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محمد صالح المتولي:  إعداد  

 
مديرة القسم                                         المشرف التربوي                             

أ/ منال ريان                                     أ/ سعيد عبدالكريم                                
 

 

 

 

 تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي 
  

ملزمة الصف السادس لمادة التربية اإلسالمية للفصل الدراسي  
 األول

2020/ 2019للعام الدراسي  

 رؤيتنا 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 همسة في أذنك.
 

طلب العلم شاق ولكن له لذة ومتعة والعلم ّل ي  نال إّلا على 
جسر من التعب والمشقة ومن لم يتحمل ذل العلم ساعة يتجرع 

 كأس الجهل أبدا.
 

 
 



 
 1-12: الكتاب احلق )سورة السجدةالدرس األول

 جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال تعالى 
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زثرث
 هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن
 خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب
َّ مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس  

 

___________________________________________ 
 : فسر معاني المفردات التالية 
 ........... ....................: ...................................ىنمن -

 ...........................................: ....................ىك  مك -

 ..................................:................................حئ جئ يي  ىي -

 :................................................................................مت -

 :.............................................................مح -
 ما سبب تسمية سورة السجدة بهذا اإلسم ؟ 

............................................................................................ 
 
 ( ٰربين الحكم التجويدي في قوله تعالى) 
 

 إدغام بغنه -قلقلة صغرى             -            قلقلة كبرى        -
 



 
 
  : علل 
 

 بدأت سورة السجدة بحروف ُمقّطعة . -
................................................................................................ 

 إلى هللا تعالى . –عليه السالم  –نسبة الروح التي نفخت في آدم  -
................................................................................................ 

 الترتيب في السمع واألبصار واألفئدة . -
................................................................................................ 

 
  خلق السماوات واألرض ؟ما فائدة التأمل في 

.............................................................................................. 
 
 
 :اختر اإلجابة الصحيحة 
 

 * بم يتصف علم هللا تعالى؟
 ضيق -قاصر                     -محدود                  -واسع               -
 

 هللا عزوجل آدم عليه السالم؟* مم خلق 
 
 نار -طين                          -نور                   -نطفة                -
 
:حدد من اآليات الكريمة مايفيد المعاني التالية 
 

 *علم هللا تعالى الواسع.
........................................................................................... 

 *حقيقة البعث يوم القيامة.
........................................................................................... 



 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  : من وصاياالرسولالدرس الثاني  َصلَّى َّللاَّ

 
ِ َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوًما فَقَالَ   *َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ك ْنت  َخْلَف َرس وِل َّللاَّ

َ تَِجْده  ت َجاَهَك إَِذا ))  َ يَْحَفْظَك اْحفَْظ َّللاَّ َك َكِلَماٍت اْحفَْظ َّللاَّ َسأَْلَت يَا غ اَلم  إِنِاي أ َعِلام 
ةَ لَْو اْجتَمَ  ِ َواْعلَْم أَنَّ اْْل مَّ َ َوإَِذا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَّللَّ َعلَى أَْن يَْنفَع وَك  واعَ فَاْسأَْل َّللاَّ

وَك بَِشْيٍء لَ  ْم بَِشْيٍء لَْم يَْنفَع وَك إِّلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَه  َّللاَّ  لََك َولَْو اْجتََمع وا َعلَى أَْن يَض رُّ
ف   فِعَْت اْْلَْقاَلم  َوَجفَّْت الصُّح  وَك إِّلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَه  َّللاَّ  َعلَْيَك ر  ((يَض رُّ  

 

: فسرمعاني المفردات التالية 
 ...............................: ......................................غ اَلم   -
 -  َ  ...............................................................: اْحفَْظ َّللاَّ
ف   - فِعَْت اْْلَْقاَلم  َوَجفَّْت الصُّح   : ......................................ر 
 :................................................................. يَْحفَْظكَ  -
 
 ما واجبك تجاه وصايا الكبار من المعلمين واآلباء واالمهات ؟ 

........................................................................................................ 
 
 ، علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جمله نقولها من كنوز الجنة 

 فما هي ؟
 ....................................................................................................... 
 
