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أحاديث الفصل األول ( الوحده االولى ) للصف 
السادس 


١- عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

    


     (اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول آل إلـٰه إال اهلل وأدناها 

           إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبه من اإليمان )  ص٣٠ 


٢- عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : سأل رجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : 


    ( يا رسول اهلل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا    

    أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ص٤٣


٣- روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 


    ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب ( 

                      ص٤٩


٤- عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

    


     ) إن اهلل سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته (
                   ص٧٠
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الدرس األول 
اإليمان باهلل تعالى 

اكتبي املصطلح الشرعي اآلتي : 
االيمان باهلل تعالى   هو االعتقاد الجازم بأن اهلل رب كل شيء ومليكه وأنه املتصف 


بصفات الكمال ومنزه من كل عيب .

اكملي الفراغات بما يناسبها : 
-
اإليمان باهلل تعالى هو الركن االول من أركان اإليمان .
يتضمن اإليمان باهلل تعالى اإليمان بوجوده ، وربوبيته و ألوهيته و أسمائه -


و صفاته .

اكتبي األمور األربعه التي يتضمنها اإليمان باهلل تعالى : 

١ اإليمان بوجود اهلل تعالى                 ٢ اإليمان بانفراده بالربوبية

٣ اإليمان بانفراده باأللوهية                ٤ اإليمان بأسمائه وصفاته 

اكتبي األمور األربعه التي تدل على وجود اهلل تعالى ووحدانيته : 

١ شهادة اهلل تعالى لنفسه وشهادة املالئكة وأولي العلم 


٢  الفطره                        ٣ العقل                      ٤ الشرع

وضحي ثالثاً من ثمرات اإليمان باهلل تعالى : 

١ تحقيق األمن التام والحياة الطيبة   ٢ حلول الخيرات والبركات 


         ٣ دفاع اهلل تعالى عن املؤمنني وإكسابهم الشجاعه

عللي ملا يأتي : 

١- إنزال اهلل تعالى الكتب وإرسال الرسل


       ألجل دعوة الناس إلى اإليمان باهلل تعالى وعبادته وحده الشريك له

٢- بصر اهلل تعالى يختلف عن بصر املخلوقني 

       ألن بصر اهلل تعالى محيط بالكون كله وبصر املخلوقني محدود 
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الدرس لثاني 
فضل كلمة التوحيد وشروطها

اكملي الفراغات بما يناسبها : 
١- عند االستيقاظ من النوم ال يأكل املسلم قبل أن يغسل يديه  

٢- علمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نظافة البدن و نظافة الثياب ونظافة املكان 
٣- كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يستخدم السواك عند كل صاله 


٤- ينقسم الغسل الى قسمني غسل مستحب وغسل واجب 

✖ امام مايناسبها من العبارات التاليه:   ✔ او عالمة  ضعي عالمة 

 (  ✔ ١- الطهارة مفتاح الصالة          (  
 (  ✖ ٢- النظافة ليست مطلوبه في بعض األوقات       (  

 (  ✔ ٣- االقتداء بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من كمال اإليمان       (   

(  ✔ ٤- غسل اليدين أمر صحي وقائي يجنب املسلم من األمراض     (   

عددي بعضاً من مجاالت النظافة في اإلسالم : 

١-  الوضوء               ٢- نظافة الفم واألسنان          


٣- االعتناء بالزينه والتطيب                ٤- غسل اليدين ثالثاً بعد االستيقاظ من النوم

عللي ملا يأتي  

١- غسل اليدين قبل تناول الطعام عند االستيقاظ من النوم         


     إلن االنسان عندما يكون نائماً اليدري اين اتجهت يده ، فربما امتدت وملست

                            موضعاً غير طاهر .

