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ي الذي  الة والسالم على النَّبي األمِّ احلمد هللا الذي علَّم بالقلم. علَّم اإلنسان ما لم يعلم، والصَّ
بعثه اهللا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أما بعد:

فإنَّ توحيد اهللا-عز وجل- أوجب الواجبات، والعلم به أشرف العلوم وأفضلها، وهو األساس 
حياة  ال  ألنه  حاجة،  كل  فوق  إليه  العباد  وقبولها،وحاجة  األعمال  صحة  عليه  ُتبنى  الذي 
وصفاته  بأسمائه  وفاطرها،  ومعبودها  ربِّها،  مبعرفة  إال  طمأنينة،  وال  نعيم،  وال  للقلوب، 
ه في الدين ومعرفة كيفية أداء العبادات كالطهارة، والصالة، وغيرها  وأفعاله. كما أن التفقُّ
من عالمات السعادة، وأمارة أنَّ اهللا تعالى أراد بعبده اخلير قال ˜ :«من ُيِرد اهللا به خيراً يفّقهه 

في الدين»(١).
في  والفقه  التوحيد  مادتي  تدريس  على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت  املنطلق  هذا  ومن 
أحكام  وتعليمهم  التالميذ،  نفوس  في  الصحيحة  العقيدة  لغرس  الدراسية  املراحل  جميع 
الشرع الفقهية ليؤدوا العبادات على الوجه املشروع، ويكونوا على نور وبصيرة بأمور دينهم.

وهذا الكتاب في طبعته اجلديدة يشتمل على:
مقرري التوحيد والفقه بعد التعديل. فبعد أن تعلم التلميذ في مقرر التوحيد الصف الثاني 
األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها حريٌّ به أن يتعلم في هذا املقرر مراتب الدين 
تعالى  اهللا  لينال رضا  عالية  بهمة  أخرى  بعد  مرتبة  بها  ليتدرج  التفصيل  الثالث بشيء من 

والفوز بجناته.
أما في مقرر الفقه:فبعد أن تعلم التلميذ مبادىء في الطهارة والصالة حريٌّ به أن يتعلم في 

هذا املقرر شروط الوضوء وفروضه والتيمم وأوقات الصالة وشروطها وأركانها وواجباتها.
وقد مت استحداث أهداف خاصة في كل درس، تتناسب مع طبيعة املادة مع مراعاة اإليجاز 
ووضوح العبارة، والتدرج في املوضوعات، والترابط بينها وبني ما سبق دراسته، كما مت وضع 

ة. أسئلة لكل درس وتوجيهات للمعلم ليستنير بها في حتقيق األهداف املرجوَّ

مــة المـقـدِّ

.7/ºbôH øjódG ‘ ¬¡≤Øj kGÒN ¬H ˆG Oôj øe ÜÉH º∏©dG ÜÉàc ‘ …QÉîÑdG ¬LôNCG (1)
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فالبدار البدار لتجني ثمار علمك وعملك.

وإلى املعلم هذه الوصايا النافعة:
1 اإلخالص هللا تعالى شرط في قبول العمل، فاجعل عملك خالصًا لوجهه -سبحانه- 

تغنم في دنياك وُأخراك.
حفظ األمانة سبيل للنجاة، وأنت- أخي املعلم- على ثغر من ثغور اإلسالم، مؤمتن  2

على عقول ِوفَطر أبناء املسلمني، فاحفظ األمانة تنل الفالح في الدنيا واآلخرة.
للعباد وال جناة من خزي  األعمال، فال صالح  التوحيد من أجلِّ  مادة  تعليم  3 إنَّ 

غرس  على  فاعمل جاهداً  به،  والعمل  التوحيد  مبعرفة  إال  اآلخرة  وعذاب  الدنيا 
ًا ملا تدعو إليه من  العقيدة الصحيحة في نفوس التالميذ، وكن ترجمانًا صادقًا حيَّ

ُمثل وقيم عليا.
4 استغالل املواقف للحديث عن وحدانية اهللا وقدرته عند تلبد السحاب في كبد 

األحداث  من  ذلك  ونحو  األمطار،  ونزول  الرعد،  ودوي  البرق،  وملعان  السماء، 
حترك في التلميذ بواعث اإلميان.

5 إنَّ تعليم مادة الفقه من أهم املهمات،إذ يتعلم التلميذ فيه كيفية أداء العبادات 

الواجبة عليه كالطهارة، والوضوء، والصالة وغير ذلك من أحكام فقهية وآداب 
شرعية، فعليك بتنمية الوازع الديني لديه لتطبيق ما تعلمه.

6 إنَّ تيسير املادة بضرب األمثال، وربط الدرس بالواقع له أثر كبير في محبة التالميذ 

للمادة، ومن ثم تعلمها والعمل بها وفي اخلتام نبشرك بقوله ˜:
«إنَّ مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علَّمه ونشره»(١).  

.242 ºbôH ¬LÉe øHG ¬LôNCG (1)
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 Qô``̀ ≤``̀ e
ó«MƒàdG

الـــــــــدرس األول
الدرس الثـــــــاني
الدرس الثـــــالث
الدرس الرابـــــــع

الدرس اخلـامس
الدرس السادس
الدرس السابع

∫hC’G »°SGQódG π°üØdG

مراجعة ما سبق دراسته في الصف الثاني......

مراتب الدين (املرتبة األولى: اإلسالم).......

 أركان اإلسالم.........................
الركن األول: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمداً 
رسول اهللا  (أ) شهادة أن ال إله إال اهللا........
(ب) شهادة أن محمداً رسول اهللا..........

١٠
١١
١٤

١٧
٢٠
٢٣
٢٦

الصفحةالموضوع

الـــــــــدرس األول
الدرس الثـــــــاني
الدرس الثـــــالث
الدرس الرابـــــــع
الدرس اخلـامس
الدرس السادس

مراجعة ماسبق دراسته في الصف الثاني......
آداب قضاء احلاجة .....................
االستنجاء واالستجمار ..................
إزالة النجاسة .........................
شروط الوضوء ........................
فروض الوضوء ........................

الصفحةالموضوع

 Qô```≤```e
¬`̀ ≤`̀ Ø`̀ dG

٣٠
٣١
٣٤
٣٨
٤٠
٤٣
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 Qô``̀ ≤``̀ e
ó«MƒàdG

الـــــــــدرس األول
الدرس الثـــــــاني
الدرس الثـــــالث
الدرس الرابـــــــع
الدرس اخلـامس
الدرس السادس
الدرس الســـابع
الدرس الثــــامن

ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG

مراجعة ما سبق دراسته في الفصل الدراسي األول.....

مراتب الدين(املرتبة الثانية: اإلميان)............

أركان اإلميان (الركن األول اإلميان باهللا تعالى).....
(الركن الثاني اإلميان باملالئكة) ................
الركن الثالث والرابع (اإلميان بالكتب والرسل) ....
الركن اخلامس( اإلميان باليوم اآلخر) ............
الركن السادس (اإلميان بالقدر خيره وشره) .......
مراتب الدين: (املرتبة الثالثة:اإلحسان) .........

الصفحةالموضوع

 ٤٨
 ٤٩
 ٥٢
 ٥٧
 ٦٠
 ٦٤
 ٦٧
٧٠

الـــــــــدرس األول
الدرس الثـــــــاني
الدرس الثـــــالث
الدرس الرابـــــــع
الدرس اخلـامس
الدرس السادس

الصفحةالموضوع

 ٧٤
 ٧٥
 ٧٨
 ٨٢
 ٨٥
 ٨٨

 Qô```≤```e
¬`̀ ≤`̀ Ø`̀ dG

مراجعة ما سبق دراسته في الفصل الدراسي األول...

التيمم..................................

أوقات الصالة ............................

شروط الصالة ............................
 أركان الصالة ............................

واجبات الصالة .......................... 
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∫hC’G »°SGQódG π°üØdG
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¢SQódG

∫hC’G

 » pa o¬oà n°SG nQ pO n≥nÑ n°S É ne oá n© nLG nô oe

»fÉ nãdG p∞s°üdG

1  ُاْكُتب اُألُصوَل الثَّالَثَة الَِّتي َيجُب َعَلى اِإلْنَساِن َمْعِرَفُتها والَعَمُل 

ِبَها.

َمْعِرفُة الَعبِد......          َمْعِرفُة الَعبِد ِدْيَنُه      َمْعِرفُة الَعبِد.......  

 َأْكِمل َأْرَكَاَن اِإلْيَماِن:
2

ا َيأِتي: 3 أجب َعمَّ

ُكُن األوُل ِمْن أركاِن اإلسالِم؟ أ-  َما الرُّ
؟ ِنيَ ِبيَّ ب- َمْن َخاَمتُ النَّ

ج-  َما اِإلْحَساُن؟

p¬`q∏dÉ pH nø peDƒJ r¿
n
CG................ nhp¬ pÑoà oc nh.................... nh

pô pNB’G pΩ rƒn« rdG nh......................................................... nh
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¢SQódG

»``fÉãdG

َمْعنى اإلْسالم:
ْرِك َوَأْهِلِه. اَعِة، َوالَبَراَءُة ِمن الشِّ َهَو االْسِتْسالم هللا ِبالتَّوِحيِد، َواالْنِقَياُد َلُه ِبالطَّ

pø rjuódG oÖ pJG nô ne

oΩ nÓ r°SE’G

: n» pg , lç nÓ nK pø rjuódG oÖ pJG nô ne

≈```````dhC’G á```Ñ```J nô```ª```dG

o¿É n°ù rME’G o¿ÉªjE’G oΩ nÓ r°SE’G
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َشْرُح َمْعَنى 
اِإلْسَالِم

االْسِتْسَالُم ِهللا ِبالتَّوِحيِد: أي إْفَراُد اِهللا بالِعَباَدِة.

اَعِة: أي ِفْعُل َما َأَمَر اهللاُ ِبِه،  اِالْنِقَياُد َلُه ِبالطَّ
َوَتْرُك َما َنَهى َعْنُه.

ْرِك َوَأْهِلِه: بغض الشرك واعتقاد  الَبَراَءُة ِمَن الشِّ
بطالنه وعدم محبة املشركني.

َرتِّب َمْعنى اإلسالم واكتبه في الفراغ:      2

واالنقياد،والبراءة، وأهله، من الشرك،هللا بالتوحيد،له بالطاعة.  

اإلسالُم هو: االستسالُم.................................................

ْسِم الَِّذي َأَماَمك. ْيِن َثالٌث).َأْكِمل ِكَتاَبَتَها ُمَرتََّبًة ِفي الرَّ  (َمَراِتُب الدِّ
1

o¿É°ùME’G
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¢SQódG ±GógCG1

3

2 أن ُيبنيِّ التلميذ مراتب الدين الثالث.
أن يذكر التلميذ بعض صور البراءة من املشركني.

 أن يوضح التلميذ معنى اإلسالم.

اِليَة ِفي الَعموِد اْلـُمناِسِب َلَها:  ُاْكُتب الَكِلَماِت التَّ
3

ُجوُد لغيِر اِهللا- ِبرُّ الَواِلَدْين-ُعُقوُق الَواِلَدْين. ُجوُد ِهللا - ُدَعاُء اِهللا- ُدَعاُء َغِيِر اِهللا- السُّ السُّ

ِمن اُألُموِر الَّتِي َنَهىالّلـُه َعْنهاِمن اُألُموِر الَّتي َأَمَر الّلـُه بها

ُدَعاُء َغْيِر اِهللاُدَعاُء اِهللا

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

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

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

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

اِت عدٍن بِة الهنيئة، وفي اآلخرِة دخول جنَّ َمن َعِمَل الصاحلات فاَز في الدنيا باحلياِة الطيِّ

اإلشارة إلى أنَّ هذه املراتب الثالث هي التي سأل جبريل عليه السالم رسول   @
اهللا˜ عنها، كما رواه مسلم برقم(٨).

@ بيان أنَّ اإلسالم لغة: مشتق من المسالمة، وهو: ترك المنازعة، وهكذا المسلم 
مستسلم ألوامر اهللا، منقاد له بالطاعة، بريء من الشرك وأهله.

@ بيان أنَّ من ثمراِت االستسالِم هللا واالنقياد له بالطاعة: الحياة الطيِّبة في الدنيا،  
والفوز برضا اهللا سبحانه، ودخول الجنة، والنجاة من النار.

@ ذكر قصة إبراهيم عليه السالم مع قومه، وبراءته من الشرك وأهله، وإظهار العداء 

لهم، والحث على االقتداء به. قال اهللا تعالى: 

        (سورة املمتحنة: آية٤).
@ بيان أن بغض الشرك وأهله ال يعني ظلمهم والتعدي عليهم وإمنا يحسن التعامل معهم.

@ ذكر بعض صور البراءة من املشركني ومنها: بغضهم، الهجرة من ديارهم، عدم 

ه بهم، بيان ما هم عليه من الباطل، وأنَّ اإلسالم هو الدين احلق. التشبُّ



14

¢SQódG

ådÉãdG

pΩÓ r°SE’G o¿É nc rQ nCG

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أخرجه البخاري في كتاب اإلميان رقم ٨، ومسلم في كتاب اإلميان ج١/ص٤٥.

َأْرَكاُن اإلْسالِم 
َخْمَسٌة:

َشَهاَدُة َأْن َال 
دًا  إَلَه إالَّ اهللا َوأنَّ ُمَحمَّ

رُسوُل اِهللا.
 ِإَقاُم 

َالِة. الصَّ
إيَتاُء 

كاِة. الزَّ

َصْوُم 
َرَمضاَن.

