
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://t.me/joinchat/AAAAAEgEzCRG4HAmtYbzRg
https://t.me/joinchat/AAAAAES-_Zlzbn42uc9WHQ
https://t.me/uaecourse
https://t.me/joinchat/AAAAAEm76tS5Zh785a4oQA
https://t.me/joinchat/AAAAAEZ-ehOKGbwHSJjiQw
https://www.facebook.com/groups/uaecourse/
https://t.me/joinchat/AAAAAE0V-XOlyujfjPuVOA
https://t.me/joinchat/AAAAAE1vMTTy8PHHU9RsCQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAE2IulBYOFLqOlY1Lw
https://t.me/joinchat/DjFEa0D-l0sgFHf9WwC2hQ
https://www.facebook.com/groups/grade1uae
http://t.me/gade1ae
http://facebook.com/grade1uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0A7OrRmI4j2i4Z4NA
https://www.facebook.com/groups/grade2uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEQ58-QfJyDQcOUxvw
http://facebook.com/grade2uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0DDjJph02LGlI4qBg
https://www.facebook.com/groups/grade3uae
https://t.me/joinchat/AAAAAELhWmITKTGJRVAk1Q
http://facebook.com/grade3uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0FLH9TtDWFkOjWH1A
https://www.facebook.com/groups/grade4uae
http://t.me/grade4ae
http://facebook.com/grade4uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0EQPwOoEmO7Sb6LBQ
https://www.facebook.com/groups/grade5uae
http://t.me/grade5uae
http://facebook.com/grade5uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz_YsbyToDXmCN4mqg
https://www.facebook.com/groups/grade6uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEQg-NDPGIHXsf5P0A
http://facebook.com/grade6uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz8B10Mz_BWyE3LAjQ
https://www.facebook.com/groups/grade7uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEITFu3xX67Y0Q4lQQ
http://facebook.com/grade7uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0BxZ9P6t-OV9OR7mA
https://www.facebook.com/groups/grade8uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2y5cRj38xcJG4gQ
http://facebook.com/grade8uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://www.facebook.com/groups/grade9uae
http://t.me/uaegrade9
http://facebook.com/grade9uae
http://facebook.com/grade9uae
http://facebook.com/grade9uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0gFLJfuIxh-0VoHFA
https://www.facebook.com/groups/grade16uae
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
http://facebook.com/grade16uae
http://facebook.com/grade16uae
http://facebook.com/grade16uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0GDFSei56qzz1zGMw
http://facebook.com/groups/grade10uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
http://facebook.com/grade10uae
http://facebook.com/grade10uae
http://facebook.com/grade10uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0H4FD5ZA1P0W6I-rg
http://facebook.com/groups/grade10uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEL5QYNtg8YS1J3DbA
http://facebook.com/grade13uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0D_NdKzhx-zIh6TTw
https://www.facebook.com/groups/grade11uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
http://facebook.com/grade11uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0IsMWbnWNqaTk2M6Q
https://www.facebook.com/groups/grade11uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
http://facebook.com/grade14uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz7Lcs-QPaznN63pqg
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
http://facebook.com/grade12uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0GcrRdbDu9kqm4QHw
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
http://facebook.com/grade15uae


1                                  

760Tel: 025858621 / 025858    www.shk.ampss.ae        info@ampss.ae: Email     

  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

 مراجعة تربية إسالمية
َراِسي   (2018-2017) الَعاُم الدِّ

   

 

 

 
  

 

 

 

