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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 فهذا  كتاب الدراسات اإلسالمية املتضمن ملادة التوحيد، ومادة الفقه والسلوك، للصف األول االبتدائي، 
الفصل الدرايس الثاين، وتكمن أمهية مادة التوحيد أهنا تعرف الطالب بربه خالقه ورازقه الذي جيب إفراده 
بالعبادة وحده ال رشيك له، ومادة الفقه والسلوك يتعلم الطالب من خالهلا أحكام الدين وأنواع العبادات 
وصفاهتا الصحيحة مع ربط املتعلم بالتطبيق العميل الذي حيتاجه يف حياته، مع العناية بتعليم الطالب وتوجيهه 

إىل السلوك احلسن يف تعامله مع من حوله.
وقد يرس اهلل تعاىل صياغة موضوعات الكتاب بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشًطا داخل الصف؛ مشارًكا 

يف فقرات الدرس مع معلمه وزمالئه، مطبًقا ما يمكن تطبيقه يف الصف أو املدرسة أو املنزل.
وقد ُروعي يف هذا الكتاب ما يأيت:

تنويع العرض للامدة الدراسية؛ ليسهل عىل الطالب فهمها، ويتمكن من استيعاهبا بيرس وسهولة.  أوال: 
تقريب املعارف من خالل األشكال املناسبة، والوسائل املتنوعة، التي تشوقه ملطالعة الكتاب وتعينه عىل  ثانيا: 

فهمه، وترسخ لديه املعارف واألهداف الرتبوية التي يراد منه إدراكها والعمل هبا.
م، والتطبيق، والكتابة، والبحث عن املعلومة،  بث روح املشاركة يف الدروس، فيجمع الطالب بني التعلُّ ثالثا: 
معلمه  توجيه  حتت  قدرته،  وحسب  بأسلوبه  ليكتبها  تركت  وفراغات  تعليمية،  أنشطة  خالل  من 

ومتابعته.
تنمية مهارات التعلم والتفكري لدى الطالب يف هذه املرحلة، من خالل ترك مساحات للتفكري تتيح له  رابعا: 

التمرن عىل أساسات الدرس، واملشاركة الفاعلة، حتت توجيه املعلم.
أخي الكريم : ويل أمر الطالب

إنه بقدر متابعتك البنك، وحرصك عىل تفوقه، وتواصلك مع معلم الصف يف املدرسة يكون ابنك أكثر 
انتفاًعا بام تعلمه، وأكثر تفاعاًل، وأوضح فهاًم، وأجود تطبيًقا بإذن اهلل تعاىل.

والذي ُنؤِمُلُه أن يكون ما يتعلمه يرسم له طريق سعادته يف الدنيا واآلخرة، وأن يكون ابنك َلبِنًة صاحلًة يف 
بناء جمتمعه وحتقيق طموحاته.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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الث�ل �الدرpΩ nÓ``سSpالإ o¿É ncرnC14ا

nΩالدر� الرابع nÓسSالإ tÖ pحoC17ا

م�ا �الدر»uي pÑnf ملسو هيلع هللا ىلص lد sª n o22

��صال �الدرoه oول oسSnر nو pه`sالل oدÑ nY ملسو هيلع هللا ىلص o lد sª n o24

ملسو هيلع هللا ىلصالدر� الص�بع o pه`sالل n∫و oسSnر tÖ pحoC26ا
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اأوال
يــد وحالت 



م  ص�اال ين  ة ف ر ع مم  ص�اال ين  ة ف ر ع م
ولاالأ ة حد الو



١٠

ميد

١االأول �ا�سَالُم ِديـِنـيالدر
راب الدر� الرقمي

www.ien.edu.sa

 م  ص�ـ� اال م

. ná nس� rª nîال pΩ nÓ rسSالإ n¿É nc rرCا oπuã nª oي Ékت rيnH rم oسS rار

(١) سورة آل عمران: آية ١٩.

اإلْسَالُم: االْسِتْسَالُم ِهللا 
َلُه  بالتَّوِحيِد َواالْنِقَياُد 
اَعِة َوالَبَراءُة ِمَن  ِبالطَّ

ْرِك َوأْهَلِه.  الشِّ

.(١)| } ع�ل   اللـ ل و ق يلل الد و



١١

ا ــر ل الــف م اأ

 م  ص�اال � م ١

 يلل الد � ٢  م

اإلْسَالُم ُهَو:
االستسالم هللا

والبراءة من       .

واالنقياد له 

ُن الَكِلَمِتِين اآلِتَيَتيِن: ُأَلوِّ

»æيO Ωالإ�سال»æيO Ωالإ�سال

ا�سئلة

١ نشاط

٢ نشاط



١٢

t≥ nëdG oøj uódG nƒ og oΩ nÓ r°S pE’G

Ékæj pO pΩ nÓ r°SpE’G nôr« nZ » p̈ nàrHn CG n’

ل� ع   اللـ ل و ق يلل الد و
}

.(١)
|

o oπ pWÉnH pΩ nÓ r°SpE’G pôr« nZ møj pO tπ oc

يـُن الـَحـق�الدر� الث�ي٢ الـدِّ
www.ien.edu.sa

(١) سورة آل عمران: آية ٨٥.

