
1 
 

 هـ 1441لعام  الفصل األول لمادة التجويد شاملة سئلةأ                                     

 (ن الكريمآفضل حفظ القر) الثانية الوحدة (ن الكريمآفضل تالوة القر) األولىالوحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول : عددي مايأتي : 

 ن الكريم ؟ آأهمية قراءة القر (أ 

1......................................................................................................./................. 

2........................................................................................................./............... 

3......../................................................................................................................ 

4/........................................................................................................................ 

 ن الكريم ؟ آب(  أهمية حفظ القر

1......................................................................................................................../ 

2....................................................................................................................../.. 

3........................................................................................................................./ 

4........................................................................................................................./ 

5........................................................................................................................./ 

 ج( فضائل حفظ القران الكريم ؟ 

1........................................................................................./................................ 

2/......................................................................................................................... 

3/......................................................................................................................... 

4........................................................................................................................./ 
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 ن الكريم ؟ آفوائد حفظ القران القرد(

1........................................................................................................................./ 

2........................................................................................................................./ 

3......./................................................................................................................ 

4......................................................................................................................../ 

5................../....................................................................................................... 

6........................................................................................................................./ 

 :خطأأو  صح بعالمةاجيبي السؤال الثاني : 

 (     )                                                         . ن الكريم زيادة األيمان باللهآمن فضائل حفظ القر -1

                                                                                                                         (                                                                                                                                   )                           .ة  ن واخذ العظة والعبرآن االطالع على قصص القرآمن أهمية تالوة القر -2

 (       )          .ن الكريم مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة آن الكريم أن حافظ القرآضائل حفظ القرمن ف -3

 (      )                                    . ن الكريم قلبه عامر بذكر اللهآن أن حافظ القرآمن أهمية قراءة القر -4

 (      )                                                       .الثواب ن الكريم كسب األجر وآمن فوائد حفظ القر -5

 (       )                                              .ن األولوية له في إمامة الناس للصالة آمن فوائد حفظ القر -6

 (      )              .ميع األحوال ن في جآن يستطيع قراءة القرآن الكريم أن حافظ القرآمن فوائد حفظ القر -7

 

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : السؤال الثالث :

 

 العمود الثاني العمود األول

ن الكريم يكون مع السفرة الكرام آ( حافظ القر1) 
 البررة يوم القيامة 

 ) أ( قال صلى الله عليه وسلم )زينوا القران بأصواتكم ( 

ن يقدم على غيرة في الصالة آ( حافظ القر2) 
 وغيرها

قال صلى الله عليه وسلم )أن الذي ليس في جوفه شيئا من )ب( 
 القران كالبيت الخرب  ( .

ن الكريم قلبه عامر بذكر الله آرق( حافظ ال3) 
 سبحانه وتعالى 

الله عليه وسلم)مثل الذي يقرأ القران وهو حافظ له  )جـ( قال صلى
 مع السفرة الكرام البررة (.

 ) د( قال صلى الله عليه وسلم )يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله (   ن شفيع إلصحابه يوم القيامة آ( القر4) 

( التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق 5) 
 الرذيلة 

)هـ ( قال صلى الله عليه وسلم)اقرؤوا القران فأنه يأتي يوم 
 .القيامة شفيعا إلصحابه( 

)و( قال صلى الله عليه وسلم ) مثل المؤمن الذي يقرأ القران  
 كمثل األترجة ريحها طيب وطعمها طيب (.

 أرجو لكن التوفيق والسداد .. 



 هـ 1441لعام  لمادة التجويد الفصل األول شاملة أسئلة                                     

 الفرعي (  –الوحدة الرابعة )أقسام المد )األصلي و  من الوحدة الثالثة)المـــد(          

 السادسة ) أنواع المد الفرعي (

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

 السؤال األول :عرفي ما يلي :

 ....................................................................................................ـ املد: 1

 .........................................................................................ـ املد الطبيعي: 2

 ..........................................................................................ـ املد الفرعي: 3

 ........................................................................................صل:ـ املد املت 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني :أكملي الفراغات التالية :

 : ............. الصوت بـ ............................... ـ تعريف املد هو 1

 ...... ما قبلها و ................ الساكنة املضموم ...................حروف املد هي : ............... الساكنة ......ـ 2

 ......... ماقبلها ............... الـ ..............و الياء ....

