
 
 

 وللفصل الدراسي ال من ا  الثانيةالفترة اختبار ا
 م 2009ـ  2008للعام الدراسي 

------------------------------------------------------------------------------ 

 أوال : في مجال حفظ القرن الكريم :
 السؤال الول : 

---------------------غدوت من أهلكوإذ ( من قوله تعالى " آل عمرانأكمل ) من سورة  -أ
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 "  من المالئكة منزلينإلى قوله تعالى "  ----------------------------------------

 
------------------------ ماقطعتم من لينة(  من قوله تعالى الحشرأكمل ) من سورة  -ب

-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 " وهللا على كل شىء قديرإلى قوله تعالى "  ------
------------  بلى إن تصبروا وتتقوا(   من قوله تعالى " آل عمرانأكمل ) من سورة  -ج

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
 "   العزيز الحكيمإلى قوله تعالى "   --------------------------------------

 
 
 

 وزارة التربية
 االدارة العامة لمنطقة الحمدي التعليمية

 ثانوية الظهر بنين 

 القرآن الكريمالمجال الدراسي / 

 الصـــف      /  الثاني عشر

 ( 2/   )  ات ـعدد الصفح 



 : القرآن الكريم ثانيا : في مجال فهم
 السؤال الثاني :

سبح هلل مافي السموات ومافي الرض وهو العزيز الحكيم * هو الذي أخرج الذين قال تعالى : " 
 كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لول الحشر ..... اآلية

 ؟ اآلية الكريمةما سبب نزول   -أ
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------  

 ؟  ماا سم طائفة اليهود الذين تحدثت عنهم اآلية -1
-------------------------------------------------------  

 .  هللا عليهم الجالء في الدنيا ؟ بلماذا كت -2
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

 آليات.مما ترشد إليه اب( اكتب اثنين )
 --------------------------------------------------------------------- ـ 1

 ---------------------------------------------------------------------ـ  2

 : القرآن الكريم ثالثا : في مجال تجويد
 -: السؤال الثالث 

 -ا :للسكت عند حفص مواضع أربعة . اكتب اثنين منه -أ
1-----------------------------------------------------
2- ----------------------------------------------------  
 عرف الوقف والسكت لغة واصطالحا . -ب

  ---------------------------------:اواصطالح --------الوقف لغة: 
 ----------------------------------اواصطالح --------السكت لغة:

 
 
 



  -:بين الحكم التجويدي فيما تحته خط في اآلية التالية        
ٍٍ وظلها اأكله هارالن   من تحتها: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري  قال تعالى -ج ٍٍ  ٍ ٍٍ تلك  دائٍم

  عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار *  
 لحكما                الكلمة               

  

 
 



 

 
 

 الفترة الولى من الفصل الدراسي الول اختبار
 م 2007 ـ 2006الدراسي  للعام

------------------------------------------------------------------------------ 

 الكريم : القرن : في مجال حفظ  أوال
 :  الول السؤال

------------------ قل اللهم مالك الملك " ـ تعالى ـ قولهآل عمران ( من ) أكمل من سورة  ـ أ
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 " وترزق من تشاء بغير حساب "  ـ تعالى ـ إلى قوله --------------------------

 
------------" هو الذي خلقكم فمنكم كافر  ـ تعالى ـ أكمل ) من سورة التغابن (  من قوله -ب

---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 " وهللا عليم بذات الصدور " ـ تعالى ـ إلى قوله-----------------------------------

 
---------------" ألم يأتكم نبؤا الذين كفروا  ـ تعالى ـ ج ـ أكمل ) من سورة التغابن ( من قوله

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------

 " وهللا غنى حميد  "  ـ تعالى ـ إلى قوله-----------------------------------------
 
 

 التربية وزارة
 مبارك الكبير التعليميةلمنطقة  العامة دارةإلا

 عبد هللا المبارك الصباح ثانوية

 / القرآن الكريم الدراسي المجال
 الموحد شراالع/        الصـــف

 ( 2الصفحـات  /   )  عدد 



 
 

 ثانيا : في مجال فهم القرآن الكريم  :
 السؤال الثاني : 

قال تعالى : " ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من هللا 
 في شئ إال أن تتقوا منهم تقة ويحذركم هللا نفسه وإليه المصير " 

 ورد في اآلية الكريمة تحذير للمؤمنين , وضحه .  -أ
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
 ة " ؟ا" إال أن تتقوا منهم تقـ تعالى ـ ما المقصود بقوله  -ب

-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 اكتب اثنين مما ترشد إليه اآلية الكريمة  . -ج
 2----------------------------------------------------------------------ـ  1
 ----------------------------------------------------------------------ـ 

 ثالثا : في مجال التجويد : 
 السؤال الثالث :

 )  الغني  ـ  ألوانكم (  وحكمها في الكلمات اآلتية :الساكنة بين نوع الالم   -أ
 ------------------------حكمها  ----------------------  نوع الالم  " الغني " -1

 ------------------------حكمها  ---------------------- نوع الالم " ألوانكم " -2

 " بل ران " ؟ـ :  تعالىـ بم تعلل وجوب إظهار الالم في  قوله  -ب
------------------------------------------------------------------------- 

 .حكمها  الالم الفعل مبين مثاال اكتب -ج
 -------------------------------------------------------------------المثال  

 ------------------------------------------------------------------- حكم ال 
 
 

 


