
 ( 15 – 13باقي المعاني ص  األول : استخرج المعاني التاليةالسؤال 

 المعنى  اآلية القرآنية  المعنى  اآلية القرآنية 

  شهيقا   تبارك 

  فوج   تفاوت 

  فسحقا  كرتين 

 السؤال الثاني : أكمل الجدول : 

 تعالى وخشيته  أهمية مراقبة هللا-
- 
 

 عقوبة المكذبين -
- 

 مظاهر قدرة هللا تعالى في اآليات -
- 
- 

 فوائد التأمل في خلق هللا تعالى :-
- 

 أهمية إعمال العقل :-
- 

 جزاء المؤمن الذي يخاف هللا في السر:-
- 
- 

 السؤال الثالث : أجب عما يلي : 

 قدر هللا تعالى الموت و الحياة :..........................................................................-علل :-أ

 :.................................................................................زين هللا تعالى السماء بمصابيح -

 ...........ورود السمع قبل العقل في قوله تعالى )وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير( ::-

 .........................................تقديم العزيز على الغفور في اآلية الثانية :.............................-

 اكتب اآلية الكريمة الدالة على كل معنى :-ب

 جزاء المؤمنين الذين يخافون هللا في السر-

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

 فوائد الكواكب و النجوم -

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

 أمر هللا تعالى التأمل في خلقه مرات ومرات -

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

 وضح داللة اآليات : -ج

................................................................... قال تعالى)الذي خلق سبع سماوات طباقا(:....-

 قال تعالى )ألم يأتكم نذير ( : ......................................................................................

 الصف السادس  -التربية اإلسالمية  

 اإلسم : 

 دائرة التعليم و المعرفة سبيل الهداية سورة الملك 

 مدرسة الغزالي

www.almanahj.com



 : اختر اإلجابة الصحيحة : أوال 

 عدد حرروف حكم اإلقالب :  -1

 
 حروف  6 

 
 حرف واحد 

 
 حرف  15
 

 

 الحرف الذي يمثل حكم اإلقالب هو :  -2

 ب ن م

 

 ثانيا : ضع خط تحت حكم اإلقالب : 

 اآليات 

َْصَحاِب السَِّعرِي (( سورة امللك فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِبِهْم قال تعالى : ))-1  11َفُسْحًقا ّلِِ
 

ُدوِر (( سورة امللم قال تعالى ))-2  13َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
 

 4اْلبَ يَِِنُة (( سورة البينة  َوَما تَ َفرََّق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهمُ قال تعالى ))-3
 

َنا ِفيَها َحبًّا (( سورة عبس قال تعالى ))-4  27فَأَنبَ ت ْ
 

 19ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن (( سورة الطور قال تعالى ))-5
 

 

 ثالثا : أجب عما يلي : 

 علل : إقالب النون الساكنة و التنوين ميما إذا أتى حرف الباء بعد النون الساكنة و التنوين : -1

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

 رسم حكم اإلقالب في المصحف :-2

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

الصف السادس  -التربية اإلسالمية    

 اإلسم : 

حكم اإلقالب   المعرفةدائرة التعليم و    

 مدرسة الغزالي

www.almanahj.com



 السؤال األول: أكمل : 

 لصدقةا

 التعريف 
- 
 
 

 مجاالت الصدقة 
- 
- 
- 
 

 فضل الصدقة 
- 
- 
- 
 

 ما أثر الصدقة على أفراد المجتمع :...............................................................................-

 العفو عن المسيء

 ثمراته  فضله  المثال  التعريف

- - 
- 

- 
- 

- 
- 
 

 

 التواضع

 التعريف:
- 

 مثال أو صور
- 
- 
- 

 فضله : 
- 
- 
 

 أثره على الفرد :-
- 
- 

 أثره على المجتمع
- 
- 

 السؤال الثاني : بم ترد من الحديث على من يقول أن :

 يؤدي التواضع إلى الذل:...........................................................................................-

 ال:...............................................................................................الصدقة تنقص الم-

