
 7 من 1 صفحة 

 

 مذكرة مراجعة المتحان نهاية الفصل الدراس ي األول 

 السادسالصف: 

 السنة الدراسية

2018-2019 

 املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 الدروس املتضمنة لالمتحان النهائي:

 ) للدراسة و الحفظ ((  12 – 1)  الواقعةعلوم القرآن : سورة  -

 الساكنةأحكام التجويد : امليم  -

 ) للدراسة و الحفظ ( الصيام ُجنةالحديث الشريف:  -

 اإليمان باليوم اآلخرالعقيدة:  -

 أنواع الصيامالعبادات :  -

 سيدنا موس ى عليه السالم:  السير و الشخصيات -

 

 

 

 

 

 

 



 7 من 2 صفحة 

 والحفظللدراسة (  12 – 1) الواقعةسورة 
 

 : عةالواقاآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

......................................................... ( 1) ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعة   قال تعاىل : ))
................................................................................................

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

 (( (12) ِف َجنَّاِت النَِّعيمِ  ......................................................................
 عظيمصدق اهلل ال

 

 :لكلمة و معناها فيما يليصل بين االسؤال الثاني: 

 املعنى  الكلمة

 زلزلت أ  الواقعة 1

 القيامة ب  رّجت 2

ا ج  هباء   3
 
 أصناف

ا 4 ا د  أزواج   غبار 

السؤال الثالث: صنفت اآليات الكريمة الناس يوم القيامة إلى ثالثة أصناف، صنفين في الجنة و صنف في النار. 

 هذه األصناف.اذكر 

 ........................................................الصنف األول ...................................... و هم .......................................................... -

 ......................................................................................................................................... و هم ............... الثانيالصنف  -

 .................................................................... و هم ..........................................................الثالث ........................الصنف  -

  .الكريمة اآليات امإليه ترشد فائدتين استنتج: الرابعالسؤال 

1. .............................................................................................................. 

2. .............................................................................................................. 

 صفحة القرآن الكريم

29 



 7 من 3 صفحة 

 امليم الساكنة
 

 : ما املقصود بإدغام امليم الساكنة ؟السؤال األول 

 
 ........................ في امليم ........................أي إدخال امليم ......

 
 ........................ بحيث يصيران حرفا

 
 ... مشددا

 

 :صل بين الحكم وحروفه فيما يلي السؤال الثاني:

 

 جميع الحروف ماعدا الباء وامليم  إدغام املتماثلين 

 حرف امليم  اإلخفاء الشفوي 

 حرف الباء  اإلظهار الشفوي 

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي :السؤال الثالث: 

 ( وِبهِ حكم امليم الساكنة في قوله تعالى
ُ
ل
ُ
 (  :َمَرض   م  ِفي ق

 اإلخفاء الشفوي  -3  إدغام املتماثلين  -2  هظاار الشفوي اإل  -1

 

 ( َدُهمحكم امليم الساكنة في قوله تعالى يَّ
َ
هُ  َوأ ن   ( :ِبُروٍح ِمِّ

 اإلخفاء الشفوي  -3  إدغام املتماثلين        -2  اإلهظاار الشفوي       -1

 

 ( م  حكم امليم الساكنة في قوله تعالى
َ
ل
َ
َر  أ

َ
َك ت َعَل َربُّ

َ
 ف

َ
ف ي 

َ
 ( :ِبَعاٍد ك

 اإلخفاء الشفوي  -3  إدغام املتماثلين        -2  اإلهظاار الشفوي       -1

 

 السؤال الرابع: صحح العبارة التالية :

 ( ) تدغم امليم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء ، وتخفى إذا جاء بعدها حرف امليم

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

 

 

 

 

 صفحة القرآن الكريم
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 7 من 4 صفحة 

 ( والحفظللدراسة ) الصيام ُجنة
 

 أكمل الحديث الشريف اآلتي: : السؤال األول 

 و سلم قال: ) الصيام ُجنة فال ههللا صلى هللا عليه و آله و صحب عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رسول 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. ) 

 ما معنى الكلمات التالية::  الثاني السؤال

 ........................................................:       / ُجنة1

 ........................................................:     / يرفث2

 ........................................................:   / يجهل 3

 ........................................................:   لوف/ خ4

 

 السؤال الثالث: أكمل ما يلي:

 الباب الذي يدخل منه الصائمون الجنة هو باب ............................................ .1

 إذا تعرض الصائم للسب و اإلساءة فعليه أن يقول......................................... .2

  .الحديث الشريف امإليه رشدي فائدتين استنتجالسؤال الرابع: 

1. ............................................................................................................ 

