
 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 

  يدعلى أنواع التوحأمثلة   أنواع التوحيد  تعريف التوحيد
.........................  

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

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

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

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

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

  مراجعة مادرس في الفصل الدراسي األول   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   أمأل الجدول التالي بالمطلوبأمأل الجدول التالي بالمطلوبأمأل الجدول التالي بالمطلوب: : :    بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  



   األسئلةاألسئلةاألسئلة   أجيب علىأجيب علىأجيب على: : :    بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  

    األسماء و الصفات توحيد   الدرسالدرس
    ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

  أمثلة للصفات المنفية عن الله 

١ -...............................................  

٢ -...................................................  

٣ -.................................................................................................. 

  : االسماء و الصفات عرف توحيد 

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

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

٣ -........................................................................................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 

  أذكر أعظم أنواع العبادة أذكر بعض أدعية بأسمائه الحسني ماء الله الحسني أكتب بعض أس
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

  أسماء الله الحسني   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   أمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوب: : : بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك
 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



   أجيب عن األسئلةأجيب عن األسئلةأجيب عن األسئلة: : : بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك
 

 

    معاني أسماء الله الحسني   الدرسالدرس
    ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

  : عرف معني الرحمن ، و أمثلة رحمة الله بعباده 

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

 : عرف معني القديب و أذكر أمثلة علي قدرة الله 
.............................................................................................

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

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



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 

أذكر من اآليات مايدل 
  علي الخوف ن الله  

حكم تعبيد األسماء لله 
  وحده 

أذكر صفات الحلف 
  بأسماء الله تعالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

   أثر اإليمان بأسماء الله وصفاته في حياتنا   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



      لجدول بالمناسبلجدول بالمناسبلجدول بالمناسبأمأل اأمأل اأمأل ا: :: :: :بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



  أمأل الجدول التاليأمأل الجدول التاليأمأل الجدول التالي   لخفيلخفيلخفيلشرك الشرك الشرك الللمن فهمي من فهمي من فهمي : :: :: :بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 أكتب أمثلة للصبر على  قول الله تعالى ((إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )) 

  خطورة الشرك    أمثلة من الشرك    تعريف الشرك 
.........................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    الشرك وخطره   الدرسالدرس
    ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



  أمأل الجدول التاليأمأل الجدول التاليأمأل الجدول التالياألصغر األصغر األصغر من فهمي للشرك من فهمي للشرك من فهمي للشرك : :: :: :بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  أمثلة عليه  حكمه  دليله  تعريفه
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

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

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

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

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

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

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

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

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

 

    أنواع الشرك  الدرسالدرس
    ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      توحيد /  المادة  االبتدائي الرابع/   الصف
 

  ..................:.............................. عبودات المشركين : أذكر بعض م
......................................................................................  

  .........................................:........................اذكر مظاهر الشرك 
......................................................................................  

أذكر مظاهر أخري للشرك 
.................................................................  

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  
  

  مظاهر الشرك   الدرسالدرس
  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   أعرف الكفر األكبر وحكمه وأنواعهأعرف الكفر األكبر وحكمه وأنواعهأعرف الكفر األكبر وحكمه وأنواعه   :::عاون مع أفراد مجموعتكعاون مع أفراد مجموعتكعاون مع أفراد مجموعتكبالتبالتبالت

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
...................... 


