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الحمد هلل رب الع�لمين وال�صللالة وال�صالم على اأ�صرف االأنبي�ء والمر�صلين 

نبين� محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين: 

اأخي الكريم : ولي اأمر الط�لب / للة 

ال�صالم عليك ورحمة اهلل وبرك�ته، اأم� بعد؛

فهذا كت�ب الط�لب لم�دة الفقه وال�صلوك لل�صف االأول االبتدائي،

الف�صل الدرا�صي الث�ني.

وهللو كتلل�ب يقرب  اإلى ابننلل� المب�رك االأحك�م ال�صللرعية لركن عظيم من 

اأرك�ن االإ�صللالم، وهو ال�صللالة، والتي ُتَعللدُّ الركَن الث�نَي من اأرك�ن االإ�صللالم بعد 

ال�صه�دتين، واأهمَّ االأرك�ن العملية، كم� يبين له اأحك�م الطه�رة التي هي مفت�ح 

هذا الركن العظيم.

وقد راعين� في هذا الموؤلف م� ي�أتي:

اأوال: التنويع في عر�ض الم�دة الدرا�صية.

ث�ني�: تقريب المعلومة من خالل االأ�صك�ل المن��صبة، والو�ص�ئل المتنوعة.

ث�لث�: م�ص�ركة الط�لب في الدر�ض.

رابع�: تنمية مه�رات التعلم والتفكير المن��صبة لهذه المرحلة. 

اأخي الكريم: ولي اأمر الط�لب/للة

اإنلله بقدر مت�بعتك لالبن الكريم، وحر�صك عليه، وموا�صلتك معلم ال�صف 

فللي المدر�صة؛ يكون انتف�ع ابنن� بهذا المقللرر، وتف�عله، و�صحة تطبيقه ب�إذن 

اهلل تع�لى.

 والذي ُنوؤّمُلُه اأن يكون م� يتعلمه عون� له ومر�صدا لي�صل - ب�إذن الّلله تع�لى 

- اإلللى ال�صعلل�دة فللي الدني� واالآخللرة. رزقن� الّلللله واإي�كم العلللم الن�فع والعمل 

د الّلله خط�كم وب�رك في جهودكم. ال�ص�لح و�صدَّ

الـمقدمة
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اأ�صرة الط�لب اأو الط�لبة  وفقكم اهلل:

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته

ن�ص�أل اهلل تع�لى اأن يكون هذا الف�صل الدرا�صي مثمرا ومفيدا لكم والأبن�ئكم 

االأعزاء.

وي�صعدنلل� اأن نو�صح لكللم اأنن� في تعليم م�دة )الفقلله وال�صلوك( نهدف اإلى 

اإك�ص�ب اأبن�ئن� المف�هيللم ال�صرعية، وال�صلوكي�ت الن�فعة، التي يحت�جونه� في 

حي�تهللم اليومية، وت�صهم في تهذيب اأخالقهم والتزامهم ب�أوامر الدين، فن�أمل 

منكم م�ص�ركة اأبن�ئكم في تحقيق هذا الهدف.

و�صتجللدون في وحدتين درا�صيتين من وحدات الكتلل�ب اأيقونة موجهة الأ�صرة 

الط�لللب اأو الط�لبللة، فيهلل� ر�ص�لللة تخ�صكللم، واأن�صطة متنوعللة يمكللن اأن ت�ص�ركوا 

اأبن�ءكم في تنفيذه�.

فهر�ض ت�صمين اأن�صطة اإ�صراك االأ�صرة في كت�ب الفقه وال�صلوك

دليل األسرة

رقم ال�صفحةنوع الفهر�ضالوحدة / الدر�ض

ال�ص�بعة/ الطه�رة 
8 ، 15تهيئة الوحدة: اأ�صرتي العزيزة

8 ، 9 ، 10 ، 15َن�َص�ط اأ�صري
الع��صرة/الركعة 

االأولى

36تهيئة الوحدة: اأ�صرتي العزيزة
36 ، 38، 39َن�َص�ط اأ�صري

الع��صرة/ الركعة 

الرابعة
48 ، 50َن�َص�ط اأ�صري
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الِفـْهـِرس

ُل: ْر�ُض االأَوَّ الدَّ
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�ِبَعُة: ه�َرُة والنَّظَ�فةالِوْحَدُة ال�صَّ 7الطَّ 1
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النََّظاَفة
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ُل: ْر�ُض االأَوَّ الدَّ

�ِني: ْر�ُض الثَّ الدَّ
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ْر�ُض الَخ�ِم�ض: الدَّ
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َمَرَن��ا اهلُل ِبَه��ا َهاَرُة  َواِجَب��ة اأَ الطَّ

)1( سورة المدثر: آية )4(

ُل1 ْر�ُس الأَوَّ ـَهـــاَرُةالدَّ  الطَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َهاَرِة َواإَزاَلِة النََّجا�َسِة،  اِبَعِة َواأََتَعلَُّم ِفيَها ُحْكَم الطَّ اأَْبَداأُ الَيْوَم ِدَرا�َسَة الِوْحدِة ال�سَّ

: اْبُنُكْم / ِاْبَنُتُكْم. َوَهذا َن�َساُطُ َن�ْسَعُد ِبَتْنِفيِذِه َمعاً. َمَع َواِفِر الُحبِّ

اأُ�ْسَرِتَي اْلَعِزيَزة

َن�َساُطُ اأُ�ْسِرّي

اس��تعرْض م��َع ابِنك/ابنِتك مقطَع الفيديو م��ْن خالِل رابِط 
الدرِس الرقميِّ الموجوِد في أعلى الصفحة.

