
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/2                   

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

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

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

      

                  https://almanahj.com/bh/2islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade2                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  احترام المسجد

 _ أكمل الفراغات التالٌة :1

 ٌقول المسلم عند دخول المسجد :

 ............... لً ..لً ذنوبً ، و اللهم ..............هللا ، ............  بسم هللا وباهلل ، السالم على

 . أبواب .........................
 

 _أذكر ثالث مساجد كبٌرة فً بالد المسلمٌن :2

1............................. _ 

2............................. _ 

3............................ _ 

 

 . 5الى 1_ أرتب باالرقام آداب زٌارة المسجد من 3

 )      ( ٌقدم رجله الٌمنً ، وٌقرأ دعاء الذخول ألى المسجد .

 ٌتزضأ فبل الذهاب الى المسجد . )      (

 ً بهدوء ووقار.ٌمش )      (

 ٌقدم رجله الٌسري ، وٌقرأ دعاء الخروج من المسجد .)      ( 

 بصلً ركعتٌن هلل ، وتسمٌان ركعتً تحٌة المسجد . )      (

 

 ضع عالمة )     ( امام الجملة الصحٌحة,  :ماذا ٌفعل احمد بعد دخوله المسجد 

 )       ( أن  ال ٌحافظ على نظافته.

 بعد دخوله ركعتٌن هلل ، تحٌة المسجد.)       ( أن ٌصلً 

 )       ( أن ال ٌجلس بهدوء وأدب .

 )       ( أن ٌذكر هللا وٌقرأ شٌئا من القران .



 السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد أم المؤمنٌن)ر(
 

 أضع دائرة حول االجابة الصحٌحة:

 _ ولدت السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد فً :

 _ الشام.3المدٌنة                           _ 2_ مكة                       1

 

 _ اشتهرت السٌدة خدٌجة بٌن قومها بـ :

 _ البخل.3_ الغنً والشرف                  2_ الفقر                     1

 

 غالم السٌدة الذي رافق الرسول فً رحلته للشام .

 _  مٌسرة .3       _ حارثه                   2_ عكرمة                    1

 

 ولدت السٌدة خدٌجة للرسول اوالده جمٌعاً ماعدا:

 _ عبدهللا 3_ فاطمة                            2_ أبراهٌم                  1

 

 كانت السٌدة خدٌجة االم ) الرؤوم  ( أي:

 _ الحنون3_ الواعٌة                         2_ الحازمة                 1

 

 مً العام الذي توفٌت فٌه السٌدة خدٌجة عام :س

 _ الجوع 3_ الحزن                         2_ الفٌل                  1
 


