قـــــررت وزارة الـــتــعلـيــــم تــدريـــ�س
ه���ذا ال��ك��ت��اب وط��ب��ع��ه ع��ل��ى نفقـتـها

ْ
ْ
ُ
ال�س ُلوك
و
ه
ق
ف
ل
اَ ِ
َ ُّ
لل�صف الأول االبتدائي
الف�صل الدرا�سي الثاين
قام بالت�أليف والمراجعة
فريق من المتخ�ص�صين

طبعة  1441ـــ 2019
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ح وزارة التعليم 1430 ،هـ
فهرسـة مكتبة امللك فهد الوطنيـة أثنـاء النشـر
الفقـه والسلوك للصف األول االبتدائي  -كتاب الطالب  -الفصل
الدرايس الثاين /.وزارة التعليم  -الرياض1428 ،هـ.
60ص  25.5 × 21 ،سم

ردمـك 978 - 9960 - 48 - 488 - 4 :

 - 1الفقـه اإلسالمـي  -كتب دراسية
أ  -العنوان
 كتب دراسية		

ديوي 252 ، 0713

 - 2التعليم االبتدائي  -السعودية

1428/6335

رقم اإليداع 1428/6335 :

ردمك 978-9960-48-488-4 :
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الـمقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�ص�لاة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين
نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين:
�أخي الكريم  :ولي �أمر الطالب  /ــة
ال�سالم عليك ورحمة اهلل وبركاته� ،أما بعد؛
فهذا كتاب الطالب لمادة الفقه وال�سلوك لل�صف الأول االبتدائي،
الف�صل الدرا�سي الثاني.
وه��و كت��اب يقرب �إلى ابنن��ا المبارك الأحكام ال�ش��رعية لركن عظيم من
الثاني من �أركان الإ�س�لام بعد
الركن
��د
َ
�أركان الإ�س�لام ،وهو ال�ص�لاة ،والتي ُت َع ُّ
َ
أهم الأركان العملية ،كما يبين له �أحكام الطهارة التي هي مفتاح
ال�شهادتين ،و� َّ
هذا الركن العظيم.
وقد راعينا في هذا الم�ؤلف ما ي�أتي:
�أوال :التنويع في عر�ض المادة الدرا�سية.
ثانيا :تقريب المعلومة من خالل الأ�شكال المنا�سبة ،والو�سائل المتنوعة.
ثالثا :م�شاركة الطالب في الدر�س.
رابعا :تنمية مهارات التعلم والتفكير المنا�سبة لهذه المرحلة.
�أخي الكريم :ولي �أمر الطالب/ــة
�إن��ه بقدر متابعتك لالبن الكريم ،وحر�صك عليه ،وموا�صلتك معلم ال�صف
ف��ي المدر�سة؛ يكون انتفاع ابننا بهذا المق��رر ،وتفاعله ،و�صحة تطبيقه ب�إذن
اهلل تعالى.
والذي ُن�ؤ ّمل ُُه �أن يكون ما يتعلمه عونا له ومر�شدا لي�صل  -ب�إذن اللّـه تعالى
 �إل��ى ال�سع��ادة ف��ي الدنيا والآخ��رة .رزقنا اللّـ��ه و�إياكم العل��م النافع والعملو�سدد اللّـه خطاكم وبارك في جهودكم.
ال�صالح َّ
4
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دليل األسرة
�أ�سرة الطالب �أو الطالبة وفقكم اهلل:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ن�س�أل اهلل تعالى �أن يكون هذا الف�صل الدرا�سي مثمرا ومفيدا لكم ولأبنائكم
الأعزاء.
وي�سعدن��ا �أن نو�ضح لك��م �أننا في تعليم مادة (الفق��ه وال�سلوك) نهدف �إلى
�إك�ساب �أبنائنا المفاهي��م ال�شرعية ،وال�سلوكيات النافعة ،التي يحتاجونها في
حياته��م اليومية ،وت�سهم في تهذيب �أخالقهم والتزامهم ب�أوامر الدين ،فن�أمل
منكم م�شاركة �أبنائكم في تحقيق هذا الهدف.
و�ستج��دون في وحدتين درا�سيتين من وحدات الكت��اب �أيقونة موجهة لأ�سرة
الطال��ب �أو الطالب��ة ،فيه��ا ر�سال��ة تخ�صك��م ،و�أن�شطة متنوع��ة يمك��ن �أن ت�شاركوا
�أبناءكم في تنفيذها.
فهر�س ت�ضمين �أن�شطة �إ�شراك الأ�سرة في كتاب الفقه وال�سلوك
نوع الفهر�س
الوحدة  /الدر�س
تهيئة الوحدة� :أ�سرتي العزيزة
ال�سابعة /الطهارة
َن َ�شاط �أ�سري
العا�شرة/الركعة تهيئة الوحدة� :أ�سرتي العزيزة
الأولى
َن َ�شاط �أ�سري
العا�شرة /الركعة
َن َ�شاط �أ�سري
الرابعة

رقم ال�صفحة
15 ، 8
15 ، 10 ، 9 ، 8
36
39 ،38 ، 36
50 ، 48
5
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ِ
الف ْ
ـهـرِس
1

ال�سا ِب َع ُة:
ال ِو ْحدَ ُة َّ
ا

الد ْر ُ�س الأَ َّولُ :
َّ
الد ْر ُ�س ال َّث ِني:
َّ

2

ال ِو ْحدَ ُة ال َّثا ِم َنة:

َّا�س َعة:
ال ِو ْحد ُة الت ِ

الـ�صـَّــــــــلاَ ة
ال�صالة
َمكان ُة َّ
ال�صَّ لَواتُ امل َ ْفرُو�ضَ ة

الد ْر ُ�س الأَ َّولُ :
َّ
الد ْر ُ�س ال َّث ِني:
َّ
الد ْر ُ�س الأَ َّولُ :
َّ
الد ْر ُ�س ال َّث ِني:
َّ
ا

4

َّ
الط َها َرة
الن ََّظا َفة

8

الــ ُو ُ�ضــــــوء
�أَ َه ِّم َّي ُة ال ُو ُ�ض ِ
وء َو َف ْ�ض ُله
ِ�ص َف ُة ال ُو ُ�ضوء

ا

3

الطَّ ها َر ُة وال َّنظاَفة

7

ا

ال ِو ْحد ُة ال َع َ
ا�شرة�ِ :ص ُ
ال�صلاَ ِة و ُم ْب ِطالتُها
فة َّ
الد ْر ُ�س الأَ َّولُ :
َّ
ال َر ْك َع ُة الأُوىل
الد ْر ُ�س ال َّث ِني:
َّ
ال َر ْك َع ُة ال َّث ِان َية
الد ْر ُ�س ال َّثا ِلث:
َّ
ال َر ْك َع ُة ال َّث ِال َثة
الد ْر ُ�س ال َّرابِع:
َّ
ال َر ْك َع ُة ال َّرا ِب َعة
الد ْر ُ�س َ
الخا ِم�س:
َّ
ال�صالة
ُم ْب ِطالتُ َّ