)1(
˝ ِليُل َقْوُل اهلِل َتَعاَلى: ˚ َوالدَّ

َنَشاط

جائزة     واجبة     م�ستحبة
اَلة؟ َهاَرِة َقْبَل الصَّ ُحْكُم الطَّ

ِحيَحَة: ُن الإَجاَبَة ال�سَّ اأُلوِّ

GE41.G01.S2.FIQH.SB.indd   8 14/09/2019   9:20 AM



9

)1( أخرجه البخاري برقم )142(، ومسلم برقم )122(، ولزيادة )بسم اهلل( انظر فتح الباري 244/1.
)2( أخرجه أبو داود برقم )30(، والترمذي برقم )7(، وقال: حديث حسن غريب.

َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي

حاوِر ابَنَك/ابنَتَك عْن فواِئِد الطهارِة وإزالِة النجاسِة صحّيًا.

ى َهذا الَعَمُل  ُيَسمَّ
)اسِتْجَماًرا(

ى َهذا الَعَمُل  ُيَسمَّ
)اسِتْنَجاءً(

ُف مْخَرَج   ُأَنظِّ
الَبْوِل َوالَغاِئِط 

ِبالَماِء َحتَّى َتُزوَل 
َجاَسُة. النَّ

ُف مْخَرَج الَبْوِل   ُأَنظِّ
َوالَغاِئِط ِباألْحَجاِر َأْو 
بالَمَناِديِل َحتَّى َتُزوَل 

َجاَسُة. النَّ

     ِعْنَد ُدُخ�وِل الَخ�اَلِء 
)1(»                «

ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخ�اَلِء »                    « )2(

ْمُت ِفي َمْوُضوِع آَداِب َقَضاِء الَحاَجِة َأْن َأُقوَل: َتَعلَّ
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َهاَرِة ِمَن الطَّ

الُوُضوُء

اأَْحر�َض َعَلى َطَه�َرَة َبَدِني

اَلِتي َوَماَلِب�ِصي َوَمَك�ِن �صَ

الَماَلِبُسال�َبَدُن
اَلِة َمَكاُن الصَّ

َأ  َأتَوضَّ َأْن  َيِج�ُب 
ُه��وِر  الطَّ ِبالَم��اِء 

اَلِة. َقْبَل الصَّ

َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي

اطلْب من ابِنك/ابنِتك إحضاَر َأْش��َياَء يمكُن استخداُمها في 
إزالِة النجاسِة عِن البدِن والمالبِس ومكاِن الصالة.

َجاَسِة إَزاَلُة النَّ
ِبالَماِء َعن:

• الَبَدِن.
• الَمالِبِس.

اَلِة. • َمَكاِن الصَّ
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اِني2 ْر�ُس الثَّ ـَظــــاَفُةالدَّ النَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َظاَفة َنا َعَلى النَّ الإِ�ْسَلُم ِديُنُُ َيُحثُّ

َما اتََّسَخْت. ُف ِثَياِبي ُكلَّ ُأَنظِّ

َنَشاط1
ُر َعْن َراأِيي ِفيَها: َعبِّ حيَحِة َواأُ وَرِة ال�سَّ ُع َعَلَمَة )✓( َعَلى ال�سُّ اأَ�سَ

َنَشاط2
ْظَفاِري؟ َماَذا اأَْفَعُل اإَِذا َطاَلْت اأَ

ُم َأَنا ُأَقلِّ
َما َطاَلْت.  َأْظَفاِري ُكلَّ

ُمَها. ُأَقلِّ
ُمَها ِإلَّ ِإَذا اتََّسَخْت. َل ُأَقلِّ
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َظ�َفِة َداِئًم� الأَنَّ ِديَنَن�  اأَحِر�ُض َعَلى النَّ

َظ�َفِة االإ�ْصاَلميَّ َيْدُعوَن� اإَلى النَّ

ِم��ي َأَتَعاَوُن َم��َع َمْجُموَعِت��ي ِفي َتْنِظي��ِف الَفْصِل  بإْش��راِف ُمَعلِّ
َوُمَصلَّى الَمْدَرَسة.

َنَشاط

َنَشاط

3

4

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

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

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

الَم�ُء ِنْعَمة ِمْن ِنَعِم اهلِل َتَع�َلى

ُ َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى املَاِء ِعْنَد الْسِتْخَداِم؟ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعتي: ُأَبيِّ ِبالتَّ
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ْقِويم التَّ

َما ُم َأْظَفاِري ُكلَّ ُأَقلِّ
َجاَسَة ِمْن َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ُأِزيُل النَّ

ُأ ِبالَماِء َأَتَوضَّ

َما ُف ِثَياِبي ُكلَّ ُأَنظِّ

ُهور الطَّ

اتََّسَخْت
ِباْلَماِء َأِو ِباْلَمَناِديل

َطاَلْت

أ

َأْسَتْنِجي

ب

ُأُأَصلِّي َأَتَوضَّ

ُأَرتُِّب اأَلْفَعاَل اآلِتَية:
َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة:

ِجَسِة: أرسُم َداِئَرًة َعَلى اأَلْشَياِء النَّ
َعاب       -       الَغاِئط َراب       -       اللُّ الَبْول      -       التُّ

َأِصُل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمن الَعُموِد )ب(:

1

2

3

GE41.G01.S2.FIQH.SB.indd   13 12/09/2019   2:38 PM



14

.