 املد ......................عدد حروف ـ  3

 ..................................................و...............................و....ـ من أمثلة حروف املد  4

 و................................ـ ينقسم املد إىل ........................ 5

 ..................................ـ املد الطبيعي هو : .................. 6

 ـ املد الفرعي هو : ...................................................... 7

 مسي املد الطبيعي بذلك ألن ...........................................ـ  8



 ...ـ مسي املد األصلي بذلك ألن .........................................  9

 ـ مسي املد الفرعي بذلك ألن ............................................... 11

 ـ مقدار املد الطبيعي ................................................ 11

 .......................................................و...................ـ ينقسم املد الفرعي إىل ........ 12

 .........ـ ينقسم املد الفرعي الذي بسببه اهلمز إىل ......................................و............... 13

 ...................ـ ينقسم املد الذي بسببه السكون إىل ....................................و.............. 14

 تي يف ....................................ـ املد املتصل يأ 15

 ـ حكم املد املتصل .................................. 16

 مقدار املد املتصل .................................... -17

 ................و..ـ من أمثلة املد املتصل ......................................و........................... 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث :ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :

 (      ـ عدد حروف املد مخسة  )  1

 (     ـ مقدار املد الطبيعي حركتان  )   2

 (       ـ من حروف املد األلف الساكنة املفتوح ما قبلها )  3

 (      ـ ينقسم املد إىل ثالثة أقسام )  4

 (      ـ من أقسام املد , املد الطبيعي واملد الفرعي )   5

 (      ـ املد الطبيعي يتوقف على سبب إما همزة أو سكون  )  6

 (     ـ املد الفرعي ال يتوقف على سبب من همز أو سكون )   7



 (     )  الذي بسبب اهلمز إىل مخسة أقسام ـ ينقسم املد الفرعي  8

 (    ـ من أقسام املد الذي بسبب اهلمز املد املتصل )   9

 (     ـ مقدار املد املتصل ست حركات لزوًما  )  11

 (     )   ـ حكم املد املتصل وجوب املد  11

 (    ـ نوع املد يف قوله تعاىل : ) السماء ( ) ماء ( ) يشاء ( ) جاء ( مد منفصل  )   15

 (    ) وما أبرئ ( مد متصل  )   ـ نوع املد يف قوله تعاىل : ) قوا أنفسكم ( ) أبآ أحد ( ) يف أنفسكم ( 16

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما هو مطلوب منك في الجدول التالي :  دالمقارني بين أقسام السؤال الرابع : 

 املد الفرعي املد األصلي 

 

 تعريفه

 

  

 

 سبب تسميته

 

  

 

 حروفه

 

  

 

 أنواعه

  

 

 مثال

 

  

 



 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة: خامسالسؤال ال

1 

 :هو املد معنى

 الصوت إطالة( د) الصوت حتسني( جـ) الصوت رفع( ب) إخفاءالصوت( أ)

2 

 : املد حروف

 الفاء,الصاد,الراء(  د))  الطاء,الشني,امليم(  جـ) األلف,الواو,الياء(   ب) الالم,السني,الكاف(  أ))

3 

 ( : ن)   يف ملدنوع ا

 أصلي(  د)  للسكون عارض(  جـ) كلمي  الزم(  ب)  حريف الزم(  أ)

4 

 .. :و اهلمزة سبب على فيتو ق الفرعي املد

 الكسرة( د) الضمة                  ( جـ) الفتحة( ب) السكون(  أ)

5 

 ... : مد(  السمّاء)  نوعاملديف

 للسكون عارض( د) متصل واجب( جـ) منفصل جائز( ب) الزم( أ)

