
 

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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َربََّك  تعالى) اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ قال هللا السؤال األول :  
 ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن ( 

:  ما هيفي اآلية السابقة ثالث أساليب للدعوة إلى هللا ف  

 

  

 

:  مود )ب( ما يناسبه من العمود )أ( أمام الع صل أو ضع :  لسؤال الثانيا  

 

 

 

 

 

      
                                                                                  

   : اإلجابة الصحيحة من بين األقواس اختار  السؤال الثالث :

(  الصالة - الشهادتين: ) في اإلسالم أول ما يؤمر به من أراد الدخول   -1  

(   آدم  -  إبراهيم )  : الحنيفية دين نبي هللا   -2  

(  التوحيد والسنة - الطعام والشراب ) :   من نعم هللا الباطنة -3  

(  الصالة  - التوحيد  )  : أول ما أمر هللا به  -4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   مع تمنياتي للجميع بالتوفيق                         < غير مجتاز< >  متمكن< >  متقدم< >  متفوق>  نسبة اإلتقان 

  )ب(

  القرآن    )  ( مثال لتوحيد األلوهية

          

   الثانيةاختبار الفترة                                                                                     المملكة العربية السعودية         

  توحيدالمادة :                                                                                     وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية      

االبتدائي الخامسالصف                                                                        بتدائية بالقطيفمدرسة الحسين بن علي اال  

( ...... ....  )   الخامس ...................................... الصف :..........................................اسم الطالب : .............  

                    (أ)

•  أول ما دعا إليه الرسول "ص"  -1  

•  من ثمرات الصبر   -2  

   •  ما يجب على المسلم مع نفسه   -3

• ما يجب على المسلم مع إخوانه المسلمين  -4  

• أعظم ما نهى هللا عنه  -5  

)ب(                       

الثواب الجزيل من هللا تعالى )    (  •  

لتوحيد ا)    (  •  

   التواصي بالصبر )    (  •

  العمل الصالح)    (  •

   الشرك)    (  •


