
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

                  https://almanahj.com/sa/5unification                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/5unification2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دالل الحارثي  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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مة على وحدات مادة تدريبات عا
للصف الخامس االبتدائي  توحيدال

  الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

هـ1441 -هـ 1440   

 اسم الطالبة / ................................    الصف / ............

 اعداد معلمة المادة / دالل الحارثي

 قائدة المدرسة / أماني باحكيم  

   ة الزهرانيمشرفة المادة / منير

111البتدائية ا  



 

 

  : ضعي المصطلحات العقدية التالية أمام ما يناسبها 

 الم هلل بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك ....................( االستس) .......

 )............................................................( ال معبود بحق اال هللا 

 مرسل من ربه لهداية الناس  .......................( االعتقاد الجازم بأن محمد ............) .

 ) ....................................( أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أكملي الفراغات التالية 
 األصل الثاني من األصول الثالثة هو معرفة العبد ............... -1

 بالعبادة  هللامعنى االسستسالم هلل بالتوحيد أي ................. -2

 ........ وترك ......................االنقياد هلل بالطاعة يشمل فعل ................ -3

 ...............ان هما ........................ و.............لشهادة أن ال اله اال هللا ركن -4

 ..........و .......................... و...........بيان مراتب الدين وهي .. في حديث جبريل -5

 فيما أخبر ..فيما أمر و..................... ...ن محمد رسول هللا هو ......مقتضى شهادة أ -6

ن محمد رسول هللا أربعة أمورهي تضمنت شهادة أ -7
 و............................و............................و....................................

 الحياء ....................... من االيمان  -8

 .................. الدار التي أعدت للمتقين هي -9

 الدار التي أعدت للكافرين هي ................... -10

 من ..............أو............فهو بقضاء هللا وقدرهنؤمن أن كل شيء في هذا الكون  -11

 مما يقود الى فعل الواجبات ..............و .........................  -12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني  التوحيدمعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة 

 معرفة العبد دينه  –الوحدة : الثالثة                                                                                     بجدة       111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



  

  

 : عددي اثنان مما يأتي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 
 حديث االيمان بضع وسبعون شعبة يدل على :  -1

  أركان االيمان                 * خصال االيمان                      * أنواع االيمان 
 قول الاله اال هللا هو ............ خصال االيمان  -2

                      أوسط                       * أعلى  أدنى * 

 إماطة األذى عن الطريق هو ............... خصال االيمان  -3

  أعلى                  * أوسط                 *أدنى 

 أن لها :من صفات المالئكة التي ذكرت في أحاديث النبي  -4
 عر أجنحة                   * أصابع                        * ش 

 أفضل الكتب السماوية هو : -5

  القرآن الكريم                * االنجيل                  * التوراة 

 عدد أركــــــــــــــــــان االحسان  :  -6

  خمسة                    *ستة                   *واحد 

 

 

 ول الثالثة :األص

 

 

 

 مراتب الدين :

 

 

 

 

ماتضمنه معنى اإلسالم من أمور 
 العقيدة :

 

 

 

 أركان اإليمان :

 

 

 

 

 

 أركان اإلسالم :

 

 

 

 

 

 فوائد االحسان : 

 

 

 

 

 

أركان شهادة أن ال 
 اله اال هللا :

 

 

 

ما تضمنه شهادة أن محممد رسول 
 هللا : 

 

 

 

 

 ثاني للصف الخامس الفصل الدراسي ال التوحيدمعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة 

 معرفة العبد دينه  –بجدة                                                                                          الوحدة : الثالثة  111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 
 

  : حددي موطن الشاهد في األدلة التالية 
 وجه الداللة

 
 وطن الشاهدم الدليل

 رسول هللا محمد 
 

) قل يا أيها الناس إني رسول هللا اليكم 
 جميعا (

 

) يا أيها الذين ءامنو كتب عليكم  من أركان اإلسالم 
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (

 

اجتناب مانهى عنه 
من مقتضيات  النبي 

شهادة أن محمد رسول 
 هللا 

و وال ) ال تحاسدو وال تباغض: قال 
 تقاطعو (

 

أركان االيمان من 
 الستة

ءامن الرسول بما أنزل اليه من ربه ) 
والمؤمنون كل ءامن باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من 

  رسله (

 

 يمان بالقضاء والقدر اإل
 

  ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( 

 

  : مثلي بمثال واحد فقط على مايأتي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 : فعل الطاعات

 

 ترك المنكرات :

 

 من عالمات الساعة:

 

 أدنى خصال االيمان:

 

 أعلى خصال االيمان: 

 

 االيمان باهلل :

 

 االيمان بالمالئكة:

 

 الكتب: االيمان ب

 

 االيمان بالرسل :

 

 االيمان باليوم االخر:

 

أمر أخبر به النبي 
 وهو من الغيب :

