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

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

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

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

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

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

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

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

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

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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)التوحيد(

يِن الوحدة الأولى: َمراِتُب الدِّ

يِن.الدر�س الأول ١٠َمراِتُب الدِّ

الوحدة الثانية: اأَْركاُن اْلإ�ْسالِم

١٤اأَْركاُن الإِ�ْسالِم.الدر�س الثاني

ن ل اإَِلَه اإِل اهلُل.الدر�س الثالث
َ
١٩�َسهاَدُة اأ

ًدا َر�ُسوُل اهلِل.الدر�س الرابع نَّ ُمَحمَّ
َ
٢٢�َسهاَدُة اأ

الِة.الدر�س الخام�س ٢٥اإِقاُم ال�سَّ

كاِة.الدر�س ال�ساد�س ٢٧اإِيتاُء الزَّ

الفهارس
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)الفقه وال�سلوك (
�ِء الَح�َجِة الوحدة االأولى: اآَداُب َق�صَ

3٢اآَداُب َق�ساِء الَحاَجِة ) ١ (.الدر�س االأول
3٥اآَداُب َق�ساِء الَحاَجِة ) ٢ (.الدر�س الث�ني
38اإِزالُة النَّجا�َسِة عِن الَبَدِن )الِج�ْسم(.الدر�س الث�لث
الِة.الدر�س الرابع ٤٢اإِزالُة النَّجا�َسِة عِن الَمالِب�ِس َومكاِن ال�سَّ

ــم َيـمُّ الوحدة الث�نية: التَّ

ــم.الدر�س الخ�م�س ٤٦التََّيـمُّ

اَلِة و�ُصُروُطه� الوحدة الث�لثة: َمَك�َنُة ال�صَّ

الة.الدر�س ال�ص�د�س ٥0َمَكاَنُة ال�سَّ
الة )١(.الدر�س ال�ص�بع ٥3�ُسُروُط ال�سَّ



�أوًل
 �لتوحيد



يِن يِنَمر�ِتُب �لدِّ َمر�ِتُب �لدِّ
�لوحدُة �لأُولى
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ْر�ُس �لأَوَُّل1 يِن�لدَّ َمراِتُب الدِّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

�ْسالُم�ْسالُم �لإِْح�ساُن�لإِْح�ساُن�لإِْيماُن�لإِْيماُن�لإ�لإِِ

يِن َثاَلٌث َمَر�ِتُب �لدِّ
ِلِديِن �لإِ�ْسالِم َثاَلُث َمر�ِتَب, ِهَي:

1 نشاط

يِن، ُثمَّ  َأْرُسُم َمَع َمْجُموَعِتي في ورقٍة خاِرجيٍة َهَرًما َوَنْكُتُب َعَلْيِه َمراِتَب الدِّ

ِمنا. َنْعِرُضُه َعلى ُمَعلِّ
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�لإِ�ْسالُم

�ْلإِيماُن

�ْلإِْح�َساُن

دً� ملسو هيلع هللا ىلص َر�ُسوُل �هلِل,  لَّ �هلُل َو�أَنَّ ُمَحمَّ ُهَو �َسهاَدُة �أَن ّل �إَِلَه �إِ
ْوُم َرَم�ساَن, َوَحجُّ �ْلَبْيِت. كاِة, َو�سَ الِة, َو�إيتاُء �لزَّ َو�إقاُم �ل�سَّ

ِه َوَمالِئَكِتِه, َوُكُتِبِه, َوُر�ُسِلِه, َو�ْلَيْوِم �لآِخِر,  ِمَن ِباللَـّ �أْن ُنوؤْ
ِه. َو�لَقَدِر َخْيِرِه َو�َسرِّ

َه َكاأَنَّنا َنر�ُه َفاإِْن َلْم َنُكْن َنر�ُه َفاإنَُّه َير�نا. �أَْن َنْعُبَد �للَـّ

ُع ِمْن ِحْفِظِه َتْعِريَف اْلْسالِم، ُثمَّ  َأْسَتِمُع ِإلى َزِميِلي ِفي اْلَمْجُموَعِة َوُهَو ُيَسمِّ

ُف  ُف اْلِيماَن، ُثمَّ َيْسَتِمُعوَن ِإَليَّ َوَأَنا ُأَعرِّ َنْسَتِمُع ِإلى َزِميِلنا اآلَخِر َوُهَو ُيَعرِّ

