
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/5unification1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 أجيبي عن جميع األسئلة التالية : 

المملكة العربیة السعودیة 
وزارة التربیة والتعلیم 

اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم 
بحائل 

مدرسھ العیثمھ االبتدائیھ

 التاریخ :   /      /    / ١٤٤٠ 
المادة :توحید  

الصف : خامس  
زمن اإلجابة : ساعھ 

          

اسم الطالب /                                                              

بسم هللا الرحمن الرحیم  

 P

أسئلة اختبار نھایة الفصل الدراسي االول 
لعام ١٤٤٠ ھـ

الدرجھ كتابةالدرجھ رقماالسؤال

السؤال االول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

  المجموع

٣٠                     

السؤال األول / اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

ممايعني علي معرفه اهللا 1.

التفكر في ایات هللا ومخلوقاتھبقراءه القران الكریم أ

جمیع ماسبقج

مااعظم ماامر اهللا به 2.

التوحیدبالقران الكریم أ

الصالهج

معني العلم بالعمل3.

 تطبیق ماتعلمھ المسلم بتطبیق ماتعلمھ الكافرأ

جمیع ماسبق ج

من نعم اهللا الظاهره 4.

الھدایھ لالسالم بالطعام والشراب أ

الھدایھ للتوحیدج

 - N -1

١٠
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الدعاء هو5.

ھو طلب ازالھ الكرب بھو طلب العبد حاجاتھ من هللاأ

ھو طلب ازالھ الشدهج

ممن نطلب االعانه6.

الرسول صلى هللا علیھ وسلمبهللاأ

الناسج

التوكل علي اهللا 7.

مباحبواجبأ

مستحبج

اخلشوع هو8.

االعتماد علي هللا بالتذلل لعظمھ هللا تعاليأ

الرجوع الي هللا ج

حكم الذبح لغير اهللا9.

شرك اكبربحرامأ

شرك اصغرج

١٠ – امثله الذبح هللا 

جمیع ماسبقباالضاحيأ

الھديج

السؤال الثاني / صلي من القائمه أ مبا ينابسه من القائمه ب

( ) التوحیدالعلم الذي یجب تعلمھ 1

ربي اغفر لي العلم طریق موصل 2

االستغاثھ اول مادعا الیھ األنبیاء 3

الرجاء بدون عمل الحنیف 4

 - N -2



 

 ١٠

السؤال الثالث : اجيبي عن االسئله التالية : 

شروط قبول العباده : 1.

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

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

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

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

عددي ٣ من ثمرات الصبر  : 2.

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

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

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

 ..

عرفي العباده : 3.

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

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

المستقیم علي التوحیدعبادات قولیھ 5

معرفھ هللا تعاليمن امثلھ الدعاء6

قراءه القران عباده عظیمھ التطلب اال من هللا 7

السنھالخوف المحمود 8

فعل األوامر وترك النواھيالرجاء الكاذب9

الجنھمن امثلھ الذبح لغیر هللا 10

الذبح للجن 

 - N -3



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

 ..

عددي ٣ من ثمرات الخوف من 4.
هللا : :..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................

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

 .........

    

                         

 - N -4



 - N -5


