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 مذكرة الصف الثاني االبتدائي   

 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  

م 8192/ هـ  9341  

  ................................................................إسم الطالب 

 

 

 

 

 

 
 

 1- قال رسول هللا -  ملسو هيلع هللا ىلص

ِ تََوكهْلنَا ( صــ 63 ِ َخَرْجنَا، َوَعلَى اَّلله ِ َولَْجنَا، َوبِْسِم اَّلله  ) بِْسِم اَّلله

األحاديث المقررة 

ا  حفظ  



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2- قال رسول هللا - ملسو هيلع هللا ىلص  

)َمْن َغدَا إلَى الَمْسِجِد أَو َراَح أََعده هللا لَهُ نُُزلَهُ ِمَن الَجنهِة ُكلهَما َغدَا أَو 
57صــ                                                                 (َراحَ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

         3 - قال رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص 

) أَْن تُْؤِمَن بِاهلِل، َوَمََلئَِكتِِه، َوُكتُبِِه، َوُرُسِلِه، َواْليَْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِاْلقَدَِر 

ِه (                         صــ 89              َخْيِرِه َوَشِرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         4 - قال رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص 

              ) َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصِلِّي (          صــ111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   

 

الشمس -الليل         -الضحى     -الشرح       -التين      

 

 -:عرف ما يأتي  -:أوالا 

 ....................................................................................التوكل 

 ....................................................................................التواكل 

ا   السور المقررة حفظا

ا ) الدرس األول في مجال العقيدة   (أتوكل على هللا دائما



 

 

 

 ثانيا  :- ضع عالمة ) √( او عالمة )×( أمام ما يأتي:-

 .              )       (التوكل على هللا هو عدم بذل المجهود وترك النتيجة على هللا تعالى  -9

 .                )       (المسلم  يقتدي  بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص في توكله على هللا  -8

 .                                             )       (هللا تعالى هو من يرزق الطير واإلنسان  -4

 )       (          .                          من ثمرات التوكل على هللا تعالى حصول الرزق  -3

 .                                                         )      (  التوكل على هللا يجعلنا سعداء  -5

 .                                    )      (أحرقت النار سيدنا إبراهيم عندما توكل على هللا  -6

ا :- اكتشف ثمرات حسن التوكل على هللا :-  ثالثا
   

    

 

 

ا :- لون الجملة  اْلتية :-  رابعا

 
 

ً   -:والأ  .رتب الحديث الشريف التالي ترتيباً صحيحاً ثم أعد كتابته مرتبا

 

 

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

 

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

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

 

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

 (أحصن نفسي عند دخول المنزل) الدرس الثاني في مجال الحديث 

 ولجنابسم هللا  وعلى هللا ربنا توكلنا وبسم هللا خرجنا



 

 

  

 

 

 ً           -:صل بين الدعاء والصورة المناسبة في الجدول التالي -:ثانيا

 :         اختر التكملة الصحيحة فيما يأتي -:ثالثا  

(الجنة –الشيطان )..........  الذي يحافظ على دعاء دخول المنزل والخروج منه يحفظه هللا من -9  

(فرض    -سنة  ..............                                           ) دعاء الدخول إلى المنزل  -8  

 رابعا  :- ضع عالمة ) √( او عالمة )×( أمام ما يأتي:-

 .                 )       (دعاء دخول المنزل سنة عن رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  -9

 .                                       )       (المسكن ليس نعمة عظيمة من نعم هللا تعالى  -8

 )       (                                        .أهمية الدعاء في حياتنا أنه يحفظنا ويرعانا  -4

ً   -:أوال  .رتب الحديث الشريف التالي ترتيباً صحيحاً ثم أعد كتابته مرتبا

  

 

 بسم هللا ولجنا

 وبسم هللا خرجنا وعلى هللا ربنا توكلنا

...عند الخروج من المنزل أقول     

 بسم هللا

 توكلت على هللا

 وال حول وال قوة إال باهلل

...عند الدخول إلى المنزل أقول    

 ) ............................................ -:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

)....................................................................................... 

 ال حول وال قوة إال باهلل بسم هللا توكلت على هللا

 (أتوكل على هللا عند الخروج من المنزل) الدرس الثالث في مجال الحديث 

 ) ............................................................ -:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

)........................................................................................................ 