ُح َأْخطاَءَنا َحاَل ُحُدوِثَها ِبُكلِّ ُسُرور. اْلْحساَن، َوُنَصحِّ

2 نشاط
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يِن, فما هو تعريفه؟  1  �ْلإْح�سان هو �أَْعلى َمر�ِتِب �لدِّ
2 َما �ْلإيماُن؟
3  َما �ْلإ�ْسالُم؟

التقويم
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�أَْركاُن �ْلإ�ْسالِم�أَْركاُن �ْلإ�ْسالِم
اِنيُة �لوحدُة �لثَّ
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ْر�ُس الثاني َأْركاُن اإِلْسالِمالدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
٢

)1( اأخرجه البخاري برقم )8(، وم�سلم برقم )22(، والترمذي برقم )2609( واللفظ له.

ّل  اأَن  �َشَهاَدِة  َعلى َخْم�ٍس:  »ُبِنَي الإ�ْشالُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيِّ  النَّ والدليل قول 
ْوِم  كاِة، و�شَ َواإِيتاِء الزَّ الِة،  َواإِقاِم ال�شَّ ِه،  ًدا َر�ُشوُل اللَـّ َواأَنَّ ُمَحمَّ ُه  اإَلَه اإلَّ اللَـّ

َرَم�شاَن، َوَحجِّ الَبْيِت«)1(.

أركاُن اإلسالم

الركُن األول

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

الركُن الثاني

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

الركُن الثالث

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

الركُن الرابع

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

الركُن الخامس

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

ًدا َر�ُشوُل اهلل لَّ اهلُل َواأَنَّ ُمَحمَّ �َشهاَدُة اأَن ّل اإَِلَه اإِ ْكُن الرُّ
ُل الأَوَّ 1

 ال�شهاَدتاِن اأَْعَظُم اأْركان الإ�ْشالِم. 
ُخوِل ِفي اْلإ�ْشالِم، َول َيْدُخُل الإْن�شاُن في    ال�شهاَدتاِن ُهما ِمْفتاُح الدُّ

الإ�ْشالِم اإلَّ اإذا َنَطَق ِبِهما.



١٥

َأْركاُن اِ�ْسالِم
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3

4

5

ْكُن �لرُّ
اِلُث �لثَّ

ْكُن �لرُّ
ُع �ِبِ �لرَّ

ْكُن �لرُّ
�لخاِم�ُس

كاِة �إيتاُء �لزَّ

ْوُم َرَم�ساَن �سَ

كاُة َوَجَب َعَلْيِه   َمْن كاَن ِعْنَدُه ماٌل َتِجُب ِفيِه �لزَّ
�إْخر�ُجها.

يها َكالُفَقر�ِء َو�لَم�ساِكيِن . كاُة ِلُم�ْسَتِحقِّ  ُتْدَفُع �لزَّ
كاِة ِمْن َعالماِت �لإِيماِن .  �إْخر�ُج �لزَّ

ياُم و�ِجٌب َعلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم.   �ل�سِّ
. ْوِم َتْقَوى �هلِل َعزَّ َوَجلَّ    َيناُل �لُم�ْسِلُم ِبال�سَّ

ياُم َرَم�ساَن ِمْن َعالماِت �لإيماِن.   �سِ

ْكُن �لرُّ
�لَخاِم�ُس

َحجُّ َبْيِت �هلِل �لَحر�ِم

ًة و�ِحَدًة ِلَمِن ��ْسَتطاَع �إَلْيِه �َسِبياًل.   َيِجُب �لَحجُّ في �لُعُمِر َمرَّ
ُة.    �أَد�ُء �لَحجِّ ِمْن َعالماِت �لإيماِن.   �لَحجُّ �لَمْبُروُر َجز�وؤُُه �لَجنَّ
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...................................        ......................................

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

ْركاِن �لإِ�ْسالِم: ورٍة ِبناًء َعلى َترتيِب �أَ ْقَم �لُمنا�ِسَب َتْحَت ُكلِّ �سُ ُع �لرَّ �أَ�سَ

نشاط
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نشاط2

1 �أْمالأُ �لَفر�غاِت �ْلآِتَيَة:
 �أَْركاُن �لإ�ْسالِم ِهَي:

ًد�................................ 1.  �َسهاَدُة �أَن ل �إِلَه �إلَّ ........................ و�أَنَّ ُمَحمَّ

2. �إقاُم.........................   

