
 

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 األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/5unification1                   

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

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ....................................................................سُ اٌطاٌثح :.......ا

 
 
 
 

 
 
 

  : أوٍّٟ اٌفشاغاخ اٌتا١ٌح : انسؤال األول
 .......................................................................ِؼشفح  -1اٌؼٍُ اٌزٞ ٠جة تؼٍّح ٘ٛ:   
 .......................................................................ِؼشفح  -2                                   
 .......................................................................ِؼشفح  -3                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أوتثٟ اٌخ١اس إٌّاسة أِاَ وً جٍّح انسؤال انثاني :

 (اٌسالَ إتشا١ُ٘ ػ١ٍٗ  -اٌتٛح١ذ  –اٌجٕح  -ِحثح هللا  -اٌتٛح١ذ ٚاالستسالَ  –ن اٌشش -اٌتٛح١ذ  -األٔث١اء) 
 أٚي ِا دػا إ١ٌٗ األٔث١اء ٘ٛ .............................................. -1

 ِٓ ثّشاخ اٌصثش ..............................................................ٌٍصاتش٠ٓ  -2

 اٌصثش ػٍٝ األرٜ فٟ سث١ً اٌذػٛج إٌٝ هللا صفح ..................................... -3

 ٍُ اٌششػٟ فضائً وث١شج ِٕٙا اٌؼٍُ طش٠ك ِٛصً إٌٝ ..................................ٌٍؼ -4

 .............ػ١ٍٗ اٌسالَ ٟٚ٘ ....................ٚ......................هلل ػضٚجً اٌح١ٕف١ح ٟ٘ ٍِح ....... -5

 ٚٔثز وً ِا٠ؼثذ ِٓ دْٚ هللا 

 ........... ٚأػظُ ِا ٔٙٝ هللا ػٕٗ ٘ٛ .........................................أِش هللا تٗ ٘ٛ ......... أػظُ ِا -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌصح١حح : أختاسٞ اإلجاتحانسؤال انثانث :

 ِٓ أِثٍح ِؼشفح اٌؼثذ ٌذ٠ٕٗ : -1

 ِؼشفح صثشٖ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ػٍٝ أرٜ لِٛح  - أ

 ِؼشفح أحىاَ اٌص١اَ  - ب

 ِؼشفح أفؼاي هللا واٌخٍك ٚاٌشصق ٚإٔضاي اٌّطش-ج

 ِٓ أِثٍح اإلػتماد اٌصح١ح : -2

 إرا ػٍّٕا ٚجٛب اٌصالج ٚجة ػ١ٍٕا أْ ٔصٍٟ هلل تؼاٌٝ  - أ

 إػتماد أٔٗ ألحذ ٠ستحك اٌؼثادج اإلهللا تؼاٌٝ  - ب

 إرا ػٍّٕا أْ هللا تؼٍٝ حشَ اٌششن ٚجة ػ١ٍٕا إجتٕاتٗ ٚاٌحزس ِٕٗ -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ف١ّا ٠ٍٟ : ّا ٠ٕاسثٙا ِٓ اٌؼّٛد )ب(تِٓ اٌؼّٛد )أ( استطٟ سلُ  وً فمشج  :انسؤال انرابع 

 

 
 

 معهمت انمادة / نوال انحربي

 ) ب( ) أ (

1-  
اٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ اٌؼٍُ اٌششػٝ ٠شفغ صاحة  

لاي تؼاٌٝ > أدع إٌٝ سث١ً سته تاٌحىّح  )    ( دسجاخ
 ٚاٌّٛػظح اٌحسٕح <

لاي تؼاٌٝ >ٚأصثش ِٚا صثشن إال تاهلل  )    ( األِش تاٌذػٛج إٌٝ اٌتٛح١ذ   -2
 ٚألتحضْ ػ١ٍُٙ  ٚالته فٟ ض١ك ِّا ٠ّىشْٚ <

3-  
اٌذ١ًٌ ػٍٝ ٚجٛب اٌصثش ػٍٝ األرٜ فٟ 

لاي تؼاٌٝ >٠شفغ هللا اٌز٠ٓ إِٔٛ ِٕىُ ٚاٌز٠ٓ    )    ( سث١ً اٌذػٛج إٌٝ اٌتٛح١ذ 
 أٚتٛ اٌؼٍُ دسجاخ 

 انممهكت انعربيت انسعوديت
 رة انتعهيموزا

 نهتعهيم بمنطقت انحناكيت اإلدارة انعامت
 انرابعت باننخيمبتذائيت اال

 ختبار مادة انتوحيذا
 انصف انخامس 

 انفترة األونى


