
 

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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 آداب الزٌارة .
 

 أضع عالمة )      ( أمام السلوك الصحيح وعالمة )     ( أمام السلوك الخطأ فيما يأتي:

 _ أزور أصدقائي بعد صالة العصر .)      (1

 _ أطرق الباب عشر مرات )       (2

 _ أستأذن قبل الدخول )      (3

 _ أبش في وجه ضيوفي ، وأكرمهم )        (4

 أجلس كثيرا ، وأطيل الزيارة )         (_ 5

 ي مناسب الفراح واحزان من أزورهم)       (_ أجعل حديث6

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صل العبارات التالية بما يناسبها من الصور .

 

 _يختار الوقت المناسب.

 

 أذن بالدخول.ت_يطرق الباب بأدب ، ويس

 

 خول والنصراف.د_ يسلم على أصحاب البيت عند ال

 

 وأكرمهم ، ضيوفي وجه في أبش _



 

 السٌدة فاطمة الزهراء ) رضً هللا عنها(

 أختار الكلمات المناسبة وأكتبها فً الفراغ المناسب:

 

 

 ....................... سنوات._ ولدت فاطمة الزهراء ) رض( قبل البعثة بـ 1

 _ فاطمة الزهراء .................. بنات رسول هللا ) ص (.2

 _ قال الرسول ) ص ( : فاطمة بضعة منً من أغضبها .......................3

 _ تزوجت فاطمة الزهراء ) رض ( من ...................................4

 رض ( ............................._ كان مهر فاطمة الزهراء ) 5

 _ شاركت فاطمة الزهراء ) رض ( فً غزوة ..............................6

 _ توفٌت فاطمة الزهراء ) رض ( فً غزوة .....................ودفنت فً ..................7

 أعدد أبناء االمام علً بن أبً طالب ) ع ( من فاطمة الزهراء ) رض (.

1                        ............................. _3............................... _ 

2                        ............................. _4............................... _ 

 ماالدور الذي قامت به فاطمة الزهراء رضً هللا عنها فً غزوة أحد:

 الماء فقط._ تحمل 1

 _ تحمل الماء والطعام على ظهرها.2

 _ ال تفعل شٌئ .3

 متً توفٌت فاطمة الزهراء رضً هللا عنها وأٌن دفنت.؟

 فً مكة.،شهور  6_ فً رمضان بعد الرسول 1

 .منامةفً ،شهور  6فً رمضان بعد الرسول _ 2

 البقٌع.فً  ،شهور 6فً رمضان بعد الرسول _ 3

 أبٌها. _أصغر  _أحد  _خمس _درهم  400 _أغضبنً  _البقٌع  _علً بن أبً طالب.



 

 االحسان إلى الجار
 :رتب 

 ) الٌوم اآلخر ، من كان ٌؤمن باهلل  ، فلٌحسن إلى جاره (

 

 
 أضع عالمة )      ( أمام العبارة الصحٌحة زعالمة )     ( أمام العبارة الخاطئة :

 _ نشارك جٌراننا أفراحهم وأحزانهم )     (1

 _أرفع صوت المذٌاع حتى ٌسمعه الجٌران )      (2

 الجٌران )     (_ أرمً الفضالت أمام منزل 3

 _ أزور جارنا المرٌض واقدم له هدٌة )       (4

 _ أتشاجر مع أوالد الجٌران )      (5

 _ أتعاون مع جٌراننا لما فٌه خٌر للجمٌع )     (6

 صل:

 _ لجٌراننا    _ نواسً جٌراننا فً                                               1

 _ مصابهم .                                              _ نزور جٌراننا فً       2

  _ نقدم الهداٌا                                                          _ المناسبات .3

  _ نتعاون مع جٌراننا لما فٌه خٌر                                   _  الجمٌع .4

 لصحٌح:ضع عالمة على التصرف ا

 

 

 

 



 

 سورة العصر .
 

 

 

 

 

 

 

 

 صل : (1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمة 

 العصر : _1

 _ُخْسر:2

 _ آمنوا:3

 _ الصالحات:4

 _ وتواصوا:5

 _ الحق :6

بر:7  _الصَّ

 معناها

 األعمال التى أمر هللا بها._ 

ى بعضهم بعضاً.  _ وصَّ

 _ الخٌر.

 _ التحمل.

 _ اللٌل والنهار.

 _ خسارة.

قوا باهلل   _ صدَّ



 

 أصل كل آية من االيات الكريمة بالصورة الدالة عليها. (2
 

 والعصر:

 

 

  إن األنسان لفي خسر:

 

 

 إالالذين آمنوا وعملوا الصلحات : 
 

 

 

 

 أستخرج من سورة العصر صفات المسلم: (3
1 _........................................................ 

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

3........................................................ 

4....................................................._ 

 أعبر عن عمل صالح قمت به:  (4

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

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

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



 
 

 دعاء النوم

 :أَماَم العبارِة الَخطأ فيما يأتي (×) أَماَم العبارة الّصحيحت، وعالمتَ  ( ) أََضُع عالمت

أُ قْثل   -أ  .(      ) .الٌَّىم   أتىضَّ

 .(      )  .تالسِّىاك   أًُظُِّف أ سٌاً ً -ب

ٌْد  الٌَّْىم   -جـ ًً اللَّهُنَّ إًًِّ أ ْسلْوت :أقىُل ع   .(       ) .إلٍل   ْفس 

ٌْث ً -د س   أًاُم على ج  ٌْس   .(       ) .األ 

ْودُ  -هـ  .(       ) .َّللَّ الَّري أ حٍاًا أقىُل حٍي  أُْصث ُح: الح 

ْي ً ىهً -و ٍْق ظُ ه  سا   أْست   .(          ) .ُهت أ خِّ

 صل:

 . _ أى ًٌام على الجاًة األٌوي

  تاالً تاستوساز وٌدعى توا ٌحة.ٌرمس هللا_ 

 _ الوسلن ٌدعى قثل الٌىم وٌقىل ) اللهن اًً أسلوت ًفسً إلٍل (

     



   

 امول: 

 ) ٌتىضا ، االٌوي ، ٌدعى، تالسىاك ، ًستٍقظ (

 ......علوٌا زسىل هللا ) ص ( أى الوسلن إذا أزاد الٌىم فإًه ..................

.................. ،وٌٌام على شقة .................. ثن ....................: ))اللهن إًً أسلوت وٌٌظف أسٌاًه 

 ًفسً إلٍل ((

 وعلوٌا أى ًقىل عٌدها .................... هي ًىهٌا )) الحود َّلل الري أحٍاًا ((

 

_ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


