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وإلى املعلم هذه الوصايا:

1 اإلخالص هللا شرط في قبول العمل، فاجعل عملك خالصًا لوجهه ـ سبحانه ـ 

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

ُدنياك  في  الفالح  لتنل  األمانة  فاحفظ  املسلمني،  أبناء  وِفَطر  عقول  على  مؤمتن 
وآخرتك.

3 إنَّ تعليم مادة التوحيد من أجلِّ األعمال، فال صالح للعباد وال جناة من خزي 

غرس  على  جاهداً  فاعمل  به،  والعمل  التوحيد  مبعرفة  إال  اآلخــرة  وعــذاب  الدنيا 
العقيدة الصحيحة في نفوس التالميذ ، وكن ترجمانًا صادقًا ومثًال حيًا ملا تدعو 

إليه من ُمثل وقيم عليا.
السحاب في  د  تلبُّ املواقف للحديث عن وحدانية اهللا وقدرته عند  4 استغالل 

كبد السماء، وملعان البرق، وَدِويِّ الرعد، ونزول األمطار، ونحو ذلك من األحداث 
التي حترك في املسلم بواعث اإلميان.

أداء  كيفية  التالميذ  منها  يتعلم  إذ  املهمات،  أهم  من  الفقه  مادة  تعليم  إنَّ   5

العبادات الواجبة عليهم كالطهارة، والوضوء، والصالة وغير ذلك من أحكام فقهية 
وآداب شرعية، فعليك بتنمية الوازع الديني لديهم لتطبيق ما تعّلموه.

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

مها والعمل بها ونبشرك بقوله ˜∫ التالميذ للمادة، ومن ثم تعلُّ
   «إّن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته ِعلمًا علَّمه ونشره»(١).

١- أخرجه ابن ماجه برقم ٢٤٢.
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o¬oà na pô r© ne p¿É n°ù rf pE’G ≈n∏ nY oÖ pé nj É ne 

َمْن 
َربَُّك؟

َما 
ِدْيُنَك؟

َمْن 
َك؟ َنِبيُّ

  َربَِّي اهللا

ِدْيِنَي 
اإلْسَالُم

 َنِبيِّي
ٌد̃  ُمَحمَّ

¢SQódG

∫hC’G
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¢SQódG ±GógCG12.أن يبني التلميذ ما يجب على اإلنسان معرفته.            أن يعتز التلميذ بدين اإلسالم  

س١:اْمْأل الَفَراَغ بالَكِلَمِة الـُمَناِسَبِة:
َربَِّي   

ِدْيِنَي
َنِبيِّي

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

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

اإلْسَالُم

قال ˜: (ما من عبد يقول حني ميسي وحني يصبح: «رضيت 
باهللا ربًا وباإلسالم دينًا ومبحمد˜ نبيًا ثالث مرات إال كان 

حقًا على اهللا أن يرضيه يوم القيامة» (أحمد ٣٣٧/٤).
@ بيان فضل اهللا سبحانه وتعالى على الناس بأن خلقهم من عدم 

ورزقهم من الطّيبات ليستعينوا بها على عبادته سبحانه.
ِمنَّة اهللا على عباده بأن أرسل إليهم رسوًال وهو محمد̃  من    @

أطاعه فاز وسعد في الدنيا واآلخرة. 
بيان عظمة دين اإلسالم الذي ارتضاه اهللا لعباده قال تعالى:        @

  
                 (سورة املائدة آية ٣).

غرس االعتزاز باإلسالم في نفوس التالميذ.   @

َبِويِّ  النَّ ْكِر  الذِّ هذا  َقوِل  َعَلى  أَُحاِفُظ   @

اٍت َصَباحًا َوَمَساًء: َثَالَث َمرَّ
 (َرِضْيُت باِهللا َرّبًا َوِباإلْسَالِم ِدْيَنًا 

ٍد ˜ َنِبّيًا). وِمبَُحمَّ
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o¬``s∏dG n»`````uH nQ

ـُه َربَِّي اللَّ

َمْن 
َربَُّك؟

َأْيَن 
ـُه الّلـُه؟ اللَّ

َماِء ِفي السَّ َمْن الَِّذي 
َخلَقك َوَربَّاك 

ِبِنَعمِه؟

ـُه الَِّذي َخَلَقِني َوَربَّاِني ِبِنَعِمِه اللَّ

¢SQódG

»``fÉãdG
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 َمْن َربَُّك؟                         

ـُه؟   َأْيَن اللَّ

 َمْن الَِّذي َخلَقَك َوَربَّاَك ِبِنَعمِه؟

: (أين اهللا؟)  اإلشارة إلى حديث اجلارية التي سألها رسول اهللا ̃    @
قالت: في السماء........ رواه مسلم برقم (٥٣٠٧).

بالنعم  اني  @ توضيح معنى عبارة «رباني بنعمه» فاملراد بها: غذَّ
والصحة  األمــن  (نعمة  الظاهرة  النعم  من  والباطنة.  الظاهرة 

والعافية)، ومن النعم الباطنة (نعمة اإلميان والهداية).
غرس تعظيم اهللا في نفوس التالميذ.   @

أن يعظم التلميذ اهللا سبحانه وتعالى.             أن يبني التلميذ علو اهللا على خلقه. 

للمناقشــة

١

٢

٣

¢SQódG ±GógCG12

أن يذكر التلميذ بعض نعم اهللا على خلقه. 3
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¢SQódG

ådÉãdG

uÜsôdG oá na pô r© ne

َهاِر،  َأْعِرُف َربِّي ِبآِياِته َوَمْخُلوَقاِتِه َكالَلْيِل َوالنَّ
ماَواِت واَألْرِض. َوالسَّ

ُشوُر. ـُه الَِّذي َأْحَياِني، ُثمَّ ُيِميُتِني، َوإَلِيِه النُّ اللَّ
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للمناقشــة

١

٢

ِبَأيِّ َشيٍء َتْعِرُف َربََّك؟

َمْن الَِّذي َأْحَياَك ُثمَّ ُيِمْيُتَك؟

@ ذكر أمثلة أخرى ألفعال اهللا تعالى مثل: إنزال الغيث، 
    وإنبات النبات، وإجابة الدعاء، وتفريج الكروب.

@ حث التالميذ على التفكر في آيات اهللا ومخلوقاته.
@ معنى النشور هو: البعث بعد املوت للحساب واجلزاء.

@ غرس اإلميان بالبعث في نفوس التالميذ.

¢SQódG ±GógCG12

3   أن يبني التلميذ أن اهللا سبحانه وتعالى يحيي الناس بعد موتهم للحساب واجلزاء.

أن يذكر التلميذ  بعض آيات اهللا ومخلوقاته.                أن يتفكر التلميذ في آيات اهللا ومخلوقاته.
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¢SQódG

™HGôdG

o≥ p̀ `dÉ nrÿG o¬``s∏dG

اِس. ـُه الَِّذي َخَلَقِني، َوَخَلَق َجِمْيَع النَّ اللَّ
َماَواِت َواألْرَض. ـُه الَِّذي َخَلَق السَّ اللَّ

يَل والنَّهاَر،  ـُه الَِّذي َخَلَق اللَّ اللَّ
ْمَس َواْلَقَمَر. َوالشَّ
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  أن يتفكر التلميذ في مخلوقات اهللا تعالى ليستشعر عظمته.    
  أن يبني التلميذ فضل اهللا تعالى على الناس بأن خلقهم من العدم.

Ö````jQóJ

ْلَق. ١-....................  الَِّذي َخَلَق اْخلَ
ماَواِت واَألْرَض. ٢-....................  الَِّذي َخَلَق السَّ

ْمَس َوالَقَمَر. ٣-....................  الَِّذي َخَلَق الشَّ

سبحانه  اخلالق  عظمة  على  دليل  املخلوقات  عظمة  أن  بيان    @

واستحقاقه للعبادة.
في  التالميذ  ليتأمل  الفصل،  خــارج  الـــدرس  شــرح  ــل  ُيــَفــضَّ  @

مخلوقات اهللا العظيمة، مثل السماء، واألرض، واألشجار.
مبشاركة  تعالى  اهللا  مخلوقات  على  أخــرى  أمثلة  استخالص   @

التالميذ.
حث التالميذ على التفكر في مخلوقات اهللا ليستشعروا عظمته   @

تعالى.