11

17
18
20

27
28
30

35
36
40
44
47
51

6
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ال ِو ْحد ُة ال�سا ِبعة

الطهار ُة وال َّنظافة
َّ
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1

رابط الدر�س الرقمي

الد ْر ُ�س الأَ َّو ُل
َّ

َّ
الط َ
ـهـــا َر ُة
www.ien.edu.sa

�أُ ْ�س َر ِت َي ا ْل َع ِز َ
يزة

ال�سا ِب َع ِة َو�أَ َت َع َّل ُم ِفي َها ُح ْك َم َّ
الط َها َر ِة َو�إ َزا َل ِة ال َّن َج َا�س ِة،
�أَ ْب َد ُ�أ ال َي ْو َم ِد َر َا�س َة الو ِْحد ِة َّ
َوهَذا َن َ�ش ُ ُ
الح ِّب :ا ْب ُن ُك ْم ِ /ا ْب َن ُت ُك ْم.
اط َن ْ�س َع ُد ِب َت ْن ِفي ِذ ِه َمعاًَ .م َع َوا ِف ِر ُ

َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
خالل ِ
ِ
رابط
م��ن
م��ع اب ِنك/ابن ِتك
ْ
َ
اس��تعرض َ
مقطع الفيديو ْ
ِ
الرقمي الموجو ِد في أعلى الصفحة.
الدرس
ِّ

هلل ِب َه��ا
الطَّ َها َر ُة َواجِ َب��ة �أَ َم َر نَ��ا ا ُ
الد ِليلُ َق ْو ُل ا ِ
هلل َت َعالَى˚ :
َو َّ

()1

˝

َن َ
شاط

يح َة:
ال�ص ِح َ
�أُل ِّونُ ال َإجا َب َة َّ
ُح ْك ُم َّ
الصلاَ ة؟
الط َه َار ِة َق ْبلَ َّ

جائزة واجبة م�ستحبة
( )1سورة المدثر :آية ()4

8
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مخ َر َج
ُأ َن ِّظ ُف ْ
الب ْو ِل َوال َغا ِئ ِط
َ
ِ
ول
الماء َح َّتى َت ُز َ
ِب َ
اس ُة.
ال َّن َج َ

الع َم ُل
ُي َس َّمى َهذا َ
اء)
(اس ِت ْن َج ً

الع َم ُل
ُي َس َّمى َهذا َ
(اس ِت ْج َم ًارا)

الب ْو ِل
ُأ َن ِّظ ُف ْ
مخ َر َج َ
األح َجا ِر أ َْو
َوال َغا ِئ ِط ِب ْ
ول
بالم َنا ِديلِ َح َّتى َت ُز َ
َ
اس ُة.
ال َّن َج َ

َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
عن فوا ِئ ِد الطهار ِة وإزال ِة النجاس ِة صح ّياً.
حاو ِر اب َن َك/ابن َت َك ْ
وع آ َد ِ
اج ِة َأ ْن َأقُولَ :
َت َع َّل ْم ُت ِفي َم ْو ُض ِ
الح َ
اب َق َضا ِء َ

«

ِع ْن َد ُد ُخ ِ
ال ِء
الخـ َ
ـول َ

ال ِء «
الخـ َ
ِع ْن َد ُ
وج ِم َن َ
الخ ُر ِ

			
»

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

()1

()2
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ِم َن َّ
الط َه َار ِة
اس ِة
إ َزا َل ُة ال َّن َج َ

وء
الو ُض ُ
ُ

الما ِء َعن:
ِب َ
الب َد ِن.
• َ
المال ِب ِس.
• َ
• َم َك ِ
ال ِة.
الص َ
ان َّ

تو َّض َأ
َي ِج ُ
ـب َأ ْن َأ َ
الم��ا ِء َّ
الط ُهــو ِر
ِب َ
ال ِة.
الص َ
َق ْبلَ َّ

الملاَ ِب ُس
َ

ال ِة
َم َك ُ
الص َ
ان َّ

الـب َد ُن
َ
َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
استخدامها في
يمكن
��ي َاء
اطلب من اب ِنك/ابن ِتك
ُ
ُ
ْ
َ
إحضار َأ ْش َ
ِ
ِ
ِ
إزال ِة النجاس ِة عنِ
ومكان الصالة.
والمالبس
البدن

ر�ص َع َلى َط َها َر َة َبدَ ِني
�أَ ْح َ
ان َ�صلاَ ِتي
َو َملاَ ِب ِ�سي َو َم َك ِ
10
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2

رابط الدر�س الرقمي

الد ْر ُ�س ال َّثا ِني
َّ

َ
ال َّن َ
ــــاف ُة
ـظ
www.ien.edu.sa

ينُ َي ُح ُّثنَا َعلَى ال َّنظَ افَة
الإ ِْ�س اَل ُم ِد ُ
ُأ َن ِّظ ُف ِث َيا ِبي كُ َّل َما ا َّت َس َخ ْت.

حيحةِ َو ُ�أ َع ِّب ُر َعنْ َر�أ ِييفِي َها:
ال�ص َ
ال�صو َر ِة َّ
�أَ َ�ض ُع َع اَل َم َة(✓) َع َلى ُّ

1

َن َ
شاط

َأ َنا ُأ َق ِّل ُم
َأظْ َفارِي كُ َّل َما طَ ال َْت.

َما َذا �أَ ْف َع ُل �إِ َذا َطا َلتْ َ�أ ْظ َفا ِري؟

َ 2ن َ
شاط

ُأ َق ِّل ُم َها.
اَل ُأ َق ِّل ُم َها ِإ اَّل ِإذَا ا َّت َس َخ ْت.
11
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�ص َع َلى الن ََّظا َف ِة َدا ِئ ًما لأَ َّن ِدي َن َنا
�أَ ِ
حر ُ
مي َي ْد ُعو َنا إ� َلى الن ََّظا َف ِة
ال ْإ�س َال َّ
َن َ
شاط

3

ِ
وع ِت��ي ِفي َت ْن ِظ ِ
ي��ف الف َْص ِل
بإشْ
��ع َم ْج ُم َ
اونُ َم َ
��راف ُم َع ِّل ِم��ي َأ َت َع َ
الم ْد َر َسة.
َو ُم َص َّلى َ
َن َ
شاط

4

هلل َت َعا َلى
اء ِن ْع َمة ِم ْن ِن َع ِم ا ِ
ال َم ُ

االس ِت ْخ َدا ِم؟
او ِن َم َع َم ْج ُم َ
وعتيُ :أ َب نِّ ُ
ِبال َّت َع ُ
ي كَ ْي َف ُن َحا ِف ُظ َعلَى املَا ِء ِع ْن َد ْ
................................................................................
................................................................................
................................................................................

12
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ال َّت ْق ِويم

ُ 1أ َرت ُِّب ا َأل ْف َع َ
ال اآل ِت َية:
اج ِة:
الح َ
َب ْع َد َق َضا ِء َ

ُأ َص ِّلي

َأ َت َو َّض ُأ

َأ ْس َت ْن ِجي

أرسم َدا ِئ َر ًة َع َلى ا َألشْ َيا ِء ال َّن ِج َس ِة:
2
ُ
الب ْول  -ال ُّت َراب  -ال ُّل َعاب  -ال َغا ِئط
َ
الع ُمو ِد (أ) ِب َما ُي َن ِ
الع ُمو ِد (ب):
اس ُب َها ِمن َ
َ 3أ ِصلُ كُ َّل ِع َب َار ٍة ِفي َ
أ

ُأ َق ِّل ُم َأظْ َفارِي كُ َّل َما

ُأزِيلُ ال َّن َج َ ِ
الب ْو ِل َوال َغا ِئ ِط
اس َة م ْن َم ْخ َر ِج َ
الما ِء
َأ َت َو َّض ُأ ِب َ

ُأ َن ِّظ ُف ِث َيا ِبي كُ َّل َما

ب

َّ
الط ُهور
ا َّت َس َخ ْت
ِبال َْما ِء َأ ِو ِبال َْم َنا ِديل
طَ ال َْت

13
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َ 4أ َض ُع َع َ
الص َو ِر ا َّل ِتي َت ُد ُّل َعلَى ال َّنظَ ا َف ِة:
ال َم َة (✓) َعلَى ُّ

الج َم َل اآل ِت َية:
َ 5أ ْك ُت ُب ُ

َال ِ
ور.
وء اَّإل ِب َم ٍاء طَ ُه ٍ
الو ُض ُ
يص ُّح ُ

.

