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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 
 

 التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي

  أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
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   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 الدرس األول

  ِرحلة إیمانیة
  األنشطة والتدریبات

 1- النشاط األول :

 -أضع عالمة  √ أمام العبارة الصحیحة:

 أ  - زار طالب المدرسة قلعة عراد.            (       )

 ب - أقول لمن یقدم لي هدیة  : عفوًا.        (       )

  جـ - نعم اهللا ال تعد والتحصى .                (       )

  2- النشاط الثاني :

  ارسم خمس نعم أنعمها اهللا علیك:-
- 

 

 

  3-النشاط الثالث :

 أجیُب عن األسئلة التالیة :-

 -كیف أشكر اهللا على نعمة الصحة والعافیة؟    ....................................................................

  -بأي طریقة أشكر اهللا على نعمه؟.................................................................................

 - ماذا أفعل إذا نجحت إلى الصف الثالث بتفوقٍ ؟ ..............................................................

 

 

 الدرس الثاني

  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 سورُة  التَّكاثر

  األنشطة والتدریبات

 النشاط األول :1-
 -أكمل اآلیات الكریمة بالكلمة المناسبة مما بین القوسین مع الحركات  :

( ْحَمنِ  - ا لتََّكاُثُر -   ُزْرُتُم - َتْعَلُموَن - اْلَجِحیَم - َلَتَرُونََّها - َلُتْسَأُلنَّ  )    الرَّ
ِحیِم  ِبْسِم اهللاَِّ ----------- الرَّ

(3) َتْعَلُموَن َسْوَف َكالَّ (2) اْلَمَقاِبَر ----------- َحتَّى (1) -----------            {َأْلَهاُكُم
----------- َلَتَرُونَّ (5) اْلَیِقیِن ِعْلَم َتْعَلُموَن َلْو َكالَّ (4) ----------- َسْوَف َكالَّ              ُثمَّ

 (6) ُثمَّ ----------- َعْیَن اْلَیِقیِن (7) ُثمَّ ----------- َیْوَمِئٍذ َعِن النَِّعیِم (8)}
  2- النشاط الثاني :

 أضع عالمة √ أمام العبارة الصحیحة  وX     أمام العبارة غیر الصحیحة :-

   أ  - یسأل اهللا الناس عن نعمه یوم القیامة .          (           )

  ب -  الیندم الكفار على أعمالهم یوم القیامة .        (           )

  جـ -  السمع والبصر من نعم اهللا تعالى  .              (           )

  د -  المسلم یحمده اهللا تعالى على النعم .             (           )

 3-النشاط الثالث : أجیب عن األسئلة التالیة.

 اسم السورة ..............   عدد آیاتها..................   .-
 المقصود التكاثر هو (األوالد -األموال – كالهما).-
 من ینشغل عن عبادة اهللا تعالى مصیره (الجنة -النار -النعیم).-

- 

 

  الدرس الثالث

  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

  المسلُم ال یذُم الّطعام
  األنشطة والتدریبات

  النشاط األول :1-
 أمیز السلوك الصحیح من السلوك غیر الصحیح:-

 

 

 2-النشاط الثاني :
 - صدیـــــقي أكمل الفراغات :

 1- ذم الطعام فیه إهانة لـ...........................

 2- عند البدء بالطعام أقول .........................

 3- وعندما انتهي من الطعام أقول .................

  3-النشاط الثالث :
 أكمل الجدول التالي :
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

   الدرس الرابع

  قصة األقرع و األبرص واألعمى
  األنشطة والتدریبات

  النشاط األول:1-
  من: ماذا أعطى اهللا من النعم لكل-

  
  2- النشاط الثاني :

 بین كان في القصة نقطة اتفاق-
  الرجال الثالثة وهي.

....................................................................... 
 وكان في القصة نقطة اختالف بین الرجال الثالثة هي.

....................................................................... 
 3-النشاط الثالث :

 أضع عالمة  √ أمام العبارة الصحیحة وX     أمام العبارة غیر الصحیحة:-

  أ - المسلم یشكر اهللا على النعم .            (     )

 ب -المسلم یبخل على الناس اآلخرین.   (     )

 جـ -كان األقرع صادقًا في كالمه.          (     )

  4-النشاط الرابع :
 ماذا كانت نهایة األقرع واألبرص-

 ؟................................................................................
 ماذا استفدت من القصة-

 ؟........................................................................................