اْمَأل اْلَفَراَغ ِبالَكِلَمِة الـُمَناِسَبِة:

¢SQódG ±GógCG1

2
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4

o≥p̀ `dÉ nrÿG o¬``s∏dG

ـُه الَِّذي َخَلَق اِجلباَل، َواْلِبَحاَر، َواَألْشَجاَر. اللَّ
    قال اهللا تعالى:

                                                                           (سورة الزمر آية٦٢)

    إذًا َيِجُب َعَليَّ َأْن أْعُبَد اَهللا َوْحَدُه الَِّذي َخَلَق ُكلَّ َشيٍء

د َثَالثٌة ِمْن َمْخُلوَقاِت اِهللا. َعدِّ
لْيُل َعَلى َذِلَك؟ اُهللا خاِلُق ُكلِّ َشيٍء. َما الدَّ

للمناقشــة

١

٢
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ِد اهللا باخللق. بياُن تفرُّ   @

بياُن وجوِب عبادِة اِهللا وحَدُه اخلاِلِق لكلِّ شيء.   @

ِذْكُر فواِئِد بعِض املخلوقاِت كالبحار واألشجار.   @

٣

أن يذكر التلميذ بعض مخلوقات اهللا.          أن يذكر التلميذ دليًال على أن اهللا خلق كل شيء.

قال تعالى: 
(سورة يونس آية ٥).          

¢SQódG ±GógCG12

أن يتفكر التلميذ في مخلوقات اهللا. 3

اِلَي: اْمَألْ الَفَراَغ التَّ

ْمِس ......................................    ِمْن َمَناِفع الشَّ

وِمْن َمَناِفِع اْلَقَمِر ........................................
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¢SQódG 

¢ùeÉîdG

p¬ pJÉ nbƒo∏ rîe » pa pn̂ G pIQ ró ob pÖ pFÉé nY rø pe

Ó   
(سورة آل عمران آية ١٩١).

َأْم َكْيَف َيْجَحُدُه الَجاِحُد َفوا َعَجبًا َكْيَف ُيْعَصى اإللهُ    
َتــــُدلُّ َعلى أنَّــه َواِحــــُد         وِفي ُكـــــلِّ َشيٍء َلــُه آَيــــــٌة   

أذهان  يناسب  بما  المخلوقات  في هذه  العظمة  بياُن جوانب    @

التالميذ.
بربه  إيمانًا ومعرفًة  المسلم  يزيد  اهللا  آيات  التَّفكر في  أن  بياُن    @

ومحبة وتعظيمًا له.
ينبغي أن يحث المعلم التالميذ على التأمل فيما حولهم من    @

مخلوقات اهللا سبحانه وتعالى، مع بيان فواِئِد هذه المخلوقات 
لإلنسان وغيره.

أن يبين التلميذ جوانب العظمة في مخلوقات اهللا.     ¢SQódG ±GógCG1

أن يتفكر التلميذ في آيات اهللا ومخلوقاته. 2

( pI nOÉ nÑ p©r∏ pd t≥ pënà r°ù oŸG nƒ og pAÉ n« r°TC’G p√ pò n¡pd o≥pdÉ nÿG )
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o¥GsRsôdG oo¬`s∏dG

َماِء. ُل اْلَمَطَر ِمَن السَّ ـُه الَِّذي ُيَنزِّ اللَّ

راَب. َعاَم والشَّ ـُهُ الَِّذي َيْرُزُقَنا الطَّ اللَّ

ْمَع َواْلَبَصَر. ـُه الَِّذي َرَزَقَنا السَّ اللَّ

¢SQódG

¢SOÉ°ùdG
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للمناقشــة

١

٢

َراَب؟ َعاَم َوالشَّ َمْن الَّذي َيْرُزُقَنا الطَّ

اِلَيَة: َاْمَألْ الَفَراَغاِت التَّ
َأْسَتِفْيُد ِمْن ِنْعَمِة اْلَبَصِر:...........................................
ْمِع:.......................................... َأْسَتِفْيُد ِمْن ِنْعَمِة السَّ

ذكر فوائد املطر.     @
@  التنبيه على وجوب احملافظة على املاء، وعدم اإلسراف فيه.

التنبيه إلى أن وضع بقايا الطعام في أماكنها املخصصة من شكر    @

النعم، وشكر النعم سبب في زيادتها.قال تعالى:
  (سورة إبراهيم آية ٧).

إشعار التالميذ باملنافع العظيمة للسمع والبصر.   @
تنبيه التالميذ إلى أن اهللا رزقنا النعم العظيمة من طعام وشراب    @

ى بها على طاعة اهللا. وسمع وبصر لنتقوَّ

¢SQódG ±GógCG1

2

أن يذكر التلميذ بعض نعم اهللا.  

أن يشكر التلميذ اهللا على نعمه.
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َمِن الَِّذي َرَزَقَنا ُكلَّ َشيٍء؟
ِوَرِة ِنْعَمَتْنيِ ِمْن ِنَعِم اِهللا. اْسَتْخِرْج ِمَن الصُّ

اِلَي: اْمْأل الَفَراَغ التَّ
َيْشُكُر الُمْسِلُم َربَُّه ِعْنَد ُكلِّ ِنْعَمٍة َفَيُقوُل .....................

للمناقشــة

١

٢

٣

للمناقشــةللمناقشــة

 قال اهللا تعالى: 
                                                                                                               (سورة الذاريات آية ٥٨). 

ِإَذًا َيِجُب َعَليَّ أْن َأْشُكَر اهللا الَِّذي َرَزَقِني ُكلَّ َشيٍء.

o¥GsRsôdG oo¬`s∏dG

مَْن َة َواْألَ حَّ ُه الَِّذي َرَزَقَنا الصِّ اللـَّ

6
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ُ َما َحاُل اَألْرِض إَذا َلْم ُيْنِزِل اُهللا َما َحاُل اَألْرِض إَذا َلْم ُيْنِزِل اُهللا َعَليَها الَمَطَر؟
(........................................)            

ُ َما َحاُل اَألْرِض ِعْنَدَما ُيْنِزُل اُهللا َما َحاُل اَألْرِض ِعْنَدَما ُيْنِزُل اُهللا َعَليَها الَمَطَر؟
(........................................)            

ِد اِهللا سبحانه وتعالى بالرزق. @  بياُن تفُرّ

َة واَألْمَن. حَّ @  اَحلثُّ على سؤاِل اِهللا سبحانه الصِّ

اَحلثُّ على قوِل: احلمُد ِهللا عند كل نعمة.   @

ِذْكُر مزيٍد من األمثلة على نعم اهللا، قال بعض السلف:  @

َعِم ُيوِرُث ُحبَّ املُْنِعِم تبارك وتعالى“.     ”ِذْكُر النِّ

أن يذكر التلميذ الدليل على أن اهللا هو الرزاق.
أن يشكر التلميذ اهللا على ما وهبه من نعم عظيمة.

٤

¢SQódG ±GógCG1

2
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ـَه َوْحَدُه َأَنا ُمْسِلٌم َأْعُبُد اللَّ

ـَه وُأِطيُعُه َأَنا ُمْسِلٌم ُأِحبُّ اللَّ

ـَه َوَال َأْعِصيِه َأَنا ُمْسِلٌم َأَخاُف اللَّ

ـَه َوْحَدُه، َوَال َأْدُعو َمَعُه َغْيَرُه َأَنا ُمْسِلٌم َأْدُعو اللَّ

»uH nQ n̂ G oóoÑ rY nCG
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َمِن الَِّذي َنْعُبُدُه َوْحَدُه؟
اْمْأل الَفَراغاِت بالكلمِة اْلُمناِسَبِة:
َالة ،  اْلُقْرآن ،  اهللا. ة ،  الصَّ الَجنَّ

@ الُمْسِلُم َيْدُعو ...................... َوْحَدُه.
@ الُمْسِلُم ُيَحاِفُظ َعَلى َأَداِء ..................... 

