
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

                  https://almanahj.com/sa/3unification                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/3unification1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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  . أ / الفصل  معلم

  
 

 للفصل الدراسي األول   رة األولىتالف توحيد اختبار 
 ثالث  الالصف  
 

 

 
   

ي المكان المناسب
 رجات (د 4)  السؤال األول :  ضع الكلمات التالية ف 

 الشهادتان ( – يستحق العبادة   - مسلم  -) الحج  

 .................................... عىل كل  واجبالصيام  -1

ي اإلسالم............. .............. .. ......  -2
 .. هما مفتاح الدخول ف 

ي العمر مرة واحدة................ يجب .................  -3
 ..... ف 

  .  إال هللا ................ ............ .........  معن  ال إله إال هللا : ال معبود  -4

 

ي : ضع دائرة عىل مراتب الدين وهم ثالثة مراتب : 
 درجات ( 3)  السؤال الثان 

 
 اإلسالم     السجود         اإليمان            الصالة      الوضوء          اإلحسان       

 
 

 (درجات3) ( أمام العبارة الخاطئة :   أالخط ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   الصح   السؤال الثالث :  ضع عالمة )
 

 (     )         أركان                                            خمسةاإلسالم عدد أركان  •

                          

 (       )        أول مراتب الدين هو اإلسالم                                             •

 

 (  )                   الصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الصوم •

 

 
مجموع  
 الدرجات

 
10 

             /  اسم الطالب

14 هـ  ثالث  الفصل الدراسي األول 



 

 

 

 
 : ل السؤال األو

  يلي: ( أمام اإلجابة الخاطئة فيما×وعالمة )( أمام اإلجابة الصحيحة )√عالمة ضعي أ /
 )    (صلوات في اليوم والليلة   4عدد الصلوات المفروضة -1

 )     ( الصالة ال بد أن تكون بالصفة التي بينها النبي-2

 

 :أكملي الفراغات التالية بما يناسبها ب / 
  ة.المحدد...............لمفروضة في االصلوات ...............التعبد لله بأداء -1

 ( ........وآتوا .........) وأقيموا ................ قال تعالى  -2

 

 السؤال الثاني :
 أ/ رتبي الكلمات التالية لتتعرفي على معنى الزكاة:

 وإعطائه    -للمستحقين      -من المال      -التعبد لله        -بإخراج الزكاة   
................................................................................................... 

 
 ب / اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 الدليل على وجوب الزكاة  هو: 

 ) قوله تعالى :  )  حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا لله قانتين 

 ( : توا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمونأيموا الصالة ووأققوله تعالى ) 

رقم 
 الـمعـيـار المعيار

 

011% 
01 – 
011% 

01 – 
011% 

أقل من 
01% 

     بيان معنى الصالة ودليلها ووجوب اإلخالص في أدائها 5

      بيان معنى الزكاة ودليلها ووجوب اإلخالص في إخراجها 6

 الصف : الثالث               الفترة :الثانية    ..........................................................االسم :

 الفصل الدراسي األول                المادة : توحيد                 التاريخ :          

ى 
تو

مس
ان

إلتق
ا

 



 
 

  

 السؤال األول :
 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني فيما يلي :    

 ) أ (              
 لتعبد لله تعالى بترك الصوم هوا 

      الصوم هو الركن         

 الحج المبرور ليس له جزاء إال 
الحج هو التعبد لله تعالى بالتوجه 

 إلى  

_________________________________________________ 
 : ثانيالسؤال ال

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الكلمات التالية: 
ون( من قبلكم لعلكم تتق على الذينياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب )قال تعالى--1 

 هو دليل وجوب :

 الحـــج      الصــوم     الزكــاة     الصــالة   
 
 قال تعالى )ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ( هو دليل وجوب :-2

 الحـــج      الصــوم     الزكــاة     الصــالة   
 

                                                  

رقم 
 الـمعـيـار المعيار

 

011% 
01 – 
011% 

01 – 
011% 

أقل من 
01% 

     بيان معنى الصيام ودليله ووجوب اإلخالص فيه 7

      بيان معنى الحج ودليله ووجوب اإلخالص فيه وإدراك فضله 8

 ) ب (        
 الجنــــــة       

والشراب من طلوع الطعام 
 الفجر إلى غروب الشمس

 مكــة المكرمة      

 الرابــع      

 الصف : الثالث               الفترة :الثانية    ..........................................................االسم :

 الفصل الدراسي األول                المادة : توحيد                 التاريخ :          

ى 
تو

مس
ان

إلتق
ا

 

مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح  



 التوحيد

  

 

  

 الدرس األول : مراتب الدين

 : ( أمام العبارات التالية  ×(   أو )      √أضع عالمة ) السؤال األول : 
 

 عدد مراتب الدين ثالث مراتب )    ( -1

 )     (  اإلسالمالمرتبة الثانية من مراتب الدين هي  -2

 أعلى مراتب الدين اإلحسان  )    ( -3

 

 : اختار اإلجابة الصحيحة  الثاني :  لالسؤا
 

 / أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبة ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره )  اإليمان  /  اإلحسان ( 1

 

 / اإلسالم ( / أن تعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا ) اإلحسان2

 

 / شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 3

 )   اإلسالم    / واإلحسان (                           

 

 

  مراتب الدين ؟السؤال الثالث : عددي 

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

      

 



 التوحيد

  

  

 

 الدرس الثاني : أركان اإلسالم

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :السؤال األول : 

 ثالثة أركان ( . –ستة أركان  –عدد أركان اإلسالم ) خمسة أركان  -1

 إيتاء الزكاة ( . –الشهادتان  –الصالة مفتاح دخول الجنة )  -2

 الحج ( . –صوم رمضان  –يجب في العمر مرة واحدة ) إيتاء الزكاة  -3

 إيتاء الزكاة ( . –صوم رمضان  –الركن الرابع من أركان اإلسالم هو ) إقام الصالة  -4

 .الدعاء (  –الصوم  –) الصدقة  الركن الرابع من أركان اإلسالم واختصه هللا بالعبادة -5

 

 : أركان اإلسالمبما يناسبهمن  ركنالثاني : صلي كل  لالسؤا
 

شهادة أن ال إله إال هللا 
 شهر في كل عام  وأن محمد رسول هللا 

 مفتاح الدخول في اإلسالم  إقام الصالة

 يجب في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيال  إيتاء الزكاة

 , وتدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين من كان عنده مال تجب عليه  صوم رمضان

 أعظم ركن بعد الشهادتين  حج البيت
 

 

 أمام العبارات التالية :× ( ( أو )  √السؤال الثالث : ضعي عالمة ) 

 )     (                                           ينال المسلم بصيام رمضان تقوى هللا -1

 )     (        شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا أعظم أركان اإلسالم  -2

 )     (                                      حج بيت هللا الحرام يجب على مسلم قادر -3

 )     (الركن الثاني من أركان اإلسالم هو إيتاء الزكاة                                -4

 

 أكملي الفراغات التالية : السؤال الرابع :

 ...................و  .....................بُني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا وأن    :قال الرسول 
 و حج البيت ( ......................إيتاء الزكاة و 



 التوحيد

  

 

 

 

 التالية :أكملي الفراغات 

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

 ( ............................ .................................................دليل شهادة أن ال إله إال هللا قوله تعالى : ) -2

 ........................... ..........................الركن األول من أركان اإلسالم هو :  -3

 

 الدرس الرابع : شهادة أن محمد رسول هللا
 

 . ....................................عبد هللا و ............ .............. اإلقرار بأن معنى شهادة أن محمد رسول هللا  -1

 ...........................ولكن  ...........................ما كان محٌمد  دليل شهادة أن ال إله إال هللا قوله تعالى : ) -2
 وخاتم النبيين ( .

 . .........................., واجتناب  ...............................فيما  تتضمن شهادة أن محمًدا رسول هللا طاعته  -3
 

 الدرس الثالث + الرابع

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

 ) ب (  ) أ (

 ال معبود يستحق العبادة إال هللا   شهادة أن ال إله إال هللا دليل 

تتضمن شهادة أن محمد 
) ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول   رسول هللا 

 هللا وخاتم النبيين (
معنى شهادة أن محمد رسول 

,واجتناب عبادة  عبادة هللا بما شرعه الرسول   هللا 
 هللا بما لم يشرعه الرسول 

عبد هللا ورسوله ال نبي  اإلقرار بأن محمًدا   ( ال إله إال هللامعنى ) 
 بعده أرسله هللا للجن واإلنس بشيًرا ونذيًرا 

محمد رسول  شهادة أندليل 
 ) فاعلم أنه ال إله إال هللا (  هللا 

 ورفعنا لك ذكرك ()   
 

 شهادة أن ال إله إال هللاالدرس الثالث : 

 



 التوحيد

  

 إقام الصالة:  الخامسالدرس   

 

 السؤال األول : أكملي الفراغات التالية :

 . ......................................الركن الثاني من أركان اإلسالم هو  -1

بالصفة التي .......................... ..............معنى إقام الصالة : أداء الصلوات الخمس المفروضة في  -2
 إلى هللا . .........................النبي  .........................

