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۱ 
 

  تجويدأسئلة عامة لمادة ال            
 ) المصحف الشریفالتعامل مع  آداب( األولىالوحدة 

 +الوحدة الثانیة( التجوید)

 ) أمام العبارات التالیة :  ) أو ( ضعي عالمة (   السؤال األول :  

 آداب المصحف الشریف عدم العبث في صفحاتھ(   ) من  -۱

 المصحف بدون طھارة(  )ن األدب مع المصحف الشریف مس م -۲

 )ینبغي أن ترفع في مكان مناسب(     فیألوراق الممزقة من المصحف الشرا -۳

 ) (  بدون زیادة  ن وحروفھ حقھا كلمات القرآ إعطاء معنى التجوید اصطالحا: -٤

 )  ن أھمیة التجوید أن فیھ تحصیال لألجر والثواب من اللھ ( م -٥

 )   ن فوائد التجوید حسن األداء عند قراءة الكتب ( م -٦

 )   عد علم التجوید من أشرف العلوم  ( ی -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الفراغات بما یناسبھا املئي  السؤال الثاني:

 في صفحاتھ..............ن آداب المصحف الشریف عدم م -۱

 على .............من األدب مع المصحف الشریف مس المصحف  -۲

 ینبغي أن ترفع في مكان مناسب.........................ألوراق الممزقة من ا -۳

 ...............و ال...........بدون حقھا  ..........ن وكلمات القرآ طاءإع:عنى التجوید م -٤

 ..........ن أھمیة التجوید أن فیھ تحصیال لألجر والثواب من م -٥

 ..............ن فوائد التجوید حسن األداء عند قراءة م -٦

 من أشرف العلوم..................عد علم ی -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یلي:أجیبي عما  السؤال الثالث:

 اذكري فوائد التجوید :-۱

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



۲ 
 

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

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

 عرفي التجوید لغة:-۲

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

 ذكري أھمیة التجوید :ا-۳

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

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

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

 اذكري صور تجوید القرآن:-٤

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

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

. 
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  )اإلظھار)+الوحدة الرابعة (الساكنة والتنوینالثالثة(أحكام النون  الوحدة

 ) أمام العبارات التالیة : ) أو (  ضعي عالمة (    السؤال األول:

 )    التنوین ھو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا وخطا (  -۱

 )    عالمات التنوین الضمتان والفتحتان والكسرتان (  -۲

 ) حركة لھا (   النون الساكنة نون ال -۳

 )    من أحكام النون الساكنة القلب ( -٤

 )    حروف الخیشوم (نة والتنوین عند خراج النون الساكھو إ ظھاراإل -٥

 (      ) الھمزة والھاء)ظھار ستة أحرف منھا ( حروف اإل -٦

 )   دغام (  نظھر النون الساكنة والتنوین إذا جاء بعدھما حرف من حروف اإل -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الفراغات بما یناسبھا  املئي السؤال الثاني:

 وصال ًال وقفا ًا خطً ال ا ...............ھو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظً  -۱

 عالمات ............... الضمتان والفتحتان والكسرتان  -۲

 النون الساكنة نون ال .....................  -۳

 ....................من أحكام النون الساكنة  -٤

 النون الساكنة والتنوین عند أحد حروف الحلق إخراج................ ھو  -٥

 ........،.........،..........،.........،........،ستة أحرف............ اإلظھارحروف  -٦

 ھما حرف من حروف ...............جاء بعد إذاالتنوین الساكنة:نظھر النون -۷

 ر الحلق بھذا االسم ألن........................................................سمي اإلظھا-۸

 مثال على التنوین ...................................................-۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٤ 
 

 أجیبي عما یلي   : السؤال الثالث:

 عرفي النون الساكنة :-۱

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

 اذكري عالمات التنوین :-۲

...............................   ،.................................................................  ،........ 

