
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2quran                   

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

     

                  https://www.almanahj.com/sa/2quran2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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سورة أوراق عمل 
االنشقاق 

أملج 8ب



.وجل يوم القيامة أميرتي باستخدام استراتيجية فن أوجدي التشابه واالختالف بين حال املطيع والعاص ي ألوامر هللا عز

التشابهاالختالف
حال المطيع 

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

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

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

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

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

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

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

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

حال العاصي 
...................................................

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

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

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

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

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

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

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

(فناستراتيجة) تعلم تعاوني: اإلستراتيجية سورة االنشقاق: الدرس : ........................     اسم المجموعة 
إيجاد أوجه التشابه والختالف بين طريقة حساب المطيع والعاصي ألوامر هللا يوم القيامة : الهدف 
( 4)جماعي : دقائق                                                                  آلية التنفيذ 4: الزمن 



:مبدعتي العبقرية تعاوني مع أفراد مجموعتك وأجيبي على األسئلة التالية 

ماهي األعمال التي لو حافظنا عليها نستلم كتابنا بيميننا ؟: 1س

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

تعلم تعاوني: اإلستراتيجية سورة االنشقاق: الدرس : ........................     اسم المجموعة 
تفسير مفاهيم اآليات : الهدف 

( 4)جماعي : دقائق                                                                  آلية التنفيذ 5:  الزمن 

ماهي أحداث يوم القيامة ؟: 2س

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

صلي اآلية بالصورة المناسبة لها: 3س

( فال أقسم بالــشَّــفَـق)

( والقمر إذا اتسق ) 

( والليل وما وسق )  



:مبدعتي العبقرية تعاوني مع أفراد مجموعتك وأجيبي على األسئلة التالية 

ما ذا يحدث لو لم يكن هناك يوم آخر يحاسب هللا فيه الناس ؟: 1س

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

تعلم تعاوني: اإلستراتيجية سورة االنشقاق: الدرس : ........................     اسم المجموعة 
تفسير مفاهيم اآليات : الهدف 

( 4)جماعي : دقائق                                                                  آلية التنفيذ 5:  الزمن 

ما هو دعاء سجود التالوة ؟: 2س

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

لخصي ما تعلمتيه من سورة االنشقاق ؟: 3س

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

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

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



قرآن كريم: الثاني االبتدائي     المادة : الصف : .......................................اسم الطالبة سورة االنشقاق

:  آلية التنفيذ :.............................اسم المشاركة في الحل (واجب منزلي ) ورقة عمل منزلي
(  ثنائي) أسري 

دقائق7: الزمن 

:النشقاق تلميذتي املبدعة تعاوني مع والدتك يف إكمال البطاقة التعريفية لسورة ا

....................................الجزء

....................................نوع السورة 

....................................عدد آياتها 

:قاق االنشسورة من تلميذتي املبدعة تعاوني مع والدتك  واستخرجي كلمات حتوي املهارات التالية 
تاء الم شمسيةالم قمريةمد الياءمد الواومد باأللف

مفتوحة
هاء 

مربوطة
تنوين
فتح

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

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



:إعداد المعلمتين
نورة المرواني 

الغامدي حمدة  


