
 

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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 ) الفترة األولى (    لقياس المهارات  اختبار
  

 :......................................................... اسم الطالب               التوحيدالمادة :               االبتدائي  الخامس الصف :  الصف    

 
                                             

 

 تقييم المهارة  حد أدنى  المهارة

  نعم تعرف العلم الذي يجب تعلمه ، وما يعين على معرفته ودليله 

  ال يدرك فضل العلم وأهميته ودليله 

  ال يعمل بالعلم ويجتنب تركه 

  ال يدرك األمر بالدعوة إلى التوحيد وأهميته وفضله 

 اختر اإلجابة الصحيحة وضعها في الفراغ مما يلي : 
 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ 2.............................ـ ...........1:   العلم الذي يجب تعلمه ثالثة أمور هيـ 1

 ـ.............................3...................................
 : ـ ما يعين على معرفة هللا 2

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

:  ـ ما يعين على معرفة رسول هللا 3 
.......................................................................................................................... 

:  ا يعين على معرفة دين اإلسالم ـ م4
..........................................................................................................................

.. 
:  ـ الدليل على وجوب معرفة هذه العلوم النافعة 5

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

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

.... 
 :من فضائل العلم الشرعيـ 6
........................................................................................................................ـ1

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

العلم الشرعي دليل على 
إرادة هللا الخير لمن 

 يتعلمه

هو تطبيق ما تعلمه المسلم 
 اعتقاداً وعملً 

طلب العلم الشرعي من أفضل األعمال 
 صالحةال

 

العلم الشرعي هو ميراث 
 األنبياء

أول ما دعا إليه األنبياء 
 هو التوحيد

                           :                        قال الرسول  ـ معرفة دين اإلسلم       3ـ معرفة رسول هللا محمد 2     ـ معرفة هللا تعالى1
هللا به من يرد  (

خيراً يفقهه في 
 الدين  
 

قال في المؤمن إذا كان في قبره تعاد روحه في  أن النبي  حديث البراء بن عازب 
فيقوالن له : من ربك ؟ فيقول : ربي هللا ، فيقوالن له ما جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه 

فيكم فيقول : هو  دينك ؟ فيقول : ديني اإلسلم ، فيقوالن له : ما هذا الرجل الذي بعث
  رسول هللا 

 قراءة القرآن الكريم 
التفكر في آيات هللا  

 ومخلوقاته

أنه ال أحد أفضل و ال  
أحسن ممن يدعو إلى  

 هللا

قراءة القرآن 
 الكريم

تعلم أحكام اإلسلم عن 
 طريق العلماء 

 

 ن الكريم قراءة القرآ
والتعرف على ما فيه من سيرة  

   الرسول  

:                         قال الرسول 
العلماء ورثة  (

 األنبياء 
 



 ) الفترة األولى (    لقياس المهارات  اختبار
  

 :......................................................... اسم الطالب               التوحيدالمادة :               االبتدائي  الخامس الصف :  الصف    

 
                                             

دليله :                                    
..........................................................................................................................

........ 
                                     

............................................ـ............................................................................2
............... 

دليله :                                   
..........................................................................................................................

......... 
ـ ما المراد بتعلم العلم : 7
..........................................................................................................................

........................ 
ـ أهمية الدعوة إلى التوحيد :8

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

:  فضل الدعوة إلى التوحيدـ 9
..........................................................................................................................

.............. 
:  أهمية طلب العلم الشرعيـ 10

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

 
 

 تقييم المهارة حد أدنى  المهارة

  ال يعمل بالعلم وما يتضمنه ودليله

  ال يعرف وجوب الصبر في الدعوة وثمرة الصبر

  ال يدرك من الخاسر والرابح وعظمة سورة العصر

  ال يتحل بالصبر في الدعوة إلى هللا

 
 

 صل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( فيما يلي :
 العمود ) ب ( العمود ) أ (

 يتحلى بالصبر                                           مما يتضمنه العمل بالعلم
 

    يواجه الداعي بعض الصعوبات فماذا يفعل

        
                   وهداية الناس–جزيل من هللا الثواب ال 



 ) الفترة األولى (    لقياس المهارات  اختبار
  

 :......................................................... اسم الطالب               التوحيدالمادة :               االبتدائي  الخامس الصف :  الصف    

 
                                             

                                  ثمرة الصبر
                                                                                        

           فعل ما أمر به هللا –االعتقاد الصحيح
 ورسوله

 
               من الخاسر في سورة العصر  
             

      وتواصوا بالصبر -وتواصوا بالحق   -وعملوا الصالحات–الذين آمنوا 
 

 اإلنسان                           من الرابح في سورة العصر     
 

 

 

 


