
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/bh/6islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد راشد ومحمود متولي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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   (  5) ورقة عمل       
 

  55حدٌث " األعمال بالنٌات " دراسة وحفظ ص الموضوع : عنوان   
  

  م  2020/  3/  3  التـــارٌخ :     ب (   –) أ السادس  الصـــــــف : اسم الطالب : 
 تماٌز  :  نوع ورقة العمل المعلم األول : أ / محمود متولً      معلم المادة : أ / أحمد راشد  

 
 
 
 
 

ٌِْه َوَسلََّم قَالَ  بن الخطابَعْن عَُمر ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِلكُّلِ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن إنما َ، واتألَْعَماُل بِالنٌَِّّ إنما ا: » أَنَّ َرسُوَل اَّللَّ
ِ َوَرسُوِلهِ  ِ َوَرسُوِلِه فَِهْجَرتُهُ إِلَى اَّللَّ ، فَِهْجَرتُهُ نكحهاٍة ٌَ ، َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ لدُْنٌَا ٌُِصٌبَُها، أَِو اْمَرأَ َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى اَّللَّ

ٌْهِ  متفق علٌه. «إِلَى َما َهاَجَر إِلَ  

  : ، واكتب ما تعرفه عن راوي الحدٌث الشرٌف من حٌث 55استعن بالكتاب المدرسً صفحة   :ول السؤال األ
 

 معلومات عنه  الرواي 

 عمر بن الخطاب العدوي القرشً  اسمه 

  كناه النبً ملسو هيلع هللا ىلص بأبً حفص لجرأته فً الحق   كنٌته

 ) ألن هللا تعالى فرق به بٌن الحق والباطل ( الفاروق  لقبه 

 توفً سنة ثالث وعشرٌن هجرٌة وفاته 
 

  التالٌة : للمفاهٌم بالرجوع إلى الحدٌث الشرٌف أمامك ، استنتج المعنى المناسب   السؤال الثانً :
 

 معناها الكلمة
 كل ماٌصدر عن اإلنسان من قول أو فعل األعمال 

 جمع نٌة ، وهً عزم القلب على العمل النٌات 

 انتقاله من دار الشرك إلى دار اإلٌمان هجرته 

 ٌتزوجها ٌنكحها 
 كل إنسان جزاء ما عزم علٌهل لكل امرئ ما نوى 

 
 : وضحهما أ( ذكر هذا الحدٌث فئتٌن من الناس اختلفت نٌاتهم فً الهجرة،   السؤال الثالث :

 
 الفئة األولى هاجروا من مكة إلى المدينة طاعة هلل ورسوله لهم الثواب الجزيل واألجر العظيم .  ـ1

  الفئة الثانية هاجروا معهم بنية الحصول على مكاسب دنيوية ال ثواب لهم على هجرتهم . ـ 2

 مملكة البحرين
 مدارس الف الح الخاصة

 قسم التربية اإلسالمية
 
 
 

  

    قراءة الحدٌث الشرٌف قراءة صحٌحة وحفظه. ( 1 ت التعلم :  نتاجا
 تفسٌر المفردات الصعبة بالحدٌث . ( 2                    

   شرح المعنى اإلجمالً للحدٌث . ( 3                    
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    ب( ماذا تعلمت من الحدٌث الشرٌف ؟        ) ٌكتفى بذكر أمرٌن فقط ( 
 

  ة . كل عمل يقوم به المسلم البد له من ني.ـ 1
 

العمل الذي تصاحبه النية الحسنة يكون مقبوالً عند هللا تعالى .  -2  
  

 

 
 


