رْؤي ُتناَ :تعليم متميٌز ومع َتمٌد َدولًِّيا ِبه ِوَّي ٍة ِإس ِ
المَّي ٍة
ْ ٌ ّ َ ُْ َ ْ
ُ
ُ َ
ْ
ُر ْؤيَتُنا :تَعْلي ٌم متمي ٌّز َو ُم ْعتَ َمدٌ دَوْ ِليًّا بِ ُه ِويَّ ٍة إِ ْ
سالمِ َّي ٍة

دائرة الدّراسات األدبيّة
تدريبات إغنائيّة في مادّة التّربية اإلسالميّة لل ّ
صفّ السّادس
الفصل الدّ
راسي األوّ ل 1029/ 1028
ّ

تدريبات إغنائيّة في التّربية اإلسالميّة

اسم ّ
الطالبـــ  /ــة......................................................................:
ال ّ
صفّ ..................................................................................:

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذه المادّة اإلغنائيّة إلى تدريب ّ
الطالب على أنماط أسئلة اختبار نهاية الفصل الدّراسي األول ،وهي
ليست بديلة عن كتاب ّ
الطالب ،كما أنّها ال تُغني ــ قطعًا ــ عن مراجعته؛ لالستعداد الختبار نهاية الفصل ،مع
ي األول  8102 / 8102م.
ضرورة مراعاة جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ

صفحة  1من  6دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

لسادس
للص ّ
ّ
فا ّ

األول :الت ّفسير
ال ّ
سؤال ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (دًلئل قدرة هللا تعالى) ،شاهد الفيديو التّالي ،ث ّم أجب
ّ
عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=rjG6WLm5fzg

أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1المخلوقات الكونيّة دليل عظيم قدرة هللا تعالى ودقّة صنيعه.

(

)

ي) :البحار( .
ي) في قوله تعالىَ ( :وأ َ ْلقَى فِي ْاأل َ ْر ِ
ض َر َوا ِس َ
 - 2معنى كلمة ( َر َوا ِس َ

)

ع َمد) ،اشرح اآلية الكريمة بأسلوبك.
ت ِبغَي ِْر َ
س َم َوا ِ
ب  -قال تعالىَ ( :خلَقَ ال َّ
)

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

جـ  -استنبط من اآليات الكريمة ا
دليال كونيًّا على وجود هللا تعالى وقدرته.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ثانياا :من خالل دراستك لدرس (وصايا ربّانيّة) ،شاهد الفيديو التّالي ،ث ّم أجب عن
األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=Or4ZDcXa9so

أ  -اكتب معاني المفردات اآلتية:
َوهنًا:

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

َوفِصاله:

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

ب  -قال تعالىَ ( :ولَقَ ْد آت َ ْينَا لُ ْق َم َ
ان ا ْل ِح ْك َمة) ،ما المقصود بالحكمة في اآلية الكريمة؟
...................................................................................................................................................................

صفحة  2من  6دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

لسادس
للص ّ
ّ
فا ّ

شريف
سؤال الث ّاني :الحديث ال ّ
ال ّ
بالقوة وترك العجز) ،اقرأ الحديث الشّريف ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه:
من خالل دراستك لدرس (األمر
ّ

ي َخي ٌْر َوأ َ َحبُّ ِإلَى ه ِ
اَّلل ِم ْن ْال ُمؤْ ِم ِن
عن أبَي ُه َر َ
يرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا ﷺْ ( :ال ُمؤْ ِم ُن ْالقَ ِو ُّ
علَى َما يَ ْنفَعُ َكَ ،وا ْستَ ِع ْن بِ ه ِ
ش ْي ٌء َف َال
صابَ َك َ
ال ه
يفَ ،وفِي ُك ّل َخي ٌْرْ .
اح ِر ْ
ض ِع ِ
ص َ
اَّلل َو َال ت َ ْع َج ْزَ ،و ِإ ْن أ َ َ
ش ْي َ
اَّلل َو َما شَا َء فَعَ َل؛ فَإ ِ هن لَ ْو ت َ ْفت َ ُح َع َم َل ال ه
تَقُ ْل :لَ ْو أَنِّي فَعَ ْلتُ َكانَ َكذَا َو َكذَاَ ،ولَ ِك ْن قُ ْل :قَدَ ُر ه ِ
ان).
ط ِ

أ  -بيّن مفهوم ك ّل من:
القوي:
 المؤمنّ
 -وًل تَعجز:

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

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

ب  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1الخيرموجود في المؤمن ما دام اإليمان موجودًا فيه.

