
 

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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 تقوٌم صدق الرسول )ص (

 

 أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة )     ( أمام اإلجابة الخاطئة:ـأضع عالمة )    ( 

 _ هللا تعالً ٌحب الصادقٌن وٌدخلهم الجنة )      ( .1

 _ المسلم الصادق ال ٌكذب )     (2

 _ الصدق ٌكون بالقول فقط )       (3

 . _ الصدق ٌكون بالقول والعمل )     (4

 

 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:ـ

 الصدٌق ، الجنة ، العمل() الجمٌع ، الصادق ، 

 _ لقب الرسول صلى هللا علٌه وسلم بـ  ............................ .1

 م ............................... .ل_ هللا ورسوله ٌحبان المس2

 ......... ._ الطفل المسلم ٌصدق مع .......................3

 _ الصدق ٌكون بالقول و بـ................................... .4

 _  ٌكافً هللا تعالى الصادقٌن بـ ............................... .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصدق

 وسعد ٌلعبان الكرة فً حدٌقة ، فجاًة كسرة زجاج أحد البٌوت بجوار الحدٌقة ... كان حسن 

 ! كسره من -سعد أي  – هو وإنما الزجاج ٌكسر لم حسن أن بإخباره أحمدجاء سعد الى 

 الشجاعة هذه تبقى وأن االعتراف منه وطلب سعد بشجاعة أشاد أن إال أحمد من كان فما
.. أحمد لنصٌحة سعد فاستجاب.. حسن وٌظلم نفسه ٌظلم لذلك فعله بعدم ألنه الجار لٌخبر

 .. حسن وسامحه الجار فسامحه واعترف

 من كان ٌلعب بالكرة ؟

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

 من كسر زجاج النافذة ؟

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

 هل حسن من كسر زجاج النافذة ؟

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



 هل قال سعد الحقٌقة ؟

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

 هل سامحه الجار سعد ؟ ولماذا؟

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

 ماذا تعلمة من القصة؟

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

 

 عكس كلمة الصدق:............................

 ....عكس كلمة الجنة :.........................

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


