
الجامعة السيفية                                                                                                                                     معهد الزهراء

اختبار حفظ القرآن الكريم
1441هـ

�له در المدح فيهم لفظة ذاكـتاب ال� آل  طه المصطفى للدين نعم الحفظة

تفصيلا الايات  بكم  وفصلت  يلا تنز القرآن  نزل  مدحكم  في 

القرآن مزق  الشهادة  اذ  يوم  منه  نذكر  كذاك  القرآن   نتلو 

ذوات حفظ  �له  ال� كتاب  وحفظ   الهي واجعل حفظ ذكرك شغلنا

 سؤال: 4                                      7 رجب الاصب سنة 1441 هـ                      ماركس : 100
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         )الف(     مكل اجلدول التايل النواع املد: 

  

)ب(      اذكر – من احوال الراء:  
   

حالتني تفخم فهيام الراء الساكنة يف اول اللكمة  •   

حالتني ترقق فهيام الراء الساكنة  •   

حالتني جيوز فهيام التفخمي والرتقيق  •   

      

)ج(      

   •        مكل البيت لصفات احلروف،

   •  واذكر املعىن اللغوي واالصطاليح 

       
            الي واحد مهنا 
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مثالحراكتامس املدالتفصيل

تقع اهلمزة بعد حرف املد يف لكمة واحدة

يكون املد عند الوقف عوضا عن التنوين يف اللكامت املنونة 
ابلفتح فقط

يكون يف اللكمة ايءان متجاوراتن، االوىل مشددة 

ابلكرس، والثانية ايء مدية

تقدم فيه اهلمز عىل حرف املد

____________________والضد قل ۞ صفاهتا_______________________

(12)

(12)

(6)



 
         )الف(     ما ييل جدول سسن متام كرو: 

  

)ب(      الراء ان حاالت مايس ما ييل حاالت ين ذكر كرو:  
   

يو هويئ  اسسن مفخم ثثٌرهايئ
ْ
سسب حالة جه ما راء ساكنة لكمة ان رشوع ما ا  •   

سسب حالة جه ما راء ساكـنة مرقـق ثثٌرهايئ  •   

سسب حالة جه ما راء سسن تفخمي اسسن ترقيق  بيوسس جائز ؛.  •   

      

)ج(      

 بيت سسن ابلامتم لهكو،
ْ
   •        صفات احلروف ين ا

اسسن اهام يس كويئ ايك ين   •   

 اسسن اصطالًحا معىن لهكو. 
ً
لغة       
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مثالحراكتامس املدالتفصيل

وسس
ْ
ايك { لكمة ما حرف املد ان بعد مهزة ا

وقف ان نزديك زبر ين  تنوين ان عوض ما مد هتايئ 

اي هويئ جه ما ظظثثال ايء 
ْ
ايك{ لكمة ما - ايك بعد ايك - سسب ايء ا

ثثر تشديد ان ساسسهت زير هويئ اسسن بيجو ايء حرف املد هويئ

وسس 
ْ
حرف املد ان ظظثثلسس مهزة ا

۞ ___________________والضد قل صفاهتا_______________________

(12)

(12)

(6)


