
 

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

https://almanahj.com/ae/2 
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* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة تربية
اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا

https://almanahj.com/ae/2islamic
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة
تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول اضغط هنا

https://almanahj.com/ae/2islamic1
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني
  grade2/ae/com.almanahj//:https اضغط هنا
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا
https://almanahj.com/ae/2 
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للمزيد اتبع الرابط

روابط مواقع التواصل االجتماعي لجميع الصفوف
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 :......................اسمي
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 هللا اللطيف الخبير 

 اإلنسان يولد بدون أسنان  -1
   (الجبار   -الخبير  اللطيف     -الكبير  )       

   واليرىهللا جعل الصوت ال يسمع  -2
 (اللطيف        -القيوم       -الحي     )    

 هللا يعلم ما يدور في أنفسنا  -3
 (الحق         -الخبير       -الخالق      )    

 
أعبر عن 
 الموقف 

 أوافق ال أوافق الموقف
 .لعبتي ، ألنه أخذ الصغير أخي  أضرب

  أحرص على طلب العلم واالجتهاد ألكون خبيًرا
 .متخصًصا 

السؤال 
 :األول 

 أقرأ الموقف واختار من أسماء هللا الحسنى
 :للموقف المناسب  

  :طعم لماذا خلق هللا الماء بدون 

............................................... 
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 * الكريمة أصل بما يكمل اآلية: 
  ْنَساَن َواْلَعْصِر ْبرِ    -                          لَفِي        إِنَّ اْْلِ  بِالصَّ

 الَِحاتِ   -                           َوَعِملُوا          إَِّلَّ الَِّذيَن آََمنُوا  الصَّ

 ُِّخْسر     -                              َوتََواَصْوا        َوتََواَصْوا بِاْلَحق 

 

أصل 
المفردة 
 العصر  بمعناها 

 ُخسر 

 الحق

بر  الصَّ

 الصالحات 

 تحمل الشدائد

 خير ل عمل فيهك

  الطاعة

 الدهر 

 الهالك 

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

 
عمل من األعمال الصالحة 

 يتقرب فيه األبناء من اآلباء 

 من أنا
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 سورة العصر

 لَِيْعُبُدوِن﴾إاِلَّ  ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِْنسَ    -1
............................................. 

الَِحاتِ ) -2 َ ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  إِنَّ هللاَّ
اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها    ( اْْلَْنَهاُر   َجنَّ

............................................. 
 ( بالصيروتواصوا بالحق وتواصوا )  -3

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

 فائز    خاسر      الموقف 
،وأستثمر العلم أجتهد في طلب 

 .الوطن لخدمة  وقتي
ألنه غير  أحمد يكثر من السيئات

 مبالي
 من يكفر باهلل سبحانه

   بهأطيع هللا وأعمل الخير وأنصح 
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 اإليمان بالرسل عليه السالم

  :يلي اختر اإلجابة الصحيحة فيما •
                                  :أركان اإليمان بالرسل من •
 اإليمان ( اإلسالم                       ب( أ•
    :الكريم عدد األنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن •
   2500( ب                           25(  أ   •
                                   :أم نبي ليس له أب وله •
 عليه السالمعيسى ( موسى عليه السالم        ب(  أ  •
                                          :نوح كان يْعُبُد قوم •
 الشَّمس( األْصنام                       ب( أ  •

 لهداية الناس:  الرسل لماذا أرسل هللا 
 ..............................إلى   

 أرسم سفينة نوح 
 ومن ركب في هذه السفينة
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......................

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

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

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

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

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

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

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

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

أكملي كتابة 
 أركان اإليمان 

 .السالم عن اإليمان بالرسل عليهم  مسؤولة   أنا1.

 .نوح هو النبي الذي نجاه  هللا من النار 2.

 .الخطأ الرسل يقعون في 3.

، هو دعوة الناس إلى عبادة الرسل الحكمة من إرسال 4.
 .تعالى هللا 

 

 
  :التالية أمام العبارات (  X  )عالمة و ( √  )  عالمة  ضع 

 

 
أتوقع كيف تكون حياة الناس 

 :الرسل لو لم يرسل هللا 
.............................
.............................

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

 :......................اسمي
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أصل 
المفردة 
 بمعناها 

 الكافرون

 دينكم

 لي دين

   اإلسالم

ال يؤمنون  الذين
 باهلل

 األصنام

 
 أرسم بعض اآللهة الزائفة التي يعبدها الكفار 

 من أنا
 أعبد هللا وحده ال شريك له

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

 ..............و ................و الصالة 
 ....................و
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 ال يكتمل    –أحبه  –الشر   -الخير    

 إال إذا أحب الخير ألخيه ..............المؤمن إيمان  -1
 .ألصدقائي  ...................أكره  -2
 .لنفسي    ..............ما أنا أحب لزميلي  -3
 ...............الناس أتمنى لجميع  -4

أختار التصرف 
 الصحيح

 زميلي حصل على المركز اْلول  -1
 أعبس في وجهه   -عليه      أحقد     -له         أفرح       
 شاهدُت زميلي يسرق قلما  -2

