
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             
الصأول الثلثاة التي 

يجب تعلمها 

:

- ..........3- ..........2معرفة العبد ربه 

توقيع ولي المر :
.......................

: ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

أكمل الفراغات التالية : 

معرفة العبد .............

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ143 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
الصول الثلثة التي يجب معرفتها 

  
                                                                        

ذكر الصأول الثلثاة 

الصأل الول من الصأول الثلثاة 

معرفة العبد ............. الصأل الثاني  من الصأول الثلثاة 

معرفة العبد ............. الصأل الثالث من الصأول الثلثاة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أربط العمود ( أ ) بما يناسبها من العمود ( ب ) 

ربا بالسلما 

أكمل الفراغات التالية : 

رضيت 
بال .......................

وبالسإلما  .....................
..

وبمحمد صلى ال عليه وسإلم 
.......................  

توقيع ولي المر :
.......................

 : ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

12

3

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ341 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
دليل الصول الثلثة  

  
                                                                        

ذكر دليل  الصأول الثلثاة 

نبيا بال 

دينا بمحمد صألى ال عليه وسلم 

ذاق طعم اليمان من رضي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرفة العبد ......................................الصأل الول هو : 

ربي ........... فهو الخالق الذي ............ 
وهو الرازق الذي ................... بأنواع 

النعم وهو .............. للكون كله ونحن عبيد 
..............سإبحانه فهو  المستحق 

لـ........... وحده قال تعالى 
( إن .......... ربي وربكم فـ............... )

توقيع ولي المر :
.......................

: ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ143 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
الصل الول معرفة العبد ربه   

  
                                                                        

معرفة المعنى الصأل الول 

أكمل 
الفراغ 
التالي 

أحدد  الجواب الصحيح : الصأل الول هو : 

معرفة العبد 
دينه

معرفة العبد 
ربه

معرفة العبد نبيه 
صألى ال عليه وسلم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعرف ربي بـ

و ............................................آياته

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

من آيات ال 

توقيع ولي المر :
.......................

 : ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ143 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
أعرف ربي بآياته ومخلوقاته 

  
                                                                        

ذكر دليل  الصأول الثلثاة 

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

من مخلوقات  ال 

رر و........... قال تعالى : ( هها هوالنن هِه .........  نن هآهياهِت هوهِم
رجردوا ........  نس هوا همهِر  هوهل هِلنلهق هِس  نشنم همرر هل .......... هِلل هوانلهق

ره ................. ( نن ركننرتنم هِإنيا نن هِإ ره هخهلهق  ))37انلهِذيِ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكمل : 

قال تعالى 

واعبدوا ....................................ول ...........................به شيئا 

    خلقنا الله لـ ...........................وحده 
ل   ........................له 

في سورة الفاتحة دليل على أن العبادة ل وحده هو  :

 (................................)

أكتب الحروف مرتبة في الفراغ تحتها ثام أقرأها  :

توقيع ولي المر :
.......................

 : ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ143 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
لماذا خلقنا الله 

  
                                                                        

التعرف على الحكمة من خلق ال لنا 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل ما يحبه ال 
و ......................من .....................

العبادة هي 

من أمثلة العبادات الفعلية من أمثلة العبادات القولية 

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

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

.............,

............,.
...

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

توقيع ولي المر :
.......................

 : ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

أضع علمة ( صأح ) أماما العمال والقوال التي يحبها ال  

بر الوالدين    (            
(

السب والشتم (           
 (

الكذب     (            )

الصدق    (           ) 

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ143 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
العبادة  

  
                                                                        

التعرف على الحكمة من خلق ال لنا 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الصلة  - بر الوالدين  – التوحيد ) أعظم ما أمر ال به 

الجنة 

( الكذب   - السحر    – الشرك  )  أعظم ما نهى ال عنه 

توقيع ولي المر :
.......................

 : ةتوقيع المعلم
.........................

لم تتقنأتقنت 

أرتب  الكلمات التالية في جملة  مفيدة 

التوحيد  إلى يقود 

الشرك النار    إلى يقود 

أرتب  الكلمات التالية في جملة  مفيدة 

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

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

المملكة العربية السعودية                                                                     
 :......................السام

وزارة التربية والتعليم                                                                        
 :.....................الفصل
 : ......................                                                         مدرساة
 هـ341 : ....../........./.......التاريخ

 : الموضوع : توحيد صف ثاني                                                  أوراق عمل مادة
عبادة الله وحده – عبادة غير الله  

  
                                                                        

التعرف على الحكمة من خلق ال لنا 




