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   مدرسة العائلة المقدسة
                                                                         

 التربية الدينية اإلسالمية للصف الثانى االبتدائى  تدريبات إجابة   

ُسوِل )َصلَّى للاُ ِسيٌَر َوَشْخِصيَّاٌت:   َعلَْيِه َوَسلََّم(: الدرس األول : ُمْعِجَزاٌت َصاَحبَْت َمْوِلَد الرَّ

 )أ( 

  . هى أحداث غربية وغير مألوفة -1

ه -2   فأضيئت منه قصور الشام .  نوًرا مأل حجرتها، وامتد رؤية أم ِ

 الشام.،  حجرتها ، نوًرا -3

 انهارت األصنام التى نصبها المشركون بالكعبة وسقطت منكبة على وجوهها. -4

 وجوهها. ، منكبة ، الكعبة ، األصنام -5

 .فارسفى بالد  المجوسالتى كان يعبدها  النارانطفأت  -6

 فارس. ، المجوس ، النار -7

 )ب( 

ه نوًرا مأل حجرتها، وامتد فأضيئت منه قصور الشام .   -1   رؤية أم ِ

 انهارت األصنام التى نصبها المشركون بالكعبة وسقطت منكبة على وجوهها. -2

 .فارسفى بالد  المجوسالتى كان يعبدها  النارانطفأت  -3

 

ُسوِل )َصلَّى للاُ َعلَْيِه َوَسلََّم( بَِدايَةُ َدْعَوةِ الدرس الثانى :   :( ةُ يَّ ر ِ الس ِ  ةُ وَ عْ دَّ )ال فِى َمكَّةَ  الرَّ

 )أ( 

 . األقربين -1

ا . -2  سرًّ

 دار ابن أبى األرقم . -3

ا . -4  سرًّ

 عليه من القرآن الكريم .ليعلمهم ما أنزَل للا تعالى  -5

 سيدنا أبو بكر الصديق، وعلى ابن أبى طالب، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام . -6

 )ب( 

 األقربين له . -1

ا . -2  سرًّ

 دار ابن أبى األرقم .  -3 

 ليعلمهم ما أنزَل للا تعالى عليه من القرآن الكريم . -4

 طالب، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام .سيدنا أبو بكر الصديق، وعلى ابن أبى  -5

 سيدنا أبو بكر الصديق، وعلى ابن أبى طالب، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام . -6
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ُسوِل )َصلَّى للاُ َعلَْيِه َوَسلََّم( فِى َمكَّةَ )الدَّْعَوةُ  اْنتَِشارُ :  الثالثالدرس   ( :الَجْهِريَّةُ َدْعَوِة الرَّ

 )أ( 

 .ثالث سنوات  -1

فا . -2  الصَّ

 السحر، والشعر، والكذب، والجنون .  -3

 )ب( 

  ثالث سنوات . -1

فا . -2  الصَّ

 السحر، والشعر، والكذب، والجنون . -3

 ، وأخذوا يستهزئون به ويسخرون منه.اتهم الكفار النبى بالسحر، والشعر، والكذب، والجنون -4

 

 : الَكِريِم(قِصَّةُ )فَْضُل القُْرآِن 

 )أ( 

 ديننا ودنيانا . يحوى كلَّ ما يخص   -1

 . الدين،   الزكاةوالصالة  -2

 الدينا .، ُحسن الخلق  -3

 .بعشِر ،  حسنة -4

 : الطََّهاَرةُ الدرس األول : ِعبَاَداٌت: 

 ( أ)

 . " انِ يمَ اإلِ  رُ طْ ش   ورُ هُ الطَّ " 

 ( ب)

 الوضوء و الطهارة . -1

 الجسم بالماء الطهور لكى يصبح الجسم خاليًا من كل ما يمنع الصالة .تنظيف النظافة ،  -2

 أن يصبح الجسم خالًيا من كل ما يمنع الصالة . -3

 البول ، والبراز، وخروج ريح، والنوم العميق . -4

 الماء الذى لم يسبق استعماله من قبل، ولم يتغير طعمه، وال لونه، وال رائحته . -6

 وماء المطر . النهر، وماء البئر، وماء العَْيِن، ماء البحر، وماء  -7

  (ـج)

 (االثنان معًا –البراز  –)البول .....                    من نواقض الوضوء : -1

 (األولى والثانية –البول  –العَين  -)المطر         .....من الماء الطهور : ماء البحر و -2

 ( د)

 بماء طهور . الوضوءثم ، وأنظف ملبسى، أنظف نفسى جيًدا -1

 ماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العَْيِن، وماء المطر .  -2