الب َد ِن َو َم َك ِ
الصلاَ ِة.
ان َّ
َق ْبلَ َّ
الصلاَ ِة ُأ ِزيلُ ال َّن َج َ
اس َة َعن ال َّث ْو ِب َو َ
14
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الك ِل َم ِ
ُ 6أ َر ِّت ُب َ
يد ًة:
ات اآل ِت َي َة؛ ِل ُت َك ِّو َن ُج ْم َل ًة ُم ِف َ

َو َم َ
ال ِب ِسي

َع َلى
ص
َأ ْح ِر ُ

ِج ْس ِمي
َط َه َار ِة

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

َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
نزهة ٍ
ذهبون ِفي ٍ
برية وأرا َد اب ُنك/
عندما َت
حاور
َ
ابنك/ابنتك َ
َ
قضاء الحاج ِة ولم ِ
فكيف ُيزيلُ النجاسة؟
الماء
يجد
ابن ُت َك
َ
َ
َ
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الو ِْحد ُة الثَّا ِم َنة

الـ ُو ُ�ضــــــــوء
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رابط الدر�س الرقمي

ض ِ
وء َو َف ْ
الو ُ
أَ َ
ض ُله
هم ِّي ُة ُ

الد ْر ُ�س الأَ َّو ُل
َّ

www.ien.edu.sa

وء ِعبا َد ُة ُ لهلِ ِ َت َعالَى
َا ْل ُو ُ�ض ُ
مي َع َلى ال ُو ُ�ض ِ
وء ِل َما َل ُه ِم ْن �أَ َه ِّم َّي ٍة
َح َّثنَا ِدي ُننَا الإ ِْ�سلاَ ُّ
َو َف َ�ضا ِئ َل َع ِظي َم ٍةِ ،م ْن َها:
َأ َّو ًال:
الوضوء َش ْر ُ ُ
ط ِل ِص َّح ِة
الصلاَ ة.
َّ
()1
َق َ
هلل َصلاَ َة َأ َح ِدكُ ْم ِإذَا َأ ْح َد َث َح ّتى َي َت َو َّض َأ» .
ال ال َّن ِب ُّي ﷺ :اَ
«ل َي ْق َبلُ ا ُ

َنشاط

1

يحة:
ال�ص ِح َ
�أَ ْر ُ�س ُم َدا ِئ َر ًة َح ْو َل الإ َِجا َب ِة َّ

َي ِج ُب َع َل َّي َأ ْن َأ َت َو َّض َأ َق ْب َل:
الصلاَ ة
ا َألكْ ل -
َّ

-

الس َفر
َّ

( )1رواه البخاري برقم (.)6954
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ثَا ِني ًا :الوضوء َسب ُ ُ ِ
ـمـ َح َّب ِة اهلل.
َ
بل َ

َق َ
هلل َت َعالَى } :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ{ (.)1
ال ا ُ
َ 2ن َ
شاط

يحة:
ال�ص ِح َ
�أُل ِّو ُن ال َإجا َب َة َّ
اب َم َح َّب ِة ا ِ
ِم ْن َأ ْس َب ِ
هلل:

الو�ضوء

ال�سهر

ب لمِ َْغ ِف َر ِة
ثا ِلث ًا :الوضوء َس َب ُ ُ
ُّ
الذ ُن ِ
وب َواخلْطَ َايا

َق َ
وء َخ َر َج ْت َخطَ َا َيا ُه ِم ْن
ال ال َّن ِب ُّي ﷺَ :
الو ُض َ
«م ْن َت َو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ُ
َج َس ِد ِهَ ،ح َّتى َت ْخ ُر َج ِم ْن حَ ْت ِت َأظْ َفارِه» (.)2
َ 3ن َ
شاط

ِّ������ب ال��كَ�� ِل�� َم ِ
��ات ال َ
آت��ي��ة؛
�أُ َرت ُ
يد ٍة:
ِأ
لَ ْح ُ�ص َل َع َلى ُج ْم َل ٍة ُم ِف َ

ُّ
وب َواخلَطَ َايا َت ْخ ُر ُج
الذ ُن ُ

الو ُضوء
ُ

َم َع

قَطَ َر ِ
ات َما ِء

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

( )1سورة البقرة :آية ()222
( )2رواه مسلم ()245
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رابط الدر�س الرقمي

الد ْر ُ�س ال َّثا ِني
َّ

ـف ُ
ص َ
ِ
ِ
الـو ُ
ـــوء
ض
ـــة ُ
www.ien.edu.sa

هلل َت َعا َلى
وء ِع َبا َدة ِ
ال ُو ُ�ض ُ

ص

ِة ؟
َماذاَ
صل
َي ِج ُب أ َ َ َ ب َل ال َّ
ن أف َعل قـ ْ
أ

أ

ِص َف ُة
الو ُضو ِء
ُ

1

ولِ «:ب ْس ِم ا ِ
َأ ُق ُ
هلل».

2

َأ ِ
غسلُ كَ َّف َّي ثَلاَ َث َم َّر ٍ
ات.

20
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3

َالث َم َّر ٍ
ات.
ض َو َأ ْس َت ْن ِش ُق ث َ
َأ َت َم ْض َم ُ

4

َالث َم َّر ٍ
َأ ْغ ِسلُ َو ِ
ات.
جهي ث َ

5

َأ ْغ ِسلُ َي َد َّي ِمن َأطْ َر ِ
ابع
اف ا َأل َص ِ
مع ِ
َالث َم َّر ٍ
ات.
الم ْر َف َق ْينِ ث َ

6

َأ ْم َس ُح َر ْأ ِسي َم َع ُأ ُذ َن َّي َم َّر ًة َو ِ
اح َد ًة.

21
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7

َالث َم َّر ٍ
الكع َب ِ
ات.
ني ث َ
َأ ْغ ِسلُ ر ِْجل ََّي مع ْ

الو َُضو ِء َأ ُق ُ
ول:
َب ْع َد اال ْن ِت َها ِء ِمن ُ

يك َل ُه،
اهلل َو ْح َد ُه َال َشرِ َ
( َأ ْش َه ُد َأ ْن َال إل ََه إ َّال ُ
َو َأ ْش َه ُد َأنَّ ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه).

22
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َن َ
شاط

1

يح ِ��ة:
ال�ص ِح َ
�أَ ْر ُ�س ُ��م َدا ِئ�� َر ًة َح�� ْو َل الإ َِجا َب ِ��ة َّ
الو ُضو ِء اآل ِت َية ؟
كَ ْم َم َّر ًة َأ ْغ ِسلُ َأ ْو َأ ْم َس ُح َأ ْع َض َاء ُ
						 4 1
َ .1أ ْم َس ُح َر ْأ ِسي

3

2

3

4

1

4

3

1 3

4

َ .2أغْ ِس ُل َو ْجهي					

َ .3أغْ ِس ُل ِر ْج َل َّي مع َ
			
الك ْع َب ْي ِن
َ .4أغْ ِس ُل َي َد َّي مع ِ
			
الم ْر َفق َْي ِن

َ 2ن َ
شاط

ِ
الو ُضو ِء َع َم ِل ّي ًا
بإشْ
وع ِتي ِفي َت ْطب ِ
��راف ُم َع ِّل ِمي ُأشَ ��ا ِر ُك َم ْج ُم َ
ِي��ق ُ
َخا ِر َج الف َْصل.

