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 ختبار حفظ القرآن الكريمإ
 هـ1440

 ةآل طه املصطفى للدين نعـ  احلف ـ  
ــرآ   نــــزي     ــزل اليــ ــدنز  نــ  يف مــ
ــه اذ    ــمكر منـ ــماه نـ ــرآ  كـ ــل اليـ  نتلـ
 اهلــو جالعــظ نفــ  ذكــره  ــ لنا 

 

 ذا كتاب اهلل در املدح فيه  لف ـه 
ــي  ج  ــا   فصـ ــ  افيـ ــلك  زـ  فصـ

 يــــــلم المــــــهاد  مــــــز  اليــــــرآ    
ــاب اهلل نفـــ  ذجا    جنفـــ  كتـ

  

 من قلل اهلل  عاىل -   التمزيظ كتبأ 1

 ... ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ"

 ىل قلله  عاىلإ          

 "   ۓ  ۓ  ڭ ...
 من قلل اهلل  عاىل -   التمزيظ  كتبأ 2 

 ...    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ"

 ىل قلله  عاىلإ          

 "   مج  جح  مح ...
 من قلل اهلل  عاىل -   التمزيظ  كتبأ 3

 ...ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ"

 ىل قلله  عاىلإ          

 "   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ...



  
 

 

 (5)    معىن لكهو.ين لغة ً انسس اصطالحًا   - االخفاء  )ألف( 4
 (3)   حروف لكهو . انسس اهنا 

 (2)  لكهو. بيتهي حروف نا جمموعة ين ذكر  ؛، هي  هج بيت ما
 

 (10)       اْ جدول نسس مكمل كري نسس لكهو (ب) 
 حكم الراء املثال احلالة

اْوسس هج نا { كلمة ما حرف االستعالء  هيراء نا بعد نا ثثظظلسس زير هوئي انسس راء ساكنة 
   اوثثر زبر هوئي

اْوسس هج نا كلمة ما حرف االستعالء  بيجاراء نا بعد نا ثثظظلسس زير هوئي انسس راء ساكنة 
   اوثثر زبر هوئي

راء نا ثثظظلسس حرف االستعالء ثثر جزم هي راء ثثر زير هوئي انسس اهنا ثثر وقف كرواما اْوسس، 
   ثثظظلسس زير هوئيهي حرف االستعالء نا هوئي انسس 

سس حرف االستعالء ثثر جزم راء نا ثثظظلهي هوئي انسس اهنا ثثر وقف كرواما اْوسس،  زبرراء ثثر 
   ثثظظلسس زير هوئيهي حرف االستعالء نا هوئي انسس 

   { كلمة ما زير والو حرف االستعالء هوئيهي هوئي انسس اهنا بعدنا ثثظظلسس زير راء ساكنة  
  

 ين ذكر ؛، احكام امليم الساكنةهج ابيات ما  )ج(
 (6)    بيت لكهو. كوئي تنيامها سي  

 

 (4)         بيت ين شرح كرو.اْ  (د)
 واالْخر فرعي موقوف على * سبب كهمز او سكون مسجال


