
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوراق القياس  حقيبة
 واالختبارات التحريرية

  ملواد العلوم الشرعية 

ولية
أ
 في الصفوف ال

 الصفين ) الثاني والثالث (
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 مقر العمل الوظيفة االسم م

 مكتب التعليم برابغ مشرفة صفوف أولية نائله بركه الزنبقي 1

 مكتب التعليم برابغ مشرفة صفوف أولية أمل محمد العوفي 2

 برابغ 3ب معلمة أريج رويعي البالدي 3

 برابغ 3ب معلمة آمال حمدي الغانمي 4

 تمايا 1ب معلمة ايمان دخيل ربه السليبهي 5

 تمايا 1ب معلمة تهاني عمران املغربي 6

 األبواء 1ب معلمة تهاني حماد الولدي 7

 القضيمة 1ب معلمة جبرة بلقاسم الشهري  8

 األهليةب ربى املعالي  معلمة غادة جمعان البالدي 9

 مستورة 1ب معلمة ماجدة حمود السهلي 10

 مستورة 1ب معلمة مشاعل فهد الحجام 11

 القضيمة 1ب معلمة ندى أحمد الريثي 12

 مغينية 1ب معلمة نايفه عبدهللا املطيري  13

 برابغ 5ب معلمة نوره عبدهللا الزهراني 14

 القضيمة 1ب معلمة نوره شعف الحارثي 15
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
 مكتب التعليم برابغ
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 التالية:  الفراغات  يأكمل - السؤال األول:

 ................................. أبواب ............................  المسجد أقول اللهمعند دخول ـ 1

 وال حول .............................توكلت ...............................عند الخروج من المنزل أقول :ـ 2

 إال باهلل...........................وال  

 ....................................:. عند الخروج من  الخالء أقول 3

 

 صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب (:  - السؤال الثاني:

 ب  أ

بسم هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا   دعاء الخروج من المسجد
 وعلى هللا ربنا توكلنا

بك من بسم هللا اللهم إني أعوذ   دعاء دخول المنزل
 الخبث والخبائث

 اللهم إني أسألك من فضلك  دعاء دخول الخالء

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

حفظ األذكار الشرعية عند دخول المسجد والمنزل  4
 والخالء والخروج منها

    

 الصف: الثاني / 
 والسلوكالمادة : الفقه 

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 

 يلي : ما يأكمل - السؤال األول:

 ............................................ أقول: أعطسـ عند 1

 :....................................... للعاطس  أقول  ـ 2

ــي : يهديكم أقول . 3 ـــنِّ
ُ
ــت ِّ

ــم 
َ

 .........................ويصلح  .............................ملن ُيــش

 

 صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب (:  - السؤال الثاني:

 ب  أ

الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما   أقول عند النوم                         

 أماتنا و إليه النشور 

 باسمك اللهم أموت وأحيا  أقول عند االستيقاظ من النوم

         

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل 90
 %100من 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل من 

80% 

المحافظة على آداب العطاس والنوم وحفظ   5
 األذكار الشرعية عند العطاس والنوم

 

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  األول االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

يحافظ على النظام ويطبق آداب الصحبة  2
والتعامل مع الخدم والعمال ومشاركة 

 األقارب في األفراح

     

المسجد حفظ األذكار الشرعية عند دخول  4
 والمنزل والخالء والخروج منها

     

المحافظة على آداب العطاس والنوم وحفظ  5
 األذكار الشرعية عند العطاس والنوم

     

 

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  األولاالختبار التحريري 

 الخاطئة :( أمام العبارة ᵡأمام العبارة الصحيحة وعالمة ))√( ضعي عالمة   -1س

 (               ي اآلخرين بلسانه ويده .       ) ـ أصاحب من يؤذ1

 ( ام .               )           ـ أركب في حافلة المدرسة بانتظ2

 )             ( ـ أهنئ أخي بمناسبة تفوقه في دروسه .         3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناسبها من العمود )ب( كل عبارة من العمود )أ( بما يصل  -2س

 العمود)ب(  العمود )أ(

 أصفح عنه وال أرد عليه  عيادة المريض

 أنفعهم للناس  إذا شتمني أحد فإني 

 من حق المسلم  أحب الناس إلى هللا

 

 مايلي : يأكمل -3س

 ـ عند دخول المسجد أقول: ............................................1

 ـ عند الخروج من المنزل أقول :.......................................2

 :.......................................................ـ عند دخول الخالء أقول 3

 اإلجابة الصحيحة من بين األقواس  ياختار -4س

 [   الحمد هلل     ـــ      يرحمك هللا    ]ول إذا عطست            ـأق ـ1 

  ـول عند النومـ أق2 

 [  بعد ما أماتنا واليه النشورالحمد هلل الذي أحيانا     ـــ    باسمك اللهم أموت وأحيا    ] 

 

 انتهت األسئلة

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 

 ضعي كل كلمة مما يأتي في مكانها املناسب: -السؤال األول :

     أظفاري          -اليدين             -    الـمنديل          -النفايات       

 .................... قبل األكل يجنبني التلوث بإذن هللا.غسل -1

 ..لنظافة أنفي...........................أستخدم -2

 ...............................أحرص على عدم إطالة -3

 ... في مكانها المخصص...........................أضع -4

 أمام العبارة الخاطئة:× ( العبارة الصحيحة وعالمة ) ( أمام  √المة )ع ضعي -السؤال الثاني :

 أصب الماء في المرحاض قبل الخروج من دورة المياه         )         ( .1

 إذا انسكب العصير على مالبسي فإنني أُْبــِقـــيـَهــا  علّي        )         ( .2

 )         (   أكتب على جدار المدرسة                                        .3

 عند البدء باألكل أسمي هللا                                         )         ( .4

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     تطبيق آداب النظافة في البدن 6

     تطبيق آداب النظافة في المالبس والمكان 7

     التأدب بآداب األكل والشرب  8

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 

 ضعي كل كلمة مما يأتي في مكانها املناسب: -السؤال األول :

    أمــــام         -    مديــنــتـــي         -      نسقي        -     إيذاء

 .األشجار لنستفيد منها ....................-1

 ...الحيوان محرم......................-2

 ال ألقي المهمالت ................ منزل جاري.-3

 ............................... أحافظ على نظافة-4

 أمام العبارة الخاطئة:× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √المة )ع ضعي -السؤال الثاني :

 )         (         أعبث بحديقة المدرسة                                .1

 )         (         المصباح عند خروجي من غرفتي            أطفئ .2

 )         (                                  أحافظ على نظافة المسجد   .3

 )         (             ال أسرف في استخدام الماء أثناء الوضوء      .4

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     المحافظة على الممتلكات العام والخاصة  9

     المحافظة على البيئة 10

     االقتصاد في استعمال الماء والكهرباء  11

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  الثانياالختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      تطبيق آداب النظافة في البدن 6

      تطبيق آداب النظافة في المالبس والمكان 7

      التأدب بآداب األكل والشرب 8

      على الممتلكات العامة والخاصةالمحافظة  9

      المحافظة على البيئة 10

      االقتصاد في استعمال الماء والكهرباء 11

 

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  الثانياالختبار التحريري 

 ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة -السؤال األول :

 أغير مالبسي فقط   (    -أغتسل وأتنظف وأغير مالبسي     فإنني :)  إذا كان يوم الجمعة -1

 لنظافة أنفي    اليدين    (       -أستخدم )    المنديل       -2

 أسمي هللا  (     -عند البدء باألكل )  أحمد هللا      -3

 :ضعي كل كلمة مما يأتي في مكانها املناسب -السؤال الثاني :

 نظافة         -    الماء         -قطعـــهـــا              -الــمصباح     

 أنا أحافظ على ..................... المسجد -1

 أطفيء ................ عند خروجي من غرفتي. -2

 ال أسرف في استخدام ................... أثناء الوضوء -3

 ........................ورمي النفايات حولهاأحافظ على األشجار بعدم  -4

 ( √اختاري السلوك الصحيح بوضع إشارة )  -: السؤال الثالث

 رأيت أخي الصغير يلحق هرة ليضربها:

 )       ( اتركه وشأنه 

 ( أساعده في ضرب الهرة.       )

 )       ( أنهاه وأبين له أن إيذاء الحيوان محرم

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 

 

 الفراغات فيما يلي:اكملي -السؤال األول :

 -فروض الوضوء هي :  

 غسل ............................. ومنه المضمضة و ...............................-1

 .........................من أطراف األصابع إلى...............................غسل -2

 ................................................................... ومـنـه ......مسح -3

 ..........................إلى الكعبين...........غسل -4

 بين أعضاء الوضوء. ...............................-5

 بين أعضاء الوضوء. ..................................-6

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

 ذكر فروض الوضوء.  12
 

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 قياس ورقة

 

 

 ضعي الكلمات املناسبة في الفراغات التالية :.  السؤال األول:

 المواالة  (   -)  الترتيب                               

 

األعضاء أثناء الوضوء فصالً طويالً  أالا يفصل بين غسل -1

 يسمى..................

 

أن يغسل المتوضئ الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ؛ثم يمسح الرأس ثم يغسل  -2

 الرجلين إلى الكعبين فال يقدم بعضها على بعض  

 يسمى ................

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     التفريق بين الترتيب والمواالة في الوضوء.  14

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 :الخاطئة ةأمام العبار )×( الصحيحة وعالمة  ة( أمام العبار √السؤال األول :. ضعي عالمة ) 

 أكل لحم اإلبل )     (من نواقض الوضوء  -1

 عدد نواقض الوضوء خمسة   )      ( -2

 

 السؤال الثاني :.اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :.

