
 

قد يهمك إيضاً
* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا

https://almanahj.com/ae/2 
1

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة تربية
اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا

https://almanahj.com/ae/2islamic

2

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة
تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول اضغط هنا

https://almanahj.com/ae/2islamic1

3

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني
  grade2/ae/com.almanahj//:https اضغط هنا

4

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا
https://almanahj.com/ae/2 

5

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من
  bot_UAElinks/me.t//:https قنوات وصفحات: اضغط هنا

6

للمزيد اتبع الرابط

روابط مواقع التواصل االجتماعي لجميع الصفوف

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.almanahj.com/ae/2
http://www.almanahj.com/ae/2
http://www.almanahj.com/ae/22islamic
http://www.almanahj.com/ae/22islamic
http://www.almanahj.com/ae/22islamic
http://www.almanahj.com/ae/2islamic1
http://www.almanahj.com/ae/2islamic1
http://www.almanahj.com/ae/2islamic1
http://www.almanahj.com/ae/grade2
http://www.almanahj.com/ae/grade2
http://www.almanahj.com/ae/2
http://www.almanahj.com/ae/2
https://t.me/UAElinks_bot
https://t.me/UAElinks_bot
https://www.almanahj.com/ae/21
https://facebook.com/uaecourse
https://almanahj.com/ae/www.youtube.com/channel/UCwSzy2F8PMie445xkrOEGAQ
https://t.me/uaecourse
https://www.instagram.com/uaecourse
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication&hl=en_US
https://m.me/uaecourse
http://www.tcpdf.org


 م 2018/2019حسام الدین أحمد حسن خلف اهللا                      / المعلم                                       الثانيالصف 

  

            دائرة التعليم واملعرفة                                                                 

                للتعليم األساسي                                                                البطنيمدرسة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثاينللصف  التربية اإلسالميةيف مادة  مراجعة الوحدة االوىل

  الفصل الدراسي األول

2018/2019  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (       )الصف األول ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  امسي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :وك املناسبلأسفل الصورة حسب الس )       ( أو )      ( ضع عالمة   -1
  

  

    
  

  

        

  

  : صل بني الكلمة وما يناسبها من معىن  -2
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : يلي  اختر اإلجابة الصحيحة فيما -3
  

 :بالرسل من أركان اإليـمان  .1

 الـحرية) ج(اإلميان             ) ب(اإلسالم               ) أ(     

 :عدد األنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي  .2

 200)  ج(            2500)  ب(                   25)  أ(     

 الصبر

قالْح 

 الْعصر

 خسر

 عملِ الْخير

 الطاعة

 يكْتمل إيـمانهال 

 هالك

 الدهر ال يؤمن

 تحمل الشدائد الصالحات

 بطریقة صحیحة األسئلةأن یجیب الطالب على  :األداءمـؤشـــرات 

https://t.me/SaffThany
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 : نيب ليس له أب وله أم  .3

 إبراهيم عليه السالم) ج(ه السالم  عيسى علي) ب(موسى عليه السالم       )  أ(

 :كان يعبد قوم نوح  .4

 النجوم) ج(     الشمس         ) ب(األصنام                   ) أ(  

 :هو  اإلميان أركان من الرابع الركن .5

 اإلميان بالرسل) ج(      الزكاة         ) ب(االميان باهللا                ) أ(  

 :السالم هو  عليهم الرسل الذي أرسل .6

    كبار القّومِ) ج(         الناس        ) ب(تعاىل                    هللا) أ( 

 :يدل ذلك على أن اهللا هو أسنان بدون يولد اإلنسان .7

 ) اجلبار  )ج(        اخلبري اللطيف  )ب(                     الكبري )أ(        

 :يدل ذلك على أن اهللا هو واليرى يسمع ال الصوت جعل اهللا .8

  اللطيف )  ج(                القيوم)  ب(                       احلي ) أ(

  :يدل ذلك على أن اهللا هو أنفسنا يف يدور ما يعلم اهللا .9

   احلق  )ج(                 اخلبري  )ب(                     اخلالق  )أ(        

   الْول املركز على حصل زميلي .10

 وجهه يف أعبس ) ج(        عليه      أحقد )ب(               له       أفرح) أ(

11. قلما يسرق زميلي شاهدت 

 أفضحه )ج(               يرجعه     أن أنصحه )ب(      أخرباملعلم)أ(

 : أقول أخي عند يعجبين شيء أرى عندما .12

 مثله عندي ياليت )ج(                  أمجله       ما) ب(       فيك اهللا بارك )أ(
 

 

  