2. ............................................................................................................ 

 

 صفحة احلديث الشريف

36 



 7 من 5 صفحة 

 اإليمان باليوم اآلخر
 

ا منها .يعرف اليوم اآلخل األول : السؤا  ر بأسماء أخرى اذكر أربع 

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

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

 أكمل ما يلي :السؤال الثاني : 

 

 .... على كل مسلم ، وهو ركن من أركان ....................اإليمان باليوم اآلخر ................................. 

 

 .... من ..... ......................... واحد، وهو أدق من ..على نار جهنم منصوب .... ................الصراط هو..................... 
 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي : ×الصحيحة ، وعالمة )   ( أمام العبارة  √: ضع عالمة )  الثالث السؤال
 

   د املوت من البعث والحشر والحساب اإليمان باليوم اآلخر هو اإليمان بما أخبر به هللا ورسوله مما يكون بع(  )1

 والجنة والنار.                    

 .سمي يوم القيامة بهذا االسم الن الناس يقومون فيه لرب العاملين ليحاسبهم(  )2

 .ينقسم الناس يوم القيامة إلى خمسة أصناف على حسب أعمالهم(  )3

 .ال يعلم أحد من الخلق موعد اليوم اآلخر(  )4

 

  موعد اليوم اآلخر عن الناس.لم أخفى هللاعلل: ال الرابع : السؤ 

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

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

 

 

 صفحة العقيدة
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 7 من 6 صفحة 

 نواع الصيامأ

 
 

 ما معنى الصيام؟:  األول السؤال 

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

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

 .ثالثة شروط شروط اذكرهاوب الصيام لوجالسؤال الثاني: 

1........./.......................................................... 

2..................../............................................... 

3........./.......................................................... 

 

 ( في الخانة املناسبة في الجدول التالي : √) واجب / تطوع ( بوضع عالمة ) : حدد نوع الصيام  لثالثاالسؤال 

 

 الصيام
 نوعه

 تطوع واجب

   صيام يوم عرفة

   صيام يومي اإلثنين والخميس

   صيام شهر رمضان

   صيام الكفارات

 
 السؤال الرابع: اذكر فائدتين من فوائد الصيام.

1........./...................................................................................................... 

2..................../........................................................................................... 

 

 صفحة العبادات

34 



 7 من 7 صفحة 

 سيدنا موس ى عليه السالم

 

 ماذا فعلت أم موس ى إلنقاذ ابنها من القتل ؟: األول  السؤال

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

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

 

 ( أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي : ×الصحيحة ، وعالمة )   ( أمام العبارة  √عالمة )   : ضعالثاني السؤال
 

 .أمر فرعون بذبح كل مولودة أنثى لبني إسرائيل(  )1

 وتوجه إلى مدين(  )2
ً
 .خرج موس ى من مصر خائفا

 .كلم هللا عز وجل نبيه موس ى في مكان يقال له طور سيناء(  )3

ااهلل و آمن فرعون ب(  )4
ً
 .اصالًح  اتبع موس ى عليه السالم وصار ملك

 

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي : الثالث: السؤال

 : ملك ظالم يقال له 
ً
 كان يحكم مصر قديما

 فرعون  -3   قيصر       -2   كسرى    -1

 

 : هرب موس ى عليه السالم من مصر وتوجه إلى بلدة يقال لها 

 سبأ -3        مدين         -2   بصرى  -1

 

 هللا نبيه موس ى عليه السالم ببعض املعجزات ، اذكر أثنين منها .أيد  الرابع:  السؤال

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

 

 

 صفحة السير والشخصيات

59 


