
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص مادة التربية اإلسالمية

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف السادس ⇦ تربية اسالمية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السادس

روابط مواد الصف السادس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة تربية اسالمية في الفصل األول

كتاب الطالب الجزء األول 1

كراسة قبل وبعد المنتصف 2

مذكرة مراجعة نهائية ( أسئلة وأجوبة ) 3

مذكرة مراجعة المنتصف ( أسئلة وأجوبة ) 4

ملزمة مراجعة نهائية ( أسئلة وأجوبة ) 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/6islamic1
https://almanahj.com/bh/6islamic
https://almanahj.com/bh/6
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade6bh
http://bit.ly/39K4AdV
http://T.me/bh6grade
http://T.me/grade6bh_bot
https://bit.ly/31d8ieW
https://bit.ly/321Heyi
https://bit.ly/2FB3rvv
https://bit.ly/2FvYy6S
https://almanahj.com/bh/id=2843
https://almanahj.com/bh/id=2870
https://almanahj.com/bh/id=2873
https://almanahj.com/bh/id=2874
https://almanahj.com/bh/id=3180
http://www.tcpdf.org


1 

 

  للراء ُحكمان. اذكرهما. -:1س

  التفخيم.  -1

 . الترقيق -2

 اذكر قاعدة الراء. -:2س

م  . الكسرإذا كانت حركته  يُرقَّق، والضمأو  الفتححرف الراء إذا كانت حركته  يُفخَّ

  السبب()اذكر ما هو حكم الراء في اآليات القرآنية التالية.  -:3س

ّ َرب  ) -1  الراء.     وجود فتحة على السبب:-   تفخيم، الحكم:-                        (اْلَعالَّمينَ  اْلَحْمُد َلِّله

َماءّ ) -2 َن السه  الراء.     وجود كسرة على السبب:-   ترقيق، الحكم:- (َفأَنَزْلَنا َعلَى الهّذيَن َظلَُموا ّرْجًزا م 

ّ َيْسَتْبّشُروَن ) -3 َن ّللاه  الراء.     وجود ضمة على السبب:-    تفخيم، الحكم:-                    (بّنّْعَمٍة م 

 

 

  ما معنى اإلخالص؟ وما ضده؟ -:1س

 أو جاه.اإلخالص هو أن يقصد اإلنسان بقوله وفعله وجه هللا تعالى ورضاه، من غير نظر إلى مغنم، أو منصب، 

 غافالا عن هللا تعالى.  ،ورضاهم عنه ،وضده الرياء، وهو أن يقصد اإلنسان بقوله أو فعله إعجاب الناس به

 ما هي مخاطر الرياء؟  -:2س

 محرم ويُبعد عن هللا تعالى. خطر الرياء أنه -1

ا من الشرك المحبط للعمل فيخسر صاحبه ثمرة أعماله، وذلك ألنه قصد رضا الناس ولم ي كما -2 صد قيُعد نوعا
 رضا هللا تعالى. 

 هات من سيرة الصحابة الكرام أو سيرة التابعين مثاًلا على اإلخالص.  -:3س

ا من الغنيمة، قال للنبي  .1 "ما على هذا  :أسلم أعرابي، وشارك في غزوة خيبر، وعندما أُعطي ُجزءا
: بسهم، فأموت فأدخل الجنّة"، فقال له النبي -وأشار إلى َحلقه-اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أُرمى ها هنا 

: )أهُو هُو؟( قالوا: وهو مقتول، فقال  صُدقك(، ثم نهضوا للقتال، فأُتي به إلى النبي )إن تصُدق هللا يَ 
 نعم، قال: )صَدق هللا فَصدقَهُ(. 

ا، اشتد الحصار على قالع الروم، ولكنهم لم يستطيعوا لروم، عندما كان مسلمة بن عبدالملك في حرب ا .2 قائدا
أن يقتحموها. أخذ مسلمة بن عبد الملك يُفكر كيف يحقق النصر على الروم، وفي اليوم التالي خرج رجٌل ملثٌم 

ل هذا الرجل، وعند انتهاء بسبب فع سور الحصن وفتحه، فانتصر المسلمونمن جند المسلمين، وتسلل إلى 
 إلى ِخفية، وذهب لم يظهرلكن الرجل ، يُكافأهالمعركة أراد مسلمة بن عبدالملك معرفة هذا الرجل لكي 

 عن اسمه، وعدم البحث عنه، ألنه أراد بفعله وجه هللا تعالى فقط.  عدم السؤال هوطلب منمسلمة بن عبدالملك 

 54مراجعة في درس اإلخالص/ صفحة 

 12مراجعة في درس أحكام الراء / صفحة 
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  -بيّن معاني الكلمات التالية : -:1س

   كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل. :األَعمالُ  -1

 .  جمع نيّة، وهي عزم القلب على العمل :النَّيَّات -2

 . لكل إنسان جزاء ما عزم عليه :لُِكلِّ امرٍئ ما نَوى -3

 . انتقاله من دار الشرك إلى دار اإليمان :ِهجَرتُهُ  -4

  .يتزوجها :ينِكُحها -5

  من هو راوي الحديث؟ -:2س

 . الخليفة عمر بن الخطاب 

  وضح إجابتك.  ؟هل كل عمل يقوم به المسلم يقبله هللا تعالى -:3س

 . الطاعة والتقرب إليه سبحانه وتعالىية ليس كل عمل يقوم به المسلم يقبله هللا تعالى إال ما كان مصحوباا بن

 :ما سبب عدم قبول بعض أعمال المسلم؟ 4س

ا له.   ألن نية المسلم أثناء القيام بالعمل تكون لغير هللا، وهللا ال يقبل إال ما كان خالصا