 

 ي الثاني للصف الخامس الفصل الدراس التوحيدمعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة 

 معرفة العبد دينه  –بجدة                                                                                          الوحدة : الثالثة  111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 ضعي الرقم المناسب في العمود أ أمام مايناسبه في العمود ب 

 ب  أ

 االحسان   )وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال ( -1

 اليعلم الغيب  الرسول    )وما أمرو اال ليعبدو هللا مخلصين له الدين ( -2

الى اال بما ال نعبد هللا تع  )مالمسؤول عنها بأعلم من السائل ( -3
 شرعه لنا محمد 

اقام الصالة وايتاء الزكاة   )من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ( -4
 من أركان االسالم

)وتوكل على العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في  -5
 الساجدين (

 الحج  

من  تصديق أخبار النبي   
مقتضيات شهادة أن محمد 

 رسول هللا 

 ل دراستك لحديث جبريل عليه السالم وضحي ما يأتي : من خال 
ال يعلم الغيب النبي  -1

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

تأدب طالب العلم  -2
.................................................................................... 

  : استنبطي من االيات التالية مايدل على أركان شهادة أن الاله اال هللا 
ا تَْعبُُدوَن)) (إِالَّ الَِّذي فََطَرنِي فَِإنَّهُ 26َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ

  ( نِه لَعَلَُّهْم يَْرِجعُو(َوَجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيَةً فِي َعِقبِ 27َسيَْهِدينِي)
 

 

 مايناسبها من أركان االيمان التالية الى  مثلةصنفي اال: 
العمل بأحكام القرآن الكريم  –من أعمالهم نزول الوحي  –االيمان بأسماء هللا الحسنى 

 أصيب في حادث مروري فقطعت رجاله  –
  االيمان بالرسل 
  االيمان بالكتب 
  االيمان باهلل

  يمان بالقدر اال
  االيمان بالمالئكة 

 ل الدراسي الثاني للصف الخامس الفص التوحيدمعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة 

 معرفة العبد دينه  –بجدة                                                                                          الوحدة : الثالثة  111االبتدائية 

 االثبات :        النفي :                                                       

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها 

 هو ....................... وأمه .................. والد نبينا محمد  -1

 بعد وفاة والده هو جده .................... الذي كفل النبي  -2

 .......بعد وفاة جده هو عمه ...............الذي كفل النبي  -3

 هي أم المؤمنين ...............أول زوجات النبي  -4

 هي .....................التي أنجبت ابنه إبراهيم زوجة النبي  -5

 .............. عدد أوالد النبي  -6

 ....و عدد االناث .................... ......الذكور ........... عدد أبناء النبي  -7

 .قبل البعثة ..............و........ بها أهل مكة النبي محمد من الصفات التي كان يصف  -8

 من ............... وتحذيرهم ب لدعوة الناس الى .......بعث هللا الرسل وأنزل الكت -9

 ........ عاما للدعوة الى ...............................في مكة .......استمر النبي  -10

 ....... في السماء فرضت ........................... -11

 أمر هللا نبيه بالهجرة الى ............................... -12

 في مكة .................................سنوات  صلى النبي  -13

 انتشر اإلسالم من ............................. الى جميع أنحاء الجزيرة العربية  -14

 ............حجة الوداع في السنة .......... حج النبي  -15

 ................. وعمره ..............................في ......... توفي النبي  -16

 باق الى .......................................... دين النبي محمد  -17

 جوادا وكان أجود مايكون في ..................... كان النبي  -18

 .................. حرمات هللا ال يغضب اال اذا ...... كان الرسول  -19

 أمته هو ..................... هللا الخير الذي دل عليه  -20

 أمته هو ....................... باهلل  الشر الذي حذر منه  -21

 ................ و ................................... وظيفة الرسل عليهم السالم  -22

 بادته يعرف بـ .............................عب كل ما عبد من دون هللا وهو راض -23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الزمني رتبي األحداث التالية حسب تسلسلها : 

 
 
 
 

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

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

 س الفصل الدراسي الثاني للصف الخام التوحيدمعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة 

 معرفة العبد نبيه  –الرابعةبجدة                                                                                          الوحدة :  111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 

 –الدعوة الى التوحيد  –نزول سورة المدثر  –بناء المسجد النبوي  –فرضت الصالة 

  الهجرة الى المدينة –اإلسراء والمعراج  -ألمر ببر الوالدين ا –) إقرأ( سورة العلقنزول 



 
 

 

  الى أماكن ظهورها :  التاليةأنسبي األحداث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  : عددي اثنين مما يأتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظهور المنافقين 

 االسراء والمعراج 

 الهجرة 

 الدعوة الى التوحيد 

 فرضية الصالة 

 الجهاد والحج 

 للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني  التوحيدمعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة 

 معرفة العبد نبيه  –الرابعةالوحدة :                                                                                           بجدة 111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 

 من أبناء النبي 
.....................................