 األبقار ( –اإلبل  –من نواقض الوضوء أكل لحم   ) األغنام  -1

 النوم ( –من نواقض الوضوء   ) االستحمام  -2

 

 السؤال الثالث :. أكملي الفراغات التالية :.

 

الوضوء الخارج من السبيلين مثل  من نواقض -3

 ....................و..................و..........................

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     ذكر نواقض الوضوء.  16

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 قياسورقة 

 

 

 السؤال األول :. ارسمي دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

 الركن الثالث من أركان اإلسالم.-الصالة هي:         أ

 .الركن الثاني -ب    

 الركن الرابع.-ج     

 

 

 السؤال الثاني :. اكملي الفراغات فيما يلي:

: ) ُبــنـِــَي اإلسالم على خـمـس : شهادة أن ال إله إال هللا و أن محمداً  ] قال رسول هللا .1

 رسول هللا و.............................. ، و إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت(

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

معرفة أن الصالة هي الركن الثاني من أركان  18
 اإلسالم والدليل على ذلك

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  الثالث االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      ذكر فروض الوضوء  12

      التفريق بين الترتيب والمواالة في الوضوء  14

      ذكر نواقض الوضوء  16

معرفة أن الصالة هي الركن الثاني من  18
 أركان اإلسالم والدليل على ذلك

     

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  الثالث االختبار التحريري 

  :ول  فروض الوضوءضعي دائرة ح  -1س

 

 إيتاء الزكاة                المواالة                        غسل الوجه ومنه المضمضة واالستنشاق 

       مسح الرأس ومنه األذنان        غسل اليدين  من أطراف األصابع إلى المرفقين         النوم      

 أكل لحم اإلبل                           النية              الترتيب           البول                     

 لى الكعبين غسل الرجلين إ                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( : -2س

 

 

أال يفصل بين غسل  األعضاء أثناء  .1

 الوضوء فصال طوياًل .

 

أن يغسل المتوضئ الوجه ثم اليدين  .2

إلى المرفقين ، ثم يمسح الراس ، ثم 

الرجلين إلى الكعبين فال يقدم يغسل 

 بعضها على بعض .

 الترتيب                       

                        

 

المواالة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ب أ

 اقلبي الصفحة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة  الثالث االختبار التحريري تابع 

 ذكري نواقض الوضوء ؟ ا -3س

1- ................................ 

 

2-  ............................... 

 

3- ................................ 

 

 

 اإلجابة الصحيحة : ضعي دائرة حول  -4س

 

 الركن الثاني من أركان اإلسالم هو :  .1      

 

  شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا 

  إقام الصالة 

  الزكاةإيتاء 

 صوم رمضان 

 حج البيت 

 

 .الدليل على أن الصالة ركن من أركان اإلسالم هو: 2 

  ُبــنـِــَي اإلسالم على خـمـس : شهادة أن ال إله إال هللا و أن  ]قال رسول هللا ( :

 محمداً رسول هللا وإقام ، و إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت(

  إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن  : ) ]قال رسول هللا

 صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر (

 

 انتهت األسئلة

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 أكملي الفراغات التالية : -ألول :السؤال  ا

 اسمك وتعالى............................وبحمدك و........................... دعاء االستفتاح هو سبحانك -1

 

 .غيرك.........................و.....................

 

 ........................................... أقول في الركوع -2

 

 ................................. أقول في الرفع من الركوع -3

 

 ...................................... أقول في السجود -4

 

 ...................................... أقول بين السجدتين -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

حفظ دعاء االستفتاح واألذكار المشروعة في  19
والسجود والجلسة بين الركوع والرفع منه ، 

 السجدتين والجلوس للتشهد األول واألخير

    

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 -التالية : السؤال األول : أكملي الفراغات

عليك السالم ...........................و...........................التشهد األول هو التحيات هلل و -1

 ........................وبركاته ،السالم............................. ورحمة.................... أيها

عبده ..................أن إال هللا وأشهد........................عباد هللا الصالحين أشهد أن وعلى

 ورسوله 

 ...............ل علىاللهم ص -: وهي ]يشمل التشهد والصالة على النبي  التشهد األخير -2

 نك حميدإ.................. لوعلى آ.................. كما صليت على .....................،وعلى

 كما باركت على.......................... وعلى آل.................. مجيد وبارك على

  نك حميد مجيدإ إبراهيمل آ  وعلى ...............

 -السؤال الثاني:  اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 ( الثالثة -األولى    -الثانية )       دعاء االستفتاح في الركعةأقول -1

 سبحان ربي األعلى (   -)سبحان ربي العظيم                   أقول في الركوع     2

 ( لي _  ربي اغفر  ) سمع هللا لمن حمده                  أقول بين السجدتين-3

 

 -:أمام العبارة الخاطئة× ( (أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضعي عالمة )  -السؤال الثالث  :

 أقول في السجود سبحان ربي األعلى        )      (  -1

 أقول في الرفع من الركوع سمع هللا لمن حمده  )    ( -2

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

حفظ دعاء االستفتاح واألذكار المشروعة في الركوع والرفع   19
منه ، والسجود والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد األول 

 واألخير

    

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 األعضاء السبعة التي يجب السجود عليها ؟عددي  -السؤال األول:

1.-................................................................. 

.2-................................................................. 

3-.................................................................. 

4-.................................................................. 

 

 

 -اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: -لثاني:السؤال ا

 

 الرابعة ( –األولى   -بعد الركعة ) الثانية  أقرأ التشهد فقط -1

 

 ( األخيرة – ى)األول والصالة على النبي بعد الركعة  التشهد أجلس في آخر صالتي وأقرأ -2

 

                                                                                    

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     ذكر األعضاء السبعة التي يجب السجود عليها  21

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     التمييز بين التشهد األول والتشهد األخير  22

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكتبي األعضاء السبعة التي يجب السجود عليها -السؤال األول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     ذكر األعضاء السبعة التي يجب السجود عليها 21

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

... 

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

... 

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

. 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 
........................................... 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفراغات فيما يلي :ال األول: السؤ 

 

موضع التشهد األول في الجلوس بعد الركعة ............... من صالة الظهر و صالة  .1

 ............... وصالة ................ وصالة العشاء.

 ]........................ و ....................... على النبي  التشهد  التشهد األخير يشمل .2

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                               

                                                                                  

 

 

       

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     التمييز بين التشهد األول والتشهد األخير  22

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة الرابع االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

حفظ دعاء االستفتاح واألذكار المشروعة  19
في الركوع والرفع منه ،والسجود وبين 

 السجدتين  

     

ذكر االعضاء السبعة التي يجب السجود  21
 عليها 

     

      التمييز بين التشهد األول والتشهد األخير  22

 

 

 التوقيع: .......................................     اسم معلمة المادة : ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة الرابع االختبار التحريري 

  صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( -1س

 ب  أ
 سمع هللا لمن حمده ، ربنا ولك الحمد  أقول في الركوع

 سبحان ربي العظيم  بين السجدتينفي الجلوس أقول 

 ربي اغفر لي ، ربي اغفر لي  أقول عند الرفع من الركوع

 سبحان ربي األعلى  أقول في السجود

 

 عددي األعضاء السبعة التي يجب السجود عليها ؟  -2س 

1- ..................................... 

2-  .................................... 

3-  ................. .................... 

4-  ..................................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فيما يلي : أمام العبارة الخاطئة )×( عالمة و ( أمام العبارة الصحيحة √ضعي عالمة ) -3س

 موضع التشهد األول بعد الركعة األولى    )       (.   -1

 

 موضع التشهد األخير بعد الركعة األخيرة  )       (.   -2

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 اقلبي الصفحة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  الفقه والسلوك لمادة الرابع االختبار التحريري تابع 

 

 املناسب أمام العبارات التالية :ضعي املصطلح   - 4س

  

 

الم علينا التحيات هلل والصلوات والطيبات ، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته ، الس -1

 ين،  أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وعلى عباد هللا الصالح

 

 

اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم،  إنك  -2

حميد مجيد ، وبارك على محمد،  وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل 

 إبراهيم ، إنك حميد مجيد . 

 

 

 

 سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وال إله غيرك. -3

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

 

 التشهد األول  التشهد األخير 

 

 

 دعاء االستفتاح

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 من الذي نعبده وحده الشريك له ؟ السؤال األول : 

 

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

 رتبي الكلمات التالية : :  السؤال الثاني

 ربنا -هللا     -هو     -رب       -واحـد       -الـعـالـميـن     

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

 اكملي الفراغات فيما يلي: :  السؤال الثالث

 .........................من آثار رحمة هللا إنزال ........................... وإنبات  .1

 ]من رحمة هللا إنزال القرآن وإرسال النبي ........................  .2

 السؤال الرابع : صلي العمود ) أ  ( بما يناسبه من العمود ) ب( 

 ب  أ

قوله تعالى:}وما أرسلناك إال   الدليل على أن هللا هو الواحد
 رحمة للعالمين {

 الرحمن الرحيمالدليل على أن هللا هو 
 

 قوله تعالى: } قل هو هللا أحد{ 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

% إلى 90متقنة للمعيار من  %100متقنة للمعيار بنسبة 
 %100أقل من 

% 80متقنة للمعيار من 
 %90إلى أقل من 

غبر متقنة للمعيار 
 %80أقل من 

1 
 بيان معاني هللا الواحد ودليله

    

معنى هللا الرحمن الرحيم بيان  2
 ودليله

    

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 :باختيار الكلمة املناسبة اكملي الفراغات فيما يليالسؤال األول : 