 مهارات الصف السادس ]الفصل  الثالث[

 القضايا المعاصرة العبادات الحديث الشريف أحكام التالوة القران الكريم

ــ شرح بعض األيات 
 الكريمة

ــ تفسير بعض الكلمات 
 القرانية 

ــ إستخراج االيات الدالة 
 علي قدرة اهلل تعالي 

ــ استخرج من األيات 
 الحكم التجويدي 

ــ تطبق الحكم التجويدي 
 أثناء التالوة 

ــ تفسر معاني المفردات 
 الصعبة 

ــ التمييز بين الصاجب 
 الصالح والسئ 

ــ إستنتاج أثر الصالحين 
 وأهل السوء 

 ــ شرح مفهوم التطوع 
ــ إستنبط من األحاديث 

 ثمرات التطوع 
ــ ابحث عن بعض أحكام 

 العبادات

 
 

 ــ شرح مفهوم البيئة 
ــ إستنتاج مكونات البيئة 

 لإلنسان 
ــ إستنبط كيفية الحد من 

 اإلسراف في الماء 

ةِ  ُمَعلِّمُ   محمد عبد العليم  اْلَمادَّ

 السادس الصف والشعبة

  اسم الطالب
: اْلَمْدَرَسةِ  ِديَرةُ مُ 

 َعَزب إَمام َسِحرَ 
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ِحيمِ ب ْحمَِن الرَّ ِ الرَّ  ْسِم َّللاَّ

 -أقرأ اآليات الكريمة ثم أجب على اآلتي: -1

 

 

 

 

 

 
 

ر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي:-1   -فسِّ
 معناها الكلمــــة

َض َذلُوًل  َرأ  ..................................................... اْلأ
 ...................................................... َحاِصًبا    

ٌد َلُكمأ   ..................................................... ُجنأ
 .................................................... ُنفُور    

 ..................................................... يخسف 

 ...................................................... النشور 
 ما هي فوائد ضرب األمثال في القرآن الكريم؟ -2

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

 خالل اآليات الضال والمهتدي؟كيف صور هللا تعالى لنا من  -3

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

 ؟يات الكريمة ة هللا تعالى التي ذكرت في االما هي دالئل قدر -4

ِه النُُّشوُر  هو  (قال تعالى  ِقِه َوإِلَيأ ُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمنأ ِرزأ َض َذلُوًلا َفامأ َرأ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلأ

َض َفإَِذا ِهَي َتُموُر )15) َرأ ِسَف ِبُكُم اْلأ َماِء أَنأ َيخأ ُتمأ َمنأ ِفي السَّ ُتمأ َمنأ ِفي 16( أَأَِمنأ ( أَمأ أَِمنأ

سِ  َماِء أَنأ ُيرأ َف َنِذيِر )السَّ لَُموَن َكيأ ا َفَسَتعأ ُكمأ َحاِصبا َف 17َل َعلَيأ لِِهمأ َفَكيأ َب الَِّذيَن ِمنأ َقبأ ( َولََقدأ َكذَّ

ُه ِبُكلِّ 18َكاَن َنِكيِر ) َمُن إِنَّ حأ ِسُكُهنَّ إًِلَّ الرَّ َن َما ُيمأ َقُهمأ َصافَّاٍت َوَيقأِبضأ ِر َفوأ يأ ا إِلَى الطَّ ( أََولَمأ َيَروأ

ءٍ  َمِن إِِن الأَكاِفُروَن إًِلَّ ِفي 19َبِصيٌر ) َشيأ حأ ُصُرُكمأ ِمنأ ُدوِن الرَّ ٌد لَُكمأ َينأ نأ َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنأ ( أَمَّ

وا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُوٍر )20ُغُروٍر ) َقُه َبلأ لَجُّ َسَك ِرزأ ُزقُُكمأ إِنأ أَمأ نأ َهَذا الَِّذي َيرأ ( أََفَمنأ 21( أَمَّ

ِشي ُمِكبا   َتِقيٍم )َيمأ ِشي َسِويا ا َعلَى ِصَراٍط ُمسأ نأ َيمأ َدى أَمَّ ِهِه أَهأ َشأَُكمأ 22ا َعلَى َوجأ ( قُلأ ُهَو الَِّذي أَنأ

ُكُروَن ) ِئَدَة َقلِيًلا َما َتشأ َفأ َصاَر َواْلأ َبأ َع َواْلأ مأ ِض 23َوَجَعَل لَُكُم السَّ َرأ ( قُلأ ُهَو الَِّذي َذَرأَُكمأ ِفي اْلأ

ِه ُتحأ   )24َشُروَن )َوإِلَيأ
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..................................................................................................................... 