: كيف تحفظ هللا تعالى وتطيعه في جوارحك اآلتية 

 ..................................................... بصرك

 ........................................................ لسانك

 ....................................................... يدك

 ......................................................... قدمك

 



 
عدد وصايا الرسول صلى هللا عليه وسلم المذكورة في الحديث الشريف ؟ 

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

 

  ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية:

)         (    ) احفظ هللا يحفظك ( يكون حفظ اإلنسان لربه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه      -   

النفع والضرر بيد اإلنسان وحده                                                            )         (  - 

)         (        إذا احتاج اإلنسان إلى شيء يطلبه من هللا تعالى ثم من البشر                      -  

)            (                                                        أحفظ هللا تعالى بلساني فأغتاب اآلخرين        -  

 

)غالم(أي معنى يناسب قوله صلى هللا عليه وسلم    

 الذي فقد أمه -الذي فقد أبوه                 -الولد بين الطفولة وسن البلوغ          -    

 

       :علمنا هللا تعالى في فاتحة الكتاب لالستعانة به تعالى آية نرددها كل ركعة هي 

 َّ جي يه ىه مه َّٱُّٱ  ين ىن من ُّٱ ىم مم خم حم ٱُّٱ       
 

                                 :نصح النبي صلى هللا عليه وسلم الغالم وأسمعه وصايا عظيمة لتكون 
 دروسا له ولعامة المسلمين -دروسا له وْلهله             -دروسا له                 -

 

: ماذا تستفيد من حفظ جوارحك 
  

 ............................................................................... في الدنيا

 ............................................................................... في اآلخرة

 

 



 

 : التطوع عبادة وانتماءالدرس الثالث
 

ما المقصود بالعمل التطوعي ؟ وكيف يتحقق ؟ 
........................................................................................................

........................................................................................................ 
 
ما األجر الذي يستحقه المتطوع يوم القيامة ؟ 

........................................................................................................ 
 
:أكتب )أوافق ( أو )الأوافق ( أمام العبارات اآلتية 
 )          (     نظمت إدارة الجنسية واإلقامة حملة للتبرع بالدم . فاشترط خالد حصوله على ألف درهم* 
 
 )             (              أعلنت وزارة الزراعة عن حملة تشجير البيئة فرفضت مريم المشاركة في التشجير*
 

 * شارك ماجد في حملة تثقيفية نظمتها وزارة الصحة                                                     )             (
 
 المدينة لُمساعدة الُمهاجرين عند قدومهم للمدينة المنورة؟ما هو العمل التطوعي الذي قام به أهل 

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

 علل: يعد العمل التطوعي أحد العوامل التي تحقق األمن في الُمجتمع ؟ 
........................................................................................................

........................................................................................................ 
جتمع ؟على الم عدد بعض اآلثار اإليجابية للعمل التطوعي 

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

 المتطوع من عمله في مؤسسات التوعية ما المهارات اإلجتماعية التي يكتسبها
 الرسمية ؟

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

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



 
.اذكر ثالثة أنشطة تطوعية تستطيع أن تقدمها للمجتمع 
-....................................................................... 
-....................................................................... 
-....................................................................... 
 
كمل الجدول التالي :أ 

 
 ثمرات العمل التطوعي أمثلة على العمل التطوعي تعريف العمل التطوعي
............................ 
............................ 
............................ 

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

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

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

 
:بين رأيك في المواقف اآلتية مع التعليل 
 

 التعليل الرأي الموقف
اشترط طالب حصوله على مبلغ 

من المال مقابل المشاركة في حملة 
 لتنظيف المدرسةتطوعية 

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

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

تبرع صديقك بكل نقوده المدخرة 
للهالل األحمر اإلماراتي إلغاثة 

 منكوبي الفيضانات
......................... 
........................ 