 

 : زاوجي بين العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب (: السؤال السادس

 

 

 )ب(العمود  العمود )أ(

 جائز منفصل) أ(  مد  ( نوع المد في ) يشاء (1) 

 حركتان )ب(  من أنواع المد الفرعي وسببه السكون( 2) 

 صل تم واجب )جـ( مد نوع المد في ) الناس ( ( 3) 

 د( المد االزم) (  مقدار المد الواجب المتصل 4)

 ( مد طبيعي)أصلي(هـ) 

 ( أربع حركاتو) 



 هـ 1441األول لعام الفصل  لمادة التجويد شاملة سئلةأ 

 ل(ـــــد المتصـــ)الم بعةالوحدة السا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول :عرفي ما يلي :السؤال 

 ........................................................................................صل:ـ املد املت 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني :أكملي الفراغات التالية :

 ـ املد املتصل يأتي يف .................................... 1

 ـ حكم املد املتصل .................................. 2

 مقدار املد املتصل .................................... -3

 .............و...................و...................................................... ـ من أمثلة املد املتصل 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث :ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :

 (     ل )  ـ من أقسام املد الذي بسبب اهلمز املد املتص 1

 (    ـ مقدار املد املتصل ست حركات لزوًما  )    2

 (     )    ـ حكم املد املتصل وجوب املد  3

 (      ـ نوع املد يف قوله تعاىل : ) السماء ( ) ماء ( ) يشاء ( ) جاء ( مد منفصل  )  4

 (      ) وما أبرئ ( مد متصل  )   ـ نوع املد يف قوله تعاىل : ) قوا أنفسكم ( ) أبآ أحد ( ) يف أنفسكم ( 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 ::اختاري اإلجابة الصحيحة رابعالسؤال ال

1 

 ... : مد(  السمّاء)  يف ملدا نوعا

 للسكون عارض( د) متصل واجب( جـ) جائزمنفصل( ب) الزم( أ)

 

 : زاوجي بين العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب (: خامسالسؤال ال

 

 

 )ب(العمود  العمود )أ(

 جائز منفصل) أ(  مد  ( نوع المد في ) يشاء (1) 

 ( مد واجب متصلب) (  مقدار المد الواجب المتصل2)

 ( مد طبيعي)أصلي(جـ) 



هـ 1441األول لعام لمادة التجويد الفصل  شاملة أسئلة         

 من الوحدة الثامنة )المد المنفصل ( إلى الوحدة العاشرة) المد الالزم (  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال األول: عرفي مايأتي :

_ المد المنفصل : 1

.........................................................................................................  

_ المد العارض للسكون : 2  

......................................................................................................... 

_ المد الالزم : 3  

.........................................................................................................  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الثاني : ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ أن وجد : 

(   وبعده همزة في كلمة واحدة  ) _ المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد 1  

(   )    _ ينقسم المد الالزم إلى ثالثة أقسام 2  

(    _ مقدار المد العارض للسكون ست حركات وجوباً  ) 3  

(    المد الالزم هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي  )  _ 4  

(    ام المد المتصل )  _ المد الالزم الكلمي من أقس5  

(      _ حكم المد المنفصل جواز المد )6  

(    _ مقدار المد في المد الالزم ست حركات )  7  

(     _ المد العارض للسكون هو أن يأتي بعد حرف المد سكون من أجل المد ) 8  

(    إلى قسمين المد الالزم الكلمي والمد الالزم الحرفي ) _ ينقسم المد الالزم 9  

  (    سمي المد الالزم الزماً للزوم مده وصالً ووقفاً ) -11  



(      _ يمد المد المفصل بمقدار أربع حركات )11  

(     أنفسكم ( مد متصل )  آآل إنهم ( ) قو) أبآ أحد ( أنوع المد في قوله تعالى : ) _ 12  

(    )  منفصل ُمقمُحون  ( ) والصيف  ( مد ) (  الُمرسلين  _ نوع المد في قوله تعالى : )  13  

(    _ سمي المد المنفصل بذلك النفصال حرف المد عن الهمز  ) 14  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الثالث:  أكملي ما يأتي : 

_ تعريف المد المنفصل هو ........................................في أخر الكلمة 1  

 .........................  التي بعدها 

_ حكم المد المنفصل ..............................................2  

حركات .............................._ مقدار المد في المد المنفصل 3  

_ سمي المد المنفصل بذلك .......................................................................4  

 وشرطه ..................................................................