َحجُّ َبْيِت 
راِم ِلـَمِن  اِهللا اْحلَ

اْستَطاَع إلْيِه 
َسِبْيًال.

دًا َرُسوُل  «ُبنَي اإلْسَالُم َعَلى َخْمٍس:َشَهاَدُة َأْن َال إَلَه إالَّ الّلـه وَأنَّ ُمَحمَّ
َكاِة، َوَصوُم رَمَضاَن، َوَحجُّ الَبْيِت»(١) َالِة،َوإِيَتاُء الزَّ اِهللا، َوِإَقاُم الصَّ

ِليُل َعَلى َذِلَك َقوُلُه ˜: الدَّ
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 َأْكِمل ِكَتاَبَة َأْرَكاِن اإلْسالِم:
1

داً َرُسوُل اِهللا ٢-........................١- َشَهاَدة َأْن َال إَلَه إالَّ الّلـُه َوأنَّ ُمَحمَّ

َكاِة. ٥-................٤-...............٣-إيَتاُء الزَّ

الية بما يناسبها من الكلمات التالية: 2 امأل الفراغات التَّ

   (خمس -  اإلسالم  -  شهادة أْن ال إله إال اهللا - مسلم).

- ال يقبُل اهللا دينًا غير.......................
-  ُأصلِّي في اليوِم والليلِة...................... صلوات.

-  أوُل أركان اإلسالِم ................ وأنَّ محمًدا رسول اهللا.

ِة َعَلى َأْرَكاِن اإلْسالِم. اذكر َدِليًال ِمن الُسنَّ 3

ِة والنجاِة من الناِر اإلسالُم هو السبُب الوحيُد لدخول اَجلَنّ
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¢SQódG ±GógCG1

3

2

 أن يعدد التلميذ أركان اإلسالم اخلمسة.

أن يبني التلميذ أهمية هذه األركان اخلمسة.
 أن يذكر التلميذ الدليل على أركان اإلسالم.

@ بيان أنَّ هذه األركان هي األسس التي ال ميكن أن يقوم الدين إال بها، 
كما أنَّ البنيان ال يقوم إال بأسس وأركان.

قال  وماله،  املسلم  دم  حفظ  باإلسالم:  التمسك  ثمرات  من  أنَّ  بيان   @

رسول اهللا ˜:«ُأمرُت أن أقاِتَل الناس حتىيقولوا ال إله إال اهللا، فمن قال 
ال إله إال اهللا فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على اهللا» رواه 

البخاري برقم (٢٩٤٦).
@ بيان أن اإلسالم هو السبب الوحيد لدخول اجلنة والنجاة من النار، وأنَّ 

اهللا اليقبل دينًا غيره، قال اهللا تعالى:

            (سورة آل عمران: آية ٨٥).
@ ذكر قصص بعض من اعتنق اإلسالم قدميًا وحديثًا وسعادتهم واعتزازهم 

اهللا  أعزنا  قوم  عنه-:«نحن  اهللا  رضي  عمر  عن  ورد  العظيم.  الدين  بهذا 
باإلسالم، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلَّنا اهللا».
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¢SQódG

™HGôdG

 ˆG s’EG n¬ndEG ’ r¿nCG oI nOÉ n¡ n°T-CG

¬`q∏dG s’ pEG x≥` në pH nOƒ`Ñ r© ne n’

o∫h nC’G oø rc oôdG

مْعَنى َال إلََه إالَّ اهللا

������������ ����������

������������ ����������
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������ ���������� ����

ِليُل على َشَهاَدِة َأْن ال إَلَه إالَّ الّلـُه قوله تعالى:       الدَّ

(سورة آل عمران: آية ١٨)
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ِل ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَالِم: ْكِن األوَّ  َضع َخطًاّ َتْحَت الرُّ
1

ِالة. @  إَقاُم الصَّ
@  َصْوُم َرَمَضاَن.
َكاِة. @  إْيتاُء الزَّ

ًدا َرُسوُل اِهللا. @  َشَهاَدُة َأْن ال إَلَه إالَّ الّلـُه وأنَّ ُمَحمَّ

@  َحجُّ َبْيِت اِهللا اْلـَحراِم ِلـَمِن اْستطاَع إليِه َسبيًال.

ِليَل َعَلى َشَهاَدِة َأْن ال إَلَه إالَّ الّلـُه.  ُاْذُكر الدَّ
2

 َما َمْعَنى َال إَلَه إالَّ الّلـُه؟
3

 أكمل الفراغات التالية:
4

ُل ما ُيدعى إليه الكفاُر .......................... أوَّ
مفتاُح اجلنَّة....................................

 قْم بإعداد موضوع مع بعض تالميذ فصلك في فضل قول (ال إله إال اهللا) 
5

مه إلذاعة المدرسة. وقدِّ
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@ بيان أنَّ من قال ال إله إال اهللا، وعمل مبقتضاها، دخل اجلنة.
@ بيان أنَّ من صرف شيئًا من أنواع العبادات لغير اهللا مثل(الدعاء) فهو 

مشرك، ولو نطق بال إله إال اهللا، ألن التوحيد: هو إفراد اهللا بالعبادة.
@ بيان أنَّ مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا، واملفتاح البد له من أسنان، وأسنان 

مفتاح اجلنة اتباع األوامر، واجتناب النواهي.
@ بيان أنَّ كلمة التوحيد ال إله إال اهللا هي أفضل الذكر، كما قال رسول اهللا 

˜ : (أفضل الذكر ال إله إال اهللا). رواه الترمذي برقم (٣٣٨٣).

@ بيان أنَّ أول ما يدعى إليه الكفار شهادة أن ال إله إال اهللا، كما في حديث 
رسول اهللا ˜ ملا بعث معاذاً إلى اليمن قاضيًا ومعلِّمًا قال له:«إنك ستأتي 
إال  إله  ال  أن  أن يشهدوا  إلى  فادعهم  فإذا جئتهم  الكتاب  أهل  من  قومًا 

اهللا». رواه البخاري برقم (٤٣٤٧).
@ بيان فضل الدعوة إلى اهللا، قال رسول اهللا ˜ «لئن يهدي اهللا بك رجًال 
برقم  ومسلم  بــرقــم(٣٧٠١)،  البخاري  رواه  النَّعم».  ُحْمر  من  لك  خير  واحــداً 

.(٢٤٠٦)

أفضُل الذكِر ال ِإلَه إال اهللا

¢SQódG ±GógCG1

3

2

أن يبني التلميذ الركن األول من أركان اإلسالم.

أن يوضح التلميذ معنى ال إله إال اهللا.
أن يذكر التلميذ الدليل على شهادة أن ال إله إال اهللا.
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ـِه ًدا َرُسوُل اللِّ  َشَهاَدُة أَنَّ ُمَحمَّ
ب
ـِه:

ّ ُل الل
ًدا َرُسو َمْعَنى َشَهاَدِة أَنَّ ُمَحمَّ

ــُه ِفــْيــَمــا  ــُت ــاَع َط
ــــــَر، وَتــْصــديــُقــُه  أَم

َنَهى  َمــا  َواْجــِتــَنــاُب  ــَر،  َأْخــَب ِفْيَما 
َشــَرَع. ِبـَما  إالَّ  اهللا  ُيْعَبَد  َال  وَأْن  َوَزَجـــــَر(١)،  َعــْنــُه 

¢`̀ SQó`̀ dG

¢ùeÉîdG

(١) الزجر أبلغ من النهي.

o∫h nC’G oø rc oôdG : ™HÉJ

  (سورة األحزاب آية ٤٠).

َتَعاَلى:                       ــه  ــْوُل َق ـِه  اللَّ ـــوُل  َرُس ــًدا  ُمــَحــمَّ َأنَّ  ــاَدِة  ــَه َش َعَلى  ِلــيــُل  الــدَّ
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ِل: ْطِر اَألوَّ اليَة َكَما ِفى السَّ  اْمأل الَفَراَغاِت التَّ
2

أ-   َأَمَرَنا َرُسوُل اِهللا ˜ ِبَطاَعِة اِهللا، َوَنَهاَنا َعْن َمْعِصَيِتـِه
يِد، وَنَهَاَنا َعْن............... ب- َأَمرَنا َرُسوُل اِهللا ˜ ِبالتَّوِحِ
ْدِق، َوَنهَاَنا َعْن............... ج-  َأَمَرَنا َرُسوُل اِهللا ˜  بالصِّ

ًدا َرُسوُل اِهللا. ِلْيَل َعَلى َشَهاِدِة َأنَّ ُمَحمَّ 3 ُاْذُكرالدَّ

4 ِصل كل فقرة من العمود (أ) بما يناسبها من العمود (ب):

       معنى شهادة أنَّ محمًدا رسول اهللا:

ـِه؟ ًدا َرُسوُل اللَّ  َما مْعَنى َشَهاَدِة َأنَّ ُمَحمَّ
1

العمود (ب)العمود(أ)

ما نهى عنه وزجر.
فيما أخبر.
مبا شرع.
فيما أمر.

5 اذكر كتابًا في سيرة النبي محمد ˜ تنصح زمالءك بقراءته.

طاعته
وتصديقه
واجتناب

وأن ال يعبد اهللا إال
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˜ تستلزُم طاعَته واالقتداَء به.

المحبُة الصادقُة للرسول 

¢SQódG ±GógCG1

3

2

 أن يوضح التلميذ معنى شهادة أن محمًدا رسول اهللا.

أن يحذر التلميذ من مخالفة رسول اهللا.
 أن يذكر التلميذ الدليل على شهادة أن محمًدا رسول اهللا.

@ وجوب طاعة رسول اهللا فيما أمر به، قال اهللا تعالى:

@ الحث على تصديق رسول اهللا فيما أخبر به، ومما أخبر به المغيَّبات 
كقيام الساعة، والجنة، والنار.

النار  أهل  عن  سبحانه  اهللا  ذكر  اهللا.فقد  رسول  معصية  من  التحذير   @
ندامتهم على تفريطهم في ذلك، في قوله: 

@ التأكيد على وجوب عبادة اهللا بما شرع، فال يبتدع في الدين مالم يأذن به 
األم،  وعيد  النبوي،  المولد  وعيد  والمعراج،  باإلسراء  االحتفال  كبدعة  اهللا، 
وغير ذلك، قال رسول اهللا ˜ «وكل بدعة ضاللة» رواه مسلم برقم (٨٦٧).

@ بيان أنَّ المحبة الصادقة للرسول تستلزم طاعته واالقتداء به.
@ ذكر بعض المراجع في سيرة الرسول̃  مثل (مختصر سيرة الرسول˜) 

للشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه اهللا.

(سورة الحشر آية ٧).

(سورة األحزاب آية ٦٦).
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¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

åpdÉsãdGh ÊÉsãdG oø rctôdG

ْكُن الثَّاِني الرُّ
اِلُث ْكُن الثَّ الرُّ

pIÓs°üdG oΩÉ nbEG

pIÉ ncsõdG oAÉ nàjEG

الة: لواِت اخلمِس املفروضِة في األوقاِت معنى إقام الصَّ التعبد هللا بأداُء الصَّ
نها النبيُّ محمٌد ˜. احملدودِة بالصفِة التي بيَّ

معنى إيتاء الزكاة:
التعبد هللا بإخراِج جزٍء من املال 

وإعطاِئِه للمستحقني .

(سورة البقرة: آية ٤٣)

الِة أو الزكاِة:  كافٌر باهللا تعالى. حكُم من أنكَر وجوَب الصَّ

الِة والزكاِة َقْولُه َتَعاَلى:  ليُل على الصَّ والدَّ
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1 ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِمن الَعُموِد (أ) ِبَما ُيَناِسُبها ِمن الَعموِد (ب).

العمود (ب)العمود (أ)

الِة.  إقاُم الصَّ

َكاِة. إْيَتاُء الزَّ

َشَهادُة أن ال ِإَلَه ِإال اهللا َوَأن 
ًدا رُسوُل اِهللا. ُمَحمَّ

ُل ِمْن أْرَكاِن اإلْسالِم. كُن اَألوَّ الرُّ

ابُع. كُن الرَّ الرُّ

اِني. كُن الثَّ الرُّ

اِلُث. كُن الثَّ الرُّ

كاِة. الِة وإيَتاِء الزَّ ِلْيَل َعَلى ُوُجوِب إَقاَمِة الصَّ 2 ُاْذُكر الدَّ

الية: ا تحت أركان اإلسالم الواردة في اآلية التَّ  ضع خّطً
3

قال تعالى:

(سورة البينة: آية ٥).
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 أن يذكر التلميذ الركنني الثاني والثالث من أركان اإلسالم.

أن يذكر التلميذ الدليل على وجوب الصالة والزكاة.
أن يحافظ التلميذ على أداء الصالة في وقتها.

الة. الة.4 اكتب رسالة ألخيك في سطرين تحثه على المحافظة على الصَّ  اكتب رسالة ألخيك في سطرين تحثه على المحافظة على الصَّ

بسم اهللا الرحمن الرحيم
إلى أخي:

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
...................................................................
...................................................................

@ احلث على احملافظة على الصالة في وقتها، وبيان كفر تاركها، قال ˜«العهد 
الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها، فقد كفر». رواه أحمد: ٣٤٦/٥.

@ بيان أن الزكاة سبب لبركة املال، ومواساة الفقراء واحملتاجني، وأنَّ منع الزكاة 
سبب من أسباب منع املطر من السماء.

