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 3ف  للصف السادس التربية اإلسالمية مراجعة لمادةأوراق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بيل الهدايةس رسد
 :كل مما يأتيلأمثلة  القرآني ستخرج من النصا -1

 إدغام بدون غنة إدغام بغنة قلقلة كبرى

 رجوماً للشياطين خاسئاً وهو –عمالً وهو  -طباقاً ما  لقدْ  -ينقلْب 

 

  :اشرح المفردات اآلتية -2

 بمصابيح خاسئا كرتين طباقا ليبلوكم فطور تفاوت تبارك

تعالى 

 وتمجد

خلل وعدم 

 تناسب

شقوق 

 وتصدع

السماوات بعضها  ليختبركم

 فوق بعض

خاب ظنه  مرتين

 وعاد مذلوال

النجوم 

 المضيئة

 

 :(2ما سبب تقديم العزيز على الغفور في اآلية رقم ) -3

 .انتقام وهو غفور لمن تاب وحتى ال ييأس العاصي من رحمة هللا تعالى وألن هللا قوي ذ

  

 ماهي داللة ورود السمع قبل العقل في قوله تعالى: "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير". -4

 وفهم المقصود. من طبيعة اإلنسان السمع أوالً فإذا سمع عقل ألن

 

 بِد رأيك:أ -5

 

 محل المجوهرات، ولما رأت أجهزة المراقبة أرجعته مكانه:سرقت خاتماً من  (1

 .شعر مراقبة هللا تعالى لهاتتس تصرف خاطئ خافت من الكاميرات ولم تخف و

 

 يرفض مساعدة زمالئه في الغش أثناء االمتحان: (2

 تصرف صحيح يدل على أنه يخاف هللا تعالى.

 

 أخالق حميدة رسد
 شرح المفردات اآلتية:ا -1

 تواضع عزاً  بعفو صدقة

وبذل للمال أو الطعام أو الملبس أو عطاء 

 غيره تقرباً هلل تعالى

أظهر اللين والرحمة في  رفعة وقوة مسامحة المخطئ في حقك

 التعامل مع الناس

 

 ما أثر الصدقة على العالقة بين الناس: -2

 المودة والمحبة والترابط بين بعضهم البعض.
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  :مجال الصدقة من النصوص التاليةين ب -3

 
 

 تقييمك للحاالت اآلتية:ما هو  -4

 
 :التواضععن  كمل الجدول اآلتيأ -5
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 متسامح اأن رسد
 ما هو مفهوم التسامح: -1

لم والرحمة ونبذ العنف والرفق في التعامل مع اآلخرين وقبول اختالفهم عنا وعدم إكراههم على شيء.ه  و اللين والس ِّ

 

 أنقد وعلل: -2

 
 

 :من الوسائل المعينة على التسامح اذكر ثالثة -3

 األخيار.صحبة  (أ

 تذكير النفس بأن الجزاء من جنس العمل. (ب

 تدارس سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم سيد المتسامحين وسيرة صحابته رضوان هللا عليهم. (ت

 اذكر فائدتين للتسامح بين الناس على الفرد وعلى المجتمع: -4

 على الفرد: (1

 الشعور بالرضا والراحة النفسية. -أ

 الفوز برضا هللا تعالى. -ب

 المجتمع:على  (2

 التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. -أ

 توفير األمن الشامل للمجتمع. -ب

 

 غزوة بدر الكبرى رسد
 ما يلي:كمل أ -1
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 هو سبب تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان:ما  -2

 بين الحق والباطل.هللا تعالى فرق به ألن 

 

 يصادف يوم الشهيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة:متى  -3

 نوفمبر من كل عام. 03

 

 :يأتيما علل  -4

 المسلمين عن األسرى، وإطالق سراحهم:عفو  -أ

 األمن الداخلي والخارجي.توفير  –ثقة األسير كتساب ا

 األسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتابة:فداء  -ب

 .جهللامحو  –الناس تعليم 

 

 فوائد السلم بين الشعوب:هي ما -5

 الكون من الدمار ......حماية  –النقس البشرية حماية  –واالستقرار بين الشعوب األمن 

 هللا تعالىقدرة  رسد
 

 :كل مما يأتيلأمثلة  القرآني استخرج من النص -1

 إخفاء إقالب بغنةبدون إدغام  إدغام بغنة ظهارإ

سوياً  –إْن أمسك 

 . .على.

 –أْن يرسل  –أْن يخسف 

 . ويقبضن..صافاٍت 

جندٌ  –مْن رزقه 

 . لكم ....

 

 شيٍء بصير

 –أمْنتم  –ذلوالً فامشوا 

 حاصباً فستعلمون .....