@ الُمْسِلُم ُيْكِثُر ِمْن ِتَالَوِة..................... ِلَيُفوَز ِبِرَضا      
اِهللا  ُسْبَحاَنُه َوُدُخوِل .....................

الذي  فهو  المميُت،  المحيي  ــرازُق  ال الخالُق  هو  اهللا  أن  بياُن    @

يستحقُّ العبادَة وحده.
والصياِم،والدعاِء،والذبِح،  كالصالِة،  العباداِت  من  أنواٍع  ِذْكُر    @

وغيِر ذلك.
ترغيُب التالميِذ بفعل الطاعات.   @

التحذيُر من الوقوع فيما ُيْغِضُب اَهللا من قوٍل أو عمٍل.   @

للمناقشــة

١

٢

أن يعبَد التلميُذ اَهللا وحده وال َيْعُبَد معه أحداً غيره. ¢SQódG ±GógCG1

أن يذكر التلميُذ بعَض أنواع العبادة. 2

أن َيْحَذَر التلميُذ من الوقوع في املعاصي التي ُتْغِضُب اَهللا سبحانه وتعالى. 3

أن يعتزَّ التلميُذ بدين اإلسالم. 4
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oΩ nÓ` r°SE’G n»p̀ æ rj pO

َأنا ُمْسِلٌم ِدْيِنَي اإلْسَالُم.

َتْوِحيُد اِهللا، َوَطاَعُتُه، َوَتْرُك َمْعِصَيِتِه
َواْجِتَناُب ُكلِّ ِدْيٍن َغْيِر ِدْيِن اإلْسَالِم.

 اإلْسَالُم ُهَو:

قال تعالى:

n

                                                                                 

                              (سورة آل عمران آية ١٩). 
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@  إيضاُح معنى اإلسالم. وَغْرُس محبِة هذا الديِن العظيِم في نفوِس 

التالميذ بذكر مزاياه.
َك باإلسالم هو السبُب الوحيُد للفوز بالجنة والنجاة  بيان أنَّ التمسُّ   @

من النار.
@  إيضاُح أنَّ من اإلسالم محبَة المسلمين، وُبْغَض الكافرين وَعَدَم 

ِه بهم. التشبُّ

١للمناقشــة

٢

أن يوضح التلميذ معنى اإلسالم. ¢SQódG ±GógCG1

3

َتْوِحيدُ

َتْرُك

َواْجِتَناُب ُكلِّ ِدْيٍن

َغْيِر اإلْسَالِم

اهللاِ

َمْعِصَيِتِه

اإلْسالُم ُهَو:

أن يحذر التلميذ من الشرك وأهله.2
أن يحب التلميذ املسلمني.

ما ِدْيُنَك؟

اِني: َل ِمبَا ُيَناِسُبُه ِمَن اْلَعُموِد الثَّ ِصْل اْلَعُموَد اَألوَّ
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ـُه َتَعالى:  َقاَل اللَّ

 (سورة آل عمران آية : ٨٥).

     إَذًا أَنا ُمْسِلٌم َال أْقَبُل َغْيَر اإلْسَالِم ِدْيَنًا.

oΩ nÓ r°SE’G n» pæ rj pO

ُكلُّ ِدْيٍن َغْيِر اِإلْسالِم َباِطٌل.
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َما َأَساُس اإلْسَالِم؟
أْمْأل الَفَراَغ التَّالي بما يناسبه من الكلمات التالية:  

ار). (اإلْسَالم ـ النَّ
كُل ِدْيٍن َغْيِر......... َباِطٌل، من مات على غير اإلسالِم دخَل.........

  . ِليِلَ ال َيْقَبُل الّلـُه َغْيَر اإلْسَالِم ِدْيَنًا. اْذُكِر الدَّ
ُد فيها املُْسِلُم: َضْع إَشاَرَة (✓ ) ِعْنَد الَمَواِطِن التي َيَتَشهَّ

َعاِم        َبْعَد الَفَراِغ ِمَن اْلُوُضوِء     َبْعَد اْلُعَطاِس                    في اَألَذاِن        ِعْنَد الطَّ

@ اإلشارُة إلى حديث معاذ رضي اهللا عنه عندما أرسله الرسول ˜  إلى 
ُل ما يدعوهم إليه شهادَة أن ال إله إال اهللا.  أهل اليمن، وأمره أن يكون َأوَّ

رواه البخاري برقم (٧٣٧٢)، ومسلم برقم (١٩).
@ بياُن ِعَظِم شأن الشهادتني، وأنهما أول ما يدخل بهما العبد اإلسالم.
@ ضرُب أمثلٍة لألديان الباطلة كاليهودية، والنصرانية، والوثنية وغيرها.

@ بياُن أن من مات على غير اإلسالم مصيره النار.

للمناقشــة

١

٢

٣

أن يذكر التلميذ أساس اإلسالم. ¢SQódG ±GógCG1

3

أن يعتز التلميذ بدين اإلسالم.2
أن يبني التلميذ أن أي ديٍن غير اإلسالم باطل.

٤
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اِس. ـُهُ إَلى َجِمْيِع النَّ َأْرَسَلُه اللَّ
ـُه ِلَيْدُعَوُهْم إَلى ِعَباَدِة اِهللا َوْحَدُه، َوتْرِك ِعَباَدِة َماِسَواُه. َأْرَسَلُه اللَّ

من  باملناسب  ــاِت  ــَراَغ ــَف ال اْمـــَألْ 
الكلمات السابقة في النص:

اْسُم َنِبيِّي 

َأْرَسَلُه اهللا إَلى

َأْرَسَلُه اُهللا ِلَيْدُعَوُهْم إَلى
...........................................  َوْحَدُه.

َجِمْيِع ............................................

˜ lósª no »u«Ñ nf

ب ِلِ ُد ْبُن َعْبِد اِهللا بِْن َعبِْد الُمطَّ ي ُمَحمَّ َنبيِّ

ِلَيْدُعَوُهْم إِلَيْدُعَوُهْم إ َأْرَسَلُه َأْرَسَلُه 

١للمناقشــة

َوَتْرِك................................. َما ِسَواُه.

...........................................................
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ِبيِّ محمٍد˜. أن يذكر التلميذ َنَسَب النَّ
أن يذكر التلميذ أن اهللا سبحانه وتعالى أرسل محمداً ˜ إلى جميع الناس.

َ التلميُذ احلكمَة من إرسال النبي محمد˜. أن ُيَبّنيِّ

¢SQódG ±GógCG1

2

3

من رحمة اهللا بعباده أن أرسل إليهم النبيَّ محمداً ˜ يدعوهم    @

إلى عبادة اهللا وحده.
َأَمــَر  فيما  طاَعَتُه   ˜ الرسول  محبة  مستلزمات  من  أن  بياُن    @

واالقتداَء به.
التحذيُر من عبادة غير اهللا.   @

@  احلثُّ على الصالة على النبيِّ ˜ عندذكره.