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

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

 ؟ ما هو مفهوم التوكل على هللا تعالى في طلب الرزق وما أهميته -5

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

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

   ؟ علل: أ( أمر هللا تعالى اإلنسان بالسعي في أرجاء األرض -6

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

 ؟ ب( خص هللا تعالى اإلنسان بالعقل والفؤاد

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

 

 عرف اإلخفاء لغة واصطًلحا؟ -1

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

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

 ...............................................................لماذا يسمى "إخفاء حقيقي"؟ -2

 ......................................................... قيقي؟ما هي حروف اإلخفاء الح -3

 .وضح مواضع اإلخفاء الحقيقي في كل مما يأتي: -4

 كالفخار" ل  أ( قال تعالى: "خلق اإلنسان من صلصا

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

تعالى: "الذي خلق سبع سماوات  طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ب( قال 

 فارجع البصر هل ترى من فطور"

 ج( قال تعالى: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنه سميع عليم"

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

 اإلخفاء الحقيقي   
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 .:إلي المخطط التالي انتبه جيدا  ــ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلخفاء الحقيقي : 

خمسة عشر حرفاا ـ  وحروفه

ت ، ث ، ذ ، ك ، ج ، ش ، 

ق ، س ، د ، ط، ز ، ض ، 

 ظ ، ص ، ف

1ـ اإلظهار الحلقي : 

وحروفه ــ ء /هـ / ع / ح / 

 غ / خ  

اإلدغام : وحروفه مجموعة 

( يرملونفي كلمة )   

 وهو قسمين  

 اإلقالب :

ــ ) ب (  وحرفه   إدغام بغنة :  

ــ ي / و / ن / م  وحروفه  

 إدغام بال عنة : 

ــ ر / ل وحروفه  alManahj.com/ae
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ر معان -   -:اآلتيي المفردات اآلتية كما في الجدول فسِّ

 معناها الكلمــــة
 .............................................................. الجليس

 .............................................................. الكير

 .............................................................. حالصال

 .............................................................. جليس السوء

 .............................................................. الِمسك

 .............................................................. ريحًا ُمنِتنة

ــ في الحديث الشريف بحسن اختيار الجليس الصالح وحسن  صل هللا عليه سلميرغبنا الرسول ــ ( 2

لجليسه في كل أحواله ْلنه يتصف بكل صفات الخير والوفاء : سلوكه فالجليس الصالح نافع 
 من خًلل فهمك للحديث الشريف أجب عن اْلتي :ــ

 ختيار الجليس الصالح ؟ اشروط ما ــ 

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

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

 ( ما الُمؤشرات التي ُتّنفرك من جليس ما ؟3

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

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

ِك َوَناِفِخ الأِكيِر، }  قال صلى هللا عليه وسلم  : وِء َكَحاِمِل الِمسأ الِِح َوَجلِيِس السُّ إِنََّما َمثُل الَجلِيِس الصَّ
ا  ُه ريحا ا أنأ َتِجَد ِمنأ ُه َوإمَّ َتاَع ِمنأ ا أنأ َتبأ ِذَيَك َوإمَّ ا أنأ ُيحأ ِك إمَّ ا أنأ َفَحاِمُل الأِمسأ ، َوَناِفُخ الِكيِر إمَّ َطيَِّبةا

ِتَنةا  ا ُمنأ ُه ِريحا ا أنأ َتِجَد ِمنأ ِرَق ِثَياَبَك َوإمَّ  { . ُيحأ

 