كاِة. 3.  ........................ �لزَّ

ْوُم ......................... 4. �سَ

ِه �لَحر�ِم. 5.  ....................... َبْيِت �للَـّ

�ْساَلِم: ِليَل َعلى �أَْركاِن �ْلإِ 2 �أْذُكُر �لدَّ
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

التقويم
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ُخوِل ِفي اْلإ�ْسالِم؟ ما ِمْفتاُح الدُّ

َمْعَنى )ل اإَلَه اإلَّ اهلُل(: َل َمْعُبوَد َي�سَتِحقُّ الِعباَدَة اإلَّ اهلل.

َدِليُل �َسهاَدِة اأَن ّل اإَلَه اإلَّ اهلُل َقوُلُه َتعالى: )1(.
اِزُق الُمْحِيي الُمِميُت. فال اأََحَد َي�ْسَتِحقُّ الِعباَدَة اإلَّ اهلُل؛ ِلأَنَُّه َوْحَدُه الخاِلُق الرَّ

.)2(
 قاَل اهلُل َتعاَلى:                                                                                                  

)1( �سورة حممد، �آية :19.

)2( �سورة �لبقرة، �آية :21.
)٣( �أخرجه �لبخاري برقم 5827.

ْر�ُس الثالث َشهاَدُة َأن ال إَِلَه إاِل الَلُهالدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

٣ّ

ُل ّل اإَلَه اإلَّ اهلل:  َف�سْ
قال ر�سول اهلل �: »َما ِمْن َعْبٍد َقاَل: َل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، ُثمَّ َماَت 

َة«)٣(. َعَلى َذِلَك اإِلَّ َدَخَل الَجنَّ
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َة«)1(. ِبيُّ �: »َمْن ماَت َوهَو َيْعَلُم اأَنَُّه ل اإلَه اإلَّ اهلُل َدَخَل الَجنَّ قاَل النَّ
َبعَد ِقراَءِتي ِللَحِديِث، اأ�ْسَتْخِرُج فاِئَدًة ِمْنُه.

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

ة ِفيِه اأَهمُّ ُرْكٍن ِمْن اأَْركاِن اْلإِ�ْسالِم، َفما ُهَو؟ ُعوِديَّ َعَلُم َوَطِني الَمْمَلَكة الَعَرِبيَّة ال�سُّ

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

ِة َعلى الإِْن�ساِن،  ْرِعيَّ ُل اْلواِجباِت ال�سَّ ْوِحيُد ُهَو اأَوَّ التَّ
وهو �سَبُب ُطماأنينته و�سعاَدته في الدنيا والآخرِة.

اإِ�ساَءة

)1(  �أخرجه م�سلم برقم )26(.

1نشاط

٢نشاط
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1  �أْماَلأُ �لَفر�َغ �لآِتَي:
ُل ِمْن �أَْركاِن �لإ�ْسالِم ُهَو: ................................................ ْكُن �لأَوَّ  �لرُّ

ُه(؟ 2  ما َمْعَنى )ل �إلَه �إلَّ �للَـّ
.......................................................................................................................................

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

ِليُل َعلى �َسهاَدِة �أَن لَّ �إلَه �إلَّ �هلُل؟ 3  ما �لدَّ

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

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

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

التقويم
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ْر�ُس الرابع ًدا َرُسوُل اهلِلالدَّ َشهاَدُة َأنَّ ُمَحمَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

٤

)2(  اأخرجه البخاري برقم 128. )1(  �سورة الأحزاب، اآية :40.  

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َر�ُسوُل اهلِل:  َمْعَنى �َسهاَدِة اأَنَّ ُمَحمَّ
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َعبُد اهلِل َوَر�ُس��وُلُه، ال َنِبيَّ َبْعَدُه اأَْر�َس��َلُه    االإْقراُر ِباأَنَّ ُمَحمَّ

اهلُل ِللِجنِّ َواالإْن�ِس َب�ِسيًرا َوَنِذيًرا، يجُب ت�سديُقه وطاعُته.

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َر�ُسوُل اهلل. َقوُل اهلِل َتعالى: َدِليُل �َسهاَدِة اأَنَّ ُمَحمَّ
 .