ِذْكُر قصة مولِد الرسول ˜ عاَم الفيل بأسلوب تربوي مناسب.  @
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˜ lósª no »u«Ñ nf

ُسوَل ˜ وُأِطْيَعُه.  َيِجُب َعَليَّ َأْن ُأِحبَّ الرَّ

. ُسولَ  ˜ َدَخَل اْلـَجنََّةَ َمْن أََطاَع الرَّ

اَر. ُسوَل˜ َدَخَل النَّ َمْن َعَصى الرَّ
إذًا

9
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اِلَيَة: اْمَألْ الَفَراَغاِت التَّ

ُسوَل ˜ َدَخَل.........، َوَمْن َعَصاُه َدَخَل........... َمْن َأَطاَع الرَّ
ْدُق،...............،................ ُسوِل ˜: الصِّ من ِصَفاَت الرَّ

 َماَذا َتُقول ِعْنَدما َتْسَمُع اْسَم َرُسوِل اِهللا؟

احلثُّ على طاعة الرسول ˜ ومحبته، والتحذيُر من مخالفة ما أمر به.  @

@  اإلشارُة إلى أن من أحب الرسول ˜ كان معه في اجلنة، كما ورد في 

احلديث:« املرء مع من أحب». رواه البخاري برقم (٦١٦٩).
مع  والعفو  واألمانة  كالصدق   ˜ الرسول  أخــالق  من  شــيٍء  ــُر  ِذْك   @

االستشهاد باألمثلة واملواقف اَحليَّة في حياته مما يزيد التالميَذ ُحّبًا 
له واقتداًء به.

ِذْكُر مناِذَج من محبة الصحابة رضوان اهللا عليهم للرسول ˜ وطاعتهم  له.  @

أن يبني التلميذ أن محبة الرسول ˜ تكون بطاعته واالقتداء به.
أن يبني التلميذ أن من أطاع الرسول ˜ دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار.

أن يحذر التلميذ من مخالفة ما أمر به الرسول ˜.

للمناقشــة

١

٢

¢SQódG ±GógCG1

2

3
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اْلُقْرآُن اْلَكِرْميُ َكَالُم اِهللا تعالى.

ُتُه وِقَراَءُتُه، َواْلَعَمُل ِبِه. َيِجُب َعَليَّ َمَحبَّ

.˜
ٍد  مَّ َح َلى رَُسِوِلِه ُم

َ
 َتَعالَىالُْقْرآَن اْلَكِرْميَ ع

ُهُ ـَّ َل الل
أْنَز

¢SQódG

ô°TÉ©dG
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وِم َأَنا َأْحَفُظ آَيَة الُكْرِسيِّ َوَأْقَرُأَها َبْعَد ُكلِّ َصَالٍة َوَقْبَل النَّ

ٍد ˜. ـُه َتَعاَلى َعَلى َرُسوِلِه ُمَحمَّ َما الكتَاُب الَِّذي أْنَزَلُه اللَّ
اِلَي بَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة: اْمَألْ الَفَراَغ التَّ

@ َأَنا ُمْسِلٌم ِكَتاِبي............... الَكِرْميُ.
َمُه). @ قال ˜: (َخْيُركـُم َمْن ............. الُقْرآَن وَعلَّ

ذكر قصة نزول القرآن الكرمي على رسول اهللا ˜ في غار حراء بأسلوب    @

يناسب التالميذ.
غرس محبة القرآن الكرمي في نفوس التالميذ.   @

الترغيب في قراءة القرآن الكرمي وحفظه ملا في ذلك من األجر والثواب.    @

قال ˜ (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخاري برقم (٥٠٢٧). 

للمناقشــة

١

٢

¢SQódG ±GógCG1

3

4

وقال ˜ (من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثالها، ال أقول (ألم)حرف، ولكن 
«ألف حرف، والم حرف، وميم حرف) رواه الترمذي برقم (٢٩١٠)

التنبيه إلى وجوب احترام القرآن الكرمي وتعظيمه، واإلنصات عند سماعه مع االستشهاد بقوله تعالى:    @
  (سورة األعراف آية ٢٠٤)

ذكر بعض أسماء القرآن مثل الذكر، الفرقان، الكتاب.   @

احلث على العمل بالقرآن الكرمي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.    @

2  أن يبني التلميذ أنَّ القرآن الكرمي كالم اهللا.
 أن ميتثل التلميذ ملا في القرآن الكرمي من األوامر.

أن يحترم التلميذ القرآن الكرمي.

أن يتجنب التلميذ ما في القرآن الكرمي من النواهي.
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َجاَسِة ِبالَماِء َعِن الَبَدِن، واملََالِبِس،  إَزاَلُة النَّ
َالِة. وَمَكاِن الصَّ

¢SQódG

∫hC’G
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 املاء الطهور كمياه األنهار، والبحار، واألمطار.(انظر الصور).
 @

oI nQÉ`` n¡`s£dG

ُهوِر*   َأ ِباملاِء الطَّ اْلُوُضوُء، َفَيِجُب َعليَّ أْن َأَتَوّضَّ
الِة. َقْبَل الصَّ

َهاَرِة  ِمَن الطَّ

َف مْخَرَج اْلَبْوِل  َيِجُب َعليَّ َبْعَد َقَضاِء اَحلاجِة َأْن ُأَنظِّ
ُهوِر. والَغاِئِط ِباملَاِء الطَّ

َهاَرُة َواِجَبٌة، الطَّ
ـُه - ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى- ِبَها.  َأَمَرنا اللَّ

َهاَرِة  ِمَن الطَّ
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١

٢

٣

٤

ُهوِر. َالِة بالَماِء الطَّ ُأ ِللصَّ @ َأَتَوضَّ

@ أتوضأ للصالة بالماء الطهور.
............................. @

) َوَعَالَمَة (*) َأَماَم َما ُيَناِسُبَها:  َضْع َعَالَمَة (
َالُة.    َالُة ُثمَّ الُوُضوُء.      الُوُضوُء ُثمَّ الصَّ   الصَّ

اِلَي:  َأْكِمْل الَفَراَغ التَّ

ُهور. ُأ ....................  الطَّ   َأَنا َأَتَوضَّ

ُر ِبِه الثَّوُب النَِّجُس: َت َما ُيطهَّ َضْع َخّطًا َحتْ
َراُب          املَاُء      التُّ

اِلَيَة: ـُْجَمَل التَّ اْكُتْب ال
ُهوِر. ُف َمْخَرَج الَبوِل والَغاِئِط ِبالَماِء الطَّ @  ُأَنظِّ
@  أنظف مخرج البول والغائط بالماء الطهور.
............................................@
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2

١ـ  توضيُح معنى املاِء الطهوِر، مع ذكر أمثلٍة عليه.
٢ـ  بياُن جواِز إزالِة النجاسِة من مخرِج البوِل والغائِط باحلجارِة أو املنادِيل.

@  حثُّ التالميِذ على استعماِل اليِد اليسرى عند إزالِة النجاسِة.

@ االستشهاُد ببعِض اآلياِت الدالِة على الطهارة.
@ التذكيُر  ِبُدَعاِء اَخلالء (ِبسِم اهللا، اللَّهم إنِّي أعوذ ِبَك مَن اُخلْبِث 

واخلبائث). أخرجه البخاري: كتاب (الوضوء)، باب: مايقال عند اخلالء، 
برقم (١٤٢)، ولزيادة (بسم اهللا) انظر فتح الباري :٢٤٤/١.

وكذلك التذكيُر  بدعاء اخلروِج منه (ُغْفَرانَك) أخرجه أبو داود، كتاب   
(الطهارة) باب: مايقول الرجل إذا خرج من اخلالء، برقم (٣٠).

ح التلميذ صفة املاء الذي يتطهر  به. أن يوضِّ
أن يبنيِّ التلميذ ما يجب فعله بعد قضاء احلاجة.

أن يذكر التلميذ األشياء التي يجب أن ُتزال النجاسة عنها عند الصالة.

@ َال ُأَصلِّي ِفي َمَكاٍن َجنٍِس.

@ ال أصلِّي في مكان جنس.
.................... @

َالِة. َجاَسَة َعِن الثَّوِب َواْلَبَدِن َوَمَكاِن الصَّ َالِة ُأِزيُل النَّ @ ِعْنَد الصَّ

@ عند الصالة أزيل النجاسة عن الثوب والبدن ومكان الصالة.