ميد

sæتnه. nL ه pH Énfد nYوnو Énæل ô يnهo ا pسVnر … pòsال oπ pمÉ nµال oøي uالد nو og oΩÓ rسSإ pال

راب الدر� الرقمي



١٣

َب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك»(١). «َيا ُمَقلِّ

(١) أخرجه  أحمد برقم (١٢١٠٧)، والترمذي برقم (٢١٤٠).

 ق ال ين الد � م ١

 م  ص�اال ر ي  � ين  ل ب ق ي ال  اللـ اأ ل  يلل الد � م ٢

َعاَء: َأْحَفُظ َهَذا الدُّ

ا�سئلة

ا ــر ل الــف م اأ

اإلْسَالُم ُهَو:
هو دين

١ نشاط

٢ نشاط



١٤

ة ال�ص م� قا

ة�  ال � يتا

� ص م ر م و ص

ام ر ال  اللـ  ي ب  ح

 اللـ الا لال ا اأ ة �  ص
 اللـ ول ص� ا ر د مم واأ 

١٢

٣

٤
5

ام ر ال ام ر ال ام ر ال ام ر ال 

٣الث�ل �َأرَكاُن اِ�ســَالِمالدر
www.ien.edu.sa

 o¿ا nc rرnCا o¿ا nc rرnCا
pΩpΩ nnــال rس�pــالالإ rس�pالإ

ميد

.É¡ pH sلpاإ oΩقوnلي m¿ÉcرCا oá nس�ª nN pΩÓ rسSإÓلnو ,É n¡لي nY oΩقوnي l¿ÉcرCوا l¢� oسSoCا mAÉæH πµل

راب الدر� الرقمي



١5

(١) أخرجه البخاري برقم (٨)، ومسلم برقم (١٦).

َعــاُوِن َمــَع َمْجُموَعِتــي َنْصَنــُع َخْمَس   ــَم: بالتَّ َنَتَســاَبُق ِلَنَتَعلَّ
، ُكلُّ َواِحَدٍة َنْكُتُب َعَلْيَها ُرْكًنا ِمْن  ِبَطاَقاٍت َعَلى َشــْكل َأُكفٍّ
َأْرَكاِن اإلْسَالِم، ُثمَّ َيْخُرُج َخْمَسُة ُمَتَساِبِقيَن ُكلُّ َواِحٍد َيْحِمُل 
الِة َمَثــًال َيْرَفُع َمْن َيْحِمُل  ِبَطاقــًة، َفإَذا َذَكْرَنــا ُرْكَن ِإَقاَمِة الصَّ

ُه الَِّتي ِفيَها اْلبَطاقُة، َوَهَكَذا. الِة َكفَّ ُرْكَن ِإَقاِم الصَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ول ص� الر ل و ق يلل الد و
ًدا َرُسوُل ـُه َوَأنَّ ُمَحمَّ أنَّ ال إَله إالَّ اللَّ «ُبِنَي اإلْسَالُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة

َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت».(١) َالِة، وإيتاِء الزَّ ـِه، َوإَِقاِم الصَّ اللَّ

١ نشاط



١٦

َأْرَكاُن اإلْسَالِم ِهَي:

ـُه  َشَهاَدُة أنَّ ال إله إالَّ اللَّ
ـِه ًدا َرُسوُل اللَّ وأن ُمحمَّ

ا ــر ل الــف م اأ

 م  ص�اال �  راأ م  ١

 م  ص�اال �  راأ ل يلل الد � م ٢

٢نشاط

١

٢

٤

٣

5

ا�سئلة



١٧

Ω nÓ` r°SE’G n»`pæ`j pO tÖ` pMoCG

 n¿ا ncرnCا n¿ا ncرnCا
pΩpΩ nnسال�pسالالإ�pالإ

tÖــ pMoCاtÖــ pMoCا
 ل الا اأ د  ص� ي مل ص الم

ا د م  م اأ و  اللـ الا
�  اللـ ول ص� ر 

  ي ب   ي مل ص الم
ام ر ال  اللـ

ة  ال�ص يم ق ي مل ص الم� ص م ر  وم ص� ي  مل ص الم

ة�  ال   و ي مل ص الم

ُأِحب� ا�سَالَمالدر� الرابع٤
راب الدر� الرقمي

www.ien.edu.sa

ميد

تnه. nراح nو oهnJدÉ n© nسS يه pa s¿C pل pΩÓ rسSالإ nøي pد tÖ pëoي oمpسل� oªال



١٨

١نشاط

ُل َأَحَد  َعاُون َمَع َمْجُموَعِتي َنَضُع دائرًة َعلى ُكلِّ صورٍة ُتَمثِّ ِبالتَّ
َأْرَكاِن اإلْسَالِم.



١٩

ة  ال�ص ال م و ال�صة�  ال

� ي  ص �يب ر  ة ب  ر م م  ص�اال �  راأ م ق راأ

�  اللـ ـول ص� ا ر د م ــ م اأ و ا ال ا لال ا اأ ة �  ص

٢ نشاط



٢٠

ة�  الم و ال�ص م ح الر ةل ص ة  ال�صن ي دال الو ــر ب

م  ص�اال �  راأ  د  ١

 ق م ف  ص�اال �  راأ  ول ٢

اَ�ْسِئَلُة



�� ول ص� الر ة ف ر ع م ول ص� الر ة ف ر ع م
ة الث�ية حد الو



٢٢

ميد

ل� ع   اللـ ل و ق يلل الد (١).{و
|

ٍد � َنا ُمَحمَّ ـــُه َعَلى َنِبيِّ َأْنَزَل اللَّ
الُقْرآَن الَكِريَم.