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

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

 حرمة املسلم: الدرس الرابع
: ختر اإلجابة الصحيحة 
 

 * المقصود بكلمة سباب :
 

 استهزاء باألخرين   -الشتم والتحدث في أعراض الناس         -جدال            -        
 
 * يرشدنا الرسول صلى هللا عليه وسلم الى عفتين هما : 
 

 عفة البصروعفة السمع -عفة اللسان و عفة اليد     -الصمت و عدم الجدال    -      



 
 
 

 * يحذرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم من خصلتين ذميمتين في التعامل مع الناس :
 

 التجسس و الكذب  -السب والشتم               -الغيبة و النميمة         -           
 
 
 
 * من أمثلة العنف اللفظي : 

 جميع ما ذكر -الغيبه                           -الشتم                      -السب                -
 
 

 النفس البشرية :* من األمور التي حرمها االسالم حفاظا على 
 
 إغاثة المنكوبين -مد يد العون لألخرين           -تخويف الناس و ترويعهم           -  
 
 
  : من الحلول المقترحة للحد من ظاهرة السباب في التعامل بين الناس 
 
 عدم اإلنصات لألخرين -احترام األخرين و التحلي بالصبر   -البعد عن الناس      -  
 
  : استبنط وسائل ضبط النفس من خالل النصوص التالية 
 

 قال تعالى )فاصفح الصفح الجميل(   -   
..................................................................................................................... 

 
 قال تعالى )خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين(   -  

..................................................................................................................... 
 
: توقع األثار السلبية المترتبه عن سوء الخلق مع الناس على العالقات اإلجتماعية 
.....................................................................................................................

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

    ظاهرة السباب في التعامل بين الناس .اقترح حال للحد من 
.....................................................................................................................

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



 

 

فرائض الصالة وسننها ومكروهاتهاالدرس الخامس:   

.صنف فرائض الصالة إلى قولية وفعلية 
 الفرائض الفعلية الفرائض القولية

  
  
  
  
  
 

ما الحكم إذا نسي المصلي أحد الفرائض؟ 

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

 

.اذكرسنن الصالة 
..................................................................................................................... 

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

ما الذي يترتب على ترك سنن الصالة؟ 
..................................................................................................................... 

 سألت النبي صلى هللا عليه وسلم عن التفات الرجل في  –رضي هللا عنها  –قالت عائشة
 الصالة، فقال: "هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة أحدكم" 

 مكروهات الصالة؟ اذكر -
..................................................................................................................... 

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

عليه وسلم: "صل قائما، فلن لم تستطع فقاعدا، فلن لم تستطع فعلى ما داللة قوله صلى هللا 
 جنبك"

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

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



 

 
 اإلمارات في خدمة العالم الدرس السادس:

ما هي صور مساندة اإلمارات للدول العربية واإلسالمية؟    

            ..................................... -ب               .......................................................  -أ
.......................................-د                   ....................................................-ج  

المترتبة على انتشار الجهل في المجتمعات؟ما هي اآلثار   

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

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

ما هي الفوائد التي تتحقق لدولة اإلمارات من مساندتها للدول األخرى؟    

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

   العربية واإلسالمية؟ما هي التحديات التي تعيق التقدم في الدول 

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

   كيف أقتدي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في العفو والتسامح مع اآلخرين:

............................................................................................في المدرسة:   

 في البيت: ................................................................................................

 تعيق من تقدمهامن المشكالت التي تعاني منها الدول العربية واإلسالمية و.                             
 التطور في مجاّلت عديدة -التطرف                 -النمو اّلقتصادي           -

   بين اإلمارات والمظلة؟                                                                    ما وجه الشبه 
.........................................................................................................     

                                                               .ما النتائج المترتبة عن فقدان نعمة األمن 
 التقدم والتطور -الشعور بالخوف                 -زيادة اإلنتاج               -           

                      .من الفوائد التي تحققت لدولة اإلمارات من مساندتها ومساعداتها للدول األخرى 

 تأخرت اقتصاديا -أنكر البعض جهودها             -نالت احترام العالم               -       

                                                        .من األضرار المترتبة عن فقدان نعمة الماء 
جميع ماسبق -تأثر اإلنسان والحيوان                    -جفاف اْلرض                   -  



 

 ما هي اآلثار التي تخلفها الحروب على المجتمعات؟ 

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

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

. علل: حرص اإلمارات على مساندة الشعوب العربية واإلسالمية    

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

 

22-13: صفات المؤمنين وجزاؤهم  سورة السجدة الدرس السابع  

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱٱقال تعالى :
 نب مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك
َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن  

  : فسر معاني المفردات التالية 
 : .......................................... ٍّ -. : ..............................  يي ىي -

 :.......................................مم ام - ....................  :يل ىل -
:أكمل المخطط التالي 

 اآلثار المترتبة على قيام الليل وطاعة هللا تعالى صفات المؤمنين من خالل اآليات الكريمة
........................................... 
........................................... 
............................................ 