٢- انتشار االصابه بالرمد عند االطفال  
     ألن االطفال عندما يستيقظون من النوم يجعلون أصابعهم في أعينهم  قبل غسلها .
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الدرس الثالث 
النظافة في اإلسالم

✖ امام مايناسبها من العبارات :  ✔ أو عالمة  ضعي عالمة 


(  ✔ ١- الطهارة مفتاح أول عباده في اإلسالم .            (  

(  ✖ ٢- النظافه ليست مطلوبه في جميع األوقات .         (  


( ✖ ٣- املسلم يتناول الطعام بعد أن يستيقظ من النوم مباشرةً     ( 

(  ✔ ٤- غسل اليدين مع دلكهما يقوي الدوره الدمويه .     (  

اكملي العبارات بما يناسبها : 
١- عند االستيقاظ من النوم ال يأكل املسلم قبل أن يغسل يديه 

٢- علمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نظافة البدن ونظافة الثياب و املكان و الوجه 

٣- ينقسم الغسل الى نوعني غسل مستحب و غسل واجب

عددي مجاالت النظافه في االسالم : 

١- نظافة الفم واالسنان                    ٢- الوضوء

٣- االعتناء بالزينه والتطيب               ٤- غسل اليدين ثالثاً بعد االستيقاظ من النوم
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الدرس الرابع 
الطهارة وأنواع املياه

✖ امام مايناسبه من العبارات التاليه:   ✔ او عالمة  ضعي عالمة 

(  ✔  ١- املاء الطهور هو الطاهر في ذاته املطهر لغيره كمياه البحار .      (  
(  ✖  ٢- إذا كان كثيراً ولم يتغير فهو نجس .      (  

(  ✔ 
٣- املاء الطهور هو الذي يزيل النجاسه ويرفع الحدث .     (  

 اكتبي املصطلح املناسب امام كل تعريف :
 (  املاء الطاهر  )    هو املاء الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته بمخالطته لشيء طاهر


كالصابون أو الزعفران .
  (    املاء النجس  )   هو املاء القليل إذا وقعت فيه نجاسه أو كان كثيراً وتغير بها لونه

 أو طعمه أو رائحته .

 اكتبي دالئل مشروعية الطهاره :

١- جعل الدين الطهاره نصف االيمان .    ٢-األمر بالوضوء ألجل الصالة .


٣-الحض على الغسل يوم الجمعه .         ٤-الوصيه بنظافة الثياب وطهارتها .

 اكملي الفراغات بما يناسبها :

١- الحدث نوعان أكبر و أصغر .


٢-الطهاره نوعان معنويه و حسيه .

٣-ينقسم املاء الى ثالثة انواع املاء الطهور و الطاهر و النجس .

 اكتبي كلمة ( يجوز ) أو ( اليجوز ) أمام العباره املناسبه :

١- التطهر بماء تغير طعمه بسبب مخالطته شيئاً طاهرا .   (   يجوز )


٢- استخدام ماء البحر املالح في رفع الحدث .          (   يجوز  )
 ٣-التوضأ بماء كثير وقعت فيه نجاسه لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته .    (  يجوز )
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الدرس الخامس 
النجاسات وكيفية التطهر منها

عددي انواع النجاسات التي يجب التطهر منها : 

١- البول والغائط          ٢- امليته ويستثنى منها السمك والجراد فهي طاهره


٣- الدم املسفوح          ٤- الخمر             ٥- سؤر الكلب           ٦- لحم الخنزير

اكتبي املصطلح املناسب امام التعريف : 
(  النجاسه  )  هي القذاره املانعه من صحة الصالة .  

وضحي كيفية التطهر من النجاسات : 

١- تطهير البدن والثوب بالغسل باملاء .        ٢- تطهير النعل والخف بالدلك على التراب

٣- تطهير االرض بحسب نوع النجاسه فإذا كانت النجاسه سائله يصب املاء عليها 

وإذاكانت النجاسه جامده فيكون بإزالة عني النجاسه ثم صب املاء عليها .

٤- تطهير اإلناء الذي شرب منه الكلب بغسله سبع مرات أوالهن بالتراب .

اكملي الفراغات بما يناسبها : 
١- الطهاره  واجبه  على كل مسلم ومسلمه . 

