
 

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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 هـ1441/1441الفصل الدراسً األول  اختبارأسئلة                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 السؤال األول 

 -: اإلجابة الصحٌحة من بٌن القوسٌنختاري ا  -أ 

اسم  الدرجة  السؤال
اسم  توقٌعها المصححة

اسم  توقٌعها المراجعة 
 كتابة  رقما  توقٌعها المدققة

1         

2         

3         

  المجموع

 ......................................................................................................................ة / ./ـاسم الطالب

  ............................................................../رقم اللجنة .................................... رقم الجلوس /

 ............................................................................................/دة الما

 ......................................................................................../التاريخ .............................../اليوم 

 

 

 توحيد المادة / 

 الزمن / 

 الصف / الثالث ابتدائي

                                                                                                         المملكة العربية السعودية
                                                                   وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف اإلدارة العامة للتعليم

 الشؤون التعليمية / إدارة اإلشراف التربوي

 قسم الصفوف األولية 
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 ست أركان (  –خمس أركان  -أربع أركان  –عدد أركان اإلسالم ) ثالث أركان  -1

 الصدق (  ––اإلٌمان  –اإلسالم  -اإلحسان  أعلى مراتب الدٌن هً ) -2

  رابع األنبٌاء ( – األنبٌاءثالث  –آخر األنبٌاء  –هو ) أول األنبٌاء النبً دمحم  -3

 

 -ب/ عرفً كل من :

 اإلٌمان : -1

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

 إله إال هللا ( )ال شهادة   - 2
...........................................................................................................................................................................................................................

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

  -:ج/ دللً على 

 من القرآن الكرٌم وجوب الصالة  -1

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

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

 
 من السنةأركان اإلسالم   -2

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

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

 

 

 السؤال الثانً /

 اكملً الفراغات بكلمة مناسبة   -أ

 ...............................................................سالم أعظم أركان اإل -1
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 على كل مسلم.............................................الصٌام  -2    

 .................................................أمرنا رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالتوحٌد ،ونهانا عن  - 3    

الزكاة تعنً إخراج جزء من المال ، وإعطائه المستحقٌن  -4   
 .................................و.............................كا

 ...... ...........................إلى    .........................   ..........................الصٌام هو ترك جمٌع المفطرات من  -5  
 تقربًا إلى هللا ......... .............................

 السؤال الثالث  

 أ ( بما ٌناسبها فً العمود )ب ( صلً بٌن كل فقرة فً العمود  )أ/  

 )ب (                                                              أ ( )              

 رجب                     ٌصوم المسلمون فً شهر                      

 ذي الحجة                      ٌؤدي المسلمون الزكاة                      

 رمضان                      ٌحج المسلمون فً شهر                      

قبل العٌد بٌوم                                                                                  
 أوٌومٌن

 محرم                                                                                      

عدد مرات أداء  -  ) ترتٌب الركن بٌن األركان  / قارنً بٌن الصالة والحج من حٌث ب    
 الركن (

 الحج الصالة وجه المقارنة

   ترتٌب الركن بٌن األركان   

   عدد مرات أداء الركن
 

 تمت األسئلة       

                                        


