
 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

قصة من نبع الماء بين 
   يديه 

دالئل نبع الماء بين يديه 
   علي نبوته 

ورحمته  فضل النبي 
  بأمته .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

   بي تكثير الماء بين يدي الن  الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   أمأل الجدول التالي بالمطلوبأمأل الجدول التالي بالمطلوبأمأل الجدول التالي بالمطلوب: : :    بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  



   أمأل الجدول التالي بالمطلوبأمأل الجدول التالي بالمطلوبأمأل الجدول التالي بالمطلوب: : :    بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  

الشرك وأنواعه  وقف المائ في سبيل الله   الدرسالدرس
ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

 ماذا تعرف عن عثمان بن عفان رض الله عنه ؟
.................................................................................................  

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

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

قدم المدينة  أن رسول الله  اكمل : عن عثمان بن عفان 
وليس بها ماء  يستعذب غير بئر رومة فقال : ( 

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

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

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



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

قصة من تكثير الطعام 
   بين يديه 

دالئل تكثير الطعام بين يدي 
في زيادة االيمان  النبي 

  واليقين .

عجاز في بين وجه األ
تكثير الطعام بين يديه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

أمثلة على الشرك في األلوهية  تكثير الطعام بين يدي النبي   الدرسالدرس

ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   أمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوب: : : بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك
 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



مل الرسول صلى مل الرسول صلى مل الرسول صلى بنماذج من تعابنماذج من تعابنماذج من تعا   أمأل الجدولأمأل الجدولأمأل الجدول: : : لتعاون مع أفراد مجموعتكلتعاون مع أفراد مجموعتكلتعاون مع أفراد مجموعتكبابابا

   الصغارالصغارالصغار   الله عليه وسلم معالله عليه وسلم معالله عليه وسلم مع

    

   عرف علي جابر   االستفادة من الحديث   معني طعام واحد 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

أمثلة على الشرك في األلوهية        الجود بالطعام   الدرسالدرس

ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

  في المدينة  حفظه   أثناء الهجرة حفظه   قبل الهجرة  حفظه 
.........................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

الشرك األ        حفظ الله لنبيه   الدرسالدرس

ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   :::   أمأل الجدولأمأل الجدولأمأل الجدول: : : بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



  أكمل الحديث أكمل الحديث أكمل الحديث : :: :: :بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

   

 

الشرك األصغر والشرك الخفي         أسباب حفظ الله لعبده   الدرسالدرس

ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنههما قال ( 
يوما فقال : ياغالم إني  كنت خلف رسول الله 

أعلمك 
..................................................كلمات

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

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

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

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

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



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

  ...........................................................:...  حكم محبة النبي 
......................................................................................  

  ..............................................:................. أذكر دالئل محبته 
.......................................................................................  

  :له  صور من محبة أصحاب النبي 
١ -............................................................................  
٢ -..............................................................................  
٣ -................................................................................  
٤ -................................................................................  
٥ -........................................................................  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

   محبة النبي   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



   أكمل ما يليأكمل ما يليأكمل ما يلي   :::بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



  أقترح عنوانا للدرس :أقترح عنوانا للدرس :  :::بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

 قال :  (  فو الذي  أن رسول هللا أكمل  :  عن أبي هريرة 
نفسي بيده اليؤمن  

 .........................................................................٢
 .........................................................................٣

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

  

    )٢(   محبة النبي   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



  م المادة :معل
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

   أذكر االستفادة من الحديث :  

١ - ..................................................................
..................................................................

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



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

معني الصالة علي النبي 
   

فضل الصالة علي النبي 
  

  صفة الصالة عليه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

   الصالة علي النبي   الدرسالدرس
  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



      أمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوب   بالتعاون مع أفراد مجموعتك،بالتعاون مع أفراد مجموعتك،بالتعاون مع أفراد مجموعتك،
 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



   ماذا تعرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا تعرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا تعرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص    بالتعاون مع أفراد مجموعتك،بالتعاون مع أفراد مجموعتك،بالتعاون مع أفراد مجموعتك،

  

 

النفاق االعتقادي    فضل الصالة علي النبي   الدرسالدرس
ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

عليه النبي صلى الله أنه سمع رضي الله عنهما بن العاص عن عبدالله بن عمر  أكمل الحديث
إذا سمعتم المؤذن  ((  يقول وسلم 

((.......................................................................   