............و..................................._ من أمثلة المد المنفصل ........................5  

_ تعريف المد العارض للسكون ..................................................................6  

. _ حكم المد العارض للسكون .......................................... المد7  

:_ يمد المد العارض للسكون بمقدار8  

..........................حركات.............................أو ..............................أو ....   

..............................._ سمي المد العارض للسكون بذلك ............................9  

: من أمثلة المد العارض للسكون  -11  

 .................................و...............................و ....................................

............................................................................._ تعريف المد الالزم11  

..........................................._ عدد أقسام المد المنفصل ......................... 12  



..................................و......................................_ ينقسم المد الالزم إلى13  

_مقدار المد في المد الالزم .............................................حركات لزوماً . 14  

...............................ك ........................................._ سمي المد الالزم بذل15  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الرابع : اختاري اإلجابة الصحيحة :

ينقسم المد الالزم إلى ... :_ 1  

خمسة أقسام)د(  أربعة أقسام)جـ(   ثالثة أقسام)ب(  قسمين )أ(   

نوع المد في قوله تعالى ) وفّى أنفسكم ( مد ...........: _ 2  

مد الزم( )ب )ج( مد فرعي )د( مد منفصل مد متصل)أ(     

مقدار المد الالزم.....: _ 3  

أربع حركات)أ(  )ب(خمس حركات )ج( ست حركات )د( سبع حركات  

: مد ........ ) الزيتوِن  (_ نوع المد في قوله تعالى 4  

( مد منفصل)ب )ج( مد الزم كلمي )د(مد عارض للسكون مد الزم)أ(    

مقدار المد العارض للسكون :_ 5  

 )د( حركتين أو أربع أو
 ست حركات

حركتين )أ( )ب( أربع حركات )ج( خمسة حركات  

 

 

 

 

 

 



 السؤال الخامس: قارني بين المد المنفصل والمد العارض للسكون حسب المطلوب في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 المقارنة من حيث المد المنفصل  المد العارض للسكون 

   
 تعريفه 

   
 سبب تسميته  

   
 حكمه 

   
 مقدار مده  

   
 أمثله عليه 



 السؤال السادس/ زاوجى بين العمود ) أ ( بما يناسبه من العامود )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود )أ(  العمود )ب( 

( حكم المد العارض للسكون 1) )أ( ست حركات   

( من أقسام المد الالزم 2) )ب( للزوم مده وصالً ووقفاً   

( سبب تسمية المد الالزم بذلك 3) )ج( جواز مده   

( حكم المد الالزم 4) )د( المد المنفصل   

  )ه( لزوم مده 

  )و( المد الالزم الكلمي المد الالزم الحرفي 



هـ 1441لعام  لمادة التجويد الفصل األول شاملة أسئلة  

 الوحدة الثانية عشر )المد الالزم الكلمي ( و الوحدة الثالثة عشر) المد الالزم الحرفي (  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال األول / عرفي مايأتي : 

:  المد الالزم الكلمي -1

......................................................................................................... 

:  المد الالزم الحرفي -2  

......................................................................................................... 

لكلمي المثقل :المد الالزم ا -3  

......................................................................................................... 

المد الالزم الكلمي المخفف :  -4  

.........................................................................................................  

المد الالزم الحرفي المثقل :  -5  

......................................................................................................... 