 أفضحه  -يرجعه       أنصحه أن    -   أخبرالمعلم     
 :أقول عندما أرى شيء يعجبني عند أخي  -3
 عندي مثله  ياليت     -أجمله    ما     -فيك   بارك هللا    
 إننا نؤمن أن خير الثروة ) )زايد أكمل عبارة سمة الشيخ  -4

 :(( يجب أن تعم
 أشقاءنا وأصدقاءنا   -وأهلي    أنا     -فقط        أنفسنا   

 أختار المفردة المناسبة 
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  :المناسبة الوضوء بالصورة  نواقضأصل : األول السؤال 

 اإلغماء البول والريح والغائط النوم

أمام ×وإشارة أمام  العبارة الصحيحة √إشارة ضع : الثاني  السؤال 
 :الخطأ اإلشارة 

 .الصالة ،وذلك ْلنه توضأ قبل ليصلي أفاق من نومه وذهب  -1
 .والغائط من البول  اإلغتسالاالستنجاء هو  -2
 .اليمنى ندخل الحمام بالرجل  -3
 ..والثوب الطهارة هي نظافة المكان والجسم  -4
 .الوضوء الطعام والشراب من مبطالت  -5

 ............................ ُوضوٍء ؟َيْقَبل هللا َصالَتنا دوَن َهْل 

 أكمل العبارات : الثالث السؤال 

 الوضوء نواقض
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 الوضوء نواقض

 أصل بين الجملة وما يناسبها 

توضأت للعصر ، وقبل األذان نامت نصف ساعة بعد ذلك قامت  ميثاء
 :لتصلي مباشرة ً 

 : ميثاءحكم صالة 
 صحيحة                   خطأ  

أحمد توضأ لصالة العشاء ، وتأخر في أدائها وقبل الصالة َذَهبت إلى 
 .الحمام 

 حكم صالة أحمد
 صحيحة                       خطأ

 

أفكر 
 وأقرر
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 سورة الشرح

 :ُأْكِمُل الفراغ بالكلمات المناسبة
 

  ......................... بــَشَرَح اهلل تعالى َصْدَر الرَّسول •
في َرَفَع اهلُل َمْنِزلَة الرَّسوِل َحْيُث ّيْذَكُر اْسُمُه صلى اهلل عليه وسلم •

 ..............و في   ............فيو  ............
 ..................   أنا أْصِبُر في َوْقِت  

ِ ۗالَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذْكِر  ِ َتْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ هللاَّ   أاََل بِِذْكِر هللاَّ

اَلةِ »  «قُْم َيا باَِللُ َفأَِرْحَنا بِالصَّ

 :أقول إذا ذكر أمامي رسول هللا محمد 

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

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

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

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

 األعمال التي نشرح
 الصدر 

 الصوم الصالة
 الحقـد

 العلم  المعاصي
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الية في اْلَفرا  اْلُمناِسب أنا أَ  ُُ اْلَكلِمات التَّ  َض

الرسول يحب 
 العمل

اِدق   -اْلَغَنم  َرْعي }  {التِّجاَرة    -الرزق    -األَمين  الصَّ
 

   : ....................مكة  سيدنا محمد وهو في  به اشتغل•

ِبيُّ َعِمَل •  : .............................. بِـَوُهَو شاب  "النَّ
   : .................................. ِبـُيلَقَّب  "هللاِ كاَن َرسوُل •

من عمل ........................ليكسب عمل سيدنا محمد •
 .يديه 

 .مثله ........أحب  سيدنا محمد يحب العمل وأنا •
 ...................وأنا سيدنا محمد يساعد اآلخرين •
 ............أكون سيدنا محمد صبور وأنا أحب أن •

ما هي الصفة التي 
 يحتاجها راعي الغنم

و  .............
............. 

 الشدة  -الرحمة    -االجتهاد    -الصبر   :  الكلمات مخزن 
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 حسن الوضوء

أمام العبارات التالية(      ×أو    √)   أضع عالمة    

 .نفصانأنا أحرص على أداء أعمال الوضوء دون 1.

 جزاء حسن الوضوء هو دخول الجنة من أبوابها السبعة2.

 .الماء الوضوء الصحيح يستهلك الكثير من 3.

 .المتطهرين هم الذين يتصفون بطهارة الجسم والقلب4.

 .الوضوء أغسل رأسي ثالث مرات في 5.
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 :باألرقام أرتب خطوات الوضوء 
 الوضوء
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علي بن أبي 
 طالب

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

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

 

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

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

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

  :أكملي
 ................َعْبد هَو َعلي ِبن أَبي طالِْب ِبْن 

   :.........................وَزْوَجُته 
   ..........................َعم اِبْن 

 :طالب َعْدد ِصفاَت علي بن أبي 
 

 
 

   :طالِب مْن أبناء َِعلي بْن أَبي 
 

 
 
لماذا ناَم علي بن أبي طالب على فراش الرسول عليه الصالة 

 ؟ الهجرة والسالم ليلة
 

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