
 

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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 .. نزول الوحي ع الرسول ص
 الوحيبدء نزول 

**************************** 
 -: السؤال األول

 -: أكمل الجمل اآلتیة مما بین القوسین )1
 . الناس إلى عبادته وحده............... أرسل اهللا الرسل لـ  1
 ]تضلیل –هدایة  –تعذیب  [

 نزل القرآن على سیدنا 2 
 ] إبراهیم –عیسى  –محمد  [

 نزلت التوراة على سیدنا 3 
 ] محمد –موسى  –عیسى  [

 فيیتعبد " صلى اهللا علیه وسلم " كان سیدنا محمد  4 
 ] مكة المكرمة –غار ثور  –غار حراء  [

 --------------------------------------------------------- 
 -: الثانيالسؤال 

 -: صل لتكون جمالً 
 ) 2( على سیدنا رمضان  نزل الوحى  1
 )  1( لیلة القدر من لیالى شهر محمد  2 
  ) 4( اإلنجیل نزل على سیدنا موسى  3 

  ) 3( التوراة نزلت على سیدنا عیسى  4 

 ( - ) إبراهیم
 -: السؤال الثالث

 -: أجب عن األسئلة اآلتیة
 لماذا أرسل اهللا الرسل إلى الناس ؟ 1 )

 . هدایة الناس إلى عبادته وحده وٕارشادهم إلى طریق الخیرأرسل اهللا الرسل إلى الناس ل



 ما أسماء الكتب السماویة التى نزلت على العباد ؟ 2 )
 : أسماء الكتب السماویة التى نزلت على العباد

 القرآن - 3اإلنجیل  - 2التوراة  1 
 ؟"صلى اهللا علیه وسلم " ما اسم اللیلة التى نزل فیها الوحى على سیدنا محمد  3 )

 . لیلـــــــــــــــة القـــــــــــــــــدر:  3جـ
 -------------------------------------------------------- 

 . سورة الماعون
 سورة الماعون 

وال یخض ........................*فذلك الذي یدع*بالدین..............الذي أرءیت:"  قال تعالي
 *ساهون................ال ذین هم عن..............*فویل*المسكین..................علي
 .(*..... ...............ویمنعون*یراءون................الذین

 
 أكمل السورة الكریمة-أ

 :معني- ب
 .............................ال یحض ......................یدع الیتیم

 ............................ویل
 بم وصف اهللا المنافق؟ -ج

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

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

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

.................................................. .................................................. 
 وصفت السورة فئة من الناس أذكرهم؟ -د

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

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

 محبة اهللا تعالى