 العفو عن المسيء فيه خوف:.....................................................................................-

 السؤال الثالث : بين رأيك : 

 ليس بعفو العفو 

 أساء إليك زميلك فتجاوزت عنه -
 رفض عذر زميله الذي أخطأ في حقه ورد عليه باإلساءة -

-)                 ( 
-)                 ( 

)               ( 
)               ( 

 

 غير متواضع متواضع 

 يرفض الذهاب مع زميله إلى الرحلة بحجة أن زميله فقير-
 على الجميعيدخل إلى عمله بالسالم -
 

-)               ( 
-)               ( 

-)               ( 
-)               ( 

الصف السادس  -التربية اإلسالمية    

 اإلسم : 

أخالق حميدة     دائرة التعليم و المعرفة 

 مدرسة الغزالي

www.almanahj.com



 السؤال األول: أكمل : 

 

 

 

 

  
 التسامح

 

 
 قيمه 

 

- 
 
- 

 
 األسباب المعينة عليه 

 

- 
 
- 

 
 أثره على الفرد 

 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 أثره على المجتمع 

 

- 
 
- 
 
- 
 

 

 :  في حياتنا  السؤال الثاني : اذكر امثلة عن التسامح

-....................            -       ....................-     .................-.................. 

 هللا تعالى الناس شعوبا وقبائل؟...............................السؤال الثالث : ما الهدف من خلق 

 ح ؟ .................السؤال الرابع : ما الهدف من تعيين دولة اإلمارات وزيرا للسعادة والتسام

 

الصف السادس  -التربية اإلسالمية    

 اإلسم : 

أنا متسامح    دائرة التعليم و المعرفة 

 مدرسة الغزالي

 

 تعريف التسامح

www.almanahj.com



 السؤال األول: أكمل : 

 غزوة بدر الكبرى 

  التعريف 

  أسبابها

  المكان

  الزمان 

  العبرة 

 

 الكفار  المسلمين  

   الهدف 

   العدد 

   العتاد 

   النتيجة 

   قتلى الكفار وشهداء المسملين 

   األسرى 

 

 غزوة بدر

 أصل السلم في اإلسالم 
 
 
 

 حقائق عن الغزوة -
 
 

 الثقة في القيادة أساس النصر -
 
 

أخالقيات المسلم -
 مع المخالف 

 

 

 السؤال الثاني : أجب عما يلي : 

 ...........................................................................:سبب تيمية يوم بدر بالفرقان -1

 ى : .....................................................................المسليمن عن األسرعلل عفو -2

 ة ........................................جعل بعض األسرى يقومون بتعليم الصحابة القراءة والكتاب-3

 ..................................................................متى يوم الشهيد في الدولة وما أهميته ؟-4

 ؟................................قائد قريش في الغزوة -5

 ؟.............مصلى هللا وعليه وسلقائد القافلةالتجاريةالقادمة من الشام التي حاول اعتراضها الرسول -6

 

الصف السادس  -التربية اإلسالمية    

 اإلسم : 

المعرفةدائرة التعليم و  غزوة بدر الكبرى   

 مدرسة الغزالي

www.almanahj.com



 السؤال األول : استخرج المعاني التالية : 

 المعنى اآلية القرآنية المعنى اآلية القرآنية

  خاسئا   األرض ذلوال

  نذير   مناكبها 

  صافات   النشور 

  يقبضن  يخسف

  جند لكم   هي تمور 

  ذرأكم   غرور 

  ونفور  لجو في عتو

 السؤال الثاني : أكمل الجدول : تضمنت اآليات ثالث أفكار رئيسية :

 التوكل على هللا تعالى -1
 
 مفهومه :-
 
 
 أهميته:-
 
لمذا أمر هللا تعالى اإلنسان السعي -

 األرض ؟في 
 
 