٢- تطهير البدن والثوب يكون بـ  غسله باملاء  وأما الخف فيطهر بـ  الدلك على 
التراب 
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الدرس السادس 
بشائر النبوه

اختاري االجابه الصحيحه : 

١- ظلت نار املجوس موقده .       )  ألف سنه - مائة سنه -  خمسني سنه  (

٢- هزم اصحاب الفيل قبل والدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بـ     ( اربعني يوماً  - خمسني يوماً  - 

ستني يوماً )

٣- الرسول الذي بشر ببعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو   ( موسى عليه السالم  -  عيسى عليه 

السالم  -  داوود عليه السالم  )

٤- أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل عليه السالم   (  أبو جهل  -  عمرو بن لحي  

- زيد بن عمرو )

اكملي الفراغات بما يناسبها : 

١- حرف اليهود النصوص السماويه لكي توافق أهوائهم .


٢- من الصفات الحسنه التي تحلى بها العرب قبل االسالم إكرام الضيف و الصدق

٣- من الصفات السيئه التي تحلى بها العرب قبل االسالم شرب الخمر و  وأد البنات

٤- هناك الكثير من الديانات التي انتشرت في بالد العرب قبل االسالم مثل 

اليهوديه و  النصرانيه  و   الحنيفيه  و  الوثنيه

عددي بعض بشائر نبوة املصطفى محمد ملسو هيلع هللا ىلص : 

١- بشارة االنبياء                    ٢-  هزيمة أصحاب الفيل      


٣- خمود نار فارس                 ٤-  سقوط االصنام على وجوهها لحظة والدته

اكتبي الفرق بني مفهوم كل من االصنام واالوثان : 

االصنام : هي تماثيل اتى بها عمرو بن لحي من الشام الى بالد العرب .

االوثان :  هي حجاره كان العرب يأخذونها معهم من الحرم في اسفارهم .
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الدرس السابع 
محاسبة النفس

عددي أقسام النفس االنسانيه مع ذكر مفهوم كل منها : 

١- النفس املطمئنه : هي التي يكون فيها اليقني و الطمأنينه و الخشوع .


٢- النفس اللوّامه : هي التي تندم على مافعلت من ذنوب أو قصرت في طاعة اهلل .

٣- النفس األّمارة بالسوء :  هي منبع الشرور وأساس األخالق السيئة .

✖ امام مايناسبها من العبارات التاليه :  ✔ او عالمة  ضعي عالمة 


( ✖ ١- من حسن الخلق مصاحبة أصحاب االخالق السيئه .   (  

(  ✔ ٢- التائب من الذنب كمن ال ذنب له .      (  

عددي فوائد محاسبة النفس : 

١- االطالع على عيوب النفس ومحاسبتها واإلستغفار من الذنوب .


٢- التوبه وتدارك مافات .           ٣- تربية الضمير عند اإلنسان والشعور باملسؤولية .

اكتبي االسباب املعينه على محاسبة النفس : 

١- االبتعاد عن أماكن الغفله واللهو .          


٢- حضور مجالس العلم والذكر .

٣- مصاحبة االخيار .

لوني العادات السيئه باللون االسود والعادات الحسنه باللون االزرق :

الكذبالتجسس

النميمة األمانه

االحترام

التعاون
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الدرس الثامن 
تحمل املسؤولية

اكتبي تعريفاً للمصطلح اآلتي : 

( املسؤوليه ) : هي أن تؤدي العمل املطلوب منك على الوجه األكمل في الوقت املحدد .

اكتبي فوائد تحمل املسؤوليه : 

١- الشعور باألمانه أمام اهلل وأمام الناس .


٢- زيادة ثقة الفرد بنفسه وبقدراته .

٣- تماسك أفراد املجتمع وترابطهم .

ماهو دورك اتجاه مسؤوليتك في املجاالت األتيه : 

١- ( نفسي ) : االهتمام بالصحه   /   االجتهاد في الدراسه   /   التخطيط للمستقبل


٢- ( ديني ) : أداء العبادات   /  اتباع الحالل واجتناب الحرام   / نشر اإلسالم

٣- ( أسرتي ) : طاعة الوالدين  /   احترام الكبير  /   العطف على الصغير 


٤- ( وطني ) : اإللتزام بالقوانني   / املحافظه على املمتلكات العامه  / الدفاع عنه

ضعي خطاً تحت الكلمه التي ال تنتمي الى املجموعه : 
املسؤوليه  -  االستقامه  -  العنايه  -  الرعايه  -  عدم االهتمام  

أنا ملتزم  -  أنا حريص  -  أنا غير مسؤول  - أنا مهتم 
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