 

 

 

 

 

ا   -:أمام العبارة الخطأ( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ()ضع عَلمة  -:ثانيا

 .             )         (الدعاء سنة عن رسولنا الكريم دمحم صلي هللا عليه وسلم -9

 

 .                )         (هللا تعالى يحفظني عندما أذكر دعاء الخروج من المنزل -8

 

 .                                               )         (هللا تعالى ال يحب من يدعوه -4

 

 )         (من أهمية الدعاء في حياتنا أنة يحفظنا ويرعانا                           -3

 

ا  - :أذكر ثمرات دعاء الخروج من المنزل  -:ثالثا

 

 

 

 

 -:أكمل أركان الصَلة الناقصة بالترتيب في الشكل التالي  -:أوالا 

 

 

 

 

 

 
 (صَلتي تكتمل بأركانها ) الدرس الرابع في مجال الفقه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا :-  تخير الحكم الصحيح من بين القوسين فيما يأتي:-  ثانيا

 (باطلة    -صحيحة    ..........   ) صلت مريم ونسيت أن تقرأ سورة الفاتحة  وصَلتها  -9

 (باطلة   -صحيحة      ..............               ) سجدت فاطمة قبل أن تركع وصَلتها   -8

 (باطلة   -صحيحة   .........) أدت زينب جميع أركان الصَلة بترتيب وطمأنينة وصَلتها  -4

ا  - :أمام العبارة الخطأ (×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )ضع عَلمة  -:ثالثا

 .                                  )         (الصَلة الركن الثالث من أركان اإلسَلم  -9

 .                                              )         (الصَلة فرض على كل مسلم  -8

 )         (             .                   القيام هو الركن الثالث من أركان الصَلة  -4

 

 أوالا :- اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-

(العشاء     -الظهر     –الصبح    )  نقرأ التشهد مرة واحدة في صَلة                 - 1 

 (أصلي كصَلة رسولي) الدرس الخامس في مجال الفقه 



 

 

(زائـدة     –باطلـة     –صحيحـة   )  من ال يقرأ التشهد فصَلته                        -2  

(الجلـوس    –القيـام      –السجـود ) المصلى يقرأ التشهد في صَلته عند             -3  

( الحــج –الصـَلة          –الصيـام  ) التشهد ركن من أركـان                           -4  

ا :- أن أكمل التشهد  والصيغة اإلبراهيمية من خالل حفظي:-  ثانيا

ورحمـة ................ السـَلم علـيك أيـها ...................... التحيـات للـه والصلـوات و"   

 

وعلـى عبـاد الـله الصالحين أشهـد أن ال إلـه إال .................... الـلـه وبركـاتـه السـَلم    

 

"عبـده ورسولـه .................. اللـه وأشهـد أن   

 

 وعلى آل إبراهيم.................. كما صليت على   ..............اللهم صل على دمحم وعلى 

  

 وعلى آل دمحم كما باركت على إبراهيم ..............  اللهم بارك على ...................... 

 

 .إنك حميد مجيد ........................  وعلى 

 

 

  -:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلى  -:أوالا  

 

 تمنت السيدة خديجة رضى هللا عنها الزواج من النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -9

 ( زواج رسولي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالسيدة خديجة رضى هللا عنها) في مجال السيرة  االسادسالدرس 



 

 

 ( .لحسن خلقه –لكثرة ماله                 –لقوته )                                  

 لما نزل الوحي كانت السيدة خديجة هي أول من  -8

 ( .صام رمضان       –آمن بالرسول      –حج البيت )                            

 من فضل السيدة خديجة أن جبريل عليه السَلم جاء وبلغها السَلم من    -4

 ( .الرسول       -أبوها          –هللا )                                       

 تزوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص السيدة خديجة وعمرها  -3

 سنه(   55                - 31           - 81)                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   رتب ما يأتي لتكون قصة زواج الرسول صلى هللا علية وسلم من السيدة خديجة  -:ثانيا

 . تقدم الرسول صلى هللا علية وسلم لخطبتها   -1

  .تمنت السيدة خديجة رضى هللا عنها الزواج بالرسول صلى هللا علية وسلم لحسن خلقة -2

  .عنها وعاشا سعيدينتزوج الرسول صلى هللا علية وسلم بالسيدة خديجة رضى هللا  -3

ا ثا  لون اسم زوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باللون األخضر واسم والدتة باألزرق واسم ابنتة باإلصفر -:لثا