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

 
   ما أوجه اإلتفاق بين اإلنس والجن التي أدت إلى اشتراكهم في المصير األخروي ؟ 

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

 علل : إخفاء هللا تعالى لتفاصيل نعيم المؤمنين في الجنة ؟ 
....................................................................................................... 



 
 ما فوائد المداومة على قيام الليل على الفرد ؟ 

....................................................................................................... 
 
  :قارن بين العذاب األدنى والعذاب األكبر 
 

 العذاب األكبر العذاب األدنى المقارنة
 ............................. ............................. أوجه التشابه

 ............................. ............................. أوجه االختالف
 
 ما آثار السجود على المسلم ؟ 

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

 أحكام النون الساكنة والتنوين )حكم اإلظهار(: الدرس الثامن 
 
 أكمل: 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

اإلظهار اصطالحاً: -
............................................................................... 

حروفه :  -
............................................................................... 

َعت يف أوائل الكلمات..   ُجِم
.................................................................................

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

 



 

  د ِضعَ  َحدِ   :وسببه َحر فه بَيانِ  َمعَ  بوضع خط حتتهاالت الَِيِة  اآلايتِ  اإِلظهار يف َمو 
ِضع اإِلظهار الَكرميَةم  اآلايتم   سببه َحر فه َمو 

 .................... .................... .................... ﴾عذاٌب عظيم ﴿  :قال تعاىل
 .................... .................... .................... ﴾أنعمت ﴿  :قال تعاىل

 .................... .................... .................... ﴾ سواٌء عليهم  ﴿  :قال تعاىل
 .................... .................... .................... ﴾ ِمْنُهمْ  ﴿  :قال تعاىل

 .................... .................... .................... .﴾ِمْن َهاد   ﴿ :ل تعاىلاق
قارن بين النون الساكنة والتنوين     

 وجه المقارنة النون الساكنة التنوين

 النطق  

 الوقف  
 مكانها في الكلمة  
 نوع الكلمة التي تأتي فيها  

 

   لماذا سمي اإلظهار الحلقي بهذا اإلسم ؟

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

 

: حاسبوا أنفسكمالدرس التاسع  

 

 عن أبي برزة األسلمي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فيم أفناه؟ وعن علمه ما عمل "ال تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره 
 به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟"

  فسر معاني الكلمات اآلتية:

 أفناه: .................................... -يسأل: .........................................                             -

 ...........................................أباله:  -

 



 

واجبك لتعمل بها : تعلمت المعلومات التالية فما أكمل الجدول التالي: 

 واجبي األعمال
 ........................................................ صالة الجماعة تعدل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

 ........................................................ للمالالتدخين ضرر للصحة ومضيعة 

 ........................................................ الدفاع عن الوطن طاعة هلل ثم ولي األمر

 ......................................................... رضا هللا تعالى من رضا الوالدين 

 ......................................................... ود الصدق كتب عند هللا صديقامن تع

 

 :كيف ترد من خالل فهمك للحديث الشريف على ما يلي 

 يمتنع عن أكل الطعام حتى يشتري له والده لوحا كفيا )آيباد(. *

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

 يحتكر علمه لنفسه وال يفيد به مجتمعه.*

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

:أكمل المخطط التالي 
األمور التي يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة مستفيدا من الحديث الشريف عدد   



 

 : آداب المسجدالدرس العاشر

ما أهمية المساجد في اإلسالم ؟ 
........................................................................................................
....................................................................................................... 

:بين الحكم الشرعي للحاالت اآلتية 
 في وقت إقامة الصالة فلم يصل تحية المسجد .دخل المسجد  -

........................................................................................................ 
 نسي فدخل المسجد برجله اليسرى . -

........................................................................................................ 
 
