
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/3unification2                   

* 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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/3
https://www.almanahj.com/sa/3
https://www.almanahj.com/sa/3unification
https://www.almanahj.com/sa/3unification
https://www.almanahj.com/sa/3unification2
https://www.almanahj.com/sa/3unification2
https://www.almanahj.com/sa/grade3
https://www.almanahj.com/sa/grade3
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الثاني الفصل الدراسي                            مدرسة روضة السليمانية النموذجية                                                                

 الزمن : نصف ساعة                                                                                                                        توحيدالمادة :  

 هـ 143التاريخ :     /    /             )     (               الثالث الصف  ........                      المرحلة االبتدائية  اسم الطالبة :.................... 

 

  المعيار

 

 بيان معنى اإليمان بالقدر خيره وشره ودليله وثمراته 

 بيان معنى اإلحسان ودليله وأثره    

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أكملي الفراغات بما يناسبها فيما يلي :السؤال األول 
 

معنى اإليمان بالقدر خيره وشره : ............... بأن كل ما يقع من ............... و  .1
 فهو بقضاء ................ تعالى و ............................................

فإنه  تراه ................معنى اإلحسان : أن ................... هللا كأنك ................. فإن لم  .2
................................ 

من ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر عند المؤمن الصبر عند ........................ وعدم الجزع  .3
 أو ................ وشكر هللا عند .....................

أن هللا ................. عليه من أثر اإلحسان عند المسلم تعظيم  ................. عز وجل والعلم ب .4
 . ويراه فيجتهد في ................. وال يعصيه ويراقب ............. في كل ................. و مكان

 
 : يلي فيما(   ب)   العمود من يناسبه بما(   أ)  العمود صلي:  الثاني السؤال

 
 ) ب ( ) أ (

الذين هم قال تعالى : ) إن هللا مع الذين اتقوا و
 محسنون (

 دليل اإليمان بالقدر خيره وشره

 قال تعالى : ) وباألخرة هم يوقنون (
 

 الدليل على وجوب اإلحسان

 قال تعالى : ) إنا كل شيء خلقناه بقدر (
 

 

 

 المعلمة امنه الكناني  التوفيقأرجو لكن                        

المعيار في  الطالبة   أداء  مستويات      

   %  100ة للمعيار متقن

   %  100 من  أقل إلى %    90 من  للمعيار  متقنة

   %  90 من  أقل إلى %    80 من  للمعيار  متقنة

   %  80غير متقنة للمعيار أقل من 

 (  الرابعة  )       قياس مهارات الفترة   ورقة 

 