  َل يِصحُّ الُوُضوُء إلَّ ِبَماٍء َطُهوٍر.

اَلِة. ْوِب َوالَبَدِن َوَمَكاِن الصَّ َجاَسَة َعن الثَّ اَلِة ُأِزيُل النَّ    َقْبَل الصَّ

َأْكُتُب الُجَمَل اآلِتَية: 5

َظاَفِة: َوِر الَِّتي َتُدلُّ َعَلى النَّ َأَضُع َعاَلَمَة )✓(  َعَلى الصُّ 4
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...........................................................................

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ ِلُتَكوِّ 6

ِجْسِمي َوَماَلِبِسي

َطَهاَرِة

َعَلى

َأْحِرُص

حاور ابنك/ابنَتك عنَدما َتذهبوَن ِفي نزهٍة بريٍة وأراَد ابُنك/
ابنُتَك قضاَء الحاجِة ولم يجِد الماَء فكيَف ُيزيُل النجاسة؟

َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي
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�ِمَنة الِوْحدُة الثَّ

للللللللوء اللُو�صُ
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وُء ِعب�َدُةُ هلِلِ َتَع�َلى َاْلُو�صُ

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ ُة الُوُضوِء َوَفْضُلهالدَّ أََهميِّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

ٍة  يَّ وِء ِلَم� َلُه ِمْن اأََهمِّ َن� ِديُنَن� االإِ�ْصاَلميُّ َعَلى الُو�صُ َحثَّ

�ِئَل َعِظيَمٍة، ِمْنَه�: َوَف�صَ

ًل: َأوَّ
ِة  الوضوء َشْرُطُ ِلِصحَّ

اَلة. الصَّ

َأ« )1(. ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَيْقَبُل اهللُ َصاَلَة َأَحِدُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحّتى َيَتَوضَّ َقاَل النَّ

َأ َقْبَل: َيِجُب َعَليَّ َأْن َأَتَوضَّ
َفر اَلة       -       السَّ اأَلْكل      -       الصَّ

1َنشاط
ِحيَحة: اأَْر�ُصُم َداِئَرًة َحْوَل االإَِج�َبِة ال�صَّ

)1( رواه البخاري برقم )6954(. 
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ِة اهلل. َثاِنيًا: الوضوء َسَبُبُ ِل�مَ�َحبَّ

ثاِلثًا: الوضوء َسَبُبُ مِلَْغِفَرِة 
ُنوِب َواخْلَطاَيا الذُّ

ِمْن  َخَطَاَياُه  َخَرَجْت  الُوُضوَء  َفَأْحَسَن  َأ  َتَوضَّ »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيُّ  النَّ َقاَل 
ِت َأْظَفاِره« )2(. َجَسِدِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْ

.
)1(

َقاَل اهلُل َتَعاَلى: { ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ} 

)1( سورة البقرة: آية )222( 
)2( رواه مسلم )245(

ال�سهر          الو�سوء
ِة اهلِل: ِمْن َأْسَباِب َمَحبَّ

َنَشاط2

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

َنَشاط3
للللللُب الللَكللِلللَملل�ِت االآتلليللَة؛  اأَُرتِّ

ُمِفيَدٍة: ُجْمَلٍة  َعَلى  َل  اِلأَْح�صُ

الُوُضوء َقَطَراِت َماِءَتْخُرُج ُنوُب َواخَلَطاَيا َمَعالذُّ

ِحيَحة: ُن االإَج�َبَة ال�صَّ اأُلوِّ
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َأُقوُل:»ِبْسِم اهلِل«.

اٍت. يَّ َثاَلَث َمرَّ َأغِسُل َكفَّ

1
2

؟ لة ِ َماذَا َيِجُب اأَن اأَفَعل َقـْبَل الصسَّ

�ِني2 ْر�ُض الثَّ ِصـَفـــُة الـُوُضـــوِءالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

وُء ِعَب�َدة هلِل َتَع�َلى الُو�صُ

ِصَفُة
الُوُضوِء
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ًة َواِحَدًة. َأْمَسُح َرْأِسي َمَع ُأُذَنيَّ َمرَّ 6

اٍت. َأْغِسُل َوجِهي َثالَث َمرَّ 4

اٍت. َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق َثالَث َمرَّ 3

اأَلَصابِع  َأْطَراِف  ِمن  َيَديَّ  َأْغِسُل 
اٍت. مع الِمْرَفَقْيِن َثالَث َمرَّ 5
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اٍت. َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الكْعَبِي َثالَث َمرَّ 7

)َأْشَهُد َأْن َل إَلَه إلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه(. َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

وِء َأُقوُل: َبْعَد الْنِتَهاِء ِمن الُوَضُ
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اَل اأُ�ْصِرُف ِفي ا�ْصِتْخَداِم الَم�ِء

2

ِمي ُأَش��اِرُك َمْجُموَعِتي ِفي َتْطِبي��ِق الُوُضوِء َعَمِلّيًا  بإْش��راِف ُمَعلِّ
َخاِرَج الَفْصل.