 

 

  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 

 الدرس الخامس

  سورةُ  التین

 األنشطة والتدریبات
 النشاط األول :1-

 أكمل األیات الكریمة بالتكملة المناسبة مما بین قوسین مع الحركات  :-
 

اِلَحاِت  - ُیَكذُِّبكَ - ِبَأْحَكِم  ) الصَّ اْلَبَلدِ  - اْإلِْنَسانَ  - رَ َدْدَناهُ  - آَمُنوا  -  ْیُتونِ -  (  الزَّ    

ِحیِم ْحَمِن الرَّ  بْسِم اهللاَِّ الرَّ
َخَلْقَنا َلَقْد اْألَِمیِن(3) --------- َوَهَذا ِسیِنیَن(2) َوُطوِر َو---------(1)          {َوالتِّیِن
--------- الَِّذیَن ِإالَّ (5) َساِفِلیَن َأْسَفَل --------- ُثمَّ (4) َتْقِویٍم َأْحَسِن ِفي -------             
اهللاَُّ َأَلْیَس (7) ِبالدِّیِن َبْعُد --------- َفَما (6) َمْمُنوٍن َغْیُر َأْجٌر َفَلُهْم ---------               َوَعِمُلوا

 --------- اْلَحاِكِمیَن (8)}
 النشاط الثاني :2-

 -أكتب اسم الصورتین التالیتین :

.........................       ........................   
 3-النشاط الثالث :

 -اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :

 أ-  یوجد المسجد األقصى في  (  مصر  - فلسطین   - السعودیة  ).

 ب- یتجه المسلم في صالته نحو  ( الكعبة - المسجد النبوي   -  القدس    ).

 جـ- من صفات المسلم     (  السرقة   -  الصدق    -  الخداع    ) .
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   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 

 الدرس السادس

 الوضوء
 األنشطة والتدریبات

 النشاط األول :1-
 - حوط حول الصورة  التي أبدأ بها الوضوء:

 
 

 

   -2   النشاط الثاني :
 - أكمل الكلمات الناقصة من دعاء ما بعد  الوضوء :

  َأْشهُد َأْن ال ِإله ِإالَّ -------- وْحَده ال َشریَك لُه، وَأْشهُد َأنَّ
 -------- عْبُدُه َورُسوُله اللَُّهمَّ اْجعْلني من --------

  واْجعْلني ِمَن------------- .

 3-النشاط الثالث

 -ما ذا أفعل بعد الوضوء عبر بالرسم :
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 الدرس السابع

 مبطالت الوضوء
 األنشطة والتدریبات

 النشاط األول :1-
 الوضوء : - حوط حول الصورة  التي تدل على مبطالت

 
 
  

  
  النشاط الثاني :2-

 - أضع عالمة  √ أمام العبارة الصحیحة و X    أمام العبارة غیر الصحیحة :-

 أ – توضأ هاشم ثم دخل الحمام  وبعد خروجه صلى الظهر .                                  (
(  

 ب– أكلت سعاد طعام العشاء وبعد   ذ لك صلت ونامت .                                    (     )

 جـ - كان حاتم یصلي بدون وضوء ألنه مریض .                                               (
( 

   3-النشاط الثالث

 - أكتب مبطًال من مبطلالت الوضوء من   ذ اكرتك:
..................................................................... 

 -  أكمل: قال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: ال یقبل اهللا صالة بغیر
................................................................. 

 - لما ذا أتوضأ؟
........................................................................................................ 
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 

 

 

 

 

  الدرس الثامن

 األذان
 األنشطة والتدریبات

 1-النشاط األول :

 أضع عالمة  √ أمام العبارة الصحیحة وX     أمام العبارة غیر الصحیحة:-
 األذان یدل على دخول وقت الصالة.                           (     )-
 یقول المؤذن في أذان الظهر الصالة خیر من النوم .            (     )-
 یبدأ المؤذن بقول (حي على الصالة).                            (     )-

  النشاط الثاني :

 أكتب جمل األذان مرتبة كما تعلمتها مستعینًا بالكتاب◆◆◆                                    
◆◆◆ 

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

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

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

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

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

                                    ..............................    ............................... 
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

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

ویزید المؤذن فـي أذان الفجر بعد قوله حي على الفالح                                    
.................................... 

