
                                                          

  

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

  بني ياس / مدرسة براعم العين الخاصة             

                                             Baraemalain private school/baniyas 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                            قسم التربية اإلسالمية    

   الصف السادس                            

 الفصل الدراسي الثالث                         

 (  2019ـــ    2018للعام الدراسي )               

 أوراق عمل ومراجعة                         

   الوحدتين الخامسة والسادسة                 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الوحدة الخامسة                                  

 )  قدرة هللا تعالى ) سورة الملك  الدرس األول :                  

 الدرس الثاني : اإلخفـاء الحقيقي .                

 الدرس الثالث : التفكير العلمي .               

 الدرس الراربع : غزوة أحد .               

 الدرس الخامس : بيئتي أمانة .               
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

  )  قدرة هللا تعالى ) سورة الملك  الدرس األول :              
 قال هللا تعالى :

قِِه َوإِلَيأِه النُُّشوُر ) ُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمنأ ِرزأ َض َذلُوًلا فَامأ َرأ ( أَأَِمنأتُمأ َمنأ فِي السََّماِء 15ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْلأ
ِسَف بُِكُم  َض فَِإَذا ِهَي تَُموُر )أَنأ يَخأ َرأ ِسَل َعلَيأُكمأ َحاِصباا فََستَعألَُموَن َكيأَف 16اْلأ ( أَمأ أَِمنأتُمأ َمنأ فِي السََّماِء أَنأ يُرأ

َقُهمأ 18( َولَقَدأ َكذََّب الَِّذيَن ِمنأ قَبأِلِهمأ فََكيأَف َكاَن نَِكيِر )17نَِذيِر ) ا ِإلَى الطَّيأِر فَوأ َن َما  ( أََولَمأ يََروأ َصافَّاٍت َويَقأبِضأ
ٍء بَِصيٌر ) َمُن إِنَّهُ بُِكل ِ َشيأ حأ ِسُكُهنَّ إًِلَّ الرَّ َمِن إِِن 19يُمأ حأ نأ َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنأٌد لَُكمأ يَنأُصُرُكمأ ِمنأ ُدوِن الرَّ ( أَمَّ

ُزقُُكمأ إِنأ 20الأَكافُِروَن إًِلَّ فِي ُغُروٍر ) نأ َهذَا الَِّذي يَرأ ٍ َونُفُوٍر ) ( أَمَّ وا فِي ُعتُو  قَهُ بَلأ لَجُّ َسَك ِرزأ ( أَفََمنأ 21أَمأ
تَِقيٍم ) ِشي َسِويًّا َعلَى ِصَراٍط ُمسأ نأ يَمأ َدى أَمَّ ِهِه أَهأ ِشي ُمِكبًّا َعلَى َوجأ ( قُلأ ُهَو الَِّذي أَنأَشأَُكمأ َوَجعََل لَُكُم 22يَمأ

َفأئَِدةَ قَلِ  َبأَصاَر َواْلأ َع َواْلأ ُكُروَن )السَّمأ َشُروَن )23يًلا َما تَشأ ِض َوإِلَيأِه تُحأ َرأ  ) 24( قُلأ ُهَو الَِّذي َذَرأَُكمأ فِي اْلأ

 ــ معنى كلمة ) تمور ( :  1

 ــ تباعد عن الحق (. .            ــ تكبر وتعال             . سريعةتضطرب وتتحرك حركة )

 معنى كلمة ) نذير ( :ــ  2

 (ـ الطير تضم أجنحتها  .            ــ تنبيه وتحذير .                ) تكبر وتعال

 ــ خلق هللا تعالى اإلنسان ويسر له أسباب العيش في اْلرض وأمره بالسعي فيها واْلخذ باْلسباب : 3

 ـ لطلب العون ( .            ـ لطلب الرزق .          ) لطلب العلم

 :   من عذاب مكذبةال ْلمملما حل با هللا تعالىالحكمة من ذكر ــ  4

 ــ كل ما سبق ذكره صحيح (   .        ــ حتى نفعل مثلهم  .        برةللعظة والع) 