................................................ @

3

ُهوِر. َالُة إالَّ بالُوُضوِء ِبالَماِء الطَّ @ َالَتِصحُّ الصَّ

@ التصح الصالة إال بالوضوء بالماء الطهور.

..................................@
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َقَال َزيٌد:

َسَأَلُه َعْمرٌو:

َالِة. ُهوِر َقْبَل الصَّ ُأ بِالْماِء َالطَّ  َأَنا ُمْسِلٌم، َأَتَوضَّ

أ َيا َزْيُد؟ َكْيَف َتَتَوضَّ

 َبْعَد َأْن َأْنِوَي الُوُضوَء ِبَقْلِبي َأْفَعُل َما َيِلي:           
َأَجاَبُه َزيٌد:
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َأُقوُل:«ِباْسِم اِهللا».

اٍت. يَّ َثَالَث َمرَّ َأغِسُل َكفَّ

اٍت. َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق َثالَث َمرَّ

اٍت. َأْغِسُل َوْجِهَي َثالَث َمرَّ

ًة َواِحَدًة. َأْمَسُح َرْأِسَي َمَع ُأُذَنيَّ َمرَّ

َأْغِسُل َيَديَّ ِمْن َأْطَراِف اَألَصاِبِع
اٍت.  إَلى اْلِمْرَفَقْيِن َثالَث َمرَّ

اٍت. َأْغِسُل ِرْجَليَّ إَلى اْلكْعَبِنيِ َثالَث َمرَّ

ـُهُ َخْيًرا يا َزيد.  َجَزاَك اللَّ
َقال َعْمرٌو:
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َأْغِسُل ِرْجَلّي إَلى اْلَكْعَبِنيَأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق َأْغِسُل الَوْجهَ 

َأْغِسُل َكّفيََّأْغِسُل َيَدّي إَلى الِمْرَفَقيِنَأْمَسُح َرْأِسي َمَع ُأُذنيَّ

ْقِم املَُناِسِب:٢ َرتِّْب َأْفَعاَل الُوُضوِء ِبَوْضِع الرَّ

اِليَة:٣ أْكُتْب اُجلَمَل التَّ
@ َأُقوُل ِعْنَد َبْدِء الُوُضوِء: ِباْسِم اِهللا.
@ أقول عند بدء الوضوء: باسم اهللا.
........................... @

ُهوِر. ُأ ِباملَاِء الطَّ @ َأَنا َأَتَوضَّ

@ أنا أتوضأ باملاء الطهور.
....................@

@ ُأَرتُِّب َبَني َأْعَضاِء الُوُضوِء عند الوضوء.

@ أرتب بني أعضاء الوضوء عند الوضوء.
.............................. @

@ َال ُأْبِقي َشْيئًا ِمْن َأْعَضاِء الُوُضوِء َلْم َيِصْلُه املَاُء.

@ ال أبقي شيئًا من أعضاء الوضوء لم يصله املاء.

..................................... @

َالة     َوَصلِّ ِلَربَِّك َتْكَسْب ِرَضاه ـْأ َوُقْم ِللصَّ ُبَنيَّ َتَوضَّ
ـَـاة َعاَدَة ُطوَل اَحليـ إَذا َرِضَي اُهللا َعْن ُمْسِلٍم     َيَناُل السَّ
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(َأْشَهُد َأن الَّ إَلَه إالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه،
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه)  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ن اجلملة) (لوِّ

تنبيُه التالميذ إلى أن الواجب في الوضوء غسل العضو مرة واحدة    @

واألكمل ثالثًا.
حثُّ التالميذ على حفظ الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الوضوء   @

(أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله) رواه أحمد ٣-٢٦٥ وفي رواية للترمذي برقم (٥٥)

     قوله ˜ :( من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن ال إله إال اهللا 
اللهم اجعلني  وحده الشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
من التوابني واجعلني من املتطهرين: فتحت له أبواب اجلنة الثمانية  

يدخل من أيها شاء).  
حث التالميذ على احملافظة على نعمة املاء وعدم اإلسراف فيها.  @

َبْعَد االْنِتَهاِء ِمَن الُوُضوِء َأُقوُل:

¢SQódG ±GógCG12 أن يبني التلميذ صفة املاء الذي يتوضأ به.
أن يطبق التلميذ الوضوء بصورة صحيحة.3

أن يحدد التلميذ محل النية.
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َهاَدَتِني. ِاني ِمْن َأْرَكاِن َاإلْسَالِم َبْعَد الشَّ ْكُن الثَّ َالُة ِهَي الرُّ الصَّ

ْيَلِة َخْمُس َصَلَوات ِهَي َلَواُت الَمْفُروَضُة ِفي اْلَيوِم َواللَّ الصَّ

ْجُر ْهُراْلَفَ اْلِعَشاُءاْلـَمْغِرُباْلَعْصُرالظُّ

٢٤٣٤ ٤
َأْرَبُع َرَكَعاٍت2222444444 َأْرَبُع َرَكَعاٍت4444333333334444َرْكَعَتاِن َثالُث َرَكَعاٍت َأْرَبُع َرَكَعاٍت

ٍ
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١

٢

اِقَص ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَالِم: َأْكِمْل النَّ
. وُم ـ اَحلجُّ َكاُة ـ الصَّ َهاَدَتاِن  ـ..............ـ  الزَّ الشَّ

ْهراْلِعَشاُء اْلَفْجُراْلَعْصُراْلـَمْغِرُبالظُّ اْلـَمْغِرُب

ِصْل َبْنيَ ُكلِّ َصَالٍة َوَعَدِد َرَكَعاتَها:٣

٤٢٣٤٤

ِحْيَحَة:٤ ِصْل ِباْلَقَلِم اإلَجاَبَة الصَّ
َأْبَدُأ ُكلَّ َيْوٍم ِبَصَالِة 

ْهِر               الَفْجِر الظُّ

ِل الَيوِم: َلَواِت املَْفُروَضَة ِمْن َأوَّ َرتِِّب الصَّ

ْهراْلَفْجُر اْلِعَشاُءاْلـَمْغِرُباْلَعْصُرالظُّ
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َلَواِت الَِّتي َعَدُد َرَكَعاِتَها َأْرَبٌع ِبَلوٍن َواِحٍد:٥ ِن الصَّ َلوِّّ

ْهُر الَفْجُر الِعَشاُءالَمْغِرُبالَعْصُرالظُّ

َالِة الَِّتي َعَدُد َرَكَعاِتَها َثَالٌث:٦ َضْع َداِئَرًة َعَلى الصَّ
ْهُر الَفْجُر الِعَشاُءاملَْغِرُبالَعْصُرالظُّ

َهاِر:٧ ى ِبالنَّ َلَوات الَِّتي ُتَؤدَّ ِصْل ِباْلَقَلِم َبَني الصَّ

ْهُر املَْغِرُب الَفْجُرالِعَشاُءالَعْصُرالظُّ

ى ِبالَليِل:٨ َلَواِت الَِّتي ُتَؤدَّ ن الصَّ َلوِّ

ْهُراملَْغِرُب الَفْجُرالِعَشاُءالَعْصُرالظُّ
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اِلَيَة:٩ اْكُتْب اُجلَمَل التَّ

ِة. َالِة َسَبٌب ِلُدُخوِل الَجنَّ @ الُمَحاَفَظُة َعَلى الصَّ

@ المحافظة على الصالة سبب لدخول الجنة.

................................... @

َالَة َعْن َوْقِتَها. @ َال ُأَؤِخُر الصَّ

@ ال أؤخر الصالة عن وقتها.