 حلمه تعالى وقدرته -2
هل يستطيع هللا تعالى معاقبة -

 الضالين في الدنيا ؟ 
لماذا لم يعذبهم هللا تعالى مباشرة -

 عند ارتكابهم المعصية ؟
 
 
الحكمة من ذكر ماحل لألمم -

 السابقة من عذاب : 

  قدرة هللا تعالى-3
اذكر بعض دالئل قدرة هللا تعالى -

 في اآليات :
 
 
 
 
ائد ضرب األمثال في القرآن فو-

 الكريم : 
 

 السؤال الثالث : أجب عما يلي : 

 حدد صورة الضال عن منهج هللا تعالى وصورة المهتدي :....................................................-1

 ؟.................................................................لمذا خص هللا تعالى اإلنسان بالعقل و الفؤاد -2

 السؤال الرابع : حدد اآلية الدالة على كل ممايلي : 

 ..............................................................................................ال رازق إلى هللا تعالى-

 ........................................................من عذاب هو عبرة و عظة للناس قةما حل لألمم الساب -

 ...................................................................ه هللا تعالى للمهتدي و ىالضالالمثل الذي ضرب-

 السؤال الخامس : كيف تشكر هللا تعالى : 

 القدمين  اليدين   اللسان البصر  السمع 

 
 

    

 دائرة التعليم و المعرفة

الغزاليمدرسة   

 الفصل الثالث 

 

)  قدرة هللا تعالى   (            

 

 التربية اإلسالمية       الصف السادس 

 اإلسم :                                 

www.almanahj.com



 أوال : أحكام النون الساكنة و التنوين : 

 
 الحكم

 
 عدد الحروف

 

 
 حروفه  

 
 اإلظهار

 
6 

 
 خ –ح  –غ  –ع  –أ . ه 

 

 
 اإلدغام

 
6 

 
 ن –و  –ل  –م  –ر  –ي 

 مجمععة كلمة يرملون

 
 اإلقالب

 

 
 حرف واحد

 
 ب

 
 اإلخفاء

 
15 

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

 

 

 اآليات التالية :استخرج حرف اإلخفاء من -ثانيا :

 حرف اإلخفاء  اآليات

  عمال صالحا

  ينطقون

  صعيدا طيبا

 

 استخرج حكم اإلخفاء من اآليات التالية :-ثالثا

 حكم اإلخفاء  اآليات 

  (( ِمْنَها َخْير  َفلَُه  بِالَْحَسَنةِ  َجاءَ َمْن )) 

َوالرَُّسوِل َيْسأَُلوَنَك َعِن اّلَنَفاِل ُقِل اّلَنَفاُل ّلِلَِّ ))
َفات َُّقوْا اّلِلََّ َوَأْصِلُحوْا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اّلِلََّ َوَرُسوَلُه 

 (( ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَ 

 

  (( الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َوِمَّا َرَزقْ َناُهْم يُنِفُقونَ ))

 82ص  – 79مالحظة : راجع الكتاب ص -

 التربية اإلسالمية       الصف السادس 

 اإلسم :                                 
 )  حكم اإلخفاء   (         

 

 دائرة التعليم و المعرفة

 مدرسة الغزالي

 الفصل الثالث 

 

www.almanahj.com



 أوال : المعاني :

  المسك  الجليس 

  الكير  الصالح 

  يحذيك  السوء 

    منتنة 

 ثانيا : أكمل الجدول التالي : 

 فوائد الجليس الصالح فوائد حامل المسك

  

  

  

 أضرار الجليس السوء أضرار نافخ الكير

  

  

 

 أثر مصاحبة أهل السوء أثر مصاحبة الصالحين 

   النفسي

   الديني

   األخالقي

   رياألس

   اإلجتماعي

 

 السؤال الثالث : أجب عما يلي : 

 اذكر فئات الجليس ) اثنين ( : ...................................................................................-1

 ما هي شروط اختيار الجليس الصالح ؟.........................................................................-2

 أم الغير مباشر ؟  و لماذا ؟  أيهما أشد خطورة الجليس المباشر-3

-........................................... 

-...................................................................................................................... 