   3-النشاط الثالث:

 أكمل العبارات التالیة : یؤذن المؤذن في .........................، لیعلن عن وقت-
،............................  

 یؤذن المؤذن في الیوم واللیلة ....................مرات   ،أول مؤذن في اإلسالم هو-
.  .......................... 

  الدرس التاسع

 اإلقامة
 األنشطة والتدریبات

  النشاط األول :1-
 أختار اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین:-

 أ-  یبدأ اإلمام في اإلقامة بقول   (  حي على الصالة   - اهللا أكبر   ).

 ب- إقامة الصالة تكون   ( قبل األذان  - بعد األذان    ).

  2-النشاط الثاني :

 .أكتب جمل اإلقامة مرتبة كما تعلمتها مستعینا بالكتاب◆◆◆                                    
◆◆◆ 

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

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

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

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

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

.............................. 
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

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

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

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

    3-النشاط الثالث:

 -أكمل العبارة : یختلف األذان عن اإلقامة بـزیادة قول ........................................................

 

 

  الدرس العاشر

  تعبد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصفي الغار
 األنشطة والتدریبات

      1-النشاط األول :

  أصل من العمود أ ما یناسبه من العمود ب:-
   -كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص یتعبد في                          -   مكة

  -كره سیدنا محمد  ملسو هيلع هللا ىلصأعمال                      -   األصنام
 - كان أهل مكة یعبدون                               -    غار حراء

  -عاش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في                           -   قومه

  2-النشاط الثاني :

 أضع عالمة √ أمام العبارة الصحیحة و  X  أمام العبارة غیر الصحیحة:-
  كان أهل مكة قبل اإلسالم یعبدون اهللا وحده.                                                   (     )-
 كانت زوجة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة تعد له الطعام كي یذهب إلى الغار   .                          (-

( 
 غار حراء في أحد جبال المدینة  .                                                                 (     )-
    3-النشاط الثالث:-

 -أجیب عن األسئلة التالیة :

  أ- ماذا كان یفعل الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء ؟
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

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

 ب- ماهي أول سورة نزلت من القران الكریم ؟

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

 

 

 

 

 

  الدرس العاشر

 نزول الوحي
 األنشطة والتدریبات

      1- النشاط األول :

 -أختار اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین:

 أ-الملك الذي نزل على سیدنا محمد  ملسو هيلع هللا ىلص   (  جبریل علیه السالم – إسرافیل علیه السالم   ).

 ب-أول سورة نزلت من القرآن الكریم     ( العلق   -  الناس   ).

 جـ-عاد الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص من غار حراء وهو (خائف -حزین ).
 د-قال جبریل علیه السالم لسیدنا محمد   ( اقرأ  - اكتب ).

  2 - النشاط الثاني :

 أجیب عن األسئلة التالیة :-

 أ-كم مرة كرر جبریل علیه السالم كلمة( اقرأ )؟
.......................................................................... 
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 ب-ما معنى كلمة (زملوني)؟
............................................................................................. 

 ج- في أي شهر نزل جبریل علیه السالم على سیدنا محمد  ملسو هيلع هللا ىلص؟
..................................................... 

    3- النشاط الثالث:

 -أكمل سورة العلق مستعینًا بالكتاب :
 {أقرأ................................................................................................
.................................................................................................... 
{................................................................................................... 

 

 

  الدرس الحادي عشر

 سورة العلق (1)
 األنشطة والتدریبات

 1 - النشاط األول :

 أكمل اآلیات الكریمة بالكلمة المناسبة مما بین القوسین مع الحركات:-
ْجَعى  - َیْعَلمْ  - اْسَتْغَنى) - اْإلِْنَسانَ  - َخَلقَ  - َلَیْطَغى  - ِباْلَقَلمِ  - الرُّ )  اْألَْكَرمُ      

ِحیِم ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم اهللاَِّ الرَّ
 {اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي........... (1) َخَلَق............. ِمْن َعَلٍق (2) اْقَرْأ

 َوَربَُّك............. (3) الَِّذي َعلََّم........... (4) َعلََّم اْإلِْنَساَن َما َلْم............ (5) َكالَّ ِإنَّ
 اْإلِْنَساَن .......... (6) َأْن َرآُه............ (7) ِإنَّ ِإَلى َربَِّك.......... (8).}