ـِه ْبِن  َعبِد اللَّ � اْبُن ُدُ َنِبيِّي ُمَحمَّ
ِلِب. َعبِد الُمطَّ

ًدا � إَلى  َنا ُمَحمَّ ـُه  َنِبيَّ َأرَسَل اللَّ
اِس َجِميًعا َيْدُعوُهم ِإَلى اإلْسَالِم. النَّ

5الخ�م �َنِبيِّيالدر � ُ ُدُُ ُمَحمَّ
راب الدر� الرقمي

www.ien.edu.sa

(١) سورة األعراف: آية ١٥٨.

١ نشاط

ِعيَسى

َعْبُد اِهللا

ِإْبراِهيُم
ِلب ٌد َعْبُد الُمطَّ ُمَحمَّ

ُموَسى 

 � ي ف ــي  ــت ال  �ــ ــو ــ�ل الــب   ــــو لاأ
  ــد ج و  ي باأ و  �  بي الن  م ا�ص

ا ر�سƒ∫ اˆ kدªëم ¿Cسهد اTCا

ا ر�سƒ∫ اˆ kدªëم ¿Cسهد اTCا



٢٣

 ل م  ي  الدائرة ال   ج ر� ت اأ
  ولواأ  ــم ص� راأ ــم   ــةل م ال

 ي ب ن م ١

ملسو هيلع هللا ىلص ي ب الن  يلو ا  د ي  ال � م ٢

� ابُن ُدُ َنِبيِّي ُمَحمَّ
لِب  ـِه بِن عبِد الُمطَّ َعْبِد اللَّ �ِإَلى ًدا ـُه ُمَحمَّ َأْرَسَل اللَّ

اِس َجِميًعا  النَّ � ٍد َنا ُمَحمَّ ُه َعَلى َنِبيِّ َأْنَزَل اللـَّ
الُقْرآَن الَكِريَم

اأ

 اأ و م في الع ة ر� ب  ل  ب راأ 
 و م الع ي  ف  �  ب ص�� ن ي  � م ب

الَماِئَدَةالَحِديَدالُقرآَن

أنزَل اهللاُ
ا � على نبينِّ

ا�سئلة

٢ نشاط

٣ نشاط



٢٤

٦��صال �ـِه َوَرُسوُلُهالدر ٌد � َعبُد اللَّ ُمَحمَّ
راب الدر� الرقمي

www.ien.edu.sa

(٢) سورة الكهف: آية ١.     (٣) سورة األحزاب: آية ٤٠. (١) سورة األحزاب: آية ٤٣. 
(٤) أخرجه أحمد برقم (١٨٩٦٧)، والترمذي برقم (٣٣٨٩)، و ابن ماجه برقم (٣٨٧٠).

اٍت َصَباًحا َوثالَث مراٍت َمَساًء: ْكَر َثَالَث َمرَّ أَُقوُل َهَذا الذِّ
ـًا»(٤). ّ ٍد ˜ َنِبي ـِه َرّبًا َوِباإلْسَالِم ِديًنا وِبُمَحمَّ «َرِضيُت باللَّ

١ نشاط

� َعْبُدُ ِمْن ِعَباِد اِهللا.   ُدُ َنِبيِّي ُمَحمَّ
ـِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ

}.(٢)
|

� َأْفَضُل الَبَشِر.   ُدُ َنِبيِّي ُمَحمَّ

� آِخُر األنبياء.   ُدُ َنِبيِّي ُمَحمَّ

}.(٣)
|

ـِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ

ميد

? p∞ rسUnالو nلكòpH oسودü rق nªال pø n1(, م(|�������� Éل≈: { n©nJ ô n∫É ا nق



٢5

 ة ب ص�� ن الم ة ر� ب الع م� مي اأ تال ة ر ائ الد  ول ١

آِخُر اَألْنِبَياِء. ُل اَألْنِبَياِء.    َأوَّ      :˜ ُدُ  َنِبيِّي ُمَحمَّ
 ر ص� الب ل ص فاأ ن م ٢

َعاُون َمَع َمْجُموَعِتي َنْســَتْخِرُج ِمْن ُمَربَِّع الُحُروِف َكِلَماٍت ِفيَها  ِبالتَّ
،  ُثمَّ َنْكُتُبَها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسب َكَما ِفي الِمَثالْيِن:  ̃ ِبيِّ َوْصٌف للنَّ

شأرخآ

جمعأق

ايبفو

عناضي

اادلا

أرخ

م

ي

ن

ا

الَبَشِر.  .................... ٌد ˜ َنِبيِّي ُمَحمَّ
اهللا. َعْبٌد ِمْن ....................  ٌد ˜ َنِبيِّي ُمَحمَّ

..................... بيُّ ˜ َكاَن النَّ

..................... بيُّ ˜ كان النَّ

..................... بيُّ ˜ كان النَّ
اَألْنِبَياِء.  .................... ٌد̃  َنِبيِّي ُمَحمَّ

أَِميًنا

آِخُر

ا�سئلة

ش

ج

ا

ع

ا

ع

ب

ا

د

أ

ف

ض

ل

ق

و

ي

ا

٢ نشاط



٢٦

  � ٍد آَمْنُت ِبِرَساَلِة َنِبيِّي ُمَحمَّ

ًدا � َوَال َأْعِصيِه   ُأِطيُع َنِبيِّي ُمَحمَّ

َة ُسوَل � َدَخَل الَجنَّ َمْن َأَطاَع الرَّ

َتَعاَلــى:{ ـــُه  اللَّ قــاَل 

.(١)
|

ًدا � ُأِحبُّ َنِبيِّي ُمَحمَّ

ـِه �الدر� الص�بع٧ ُأِحب� َرُسوَل اللَّ
راب الدر� الرقمي
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(١) سورة النساء: آية ١٣.