 عددي أحكام النون الساكنة والتنوین :-۳

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

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

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

 : اإلظھارعرفي -٤

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

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

 الستة: اإلظھارعددي حروف 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الحكم التجویدي فیما یلي استخرجي السؤال الرابع : 

 "من ءامن" -۱

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

 "أسكن أنت"-۲

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

 "سمیٌع علیم "-۳

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



٥ 
 

 "عن ھذا"-٤

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

 أحكام ، ماھي ؟ للنون الساكنة والتنوین أربعةالسؤال الخامس :

 

 

 

 

 

 :أكملي الجدول التالي حسب ما یناسبھ     السؤال السادس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المثال الحرف

  ء

  ع

ْن َخَلقَ    مَّ

  ھـ

 أَْمٍر َحِكیمٍ  

 ِمْن َحْیثُ  



٦ 
 

بغنة)+ الوحدة  اإلدغام( الوحدة السابعة)+اإلدغام( الوحدة السادسة
 بغیر غنة ) اإلدغامالثامنة ( 

 ) أمام العبارات التالیة :  ) أو ( ضعي عالمة (   السؤال األول: 

النون الساكنة والتنوین في الحرف الذي بعدھما بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا  إدخال -۱
 (   ) اإلدغامھو تعریف 

 الالم والراء (   ) اإلدغام بغیر غنةمن حروف  -۲

 بغنة وبغیر غنة (   ) اإلدغام أقساممن  -۳

 بغنة سبعة (   ) اإلدغامحروف  -٤

 ستة جمعت في كلمة یرملون (   )  اإلدغامحروف  -٥

 (   )إظھارھاوالنون الساكنة في الكلمة الواحدة وجب  اإلدغاموقع حرف  إذا -٦

 الغنة ھي صوت یخرج من الحلق (  )  -۷

 مقدار الغنة ستة حركات (   ) -۸

 بغنة مجموعة في كلمة (ینمو )  (   ) اإلظھارحروف  -۹

 (   )  (من یعمل )بغیر غنة   اإلدغام أمثلةمن  -۱۰

 غنة( )تنوین یدغمان من غیر  أوجاء قبلھما نون ساكنة  إذاالالم والراء  -۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ي الفراغات بما یناسبھا ئملاالثاني:السؤال 

النون الساكنة والتنوین في الحرف الذي بعدھما بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا  إدخال -۱
 .......................تعریف.ھو 

 .............................اإلدغام بغیر غنة.من حروف  -۲

 .........................،............................ اإلدغام أقسام  -۳

 بغنة ........................... اإلدغامحروف  -٤



۷ 
 

 ستة جمعت في كلمة ................... اإلدغامحروف  -٥

 لنون الساكنة في الكلمة الواحدة وجب ...............وا اإلدغاموقع حرف  إذا -٦

 ..............الغنة ھي صوت یخرج من -۷

 مقدار الغنة ................ -۸

 حروف .............بغنة مجموعة في كلمة (ینمو )   -۹

 ) شاء(من ی.......................... أمثلةمن  -۱۰

 )    غنة(تنوین یدغمان من غیر  أو ساكنجاء قبلھما نون  إذا........،......... -۱۱

 ......................................من أمثلة اإلدغام بغنة  -۱۲

 أجیبي عما یلي   :السؤال الثالث:

 : اإلدغامعرفي -۱

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

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

 : اإلدغامعددي حروف -۲

................................،.........................،........................... 

........................،............................،................................ 

 :بغنة واإلدغام بغیر غنة   اإلدغامعلى  اذكري مثاالً -۳

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

 : اإلدغام أقساماذكري  -٤

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

 بغنة : اإلدغاماذكري حروف -٥

.................،........................،......................،.............................................. 

 عرفي الغنة : -٦



۸ 
 

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

 على اإلدغام بغیر غنة: الھاتي مثا-۸

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

   قسم   كل لحروف ذكرك مع اإلدغام أقسام بین قارني :الرابع السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدغام بدون (         ) اإلدغام بـ(         ) 

 حروفھ :
 
 

 

 مثالھ :
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 +الثالثةعشر الثانیة+ الوحدة )اإلخفاءالقلب)+الوحدة العاشرة(الوحدة التاسعة (

 )اإلخفاء( حروف  عشر

 ) أمام العبارات التالیة :  ) أو ( عالمة (    ضعيالسؤال األول:

