
 

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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التربیة الدینیة اإلسالمیة التربیة الدینیة اإلسالمیة 
للصف الثانى االبتدائى للصف الثانى االبتدائى للصف الثانى االبتدائى للصف الثانى االبتدائى 
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الوحدة الثانیة الوحدة الثانیة 

الرسول صلى هللا علیھ و سلم فى مكةالرسول صلى هللا علیھ و سلم فى مكة
بدء نزول الوحى  بدء نزول الوحى    - - 11



شرح مبسط للدرسشرح مبسط للدرس

أرسل هللا الرسل لھدایة الناس •
.إلى عبادة هللا وحده 

-:أنزل هللا الكتب السماویھ •
التوارة   على    سیدنا موسى     التوارة   على    سیدنا موسى     
اإلنجیل   على   سیدنا عیسى     
القراَن    على    سیدنا محمد     

سیدنا محمد صلى هللا علیھ و سلم 
  .ھو اَخر األنبیاء 



كان سیدنا محمد صلى هللا علیھ •
وسلم  یذھب إلى غار حراء فى شھر    

.رمضان 

في  - علیھ السالم  -كان النبي  •
یفكر في مخلوقات هللا   الغار
السماء و األرض و الجبال   مثل

.لیرید معرفة خالقھا

نزل الوحى على سیدنا محمد صلى •
فقال   .هللا علیھ و سلم فى لیلة القدر 

ما أنا : فأجاب الرسول , أقرأ : لھ 
بقارئ ؟

اقرأ باسم ربك الذي (   فقال لھ الوحى
اقرأ *  اإلنسان من علق خلق*  خلق

  الذي علم   *  وربك األكرم
)ماإلنسان مالم یعل  علم  *  بالقلم



سورة العلق  - 2 سورة العلق  - 2



99حفظ السورة بالمعانى صفحة حفظ السورة بالمعانى صفحة 



شرح السورة شرح السورة 

ھذه السورة أول السور القرآنیة نزوًال على رسول هللا صلى هللا علیھ •
.وسلم

.أن هللا أمرنا بالقراءة •
.أن هللا علم اإلنسان ما لم یعلم • .أن هللا علم اإلنسان ما لم یعلم •
.إذا أصبح اإلنسان غنیاً یستكبر على ربھ•
.أن اإلنسان سیرجع إلى هللا بعد موتھ •
و هللا یتوعد أبا جھل , أن أبا جھل طلب من الرسول أن یترك الصالة •

.بالھالك 
.أمر هللا محمد بالصالة و السجود•



أجب على األسئلة اآلتیةأجب على األسئلة اآلتیة

:أكمل •
.........كان سیدنا محمد یتعبد فى غار  - 1       
...............نزلت التوراة على سیدنا  - 2       
.....................أرسل هللا الرسل لـ - 3        .....................أرسل هللا الرسل لـ - 3       
..........اسم الوحى الذى نزل على سیدنا محمد - 4       
.الرسول و طلب منھ أن یترك الصالة...........توعد  - 5       
........اسم اللیلة التى نزل فیھا الوحى على محمد لیلة - 6       
       



أكمل مكان النقط من سورة العلق أكمل مكان النقط من سورة العلق 
:قال هللا تعالى•

.............*الذى علم ..................* اقرأ و ربك “        
.............................*ما لم .................علم        

................*أن رءاه* لیطغى ................كال إن      
”الرجعى........إن إلى     ”الرجعى........إن إلى    

:اختر اإلجابة الصحیحة 
)عقل جامد –دم جامد –قلب جامد .......(معنى العلق 

)یجاوز الحد من األكل –یجاوز الحد من اللعب - یجاوز الحد من العصیان .......(معنى یطغى 

)الرجوع من المدرسة - الرجوع من الدنیا للحساب– الرجوع من االَخرة للحساب .....(معنى الرجعى 

      



أول من اَمن بالرسول –3



شرح الدرسشرح الدرس

رجع الرسول إلى بیتھ و أخبر •
السیدة خدیجة زوجتھ بما حدث 

.لھ فى غار حراء
صدقت السیدة خدیجة الرسول • صدقت السیدة خدیجة الرسول •

و كانت أول من اَمن بھ من 
.النساء

على بن أبى طالب أول من اَمن •
.بھ من الصبیان

أبو بكر الصدیق أول من اَمن •
.بھ من الرجال 



أجب أجب 

أكمل •

........أول من اَمن بالرسول من النساء - 1        
...........أول من اَمن بالرسول من الصبیان  - 2         ...........أول من اَمن بالرسول من الصبیان  - 2        
..............أول من اَمن بالرسول من الرجال - 3        