 لعبادته       -       يراني      -يسمعني                        

 هللا  ..............................أطيع والدي ، ألن  .1
 أجتنب الكذب آلن هللا  ................................ .2

 وحده ال شريك له. .........خلقنا هللا  ......................... .3

 

 : صلي العمود ) أ  ( بما يناسبه من العمود ) ب(  السؤال الثاني

 ب  أ

قوله تعالى:}وما خلقت الجن   البصيرالدليل على أن هللا هو السميع 
 واإلنس إال ليعبدون {

 ) لماذا خلقنا هللا(الدليل على 
 

قوله تعالى: } ليس كمثله شيء  
 وهو السميع البصير{

 

 

 

 

 

       

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان معانى هللا السميع البصير ودليله 3

     ذكر لماذا خلقنا هللا مع الدليل 4

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  التوحيدلمادة األول االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      بيان معاني هللا الواحد ودليله 1

      بيان معاني هللا الرحمن الرحيم ودليله 2

      ودليلهبيان معاني هللا السميع البصير  3

      ذكر لماذا خلقنا هللا مع الدليل 4

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف التوحيد لمادة األول االختبار التحريري 

 اكملي الفراغات فيما يلي: -1س

 دعائي    -واحد        - أحسن          -أفعالي                

 ربنا ................... هو هللا رب العالمين .1

 من رحمة هللا أن خلقنا في ............... تقويم  .2

 هللا يسمع .................  ويرى .......................... .3

 

  صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب (-2س 

 ب  أ

الدليل على أن هللا هو السميع 
 البصير

قوله تعالى:}وما خلقت الجن  
 واإلنس إال ليعبدون {

 على ) لماذا خلقنا هللا( الدليل
 

قوله تعالى:}وما أرسلناك إال  
 رحمة للعالمين {

قوله تعالى: } ليس كمثله شيء   الدليل على أن هللا هو الواحد
 وهو السميع البصير{

الدليل على أن هللا هو الرحمن 
 الرحيم

 

 قوله تعالى: } قل هو هللا أحد{ 

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 األولىالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 رتبي الكلمات التالية : السؤال األول : 

 عظيم . –عبادة  –شرف  –هللا 
 

 

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

 :  من بين األقواس السؤال الثاني :  اختاري اإلجابة الصحيحة 

 

 العبادة (  –من األقوال واألعمال.                ) السالم ضاه ير يحبه هللا و هي كل ما -1

 الغش (  –) الصالة  .                                                      من أمثلة العبادة -2

 

 السؤال الثالث :  أكملي الفراغات التالية : 

 

الذي خلقكم ...................................................................تعالى : ) يا أيها الناس  هلوقالدليل على العبادة 

 والذين من قبلكم لعلكم تتقون(

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
 %100بنسبة 

متقنة للمعيار من 
% إلى أقل من 90

100% 

متقنة للمعيار من 
% إلى أقل من 80
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل من 

80% 

5 
 بيان أن عبادة هللا  شرف عظيم.

    

6 
 ذكر معنى العبادة ودليلها وأمثلتها

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 السؤال األول : صلي العمود ) أ ( بمايناسبه من العمود ) ب ( :

 ب  أ

 الشرك   أعظم ما أمر هللا به

 الناس  أعظم ما نهى هللا عنه

 التوحيد  

 

 السؤال الثاني :  اختاري الكلمة املناسبة بوضعها أمام الدليل :   

 الشرك       -    التوحيد    

 )                 ( قال تعالى : ) واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا (  

   (ن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوتفي كل أمة رسوال أ ) ولقد بعثنا( قال تعالى:)                   

 

  

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
 %100بنسبة 

% 90متقنة للمعيار من 
 %100إلى أقل من 

متقنة للمعيار من 
% إلى أقل من 80
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل من 

80% 

بيان أعظم ما أمر هللا به مع  7
 الدليل .

    

بيان أعظم ما نهى هللا عنه  8
 مع الدليل .

    

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف   التوحيدلمادة  الثانياالختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

للمعيار  متقنة
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

5 
      بيان أن عبادة هللا  شرف عظيم.

6 
      ذكر معنى العبادة ودليلها وأمثلتها

7 
      بيان أعظم ما أمر هللا به مع الدليل .

8 
      أعظم ما نهى هللا عنه مع الدليل .بيان 

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  التوحيد لمادة الثاني االختبار التحريري 

 رتبي الكلمات التالية : :  -1س

 عظيم . –عبادة  –شرف  –هللا 

 

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

 :  أكملي الفراغات التالية :  -2س

 ............................و ........................ه هللا ويرضاه من ......يحب العبادة هي كل ما -1

 من أمثلة العبادة .............................. و ...................................... -2

الذي ...................................................................تعالى : ) يا أيها الناس  هلوقالدليل على العبادة  -3

 خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون(

 :  اختاري اإلجابة الصحيحة من بين القوسين : -3س

 التوحيد  (  -أعظم ما أمر هللا به       ) الشرك   -1

 التوحيد (  -أعظم ما نهى هللا عنه    ) الشرك   -2

 صلي العمود ) أ ( بمايناسبه من العمود ) ب ( ::  4س 

 ب  أ

قال تعالى : واعبدوا هللا وال تشركوا به   بهأعظم ما أمر هللا 

 شيئًا (

قال تعالى : ) ولقد بعثنا في كل أمة   أعظم ما نهى هللا عنه

 رسوالا أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت(

    

 

 

 انتهت األسئلة

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 السؤال األول : أكملي الفراغات التالية : 

 ........بن ...................بن عبد المطلب بن ......................... ...نبيي هو........ .1

 عام ............................ .........................  ولد النبي صلى هللا عليه وسلم في  .2

 بعث هللا النبي صلى هللا عليه وسلم وعمره.................عاًما.  .3

 وسلم إلى ............................... هاجر النبي صلى هللا عليه  .4

 يوم االثنين  ........................] في  توفي النبي  .5

 يناسبه من العمود ) ب ( :   السؤال الثاني :  صلي العمود ) أ ( بما

 ب  أ

محمُد أبا أحٍد  قال هللا تعالى :) ماكان  أفضل األنبياء وخاتمهم 

من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم 

 النبيين(

 ]الدليل على فضل النبي محمد 
 

 هـ 11عام 

 ]توفي النبي 
 

 ]محمد 

 ]الدليل على حسن خلق الرسول 
 

 وإنك لعلى خلق عظيم (ال تعالى :)ق

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة 
للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% إلى 90من 

 %100أقل من 

متقنة للمعيار من 
% إلى أقل من 80
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل من 

80% 

، ومولده، وصفاته ،وبعثته، ]بيان نسب النبي  10

 وهجرته، ووفاته، وفضله مع الدليل

    

11 
     .الدليل مع ]بيان صفات الرسول  

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

  السؤال األول : أكملي الفراغات التالية :

 تتضمن دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم شيئين هما :   -1

 .............................األمر بـ ...... - 

 النهي عن .................................... -        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تتضمنه دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم :   السؤال الثاني :  اختاري الدليل املناسب على ما 

 

 قال تعالى : )) قل هو هللا أحد (( (         )   

وداعيًا إلى هللا بإذنه  )         ( قال تعالى : ))يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهًد ومبشًرا ونذيًرا    

 وسراًج منيًرا ((

 اختاري اإلجابة الصحيحة وضعي على رقمها دائرة:السؤال الثالث : 

 : ]أرسل هللا محمداً 
 لمعرفة حال الناس قبل اإلسالم. .1

 لدعوة الناس إلى عبادة هللا وحده وترك عبادة ماسواه. .2

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار بنسبة 
100% 

% 90متقنة للمعيار من 
 %100إلى أقل من 

% 80متقنة للمعيار من 
 %90إلى أقل من 

غبر متقنة للمعيار 
 %80أقل من 

بيان دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم  12
 تتضمنه مع الدليل. وما

    

ذكر الحكمة من إرسال محمد صلى هللا  13
 عليه وسلم مع الدليل.

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  التوحيد لمادة الثالث االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان نسب النبي صلى هللا عليه وسلم، ومولده،  10
وصفاته ،وبعثته، وهجرته، ووفاته، وفضله مع 

 الدليل

     

 مع وسلم عليه هللا صلىبيان صفات الرسول   11
 .الدليل

     

بيان دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم وما تتضمنه  12
 مع الدليل.

     

ذكر الحكمة من إرسال محمد صلى هللا عليه وسلم  13
 مع الدليل.

     

 

 

 .......................................اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  التوحيد لمادة الثالث االختبار التحريري 
 

 السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة من بين  القوسين :  

 (    \آدم  –   ] محمد   -   \نوح)   خاتم األنبياء عليهم السالم هو  -2

 (  عام الهجرة   –  عام الفيل  في )  ]ولد النبي   -3

 (   عاًما  40   –   عاًما  30وعمره  )  ]عث هللا النبي ب  -4

 (   المدينة المنورة       –    مكة المكرمة    إلى )  ]هاجر النبي   -5

 ]عددي ثالثة من صفات الرسول السؤال الثاني :   

1      ......................................2  ....................................3................................. 

