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الفصل الدراس ي األول 

الصف الثاني





السؤال األول

:رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي تحتخطاضع -ا

:ل حسب الجدول اآلتيعمكلظلل المربع المناسب أمام-ب

:أكثر كلمة تكررت في سورة الكافرون هي-
دين* الكافرون             * أعبد                            * 

:بعد العسر يأتي دائما-
*  اليسر                   * العقاب                          * 

الدعاء
:يشترط لصحة الصالة-

* الدعاء                 * الطهارة          * 
قراءة الفاتحة 

:أرسل هللا الرسل واألنبياء لـ -
ية لهدا* ليكونوا سادة على الناس    *   ليعاقبوا الناس        *  

الناس 
يضيق الصدريشرح الصدرالعملم

كره اآلخرين1

الحفاظ على نظافة المسجد2

الناساحترام 3

ارتكاب المعاصي4

:اختر الوجه المناسب لكل حالة مما يأتي-ج
غير محب ألخيهمحب ألخيهالحاالتم

حة يحمل معه طعاما كل يوم ما يكفيه وصديقه أثناء الفس9

أجاب دعوة صديقه عندما دعاه لحفل في بيتهم 10

الحافلةترفض أن تجلس صديقتها بجوارها على المقعد في11



:املفردات التدريبية تابع 

الثانيالسؤال 

)عام100قومهيدعوالسالمعليهنوحسيدنااستمر-
)
)الغنميرعىوسلمعليههللاصلىالرسولكان-
)
)بأحوالهمعليمبعبادهرحيمهللا-
)

: مام العبارة الخطأ ))أمام العبارة الصحيحة و  )(ضع  -أ

(  ب ) وما يناسبها من الكلمات في القائمة ( أ ) صل بين الجملة في القائمة -ب

التواصي بالخير -17

المسلم يتوجه الى هللا  -18

االيمان باهلل  -19

يشرح الصدر

من أخالق المؤمنين  

بالدعاء والعبادة 

القائمة أ                                                      القائمة ب

:أكمل الجمل اآلتية بما يناسبها من الكلمات التي بين القوسين-ج

(ستة–قومه –المستغفرون  –عبادة        (

...........................أرسل هللا سيدنا نوحا عليه السالم الى -
هللا وحده............... دعا سيدنا ابراهيم عليه السالم قومه الى  -
..............................التوابون هم -



:املفردات التدريبية تابع 

لثالسؤال الثا

انتهت األسئلة 

:ناجب على السؤال التالي مستعينًا بالكلمات التي بين القوسي

(شرب الماء–النوم العميق–خروج البول والغائط -االغماء )

:من مبطالت الوضوء 

...................... * ......................  * ....................... *
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