الِة في وقتها،وأعلُم أنَّ منَع الزكاِة  أنا أحافُظ على أداء الصَّ
من أسباِب منِع املطر من السماِء.
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¢SQódG

™HÉ`°ùdG

¿É````°†eQ Ωƒ`````°U

¢ùeÉÿGh ™HGôdG øcôdG

ΩGô në` rdG p̂ G pâ r« nH tè nM

لـَِمن اْستطاَع إليِه َسبِيًال.

Ωƒ°üdG ≈æ©e

p̂ G pâ«H uè nM ≈æ©e

من  والشراِب وغيرهما  الطعاِم  بترك  ُد هللا  َعبُّ التَّ  
طلوِع الفجِر إلى غروِب الشمِس.

ٍني ألداِء  ُمعَّ زمٍن  في  بيِته  إلى  ِه  بالَتوجُّ ُد هللا  َعبُّ التَّ
ًدا ِهللا تعالى. نٍة َتعبُّ أعماٍل ُمَعيَّ

ِليُل على اَحلجِّ َقْولُه َتَعاَلى: والدَّ

: وِم أو احلجِّ حكُم من  أنكَر وجوَب الصَّ
كافٌر باهللا تعالى.

(سورة آل عمران آية ٩٧).

وِم َقْولُه َتَعاَلى:         ليُل على الصَّ والدَّ

   (سورة البقرة آية ١٨٣).
˚

 ˝
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pΩ
nÓ r°SE’G o¿É nc rQnCG

ل  ْكُن اَألوَّ الرُّ
شهادة أْن ال إله إال اهللا      

  وأن محمًدا رسول 
اهللا

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

ْكُن الثانيإيتاء الزكاة الرُّ

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

............... 
َحجُّ َبْيِت اِهللا 

اْلـَحَراِم

اِبُع ْكُن الرَّ الرُّ

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

 اْمأل الَفراَغاِت ِمبا ُيَناسبها.
1

2 ِصْل العبارات في العمود(أ) مبا يناسبها في العمود (ب):

العمود (ب)العمود (أ)

@ يؤدي المسلمون فريضة الصياِم في شهِر
@ يؤدي المسلمون فريضَة الحجِّ في شهِر

ذي الَقْعـــــدة
رمــــــضــــــان
ـــــة ذي الِحجَّ
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 قال تعالى:     
3

.  اذكردليًال على وجوِب الحجِّ
4

هل شاركَت في إفطار الصائمين في رمضان؟ لماذا فعلَت ذلك؟ 5

؟  كم مرًة يجُب على المسلِم أْن َيُحجَّ 6

̃ يبشرُ أصحابَهُ بمجيءِ شهر رمضاَن ويخبرُهم َأنَّه  كان الرسولُ 

شهٌر ُتْفَتُح فيه أبواُب الجنة وُتغَلُق فيه أبواُب الناِر

@ الحث على صيام شهر رمضان،وبيان فضله المستفاد من قول رسول 
: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا  غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه  اهللا̃ 

البخاري برقم (٣٨) ومسلم برقم (٧٦٠).
ًة واحدًة في العمر مع االستطاعة. @ اإلشارة إلى أنَّ الَحجَّ واجب َمرَّ

@ بيان مكانة بيِت اِهللا الحراِم في نفوس المسلمين.  

¢SQódG ±GógCG1

3

 أن يذكر التلميذ الركنين الرابع والخامس من أركان اإلسالم.

أن يذكر التلميذ الدليل على وجوب الصيام والحج.

 أن يوضح التلميذ فضل صيام شهر رمضان.2

 (سورة القدر آية ٣-٥).

 أ- في أيِّ شهٍر تكوُن ليلُة القدِر؟           ب- بنيِّ فضَل ليلِة القدِر. 
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∫hC’G »°SGQódG π°üØdG
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¢SQódG

∫hC’G
 » pa o¬à°SG nQ pO n≥nÑ n°S É nª p̀ d lá© nLG nô oe
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ف اِالسِتْنَجاَء َواالْسِتْجَماَر.  َعرِّ
1

 َرتِّب أْعَضاَء اْلوُضوِء بوضع الرقم المناسب:
2

        

3 ُاْذُكر ُمْبِطَالِت الوُضوِء.

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

4 ُاْذُكر ُدَعاَء االْسِتْفَتاِح.

...........................................................................       
اِلَيَة: َأكِمل الِعَباَرة التَّ 5

َالِة َسَبٌب ِلُدُخوِل .........َوَترُكها ِمْن أْسَباِب دُخول...............    اْلـُمَحاَفَظُة َعَلى الصَّ

َلَواِت اْلـَمْفُروَضَة. 6 ُاْذُكر الصَّ

َد. ُاْذُكر التََّشهُّ 7

ِبيِّ ˜. َالَة َعَلى النَّ ُاْذُكر الصَّ 8

.  ̃ ِبيِّ َالِة َعَلى النَّ ِد َبْعَد الصَّ اُْذُكر  األُموَر اَألرَبعَة الَِّتي ُيْسَتَعاُذ ِمْنَها في التَّشهُّ 9

ْجَدَتْين؟ ُجوِد- اْلَجْلَسِة َبْين السَّ ُكوِع- السُّ 10 َماَذا َنُقوُل ِفي: الرُّ

َالِة. ُاْذُكر ُمْبِطَالِت الصَّ 11

ْأساْلَوْجهاْلَيَديِناْلِرْجَلِني الرَّ
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ُخْوِل: ( اللَُّهم  َم ِرْجَلَه اْلُيْسَرى ِعْنَد ُدُخوِل اْلـَخَالِء، َويُقوَل َقْبَل الدُّ ١- َأْن ُيَقدِّ
إني َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلـُخْبِث َواْلـَخَباِئث)(١)

ُروِج َويُقول:(ُغْفَراَنَك)(٢) ُم ِرْجَله اْلُيْمَنى ِعْنَد اْخلُ َوُيَقدِّ  

اِهللا  ِذْكُر  ِفيِه  ِبَشيٍء  َأو  باُملْصَحِف  الُدُخوَل  َب  نَّ َيَتَجَ ٢- أّن 
َتَعاَلى.

اِس. َأْن يْسَتِتَر َعْن َأنَظاَر النَّ   -٣
َب اْسِتْقباَل القبَلِة و اْسِتْدباَرَها. نَّ ٤- أْن َيَتَجَ

م َأثَناَء َقَضاِء اْلـَحاَجِة. ٥- َأْن َال يَتَكلَّ

األَماكُن الَّتي َيْحُرُم َقَضاُء اْلـَحاَجِة ِفيَها

     َطريُق النَّاس. 

ِذي الَ َيْجِري. افُع.املَاءُ الَّ ُل النَّ

    الظِّ
     

     

َت َشَجرٍة ُمْثِمَرٍة.

ْ     َحت
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اِحلْكَمُة ِمْن َحتِرْميِ َقَضاِء اَحلاَجِة ِفي َهذِه اَألَماكِن: 
اِس. ١-تُضرُّ بالنَّ

٢-ُتسبُِّب ْانِتشاَر اَألْمَراِض َوالَرَوائِح الَكِرْيَهِة.

َأْكِمل الِعَباَرات اآلتَيَة: 1

ُم ِرْجِلي .......... م ِرْجِلي......... َوِإَذا َخرْجُت ُأَقدِّ أ- إَذا َدَخْلُت اَخلالَء ُأَقدِّ
ُخْول ِإَلى اَخلَالِء............. َوَأقْوُل بعَد اُخلُرْوِج.......... ب- َأقوُل ِعْنَد الدُّ

2 ُاْكتب َرأَيك ِفْي َمْن َيْقِضي َحاَجَتُه تحَت شجرٍة مثمرٍة.

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

 َضع ِإَشاَرَة (*)تحت اَألَماِكن الَِّتي َيْحُرُم َقَضاُء الَحاَجِة فيها:
3

شجٌر

َضع ِإَشاَرَة (
َصْحَراءَطِرْيق النَّاس
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3

2 أن يذكر التلميذ آداب قضاء احلاجة.
أن يذكر التلميذ دعاء الدخول للخالء واخلروج منه.

أن يحدد التلميذ األماكن التي يحرم قضاء احلاجة فيها.

اختر اإلجابة الصحيحة: 4

أ- أْسَتتُر عن أنظاِر الناِس عنَد قضاِء احلاجِة:
     (  )  ألنَّه َيْحُرم َكْشُف العورِة.

     (  )  ألجِل نظافِة الثوِب.
     (  )  لئال تصيب الثوَب النجاسُة.

ُم الرجَل اليسرى عنَد الدخوِل إلى: ب- ُأقدِّ
(  ) املسجِد. اِم.     (  )  املنزِل.      (   )  احلمَّ

5 ال أستقبل الِقبلة وال أستدبرها عنَد قضاِء الحاجِة.

    السبب.............................................................

د بعَض األماكِن التي يجوُز قضاُء الحاجِة فيها: 6 ُأَعدِّ

............................-٢     .........................-١       

ِة والطرِق بعمل اآلتي: 7 أَُساِهُم في المحافظِة على المرافقِ العامَّ

............................-٢     .........................-١    

  .........................-٣   

@ بيان مكانة الِقبلة واحترام املصحف الشريف.
@ غرس االهتمام بالطرق واملرافق العامة.

@ التأكيد على ستر العورة أثناء قضاء احلاجة.
@ توضيح معنى الظل النافع وهو ما يستظل به الناس ويعتادون اجللوس فيه.

@ توضيح املراد بطريق الناس وهو الطريق الذي يسير فيه الناس.
@ بيان احلكمة من حترمي قضاء احلاجة في طريق الناس؛ ألن ذلك يؤذيهم، وحتت 

شجرة مثمرة؛ ألن ذلك يقذر الشجرة وتعافها النفس.
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َد ِجْسَمُه بَأعضاٍء  ِمن ِنَعِم اهللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعَلى اإلْنَساِن َأْن َزوَّ
َوَقد  َوالَغاِئط،  َكالَبوِل  ْسَم  اْجلِ ُتْؤِذي  التِّي  اَملَوادِّ  بإْخَراِج  َتُقوُم 
َأْوَجَب َعَلْيه إَزاَلَتها َوَتْنِظيَف َمْخَرِجَها ِبإحَدى طريَقَتني، ُهَما:

ƒgh oAÉéræ pà r°S’G

ƒgh oQÉ nª ré pà r°S’G

َجاَسُة. ُهوِر َحتَّى َتُزوَل النَّ َغْسُل َمْخَرِج الَبول، َوَمْخرج الَغائِط ِبالَماِء الطَّ

َجاَسُة. َمْسُح َمْخَرِج الَبول، َوَمْخرج الَغائِط ِباَألْحَجاِر، َأو اَلمَناِديل َحتَّى َتُزوَل النَّ

 É n¡ pH oQÉ nª ré pà r°S’G oRƒ oé nj » pàsdG oAÉ n« r°T nC’G:» pg

ٍف،َطاِهٍر، ُمَباٍح َكاَألْحَجاِر َواَلمَناِديل َوالَوَرِق. ٍف،َطاِهٍر، ُمَباٍح َكاَألْحَجاِر َواَلمَناِديل َوالَوَرِق.ُكلُّ ُمَنَظِّ ٍف،َطاِهٍر، ُمَباٍح َكاَألْحَجاِر َواَلمَناِديل َوالَوَرِق.ُكلُّ ُمَنَظِّ ُكلُّ ُمَنَظِّ
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É n¡ pH oQÉ nª ré pà r°S’G Ω oôëj » pàsdG oAÉ n« r°T nC’G

١- اْلَورُق الَِّذي ِفِيِه ِذْكُر اهللا.                                          ٢- اْلِعَظاُم.  

وُث «َفَضَالُت الَحيَواَناِت ِمْن إبٍل، َوَغَنٍم، َوَبَقٍر َوَغْيرَها». َعاُم.                         ٤- الرَّ ٣- الطَّ

:» pg

: pQÉ nª ré pà r°S’G pásë p°U o•h oô o°T

فًا َطاِهًرا ُمَباًحا. ١-َأْن َيُكوَن َما ُيسَتْجَمُر بِه ُمَنظِّ
َية، َويِزيُد َعليها إَذا    ٢-َأْن ُيْمَسَح اَلمْخَرُج َثَالَث َمَسَحاٍت ُمَنقِّ

َجاَسُة.      َلْم َتُزِل النَّ
٣-َأْن َال َيْنَتِشَر الَبوُل َأو الَغاِئط َعْن َمْخَرجِهَما.

تحريُم إهانِة األوراِق التي فيها ِذكُر اهللا

1 أكمل العبارة التالية:

 أ-االْسِتْنَجاُء: ُهَو...................................................

ب-االْسِتْجَماُر:ُهَو..................................................
2 َضع (  ) َحتَْت اَألْشَياء الَِّتي َالَيُجوُز االْسِتْجَماُر ِبَها: 

ΩÉ¶©dGQÉéMC’GΩÉ©£dGπjOÉæŸGçhôdG ΩÉ¶©dGΩÉ¶©dGΩÉ¶©dG

ea sb n
u t sn

  - اْلِعَظاُم.  - اْلِعَظاُم.                                                                                                                 

َعاُم.                          - الطَّ
ea sb n

u t sn
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3 اْذُكر ُشُروَط االْسِتْجَماِر.

