


 

   سبب مد العارض للسكون هو :  -1
 جـ(  الفتحة  ب(  السكون  أ(  اهلمزة 

 حكم املد العارض للسكون : -2
 جـ( جواز املد  ب( لزوم املد  أ(  وجوب املد 

 املد الالزم ميد مبقدار:  -3
 حركتان  2جـ(  حركات 4ب(  حركات 6أ( 

 نوع املد يف كلمة )العاملني( : -4
 جـ( مد عارض للسكون  مد متصل  ب( مد الزم  أ(

 نوع املد يف كلمة )داّبَه( -5
 جـ( مد الزم حريف  ب( مد الزم كلمي  أ( مد منفصل 

 بعد حرف املد:املد الالزم الكلمي هو أن أييت  -6
 جـ( مهزة  ب( سكون عارض  أ( سكون أصلى 

 من أمثلة املد الالزم احلريف املثقل : -7
 )ص(جـ(  )طسم(ب(  )ق(أ(  

 ترقق الراء بقوله تعاىل "رجال": -8
 مكسورة جـ(  ساكنة وقبلها مفتوح ب(  مضمومة أ( 

 املثال املناسب لتفخيم لفظ اجلاللة قوله تعاىل: -9
 هللا ( )دين  جـ(  )رسوَل هللا ( ب( هللا( )بسم   أ(

 مسن يعرتى احلرف فيمتلئ الفم بصداه تعريف لــــــ: -11
 جـ( التفخيم ب( االدغام  أ( الرتقيق

 
 

 

   02 
 ــفيما يلي:ـــــضع دائرة عليها بو اإلجابة الصحيحة  ارياخت     :السؤال األول

 

 اململكـة العـربية السعـودية
 وزارة التعليم

  مبنطقة الرايض  إدارة التعليم

 بسـم هللا الرمحــن الرحيــم
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 أجيبي عن ما يلي  :أ()
 عريف الرتقيق ؟ -1

............................................................................................................ 
 اذكري احلروف اليت ترقق اترة وتفخم اترة أخرى؟ -2

............................................................................................................ 
 عللي ملاذا مسي املد الالزم كلمياً؟ -3

............................................................................................................ 
 غات مبا يناسب من أمثلة االفر  ياكمل)ب(    

 (ر  ج  )ح         )الرحيم(       )الصاخة(       )صابر(   
 

 مثال املد العارض للسكون .......................................... -1

 مثال املد الالزم الكلمى املثقل ................................... -2

 مثال لتفخيم األلف ................................................ -3

 وقبله مكسور ...........................مثال لراء ساكنة وقبلها ساكن غري مستعل  -4
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 العمود ) ب( العمود ) أ(
 مد الزم كلمي خمفف   وال بتفخيم  قال توصف االلف ال برتقي 0

 تتبع ما قبلها تفخيماً  وترقيقاً   ينقسم املد الالزم الكلمى 0

 ألهنا ساكنة وبعدها ايء مديه   نوع املد يف قوله تعاىل )ءالن ( 3

 فتح أو ضم    تغلظ الم  اجلاللة إذا وقعت بعد 4

 الزم كلمي مثقل و الزم كلمي خمفف   ترقق الراء يف قوله )خري( 5
 

6 

 
4 

 : السؤال الثاني

 السؤال الثاني :

 فيما يليالعمود ) ب ( أمام العبارة المناسبة من العمود ) أ ( ضع الرقم المناسب في 
: 

 : لثالثاالسؤال 

 : السؤال الثالث 

 متت األسئلة
 أسأل اهلل لكن التوفيق والنجاح