 الجليس الصالح
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 ما الصفات التي يجب أن تكون موجودة في صديقك؟ -4

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

 ما هي فوائد الجليس الصالح؟ -5

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

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

 جليس السوء؟ ما أضرار -6

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

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

 :.يإلي المخطط التال انتبه جيدا  ــ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوء
 الصالح

تعريفه : هو 

الجليس 

النافع لجليسه 

في كل 

أحواله 

ويتصف بكل 

 خير 

 

 تعريفه :

هو جليس ل 

يأمرك ال بكل شر 

ويسبب لك الضرر 

في حياتك 

 وأخالقك 

 أنواعه : 

ـ جليس صالح مباشر 1

وهو الذي يأمرك بكل 

 خير

ــ جليس صالح غير 2

مباشر وهو عبر 

التواصل  وسائل   

 

 فوائده :

ـ يقدم لك النصيحة 1  

ـ تتأثر بحسن أخالقه 2  

ــ يأمرك بكل خير3  

ــ يكون بجانبك وقت 4

 الحاجه  

 

 أضراره :

ـ يسبب لك 1

 المشاكل 

ــ يأمرك بكل شر 2  

ـ يفسد أخالقك 3  
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 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

 

 

 

 

 

 من خالل مفهومك للبيئة أجب عن اْلتي :ــ 

 بعض النعم التي أنعم هللا بها على اإلنسان ؟ وما واجبنا تجاه هذه النعم ؟ عدد(1

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

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

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

 

 ( ما مفهوم البيئة في اإلسالم ؟ 2

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

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

 

 الُحكم الشرعي في الحالة اآلتية : ( بّين3

 .عضائه عن ثالث مراتأد في غسل ُمتوضئ يزي -

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

 

 .ستهالك الماء او فيها إلى ترشيد ثالث عبارات تدع ( اكتب4

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

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

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

 

 

 

 بيئتي أمانة 

خلق هللا تعالي اإلنسان وسخر له البيئة بما فيها من كائنات لخدمته ونفعه حتي تعمر اْلرض والمقصود  

 بالبيئة كل ما يحيط باإلنسان من أرض وهواء وزرع وماء وما يؤثر فيها

 

alManahj.com/ae

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


8                                  

760Tel: 025858621 / 025858    www.shk.ampss.ae        info@ampss.ae: Email     

  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 
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 بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 

 

 

  

 

ر معاني المفردات -1   -اآلتية كما في الجدول اآلتي:فسِّ

 معناها الكلمــــة

 ..................................................... زُْلَفة  

 ...................................................... ُيِجيُر اْلَكاِفِرينَ 

 ..................................................... ِسيَئتْ 

 .................................................... ِبَماٍء َمِعينٍ 

 ..................................................... غورا 

 ...................................................... به تدعون 

 

 

 

دروس وعبر ــ سورة الملك   

ُتمأ َصاِدقِيَن ) قال تعالى ) ُد إِنأ ُكنأ ِ 25َوَيقُولُوَن َمَتى َهَذا الأَوعأ َد هللاَّ ِعلأُم ِعنأ َما الأ َما أََنا ( قُلأ إِنَّ َوإِنَّ

ُعوَن 26َنِذيٌر ُمِبيٌن ) ُتمأ ِبِه َتدَّ هُ ُزلأَفًة ِسيَئتأ ُوُجوهُ الَِّذيَن َكَفُروا َوقِيلَ َهَذا الَِّذي ُكنأ ا َرأَوأ ( َفلَمَّ

ُ َوَمنأ َمِعَي أَوأ َرِحَمَنا َفَمنأ ُيِجيُر الأَكافِِريَن مِ 27) لََكنَِي هللاَّ ُتمأ إِنأ أَهأ ( 28نأ َعَذاب  أَلِيم  )( قُلأ أََرأَيأ

