
 

 1الصفحة 
 

 م2018 /2017تدريبات إثرائية في التربية اإلسالمية للصف الثاني فصل ثاني حسب المنهاج الفلسطيني الجديد للعام 
 (2الثاني والثالث: سورة الشرح )ا( و )الدرس 

 الثاني األساسيالصف :                            البراق )ب(مدرسة :                   عاطف الخضري ) أم سليم عمار ( أماني المعلمة:إعداد 

 سورة: الأكمل الناقص من  أ((السؤال األول: 

((     ِذْكَركَ *         اْلعُْسرِ *           َصْدَركَ *     فَاْرَغبْ *     ِوْزَركَ *      فَاْنَصبْ *       يُْسًرا*       َظْهَركَ ))    

 سم هللا الرحمن الرحيمب

( 3) .................. ( الَِّذي أَْنقَضَ 2) .................... ( َوَوَضْعنَا َعْنكَ 1) ................... أَلَْم نَْشَرْح لَكَ 

( 6يُْسًرا )................... ( إِنَّ َمَع 5).................... ( فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر 4)..................... َوَرفَْعنَا لََك 

 "صدق هللا العظيم"                         ( 8......................... )  َوإِلَى َرب َِك ( 7................ )..... فَإَِذا فََرْغتَ 

 ب(( ضع خًطا تحت اإلجابة الصحيحة:  

                 (.                الشرح              *                 اسالن       *                 القدر      اآليات السابقة من سورة )   ( 1

  .(                  9          *                          8    *                       7      )         شرحلعدد آيات سورة ا( 2

 .(        موسى      *              عيسى     *         محمد )ص()     تخاطب اآليات األربعة األولى من السورة سيدنا( 3

  .(    صدرك وظهرك*           ظهرك      *    صدرك)      ذُكر في السورة عضوان من أعضاء جسم اإلنسان وهما( 4

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

 :بين اآلية ومعناهاالسؤال الثاني: وفق 

  حملك الثقيل( 1                                نشرح لك صدركألم  (1

 أثقل ظهرك وأضعفه( 2                                               وضعنا  (2

 نك كثيًراجعلنا الناس يذكرو( 3                                                 وزرك (3

 بالهدى واإليمان كننورألم ( 4                                   الذي أنقض ظهرك (4

    خففنا( 5                                      ورفعنا لك ذكرك (5

 أُقبِل على هللا بعبادتي ( 6                                    فإن مع العسر يسًرا (6

 ( بعد الضيق يأتي الفرج7                             فإذا فرغت فانصب        (7

 بعد أن أنهي عملي أشكر هللا وأعبده (8                                      وإلى ربك فارغب (8

.......................................................................................................................................... 
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 ( :  x  ( أو ) /   ع عالمة )ض السؤال الثالث:

 .تخاطب اآليات األربعة األولى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم(         ) (1

 .يأتي العسر بعد اليسر(         ) (2

 مرادف العسر هو الضيق.(         ) (3

  عليه وسلم.الكافر يكثر من الصالة على الرسول صلى هللا(         ) (4

 المسلم يقلل من الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم.(         ) (5

 )        ( مرادف اليسر هو الفرج. (6

 )        ( يأتي الفرج بعد الضيق. (7

 )        ( سيجعل هللا بعد الشدة فرجا. (8

 آيات. 8)        ( عدد آيات سورة الشرح هو  (9

 أعضاء من جسم اإلنسان.)        ( ورد في السورة ثالثة  (10

 )        ( من نعم هللا على سيدنا محمد )ص( أنه هداه إلى اإليمان. (11

 )        ( شرح هللا سبحانه وتعالى صدر الرسول )ص( باإليمان والهدى. (12

 )        ( أشكر هللا وأعبده بعد االنتهاء من كل عمل. (13

 لقرآن الكريم.)        ( أستغل أوقات الفراغ في عبادة هللا وقراءة ا (14

 )        ( أسباب نزول السورة تذكير الرسول )ص( بنعم هللا عليه. (15

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

 ضع خًطا تحت اإلجابة الصحيحة:  السؤال الرابع: 

 (.          كالهما خاطئ    *        الكفر والضياع   *         الهدى واإليمان  )      شرح هللا صدر الرسول )ص( بــ( 1

  .بشره باإلسالمهللا حمل الرسول )ص( ف (     ااالثنان معً    *                   خفف*                       أثقل)           ( 2

 .من الصالة على الرسول )ص( (                  يقنن             *           يقلل            *         يكثر     )   المسلم( 3

 .(                  اليسر والفرج           *                الضيق           *            العسر       )      يأتي بعد الضيق( 4

 ( هللا بعد االنتهاء من العمل.     ليس مما سبق      *       يشكر ويعبد      *     يسخط ويغضب      (  على المسلم أن )5

 ذان.( بأن جعل اسمه في كل آ    "عليه السالم" موسى   *      "صلى هللا عليه وسلم" محمد    *     ""عليه السالم عيسى   ( كرم هللا سيدنا ) 6

 ( سورة الضحى.                مع           *             بعد                *          قبل            ( نزلت سورة الشرح )7

 (.    كالهما صحيح    *      ابتالء هللا له         *    نعم هللا عليه       ( نزلت سورة الشرح لتذكر الرسول )ص( بــ ) 8

......................................................................................................................................... 
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 :اهبسانت يتلا ةروصلاب ةيآ لك لص السؤال الخامس:

   

    

    

 

     

 

        

             

 كركذ كل انعفرو

 كردص كل حرشن ملأ

 بغراف كبر ىلإو

  * ارً سي رسعلا عم نإف

 ارً سي رسعلا عم نإ

 بصناف تغرف اذإف
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 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين: :سداسلا لاؤسلا

 (      صدرك      *    يُكثر     *     عبادة     *       اإليمان       *      فرًجا        *      عمل       *    ظهرك      ) 

 ........ من الصالة على الرسول )ص(..............المسلم ............. (1

 ............................................سيجعل هللا بعد الشدة .......... (2

 .......................من نعم هللا على رسوله محمد )ص( أنه هداه إلى  (3

 .................... و ........................ورد في السورة عضوان من أعضاء جسم اإلنسان هما ................. (4

 ...............................أشكر هللا سبحانه وتعالى بعد االنتهاء من كل ........... (5

  ................ هللا........................أستغل أوقات الفراغ في ....... (6

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

 : صحح ما تحته خط:عبالسؤال السا

 ........( .................) ......................           آيات.                  7عدد آيات سورة الشرح هو  (1

 .....(..................                                        ) .........................العسر سيأتي بعد الضيق (2

 ......................(      .................) ........  من الصالة على الرسول )ص(.                  يقننالمسلم  (3

 ..(  .................) ............................ بعبادتي.                                        الناسأُقبِل على  (4

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

 ) ال يعجبني (: أو: حاكم السلوكيات اآلتية بــ ) يعجبني ( نماثالسؤال ال 

 ........(...............) ......................  يكثر من الصالة على الرسول )ص(                     عمرو (1

 .........(................) ....................               بعد أن تنهي ريماس عملها تشكر هللا وتعبده        (2

  .......(.............................) .........    مصطفى ال يُقبل على هللا بعبادته                               (3

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

 

 


