
 
1 

 

   مدرسة العائلة المقدسة
                                                                         

 التربية الدينية اإلسالمية للصف الثانى االبتدائى  تدريبات    

ُسوِل )َصلَّى هللاُ ِسيٌَر َوَشْخِصيَّاٌت:   َعلَْيِه َوَسلََّم(:الدرس األول : ُمْعِجَزاٌت َصاَحبَْت َمْوِلَد الرَّ
 
 أكمل مكان النقاط بما يناسب الُجَمَل اآلتية:)أ( 
 ...............................................معنى المعجزات ......................................................................... -1
 ........................................................................................المعجزة األولى التى صاحبت مولد النبى هى  -2
ه ..................... مأل ........................، وامتد فأضيئت منه قصور ..................... -3  .....لحظة مولد النبى رأت أمُّ
 ..................................................................................... رسول هىالمعجزة الثانية التى صاحبت مولد ال -4
 على ...........ــــــ ............وسقطت .............ب )نَصبَها / وضعها( )المشركون / الكفار(انهارت .................. التى  -5
 ..................................................................................... الرسول هىالمعجزة الثالثة التى صاحبت مولد  -6
 ..................انطفأت ............... التى كان يعبدها ...................... فى بالد ............................................. -7
 

 أجب عن األسئلة اآلتية: )ب( 
 ألولى التى حدثت عند مولد النبى .اذكر المعجزة ا -1

................................................................................................................................................. 
حها.  عند مولد حدثت معجزة -2  الرسول فى الكعبة . وض ِ

................................................................................................................................................. 
 عند مولد الرسول فى بالد فارس. اذكرها.حدثت معجزة  -3

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

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

 النقاط بما يناسب الُجَمَل اآلتية:)أ( أكمل مكان 
 ...... له للدخول فى اإلسالم ...................................................................بدأ الرسول بدعوة .................. -1
 .......................... َوُدْوَن علم قريش ............................بدأ الرسول دعوة الدخول فى اإلسالم ..................... -2
ا مع أصحابه فى ......................................................................................... -3  .....كان الرسول يجتمع سرًّ
 ..............................................................................كان الرسول يجتمع مع أصحابه فى دار ابن أبى األرقم  -4
 .........كان الرسول يجتمع مع أصحابه فى دار ابن أبى األرقم لـــــــ .............................................................. -5
ا فى داركان من أوائل من آمن برسالة النبى واجتمع م -6  ............،............،.........ى األرقم ............،....ابن أب عه سرًّ
 

 )ب( أجب عن األسئلة اآلتية: 
 مع من بدأ الرسول دعوته ؟ -1

................................................................................................................................................. 
 كيف بدأ الرسول دعوته إلى اإلسالم ؟ -2

................................................................................................................................................. 
 فى أى مكان كان يجتمع الرسول مع أصحابه ؟ -3

................................................................................................................................................. 
 لماذا كان يجتمع الرسول مع أصحابه فى دار ابن أبى األرقم ؟ -4

................................................................................................................................................. 
 اذكر أسماء أوائل من آمن بالنبى ؟ -5

................................................................................................................................................. 
ا بالنبى -6  ؟ فى دار ابن أبى األرقم اذكر أسماء من كانوا يجتمعون سرًّ

................................................................................................................................................. 
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ُسوِل )َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم( فِى َمكَّةَ )الدَّْعَوةُ  اْنتَِشارُ :  الثالثالدرس   ( :الَجْهِريَّةُ َدْعَوِة الرَّ
 )أ( أكمل مكان النقاط بما يناسب الُجَمَل اآلتية:

 ..............................استمرت الدعوة السرية فى مكة لمدة ................................................................. -1
 ..........................، ودعا أهل قريش إلى عبادة هللا ............................صعد النبى إلى جبل ....................... -2
 ..................................،......................،.....ـ ...............................،................اتَّهم الكفار الرسول بـــ -3

 )ب( أجب عن األسئلة اآلتية: 
 كم استمرت الدعوة السرية إلى هللا )سبحانه وتعالى( ؟ -1

................................................................................................................................................. 
 ما اسم الجبل الذى صعد إليه النبى عند دعوة لقومه إلى عبادة هللا ؟ -2