َنَشاط

1
ِحيَحللِة: اأَْر�ُصللُم َداِئللَرًة َحللْوَل االإَِج�َبللِة ال�صَّ

ًة َأْغِسُل َأْو َأْمَسُح َأْعَضاَء الُوُضوِء اآلِتَية ؟ َكْم َمرَّ
3  4  1 1. َأْمَسُح َرْأِسي      

4  3  2 ُل َوْجهي      2. َأْغِسِ

3  4  1 3. َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الَكْعَبْيِن   

4  1  3 4. َأْغِسُل َيَديَّ مع الِمْرَفَقْيِن   

َنَشاط
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ْقِم الُمَناِسِب: ُأَرتُِّب َأْفَعاَل الُوُضوِء ِبَوْضِع الرَّ

ْقِويم التَّ

1

 

 

 

 

 

 

َأْغِسُل َوْجِهي

أْمَسُح َرَأِسي َمَع ُأُذَنيَّ

َأْغِسُل َيَديَّ مع الِمْرَفَقْيِن

َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الَكْعَبيِن

يَّ َأْغِسُل َكفَّ

َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق
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وِء: اأَُقوُل َبْعَد االْنِتَه�ِء ِمن الُو�صُ

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

ُد موِضَع الِمْرَفِق والَكْعِب ِبَوْضِع َدائَرٍة َحوَلُه وَأْكُتُب اْس��َمُه   أحدِّ
ورِة. تحَت الصُّ

2

ُن الُجمَلَة اآلتية: ُأَلوِّ 3

)اأ�سهُد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
ال �ســـريـك لـه،

   واأ�سهُد اأنَّ  محمًدا عبده ور�سوله(
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��ِصعة الِوْحدُة التَّ

للللللللللاَلة اللل�صَّ
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نَيا َواالآِخرَة َبُبُ ِللَفلِح ِفـي الدُّ لُة �سَ الصسَّ

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ ــالة الدَّ َمَكــاَنـُة الـصَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( أخرجه البخاري )٨(، ومسلم )16(، والترمذي )2609(  واللفظ له.

َأْن ل  َخْمٍس: شَهاَدِة  َعَلى  اإلْساَلُم  »ُبنَي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل 
َكاِة،  اَلِة، وإيَتاِء الزَّ ًدا َرُسوُل اهلِل، وإقاِم الصَّ إَلَه إلَّ اهللُ وأنَّ ُمَحمَّ

َوَصوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت«)1(. 

ْكُن … … … ….… … … … … … …..….. ِمْن َأْرَكاِن اإلْساَلم. اَلُة ِهَي الرُّ الصَّ

1َنَشاط
اأُْكِمُل الَفَراَغ االآِتي: 

اِني ِمْن َأْرَكاِن اإلْساَلم. ْكُن الثَّ َأنََّها الرُّ 1

اَلِة َمْنِزَلُةُ َعِظيَمُةُ َوَمَك�َنٌة َكِبيَرُةُ  ِلل�صَّ

ِفي االإِ�ْصاَلِم، َفِمْن َذِلك:
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اَلِة ِفي َوْقِته� الأَنََّه� اأََن� اأَُح�ِفُظ َعَلى ال�صَّ

ُل َم� ُيَح��َصُب َعَلْيِه الَعْبُد َيْوَم اِلقَي�َمة  اأَوَّ

)1( أخرجه أبو داود )٨64( ، والترمذي )413( وقال حسن غريب ، وصححه األلباني )صحيح الجامع الصغير حديث 2020( .

ُل ما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد ِمْن َعَمِلِه َيْوَم الِقَياَمِة. َأنََّها َأوَّ

ة. َأنََّها َسَبُبُ ِل�َمْرَضاِة اهلِل َتَعاَلى َوُدُخوِل اَلنَّ

3

2

2

3

َنَشاط

َنَشاط

 ..… ..… … ...................… … … … … .… … … ….................. ..… ..… … … … … … … .… … … … 

َل َما  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ َأوَّ
ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلُتُه َفِإْن َصَلَحْت َفَقْد َأْفَلَح 

.
َوَأجَنَح َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسر«)1(

َكاة َلة    الزَّ ْوم     الصسَّ الصسَّ
ُل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَعْبُد ِمْن َعَمِلِه ِيِوَم الِقَياَمِة: َأوَّ

ِمْن اأَ�ْصَب�ِب ُدُخوِل الَجنَّة

ِحيَحة: ُن االإَِج�َبَة ال�صَّ اأَُلوِّ
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َهاَدتيِ. اِني ِمْن َأْرَكانِ اإلْسالمِ َبْعَد الشَّ ْكُن الثَّ اَلُة ِهَي الرُّ الصَّ

�ِني2 ْر�ُض الثَّ ـَلَواُت الـَمـْفُروَضُةالدَّ الـصَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

كب كب اهلُل اأَ هلُل اأَكب اهلُل اأَكب اهلُل اأَ
ا

َكْم َمرًة َت�ْصَمُع االأَذاَن ِفي الَيْوِم َواللَّْيَلِة؟

لِّي َط�َعًة هلِل َوَر�ُصوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص. اأََن� اأُ�صَ

...........................................................................
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َلواُت الَمْفروَضُة ِفي الَيوِم َوالَّلْيَلِة َخْمُس َصَلَواٍت ِهي: الصَّ

ِة  َلَواِت اَلمْفُرو�صَ الُمَحَ�َفَظُة َعَلى ال�صَّ

ِة. �َصَبٌب ِلُدُخوِل الَجنَّ

َلللَواِت االآِتَيللَة ِبَح�َصللِب َعللَدِد َرَكَع�ِتهلل�: ُف ال�صَّ اأََتَعللرَّ

َصالُة  ...................َصالُة  ...................َصالُة  ...................
َصالُة  ...................
َصالُة  ...................

