأ ) مم بعد (  ) مثل :  -اإلقالب    (  م وضع الميم الصغيرة ) -2
عدم وضع عالمة السكون فوق الحرف الساكن مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام األول  -3

 ( قالت طائفة ) مثل : -في الثاني إدغامًا كامالً 
لى إخفاء عدم وضع عالمة السكون فوق الحرف الساكن مع عدم تشديد الحرف التالي يدل ع -4

 ) من تحتها ( مثل :  -األول عند الثاني
 مصطلحات الوقف والوصل ، والسكتات والسجدات واألجزاء وأقسامها :  -
 ( جواز الوقف ج)  -( تعني ال تقف            ال)  -تعني الوقف الالزم         (  م)  -



 

 

   الوقفمن  أفضلالوصل عند موضعها  إن أي( تعني صل  )  -

 ( تعني قف أي أن الوقف عند موضعها أفضل من الوصل )  -
 ( تدل على نهاية اآلية  )   -( تعني تعانق الوقف         )  -
 ( تدل على الوقف عندها لحظة قصيرة جدًا بحبس النفس قبل النطق بما بعدها س ) -
نت في تسجد عند موضعها سجدة واحدة هلل تعالى سواء كا ( عالمة السجدة هي أن ۩)   -

 صالة أو في غير صالة

 ( تدل على ابتداء الحزب) -( تدل على ابتداء الجزء                    )  -

 ( تدل على ابتداء نصف الحزب )  -( تدل على ابتداء ربع الحزب               ) -

 ( تدل على ابتداء ثالثة أرباع الحزب) -
 كيف يعرف السكون في الرسم العثماني ؟  -

 صغيرة الحرف داللة على السكون (  ح)هو وضع 
 شي تدل عالمة التعانق ؟  أيعلى  -

 تعانق الوقف أي إذا وقفت على األول ال تقف على الثاني أو الوقف على واحدة منهما
 متي توضع هذه العالمة ) س ( ؟ -

 نسان نفسه قبل النطق بالحرف التالي لهذه العالمةعند السكت فيحبس اال
 30القرآن الكريم     أجزاءعدد  -1
  60عدد أحزاب القرآن الكريم    -2
 240عدد أرباع القرآن الكريم     -3
 114عدد سور القرآن الكريم     -4