ميد

ُسوُل � ُقْدَوُتنا. الرَّ



٢٧

: ِبيِّ َنُقوُل ِعْنَد ِذْكِر النَّ

 J I H G F E D C B َتَعاَلى:{ َقال اهللا ُ
.(١)

|P O N M L K
َعَليَّ  َصلَّى  �:«َمْن  اهللا  َرُسوُل  َقاَل  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  َوِفي 
َصالًة َواِحَدًة َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َعْشَر َصَلَواٍت، وَحطَّ َعْنُه َعْشَر 

َخِطيَئاٍت» (٢).
ِريِف َقاَل َرُسوُل اهللا �:«الَبخيُل َمْن ُذِكْرُت  َوِفي الَحِديِث الشَّ

.(٣) « ِعْنَدُه، َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ
ِبُمَشاَرَكِة َمْجُموَعِتي َيْقَرُأ َأَحُدَنا اَألَحاِديَث َوِإَذا َقاَل اْسَم  اأ

ٍد �. َنا ُمَحمَّ بيِّ �ُنَصلِّي َعَلى َنِبيِّ النَّ
بيِّ �؟ الِة َعَلى النَّ َما َفْضُل الصَّ 

(١) سورة األحزاب: آية ٥٦.     (٢) أخرجه أحمد برقم (١١٩٩٨) والنسائي برقم (١٢٩٧).     (٣) أخرجه أحمد برقم (١٧٣٦) والترمذي برقم (٣٥٤٦).

١ نشاط

٢ نشاط



٢٨

  را الف ل م اأ ١

ي �؟ ب الن ة � ط و ج و ل  يلل الد � م ٢

ُأِحبُّ ...............................  �.
آَمْنُت بـ ...................................

اأ



اَ�ْسِئلُة



  
    





   
      



٣٢

            

(١) سورة المدثر: آية (٤).

١    ُة ـــارَ ـهَ  الطَّ
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اط نَشَ

á`Ñ`ëà°ùe         á`Ñ`L�há`Ñ`ëà°ùe         á`Ñ`L�h
َلة، َهْل ِهَي: َهاَرُة َقْبَل الصَّ الطَّ

         



.ø pWÉnÑdGh pô pgÉ s¶dG pI nQÉ¡ n£pH wºnà r¡nj løj pO oΩÓ r°SpE’G

(١)  :ِليُل َقْوُل اهلِل َتَعاَلى َوالدَّ



٣٣

(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٢)، ومسلم برقم (٣٧٥)، ولزيادة (بسم اهللا) انظر فتح الباري ٢٤٤/١.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٠)، والترمذي برقم (٧)، وقال: حديث حسن غريب.

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 ثلث مرات 
أو أكثر َحتَّى َتُزوَل

َجاَسُة. النَّ

     ِعْنَد ُدُخـوِل      ِعْنَد ُدُخـوِل الَخـَلِءالَخـَلِء 
(١)«                »

ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخـَلِء ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخـَلِء «                    » (٢)

ْمُت ِفي َمْوُضوِع آَداِب َقَضاِء الَحاَجِة َأْن َأُقوَل: َتَعلَّ

    »    »    »    »    »                    »                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



٣4

َهاَرِة ِمَن الطَّ

الُوُضوُء

         
            

الَمَلِبُسالـَبَدُن
َلِة َمَكاُن الصَّ

َأ  َأتَوضَّ َأْن  َيِجـُب 
ُهــــوِر  الطَّ ِبالَماِء 

َلِة. َقْبَل الصَّ

َجاَسِة إَزاَلُة النَّ
ِبالَماِء َعن:

• الَبَدِن.
• الَملِبِس.

َلِة. • َمَكاِن الصَّ



٣5



٢    ُة ــــافَ ـظَ النَّ
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َما اتََّسَخْت. ُف ِثَياِبي ُكلَّ ُأَنظِّ

                  ✓      

           

ُم َأَنا ُأَقلِّ
َما َطاَلْت.  َأْظَفاِري ُكلَّ

ُمَها. ُأَقلِّ
ُمَها ِإلَّ ِإَذا اتََّسَخْت. َل ُأَقلِّ

١ اط نَشَ

٢ اط نَشَ



٣6

             
       

الَفْصِل  َتْنِظيِف  في  َمْجُموَعِتي  َمَع  َأَتَعاَوُن  ِمي  ُمَعلِّ بإْشراِف 
َوُمَصلَّى الَمْدَرَسة.