 ــ يستثمر اإلنسان أعضاء جسمه في ) الحفظ والتفكر والفهم ( عن طريق : 5

 ــ العقل ( .           ــ اْلذن .           القلبـ )  

 مثال في القرآن الكريم؟ْلضرب ا ما هي فوائد-ــ  6

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

 والمهتدي؟ الضالآليات ا ًللتعالى لنا من خ هللاكيف صور ــ  7

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

 يات الكريمة ؟آلتعالى التي ذكرت في ا هللاقدرة  ًلئلما هي دــ  8

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الدرس الثاني : اإلخفـاء الحقيقي                     
 ؟ حاًلخفاء لغة واصطا إلعرف اــ  1 

 ........................................................اإلخفاء لغة : 

ا :   ......................................................................................................................................اإلخفاء اصطًلحا

 ــ أكمل المخطط التالي :  2 

 الحكم              
 

 أمثلة          الحروف        عدد الحروف       

 اإلظهار الحلقي           
 

 
 
 

  

 اًلدغام             
 

 
 
 

  

 اإلقًلب            
 

 
 
 

  

 اإلخفاء الحقيقي      
 

 
 
 

  

 

 :  يات التاليةآلخفاء من اإلاستخرج حرف ا-ــ  3

 اآليات                    
 

 حرف اإلخفاء                

ا  ًلا عم)   (صالحا
 

 

 ( ينطقون)  
 

 

ا  صعيداا )   ( طيبا
 

 

 

 

alManahj.com/ae



                                                          

  

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 :  يات التاليةآلخفاء من اإلحكم اموضع استخرج  4 -

 موضع اإلخفاء                اآليات           

 اء بالحسنة فله خير منها(جَ  ) منأ 
 

 

ُسوِل فَاتَّقُواأ )  ِ َوالرَّ أَلُونََك َعِن اْلَنفَاِل قُِل اْلَنفَاُل ّلِِلَّ يَسأ
َ َوَرُسولَهُ إِن ُكنتُم  ِلُحواأ َذاَت بَيأنُِكمأ َوأَِطيعُواأ َّللاَّ َ َوأَصأ َّللاَّ

ِمنِينَ  ؤأ  ( مُّ

 

ا )  ًَلةَ َوِممَّ ِمنُوَن بِالأغَيأِب َويُِقيُموَن الصَّ الَِّذيَن يُؤأ
 ( اُهمأ يُنأِفقُونَ َرَزقأنَ 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الدرس الثالث : اختيار الجليس .                      
إِنََّما َمثَُل الجليس  عن أبي موسى اْلشعري ـ رضي هللا عنه ـ أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال :)) 

ا الصالُح والجليُس السوِء كحاِمِل المسك، ونافخِ الِكيأِر فحامُل  ِذيََك، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّ المسك: إِما أن يُحأ
 (( أن تِجَد منه ريحا طي ِبة، ونافُخ الكير: إِما أن يَحرَق ثِيَابََك، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة

 

 ــ وضح معاني الكلمات اآلتية :  1 

 الجليس 
 

  المسك 

 الصالح
 

  الكير 

 السوء
 

  يحذيك 

 منتنة 
 

ا خبيثة     ريحا

 

  : أكمل الجدول التاليــ  2

 فوائد الجليس الصالح                   فوائد حامل المسك                   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 أضار الجليس السوء                    أضرار نافخ الكير                      
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

  ؟ما هي شروط اختيار الجليس الصالح -ــ  3

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

 :  حدد موقفك من صديقك الذي يشجعك على الهروب من المدرسةــ  4

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

 : حدد موقفك من صديقك الذي يشجعك على زيارة صديقك المريضــ  5

....................................................................................................................................................................................... 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

   الدرس الرابع : التفكير العلمي                           
 ضع الكلمة في مكانها المناسب :ــ  1

 اإلختراع (   ـ   اإلكتشاف      ـ  التجربة    ـ    ) البحث العلمي       

 . نسان قابلة للتصنيعلإلكل فكرة جديدة   )                (  أ ـ 

 . كشف شيء لم يعلمه أحد في السابق ب ـ )               ( 

 . التأمل و التدبر في كل أرجاء الكون من أجل الوصول إلى حقائق علمية  (  )             ج ـ 

