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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 

almanahj.com/sa 

 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 

https://almanahj.com/sa/
https://t.me/sacourse
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1EO268OMLxxrJutuw
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1M3uATdeQwEyTuchQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0_ipLLAvjW0gYNcJA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0YLB8P0FlC5kpjaeg
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https://t.me/joinchat/LFJ9Z1N4cO2LPGg7BwKaLg
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https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KXfcNUaQL4MvlTng
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0swjf35py0K71SGRQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KEzOKxb7gG2GI5tg
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:...............................                                                                           اسم الطالبة                                                                                        المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 الثالثالمدرسة:......................                                                                                         الصف: 

                                                                                                          
 

 

 

 

 برقمها؟: صلي كل مرتبة من مراتب الدين السؤال األول

 

  
  

                                                  

رقم 

 الـمعـيـار المعيار

 

011% 
01 – 

011% 

01 – 

011% 

أقل من 

01% 

     ذكر مراتب الدين ومعانيها 1

      بيان أركان اإلسالم ومعانيها 2

 اإلحسان

 اإليمان

 اإلسالم

 ( الفترة ) األولى للصف الثالث االبتدائيالتوحيد ري لمادة رياالختبار التح

1 

2 

3 
 

        

 
 

 

 ؟أكملي كتابة أركان اإلسالمأ/  السؤال الثاني:        

 ............ إقام................. ..شهادة أن ال إله إال...............وأن محمًدا رسول.... 
 

 ................... حج .....................الحرام.صوم  إيتاء ..............  

 ( أمام العبارة الخاطئة: xأمام اإلجابة الصحيحة  و) (  √ضعي عالمة )  ب/  

 )            (الصيام واجب على كل مسلم  ويكون في شهر رمضان -000

 هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )            ( اإلسالم -2

 الصالة أعظم ركن بعد الشهادتين      )                 ( -3

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق                                                                                 

 

 

ى 
تو

س
م

ن
قا
إلت

ا
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:...............................                                                                           اسم الطالبة                                                                                        المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 الثالثالمدرسة:......................                                                                                         الصف: 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 عي دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟أ: ض األول :السؤال 

 األول من أركان اإلسالم : الركن

 *إقام الصالة                *إيتاء الزكاة          *شهادة أن ال إله إال الله

 أكملي الفراغات التالية ؟ :ب 

 معنى شهادة أن ال إال الله : ال ................بحق إال ..................*  
 

 

 أكملي الفراغات التالية بكتابة الكلمات المناسبة من بين القوسين:السؤال الثاني :

 للجن( –باطنًا  –ورسوله  –) الله                       

  اإلقرار ظاهًرا و................بأن محمًدا صلى الله عليه وسلم

 اال نبي بعده أرسله الله ............... واإلنس بشيًرا ونذير و................عبد.............

__________________________________________________ 

 

                                            مع تمنياتي لكن بالتوفيق                                                                     

رقم 
 الـمعـيـار المعيار

 

011% 
01 – 

011% 
01 – 

011% 
أقل من 

01% 

     بيان معنى شهادة أن ال إله إال الله ودليلها 3

      معنى شهادة أن محمًدا رسول الله ودليلهابيان  4

 ( الفترة ) األولى للصف الثالث االبتدائي لتوحيدري لمادة ارياالختبار التح
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