ا�س ِتخْ دَ ا ِم ال َماءِ
لاَ �أُ ْ�س ِر ُف ِفي ْ

23
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ال َّت ْق ِويم

ُ 1أ َرت ُِّب َأ ْف َع َ
الم َن ِ
اس ِب:
الو ُضو ِء ب َِو ْض ِع َّ
ال ُ
الر ْق ِم ُ
َأ ْغ ِسلُ َو ْج ِهي

َأ ْغ ِسلُ ر ِْجل ََّي مع َ
الك ْع َبينِ

ْأم َس ُح َر َأ ِسي َم َع ُأ ُذ َن َّي

َأ ْغ ِسلُ كَ َّف َّي

َأ ْغ ِسلُ َي َد َّي مع ِ
الم ْر َف َق ْينِ

ض َو َأ ْس َت ْن ِش ُق
َأ َت َم ْض َم ُ

24
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الم ْر َف ِق َ
موض َع ِ
 2أحدِّ ُد ِ
��م ُه
ائرةٍ َحو َل ُه و َأ ْك ُت ُب ْ
اس َ
والك ْع ِب ب َِو ْض ِع َد َ
الصور ِة.
تحت ُّ
َ

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

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

الجم َل َة اآلتية:
ُ 3أ َل ِّونُ ُ

�أَ ُق ُ
ول َب ْعدَ اال ْن ِت َهاءِ ِمن ال ُو ُ�ضوءِ :

(� ُ
أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده
ال �شـــريـك لـه،
ً
و� ُ
محمدا عبده ور�سوله)
أ�شهد � َّأن
25
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ا�سعة
ال ِو ْحد ُة ال َّت ِ

الــ�صــــــــــلاَ ة
َّ
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كــا َن ُ
َم َ
الـصــالة
ـة
َّ

الد ْر ُ�س الأَ َّو ُل
َّ

www.ien.edu.sa

ص

ل

ال
َّ
ص
يا َوا
ل
ُ
ة
َ
س
ي ال ُّدن َ
ب
َ
َ
ب
ُ
ُ
ِ
ل
لفل ِح فِ ـ

آ ِخرَ

ة

1

رابط الدر�س الرقمي

س

ير ُةُ
ل�صلاَ ِة َم ْنزِ لَةُ ُ َع ِظي َمةُ ُ َو َمكَان ٌَة َك ِب َ
ِل َّ
ِفي الإ ِْ�سلاَ ِمَ ،ف ِم ْن َذ ِلك:
الركْ ُن ال َّثا ِني ِم ْن َأ ْركَ ِ
اإلسلاَ م.
َأ َّن َها ُّ
ان ْ

1

ول ا ِ
ﷺ
ال َر ُس ُ
َق َ
شها َد ِة َأ ْن ال
«ب
:
هلل
اإلسلاَ ُم َعلَى َخ ْم ٍسَ :
ُ
ني ْ
َ
ول ا ِ
إل ََه اَّإل اهللُ وأنَّ ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
الزكَ ا ِة،
وإيتا ِء َّ
هلل ،وإقا ِم َّ
الصلاَ ِةَ ،
الب ْي ِت»(.)1
َو َصو ِم َر َم َض َ
انَ ،و َح ِّج َ

َن َ
شاط

1

�أُ ْك ِم ُل ال َف َرا َغ الآ ِتي:

الر ْك ُن … … … …ِ ..…..… … … … … … ….م ْن َأ ْر َك ِ
اإلسلاَ م.
َّ
الصلاَ ُة ِه َي ُّ
ان ْ
١٦

٢٦٠٩

( )1أخرجه البخاري ( ،)٨ومسلم ( ) ،والترمذي (

) واللفظ له.
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2

ب ِل َـمر َضا ِة ا ِ
هلل َت َعالَى َو ُد ُخ ِ
ول جَال َّنة.
َأ َّن َها َس َب ُ ُ ْ
َ 2ن َ
شاط

الج َّنة
ِم ْن �أَ ْ�س َب ِ
اب ُد ُخولِ َ

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

3

اس ُب ِب ِه ال َْع ْب ُد ِم ْن َع َم ِل ِه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة.
َأ َّن َها َأ َّو ُل ما ُي َح َ

ول ا ِ
هلل ﷺ َي ُق ُ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َق َ
ولِ « :إنَّ َأ َّو َل َما
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َر َة
اس ُب ِب ِه ال َْع ْب ُد َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِم ْن َع َم ِل ِه َصلاَ ُت ُه َف ِإ ْن َصل ََح ْت َف َق ْد َأ ْفل ََح
ُي َح َ
()1
.
اب َو َخ ِسر»
َو َأ َجن َح َو ِإ ْن ف ََس َد ْت َف َق ْد َخ َ

َ 3ن َ
شاط

يحة:
ال�ص ِح َ
�أُ َل ِّونُ الإ َِجا َب َة َّ
الع ْب ُد ِم ْن َع َم ِل ِه ِيوِ َم ال ِق َي َام ِة:
اس ُب ِب ِه َ
َأ َّو ُل َما ُي َح َ

ال�ص اَلة الزَّ َكاة
ال�ص ْوم
َّ
َّ
ال�صلاَ ِة ِفي َوقْ ِتها لأَ َّن َها
�أَنَا �أُ َحا ِف ُظ َعلَى َّ
ا�س ُب َع َل ْي ِه ال َع ْب ُد َي ْو َم ا ِلق َيا َمة
�أَ َّولُ َما ُي َح َ

٢٠٢٠

( )1أخرجه أبو داود ( ، )٨٦٤والترمذي ( )413وقال حسن غريب  ،وصححه األلباني (صحيح الجامع الصغير حديث

).
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رابط الدر�س الرقمي

الـم ْ
ـف ُر َ
وض ُة
الـصـ َل َو ُ
َّ
ات َ

الد ْر ُ�س ال َّثا ِني
َّ

www.ien.edu.sa

أ

أ

ا
هلل أكَ
ُ
َ كب ا
با ُ
هلل أ
هلل أَكب ا ُ

َ كب
هلل أ
ُ

أ

أ

َك ْم َمر ًة َت ْ�س َم ُع الأ َذانَ ِفي ال َي ْو ِم َواللَّ ْي َل ِة؟
...........................................................................