 

  :اشرح المفردات اآلتية -2

 ذرأكم نفور غرور صافات حاصبا تمور يخسف مناكبها لوالذ

سهلة 

العيش 

 عليها

جوانبها 

 وطرقها

خسف األرض 

 هبوطها ونزولها

تضطرب 

وتتحرك 

 حركة سريعة

ريح 

محملة 

 بالحصى

لطير باسطات ا

أجنحتهن في الجو 

 لطيرانعندا

تكبر 

 وتعال

تباعد 

عن 

 الحق

 خلقكم

 
 اذكر دليلين من األدلة على قدرة هللا تعالى الواردة في اآليات: -3

 هللا تعالى هو القادر على عون اإلنسان ورزقه. (1

 بسط الطير جناحيه وقبضهما كي يطير في السماء بسهولة. (2

 

 لما حل باألمم المكذبة من عذاب:ا الحكمة من ذكر هللا تعالى م -4

 ل ما عاقبهم.تى النفعل مثلهم فيعاقبنا هللا مثللعظة والعبرة، وح

 

 ما مفهوم التوكل على هللا تعالى: -5

 األخذ باألسباب من عمل وعلم وغيره وترك النتائج على هللا تعالى.هو 
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 أتوقع نتائج ما يأتي: -6

 أهمل دروسه ولم يستذكرها: (أ

 االمتحانات.الرسوب في 

 نزل البحر وهو ال يجيد السباحة: (ب

 يغرق في البحر ويموت.

 سلَّم جهازه اإللكتروني لوالده فترة االمتحانات: (ت

 تصرف صحيح، لكي يتفرغ للدراسة.

 

 ما فوائد ضرب األمثال في القرآن الكريم: -7

 لتقريب المعنى لألذهان، ولسهولة الفهم.

 

 أرجاء األرض: علل أمر هللا تعالى لإلنسان بالسعي في -8

 لألخذ باألسباب للحصول على الرزق وعدم الكسل وعدم التواكل.

 

 اختيار الجليسدرس 
 شرح المفردات اآلتية:ا -1

 ريحاً خبيثة يُحذيك الكير المسك الصالح الجليس

من يجالسك 

كالزميل 

 والصديق

النافع الذي يأمر 

بالخير وينهى عن 

 الشر

نوع من الطيب 

 يؤخذ من الغزالن

آلة النفخ التي 

يستخدمها الحداد 

 إلشعال النار

 

 يعطيك

رائحة كريهة 

ينفر الناس 

 منها

 

 ما هي فئات الجليس الصالح: -2

 .جليس صالح غير مباشر: كالحاسب اآلليجليس صالح مباشر: كالصديق.           ب(  (أ

 

 كيف تتصرف في المواقف اآلتية: -3

 زميل لك تحبه كثيراً يشجعك على الهروب من المدرسة قائالً: إن الدراسة ال تفيد. (أ

 ال أستمع له لقناعتي أن كالمه غير صحيح فالمدرسة منبر للعلم.

 لزميله صوراً مخلة باألدب من هاتفه الذكي.شاهدت زميلك يرسل  (ب

 استنكر عليه ذلك، وأقول له بأن ذلك ينافي الدين واألخالق.

 

 ما هي آثار مجالسة الصالحين وأهل السوء وفق الجدول اآلتي: -4

 آثار مجالسة أهل السوء آثار مجالسة الصالحين من الجانب

 النفسوضيق تجعلك منعزال  الراحة والشعور باألمن النفسي

المساهمة في األعمال التي ترفع المجتمع  المجتمعي
 وتقدمه

 تجعلك منبوذا من المجتمع منعزال غير محترم

تبعدك عن طاعة هللا تعالى ورسوله وتفقدك محبة  يساهم في تقوية عالقة الفرد باهلل تعالى الديني
 الناس
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 التفكير العلميدرس 
 ا الفرق بين االكتشاف واالختراع مع ذكر مثال:م -1

 الكواكب. بعض . مثل اكتشافالً مجهوكان موجود  ية الكشف عن شيءعملاالكتشاف: 

 مثل اختراع آلة التصوير. .بعد بحث ودراسةايجاد شيء جديد االختراع: 

 

 علم الشخصيات العلمية اآلتية مع ذكر تجربتهم:اذكر مجال  -2

 المجال التجربة الشخصية العلمية

 الطيران التحليق في الفضاء عباس بن فرناس

 الكيمياء والصيدلة صناعة األدوية جابر بن حيان

 البصريات آلة التصوير ابن الهيثم

 الطب الدموية الصغرىالدورة  النفيسابن 

 

 مراكز بحثية بدولة اإلمارات العربية المتحدة:اذكر  -3

 المركز الوطني للمياه / مركز االمارات لبحوث الطاقة والبيئة.... .