................................................................................................................................................. 
 بماذا اتَّهم الكفار النبى ؟ -3

................................................................................................................................................. 
ح. -4  اشتد إيذاء الكفار للرسول وللمسلمين . وض ِ

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

 : قِصَّةُ )فَْضُل القُْرآِن الَكِريِم(
 )أ( أكمل مكان النقاط بما يناسب الُجَمَل اآلتية:

 ....................................................من جمال وعظمة كالم هللا أنه ...................................................... -1

 ..وهما أمران من أمور ............و.............. بــــاآلية  تأمرنا .﴾ ا الصالة وآتوا الزكاة ........وأقيمو ﴿ قال هللا تعالى : -2

 أمر من أمور ..............وهو .........تدعونا اآلية إلى  .﴾ ..وا ال يسخر قوٌم من قوٍم ...يأيها الذين آمن ﴿ قال هللا تعالى : -3

 ..... أمثالها .................................. ، والحسنة ......................................... ثواب من قرأ حرفًا من كتاب هللا -4
 

 : الطََّهاَرةُ الدرس األول : ِعبَاَداٌت: 
 :رت ِب كلمات الحديث ترتيبًا صحيًحا ( أ)

 الطَُّهوُر(( –اإِليَماِن  –))َشْطُر 
............................................................................................................................. .................... 

 

 الُجَمَل اآلتية:( أكمل مكان النقاط بما يناسب ب)
 ......................من أركان اإلسالم الخمسة ال تصح إال بــــــ ................................ َو ....................الصالة هى  -1
 ...............................................................ومعناها  الطهارة هى ..................................................... -2
 ................................................................مية الطهارة هى .......................................................أه -3
 ....................................،............،........................................،.ى ........................نواقض الوضوء ه -4
 ............الماء الطهور هو ............................................................................................................. -6
 ..............،........................،........................،.....................،............................نجد الماء الطهور فى  -7
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : (جـ)
 االثنان معًا( –البراز   –)البول .                     ........من نواقض الوضوء :.................................................. -1

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

 ( أجب عن األسئلة اآلتية: د)

 ؟ماذا تفعل إذا حدث شيٌء يُنقض الوضوء  -1

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

 / اذكر أمثلة على الماء الطهور . أين نجد الماء الطهور؟  -2

................................................................................................................................................. 
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   مدرسة العائلة المقدسة
                                                                         

 إجابة تدريبات التربية الدينية اإلسالمية للصف الثانى االبتدائى    

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

 )أ( 

 هى أحداث غربية وغير مألوفة .  -1

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

 الشام.،  حجرتها،  نوًرا -3

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

 وجوهها.،  منكبة،  الكعبة،  األصنام -5

 .فارسفى بالد  المجوسالتى كان يعبدها  النارانطفأت  -6

 النار ، المجوس ، فارس. -7

 )ب( 

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

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

 .فارسفى بالد  المجوسالتى كان يعبدها  النارانطفأت  -3

 

يَّةُ( : ر ِ ُسوِل )َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم( فِى َمكَّةَ )الدَّْعَوةُ الس ِ  الدرس الثانى : بَِدايَةُ َدْعَوِة الرَّ

 )أ( 

 األقربين . -1

ا . -2  سرًّ

 األرقم .دار ابن أبى  -3

ا . -4  سرًّ

 ليعلمهم ما أنزَل هللا تعالى عليه من القرآن الكريم . -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 

 رآن الكريم .ليعلمهم ما أنزَل هللا تعالى عليه من الق -4

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

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

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

 

 : قِصَّةُ )فَْضُل القُْرآِن الَكِريِم(

 )أ( 

 يحوى كلَّ ما يخصُّ ديننا ودنيانا . -1

 الصالة والزكاة  ، الدين . -2

 ُحسن الخلق ، الدينا . -3

 حسنة ، بعشِر . -4

 الطََّهاَرةُ :الدرس األول : ِعبَاَداٌت: 

 ( أ)

 " الطَُّهوُر ش ْطُر اإِليَماِن " .

 ( ب)

 الوضوء و الطهارة . -1

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

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

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

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

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

  (جـ)

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

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

 ( د)

 أنظف نفسى جيًدا، وأنظف ملبسى، ثم الوضوء بماء طهور . -1

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


