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   األول الوحدة          
 احلديث الشريف   م  

 " اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله    -:  قال: قال رسول هللا    عن أيب هريرة   1
 إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان “                        

 فإن توضأان به عطشنا   معنا القليل من املاء ل فقال: اي رسول هللا “إان نركب البحر وحنم   سأل رجل النيب    2
 هو الطهور ماؤه احلل ميتته"  أفنتوضأ مباء البحر فقال رسول هللا                            

 ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات    إذا أحدكم:  " طهور إانء  قال :  قال رسول هللا    عن أيب هريرة   3
 ابلرتاب “ أوالهن                                                      

 " إن هللا سائٌل كل راٍع عما اسرتعاه حِفَظ أم ضيع حىت يسأَل الرجلَ  قال: قال رسول هللا   عن أنس بن مالك  4
 عن أهِل بيته "                                                    

 الثانية الوحدة         
 احلديث الشريف  م  

 " ال يقعد قوم يذكرون هللا عز وجل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة    قال رسول هللا   5
 ، وذكرهم هللا فيمن عنده "                                                

 رجات :" أال أدلكم على ما ميحو هللا به اخلطااي ويرفع به الد  قال : قال رسول هللا    عن أيب هريرة   6
 إىل املساجد وانتظار الصالة بعد ا "قالوا: بلى اي رسول هللا قال: ))إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلط

 الصالة فذلكم الرابط " 
 يقول: " إن هللا عز وجل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل،    قال مسعت رسول هللا    عن واثلة بن األسقع    7

 واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بىن هاشم، واصطفاين من بين هاشم "                 
    احللم، واألانةفيك خصلتني حيبهما هللا   “إن: ألشج عبد قيس    قال:      عن أيب سعيد اخلدري        8

   األول الفصل الدراسي    السادس األحاديث الشريفة املقرر حفظها للصف  
 

 شريفة املقرر حفظها للصف السادس الفصل الدراسي الثاين  
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 تعال. عرف اإلميان باهلل    س.  •

 له. هو االعتقاد اجلازم أبن هللا رب كل شيء ومليكه وأنه املستحق للعبادة وحده ال شريك    -
 ما يأتي:   س.  •

ْ
ل

ِّ
 عل

 إنزال اهلل تعال الكتب وإرسال الرسل.  .1
 من أجل دعوة الناس إىل اإلميان ابهلل تعاىل وعبادته وحده ال شريك له.   -

 املخلوقني. بصر اهلل تعال خيتلف عن بصر   .2
 ألن بصر هللا تعاىل حميط ابلكون كله خبالف بصر املخلوقني فإنه حمدود.  -            
   تعال؟ ما منزلة اإلميان باهلل    س.  •

 اإلسالم. من األصول االعتقادية وأمهها وعليه مدار  اإلميان ابهلل تعاىل هو األصل األول   -
 يناسبها. س. أكمل الفراغات اآلتية مبا   •

 ( بانفراده باأللوهية   بالربوبية واإلميان بانفراده    تعال واإلميان اإلميان بوجود اهلل  ).........يتضمن اإلميان ابهلل تعاىل   .1
 ( اهلل عن املؤمنني   ودفاع اخلريات والربكات    الطيبة وحلول األمن التام واحلياة    )حتقيق ........تعاىلمن مثرات اإلميان ابهلل   .2
   يأتي. ضع الرقم املناسب من اجملموعة )أ( أمام ما يناسبه من اجملموعة )ب( فيما    س.  •

 م  )أ( النص الشرعي  م  أدلة وجود اهلل تعال ووحدانية 
ُ أَنهُه اَل ِإلََه ِإاله ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما   3 دليل الشرع   1 اِبْلِقْسِط()َشِهَد اَّلله
 2 خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون(   )أم 4 دليل الفطرة 
َفاُُلَا(  2 دليل العقل   3 )َأَفاَل يَ َتَدب هُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأق ْ

 4 )ما من مولود إال يولد على الفطرة(   قال رسول هللا   1 هللا تعاىل لنفسه شهادة  
 وما مظاهرها؟   املستفادة؟ ما القيمة    س.  •

