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 : 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
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 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  
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