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 __________________________________________________________________________________ 

 اس تعيين ابهلل مث أ جييب عام ييل: 

   السؤال ال ول:  

 ) أ ( اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 
 الحكم في النون والميم المشددتين:-1

 الحكم لها-3 إخفاء الغنة -2 إظهار الغنة -1

 الم أل تدخل على:-2

 الحروف -3 االسماء-2 االفعال-1

 الم زائدة على بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل:-3

 الم الحرف -3 الم الفعل-2 الم أل-1

 عالمة ضبط الالم الشمسية: -4

الحرف  خلو الالم من السكون ووضع شدة على -2 سكون على الالم -1

 الذي بعدها

 الضبط لها -3

 أل في حال: )أبغ حجك وخف عقيمه( هي حروف الم-5

 اإلخفاء-3 اإلظهار -2 االدغام-1

 ) اْلغني ( حكم الالم:  -6

 اخفاء -3 ادغام-2 اظهار -1

 اإلقالب من أحكام : -7

 اإلخفاء-3 الميم الساكنة-2 النون الساكنة-1

 عددها: حروف اإلخفاء الحقيقي -8

 خمسة حروف -3 حرف واحد -2 خمسة عشر حرفا  -1

 الميم الخالية من الحركة :-9

 ميم مشددة-3 ميم مضمومة -2 ميم ساكنة-1

 في قوله ) أم من (:  الحكم -10

 مد-3 إظهار شفوي -2 ادغام شفوي-1

 يرمز لإلقالب في المصحف بـــ........ توضع على النون الساكنة:-11

 الرمز لها -3 نون صغيرة -2 صغيرة ميم -1

 من حروف المد األلف الساكنة ويكون ماقبلها: -12

 مكسورا  -3 مضموما  -2 مفتوحا  -1

 

 درجة ....



 
 

 

                                                                                       (2  ) 

 القصر من مقادير المد وقدره: -13

 ست حركات -3 حركتان-2 أربع حركات -1

 على سبب من أسباب المد يسمى مد: المد الذي اليتوقف-14

 الزم-3 فرعي -2 أصلي )طبيعي( -1

 الحكم في قوله تعالى )  َجنَّاٍت ( :-15

 الحكم فيها-3 ميم مشددة-2 نون مشددة-1

 جعل الحرف مكان حرف آخر تعريف لــ: -16

 اإلخفاء-3 اإلقالب -2 االدغام-1

 الحكم في قوله)  َعمَّ  ( :-17

 اظهار -3 ميم مشددة-2 مشددةنون -1

 االدغام الشفوي له حرف واحد وهو : -18

 الالم-3 الميم-2 الواو-1

 اذا جاء نون ساكنة او تنوين وبعدها حرف الباء يكون الحكم :-19

 إدغام-3 إخفاء -2 إقالب -1

 نوع الالم في قوله ) الدَّواب ( : -20

 الم الحرف -3 الم قمرية -2 الم شمسية-1

 السؤال الثاني:

   ضعي كلمة ) صح (أو ) خطأ ( أمام العبارات التالية :

 نون ساكنة وبعدها حرف ب وهو من حروف اإلقالب )      ( ) ان بورك (الحكم في -1

 أحكام )                 ( 3للميم الساكنة -2

 واالدغام)          ( اإلخفاء الحقيقي هو النطق بالحرف بصفة بين االظهار  -3

 عالمة ضبط الالم القمرية خلو الالم من السكون )                (-4

 الالمات السواكن حكمها دائر بين اإلظهار واإلدغام )      (-5

 في حكم االقالب يقلب الباء الى ميم )               ( -6

 من مقادير المد اإلشباع ومقداره حركتان )              (-7

 من حروف المد حرف الياء المضموم ماقبله)                   (-8

 المد الزائد على المد األصلي لسبب الهمزة والسكون هو المد الفرعي)            (-9

 الم الفعل الم واقعة في األسماء)                     (-10

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

   انتهت االسئلة                                                                                                                                                                     

 معلمة المادة /                                                                                                                                                                                                                     تمنياتي الصادقة لكن باإلجابة الموفقة                              

 درجات ....