المد الالزم الحرفي المخفف : -6  

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الثاني / ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ أن وجد : 

.(        )  كلمة واحدةالمد الالزم الكلمي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في  -1  

.(        ) ينقسم المد الالزم الكلمي إلي نوعين -2  

.(           )المد الالزم الكلمي المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مخفف في كلمة واحدة  -3  

.(            )الكلمي المخفف هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مشدد في كلمة واحدة المد الالزم -4  

.(          )  الزم الحرفي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف هجاؤه على ثالثة أحرف المد ال -5  

.(           ) حكم المد الالزم الحرفي لزوم المد  -6  

.(         ست حركات )  الحرفي  مقدار المد في المد الالزم - 7  

.(           )  إلي قسمين مد الزم كلمي مثقل ومد الزم كلمي مخففينقسم المد الالزم الكلمي -8  

.(            ) ينقسم المد الالزم الحرفي مد الزم حرفي مثقل و مد الزم حرفي مخفف -9  

.(            )كلمياً الجتماع المد مع السكون في كلمة واحدة سمي المد الالزم الزماً  -11  

.(              )  يَتََمآسا( مد كلمي مثقل( )يحآد وَنُ)( الصآخة ُفي قوله تعالى : ) الالزم نوع المد -11  

 12- نوع المد في قوله تعالى : )َءآْلـ َٰٔنَ ( مد كلمي مخفف )             (.

.(            )نوع المد في قوله تعالى )المص ( مد حرفي مثقل     -31  

(           نوع المد في )حم ( مد حرفي مخفف )  -41  

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الثالث/زاوجى بين العمود ) أ ( بما يناسبه من العامود )ب(

 العمود )أ(  العمود )ب( 

المد الالزم الكلمي( 1) )أ( ست حركات   

( من أقسام المد الالزم الحرفي  2) )ب( الجتماع المد مع السكون في كلمة واحدة    

ك ( سبب تسمية المد الالزم الكلمي  بذل3)  أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة واحدةهو)ج(  

( حكم المد الالزم الحرفي 4) )د( المد المنفصل   

( لزوم مده ـ)ه   

   )و( المد الالزم الحرفي المثقل المد الالزم الحرفي المخفف

 

 



 

 السؤال الرابع/ أكملي ما يأتي:

في كلمة واحدة هو ........................................ تعريف المد الكلمي -1  

...............................و..................................المد الالزم الكلمي ينقسم إلي قسمين  -2  

حركات ..............................الالزم الحرفي مقدار المد في المد  -3  

سمي المد الالزم الكلمي بذلك ............................................ -4  

إلى مد الزم كلمي ........................وهوأن يأتي بعد حرف  ينقسم المد الالزم الكلمي -5  

 المد .......................مشدد في كلمة .......................

ـ ومد الزم كلمي ............................. وهو أن يأتي بعد  حرف المد سكون أصلي 6  

....................واحدة ...............................................في .  

 السؤال الخامس / اختاري اإلجابة الصحيحة

 

ينقسم المد الالزم الكلمي  إلى ... :-1  

خمسة أقسام)د(  أربعة أقسام( )ج  ثالثة أقسام)ب(  قسمين )أ(   

نَ ( مد ...........:   2-نوع المد في قوله تعالى )َءآْلـ َٰٔ

فرعي)ج( مد  )د( مد الزم كلمي مثقل  كلمي مخفف مد الزم( )ب  مد متصل)أ(     

مقدار المد الالزم الحرفي .....: -3  

أربع حركات)أ(  )ب(خمس حركات )ج( ست حركات )د( سبع حركات  

) حم ( مد ........ :نوع المد في قوله تعالى  -4  

( مد منفصل)ب )ج( مد الزم حرفي مخفف  )د(مد عارض للسكون مد الزم حرفي مثقل )أ(    

أقسام المد الالزم الحرفي   :-5  

 )د( خمسة أقسام 
 

قسمين )أ( )ب( ثالثة أقسام  )ج(أربعة أقسام   