         ١ـ ................. ٢ـ  ..................  ٣ـ  ..................
اْسَتْجَمَر  اَحلاَجِة  َقَضاِئِه  وبعَد  يٍَّة  َبرِّ رحَلٍة  ِإلــَى  َأهِلِه  َمَع  شابٌّ  َذَهــَب   4

ُف الشابِّ صحيٌح أم َخاِطىٌء؟ َوِملاَذا؟            ِبأوَراِق َجريَدٍة يوميٍة. َهْل َتَصرُّ
...................................................................           

5 بنيِّ اَألشياَء الَّتي ُيَباُح االْسِتْجِماُر َبها.

) فيما يلي: 6 ضع عالمة (  ) وعالمة (

           @ أمسُح مخرَج البوِل باملنديِل مرتني فقط.  
           @ يجوُز االستجماُر بالعظاِم    

7 أْكِمل الفراَغ باملناسِب:

اِم أقوُل..........................                  @  عنَد دخوِل اَحلمَّ

اِم أقوُل..........................                  @  عنَد اخلروِج من اَحلمَّ

                 @  َأستخدُم يدي ..............في االستنجاِء واالستجماِر.

ماًءٌ اِم  اَحلمَّ أنَّه ال يوجُد في  اكتشفَت  اَم وبعَد قضاِء احلاجِة  اَحلمَّ 8 دخلَت 

          فماذا تفعل؟
........................................................................   



37

¢SQódG ±GógCG1

3

ق التلميذ بين االستنجاء واالستجمار.  أن يفرِّ

أن يعدد التلميذ شروط صحة االستجمار.

  أن يبين التلميذ األشياء التي ال يجوز االستجمار بها.

ر التالميذ بدعاء دخول الخالء ودعاء الخروج منه ويحثهم على  @ ُيَذكِّ

المحافظة على قوله.
@ أن يبين الحكمة من النهي عن االستجمار بالعظام، والروث، فالعظام 

طعام الجن، والروث طعام حيواناتهم.
@ حث التالميذ على احترام األوراق التي تحتوي على ذكر اهللا كالكتب، 

والمصاحف، والمجالت، والتحذير من إهانتها بشتى صور اإلهانة.
شــروط  مــن  شــرط  اختل  إذا  بالماء  االستنجاء  وجــوب  على  يؤكد   @

االستجمار.
@ بيان أن أفضل الحاالت الجمع بين االستنجاء واالستجمار.

أو  االستنجاء  عند  اليسرى  الــيــد  اســتــخــدام  على  التالميذ  حــث   @

االستجمار.

أن يحترم التلميذ كل ما فيه ذكر اهللا تعالى ورسوله.3

2
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¬«a »u∏ n°ü oj …òsdG o¿ÉµnŸG

ِبي ˜ :«إّن َهِذِه اْملساِجَد َال تْصُلُح  ليُل قوُل النَّ والدَّ
لَشيٍء مْن هَذا الَبْوِل وَال الَقَذِر». رواه مسلم برقم (٢٨٥).

ُتزال النَّجاسُة من ثالثِة أشياَء، فَما ِهي؟ 1

........................-١- ....................... ٢- .................... ٣
إَذا َوقعْت النَّجاَسُة عَلى ثوِبَك، َفماَذا تْفَعل؟إَذا َوقعْت النَّجاَسُة عَلى ثوِبَك، َفماَذا تْفَعل؟ 2

ليُل قوُله تعالى:                                    (سورة التوبة آية: ١٠٨) والدَّ

ليُل قوُله تعالى:                     (سورة املدثر آية:٤). والدَّ
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لْيِل الَّذي ُيناسُبها في العموِد (ب):  ِصْل الَكِلَمة في العمود(أ) بالدَّ
3

   َجتُب إَزاَلُة النَّجاسِة ِمْن ثالثِة أشياء هي:

ما حكُم الصالِة في المكان النجِس؟ ................................ 4

اختر اإلجابَة الصحيحَة:  5

  أستعمُل في إزالِة النجاسِة عن ثوبي: 
(    ) األحجار. (    )  املاء.   (    ) التراب.    
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2

أن يذكر التلميذ األشياء التي ُتزال منها النجاسة.
أن يحافظ التلميذ على نظافة بدنه ومالبسه ومكان الصالة.

العمود (ب)العمود(أ)

املكان 

اجلسم 

املالبس

لقوله تعالى:

لقوله ˜ :«إّن َهِذِه اْملساِجَد َال تْصُلُح 
لَشيٍء مْن هَذا الَبوِل وَال الَقذِر».

لقوله تعالى:

@ التأكيد على عدم التعجل عند قضاء احلاجة، والتحرز من انتشار النَّجاسة.
@ غرس احترام بيوت اهللا تعالى واألماكن التي ُيصلَّى فيها والُفُرِش التي ُيصلَّى 

عليها في نفوس التالميذ.
@ بيان أن دين اإلسالم هو دين النظافة.
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اِلَيِة روِط التَّ َال َيِصحُّ الُوُضوُء إَال ِبالشُّ

لْيُل َقْوُلُه ˜: (إنََّما  لُفُظ بَها ِبْدَعٌة، َوالدَّ َها الَقْلُب،َوالتَّ َيُة، َوَمَحلُّ النِّ
اَألْعَماُل ِبالنِّياِت).(١)

 َأْن َيُكوَن اَملاُء َطُهوًرا َوُمَباًحا.

َكِطالِء  الَبَشرِة  إَلى  اَملاء  وُصوَل  َميَْنُع  َما  ِإَزاَلُة 
اَألَظاِفِر، والغراِء، والعجِني، وغيرها.

اِليَة:  َأْكِمل الِعَباَرات التَّ
1

َها............... يُة،َوَمَحلُّ أ- ِمْن ُشُروِط الوُضوء النِّ  
ب- ُيشَترُط ِفي املاِء الَّذي َنَتوضُأ ِبِه َأْن َيُكوَن.............، َو ................  
ج- من األشياِء التي متنُع وصول املاِء إلى البشرِة............، َو ..............   

¢S Q ód G

¢ùeÉîdG
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اعُر:  َقاَل الشَّ 2

َفَماُء الوُضوِء ِلوْجِهَك ُنور   ُبنيَّ َتوضأ ِمباٍء َطُهوٍر   
ا َيِلي: ابق وَأِجب َعمَّ اقرأ الَبيَت السَّ  

ة الوُضوِء هو........... عِر َشْرٌط ِمْن ُشُروِط ِصحَّ   أ- َوَرَد ِفي َبيِت الشِّ
  ب- َما َأثُر الوُضوِء َعَلى الَوْجِه؟

 اختر الكلمَة المناسبَة (بعَد-قبَل) لإلجابِة:
  ب- َما َأثُر الوُضوِء َعَلى الَوْجِه؟  ب- َما َأثُر الوُضوِء َعَلى الَوْجِه؟

3

     الشرُط يكوُن.........أداِء العبادِة.

) على اآلتي: 4 ضع عالمة (*) وعالمة (

(  ) العجُني مينُع وصوَل املاِء إلى البشرة.     
(  ) الشمُع ال مينُع وصوَل املاِء إلى البشرِة.      

على  محتويًا  الدرُس  وكان  الفنيِة  التربيِة  درَس  وعبداهللا  محمد  حضَر  5

لوحاٍت استعمال فيها كميًة من الِغراء أصابْت أيديهما، وحضرْت صالُة 
الظهِر وكان محمد قد توضأ قبَل درِس الفنيِة بينما عبداهللا لم يتوضأ إال 

بعده ولم يزل الِغراُء عن يديه، فما حكم وضوِء كلٍّ منهما؟ ولماذا؟
..........................................................................  

6 اختر الجواب المناسب:

أ- من شروِط ماِء الوضوِء أْن يكوَن:   
(  ) َعْذبًا. (   ) صافيًا.    (  ) طهورًا.       

ب- من شروِط الوضوِء:   
ه إلى الِقبلِة.      (  ) النيُة. (  ) ُدُخوُل الوقِت.   (   ) التوجُّ ه إلى الِقبلِة.      (  ) النيُة.     وُل الوقِت.   (   ) التوجُّ
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@ بيان أن التلفظ بالِنيَّة عند الوضوء والصالة بدعٌة يجب اجتنابها كقول بعضهم 
(نويُت أن أتوضأ لصالة الفجر) أو (نويُت أن أصلِّي الفجر).

@ التمثيل على أنواع املاء الطهور كالبحار والعيون واألنهار.
أو عجٍني،  البشرة من طٍني،  إلى  املاء  ما مينع وصول  إزالة  إلى وجوب  التنبيه   @
إلى  املاء  وصول  مينع  جرم  له  فليس  ونحوها  اء  اِحلنَّ أما  ذلك،  غير  أو  شمٍع،  أو 

البشرة.
@ بيان أن الشرط يكون قبل أداء العبادة.

لين من آثار  ا ُمَحجَّ @ بيان فضل الوضوء:قال ˜ «إن أمتي يدعون يوم القيامة ُغّرً
ته فليفعل» رواه البخاري برقم (١٣٦). الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل ُغرَّ

ة لُْمَعٌة بيضاُء تكون في جبهة الفرس، ثم اسُتْعملت في الَجَمال  ا: أصل الُغرَّ ُغّرً
والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد ˜.

به  والمراد  الفرس،  قوائم  قوائم من  في ثالث  لين:التحجيل:بياٌض يكون  ُمَحجَّ
هنا أيضًا النور.

@ بيان معنى البدعة وهي: كلُّ عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب، 
نَّة، وال في عمل الخلفاء الراشدين. وال في السُّ

¢SQódG ±GógCG1

2

أن يعدد التلميذ شروط صحة الوضوء.
 أن يحدد التلميذ محل النية.

أن يذكر التلميذ شرط ماء الوضوء.3
أن يتجنب التلميذ كل ما مينع وصول املاء إلى البشرة.4
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Aƒ o°VƒdG o¢Vhô oa

رجاِت. َفيِجُب َعليَنا  ـُه ِبِه اَخلَطاَيا،َوَيْرَفُع الدَّ للوُضوِء َفِضيلٌة َعِظيَمٌة، َميُْحو اللَّ
ِبيِّ ˜. َق فُروَضُه َكَما َورَد ذلك َعْن النَّ مُه َونَطبِّ َأن َنتعلَّ

ٌة ِهَي: وللوُضوِء ُفُروٌض ِستَّ

. o¥É n°û ræ pà r°S’G nh oá n°† nª r°† nª` rdG o¬ ræ pe nh , p¬ rL nƒrdG oπ r°ù nZ 1

.Ú n≤ na rô pª` rdG n™ ne øjón«rdG oπ r°ù nZ
 

2

. p¿Énf oP oC’G o¬ ræe nh p¢SCGsôdG oí r°ù ne 
3

. pÚpÑ r© nµdG n™ ne Ún∏LuôdG oπ r°ù nZ
 

4

. p¢Vh oô oØrdG p√ò ng nÚ nH oÖ« pJ sÎdG 5

. pAƒ o°VƒdG pAÉ n°†YnCG nÚ nH oI n’G nƒ oª` rdG 6

¢SQódG

¢SOÉ°ùdG
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√ oDhƒ°V oh sí°üj ⁄ : p¢VhôØdG √ pòg øe kÉ°Vôa ∑ôJ røe

p̂واجُب الوضوِء G pº°SÉH : o∫ƒb

اِليَة:  َأْكِمل الِعَباَرات التَّ
1

ـُه .............، َويْرَفُع................. ١- للُوُضوِء َفِضيَلٌة ِبِه َميُحو الَلّ

٢- حكُم َمْن ترَك َفْرضًا من فروِض الوضوِء ...........................
٣- للُوُضوِء واجٌب واحٌد هو:..........................................

1 َضِعْ َرْقًما ُمَناِسًبا َتحَت ُكلِّ ِعبارٍة َحَسَب ِصَفة الوُضوء:

ْسُل اْلَوْجه، َومنُه اْلـَمْضَمَضُة َواالْسِتْنَشاُق. أس َوِمْنُه اُألُذَنان.   َغَ َمْسُح الرَّ
(    )       (    )           

ْجَلني َمَع اْلَكْعَبني. َغْسُل اْلَيدين َمَع اْلـِمرَفَقني.       َغْسُل الرِّ
 (    )                 (    )           

3 َفَتح زيد ُصْنُبوَر اْلَماء، َوَبدأ اْلوُضوَء، َوِعْندما َوَصل إَلى َغْسِل َيدْيه إَلى 

اْلِمرَفَقيِن َقَطع اْلوُضوَء، لُيِجيَب َعَلى اْلَهاِتِف، فتأخر ُثم ََعاَد ِإلْكَماِل 
اْلوُضوِء.

أ- َتَرَك زيٌد َفْرًضا ِمْن ُفُروِض اْلوُضوء..اْذُكره (...............).
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4 ارُبط الجواَب المناسب:

تكوُن في أثناَء الوضوِء. شروُط الوضوِء.    
تكوُن قبل البدِء بالوضوِء. فروُض الوضوِء.    

5 ضع عالمة ( ) أمام الجواب الصحيح:

ترك زيٌد مسَح رأِسه في الوضوِء ناٍسًيا وصلَّى، فيجب عليه أْن:
(   ) يعيد الوضوء.   (   ) يعيد الوضوء والصالة.   (  ) يعيد الصالة.

ب-ُاْكُتب َنِصيَحًة ِلـَمْن يَتَسبَُّب ِفي إْهَداِر ِاْملَاِء.
.....................................................................
.....................................................................

@ بيان أن الواجب في غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فما زاد فهو سنة.
@ بيان أن اهللا يحبُّ املتطهرين.