لَُموَن َمنأ ُهَو فِي َضاَلل  ُمبِين  ) َنا َفَسَتعأ لأ ِه َتَوكَّ ا ِبِه َوَعلَيأ َمُن آََمنَّ حأ ُتمأ إِنأ 29قُلأ ُهَو الرَّ ( قُلأ أََرأَيأ

ًرا َفَمنأ َيأأتِيُكمأ ِبَماء  َمِعين  ) َبَح َماُؤُكمأ َغوأ (30أَصأ  
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 
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 ستخرج من اآليات األحكام اآلتية:ا-2

 ....:...........إخفاء حقيقي-...............:.إدغام بغنة-..................-:حلقي إظهار-

 ما أثر اإليمان بالغيب على سعادة الفرد وتفاؤله؟ -3

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

 األنبياء في أقوامهم؟ما هي مهمة  -4

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

  ــ فكر وناقش العبارات التالية : 5

 يعد الماء شريان الحياة ؟ــ أ
.........................................................................................................  

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

 

 الماء ؟ نعمة على المحافظة عدم على المترتبة النتائج استنتجــ د 
 ـــ..................................................................................................................

 .....ـــ.............................................................................................................

 ـــ..................................................................................................................

 :. اآلتية األدلة من الناس ألحوال اإلسالم مراعاة وضح هـ ــ
 

ُموا ء َما تَِجُدوا فَلَمْ  ﴿: تعالى ــ قال1  ﴾ . ِمْنهُ  َوأَْيِديُكمْ  بُِوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحواطَيبا  َصِعيدا فَتَيَمَّ

..................................................................................................... 
 
 .﴾ جنب فعلى تستطع لم فإن ،فقاعدا تستطع لم فإن قائما، صل ﴿: وسلم عليه َّللا صلى ــ قال2 

......................................................................................................... 
 
ة   َسفَر   َعلَى َمِريضا أَوْ  ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ  َمْعُدوَدات   أَيَّاما ﴿ : تعالى ــ قال3  ﴾ . أَُخرَ  أَيَّام   ِمنْ  فَِعدَّ

......................................................................................................... 
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

الة ِمنْ  تَْقُصُروا أَنْ  ُجنَاح   علَْيُكمْ  فَلَْيسَ  األَْرضِ  فِي َضَربْتُمْ  َوإَِذا ﴿ : تعالى ــ قال4  ﴾.الصَّ

................................................................. ....................................... 
 أجب عن اْلسئلة التالية:

 لماذا عبر هللا عز وجل بالفعل الماضي "رأى" عن المستقبل؟ -1

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

 ما سبب دعاء غير المؤمنين على الرسول )ص( والمؤمنين بالهالك؟ -2

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

ُ َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمنَا  ما داللة االستفهام في قوله تعالى:" -3 قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَهْلََكنَِي هللاه

"؟ فََمْن يُِجيُر اْلَكافِِرينَ   ِمْن َعَذاب  أَلِيم 

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

 ما هو مفهوم التوكل على هللا تعالى؟ -4

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

 ما العالقة بين اإليمان والتوكل على هللا تعالى؟ -5

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

 ؟َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه َتدَُّعوَن" ما داللة قوله تعالى:" -6

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

 الساعة؟عالم يدل سؤال غير المؤمنين عن موعد  -7

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

 ؟ ف حال غير المسلمين يوم القيامةص -8

................................................................................................................... 
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

 :.إلي المخطط التالي انتبه جيدا  ــ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال غير المؤمنين يوم القيامة :

الذل والهوان والندم والحسرة 

وتكون وجوههم مسودة والعذاب 

  

من أسباب الخسران والندم يوم 

 القيامة :

ما فعلوه من الذنوب والمعاصي ما 

 وقع منهم من ظلم وإفساد لألخرين   

 

 حلول واقتراحات للحفاظ علي نعمة الماء 

ستحمام أثناء اًل ــ عدم اإلسراف في الماء  

 ــ الري بطريقة التنقيط

 َ alManahj.com/ae ــ عدم ترك صنبور الماء مفتوحا
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

