المملكة العربية السعودية

اسم التلميذة...................................:

وزارة التعليم

الصف :الثاني

مدرسة:

المادة  :توحيد

اختبار مادة التوحيد الصف الثاني االبتدائي (الفترة الثالثة) الفصل الدراسي الثاني لعام  1440ـــ 1441هـ

أكمل مايلي من صفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم
1ـ ........................................................
2ـ ........................................................
3ـ.........................................................
4ـ.........................................................
المعيار
درجة اإلتقان

بيان صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم
100

90

ᵡ

80

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أضع خطا حتت اإلجابة الصحيحة
1ـ ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم في
2ـ بعث هللا رسوله بالرسالة وعمره

[ مكة
[خمسون سنة

3ـ توفي صلى هللا عليه وسلم في
4ـ هاجر الرسول صلى عليه وسلم من

المعيار
درجة اإلتقان

ــ أربعون سنة ]
[ مكة

[ مكة

ــ المدينة ]

ــ المدينة ]

ــ المدينة ]

نسب النبي صلى هللا عليه وسلم ومولده وبعثته
وهجرته
100

90

80

ᵡ

أكمل مايلي :
دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم تتضمن شيئين هما :
1ـ األمر بـ........................................................................
2ـ النهي ..........................................................................
المعيار
درجة اإلتقان

دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم وماتتضمنه
100

90

80

ᵡ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماحلكمة من إرسال النبي حممد صلى اهلل عليه وسلم ,مع الدليل؟

دعوة الناس إلى.............................................................
................................................................................
الدليل قوله تعالى
((ولقد بعثنا .................................................................
................................................................................
المعيار
درجة اإلتقان

ذكر الحكمة من إرسال محمد صلى هللا عليه وسلم مع
الدليل
ᵡ
80
90
100

أ /علوة السهيمي

اختبار التوحيد الصف الثاني
الفترة الثالثة (الفصل الثاني)
اسم الطالب............................. /
الفصل ................................. /

السؤال األول :أضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة -:
 -1ولد الرسول
 -2توفي الرسول
 -3يأمر الرسول

عام الفيل .
ا
ا

سنة  11هـ .

( )

بالتوحيد .

( )

 -4أرسل للا رسول اه محمدا
 -5ينهى الرسول

( )

إلى العرب خاصة .

ا
الشرك .
عن

( )
( )

ا

السؤال الثاني :أختار من بين للا األقواس -:
هو

 -1خاتم األنبياء

بالرسالة وعمره ( 03ــــ  03اــــ ) 03سنة.

 -2بعث للا تعالى محمدا

ا
قبل البعثة بـ(الكرم والشجاعةــــ الصادق األمين ).

 -3اتصف الرسول
 -4هاجر الرسول

(آدم

ح
ــ نو ٌ

ــــ محم ٌد

).

ا

من مكة إلى (الرياض ــــ المدينة ــــ جدة ).

ا
(الصدق)
 -5مضاد كلمة

( الكذب ــــ البخل ــــ الجزع).

