
 

 
 

  الفترة األولى من الفصل الدراسي األول اختبار
 م 2010 ـ 2009الدراسي  للعام

------------------------------------------------------------------------------ 

                       :الكريم  القرن : في مجال حفظ  أوال
 :  األول السؤال

----------------------- من جآء بالحسنة " ـ تعالى ـ قوله( من  األنعام) أكمل من سورة  ـ أ
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 "  ومماتي هلل رب العالمين"  ـ تعالى ـ إلى قوله ---------------------

 
---- سبح هلل مافي السماوات ومافي األرض"  ـ تعالى ـ (  من قوله الصفأكمل ) من سورة  -ب

--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 " كأنهم بنيان مرصوص"  ـ تعالى ـ إلى قوله-----------------------------------

 
-------------- وإذ قال عيسى ابن مريم يبني إسرائيل"  ـ تعالى ـ ( من قوله الصفج ـ أكمل ) 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------

 "   سحر مبين"  ـ تعالى ـ إلى قوله-----------------------------------------
 
 

 التربية وزارة
 منطقة األحمدي التعليمية

 تعليم الكباربن العاص ل ممركز هشا

 كريم/ القرآن ال الدراسي المجال
 الموحد /الحادي عشر  الصـــف

 ( 3الصفحـات  /   )  عدد 
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           هم القرآن الكريم  :ثانيا : في مجال ف
 السؤال الثاني : 

ومن أظلم ممن افترى على هللا الكذب وهو يدعى إلى اإلسالم وهللا اليهدي القوم قال تعالى : " 
 0الظالمين 

 ؟ فمن هم,  عن صنف من الناساآلية الكريمة  تحدثت  -أ
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 شد إليه اآلية الكريمة  .اكتب اثنين مما تر  -ب
 2----------------------------------------------------------------------ـ  1
 ----------------------------------------------------------------------ـ 
 

                         ثالثا : في مجال التجويد : 
 الصحيحة مما يقابلها : اختر اإلجابة   :السؤال الثالث 

 إقالب ( –إظهار حلقي  - إخفاء حقيقي ) ( أنعمت)    : حكم النون في كلمة بين   -أ
 
 ج الحروف على رأي الجمهور ؟  كم عدد مخار   -1

-------------------------------------------------------  
 ؟ مالطريقة الصحيحة لمعرفة مخرج الحرف -ب

------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------واصطالحا  -----------عرف المخرج لغة : -1
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 الثاني الفصل الدراسي  المؤجل اختبار
  م 2009 ـ 2008الدراسي  للعام

 ..الصف .............................اسم الطالب / ............................................
------------------------------------------------------------------------------ 

                       :الكريم  القرن : في مجال حفظ  أوال
 :  األول السؤال

----------------------- من جآء بالحسنة " ـ تعالى ـ قوله( من  األنعام) أكمل من سورة  ـ أ
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 " ومماتي هلل رب العالمين "  ـ تعالى ـ إلى قوله ---------------------

 
--- -" يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ـ تعالى ـ أكمل ) من سورة الصف (  من قوله -ب

---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 " الفوز العظيم " ـ تعالى ـ إلى قوله------------------------------------------
 

------------" يأيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك  ـ تعالى ـ ) الصف ( من قوله ج ـ أكمل
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------

 غفور رحيم  " " إن هللا  ـ تعالى ـ إلى قوله---------------------------------------
 

 التربية وزارة
 منطقة األحمدي التعليمية

 بن العاص مكز تعليم الكبار هشامر 

 / القرآن الكريم الدراسي المجال
 /الحادي عشر الموحد  الصـــف

 ( 3الصفحـات  /   )  عدد 
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          ثانيا : في مجال فهم القرآن الكريم  : 
 السؤال الثاني : 

قال تعالى : " ومن أظلم ممن افترى على هللا الكذب وهو يدعى إلى اإلسالم وهللا اليهدي القوم 
يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون .هو الذي أرسل 0الظالمين 

 رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .
 تحدثت اآلية الكريمة عن صنف من الناس , فمن هم ؟  -أ

-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
 
 أرشدت اآلية الكريمة إلى أمور كثيرة  .اكتب أربعة منها . -ب
 
 2----------------------------------------------------------------------ـ  1
 ----------------------------------------------------------------------ـ 
3- ----------------------------------------------------------------------
- 
4- ---------------------------------------------------------------------- 
 ؟ ماذا كان يقول الكفار حين يدعون إلى اإلسالم -ج