َنَشاط

َعَدُد َرَكَعاِتَها 3 َعَدُد َرَكَعاِتَها 4َعَدُد َرَكَعاِتَها 2

َصاَلُة الَفْجِر

َرْكعَتاِن

ْهِر َصاَلُة الظُّ

4

َصاَلُة املَْغِرِب

3

َصاَلُة الَعْصِر

َصاَلُة الِعَشاِء 

أرَبُع َرَكَعاٍت

َثالُث َرَكَعاٍت

أرَبُع َرَكَعاٍت

أرَبُع َرَكَعاٍت

2

123

45

4

4
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ُسوُل �: »ُبِنَي اإلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة  َقاَل الرَّ
اَلِة،  ًدا َرُسوُل اهلِل، َوإَقاِم الصَّ َأْن ل إلَه إل اهللُ وأنَّ ُمَحمَّ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت« )1(. َوإيَتاِء الزَّ

)1( أخرجه البخاري برقم )٨(، ومسلم برقم )16(، والترمذي برقم )2609( واللفظ له.

َأْقَرُأ الَحِديَث، َوُأْكِمُل َأْرَكاَن اإلْساَلِم الَخْمَسَة.

ِحيِح: َأَضُع َعاَلَمَة )✓( َتْحَت الَعَدِد الصَّ

ْقِويم التَّ

1

2

َهاَدَتاِن ....................الشَّ

ْوُم الصَّ

َكاُة الزَّ

احَلجُّ

ْيَلِة ُهَو: َلَواِت الَمْفُروَضِة ِفي الَيْوِم واللَّ َعَدُد الصَّ

95 7
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اَلِة اأَْبَداأُ ُكلَّ َيْوٍم ِب�صَ

)1(

اَلُة ُنوُرُ «  »ال�صَّ

لْهِر الَفْجِرالظُّ

)1( أخرجه مسلم  )223(.

ِحيَحِة: َأْرُسُم َداِئَرًة َحْوَل اإلَجابِة الصَّ

ْحُصَل َعلى ُجْمَلٍة َمِفيَدة: أَرتُِّب اْلَكِلَماِت اآلِتَيَة أِلَ

َأْحَفُظ الُجْمَلَة اآلِتَيَة َوَأْكُتُبَها:

3

4

5

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

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

ُأَحاِفُظ َعَلى

ِفي

اَلِة الصَّ

َوْقِتَها
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للللاَلِة  َفُة ال�صَّ  �صِ

َوُمْبِطاَلُته�

الِوْحدُة الَع��ِصرة
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اأُ�ْصَرِتَي اْلَعِزيَزة

َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي

)1(
لِّي« لُّوا َكَم� راأَْيُتُموِني اأُ�صَ �ُصوُل �: »�صَ َق�َل الرَّ

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ ْكَعُة اأُلوَلىالدَّ الرَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

َطبُِّقَها  اَلِة َواأُ َفَة ال�ضَّ اأَْبَداأُ الَيْوَم ِدَرا�َضَة الوْحدِة الَعا�ِضَرِة، َواأََتَعلَُّم ِفيَها �ضِ

�ْضَعُد ِبَتْنِفيِذِه َمَعُكًم. ِحيحاً، َوَهذا َن�َضاُطُ اأَ َتْطِبيقاً �ضَ

: ِاْبُنُكْم / ِاْبَنُتُكْم. َمَع َواِفِر الُحبِّ

ي المس��لموَن الصالَة على صفٍة  َح��اِوِر اْبَنَك/ابنتَك ِلَم ُيَؤدِّ
واحدة.

)1( أخرجه البخاري برقم )631(.

ـي ؟ ـلِّ َكـْيـَف اأُصسَ
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َأْسَتْقِبُل الِقْبَلَة. 1

ُر َتْكِبيَرَة اإلْحراِم َقاِئاًل: )الّل�ُه َأْكَبر(. ُأَكبِّ

َأَضُع َيَديَّ الُيْمَنى عَلى الُيْسرى على الصدر.

2

3

ا َأْحَفُظ ِمَن الُقرآِن الَكِرمِي. َأْقَرُأ الَفاِتَة، ُثمَّ َأْقَرُأ ِممَّ 5

ُهمَّ  َأْق��َرُأ ُدَع��اَء الْسِتْفَتاِح:)ُس��ْبَحاَنَك اللَّ
َوَتَعاَل��ى  اْس��ُمَك،  َوَتَب��اَرَك  َوِبَحْم��ِدَك، 

َك، وَل إَلَه َغْيُرَك(. َجدُّ
4

ُسوِل  َأَن�ا َأْقَتِدي ِبالرَّ
� ِفي َصاَلِتي.
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َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي

ساعِد ابَنَك/ ابنَتَك في حفِظ دعاِء الستفتاِح وسورِة الفاتحة.

ُر وأْرَكُع، َوَأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم( َثالَث َمرَّ 6

ُكوِع، َوَأُقوُل:  َأْرَفُع ِمَن الرُّ
)َسِمَع الّل�ُه ل�َِمْن حِمَده، َربََّنا َوَلَك ال�َحْمد(.

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعَلى( َثالَث َمرَّ

7

8
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َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي

اطلْب مِن ابِنك / ابنِتك  تطبيَق ما تعلَمُه مْن صفِة الصالة.