  : أمام العبارات التالية  ) × ( وأ)  √ ( ضع اشارة - 4
    

               اإلميان ستة أركان  ) (       .1

 . السالم عليهم بالرسل مانـاإلي عن ة/مسؤول أنا  ) (       .2

  . عليه السالم نوح هو النار من اهللا جناه الذي النيب  ) (       .3

  . اخلطأ يف يقعون الرسل  ) (       .4

   تعاىل عبادة اهللا إىل الناس دعوة هو ، الرسل إرسال من احلكمة  ) (       .5

https://t.me/SaffThany
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  . أركان اإلسالم مخسة  ) (       .6

 اهللا رحيم بعباده عليم بأحواهلم  ) (       .7

 عام 100استمر سيدنا نوح يدعو قومه   ) (       .8
 

 :التالية اجلمل أكمل - 5

 . ............... على والثبات بالصرب يتحلى أن جيب للخري يدعو من إن .1

 . .................... يف  السالم عليه إبراهيم سيدنا ولد .2

 . .................... من  السالم عليهإبراهيم  سيدنا اهللا نجى .3

-السالم عليه .......................... كان .4  . األنبياء أبا 

 . .................... ـب السالم عليه نوح سيدنا قوم كفار اهللا عاقب .5

           ............ .حيب   ما ألخيه حيب حىت أحدكم يؤمن ال .6

 ........................مكال هو الشريف احلديث .7

 لنفسي ................. مالآلخرين  أحب .8

 ....................... اآلباء من األبناء فيه الصاحلة يتقرب األعمال من عمل .9

 ........................... اىل السالم عليه نوحا سيدنا اهللا أرسل.10

11.-  وحده اهللا........................... اىل قومه السالم عليه هيمبراا سيدنا دعا 
  

  :  أجب عن املواقف التالية باختيار فائز أم خاسر يف اجلدول التايل -6
  

  رخاس  زفائ  موقفالْ  م

      الوطن خلدمة ،وأستثمر وقيت العلم طلب يف أجتهد  1

      مبايل غري ألنه السيئات من يكثر أمحد  2

      سبحانه باهللا يكفر من  3

      به وأنصح اخلري وأعمل اهللا أطيع  4

      حممد يؤمن بِجميعِ الرسلِ  5
  

  

  

 

https://t.me/SaffThany
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  :ولآلخرين لنفسك حتبها اليت الكلماتلون  – 7

  

  

  

  

  

  
  

 :التالية باحلاالت الصحيح التصرف ماهو – 8

 .املستشفى ودخل زميلك مرض .1

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

 

 .أخيك عند يعجبك ما ترى عندما .2

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

  

  :  صورة تدل عليهاوما يناسبها من  اجلملةصل بني  -9

  

  

  

  

  

  
  

  

 :يأيت مما حالة لكل أكمل اجلدول -10

 ألخیھ محب غیر امم

  غیر محب ألخیھ  محب ألخیھ  العبارة  م

      الفسحة أثناء وصديقه يكفيه ما يوم كل طعاما معه حيمل  1

      بيتهم يف حلفل دعاه عندما صديقه دعوة أجاب  2

      احلافلة يف املقعد على جبوارها صديقتها جتلس أن ترفض  3

4  عندما فازت تزِنصديقتها بالْ حدرسةمأول يف الْكز الْمر      

      ناسبة نجاحهمأحضر هدية ألخيه بِ  5

 وعملُوا َآمنوا الَّذين إالّ

  لَفي سانَإ نالِْْ إِنَّ والْعصرِ

 الْفَقْر

 الْمال

 الصحة

 الْمرض

 النجاح

 وتواصوا بِالْحق وتواصوا

سرخ 

  بِالصبرِ

اتحالالص 

https://t.me/SaffThany
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 :أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة  -911

 

الراَأل - عبادة  الْ-ل سطيفلَ -  25-نام ص 

 بعباده .................. اهللا. 

  كان قوم نوح يعبدون........................ 

  اهللا تعاىل الوحيد الذي يستحق........... 

  عليهم السالم رسول........ عدد الرسل. 

  هلداية الناس لعبادة اهللا.............. أرسل اهللا.   

 :لون أمساء اهللا احلسىن  -12

 

 

 

 

 

 

1011 

 

 

  

   :) صاحلة و غري صاحلة( صنف األعمال اآلتية إىل  -13
  

 غیر صالحة  صالحة   األعمال

    تعلیم الناس الخیر - 1

   اإلحسان للفقراء  - 2

   إیذاء الجار  - 3

    سب وشتم اآلخرین - 4

   بر الوالدین  - 5

وقتي  أجتھد في طلب العلم ،وأستثمر -6
 لخدمة الوطن

  

   وأعمل الخیر وأنصح بھاهللا أطیع  -7

 

ليمالْع 

 الْمال

بريالْخ 

 طيفاللَّ

 البخيل

يالْح جاحوم النالْقَي 

https://t.me/SaffThany