 مع الراكعين ( ........... .................وءاتوا الزكاة..............................دليل وجوب الصالة قول هللا تعالى : )  -3

 فيها اإلخالص هلل تعالى وحده ال شريك له . ...............................الصالة عبادة  -4

 . ................................................................................السؤال الثاني : ما معنى إقام الصالة ؟ 

 . .............................................................ل الثالث : أذكري الدليل على وجوب الصالة ؟ السؤا

 

 الدرس السادس : إيتاء الزكاة

 أمام العبارات التالية :× ( ( أو )  √ضعي عالمة ) السؤال االول:

 (     )     إيتاء الزكاة هوا الركن الرابع من اركان االسالم    -1

 )     (   الزكاة عبادة تدفع لمن يستحقها كالفقراء والمساكين   -2

 أكملي الفراغات التالية :السؤال الثاني : 

و  كالفقراء..........................  وإعطائه .......................... إيتاء الزكاة إخراج جزء من معنى  -1
 تقربا إلى هللا . ....................................

 أطيعواو ...........................الصالة  اوأقيموتعالى : )  هللا  قولعلى وجوب الزكاة  دليلال -2

 ( . .......................... لعلكم  ...........................

 هللا تعالى وحده ال شريك له. ..........................فيها  ...............................الزكاة عبادة  -3



 التوحيد

  

 

  

 

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

 ) ب (  ) أ (

 االصالة وءاتوا الزكاة  و أطيعو ا)و أقيمو  الدليل على وجوب الصالة
 الرسول لعلكم ترحمون(

مع  االصالة وءاتوا الزكاة واركعو ا)و أقيمو  معنى إيتاء الزكاة
 الراكعين(

 )يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام (  معنى إقام الصالة

أداء الصلوات المفروضة في االوقات المحددة   الدليل على وجوب الزكاة
 إلى هللا  تقربا بالصفة التي بينها النبي 

 

 صوم رمضان:  السابعالدرس 
 أمام العبارات التالية :× ( ( أو )  √ضعي عالمة ) السؤال االول : 

 (معنى الصوم ترك الطعام والشراب من بعد الفجر إلى غروب الشمس    )    -1

 )   (        الصيام عبادة يستحب فيها اإلخالص هلل تعالى   -2

 الصوم عبادة مرتبطة بشهر رمضان                                         )   ( -3

صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسالم                         )   (                              -4
 

 السؤال الثاني : أكملي الفراغات التالية :

 ...............................................................................................................الصوم معنى  -1

 ( ..............................................)  تعالى : هللا  قولعلى وجوب الصيام  دليلال -2

 
 

 الدرس : الخامس + السادس



 التوحيد

  

 
 

 الدرس الثامن : حج بيت هللا الحرام
 

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

 ) ب (  ) أ (

قول هللا تعالى :)وهللا على الناس حج البيت من   يحج المسلمون في شهر 
 استطاع إليه سبيال الرسول لعلكم ترحمون(

الحج المبرور ليس له جزاء 
 ذي الحجة  إال

 الصالة وأتوا الزكاة ( ا)و أقيمو  معنى حج بيت هللا الحرام

أداء الصلوات المفروضة في االوقات المحددة   الدليل على وجوب الحج
 تقربا إلى هللا  بالصفة التي بينها النبي 

 

 أكملي الفراغات التالية :السؤال الثاني : 

 ....................................ألداء.......................في أشهر .......................... معنى حج بيت هللا الحرم التوجه إلى -1
 تقربا إلى هللا .

 هلل تعالى وحده ال شريك له( . ...........................فيها   ...........................الحج عبادة   -2

 ...............................الحج المبرور جزاؤه دخول -3
 ( ............. .........................................الدليل على وجوب الحج قول هللا تعالى ) -4

 

 الدرس السابع + الثامن
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :
 

 شوال ( . –رمضان   –يصوم المسلمون في شهر  ) الحج  -1

 يجب ( فيها االخالص هللا تعالى وحده ال شريك له  . –الصوم والحج عبادتان  ) يستحب  يسن -2

 شوال( . –رمضان   –يحج المسلمون في شهر  )) الحج  -3

 الخامس ( من اركان االسالم  . –الرابع   –الحج هوا الركن  ) الثاني  -4

 إيتاء الزكاة ( . –الصوم  –الركن الربع من أركان االسالم هوا  ) الحج  -5