ْعلللَمللل�َل االآِتللَيللَة ِفي  للللُب االأَ اأَُرتِّ

ْقِم الُمَن��ِصب: ِع الرَّ اَلِة ِبَو�صْ ال�صَّ

َتْين. ُجوِد َوَأُقوُل: )َربِّ اغِفْر ِلي( َمرَّ َأْرَفُع ِمَن السُّ
ُر َوَأْسُجُد َوَأُقوُل: )ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى( ثالث مرات. ُأَكبِّ
ُكوِع َوَأُقوُل: )َسِمَع الّل�ُه ل�َِمْن حِمَده، َربََّنا َوَلَك ال�َحْمد(. َأْرَفُع ِمَن الرُّ
ات. ُر وأركع َوَأُقوُل: )ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى( َثاَلَث َمرَّ ُأَكبِّ

َنَشاط

ُر َوأْسجُد َثاَنِيًة، َوأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى( َثالَث َمرَّ 10

ُجوِد َقاِئاًل: )الّل�ُه َأْكَبر(. َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي ال�ُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتي. )َربِّ اغِفْر ِلي( َمرَّ
9
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�ِني2 ْر�ُض الثَّ اِنَيُةالدَّ ْكَعُة الثَّ الرَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

َماَذا َتُقوُل ِعنَد َتْكِبيَرِة اإلْحَراِم؟

 َماَذا َتْسَتْقِبُل؟

َماَذا َتْقَرُأ َبعَد َتْكِبيَرِة اإلْحَراِم؟

اِنَيِة َقاِئاًل )الّل�هُ َأْكَبر(. ْكَعِة الثَّ 1 َأُقوُم ِللرَّ

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. 2

لَِّي ْن ُتصسَ اإَذا اأََرْدَت اأَ
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ا َأْحَفُظ ِمَن الُقرآِن الَكِرمِي. َأْقَرُأ الَفاِتَة، ُثمَّ َأْقَرُأ م�ِمَّ 3

ُر وأْرَكُع، َوَأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم( َثالَث َمرَّ 4

ُكوِع، َوَأُقوُل:  َأْرَفُع ِمَن الرُّ
)َسِمَع الّل�ُه ل�َِمْن حِمَده، َربََّنا َوَلَك ال�َحْمد(. 5

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى( َثالَث َمرَّ 6
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ُر َوأْسجُد َثاَنِيًة، َوأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى( َثالَث َمرَّ 8

ُجوِد َقاِئاًل:)الّل�ُه َأْكَبُر(. َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي ال�ُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتْين. )َربِّ اغِفْر ِلي( َمرَّ
7

ُجوِد َقاِئاًل )اهلُل َأْكَبُر(، َوَأقوُل  َأْرَفُع ِمَن السُّ
َلَواُت  اُت هلِلِ َوالصَّ ِحيَّ ِل )التَّ ِد اأَلوَّ ِفي التََّشهُّ
ِبيُّ َوَرْحَمُة  َها النَّ اَلُم َعَلْيَك َأيُّ َباُت، السَّ يِّ َوالطَّ
��اَلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل  اهلِل َوَبَرَكاُته، السَّ
اِلِحيَن، َأْشَهُد َأْن َل ِإلَه إلَّ اهللُ، َوَأْشَهُد  الصَّ

َدًا َعْبُدُه َوَرُسوُله(. َأنَّ ُمَحمَّ

9
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: الُمَن��ِصب  َمَك�ِنه�  ِفي  َكِلَمٍة  ُكلَّ  ُع  اأَ�صَ

َنَشاط

َلَواُت ........................... اُت هلِلِ َوالصَّ التَّحيَّ
َها............................  َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته اَلُم َعَلْيَك َأيُّ السَّ

اِلِحين اَلُم َعلْيَنا َوَعَلى ........................... الصَّ السَّ
َأْشَهُد َأن ّل إلَه إل اهللُ، َوَأْشَهُد َأنَّ ........................... َعْبُدُه َوَرُسوُله.

ًدا ُمَحمَّ ِبيُِّعباِد اهلِل َباُتالنَّ يِّ َوالطَّ

ُك َمْجُموَعِتي  ِبإْشَراِف ُمَعلِِّمي / ُأَشاِرِ
اَلِة  ْمُتُه ِمُن ِصَفِة الصَّ ِفي َتْطِبيِق َما َتَعلَّ

ِبُمَصلَّى اْلَمْدَرَسة.
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�ِلُث3 ْر�ُض الثَّ الَثةالدَّ ْكَعُة الثَّ الرَّ
رابط الدر�ض الرقمي

اِلَثِة َقاِئاًل: )الّل�ُه َأْكَبر(. ْكَعِة الثَّ َأُقوُم ِللرَّ 1

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. 2

)1(
الُة ُنور« �ُصوُل �: »ال�صَّ َق�َل الرَّ

)1( أخرجه مسلم )223(.

