


 ادلملكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم
 إدارة التعليم 

 مدرسة / 

  التجويد ادلادة :  
 ساعتان الزمن : 
 اخلامس االبتدائيالصف : 

 

 هـ 4444االختبار النهائي دلادة التجويد للفصل الدراسي الثاين عام 
  رقما الدرجة  التوقيع  ادلصحح
 44  التوقيع  ادلراجع

  كتابة م الطالب : ..................................................................اس
 مستعيناً ابهلل ابدأ حبل مجيع األسئلة :

  اإلجابة الصحيحة مما يلي : درجة لكل فقرة : اخرت األول  السؤال
 

 قاء الغنة : هو النطق ابلنون الساكنة والتنوين وسطاً بني اإلظهار واإلدغام مع ب -4
 ج( اإلدغام  ب( اإلخفاء احلقيقي  أ( اإلظهار احللقي 

 

 صف ذا ثنا كم جاء شخص قد مسا      دم طيبا زد يف تقي ضع ظادلا  -2
 هذا البيت جيمع حروف : 

 ج( اإلقالب  ب( اإلخفاء احلقيقي  اإلظهار احللقي أ( 
 

 عدد حروف اإلخفاء احلقيقي  -3
 حرفاً  24ج(  حرفاً  45ب(  أحرف  44أ( 

 

 أحكام ادليم الساكنة عددها :  -4
 ( أحكام 5ج( ) ( أحكام 3ب( ) ( أحكام 4أ( )

 

 اإلظهار الشفوي واإلخفاء الشفوي واإلدغام الصغري أحكام   -5
 ج( النون وادليم ادلشددة  ب( ادليم الساكنة  أ( النون الساكنة 

 

 ( حروف اإلخفاء الشفوي6
 ج( ثالثة حروف  رف واحد هو ) ب( حب(  اذلجاء  أ( مجيع حروف

 

 تدغم ادليم الساكنة إذا جاء بعدها حرف واحد وهو :  -7
 ج(  ر  ب(   م  أ(   ط 

 

 حروفه مجيع حروف اذلجاء ماعدا ) ب و م ( هو :  -8
 ج( اإلقالب ب( اإلدغام  أ( اإلظهار الشفوي

 

 مثال على االخفاء الشفوي :  -9
 ج( هْم عادلون  ب( هْم ابلغون  ؤمنون هْم مأ( 
 

 حروف اإلدغام ادلثلني الصغري هي :  -44
 ج( مجيع ما ذكر  ب( ) ج ، ح ، خ ، د (  أ( ادليم 
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 يتبع



 أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة   -:الثاني  السؤال
اإلدغام –قمتم  –اإلخفاء  –الشفتني  –الشفوي   

 حرفاً .  26عدد حروف اإلظهار ...............  -4
 مسي اإلظهار الشفوي هبذا االسم ألن ادليم الساكنة خترج من ...................  -2
 ................ الشفوي هو النطق ابدليم الساكنة وسطاً بني اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة.  -3
 نة .....................من أمثلة ادليم الساك -4
 من أمثلة ................... ادلثلني الصغري ) أنتم مسلمون (  -5

_______________________________________________________________ 
 أماو العبارة اخلاطئة فينا يلي:× ( السؤال الثالث : ضع عالمة )  ( أماو العبارة الصحيحة وعالمة ) 

 

 )      ( ق ابلنون الساكنة والتنوين وسطاً بني اإلظهار واإلدغام هو تعريف اإلدغام .النط -4
 )      ( ) عذاٌب شديد ( . احلقيقي مثال على اإلخفاء -2
 )      ( اإلدغام ادلثلني الصغري ليس له إال حرف واحد هو حرف ادليم  -3
 )      ( ) أْم من ( مثال على اإلدغام الصغري .  -4
 )      (  حروف االظهار الشفوي حرف ) ث ( من  -5

_______________________________________________________________ 
 السؤال الرابع : ضعي الرقه املناسب من القائنة ) أ ( أماو ما يناسبه من القائنة ) ب (

  

 ب   أ
ن حرف واحداً ي  تصريانة يف ادليم ادلتحركة حبإدخال ادليم الساك  ادليم الساكنة  4

 مشدداً 
 هي اليت ال حركة ذلا   اإلدغام الصغري  2
هو النطق ابلنون الساكنة وسطاً بني االظهار واالدغام مع بقاء   اإلظهار الشفوي  3

 الغنه
 هو إخراج ادليم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار من غري غنة   تعريف االخفاء احلقيقي  4
 ) عليهْم دائرة السوء (   ر الشفوي من أمثلة اإلظها 5
 

 انتهت األسئلة ... 
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