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  )الربع األول( األساسي الثاني للصف -اإلسالمية التربية  مادة مية فيييورقة عمل تق
 م 2023-2022( العام الدراسي  األول) الفصل  أكتوبرشهر 

 نهاية الوحدة الثانية )سورة العلق( –من الوحدة الثانية الثاني الدرس الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 العبارة الخطأ:  وإشارة أمامأمام العبارة الصحيحة  ()إشارة  أضع السؤال األول:
 سنة. 25تزوج الرسول من خديجة وهو في عمر )    (  .1
 رضي هللا عنها. –"إبراهيم" من أبناء خديجة (   )   .2
 .كان كفار مكة يعبدون األصنام)    (  .3
 .يتعبد في غار حراءملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول )    (  .4
 .عبادة األصنامملسو هيلع هللا ىلص   الرسول َقِبلَ )    (  .5
 يوجد غار حراء في القدس.)    (  .6

 

  :أكمل الفراغ بالكلمة المناسبةالسؤال الثاني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 كفار مكة يعبدون ______________ -1
 رضي هللا عنها __________ –من أبناء خديجة  -2
 رضي هللا عنها___________ -من أبناء ماريا القبطية  -3
 أول سورة نزلت من القرآن ___________ -4
 _____________يوجد غار حراء ُقرب  -5

 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: أضعالسؤال الثالث: 
 

 { زينب - عائشة - أسماء }   من بنات الرسول  -1
 { عام26 - عام40 - عام25 }   كان عمر خديجة عندما تزوجها الرسول -2
 {  عرفة -  النار - النور } غار حراء يوجد أعلى جبل  -3
 { أبو عبدهللا - أبو القسام - أبو القاسم }  الرسولكنية  -4
 { زينب - خديجة - عائشة } أول زوجة للرسول  -5

 

 أطيب األمنيات بالنجاح والتميز

 

 األصنام       -العلق            -إبراهيم        -   عبدهللا    -مكة  
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  )الربع األول( األساسي الثاني للصف -التربية اإلسالمية  مادة مية فيييورقة عمل تق
 م 2023-2022( العام الدراسي  األول) الفصل  أكتوبرشهر 

 نهاية الوحدة الثانية )سورة العلق( –الدرس الثاني من الوحدة الثانية الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 العبارة الخطأ:  وإشارة أمامأمام العبارة الصحيحة  ()إشارة  أضعالسؤال األول: 
 رضي هللا عنها صاحبة خلق ومال. –كانت خديجة )    (  .1
 من أبناء الرسول إبراهيم فقط.)    (  .2
 يوجد غار حراء أعلى جبل النور.)    (  .3
 الطريق إلى غار حراء صعب ووعر.)    (  .4
 المبارك.بدأ نزول القرآن في شهر رمضان )    (  .5
 عاد الرسول من غار حراء بعد نزول الوحي خائفًا.)    (  .6

 

  أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:السؤال الثاني: 
 
 

 ماريا القبطية  يوجد غار حراء قرب   (1
 مكة  أنجبت إبراهيم من الرسول  (2
 األصنام  أنجبت القاسم من الرسول (3
 خديجة  الكفار يعبدون  (4
 هللا  الرسول يعبد  (5

 
 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: أضعالسؤال الثالث: 
 

 { حمزة - أبو طالب - ورقة بن نوفل } من الذي بشر الرسول انه نبي      -1
 { عام25 - عام40 - عام35 }  كم كان عمر الرسول عندما تزوج خديجة  -2
 { عبدهللا  - القاسم  - إبراهيم }  من أبناء الرسول من ماريا القبطية -3
 { عام 50 - عام 40 - عام 30 } كان عمر الرسول عند نزول الوحي  -4
 { اقرأ - اكتب - سمعا } أول كلمة نزلت على سيدنا محمد  -5

 

 أطيب األمنيات بالنجاح والتميز
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  )الربع األول( األساسي الثاني للصف -التربية اإلسالمية  مادة مية فيييورقة عمل تق
 م 2023-2022( العام الدراسي  األول) الفصل  أكتوبرشهر 

 نهاية الوحدة الثانية )سورة العلق( –الدرس الثاني من الوحدة الثانية الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 العبارة الخطأ:  وإشارة أمامأمام العبارة الصحيحة  ()إشارة  أضعالسؤال األول: 
 الملك المرسل إلى سيدنا محمد هو جبريل عليه السالم.)    (  .1
 نزل الوحي على سيدنا محمد في غار ثور.)    (  .2
 من بنات الرسول رقية، وأم كلثوم.)    (  .3
 عامًا. 45وهو في عمر نزل الوحي على سيدنا محمد )    (  .4
 بدأ نزول القرآن في شهر شوال.)    (  .5
 بعد نزول الوحي عاد الرسول إلى بيته خائفًا.)    (  .6

 

  باختيار الكلمة المناسبة:الذي تحته خط أصحح الخط السؤال الثاني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .مطمئناً )_____________( عاد الرسول بعد نزول الوحي  -1
 جبل النور. أسفل)_____________( يوجد غار حراء  -2
 من بنات الرسول من خديجة. صفية)_____________(  -3
 عامًا.  30نزل الوحي على سيدنا محمد وهو في عمر )_____________(  -4
 مًا. عا 35)_____________( تزوج الرسول خديجة وهو في عمر  -5

 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: أضعالسؤال الثالث: 
 

 { الظهر - الليل - النهار }      نزل الوحي على سيدنا محمد في  أول مرة  -1
 { أبناء 5 - أبناء 4 - ابناء 3 }   كم عدد أبناء الرسول الذكور جميعهم -2
 { ماريا  -  خديجة - عائشة }  ساندت الرسول بمالها  -3
 { العلق - الفلق - الفاتحة }  أول سورة نزلت من القرآن الكريم -4
 { النور - حراء - ثور }  كان الرسول يتعبد في غار -5

 

 

  زينب      -      خائفاً       -     أعلى   -   40    -  25
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 :أكمل اآليات بالكلمات المناسبة السؤال الرابع:
 

 

 

 

ْنَساَن ِمْن 1) ________ اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك الَِّذي ( اْقَرْأ َوَربَُّك 2)_______ ( َخَلَق اْْلِ
ْنَساَن َما َلْم 4)ِبــ ________ ( الَِّذي َعلََّم 3)__________  ( َعلََّم اْْلِ

____________(5) 
 

 أكمل الفراغ: 
 

 (   الفجر   -   الفلق  -  العلق ___________  )اآليات السابقة من سورة  -1

 (   الفاسد  -   الجامد    -   السائل_____ ) العلق تعني الدم  _______ -2

 (غار ثور  -  غار حراء –بيت الرسول  ) ____________ نزلت سورة العلق في -3

 

 

 طيب األمنيات بالنجاح والتميزأ

 

 

 

 َعَلق        -    َيْعَلمْ     -   اأْلَْكَرمُ       -َخَلَق    -اْلَقَلِم 


