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١- قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - : 


(( ال يقعد قوم يذكرون اهلل - عز و جل- إال حفتهم املالئكه وغشيتهم 

الرحمه ونزلت عليهم السكينه ))  ص ٨١ 


٢- عن ابي هريره -رضي اهلل عنه - إن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - قال

(( أال أدلكم على ما يمحو اهلل به الخطايا ويرفع به الدرجات )) قالوا : بلى يا رسول اهلل قال : 
(( إسباغ الوضوء على املكاره ،وكثرة الخطا إلى املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم 


الرباط )) 

ص٩٤


٣- عن واثلة بن االسقع - قال : سمعت رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - يقول :

 (( أن اهلل عزوجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ، و اصطفى قريشا من كنانة ،واصطفى من 

قريش بني هاشم ،و اصطفاني من بني هاشم ))  ص ١٠٣


٤- عن أبي سعيد الخدري - رضي اهلل عنه-  قال ألشج عبد القيس : 


)) إن فيك خصلتني يحبها اهلل : الحلم ،و األناة (( 
ص ١١٤

أحاديث الفصل األول ( الوحده الثانيه ) 
للصف السادس
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الدرس األول 
مفهوم العبودية هلل تعالى 

اكتبي املصطلح الشرعي اآلتي : 
١ . العبادة     هو اسم جامع لكل ما يحبه اهلل -تعالى- ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 


وظاهره 

٢ . التوكل االعتماد على اهلل تعالى 

٣ . املحبه وهي حب اهلل تعالى وحب كل ما يحبه اهلل تعالى 

اكملي الفراغات بما يناسبها : 
-
أعظم انواع التوحيد هو توحيد األلوهية
-
من العبادات القلبيه الخوف من اهلل و التوكل عليه 
-
التهليل والتسبيح من العبادات القوليه 


-ماهي شروط قبول العباده :  ١- النيه واالخالص هلل تعالى 
٢- ان يوافق شرع اهلل تعالى وتابع ملاء جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

ينقسم التوحيد إلى ثاللث أقسام .  اذكريها ؟   -
 ١.توحيد األلوهيه ٢. توحيد الربوبيه ٣.توحيد االسماء والصفات  -

اكتب ثالث نقاط تبني من خاللها أهمية العباده :  

 ١. الغايه التي من أجلها خلقنا اهلل 


٢ . هي الهدف االساسي الذي كان الرسل الكرام يركزون عليه في دعوة أقوامهم 

٣ . فيها إصالح للنفس ،و تهذيب لسلوك املسلم


 ٤. تطرد الشيطان ، فال يتسلط على املؤمنني املتوكلني على ربهم 

اذكر مثاال لكل نوع من انواع العبادات اآلتيه :  

١-عبادات قلبيه : الخوف من اهلل - محبة اهلل - التوكل  
٢-عبادادت قوليه : ذكر اهلل تعالى - الدعاء - الحمد والتهليل و التسبيح  


٣-عبادات بدنيه : كالصالة - الصيام - الحج - الجهاد
٤-عبادات ماليه : الزكاة - الصدقات   

استخرج من النصوص التاليه العباده القلبيه التي دل عليها النص الشرعي  
( والذين ءامنوا أشُد حباً هلل )      الخوف من اهلل  -
( وعلى اهلل فليتوكل التوكلون )          املحبه  -
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الدرس لثاني 
تكفير الذنوب 

عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- قال (( ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال 

أذى وال هم وال غم حتى الشوكه يشكاها ، إال كفَر اهلل بها من خطاياه )) 

معنى ( نصب ) : تعب        ( أذى ) : ضرر  
( وصب ) : مرض                    ( غم ):           مايسبب ضيق القلب 

( هم ) : الشيء الذي يخافه االنسان ويكرهه     ( خطاياه ) : ذنوبه 

اكمل العبارات بما يناسبها  

١- انواع البالء جسدي و قلبي 

٢- البالء الجسدي مثل التعب و املرض  
٣- البالء القلبي مثل الحزن و الهم و الغم  

( البالء )  : هو كل مايصيب االنسان من مصائب و أمراض ومتاعب  

س - اكتب نوع كل بالء تعرض له كل نبي  
أيوب عليه الصالة والسالم  :   صبر على مرضه ثمانية عشر عاما 

يونس عليه الصالة والسالم : صار في بطن الحوت  
محمد ملسو هيلع هللا ىلص : صبر على أذى قومه  

إبراهيم عليه الصالة والسالم : ألقاه قومه في النار 

س احوال الناس امام البالء ( صنفان )  
يسخط و ييأس من أمر اهلل تعالى  ١.
.٢
يصبر ويحتسب األجر ويرجع إلى اهلل سبحانه وتعالى

س الخطوات التي يتبعها املسلم امام البالء  

. الدعاء  . قراءة القرآن  . الصدقه . االستغفار . الصبر 

س كيف تتصرفني ... شعرت بصعوبة االختبار وقت اإلجابه ؟  
ادعو اهلل واستغفر 
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الدرس الثالث 
الوضوء