  السؤال الثالث : أكملي الفراغات التالية : 

والنهي عن  ......................شيئين هما : األمر بـ ........ ] من دعوة النبيتتض  .1

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

 وحده وترك عبادة ماسواه ....................... عبادة  لدعوة الناس إلى ]أرسل هللا محمد  .2

 السؤال الرابع : اختاري الدليل املناسب على ما تتضمنه دعوة النبي : 

 )           (  قال تعالى : )) قل أعوذ برب الناس ((

وداعيًا إلى هللا بإذنه )           ( قال تعالى : )) يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهًدا ومبشًرا ونذيًرا 

                                                                        منيًرا (( وسراًجا 

 انتهت األسئلة

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 السؤال األول : أكملي الفراغات التالية : 

 .......................... ] حكم محبة النبي – 1

 .......................... يوم كان معه ]من أحب النبي  – 2

 

 : ]املناسب على وجوب محبة النبي  السؤال الثاني : اختاري الدليل

 )     ( قال النبي ) ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ( 

 )      ( قال تعالى } الحمد هلل رب العالمين { 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

 ودليلها وثمرتها ]بيان وجوب محبة النبي  14
    

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الرابعة الفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود  ) ب ( السؤال األول : 

 

 السؤال الثاني : أكملي الفراغات التالية :

كان الصحابة يصدقون ما يذكره النبي ومن ذلك موقف أبي بكر في قصة  – 1

 )........................( 

 

 ب  أ

   ] يجب تصديق النبي – 1
 

 ]عنه النبي  ما نهى

 ]يجب طاعة النبي  -2
 

 خبار فيما ذكره من األ   

 يجب اجتناب  – 3
 

 ]النبي  بما شرعه

 يجب أن نعبد هللا  - 4
 

 فيما أمر به 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

15 
 وطاعته مع التمثيل ]ذكر محبة الصحابة للنبي 

    

16 
     ]بيان حقوق النبي 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الرابعة الفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: الطالبةاسم 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 وتوقيره :ألول :  لوني األمثلة التي تدل على تعظيم القرآن الكريم السؤال ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني : اختاري الدليل املناسب على تعظيم القرآن وتوقيره: 

 لباب () كتاٌب انزلناه إليك مبارٌك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األ )       ( قال تعالى 

 )      ( قال تعالى ) وإنك لعلى خلق عظيم (  

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان ما يجب على المسلم نحو القرآن العظيم مع الدليل  17

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الرابعة الفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

ستعاذة عند اال

 قراءته 

الطهارة عند 

 قراءته 

   وضع الكتب فوقه

  عدم االنصات إليه

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  التوحيد لمادة الرابع االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

14 
      ودليلها وثمرتها ]بيان وجوب محبة النبي 

15 
وطاعته مع  ]ذكر محبة الصحابة للنبي 

 التمثيل

     

16 
      ]بيان حقوق النبي 

بيان ما يجب على المسلم نحو القرآن العظيم  17
 مع الدليل

     

 

 

 التوقيع: .......................................اسم معلمة المادة : ............................................      

 

 

 

 

 

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الرابعة الفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثاني للصف  التوحيد لمادة الرابع االختبار التحريري 

 : باختيار الكلمة املناسبة الفراغات التالية: أكملي  1س

 القرآن    -طاعته          -واجبة         -      اإلسراء والمعراج

 .............................. ] حكم محبة النبي – 1

 بّينه موقف أبي بكرفي قصة .................... ] تصديق الصحابة للنبي – 2

 يجب علينا تعظيم ..............................وتوقيره  – 3

 ............................................. ] من حقوق النبي -4

 

 :  صلي العمود ) أ ( بما يناسبة من العمود  ) ب (2س 

 ب  أ

إليك أنزلناه  قال تعالى } كتاب  – 1

ولوا أوليتذكر  هآيات وا مبارك ليدبر

 لباب {األ

 

 ] محبة النبي  

أحدكم حتى أكون أحب يؤمن  } ال -2

 جمعين {أوالناس  هووالده من ولد هإلي

 

 تعظيم القران وتوقيره     

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

 الصف: الثاني / 
 المادة : التوحيد

 الرابعة الفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 :ةتاليي الفراغات الملكأالسؤال االول : 

 

 عند دخول الخالء أقدم رجلي .......................... .1

 عند الخروج من الخالء أقدم رجلي ..................... .2

من آداب قضاء الحاجة أجتنب ..................... القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في غير  .3

 البنيان.

 يحرم قضاء الحاجة في .............................. و .................................. .4

 ال ..................... عند قضاء الحاجة. .5

 ...................... أو شيئاً فيه ذكر هللا عز وجل.ال أُْدِخُل معي في الحمام .. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل 90
 %100من 

للمعيار من  ةمتقن
% إلى أقل 80
 %90من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل من 

80% 

     ذكر آداب قضاء الحاجة 1

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 :باختيار الكلمة املناسبة ةتاليالفراغات الي ملكأول : السؤال األ 

 االستجمار            -االستنجاء               

مسح مخرج البول والغائط باألحجار أو المناديل حتى تزول النجاسة ويسمى هذا العمل   .1

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

 ..............................غسل مخرج البول والغائط حتى تزول النجاسة ويسمى هذا العمل   .2

 

 صنفي الكلمات التالية بوضع كل كلمة في الحقل املناسب::  ثانيالسؤال ال

 ورق فيه ذكر هللا -المناديل     -األحجار         -الروث         -العظام           -الورق            

 االستجمار بهااألشياء التي يحرم  األشياء التي يجوز االستجمار بها

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل 90
 %100من 

للمعيار من  ةمتقن
% إلى أقل 80
 %90من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل من 

80% 

     بيان معنى االستنجاء واالستجمار والفرق بينهما 2

يجوز االستجمار بها واألشياء ذكر األشياء التي  3
 التي يحرم االستجمار بها

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 عددي األشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها عند الصالة مع ذكر الدليل على واحد منها:ول : السؤال األ 

1. .................................. 

2.  ................................... 

3. ....................... .............. 

 (...............................الدليل قوله تعالى  ) ..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل 90
 %100من 

للمعيار من  ةمتقن
% إلى أقل 80
 %90من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل من 

80% 

بيان األشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها عند  4
 الصالة مع الدليل

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 ارسمي دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما يلي:ول : السؤال األ 

 التيـمم هو : 

 مسح الوجه والكفين بالتراب الطهور. .1

 غسل الوجه والكفين بالماء الطهور. .2

 الجسم بالماء الطهور.غسل جميع  .3

 رتبي صور صفة التيمم التالية بوضع الرقم في الدائرة تحت كل صورة::  لثانيالسؤال ا

 

 اكتبي أمام كل حالة الكلمة املناسبة لها مما بين القوسين فيما يلي: : لثالثالسؤال ا

 ضأ    (يتو -)     يـتـيـمـم            

 خروج وقت الصالة  ) ..................( أراد سعد أن يصلي ولم يجد ماء وخشي .1

 أصيب شخص بجرح وال يتضرر باستخدام الماء ) .........................( .2

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل 90
 %100من 

للمعيار من  ةمتقن
% إلى أقل 80
 %90من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل من 

80% 

بيان معنى التيمم وصفته ودليله والحاالت التي  5
 يشرع فيها التيمم

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي  الثالثللصف   الفقه والسلوكلمادة  األولاالختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

1 
 ذكر آداب قضاء الحاجة

     

بيان معنى االستنجاء واالستجمار والفرق  2
 بينهما

     

ذكر األشياء التي يجوز االستجمار بها  3
 التي يحرم االستجمار بها واألشياء

     

بيان األشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها  4
 عند الصالة مع الدليل

     

بيان معنى التيمم وصفته ودليله والحاالت  5
 التي يشرع فيها التيمم

     

 

 

 .......................................اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة األول االختبار التحريري 

 صلي كل كلمة في العمود) أ ( بما يناسبها  من العمود )ب( ول : السؤال األ 

 ب  أ

َمْسُح َمْخَرِج الَبْوِل و الَغاِئِط   االستنجاء
باألَْحجار أو الَمناِديل َحتاى 

َجاَسُة   َتُزول النا

َراِب   االستجمار َمْسُح الَوْجِه و الَكفاْيِن ِبالتُّ
ُهور.  الطا

الَبْوِل و الَغاِئِط َغْسُل َمْخَرِج   التيمم
َجاَسةُ   ِبالَماِء َحتاى َتُزول النا

 

 أمام العبارة الخاطئة:× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضعي عالمة) :  ثانيالسؤال ال

 (    )           عند قضاء الحاجة أستتر عن أنظار الناس      .1

 (        )               أقدم رجلي اليمنى عند دخول الخالء    .2

 يحرم االستجمار بالعظام                             )          ( .3

 أحرص على طهارة بدني وثيابي ومكان صالتي  )          ( .4

 أكملي الفراغات التالية::  سؤال الثالثال

 تدل اآلية على إزالة النجاسة عن ............................ هللا تعالى } وثيابك فطهر { قال   .1

قال هللا تعالى } فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ تدل اآلية على  .2

 مشروعية ........................

 القوسين فيما يلي:أكتبي أمام كل حالة الكلمة املناسبة لها مما بين :  سؤال الرابعال

 يتيمم      -يتوضأ        

ذهب محمد مع أسرته في نزهة برية والجو شديد البرودة ولم يكن معهم مايسخن به ماء الوضوء   .1

).....................( 
 مرض أحمد مرضا ال يتضرر باستخدام الماء )......................( .2

 انتهت األسئلة

 

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 األولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 ي الفراغات االتية :ملكأالسؤال االول : 

 الصالة هي الركن ............... من اركان االسالم .  -1

 حكم صالة الجماعة للرجل ............................ -2

 

 بالعمود ) ب( : هبما يناسب( أالسؤال الثاني : صلي العمود )

 ب  أ

 في سن العاشرة  حكم ترك الصالة

 محرم  يبدأ التأديب بالضرب على ترك الصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان مكانة الصالة وحكمها 7

     معرفة حكم صالة الجماعة في المسجد وفضلها 8

 /  الصف: الثالث
 : الفقه والسلوك المادة

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 تية :ي الفراغات اآلملكأالسؤال االول : 

 من  شروط الصالة 

 ............................... -3         .....................................-2                    ....ـ........................... -1 

 4-.................................                    5......................................         6................................. 

