
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/4unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/4unification2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -ابدأ بالبسملة      -استعن باهلل أوال     

 ....................:..................................... اسم الطالب                التوحيد: المادةاالبتدائي               الرابعالصف الصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 
 

  : السؤال األول 
 أول ما فرض هللا علي الناس اإليمان باهلل والكفر بالطاغوت  -

 اذكر دليل من القرآن علي ذلك ؟
 قال هللا تعالي

............................................................................................................................(........................
.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................) 
 صفة الكفر بالطاغوت هو -

............................................................................................................................()................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -السؤال الثاني:
 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

 -* يتحقق الكفر بالطاغوت  ب :
 اعتقاد العبد بأن عبادة غير هللا باطلة -1
 
  هللال يتوكل العيد إال علي هللا وال يذبح إال -2
 
 أن يبغض الشرك ومن يعادي المسلمين من أهله -3
 
 أن يعتقد بأن من يشرك باهلل كافر -4
 
 جميع ما سبق -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -السؤال الثالث :

 ما حكم من عبد غير هللا ؟
..................................................................................................................(

....................................................................................................................
)....................................................... 

 

 ذكر أول ما فرض هللا على الناس مع الدليلالمهارة :   
 إيضاح صفة الكفر بالطاغوت
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 :تقن لم ي : أتقن
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 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :
 

 -اإليمان باهلل تعالي يتضمن :
 اعتقاد أن هللا واحد ال شريك له -1

 
 إخالص العبادة هلل -2

 
 حب المؤمنين ومناصرتهم -3

 
 الكراهية للكفار -4

 
 جميع ما سبق -5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر معنى اإليمان باهلل   
هي  ذكر الدليل على أن ملة إبراهيم

 التوحيد
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 :تقن لم ي : أتقن

 
  

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -كون جمل مفيدة من الكلمات اآلتية : -
 أألكبر                        هو            الطاغوت                          الشيطان                           

............................................................................................................................()...... 
 
 
 من                               الرجيم                                                الشيطان                        قبل                     أستعيذ              -
 

 أقرأ                     باهلل                  أن
...................................................................................................................()............................. 

 
 
 

 

 -:الثالثالسؤال 
 -عرف كل من : -
 ..(الطاغوت) .................................................................................................................... -1

 
 .............................................................(الصراط المستقيم) ............................................ -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذكر معنى الطاغوت و ذكر أنواع الطواغيت مع دليل كل 
 نوع
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 :تقن لم ي : أتقن
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 -كون جمل مفيدة من الكلمات اآلتية :-(1)
 

 أول _ باهلل _ علينا –بالطاغوت  –واجب _ اإليمان  –والكفر  _ هو  •

)..................................................................................................................( 
 اإليمان –في   -هللا –من  – الحب _ والبغض _ في _  هللا •

)..................................................................................................................( 
 

 فهو-الحالل-شريعة-أو حرم-فأحل   -هللا -من -طاغوت –الحرام  -أحكامه –حرف  •

....................................().............................................................................. 
 

(2 ) 
 (الحاكم المغير ألحكام هللا يدخل ضمن الطواغيت                                                                 )                 -
 
 هللا                                                                 )                ( الحاكم المغير ألحكام الطواغيت تدخل ضمن -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 -:الثالثالسؤال 
 هللا تعالي ؟ مكيف يكون تغيير أحكا

1-............................................................................................................................................ 
2-................................................................................................................................................ 
3-........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 هللا   ما أنزل الحكم بغير   
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  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أي المواقف اآلتية تدخل في إدعاء علم الغيب وأيها ال تدخل (  1)  
 

 د نقوده فذهب لساحر فقال له هي في المكان الفالنيرجل فق -

-  
 سحاب فخاف أن ينزل مطر وأدخل بضاعتهرأي صاحب محل  -

-  

 إلي صاحب محل وبعد فحصها قال البطارية ضعيفة تعطلت ساعة أحمد فذهب بها -

  
 -كون جمل مفيدة من الكلمات اآلتية :( 2) 
 
 يجوز -الغيب–علم  -ال -إدعاء -

..................()................................................................................................ 
 
 يدعي -كاذب –علم  -الذي -الغيب -

)..................................................................................................................( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغيب أو رضي من ادعي علم  المهارة :    
 له فهو طاغوت بعبادة الناس



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -ابدأ بالبسملة      -استعن باهلل أوال     

 ....................:..................................... اسم الطالب                التوحيد: المادةاالبتدائي               الرابعالصف الصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 

 
 
 
 
 
 

من ادعي علم ........................مثل الكاهن  -
و............................و...............................وأمثالهم كل هؤالء داخلون تحت اسم 

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

 
 ...................شف .............من الطواغيت من يدعوه الناس و.......................به في ك -

 
 واجبنا تجاه من يدعي علم الغيب هو -

1-........................................................................ 
2-...................................................................... 
3-................................................................... 
4-.................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 -السؤال الثاني:

 -كون جمل مفيدة من الكلمات اآلتية :
 
 علم -ال -مدعي -الغيب -يجوز –أن  -نصدق -

)..................................................................................................................( 
 

 مدعي -علم -طاغوت -الغيب -

.............()..................................................................................................... 
 

 

 

من ادعي علم  الغيب أو رضي بعبادة    
 الناس له فهو طاغوت



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -ابدأ بالبسملة      -استعن باهلل أوال     

 ....................:..................................... اسم الطالب                التوحيد: المادةاالبتدائي               الرابعالصف الصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 

 
 
 

 :  السؤال األول 
 -أكمل ما يأتي:

 
العروة الوثقي هي ................................................وهي الركن  -

..................من أركان اإلسالم وهي تتضمن أمرين أألمر أألول هو ...................................
 ................................ .............................واألمر الثاني هو ...............................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -السؤال الثاني:

 -كون جمل مفيدة من الكلمات اآلتية :
 محمد -هو -الرشد -دين -

...................................................................()............................................................. 

 دين  -الغي –هو  –أبي جهل  -

............................................................................................................................().... 

 

 بالطاغوت –أال  –باهلل  -اإليمان –ال  –بالكفر  –يتم  -

............................................................................................................................().... 

 

 العروة –الكفر و -اإليمان -الوثقي -الطاغوتب -اهللب -تتضمن -

.................................................()............................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:الثالثالسؤال 

 -** الطواغيت كثيرون ومنهم :
1-............................................................................................................................().............. 
 
2-.............................................................()............................................................................. 
 
3-............................................................................................................................().............. 
 
4-.............................()............................................................................................................. 

 بيان المراد بالعروة الوثقى  إيضاح متى يصير اإلنسان مؤمنا باهلل مع الدليل 


