
 

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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 :  السؤال اأول

 : السؤال الثاني 

 : السؤال الثالث  

في                                                                                                           لت تي ل ب دة       تمني م الم  :مع

لب   ........................الصف  .........................................المدرس .......................................................اس الط

دي ك العربي السع  المم
ي   زارة التع

فظ الجبيل ي بمح التع  مكت التربي 
لي ف اأ  قس الص

صف لث..ااختبار الدور ل ني مادة التوحيد  الفترة ..الث  الث

ه  المعيار  8 رقمه بيان معن الحج ودلي

متقن متقن متقن  غير
 ماحظة متقن

إل أقل %90من  100%
 %100من 

إل % 80من
 %90أقل من 

من  أقل
80% 

ه  بيان معن المعيار  7 رقمه الصيا ودلي

متقن متقن متقن  غير
 ماحظة متقن

إل أقل %90من  100%
 %100من 

إل % 80من
 %90أقل من 

من  أقل
80% 

ه  المعيار  5 رقمه بيان معن الصاة ودلي

متقن متقن متقن  غير
 ماحظة متقن

إل أقل %90من  100%
 %100من 

إل % 80من
 %90أقل من 

من  أقل
80% 

اس              ب الصحيح من بين اأق ر اإج   -:اخت

ن ه  -1 م ر الذ يحج فيه المس الش  

ن ) ر رمض ر ذ الحج  –ش ر محر –ش (ش  

 

ن  -2 م ع بي ه الحرا الذ يحج إليه المس -:ي  

رة ) (جدة –مك المكرم  –المدين المن  

 

ر ليس له جزاء إا  -3 -:الحج المبر  

(الطمأنين  –الجن  –حسنه )  

راغ اآتي                                        -:اكمل ال

 

 

..............................معن الصي ه التعبد ه  -1  

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

ل  -2 له تع ا » : الدليل ق .............................................................ي أي الذين آمن  

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

م معن إق الصاة ؟ –أ          

 

 

ج الصاة ؟ –  م الدليل ع   

ذج  4نم  