7.................................                     8....................................            9-................................... 

___________________________________________________________________________________________ 

 

     أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:   (X)(أمام العبارة الصحيحة وعالمة√ضعي عالمة )السؤال الثاني : 

 يؤمر الصغير بالصالة عندما يبلغ  سبعة سنوات    )        ( -1

 تصح الصالة بدون وضوء                               )        ( -2

 صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب( :: السؤال الثالث 

 أ                                                           ب                
 حد عورة الرجل في الصالة                         كلها عورة إال وجهها وكفيها

 إلى الركبة من السرة                          حد عورة المرأة في الصالة

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     ذكر شروط الصالة  9

     بيان حد عورة الرجل وحد عورة المرأة في الصالة 10

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 :: صلي العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود  )ب (  السؤال األول 

 ب                                    أ                                   
 من زوال الشمس إلى ان يصير ظل كل شيء مثله                                 صالة الفجر     

 من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس                     الظهر                 صالة

 من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق األحمر                                   صالة العشاء

 من مغيب الشفق االحمر الى نصف الليل                                 صالة المغرب

                                            

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:السؤال الثاني : 

 شروق الشمس(    -معنى القبلة  )   اتجاه الصالة     .1

 المدينة المنورة ( -جهة قبلة المسلمين ) مكة المكرمة        .2

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     تحديد أوقات الصلوات المفروضة 11

     معرفة المراد بالقبلة وتحديد جهتها 12

 /  الثالث الصف:
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 : الخطأ السلوك أمام(×  ) وعالمة الصحيح السلوك أمام( √  )إشارة ضعي السؤال األول:

 )         (                             الصالة بمالبس متسخة  -1

 ازعاج المصلين برفع الصوت                      )         ( -2

 وضع المصاحف في أماكنها المخصصة لها       )         ( -3

 لعب األطفال في المسجد                            )          ( -4

 )          (  دخول المسجد والخروج منه بسكينة ووقار       -5

 

 ::  اكملي الفراغات التالية السؤال الثاني

 أقول عند الدخول إلى المسجد ....................................................... -1

 أقول عند الخروج من المسجد ....................................................... -2

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 األداءمستوى 

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     توضيح أحكام وآداب دخول المساجد والبقاء فيها 13

حفظ األذكار الشرعية عند دخول المسجد والخروج  14
 منه

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 ............................ المدرسة:

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 :األقواس بين من الصحيحة االجابة اختاري السؤال األول : 

 ـب الفرد صالة من أفضل الجماعة صالة وسلم عليه هللا صلى قال -1

 ( درجة 27   –   درجة  25   –   درجات 10  )                        

  على واجبة الجماعة صالة-2

 ( النساء    –    الرجال    – والنساء الرجال)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان فضل صالة الجماعة وحكمها مع الدليل  15

 /  الثالثالصف: 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الثاني االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      بيان مكانة الصالة وحكمها 7

معرفة حكم صالة الجماعة في المسجد  8
 وفضلها

     

      ذكر شروط الصالة 9

بيان حد عورة الرجل وحد عورة المرأة  10
 في الصالة

     

      تحديد أوقات الصلوات المفروضة 11

      معرفة المراد بالقبلة وتحديد جهتها 12

توضيح أحكام وآداب دخول المساجد  13
 فيهاوالبقاء 

     

حفظ األذكار الشرعية عند دخول المسجد  14
 والخروج منه

     

بيان فضل صالة الجماعة وحكمها مع  15
 الدليل

     

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الثاني االختبار التحريري 

 : الخطأ السلوك أمام(×  ) وعالمة الصحيح السلوك أمام( √  )إشارة يضع :األول  السؤال

 (      )  ووقار بسكينة المسجد دخول -1

 (      )      المسجد في األطفال لعب -2

 (      )  اإلسالم من شروط الصالة وال تصح الصالة بدونه  -3

 تجب الصالة على المجنون        )           (-4

____________________________________________ 

 : األقواس بين من الصحيحة جابةاإل  اختاري السؤال الثاني : 

 المسجد إلى الدخول عند أقول/ 1

 ( هللا إال إله ال – رحمتك ابواب لي افتح اللهم – وبحمده هللا سبحان) 

 المسجد من الخروج عند أقول/ 2

   ( فضلك من أسألك إني اللهم – باهلل إال قوة وال الحول – هللا أستغفر)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( :ب)  العامود من يناسبه بما( أ) العامود صليالسؤال الثالث : 

 ب  أ

 جةرد وعشرين بسبع  على الجماعة صالة جبت

 صالة من أفضل الجماعة صالة
 الفرد

 واجبة 

 والنساء الرجال 

 الرجال  الجماعة صالة حكم

     

 

 

 /  الثالثالصف: 
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الثاني االختبار التحريري تابع 

 اكملي الفراغات اآلتية :: السؤال الرابع

 ............................  تقع الكعبة المشرفة في -1

 ........................................... معنى القبلة -2

 ............................ جهة قبلة المسلمين هي -3

 ................. إلى طلوع...........................  وقت صالة الفجر من طلوع -4

 

 رسمي دائرة حول اإلجابة الصحيحة :ا: السؤال الخامس 

 سنوات   ( 9 -سنوات        7     -سنوات      5التمييز هو        )     .سن 1

 وجهها وكفيها (كلها عورة ماعدا     -.عورة المرأة في الصالة   )   من السرة إلى الركبة    2

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 : الكلمة بمعناهاصلي السؤال األول : 

 معناها  الكلمة

 ال يتعبه حفظهما  سنة

 نعاس  ال يؤوده حفظهما

 

 جابة الصحيحة :اإل السؤال الثاني : ارسمي دائرة حول 

 فضل آية الكرسي -1

 (    أعظم آية في القران       –    أطول آية في القران  )        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التالية :اكملي الفراغات السؤال الثالث : 

في األوقات التالية قراءة آية الكرسي  يسن 

 ......................و.........................................و......................

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان فضل آية الكرسي ومعاني المفردات فيها 17

     ذكر المواضع التي يستحب فيها قراءة آية الكرسي 18

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 تية :الفراغات اآل مليول : اكالسؤال األ 

 هلل سبحانه وتعالى ...............................عبادة و  الدعاء -1

 سبحانه وتعالى في بداية الدعاء ، ......................... حمد  داب الدعاء :آمن  -2

 ....................................و حضور  ]على النبي..............................و 

 أمام التصرف الصحيح : √ ( ضعي عالمة ) :  ثانيالسؤال ال

 يحب المزاح ، كيف تتصرف معهأحد أصدقائك ال 

 استمر في المزاح معه                               )            ( -1

 أتجنب المزاح معه احتراماً لمشاعره               )            ( -2

 أترك مصاحبته                                      )            ( -3

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

 بيان  أن دعاء هللا تعالى وحدة عبادة وطاعة  19
 

    

     تطبيق آداب الدعاء 20

 تطبيق آداب المزاح  21
 

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 أمام السلوك الخاطيء:× ( أمام السلوك الصحيح وعالمة ) √ ( ضعي عالمة )  السؤال األول :

 ذكر هللا تعالى             )      ( .1

 )       (  ]الصالة على النبي  .2

 المزاح الكثير            )      ( .3

 االستهزاء باآلخرين     )       ( .4

 قول كفارة المجلس قبل االنصراف  )       ( .5

 

 اكملي الفراغات التالية :  السؤال الثاني :

 ..................أشهد أن ال إله إال  .........................اللهم و  دعاء كفارة المجلس : سبحانك .1

  إليك .......... ..............أستغفرك و 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     آداب المجلس مراعاة 22

     حفظ كفارة المجلس 23

 /  الصف: الثالث
 : الفقه والسلوكالمادة 

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الثالث االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان فضل آية الكرسي ومعاني المفردات  17
 فيها

     

ذكر المواضع التي يستحب فيها قراءة آية  18
 الكرسي

     

      هللا تعالى وحده عبادةبيان أن دعاء  19

      تطبيق آداب الدعاء 20

      تطبيق آداب المزاح 21

      مراعاة آداب المجلس 22

      حفظ كفارة المجلس 23

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الثالث االختبار التحريري 

 

 (: ب)  العامود من يناسبه بما(  أ)  العامود صلي  :األول السؤال

 ب  أ

 ال يتعبه حفظهما  فضل آية الكرسي

 تحفظ من الشيطان  سنة

 نعاس  اليؤوده حفظهما

 

 الكرسي آية قراءة فيها يستحب التي المواضعالسؤال الثاني : اذكري اثنين من 

1-................................................... 

2-................................................... 

