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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 قناتنا على التلجرام: المناهج السعودية

: اسم الصف المطلوبلإلنضمام يكفي الضغط على   

 الصف األول 

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الثانيالفصل الدراسي                                                                                          المدرسة االبتدائية الثانية والثمانون

 الزمن : نصف ساعة                                                                                                                    توحيدالمادة :  

 هـ 341التاريخ :     /    /            )     (             الثالث الصف  ........                      المرحلة االبتدائية اسم الطالبة :....................

 

  المعيار

 بيان معنى اإليمان بالمالئكة ودليلها وأهم األعمال التي يقومون بها

 بالكتب ودليله وأمثلتها اإليمان معنى بيان

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :   :السؤال األول 

 

................. بوجود المالئكة الكرام وبما علمنا من  معنى اإليمان بالمالئكة :  .1

 ......................... و ..................... و أفعالهم .

معنى اإليمان بالكتب : ................ بالكتب التي أنزلها .......... على رسله عليهم  .2

 الصالة والسالم

 الناس.............  لـ

ن بالمالئكة والكتب قوله تعالى : ) أمن الرسول بما أنزل إليه من الدليل على اإليما .3

........... والمؤمنون كل أمن بالله و ................... و .................... ورسله ال 

 نفرق بين أحد من .................  ( 

 

 

أمام اإلجابة الخاطئة  ( ×( امام اإلجابة الصحيحة و إشارة ) √السؤال الثاني : ضعي إشارة ) 

 فيما يلي : 

 

 )      (  من عمل جبريل عليه السالم النزول بالوحي                                         .1

 )      ( ي الصور                         عمل المالئكة الحفظة عليهم السالم هو النفخ ف .2

 على موسى عليه السالم      )      ( من الكتب التي أنزلها الله تعالى التوراة وأنزلت  .3
 

 

 

  التوفيقأرجو لكن 

   مستويات أداء الطالبة في المعيار  

   % 311ة للمعيار متقن

   % 311إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من 

   % 01إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من 

   % 01غير متقنة للمعيار أقل من 

 ( الثالثة)     قياس مهارات الفترة ورقة 
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