      1-النشاط الثاني:

 :أختار اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین-

 .(  أ- خلق اهللا اإلنسان من (  ماء –    دم جامد

  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 .(   ب- الرجوع إلى اهللا في (  الدنیا  -  یوم القیامة

 .(  جـ- المسلم یسمى اهللا في   ( نهایة أعماله  -   بدایة اعماله
  النشاط الثالث:2-

 -عبر عن الصورة بجملة مفیدة تتضمن محتوى الدرس :

.............................................................................. 
  أكمل الجملة التالیة: اإلسالم دعانا إلى-

 

 

 

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

  الدرس الثاني عشر 

 سورة العلق (2)
 األنشطة والتدریبات

 النشاط األول:1-
 أكمل األیات الكریمة بالكلمة المناسبة مما بین القوسین مع الحركات:-

 (َینهى –  َعبدًا- الُهدى- بالَتقوى-َكَذَب- َیعَلم- لَنسَفَعما– خاِطَئة – َیدعوا- الَزباِنیة- اسُجد)

ِحیِم ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم اهللاَِّ الرَّ
َأَرَأْیَت الَِّذي.......... (9) ..........ِإَذا َصلَّى (10) َأَرَأْیَت ِإْن َكاَن َعَلى.......... (

 11) َأْو َأَمَر.......... (12) َأَرَأْیَت ِإْن ............ َوَتَولَّى (13) َأَلْم........... ِبَأنَّ
اهللاََّ َیَرى(14) َكالَّ َلِئْن َلْم َیْنَتِه...........ِبالنَّاِصَیِة (15) َناِصَیٍة َكاِذَبٍة ........... (
 16) فلـ...........َناِدَیُه (17) َسَنْدُع............ (18) َكالَّ َال ُتِطْعُه َو............

 َواْقَتِرْب (19)

  النشاط الثاني :2-
 أضع عالمة √ أمام العبارة الصحیحة و X    أمام غیر الصحیحة :-

  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور

 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

  كان أبو جهل یحب الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصویعطف علیه.                                                  (-
( 

 أفضل عمل یتقرب به المسلم إلى اهللا تعالى هو الصالة.                                            (-
( 

 الزبانیة هم مالئكة العذاب.                                                                           (      )-

  3-النشاط الثالث:

 -ُأجیُب َعِن اَألْسِئَلِة التَّاِلَیِة :

ْجَدة   َوَأْنَت َتـْقَرأ اآلیات؟ .................   - ماذا َتْفَعل ِإذا َوَجدََّت َعالَمَة السَّ
        - َأَضُع داِئَرة َحْوَل الصورة الَّتي تدل السجود:

 
 
 
 
 
 

 
 

 الدرس الثالث عشر   

 آداب االستئذان
 األنشطة والتدریبات

  النشاط األول :1-
 - َأَضُع داِئَرة َحْوَل الّصورة الَّتي َتْشَتِمُل َعَلى االستئذان:

 

 

 النشاط2-
  الثاني  :

 -أكمل العبارات التالیة :

 أطرق الباب .........................................................................................-
  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق

   2020 – 2019        إعداد أ- زینب عاشور
 



  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 إذا قیل من بالباب؟....................................................................................-
 ال أنظر من...........................................................................................-
 النشاط الثالث:3-

 -أكتب ثالثة آداب من آداب االستئذان::

 

  

 

 

   الدرس الرابع  عشر

  آداب اللباس
 األنشطة والتدریبات

 النشاط األول:1-

 :أختار اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین-

 .(أ- یبدأ المسلم اللباس بید   ( الیمین – الیسار

 .(ب-ألبس الثیاب الجدیدة ( یوم العید والجمعة -  كل یوم

 جـ- المسلم یشكر اهللا  ( على كل شي  -   فقط على المال  ).
  النشاط الثاني :2-

  التربیة اإلسالمیة للصف الثاني االبتدائي-أنا مسلم صغیر أحب اهللا الخالق
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  مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة النخیل  

 مذكرة الصف الثاني االبتدائي

 

 النشاط الثالث:3-

 -أكمل الحدیث الشریف مستعینًا بالكتاب  :

 اللهم لك الحمد
................................................................................................ 

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

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