 

 يبي بـ   ) نعم ( أو ) ال ( فيما يلي:: أج السؤال الثالث

 أدعو ربي وال أدعو أحداً غيره                          )           ( .1

 من آداب الدعاء أن ال أرفع يدي عند الدعاء            )           ( .2
 المزاح  احترام كبار السن                     )            (من آداب  .3

 

 لوني آداب المجلس ::  رابعالسؤال ال

 

 

 

 

 

 

 

 ةانتهت األسئل

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

االستهزاء  التفسح

 باآلخرين
 السالم 

 البشاشة رفع الصوت
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 

  اكملي الفراغ بالكلمة املناسبة : السؤال األول:

 غيبة    -كذب        -نميمة        

 الطالب عن زميلهم ناصر في غيبته بما يكره يسمى .......................تحدث  .1

 نقل خالد إلى ناصر الكالم السيء الذي قيل فيه يسمى ........................... .2

 أمام اإلجابة الصحيحة:√ ( ضعي عالمة  )  :ثانيالسؤال ال

 جلس سعيد مع زمالئه فاغتابوا أحد الطالب ، كيف يتصرف؟    

 )       ( يشاركهم الغيبة

 )       ( يصمت 

 )       ( ينهاهم عن الكالم المحرم

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     الكالمااللتزام بآداب  24

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

  اكملي الفراغ بالكلمة املناسبة : األول: السؤال

 الرجل     -إطالة ثيابها                  

 إسبال ثيابه. ................................ يحرم على  .1

 حتى تستر قدميها. ................................... المشروع في حق المرأة .2

 أمام اإلجابة الصحيحة:    √ ( ضعي عالمة  )  :ثانيالسؤال ال

 )       ( أشتري كل ما يعجبني من المالبس

 )       ( أعتدل وأشتري ما أحتاج إليه

 أشتري المالبس غالية الثمن  )       (

 

 السؤال الثالث: ارسمي دائرة حول آداب اللباس:

 التيامن النظافة                    اإلسبال للرجل                               

 

 اإلسراف                             الحذر من التشبه المحرم               

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

     بآداب اللباسااللتزام  25

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفراغات التالية :ول : السؤال األ 

  ...................بعدما  .....................دعاء االستيقاظ من النوم : الحمد هلل الذي  .1

 .......................وإليه 

 في المسجد.....................  يحرص المسلم على أداء  الصالة .2

 : الصحيحة فيما يليجابة  السؤال الثاني : اختاري اإل 

 هللا ن  وذكرآالقر راءة اكسب بق -1

 أ / االجر العظيم  من هللا                      ب/ المال والشهرة

 

 منزلية واجبات  ديعندما يكون ل -2

 ذا احتجتإطلب المساعدة أديها بنفسي وأؤب/     سرتيأفراد أحد أمن  ةطلب المساعدأأ/ 

 

 دعاني أبي وأنا أذاكر دروسي : -3

 أ/ أكمل المذاكرة ثم أذهب إليه               ب/ أجيبه ثم أعود للمذاكرة

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     النومحفظ دعاء االستيقاظ من  26

     الحرص على أداء صالة الجماعة 27

     بيان البرنامج اليومي للمسلم 28

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الرابع االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      االلتزام بآداب الكالم 24

      االلتزام بآداب اللباس 25

      حفظ  دعاء االستيقاظ من النوم 26

      صالة الجماعةالحرص على أداء  27

      بيان البرنامج اليومي للمسلم 28

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  الفقه والسلوك لمادة الرابع االختبار التحريري 

 : أمام اإلجابة الصحيحة√ ( ضعي عالمة ) ول : السؤال األ 

 فماذا يفعل؟ كان بدر يلعب بالكرة في فناء المنزل فرمى الكرة بشدة فانكسر مصباح اإلنارة.1

 )       ( يخفي األمر عن والديه

 )       ( يخبر والديه ويعتذر منهما

 فصل أخي ثوبا وعندما لبسه وجده أسفل من الكعبين . ماذا يفعل؟.2

 )      ( يعيده إلى الخياط ليقصره

 )      ( يلبسه وهو طويل

 عندما أستيقظ من النوم أدعو بالدعاء اآلتي:.3

 )       ( الحمد هلل 

 )      ( الحمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور

 عند ذهاب الشاب إلى المسجد :.4

 )      ( يذهب إلى المسجد بخشوع وطمأنينة

 )       ( يجري ويسرع إلى المسجد

 اكملي الفراغ  بالكلمة املناسبة::  ثانيالسؤال ال

 الواجبات  -اإلفطار       -    األذكار   -القرآن           

 .............................الشرعية اليومية وقراءة  ............................أداوم على  .1

 في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة. .................................أتناول  .2

 المنزلية. ........................أحرص على أداء  .3

 

 األسئلةانتهت 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

  

 ورقة قياس

 

 

 :(  ب)  ما يناسبه من العمود (  أ ) السؤال األول :  صلي من العمود

 ( ب)   (  أ  ) 

2 
 

 االحسان

3 
 

 االسالم

1 
 

 االيمان

 

 الفراغات بالكلمات املناسبة :السؤال الثاني: اكملي 

ن تؤمن باهلل و...................وكتبه و......................واليوم اإليمان أ -1

 ...............والقدر خيره وشره .

 اإلحسان هو أن تعبد هللا كأننا ................ فإن لم نكن نراه فإنه يرانا.  -2

...................وأن ................رسول هللا  وإقام اإلسالم هو شهادة أن ال إله إال  -3

 وحج البيت. .................... وإيتاء الزكاة وصوم .................

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةمتقن غير
للمعيار أقل 

 %80من 

     ذكر مراتب الدين ومعانيها 1

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 توحيدالمادة : 

 االولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس                                        

 

 

 :التالية  السؤال األول :  اكملي الفراغات

   أركان االسالم هي 

 أن محمدا ............ .هللاال ..................وشهادة إله إ شهادة أن ال -1

  ................. إقام .... .. -2

 ..............الزكاة   -3

 صوم ....................  -4

    ..................بيت هللا الحرام -5

 السؤال الثاني :  صلي من العمود أما يناسبه من العمود ب:

 

 

 

 ب  أ
 صوم رمضان سالمالشهادتان أعظم أركان اإل 

يجب الحج  في العمر مرة واحدة  
 ليه سبياللمن استطاع إ

ال  أن شهادة خمس على سالماإل بني) النبي قال
 الصالة قاموإ هللا رسول محمدا أنو هللا اال لهإ

 ( البيت وحج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء

 وأن محمدا رسول هللا الهللاشهادة أن ال إله إ  يمانإخراج الزكاة من عالمات اإل 

بعد  عظم اركان االسالمالصالة أ
 الشهادتين.

 يتاء الزكاةإ

 حج بيت هللا الحرام الصيام واجب على كل مسلم

 الصالة قامإ ركان االسالم الدليل على أ

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان أركان اإلسالم ومعانيها ودليلها 2

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 توحيدالمادة : 

 االولىالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

  

 ورقة قياس

 

 

 السؤال االول :  اكملي الفراغ بالكلمة املناسبة:

 هللا ال معبود .....................العبادة إال هللا . معنى ال إله إال -1

عبد هللا  ]معنى شهادة أن محمدا رسول هللا  ............ بأن محمداً  -2

  ونذيرا .............ال نبي بعده أرسله هللا للجن واإلنس بشيرا ...و...

   

 السؤال الثاني :  صلي من العمود أما يناسبه من العمود ب:

 ب  أ

 مرفيما أ ]طاعة الرسول 
 بتعاد عن السرقة والكذبمثل اال

 علم أنه ال اله االهللا(قال تعالى) فأ ن محمد رسول هللادليل شهادة أ

 عنه ] اجتناب ما نهى الرسول
 رسول ولكن رجالكم من حدأ باأ محمد كان ما) قال تعالى 

 (نبيين  ال وخاتم هللا

 مثل المحافظة على الصالة في وقتها ال هللادليل معنى شهادة أن ال إله إ

 

 

 

 

 

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان معنى شهادة ان ال اله اال هللا ودليلها  3

 وما ودليلها هللا رسول محمدا أن شهادة معنى بيان  4
 تتضمنه

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 توحيدالمادة : 

 االولىالفترة التقويمية : 
 ................المدرسة:

............................ 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة ول األاالختبار التحريري 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      ذكر مراتب الدين ومعانيها .  1 

      بيان أركان االسالم ومعانيها ودليلها .  2 

      بيان معنى شهادة أن ال إله اال هللا ودليلها   3 

بيان معنى شهادة أن محمدا رسول هللا   4 
 ودليلها وما تتضمنه .

     

 

 

 ............................................      التوقيع: .......................................اسم معلمة المادة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 توحيدالمادة : 

 االولىالفترة التقويمية : 
 ................المدرسة:

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

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ولاألاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف التوحيد لمادة ول األاالختبار التحريري 

 :(  ب ) ما يناسبه من العمود( أ ) السؤال االول: :  صلي من العمود

 ب  أ
ن لم نكن نراه فإنه هو أن نعبد هللا كأننا نراه فإ  االيمان

 يرانا

 حسان اإل
 ال معبود يستحق العبادة إال هللا

معنى شهادة أن محمد 
 رسول هللا

هو أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
 وشره اآلخر والقدر خيره

 هللا الإ لهإ ال معنى
 نبي بعده االقرار بان محمد عبد هللا ورسوله ال

 

 : لي الفراغات التاليةاكمالسؤال الثاني : 

إال................وأن محمدا قال النبي  : بني اإلسالم على  ...................شهادة أن ال إله   -1

.........هللا وإقام ..................وإيتاء الزكاة و.......................رمضان ...........

 و..................... البيت (.

 أمرنا رسول هللا بالتوحيد ونهانا عن.......................... -2

 لصحيحة :السؤال الثالث : ارسمي دائرة حول اإلجابة ا

 الصالة المحافظة على  -1

 الشهادة أعظم اركان االسالم       -   من عالمات اإليمان                       

 

 ال هللا  هو الدليل على معنى شهادة أن ال إله إ -2

 قال تعالى )  أم نشرح لك صدرك (    -          قال تعالى ) فاعلم انه ال اله اال هللا (         

 

 االسئلةانتهت 

 

 /  الصف: الثالث
 توحيدالمادة : 

 االولىالفترة التقويمية : 
 ................المدرسة:

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

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفرغات التالية:السؤال األول : 

 داء الصلوات ............... المفروضة في ..................أ معنى إقام الصالة هو: .1

 لى هللا..... صلى هللا عليه وسلم تقرباً إالمحددة، بالصفة التي بينها .............