 القلب ھو قلب النون الساكنة والتنوین عند حرف الباء(  ) -۱

 للقلب حرف واحد وھو الثاء (  ) -۲

 جاء بعدھما حرف القلب (  ) إذاتقلب النون الساكنة والتنوین میما  -۳

 مثال على حكم القلب ( من باقیة)  -٤

 (    ) صغیرة توضع على النون الساكنةعالمة القلب في المصحف میم  -٥

 (   ) اإلدغامھو تعریف  واإلدغام اإلظھارالنطق بالنون الساكنة أو التنوین وسطا بین  -٦

 )   ) حرفا (  ۱٥خمسة عشر ( اإلخفاءحروف  -۷

 (   )اإلظھارجاء بعدھما حرف من حروف  إذاتخفى النون الساكنة والتنوین  -۸

 (     )   عذاب شدید : اإلخفاءمثال على  -۹

 القاف )  –( الشین  اإلخفاءمن حروف -۱۰

 بعدھا حرف (الزاي) حكمھا القلب (  ) أتىنة نون ساك(فأنزلنا) -۱۱

 :ي الفراغات بما یناسبھا ئملاالسؤال الثاني:

 عند حرف الباء....................ھو قلب النون الساكنة والتنوین ............ -۱

 ...............للقلب حرف واحد وھو  -۲

 ...............حرف.جاء بعدھما  إذاتقلب النون الساكنة والتنوین میما  -۳

 .................مثال على حكم القلب  -٤

 صغیرة توضع على النون الساكنة ..........عالمة القلب في المصحف  -٥



۱۰ 

 

  .................و............... وسطاً بینتعریف اإلخفاء : ھو النطق بالنون الساكنة أو ............... -٦

 مع بقاء الغنة . بدون  ..................

 ھو تعریف......  واإلدغام اإلظھاربین  بالنون الساكنة أو التنوین وسطاالنطق  -۷

 ) حرفا ۱٥خمسة عشر (.............حروف  -۸

 .............جاء بعدھما حرف من حروف  إذاتخفى النون الساكنة والتنوین  -۹

 ..............اإلخفاء.مثال على  -۱۰

 ................... اإلخفاءمن حروف -۱۰

 ...........حكمھا.بعدھا حرف (الزاي)  أتى(فأنزلنا) نون ساكنة -۱۱

 أجیبي عما یلي   :السؤال الثالث:

عرفي القلب -۱
...................................................................................................... 

 على حكم القلب : اذكري مثاال-۲

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

 :اإلخفاءعرفي -۳

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

 :اإلخفاءعددي حروف -٤

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

 :اإلخفاءعلى حكم  ذكري مثاالا-٦

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

 قلب، مع تطبیقك لحكم القلب:لل واستخرجي مثاالً )  ۳-۱ آیة (من  بلدافتحي سورة ال-۷

۱ .................................. / 

 



۱۱ 

 

لإلخفاء حروف عدة، استخرجیھا من خالل البیت التالي بوضع خط  تحت  -۸
 حرف اإلخفاء.  

 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما            دم طیبا زد في تقى ضع ظالما     -
 

ن َدَعا إِلَى اللَِّھ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ( قال اللھ تعالى : -۹ مَّ َوَال  (33) ِمَن اْلُمْسِلِمینَ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال ّمِ
  (34) إَِذا الَِّذي بَْینََك َوَبْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َوِليٌّ َحِمیمٌ تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوَال السَّیِّئَةُ ۚ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن فَ 

 فصلت

قُوا َواْختََلفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُھُم اْلبَ (   وقال تعالى :*  ۱۰٥آل عمران ) یِّنَاتُ َوَال تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ

 

 استخرجي من اآلیات السابقة  ما یلي  ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إظھار حلقي 

  إدغام بغنة 

  قلب  

  إخفاء حقیقي 



۱۲ 

 

 

 أكملي الجدول التالي :    السؤال الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

 التطبیق المثال الحرف

   أ

   ت

   ث

   ن

   ي

   ج

   ف

   ق

   ك

   ص

   ض

   ط

   ظ

   ذ

   د

   ش

   س



۱۳ 

 

 

 


