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 هـ3441لعبم  – الثبلث )الدور األول ( للصف الرابعأسئلت اختببر الفصل الدراسي 
 (X( أو عالهت )√ضعي عالهت )االول: أ( السؤال 

 ( )   هى قىل القارئ أعىذ باهلل من الشيطان الرجيم البسملتمعنى -1
 ( )     التىبتفي كل السىر الا في سىرة  بالبسملتيأتي القارئ -2
 ( )     سىه عىد قراءة القرآن الكرم البسملتحكم -3
 ( )     بالبسملت إلاتيان السىرةيلزم القارئ في أواسط -4
   ينبسبهب هن الفضل أهبم هب  السىرةضعي اسن  _ة
   (آيت الكرس ي-  إلاخالصسىرة  -  سىرة الكافرون-  البقرةخىاتيم سىرة  -  الفاتحت - ة امللكر سى  )
  الكريم أنها اعظم سىره في القرآن  

   من الشرك براءةأنها تعدل ربع القرآن وهي   

   أنها تعدل ثلث القرآن  

   أنهما لم ير مثلهن  

   في كتاب هللا أيهأنها أعظم   

   أنها تكفي قارئها من شياطين ألامس والجن  

  الصحيحتأختبري األجببه   :الثبني السؤال
 السىرةبأول  البسملتووصل  البسملتمع  الاستعاذة؛ وصل  البسملتمع  الاستعاذة أوجه  من-1

  }وصل الجميع {_ }قطع الجميع {  وتسمى بعباره 
  { خطأ - صح  }  بالرسم العثماوي تكتب }الصلىاة { الصالةكلمت -2
 تسمى بعبارة  السىرةعن أول  البسملتوقطع  البسملتعن  الاستعاذةقطع -3

  }قطع الجميع {_ }وصل الجميع {
   }تكتب بدون ياء{ -}نها تكتب بدون الف{     من ألاخطاء في كلمت ا}لقيامه {أ-4

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 اهتهت ألاسئلت ،،،

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم مبنطقة القصيم
 التاسعة لتحفيظ القرآن
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  توقيعه  اسم املصحح
  توقيعه  اسم املراجع


