
 

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                   

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/6
https://almanahj.com/bh/6
https://almanahj.com/bh/6islamic
https://almanahj.com/bh/6islamic
https://almanahj.com/bh/6islamic2
https://almanahj.com/bh/6islamic2
https://almanahj.com/bh/6islamic2
https://almanahj.com/bh/grade6
https://almanahj.com/bh/grade6


 

     * 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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      (  9) ورقة عمل       
 

  32ص  الحج الموضوع : عنوان   
  

   التـــاريخ :       السادس   الصـــــــف : اسم الطالب : 
 تمايز  نوع ورقة العمل :  المعلم األول : أ / محمود متولي      معلم المادة : أ / أحمد راشد  

 
 
 
 

 

      ( عرف الحج . 1)    األول : السؤال

                     .........................................................................................................................الحج : 
 

 ...................................،  ..................................  ومتى فرض ؟( ما حكم الحج ؟  2) 
 

 استدل على وجوب الحج من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . (  3) 
 

  .............. "........." ......................................................................................... الدليل من القرآن قوله تعالى : 
 

  .......... "...ملسو هيلع هللا ىلص : " ............................................................................................. قولهالدليل من السنة النبوية : 
___________________________________________________________________________________________ 

 مة من مشروعية الحج ؟ ) منافع الحج ( ما الحك  -أ   :الثاني  السؤال 
 

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

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

3-  ............................................................................................................................ . 

 
 بم يختلف الحج عن غيره من العبادات ؟  –ب 

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

  ) شروط وجوب الحج (:    يشترط لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط وهي   :الثالث  السؤال
 

1-    .................................     2-   ..............................       3-    ..............................        4- ..................................                     

 بم تتحقق االستطاعة في الحج ؟
 

       أن يكُن ندِ انحج مه انمال ما يكفيً نىفقة سفري ، مه زاد َأجرة اوتقال ، َنىفقة أٌهً مدة سفري .   -1

 فادحة . انُصُل إنّ مكة انمكرمة بمشي أَ ركُب ، براً أَ بحراً أَ جُاً بال مشقة  إمكان  – 2

  َعُدتً . أن يأمه عهّ وفسً َعهّ أٌهً َعهّ مانً في ذٌابً -3

                                                     أن يكُن مع انمرأة زَجٍا أَ رجم مه محارمٍا . -4

 مملكة البحرين
 مدارس الف الح الخاصة

 قسم التربية اإلسالمية
 
 
 

  

            التعرف على مفهوم الحج وحكمه .  ( 1 نتاجات التعلم :  
 تفسير الحكمة من مشروعية الحج .  (2                    

 تحديد شروط الحج . (  3                    
                     

 
 

 

                          


