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 مراجعة التربية اإلسالمية أوراق                    

 2018ـ 2017 الدراسي العام        

 سادس ال:  الصف  -

 : .....................                                                                             الصف                                         : ...............................       الطالب اسم

   السُّؤاُل األََوُل : 

 اقرأ الحديث الشريف  ثم اجب عن األسئلة اآلتية ؟

 

 

 

     -ذكر معني كال مما يلي :ا -أ

                                                                                       

 الخروج عن ضوابط اإلستقامة  : فسوق - 2  الًسب والشتم      :سباب  ـ1

 اإلعتداء على المسلم خروج عن تعاليم اإلسالم-قتاله كفر : -3

 

-ذكر من الحديث ما يدل علي :اـ  ب   

 

العنف اللفظي .ـ 1  

  الشتمـ  2                                            الًسبـ  1 

 

لعنف المعنوي.ـ ا2  

  القتلـ  2                                       الضرب ـ  1

 

 

 

 

َعْبِد هللاِ ْبِن َمْسعوٍد أَنَّ النَّبِّي صلى هللا عليه وسلم قَاَل: )ِسبَاُب اْلُمْسِلم فُُسوٌق َوقِتالُهُ  عن 

 يهُكْفٌر(. متفق عل
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  -: وسائل ضبط النفس من النصوص الشرعية التاليةإكتب  -ج

 

 

 السؤال الثانى  : 

المساعدات اإلنسانية  خيرية في دولة اإلمارات التي ترعىأذكر ثالثة من المؤسسات ال-أ

-للمحتاجين حول العالم :  

ـ الهالل األحمر اإلماراتي  3ـ جمعية  دار البر   2ـ جمعية الشارقة الخيرية   1  

                                    

كيف تتعامل مع كال مما يلي                                                           -ب  

 جهة التواصل األسلوب اإليجـــــابي في التواصـــل

احترامهم وتقديرهم    المعلمون 

التحاور الجيد والكالم بلطفٍ    الزمالء 

أحترمه وال أشغله عن الطريق   السائق 

 

 النصــــوص الشـــرعية وســائل ضبط النفـــــــس

 

 الصمت عن الكالم السيىء

                                                         -:  قال

َأْو َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللهِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا )
(ِلَيْصُمْت   

)رواه البخاري ومسلم (      

 

 العفو والتسامح

 قال تعالي :-                              

ْفَح اْلَجِميل (  ) َفاْصَفِح الصه

    )الحجر :85(       

 

 العفو واألمر بالمعروف 

 قال تعالي :-                              

( ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ  )  

 )األعراف :119(
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 السؤال الثالث : ــ

إقرأ الحديث ثم إستخرج خمسة من فرائض الصالة . -أ   

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم َدَخَل اْلَمْسِجَد , فََدَخَل َرُجٌل 

. (اْرِجْع فََصّلِ , فَإِنَّك لَْم تَُصّلِ )فََصلَّى , ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَى النَّبِّيِ صلى هللا عليه وسلم فَقَاَل : 

اْرِجْع فََصّلِ , )لَّى , ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَى النَّبِّيِ صلى هللا عليه وسلم فَقَاَل : فََرَجَع فََصلَّى َكَما صَ 

إَذا قُْمَت )فَقَاَل : َواَلَِّذي بََعثََك بِاْلَحّقِ ال أُْحِسُن َغْيَرهُ , َفعَلِّْمِني , فَقَاَل :  -ثاَلثاً  - (فَإِنَّك لَْم تَُصلِّ 

, ثُمَّ اْقَرأْ َما تَيَسََّر معك ِمْن اْلقُْرآِن , ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكعاً , ثُمَّ اْرفَْع  إلَى الصَّالةِ فََكبِّرْ 

 َذِلَك فِي َحتَّى تَْعتَِدَل قَائِماً , ثُمَّ اُْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجداً, ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َجاِلساً . َواْفعَلْ 

(             )رواه البخاري ومسلم( ُكلَِّهاَصالتِكَ   . 

م ـ تكبيرة اإلحرا 1   

ـ قراءة سورة الفاتحة  2    

ـ الركوع  3    

ـ السجود  4    

ـ الطمأنينة  5    

 

 

-بين حكم كال من :ومكروهاتها  بعد دراستك لفرائض الصالة وسننها -ب  

 

 

ليكمل اللعب .أسرع في أداء الصالة وسجد سجدة واحدة ثم سلم ـ  1  

صالته باطلة ألنه ترك فرضاً من فرائض الصالة     

 

يلتفت أثناء الصــــــــالة .-2  

صالته صحيحة  ولكنه ينقص األجر    

 

قرأ الفاتحة في الصالة ولم يتبعها بسورة قصيرة .-3  

صالته صحيحة والينقص  األجر   
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  المنــــاسبةبالتعاون مع زمالئك أكمل بالعبارة  -ج   

 

 

 يبطل الصالة أوال يبطلها مكروه ينقص األجر أفعال الصالة

 .............................. مكروه ينقص األجر الحركة غير الكثيرة أثناء الصالة 

 ................................ مكروه ينقص األجر فرقعة األصابع 

 ................................ ينقص األجرمكروه  مسابقة اإلمام أو التأخر عنه

الصالة من غير وضوء او بوضوء 

 فاسد

 يبطل الصالة ............................

 يبطل الصالة  ........................... اإلسراع في الصالة وعدم الطمأنينة 

 

 

 بآداب الصالة . د ـ اكتب بعض النصائح لزمالئك تحثهم فيها على ضرورة اإللتزام

 ـ الصالة  في مكاٍن طاهر  1

 ـ لبس أفضل الثياب  2 

 ـ الخشوع في الصالة  3

 ضوء ـ اسباغ الو 4
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