 

  

 -:أكمل الحديث الشريف التالي : اوالً   
 

-:قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم  -  

............... نزلة من ............... أو راح أعد ............... من غدا إلى )   

 

 

 

 ( أتأدب في بيوت هللا ) في مجال التهذيب  االسابعالدرس 



 

 

(كلما غدا أو راح                               

ُ :- ماذا نقول في المواقف األتية :-  ثانيا

عند دخول المسجد  -  

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

عند الخروج من المسجد  -  

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

ا  - :أمام العبارة الخطأ( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ()ضع عَلمة  -:ثالثا

 .                                  )         (من آداب المسجد الدخول بالقدم اليسرى  -9

 .             )         (من العبادات التي أمارسها في المسجد التواصل اإلجتماعي  -8

 .                               )         (الجنة من ثمرات الصَلة في المسجد دخول  -4

 .                                             )         (من آداب المسجد الكَلم الطيب  -3

ا   -:عدد العبادات التي تمارسها في المسجد -:رابعا

9-......................... 

2-......................... 

3-......................... 

4- ........................ 

 

 

 -:اختر التكملة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي  -:أوالا 

 (مكرمون        –يأمرهم      –يشربون       -نور)    

 (( أؤمن بالمالئكة األبرار) الدرس الثامن في مجال العقيدة 



 

 

 لعبادته..................خلقهم هللا تعالى من ............................. المَلئكة هم عباد  -*

 .هللا تعالى به...............................يفعلون كل ما -*

 ......................................ال يأكلون وال  -*

ا   -:أمام العبارة الخطأ( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ()ضع عَلمة  -ثانيا

 .                                     )        (يجب على المسلم أن يؤمن بوجود المَلئكة األبرار -1

 .                                    )        (المَلئكة األبرار يتكاسلون في تنفيذ أوامر هللا تعالى -8

 .                                     )        (المَلئكة األبرار يعبدون هللا تعالى وال يعصونه أبدأ -4

نحن تعرفنا على المَلئكة األبرار من خَلل القرآن الكريم أحاديث الرسول صلى هللا عليه  -3

 )       (وسلم                                                                                         

ا   -:صل بين اسم الملك ووظيفتة  -:ثالثا

 وظيفتة

 ملك الوحي
 خازن النار

 النفخ في الصور
 خازن الجنة

 

 

 

 

 أوال:- رتب الحديث الشريف التالي ثم أعد كتابته مرتبا إلى نهايته:-

  

 

 اسم الملك
 إسرافيل
 رضوان
 جبريل
 مالك

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسَلم

 (اإليمان أن تؤمن باهلل ومَلئكته وكتبه ورسله واليوم األخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )  

 

 

 

 

( أشكر هللا على نعمه العظيمة )الدرس التاسع في مجال الحديث 

 ) 

 اليشكر هللا من ال يشكر الناس



 

 

 

 

 

 

 

 

ا :- اختر التكملة الصحيحة مما بين القوسين وضعها في مكانها المناسب:-  ثانيا

 (تعالى هللا    - جزاك هللا خيراا   -       يشكره )                    

 ............................................المسلم يقول لمن يساعده    -1

 

 .على نعمه العظيمة.....................يجب على المسلم أن يشكر  -8

 

 .....................................هللا تعالى يحب من   -4

ا  - :ضع دائرة حول اللفظ الدال على الشكر  -:ثالثا

 

 الوضوء -جزاك هللا خيراا            -العليم            -شكراا            -أحسنت           -

 

 أوالا :- اكتب ثالثة من مبطالت الصالة:-    ا          

       (1..........................................)  

 

 .................................................. ) -:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

).............................................................................................. 

 ( صحة صالتي) الدرس العاشر في مجال الفقه 



 

 

        (2)...........................................  

        

       (3..........................................)  