@تنبيه التالميذ إلى عدم اإلسراف في املاء، ألنَّه نعمة يجب احملافظة عليها.
نَّة تكرار غسل «األعضاء ثالثًا» ومسح الرأس مع األذنني مرة واحدة. @ يبنيِّ أن السُّ

@ توضيح معنى املضمضة واالستنشاق واالستنثار.
- املضمضة: هي حتريك املاء في الفم.

- االستنشاق:هو إدخال املاء في األنف، وَجْذُبُه بالتنفس، ليزول ما في األنف.
- االستنثار:هو طرح املاء ِمْن األنف بنفسه بعد االستنشاق.

@ بيان أن املواالة: هي اإلتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق طويل.
ا أمام التالميذ بحيث يتمكنون من رؤية املعلم. @ تطبيق الوضوء عملّيً

@ تكليف جميع التالميذ بتطبيق الوضوء ليتأكد من إتقانهم له، وليبشر باألجر 
العظيم املترتب على تعليم التالميذ كيفية الوضوء والصالة فمن علَّم علمًا، فله 

أجر من عمل به.
@ توضيح أنَّ من ترك فرضًا من فروض الوضوء عمداً أو سهواً، لم يصح وضوؤه. 

أما التسمية فمن تركها ناسيًا، صح وضوؤه.

¢SQódG ±GógCG1

2

أن يطبق التلميذ الصفة الصحيحة للوضوء.
 أن يذكر التلميذ واجب الوضوء.

تذكر دائًما       عدم اإلسراف في املاء





ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG
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¢SQódG

 ∫hC’G
 o¬ oà n°SG nQ pO n≥nÑ n°S É ne oá© nLG nô oe

p∫shn C’G » p°SG nQuódG pπ r°ü nØdG » pa 

اِلَية: 1 اْمَأل الَفَراَغاِت التَّ

      اإلْسَالُم: َهو االْسِتْسَالُم ِهللا .......... واالْنِقَياُد .............، والَبَراَءُة ِمَن      
          .............. وأْهِلِه.

2 (ِلإلْسالِم َخْمَسُة َأْرَكاٍن) أْكِمل كتاَبَتها ُمرتََّبًة.

ًدا َرُسوُل اِهللا. أوًال َشَهاَدُة َأْن َال إلَه إالَّ اهللا َوَأنَّ ُمَحمَّ           
ثالًثا .................... ....................... ثانًيا           
خامًسا .................... ....................... رابًعا           

3 اْسَتخرج ِمْن ُكلِّ َدليٍل مما َيِلي ركنًا ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَالِم:

         أ) َقاَل َتَعالى: ˚ 
      

(.................................)   
      ب) َقاَل َتَعالى:                                                                      (آل عمران: آية ٩٧).

(.................................)
     ج) َقاَل َتَعالى:                                                                  (سورة النساء: آية ١٠٣).

(.................................)

˝ (سورة البقرة: آية ١٨٣).
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¢SQódG

»fÉãdG

pø rjuódG oÖ pJG nô ne

á``n``«̀`f̀É``̀`ã̀`d̀G á``Ñ``J nô``ª``dG

o¿É```````````` ǹ `ª``jE’G

o¿É n°ù rME’G o¿Éªj pE’G oΩ nÓ r°SE’G

: p¿ É nª rj E’ G ≈ næ r© ne

     p¿É nª rj E’G  o¿É nc rQ CG

: lásà p°S         

. اْعِتَقاٌد بالَقْلِب، َوَقْوٌل ِبالِلَساِن، َوَعَمٌل ِبالَجَواِرِحِ

(٣) َوُكُتِبِه(٢) َوَمالِئَكِتِه(١) أْن ُتْؤِمَن ِباِهللا

ه(٥) َواْلَيِوم اآلِخِر(٤) َوُرُسِلِه (٦) َوِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

ِة، َفقْد َكَفَر باهللا تعالى. تَّ َمْن َأْنَكرَ  رُْكَناً مِْن َهِذهِ األْرَكاِن السِّ

اَعِة، َوَيْنُقُص ِبالَمْعِصيَِة. َيِزيُد بالطَّ
o¿É```` ǹ `ª`j pE’G



50

1 َما َمْعَنى اإلمياِن؟

ْقِم اْملَُناِسِب. 2 َرتِّب َأْرَكاَن اإلْميَاِن ِبوْضِع الرَّ

الَِّتي   اْلَمَعاِصي  ِمن  َوَثالثًا  اإليَمان،  َتِزْيُد  الَِّتي  اَعاِت  الطَّ َمَن  َثالًثا  ُاْكُتب   3

ُتْنِقُصه في اجلدول التالي:

واْلَيوِم اآلِخِر وُكُتِبِه

ِه ِهوِبالَقَدِر َخيرِه َوَشرِّ وِبالَقَدِر َخيرِه َوَشرِّ َوُرُسِلِهَوُرُسِلِه َوَمالِئَكِتِهَوَمالِئَكِتِه

واْلَيوِم اآلِخِرواْلَيوِم اآلِخِر وُكُتِبِهوُكُتِبِه أْن ُتْؤِمن باهللا

َمَعاٍص ُتْنِقُص اإلْيَمان َطاَعاٌت َتِزْيُد اإلْيَمان 

الَكِذُباِالْسِتْغَفاُر
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أن يوضح التلميذ معنى اإليمان.

أن يبين التلميذ حكم من أنكر ركنًا من أركان اإليمان.

أن يذكر التلميذ أركان اإليمان الستة. 2

4 َأْكِمل الفراغاِت التاليَة:

              @ اإليماُن اعتقاٌد بالقلِب، وقوٌل بـ.............، وعمٌل.................

تة، فقد............................             @ من أنكَر ُرْكنًا من أركاِن اإليماِن السِّ

أنا ُأسارُع إلى ِفْعل الطاعات التي َتِزيُد إيماني
إيماني ُتْنِقُص  التي  المَعاِصي  ِفْعَل  َوَأْجَتِنُب 

@ التمهيد للموضوع بذكر مراتب الدين.
@ بيان كفر من أنكر ركنًا من أركان اإليمان الستة.

@ االستدالل على أنَّ االيمان يزيد وينقص بما قاله أحد السلف: «إذا 
ذكرنا ربَّنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيَّعنا فذلك 

نقصانه».
زيادة  في  سبب  ألنَّها  الصالحة  األعمال  من  اإلكثار  على  الحث   @

اإليمان وتقويته.
      قال اهللا تعالى:

اإليمان  نقص  في  سبب  ألنها  والمعاصي؛  الذنوب  من  التحذير   @
حين  السارق  يسرق  وال   ...»  :§ اهللا  رسول  قال  كما  وضعفه 

يسرق وهو مؤمن» رواه البخاري برقم (٥٥٧٨).

(سورة: األنفال آية ٢).
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∫hC’G oøctôdG

≈ndÉ n© nJp n̂ É pH o¿É nª rjE’G

َمْعَنى اإلْيَماِن باِهللا:

َفاِت. ِة، واَألْسَماِء والصِّ ِة، واُألُلوِهيَّ ُبوِبيَّ إْفَراُد اهللا ِبالرُّ

َمْعَنى إفراِد اِهللا بالربوبيِة:
1

أي اإلقراُر بأنَّ اهللا هو الخالُق، الرازُق، المدبِّـُر وحدُه دوَن ِسواه.

واألرَض،  السماواِت  وخلق  خلقني،  اهللا  بأنَّ  أؤمُن  مسلٌم  أنا 
واإلنَس والجنَّ ولم يخلقها غيره.

وأؤمُن بأنَّ اهللا وحَده الذي يرزُق الناَس والطيَر والحيواَن، وال يرزقهم أحٌد غيره.

ٍة وال  أحد يستطيُع  َل مرَّ اَس بعَد موِتهم كما خلَقهم َأوَّ وأؤمُن أنَّ اهللا يحيي النَّ
ِفعَل ذلَك غْيُرُه سبحانه وتعالى.
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ِة: َمْعَنى إفراِد اِهللا باأللوهيَّ
2

أي صرُف جميِع أنواِع العبادِة ِهللا وحده . مثال: ال ُيْدَعى إال اُهللا، وال يُذبَُح إال ِهللاِ.

أنا ُمسلٌم  ُأَصلِّي  ِهللاِ  وال  ُأَصلِّي لغيرِه.
ـــَرُه. ـــي غ مـــَعـــه  أدُعــــــو  وال  اَهللا  وأدُعــــــو 

غــيــِرِه. أحـــٍد  على  ــُل  ــوكَّ أت وال  اِهللا  ــى  ــَل َع ـــُل  وأتـــوكَّ

َمْعَنى إفراِد اِهللا بأسمائِه وصفاتِه:
3

إثباُت أسماِء اهللاِ وصفاتِه كما جاءْت في القرآِن والُسنة وأنَُّه ليَس ِمْثَلُه شٌيء من مخلوقاِتِه.
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أنا ُمسلٌم ُأؤِمُن بجميِع أسماِء اهللا، 
مثل:

، والعلِيم.           الرحمِن، والسميِع، والقويِّ
وُأؤِمُن بجميِع صفاِت اهللا،

 مثل:
         الرحمـــِة، والسمِع، والقــــوِة، والِعلـــِم.

1 َمْعَنى اإلْيَماِن باِهللا؟

ح َمْعَنى إفراِد اِهللا باُأللوهيَّة؟ 2 وضِّ

ن معنى إفراد اهللا بالربوبيِة: 3 رتِّب الكلماِت التاليَة لتكوِّ

اِزُقالمَدبِّــُروحَده دوَن ِسَواُه ِبَأنَّ اَهللا ُهَو الَخاِلُقالرَّ

معنى إفراِد اِهللا بالربوبيِة: اإلقراُر ....................................

.............................................................   
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5 اقرأ آخَر سورِة الحشر واستخِرج خمسًة من أسماِء اِهللا َتَعاَلى:

............ ،............. ،............. ،............. ،..............         

6 أكمل الفراغات التالية:

أؤمن بأن من أسماء اهللا تعالى:
البصير، والحي،  و  ..........  ، والعليم 

أؤمن بأن من صفاته تعالى:
البصر، و  ..........  ، والعزة، والعلُم

هنا أحُد أسماِء اِهللا ُذِكَرْت ِصَفُته 
في السطِر  التالي، فما هو؟

هنا إحدى صفاِت اهللا ُذِكَرْت في 
السطر السابق، فما هي؟

أنا ُمؤمن أعبُد اَهللا َوْحَدُه

اليِة: ا َتْحَت أْسَماِء اِهللا َتَعاَلى وِصَفاِتِه ِفي اآلياِت التَّ 4 َضْع َخطـًّ

َقاَل اُهللا َتَعاَلى:                                                     (سورة الملك: آية ١٤).
َقاَل اُهللا َتَعاَلى:                                                                 (سورة األعراف: آية ٥٦).

َقاَل اُهللا َتَعاَلى:                                                               (سورة الملك: آية ٢٦).
َقاَل اُهللا َتَعاَلى:                                  (سورة اإلخالص: آية ١).



56

¢SQódG ±GógCG1

3

أن يوضح التلميذ معنى اإليمان باهللا.

أن يذكر التلميذ بعض أسماء اهللا وصفاته.
2 أن يحذر التلميذ من صرف شيء من أنواع العبادة لغير اهللا.

@  بيان أن إفراد اهللا بالربوبية ال يكفي العبد في دخول اإلسالم بل البدَّ 
الرسول  زمن  في  فالمشركون  أيضًا.  باأللوهية  سبحانه  إفراده  من 
فعلهم  مع  اإلســالم  في  ذلك  يدخلهم  ولم  بالربوبية  ون  ُمــِقــرُّ  §
والطواف  الحجيج،  والعمرة، وسقاية  العبادات كالحج  ألنواع من 

بالبيت؛ ألنَّهم أشركوا مع اهللا، فحبطت أعمالهم.
@  التنبيه إلى أنَّ من لم يفرد اهللا باأللوهية، فقد وقع في الشرك األكبر 
الذي رتب اهللا تعالى عليه من العقوبات ما لم يرتبه على غيره، قال 

اهللا تعالى:

@  عظم حياة المؤمن وشرفها، وحقارة حياة الكافر ومشابهتها حياة 
البهائم، كما قال تعالى: 

@  اإليمان بأسماء اهللا وصفاته سبب في زيادة اإليمان، فمن آمن بأن 
اهللا عليٌم رقيٌب امتأل قلبه مراقبة هللا في الحركاِت والسكناِت.

@  بيان أن إنكاَر شيٍء من أسماء اهللا وصفاته ُكْفٌر، كما قال سبحانه 

وتعالى: 

(سورة المائدة: آية ٧٢).

(سورة محمد: آية ١٢).

(سورة الرعد: آية ٣٠).
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¢SQódG

™HGôdG

»fÉãdG oø rctôdG

pá nµ pFÓªdÉ pH o¿É nª rjE’G

َمْعَنى اإلْيَماِن بالمَالِئَكِة:

َعَدُد الَمالِئكِة كثيٌر، َوِمْنُهم:
الُم). ١ ِجْبريُل (َعَلْيِه السَّ

الُم). ٢ وميكائيُل (َعَلْيِه السَّ

الُم). ٣ وإْسَرافيُل (َعَلْيِه السَّ

ُحْكُم َمْن أْنَكَر المالئكَة

كافٌر باِهللا َتَعالى

التَّْصِديُق الَجاِزُم ِبوُجوِد المَالِئكِة، وِبأنَّ اَهللا ُسبَحاَنُه َخَلَقهم ِلِعَباَدتِه، وِبَأنَُّهم 
ال َيْعصوَن اَهللا َما َأَمَرُهم وَيْفَعُلوَن َما ُيؤَمُرون.

