االســـم ..................................................... /
الـــصــف ................................. /

مراجعةإختبارمادة التوحيد للصف الثالث إبتدائي
السؤال األول :
أمأل الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية :

( بالرسل  ,باهلل  ,بالكتب  ,بالقدر  ,اآلخــر  ,بالمالئكة )

 /١اإلي َمانُ ....................................
 /٢اإلي َمانُ ....................................
 /٣اإلي َمانُ ....................................
 /٤اإلي َمانُ ....................................
 /٥اإلي َمانُ باليوم ....................................
 /٦اإلي َمانُ ....................................
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السـؤال الثاني :

امأل الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات التالية :
( اإليمان بالرسل  ,التوحيد ,اإليمان بالمالئكة  ,توحيد الربوبية ,
اإلنجيل  ,توحيد األلوهية  ,النزول بالوحي  ,توحيد األسماء والصفات
 ,إنزال المطر  ,الشرك  ,النفخ في الصور اإليمان بالكتب  ,اإلنجيل ,
كتابة األعمال  ,محمد صلى هللا عليه وسلم )

/١أنزله هللا سبحانه على عيسى عليه السالم ...................
 /٢جميع األنبياء عليهم السالم دعوا إلى  , ...............ونهوا عن ............
/٣اخر الرسل ........................................
 ................................ /٤أن نصدق بجميع الرسل من أولهم نوح عليه
السالم إلى خاتمتهم محمد صلى هللا عليه وسلم وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا
األمانة
 /٥أنواع التوحيد  .......................و  .......................و
..................................
 /٦من أعمال المالئكة عليهم السالم ...................... , ......................
.................................. ,
 ................................ /٧نصدق ونقر بوجود المالئكة الكرام  ,وبما
علمنا من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم .
 .................................... /٨إفراد هللا تعالى بالربوبية واأللوهية واألسماء
واالصفات
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السؤال الثالث :
أصل كل فقرة في العمود ( أ ) بما يناسبها في العمود ( ب ) :
(ب)

(أ)
 /١توحيد األسماء والصفات .

( ) من اإليمان بالكتب .

 /٢اإليمان بالقرآن الكريم .

( ) اثبات أسماء هللا وصفاته كما
وردت في القرآن الكريم .

 /٣اإليمان بالجنة والنار .

( ) ينال السعادة في الدنيا واآلخرة

 /٤ثواب اإليمان باهلل تعالى

( ) من اإليمان باليوم اآلخر

 /٥االيمان بالكتب

( ) موسى عليه السالم

/٦أنزل هللا سبحانه التوراةعلى

( ) التصديق بالكتب التي أنزلها هللا
على رسله عليهم الصالة والسالم
لهداية الناس .

/٧اسماء هللا الحسنى

( ) صرف جميع أنواع العبادة هلل
وحده الشريك له .

 /٨توحيد األلوهية .

( ) السميع والبصير والعليم
والرحمن وغيرها .

أعد ٌد ثالثة من أسماء المالئكة عليهم السالم ؟
..........................................................................................
..........................................................................................
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