اإلسالمِ َب ْع َد َّ
الش َها َدتنيِ.
َّ
الصلاَ ُة ِه َي ُّ
الركْ ُن ال َّثا ِني ِم ْن َأ ْركَ انِ ْ

هلل َو َر ُ�سو ِل ِه ﷺ.
اع ًة ِ
�أَ َنا �أُ َ�ص ِّلي َط َ
30
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الم ْف َ ِ
س َصل ََو ٍ
ات ِهي:
الصل ُ
َّ
َوات َ
اليو ِم َوا َّل ْلي َل ِة َخ ْم ُ
روض ُة في َ
ال ُة ال َف ْجرِ
َ 1ص َ

2

َر ْكع َت ِ
ان

ال ُة ُّ
الظ ْه ِر
َ 2ص َ

أر َب ُع َركَ َع ٍ
ات

4

الع ْصرِ
َ 3ص َ
ال ُة َ

أر َب ُع َركَ َع ٍ
ات

4

ال ُة امل َْغرِ ِب
َ 4ص َ

ال ُة ال ِع َشا ِء
َ 5ص َ

الث َركَ َع ٍ
َ 3ث ُ
ات

 4أر َب ُع َركَ َع ٍ
ات

َن َ
شاط

ال�ص َل�� َو ِ
��ب َع َ��د ِد َر َك َعا ِته��ا:
ات الآ ِت َي َ��ة ِب َح َ�س ِ
�أَ َت َع�� َّر ُف َّ
َع َد ُد َر َك َعا ِت َها 2

َصال ُة

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

َع َد ُد َر َك َعا ِت َها 3

َصال ُة

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

َع َد ُد َر َك َعا ِت َها 4

َصال ُة

َصال ُة
َصال ُة

ال�ص َلو ِ
و�ض ِة
َات الَمف ُْر َ
المُ حَ َافَظَ ةُ عَ لَى َّ
�سَ ب ٌَب ِل ُد ُخ ِ
الج َّن ِة.
ول َ
12/09/2019 2:38 PM
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...................
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ال َّت ْق ِويم

اإلس َ
الخ ْم َسةَ.
الح ِد َ
ال ِم َ
يثَ ،و ُأ ْك ِم ُل َأ ْر َك َ
َ 1أ ْق َر ُأ َ
ان ْ

الر ُس ُ
َق َ
سَ :ش َها َد ِة
اإلسال َُم َعلَى َخ ْم ٍ
ول ُ :
ال َّ
«ب ِن َي ْ
اهلل وأنَّ ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل ا ِ
ال ِة،
الص َ
هللَ ،وإ َقا ِم َّ
َأ ْن ال َ
إله إال ُ
الزكَ ا ِ
ِ
الب ْي ِت» (.)1
ج
ح
و
،
ان
ض
م
ر
م
و
ص
و
،
ة
ء
إيتا
َ
ِ
َّ
َ
ِّ
َو َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
الش َها َد َت ِ
َّ
ان

الزكَ ا ُة
َّ

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

ا َحل ُّج

الص ْو ُم
َّ

َ 2أ َض ُع َع َ
يح:
ال َم َة (✓) َت ْح َت ال َع َد ِد َّ
الص ِح ِ
الم ْف ُر َ ِ ِ
الصل ََو ِ
الي ْو ِم وال َّل ْي َل ِة ُه َو:
َع َد ُد َّ
ات َ
وضة في َ

7

9

5

8

( )1أخرجه البخاري برقم ( ) ،ومسلم برقم ( ،)16والترمذي برقم ( )2609واللفظ له.
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يح ِة:
اإلجاب ِة َّ
َ 3أ ْر ُس ُم َدا ِئ َر ًة َح ْو َل َ
الص ِح َ

�أَ ْب َد ُ�أ كُ لَّ َي ْو ٍم ِب َ�ص َال ِة

الف َْجرِ

الظُّ ـ ْهرِ

َ 4أرت ُِّب ا ْل َك ِل َم ِ
يدة:
ات اآل ِت َي َة لأِ َ ْح ُص َل َعلى ُج ْم َل ٍة َم ِف َ
الصلاَ ِة
َّ

ُأ َحا ِف ُظ

َع َلى
َو ْق ِت َها

ِفي

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

َ 5أ ْحف ُ
الج ْم َل َة اآل ِت َي َة َو َأ ْك ُت ُب َها:
َظ ُ

«ال�صلاَ ُة نُو ُر ُ»
َّ

()1

.............................
( )1أخرجه مسلم (.)223
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الو ِْحد ُة ال َع ِ
ا�شرة

ِ
ةُ
ال�صــــلاَ ِة
ف
�ص
َ
َّ
َو ُم ْب ِطلاَ تُها
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1

رابط الدر�س الرقمي

الد ْر ُ�س الأَ َّو ُل
َّ

ع ُة ُ
األو َلى
ال َّر ْك َ
www.ien.edu.sa

�أُ ْ�س َر ِت َي ا ْل َع ِز َ
يزة

ال�صلاَ ِة َو ُ�أ َط ِّب ُق َها
الوحد ِة ال َع ِا�ش َر ِةَ ،و�أَ َت َع َّل ُم ِفي َها ِ�ص َف َة َّ
�أَ ْب َد ُ�أ ال َي ْو َم ِد َر َ
ا�س َة ْ
اط َ�أ ْ�س َع ُد ِب َت ْن ِف ِ
َت ْطبِيقاً َ�ص ِحيحاًَ ،و َهذا ن ََ�ش ُ ُ
يذ ِه َم َع ُك ًم.
الح ِّبِ :ا ْب ُن ُك ْم ِ /ا ْب َن ُت ُك ْم.
َم َع َوا ِف ِر ُ

َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
َ
صفة
/ابنتك ِل َم ُي َؤ ِّدي
َح��اوِ ِر ا ْب َن َك
المس��لمون الصال َة على ٍ
َ
واحدة.

ص

َكـ ْيـ َف ُأ َص ـ ِّلـي ؟
أ

َق َ
ال ال َّر ُ�س ُ
«�ص ُّلوا َك َما ر�أَ ْي ُت ُمو ِني �أُ َ�ص ِّلي»
ول َ :

()1

( )1أخرجه البخاري برقم (.)631
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1

َأ ْس َت ْق ِبلُ ال ِق ْب َل َة.

2

اإلحرا ِم َقا ِئ ًال( :ال ّلـ ُه َأكْ َبر).
ير َة ْ
ُأكَ ِّب ُر َت ْك ِب َ

3

الي ْسرى على الصدر.
الي ْم َنى علَى ُ
َأ َض ُع َي َد َّي ُ

4

��ب َحا َن َك ال َّل ُه َّم
االس ِت ْف َت ِ
ْ��ر ُأ ُد َع َ
احُ :
��اء ْ
َأق َ
(س ْ
َو ِب َح ْم ِ
��م َكَ ،و َت َعالَ��ى
��ار َك ْ
اس ُ
��د َكَ ،و َت َب َ
َج ُّد َك ،و َال إل ََه َغ ْي ُر َك).

5

َأق َْر ُأ ال َف حِات َة ،ث َُّم َأق َْر ُأ ِم َّما َأ ْح َف ُظ ِم َن ال ُق ِ
رآن َ
الكرِ ِمي.
الر ُس ِ
ول
َأ َنـا َأق َْت ِدي ِب َّ
ال ِتي.
 ِفي َص َ
37
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َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
ساعد اب َن َك /ابن َت َك في ِ
ِ
االستفتاح وسور ِة الفاتحة.
حفظ دعا ِء
ِ

6

وأركَ ُعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
ُأكَ ِّب ُر ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
الع ِظيم) ث َ
(س ْب َح َ
ُ
ان َر ِّب َي َ

7

وعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
الركُ ِ
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
(س ِم َع ال ّلـ ُه لـِ َم ْن ِ
الـح ْمد).
حم َدهَ ،ر َّب َنا َول ََك َ
َ

8

جدَ ،و َأ ُ
قول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
ان َر ِّب َي ا َأل ْعلَى) ث َ
(س ْب َح َ
ُ