اط نَشَ

اط نَشَ

٣

٤

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

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

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

           

ُ َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى املَاِء ِعْنَد الْسِتْخَداِم؟ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعتي: ُأَبنيِّ ِبالتَّ



٣٧

األسئلة

َما ُم َأْظَفاِري ُكلَّ ُأَقلِّ

َجاَسَة ِمْن َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ُأِزيُل النَّ

َما ُف ِثَياِبي ُكلَّ ُأَنظِّ

اتََّسَخْت

ِباْلَماِء َأو ِباْلَمَناِديل

َطاَلْت

بأ

ُ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):

َأْسَتْنِجيَأْسَتْنِجي ُأ ُأَأَتَوضَّ َأَتَوضَّ

١

٢

٣



٣8

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

َأْكُتُب الُجَمَلة اآلِتَية: 5

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



٣9

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

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ أِلَُكوِّ 6

ِجْسِمي َوَمَلِبِسي

َطَهاَرِة

َعَلى

َأْحِرُص



40



4١

   
    



4٢

٣   لُه ضْ فَ وءِ وَ ضُ ةُ الوُ ميِّ أَهَ
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ًل: َأوَّ
ِة  الوضوء َشْرُطُ ِلِصحَّ

َلة. الصَّ

َأ» (١). ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َلَيْقَبُل اهللُ َصَلَة َأَحِدُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحّتى َيَتَوضَّ َقاَل النَّ

َأ َقْبَل: َيِجُب َعَليَّ َأْن َأَتَوضَّ

َفِر َلِة       -       السَّ اأَلْكِل      -       الصَّ

١نَشاط
                

(١) رواه البخاري برقم (٦٩٥٤). 



.≈ndÉ n©nJ p p̂  o oI nOÉÑ pY oAƒ o°V oƒ rdG



4٣

ِة اهلل. ـََحبَّ أوًل: َاْلُوُضوُء َسَبُبُ ِلـم

ثانيًا: َاْلُوُضوُء َسَبُبُ ِملَْغِفَرِة 
ُنوِب َواْخلَطاَيا. الذُّ

َأ َفَأْحَسَن الُوُضوَء َخَرَجْت َخَطَاَياُه ِمْن  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َتَوضَّ َقاَل النَّ
ِت َأْظَفاِره» (٢). َجَسِدِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َحتْ

(١) ° ¯ ® ¬ « ª َقاَل اهلُل َتَعاَلى:

(١) سورة البقرة: آية (٢٢٢) 
(٢) رواه مسلم (٢٤٥)

Aƒ°Vƒd�          ô¡°ùd�Aƒ°Vƒd�          ô¡°ùd�
ِة اهلِل: ِمْن َأْسَباِب َمَحبَّ

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

اط٣ نَشَ
       
               

الُوُضوء َقَطَراِت َماِءَتْخُرُج ُنوُب َواَخلَطاَيا َمَعالذُّ

        

٣ اط نَشَ

٢ اط نَشَ



44

َأُقوُل: «ِبْسِم اهلِل».

اٍت. يَّ َثَلَث َمرَّ َأغِسُل َكفَّ

١
٢

? pI nÓ s°üd� nπrÑ` nb π n©an �أ ¿n �أ oÖ pé nj �nPÉ ne

4   ِـــوء ضُ ـــةُ الـوُ ـفَ صِ
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ِصَفُة
الُوُضوِء



?pInQƒ t°üdG » pa oπ rØ u£dG o¬o∏ n© rØnj … pòsdG É ne

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



45

ًة َواِحَدًة. َأْمَسُح َرْأِسي َمَع ُأُذَنيَّ َمرَّ 6

اٍت. َأْغِسُل َوجِهي َثلَث َمرَّ 4

          

اٍت. َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق َثلَث َمرَّ ٣

اأَلَصابِع  َأْطَراِف  ِمن  َيَديَّ  َأْغِسُل 
اٍت. َثلَث َمرَّ مع الِمْرَفَقْيِن 5



46

اٍت. َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الكْعَبِني َثلَث َمرَّ ٧

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

وِء َأُقوُل: َبْعَد الْنِتَهاِء ِمن الُوَضُ



4٧

          

ِمي ُأَشــاِرُك َمْجُموَعِتي ِفي َتْطِبيــِق الُوُضوِء َعَمِلّيًا  بإْشــراِف ُمَعلِّ
َخاِرَج الَفْصل.

                 
ًة َأْغِسُل َأْو َأْمَسُح َأْعَضاَء الُوُضوِء اآلِتَية؟ َكْم َمرَّ

٣ 4 ١ ١. َأْمَسُح َرْأِسي      
4 ٣ ٢ ُل َوْجهي      ٢. َأْغِسِ
4 ١ ٣ ٣. َأْغِسُل َيَديَّ مع الِمْرَفَقْيِن   
٣ 4 ١ 4. َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الَكْعَبْيِن   

اط نَشَ

تطبيق
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ْقِم الُمَناِسِب: ُأَرتُِّب َأْفَعاَل الُوُضوِء ِبَوْضِع الرَّ

األسئلة

١

َأْغِسُل َوْجِهي

أْمَسُح َرَأِسي َمَع ُأُذَنيَّ

َأْغِسُل َيَديَّ مع الِمْرَفَقْيِن

َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الَكْعَبيِن

يَّ َأْغِسُل َكفَّ

َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق
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..................................................................

ُد موِضَع الِمْرَفِق والَكْعِب ِبَوْضِع َدائَرٍة َحوَلُه وَأْكُتُب اْســَمُه   أحدِّ
ورِة. تحَت الصُّ

٢

ُن الُجمَلَة اآلتية: ُأَلوِّ ٣

 √óMh ˆ� √óMh ˆ� ’E� ¬dE� ’ ¿أ� oó¡°Tأ�) ’E� ¬dE� ’ ¿أ� oó¡°Tأ�)
,¬`d ∂,¬`d ∂`jô```°T ’`jô```°T ’

(¬dƒ°SQh √óÑY � kóªëe  s¿أ� oó¡°Tأ�h   (¬dƒ°SQh √óÑY � kóªëe  s¿أ� oó¡°Tأ�h   
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5١

   
    



5٢



Inô pNB’� nh Én«f tód� »` pa pì nÓnØ∏ pd ooÖ nÑ n°S oI nÓ s°üd�

5    ــالة ــانَـةُ الـصَّ كَ مَ
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(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٦٠٩)  واللفظ له.

