
 

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 الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

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

                  https://almanahj.com/sa/2unification                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/2unification1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 أبو مروان                                                                                                                 
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 ) الفرتج األّىل ( ّلهِازاخ الفصل الدزاسي األ

 
 ًْع املِازج

 هستْٓ اإلتقاى 

011 91 81 “ 
      تياى هؼاًي اهلل الْاحد ّ دليلَ . 0

      هؼاًي اهلل السمحي السحين ّ دليلَ . تياى  2

      هؼاًي اهلل السويغ الثصري ّ دليلَ .تياى  3
     * .، هغ الدليلذكس ملاذا خلقٌا اهلل ؟  4

 ًْع املِازج ) الفرتج الثاًيح (ّل هِازاخ الفصل الدزاسي األ
 هستْٓ اإلتقاى 

011 91 81 “ 
      أى ػثادج اهلل شسف ػظين .تياى  5
     * هؼىن الؼثادج ، ّ دليلِا ، ّ أهثلتِا .ذكس  6
      هغ الدليل . أػظن ها أهس اهلل تَ ،تياى  7
      َ ، هغ الدليل .أػظن ها ًِٔ اهلل ػٌتياى  8

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  رائد الصف /..................................                                     

  ) أ (  االتتدائي الثاًيالصف   .                         ............................................................... -: اسن الطالة
 ( الثاًيح ) ّ ( األّىل: ) الفرتج  هادج التْحيد استوازج هتاتؼح هِازاخ 

 ُـ                  0440-0441  الدزاسي للؼام لالدزاسي األّل الفص

  %91% إىل أقل هي 81هتقي للوؼياز * %   011% إىل أقل هي 91هتقي للوؼياز هي * %    011هتقي للوؼياز *    دّى املؼلنالحظح : يه* 
 . قاىملستْٓ ػدم اإلت ( “ )دّى املؼلن ػالهح ّ ي %81غري هتقي للوؼياز أقل هي * 

 هالحظح / تْضغ ُرٍ الْزقح يف هقدهح أّ ًِايح كتاب الطالة أّ حتفظ يف هلف إجناش الطالة . 