38
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9

ال( :ال ّلـ ُه َأكْ َبر).
الس ُجو ِد َقا ِئ ً
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
َو َأ ُق ُ
الـجل ِ
الس ْج َد َتين:
ول ِفي ُ
ُوس َب ْي َن َّ
(ر ِّب اغ ِف ْر ِلي) َم َّر َتي.
َ

10

جد ثَا َن ِي ًةَ ،وأ ُق ُ
ول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
األعلَى) ث َ
(س ْب َح َ
ان َر ِّب َي ْ
ُ

ل ِت�� َي َ
ِّ����ب ا َلأ ْع��� َم َ
��ة ِفي
���ال ا آ
�أُ َرت ُ
المن ِ
َا�سب:
ال�صلاَ ِة ِب َو ْ�ض ِع ال َّرقْ ِم ُ
َّ

َن َ
شاط

الس ُجو ِد َو َأ ُق ُ
(ر ِّب اغ ِف ْر ِلي) َم َّر َت ْين.
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
ولَ :
ُأكَ ِّب ُر َو َأ ْس ُج ُد َو َأ ُق ُ
األعلَى) ثالث مرات.
(س ْب َح َ
ان َر ِّب َي ْ
ولُ :

(س ِم َع ال ّلـ ُه لـِ َم ْن ِ
وع َو َأ ُق ُ
الـح ْمد).
الركُ ِ
حم َدهَ ،ر َّب َنا َول ََك َ
ولَ :
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
ُأكَ ِّب ُر وأركع َو َأ ُق ُ
ان َر ّب َي ا َأل ْعلَى) ثَلاَ َث َم َّرات.
(س ْب َح َ
ولُ :

َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
من صف ِة الصالة.
من اب ِنك  /ابن ِتك
اطلب ِ
َ
ْ
تعلم ُه ْ
تطبيق ما َ
39
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رابط الدر�س الرقمي

الد ْر ُ�س ال َّثا ِني
َّ

ع ُة َّ
الثا ِن َي ُة
ال َّر ْك َ
www.ien.edu.sa

� َإذا �أَ َر ْد َت َ�أ ْن ُت َ�ص ِّل َي
َما َذا َت ْس َت ْق ِبلُ ؟
َما َذا َت ُق ُ
اإلح َرا ِم؟
ول ِع َ
ير ِة ْ
ند َت ْك ِب َ
اإلح َرا ِم؟
َما َذا َت ْق َر ُأ َب َ
ير ِة ْ
عد َت ْك ِب َ

1

ـه َأكْ َبر).
لركْ َع ِة ال َّثا ِن َي ِة َقا ِئ ً
َأ ُق ُ
ال (ال ّل ُ
وم ِل َّ

2

الي ْم َنى علَى
َأ َض ُع َي َد َّي َعلى َص ْدريَ ،و َأ ْج َعلُ ُ
الي ْسرى.
ُ

40
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3

َأق َْر ُأ ال َف حِات َة ،ث َُّم َأق َْر ُأ مـِ َّما َأ ْح َف ُظ ِم َن ال ُق ِ
رآن َ
الك ِر ِمي.

4

وأركَ ُعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
ُأكَ ِّب ُر ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
الع ِظيم) ث َ
(س ْب َح َ
ُ
ان َر ِّب َي َ

5

وعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
الركُ ِ
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
(س ِم َع ال ّلـ ُه لـِ َم ْن ِ
الـح ْمد).
حم َدهَ ،ر َّب َنا َول ََك َ
َ

6

جدَ ،و َأ ُ
قول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
ان َر ّب َي ا َأل ْعلَى) ث َ
(س ْب َح َ
ُ
41
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7

ال(:ال ّلـ ُه َأكْ َب ُر).
الس ُجو ِد َقا ِئ ً
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
َو َأ ُق ُ
الـجل ِ
الس ْج َد َتين:
ول ِفي ُ
ُوس َب ْي َن َّ
(ر ِّب اغ ِف ْر ِلي) َم َّر َت ْين.
َ

8

جد ثَا َن ِي ًةَ ،وأ ُق ُ
ول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
األعلَى) ث َ
(س ْب َح َ
ان َر ِّب َي ْ
ُ

9

هلل َأكْ َب ُر)َ ،و َأ ُ
قول
الس ُجو ِد َقا ِئ ًال (ا ُ
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
ات
الصل ََو ُ
ِفي ال َّت َش ُّه ِد ا َأل َّو ِل (ال َّت ِح َّي ُ
ات لهلِ ِ َو َّ
َو َّ
السال َُم َعل َْي َك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي َو َر ْح َم ُة
الط ِّي َب ُ
اتَّ ،
الس َ�لا ُم َعلَي َنا َو َعلَى ِعبا ِد ا ِ
ا ِ
هلل
هلل َو َب َركَ ا ُتهَّ ،
َ
ْ
اهللَ ،و َأ ْش َه ُد
َّ
ينَ ،أ ْش َه ُد َأ ْن اَل ِإل َه اَّإل ُ
الصا ِل ِح َ
َأنَّ ُم َح َّم َد ًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله).

42
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َن َ
شاط

المن ِ
َا�سب :
�أَ َ�ض ُع كُ لَّ َك ِل َم ٍة ِفي َمكَا ِنها ُ
ِعبا ِد ا ِ
هلل

ُم َح َّم ًدا

ات
الص َل َو ُ
ال َّتح َّي ُ
ات لهلِ ِ َو َّ

ال َّنب ُِّي

َو َّ
ات
الط ِّي َب ُ

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

السلاَ ُم َع َل ْي َك َأ ُّي َهاَ ............................و َر ْح َم ُة ا ِ
هلل َو َب َر َكا ُته
َّ
الصا ِل ِحين
السلاَ ُم َع ْلي َنا َو َع َلى َّ ...........................
َّ

هللَ ،و َأشْ َه ُد َأ َّن َ ...........................ع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله.
َأشْ َه ُد َأن اّل َ
إله إال ا ُ

إش َر ِ
وع ِتي
ِب ْ
اف ُم َع ِّل ِمي ُ /أ َشا ِر ُِك َم ْج ُم َ
الصلاَ ِة
ِفي َتطْ ِبيقِ َما َت َعل َّْم ُت ُه ِم ُن ِص َف ِة َّ
ِب ُم َص َّلى ال َْم ْد َر َسة.
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رابط الدر�س الرقمي

الث َ
ع ُة َّ
الثة
ال َّر ْك َ

الد ْر ُ�س ال َّثا ِل ُث
َّ

َق َ
ال ال َّر ُ�س ُ
«ال�صال ُة ُنور»
ول َّ :

()1

َن َ
شاط

1

الر ْك َع َت ْي ِن ا ُألو َلى َوالثَّا ِن َية.
بِال َّت َعا ُو ِن َم َع َم ْج ُم َ
وع ِتي ُأ َقارِنُ َب ْي َن َّ

1

ال( :ال ّلـ ُه َأكْ َبر).
لركْ َع ِة ال َّثا ِل َث ِة َقا ِئ ً
َأ ُق ُ
وم ِل َّ

2

الي ْم َنى علَى
َأ َض ُع َي َد َّي َعلى َص ْدريَ ،و َأ ْج َعلُ ُ
الي ْسرى.
ُ

3

َأق َْر ُأ ال َف حِ َ
اتة َف َق ْط.