)١(

ُل �سهادة اأن محمدا ر�سول اهلل:  َف�سْ
َواأَنَّ  الَّ اهلُل  اإِ اإَِلَه  اَل  اأَْن  َي�ْسَهُد  اأََحٍد  ِمْن  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال ر�سول اهلل 
.
اِر «)٢( َمُه اهلُل َعَلى النَّ ْدًقا ِمْن َقْلِبِه، اإِالَّ َحرَّ ًدا َر�ُسوُل اهلِل، �سِ ُمَحمَّ
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ًدا َرُسوُل اهلِل ًد� َر�ُسوُل �هلِلَشهاَدُة َأنَّ ُمَحمَّ ُنُهُ �َسهاَدُة �أَنَّ ُمَحمَّ مَّ َما َتَت�سَ

ًد� َر�ُسوُل �هلِل َتْجَمُع �لأُُموَر �ْلآتَيَة: �َسهاَدُة �أَنَّ ُمَحمَّ
�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفيما �أَْخَبَر ِبِه. ِديَق �لرَّ 11 َت�سْ

22 َطاَعَته ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما �أََمَر ِبِه, و�ْجِتناَب ما َنَهى َعْنُه.

�ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص. 33    �أْن َل ُيعَبَد �هلُل �إَل ِبَما �َسَرَعُه �لرَّ

�إِ�ساَءة
ِه ملسو هيلع هللا ىلص �أََحبُّ �إَلْينا ِمْن �آباِئنا  	  َر�ُسوُل �للَـّ

ْجَمِعين. ا�ِس �أَ هاِتنا َو�أَْنُف�ِسَنا َو�لنَّ َو�أُمَّ
�لنبُي ملسو هيلع هللا ىلص ُقدوِتي في حَياِتي. 	

ُل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي �لَعُموِد )�أ( ِبما ُينا�ِسُبها ِفي �لَعُموِد )ب(: �أَ�سِ

�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفيما �أََمَر ِبِه ِة طاَعُة �لرَّ ِمْثُل �إْخباِرِه َعن َنِعيِم �أَْهِل �جَلنَّ

الِة ِف َوْقِتَها ِمْثُل �ملَُحاَفَظِة َعَلى �ل�سَّ

, و�ْجِتناِب �لِزياَدِة َعَلْيَها اَلِة �ْلَفْجِر َرْكَعَتْيِ ِمْثُل �سَ

ِرَقِة َو�لَكِذِب  ِمْثُل �لْبِتعاِد َعِن �ل�سَّ

�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفيما �أَْخَبَ ِبِه ِديُق �لرَّ َت�سْ

�ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َعْنُه �ْجِتناُب َما َنهى �لرَّ

�ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِعباَدُة �هلِل ِبا �َسَرَعُه �لرَّ

بب�أ�أ

نشاط
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1  �أَْماَلأُ �لَفر�غاِت �ْلآِتَيَة ِبما ُينا�ِسُبها:
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ٍبالتَّوِحيِد َوَنهانا َعن ........................     �أ. �أََمَرنا َر�ُسوُل �للَـّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بـ............................................ َوَنهاَنا َعِن �لَكِذِب.      ب. �أََمَرنا َر�ُسوُل �للَـّ
ِه َتعالى, َوَنهانا َعن ........................ ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِبُدَعاِء �للَـّ  جـ. �أََمَرنا َر�ُسوُل �للَـّ

ًد� َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ِ؟ 2  َما َمْعنى �َسهاَدِة �أَنَّ ُمَحمَّ  
...................................................................................................................................

3  تت�سمُن �َسهاَدُة �أن محمًد� ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة �أمور, هي:  
....................................................................................................................................

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

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

التقويم
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)1( �سورة �لبقرة، �آية :43.

)2( �أخرجه م�سلم برقم 223.

)3( ـ �أخرجه م�سلم برقم 668ومعنى: )َغْمٍر( �لغمر هو �لكثري )على باب �أحدكم( �إ�سارة �إىل �سهولته وقرب تناوله.