  

  من ارشادات الحديث :

١ - ........................................................................................ 

  

٢ - ........................................................................................ 

  

٣ - ........................................................................................ 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

عرف فضالة بن عبيد   االستفادة من الحديث  معني يدعو في صالته 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

  من مواطن الصالة علي النبي   الدرسالدرس
  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



      أمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوب:  :  :  بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك
 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

-...............................  

 
  
  



      أمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوب:  :  :  بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك
 

   

من نواقض اإلسالم (األول )  في صالته نبي اسي بالتأ  الدرسالدرس

ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

الله  يرض مالك بن الحويرث أكمل الحديث  عن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( قال   عنه

ليكم فأقيموا فيهم أرجعوا إلي أه
.....................................................

.............................. ((  

  من ارشادات الحديث:

١-...............................  

٢-..................................  

٣-...................................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

من مظاهر التأسي و   بي فضل متابعة الن  معني األسوة 
  االقتداء به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

   التأسي بالنبي   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



   أمأل الجدول بالمطلوب أمأل الجدول بالمطلوب أمأل الجدول بالمطلوب :  :  :  بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك
 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  
  



  أمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوبأمأل الجدول بالمطلوب:  :  :  بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

      

الناقض الثالث والرابع   بأهل بيته  وصية النبي   الدرسالدرس
ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

الله عنه  عن النبي صلى الله عليه رضي  زيد بن أرقم أكمل الحديث عن 
 أال أيها الناس ، قإنما أنا بشر يوشك أن يأتي وسلم قال ((

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

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

......................................................((..........................  

  من ارشادات الحديث :

١ -..................................................................................  

٢ -..................................................................................  

٣ -.................................................................................. 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

نماذج من محبة الصحابة   حقوق أهل بيت النبي   فضل أهل بيت النبي 
  ألهل بيت النبي  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

  أهل بيت النبي   الدرسالدرس
  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



   أمأل الجدول بالمناسبأمأل الجدول بالمناسبأمأل الجدول بالمناسب   أفراد مجموعتك،أفراد مجموعتك،أفراد مجموعتك،بالتعاون مع بالتعاون مع بالتعاون مع 
 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  



   أمأل الجدول بالمناسبأمأل الجدول بالمناسبأمأل الجدول بالمناسب   مجموعتك،مجموعتك،مجموعتك،   بالتعاون مع أفرادبالتعاون مع أفرادبالتعاون مع أفراد
  

   

مظاهر توقير أصحاب النبي   حقوق أصحاب النبي   فضل الصحبة 
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الناقض الخامس والسادس  أصحاب النبي   الدرسالدرس

ست دقائق  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 



 

  ثانيال/  الفصل الدراسي      حديث وسيرة/  المادة  االبتدائيسادس ال/   الصف
 

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  
  

  النهي عن سب الصحابة   الدرسالدرس
  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



   أكمل الحديث وأكتب االرشاداتأكمل الحديث وأكتب االرشاداتأكمل الحديث وأكتب االرشادات   ،،،بالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتكبالتعاون مع أفراد مجموعتك

 

  معلم المادة :
......................... 

  : درجة المجموعة
......................

  : اسم المجموعة
............................... 

  لله صلى الله عليه وسلم  قال أن رسول ا أب هريرة عن 

  .............. التسبوا أصحابي ، ال تسبوا أصحابي ، (( 

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

...........................................................................
.......................((..............................................  

  من ارشادات الحديث :

١ -......................................................................  

٢ -......................................................................  

٣ -...................................................................... 