ا :- ضع عَلمة)√( أمام العبارة الصحيحة وعَلمة )×(أمام العبارة الخطأ فيما يلى :-  ثانيا

 (      .                    )      صلى أحمد وانتهى من صَلته دون أن يسلم  -1

 .                                      )            (صلت هند ولم تغطى رأسها  -8

 .                         )            (رأيت أخي يصلى وهو يتكلم في الهاتف  -4

 .                          )            (تجنب عمر جميع المبطَلت في صَلته  -3

ا :- أكمل الحديثين الشريفين األتيين .  ثالثا

-:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   

  

.................... (رأيتموني .................... وصلوا )   

 

-:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   

 

(الكتاب .................... لم يقرأ .................... ال صالة )   

 

 أوالا :- ضع عالمة )√( أو خطأ أمام ما يأتي:-

 .          )      (الرسول صلى هللا عليه كان يتبعد في غار حراء بعيداا عن الشر والفساد -9

 ( نزول الوحي في غار حراء) عشر في مجال السيرة الدرس الحادي 



 

 

 (      .         ) 85هللا تعالى أنزل الوحي على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو بعمر  -8

 .                )      (ملك الوحي الذي نزل بالقرآن على النبي  هو رضوان عليه السَلم -4

 . )    (طول المسافة وحرارة الجو عند ذهابه إلى غار حراء هللا عليه  وسلمتحمل النبي صلى  -3

 

ا :- ضع خط تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:-   ثالثا

 

 (إقرأ            -اكتب       )  أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي                          -9

 

 (فاطمة        -خديجة       .   ) أول من آمنت بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص هى السيدة -8

 

 (العلق         -الفاتحة      .              ) أول سورة نزلت في القرآن الكريم هى سورة  -4

 

 (جبريل        -إسرافيل     )   ملسو هيلع هللا ىلصالملك الذي نزل بالقرآن الكريم على سيدنا دمحم  -3

 

 (حراء          -ثور        )                يتعبد فية هوملسو هيلع هللا ىلص الغار الذي كان الرسول -5

 

 

 أوالا :- أكمل الحديث الشريف مما بين القوسين فيما يأتي:-

 ............................أموت و ............... اللهم  -9

 ( تأدبي في نومي واستيقاظي) الدرس الثاني عشر في مجال التهذيب 



 

 

 

 ..............بعد ما أماتنا وإليه ............... الحمد هلل الذي  -8

 

ا :- تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتي:-  ثانيا

 ...........................       المسلم يحرص على النوم  -9

 (مبكراا  -متأخراا    )                                                                             

 ...............................    المسلم ينام على جانبه   -8

 (األيسر  -األيمن     )                                                                            

 ...........................   من فوائد النوم أنه يمدنا بــ -4

 (الكسل   -النشاط     )                                                                         

ا :- ضع عالمة )√( أو خطأ أمام ما يأتي:-  ثالثا

 1ــ من آداب النوم غسل اليدين                                             )         (

 2ــ من آداب اإلستيقاظ غسل األسنان                                       )         (

 3ــ دعاء اإلستيقاظ هو اللهم بإسمك أموت وأحيا                            )         (

 4ــ من آداب النوم الوضوء                                                  )         (

 

 

 أوالا :- أكمل الحديث الشريف مما بين القوسين فيما يأتي:-

     

 ( تأدبي عند زيارة المريض) الدرس الثالث عشر في مجال التهذيب 



 

 

 (ممشاك     -جنة     ال)                               

 ............... :نادى مناد من ............... من عاد ) قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

  

 (منزالا ............... وتبوأت من ............... طبت وطاب 

ا :- ضع عَلمة )√( أو عَلمة )×( أمام المواقف التالية:-  ثانيا

 .                                    )        (علم سالم بمرض صديقه دمحم ولم يسأل عنه -9

 .                )        (ذهبت سارة لزيارة صديقتها  المريضة  وجلست عندها ساعتين -8

 ( .                                )       زارت مريم صديقتها المريضة ودعت لها بالشفاء -4

 .                                       )         (استأذن أحمد قبل أن يزور صديقه المريض -3

 . )         (أخذت األم أبنائها الصغار عند زيارتها لجارتها المريضة وقاموا بإزعاج كبير -5

ا  - :أجب عما يأتي  -:ثالثا

 .......................................................ماذا يفعل المؤمن إن أصيب بتعب أو مرض  -

 

 ......................................................ماذا تفعل إن علمت أن عاملة المنزل مريضة  -

 

 ................................................عدد بعض السلوكيات الخاطئة عند زيارة المريض  -

 

 

 

 ام التوفيق والنجاحمع أطيب األمنيات بدو 

 