اِنَية. ْكَعَتْيِن اأُلوَلى َوالثَّ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي ُأَقاِرُن َبْيَن الرَّ ِبالتَّ

1َنَشاط

َأْقَرُأ الَفاِتَة َفَقْط. 3
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ُر وأْرَكُع، َوَأُقوُل: ُأَكبِّ

اٍت. )             ( َثالَث َمرَّ
4

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

ُكوِع، َوَأُقوُل:  َأْرَفُع ِمَن الرُّ

)                          ، َربََّنا َوَلَك ال�َحْمُد(.
5

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

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )                 ( َثالَث َمرَّ 6

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

ُجوِد َقاِئاًل: )الّل�ُه َأْكَبُر(، َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي ال�ُجُلوِس َبْيَن السَّ
َتي. )                        ( َمرَّ

7
 .................................
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ُر َوأْسجُد َثاِنَية، َوأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )                ( َثالَث َمرَّ 8

ْهر         الَعْصر         الَمْغِرب         الِعَشاء الَفْجر          الظُّ

2َنَشاط
َلَواِت الَِّتي ِفيَه� َرْكَعُةُ َث�ِلَثة: اأَْر�ُصُم َداِئرًة َحْوَل ال�صَّ

اَلة ُل َم� ُيَح��َصُب َعَلْيِه الَعْبُد َيْوَم الِقَي�َمِة ال�صَّ اأَوَّ

...........................
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اِبُع4 ْر�ُض الرَّ ابَعةالدَّ ْكَعُة الرَّ الرَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

اَلُة �َصَبُبُ ِلُدُخوِل الَجنَّة ال�صَّ

1
ِهللَي: للُة  َب�ِعيَّ الرُّ َلللواُت  ال�صَّ

َنَشاط

.......................... .3             .......................... .2             ............................. .1

اِبَعِة َقاِئاًل: )الّل�ُه َأْكَبر(. ْكَعِة الرَّ َأُقوُم ِللرَّ 1

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. 2

َة َفَقْط. َأْقَرُأ الَفاِتَ 3
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ُر وأْرَكُع، َوَأُقوُل: ُأَكبِّ

اٍت. )            ( َثالَث َمرَّ
4

ُكوِع، َوَأُقوُل:  َأْرَفُع ِمَن الرُّ
َتي. )                        ( َمرَّ 5

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )              ( َثالَث َمرَّ 6

ُجوِد َقاِئاًل: )الّل�ُه َأْكَبر(. َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي ال�ُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتي (. َمرَّ             (
7

أساعُد ابني/ابنتي في معرفِة األعضاِء السبعِة التي نسجُد عليها.

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

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

،...................................

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

َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي
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ِبيُّ  النَّ َها  َأيُّ َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ هلِلِ  اُت  ِحيَّ التَّ
احِلِي،  الصَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْيَنا  الُم  السَّ َوَبَرَكاُته،  اهلِل  َوَرْحَمُة 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُله. َأْشَهُد َأْن ل إلَه إل اهللُ، َوَأْشهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ْيَت َعَلى إْبَراِهيَم  ٍد، َكَما َصلَّ ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
ٍد َوَعَلى  َوَعَلى آِل إْبَراِهيَم، إنََّك َحِميُدُ َمِجيد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
إنََّك  إْبراِهيَم،  آِل  َوَعَلى  إْبراِهيَم  َعَلى  َباَرْكَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل 

َحِميُدُ َمِجيد.

َأْرَفُع َقاِئاًل )اهللُ َأْكَبر( وَأْجِلُس ِفي آِخِر َصاَلِتي 
ِبيِّ �. َد اأَلِخيَر، َوأَصلِّي َعَلى النَّ َوَأْقَرُأ التََّشهُّ 9

ُر َوأْسجُد َثاِنَيًة، َوأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )                  ( َثالَث َمرَّ 8

َأْحَفظ

...........................
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ِبي اَلِة َجَم�َعًة ِفي الَم�ْصِجِد َمَع اأَ اأَْحِر�ُض َعَلى ال�صَّ

ساعد ابَنك / ابنَتك في تطبيِق صفِة الصالِة بصورٍة صحيحة.

ُم َعْن َيِميني َقاِئاًل: ُأَسلِّ
اَلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلل«. »السَّ

ُم َعْن َيَساِري َقاِئاًل: وُأَسلِّ
اَلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلل«. »السَّ

10

2َنَشاط
ِحيَحة: اأَْر�ُصللُم داِئرًة َحللْوَل االإَج�َبللِة ال�صَّ

اَلُة َعلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُتقاُل في: الصَّ

د اأَلِخير ل               التََّشهُّ د اأَلوَّ التََّشهُّ

َن�َص�ُطُ اأُ�ْصِرّي
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ْر�ُض الَخ�ِم�ُض5 الِةالدَّ ُمْبِطالُت الصَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

لة وِع يف الصسَّ اأْحِرصسُ َعلَى اخُلشسُ

ِاْنِتَقاُض الُوُضوِء ِبُخُروِج: 
يح(. )الَبْول - الَغائط - الرِّ 1

1

ُف  َأ َزِميُلَك خالُدُ ُثمَّ َدَخَل الَحّماَم ِلَيْقِضَي َحَاَجَتُه، َفَما التََّصرُّ َتَوضَّ
ِحيح: الصَّ

َنَشاط

ُيَصلِّي َوَل ُيِعيُد الُوُضوء.
ُيِعيُد الُوُضوَء أَلنَُّه اْنَتَقَض ُوُضوُؤه.
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ْرب. ْكُل َوالشُّ َاأْلَ 2

الَكاَلم. 3

َنَشاط

َنَشاط

2

3

َل َعلى ُجْمَلٍة ُمِفيدة: ُب الَكِلم�ِت االآِتَيَة اِلأَْح�صُ اأُرتِّ

لللِتلللي َتلللْحلللَتلللِوي َعللَلللى  اِئللللَرَة الَّ ُن الللللدَّ اأَُللللللللوِّ

لللاَلة: ُمللللْبللللِطللللٍل ِمللللللْن ُمللللْبللللِطللللاَلِت الللل�لللصَّ

 ..… ..… … … … … … … .… … ............................… … ..… ..… … … … … … … .… … … … 

اأَلْكُل الِة الصَّ ْرُب ُيْبِطُلهاِفيَوالشُّ

ُكوع ُجودالَكاَلمالرُّ السُّ

GE41.G01.S2.FIQH.SB.indd   52 12/09/2019   2:39 PM



53

ِحك. الضَّ

اْل�َحَرَكُة الَكِثيَرة.

