
 القران الكرٌم :  اختباروزارة التربٌة        

 الثانٌة: الفترة الدراسٌة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة      

 الثانً عشر بقسمٌه: الصف ثانوٌة سلمان الفارسً       

 : فً مجال الحفظ : أوال 

 ((... قد سمع هللا قول هللا التً تجادلك )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -1

 (( وهللا بما تعملون خبٌر )) إلى قوله تعالى         
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 ((ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تناجٌتم فال تتناجوا )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -2

 ((وهللا بما تعملون خبٌر )) إلى قوله تعالى          
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 ((ٌوم ٌبعثهم هللا جمٌعا )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -3

 ((إن هللا قوي عزٌز )) إلى قوله تعالى          
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.................................................................................................................. 
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 ((والذٌن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )) أكمل من سورة آل عمران من قوله تعالى  -4

 ((األعلون إن كنتم مؤمنٌن وأنتم ))إلى قوله تعالى           

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 : فً مجال أحكام التجوٌد : ثانٌا 

 : أجب عن األسئلة اآلتٌة 

 : أجب عما ٌأتً ( الحذف واالثبات لحروف المد ) من خالل دراستك لدرس  - أ

 ٌقع الحذف واالثبات ؟  أٌن -1

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

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

 ( .الحمد هلل  الوقا) ي قوله تعالى تحذف األلف فً الوصل ف: علل  -2

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

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

 أمام العبارة الغٌر صحٌحة فٌما ٌلً ( × ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (  ) ضع عالمة  - ب

 )      (.  هاء التأنٌث المكتوبة بالتاء المربوطة ٌوقف علٌها بالهاء  -1

 )      (عند حفص بالصاد فقط    ( بمصٌطر ) تقرأ كلمة  -2

 : فً مجال الحقائق والمفاهٌم : ثالثا 

 : ألسئلة اآلتٌة أجب عن ا - أ

ألم تر أن هللا ٌعلم ما فً السماوات وما فً األرض ما ٌكون ) قال تعالى فً سورة المجادلة  -

 ( من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم 
 .التناجً ٌنبغً أن ٌكون عدد المتناجٌن ثالثة أو خمسة أو سبعة : علل 

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

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

 هللا ؟عند ( العلم ) ما وظٌفة صفة  -

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

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

 (لذٌن ٌحادون هللا ورسوله كبتوا كما كبت الذٌن من قبلهم إن ا) فً قوله تعالى  -

 : اختر االجابة الصحٌحة فٌما  ٌلً 

 : فً اآلٌة بشرى سارة للرسول بإعالمه بهزٌمة قرٌش فً غزوة  -1

 

 (فتح مكة  - الخندق     -بدر  )  

 

 :لكل من وعٌد هللا تعالى الشدٌد باإلكبات والذل والهوان  -2

 (ٌحاد هللا ورسوله    -ٌشاق هللا ورسوله   -وله ٌعادي هللا ورس)     
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 ((والذٌن ٌظاهرون من نسائهم ثم ٌعودون ))من قوله تعالى أكمل من سورة المجادلة  -5

 (( وللكافرٌن عذاب ألٌم  )) إلى قوله تعالى         
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.................................................................................................................. 

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

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

 ((ألم تر أن هللا ٌعلم ما فً السماوات )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -6

 ((حسبهم جهنم ٌصلونها فبئس المصٌر  )) إلى قوله تعالى          
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 ((أأشفقتم أن تقدموا بٌن ٌدي نجواكم صدقات )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -7

 ((النار هم فٌها خالدون أولئك أصحاب )) إلى قوله تعالى          
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 ((قد خلت من قبلكم سنن فسٌروا فً األرض )) تعالى أكمل من سورة آل عمران من قوله  -8

 ((وهللا ال ٌحب الظالمٌن ))إلى قوله تعالى           
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 : التجوٌد فً مجال أحكام : ثانٌا 

 :أجب عن األسئلة اآلتٌة 

  ( :من مصطلحات الضبط والوقف ) من خالل دراستك لدرس 

 : أكمل العبارة اآلتٌة  -1

.................. فً القرآن الكرٌم ثالثون جزءا والجسم مقسم إلى حزبٌن والحزب مقسم إلى  -

 ............................ وعدد سور القرآن الكرٌم 
 .................................................على أنه (   ) تعانق الوقف  تدل عالمة -

  ( الحذف واإلثبات لحروف المد ) من خالل دراستك لدرس 

 : أكمل العبارات اآلتٌة  -2

 : تكون الواو محذوفة وصال ووقفا ورسما ولفظا فً أربعة أفعال وهً  -

 ( . االنسان وٌدع ) الفعل األول فً قوله تعالى  -1

 ( وٌمح هللا الباطل ) الفعل الثانً فً قوله تعالى  -2

 ( وٌوم ٌدع الداع ) الفعل الثالث فً قوله تعالى  -3

 ) ............................................ (الفعل الرابع فً قوله تعالى  -4

 : فً مجال الحقائق والمفاهٌم : ثالثا 

  ألم ترى إلى الذٌن نهوا عن النجوى ثم ٌعودون لما نهوا عنه ) قال تعالى فً سورة المجادلة

 (:وٌتناجون باإلثم والعدوان ومعصٌت الرسول 
 :المقصود بالقوم الذٌن نهو عن النجوى فً اآلٌة هما  -

 (المنافقون والنصارى       -الٌهود والنصارى            -المنافقون والٌهود  ) 

 

 : التحٌة التً كان الٌهود ٌحٌٌون فٌها الرسول الكرٌم هً  -

 (السام علٌكم      -السالم على من اتبع الهدى        -السالم علٌكم   ) 

 

  ما نوع التناجً المنهً عنه ؟ 
......................................................................................................... 

