
 

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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ل  :  السؤال اأ

ني   : السؤال الث

لث    : السؤال الث

لتوفي                                                                                                           تي لك ب دة       تمني مة الم  :مع

لبة   ........................الصف  .........................................المدرسة .......................................................اس الط

كة العربية السعودية  المم
ي   وزارة التع

فظة الجبيل ي بمح  مكت التربية والتع
وف اأولية  قس الص

ر دلي المعي ن معن الصاة   5 رقمه   بي

ن ن مت ن مت غير  مت
ن  ماحظ مت

إل أقل %90من  100%
 %100من 

إل % 80من
 %90أقل من 

من  أقل
80% 

ر ه  المعي دلي ن معن الصي   7 رقمه بي

ن ن مت ن مت غير  مت
ن  ماحظ مت

إل أقل %90من  100%
 %100من 

إل % 80من
 %90أقل من 

من  أقل
80% 

ر ه  المعي دلي ن معن الحج   8 رقمه بي

ن ن مت ن مت غير  مت
ن  ماحظ مت

إل أقل %90من  100%
 %100من 

إل % 80من
 %90أقل من 

من  أقل
80% 

ي الفراغ اآتي   :اكم
 

ل: معن إق الصاة  -1  التعبد ه تع
.............................................................................. 

 
ل  -2 له تع  -:الدليل ق
ا الصاة)  ............................................(.أقيم

ني  د الث لعم سبه ب ل بم ين د اأ  :صل العم
د   د (1)العم  (2)العم

ن  صي رمض
 من عام 

الشرا  ه التعبد ل بتر الطع   ه تع

ن معن الصي  اإيم

يربي  الصي
 المس ع

ى  ه ت

الصبر  الصي سب في  ع   الط

 م معن حج بي ه الحرا ؟ -1  
............................................................................................................................................................................ 

 
ج الحج ؟•  اذكر الدليل ع 

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

احداً من ؟• ئل كثيرة اذكر   الحج له فض
................................................................ 

صف  ر ل ر الد لث ااختب حيد  الفترةالث دة الت ني م  الث

 (1)نموذج 


