
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/10islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/10islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عائشة السعدية و فاطمة المجينية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان 

 وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتربية والتعليم  محافظة جنوب الباطنة 

 (  12-5مدرسة ودام الغاف للتعليم األساسي )

 

 

 

 

 

 

                          

 

 . عائشة السعدية اعداد /// األستاذة

 فاطمة المجينية ألستاذة .مديرة المدرسة /// ا

 المادة : تربية إسالمية  

 

               

ئلة  كتيب األس
في وحدة  
التجويد 

أحكام  الميم 
والنون  
الساكنتين 
والتنوين

أحكام الميم 
والنون 
الساكنتين 
(2)والتنوين 

التفخيم 
(2)والترقيق 

التفخيم 
(  1)والترقيق 



 
 اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة السؤال األول : اختار

   
 هو : ِمْرَصادا  إنَّ َجَهنََّم  َكانَْت  حكم الراء فيما تحته خط من قوله تعالى :  -1

 التفخيم                 -الترقيق                               ب -أ               

 التسكين -د            جواز الترقيق والتفخيم  -ج              

 

ْجعِ  قال تعالى : -2  النطق الصحيح لحرف السين يكون : َوالسََّمآِءذَاِت الرَّ

 مقلقال -د                بغنة     -مرققا                ج -مفخما               ب -أ

 

 

آء  َهبَ فََكانَْت الوضعية الصحيحة  للشفتين عند النطق فيما تحته خط من قوله تعالى :  -3
ن  هي:بَثا  مُّ

 
 غلق الشفتين بشدة  -أ

 اطباق الشفتين على بعضهما دون مجافاة وال كز  -ب            

 ترك فرجة كبيرة بين الشفتين  -ج            

 إبعاد الشفتين عن بعضها   -د           

 ذَكَّْيتُمْ  َما  كما في قوله تعالى :    يحذرون  من إخفاء الميم مع الواو السبب الذي جعل العلماء -4
 هو :  النُُّصبِ  َعلَى ذُبِحَ  َوَما

 من مخرج واحد  خروج الميم والواو -أ

 

 اشتراكهما في صفة الهمس   -ب

 

 من مخرج الميم  قرب مخرج الواو -ج

 أحدهما ساكن واآلخر متحرك  -د

 

فَْليَنُظِر اإِلنَساُن ِممَّ من قوله تعالى : اإلنَسانالنطق الصحيح لحرف األلف في كلمة  -5
 ُخلقَ 

 ها غن -تفخيمها             د -ترقيقها              ج -قلقلتها             ب -أ

 

 اآلية التي تكون فيها غنة اإلخفاء  مفخمة  هي قول هللا تعالى :  -6

 



 قَْبلُ  ِمن ُرِزْقنَا الَِّذي َهذَا قَالُواْ   -ب                              إن ُكنتُْم َصاِرِمين  -أ
 لَهُ  َخي ر   فَُهوَ  َخي ًرا تََطَوعَ  فََمن-د              اّلَلُ  أَنَزلَ  بَِما آِمنُوا   لَُهم   قِيلَ  َوإِذَا-ج

 المعطاة البدائل بين من الصحيحة اإلجابة اختار:  األول السؤالتابع 
 اآلية القرآنية التي تتضمن ادغام المتماثلين هي : -7

قَت لِ  ف ِي يُس ِرف َفالَ ﴿-أ ب ِ  وقل  ﴿-ب                       ﴾.ال  ً  زد ني ر   ﴾ِعلما

َوتُُكَما أُِجيبَت﴿-ج ُطرَ  فََمنِ ﴿ -د                            ﴾دَع    ﴾اض 

 

َسبُ ﴿ نوع اإلدغام  فيما تحته خط  من  قوله تعالى :-8 َمعَ نَ أَلَن أَيَح   هو:  ﴾ِعَظاَمهُ  ج 

 متجانس  -متقارب                        ب -أ

                 

 متباعد -متماثل                ج-ج    

 

ِض  الَسَماَواتِ  فَاِطرَ  اللَُهمَ  قُلِ ) حكم الم لفظ الجاللة في قوله تعالى: -9         َر   هو  (َواأل 

 جواز التفخيم والترقيق  -الترقيق                    ج -التفخيم                     ب -أ

 
 

 ( عند الوقف عليها  هو :  َواْلعَْصرِ  حكم الراء في كلمة )   -10
    
 والترقيق التفخيم جواز -ج                    الترقيق -ب                     التفخيم -أ
 