 

  علل نهى هللا المؤمنٌن عن التناجً باإلثم والعدوان. 

......................................................................................................... 
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 ((والذٌن ٌظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم ))أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -1

 (( وللكافرٌن عذاب ألٌم  )) إلى قوله تعالى         

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

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

..................................................................................................................
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 ((ألم تر إلى الذٌن نهوا عن النجوى ثم )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -2

 ((وعلى هللا فلٌتوكل المؤمنون  )) إلى قوله تعالى          
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 ((ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا ناجٌتم الرسول فقدموا )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -3

 ((إنهما ساء ما كانوا ٌعملون )) إلى قوله تعالى          
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 ((الذٌن ٌنفقون فً السراء والضراء )) له تعالى أكمل من سورة آل عمران من قو -4

 ((هذا بٌان للناس وهدى وموعظة للمتقٌن )) إلى قوله تعالى           

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 : ثالثا فً مجال أحكام التجوٌد 

 : أجب عن األسئلة اآلتٌة  - أ

 ما الفرق بٌن الصفر المستدٌر والصفر المستطٌل ؟ -1

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

 

 ؟ ( س ) متى توضع هذه العالمة  -2

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

 

 :اختر الكلمة المناسبة من بٌن الكلمات اآلتٌة  - ب

 : بدل السكون فوق النون الساكنة للداللة على ( م ) توضع المٌم الصغٌرة  -1

 (قلب النون مٌما ساكنا         -الحرف زائد            -الوقف الالزم  )   

 

 : للداللة على ( ج ) توضع هذه العالمة  -2

 (جواز الوقف       -الوقف الالزم           -ال تقف      )   

 

 : فً مجال الحقائق والمفاهٌم : ثالثا 

  أجب عن األسئلة اآلتٌة : 

ألم تر إلى الذٌن تولوا قوما غضب هللا علٌهم ال هم منكم وال ) مجادلة قال تعالى فً سورة ال -

 ( منهم وٌحلفون على الكذب وهم ٌعلمون 

 : المقصود بالقوم الذٌن غضب هللا منهم هم  -1

 (الٌهود           -النصارى             -المنافقون         )     

 

 : حذر هللا المؤمنٌن من العدوٌن معا هما  -2

 (الٌهود والمنافقٌن         -النصارى والمنافقٌن           -الٌهود والنصارى        )    

 

 . اتخذ المنافقون أٌمانهم الكاذبة وقاٌة لهم : علل  -

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

 

 . لخاسرون فً الدنٌا واآلخرة حزب الشٌطان هم ا -
......................................................................................................... 
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 (( إن هللا بكل شًء علٌم  )) إلى قوله تعالى         
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 ((إنما النجوى من الشٌطان لٌحزن )) أكمل من سورة المجادلة من قوله تعالى  -2

 ((لم تجدوا فإن هللا غفور رحٌم  فإن )) إلى قوله تعالى          
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 ((كتب هللا ألغلبن أنا ورسلً  )) من قوله تعالى أكمل من سورة المجادلة  -3

 ((أال إن حزب هللا هم المفلحون )) إلى قوله تعالى          
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 ((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم  )) أكمل من سورة آل عمران من قوله تعالى  -4

 ((فانظروا كٌف كان عاقبة المكذبٌن )) إلى قوله تعالى           
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..................................................................................................................

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

 

 

 

 

 



 : فً مجال أحكام التجوٌد : ثانٌا 

  أجب عن األسئلة اآلتٌة : 

 : اختر الكلمات المناسبة من بٌن القوسٌن  -1

 هناك كلمات بالتاء المفتوحة مختلف فً قراءتها عند حفص بٌن االفراد والجمع منها  -
 (معصٌت          -والت حٌن مناص          -هٌهات          -غٌابات      )    

 

 : تكون الواو محذوفة وصال ووقفا ورسما ولفظا فً اسم واحد هو  -

 ( وصالح المؤمنٌن           -كاشفوا العذاب        -مالقو هللا    )    

 

 ( :كلمات لها قراءة خاصة عند حفص ) من خالل دراستك لدرس  -2
عند ( وقال اركبوا فٌها بسم هللا مجرىها ومرساها ) فً قوله تعالى ( مجرىها ) تقرأ كلمة  -

 حفص باإلمالة ، فما المقصود باإلمالة ؟ 

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

 

 ؟ ( أم هم المصٌطرون ) فً قوله تعالى ( المصٌطرون ) كٌف تقرأ كلمة  -
......................................................................................................... 

 

 : فاهٌم فً مجال الحقائق والم: ثالثا 

  أجب عن األسئلة اآلتٌة : 

والذٌن ٌظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن ) قال تعالى فً سورة المجادلة  -1

 ( أمهاتهم إال الالئً ولدنهم 
 ما المقصود بالظهار ؟  -

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

 

 .بٌن حكم المظاهر إذا جامع زوجته قبل إخراج الكفارة  -
......................................................................................................... 

 

أمام العبارة الغٌر صحٌحة فٌما ( × ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (  ) ضع عالمة  -2

 : ٌلً 
قطع التتابع فً الصٌام للمظاهر لمرض بنى على ما صام فإن لم ٌستطع لمرض أطعم إذا ان -

 )      (ستٌن مسكٌنا        
 )      (كفارة المظاهر اعتاق رقبة ذكرا أو أنثى مؤمنة أول كافرة    -

 


