
 

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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     * لتحميل جميع ملفات المدرس د.عائض القرني اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ((انكافشٌٔ قم يا ايٓا))      
                   

اٌ انشسٕل يذًذ صهٗ هللا ػهيّ                             
 ٔسهى

 يقٕل نهكافشٌٔ                               

 ال اػبذ يا تؼبذٌٔ                          

 الَٓى اٖ انكفاس طهبٕا يُّ                       

 اٌ يؼبذ انٓتٓى سُّ                     

 ٔيؼبذٔا هللا سُّ                  

 ((ال اػبذ يا تؼبذٌٔ))                        

 اٖ ال افؼم يا تطهبِٕ يٍ                

 ػبادِ االصُاو                 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


  اٖ يستذيم يؼبذ االصُاو               
تضش ٔال تُفغانتٗ ال                    

 ٔال تضيخ انضشس دتٗ ػٍ َفسٓا               

 اٖ تًثال باٖ يكاٌ كاٌ                  

 يًٓا كاَت انًادِ انًصُٕع                 

يًكٍ شخص كبيش  يُٓا انتًثال                   

 أ صغيش يذطًّ                   
 

 ((ٔال اَتى ػابذٌٔ يا اػبذ))              

 اٖ اٌ انكفاس طانًا                        

 يصشيٍ ػهٗ ػبادِ االصُاو                                

 ال تتسغ ػقٕنكى                              

ٔال تفتخ ٔتُششح صذٔسكى ناليًاٌ                                
 باهلل

                              (( ابذ يا ػبذتىٔال اَا ػ )) 

 اٖ استذانّ ْزِ         

 االياو أ انسُيٍ انقاديّ         

 يٍ ػًشٖ اٌ اػبذ االصُاو          

 فٓم يؼقم اٌ انبشش انؼاديٍ يؼبذٔا دجاسِ         

 فًا بال بشسٕل هللا نهؼانًيٍ اجًؼيٍ            

 ػًشِ يا ػبذ ٔال سجذ نصُى             



ساٌ انؼاقم بكم صياٌ ٔأاٌاالَ              

 يُظش انٗ يا يؼبذ              

 ارا كاٌ بيؼبذ دجاسِ فٗ صٕسِ تًثال           

 يٍ اٖ االشياء كَٕت               

 سيال سخاو ياط                

 اٖ ادجاس كم شٗء يٍ ْزا خهقّ هللا                  
 

ٕدهللا خانق كم انٕج                       

 بًا فيّ ٔيا ػهيّ                   

 ((ٔال اَتى ػابذٌٔ يا اػبذ))                 

اٖ استذانّ يؼبذ سسٕل هللا                                
 االصُاو

 ٔانكفاس انًششكيٍ                              

 نٍ يؼبذٔا هللا                            

 فٗ انًستقبم                           

 طهسى ػهٗ قهٕبٓى                      

 ٔػبادتٓى نغيش هللا                     

 ال تؼتبش ػبادِ                   

 ٔال يْاخز بٓا هللا                       

 ((نكى ديُكى ٔنٗ ديٍ))                      



 انًششكيٍ ساضيٍ بذيُٓى                  

 ٔانشسٕل يشضٗ باالسالو ديٍ                 

 هللا يانك ٔخانق انسًٕات                   

 ٔاالسض نى يهذ ٔنى يٕنذ                 

 يقٕل نهشٗء كٍ فيكٌٕ                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


