
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/3unification2                   

* 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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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الثاني الفصل الدراسي                            مدرسة روضة السليمانية النموذجية                                                                

 الزمن : نصف ساعة                                                                                                                        توحيدالمادة :  

 هـ 143التاريخ :     /    /             )     (              الثالث الصف  ........                      المرحلة االبتدائية  اسم الطالبة :.................... 

 

 المعيار 

 ودليلها  الستة اإليمان أركان ذكر

 ودليله  به اإليمان وجزاء  باهلل اإليمان معنى بيان

 والدليل ثيلالتم مع التوحيد أنواع تعريف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ب ما جاء في حديث جبريل سيناسبها من الكلمات التالية ح ضعي في الفراغات ما :السؤال األول 
 

 

 بالمالئكة ـ بالكتب ـ بالقدر ـ اآلخر ( ) بالرسل ـ باهلل ـ

 
 / اإليمان ................................................ 1

 ................................................ اإليمان/  2

 ................................................ اإليمان/  3

 ................................................ اإليمان/  4

 ........................................ اليوم  اإليمان/  5

 ................................................ اإليمان/  6

 

 

 

 

 يتبع 

    مستويات أداء الطالبة في المعيار  

    %  100ة للمعيار متقن

    %  100% إلى أقل من   90متقنة للمعيار من 

    %  90% إلى أقل من   80متقنة للمعيار من 

    %  80غير متقنة للمعيار أقل من 

 (  3)     اختبارورقة 

 



  : الثاني السؤال

 أكملي ما يلي : أ (  

معنى اإليمان باهلل : إفراد هللا بـ ..................... و .........................  واألسماء و  .1
................................. 

جزاء من آمن باهلل واستقام على إيمانه ينال .............. الطيبة والسعادة في  .2
 ............................................................ و ........

 من أسماء هللا الحسنى .................... و................................. .3

ما أريد منهم من  قال تعالى : ) وما خلقت الجن واإلنس إال .......................  .4
 ............ (إن هللا هو ........... ذو القوة ... .................. وما أريد أن يطعمون 

 

 صلي كل معنى في العمود ) أ ( بما يناسبه بالعمود ) ب ( :  ب ( 

 ) ب (    ) أ (  

إثبات أسماء هللا وصفاته كما ورد في القرآن الكريم   معنى بالربوبية 
 والسنة النبوية على الوجه الذي يليق بجالله سبحانه 

ه هو الخالق والرازق والمدبر العلم واإلقرار بأن هللا وحد   معنى األلوهية 
 لجميع المخلوقات 

صرف جميع أنواع العبادة هلل وحده ال شريك له مثل   معنى األسماء والصفات 
 الصالة والدعاء 

 

 

 
 المعلمة امنه الكناني  التوفيقكن أرجو ل