  

 -الحديث الشريف ثم أجب:اقرأ   -

 

 

 

 ........................... معنى )ضعف(...........................-معنى ) فتحزم(: -1

 اشرح الحديث الشريف كما فهمته.-2

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

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

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

 ما أسباب اختيار بعض الصحابة للصيام وإفطار بعضهم اآلخر؟ -3

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

 ؟ مفهوم الرخصة الشرعية عرف -4

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

 عالم يدل عدم انكار الرسول )ص( لتصرف الصحابة رضي هللا عنهم؟ -5

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

 ؟ نهى اإلسالم عن التشدد في الدين :علل -6

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

 حث عن حكم المواقف التالية :. ــ اب7

 متحان.............................................أفطر في رمضان بحجة الدراسة واًل ــ طالب

 ــ مسافر أتم صيامه في رمضان دون عناء أو تذمر .............................................

 ــ يرفض تناول الدواء في نهار رمضان لفضل هذا الشهر ......................................

 

 يسر اإلسالم

ٌض، َوأَفأ -1 ِه َوَسلََّم فِي َسَفٍر، َفَصاَم َبعأ ُه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأ ٌض َعنأ أََنٍس َرِضَي هللاُ َعنأ َطَر َبعأ

ِض الأَعَمِل، َقاَل: َفقَ  ائمون َعنأ َبعأ ِطُروَن َوَعِملُوا َوَضُعَف الصُّ ُمفأ َم الأ اَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َفَتَحزَّ

ر"ِ َجأ َم ِباْلأ ِطُروَن الأَيوأ ُمفأ  "َذَهَب الأ
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

 مجالت تيسير اإلسالم مع بيان أثرها على المسلم. عدد -8

 أثرها على المسلم كيفية التيسير المجال

   الصالة

   الصيام 

   الوضوء

   قضاء الدْين

 

 :.انتبه جيدا  إلي المخطط التاليــ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من مظاهر يسر اإلسالم 

قصر الصالة ـ 1  

ــ التيمم2  

ــ المسح علي الخفين3  

  ــ الصالة قاعداَ 4 

 

الحكمة من تيسير 

 العبادة علي المسلم :

ــ التيسير وعدم التشدد 1

ــ عدم  المشقة علي 2

   النفس   

 

موقف اإلسالم من 

 التشدد في الدين :

النهي عن التشدد 

والحث علي التيسير في 

اإلسًلم والتوسط في 

 اْلمور 

  

 

 يسر اإلسالم 

 فضل اْلخذ بالرخصة  :

طاعة هلل تعالي ورسورله 

.صل هللا عليه وسلم ــ   
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

 

 

 : ويحدث عندما يأتي أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين . ــ الظهار الحلقي1

 ( .ع   ــ ح ــ غ ــ خ ــ  أ ــ هـ : )  حروفه

 : ويحدث عندما يأت أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين . الدغام -2

 وهو نوعان : 

  .( َوَلدَ  َوَما ( مثال : َوَواِلد   ي ــ و ــ  م ــ  ن: وحروفه : )  ادغام بغنة -أ              

 . (أََحٌد  َيَرهُ  َلمأ  ( مثال : )أَنأ ل  ر ــ : وحروفه : )  ادغام بال غنة -ب              

 : ويحدث عندما يقع حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين . اإلقالب -3

  ( .ب: )  وحروفه

 ( حرفاً .15: وحروفه باقي الحروف الهجائية وعددها ) الخفاء -4

 ( .ظ  –ض  –ت  –ف  –ز  –ط  –د  –س  –ق  –ش  –ج  –ك  –ث  –ذ  –ص وهي ) 