-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

 
 بم أرسل هللا رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم ؟  -د

------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
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                        ثالثا : في مجال التجويد :  
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يقابلها :   السؤال الثالث :

 إقالب ( –إظهار حلقي  -)  أنعمت ( ) إخفاء حقيقي   بين حكم النون في كلمة  :  -أ
 الحكم              الكلمة                   

  
  
  
  
 
 ج الحروف على رأي الجمهور ؟  كم عدد مخار   -1

-------------------------------------------------------  
 مالطريقة الصحيحة لمعرفة مخرج الحرف ؟ -ب

------------------------------------------------------------------------- 
 -مايأتي :عرف  -1
  ------------------------------------------التفخيم اصطالحا : -أ

 ----------------------------------------------------------- -المتماثالن هما : -ب

  
 عدد الصفات التي لها ضد .  -ج
1- ---------2- ---------3- ----------4- ---------5- -------- 

 
 ترقق الراء في ست حاالت . اكتب ثالثة منها .  -د
1- ----------------------------------------------------  
2- ---------------------------------------------------- 
3- ---------------------------------------------------- 
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 بسم هللا الرحمن  الرحيم

 دولة الكويت

 م 2008/  2007امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف الحادي عشر للعام الدراسي 

 المجال الدراسي : القرآن الكريم للقسمين العلمي واألدبي   الزمن : ساعتان وربع

================================================= 

 تأكد من أن عدد الصفحات أربع مختلفات األسئلة التالية بعد الأجب عن جميع 

 

 السؤال األول : في مجال الحفظ 

 

 أ ( اكتب من قوله تعالى في سورة األنعام : ) قل أنني هداني ربي ( 

 ) وإنه لغفور رحيم ( .                        إلى قوله تعالى :            

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 ب ( اكتب من قوله تعالى في سورة الصف : ) يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ( 

 ) هذا سحر مبين ( .                                          إلى قوله تعالى :         

 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

7 

27 
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 ) الصفحة الثانية (

 م 2008/  2007تابع / القرآن الكريم للقسمين العلمي واألدبي للصف الحادي عشر للعام الدراسي 

===================================================== 

 

 ج ( اكتب من قوله تعالى في سورة الصف : ) ومن أظلم ممن افترى (

 إلى قوله تعالى : ) ولو كره المشركون ( .

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 ( يا أيها آمنوا هل أدلكم الصف : ) ( اكتب من قوله تعالى في سورة د

 ( . فأصبحوا ظاهرينإلى قوله تعالى : ) 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الصفحة الثالثة (

 م 2008/  2007تابع / القرآن الكريم للقسمين العلمي واألدبي للصف الحادي عشر للعام الدراسي 

===================================================== 

 

27 

6 

7 

27 
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 السؤال الثاني : في مجال الحقائق والمعلومات والقيم 

 

 أ ( أكمل ما يلي : 

 

 

 من التغيير و ............................... .حفظ هللا تعالى القرآن الكريم  -1

 

 تمَّ جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة ..................................... . -2

 

عها على األمصار هو .......................... . – 3  الخليفة الذي أَمَر بنسخ عدد من المصاحف ووزَّ

 

 من أنواع الجهاد جهاد .....................................  . – 4

 

 

 أجب عما يلي :ب ( 

 

 ما سبب نزول قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا هل ألكم على تجارة ..... اآلية ( ؟ -1

............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 لماذا ينادي هللا عزوجل على المسلمين بقوله ) يا أيها الذين آمنوا ( أي باإليمان ؟ -2

............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 : ج ( أجب عما يلي 

 من هم الحواريون في قوله تعالى : ) قال الحواريون ( ؟ – 1

......................................................................................................................... 

