
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/2                   

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

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

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

     

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

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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 امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
 م 2018/  2017للعام الدراسي 
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 التربية االسالميةالــمــــــادة :      
 عدد صفحات األسئلة : ) .. (    
 
 

  اسمي الجميل : ...........
 ................صفي :   

 

 
 

 
 :نستعين  به بدأ اختبارانا باسم هللا ون متميزينلأحبائي ا

 
 
 

                                                                                                  
 
 

 فيما يأتي: األقرب للصوابضع دائرة حول اإلجابة 
 هللا لطيف بعباده فهو خبير بما: -1

 * ينفعهم                             * يضرهم وينفعهم                           * يضرهم   
 من يعمل الصالحات وينصح اآلخرين بعمل الخير يعتبر: -2

 * سيئ ا                               ا* خاسر                                  ا* رابح  
 :يعتبر االيمان بالرسل الركن -3

 من أركان اإليمان * الرابع       من أركان اإليمان     * الثالث             من أركان اإليمان ني* الثا
 :ةمعه في السفين –عليه السالم  –حمل نوح  -4

 * االكافرين                                 * المؤمنين                      * جميع قومه 
 السالم من: نجا هللا سيدنا ابراهيم عليه -5

 * الموت حرقا                              الذبح* الغرق                                * 
 
 

 :الوجه المناسب لكل حالة مما يأتياختر 

 
 

 غير محب ألخيه محب ألخيه الحاالت م
   ساعد أحمد صديقه المتغيب عن المدرسة لمرضه  6

   هدية أجمل من هديتها  حزنت مريم الن صديقتهاحصلت على 7

   رمى سالم حجرا على نافذة جاره وكسرها  8

   لى بيته إساعد حمد صديقه في حمل األغراض وأوصلها له  9

 السؤال األول
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 فيما يلي :عند االجابة الخاطئة )     (  عند االجابة الصحيحة وعالمة ع عالمة )    (ض
 
 )           (      ه وسننهبأركان تاًماهو أن يكون  الكاملالوضوء  01 

 )           (   ى هللا عليه وسلم في رعي الغنم ليكسب رزقهاشتغل سيدنا محمد صل -11
 )           (        يشترط في الصالة طهارة الجسم فقط -12
 )           (          "  غفرانك  "نقول بعد االستنجاء  -13

 
 وما يناسبها من الكلمات في القائمة ) ب ( صل بين الجملة في القائمة ) أ ( 

 
 القائمة ب                                                     القائمة أ                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :اآلتيالمربع المناسب أمام نوع العمل الذي يسبب انشراح الصدر/ ضيق الصدر في الجدول  ظلل 
 
 
 
 
 
 
 

 ق الصدريضي يشرح الصدر العمل م
   تالوة القرآن الكريم  18
   االعتداء بالضرب على اآلخرين  19
   مساعدة الوالدين في المنزل  20

 المؤمن باهلل  -14

غسل ـأعضاء معينة بنية  -15
 الصالة 

 هللا يغفر  -16

 فرالكا -17

 الوضوء

 خاسر

 فائز

 صبورا ورحيما 
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 :من الكلمات التي بين القوسين ابما يناسبهالجمل اآلتية كمل أ

 
 (رعي الغنم  –البول والغائط  –اليسرى  – لنفسي ( 
 مهنة ........................... عمل معظم الرسل واألنبياء في -21
 ............ وأغلق الباب.........الحمام برجلي .......... أدخل   -22
 ..................................أحب لزميلي ما أحب ........ -23
 ..................................نواقض الوضوء خروج ... من -24

 
 :فيما يأتي أوافق (  ) أوافق ( أو ) الكلمة بصورة اكتب معبرا عن رأيك تحت ال 
 
 
 
 
 
 

         
 

       25- )             (                                      26-  )             ( 
                                       

 :(ال)أو  (نعم)اجب عما يلي بكلمة 
 (  )   رجوا الناس من الظلمات الى النورخأرسل هللا الرسل واألنبياء لي -27
 (  )      آخر الرسل واألنبياء هو آدم عليه السالم  -28
 (        )        أحب قادة بلدي وأطيعهم -29

 

 الثانيالسؤال 
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 :مستعين ا بالكلمات التي بين القوسين المفاهيمية التاليةأكمل الخارطة 
 النار ( –خلقني ورزقني  –الصالة  –) الجنه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 سورة الكافرون  -30

 
المسلم يعبد هللا بآداء 

 العبادات مثل 
........................ 

 المؤمنون مصيرهم 
....................... 
 الكافرون مصيرهم
....................... 

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

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

واحد ال شريك له هللا تعالى 
 المستحق للعبادة 

 ألنه هو
............................ 

 انتهت الأسئلة 
 تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق 
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