 

 

 : فيما يلي السؤال الثاني:  اختاري اإلجابة الصحيحة

 صالة :الدليل على  وجوب ال

 {وأقيموا الصالة و آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين  }قول هللا تعالى   

 

 {فاعلم أنه ال إله إال هللا  }قول هللا تعالى   
 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان معنى الصالة ودليلها ووجوب اإلخالص في  5
 أدائها.

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفراغات التالية: -السؤال األول:

 .....................للمستحقين كـ  إخراج جزء من ................. وإعطائه معنى الزكاة هو: .1

 و......................تقرباً هلل.

   

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:    -السؤال الثاني:

 على  وجوب الزكاة هو :  دليلال

 { من استطاع إليه سبيالً  وهلل على الناس حج البيت }قول هللا تعالى  
 

 {الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون  موا الصالة وءاتواوأقي }قول هللا تعالى  

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

متقنة للمعيار 
100% 

متقنة للمعيار 
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غير متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان معنى الزكاة ودليلها ووجوب اإلخالص في  6
 إخراجها.

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 الفراغات التالية:كملي ا -السؤال األول:

طرات معنى الصوم هو ترك ........................و.....................وغيرهما من المف .1

 لى هللا....................تقربا إطلوع ........................إلى غروب من

 

 

 الصحيحة: ( أمام اإلجابة  √ضعي عالمة )  -السؤال الثاني :

  هو :  الصيامعلى وجوب دليل ال

الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم  يأيها  }هللا تعالى :  قول)        (

 {تتقون 

 {من استطاع إليه سبيالً  وهلل على الناس حج البيت  }قول هللا تعالى : )         (   

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان معنى الصيام ودليله  ووجوب اإلخالص فيه. 7

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفرغات التالية: -السؤال األول :

 ........شهر .............في أ........................لى...التوجه إ  إلى بيت هللا الحرام هو: معنى الحج

 لى هللا.ألداء المناسك تقربا إ

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة: -السؤال الثاني: 

 على وجوب الحج هو:  دليلال

 {موا الصالة وءاتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقي }قول هللا تعالى  
 

 {من استطاع إليه سبيالً  الناس حج البيتوهلل على   }قول هللا تعالى :       

 صلي كل فقرة في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب( : -: السؤال الثالث

 ب  أ

 ذي الحجة  الحج المبرور ليس له جزاء إال 

 الجنة  يحج المسلمون في شهر

 

 

 

 

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل من 90

100% 

للمعيار من  ةمتقن
% إلى أقل من 80
90% 

للمعيار  ةغير متقن
 %80أقل من 

بيان معنى الحج ودليله ووجوب اإلخالص فيه  -8
 وإدراك فضله

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة الثاني االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 األداءمستوى  
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان معنى الصالة ودليلها ووجوب  5
 اإلخالص في أدائها

     

ووجوب اإلخالص الزكاة ودليلها بيان معنى  6
 في إخراجها

     

بيان معنى الصيام ودليله ووجوب اإلخالص  7
 فيه

     

بيان معنى الحج ودليله ووجوب اإلخالص فيه  8
 وإدراك فضله

     

 

 

 .......................................اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة :التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة الثاني االختبار التحريري 

 

 :  الفراغات التاليةاكملي السؤال األول: 

 ....................المفروضة في ............ ............الصلوات  معنى إقام الصالة هو: أداء  .1

 المحددة.

 من أركان اإلسالم ..........................الصالة هي الركن  .2

 

 : السؤال الثاني

 رتبي الكلمات التالية لتتعرفي على معنى الزكاة:أ/ 

 تقربا إلى هللا – وإعطائه - للمستحقين  -من المال  -كالفقراء والمساكين    -إخراج جزء  
 

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

 

 يلي:ب/ اختاري اإلجابة الصحيحة فيما 

 الدليل على وجوب الزكاة هو :

   {حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتين   }قول هللا تعالى 
 

   {كاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمونوأقيموا الصالة وءاتوا الز }قول هللا تعالى 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة :التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 اقلبي الصفحة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 األولاالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة الثاني االختبار التحريري تابع 

  :السؤال الثالث

 من العمود )ب(: صلي  العمود )أ( بما يناسبهأ/ 

 ب  أ

  الصيام
مكة المكرمة  ىبالتوجه إل ىالتعبد هلل تعال

 في أشهر الحج ألداء المناسك .

 الجنة  الحج هو

  الصوم هو الركن
بترك الطعام والشراب  ىالتعبد هلل تعال

ما من المفطرات من طلوع وغيره
 غروب الشمس ىالفجر إل

الحج المبرور ليس له 
 جزاء إال

 الرابع 

 

 ب/ اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الكلمات التالية

هو  {يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون   }قال تعالى : .1

 على وجوب: دليل 

 الحج الصوم الزكاة الصالة
 

 هو دليل على وجوب:  { وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالا    }قال تعالى : 

 الحج الصوم الزكاة الصالة
 

 األسئلةانتهت 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة :التوحيد

 الثانيةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 أركان االيمان : : عدديالسؤال األول 

 .................................اإليمان-2          ...............  ...............اإليمان   - 1

 ..................................اإليمان -4            .................................اإليمان -3

 خيره وشره ...........................اإليمان  -6          .........................اإليمان باليوم -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     ذكر اركان اإليمان  الستة ودليلها  10

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 : أكملي الفراغ باستخدام الكلمة املناسبة  السؤال األول :

 األسماء    ( -السعادة     -الربوبية      -الطيبة      -    )  األلوهية  

 ...................................و............................... ـباهلل هو إفراد هللا تعالى بيمان معنى اإل – 1

 والصفات ...............................وماله من 

في .............................و ....... ................. الحياة  من باهلل واستقام على إيمانه فسينالمن آ – 2

 الدنيا واألخرة .

 : اختاري اإلجابة الصحيحة :السؤال الثاني 

 : دليل االيمان باهلل قال تعالى

o  [ا]  ََربِّ اْلَعالَِمين ِ ْلَحْمُد هلِلا

o  [  ن َذَكٍر أَْو أُنَثى ُهْم  َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ َبًة ۖ َولََنْجِزَينا ُه َحَياًة َطيِّ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينا

[أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَملُونَ  
 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان معنى اإليمان  باهلل وجزاء اإليمان به   11
 ودليله

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 : السؤال األول: أكملي الفراغ باختيار الكلمة املناسبة 

 الصور  ( -األعمال   -بالوحي      -صفاتهم   -المالئكة      -أسمائهم          ) 

الكرام وبما علمناه من ........................... معنى اإليمان بالمالئكة هو التصديق بوجود – 1

 وافعالهم ..................................و ......... ..........................

 : من األعمال التي يقوم بها المالئكة  – 2

  النزول......................................  

  النفخ في....................................  

  كتابة......................................... 

 : : اختاري اإلجابة الصحيحة السؤال الثاني 

 :وجود المالئكة هو قوله تعالى على دليلال

o   [ ُاَك َنْسَتِعين اَك َنْعُبُد َوإِيا [ إِيا

o َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه ] آ ِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن ِباهللا بِّ ُسوُل ِبَما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن را َمَن الرا

[ َوُرُسلِهِ  

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

بيان معنى اإليمان بالمالئكة و دليله و أهم  13
 األعمال التي يقومون بها

    

 /  الصف: الثالث
 التوحيدالمادة : 

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 : السؤال األول: أكملي الفراغ بوضع الكلمة املناسبة

 القرآن الكريم ( -الكتب     -اإلنجيل    -رسله      -)    التوراة   

التصديق بـ.....................التي انزلها هللا معنى اإليمان بالكتب هو  – 1

 على........................ لهداية الناس .

 من الكتب التي أنزلها هللا تعالى ....................و ..................... – 2

 و..............................

 :اختاري اإلجابة الصحيحة  السؤال الثاني: 

 : بالكتب  هو قوله تعالى دليل اإليمان

o َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه ] آ ِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن ِباهللا بِّ ُسوُل ِبَما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن را َمَن الرا

[ َوُرُسلِهِ  

o   [ ْبُِّكم ْوِعَظٌة مِّن را َها النااُس َقْد َجاَءْتُكم ما ُدوِر َو ُهًدى  َيا أَيُّ َوِشَفآٌء لَِما ِفي الصُّ

[ َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن  

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان معنى اإليمان بالكتب و دليله و أمثلتها 14

 /  الصف: الثالث
 المادة : الفقه والسلوك

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة الثالث االختبار التحريري 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

      ودليلها ذكر اركان اإليمان  الستة 10

بيان معنى اإليمان  باهلل وجزاء  11
 اإليمان به ودليله

     

تعريف أنواع التوحيد مع التمثيل  12
 والدليل

     

بيان معنى اإليمان بالمالئكة و دليله  13
 و أهم األعمال التي يقومون بها

     

بيان معنى اإليمان بالكتب و دليله و  14
 أمثلتها

     

      منزلة القرآن العظيم إدراك 15

 

 

 اسم معلمة المادة : ............................................      التوقيع: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 :التوحيدالمادة 

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة الثالث االختبار التحريري 

 : من خالل اآلية التالية استخرجي أركان اإليمان  السؤال األول :

ُسوُل ِبَما آ }قال تعالى : ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َمَن الرا ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن ِباهللا بِّ أُنِزَل إِلَْيِه ِمن را

{ َوُرُسلِهِ 
1...........     ............................2.   ........................................3......................................... 