.
الِة: َقْوُل اهلِل َتعالى:   )1( َدِليُل ُوُجوِب ال�صَّ

َتعالى  ِه  للَـّ الإْخــال�ــُص  ِفيها  َيِجُب   ُ ِعــبــاَدُةُ الُة  ال�صَّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِة النَّ َوْحَدُه ل �َصِريَك َلُه َوالُمتاَبَعُة ل�ُصنَّ

الِة  َمْعَنى اإقاِم ال�صَّ
َفِة  ِبال�صِّ َدِة،  الُمَحدَّ الأَْوقاِت  ِفي  ِة  الَمْفُرو�صَ الَخْم�ِص  َلواِت  ال�صَّ   اأداُء 

بًا اإلى اهلِل. ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَقرُّ َنَها النَّ الَِّتي َبيَّ

الِةالدر�ص الخام�ص إِقاُم الصَّ
رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

٥

ُل ال�صالِة:  َف�صْ
ملسو هيلع هللا ىلص ِ: َر�ُصوُل اهلل  )٢( وقال  ُنوٌر «  اَلُة  ملسو هيلع هللا ىلص: »َوال�صَّ  قال ر�صوُل اهلل 
اأََحِدُكْم،  َباٍب  َعَلى  َغْمٍر  َنْهٍر َجاٍر،  َكَمَثِل  اْلَخْم�ِص  َلَواِت  »َمَثُل ال�صَّ

.
اٍت «)٣( َيْغَت�ِصُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْم�َص َمرَّ
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الُة ركن عظيم من �أركان �لإ�سالم فر�سها �هلل على جميع �لم�سلمين. �ل�سَ

فعلى ماذ� نح�سل �إذ� حافظنا على �ل�سالة في وقتها.
..................................................................................................................................

الة ِفي َوْقِتها.�إِ�ساَءة �أَنا �أُحاِفُظ َعلى �أَد�ِء �ل�سَّ

الة: ِة, َوَعَدِد َرَكعاِت ُكلِّ �سَ َلو�ِت �ْلَمْفُرو�سَ �ْسماِء �ل�سَّ �أْماَلأُ �لَجْدوَل ِباأَ

ُة �ل�سالُة �لَمْفُرو�سَ

َعَدُد َرَكَعاِتها

اِني ِمْن �أَْركاِن �لإ�ْسالِم؟ ْكُن �لثَّ 1  ما �لرُّ
الِة؟ 2  ما َمْعَنى �إِقاِم �ل�سَّ

1نشاط

2نشاط

التقويم
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ْر�ُس ال�ساد�س كاِةالدَّ إِيتاُء الزَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
٦

)1( �سورة �لنور، �آية :56.

)٢( �سورة �لتوبة، �آية :1٠٣.

كاةِ:  َمْعنى اإيتاِء الزَّ
َكالُفَقراِء  يَن  الُم�ْسَتِحقِّ َ�اإِْع��ط��ا�ؤُُه  الماِل،  ِمَن  ٍد  ُمَحدَّ ُج��ْزٍء    اإْخ��راُج 

ًبا اإِلى اهلِل. َ�الَم�ساِكيِن َتَقرُّ

كاِة: ِليُل َعلى ُ�ُجوِب الزَّ  الدَّ
.
َقوُل اهلِل َتعالى:  )1(

ُل الزكاِة:  َف�سْ
.

)٢( قال اهلُل تعالى:    

ُ َيِجُب ِفيها الإْخال�ُس للَّ�ِه َتعالى َ�ْحَدُه  الَزكاُة ِعباَدُةُ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفيها. ِة النَّ ل �َسِريَك َلُه َ�الُمتاَبَعُة ل�ُسنَّ
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كاِة ِمْن �أَ�ْسباِب حلول �إِ�ساَءة �أَْعَلُم �أَنَّ َمْنَع �لزَّ
�لعقوبات, ونزُع �لبركاِت و�نقطاُع �لأمطاِر.

خاُر �ْلماِل: �أَْي َجْمُعُه َوِحْفُظُه ِلْلُم�ْسَتْقَبِل. �دِّ

خاِر �ْلماِل لالإ�ستفادة منه في �لم�ستقبل  عاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنْكُتُب طر�ِئَق �دِّ ِبالتَّ

كاَة: ا ِلُنْخِرَج ِمْنُه �لزَّ و�أي�سً
......................................................................................................................................  .1
......................................................................................................................................  .2
......................................................................................................................................  .3

نشاط

٦.1.1 تعزيز وتمكين �لتخطيط �لمالي.
	 من �أهـد�ف �لروؤية:

�لربط مع روؤية 2030
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اِلُث ِمْن �أَْركاِن �لإ�ْسالِم؟ ْكُن �لثَّ 1  ما �لرُّ
..................................................................................................................................                  