:بين رأيك في المواقف التالية بوضع إشارة ) صح ( مع التعليل 

 السبب   غير موافق موافق الموقف
ينام بعض المصلين في ممرات 

 المساجد
   

يجلس حيث ينتهي به المجلس وال 
 يمر أمام المصلين

   

اعتاد شاب الذهاب للمسجد 
 بمالبس النوم

   

 آداب المسجد في كل من الفروع اآلتية :اذكر 
 

 التأدب في المسجد في الطريق للمسجد قبل الخروج للمسجد
.............................. 
.............................. 
............................ 

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

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

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

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

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

............................. 
 
.فرق بين تحية المسجد الحرام وتحية بقية المساجد 
 

 ............................................................................... تحية المسجد الحرام
 ............................................................................... تحية بقية المساجد

:اختر اإلجابة الصحيحة 
 

 * ماخير بقاع األرض وأحبها إلى هللا تعالى؟
 
 الشواطئ -المساجد                      -الحدائق                              -                        األسواق -



 
 

 : الحياة في المدينة المنورة بعد الهجرةالدرس الحادي عشر
 
 
.وضح أسباب هجرة الصحابة رضي هللا عنهم من مكة إلى المدينة 

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

    :  أكمل العبارات التالية بما يناسبها 
 

 للتشاور في امر الرسول صلى هللا عليه وسلم   قريش في ........................اجتمع كفار * 
                                                                             

 ....................................... ب  -رضي هللا عنهما -لقبت أسماء بنت أبي بكر الصديق *
 

  : من قائل هذه العبارة وما المناسبة 
                                                                             

 . ((لو نظر احدهم تحت قدميه  لرآنا )) * 
 ............القائل :.......................................      المناسبة :..................................      

 
 . ((ما ظنك باثنين هللا ثالثهما  ))  * 

 القائل: ...........................................        المناسبة:...............................................   
 
 
 أمام العبارات التالية   (     ×)    أو عالمة   (     √)   ضع عالمة 

 
 )           (    يقع غار ثور في جنوب مكة                                                                          -1

            

   (     )وضعت قريش جائزة مقدارها مئة من اإلبل لمن يأتي بالنبي صلى هللا عليه وسلم حيا أو ميتا  -2

                                                                                                                  
:اختر اإلجابة الصحيحة 

 
 * كيف استقبل أهل املدينة املنورة املهاجرين؟

 
 بالجفاء -                 بالشتم        -بالسخرية                         -بالترحيب                        -

 

 
*ما المصطلح الدال على التعريف التالي: هذا كتاب محمد النبي رسول هللا  بين المؤمنين والمسلمين من 

 قريش وأهل يثرب ومن تبعهم ولحق بهم؟
 
 
 صحيفة الموادعة -الميثاق الغليظ                   -صحيفة مكة                  -صحيفة المقاطعة               -
 



 
 

 : سجود السهو وسجود التالوةالدرس الثاني عشر
 

.أكمل الفراغات التالية بما يناسبها 
 
 يؤثر السجود على النفس البشرية ب................................................................................ -
 السجود:..................................و......................................و..............................أنواع  -
 أسباب سجود السهو:..........................و.......................................و................................. -

 
 ته وزاد ركعة فماذا عليه؟* إذا نسي المصلي في صال

 
 يعيد صالته -يسجد سجود السهو بعد السالم                                 -

 
 يسجد سجود السهو قبل السالم -الشيء عليه                                                       -     

 
  ما الحكمة من مشروعية سجود السهو ؟

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

 قارن بني سجود السهو وسجود التالوة من حيث:

 أوجه االختالف سجود السهو   سجود التالوة  
 عدد السجدات .................................................... ...............................................
 سبب السجود ................................................... ...............................................
 القراءة فيها .................................................. ................................................
 التكبير .................................................. ................................................
  السالم  .................................................... ................................................

 

 ضع أمام كل تعريف املصطلح املناسب له: ) التطوع, السجود(

...........( هو التذلل والخضوع , ويكون بوضع الجبهة على اْلرض.  )  

بدون مقابل مادي.)...........( هو كل جهد مشروع يبذله اإلنسان لتحقيق منفعة للناس وللوطن   

 

 

 

 

 (نسأل هللا تعالى لكم التوفيق والسداد(

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