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

َوَصوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت»(١). 

ْكُن … … … ….… … … … … … …..….. ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَلم. َلُة ِهَي الرُّ الصَّ

اط ١نَشَ
       

اِني ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَلم. ْكُن الثَّ َأنََّها الرُّ

اهلِل  َرُسوُل  َقاَل 
١

                    
        



5٣

            
                  

(١) أخرجه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (٤١٣) وقال حسن غريب، وصححه األلباني (صحيح الجامع الصغير حديث ٢٠٢٠).

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

ة. َأنََّها َسَبُبُ ِلـَمْرَضاِة اهلِل َتَعاَلى َوُدُخوِل اَجلنَّ

٣

٢

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

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

.
َوَأَجنَح َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسر»(١)

IÉ nc sõd�    I nÓ s°üd�     Ω rƒ s°üd�IÉ nc sõd�    I nÓ s°üd�     Ω rƒ s°üd�
ُل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَعْبُد ِمْن َعَمِلِه َيْوَم الِقَياَمِة: َأوَّ

         

        

٢ اط نَشَ

٣ اط نَشَ
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اِني ِمْن َأْرَكانِ اإلْسلمِ. ْكُن الثَّ َلُة ِهَي الرُّ الصَّ

ة6ُ وضَ رُ ـفْ اتُ الـمَ وَ ـلَ الـصَّ
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ملسو هيلع هللا ىلص         

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

             
         

                     

َصلُة ...................َصلُة  ...................َصلُة  ...................
َصلُة  ...................
َصلُة  ...................

َصلُة 

َعَدُد َرَكَعاِتَها ٣

َصلُة 

َعَدُد َرَكَعاِتَها ٢

َصلُة

َعَدُد َرَكَعاِتَها ٤

َصَلُة الَفْجِر

َرْكعَتاِن

ْهِر َصَلُة الظُّ

4

َصَلُة املَْغِرِبَصَلُة املَْغِرِبَصَلُة املَْغِرِب

٣

َصَلُة الَعْصِر

َصَلُة الِعَشاِء 

أرَبُع َرَكَعاٍت

َثلُث َرَكَعاٍت

أرَبُع َرَكَعاٍت

أرَبُع َرَكَعاٍت

٢

١٢٣

45

4

4
اط نَشَ



56

˜: «ُبِنَي اإلْسَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة  ُسوُل َقاَل الرَّ
َلِة،  ًدا َرُسوُل اهلِل، َوإَقاِم الصَّ َأْن ل إلَه إل اهللُ وأنَّ ُمَحمَّ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت» (١). َوإيَتاِء الزَّ

(١) أخرجه البخاري برقم (٨)، ومسلم برقم (١٦)، والترمذي برقم (٢٦٠٩) واللفظ له.

َأْقَرُأ الَحِديَث، َوُأْكِمُل َأْرَكاَن اإلْسَلِم الَخْمَسَة.

ِحيِح: َأَضُع َعَلَمَة (✓) َتْحَت الَعَدِد الصَّ

األسئلة

١

٢

َهاَدَتاِن ....................الشَّ

ْوُم الصَّ

َكاُة الزَّ

اَحلجُّ

ْيَلِة ُهَو: َلَواِت الَمْفُروَضِة ِفي الَيْوِم واللَّ َعَدُد الصَّ

95 ٧



5٧

                      

        

        

(١) أخرجه مسلم  (٢٢٣).

ِحيَحِة: َأْرُسُم َداِئَرًة َحْوَل اإلَجابِة الصَّ

ْحُصَل َعلى ُجْمَلٍة َمِفيَدة: أَرتُِّب اْلَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ أِلَ

َأْحَفُظ الُجْمَلَة اآلِتَيَة َوَأْكُتُبَها:

٣

4

5

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

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

ُأَحاِفُظ َعَلى

ِفي

َلِة الصَّ

َوْقِتَها
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       ˜     

٧   ةُ األُولَى عَ كْ الرَّ
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(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣١).

?»` u∏` n°Uoأ� n∞` r«`nc

َأْسَتْقِبُل الِقْبَلَة. ١



6١

(١) يطلب المعلم من الطالب حفظ هذا الدعاء ويتابع حفظه معهم.

ُر َتْكِبيَرَة اإلْحراِم َقاِئًل: (الّلـُه َأْكَبر). ُأَكبِّ

ْدِر. َأَضُع َيِدَي الُيْمَنى عَلى الُيْسرى َعَلى الصَّ

٢

٣

ا َأْحَفُظ ِمَن الُقرآِن الَكِرِمي. َأْقَرُأ الَفاِحتَة، ُثمَّ َأْقَرُأ ِممَّ 5

ُهمَّ  َأْقــَرُأ ُدَعــاَء الْسِتْفَتاِح:(ُســْبَحاَنَك اللَّ
َوَتَعاَلــى  اْســُمَك،  َوَتَبــاَرَك  َوِبَحْمــِدَك، 

َك، وَل إَلَه َغْيُرَك)(١). َجدُّ
4

ُهمَّ  (ُســْبَحاَنَك اللَّ
َوَتَعاَلــى  اْســُمَك،  َوَتَبــاَرَك  َوِبَحْمــِدَك، 



6٢

أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل:
اٍت. (ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم) َثلَث َمرَّ 6

ُكوِع:  َأُقوُل َحاَل َرْفِعيَّ ِمَن الرُّ
(َسِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَده، ثم أقول وأنا قائم: 

َربََّنا َوَلَك الـَحْمد).

