
 

 ]اسم الشركة[

 ملزمة أوراق عمل
 كتاب القراءة

 نور الرياض
 ]التاريخ[

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 التوحيد الدرس: وحدة التوحيد لى: األو :الوحدة

 أكمل الفراغات التالية: 

 

 

  الدليل على التوحيد : 

 على ذلك قوله تعاىل :  الدليل

      .................................................................................................   

 
 

 

 التوحيد أنواع : 
 
 
 
 
 

1.  ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

 

 عباده ................................................................... التوحيد هو إفراد

  ........................................................... دين الرسل هو 
 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 توحيد الربوبية الدرس: وحدة التوحيد األولى:  الوحدة:

 :أكمل الفراغات التالية 

 

 

  يأتى :مما اختار اإلجابة الصحيحة: 

 : هو التوحيد الذي أقر به الكفارـ   

 توحيد الربوبية   توحيد األلوهية  

 

 :أكمل الدليل 

 

 

  

 .....................................................هو توحيد هللا توحيد الربوبية 

 

 قال تعاىل  :
  ليقولن  واألرض  .................................ولنئ سألهتم من خلق...................  

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 

 توحيد األلوهية الدرس: وحدة التوحيد األولى:  الوحدة:

 أكمل التعريف :: 

 

 
 

  التعريفأكمل: 

 

 

    أذكر ثالث  أمثلة على توحيد األلوهية: 

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معنى الطاغوت  :

 وهو راض  .....................من دون  ...................الطاغوت كل ما    
 

 
 هو ...............................................................................توحيد األلوهية 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 موقف الكفار من توحيد العبادة الدرس: وحدة التوحيد األولى:  الوحدة:

 

 

 أكمل الدليل: 

 

 

 

  ؟حكم صرف العبادة لغير هللا تعالىما 

.................................................................................................. 

 

السبع ورب العرش العظيم  .........قل من رب   :اهلل تعاىل قول
  ............قل أفال  .........سيقولون 

 

 

 
 

هللا   ...........كل شيء ولكنهم ال  ...........كان الكفار يعترفون بان هللا 

  ...........معه غيره فيعبدون   ...........بالعبادة بل 

 

 

 

 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 أهمية توحيد العبادة    الدرس: وحدة التوحيد األولى:  الوحدة:

 أكمل الفراغات التالية: 

 :أهمية توحيد العبادة 

 .............................................................................................................................  . ........ 

 ..................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 خلق هللا الخلق من أجل التوحيد والدليل: 

 : خلق اهلل اخللق من أجل التوحيد والدليل

 ...............................................................قال تعاىل : 

 

 
 

 شروط قبول العبادة 

 شرط قبول العبادة هو : ...............................

 عملك ............قبلك لئن أشركت  ..........ولقد أوحي إليك  : الدليل قال تعاىل   
 ولتكونن من املشركني 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 العبادة الدرس: وحدة العبادة : ثانيةال الوحدة:

 :أكمل الفراغات التالية 

 تعريف العبادة :
 كل ما حيبه اهلل ويرضاه من   

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 ....................................... هو املستحق للعبادة 
 

 

 الدليل على أن هللا هو المستحق للعبادة: 

  ...................هلل الذي    ...................وال للقمر  ...................) ال تسجدوا  : قال تعالى

 إن كنتم إياه  تعبدون (

 

 نعبد هللا ألنه: 

1- ......................................................................................... 

2- ......................................................................................... 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 اع العبادةأنو الدرس: وحدة العبادة : الثانية الوحدة:
 

 

 أنواع العبادة هي: 

1- ......................................................................................... 

2- ......................................................................................... 

 

 أكمل: 

 
 

 

 
 

 

 أكمل: 

 

 

 هي: ..............................................  الباطنةالعبادة  

 

 العبادة  الظاهرة هي: .............................................. 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 االبتدائي الرابعمادة التوحيد للصف 
  هـ1441 الفصل الدراسي األول

 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن مدمتق متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 شروط قبول العبادة الدرس: وحدة العبادة : الثانية الوحدة:
 

 

 شروط قبول العبادة هي: 

1- ......................................................................................... 

2- ......................................................................................... 

  

 دليل الشرط األول   : 

 
 

 

 
 

 دليل الشرط الثاني   : 

 
 

 

 

 

 

......................................................................................... .............................. 

........................................................... ......................................................................................... 

 

 

 

......................................................................................... .............................. 

........................................................... ......................................................................................... 