س. اكتب املصطلح الشرعي املناسب بني قوسني  
١ - ( الوضوء ) استعمال املاء الطهور في اعضاء مخصوصه بكيفيه مخصوصه  

٢ - ( السنه ) فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص يثاب فاعلها وال يعاقب وال يأثم تاركها 
٣ - ( فرائض الوضوء  ) هي التي ال يصح الوضوء اال بها  

٤- ( النيه  ) هي عزم القلب على فعل الوضوء  

س. اذكر اثنني من فضائل الوضوء ؟  

الوضوء يرفع الدرجات ويمحو الخطايا 


بالوضوء يتميز املسلمون يوم القيامه بأنهم غر محجلون 

س. عدد فرائض الوضوء  

النيه / غسل اليدين الى املرفقني / غسل الوجه / 

غسل الرجلني الى الكعبني / مسح الرأس / الترتيب  

س. عدد سنن الوضوء :  

١.التسميه  ٢.غسل الكفني ثالثا  ٣.السواك   ٤.املضمضه  ٥.االستنشاق  


٦.مسح االذنني       ٧. التيامن

س. اكمل العبارات التاليه :  
- حدود غسل الوجه من منابت الشعر الى اسفل الذقن  
- سنن الوضوء هي التي يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها
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الدرس الرابع 
واِلدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

س. اكملي  

١. ولد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمن أصول عريقه قبيلتُه هي قبيلة قريش


وأسرتُه هي االسره الهاشميه 
٢. كان ميالد النبي ملسو هيلع هللا ىلص تحوالً في تاريخ البشريه من ظلمات الشرك الى نور االيمان  

٣.الرجل الذي بنى دار الندوه شمالي الكعبه هو قصي بن كالم  
٤. الذي سمى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص محمداً هو جده عبداملطلب  

٥. سماه جده محموداً حتى يكون محموداً في االرض وفي السماء  
٦. ولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنني الثاني عشر من ربيع االول في عام الفيل  

س.عللي  
١. تسمية هاشم بن عبداملناف بهذا االسم ؟  


النه كان يهشم الخبز مع اللحم ويقدمه إلى حجاج مكه 


٢. حرص عبداملطلب على فداء ولده عبداهلل ؟ 

النه من احسن اوالده وأحبهم إليه 


س.تميز قصي بن كالب بمميزات كثيره اذكري اثنني منها ؟ 

- بيده مفتاح الكعبه يفتحها ملن يشاء ومتى شاء 


- بنى دار الندوه لتكون دار شورى لقريش 

س.تميز هاشم بن عبداملناف جد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعدة مميزات اكتب اثنني ؟ 


- كان يهشم الخبز اي يفتته في اللحم فيجلعه ثريداً ليأكل الناس 
-
هو الذي سن الرحلتني رحلة الشتاء و الصيف 

س. امتاز عبداملطلب في قومه بامور كثيره عددي اثنني منها ؟  
اعاد حفر بئر زمزم - وقعت في عهده حدثة الفيل 
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الدرس الخامس 
كفالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

س.أكملي  
١.ولد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتيماً قبل وفاته توفي ابوه  


٢.تربى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وترعرع في الريف 
٣.الذي تكفل برعاية سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة امه هو جده عبداملطلب  


٤.من الذي تكفل برعاية سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة جده هو عمه ابو طالب 

س.علل ملا يأتي : 
١.ملاذا حرصت حليمه السعديه على بقاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندها بعد فطامه ؟  


لتقوى أجسامهم ،ويتقنوا اللسان العربي 

٢.تخفيف العذاب عن ابي طالب يوم القيامه بالرغم من انه مات على الكفر ؟ 

خفف اهلل من عذابه يوم القيامه بسبب دفاعه

✖ امام العباره الخطأ :  ✔ امام العباره الصحيحه و  س.ضعي عالمة 
  ✖ ١.اول من ارضعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد امه هي حليمه السعديه 

٢. كان العرب قديماً يلتمسوا املراضع ملواليدهم في البوادي لتقوى اجسامهم 
  ✔ ويتقنوا اللسان العربي 

  ✔ ٣. كانت حليمه تأتي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص الى امه وأسرته كل ٦ أشهر 
 ✔ ٤. اليتيم هو من فقد اباه وهو صغير ،و اللطيم هو من فقد اباه وأمه 

  ✖ ٥.توفيت ام النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن اربع سنوات 

س.اجيبي عما ياتي : 
-
عالم يدل شق صدر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو صغير ؟ يدل على طهارته وحفظه من الشيطان 
حددي الفتره الزمنيه التي مكث فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند جده بعد وفاة امه ؟ من سن -


ست سنوات الى سن ثماني سنوات
تميز ابو طالب بصفات جعلته اهالً لكفالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص .. عددي الصفات ؟ انه -

الشقيق الوحيد لوالده عبداهلل - يتميز بصفاء القلب ورقته - عطوفاً كريماً 
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الدرس السادس 
الِحلم و التسامح 

س. اكملي العبارات التاليه بكلمه مناسبه من عندك : 
١-الخصلتان اللتان يحبهما اهلل تعالى هما الِحلم واالناة 

