
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

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

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

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

                  

                  https://www.almanahj.com/sa/9islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الرحمن الرحيمبسم هللا  

 

 
 

 
 
 

 
 

 السؤال األول : 

 ( أمام العبارة  الخاطئة فيما يلي:  ×( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )    √)أ( ضع عالمة )  

 ( )     االستعالء وكانت مفتوحة أو ساكنة بعد فتح؛ فمرتبتها األولى إذا جاءت حروف .1

 (          )                                                             ( تقع في المرتبة الثالثة من مراتب التفخيم.كلمة )ُسْخٍريَّا .2

 ( )                                     .إذا جاءت حروف االستعالء وكانت مضمومة أو ساكنة بعد ضم؛ فمرتبتها الثالثة .3

 ( )                              حرف السين ف كلمة )عسى( حكمه الترقيق                                                     .4

 ( )                                                                                 عدد الحروف المرققة دائًما تسعة عشر حرفًا  .5

 (          )                                                                     فإن الحكم تفخيم الراء ساكنه وقبلها ياء ساكنكانت  اذا .6

 

 :ما يليما المقصود ب( ب)

 __________  : طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين. حرف مخرجه .1

 

 __________  الرخاوة –اإلصمات  –االستعالء  –اإلطباق  –الجهر حرف من صفاته:  .2

 " عرف ما يلي السؤال الثاني:

 .................................................................................................................................. :التفخيم)أ( 

 ............................................................................................................................... :اإلستفال ()ب

 ................................................................................................................................... )ج( الشدة:

 .................................................................................................................................. )د( التوسط:

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 المدرسة :                                       

 الفصل / 
 التاريخ: 

الدور األول  – اختبار الفصل الدراسي  األول   

   الدرجة
   تجويدالمادة : 

     متوسطالصف : الثالث 
 30 الزمن : ثالث ساعات

   المصحح

   المراجع
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/  رقم الجلوس/  ........................................................................................      اسم الطالب
..................................



 
أكمل ما يلي :)ب(   

 

................................................. ؟ الراء الساكنة قبلها ياء مفتوحة تكون  
 

.... .........................................................إذا وقع بعد الثاء ألف وجب:    

 
................................................................... من صفات تجويد السين:  

 

......................................................................... :مخرج حرف الصاد  
 

 ؟ صح أم خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد)جـ( 

   ...................................ةستفال، اإلصمات، القلقلة، الرخاوحرف الجيم:  الهمس، االنفتاح، اإلمن صفات تجويد 

 ...............................................................................................كانت الراء الساكنة فإنها ترقق دائما اذا

 .................................................... رئ هذا تعريف السكت القااخر الكلمة لوقت يتنفس فيه قطع الصوت عند 

 : ...........................................................................................................كلمة ارتابوا الراء مرققةفي 

 

 

 السؤال الثالث:    

 : ضع خًطا أسفل اإلجابة المناسبة (أ

 : من صفات تجويد األلفـ 1

 الشدة( ج  الرخاوة(  ب  الهمس أ(            

  .. نقسم الوقف الىـ 2

   أربعة أقسامب(            ثالثة أقسام (أ

 قسمين فقطد(            امسة أق سخمج( 

 

 تها ؟ااذكر مخرج الحروف التالية وصف (ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................................................................................................ـ األلف : مخرجه 1

 .............................................................................................................. صفته     
 ..................................................................................................... : مخرجه ـ الباء2

 ............................................................................................  ...................صفته    
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 : السؤال الرابع

 امأل الفراغات التالية :          

 ................................... أصولمع ما يقابله من .................................. مخرج حرف التاء هو 

 ............................................... :التاء لحرص عليها عند تجويد حرفمن أهم التنبيهات الواجب ا

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

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

  تب :اروف اإلستعالء أربع مرلتفخيم حل

 ..................................................... األولى

 ..............ويلحق بها الساكن بعد ...................................................  الثانية:

 .......................... ويلحق بها الساكن بعد............................. الثالثة :

 ............................ ويلحق بعدها الساكن بعد............................... الرابعة :

 

 

 

 

 تمنياتنا لكم بدوام التوفيق
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