..................... @

َالِة. يُت ِفي املَْسِجِد ُأَتاِبُع اإلَماَم ِفي َجِميِع َحَرَكاِت الصَّ @ إذا َصلَّ

@ إذا صليت في املسجد أتابع اإلمام في جميع حركات الصالة.
................................................ @

بيان أن أركان اإلسالم خمسة.    @

انظر  األجــر.  في  العدد خمسون  في  َخمٌس  الصالة  أن  بيان   @

صحيح البخاري (كتاب الصالة) برقم (٣٤٩).
حث التالميذ على احملافظة على الصالة في وقتها ألنها عمود    @
اإلسالم، وهي سبب لدخول اجلنة وتركها من أسباب دخول النار، 
عن بريدة- رضي اهللا عنه- قال:قال رسول اهللا̃  :(العهد الذي 
بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر) أخرجه الترمذي، 

أبواب اإلميان، باب ما جاء في  ترك الصالة برقم (٢٦٢١).

¢SQódG ±GógCG12

أن يحدد التلميذ عدد ركعات كل صالة. 3

أن يذكر التلميذ الصلوات املفروضة في اليوم والليلة.أن يبني التلميذ منزلة الصالة في اإلسالم.
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َي، َفَسأَلُه َعْمُرو: َكْيَف ُتَصلِّي؟ َأ ُثمَّ َقاَم ِلُيَصلِّ َسِمَع َزْيٌد اَألَذاَن َفَتَوضَّ

َفَقاَل َزْيٌد:

١- َأْسَتْقِبُل الِقْبَلَة.

ُر َتْكِبيَرَة اإلْحَراِم َقاِئًال: ٢- ُأَكبِّ
    (الّلـُه  َأْكَبُر) َناِظرًا إَلى َمْوِضِع ُسُجوِدي.

اْلُقْرآِن  ِمَن  َأْحَفُظ  ا  ِممَّ َأْقَرُأ  ُثمَّ  َاْلَفاِحتَة  َأْقَرُأ   -٣
اْلَكِرِمي.

ُكوِع: ُر َوَأْرَكُع، َوَأُقوُل ِفي الرُّ ٤- ُأَكبِّ

اٍت.     (ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم). َثالَث َمرَّ

¢SQódG
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ُكوِع، َوَأُقوُل:  ٥- َأْرَفُع ِمَن الرُّ
َوَلَك  َربََّنا  َحِمَدُه،  لـَِمْن  ـُه  اللَّ (َسِمَع     

ـَْحْمُد). ال

ُجوِد: ُر َوَأْسُجُد، َوَأُقوُل ِفي السُّ ٦- ُأَكبِّ
اٍت.       (ُسْبَحاَن َرّبَي اَألْعَلى). َثالَث َمرَّ

انـَِيِة َقاِئًال:  ْكَعِة الثَّ ٩- َأُقوُم لـِلرَّ
      (الّلـُه َأْكَبُر) َوَأْفَعُل ِفيَها ِمْثَل َما َفَعْلُتُه 

ْكَعِة َاُألوَلى. ِفي الرَّ

ـُه َأْكَبُر). ٨- َأْسُجُد َثاِنَيًة َقاِئًال:(اللَّ
ــَي  ــُجــوِد:(ُســْبــَحــاَن َربِّ ـــوُل ِفــي الــسُّ َوأُق   

اٍت. األْعَلى). َثالَث َمرَّ

ـُه َأْكَبُر) ٧- َأْعَتِدُل َقاِئًال:(اللَّ
ْجَدَتِني: َوَأُقوُل ِفي اْلـُجُلوِس َبْنيَ السَّ   

     (َربِّ اْغِفْر لِي، َربِّ اغِفر ِلِي).
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َد  َشهُّ التَّ وَأْقَرُأ  َصَالِتي  آِخِر  ِفي  َأْجِلُس   -١٢
ُثمَّ   ˜ ِبيِّ  اَلنَّ َعَلى  َوُأَصلِّي  َاَألِخــيــَر(٢)، 
َقاِئًال:  َيَساِري  َعْن  و  َميِيِني  َعْن  ُم  ُأَسلِّ

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اِهللا). (السَّ

ِفي  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثَل  ِة َصالِتي  َبِقيَّ ِفي  َأْفَعُل   -١١
(١). اِبَقَتْنيِ ْكعَتْنيِ السَّ الرَّ

ِل. ِد اَألوَّ اِنَيِة ِللتََّشهُّ ْكَعِة الثَّ ١٠- َأْجِلُس َبْعَد الرَّ

(١) في الركعتني األخيرتني يكتفي بقراءة الفاحتة.
(٢) الصالة الثنائية ليس فيها إال تشهد واحد.

ِفي  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثَل  ِة َصالِتي  َبِقيَّ ِفي  َأْفَعُل 

ِل. ِد اَألوَّ اِنَيِة ِللتََّشهُّ ْكَعِة الثَّ ِل.َأْجِلُس َبْعَد الرَّ ِد اَألوَّ اِنَيِة ِللتََّشهُّ ْكَعِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ

ِفي  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثَل  ِة َصالِتي  َبِقيَّ ِفي  ِفي َأْفَعُل  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثَل  ِة َصالِتي  َبِقيَّ ِفي  َأْفَعُل 

ِل. ِد اَألوَّ اِنَيِة ِللتََّشهُّ ْكَعِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ

ِفي  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثَل  ِة َصالِتي  َبِقيَّ ِفي  ِفي َأْفَعُل  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثَل  ِة َصالِتي  َبِقيَّ ِفي  َأْفَعُل 

َقاِئًال:  َيَساِري  َقاِئًال:   َيَساِري   
ُثمَّ   
َقاِئًال:  َيَساِري  َقاِئًال:   َيَساِري   

@ يتضمُن شرُح الدرس ما يأتي:

@ اصطحاَب املعلم للتالميذ إلى مصلَّى املدرسة.
@ القياَم بأداء الصالة عملّيًا أمام التالميذ مع بيان هيئة كل ركن وما 

يقال فيه.
مع  زمالئهم  أمــام  الصالة  أداء  التالميذ  بعض  من  املعلم  َطَلَب   @

تصحيح ما يقعون فيه من أخطاء.
@ إعادَة  املعلم التطبيَق العمليَّ للصالة حتى يستوعبه التالميذ.

من حسن  املعلِم  ليتأكد  التالميذ  ِقَبل جميع  من  الصالة  تطبيَق   @

فله  علمًا  َعّلم  من  فإن  العظيم  باألجر  املعلم  وليبشر  لها،  أدائهم 
مثل أجر فاعله. 
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ِحيَحَة:١ ْن اإلَجاَبَة الصَّ َلوِّ

ْقِف ُجوِدالسَّ َمْوِضِع السُّ اِجلَداِر

ُكوِع َأُقوُل: ب- ِفي الرُّ
ُسْبَحاَن َربَِّي اَألْعَلى ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيِم 

ُكوِع َعَلى : ج- َأَضُع َيَديَّ َأْثَناَء الرُّ

َساَقيَّ ُرْكَبَتيَّ 

الَُّة َعَلى ِقْبلِة املُْسِلِمَني ِهَي: وَرُة الدَّ الصُّ د-  

َالِة إَلى: أ-   َأْجَعُل َنَظِري ِفي الصَّ
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العمود (أ)

َأُقوُل ِفي ُسُجوِدي:

َأُقوُل ِفي ُرُكوِعي:

: ْجَدَتْنيِ َأُقوُل َبْنيَ السَّ

ُكوِع: ْفِع ِمَن الرُّ َأُقوُل ِفي الرَّ

العمود (ب)

ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم

ُسْبَحاَن َربَِّي َاَألْعَلى

َسِمَع اُهللا لـَِمْن َحِمَدُه

َربِّ اْغِفْر ِلي 

ـُه َأْكَبُر اللَّ

ِصْل َبْيَن الِعَباراِت ِفي اْلَعُموِد (أ) َوَما ُيَناِسُبَها ِفي اْلَعُموِد ٢
(ب) ِفيَما َيأتي:

َأْكِمِل الَفَراَغ:٣

َالُم................... َالِة َقاِئًال:السَّ ُم ِمَن الصَّ ُأَسلِّ
اِلَيَة:٤ اكُتب اُجلْمَلَة التَّ

ْكَعِة اُألْوَلى. َكَعاِت ِمْثَلَما َفَعْلُتُه ِفي الرَّ ِة الرَّ َأْفَعُل ِفي َبِقيَّ

أفعل في بقية الركعات مثلما فعلته في الركعة األولى.

