
 

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 اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/2social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/bh/2social2                   

* 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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  .المناسبة السنویة

  

  .یظھر الخط الزمني تساسل األعیاد خالل شھور السنة 

  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر

  

  

  

  

  

  

  .وتواریخھا على الخطوط المشار إلیھا باألسھم أكتب أسماء بعض األعیاد التى تحتفل بھا مملكة البحرین 

  :أكتب ما ھو مطلوب 

  ....................................آخر شھر في السنة _ 1

  ..................................الشھر الذي بنتھي بھ العام الدراسي _ 2

  ....................................أول شھر في السنة  _ 3

  ..............................الشھر الذي یبدأ بھ العام الدراسي _ 4

  ..............................الشھر الذي ولد فیھ عبدهللا  _ 5

  

  

  

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو

 عبدهللا

 علیاء



  

  الجمعة  الخمیس  االربعاء  الثالثاء  اإلثنین  االحد  السبت
          1  2  
3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12  13  14  15  16  
17  18  19  20  21  22  32  
24  25  26  27  28  29  30  

  

  .یدل على عید الفطر و یحتفل المسلمون  في كل عام  ضع دائرة حول الیوم الذي_ 1

  ............................. .بعد أنتھاء شھر ................... یأتي شھر _ 2

  ............................ .اذكر الیوم _ 3

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .ضع دائرة حول الیوم الذي یدل على العاشر من  ذي الحجة  _ 1

  .........................اذكر الیوم _ 2

  ......................... .یحتفل المسلمون بعید األضحي المبارك بعد _ 3

 

  الجمعة  الخمیس  االربعاء  الثالثاء  اإلثنین  االحد  السبت
  1  2  3  4  5  6  
7  8  9  10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  
28  29            

 ھــ 1415شوال 

 ھــ 1415ذو الحجة 



 .اكمل 

  

  ..................... .ماذا یطلق على ھذا الرجل  في لیالي رمضان _ 1

  

  

  ............................. .یحملون االطفال _ 2

  
  

  .............................. تدل ھذه الصورة على شھر  _ 3

  

  

  ......................تدل ھذه الصورة على عید _ 4
  

  

  

  

  .......................دلھا الناس في یوم عید ھي التحیة التى یتبا _5
  

  

  

  الثیاب............... وعید ..................... یرتدي االطفال في عید _ 6

  .الزاھیة الجدیدة    

  

  



  

  .اشھر الھجرة  

جمادي   ربیع األول  صفر  محرم
  األول

جمادي 
  الثاني

  رجب

  

  و الحجةذ  ذو القعدة   ذو الحجة   شوال  رمضان  شعبان
  

  

  .االحظ الخط الزمني أعاله وأمال الفراغ بالتعابیر اآلتیة

  

  .شھراّ ..................... تتألف السنة الھجریة من _ 1

  ......................... .أول شھر من أشھر السنة الھجریة _ 2

  .............................آخر شھر من أشھر السنة الھجریة _ 3

  .من كل عام.......................... المسلمون بعید الفطر في شھر یحتفل _ 4

  ....................... .یصوم المسلمون في شھر _5

  .من كل عام..................... یحتفل المسلمون بعید االضحي في العاشر من _  6

  

  
  

  

  



 