 . الحديث الشريف تعلمته منأمرين مما اذكر  -:5س

   كل عمل يقوم به المسلم البد له من نية.  -أ

 الذي تصاحبه النية الحسنة، يكون مقبوالا عند هللا تعالى.العمل  -ب

 

 

 :رسول هللا قال: قال  عمر بن الخطاب عن 

، إِنّما األَعماُل بالنِّيَّات، وإنّما لُكلِّ امرٍئ ما نوى، فّمن كانَت ِهجرتُهُ إلى هللاِ ورُسولِه فِهجرتُهُ إلى هللاِ ورُسولهِ )) 
 ((جَر إليِه ومن كانت ِهجرتُهُ لُِدنيا يُصيبُها أو امرأٍة ينِكُحها فَِهجرتُهُ إلى ما ها

                                                                                                                               متفق عليه

 56مراجعة في درس األعمال بالنيات / صفحة 
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 سبب نزول هذه اآليات.  بيّن -:1س

فنتاجر فيها؟  قالوا: يا نبي هللا، لو وددنا أن نعلم أي التجارات أحبُّ إلى هللا تعالى،  روي أن بعض الصحابه
 فنزلت هذه اآليات. 

 -دعت اآليات الكريمة المؤمنين إلى عقد تجارة رابحة مع هللا تعالى: -:2س

 على أي شيٍء تقوم هذه التجارة؟  -أ

ا، وذلك بأن يُضحي المؤمن بما بالمال، أو إتقوم على اإليمان باهلل تعالى، والجهاد في سبيله  النفس، أو بهما معا

ا عن األمة والوطن، أو يتبرع بجزٍء من ماله لتجهيز الجيش.   بروحه أثناء قتال أعداء هللا دفاعا

 منها.  خمسةا الربح الذي سيحصل عليه المؤمنون من هذه التجارة يتجلى في أمور. اذكر  -ب

 دخول جنات تجري من تحتها األنهار. -3  مغفرة الذنوب والسيئات. -2  م القيامة. النجاة من العذاب األليم يو -1

   األعداء والبشارة بالفتح القريب.مؤزر على النصر ال -5إقامة دائمة.  يقيمون فيها الفوز بالمنازل الطيبة  -4

ل اًلستفهام في قوله تعالى: -:3س  ((؟ َهْل أَُدلُُّكمْ )) على أي شيٍء يدُّ

 التشويق والترغيب على عقد التجارة مع هللا تعالى. 

ِه َوَفْتٌح َقِريبٌ  َوأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها))فسر قوله تعالى:  -:4س َن اللَـّ  ((. َنْصٌر مِّ

 أن النصر اإللهي يكون لمن يقدمون أموالهم وأنفسهم رخيصًة في سبيل هللا تعالى. 

 أمرين مما تعلمته من اآليات الكريمة.  اذكر -:5س
 ليفوز برضوانه والجّنة يوم القيامة.  المسلم يؤمن باهلل وبرسوله  -1

 المسلم ُيجاهد في سبيل هللا بالمال والنفس.   -2

 

ْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  "قال تعالى :  َها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم مِّ ِه َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن  ﴾١٠﴿ َيا أَيُّ ُتْؤِمُنوَن ِباللَـّ
ِه  َيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها  ﴾١١﴿ ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ِفي َسِبيِل اللَـّ

اِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ِه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِِّر  ِحبُّوَنَهاَوأُْخَرى تُ  ﴾١٢﴿ اْْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّ َن اللَـّ َنْصٌر مِّ
 من سورة الصف "﴾١٣﴿ اْلُمْؤِمِنينَ 

"  / صفحة 13-10مراجعة درس من سورة الصف "
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  الخندق؟متى وقعت غزوة  -:1س

 ر شوال من السنة الخامسة للهجرة. وقعت في شه

   أُطلق على هذه الغزوة اسم غزوة األحزاب، لماذا؟ -:2س

 .اجتمعوا ضد المسلمين نالذي حول مكة( بائل المختلفة) قريش واليهود والق نسبة إلى األحزاب

  ؟ما سبب غزوة الخندق -:3س

 حول مكة لحرب المسلمين.  المختلفة تحريض يهود بني النضير لقريش والقبائلالسبب هو 

 كم بلغ عدد جيش المشركين؟ وكم كان عدد جيش المسلمين في غزوة الخندق؟  -:4س

 آالف مقاتل.  10عدد جيش المشركين: -

 آالف مقاتل.  3عدد جيش المسلمين: -

 ؟ بحفر الخندق من الذي أشار على رسول هللا  -:5س

 . الصحابي سلمان الفارسي 

 ؟ ما موقف المشركين حينما وصلوا إلى المدينة ورأوا الخندق -:6س

 فوجئوا بالخندق الذي فصل بينهم وبين المسلمين، وقالوا: "إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها". 

 ؟ طيلة أيام حصار المشركين للمسلمين ماذا كان يفعل رسول هللا  -:7س 

 يتضرع ويستغيث باهلل تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين طيلة أيام الحصار.  كان رسول هللا 

 ؟ كيف جاء نصر هللا تبارك وتعالى للمسلمين -:8س

 على معسكر المشركين، فاقتلعت خيامهم، وأطفأت نيرانهم، وظنوا أن زلزاالا يُوشك أن ليالا  هبت رياح شديدة

 يقضي عليهم، فأسرعوا في الفرار، وفي صباح اليوم التالي لم يبق أحد من المشركين، فانتصر المسلمون. 

 اذكر أمرين من الدروس المستفادة في غزوة الخندق.  -:9س

 هللا يؤيد بنصره من يتوكل عليه.  -1

 القائد الناجح يستشير جنده في رسم الخطط الحربية.  -2

صفحة  مراجعة في درس غزوة الخندق /
40 