 اإلميان ابهلل تعاىل   -     املستفادة: لقيمة  ا     
 أطيع هللا وال أعصيه   - أحرص على اإلميان ابهلل تعاىل              -       ا: ــــ ـ ـــــمظاهره             
 

 

األوىل: جمال العقيدة الوحدة   
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 (؟ س. ما معىن كلمة التوحيد )ال إله إال اهلل  •
 كلمة التوحيد: ال إله إال هللا ومعناها: أنه ال معبود حبق إال هللا.     -

 س. ما أركان كلمة التوحيد؟  •
 تعاىل ) إال هللا ( : إثبات األلوهية هلل  إلثباتا                إله(    )النفي األلوهية عن غري هللا تعاىل  النفي:  -

 التوحيد. اكتب فضائل كلمة    س.  •
 أفضل الذكر.    -         أعلى شعبة من شعب اإلميان.                 -

 يوم القيامة.   هبا حتصل شفاعة النيب    -         هي السبيل لدخول اجلنة.                      -           
 اهلل؟ ما شروط ال إله إال    س.  •

       احملبة-       اإلخالص -       الصدق -  االنقياد  -            القبول -           اليقني -العلم             -
 اآلتية: اكتب مضاد الكلمات    س.  •

 احملبة  اإلخالص  الصدق  االنقياد الكلمة 
 الكراهية  اخلداع  الكذب العصيان  ضدها 

   التايل: ما يناسبها من النصوص الشرعية يف اجلدول    القوسني أمام ضع كل عبارة مما بني     س.  •
 اجلنة( دخول    -الذكر  )أفضل                                                          

 العبارة  النص الشرعي  م 
 دخول اجلنة   - شهد أن ال إله إال هللا خملصاً من قلبه دخل اجلنة(   )من  قال    - 1
 أفضل الذكر    - هلل( الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء احلمد   )أفضل  قال    - 2
 يناسبه. أكمل ما يأتي مبا    س.  •

   )اإلميان(........................................................كلمة التوحيد هي أعلى شعب .1
 ( األذى عن الطريق   )إماطة ....................................................................أدىن شعب اإلميان .2
 وما مظاهرها؟   املستفادة؟ ما القيمة    س.  •

 فضل التوحيد.   -  املستفادة:القيمة  
 أطيع هللا وال أعصيه.   - أحرص على حتقيق كلمة التوحيد                      -  رها: ـــــ ـ ــــمظاه            

األوىل: جمال العقيدةالوحدة   
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 س. ما مفتاح العبادة؟  •

  الطهارة وهي مفتاحاً ألول عبادة وهي الصالة.  -
 ص احلديث الشريف:  ن         

 قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاثً    ، أن النيب  عن أيب هريرة       
 فإنه ال يدري أين ابتت يده "                                                 

 معاين الكلمات 
 معناها  الكلمة 
 صحا من نومه   - استيقظ 
 يدخل   - يغمس 
 األشياءالوعاء الذي حتفظ فيه    - اإلناء 
 املقصود: رمبا ملست يده موضعاً غري طاهر من جسمه   - يده؟ أين باتت  

 ماذا تعرف عن راوي احلديث؟   س.  •
 عبد الرمحن بن صخر الدوسي  - امسه 

 أبو هريرة  - شهرته 
 حديثاً    -5374روى عن النبي  

 االغتساالت؟ ما أنواع    س.  •
 اجلنابة واحليضمثل االغتسال من    - االغتساالت الواجبة 
 مثل االغتسال لصالة اجلمعة والعيدين  - االغتساالت املسنونة 

 اإلسالم. عدد بعض جماالت النظافة يف     س.  •
 االعتناء ابلزينة والتطيب   - الوضوء للصلوات اخلمس   -
 غسل اليدين ثالاثً بعد االستيقاظ من النوم.   - نظافة الفم واألسنان   -

 

 

األوىل: جمال احلديث الشريفالوحدة   
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:   س.  •
ْ
ل

ِّ
 الصغار. انتشار اإلصابة بالرمد عند األطفال    عل

 ثبت طبياً أن األطفال يستيقظون من النوم فيجعلون أصابعهم يف أعينهم قبل غسلها.  -
   النظافة. عدد أنواع    س.  •

