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  اسم الطالب
   الصف والشعبة

   الثانيالصف ُمَراَجعَةُ التربية االسالمية 
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  ضع الكلمات األتية فيما يناسبها

 
 الجو ( \ قدير  \صنع  \البحر  \الطير  \الغواصة  )
 

 هللا الخالق أتقن ................. كل شئ -
 

 
 هللا على كل شئ .............. -
 

 
 تأمل اإلنسان .............. , فتعلم منها وصنع الطائرة -

  
 

 ر فتعلم منها وصنع .............تأمل اإلنسان األسماك في البح -
 

 
 هللا تعالى يحفظنا في البر و ................ و ................... -
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 أمام اإلجابة الصحيحة :(  √ضع إشارة ) 

 
   ؟ (( يتناجي)) معني كلمة 

 
 (         )      يتحدث بكالم ال يسمعه الطرف الثالث 

 
 (       )     يتكلم بصوت منخفض وهو في الطريق 

 
 (         )    يتكلم بصوت يسمعه الجميع             

 
 

  كلمة  ) يحزنه (معني 
 

 (     )                               يسبب له الحزن
 
 

 (        )         يخبُرهُ بخبر سعيد                 
 
 

 (    )          ينقل له أخبارأً غير صحيحة        
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