شيت الصف السادس اإلبتدائي
أوال من درس الحرية والمسئولية -:
قال رسوال هللا صل هللا عليه وسلم :
*مثل القائم علي حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها
فكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا علي من فوقهم *

أ_ هات ما يلي :
مرادف القائم, ...........:مثل,.....حدود هللا, ............استهموا, .............مروا...........
,استقوا, ...........الخرق, ...........لم نؤذ, .......ما أرادوا, ........أخذوا علي أيديهم.........
مضاد القائم علي حدود هللا, ..........أصاب,..........مروا,..........هلكوا,..........نؤذ.....

جمع
مثل........سفينة..........خرق..........نصيب...........أسفل.........أعلي.........قوم.........
مفرد الذين, .......قوم ..........

أجب :
-1ما مفهوم الحرية في اإلسالم؟
.........................................................
-2بم شبه الرسول القائم علي حدود هللا والواقع فيها؟
.........................................................
-3كيف اقتسم القوم السفينة ؟
.........................................................................
-4لماذاتأذي أهل الطابق األعلي من األسفل؟
..........................................................................

-5ما الذي كان عزم عليه أهل الطابق األسفل حتي ال يؤذوا من فوقهم من أهل السفينة؟
.........................................................................
-6ما الذي كان يجب عليهم حتي ال يؤذوا من فوقهم؟
..........................................................................
-7ما الذي يشير إليه خرق السفينة؟
..........................................................................
-8ما الفرق بين أخذوا علي أيديهم-أخذوا بأيديهم؟
...........................................................................

ما الجمال في-:
-1القائم علي حدود هللا –الواقع فيها؟
...........................................................................
-2أعالها-أسفلها؟
...........................................................................
-3لو أنا اخرقنا في نصيبنا خرقا؟
..........................................................................
-4تركوهم-أخذوا علي أيديهم؟
..........................................................................
-5وإن أخذوا علي أيديهم؟
.........................................................................

ثانيا(النحو)
اقرأ,ثم أجب.
أرسل أبوك إلي أخيك المسافر رسالة مألى بالحنين والشوق,فرد أخوك علي أبيه برسالة مماثلة حمله فيها
السالم واألشواق إلي كل األهل ,وبخاصة إلي ابن أخيه صاحب الشخصية المرحة والمحبوبة.

-1أعرب ما يلي-:
األهل......................................
برسالة....................................

-2استخرج-:
كل اسم من األسماء الخمسة وأعربه,
......................................................................................................
......................................................................................................

أجب -:
-1اجعل األسماء اآلتية مرة بالحركات ومرة بالحروف في جمل من عندك.
أب .................................,...................................
أخ.................................,.....................................
حم..................................,....................................
فو..................................,....................................
ذو..................................,....................................

-2ادخل كان مرة إن مرة اخري علي الجمل اآلتية وغير ما يلزم
-1أبوك رجل محترم
.........................................,........................................
-2أخوك ذو الخلق محترم
...........................................,.......................................
-3فوك نظيف
...........................................,.......................................

-3صوب الخطأ -:
-1المهذب ال ينطق فاه بالكذب...................................
-2تحترم الزوجة حموها.........................................
-3كان فاك ذي منطق مقنع......................................
-4لعل ذي العلم محترم..........................................
 -4أعرب كلمة أبي في كل جملة مما يلي :
-1مررت علي أبي بكر.........................................
-2مررت علي أبي.............................................