 املكان     نظافة    -                        البدن       نظافة    -                                 نظافة الثياب     -
 ( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأتي :         (  أمام العبارة الصحيحة وعالمة )        ضع عالمة )   س.  •

 (            )               الطهارة مفتاح أول عبادة يف اإلسالم.                             .1
 (          )       النظافة مطلوبة يف مجيع األوقات.                                                         .2
     (        )                                  املسلم يتناول الطعام بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة.    .3
 (         )                                غسل اليدين مع دلكهما يقوى الدورة الدموية. .4

 وما مظاهرها؟   املستفادة؟ ما القيمة    س.  •
 النظافة  -     : القيمة املستفادة  

 أحافظ على الغسل الواجب واملسنون   -        أحرص على النظافة دائماً        -    : رها  ـــ ــ ــــــمظاه             
 

 
 

 
 

 

 
 

 بالطهارة؟ كيف اهتم اإلسالم    س.  •
 الصالة. أبن جعل الطهارة نصف اإلميان وجعلها شرطاً من شروط صحة    -

     اإلنسان؟ مب يتطهر    س.  •
 املاء. سخر هللا تعاىل لإلنسان ما يتطهر به وهو    -

ف    س.  •
ِّ
      الطهارة. عر

 جناسة. هي رفع ما مينع الصالة من حدث أو   -
 احلدث؟ إل كم قسم ينقسم    س.  •

 هو ما يوجب الوضوء.        : أصغر. حدث  1         نوعني: احلدث    -
 هو ما يوجب الغسل.      : أكرب. حدث  2                                     

 

 الفقه األوىل: جمالالوحدة 
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   لطهارة؟ ما أنواع    س.  •
 يقصد هبا طهارة القلب من الذنوب.   :معنوية   -

  اجلوارح وهي أعضاء جسم اإلنسان.  ة: طهار ية ـــ حس   -           
 الطهارة. احلكمة من مشروعية    س. بني  •

 اجلمعة. احلض على الغسل يف يوم   - 3 اإلميان. جعل الدين الطهارة نصف    - 1
 الثياب.الوصية بنظافة وطهارة    - 4 الصالة. األمر ابلوضوء ألجل    - 2
 املياه. عدد أنواع    س.  •

 ومثاله كل ما نزل من السماء   النجاسة، يصح به الوضوء ويزيل    الذياملاء    - املاء الطهور  1
 والربد.أو نبع من األرض كماء األمطار والبحار واألهنار والثلج 

 املاء الطاهر  2
 املاء الذي تغري طعمه أو لونه أو   لغريه وهو  غري مطهروهو الطاهر بنفسه    -

 شيء طاهر كالصابون أو الزعفران  رحيه مبخالطته                

 املاء النجس  3
 أو كثري وتغري هبا أحد أوصافه وهو ما وقعت فيه جناسة قليل كان    -

 (.   )لونه، طعمه، رائحته   
 واخلبث؟ ما حكم استعمال املاء النجس يف الطهارة من احلدث    س.  •

 للضرورة. املاء النجس ال يرفع احلدث وال يزيل اخلبث وحيرم استعماله إال    -
   أوصافه؟ما احلكم إذا وقع يف املاء جناسة ومل تغري أحد    س.  •

 يبقى املاء طهور وجيوز استعماله.   -
 بعد كل عبارة مما يأتي :    جيوز(   أو ال   )جيوز اكتب كلمة    س.  •

 (        ال جيوز   التطهر مباء تغري طعمه بسبب خمالطته شيئاً طاهراً                                              ) .1
 (     جيوز        )                                               احلدث.استخدام ماء البحر املاحل يف رفع   .2
 (    جيوز      )               توضأ أمحد من ماء كثري وقعت فيه جناسة مل تغري لونه أو طعمه أو رائحته            .3

  
   وما مظاهرها؟   املستفادة؟ ما القيمة    س.  •

 الطهارة. -       املستفادة:القيمة  
 واملعنوية. أبتعد عن النجاسة احلسية    -        احلدث. أحرص على الطهارة من    -        ا: ــــــــــ مظاهره            

 


