
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

                  https://almanahj.com/sa/3unification                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/3unification1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مادة انخُحيذ ومُرج اخابت
 انفصم انذراسي األَل

 ي0440ٌـ 0441نعاو 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              (   إحذِ عشرة درخت )                                        ألول اانسؤال 
 درظح فقظ شالشىٌ

اسم  الدرجة  السؤال
 المصححة

توقيعه
 ا

اسم 
 المراجعة 

توقيعه
 ا

اسم 
 المدققة

توقيعه
 كتابة  رقما  ا

1 11 
 احدى عشرة درجة فقط

 
      

2 9 
 طتسع درجات فق

 
      

       عشرة درجات فقط  11 3

 ثالثون درجة فقط             31  المجموع

 

 توحيدالمادة /  

 الزمن / 

 الصف / الثالث ابتدائي

11 

11 

30 

31 

                                                                                                         المملكة العربية السعودية
                                                                   وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف اإلدارة العامة للتعليم

 الشؤون التعليمية / إدارة اإلشراف التربوي

 قسم الصفوف األولية 
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  -: انصحٍحح يٍ تٍٍ انقىسٍٍخراري اإلظاتح ا  -أ 

  سد أركاٌ (  – خًس أركاٌ -أرتغ أركاٌ  –ػدد أركاٌ اإلسالو ) شالز أركاٌ  -1

 انصدق (  ––اإلًٌاٌ  –اإلسالو  - اإلحساٌ )أػهى يراذة اندٌٍ هً  -2

 درظح نكم فقرج                   راتغ األَثٍاء (  – األَثٍاءشانس  – آخر األَثٍاء –هى ) أول األَثٍاء انُثً دمحم  -3

 

                                                                                                                                                              -ب/ ػرفً كم يٍ :
 درخخان فقط

  َمالئكخً , َكخبً , َرسهً ,َانيُو اآلخر , َانقذر خيري َشرياإليمان  / أن حؤمه باهلل  - 0

 

 درخخان فقط  إنه إال هللا ( شهادج )ال   - 2

 ال معبُد يسخحق انعبادة إال هللا 

  -:ض/ دنهً ػهى 

                                                                                                                            يٍ انقرآٌ انكرٌى وظىب انصالج  -1
 درخخان فقط

  قال  حعانّ )َأقيمُا  انصالة َآحُا انزكاة َاركعُا مع انراكعيه (

 
 يٍ انسُحأركاٌ اإلسالو   -2

 درخخان فقط    ) بىي اإلسالو عهّ خمش , شٍادة أن ال إنً إال هللا ,َأن وسر  رسُل هللا ,قال انىبي ملسو هيلع هللا ىلص
 َصُو رمضان ,َحح انبيج (   َإقاو انصالة ,َإيخاء انزكاة ,  

 

 

 

 

 

 

)درظح واحدج نكم                                    حسع درخاث                                                         انسؤال انصاًَ /
 كهًح(

3 

2 

2 

2 

2 

9 

9 
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 اكًهً انفراغاخ تكهًح يُاسثح   -أ

 انشٍادحانسالو أػظى أركاٌ اإل -1

 ػهى كم يسهى واظةانصٍاو  -2    

  انشركأيرَا رسىنُا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص تانرىحٍد ،وَهاَا ػٍ  - 3    

 انًساكٍٍ و  كانفقراءيٍ انًال ، وإػطائه انًسرحقٍٍ  انزكاج ذؼًُ إخراض ظزء -4   

 ذقرتًا إنى هللا  انشًس    غروبإنى    انفعر    طهىعانصٍاو هى ذرك ظًٍغ انًفطراخ يٍ  -5  

 

 

 عشر درخاث                                         انسؤال انصانس  

 أ ( تًا ٌُاسثها فً انؼًىد )ب ( صهً تٍٍ كم فقرج فً انؼًىد  )أ/  

 )درخخيه نكم فقرة(                                    )ب (          ) أ (                                                              

 رظة                     ٌصىو انًسهًىٌ فً شهر                          

 ذي انحعح                      ٌؤدي انًسهًىٌ انزكاج                         

 ريضاٌ                      ٌحط انًسهًىٌ فً شهر                          

 قثم انؼٍد تٍىو أوٌىيٍٍ                                                                                 

 يحرو                                                                                      

)                         انركٍ (ػدد يراخ أداء  -  ) ذرذٍة انركٍ تٍٍ األركاٌ  / قارًَ تٍٍ انصالج وانحط يٍ حٍس ب   
 درخت نكم فقرة(

 انحط انصالج وظه انًقارَح

 انركه انخامش مه أركان اإلسالو  انركه انثاوي مه أركان اإلسالو  ذرذٍة انركٍ تٍٍ األركاٌ   

 مرة َاحذة في انعمر  خمش مراث في انيُو َانهيهت  ػدد يراخ أداء انركٍ
 اَرهد اإلظاتح                                                                        

 اسى انًؼهًح/    ..........................................انرىقٍغ.......................                        

 اسى انًؼهًح/...........................................انرىقٍغ......................                         
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