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السوال األول ّ )1( :بّي ادلثال من القرآن ل(ابتداء القراءة وابتداء السورة)

/ 22

ادلثال..................................................................................................................... :
ط واحد]
( )2انضمم اجلمل الصحيحة ادلتعل ّقة ب(ابتداء القراءة وابتداء السورة) باخلطوط [التنبيه ميكن أن يكون للمربّعات أكثر من خ ّ

/2

ابتداء القراءة وابتداء السورة
التعريف

احلكم

الكل
فصل ّ
األول وصل الثاين
فصل ّ
الكل
وصل ّ

جائز

غري األوىل

األول فصل الثاين
وصل ّ

/4

وبّي ادلثال له
ادلتطرف) ّ
السوال الثاني ّ )1( :بّي تعريف (ادل ّد ّ

ادلتطرف)....................................................................................................... :
تعريف (ادل ّد ّ

ادلتطرف).................................................................................. :
ادلثال ل(ادل ّد ّ

/2

( )2انضمم اجلمل الصحيحة ادلتعل ّقة ب(أقسام ادلدود) باخلطوط
القسم

التعريف/ادلثال/احلكم

ادل ّد الفرعي ادلنفصل

إذا وقعت الفتحة قبل الواو الساكنة أو الياء الساكنة

الكلمي
ادل ّد األصلي
ّ
اللّي

إذا وقعت اذلمزة بعد إحدى احلروف ادل ّدة يف الكلمة التالية
َمالِك
كهيعص

ادل ّد الفرعي الالزم الكلمي ادلث ّقل

إذا وقعت اذلمزة بعد إحدى احلروف ادل ّدة يف آخر الكلمة

احلريف
ادل ّد األصلي ّ

ادلتطرف
ادل ّد الفرعي ادلتّصل ّ
ادل ّد الفرعي العارض
اللّي العارض

ادل ّد الفرعي البدل

الضالّّي
ّ

2, 4 or 6 Harakaat

إذا وقعت اذلمزة بعد إحدى احلروف ادل ّدة يف آخر الكلمة عارضا

ادل ّد الفرعي الالزم الكلمي ادلخ ّفف

وبّي ادلقدار له
وبّي ادلثال له ّ
( )3ب ّّي تعريف (ادل ّد الفرعي العارض) ّ

6 Harakaat

ِ
أ ُْوتَ
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تعريف (ادل ّد الفرعي العارض).................................................................................................. :

الفرعي العارض).................................................................................. :
ادلثال ل(ادل ّد
ّ

الفرعي العارض)................................................................................. :
ادلقدار ل(ادل ّد
ّ

/3

/ 40

السوال الثالثّ :بّي خمارج احلروف ادلذكورة يف اجلدول التايل وألقاهبا

احلرف
1

ق

2

ن

3

د

-ادلخرج

اللقب

ادلتضادة) و(االتفخيم)
السوال الرابعّ )1( :بّي تعريف (الصفات
ّ

ادلتضادة)............................................................................................... :
تعريف (الصفات
ّ
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تعريف (التفخيم)............................................................................................................ :

وبّي حروفها
(ّ )2بّي تعريف صفة (القلقلة) ّ

تعريف (القلقلة)...................................................................................................... :
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حروف (القلقلة)....................................................................................... :
وبّي ض ّد (االستعالء)
(ّ )3بّي تعريف صفة (االستعالء) و ّبّي حروفها ّ

تعريف (االستعالء).................................................................................................... :
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حروف (االستعالء).................................................................................. :
ض ّد (االستعالء)................................................. :
السوال الخامسّ )1( :بّي خمرج (ج) ولقب (ج) وصفات (ج) مجيعها مثّ ّبّي أهو من احلروف القويّة أو الضعيفة

خمرج (ج) ........................................................................... :لقب (ج).......................... :
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صفات (ج)............................................................................................................ :
قويّة أم ضعيفة.............................................. :

السوال السادسّ )1( :بّي خمرج (س) ولقب (س) وصفات (س) مجيعها مثّ ّبّي أهو من احلروف القويّة أو الضعيفة

خمرج (س) ........................................................................... :لقب (س).......................... :
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صفات (س)............................................................................................................ :
قويّة أم ضعيفة.............................................. :

السوال السابعّ )1( :بّي خمرج (ز) ولقب (ز) وصفات (ز) مجيعها مثّ ّبّي أهو من احلروف القويّة أو الضعيفة

خمرج (ز) ........................................................................... :لقب (ز).......................... :
صفات (ز)............................................................................................................ :
قويّة أم ضعيفة.............................................. :
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