
 

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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 السٌارة ركوب اداب

 أرتب العبارات ألحصل على دعاء السفر.

 

 

 

    نركبها للمواصالت( أسماء  3أعدد )         ( أسماء لدواب نركبها. 3أعدد )  

1                ............................. _1.......... _................... 

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

3                ............................. _3............................ _ 

 أختار االجابة الصحٌحة من بٌن القوسٌن .

 إذا أرات أن أكب السٌارة فعلً أن :

 أقف على الجانب ............................ من الطرٌق .)   االٌمن ، األٌسر (. _1

 _ عندما تصل السٌارة أنتظر حتى ........................ ) تقف ، تسرع (2

 _ أفتح باب السٌارة وأدخلها بـ ............................. ) سرعة ، هدوء(3

 ... على الركاب ، وأغلق بابها برفق .) أمرَّ ، أسلم (._ ...........................4

 _ ال ..................... برجلً على المقاعد السٌارة .) أدواس ، اكتب (.5

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

 (         _ أخرب مقاعد السٌارة ومحتوٌاتها بقلم أوالمسمار.) 1

 _ ال أخرج راسً أو ٌدي من النافذة )        (2

 _ ال أرمً من النافذة شٌئا فً الشارع .)       (3

 _ أبصق فً السٌارة.)       (4

وإنا إلى 
ربنا 

سبحان  وماكنا له 
 الذي

سخرلنا  لمنقلبون 
هذا 

 مقرنٌن 

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



 

 ههللا واحد الشرٌك ل
 أكتب الكلمات المناسبة فً الفراغ :

 ) نعمه ، ٌحب ، رضاه ، صورة ، القرآن (

 ....................... . _ أحب هللا الذي خلقنً فً أحسن1

 _ المسلم ٌكثر من تالوة ............................... .2

 _ المسلم ..................... هللا .3

 _ المسلم ٌشكر هللا تعالً على ........................... .4

 _ المسلم ٌطٌع هللا فٌكسب ............................ .5

 

 النعم التى أنعم هللا على االنسان :( من  3أعدد ) 

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

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

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

 

 صل الصورة الجملة المفٌدة.

 

 

 

 

 

 

 هلل وحده نتوجه بالدعاء

 نصلً.هلل وحده 



 

  احترام المسجد 

 _ أكمل الفراغات التالٌة :1

 ٌقول المسلم عند دخول المسجد :

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

 . أبواب .........................
 

 المسلمٌن :_أذكر ثالث مساجد كبٌرة فً بالد 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 . )      (

 ٌمشً بهدوء ووقار. (      )

 ٌ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.

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

 )       ( أن ال ٌجلس بهدوء وأدب .



 )       ( أن ٌذكر هللا وٌقرأ شٌئا من القران .

 القارعه سورة
 أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة .

 من أسماء ٌوم القٌامة : _ 1

 .....................و ...................و ..................... . 

 _ تصبح الجبال ٌوم القٌامة كا ............................ المنفوش.2

 _ ٌدخل الجنة من كانت حسناته .........................من سٌئاته.3

 ....المنتشر._ ٌبعث هللا الناس من قبورهم مثل .....................4

  _ المؤمن ٌعمل عمال صالحا لٌفوز بـ ...................... .5

  صل: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فهو فً عٌشة راضٌه.

 فأمه هاوٌة وماأدرئك ماهٌه نار حامٌة.

 الجبال كالعهن المنفوش 

 كالفراش المبثوث