كاِة؟ 2  ما َمْعَنى �إيتاِء �لزَّ
..................................................................................................................................                  

كاِة؟ ِليُل َعلى ُوُجوِب �لزَّ 3   ما �لدَّ
..................................................................................................................................                  

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

التقويم
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ثانًيا
ُلوُك  الِفْقُه وال�سُّ



الوحدُة الأُولى
اِء  اِء اآَداُب َق�سَ اآَداُب َق�سَ

الَحاَجِة واإِزالِة الَحاَجِة واإِزالِة 
النَجا�َسِةالنَجا�َسِة
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َمُه لِلُخروِج ِمَن الَفْصِل لَِقَضاِء الَحاَجِة، َفَأِذَن َلُه َوَقاَل: َهْل  ٌد ُمَعلِّ اْسَتْأَذَن ُمَحمَّ
ام«، َوِعنَد الُخُروِج ِمنُه؟  ُد َماَذا َتُقوُل ِعنَد ُدُخوِل الَخالِء »الَحمَّ َتْعِرُف يا ُمَحمَّ

انِي. ِف الثَّ ْمُتَها ِفـي الصَّ ِّي َتعلَّ َقاَل: َنَعم، َوَأْحَفُظَها؛ أَلن

ْر�ُس الأَوَُّل1 آَداُب َقضاِء الَحاَجِة ) 1 (الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( أخرجه البخاري برقم )142(، ومسلم برقم )122(، وزيادة"بسم الله" أخرجها سعيد بن منصور، انظر: فتح الباري )1 / 244(.

ُأْكِمُل اآلَداَب اآلتِـَيـَة:
ُم ِرْجـِلَي اْلـ....................................... ام«، ُأَقدِّ ِعنَد ُدُخوِل الَخـالِء »الَحمَّ

ُم ِرْجِلَي اْلـ....................................... ام«، ُأَقدِّ ِعنـَد الُخـُروِج ِمَن الَخـالِء »الَحمَّ

بِاْسِم اللـه، الَّلُهمَّ إِنِّـي َأُعوُذ 
بَِك ِمَن الُخْبِث والَخَبائِِث )1(

َفَأُقوُل ِعنَد ُدُخوِل الَخالِء »الحّمام«

................................. َوَأُقوُل ِعنَد الُخُروِج ِمنُه
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اآَداُب َق�ساِء احَلاَجِة:
ْحَراِء. ال َأسَتْقبُِل الِقْبلَة َوال َأْسَتْدبُِرها ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة ِفي الصَّ

وَرِة، َوُأْكِمُل: َأْنُظُر إَِلى الصُّ
َهِذه ِهَي ................... َوِهَي ِقْبَلُة ................... 	
ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة ال ................... الِقْبَلَة 	

     َوال ......................... ِفي ...........................

11

َأْسَتتُِر َعن َأْنَظاِر النَّاِس ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة. 22

ْحَراِء    إِذا َأرْدُت َقَضاَء الَحاَجِة وَأنا ِفي الصَّ
َفَكْيَف َأْسَتتُِر َعْن َأْنَظاِر النَّاِس؟

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

َأْسَتتُِر َعْن ُعيوِن النَّاِس ِعنَد َقَضاِء اْلَحاَجِة أَلنَّ ديني َأمَر بستِر الَعْوَرِة.  

ْحَراِء.  بالتعاوِن مع مجموعتي أتعرُف على اْلِحْكمِة مْن َتحريِم اْستْقَباِل اْلِقْبَلِة واْستِْدَباِرَها في الصَّ

1 نشاط
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ُد؛ َأيُّ اْلَمَكاَنْيِن َأْجَتنُِب ِفيِه اْستِْقَباَل اْلِقْبَلِة واستِْدَباَرَها ِعْنَدَما َأْقِضي َحاَجتِي:  ُأَحدِّ

ِحيَحِة: ِحيَحِة، َوَعالَمَة )✗( َأَماَم اإِلَجاَبِة غيِر الصَّ أَضُع َعالَمَة )✓( َأَماَم اإِلَجاَبِة الصَّ

• ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة:
	 )     ( َأْسَتتُِر َعِن النَّاِس.      

	 )     ( ُم ِرْجِلَي الُيمَنى ِعنَد ُدُخوِل الَخالِء.       ُأَقدِّ

	 )     ( أجتنُب استقباَل الِقبلِة واستِْدَباَرَها في الصحراء.    

