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: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة

(....... ) 

:...../ اسم الطالب :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم التاریخ   
03/2017 

 " عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما – أن رجًال سأل النبي صلى اهللا علیه وسلم"

  (( أي األسالم  خیر؟ : قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف

 : ـ  استخرج من الحدیث الشریف ما یدل على المعاني التالیة

  .............................................   ـ تحیي من تلقاه بقولك السالم علیكم 1

 ...............................................                          ـ تقدم الطعام 2
 

 اما م العبارة الصحیحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ فیما یلي : ✓ ب ضع عالمة 

 (          )                                      . یسلم المسلم على من یعرفهم فقط – 1

 (          )                                            . اطعام الطعام من أعمال الخیر -2

 (          )                              . القاء السالم ینشر التالف والمحبة بین الناس -3

 (           )                                       . اطعام الطعام یكون للفقراء فقط – 4

 ) . اطعام الطعام وافشاء السالم تجعل المجتمع المسلم یعیش في محبة وسالم – 5
) 

 

 

 

 



: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة
(....... ) 

:...../ اسم الطالب :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم التاریخ   
03/2017 

 

  عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما – أن رجًال سأل النبي صلى اهللا علیه وسلم"

 (( أي األسالم  خیر؟ : قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف

 : أ  ـ ما األعمال التي یرشدنا الیها الحدیث الشریف الحدیث الشریف
 ........................................................... ـ1

 ......................................................... ـ 2

  : ج  – بم وصف الرسول صلى اهللا علیه وسلم تللك األعمال

 ................................................................  وصفها بأنها خیر

 :د  – أنا أكمل العبارات التالیة بمایناسبها مما بین القوسین

 (  یعرف  - جیرانه    -   یعرف   -  ضیوفه )

 ......................... المسلم یسلم على من ............... ومن ال – 1

 یقدم المسلم الطعام ألهله و...............و................. والمحتاجین – 2
 

 

 

 

 

 

 



: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة
(....... ) 

:...../ اسم الطالب :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم التاریخ   
03/2017 

 

  عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما – أن رجًال سأل النبي صلى اهللا علیه وسلم"

 (( أي األسالم  خیر؟ : قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف

 : أ - أصل كل عبارة بالمعنى المناسب لها فیما یلي

 أي االسالم خیر                      تحیي من تلقاه بقولك (السالم علیكم ورحمة اهللا – 1
 (وبركاته

  تطعم الطعام                         أي األعمال في االسالم أفضل -2

 تقرأ السالم                        تقدم الطعام – 3

 :  ب – أحوط العبارة التي تدل على اطعام الطعام فیما یلي

  الولیمة                       الصدقة                     الصالة                افطار الصائم

 

 السالم              مأدبة الغداء                     حفلة الزواج

 

  

  

 

 



: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة
(....... ) 

التاریخ اسم المجموعة :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم   
03/2017/.....: 

 

 : أكمل المخطط المفاهیمي االتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة
(....... ) 

التاریخ اسم المجموعة :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم   
03/2017/.....: 

 

 : صنف الكلمات التالیة وفق ما تدل علیه في الجدول

 االعتذار-النصیحة – الصدقة  -زیارة المریض- الصوم-افشاء السالم اطعام)
  الطعام–الدعاء

 الـقـول العـمل

  

  

  



  
 

: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة
(....... ) 

التاریخ اسم المجموعة :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم   
03/2017/.....: 

 

 ضع دائرة        حول العبارة التي تدل على اطعام الطعام و        حول العبار

 :  التي تدل على افشاء السالم

 

 افطار الصائم            مأدبة الغداء       السالم
  علیكم

 

  الصدقة          الولیمة             الصدق

  

  الصالة            الزكاة          حفلة الزواج 



 

 

 

 

 

 

 

: الثاني الصف عمل ورقة االسالمیة التربیة         مادة
(....... ) 

التاریخ اسم المجموعة :  ...............      درس خیر األعمال في االسالم   
03/2017/.....: 

 

 : أكمل المخطط المفاهیمي االتي بما یناسبه مما بین القوسین

 افشاء السالم  - محبوبا بین الناس - اطعام الطعام  - تزید المحبة والترابط بین)
 ( أفراد المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