 . مجموعة أفعال أو عمليات رصد تتم لدعم فرضية أو تكذيبها (   )              د ـ 

 

 :  أجب عما يليــ  2

  ؟ التجربةوالبحث العلمي و ما فائدة التفكيرأ ـ 

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

 

 البحث العلمي ؟ ًلتما هي مجاب ـ 

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

 

 :ًلمية سإلا ًلدراكز العلمية التي عرفت في الباذكر بعض المج ــ 

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

 

 من هو أصغر مخترع إماراتي ؟د ـ 

.................................................................................................................................................................................... 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 ــ أكمل الجدول التالي : 3

 المجال                التجربة                الشخصية العلمية      

 عباس بن فرناس   
 

  

 
 

 البصريات    

 
 

  صناعة اْلدوية     

 
 

 الطب       

 
 

  رضيةْلمجسم الكرة ا

 

 :  للبحث والتفكر كل آية المجال التي دعت إليه الكريمة التالية ياتآلاستخرج من اــ  4

ِض ــ )  َرأ َلأبَابِ إِنَّ فِي َخلأِق السََّمَواِت َواْلأ تًَِلِف اللَّيأِل َوالنََّهاِر آَلَيَاٍت ِْلُوِلي اْلأ  ( . َواخأ

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

 

نأَساُن إِلَى َطعَاِمِه )ــ )  ِ َينأُظِر اإلأ َض َشقًّا )25الأَماَء َصبًّا )( أَنَّا َصَببأنَا 24فَلأ َرأ ( فَأَنأبَتأنَا 26( ثُمَّ َشقَقأنَا اْلأ

 (27فِيَها َحبًّا )

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

......................................................................................................................................................................................... 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الدرس الخامس : غزوة أحد                                       
 ــ وضح أسباب غزوة أحد ودوافعها في الجدول التالي :  1

 دوافع المسلمين للغزوة           دوافع قريش للقتال                    

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

 

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

 
 

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

 
 

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

 

 وضح رأيك في التصرقات التالية :ــ  2

 الرأي                              التصرف                        

 مخالفة الجندي ْلوامر قائده :
 

 

 احترتم قوانين المرور :
 

 

 مخالفة توصيات الطبيب :
 

 

  التزام الطلبة بلوائح السلوك المدرسي :

  

 

 بين نتائج غزوة أحد كما في الجدول التالي : ــ  قارن 3

 على المسلمين                           على أهل قريش                 
 

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

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

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

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

 
 

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

..................................................................................... 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 : بيئتي أمانة .س  داسالدرس ال                               
 البيئة :ــ ما هي  1

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

 ما واجبنا تجاه النعم ؟ــ  2

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

 : ) اثنين اذكر )بالبيئة بوضع ضوابط للمحافظة عليها منها  اإلمظاهر عناية ــ  3

 ...........................................................................................................ــ 

 ...........................................................................................................ــ 

 المحافظة على نظافة البيئة؟ما الهدف من  ــ 4

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

 ــ وضح رأيك في المواقف التالية :  5

 الرأي الموقف                 

يترك الماء مفتوحا لساعات طويلة بحجة سقي 
 ْلشجارا

 

 أصدقاؤك يلبعبون بالماء 
 

 

 يغسل السيارة بالماء و يهدر الكثير منه
 

 

 يتوضأ زميلك و يترك صنبور الماء مفتوحا
 

 

 : أكمل الجدول التاليــ  6

  الثروة الحيوانية                                            

 دور دولة اإلمارات  مظاهر عناية اإلسًلم بها فوائدها     

 
 ـ
 
 ـ
 
 ـ

 
 ـ
 
 ـ
 
 ـ

 
 ـ
 
 ـ
 
 ـ
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الوحدة السادسة                                              

 (. 30ــ  25الدرس األول : دروس وعبر  ) سورة الملك                        

 الدرس الثاني : يسر اإلسالم .                 

 الدرس الثالث  : آداب الدعاء .                

 الدرس الرابع : صيام التطوع .                