٢-الحلُم هو عدم مقابلة اإلساءة باالنتقام  
٣-الحليم اسم من اسماء اهلل تعالى و صفاته  

٤-االناة من اهلل تعالى والعجله من الشيطان  

س. اذكري ثالثه من فوائد الِحلم واالناة على حياة الفرد واملجتمع ؟  
-
يكسب املرء محبة اهلل تعالى ورضوانه 
-
دليل كمال العقل وسعة الصدر وامتالك النفس 
-
يقي صاحبه الشر   - تعمل على تآلف القلوب ونشر املحبه بني الناس 


س.كيف تتصرفني مع زميله لك تريدين مسامحتها ؟ 

اقول لها سامحك اهلل 


س.ما ضد الِحلم ؟ وهل نهانا االسالم عنه ؟ وملاذا ؟ 

الغضب - وقد نهانا االسالم عنه ملا له من مضار وآثار سيئه على اللسان و القلب والصوره 


،تكون صورة االنسان عند الغضب قبيحه ، واللسان ينطلق بالشتم 


س.اذا غضب االنسان ماذا يجب عليه فعله ليزول الغضب  ؟ 

يقول اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ثم يتوظأ باملاء البارد 

س.اكتبي املصطلح الصحيح  
. (  التسامح ) هو الشعور بالتعاطف والرحمه ونحمل ذلك قي قلوبنا وال نشعر 

بالغضب   
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الدرس السابع 
الوفاء بالعهد 

س.اكملي العبارات التاليه بما يناسبها  
١.للوفاء انواع عديده منها الوفاء بالعهد و الوفاء بالوعد والوفاء بالعقد 


٢.عالمات املنافق ثالثه : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ،و اذا خاصم فجر

٣.وعد اهلل - تعالى - الذين يوفون بالعهد بأن لهم الجنه و اجراً و مغفره من اهلل تعالى


٤.الوفاء بالعهد صفه من صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و املؤمنني 

✖ امام العباره الخاطئه  ✔ امام العباره الصحيحه ،و  س.ضع عالمة 
الوفاء بالعهد صفة املؤمنني االخيار الصالحني الذين يخلصون العباده هلل تعالى ١.

 ✔
.٢  ✖ املنافق ال يضر نفسه ،و يضر غيره فقط 

س.اذكري اثنني من فوائد الوفاء بالعهد ؟  

وعدهم اهلل تعالى بالجنه / املغفره و الرحمه من اهلل تعالى 


س.ضعي كل كلمه من الكلمات التاليه في مكانها املناسب : 

) الوفاء بالوعد - الوفاء بالعقد - الوفاء بالعهد - الوفاء بالذر ( 


١- ( الوفاء بالعهد ) هو إتمامه وعدم نقص حفظه ، حيث يتطابق صدق اللسان والعمل جميعاً .

٢- ( الوفاء بالعقد ) ما يتعاقده الناس فيما بينهم من مصالح الدنيا .

٣- ( الوفاء بالوعد ) هو ان يلتزم االنسان على أداء ما يعد به غيره 


س.بما تنصحني اخوك الذي تأخر في اعطاء العامل اجرته ؟ 
ان يفي بعهده و وان املسلم الذي يفي بعهده له اجراً من اهلل و يجد في نفسه السعاده 
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الدرس الثامن 
اإلرادة اإليجابيه للمسلم 

س.اكتِب املصطلح املناسب بني القوسني :  
١. االصرار على فعل شي معني    (  االراده )  

٢. بذل جهد من اجل تحقيق هدف معني  ( االيجابيه )  
٣. هي قوه داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقيقه   

( اإلراده االيجابيه )  

٤. هو البدء في تحقيق الهدف   ) العمل الجاد ( 


س.اكملي العبارات التاليه بما يناسبها :
١.املسلم االيجابي هو الذي يحرص على طاعة ربه والبعد عن معصيته  

٢.من عناصر اإلراده االيجابيه التحرك االيجابي و العمل الجاد  

٣.الذي يمتلك إراده إيجابيه ينفع نفسه و أسرته و وطنه 

س.اذكري ما النتيجه املترتبه على االراده االيجابيه لكل من :  
•
إقامة الصالة في وقتها بإركانها و خشوعها ……  


النتيجه - النهي عن الفحشاء واملنكر 
•إعطاء الزكاة للمحتاجني …… 


طهارة النفس من الشح و البخل 

•صلة االقارب …… 


البركه في الرزق و العمر و املحبه في املجتمع
•الدفاع عن الوطن …… 
العيش في امان واستقرار  

•التفوق في مهنة التمريض …… 

معالجة املرضى


س.عددي الوسائل التي تُعني املسلم على تكوين اإلراده اإليجابيه : 
-
التفكير دائماً في االمور االيجابيه التي تُسعد االنسان في حياته 
-
التوكل على اهلل - تعالى - والثقه به في تحقيق ما نريد 
-
استشارة األصدقاء و االهل و املعلمني في التخطيط ملستقبلنا 
التضحيه بالوقت و املال في سبيل تحقيق الطموح -
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