
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5quran                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة القرآن الكريم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/sa/5quran1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 التجويد ملادة سئلةاألبنك 

 )من الوحدة اخلامسة إىل الوحدة الثانية عشر(
 (أمام العبارات التالية: ×(أو)√ضعي عالمة )/ 1س

  اإلظهار الشفوي هو إخراج امليم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار)   (.  -1

 حروف اإلظهار الشفوي هي مجيع حروف اهلجاء عدا الباء وامليم )   (.  -2

 مسي اإلظهار باإلظهار الشفوي ألن امليم خترج من اخليشوم )   (.  -3

 هو اإلدغام )   (.34سورة غافر آية  (احلكم التجويدي يف قوله تعاىل)جاءكم يوسف -4

 ث )    (. -ت -من حروف اإلظهار الشفوي أ-5

 ر)    (. اإلظها 11سورة الصف آية (احلكم التجويدي يف قوله تعاىل )إن كنتم تعلمون -6

 اإلخفاء الشفوي) ( هو ذا جاءت امليم الساكنة وجاء بعدها حرف العني فإن احلكمإ -7

 ص )     (.-ش-من حروف اإلدغام الصغري س -8

 اإلظهار الشفوي )   (. هو ق فإن احلكم جاءت امليم الساكنة وجاء بعدها حرف  إذا -9

 ساكنة واألخرى متحركة )    ( . النون املشددة هي نونان األوىل-11

 بغنة ظاهرة مبقدار حركتني )   (. تنطق امليم املشددة -11

 ربع حركات )    (.إظهار الغنة مبقدار أ 22قوله تعاىل ) عند ربهم ( سورة الشورى آية احلكم التجويدي يف  -12

 تأتي النون وامليم املشددتان يف األمساء واألفعال واحلروف )   (. -13

 



 : مبا يناسبها الفراغات التالية املئي:2س

 هو تعريف ............( حد حروف احللق )إخراج امليم الساكنة عند أ -1

 هو تعريف ................ ( نونان األوىل ساكنة واألخرى متحركة) -2

 تنطق النون املشددة مع غنة ظاهرة مبقدار ................ -3

 ................ هو تعريف(  متحركةميمان األوىل ساكنة واألخرى ) -4

 ...................................تقع النون وامليم املشددتني يف  -5
 حروف اإلظهار الشفوي هي .........................ماعدا......و.... -6

 ألن ................................. بهذا االسم اإلظهار الشفويمسي  -7

 ........................ن حروف م ث -ت -أ -8

 ......... احلكم فإن العني حرف بعدها وجاء الساكنة امليم جاءت ذاإ  -9

 ............. احلكم فإن  ق  حرف بعدها وجاء الساكنة امليم إذاجاءت-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : يلي مما الصحيحة اإلجابة اختاري /  3س

 : تعريف هو ( احللق حروف حدأ عند الساكنة امليم إخراج)-1

 )د( امليم الساكنة )جـ(اإلخفاء الشفوي )ب(اإلظهار الشفوي اإلدغام (أ)

 : تعريف هو(  متحركة واألخرى ساكنة األوىل نونان) -2

 - )جـ( النون الساكنة اإلدغام (ب) )أ(النون املشددة

 : مبقدار ظاهرة غنة مع املشددة النون تنطق-3

 حركات6)د(  حركات5)جـ( )ب( حركتان حركات4)أ(

 : تعريف هو ( متحركة واألخرى ساكنة األوىل ميمان)-4

 - - ب(امليم املشددة )أ(امليم الساكنة 

  ألن احلروف خترج من :اإلظهار الشفوي بهذا االسم  مسي -5

 )د( من وسط اللسان )جـ( احللق )ب( الشفة )أ(اخليشوم 

 ض(من حروف :-ص-ش-)س -6

 )د(امليم الساكنة )جـ( اإلدغام الشفوياإلخفاء  (ب) اإلظهار الشفوي (أ)

 : احلكم فإن (ق) حرف بعدها وجاء الساكنة امليم جاءت إذا -7

 )د( اإلظهار الشفوي )جـ( القلب  )ب(اإلدغام  اإلخفاء الشفوي (أ)

 ذاجاءت امليم الساكنة وبعدها حرف امليم فإن احلكم :إ-8

 )د( امليم املشددة )جـ( اإلخفاء الشفوي )ب(اإلظهار الشفوي اإلدغام (أ)

 