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

٧

8



6٣

َلة. ْمُتُه ِمْن ِصَفِة الصَّ ُق َما َتَعلَّ ِمي ُأَطبِّ ِبإْشراِف ُمَعلِّ

          
             

َتْين. َمرَّ ُجوِد َوَأُقوُل: (َربِّ اغِفْر ِلي) َأْرَفُع ِمَن السُّ
ُر َوَأْسُجُد َوَأُقوُل: (ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى) ثلث مرات. ُأَكبِّ

ُكوِع: (َسِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَده، ثم أقول  َأُقوُل َحاَل َرْفِعيَّ ِمَن الرُّ
وأنا قائم: َربََّنا َوَلَك الـَحْمد).

ات. أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل: (ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم) َثَلَث َمرَّ

أْسجُد َثاَنِيًة ُمكِبًرا، َوأُقوُل:
اٍت. َثلَث َمرَّ (ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى) ١0

ُجوِد َقاِئًل: (الّلـُه َأْكَبر). َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي الـُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتْني. (َربِّ اغِفْر ِلي) َمرَّ
9

اط نَشَ

تطبيق
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َأِصُل كلَّ ِعبارٍة ِفي (أ) ِبَما ُيَناِسُبَها ِمن (ب):

األسئلة

١

ُ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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8   ُة انِيَ ةُ الثَّ عَ كْ الرَّ
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َماَذا َتُقوُل ِعنَد َتْكِبيَرِة اإلْحَراِم؟

 َماَذا َتْسَتْقِبُل؟

َماَذا َتْقَرُأ َبعَد َتْكِبيَرِة اإلْحَراِم؟

اِنَيِة َقاِئًل (الّلـهُ َأْكَبر). ْكَعِة الثَّ ١ َأُقوُم ِللرَّ

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. ٢

n»u∏ n°ü oJ r¿ nأ� nä rO nQnأ� � nPE�
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ُكوِع:  أقُوُل حال رفعي ِمَن الرُّ
(َسِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَده، ثم أقول وأنا قائم: 

َربََّنا َوَلَك الـَحْمد).

ا َأْحَفُظ ِمَن الُقرآِن الَكِرِمي. َأْقَرُأ الَفاِحتَة، ُثمَّ َأْقَرُأ مـِمَّ ٣

أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل:
اٍت. (ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم) َثلَث َمرَّ 4

5

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. (ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى) َثلَث َمرَّ 6



6٧

أْسجُد َثاَنِيًة ُمكِبًرا، َوأُقوُل:
اٍت. َثلَث َمرَّ (ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى) 8

ُجوِد َقاِئًل:(الّلـُه َأْكَبُر). َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي الـُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتْين. (َربِّ اغِفْر ِلي) َمرَّ
٧

ــُجوِد َقاِئــًل (اهلُل َأْكَبــُر)،  َأْرَفــُع ِمــَن السُّ
اُت هلِلِ  ِحيَّ ِل: (التَّ ِد اأَلوَّ َشــهُّ َوَأقوُل ِفــي التَّ
َها  َلُم َعَلْيَك َأيُّ َباُت، السَّ يِّ َلَواُت َوالطَّ َوالصَّ
ــَلُم َعَلْيَنا  ِبــيُّ َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته، السَّ النَّ
ُد َأْن َل ِإلَه  اِلِحيَن، َأْشــهَ َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَّ
َدًا َعْبُدُه َوَرُسوُله). إلَّ اهللُ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

9
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َلَواُت ............................ اُت هلِلِ َوالصَّ التَّحيَّ

َها............................  َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته. َلُم َعَلْيَك َأيُّ السَّ

اِلِحين. َلُم َ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
َلِة  ْمُتُه ِمُن ِصَفِة الصَّ ِفي َتْطِبيِق َما َتَعلَّ

في ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسة.

اط نَشَ
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 ..................... ِبيُّ َها النَّ َلُم َعَلْيَك َأيُّ َبات، السَّ يِّ اُت هلِل و............. َوالطَّ ِحيَّ التَّ
إلَّ  إَلَه  َل  َأْن  َأْشَهُد  اِلحين.  الصَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعلى   ............. َلُم  السَّ َوَبَرَكاُته، 

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

َأْمَلُ الَفَراَغاِت اآلِتيَة:

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

األسئلة



٧0



9   ة والرابعة الثَ ةُ الثَّ عَ كْ الرَّ


اِلَثِة َقاِئًل: (الّلـُه َأْكَبر). ْكَعِة الثَّ َأُقوُم ِللرَّ ١

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. ٢

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

َة َفَقْط. َأْقَرُأ الَفاِحتَ ٣

www.ien.edu.sa



٧١

أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل:

اٍت. (             ) َثلَث َمرَّ
4

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

ُكوِع:  َأقُوُل حال رفعي ِمَن الرُّ

                          (                          ، َربََّنا َوَلَك الـَحْمُد).