ًعا ِشَداًداـ   ِمنأ َصلأَصال  مثال :      اًجاــ  َسبأ  ــ  َماًء َثجَّ

 من خالل الشرح الّسابق , أجب عن اْلسئلة اآلتية : 

 بين حكم التجويد في اْلمثلة اآلتية :  -1

 .....................حكم التجويد في قوله تعالى   : " سميٌع عليم "   : ...................... -أ

 .....................حكم التجويد في قوله تعالى : " هدًى للمتقين " : ...................... -ب

 ......................حكم التجويد في قوله تعالى  : " خيراً يره "    : ...................... -ج

 ...........................حكم التجويد في قوله تعالى   : " أن صدوكم "  : ................. -د

 .....................حكم التجويد في قوله تعالى  : " سميٌع بصير  : ....................... -هـ

 

 
 

  أحكام التجويد

أول ــ أحكام النون الساكنة 

 والتنوين:.
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 
 اللَِّه الرَّحْمَِن الرَِّحيم  ِبسْمِ 

 
 
 

 استخرج من النص القرآني اآلتي مثاال  واحدا  على كل من أحكام النون الساكنة والتنوين : -2 

 حرفه المثال الحكم
   االظهار الحلقي

   ادغام بغنة
   ادغام بال غنة 

   إقالب
   إخفاء

 

 

هي الميم الخالية من الحركات والتي يكون سكونها ثابتا في الوصل  الميم الساكنة :

 والوقف ولها ثالثة أحكام :. 

وهو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة ويسمي إدغام  ـ اإلدغام الشفوي:1

 ) فهم من مغرم (:  مثال   ((  الميموحروفه )) متماثلين صغير 

   وهو إخفاء الميم الساكنة مع بقاء الغنةوال يكون اإل من كلمتين اإلخفاء الشفوي:ـ 2

 ) يوم هم بارزون (:  مثال     )) الباء (( حروفه                     

وهو إظهار الميم الساكنة إذا جاءت بعد أي حرف من حروف  ـ اإلظهار الشفوي: 3

                  (باقي الحروف بعد إسقاط حرفي الميم والباء ( ))حروفه :  الهجاء غير اإلخفاء واإلدغام

 ) عليهم طيرا  (: مثال 

ِسمُ  ) َل  َبَلدِ  ِبَهَذا أُقأ تَ ( 1) الأ َبَلدِ  ِبَهَذا ِحل   َوأَنأ َنا َلَقدأ ( 3) َوَلدَ  َوَما َوَوالِد  ( 2) الأ َسانَ  َخَلقأ ِنأ ( 4) َكَبد   فِي اإلأ

َسبُ  ِدرَ  َلنأ  أَنأ  أََيحأ هِ  َيقأ تُ  َيقُولُ ( 5) أََحدٌ  َعَليأ َلكأ َسبُ ( 6) لَُبًدا َماًل  أَهأ َعلأ  أََلمأ ( 7) أََحدٌ  َيَرهُ  َلمأ  أَنأ  أََيحأ  َلهُ  َنجأ

نِ  َنيأ نِ  َولَِساًنا( 8) َعيأ َناهُ ( 9) َوَشَفَتيأ نِ  َوَهَديأ َديأ جأ  سورة البلد " .( "  (10) النَّ

 

 الساكنةثانياًـ أحكام الميم 
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                           

 

حسب الجدول التالي بين حكم التجويد في األمثلة التالية  وذلك بوضع المثال تحت ج ــ 

 ما يناسبه من أعمدة :

 اإلظهار الشفوي اإلخفاء الشفوي اإلدغام الشفوي المثال

    ) أم أمنتم (

    ) لهم ُسّلم (

    )أزواجهم مثل (

    ) يعتصم باهلل (

 

 

