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 __________________________________________________________________________________ 

 اس تعيين ابهلل مث أ جييب عام ييل: 

  السؤال ال ول:  

 ) أ ( اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 
 النطق بها تعريف لــــ: أحوال الزمة أو عارضة تتعلق بالحروف حال  -1

 القلقلة -3 المخارج -2 الصفات-1

 الصفات التي تعرض للحرف في أحوال وتنفك عنه في احوال اخرى تسمى صفات:-2

 شفهية-3 عارضة-2 الزمة -1

 ) فحثه شخص سكت (هي حروف صفة: -3

 االستعالء-3 الجهر -2 الهمس -1

 ) لن عمر( هي حروف صفة : -4

 االستعالء-3 التوسط-2 الرخاوة -1

 انخفاض اللسان عن الحنك األعلى عند النطق بالحرف فينخفض الصوت تعريف لصفة: -5

 التوسط االستعالء-2 االستفال-1

 بطن الشفة السفلى وأطراف الثنيتين العليين مخرج لـــ: -6

 حرف الجيم-3 حرف األلف -2 حرف الفاء -1

 مخرج حرف الباء من: -7

 الحلق-3 اللسان-2 الشفتين-1

 عدد الصفات الالزمة: -8

 عشر صفات -3 احدى عشر صفة -2 سبعة عشر صفة -1

 يخرج من الشفتين : -9

 الالم والنون-3 االلف-2 الباء والميم والواو غير مدية -1

 من الصفات التي لها ضد الهمس وضدها:-10

 التوسط-3 الجهر -2 االستفال-1

 الصفات التي الضد لها عددها:-11

 ثالث صفات -3 صفة واحدة -2 ثمان صفات-1

 اعتدال الصوت عند النطق بالحرف تعريف لصفة:-12

 الرخاوة -3 الشدة-2 التوسط-1

 حروف االستعالء: -13

 م-ب-3 خص ضغط قظ -2 ت-ب-أ-1

 

 درجة ....



                                                                                        (2  ) 

 

 من حروف صفة الصفير: -14

 الزاي-3 االلف-2 القاف -1

 في حروف أجد قط بكت:سبب الشدة -15

قوة اإلعتماد عليها  -1

 في المخرج 

 التوسط في المخرج -3 ضعف اإلعتماد عليها في المخرج -2

 اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكناً حتى يسمع له نبرة تعريف لـــ:-16

 التوسط-3 القلقلة -2 الصفير-1

 قاف: المن صفات حرف -17

 القلقلة -3 االطباق-2 الصفير-1

 نستطيع التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد عن طريق معرفة: -18

 االداء-3 القراءة -2 الصفات-1

 :من الصفات التي لها ضد االستعالء وضده  -19

 الجهر -3 التوسط-2 االستفال-1

 عنه بحال من األحوال هي الصفات : الصفات التي تالزم الحرف التنفك -20

 قوية-3 العارضة-2 الالزمة -1

   السؤال الثاني:

 ضعي كلمة صح أو خطا امام العبارات التالية :

 من فوائد معرفة الصفات معرفة القوي والضعيف منها)                      (-1

 تنقسم الصفات الالزمة إلى صفات لها ضد وصفات الضد لها)          ( -2

 التوسط هو إعتدال الصوت عند النطق بالحرف    )         ( -3

 الصفات الالزمة تنقسم الى ثالثة أقسام )             (-4

 و يخرج من الحلق )         ( حرف الوا-5

 األعلى عند النطق بالحرف)     ( االنفتاح هو انفتاح مابين اللسان والحنك-6

 من صفات حرف السين صفة القلقلة)                      (-7

 من الصفات التي لها ضد الشدة وضدها الرخاوة)     ( -8

 الجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف)      (-9

 حرف الواو الغير مدية يخرج من الشفتين)          (-10

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

 انتهت األسئلة بحمد للا 

 تمنياتي الصادقة لكّن بالتوفيق والسداد                        معلمة المادة / 

 درجات ....



 

 : مستعينة بالكلمات اآلتية السؤال األول :  أكملي الفراغات التالية 

 الصفات الالزمة (  -الهمس  –الرخاوة  –الشدة  –الجهر  –الصفات العارضة  -)  الصفات 

ي تالزم الحرف  .1
 بحيث ال تنفك عنه بحال من األحوال . .............................هي الصفات الت 

 .................................. هو انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف  .  .2

 ..............................   هو انحباس النفس عند النطق بالحرف  .  .3

 لنطق بها. .................................  أحوال الزمة او عارضة تتعلق بالحروف حال ا .4

ي أحوال أخرى.  .5
 
ي أحوال وتنفك عنه ف

 
ي تعرض للحرف ف

 .......................... هي الصفات الت 

 ............................ هو جريان الصوت عند النطق بالحرف .  .6

 ...........................هو جريان النفس عند النطق بالحرف .  .7

ي : اختاري اإلجابة الص
 حيحة فيما يلي : السؤال الثان 

 

 

 مع أطيب األمنيات وأصدق الدعوات ..                                     معلمة المادة :جوزاء العتيب   

ـــ     وزارة التعليم 

  إدارة  التعليم 

الرياض مجمع ب 

   تحفيظ ثادق

 
 التجويد  المادة:

 ثاني متوسط الصف: 

ي أسئلة االختبار لمادة التجويد الفصل الدراسي ال 
 هـ 1444للعام الدراسي  ثان 

اسم  

 الطالبة

  

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

 يخرج من الشفتي   :  .1

o  ستة حروف o خمسة حروف o  أربعة حروف 

 يخرج من بطن الشفة السفل وأطراف الثنيتي   العلييي   :  .2

o حرف الباء o  حرف الميم o حرف الفاء 

 فحثه شخص سكت حروف :  .3

o  الشدة o التوسط o الهمس 

 اجد قط بكت  حروف   :  .4

o  الرخاوة o الهمس o  الشدة 

 لن عمر  حروف  :  .5

o  الشدة o  الرخاوة o التوسط 

ي ليس له ضد :  .6
 من الصفات الت 

o  ي
 االطباق o االستفال  o التفش 