5
...........................

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت.                  (                 ) َثلَث َمرَّ

6
...........................

ُجوِد َقاِئًل: (الّلـُه َأْكَبُر)، َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي الـُجُلوِس َبْيَن السَّ
َتْني. (                        ) َمرَّ

٧
.................................



٧٢

ُر َوأْسجُد َثاِنَية، َوأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. (                ) َثلَث َمرَّ

َأْرَفُع َقاِئًل (اهللُ َأْكَبر) وَأْجِلُس ِفي آِخِر َصَلِتي 
ِبيِّ ˜. َد اأَلِخيَر، َوأَصلِّي َعَلى النَّ َوَأْقَرُأ التََّشهُّ

                
8

9

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

ِبيُّ  النَّ َها  َأيُّ َعَلْيَك  َلُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ هلِلِ  اُت  ِحيَّ التَّ
اِحلِني،  الصَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْيَنا  لُم  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.

َأْحَفظ



٧٣

تطبيق

                   

لِة بصورٍة صحيحة. ُق ِصَفَة الصَّ ِمي ُأَطبِّ ِبإْشراِف ُمَعلِّ

ُم َعْن َيِميني َقاِئًل: ُأَسلِّ
َلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلل». «السَّ

ُم َعْن َيَساِري َقاِئًل: وُأَسلِّ
َلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلل». «السَّ

١0

              

َلُة َعلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُتقاُل في: الصَّ

د اأَلِخير ل               التََّشهُّ د اأَلوَّ التََّشهُّ

١ اط نَشَ
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ْهر         الَعْصر         الَمْغِرب         الِعَشاء الَفْجر          الظُّ

اط ٢نَشَ

                   

ِحيَحَة وَأْكُتُبها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب: أْخَتاُر الَكِلَمَة الصَّ ١

اِنَيِة الثَّ اأَلِخيرِة اأُلولى

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

ْكَعِة.................................... َد اأَلِخيَر َبْعَد الرَّ َأْقرُأ التََّشهُّ

األسئلة
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ْهِرَصَلُة الَفْجِرَصَلُة الَفْجِر ْهِرَصَلُة الظُّ َصَلُة املَْغِرِبَصَلُة املَْغِرِبَصَلُة الظُّ َصَلُة الِعَشاِء َصَلُة الِعَشاِء َصَلُة الَعْصِرَصَلُة الَعْصِر

داِن ُدُُ َواِحُدَُُتشهُّ تشهُّ

َداِن ِفــي َمْجُموَعٍة، َوالِتي ِفيَها  َلَواِت الَِّتي ِفيَها َتَشــهُّ ُأَصنُِّف الصَّ
ُدُُ واِحُدُُ ِفي َمْجُموَعٍة: َتشهُّ

٢

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

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

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

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

ِبيُّ َهــا النَّ َ َأيُّ ـــَلُم َعَلْيــك َبــاُت، السَّ يِّ َواُت َوالطَّ ــــلَ ــاُت هلِلِ والصَّ (التحيَّ
ـَلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصـاِلِحين،  ............................ َوَبَرَكاُته، السَّ

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

..................  َمِجيد). إْبراِهيَم إنََّك

َأْمَلُ الَفَراَغاِت اآلِتيَة: ٣

َد اأَلِخيَر: َلِة التََّشهُّ َأْقَرُأ ِفي الَجْلسِة اأَلِخيرِة ِمن الصَّ



٧٦



١٠   الِة ُمْبِطالُت الصَّ
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ِاْنِتَقـاُض الُوُضـوِء ِبُخــُروِج: 
يـــح). (الَبــْول - الَغــاِئــط - الـرِّ ١

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

ُيَصلِّي َوَال ُيِعيُد الُوُضوء.
ُيِعيُد الُوُضوَء َألنَُّه اْنَتَقَض ُوُضوُؤه.

١َنَشاط
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ْرب. ْكُل َوالشُّ َاأْلَ ٢

الَكَلم. ٣

                 

              
             

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

اأَلْكُل لِة الصَّ ْرُب ُيْبِطُلهاِفيَوالشُّ

ُكوع ُجودالَكَلمالرُّ السُّ

٢ اط نَشَ

٣ اط نَشَ



٧8

لَةَجائٌز ُيبِطُل الصَّ

اْلـَحَرَكُة الَكِثيَرة.

ِحك. الضَّ

5

4

     

              
         

ُب َكْثَرَة اْلـَحَرَكِة ِفي نَّ َأَجتَ
َلة. نََّها ُتْبِطُل الصَّ َلِة أِلَ الصَّ

اط ٤نَشَ
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ُمْبِطَلُت
َلة الصَّ

ِحكاأَلْكلِاْنِتقاُض الُوُضوء الضَّ ْرب َكْثَرُة الَحَرَكةالشُّ

يحالَغاِئطالَبْول ُخُروُج الرِّ

١٢٣45

جـبأ

َأْكُتُب الُجْمَلَة اآلِتية: ٢

َيْنتِقُض الُوُضوُء بــ  .............  َأو............. َأو .............١

َلِة. َلِة إَذا َبَطَلْت ِبَأَحِد ُمْبِطَلِت الصَّ َتـِجُب َعَليَّ إَعاَدُة الصَّ
..............................................................................

األسئلة
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