 .....................................حدد موقفك من صديقك الذي يشجعك على الهروب من المدرسة : .....-5

 حدد موقفك من صديقك الذي يشجعك على زيارة  صديقك المريض :.......................................-6

 

 التربية اإلسالمية       الصف السادس 

 اإلسم :                                 
)  اختيار الجليس   (            

 

المعرفةدائرة التعليم و   

 مدرسة الغزالي

 الفصل الثالث 

 

www.almanahj.com



 ضع الكلمة في مكانها المناسب أوال : 

 اإلختراع       -اإلكتشاف               -التجربة               -البحث العلمي      

 الوصول إلى حقائق علمية)          ( التأمل و التدبر في كل أرجاء الكون من أجل -1

 )          ( كل فكرة جديدة لإلنسان قابلة للتصنيع -2

 )          ( كشف شيء لم يعلمه أحد في السابق -3

 )          ( مجموعة أفعال أو عمليات رصد تتم لدعم فرضية أو تكذيبها -4

 ثانيا : أجب عما يلي :

 ؟ ..................................................................و التجربة ما فائدة التفكير و البحث العلمي-1

 ما هي مجاالت البحث العلمي ؟ .................................................................................-2

 .................-.........   ...............-اذكر بعض المراكز العلمية التي عرفت في البالد اإلسالمية : -3

 من هو أصغر مخترع إماراتي ؟ ...............................................................................-4

 كيف لعبت دولة اإلمارات العربية المتحدة دورا مهما في مجال البحث العلمي و التجارب ؟-5

-..................................................................................................................... 

 ثالثا : أكمل الجدول التالي : 

 المجال التجربة الشخصية العلمية

   عباس بن فرناس

 البصريات  

  صناعة األدوية 

 الطب  

  مجسم الكرة األرضية 

 التي دعت إليه اآلية للبحث  و التفكر : رابعا : استخرج من اآليات المجال

ُوِل اْْلَْلَبابِ قال تعالى ))-1 َهاِر ََلََيٍت ْلِأ َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن َّ  ..............................-((﴾١٩٠﴿ ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ

نَساُن ِإََل طََعاِمِه  ))قال تعالى -2 َنا اْلَماَء َصبًّا  ﴾٢٤﴿فَ ْلَينظُِر اْْلِ ب ْ ا  ﴾٢٥﴿َأَّنَّ َصب َ َنا ِفيَها َحبًّا  ﴾٢٦﴿ُثَّ َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقًّ ت ْ  ..........-((﴾٢٧﴿َفَأنب َ

 خامسا : قواعد البحث العلمي من المأثورات التالية :

 اطلب العلم ولو كان في الصين  إلى اللحداطلب العلم من المهد  الحكمة ضالة المؤمن 

   

 التربية اإلسالمية       الصف السادس 

 اإلسم :                                 
)  التفكير العلمي   (            

 

 دائرة التعليم و المعرفة

 مدرسة الغزالي

 الفصل الثالث 

 

www.almanahj.com



 :  سؤال األول: أجبال

 ........................................................................ماهي البيئة ؟.-1

 .............................................................عدد عناصر البيئة:......-2

 ..................................................ما واجبنا تجاه النعم ؟.............-3

 ................:...مظاهر عناية اإلسالم بالبيئة بوضع ضوابط للمحافظة عليها منها ) اذكر اثنين ( -4

 .............................................................................: . اذكر بعض فوائد البيئة-5

 ؟.............................................ما الهدف من المحافظة على نظافة البيئة-6

 ما رأيك في ما يلي : -6

 طويلة بحجة سقي األشجار : ..............................يترك الماء مفتوحا لساعات  -

 أصدقاؤك يلبعبون بالماء : ............................ -

 يغسل السيارة بالماء و يهدر الكثير منه : ........................................... -

 ....يتوضأ زميلك و يترك صنبور الماء مفتوحا : ...................... -

 

 ثانيا : أكمل الجدول التالي : 

