
1

الرتبية اإلسالمية 
Islamic Education

أوراق العمل
الصف السادس 

اجلزء الثاني
العام الدراسي 

2016 /2017

:....................................اسم الطالب 
............................: الصف 

بنني. املتوسطة . مدرسة أمحد حممد السقاف 

هيثم فيصل/ أ: إعداد وتصميم 
h78abed@gmail.com



1438: ...../....../ التاريخ الهجري 

2017: ...../...../التاريخ الميالدي

:أكمل المخطط اآلتي 

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

األسباب التي تقوي التوحيد في القلب

3-......................................................
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الثالث

الجنابة

غسل الجمعة

انتهاء فترة الحيض
بغسل من غسل ميت

الدخول في اإلسالم
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الغسل
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2017: ...../...../التاريخ الميالدي

:اكتب المصطلح المناسب 

.اللباس الذي يغطي القدمين وعادة مايكون من الجلد......................... -1
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مجال  الفقه
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مجال  السيرة

عمل الرسول 
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:ضع كل كلمة مما يأتي في مكانها المناسب

( خديجة ( الخامسة والعشرين –الشام ) 

السيدةمن عمره عرضت عليه ).....................(لما بلغ نبينا محمد 

وذلك لما )..................( أن يعمل في تجارتها إلى )...................( 

ذلكتعرفه عنه من الصدق واألمانة فوافق على 

:أكمل الحديث الشريف 

.....................مابعث هللا نبي إال رعى الغنم) قال : عن النبي عن أبي هريرة 
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مجال الحديث الشريف

من السيدة خديجة زواج الرسول
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السادس
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من السيدة خديجة أبناء الرسول
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..........................
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..........................
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البنين

: أكمل المخطط األتي 
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2
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السابع
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: قال تعالى 
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..............................
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أول من رمى بالسهم في سبيل هللا تعالى 

1438: ...../....../ التاريخ الهجري 
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مجال الثقافة اإلسالمية

عناية اإلسالم بالصحة الجسمية
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الثامن
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:اكتب سبب تحريم مايأتي 
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أول من سلَّ سيفه في اإلسالم 
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مجال العقيدة

وصفاته-اإليمان بأسماء هللا تعالى 

..................................... توقيع المعلم

الدرس 

األول

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

ما معنى توحيد األسماء والصفات ؟

ضع كل صفة من صفات هللا تعالى في مكانها الصحيح

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

ههللا تعالى عن نفسنفاهاصفات ههللا تعالى لنفسأثبتهاصفات 

الحياة 

العلم

القدرة

النوم

التعب

الموت
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1438: ...../....../ التاريخ الهجري 
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مجال العقيدة

وقدرته-علم هللا تعالى 

..................................... توقيع المعلم

الدرس 

الثاني

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

تعالى اسم هللا 

القدير

ثمرات اإليمان به

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

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

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

المخلوقينعلم علم هللا تعالى 
م

1

2

3

قارن بين علم هللا تعالى وعلم المخلوقات

11

معناه
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مجال الحديث 

حق الطريق

..................................... توقيع المعلم

الدرس 

الثالث

(  إياكم والجلوس في الطرقات : ) قالعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي 

،يا رسول هللا ، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها : فقالوا

وما حق الطريق يا رسول هللا : قالوا ( فإذا أبيتم إال المجلس فأعطوا الطريق حقه ) : فقال

(غض البصر ، وكف األذى ، ورد السالم ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ) ؟ قال

فوائد إعطاء حق الطريق 

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

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

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

: عدد بعض من حقوق الطريق الواردة في الحديث السابق 

على المجتمععلى الفرد

......تحمل المسئولية -1

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

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

.....................................
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مجال السيرة

التيمم

..................................... توقيع المعلم

الدرس 

الرابع

. أسفل الصورة التي تعبر عن التيمم ثم لونها ( أ)ضع حرف 

األسباب المبيحة للتيمم

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

: أكمل الحديث الشريف 

....................................................................الصعيد طيب وضوء المسلم قال رسول هللا 

: عرف التيمم 
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مجال السيرة

غار حراءتأمل الرسول في

..................................... توقيع المعلم

الدرس 

الخامس

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

أهمية التفكر في الكون

الشعور بعظمة هللا تعالى وقدرته

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

ثة ؟قبل البععدد بعض دالئل النبوة التي حدثت للنبي

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

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

1

2

عند العبارة ( ×)وعالمة , عند العبارة الصحيحة ( √)ضع عالمة 

:غير الصحيحة فيمايأتي 

.إلى اإليمان باهلل تعالى التفكير الصحيح يهدي اإلنسان -1

هو خالق الكون     –كان العرب قبل اإلسالم يعترفون بأن هللا تعالى -2

(زيد بن عمرو بن نفيل ) دين النصرانية هو الدين الذي اهتدى إليه -3

)              (

)              (

              ()
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مجال التهذيب

آداب المتعلم

..................................... توقيع المعلم

الدرس 

السادس
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اآلداب التي يلتزم بها طالب العلم

إخالص النية هلل تعالى 

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

1

2

3

4

ماهي النصائح التي توجهها لزميلك المتعلم ليحترم معلمه ؟

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

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

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

1

3

2

.عدد بعض فوائد العلم لطالبه 

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

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

1

3

2

............................................................
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مجال التهذيب

آداب الضيافة
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السابع
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آداب الضيافة

الترحيب بالضيف 
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1

2

3

4

: أكمل المخط اآلتي 

..................................... 5

لون الصورة التي تعبر عن الضيافة
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مجال الثقافة اإلسالمية

آداب التفكير اإليجابي في حياة المسلم
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الثامن

هو جهد عقلي نأمل منه نتائج جيدة ومرضية ...............................: 

: ضع المصطلح المناسب فيما يأتي 

عدد بعض أمثلة التفكير اإليجابي 

......................................................................التفكير في حل المشكالت

في حل مشكلة رفع الحجر األسودوضح الدور الذي قام به الرسول
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...................................................................................................

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