( )1أخرجه مسلم (.)223
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4

5

وأركَ ُعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
ُأكَ ِّب ُر ْ
َالث َم َّر ٍ
					
ات.
(
 ) ...........................ث َ

وعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
الركُ ِ
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
الـح ْم ُد).
(
				
َ ، ...........................ر َّب َنا َول ََك َ

6

جدَ ،و َأ ُ
قول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
					
ات.
(
 ) ...........................ث َ

7

ال( :ال ّلـ ُه َأكْ َب ُر)،
الس ُجو ِد َقا ِئ ً
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
َو َأ ُق ُ
الـجل ِ
الس ْج َد َتين:
ول ِفي ُ
ُوس َب ْي َن َّ
					
َ ) .................................م َّر َتي.
(
45
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8

جد ثَا ِن َيةَ ،وأ ُق ُ
ول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ

َالث َم َّر ٍ
						
ات.
(
 ) ...........................ث َ

َن َ
شاط

2

الف َْجر

ال�ص َل َو ِ
ات ا َّل ِتي ِفي َها َر ْك َع ُةُ َثا ِل َثة:
�أَ ْر ُ�س ُم َدا ِئر ًة َح ْو َل َّ
ُّ
الظ ْهر

الع ْصر
َ

الم ْغ ِرب
َ

ال ِع َشاء

ال�صلاَ ة
�أَ َّو ُل َما ُي َح َ
ا�س ُب َع َل ْي ِه ال َع ْبدُ َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َّ
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4

رابط الدر�س الرقمي

ابعة
ع ُة ال َّر َ
ال َّر ْك َ

الد ْر ُ�س ال َّرا ِب ُع
َّ

www.ien.edu.sa

الجنَّة
ب ِلدُ ُخ ِ
ول َ
ال�صلاَ ُة َ�س َب ُ ُ
َّ
1

اع َّي ُ
ال�ص َل ُ
الر َب ِ
��ي:
َّ
��ة ِه َ
��وات ُّ
.1

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

.2

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

.3

1

الرا ِب َع ِة َقا ِئ ًال( :ال ّلـ ُه َأكْ َبر).
َأ ُق ُ
لركْ َع ِة َّ
وم ِل َّ

2

الي ْم َنى علَى
َأ َض ُع َي َد َّي َعلى َص ْدريَ ،و َأ ْج َعلُ ُ
الي ْسرى.
ُ

3

َأق َْر ُأ ال َف حِ َ
ات َة َف َق ْط.

َن َ
شاط

..........................
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4

وأركَ ُعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
ُأكَ ِّب ُر ْ

َالث َم َّر ٍ
					
ات.
(
 ) ...........................ث َ

5

وعَ ،و َأ ُق ُ
ول:
الركُ ِ
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
َ ) ....................................م َّر َتي.
(
					

6

جدَ ،و َأ ُ
قول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
ات.
(
					
 ) ...........................ث َ
اط �أُ ْ�سرِ ّي
َن َ�ش ُ ُ

نسجد عليها.
أساعد ابني/ابنتي في معرف ِة األعضا ِء السبع ِة التي
ُ
ُ

7

ال( :ال ّلـ ُه َأكْ َبر).
الس ُجو ِد َقا ِئ ً
َأ ْرف َُع ِم َن ُّ
َو َأ ُق ُ
الـجل ِ
الس ْج َد َتين:
ول ِفي ُ
ُوس َب ْي َن َّ

،...................................
						
( 		

َم َّر َتي ).
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8

جد ثَا ِن َي ًةَ ،وأ ُق ُ
ول:
أس ُ
ُأكَ ِّب ُر َو ْ
َالث َم َّر ٍ
						
ات.
(
 ) ...........................ث َ

9

هلل َأكْ َبر) و َأ ْج ِل ُس ِفي ِآخرِ َصلاَ ِتي
َأ ْرف َُع َقا ِئ ًال (ا ُ
َو َأق َْر ُأ ال َّت َش ُّه َد ا َأل ِخ َيرَ ،و َأص ِّلي َعلَى ال َّن ِب ِّي .

َأ ْح َفظ

ات َو َّ
السلاَ ُم َعل َْي َك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي
الط ِّي َب ُ
الصل ََو ُ
ال َّت ِح َّي ُ
ات لهلِ ِ َو َّ
اتَّ ،
الم َعلَي َنا َو َعلَى ِعبا ِد ا ِ
َو َر ْح َم ُة ا ِ
الصالحِ ِ ني،
هلل َّ
هلل َو َب َركَ ا ُتهَّ ،
َ
الس ُ ْ
هد َأنَّ ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله.
إله إال اهللَُ ،و َأ ْش ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن ال َ
ال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ِ
يم
آل ُم َح َّم ٍد ،كَ َما َص َّل ْي َت َعلَى ْإب َرا ِه َ
َو َعلَى ِ
يد َم ِجيدَ ،و َبارِكْ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى
يم ،إ َّن َك َح ِم ُ ُ
آل ْإب َرا ِه َ
يم َو َعلَى ِ
ِ
يم ،إ َّن َك
آل ْإبرا ِه َ
آل ُم َح َّم ٍد ،كَ َما َب َاركْ َت َعلَى ْإبرا ِه َ
يد َم ِجيد.
َح ِم ُ ُ
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َن َ
شاط

2

��م دا ِئر ًة َح�� ْو َل ال َإجا َب ِ
يحة:
ال�ص ِح َ
�أَ ْر ُ�س ُ
��ة َّ

بي ﷺ ُت ُ
قال في:
َّ
الصلاَ ُة َعلى ال َّن ِّ
ال َّت َش ُّهد ا َأل َّول

10

ال َّت َش ُّهد ا َأل ِخير

ال:
ُأ َس ِّل ُم َع ْن َي ِميني َقا ِئ ً

«السال َُم َعل ُ
َيك ْم َو َر ْح َم ُة اهلل».
َّ

و ُأ َس ِّل ُم َع ْن َي َسارِي َقا ِئلاً :
«السلاَ ُم َعل ُ
َيك ْم َو َر ْح َم ُة اهلل».
َّ

َن َ�ش ُ ُ
اط �أُ ْ�س ِر ّي
تطبيق صف ِة الصال ِة بصورةٍ صحيحة.
ساعد اب َنك  /ابن َتك في
ِ

اع ًة ِفي ال َم ْ�س ِج ِد َم َع َ�أ ِبي
ال�صلاَ ِة َج َم َ
�أَ ْح ِر ُ�ص َع َلى َّ
50
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رابط الدر�س الرقمي

الص ِ
ُم ْب ِ
الة
ط ُ
الت َّ

الدَّ ْر ُ�س َ
الخا ِم ُ�س

www.ien.edu.sa

أ

ص

ش

1

ال

َعلَى ا ُ
خل ُش و ِع

ص

أ
ْ
ح
ِر ُص

يف ال َّص

ة

وج:
الو ُضو ِء ِب ُخ ُر ِ
ِا ْن ِت َق ُ
اض ُ
الريح).
(الب ْول  -ال َغائط ِّ -
َ
1

َن َ
شاط

الح ّما َم ِل َيقْ ِض َي َحا ََج َت ُهَ ،ف َما ال َّت َص ُّر ُف
َت َو َّض َأ َز ِمي ُل َك ُ
خالدُ ُث َّم َد َخ َل َ
الص ِحيح:
َّ
الو ُضوء.
ُي َص ِّلي َو اَل ُي ِع ُ
يد ُ
ض ُو ُضو ُؤه.
ُي ِع ُ
وء َأل َّن ُه ا ْن َت َق َ
الو ُض َ
يد ُ
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2

َالأْ َ كْ لُ َو ُّ
الش ْرب.

