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البَـَقرةُسورُة البَـَقرةُسورُة 
لصف السادس االبتدائي

التربیة اإلسالمیة  

ُسورُة ُسورُة 
لصف السادس االبتدائيا

التربیة اإلسالمیة  



وأحفظ أتلو
اآلیات 

الكریمات  



معناها 
ألزم نفسه باإلحرام، نوى الحجألزم نفسه باإلحرام، نوى الحج

فحش في القول
خروج عن طاعة اهللا

مجادلة تؤدي إلى الخصومة مجادلة تؤدي إلى الخصومة 
لسفره من  د به اإلنسان

طعام وشراب 

معناها الكلمة
ألزم نفسه باإلحرام، نوى الحجفـََرض

:أتعرف معاني المفردات

ألزم نفسه باإلحرام، نوى الحجفـََرض
فحش في القولرََفث
خروج عن طاعة اهللاُفسوق
مجادلة تؤدي إلى الخصومة جدال مجادلة تؤدي إلى الخصومة جدال
د به اإلنسانيتزوّ  ماالزاد

طعام وشراب 



).2(واكتبه أمام ما يناسبه في العمود 

2

النشاطإجابة 

)ب( معناها
خروج عن طاعة اهللا  - 
فحش في القول - 
نوى الحج  ألزم نفسه باإلحرام، - 

2

)ب( معناها
خروج عن طاعة اهللا  
فحش في القول 

نوى الحج  ألزم نفسه باإلحرام، نوى الحج  ألزم نفسه باإلحرام، - 
تؤدي إلى الخصومة  مجادلة - 
به اإلنسان لسفره من طعام وشراب  مايتزود - 

نوى الحج  ألزم نفسه باإلحرام،
تؤدي إلى الخصومة  مجادلة 

به اإلنسان لسفره من طعام وشراب  مايتزود

واكتبه أمام ما يناسبه في العمود ) 1(اختر رمز اإلجابة الصحيح من العمود * 
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جدال -)ج(
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ألزم نفسه باإلحرام، -)أ(
 -)ج(
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تدعو اآلیة الحاج إلى اإلكثار من 

،الخیرات التي ُتقِرّبھ إلى هللا فعل  ،الخیرات التي ُتقِرّبھ إلى هللا فعل بالحج أن یتجنب 

قراءة للقرآن، ووصالة، وصدقة،  دعاء، من   

وتأمرهوأمر بالمعروف ونھي عن المنكر،          

،والشراب لسفره بالطعام بالتزود           

هللا تقوىإلى خیر الزاد وھو  وترشده  

بالحج أن یتجنب 

المعاصي، 

مع الناس حتى ال 

هللا تقوىإلى خیر الزاد وھو  وترشده  

.                                تعالى ومراقبتھ 

المعنى اإلجمالي لآلية 
:الكريمة

بالحج أن یتجنب  یجب على من أحرم الحّج لھ أشھر 

معلومة ُیؤدى فیھا، 

شوال، وذو (: وھي

القعدة، وعشر من ذي 

).الحجة

بالحج أن یتجنب  یجب على من أحرم

المعاصي،   ، وأن یتركفاحش القول

مع الناس حتى ال  والنزاع والجدال

.یفسد حّجھ أو ینقص أجره .یفسد حّجھ أو ینقص أجره).الحجة



تدعو اآلية الكريمة الحاّج إلى عدة أمور،  -3 

النشاطإجابة 

تدعو اآلية الكريمة الحاّج إلى عدة أمور،  -3 
.اذكرها

وأمر  للقرآن دعاء، وصالة، وصدقة، و قراءة

بالمعروف ونھي عن المنكر، وتأمره بالتزود 

بالطعام والشراب لسفره، وترشده إلى خیر الزاد 

..................................................................ما هي األمور التي يجب على من أحرم بالحّج االلتزام بها حتى

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

..................................................................
.وھو تقوى هللا تعالى ومراقبتھ

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

ما هي أشهر الحج التي يصّح الحّج فيها؟ - 1

)2(نشاط 

ما هي أشهر الحج التي يصّح الحّج فيها؟ - 1

ما هي األمور التي يجب على من أحرم بالحّج االلتزام بها حتى - 2
ال يفسد حّجه؟

.أن یتجنب فاحش القول -

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

..................................................................- 
.أن یترك المعاصي -

. أن یترك النزاع والجدال مع الناس  -

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

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

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



النشاطإجابة 

1- .....................................

2 - .....................................

ُحرمة الرفث والفُسوق والجدال  - 1
. الحجّ في 

    
.للحاجّ استحباب فعل الخیر  - 2

:أفكر ثم أجيب
من خالل فهمي لآلية الكريمة السابقة 

:أعّدد األمور المستفادة منها

)3(نشاط 

:أعّدد األمور المستفادة منها
1



تمنیاتنا لكم أعزاءنا الطالب بدوام التوفیق تمنیاتنا لكم أعزاءنا الطالب بدوام التوفیق 