قطب  نا حتى تسمع له نبره قوية حروفها:اضطراب الصوت عند النطق بالحرف ساكتعريفها 

  (د  -ج   –ب  –ط  –ق  )جد 

 .: ان يكون هذا الحرف ساكنا شرطها

 قسامها :  أ

       من حروفها ساكنا في اخر الكلمهاذا جاء حرف : كبرىــ 1 

 ( مجيد  -مريج   -رقيب     -محيط      -عميق   ) مثل : 

 اذا جاء حرف من حروف القلقلة ساكنا في وسط:  صغرىــ 2

 ( يْجعلون  -يْدعون    -يقْطعون   )  الكلمة مثل : 

 

 

 

 

  

 

 

 حكم القلقلةثالثا:ً 

alManahj.com/ae

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


17                                  

760Tel: 025858621 / 025858    www.shk.ampss.ae        info@ampss.ae: Email     
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 الجاللة : لفظ تدريب علي أحكام

 . التفخيم والترقيقث وذلك من حي في لفظ الجاللة حرف الالم تختلف أحكام

و اذا سبقت بضم أ " هللا شهدَ " تكون الالم مغلظة اذا سبقت بفتح كقوله  م :تفخيم الالــ 

 " وا اللهمقالُ  ":  كقوله تعالى

ً  كـسـر ولو منـفصالً أن تكون بـعد  : ترقيق الالمــ  ــــ    باهلل"   :مثل عــنــها أ وعـرضـا

 " هللا     قـلِ ــــ    بـسـم ِهللا

 

 

 

 

 

حكم ًلم لفظ الجًلله :رابعاً 

 )هللا(
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 ( أمام حكم لفظ الجاللة في ما يلي :ضع إشارة ) -1

 الترقيق التفخيم المثال
   اهلل الصمد . -1
   إن اهلل . -2
   ذلك فضل اهلل . -3
   قالو اللهم . -4
   بسم اهلل الرحمن الرحيم  -5
   وينجي اهلل الذين اتقوا  -6
   لم تعظون قومًا اهلل . -7

 

 أكمل الفراغات التالية : -2

 الحالت اْلربع التي يأتي فيها لفظ الجاللة مفخماً : -أ 

إذا جاء لفظ الجًللة في أول .................... مثل قوله تعالى : ) هللا ًل إله  -1
 إًل هو الحي القيوم ( 

 إذا جاء قبله حرف ................... مثل قوله تعالى : ) قال هللا ( -2

 -4          إذا جاء قبله حرف .................... مثل قوله تعالى : ) عبُد هللا ( -3    
ا اللهم  إذا جاء قبله حرف .................... بعد ضم أو فتح مثل قوله تعالى : ) قالوأ

 ( ) إلى هللا (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحالت الثالث التي يأتي فيها لفظ الجاللة مرققاً :  -ب 

 إذا جاء قبل لفظ الجًللة حرف.......... مثل قوله تعالى : ) باهلل ( ) الحمد هلل (  -1

يأ هللاإذا جاء قبله حرف ................. -2  (. بعد كسر ، مثل قوله تعالى : ) وينجٍّ

 إذا جاء قبله .................... مثل قوله تعالى : ) قوماا هللا ( -3
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 :استخرج حكم لم لفظ الجاللة من اآليات التالية 

 الـســـبب نوع الحكــــم اآليــــات
 

 ى "اْلُحْسنَ اللَُّه ََل إَِلَه ِإَلَّ ُهَو َلُه اْْلَْسَماُء " 
  

" ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكِن اللَُّه لِيَ ْغِفَر َلُهْم 
 َوََل لِيَ ْهِديَ ُهْم َطرِيق ا "

  

 

ا"     " ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيد 
 

   " " ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفور ا رَِحيم ا
 

   " ِلَم َتِعظُوَن قَ ْوم ا اللَُّه ُمْهِلُكُهمْ " 
 

   " يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا تُوبُوا إَِلى اللَّهِ " 
 

   " ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح "
 

   ا "َويُ َنجِّي اللَُّه الَِّذيَن ات ََّقوْ " 
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