اختبار الفترة الثالثة (التوحيد)
الفصل الدراسي الثاني  1440 - 1439هــ

الصف الرابع االبتدائي ( ) .....
اسم الطالب.................................... :

الشؤال األّل :
-1

عزٓزٖ الطالب تكرمـًا اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ يف كل مما ٓلٕ :

يٍ أيثهح انصفاخ انًُفيح عٍ هللا تعانى
أ -انظهى

-2

ب -انسًيع

د -انمذير

ج -انخانك

ب -انرحًٍ

ج -انمذير

د -انعهيى

ب –انرحًح

ج -انعهى

د -انمذرج

يٍ انصفاخ انتي َفاها هللا عٍ َفسه
أ -انُوو

-8

ج -انرحًح

ياهي صفح انعهيى
أ –انعسج

-7

ب -انُعاش

د -انظهى

لال هللا تعانى (أٌ هللا عهى كم شيء لذير) اسى هللا في األيح انساتمح
أ -انكريى

-6

ج –انسُح فمط

لال هللا تعانى (هو هللا انخانك) دنيم اثثاخ اسى هللا
أ -انكريى

-5

ب –انمراٌ وانسُح

د –كتة انفمه

يٍ ايثهح انصفاخ انًثثتح هلل تعانى
أ -انُوو

-4

ج -انثصر

يجة عهيُا األيًاٌ تأسًاء هللا وصفاته كًا جاءخ في
أ –انمراٌ فمط

-3

ب -انسًع

د -انعهى

ب -انرزق

ج -انخهك

د -انعذل

ياهي صفح انسًيع
أ -انثصر

ب –انعسج
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ج -انرحًح
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920007850

د –انسًع
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اختبار الفترة الثالثة (التوحيد)
الفصل الدراسي الثاني  1440 - 1439هــ

الصف الرابع االبتدائي ( ) .....
اسم الطالب.................................... :

الشؤال الثاىٕ  :عزٓزٖ الطالب رجاءً ضع عالم٘ (√) أماو العبارٗ الصحٔح٘ ّ عالم٘ (×) أماو العبارٗ اخلاطئ٘

1
2
3
4
5
6
7
8

ىثبت ما مل ٓثبتُ اهلل ليفشُ مً األمساء ّالصفات
ىيفٕ ما ىفاِ الرسْل (صل ٙاهلل علُٔ ّسله) عً ربُ
 9أمساء اهلل ٍٕ أحشً األمساء ّأكنلَا
ااكنلَاتعاىل (أٌ اهلل ٍْ الشنٔع البصري) دلٔل عل ٙاسه اهلل الكرٓه
قْلُ
امللك
الكرٓه
اهللاهلل
أمساءاسه
مً علٙ
)دلٔل
أمساء اهلل لٔشت كلَا حشيٙ
ىيفٕ ما ىفاِ اهلل عً ىفشُ
مً أعظه أىْاع العبادٗ دعاء اهلل بأمسائُ احلشيٙ

الشؤال الثالث  :عزٓزٖ الطالب فطال أجب عنا ٓأتٕ :
 / 1عرف تْحٔد األمساء ّالصفات.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................
 / 2اذكر مثالني لدعاء اهلل بأمسائُ احلشي.ٙ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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الصف الرابع االبتدائي ( ) .....
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