
 

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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...دائرة على الجواب الصحیح ضع   

 1_ كان الرسول ( ص )  یتعبد في :

غار ثور_ 3                     مكةغار _ 2ـ غار حراء                      1  

 2_ أرسل هللا سبحانھ وتعالي إلى الرسول ملكاً اسمھ:

جاسم _3جبریل                     _ 2ـ جابر                          1  

 

 3_ طلب الملك جبریل من النبي ( ص ) إن  :

ینشد_ 3یقرأ                     _ 2ـ یكتب                      1  

 4_ ماذا قال النبي عندما طلب منھ الملك جبریل :

شداما أنا بن_ 3تب                    اماأنا بك_ 2ـ ما أنا بقارئ             1  

 

 5_ رجع الرسول ( ص )إلى :

حدیقة ونام ال_ 3                    بیتھ ونام_ 2       الدكان ونام               ـ 1  

 

 6_ عاد جبریل ( ع ) الى الرسول وقال لھ:

.   إن هللا یأمرك أن تدعو الناس إلى االسالم وترك عبادة األصنامـ 1  
 

        وترك عبادة النار إن هللا یأمرك أن تدعو الناس إلى الحدیقة _ 2 
     

وسلم ول صلى اهللا عليهسبعثة الر    
 



 7_ ھل نفذ الرسول ماأمر بھ ربھ:

.بعض منھ_ 3نعم                     _ 2ـ ال                          1  

 8_ ما المقصود بالدعوة ھل ھو:

عبادة النار_ 3                   عبادة االصنام _ 2                     االسالم ـ 1  

 صل:

جبریل )                                  ص ( الرسول  یتعبد_  1  

ن                           غار حراءأطلب جبریل من الرسول _ 2  

ارسل هللا للرسول ملكاً اسمھ                           االصنام  _ 3  

إن هللا یأمر محمد بدعوة الناس إلى                     یقرأ_ 4  

االسالم       یأمر بترك عبادة                        إن هللا_  5   

 

ـ:صل    

 
 

 

 

 

 

 

االصنامترك عبادة   

غراء حراءیتعبد الرسول في   