  َعدَّدَهُ وَ  َمال   َجَمعَ  الَِّذي حكم التنوين فيما تحته خط  من قوله تعالى :  -11
 
 اقالب -ادغام                  د -اخفاء                         ج -إظهار                                ب -أ

 

ن َطائِفَة   فَآَمنَت الحرفان المتجانسان المدغمان  في قوله تعالى :  - 12     َرائِيلَ  بَنِي م ِ  هما  إِس 

 )ت،ط  (  -)ن،ب  (                ب -أ

                               

 )ي،أ(-)ت ،م(              د –ج   

 

 تَع َملُونَ  بَِما َخبِير   اّلَلَ  إِنَ  حكم التنوين فيما تحته خط  من قوله تعالى :   -13



 ادغام  -اظهار                ب -أ

                                

  اخفاء  –اقالب              د  -ج    

  األسئلة المقاليةالسوال الثاني : 
 في الخانة المناسبة في الجدول اآلتي (  √الجدول  آلتي بوضع عالمة)ميزي بين أنواع االدغام في -1

 ادغام المتقارب  ادغام المتجانس تماثلادغام الم المثال م
ُ  َرفَعَهُ  بَـل﴿   -1     ﴾إِلَي هِ  اّلل 
ِفَرة   لَُهم) -2 ر   َمغ      (َعِظيم   َوأَج 
َوتُُكمَ  أُِجيبَت  ) -3     ا(دَع 
    ي(بِِكتَابِ  اذ َهب  ) -4
 

   حرف  الضادأعد ترتيب الكلمات القرآنية اآلتية من األقوى إلى األضعف  باعتماد  -2

لِ  – الَضالين)  (الضُّرُّ  – اب يََضت   – نُِضيعُ  -  فَض 

1-                )      (2-       )        (3-          )        (4-       )       (5- )     ( 

 

 لما يأتي  علل -3

َعةً ﴿الراء في كلمة  ترقق -1 نَا ِلُكل    من قوله تعالى : ﴾ ِشر  َعةً  ِمنُكم   َجعَل   َوِمن َهاًجا ِشر 

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

ُ  أَنَزلَ  بَِما بَْينَُهم فَاْحُكم تفخم لم لفظ الجاللة في قوله تعالى : -2  اّللَّ
.................................................................................... 

 
ُ  َشاءَ  َولَوْ  حكم الميم الساكنة في قوله تعالى : -3 ة   لََجعَلَُكمْ  اّللَّ  اظهار . َواِحدَة   أُمَّ

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

 
حروف اإلظهار  الواردة في البيت الشعري ) أخي هاك علما حازه غير خاسر (  حسب   رتب -4

 الحلق  في الشكل المقابل من موقعها 
 

 

  

 



 
 

 

 حسب الجدول التالي   قارن  بين  اظهار الميم الساكنة  واظهار النون الساكنة والتنوين  -5

 

اظهار النون الساكنة  الساكنةاظهار الميم  وجه المقارنة م
 والتوين

 التعريف -1
 

  

 الحروف -2
 

  

 المسمى  -3
 

  

 مثال عليه  -4
 

  

 
 

 بين سبب  ترقيق لم لفظ الجاللة في األمثلة التالية  -6

 

 سبب الترقيق المثال  م
  ِلَم تَِعُظوَن قَْوما  هللاُ ُمْهِلُكُهمْ  -1

 
  َوَمن يَُشآِق هللاَ  -2

 
 

 

 :  اآلتية اآليات من  الحكم التجويدي فيما تحته خط استخرج--8

 

قًا ة  ثََمرَ  ِمن   ان هَ مِ  ِزقُوارُ  ُكلََما"  "ِرز 

 " ِلنَف ِسهِ فَ  اَصاِلحً  ِملَ عَ  َمن  "

 

 " ر  ن حَ َوا ب ِكَ رَ لِ  فََصل ِ "

 

نَهُ  َوالَ "   " ۚأَي ِديِهم   قَدََمت   بَِما أَبَدًا يَتََمنَو 

 

 " َولَدَ  َوَما د  َوَوالِ "

 



دَهُ  د  أِلَحَ  َوَما"  " َزى  تُج   َمة  نِع   ِمن   ِعن 

 