ليُل َقوُل اِهللا َتَعاَلى:   والدَّ

(سورة البقرة: آية ٢٨٥).
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1 ِمْن َأرَكاِن اإلْيَماِن (اإلْيَماُن ِبالمالِئكِة)، َفَما َمْعَنى َذلَك؟

ا َتْحَت َأْسماِء المالئكِة: 2 ضع َخطــًّ

ٌدميكائيُلجبريُلإبراهيُم إسرافيُلمحمَّ

3 ِصل ُكلَّ ِفْقرٍة من العموِد (أ) بما يناسبها من العمود (ب):

التَّصديُق الجازُم
وبأنَّ اهللا ُسبحاَنُه

وبأنَّهم ال يعُصون اهللا ما أَمرُهم

العمود (ب)العمود (أ)

بوجوِد المالئكِة.
ويفعلون ما يؤمرون.

َخَلَقُهم لعبادِتِه.

4 اذكر صفتين ِمْن صفاِت المالِئَكِة.

5 َمْن أفضُل المالِئَكِة؟

. أنا أؤمُن بأنَّ من المالِئكِة َمْن َيْكتُب أعماَل العباِد من خيٍر أو شرٍّ
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¢SQódG ±GógCG1

3

أن يبين التلميذ معنى اإليمان بالمالئكة.
أن يذكر التلميذ بعض أسماء المالئكة.

2 أن يذكر التلميذ دليل اإليمان بالمالئكة.

ل،  موكَّ وهــو  السالم)  عليه  (جبريل  المالئكة  أفضل  أن  بيان   @
في  بالنفخ  ل  الموكَّ (وإسرافيل)  القلوب،  به حياة  الذي  بالوحي 

الصور، و(ميكائيل) الموكل بالَقْطر (المطر).
@ بيان بعض أعمال المالئكة، وأثر اإليمان بهم:

١- الموكلون بكتابة األعمال.
اهللا  ُيْغِضب  بما  يعمل  أو  يتكلم  ال  أن  العبد  على  يوجب  وهذا   

سبحانه وتعالى.
٢- الموكلون بحفظ العبد في جميع أحواله.

وهذا يوجب شكر اهللا تعالى على عنايته ببني آدم.  
٣- الموكلون بقبض أرواح بني آدم.

وهذا يوجب االستعداد لليوم اآلخر بالعمل الصالح.  

أن يبين  التلميذ حكم من أنكر المالئكة. 4
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¢SQódG

¢ùeÉîdG

التَّْصِديُق الَجاِزُم ِبَأنَّ اَهللا َأْنَزَل ُكُتًبا َعَلى ُرُسلِه لِهَداَيِة 
اِس. النَّ

َمْعَنى اإلْيَماِن ِبالُكُتِب

التَّْصِديُق الَجاِزُم بأنَّ اَهللا َتَعاَلى أْرَسَل ُرُسًال إَلى 
َخْلِقِه، وأنَُّهم َصاِدُقون فيما أْخَبُروا ِبِه.

ُسِل َمْعَنى اإلْيَماِن ِبالرُّ

اَألمُر  َوهــَي  َواحــَدٌة:  اَألْنِبَياِء  ــَوُة  َدْع
رِك. ِبالتَّوِحيِد، والنَّهُي َعِن الشِّ

 pÖ oà oµdÉ pH  o¿É nrÁE’G

π o°StôdGh

o™HGsôdGh oådÉsãdG oø rctôdG

َأْعَظُم الُكُتِب: الُقرآُن الَكِريُم، وُهَو َكالُم اِهللا َتَعاَلى.
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ليُل على اإليمان بالكتب والرسل َقوُل اِهللا تعالى: والدَّ

ٌد §، وبينهما عدٌد كبيٌر  الُم، وآِخُرُهم ُمحمَّ ُسِل ُنوٌح َعَليِه السَّ ُل الرُّ أوَّ
من األنبياِء والرسل.

 اْمأل الَفَراَغاِت ِبَما ُيناِسُبَها:
1

أْعَظُم اْلُكُتِب

ُسِل ُل الرُّ أوَّ

ُسِل آِخُر الرُّ

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

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

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

ُسل، وهم خمسة: وأفضلهم أولو الَعْزم من الرُّ
١- ُنْوٌح عليه السالم.

٢- إبراهيم عليه السالم.
٣- موسى عليه السالم.
٤- عيسى عليه السالم.

٥- محمد صلى اهللا عليه وسلم.

(سورة البقرة آية : ٢٨٥).
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2 َدْعَوُة اَألْنِبَياِء واِحدٌة. َفَما ِهَي؟

ُسِل. ِليَل َعَلى ُوُجوِب اإلْيَماِن ِبالُكُتِب والرُّ 3 اْذُكر الدَّ

4 ِصل العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب):

َالُم:        من الُكُتِب الَّتي َأْنَزَلها اهللا َعَلى ُرُسلِه َعَلْيهُم السَّ

العمود (ب)العمود (أ)

القرآُن أنزَلُه اُهللا على

اإلنجيُل أنزَلُه اُهللا على

التوراُة  أنزَلُها اُهللا على

عيسى عليه السالم

موسى عليه السالم

محمد §

ُسِل حسَب تتابِع  5 َتَعاون مع معلِّمك في ترتيِب أسماء أولي العزِم من الرُّ

إرساِلهم.

عيسى
عليه السالم

إبراهيُم
عليه السالم

نوٌح
عليه السالم

محمٌد
§

موسى
عليه السالم

٤
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جميَع  وأحــبُّ  فيه،  بما  وأعمُل  وأقــرؤُه  القرآَن  أحبُّ  مسلم  أنا 
ُسِل؛ ألنَّهم سعوا إلى هدايِة الناِس. الرُّ

(سورة الحجر آية: ٩).

بيان رحمة اهللا بالناس حيث أرسل إليهم الرسل، وأنزل الكتب لهدايتهم.  
@

ذكر بعض الكتب التي أنزل اهللا على رسله مثل: التوراة، واإلنجيل، التي قد   @

َفت بخالف القرآن الكريم الذي تكفل اهللا بحفظه، كما قال اهللا تعالى:                ُحرِّ

العمل بما  القرآن الكريم، والحث على قراءته وحفظه، ووجوب  بيان فضل   @

جاء فيه.
بيان أنَّ اإليمان بالرسل واألنبياء جميعًا واجب، وأول الرسل نوح  عليه السالم     @
بعضهم  األنبياء  وبينهما عدد كبير من  أفضلهم،  § وهو  وآخرهم محمد 

نعرفهم، وبعضهم ال نعرفهم.
الربوبية  من خصائص  شيء  لهم  ليس  مخلوقون  بشر  الرسل  جميع  أن  بيان    @

واأللوهية، فال يعلمون الغيب، وال يتصرفون في الكون.
قه في ذلك فهو كافر أيضًا، فال  عى النبوة فهو كافر، ومن صدَّ بيان أن من ادَّ  @

نبي بعد محمد§، قال اهللا تعالى: 
(سورة األحزاب آية ٤٠).             

ذكر قصص بعض النبيين مع أقوامهم: كقصة نوح وإبراهيم (عليهما السالم).  @

¢SQódG ±GógCG1.أن يوضح التلميذ معنى اإليمان بالكتب والرسل 

أن يبيِّن التلميذ حكم من أنكر الكتب والرسل.3
 أن يوضح التلميذأن القرآن الكريم كالم اهللا تعالى.2

4Æ§ أن يوضح التلميذأن القرآن أنزله اهللا على محمد 
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سؤاُل العبِد في قبره عن ١
 األصوِل الثالثِة وهي:

(َمْن ربُّك؟، وما ديُنك؟، ومن نبيُّك؟).  
٢ َنِعيُم  اْلَقْبِر وَعَذاُبُه.

ِلْلِحَساِب واْلَجَزاِء َحتَّى  ُقُبوِرِهْم  ِمْن  اِس  النَّ اْلَبعُث: وُهَو إْخراُج   ٣
اَر. اِر النَّ َة وَأهِل النَّ ِة الَجنَّ ُدُخوِل  أهِل الَجنَّ

٤ الحساب على األعمال.

¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

pô pNB’G pΩƒ n«dÉ pH o¿É nrÁE’G 

o¢ù peÉ nÿG oø rctôdG

ِة. نَّ التَّْصديُق الَجازُم ِبُكلِّ َما يَقُع َبعَد اْلَموِت َكَما َجاء ِفي اْلِكَتاِب والسُّ

َمْعَنى اإلْيَماِن ِبالَيوِم اآلِخِر

وِممَّا َيَقُع بَعَْد اْلَمْوِت

ليُل قوله تعالى:  والدَّ
                                            (سورة البقرة آية: ٤).
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ُحْكُم َمْن أنَكَر اليوَم اآلخَر: كاِفـٌر باِهللا تعالى.

اِلَيَة: 1 أْكِمل اْلِعَباَرَة التَّ

     اإلْيَماُن ِبالَيوِم اآلِخِر ُهَو التَّْصديُق الَجازُم ِبُكلِّ َما يَقُع .................

ا َيَقُع َبْعَد اْلَموِت. 2 اْذُكر اْثَنين ِممَّ

ن معنى البعث: 3 رتِّب َما يأتي ِلتكوِّ

ة الجنَّة - من قبورهم - وأهل  للحساب والجزاء- حتى دخول أهل الجنَّ  
ار. ار النَّ النَّ

البعث هو: إخراج الناِس .............................................  

  امأل الفراغاِت بما ُيَناِسُبها:
4

5 مما يقُع بعَد الموِت أنَّ العبَد ُيسأُل في قبره عن ثالثِة أموٍر اذكرها.

من أسماء يوم القيامة

القارعــة
................................

......

......................................
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أنا مسلٌم أستعدُّ لليوِم اآلخِر بالعمِل الصالِح.

بيان أنَّ لليوم اآلخر أسماء كثيرة، منها: (يوم القيامة - القارعة - الغاشية    @
- الواقعة - الحاقة).

@  الحثُّ على القيام بالطاعات، والتزوُد من النوافل استعداًدا ليوم القيامة.

@  بياُن أن القبر أول منازل اآلخرة، وأنَّ العبَد (ُيسأُل ِفي قبره): َمْن رّبُّك؟، 

لم يجب  بالنعيم، ومن  نبيُّك؟ فمن أجاب عليها يجازى  ما دينك؟، من 
يعاقب بالعذاب األليم.

للحساب  قبورهم  من  الناس  إخــراج  في  وقــدرتــه  سبحانه  اهللا  عظمة  بيان   @
والجزاء.

ذكر شيء من أهوال يوم القيامة: النفخ في الصور - دنو الشمس من الخالئق   @

على  المرور   - بشماله  وآخر  بيمينه  كتابه  آخذ  امــرٌو  الصحف.  تطاير   -
الصراط.

دخولها،  إلى  المؤدية  واألسباب  نعيمها،  بعض  بذكر  الجنة  في  الترغيُبُ   @

إلى  المؤدية  واألســبــاب  عذابها،  ــواع  أن بعض  بذكر   النار  من  والترهيب 
دخولها.

الحثُّ على سؤال اهللا الجنة وما يقرِّب إليها من قوٍل وعمٍل، واالستعاذُة باهللا   @

من النار وما يقرِّب إليها من قوٍل وعمٍل.
قراءُة سورة التكوير، واالنفطار، واالنشقاق، وربُطها بالموضوع.  @

¢SQódG ±GógCG1

3

2

أن يوضَح التلميذ معنى اإليمان باليوم اآلخر.

أن يبيِّن التلميذ حْكَم َمْن أنكر اليوَم اآلخَر.
أْن يذكر التلميذ بعض ما يقع في اليوم اآلخر.
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ِه َمْعَنى اإلْيَماِن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه وَشرِّ

التَّْصِديُق اْلَجاِزُم ِبَأنَّ ُكلَّ َما يَقُع ِمْن َخْيٍر َوشرٍّ َفُهَو ِبَقَضاِء اِهللا وَقَدرِه.

حُكُم َمْن أَنَكَر الَقَدَر

كافٌر باِهللا َتَعاَلى

ِليُل َقْولُه َتَعاَلى: والدَّ
                                   (سورة القمر آية :٤٩).



68

ِه؟ 1 َما َمْعَنى اإلْيَماِن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه وَشرِّ

ِليَل َعَلى اإلْيَماِن ِبالَقَدِر. 2 اْذُكر الدَّ

اِلَيِة:  أْكِمل الَفَراَغاِت ِبَما ُيَناِسُبها ِمَن اْلَكِلَماِت التَّ
3

ْبُر - النِّعِم - الَجَزُع). كُر - َكاِفــٌر - األجِر - الصَّ (الشُّ    

١- َواِجِبي ِعْنَد اْلُمِصْيَبِة................................................

ْعَمِة ................................................. ٢- َواِجِبي ِعْنَد اْلنِّ
ِة َفُهَو........................ تَّ ٣- َمْن َأْنَكَر ُرْكنًا ِمْن أرَكاِن اإلْيَماِن السِّ
ْبُر سبٌب ِلَنيِل................................................... ٤- الصَّ
٥- شكُر اهللا سبٌب لزيادِة ..............................................