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

 من بنات النبي 
.............................................

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

 غزوات النبي 
.............................................

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

 سور وردت بأسماء األنبياء عليهم السالم 

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

 في المدينة من أعمال النبي 

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

 ة الِخْلِقي  صفات النبي 

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

 الُخلُِقيَّة صفات النبي 

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

 الواجب على الثقلين اتجاه دعوة النبي 
.................................................

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

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



 

 

 

  : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

 هي قبيلة :القبيلة التي ينتسب إليها النبي محمد  -1

 ثقيف                       هوازن                   قريش 
 في مدينة ...... :ولد النبي  -2

 مكة                           الطائف                      المدينة المنورة 
 يسمى بعام :  العام الذي ولد فيه النبي  -3

 الجوع                    الفيل                 الحزن   
 التي أنجبت جميع أبناءه هي أم المؤمنين : زوجة النبي  -4

 حفصة           خديجة                  عائشة 
 :بالنبوة وعمره  بعث النبي  -5

 أربعون عاما                  ثالثون عاما                    خمس وعشرون عاما 
 إيذانا بنبوته هي :أول سورة نزلت على النبي  -6

 الص االخر               اقرأ              المدث
 :أول سورة نزلت على النبي بعد النبوة هي  -7

 المزمل                 البلد                    المدثر 
 في المدينة المنورة : أول عمل قام به النبي  -8

 د بناء المسجد النبوي                       الصالة                     الجها
 األمر ببقية شرائع الدين كان في مدينة : -9

 مكة المكرمة                          المدينة المنورة               الطائف 
 وهو واقف بـ :نزل قوله تعالى ) اليوم أكملت لكم دينكم ....( على النبي  -10

 عرفة               منى                        مزدلفة      
 سالم :أول الرسل عليهم ال -11

 عيسى عليه السالم  نوح عليه السالم               إبراهيم عليه السالم                      
 

 في دعوته بمكة المكرمة : ( امام األعمال التي قام النبي √ضعي عالمة ) 

 الدعوة الى التوحيد      )        ( -1

 األمر بأداء زكاة المال   )        ( -2

 )         (    التحذير من الشرك   -3

 األمر بالحج              )         ( -4

 

 

 للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني  التوحيدمراجعة مادة  معلمة المادة : دالل الحارثي                                                          

 معرفة العبد نبيه  – الرابعةبجدة                                                                                          الوحدة :  111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

  استنبطي وجه الداللة من األدلة التالية : 

 وجه الداللة  الدليل 
 

ِريَن َوُمنِذرِ ) بَش ِ ُساًل مُّ  ( ينَ رُّ
 

 
 
 

ِ َوَخاتََم ) ُسوَل َّللاَّ ِكن رَّ َجاِلُكْم َولََٰ ن ر ِ ٌد أَبَا أََحٍد م ِ ا َكاَن ُمَحمَّ مَّ
 (ي ِيَن ۗالنَّبِ 

 
 
 

 ( إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَىَٰ نُوحٍ َوالنَّبِي ِيَن ِمن بَْعِدهِ ) 
 

 
 
 

َن اْلِجن ِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآنَ )  (َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا م ِ
 

 
 
 

 تُ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضي)
ْساَلَم ِدينًا.. (  لَُكُم اإْلِ

 
 
 

 ( َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ل ِْلعَالَِمينَ )
 

 
 
 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا(  )َوَما آتَاُكُم الرَّ
 

 
 
 

 
 

  استخرجي من االيات التالية ثالث من صفات النبي  

ِحيمٌ )  ُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف رَّ ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِت  ( قَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل م ِ

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

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

3- ........................................................................................... 
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 ارني بين كل من : ق 

  نبوته وبعد النبوة عند بدء التي نزلت على النبي السور -1

 
 السور 

 بعد نبوته  نبوته بدء  عند 
 
 

 

 في مكة والمدينة  مدة دعوة النبي  -2

 
 المدة 

  في المدينة   في مكة 
 
 

 

 بالقتال في مكة والمدينة  ذن األ -3

 
 األذن بالقتال 

  المدينة   مكة 
 
 

 

 في مكة والمدينة  النبي محور دعوة  -4

 
 محور الدعوة

  في المدينة   في مكة 
 
 

 

 كمالها معنى و شمول رسالة النبي معنى  -5
 

 رسالة النبي 
   رسالة كاملة    رسالة شاملة 

 
 

 

 

 ي : عللي لما يأت 

 ظهور النفاق في المدينة المنورة  -1

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

 المدينة المنورة  الىهاجر النبي  -2

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

................................................................................................. 
 رحمة للعالمين  إرسال الرسول محمد  -3
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