
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/2islamic                   

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

      

                  https://almanahj.com/om/2islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رضوى محمود اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أ. رضوى محمود تربية إسالمية -ثانيصف  مدرسة زهور العامرات الخاصة

 
   -أوًلا :                      

 "صالة المغرب" تقوم اًلم بطرح بتطبيق "
 

   -: ثانياا
الصورة ويتأملها جيداا ويصف ما يراه وينظر إلى ، 15يقوم الطالب بفتح الكتاب صفحة 

 .  للدرسثم يستمع إلى األم أثناء قرائتها . بها مناقشاا والدته في ذلك
 -استمع إليه،مثل : ماثم بعد ذلك تسأله بعض األسئلة حول 

 ؟ بم عرف النبي .5

 ؟ اذكر موقف لعطف الرسول على األطفال .2

 -ا :ثالثا 
حها له ، يمكنك اًلستعانة تشرثم  12صفحة تقوم األم بقراءة اآلية الموجودة بالكتاب 

. وتأكد عليه أن هذه اآلية وما يتم استنتاجه منه، وتناقشه في  "تفسير الصابونيبكتاب "
 ." الرسول كان ليناا في  التعامل"

  -ا :رابعا 
ذلك تنطلق األم إلى األشياء التي تعلمها الطالب وحده . وهنا تترك الطالب يجيب بعد 

في الكتاب  الدرس من خالل النظر إلى الصورالموجودةويعبر عن األشياء التي تعلمها من 
 ثم يذكر كيفية التعامل بها.  15صفحة 
   -ا :خامسا 

 .   11&   15يقوم الطالب بحل الكتاب المدرسي صفحة 
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 أ. رضوى محمود تربية إسالمية -ثانيصف  مدرسة زهور العامرات الخاصة

 

 

 -( أمام العبارات اآلتية :×  ( أو عالمة )√ ضع عالمة ) -  5

 )  (  أقتدي برسولي دمحم فأعطف علي الصغير.  -5

 )  (            العطف يشمل اإلنسان والحيوان.  -2

 )  (     . أخي الصغير حينما يبكي أتركه وحده  -5

 )  (                .الرسول كان فظاا غليظ القلب  -5

 )  (                           .من ًل يرحم ًل يرحم -1

 

 ؟ أذكر مواقف عطف الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -2

 ؟أذكر مواقف تصرفت فيها بعطف مع من حولك  -5

 
 

واقرأها مع  "سيرة النبي"بالبحث عن قصة حول قم  -5
 .أسرتك

 نشاط 
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