
 

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 األول  اضغط هنا    

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

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

                  https://almanahj.com/bh/grade2                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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Ahad Qroof 2 سورة التينQ 

 

 السؤال االول: اكمل اآليات الكريمة بما يناسب : 

 تقويم لزيتونا أجر سافلين  بأحكم 

 الصالحات  ممنون  رددناه  البلد آمنوا

  بالدين  سينين  يكذبك  اإلنسان 

 

وهذا  (2)وطور _____________  (1)والتين و ______________ 

لقد خلقنا ____________ في أحسن  (3)_________ األمين __

( إال الذين 5) ( ثم ___________ أسفل __________4___________ )

ر __________ غي_عملوا _____________ فلهم _و ____________

 (7____________ ) _______ بعد( فما ______6______________ )

 (8أليس هللا _____________ الحاكمين)
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 السؤال الثاني : أصل الكلمة ومعناها : 

 مكة المكرمة  طور سينين

 دائم ومستمر  البلد األمين

 جبل الطور في سيناء  أحسن تقويم

 يوم القيامة  غير ممنون

 أفضل صورة  يوم الدين

 

 لثالث: ضع عالمة صح أو خطأ:سؤال اال

 من بر الوالدين أن ادعو لهما بالخير )               ( (1

 إذا قرئ القرآن أستمع له وأنصت )             ( (2

 ألمين هو القدس )               (البلد ا (3

 المخلوقات )                    ( اقي ميز هللا اإلنسان بالبصر عن ب (4

 الصدق يوصل إلى الجنة )                 ( (5

 خلق هللا تعالى الحيوانات في أحسن شكل وأجمل صورة )                   ( (6

 يحكم هللا تعالى بالعدل )                     ( (7
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  بها في سورة التين : رابع: أكتب أسماء األشياء التي أقسم هللاللسؤال اا

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الخامس: أرسم رائرة حول المخلوق الذي خلقه هللا تعالى في أحسن صورة:
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 :السؤال السادس

 

 

 

 

 نسان عن بقية مخلوقات هللا تعالى؟ السؤال السابع: بماذا يتميز اإل

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 