...........................................
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األنــف،             مع  اجلبهة  (وهــي  السبعة  السجود  أعضاء  توضيح:١-   @

                       الكفني، الركبتني، أطراف القدمني).
                ٢-  كيفية اجللوس للتشهد األول واألخير.

@ تنبيه التالميذ على أن تكرار (سبحان ربي العظيم) و (سبحان ربي 
األعلى) ثالثًا من السنة، وأنه أدنى الكمال.

@ توضيح كيفية سالم النبي محمد ˜ مبا ورد عن عامر بن سعد عن 

أبيه قال: «كنت أرى رسول اهللا  ˜ يسلم عن ميينه وعن يساره حتى 
أرى بياض خده» رواه مسلم برقم (٥٨٢).

¢SQódG ±GógCG1

2

3

أن يطبق التلميذ الصالة تطبيقًا صحيحًا مستوفيًا أركانها وواجباتها.
أن يوضح التلميذ كيفية رفع اليدين في تكبيرة اإلحرام.

أن مييز التلميذ بني مايقال في الركوع وما يقال في السجود.
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¢SQódG

¢ùeÉîdG

َباُت.  يِّ َلَواُت َوالطَّ اُت ِهللاِ َوالصَّ ِحيَّ التَّ
ِبيُّ َوَرْحَمُة اهللاِ َوَبَرَكاُتُه. َها النَّ َالُم َعَلْيَك أَيُّ السَّ

اِحلَني. َالُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اِهللا الصَّ  السَّ
 َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ، 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َوَأْشَهُد َأنَّ ُمحمَّ

oót`¡` n°û`sàdG

? oó`t¡` n°û`sàdG oCG nô r≤ oj ≈nà ne

ى  َالِة، َوُيَســمَّ اِنَيِة ِمَن الصَّ ْكَعــِة الثَّ ُد َبْعــَد الرَّ َشــهُّ ُيْقَرُأ التَّ
َالِة،  ْكعــِة األخِيرِة ِمــَن الصَّ ُأ بعــد الرَّ َل، َوُيْقــرَ َد َاَألوَّ َشــهُّ التَّ

َد اَألِخيَر. ى التََّشهُّ َوُيَسمَّ
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اِلَيِة:١ اْمَألْ الَفَراَغ ِبالَكِلَماِت التَّ

اِنَية  اُألْوَلىاَألِخيَرة الثَّ

ْكَعِة ................................ ُل َبْعَد الرَّ ُد اَألوَّ ُيْقَرُأ التَّشهُّ
ْكَعِة .............................. ُد اَألِخيُر َبْعَد الرَّ ُيْقَرُأ التَّشهُّ

تشهدان

.............-١

.............-٢

.............-٣

.............-٤

تشهد واحد

.............-١

.............-٢

.............-٣

.............-٤

َداِن ِفي َمْجُموَعٍة،والَّتي ٢ َلَواِت الَِّتي فيها َتَشهُّ َصنِّْف الصَّ
ٌد َواِحٌد ِفي َمْجُموَعٍة. َلْيَس ِفيَها إالَّ َتَشهُّ

َصالُة الِعَشاء

َصَالُة الَعْصر

َصَالُة املَْغِرِب

َصَالُة الَفْجِر

ْهِر َصَالُة الظُّ
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َالِة. ُر َتْكِبيَرَة اإلْحَراِم ِعْنَد اْفِتَتاِح الصَّ @ ُأَكبِّ

@ أكبِّر تكبيرة اإلحرام عند افتتاح الصالة.
................................ @

َالِة. @ ُأَتاِبُع اإلَماَم ِفي َجِميِع َأْفَعاِل الصَّ

@ أتابع اإلمام في جميع أفعال الصالة.
............................ @

اِلَيَة:١ اْكُتْب اُجلَمَل التَّ

@ توضيُح كيفية رفع اإلصبع للتشهد: (أن يقبض خنصر وبنصر 

اليد الُيْمَنى ويجمع بين رأسي اإلبهام والوسطى فتشبه الحلقة من 
حديد ونحوه ويشير بالسبابة.

@ توضيُح ألفاظ التشهد بأسلوب مناسب للتالميذ.

@ بياُن أن الصالة الثنائية ليس فيها إال تشهد واحد بخالف الثالثية 
والرباعية.

¢SQódG ±GógCG12

أن يجلس التلميذ للتشهد جلوسًا صحيحًا. 3

أن يحفظ التلميذ التشهد.أن يحدد التلميذ موضع التشهد في الصالة.
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¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

١

˜ mósª o u» pÑsædG≈n∏ nY oIÓs°üdG

ٍد، ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
ْيَت َعَلَى ِإْبَراِهيَم َوَعَلَى آِل إْبَراِهيَم، َكَما َصلَّ

 إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد،
ٍد،  ٍد َوَعَلى آل ُمَحمَّ  َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َكَما َبارْكَت َعَلى  إْبَراِهيَم َوَعَلَى آِل إْبَراِهيَم، إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

? oCG nô r≤ oJ ≈nà ne

ْيَت َعَلَى ....................  ٍد،َكَما َصلَّ ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ (اللَّ
ٍد َوَعَلى آِل .............  َوَعَلَى آِل .............  إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َكَما َبارْكَت َعَلى  إْبَراِهيَم َوَعَلَى آِل إْبَراِهيَم، إنََّك َحِميٌد َمِجيٌد).

ٍد ˜ هَي: ِبيِّ ُمحمَّ الُة َعَلى النَّ الصَّ

َالم. ِد َاَألِخيِر، وَقْبَل السَّ َشهُّ ِبيِّ ˜ َبْعَد ِقَراءِة التَّ َالُة َعَلى النَّ ُتْقَرُأ الصَّ

اِلَيَة: اْمَألْ اْلَفَراَغاِت التَّ

ِبيِّ َالُة َعَلى النَّ ُتْقَرُأ الصَّ

للمناقشــة
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٢

¢SQódG ±GógCG1

َز التلميُذ بين الجلوس للتشهد األول، والجلوس للتشهد األخير، بتطبيقه عملّيًا.2    أن يميِّ
3

ِحيَحِة ِفيَما َيْأِتي: َضْع َداِئَرًة َحوَل اإلَجاَبِة الصَّ

ْرِس اْسَماِن ِمْن أْسَماِء اْألنِبَياِء،َفَمْن ُهَما؟ َوَرَد ِفي الدَّ

٣

ِبيِّ  ˜ : الُة َعَلى النَّ ُتْقَرُأ الصَّ

ْكَعِة اُألوَلى.  أ     َبْعَد الرَّ

ْرِس اْسَماِن ِمْن أْسَماِء اْألنِبَياِء،َفَمْن ُهَما؟ َوَرَد ِفي الدَّ

ينبغي تطبيق الصالة عملّيًا وبيان موضع التشهد والصالة على    @

النبيِّ محمد ˜ فيها.
عند ذكره أو   ˜ النبيِّ محمد  التالميِذ على الصالة على  َحثُّ    @

 kIÓ°U s»n∏ nY ≈s∏ n°U øe) ˜ سماع اسمه، وبيان أجر ذلك، كما قال
 ¬d râ n© pa oQh äÉÄ«£N oô°ûY ¬æY âs£ oMh äGƒ∏°U ô°ûY ¬«∏Yo ˆG ≈s∏°U kIóMGh

.(1297) ºbôH »FÉ°ùædG √GhQ   .( äÉLQO oô r°û nY

أن يحفظ التلميُذ الصالَة على النبيِّ ˜.
أن يذكر التلميُذ موضَع الصالة على النبي ˜ في الصالة.