4

5

للللُه  للَعلل�ُوِن َمللَع َمللْجللُمللوَعللِتللي اأَُوجِّ ِبلل�لللتَّ

اَلة. ال�صَّ ِفي  َحُك  َي�صْ ِلَمْن  يحًة  َن�صِ

َنَشاط4

 ..… ..… … … … … … … .… … ............................… … ..… ..… … … … … … … .… … … … 
 ..… ..… … … … … … … .… … ............................… … ..… ..… … … … … … … .… … … … 

رًا  اَلِة ُمَبكِّ اأَْحِر�ُض َعَلى اال�ْصتْعَداِد ِلل�صَّ

� ُيْبِطُله� واأَْبَتِعُد َعمَّ

ُب َكْثَرَة اْل�َحَرَكِة ِفي نَّ َأَتَ
اَلة نََّها ُتْبِطُل الصَّ اَلِة أِلَ الصَّ
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ُمْبِطاَلُت
اَلة الصَّ

ِحكاأَلْكلِاْنِتقاُض الُوُضوء الضَّ ْرب َكْثَرُة الَحَرَكةالشُّ

يحالَغاِئطالَبْول ُخُروُج الرِّ

12345

ج�بأ
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َأِصُل كلَّ ِعبارٍة ِفي )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمن )ب(:

ْقِويم التَّ

1

ُجوِد: َأُقوُل ِفي السُّ

ْجَدَتْيِن: َأُقوُل َبْيَن السَّ

ُكوِع: َأُقوُل ِفي الرُّ

ُكوِع: ْفع ِمَن الرُّ َأُقوُل ِفي الرَّ

ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيم.

ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعَلى.

َسِمَع اهللُ ِلَمْن َحِمَده.

اهللُ َأْكَبر.

َربِّ اْغِفْر ِلي.

بأ
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ْهِرَصاَلُة الَفْجِر َصاَلُة املَْغِرِبَصاَلُة الظُّ َصاَلُة الِعَشاِء َصاَلُة الَعْصِر

داِن ُدُُ َواِحُدَُُتشهُّ تشهُّ

ِحيَحَة وَأْكُتُبها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب: أْخَتاُر الَكِلَمَة الصَّ

َداِن ِف��ي َمْجُموَعٍة، َوالِتي ِفيَها  َلَواِت الَِّتي ِفيَها َتَش��هُّ ُأَصنُِّف الصَّ
ُدُُ واِحُدُُ ِفي َمْجُموَعٍة: َتشهُّ

2

3

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

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

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

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

اِنَيِة الثَّ اأَلِخيرِة اأُلولى

ْكَعِة..................................... َل َبْعَد الرَّ َد اأَلوَّ َأْقَرُأ التََّشهُّ

ْكَعِة.................................... َد اأَلِخيَر َبْعَد الرَّ َأْقرُأ التََّشهُّ
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 ..................... ِبيُّ َها النَّ اَلُم َعَلْيَك َأيُّ َبات، السَّ يِّ اُت هلِل و............. َوالطَّ ِحيَّ التَّ
إلَّ  إَلَه  َل  َأْن  َأْشَهُد  اِلحين.  الصَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعلى   ............. اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُته، 

............. َوَأْشَهُد َأنَّ .............َعْبُدُه َوَرُسوُله.

َأْمَلُ الَفَراَغاِت اآلِتيَة:

َأْكُتُب الُجْمَلَة اآلِتية:

4

5

ِل َوأُقوُل: ِد اأَلوَّ اِنَيِة للتََّشهُّ ْكَعِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ

َيْنتِقُض الُوُضوُء ب��  .............  َأو............. َأو .............

اأ

ب

اَلِة. اَلِة إَذا َبَطَلْت ِبَأِحِد ُمْبِطاَلِت الصَّ َت�ِجُب َعَليَّ إَعاَدُة الصَّ
..............................................................................
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ِبيُّ َها النَّ ���اَلُم َعَلْي��َك َأيُّ َباُت، السَّ يِّ ��َلَواُت َوالطَّ ��اُت هلِلِ والصَّ )التحيَّ
���اَلُم َعَلْيَن��ا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل  ............................ َوَبَرَكاُت��ه، السَّ

الص�اِلِحين، َأْش��َهُد َأْن ..................................... َوَأْشَهُد َأنَّ 
...........................................................

ْيَت  ٍد َوَعَلى آِل .........................، َكَما َصلَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
َعَلى إْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ............................. إنََّك َحِميُدُ َمِجيد، 
ٍد َوَعَلى آِل ........................َكَما َباَرْكَت َعَلى  َوَبِارْك َعَلى ُمَحمَّ

إْبَراِهيَم َوَعَلى آِل إْبراِهيَم إنََّك ............  َمِجيد(.

َأْمَلُ الَفَراَغاِت اآلِتيَة: 6

َد اأَلِخيَر: اَلِة التََّشهُّ َأْقَرُأ ِفي الَجْلسِة اأَلِخيرِة ِمن الصَّ
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