 الدرس الخامس : السيدة عائشة أم المؤمنينـ  رضي هللا عنها .               
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 (. 30ــ  25الدرس األول : دروس وعبر  ) سورة الملك                    

( فـَلَمَّا رَأَْوُه  26( قـُْل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد اَّللَِّ وَإِنََّما أَنـَا َنِذيٌر ُمبِيٌن )25َويَقُوُلوَن َمَتى َهذَا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )
ُ َوَمْن َمِعَي أَْو  27ُزْلفَةً ِسيَئْت وُُجوُه الَِّذيَن َكفَرُوا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي ُكْنُتْم بِِه َتدَُّعوَن ) ( قـُْل أَرَأَْيُتْم ِإْن أَْهَلَكِنَي اَّللَّ

ِه َوعَلَْيِه تََوكَّْلنـَا فََستَْعلَُموَن َمْن ُهَو ِفي َضالٍل  ( قـُْل ُهَو الرَّْحَمُن آََمنَـّا بِ 28رَِحَمنـَا فََمْن ُيِجيُر اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعذَاٍب أَلِيٍم )
 . ) 30( قـُْل أَرَأَْيُتْم ِإْن أَْصبََح َماؤُُكْم َغْورًا فََمْن يـَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن )29ُمبِيٍن )

 ـ بين معاني المفردات القرآنية اآلتية :  1

 معناها         المفردة               

  زلفة 

  سيئت 

  به تدعون 

  أرءيتم 

  غورا

  بماء معين 

 عًلم يدل سؤال غير المؤمنين عن موعد الساعة ؟ــ  2

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

 ــ أثر اإليمان بالغيب على سعادة الفرد وتفاؤله : 3

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

 في المواقف التالية :ـ وضح رأيك  4

 يؤخر أخوك صلواته باستمرار تكاسًل
 

 
 
 

يدعي أخوك المرض حتى يحصل على 
 إجازة مرضية .

 
 
 

غاب زميلك لعذر طبي ولم يستوعب 
 دروسه .

 

 

 خاصمتأ أختك زميلتها 
 

 

 كيف أشكر هللا تعالى على نعمة الماء ؟ــ  5

................................................................................................................................................................................ 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الدرس الثاني : يسر اإلسالم .                       

 م ْلحوال الناس من خًلل اْلدلة اآلتية : ــ وضح مظاهر مراعاة اإلسًل 1

 مظاهر مراعاة اإلسًلم ْلحوال الناس       الدليل                   

ُموا َصِعيداا َطي ِباا قال تعالى : )) فَلَمأ تَِجُدوا َماءا فَتَيَمَّ
َسُحوا بُِوُجوِهُكمأ َوأَيأِديُكمأ ِمنأهُ   (( . فَامأ

 

 

َصل ِ قائما، فإن لم : ))قال ـ صلى هللا عليه وسلم 
 .((تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى َجنأبٍ 

 

 

ا َمعأُدوَداٍت فََمنأ َكاَن ِمنأُكمأ  ((قال تعالى  أَيَّاما
ا أَوأ َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمنأ أَيَّاٍم أَُخرَ   (( َمِريضا

 

 

يَةٌ َطعَاُم قال تعالى : )) َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِدأ
ا فَُهَو َخيأٌر لَهُ  َع َخيأرا ِكيٍن فََمنأ تََطوَّ  (( ِمسأ

 

 

ِض فَلَيأَس قال تعالى : )) َرأ َوإَِذا َضَربأتُمأ فِي اْلأ
ًَلةِ   (( . َعلَيأُكمأ ُجنَاٌح أَنأ تَقأُصُروا ِمَن الصَّ

 

 

 

 ــ عدَّد مجاًلت التيسير في اإلسًلم مع بيان أثرها على المسلم : 2

 أثرها على المسلم             كيفية التيسير      المجال        

 الصًلة     
 

  الصًلة قاعداا للمريض 

 الصيام     
 

  

 قضاء الدَّيأن     
 

 زيادة التراحم والترابط بين المسلمين    

 الوضوء    
 

 المثابرة على الصًلة دون مشقة    

 الحُج       
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الدرس الثالث : آداب الدعاء .                                 
 ــ استنتج من اْلحاديث النبوية التالية أفضل أوقات الدعاء :  1