ِد اَألِخِير.   ب    َبْعَد التََّشهُّ
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¢SQódG

™HÉ°ùdG™HÉ°ùdG

َالُة ِبُأموٍر ِمْنَها: َتْبُطُل الصَّ

 oä nÓ p£rÑ oe

pI nÓs°üdG

123

456

ْرُباَألْكُل اْلَكَالُمالشُّ

ِحُك َرَكُة ْاِنَتقاُض الُوضُوِءالضَّ اْحلَ
اْلَكِثيَرُة ِبَبْوٍل َأَوَغاِئٍط أْو ِريٍح 

ٍ
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َصلَّى َعْمرٌو َوِفي َفِمِه ِقْطَعُة َحْلَوى َفَأَكَلَها، َفَهْل َصالُته ١
َصِحيَحٌة؟ َوِلِماَذا؟

( األكل  ـ  البول  ـ  الغائط  ـ  الريح ).
ِحيَح: َضْع ِفي الَفَراِغ اآلتي الَجَواَب الصَّ

ينَتِقُض الُوُضوُء بـ.............. أو..............
أو.................

٢

ِحُك الضَّ
َتْغميُض 
الُعَطاُسالَعينِني

ْرُب الشُّ

الَكَالُم

التَنُفُس

اَألْكُل

ُمْبِطالِت ٣ مْن  ُمْبِطٍل  َعَلى  َيْحَتِوي  ــِذي  الَّ ْكَل  الشَّ ْن  ــوِّ َل
َالِة: الصَّ
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¢SQódG ±GógCG12 أن يذكر التلميذ بعض مبطالت الصالة.
3

أن يربط التلميذ بين انتقاض الوضوء وبطالن الصالة.
أن يجتنب التلميذ مبطالت الصالة.

اِلَيَة:٤ اْكُتْب الَكِلَماِت التَّ

َالِة. @ َال َأْفَعُل ُمْبِطًال ِمْن ُمْبِطالِت الصَّ

@ ال أفعل مبطًال من مبطالت الصالة.

............................ @

َالِة. َالِة الَمْفُروَضِة إَذا َبَطَلت ِبَأَحِد ُمْبِطَالِت الصَّ @ َتِجُب َعَليَّ إَعاَدُة الصَّ
@  تجب علّي إعادة الصالة المفروضة إذا بطلت بأحد مبطالت الصالة.

...................................................... @

َالِة َطاِهرًا. @ َأْحُضُر إَلى الصَّ

@ أحضر إلى الصالة طاهرًا.
..................... @

 على املعلم أن يوضح للتالميذ ما يلي:           

@ معنى حضور القلب (اخلشوع) عند أداء الصالة لعظم شأنها.

@ معنى عبارة مبطالت الصالة، ومعنى انتقاض الوضوء.

@ أمثلة للحركة الكثيرة.

للمناقشــة

َصلَّى َعْمرٌو َوِفي َفِمِه ِقْطَعُة َحْلَوى َفَأَكَلَها، َفَهْل َصالُته ١
َصِحيَحٌة؟ َوِلِماَذا؟

( األكل  ـ  البول  ـ  الغائط  ـ  الريح ).
ِحيَح: َضْع ِفي الَفَراِغ اآلتي الَجَواَب الصَّ

ينَتِقُض الُوُضوُء بـ.............. أو..............
أو.................

٢

ِحُك الضَّ
َتْغميُض 
الُعَطاُسالَعينِني

ْرُب الشُّ

الَكَالُم

التَنُفُس

اَألْكُل

ُمْبِطالِت ٣ مْن  ُمْبِطٍل  َعَلى  َيْحَتِوي  ــِذي  الَّ ْكَل  الشَّ ْن  ــوِّ َل
َالِة: الصَّ

fikah& tawheed awlaFinal.indb   63 11/14/06   1:58:31 PM



64

™LGôªdG

ÜÉàµdG∞dDƒŸG

ájhÉë£dG Ió«≤©dG ìô°T

∫ƒ°UC’G áKÓK ìô°T

…òeÎdG °S

Éª¡æe πc Ωõ∏à°ùJ Éeh ÉªgÉæ©e ¿ÉJOÉ¡°ûdG

á«eÓ°SE’G Ió«≤©dG ‘ ÜGƒLh ∫GDƒ°S (200)

∫ƒÑ≤dG êQÉ©e

óæ°ùŸG

ºµ◊Gh Ωƒ∏©dG ™eÉL

É¡àdOCGh áKÓãdG ∫ƒ°UC’G

á«£°SGƒdG Ió«≤©dG ìô°T

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG Ió«≤Y

…QÉîÑdG í«ë°U ìô°T …QÉÑdG íàa

ó«MƒàdG ÜÉàc á«°TÉM

…hƒædG ìô°ûH º∏°ùe í«ë°U

»Øæ◊G õ©dG »HCG øHG »∏Y øH »∏Y

RÉH øH ˆGóÑY øH õjõ©dGóÑY

…òeÎdG óª ≈°ù«Y ƒHCG

øjÈL øH øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY

»ªµ◊G óªMCG øH ßaÉM

»ªµ◊G óªMCG øH ßaÉM

πÑæM øH óª øH óªMCG

ÖLQ øH óªMCG øH øªMôdGóÑY

ÜÉgƒdGóÑY øH óª

Úª«ã©dG ídÉ°U øH óª

Úª«ã©dG ídÉ°U øH óª

»©aÉ°ûdG ÊÓ≤°ù©dG »∏Y øH óªMCG

º°SÉb øH óª øH øªMôdGóÑY

»©aÉ°ûdG …hƒædG ≈«ëj ÉjôcR ƒHCG

مراجع مقرر التوحيد :
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ÜÉàµdG∞dDƒŸG

™æ≤à°ùŸG OGR ìô°T ™HôŸG ¢VhôdG

º∏°ùŸG êÉ¡æe

  øjódG ΩÉµMCG øe ô°ù«J ÉÃ Úª∏°ùŸG ±É–EG

π«dOh º∏Y

™æ≤à°ùŸG OGR ≈∏Y ™àªŸG ìô°ûdG

…QÉîÑdG í«ë°U ìô°T …QÉÑdG íàa

»¡≤ØdG ¢üî∏ŸG

»æ¨ŸG

Ióª©dG ìô°T Ió©dG

™æ≤à°ùŸG OGR ìô°T ™HôŸG ¢VhôdG á«°TÉM

…hƒædG ìô°ûH º∏°ùe í«ë°U

»Jƒ¡ÑdG ¢ùfƒj øH Qƒ°üæe

…ôFGõ÷G ôHÉL ôµH ƒHCG

¿Éª∏°ùdG óªëŸG õjõ©dGóÑY

Úª«ã©dG ídÉ°U øH óª

»©aÉ°ûdG ÊÓ≤°ù©dG »∏Y øH óªMCG

¿GRƒØdG ¿GRƒa øH ídÉ°U

áeGób øH óªMCG øH ˆGóÑY

»°Só≤ŸG º«gGôHEG øH øªMôdGóÑY

º°SÉb øH óª øH øªMôdGóÑY

»©aÉ°ûdG …hƒædG ≈«ëj ÉjôcR ƒHCG

مراجع مقرر الفقه :
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º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

º∏©ŸG »NCG

±ô°ûŸG »NCG

ôeC’G ‹h »NCG

ÖdÉ£dG »NCG

:ó©H ÉeCG ,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG

≈s≤∏àJ ¿CG IQGRƒdÉH ègÉæª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ‘ á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG IóMƒd Ö«£j

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG Öàc ≈∏Y ºµJÉMÎ≤eh ºµJÉXƒë∏e

.(014021095)ô°TÉÑŸG ∞JÉ¡dG ``1

(014042888 `` 014046666) IQGRƒdG ∞JÉg ``2

.(2535 ``2525 `` 2524 `` 2523) á∏jƒ–  

.(014081297) ¢ùcÉØdG ``3

.(runit@moe.gov.sa) á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG IóMƒd ÊhÎµdE’G ójÈdG ``4
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