 )النبات(الزراعة

 دور دولة اإلمارات  حق النبات علينا   فوائدها

- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 

 

 الثروة الحيوانية

 دور دولة اإلمارات  مظاهر عناية اإلسالم بها  فوائدها 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 

الصف السادس  -التربية اإلسالمية    

 اإلسم : 

 دائرة التعليم و المعرفة بيئتي أمانة 

 مدرسة الغزالي

www.almanahj.com



 السؤال األول: أكمل : 

 المعنى  اآلية  المعنى  اآلية 

  يجير الكافرين   زلفة 

  غورا   سيئت 

  به تدعون 

  بماء معين  أرأيتم 

 

 أفكار رئيسية :  5ثانيا : تناولت اآليات 

 ال يعلم الغيب إال هللا تعالى : -1
 أثر اإليمان بالغيب على سعادة الفرد : .........................................-
 عالم يدل سؤال الغير مؤمنين عن موعد الساعة ؟ .........................................-
 ...............................من يعلم عن موعد الساعة ؟ ..............................-

 

 حسرة المكذبين يوم القيامة : -2
 ................................................................من أسباب الخسران و الندم يوم القيامة :-
 .........................................................................صف الغير مؤمنين يوم القيامة :-

 

 تمني الخير لآلخرين -3
 سبب دعاء غير المؤمنين بالهالك على الرسول و أصحابه :.............................-
 داللة اإلستفهام في قوله تعالى )) قل أرأيتم إن أهلكني هللا و من معي (-
-........................................................................................... ........ 

 

 اإليمان و التوكل على هللا تعالى : -4
 .....................................................................معنى التوكل على هللا تعالى : ....-
 ..................................................توكل على هللا تعالى :.............عالقة اإليمان بال-

 

 المحافظة على نعمة الماء : -5
 ماذا يعتبر الماء بالنسبة لإلنسان : -
-.................................................................................. 
 كيفية شكر هللا تعالى على نعمة الماء ؟ -
-................................................................................... 
 ما هي النتائج المترتبة على عدم المحافظة على الماء ؟ -
-................................................................................. 

 

الصف السادس  -التربية اإلسالمية    

 اإلسم : 

 دائرة التعليم و المعرفة  دروس وعبر

 مدرسة الغزالي

www.almanahj.com



 أوال : أحكام النون الساكنة و التنوين : 

 الحروف عدد الحروف الحكم

 خ –ح  –غ  –ع  –ه  –أ  6 اإلظهار

 ب حرف واحد اإلقالب

 حروف 6 اإلدغام  وهو نوعان
 حروف 4إدغام بغنة  -
 إدغام بغير غنة حرفين -

 حروف اإلدغام مجموعة في كلمة يرملون-
 حروف اإلدغام بغنة ي ن م و-

 ر -حروف اإلدغام بغيرغنة هما ل  -

 ....................................................... حرف 15 اإلخفاء

 

 في الكتاب ثم استخرج األحكام :  67ثانيا : إقرأ اآليات ص 

 اإلخفاء  اإلدغام بغير غنة  اإلدغام بغنة  اإلقالب  اإلظهار 

- 
 
- 
 

- - 
 
- 

- - 

 

 ثالثا : أكمل الجدول التالي : 

 الحرف الحكم اآلية

   (ُكنُتمْ )

   (َشْيٍء َبِصير )

   (نَِذيرر مُِّبير )

   ( ِمْن َعَذابٍ )

   ( زُْلَفًة ِسيَئتْ ) 

   ( َفَمن َيَْتِيُكم) 

 

 في الكتاب :  133ص  13رابعا : التدرب على استخراج األحكام ص 

لكلمة وكبرى في مجموعة في قطب جد (     أنواعها : صغرى في وسط ا 5حروفها خامسا : القلقلة ) 

 ) محيط( الكبرى  )  الحق (  -(       يجعلونلتها الصغرى )   آخر الكلمة (  أمث

 

أحكام النون الساكنة و التنوين-  
     القلقة -حكام النون الساكنة و التنوين أ
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