4.     ......................................5.   ........................................6......................................... 

 : :صلي املعنى من العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود )ب(: سؤال الثاني ال

 

 ب  أ

 معنى اإليمان باهلل هو
التصديق بوجود المالئكة الكرام  

وبما علمنا من أسمائهم 
 وصفاتهم وأفعالهم

 معنى اإليمان بالمالئكة هو
التصديق بالكتب التي أنزلها هللا  

على رسله عليهم الصالة 
 والسالم لهداية الناس

 معنى اإليمان بالكتب هو
أللوهية إفراد هللا تعالى بـا 

والربوبية وماله من األسماء 
 والصفات

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 المادة :التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 اقلبي الصفحة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث للصف  التوحيد لمادة الثالث االختبار التحريري 

  :اكملي الفراغات فيما يلي: السؤال الثالث

..... ......................) اإليمان أن تؤمن بـ  ]الدليل على أركان اإليمان : قال النبي  .1

 ........................وبـ واليوم اآلخر........ ......................وكتبه و........ ......................و

 خيره وشره(

 ..........................................أعظم الكتب السماوية هو  .2

 \..............................من أعمال المالئكة النزول بالوحي وهو عمل  .3

 ........... ......................هللا سبحانه القرآن الكريم على  أنزل .4

 

 انتهت األسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 /  الصف: الثالث
 المادة :التوحيد

 الثالثةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفرغات التالية: -السؤال األول : 

 .... و...................................و...................أسماء بعض الرسول............. 

 لى ..................................ا يدعون إنهم كانومهمة الرسل أ 

 ولهم.................من أ......يمان بالرسل هو التصديق بجميع....معنى اإل................. 

 .......................إلى آخرهم 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي : -السؤال الثاني: 

ِ َوَماَلئَِكتِِه قال هللا تعالى)(1 ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن بِاهللَّ بِّ ُسولُ بَِما أُنِزلَ إِلَْيِه ِمن رَّ آَمَن الرَّ

ُسلِهِ  ن رُّ ُق َبْيَن أََحٍد مِّ  (َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه اَل ُنَفرِّ
 

 يمان بالرسلدليل على وجوب اإل 

 والنار دليل على وجوب اإليمان بالجنة 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

وأسماء  ودليله بيان معنى اإليمان بالرسل 16
 يللبعض الرسل ومهمتهم مع الد

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفراغات التالية:-السؤال األول: 

 عذابه و االيمان باليوم اآلخر هو التصديق بكل ما يقع بعد ...................من القبر .1

 أو  النار والجزاء بدخول .........................وبعث الناس لـلـحساب         

يجب على من آمن باليوم اآلخر أن يستعد له بفعل ما  ............هللا به كالصدق و ..................  .2

 وترك ما نهى هللا عنه كعقوق الوالدين و .........................

 

 اإلجابة الصحيحة: اختاري  -السؤال الثاني: 

 { ونَ نُ وقِ يُ  مْ هُ   ةِ رَ اآلخِ بِ وَ  }قال تعالى: 

 دليل االيمان باليوم االخر 

 دليل االيمان باهلل 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان معنى  اإليمان باليوم االخر ودليله   17

ذكر االستعداد لليوم اآلخر بعمل الصالحات واجتناب   18
 المحرمات

    

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 ورقة قياس

 

 

 :بوضع الكلمة املناسبة اكملي الفراغ -السؤال األول :

 (    قدره -خير         -هللا       -شر      )    

فهو و ..................................من ..... (معنى االيمان بالقدر هو التصديق بأن كل ما يقع1

 ..............بقضاء ............و

 :صلي العبارات في القائمة )أ( بما يناسبها في القائمة )ب(  -السؤال الثاني :

 

 ب  أ

 السراء  الواجب عند الضراء

 الشكر  الواجب عند السراء

 الضراء  ال أختال وأتكبر عند 

 الصبر  ال أجزع وأتسخط عند 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة: -:السؤال الثالث 

 { بقدر هانا كل شيء خلقنإ }ى : قال تعال
 يمان بالقضاء والقدردليل على وجوب اإل 

 يمان بالرسلدليل على وجوب اإل 

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار من  ةمتقن
%إلى أقل من 90

100% 

للمعيار من  ةمتقن
% إلى أقل من 80
90% 

للمعيار  ةغير متقن
 %80أقل من 

بيان معنى االيمان بالقدر خيره    (19المعيار)
 وشره ودليله وثمرته

    

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 ورقة قياس

 

 

 اكملي الفراغات التالية: -السؤال األول : 

 ...........ن لم تكن ..عبد ...............كأنك ............... فإن تمعنى االحسان هو أ (1

 .............نه .....فإ

 أحسن فواز في صالته ألنه يعلم أن هللا ........................ (2

 ال يكذب ياسر في الحديث ألنه يعلم أن هللا ..................... (3

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة: -السؤال الثاني:

 قال تعالى:)وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين(

 حساندليل على وجوب اإل 

  االيمان باهلل.دليل على وجوب 

 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء

للمعيار  ةمتقن
100% 

للمعيار  ةمتقن
%إلى 90من 

أقل من 
100% 

للمعيار  ةمتقن
% إلى 80من 

 %90أقل من 

 ةغير متقن
للمعيار أقل 

 %80من 

     بيان معنى االحسان ودليلة وأثره  20

 ................................................................................................: اسم الطالبة

 /  الصف: الثالث
 المادة : التوحيد

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 

 

 

 

 

 لثانيااالبتدائي الفصل الدراسي الثالث  للصف التوحيدلمادة  الرابعالتحريري االختبار 

رقم 
 المعيار

 المعيار

 مستوى األداء 
مواضع 
األسئلة 

التي 
تقيس 
 المعيار

متقنة للمعيار 
بنسبة 
100% 

متقنة للمعيار 
% 90من 

إلى أقل من 
100% 

متقنة للمعيار 
% 80من 

إلى أقل من 
90% 

غبر متقنة 
للمعيار أقل 

 %80من 

16 
ودليله وأسماء بيان معنى اإليمان بالرسل 

 بعض الرسل ومهمتهم مع الدليل

 1س

– 

 -2س

 3س

    

 بيان معنى اإليمان باليوم اآلخر ودليله 17
-1س

 2س
    

18 
ذكر االستعداد لليوم اآلخر بعمل الصالحات 

 واجتناب المحرمات
 3س

    

19 
بيان معنى اإليمان بالقدر خيره وشره 

 ودليله وثمرته
-1س

 2س
    

 اإلحسان ودليله وأثرهبيان معنى  20
-1س

 2س
    

 

 

 

 التوقيع: .......................................                                 اسم معلمة المادة : ............................................

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 مادة : التوحيدال

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 المدرسة: ............................

 ................................................................................................: اسم الطالبة

almanahj.com/sa



 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث  للصف التوحيدلمادة  الرابعاالختبار التحريري 

 من الكلمات التالية : بما يناسبها الفراغات يملئا: 1س

 

 

 

 

 ر وشر فهو بقضاء هللا وقدره.يالتصديق بأن كل ما يقع من خ .....................................معنى  -1

 يدعون إلى عبادة هللا وحده ال شريك له......................................  -2

 أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ..................................... معنى -3

عليه السالم إلى آخرهم  التصديق بجميع الرسل من أولهم نوح.....................................  معنى -4

 هللا عليه وسلم. ىمحمد صلّ 

راء......................................  -5  المؤمن يصبر عند الضراء ويشكر عند السا

م القبر وعذابه، وبعث يالتصديق بكل ما يقع بعد الموت من نع.....................................  معنى -6

 الناس للحساب والجزاء بدخول الجنة أو النار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  الصف: الثالث
 مادة : التوحيدال

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 ....................المدرسة: 

 اإليمان بالقدر خيره وشره باليوم اآلخراإليمان  اإليمان بالرسل

 مهمة الرسل اإلحسان ثمرة اإليمان بقضاء هللا وقدره

 اقلبي الصفحة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 مكتب التعليم برابغ

 

 الثانياالبتدائي الفصل الدراسي الثالث  للصف التوحيدلمادة  الرابعاالختبار التحريري تابع 

 ( ب) بما يناسبه من العمود  ( أ) العمود  : صلي السؤال الثاني

 

 ب أ

 إنَّ هللا ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِين( )وأَْحِسُنوا قال تعالى                       .خردليل اإليمان باليوم اآل 1

 )وبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنون( قال تعالى          .دليل اإلحسان 2

                               .دليل اإليمان بالقدر خيره وشره 3
)ُكلٌ آَمَن باهلل َوَماَلئَِكتِِه َو ُكُتبِِه  قال تعالى
 َوُرُسلِِه(

ا ُكلَّ شيٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدر( قال تعالى                                              .دليل اإليمان بالرسل 4  )إنَّ

                                                  .دليل مهمة الرسل 5
)َو لَقْد َبَعْثَنا فِي ُكلِّ أَُمٍة َرُسوالا أَْن  لىاقال تع

اُغوت(   اْعبُِدوا هللا َواْجَتنُِبوا الطَّ

 

  -:دائرة حول اإلجابة الصحيحة ارسمي : السؤال الثالث 

 

 نوح      (    -)       جبريل         عليم الصالة والسالم كثيرون ومنهم  الرسل -1

 الكذب    ( -ما أمر هللا به مثل   )     الصالة     لاالستعداد لليوم اآلخر يكون بعم -2

 

 انتهت األسئلة

 /  الصف: الثالث
 مادة : التوحيدال

 الرابعةالفترة التقويمية : 
 ............................المدرسة: 

almanahj.com/sa