 

 من عالمات النفاق أن تقول ما ال تفعل . أكتب عالمتين اثنتين من العالمات األخرى . – 2

................................................. * 

................................................. * 

 
 

 

 ( ) الصفحة الرابعة

 م 2008/  2007األدبي للصف الحادي عشر للعام الدراسي تابع / القرآن الكريم للقسمين العلمي و

===================================================== 

 

  الثالث : في مجال التجويدالسؤال 

 

1 

1 

1 

3 

27 

5 
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 :  أ ( أجب عما يلي 

 للحواريين ( .قال هللا تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار هللا كما قال عيسى ابن مريم  -1

 استخرج من هذه اآلية الكريمة أحكام التجويد اآلتية : 

 …………………………….مدا منفصال : 

 ……………………………إخفاء حقيقيا : 

 …………………………….حرف قلقلة : 

 …………………………...إظهارا قمريا : 

 

 عّرف ما يأتي اصطالحا : – 2

 ………………………………………….……………………….المخرج  : 

 ……………………….……………………………………………الصفة : 

 ……………………………………………..…………………….اإلطباق : 

 ………………………………………………..…………………...القلقلة  : 

 

 صنِّّف الصفات التالية بوضعها في مكانها الصحيح في الجدول اآلتي : ب ( 

 

 اإلصمات –التكرير  –القلقلة  –االنفتاح  –الصفير  –الرخاوة  –الهمس  –اللين 

 صفات ليس لها ضد لها ضدصفات 

  

  

  

  

  

 

 ( علل ما يأتي :  :ج 

 الطاء والتاء والدّال تُسمى بالحروف النَّطعية . – 1

......................................................................................................................... 

 

 تسمية حروف الفاء والباء والميم والواو غير المدية بالحروف الشفوية .  – 2

......................................................................................................................... 

 

1 

2 

2 

WWW.KweduFiles.Com



 
  القران الكريم للفترة االولى للصف الحادي عشر بقسميه العلمي واالدبي اختبار أسئلة

 
  السؤال االول :

  ) في مجال الحفظ (
أ أكتبي من قول هللا تعالى في سورة االنعام ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 

)................................ 
  ألى قوله تعالى : ) وانا اول المسلمين (

 
أكتبي من قوله تعالى من سورة الصف ) سبح هلل ما في السموات وما في االرض وهو  -ب

 العزيز الحكيم ........(
  إلى قوله تعالى : ) بنيان مرصوص (

 
أكتبي من قوله تعالى من سورة الصف ) وإذا قال موسى لقومه ياقوم لم  -ج

 تؤذوونني................................(
 ى ) هذا سحر مبين (إلى قوله تعال

 
 
 

 السؤال الثاني :
  في مجال الفهم :

قال هللا تعالى في سورة األنعام : ) وهو الذي جعلكم خالئف االرض ورفع بعضكم فوق  –أ 
 بعض درجات ..(

  بعد قراتك لآلية أجيبي عما يأتي :
  مالحكمة من رفع هللا الناس بعضهم فوق بعض درجات ؟

 
 
سورة الصف : ) سبح هلل ما في السموات وما في االرض وهو العزيز قال هللا تعالى في  -ب

 الحكيم .......(
  ما سبب نزول اآلية السابقة ؟

 
  قال هللا تعالى في سورة الصف : ) فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبهم ( -ج
  من المخاطب في هذه اآلية ؟ -1

.................................................. .................................................. ........... 
  مالمقصود منها ؟ -2

.................................................. .................................................. ............. 
 
 
 

  السؤال الثالث :
  ) من أحكام التالوة (
  وأصطالحا ؟أ عرفي المخرج لغة 

 لغة : .................................................. .................................................. .
 أصطالحا : .................................................. .................................................. ...

 
 : أكملى ما يأتي –ب 
 من الحروف التي تخرج من الجوف .. -1
  االلف الساكنه المفتوح ما قبلها -أ

 .................................................. .................................................. ........... -ب
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 .................................................. .............................................................  -ج
 
 
  من أين تخرج الحروف التالية :-2

 خرف الفاء .................................................. .................................................. .
 ............... .................................................حرف الهاء ...................................

  ج_ على ضوء دراستك ألحكام التجويد أجيبي عما يلي :
 قال هللا تعالى : ) ومن جاء بالسيئة فال يجزى إالمثلها وهم ال يظلمون ( -1

  أستخرجي من اآلية السابقة
 ................ .................................................. ..مد متصل ..................................

 مد منفصل .................................................. .................................................. ..
 
 
 
  قال هللا تعالى : ) كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون ( -2

  تخرجي من اآلية السابقة :أس
 أظهار حلقي : .................................................. ................................................
 أخفاء حقيقي : .................................................. ...............................................

 
  قال هللا تعالى : ) فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ( -3

  استخرجي من اآلية السابقة
 أخفاء شفوي .................................................. .................................................. .

 .............. .......... ....................................أدغام بغنه ...........................................
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