َمت  ) تعالى هللا قال -9  تَةُ  َعلَي ُكمُ  ُحر ِ َمي  مُ  َوال دَمُ  ال  ِ  ِلغَي رِ  أُِهلَ  َوَما ال ِخن ِزيرِ  َولَح  قُوذَةُ  َوال ُمن َخنِقَةُ  بِهِ  اّلل   َوال َمو 
يَةُ  تُم   َما إِالَ  الَسبُعُ  أََكلَ  َوَما َوالنَِطيَحةُ  َوال ُمتََرد ِ تَق ِسُموا   َوأَن النُُّصبِ  َعلَى ذُبِحَ  َوَما ذََكي  الَمِ  تَس   فِس ق   ذَِلُكم   بِاألَز 

مَ  يَو  ُهم   فاَلَ  ِدينُِكم   ِمن َكفَُروا   الَِذينَ  يَئِسَ  ال  َشو  نِ  تَخ  َشو  مَ  َواخ  يَو  تُ  ِدينَُكم   لَُكم   َمل تُ أَك   ال   نِع َمتِي َعلَي ُكم   َوأَت َمم 
ً  اإِلس الَمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ  ُطرَ  فََمنِ  ِدينا َمَصة   فِي اض  ث م   ُمتََجانِف   َغي رَ  َمخ  ِ َ  فَإِنَ  إل ِ [ 3: المائدة( ]  َرِحيم   َغفُور   اّلل 

.  

 السبب بيان مع أحكام التجويد المحددة في الجدول التالي   التالية اآليات من استخرج

 الحكم التجويدي 
 

 السبب اآلية الدالة عليه

 
 راء مفخمة 

  

 الم  لفظ جاللة مفخم 
 

  

 ألف مدية مفخمة
 

  

 
 راء مرققة

  

 
 ادغام كامل 

  

 اظهار شفوي 
 

  

 غنة اخفاء مرققة 
 

  

 

 المصطلح العلمي  لما يلي اكتب -10

 )                  ( اخراج كل رف من مخرجه من غير زيادة في الغنة مع فصل حرفي النون والميم           -1

 الساكنتين  عن الحرف الذي يأتي بعدهما من غير سكت                             

 .نحول يدخل على الحرف عند النطق  به فال يمتلىء الفم بصداه)                      (   -2

 )               ( تحويل النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة بحيث ال يبقى للنون أثر.  -3

 ( سمن أو غلظ يدخل على الحرف عند النطق به فيمتلىء الفم بصداه              )  -4

 )             ( التصاق طائفة من اللسان مع ما يحاذيهما من الحنك األعلى . -5



 )             ( إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت مع حروف اإلدغام في كلمة واحدة .-6

  

 ما حكم الراء في الحاالت التالية  -11

 حكم الراء الحالة م
  إذا كانت مكسورة -1
  اعارض اإذا كانت ساكنة سكون -2

 بعد ياء لين
 

 سكونا أصليا إذا كانت ساكنة -3
بعد كسر أصلي وليس بعدها 

 حرف استعالء 

 

إذا كانت ساكنة وقبلها فتح أو  -4
 ضم 

 

 

 استعن باألمثلة والكلمات التالية إلكمال مخطط  حاالت ترقيق وتفخيم الم لفظ الجاللة  -12

ُر ِمن  بل ومن بعد ( -) إذا سبقت بفتح   بُدُوا هللاَ( –إذا سبقها كسر عارض  -)ّلِل  ِ األم  اذا سبقت  -)أنِاع 
ي)- شََطًطا اّلَلِ  َعلَى َسفِيُهنَا يَقُولُ  َكانَ  َوأَنَهُ  -بسكون قبله فتح   (-(. بَِمفَاَزتِِهم   اتَقَوا الَِذينَ  اّلَلُ  َويُنَِج 

 

حاالت تفخيم
لة الم لفظ الجال

إذا سبقت بضم مثال قوله
(.ل ُموقَدَةُ نَاُر اّلَلِ ا) )تعالى 

  ...........................
َو اّلَلُ قُل  هُ :)مثال قوله تعالى 
(أََحد  

م إذا سبقت بسكون قبله ض
: مثال قوله تعالى 

)..............................(

حاالت ترقيق
لةالم لفظ الجال

إذا سبقت بكسر 
: مثال قوله تعالى 

)..........................(

...........................
لَم : )مثال قوله تعالى ) 

ِلَكُهم  تَِعُظوَن قَوَماً هللا ( ُمه 

إذا سبقها حرف ساكن، وما 
: قبله مكسور، مثل

  .).........................(



 تم بحمد هللا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