«إنَّا هللا وإنَّا إليه راجعون
مصيبتي  في  أجرني  اللهم 

وأخلفني خيًرا منها».

عند نزوِل المصيبة أقوُل:
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2    أن يبين التلميذ معنى اإليمان بالقدر.
أن يذكر التلميذ الدليل على أن كل شيء خلقه اهللا بقدر.

  أن يذكر التلميذ حكم من أنكر القدر.

ر اهللا المقادير قبل أن يخلق  وجوب التسليم هللا بقضائه وقدره لقوله §: «َقدَّ  @
السماوات واألرض بخمسين ألف سنة» رواه الترمذي برقم (٢١٥٦).

وجوب الصبر عند المصائب كموت شخٍص عزيز، أو فقد مال، أو مرض في   @
البدن ونحو ذلك.

§: «ما  بيان أنَّ الصبر سبب في نيل األجر من اهللا، كما قال رسول اهللا    @
ر اهللا بها سيئاته كما تحط  من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها إال كفَّ

الشجرة ورقها» رواه البخاري برقم (٥٦٤٨)، ومسلم برقم (٢٥٧١).
َعِم، كما قال سبحانه:  الحث على شكر اهللا وأنه سبب لزيادة النِّ   @

             (سورة إبراهيم آية :٧).
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َمْعَنى اإلْحَساِن

َأْن َتْعُبَد اَهللا َكأنََّك َتَراُه، َفإْن َلم َتُكْن َتَراُه َفإنَُّه َيَراَك.
يِن. واإلْحَساُن أْعَلى مَراِتِب الدِّ

ِليل َقْوُلُه َتَعاَلى:   (سورة النحل آية:١٢٨).والدَّ

á`ã̀``dÉ``̀ `ã̀``dG á``Ñ̀``J̀ nô```ª``d̀G
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يِن ثالُث َمَراِتَب، َفَما َأْعالَها؟ 1 ِللدِّ

ف اإلْحَسان مع ذكر دليٍل عليه. 2 عرِّ

3 امأل الَفَراَغاِت ِبالكلماِت المناِسبِة:

(مراقبة، يراه، ال يخفى).  
- أحسَن زيد صالته؛ ألنَّه يْعَلُم أن اهللا..............

- علي ال يْأُخُذ ما ليَس له، ألنَّه َيْعَلُم بـ.............. اِهللا له.
اَهللا ........  أنَّ  يْعَلُم  يْكِذُب، ألنَّه  وَال  الحديِث  في  - عمر يصُدُق 

َعليِه شيٌء.

بيان أنَّ اإلحسان هو: إكمال العبادة ظاهًرا، وباطًنا وهو نهاية اإلخالص.   @
ذكر  بعض القصص الدالة على اإلحسان: كقصة عمر بن الخطاب «رضي اهللا    @
عنه» حين أراد أن يختبر الراعي فقال له: بعني شاة فقال: إني مملوك. فقال: 
قل لسيِّدك أكلها الذئب، قال: فأين اهللا؟ فبكى عمر رضي اهللا عنه ثم اشتراه 
فأعتقه. وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في اآلخرة، 
ولالستزادة في هذا انظر كتاب (سير أعالم النبالء) للذهبي رحمه اهللا، وقصة 

أصحاب الغار انظر صحيح البخاري برقم ٢٢٧٢ ومسلم برقم ٢٧٤٣.
ال يصل درجة اإلحسان إال من كان مسلًما مؤمًنا.   @

تنمية الحرص على أداء العبادة بإخالص في نفوس التالميذ.   @

 َ

أنا مسلم أعلم أنَّ اهللا يسمعني ويراني 
فال أعصيِه بسماع األغانِي  أو رؤيِةِ المنكراِت.

¢SQódG ±GógCG1

3

2    أن يوضح التلميذ معنى اإلحسان.
أن يؤدي التلميذ العبادة بإخالص.

  أن يذكر التلميذ الدليل على اإلحسان.
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1 اْذُكر آَداَب َقَضاء الَحاجِة.

2 َما األَماِكُن الَِّتي َيْحرُم َقَضاء الحاجِة ِفيَها؟

ف االْسِتْنَجاَء واالْسِتْجَماَر. 3 َعرِّ

4 َما ُشروُط ِصَحِة االْسِتْجَماِر؟

5 اْذُكر األْشَياَء الَِّتي ال َيُجوُز االْسِتْجَماُر ِبَها.

6 أْكِمل العَباَراِت اآلِتَيَة:

َها................................ َيُة وَمَحلُّ أ- ِمْن ُشُروِطِ ِصَحِة الُوُضوِء النِّ

ب- ُيْشَتَرط ِفي الَماِء الَِّذي ُيَتَوَضُأ ِمْنه َأْن َيُكوَن...........................

................................... ا ِمْن ُفروِض الُوُضوِءِ ج- َمْن َتَرَك َفْرَضً

د- الَواِجُب عند الُوُضوِء َقوُل:........................................

7 اْذُكر ُشُروَط الُوُضوِء.

ٌة.. اذُكر َثَالَثًة ِمنَها. 8 ُفُروُض الُوُضوِء ِستَّ
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١- أن ينوي بقلبه. 
٢- أن يقوَل باسِم اِهللا.

راَب بيديِه مفرجتي األصابِع ضربًة واحدًة. ٣- أن يضرَب التُّ
٤- أن ميسَح َوْجَهُه بباطِن يديِه.

ه الُيمنى بباطِن الُيسرى وميسَح  ٥- أن ميسَح ظاِهَر َكفِّ
ِه اليسرى بباطِن الُيمنى.        ظاهَر كفِّ

ُم فيها عن الماِء: الحاالُت التي ينوُب التَّيمُّ
إذا خاف الضرَر باستعماِل الماء.إذا لم يجْد الماَء. ١٢

ليُل قوُلُه تعالى: والدَّ

ُم بمبطالِت الوضوِء. َيمُّ ١- َيبُطُل التَّ
الِة. ٢- وجوُد الماِء ولو في الصَّ

ِمِ َيمُّ ُمْبِطالُت التَّ
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ِم بوضِع الرقِم املناسِب: 1 رتِّب ِصَفة التَّيمُّ

2 امأل الفراغاِت باملناسب من الكلمات التالية:

ُم، فقِد، مسُح).      (مبطالِت، التيمُّ
ُم عنَد ............ املاِء. @ ُيشرُع التيمُّ  

َرَر باستعماِل املاء يجوُز َلُه................. @ إذا خاَف املسلُم الضَّ  
ُم بــ.................. الوضوِء. @ َيْبُطل التَّيمُّ  

3 سافَر  رجٌل من مكَة املكرمِة إلى املدينِة النبويِة، وفي الطريق أدركْتُه 

صالُة الفجر  ولم يجْد ماًء للوضوِء وقد َخِشَي خروَج وقِت الصالِة، 
َفَماَذا يفعُل ِفي هذِه احلالِة؟

.......................................................................  
4  اختر اإلجابَة املناسبَة.

َم: أ- ُيْبِطُل التيمُّ  
 األكُل.        الشرُب.     النوُم.

ُم عنَد: ب- ُيشَرُع التيمُّ  
 َفقِد الماِء.            الحرِّ الشديِد.        المطِر الشديِد.

أن يقول باسم اهللا

أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدةأن ينوي بقلبه

أن يمسح وجهه بكفيهأن يمسح ظاهر كفيه بباطنهما
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م. أن يطبق التلميذ الصفة الصحيحة للتيمُّ

م. أن يوضح التلميذ مبطالت التيمُّ

م فيها عن الماء. أن يذكر التلميذ الحاالت التي ينوب التيمُّ

@ بيان ُيْسر الشريعة في مشروعية التيمم.
@ ضرب أمثلة  على فقد الماء أو خوف الضرر باستعماله.

@ بيان صفة التيمم عملًيا وتكليف جميع التالميذ بتطبيقه    
   للتأكد من إتقانهم له.

@ تذكير التالميذ بمبطالت الوضوء التي سبق دراستها، وهي:
١- الخارج من السبيلين من بول أو ريح أو غائط.  

٢- النوم.  
٣- أكل لحم اإلبل.  

2
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َلَواِت اْلَخمِس أوَقاُت الصَّ
َالُة وقُتَهاالصَّ

ْمِس.الَفْجُر اِني إَلى ُطُلوِع الشَّ ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر الثَّ

ْهُر ْمِس إَلى أْن َيِصْيـَر ِظلُّ ُكلِّ َشيٍء ِمْثَلُه.الظُّ ِمْن َزَواِل الشَّ

ْهِر  إَلى أن َيصيَر ِظُل كلِّ شيٍء ِمْثَلْيِه.الَعْصُر ِمْن خروج َوْقِت الظُّ

ْمِس إَلى أن يغيَب الشفُق األحمُر.الَمْغِرُب ِمْن ُغُروِب الشَّ

يِل.الِعَشاُء َفِقِ اَألْحَمِر إَلى ِنْصِف اللَّ ِمْن مغيِب الشَّ

َلَواِت اْلَخمِس َلَواِت اْلَخمِسأوَقاُت الصَّ أوَقاُت الصَّ

َالُة ال َتُجوُز َقْبَل ُدُخوِل َوْقِتَها الصَّ

لقوله َتَعاَلى:                                                                    (سورة النساء: آية ١٠٣).
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وقُت طلوِع 
الشمِس 

(خروج وقت 
الفجر)

ظلُّ ُكلِّ شيٍء 
مثله

 (خروج وقت 
الظهر ودخول 
وقت العصر)

غروُب 
الشمِس 

(دخول وقت 
المغرب)

َزَواُل الشمِس 
(وقت 
الظهر)

ظل كل شيٍء 

(خروج وقت 
العصر)

الشفُق

تعرف على أوقات الصالة من خالل
 الساعة أو ورقة التقويم.

ِمْثليه
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العمود (ب)  
ـْيِل. َفِق اَألْحَمِر إَلى ِنْصِف اللَّ ِمْن َمغيِب الشَّ

ْمِس إَلى َأْن َيِصْيَر ِظلُّ ُكلِّ َشيٍء ِمْثَلُه. ِمْن َزَواِل الشَّ

مِس. اِني إَلى ُطُلوِع الشَّ ِمْن ُطُلوِع الَفْجِر الثَّ

ْهِر إَلى َأْن يصيَر ِظلُّ ُكلِّ َشيٍء ِمْثَلْيِه. ِمْن ُخروِج َوْقِت الظُّ

العمود (ب)  
الَفْجُر

ْهُر الظُّ

الَعْصُر

الَمْغِرُب

الِعَشاُء

1 ِصل كلَّ َصَالٍة في الَعُمود (أ) ِبَوْقِتَها الُمَناِسِب ِفي الَعُمود (ب) فيما يأتي:

َالَة َعْن َوْقِتَها َفَما َنِصْيَحُتِك َله. ُر الصَّ 2  َعِلْمَت َأنَّ أْحَد ُزَمَالئك ُيَؤخِّ

.............................................................  
ْهِر  ُل إْحَداَهما ِبَداَيَة َوْقِت َصَالِة الظُّ وَرَتيِن اللتين ُتَمثِّ ) َتْحَت الصُّ 3  َضع إَشاَرَة (

            واألخرى ِنَهاَيَتُه ِفْيَما َيِلي:
.............................................................  
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أن يذكر التلميذ أوقات الصلوات المفروضة.

أن يحذر التلميذ من تأخير الصالة عن وقتها.

أن يؤدي الصالة في أوقاتها المحددة. 2

ذلك  فضل  وبيان  وقتها  في  الصالة  أداء  على  التلميذ  @  حث 
وعقوبة تأخيرها.

المنافقين،  الصالة، وأنَّ ذلك من صفات  التحذير من تأخير    @
قال تعالى: 

بيان معنى: الزوال ، ِظلُّ ُكلِّ شيء مثله - الشفق األحمر.    @
(سورة النساء آية ١٤٢).
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* إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.

اِني ِمْن أْرَكاِن اإلْسَالِم  ْكُن الثَّ َالُة اْلرُّ الصَّ
َوَلَها ُشُروٌط َالُبدَّ ِمْنَها َقْبَل َأَداِئَها َوِهَي:

َالُة ِمْن اْلَكاِفِر َحتَّى ُيْسِلَم. ١- اإلْسَالُم:   َال ُتْقَبُل الصَّ

َالُة َعَلى اْلَمْجُنوِن َحتَّى َيْعِقَل. ٢- الَعْقُل:    َال َتِجُب الصَّ

ْمِييِز، َوِهَي َسْبُع ِسِنيٍن. ِغيُر إَذا َبَلَغ ِسنَّ التَّ ْمِييُز:   ُيْؤَمُر ِبَها  الصَّ ٣- التَّ

َالُة ِبُدوِن ُوُضوٍء. ٤- الُوُضوُء:   َال َتِصحُّ الصَّ

َها َعْوَرٌة  إالَّ  ْكَبِة، َواْلَمرَأُة ُكلُّ ِة إَلى الرُّ رَّ ُجِل ِمْن السُّ َعوَرُة الرَّ ٥- َسْتُر الَعْوَرِة:  
َالِة فقط*. ْيَها ِفي الصَّ َوْجَهها َوَكفَّ

ي ُيَصلَّى ِفْيِه. ِمَن الَبَدِن، َوالَمالِبِس، َوالَمَكاِن الذَّ اَسِة:    َجَ ٦- إَزاَلُة النَّ

َالُة َقْبَلُه. ٌد َال َتِصحُّ الصَّ ٧- ُدُخوُل الَوْقِت:   ِلُكلِّ َصَالٍة َوْقٌت ُمَحدَّ

َمِة. َة اْلُمَكرَّ َفُة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِفي َمكَّ ٨- اْسِتْقَباُل الِقْبَلِة:   َوِهَي الَكْعَبُة اْلُمَشرَّ

ُظ ِبَها ِبْدَعٌة. َلفُّ ها الَقْلُب، َوالتَّ َوَمَحلُّ ُة:     يَّ ٩- النِّ
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ْأِس.  رأت َزْيَنُب أختها الكبرى تصلِّي َوِهَي َمْكُشوَفُة الرَّ
1

أ  ُاْذُكْر اْلَموِقَف اْلَخاِطئ ِفْيَما َسَبَق.
............................................................................        

