
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9islamic                   

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

     

                  https://almanahj.com/om/9islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مراجعة على وحدة المد الالزم
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة  

 

-واحد مما يأتي مثال للمد الالزم الحرفي المثقل :-1  

 أ(الر                         ب (الم                              ج(حم 
 

وقد كنتم به تستعجلون " هو : نوع المد الالزم في قوله تعالى "آالن-2  

 أ(كلمي مخفف              ب (كلمي مثقل                       ج(حرفي مخفف
 

نوع المد فيما تحته خط في قوله تعالى :"قل أفغير هللا تأمرونّي أعبد أيها الجاهلون " هو -3
 مد الزم 

رفي مثقل أ(كلمي مخفف              ب(كلمي مثقل                   ج(ح  

 

-من الحروف التي يجوز فيها حالتي المد الالزم الحرفي المخفف والمثقل :-4  

 أ("ن والقلم وما يسطرون "   ب("حم "                   ج"ص والقرآن ذي الذكر "
 

الر تلك آيات الكتاب الحكيم "نوع المد الالزم في قوله تعالى "-5  

رفي مخفف                 ج(طبيعي أ(الزم حرفي مثقل            ب(الزم ح  

 

نوع المد الالزم في قوله تعالى :"ن والقلم وما يسطرون " هو -6  

 أ(كلمي مخفف                         ب(حرفي مثقل                ج(حرفي مخفف 
 

الحرف الذي يأتي بعد حرف المد في المد الالزم الكلمي المثقل يكون -7  

ب(ساكنا                       ج(مفتوحا                     أ(مشددا             

 

نوع المد في قوله تعالى :"ووجدك ضاال فهدى "-8  

 أ(مد الزم كلمي مثقل            ب( مد الزم كلمي مخفف         ج(مد الزم حرفي مخفف 
 

مد الالزم في قوله تعالى :"ق والقرآن المجيد "نوع ال-9  

 أ(حرفي مخفف                ب( حرفي مثقل                      ج( كلمي مخفف 



 

 

 

حرف المد في قوله تعالى "ن" -10  

 أ(النون              ب(الواو                               ج(الياء 
 

يجوز في "يس" وصلهما بما بعدهما وإدغامهما وفي هذا الحال يعامالن معاملة المد -11  

 أ(الحرفي المثقل               ب( الحرفي المخفف                          ج(الكلمي المخفف
 

المد الكلمي المخفف في واحدة من الكلمات اآلتية  -12  

 أ(تأمرونّي                   ب( العادّين                             ج( ءآلئن 
 

حرفي المثقل واحد مما يأتي مثال للمد الالزم ال-13  

 أ(الر                         ب(الم                                ج(حم 
 

" نوع المد الالزم في قوله تعالى :"ووجدك ضااّل فهدى-14  

 أ(كلمي مخفف              ب(كلمي مثقل                        ج(حرفي مثقل 
 

-السؤال الثاني :  

والمد الالزم الحرفي من حيث موقعه ؟ الكلمىما الفرق بين المد الالزم -1  

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

 

 

قارن بين المد الالزم الكلمي المثقل والمد الالزم الكلمي المخفف  من حيث التعريف .-2  

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

 

 

 

 



 

المر "استخرج الحروف الممدودة مدا الزما في قوله تعالى "-3  

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

 

ة الكبرى "مد الزم كلمي مثقل لطامّ ة من قوله تعالى "فإذا جاءت اتصنف كلمة الطامّ -4
 .بين ذلك .

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

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

بين حالتي المد الالزم في قوله تعالى "يس *والقرآن الحكيم "في حالتي الوقف قارن  -5
 على كلمة يس والوصل بما بعدها .

 حكم المد  في حالة الوقف  حالة الوصل 

  
 

 "يس *والقرآن الحكيم "

 

 

حدد نوع المد الالزم في اآليات التالية -6  

 اآلية  نوع المد 
إبراهيم في ربه ""ألم تر إلى الذي حاّج    

 "طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين " 

 

 

العبارات التالية بما يناسبها أكمل  

1-نوع المد فيما تحته خط في قوله تعالى "وما من دابّة في األرض وال طائر يطير بجناحيه 
 "هو................

"هو........................نوع المد فيما تحته خط في قوله تعالى :"ق والقرآن المجيد -2  

 

 

 لماذا سمي المد الالزم بهذا االسم ؟
.......................................................................................................  



 

المد الالزم الكلمى المثقل ؟ عرف  

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

-بين حكم مد الحروف التالية :-  

 

..............................الصاد من قوله تعالى "ص والقرآن ذي الذكر "-1  

.....................................الحاء من قوله تعالى :"حم "-2  

النون من قوله تعالى :"ن والقلم وما يسطرون -3
"..................................................................................................  

................................الطاء من قوله تعالى :"طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين "-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ما مقدار مد المد الالزم ؟-  

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

 الحروف المجموعة في قولهم "حي طهر " تمد مدا ......................

المد الالزم الحرفي المثقل يكون في األحرف التي هجاؤها .............أحرف على أن 
 يتوسطها.............

    اليوم والتاريخ 
    الفصل / الشعبة 
    الحصة 

 

 المد الالزم