َن َ
شاط

2

�أُر ِّت ُب ال َك ِل ِ
لَ ْح ُ�ص َل َعلى ُج ْم َل ٍة ُم ِفيدة:
مات الآ ِت َي َة ِ أ

َو ُّ
الش ْر ُب

الصال ِة
َّ

ا َأل ْك ُل

ِفي

ُي ْب ِط ُلها

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

3

َ
الكلاَ م.

َن َ
شاط

3

الر ُكوع
ُّ

َ���ح���تَ���وِي َع�� َل��ى
�أُ َل������� ِّو ُن َّ
����ر َة الَّ��� ِت���ي ت ْ
ال����دا ِئ َ
������ن ُم���� ْب ِ
ُم���� ْب ِ
ال�������ص�َل�اَ ة:
��ل�ا ِت
����ط َ
����ط����لٍ ِم ْ
َّ

َ
الكلاَ م

الس ُجود
ُّ
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4

الض ِحك.
َّ

����ه
��وع�� ِت��ي �أُ َو ِّج ُ
ِب��ال��تَّ�� َع��ا ُونِ َم�� َع َم ْ��ج ُ��م َ
ن َِ�ص ً
ال�صلاَ ة.
يحة ِل َم ْن َي ْ�ض َح ُك ِفي َّ

َ 4ن َ
شاط

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

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

5

ْـح َركَ ُة َ
يرة.
ال َ
الك ِث َ
ْـح َركَ ِة ِفي
َأ جَ َت َّن ُب كَ ْث َر َة ال َ
الصلاَ ة
الصلاَ ِة لأِ َ َّن َها ُت ْب ِطلُ َّ
َّ

ل�صلاَ ِة ُم َب ِّكر ًا
�أَ ْحرِ ُ
اال�ست ْع َدا ِد ِل َّ
�ص َع َلى ْ
و�أَ ْب َت ِع ُد َع َّما ُي ْب ِطلُها
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ُم ْب ِطلاَ ُت
الصلاَ ة
َّ
1

2

3

4

5

الو ُضوء
ِا ْن ِت ُ
قاض ُ

ا َألكْ ل

ُّ
الش ْرب

الض ِحك
َّ

الح َركَ ة
كَ ْث َر ُة َ

أ
الب ْول
َ

ب

جـ

ال َغا ِئط

الريح
ُخ ُر ُ
وج ِّ
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ال َّت ْق ِويم

َ 1أ ِص ُل َّ
كل ِعبارةٍ ِفي (أ) ب َِما ُي َن ِ
اس ُب َها ِمن (ب):
أ
َأ ُق ُ
الس ُجو ِد:
ول ِفي ُّ

ب
ان َر ِّب َي ا ْل َع ِظيم.
ُس ْب َح َ
ان َر ِّب َي ا َأل ْع َلى.
ُس ْب َح َ

َأ ُق ُ
وع:
الركُ ِ
ول ِفي ُّ

َأ ُق ُ
الس ْج َد َت ْينِ :
ول َب ْي َن َّ

َأ ُق ُ
وع:
الركُ ِ
الرفْع ِم َن ُّ
ول ِفي َّ
12/09/2019 2:39 PM

اهلل ِل َم ْن َح ِم َده.
َس ِم َع ُ
اهلل َأ ْك َبر.
ُ
َر ِّب اغْ ِف ْر ِلي.
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ْ 2أخ َتا ُر َ
الم َن ِ
الم َك ِ
اس ِب:
الك ِل َم َة َّ
الص ِح َ
ان ُ
يح َة و َأ ْك ُت ُبها ِفي َ
ا َأل ِخير ِة

ا ُألولى
َأق َْر ُأ ال َّت َش ُّه َد ا َأل َّولَ

ال َّثا ِن َي ِة

الركْ َع ِة.....................................
َب ْع َد َّ

الركْ َع ِة....................................
ير َب ْع َد َّ
َأقْر ُأ ال َّت َش ُّه َد ا َأل ِخ َ

الص َل َو ِ
يها
ُ 3أ َص ِّن ُف َّ
يها َت َش ُّ��ه َد ِان ِف��ي َم ْج ُم َ
وع ٍةَ ،وال ِتي ِف َ
ات ا َّل ِتي ِف َ
شه ُ ُد ِ
وع ٍة:
َت ُّ
واح ُ ُُد ِفي َم ْج ُم َ
َصلاَ ُة ال َف ْجرِ

َصلاَ ُة ُّ
الظ ْه ِر

الع ْصرِ
َصلاَ ُة َ

شه ِ
دان
َت ُّ
..........................

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

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

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

َصلاَ ُة امل َْغرِ ِب

َصلاَ ُة ال ِع َشا ِء

تشه ُ ُُد َو ِ
اح ُ ُُد
ُّ
..........................
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َ 4أ ْم أَ ُ
ل الف ََراغَ ِ
ات اآل ِتيةَ:
�أ

ِ
الركْ َع ِة ال َّثا ِن َي ِة لل َّت َش ُّه ِد ا َأل َّو ِل َوأ ُق ُ
ول:
ل
س َب ْع َد َّ
َأ ْج ُ

ات ِ
هلل وَ .............و َّ
السلاَ
ال َّت ِح َّي ُ
الط ِّي َباتَّ ،

ك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي.....................
ُم َعل َْي َ

السلاَ ُم َ .............و َعلى ِعبا ِد ا ِ
الصا ِلحينَ .أ ْش َه ُد َأ ْن اَل إ َل َه اَّإل
هلل َّ
َو َب َركَ ا ُتهَّ ،
َ
َ .............و َأ ْش َه ُد َأنَّ َ .............ع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله.
ب

وء بــ
َي ْنت ِق ُ
الو ُض ُ
ض ُ

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

َأوَ .............أو

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

الج ْم َل َة اآل ِتية:
َ 5أ ْك ُت ُب ُ

َت ِ
الصلاَ ِة.
الصلاَ ِة إ َذا َب َطل َْت ِب َأ ِح ِد ُم ْب ِطلاَ ِت َّ
ـج ُب َعل ََّي َإعا َد ُة َّ
..............................................................................

57
12/09/2019 2:39 PM

GE41.G01.S2.FIQH.SB.indd 57

َ 6أ ْم أَ ُ
ل الف ََراغَ ِ
ات اآل ِتيةَ:

ير:
الجلْس ِة ا َأل ِخير ِة ِمن َّ
َأق َْر ُأ ِفي َ
الصلاَ ِة ال َّت َش ُّه َد ا َأل ِخ َ
ات َو َّ
��ك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي
الس��ـال َُم َعل َْي َ
الط ِّي َب ُ
والصــل ََو ُ
(التحي ُ
��ات لهلِ ِ َّ
اتَّ ،
َّ
الس��ـال َُم َعلَي َن��ا َو َعلَى ِعبا ِد ا ِ
هلل
َ ............................و َب َركَ ا ُت��هَّ ،
َ
ْ
��ه ُد َأ ْن َ .....................................و َأ ْش َه ُد َأنَّ
الصـا ِل ِحينَ ،أ ْش َ

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

ال َّل ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ِآل  ،.........................كَ َما َص َّل ْي َت
يدُ َم ِجيد،
يم َو َعلَى ِآل  .............................إ َّن َك َح ِم ُ
َعلَى ْإب َرا ِه َ
َو َب ِاركْ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ِآل ........................كَ َما َب َاركْ َت َعلَى
يم إ َّن َك َ ............م ِجيد).
يم َو َعلَى ِآل ْإبرا ِه َ
ْإب َرا ِه َ
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