 الحديث الشريف               
 

 أفضل أوقات الدعاء                   

قأَرُب َما أ ((قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم 
ثُِروا الدَُّعاءَ يَُكوُن   ((.الأعَبأُد ِمنأ َرب ِِه َوُهَو َساِجٌد فَأَكأ

 

 

إن في )) قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم :
الجمعة ساعة ًل يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها 

 (( خيراا إًل أعطاه إياه
 

 

ًل يُرد )) :قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم 
 (( واإلقامةالدعاء بين اْلذان 

 

 

 

ا منها :  2  ــ للدعاء آداب .. اذكر بعضا

 ....................................................................ــ 

 ..................................................................... ــ

 ..................................................................... ــ

 ................................................................... ــ

 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ، وًل قطيعة رحم ؛ إًل قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم : ))ــ  3

إحدى ثًلث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في اآلخرة ، وإما أن يصرف عنه من أعطاه بها 

 . ))  السوء مثلها

 مور التي ًل يجوز الدعاء بها : ــ استنتج من الحديث السابق اْل

 

...................................................................................................................................................................................... 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 الدرس الرابع : صيام التطوع                           

 قارن بين صيام الفريضة وصيام التطوع : ــ 1

 صيام التطوع  صيام الفريضة  وجه المقارنة       

 المفهوم             
 

  

 ما يترتب على فعله         
 

  

 ما يترتب على تركه      
 

  

 

 ــ استنتج من اْلحاديث النبوية التالية فضائل صيام التطوع :  2

 فضائل صيام التطوع         اْلحاديث النبوية            

 صامَ  نمقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )) 
ا  ُ  باعدَ  َّللاَِّ  سبيلِ  في يوما   من بذِلَك اليوِم النَّارَ  َّللاَّ

ِهِه سبعيَن خريفاا  (( وجأ
 

 

عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي هللا عنه قال : قلت : يا 
رسول هللا ُمرني بأمر ينفعني هللا به .  فقال رسول 

ِم فَِإنَّهُ ًل هللا صلى هللا عليه وسلم : )) وأ َعلَيأك بِالصَّ
 (( ِمثأل لَهُ 

 

 

 

 الفوائد التي تعود على الصائم من مداومته على الصيام ـ حسب قدرته ـ في الجوانب التالية :  ــ  ما 3

 الصحية :
 

 

 السلوكية  :
 

 

 اْلخًلقية : 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 ــ وضح من خًلل اْلحاديث النبوية التالية اْليام المنهي عن صيامها :   4

 اْليام المنهي عن صيامها                اْلحاديث النبوية                  

عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ ) أن رسول هللا ـ 
صلى هللا عليه وسلم ـ نهى عن صوم يومين : يوم 

 اْلضحى ويوم الفطر ( .

 

قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم : ) أيام 
 التشريق أيام أكل وشرب ( .

 

عن عمار ـ رضي هللا عنه ـ قال : ) من صام اليوم 
الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم ـ صلى هللا عليه 

 وسلم ( 

 

 

 ــ اذكر بعض أنواع صيام التطوع : 5

 ...........................................................................ــ 

 ..........................................................................ــ 

 .........................................................................ــ 
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 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

 : السيدة عائشة أم المؤمنين  الدرس الخامس             
 رضي هللا تعالى عنها                                                         

 

 ــ قم بالتعريف بالسيدة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ من خًلل الجدول التالي :  1

 التفصيل                     البيان           

  :اسمها              

  أمها :            

  َمْولدها :         

  ُكنيتها :         

  ِعلمها :            

 

 ــ اذكر ثًلثة عوامل لنبوغ السيدة عائشة رضي هللا عنها في العلم : 2

 ............................................................................................ــ 

 ..........................................................................................ــ 

 ............................................................................................ــ 

 

 م باليمن ؟ــ من هي أول أمرأة إماراتية قادت طائرة عسكرية في عملية عاصفة الحز 3 

 

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

 

 ــ من هي أول قائدة عسكرية لمدرسة خولة بنت اْلزور العسكرية في دولة اإلمارات . 4 

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