 

 : يوجهنا القرآن الكريم في كثير من اآليات للتفكر والتعقل:علل -4

 .عمال العقل وإلثبات دور االنسان في انتاج المعرفة وتنمية العلوم وتطويرهاإل

 

 التالية حسب الجدول المناسب: صنف المصطلحات -5

 المخبر –أدوات  – المكتبة –مواد مخبرية  –أقرأ  –أتأمل               

 وسائل تجارب وسائل بحثية

 مواد مخبرية أتأمل

 أدوات أقرأ

 المخبر المكتبة

 

 

 بيئتي أمانةدرس 
 تتصرف في الحاالت اآلتية:يف ك -1
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 حيوان:لباما هي مظاهر رعاية اإلسالم همي لألحاديث اآلتية خالل فن م -2

 
 

 في دولة اإلمارات:للثروة الحيوانية طبيعية ثالث محميات اذكر  -3

 الوثبة.محمية  –محمية رأس الخور   -صير بني ياس محمية 

 

 مبيناً النتائج المترتبة عليها:، ات اآلتيةالتصرفنقد ا -4

 

 

 بردروس وعرس د

 
 :كل مما يأتيلأمثلة  القرآني استخرج من النص -1

 إخفاء إدغام بغنة ظهارإ

 عْند ....–كْنتم  –إْن كنتم  ومْن معي ..... –نذيٌر مبين  مْن عذاب ..... –إْن أهلكني 

 

  :اشرح المفردات اآلتية -2

 بماء معين غورا يجير الكافرين أرأيتم به تدعون سيئت زلفة

قريباً 

 منهم

ظهر على وجوههم 

 عالمات الكتب والمذلة

تطلبون أن 

يعجل لكم 

 )استهزاء(

أخبروني 

أو 

 أروني

ينجيهم، أو يمنعهم 

 أو يؤمنهم

ذاهباً في األرض 

يصعب الوصول 

 إليه

ماء جار سهل 

 التناول

 

 قيام الساعة:هل يجوز التنبؤ بموعد  -3

 ال يجوز ألن علمها عند هللا تعالى فقط.
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 يف تتصرف في الحاالت اآلتية:ك -4

 أخوك يؤخر صلواته باستمرار تكاسالً: (أ

 أنصحه وأبي ِّن له فضل الصالة على وقتها.

 غاب زميلك لعذر طبي ولم يستوعب دروسه: (ب

 أطمئن عليه، وأساعده في فهم دروسه.

 خاصمت أختك زميلتها: (ت

 تترك الخصومة وتسارع لمصالحة زميلتها. أنصحها بأن

 صف حال غير المؤمنين يوم القيامة عندما يجدون ما ُوعدوا به يوم القيامة: -5

 سيظهر على وجوههم عالمات الكآبة والذل والندامة.

 

 هللا تعالى على نعمة الماء: يف تشكرك -6

 أحمد هللا تعالى على هذه النعمة وال أسرف في استخدام المياه.

 

 اذكر حلوالً للحفاظ على نعمة الماء: -7

 .. .إصالح أعطال المياه بسرعةت(   ري المزروعات بالتنقيط.ب(     عدم اإلسراف في الماء. (أ

 يُسر اإلسالمدرس 
 اشرح المفردات اآلتية: -1

م:ف  قلت إنتاجيته. َضعَُف:                 من الحزم، وهو األخذ بالقوة والجد في العمل. تحـزَّ

 

 :وضح مظاهر ُمراعاة اإلسالم ألحوال الناس من األدلة اآلتية -2

 
 

 اذكر مظهرين من مظاهر يُسر اإلسالم: -3

 الفطر في رمضان للمسافر والمريض. –التيمم بدل الوضوء لمن فقد الماء  –قصر الصالة للمسافر 

 

 ما هو موقف اإلسالم من التشدد في الدين: -4

 التيسير والتوسط في األمور.النهي والحث على 
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 م التطوعياصدرس 
 :ارن بين صيام التطوع وصيام الفريضةق -1

 صيام التطوع صيام الفريضة وجه المقارنة

 ما زاد عن الصيام الواجب  المسلمينالصيام الذي فرضه هللا تعالى على  المفهوم

 األجر والثواب األجر والثواب ما يترتب على فعله

 ال يأثم ويفوته األجر اإلثم والعقاب ما يترتب على تركه

 صيام يوم عرفة صيام رمضان مثال

 ما هي أنواع صيام التطوع: -2

 عنها.، في أي يوم ما عدا األيام المنهي تطوع مطلق: وهو غير محدد بوقت (1

 صيام يومي اإلثنين والخميس.: وعيـأسب   - :تطوع مقيد: أي محدد بوقت معين، ومنه (2

 صيام ثالثة أيام من كل شهر. :ريــهـوش -

 .مثل استحباب صيام يوم عرفة :ويــنـوس  -

 

 اذكر من األحاديث النبوية التالية األيام المنهي عن صيامها: -3

 
 

 الجدول اآلتي: بين صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء في -4

 
 

 اقرأ واستنبط من األحاديث التالية األيام التي يستحب صيامها، مبيناً فضل صيامها: -5

 

 يةقراءة ذاتغزوة أحد درس 

 يةقراءة ذات آداب الدعاءدرس 

 يةقراءة ذات السيدة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنهادرس 
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