(

)

ي يسمح لوساوس ال ّ
شيطان أن تُضعف ه ّمته وعزيمته.
 - 2المؤمن القو ّ

(

)

 - 3توفّي راوي الحديث ال ّ
شريف عام  58هـ.

(

)

صا عن راوي الحديث الشّريف (أبي هريرة)
جـ  -شاهد الفيديو التّالي ،ث ّم اكتب مل ّخ ا

رضي هللا عنه.

https://www.youtube.com/watch?v=ceu5s9klYnc
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

صفحة  3من  6دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

لسادس
للص ّ
ّ
فا ّ

سؤال الث ّالث :العقيدة اإلسالميّة
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (اإليمان باليوم اآلخر) ،ومشاهدة الفيديو التّالي أجب عن األسئلة اآلتية:

https://www.youtube.com/watch?v=3Sn1oeCQBDU

أ  -ما المقصود باإليمان باليوم اآلخر؟
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ب  -ما الحكمة من الحساب يوم القيامة؟
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

جـ  -ضع إشارة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وإشارة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1ال توجد أدلّة على وجود يوم القيامة.

(

)

 - 2الغاية التي من أجلها خلق هللا تعالى النّاس هي الت ّكاثر وزيادة النّسل.

(

)

 - 3وصف هللا تعالى مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم؛ حتّى نتخيّلها ونتهيّأ لها.

(

)

المدرسي صفحة  ،84عدّد بعض مشاهد يوم القيامة.
بالرجوع إلى الكتاب
دّ -
ّ
-1

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

-2

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

-3

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

- 4

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

صفحة  4من  6دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

لسادس
للص ّ
ّ
فا ّ

الرابع :الفقه وأصوله
ال ّ
سؤال ّ
من خالل دراستك لدرس (أحكام النّجاسات) ،ومشاهدة الفيديو التّالي أجب عن األسئلة اآلتية:

https://www.youtube.com/watch?v=hFbS58MjBx0

عرف النّجاسة.
أّ -
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ب  -هات ا
مثاًل على ك ّل من:
 - 1النّجاسة العينيّة:

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

 - 2النّجاسة ال ُحكميّة:

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

جـ  -اكتب بجانب ك ّل نوع من أنواع النّجاسات كيفيّة تطهيرها.
النّجاسة
اإلناء الذي أكل منه كلب

كيفيّة تطهيرها

دم كثير أصاب س ّجادة البيت

د  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1المقصود باليسير من النّجاسة هو ما تعارف النّاس أنّه قليل.

(

)

 - 2االبتعاد عن النّجاسات والتّط ّهر منها يُبقي مجتمعنا نظيفًا.

(

)

صفحة  5من  6دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

لسادس
للص ّ
ّ
فا ّ

سيرة النّبويّة
سؤال الخامس :ال ّ
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (غزوة بدر الكبرى) ،ومشاهدة الفيديو التّالي أجب عن
األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=9nAyPbySqHw

أ  -بيّن موقف قريش حين بلغها خبر خروج المسلمين في إثر القافلة.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ب ( -الله ّم أنجز لي ما وعدّتني) ،من القائل؟ وما المناسبة؟
 -القائل:

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

 -المناسبة:

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

المدرسي صفحة  ،17ول ّخص نهاية المعركة.
جـ  -ارجع إلى الكتاب
ّ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

سؤال الخامس :اآلداب واألخالق
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (فضل الدّعاء وآدابه) ،أجب عن األسئلة اآلتية:
المدرسي صفحة  ،48ل ّخص فضل الدّعاء.
بالرجوع إلى الكتاب
أّ -
ّ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ي ﷺ يشتمل جوامع الدّعاء.
ب  -اذكر حديثاا من أحاديث النّب ّ
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

انتهت األسئلة
صفحة  6من  6دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

لسادس
للص ّ
ّ
فا ّ