    َما الَواِجُب َعَلى ُأخت َزْيَنب ِفْعُلـُه ِفي َهِذِه اْلَحاَلِة؟ َوِلَماَذا؟
ب

............................................................................        
اِلَيِة:   َهاِت أْضَداَد الَكِلَماِت التَّ

2

َهاالكلمة  ضدُّ
النجاسُة

الَعاِقُل
الَكاِفــُر

اِلَيِة بالمناسب:   امأل الفراغات التَّ
3

َالُة ِمْن الَكاِفِر َحتَّى ........................... أ  َال ُتْقَبُل الصَّ
ْمييِز ِهي...........................   ِسنُّ التَّ

ب

 ،............................. ــنَ ِم َجاَسِة  النَّ إَزاَلُة  َالِة  الصَّ َأَداِء  َقْبَل  ُيْشَتَرُط   
ج

َو..........................، َو...........................
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أن يذكر التلميذ شروط الصالة.
أن يحدد التلميذ قبلة المسلمين. أن يحدد التلميذ عورة الرجل والمرأة.

ها عورة  الِة ِمْن...........................، َوالمرأُة كلُّ   َعورُة الرجل في الصَّ
د

إالَّ ...........................
   اختر اإلجابة الصحيحَة:

4

ْمييِز هي: أ  ِسنُّ التَّ
(   ) ٩ سنواٍت         (    ) ٦ سنواٍت        (   ) ٧ سنواٍت.    

١- حث التالميذ على تأدية الصالة في وقتها.
٢- التأكيد على اللباس الشرعي للمرأة في الصالة وغيرها.

ن وال يصلى  ل وال يكفَّ ٣- توضيح أنَّ تارك الصالة كافر، فإذا مات ال يغسَّ
عليه وال يدعى له بالرحمة وال ُيقبر في مقابر المسلمين، وال يجوز له 
في حياته دخول مكة المكرمة، وال يجوز لنا أكل ذبيحته، وفي اآلخرة 
يخلد في نار جهنم. لالستزادة انظر رسالة (حكم تارك الصالة) للشيخ 

محمد بن عثيمين - رحمه اهللا.
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ٌة َعَلى َأْرَبَعَة َعَشَر ُرْكَنًا  َالُة َمْبِنيَّ الصَّ
َيِجُب اإلْتَياُن ِبَها َكاِمَلًة ِبخشوٍع،وهي: 

1 اْلِقَياُم َمَع اْلُقْدَرِة في الفرِض.  

2 َتْكِبْيَرُة اإلْحَراِم.

3 ِقَراَءُة اْلَفاِتَحِة.

ُكوُع. 4  اْلرُّ  

ُكْوِع. ْفُع ِمْن الرُّ 5  الرَّ  

ُجْوُد َعَلى األعضاِء  6  السُّ

السبعِة.

ُجْوُد. ْفُع ِمْن السُّ 7 الرَّ  

ــْيــَن  ــُة َب ــَس ــْل ــَج 8 اْل

ْجَدَتْيِن. السَّ
ِد اَألِخْيِر. 9 اْلُجُلْوُس للتََّشهُّ

ِد ِفي  10   قراءة التََّشهُّ  
اْلُجُلوِس اَألخْيِر.

ِبيِّ § ِفي الُجُلوِس  َالُة َعَلى النَّ 11  الصَّ

اَألِخْيِر.

ْسِلْيُم. 12  التَّ

َمْأِنْيَنُة ِفي َجميِع األركاِن. 13  الطُّ

ْرِتْيُب ِفي َجميِع األركاِن. 14  التَّ
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َالِة؟  َكْم َعَدُد َأْرَكاِن الصَّ
1

  َرتِّْب األْرقام بالتسلسل بوضِع الرقِم المناسِب في الفراِغ:
2

ُد األِخْيـُر  التََّشهُّ
َتْكِبْيَرُة اإلحراِم 

ِقَراءُة الفاِتَحِة 
فُع ِمَن الركوِع  الرَّ
القياُم مَع القدرة  

  َشاَهْدَت َصاِحبك َوُهَو ُيَصلِّي ِبَعَجَلٍة، َفَما َنِصْيَحُتِك َلُه؟
3

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

  َقاَل َتَعاَلى:                              (سورة البقرة آية ٢٣٨).
4

      َوَرَد في اآليِة الكريمِة رْكٌن من أركان الصالِة. اذكره.
ُكوَع، َما اْلَواِجُب عليه ِفْعُلُه؟ اِنَيِة َنسَي الرُّ ْكَعِة الثَّ   َصلَّى عبدالمجيد َوِفي الرَّ

      َوَرَد في اآليِة الكريمِة رْكٌن من أركان الصالِة. اذكره.      َوَرَد في اآليِة الكريمِة رْكٌن من أركان الصالِة. اذكره.
5

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

الِة َعْمًدا َبَطَلْت صالُتُه. أ- إذا َتَرَك اْلُمَصلِّي ُرْكًنا ِمْن أركاِن الصَّ
ْهِو. كِن وِبما بعَدُه، وسجد للسَّ َالِة َسْهًوا أتى بالرُّ ب- إذا َتَرَك الُمَصلِّي ركًنا ِمْن أْرَكان الصَّ

ُحْكُم َصالِة َمْن َتَرَك أحَد َهِذِه اَألْرَكاِن:
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ق بين شروط الصالة وأركان الصالة. أنا أفرِّ

  اختر اإلجابَة الصحيحَة:
7

- ِمْن أركاِن الصالِة:
(   ) دخوُل الوقِت    (   ) استقباُل القبلِة   (   ) قراءُة الفاتحِة

¢SQódG ±GógCG1

3

2

أن يطبق التلميذ الصفة الصحيحة للصالة.

أن يقرأ التلميذ سورة الفاتحة قراءة صحيحة.
أن يحدد التلميذ األعضاء السبعة التي يسجد عليها في الصالة.

١- يبين للتالميذ معنى الطمأنينة ووجوبها كما في حديث المسيء صالته.
ط. ٢- يبين المقصود بسجود السهو بأسلوب مبسَّ

٣- توضح األعضاء السبعة وتطبق السجود عليها عملًيا.
٤- توضح الكيفية الصحيحة  للركوع والسجود.

أن يبين التلميذ حكم من ترك أحد أركان الصالة.4

  امأل الفراغاِت بما يناسُبها من الكلماِت التاليِة:
6

 (بعد - قبل - أثناء)
- الشرُط يكون ...................... الصالة.
- الركُن يكون ...................... الصالة.
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ُحْكُم صالة َمْن َتَرَك َأَحَد َهِذِه اْلَواِجَباِت
َعْمًدا  الِة  َواِجَباِت الصَّ ِمْن  َواِجبًا  اْلُمَصلِّي  َتَرَك  إَذا      

َبَطَلْت َصالتُه.
َالِة َسْهًوا              إَذا َتَرَك اْلُمَصلِّي َواِجَبــًا ِمْن َواِجَباِت الصَّ

ْهِو.              َأْو َجْهًال َيْسُجُد ُسُجوَد السَّ
ب

أ

جميع التكبيراِت َغْيَر َتْكِبْيَرِة اإلْحَراِم.
ُكْوِع. َقْوُل: (ُسْبَحاَن َربِّي اْلَعِظْيَم) ِفي الرُّ

َقْوُل: (َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه) ِلإلماِم َواْلُمْنَفِرِد.
َقْوُل: (ربََّنا ولك الحمُد) ِلإلَماِم َوالمْأُمْوِم َواْلُمْنَفِرِد.

ُجوِد. َقْوُل: (ُسْبَحاَن َربِّي اَألْعَلى) ِفي السُّ
ْجَدَتْيِن. َقْوُل: (َربِّ اْغِفْر ِلي) َبْيَن السَّ

ِل. ِد األوَّ الُجُلوُس للتشهُّ
ِد فيه. قراءُة التَّشهُّ

 pI nÓs°üdG  oäÉ`` nÑ pLG nh
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َالِة.  ُاُْذكر َواِجَباِت الصَّ
1

........................................................................      
 اختر الكلمَة المناسبَة وضعها في الفراِغ:

2

قراءُة الفاتحِة من ................ الصالِة.
قوُل سبحاَن ربِّي العظيَم من ............... الصالِة.

ُل من ............... الصالِة. ُد األوَّ التَّشهُّ
ُد األخيُر من ............... الصالِة. التشهُّ

ِحْيَحِة: ًا َتْحَت اإلَجاَبِة الصَّ  َضع خطَّ
3

ُكْوِع:  أ- َأُقوُل ِفي الرَُّ

َال إَله إالَّ اهللا           ُسْبَحاَن َربِّي اَألْعَلى           ُسْبَحاَن َربِّي اْلَعِظْيم  

ْجَدَتْيِن: ب- َأُقوُل ِفي اْلَجْلَسِة َبْيَن السَّ
َربِّ اْغِفْر ِلي         َسِمَع اهللا ِلَمْن َحِمَده             َربَّنا َوَلَك اْلَحْمد  

ج- َقوُل َربَّنا َوَلَك اْلَحْمد:

لإلَماِم َوالَمْأُموِم َواْلُمْنَفِرِد         لإلَماِم َواْلُمْنَفِرد       ِلإلَماِم َفَقْط  

واجباتأركان

الِة َعْمًدا  َواِجَباِت الصَّ ِمْن  َواِجبًا  اْلُمَصلِّي  َتَرَك  إَذا      
َبَطَلْت َصالتُه.

َالِة َسْهًوا              إَذا َتَرَك اْلُمَصلِّي َواِجَبــًا ِمْن َواِجَباِت الصَّ
ْهِو.              َأْو َجْهًال َيْسُجُد ُسُجوَد السَّ

ب

أ
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ِلِ َعْمًدا؟ د اَألوَّ 4 َما ُحْكم َصَالة َمْن َتَرَك َقَراَءَة التَّشهُّ

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

ْجَدَتْيِن، َفَما ُحْكم َصَالِتَه؟ 5 َصّلًى عمر َوَنِسي َقْوَل (َربِّ اْغِفْر ِلي) َبْين السَّ

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

@ بيان الفرق بين الركن والواجب.

@ بيان المعنى المقصود باإلمام والمنفرد.
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 أن يعدد التلميذ واجبات الصالة.

أن يبين التلميذ حكم صالة من ترك أحد واجبات الصالة.
 أن يطبق التلميذ الصفة الصحيحة للصالة مستوفيًا األركان والواجبات.2

ُق بيَن أركاِن الصالِة وواجباِتها أنا أفرِّ
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مراجع مقرر التوحيد:

المؤلفالكتاب 

 علي بن علي ابن أبي العزشرح العقيدة الطحاوية

  عبدالعزيز بن عبداهللا ابن بازشرح ثالثة األصول

 أبو عيسى محمد الترمذيسنن الترمذي

 عبداهللا بن عبدالرحمن ابن جبرينالشهادتان معناهما وما تستلزم كل منهما

 حافظ بن أحمد الحكمي ٢٠٠ سؤال وجواب في العقيدة اإلسالمية

الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاءمعارج القبول

 أحمد بن محمد ابن حنبلالمسند

 عبدالرحمن بن أحمد ابن رجبجامع العلوم والحكم

 عبدالعزيز  آل عبداللطيفمقرر التوحيد، كتاب تعليمي للناشئة

 محمد ابن عبدالوهاباألصول الثالثة وأدلتها

 محمد بن صالح ابن عثيمينشرح العقيدة الواسطية

عقيدة أهل السنة والجماعة

 أحمد بن علي العسقالنيفتح الباري شرح صحيح  البخاري

 عبدالرحمن بن محمد ابن قاسمحاشية كتاب التوحيد

 أبو زكريا يحيى النوويصحيح مسلم بشرح النووي

™LGôªdG

 محمد بن صالح ابن عثيمين
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مراجع مقرر الفقه:

املؤلفالكتاب

 منصور بن يونس البهوتيالروض المربع شرح زاد المستقنع

 أبوبكر جابر الجزائريمنهاج المسلم
أخــالق  مــكــارم  فــي  النعيم  نضرة  موسوعة. 

 صالح بن عبداهللا ابن حميدالرسول الكريم

الدين  أحكام  من  تيسر  بما  المسلمين  إتحاف 
 عبدالعزيز المحمد السلمانعلم ودليل

 محمد بن صالح العثيمينالشرح الممتع على زاد المستقنع

 أحمد بن علي العسقالنيفتح الباري شرح صحيح البخاري

 صالح بن فوزان آل فوزانالملخص الفقهي

 عبداهللا بن أحمد ابن قدامةالمغني

 عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي العدة شرح العمدة

  عبدالرحمن بن محمد ابن قاسمحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

 أبو زكريا يحيى النوويصحيح مسلم بشرح النووي