ْيَطاَن، َأْكُتُب ُدَعاَء ُدُخوِل الَخالِء َوُدَعاَء  ْكُر َيْحَفُظ الـُمْسِلَم َوَيْطُرُد َعْنُه الشَّ  الذِّ
الُخُروِج ِمنُه.

َأُقوُل ِعنَد ُدخوِل الَخالِء ...................................................................

َوَأُقوُل ِعنَد الُخُروِج ِمْنُه ....................................................................

11

22

٣٣

التقويم
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َأْجَتنُِب َقَضاَء الحاجِة في: 

الِحكَمُة ِمن َتحِريِم َقَضاِء الَحاَجِة ِفي َهِذِه اأَلَماِكن:
َرِر لِلنَّاس. ُوُقوُع الضَّ

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

٣٣

الَماِء الِذي اَل َيجِري ٣

1

2

َتحَت َشَجَرٍة ُمثِمَرٍة 4

ْينِيِّ َوِمْن اْحتَِراِم  ِة من َواِجبَِنا الدِّ بِيِعيَّ ُيَعدُّ ِحَفاُظَنا َعَلى بِيَئتَِنا الطَّ
وِق الَعاْم، َوِمْن َمْسُؤولياتَِنا ُتجاَه األجَياِل الَقاِدَمِة الذَّ

أْحِرُص َعَلى 

َظاَفِة َدائًِما النَّ

ْر�ُس الثَّاِني2 آَداُب َقَضاِء الَحاَجِة ) 2 (الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َطِريِق النَّاِس اِفِع1 لِّ النَّ الظِّ 2
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ُم ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة   ال َأتََكلَّ

ِحيَح لِلَموِقِف اآلتي: ُلوَك الصَّ َأْخَتاُر السُّ

َث َسعٌد َمَع َأِخيِه َوُهو َيْقِضي َحاَجَته:  َتَحدَّ

ُث َمَعُه )       (. ُردُّ َعَليِه َحتَّى َيْنَتِهي )       (.             ب.  َيتَحدَّ  أ. ال َيَ

. ِه َعزَّ َوَجلَّ اَم بُِمْصَحٍف َأْو َشْيٍء ِفيِه ِذْكُر اللَّ ال َأْدُخُل اْلَحمَّ

44

٥٥

َوِر:  َأْربُِط َبْيَن الِعَباَرِة َوَما ُيَناِسُبَها ِمَن الصُّ

�أَ�ْشَياُء َيُجوُز ُدُخوُل 
اِم ِبَها �ْلَحمَّ

�أَ�ْشَياُء َل َيُجوُز ُدُخوُل 
اِم ِبَها �ْلَحمَّ

نشاط
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ا َيْأتِي: 11 َأختاُر ثالثَة أْشياَء ُتَعدُّ مجُموَعًة َواِحدًة ممَّ
)ُمصحــف - هاتُِفُ َمْحمول - ِكتاُب التَّوحيــِد - ِمفتاح - ورٌق مكتوٌب فيِه 

ِه(. ذكُر اللَّ
..........................  .3 الَكلماُت ِهَي: 1.  ..........................     2.  .......................... 

َما َيْجَمُعَها:...................................................................................................................
وَرِة التِي َيُجوُز َقَضاُء الَحاَجِة ِفيَها، َوَعاَلَمَة )✗(  22  أَضُع َعالَمَة )✓( بِجانِِب الصُّ

وَرِة التِي َيحُرُم َقَضاُء الَحاَجِة ِفيَها: بِجانِب الصُّ

٣٣  ُأَرتُِّب الَكِلماِت اآلتَِيَة؛ لُِتْصبَِح ُجملًة ُمفيَدًة:
الَحاجِة - عنَد - َقضاِء - اَل - أتكلُم

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

التقويم
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َغْسُل َمْخَرِج الَبْوِل 
َوالَغائِِط بِالـَماِء 

َحتَّى َتُزوَل الَنَجاَسُة، 
ى َهَذا الَعَمُل: َوُيَسمَّ

َمْسُح َمْخَرِج الَبْوِل 
َوالَغائِِط بالَمَناِديِل)2(  
َحتَّى َتُزوَل النََّجاَسُة،
ى َهَذا الَعَمُل: َوُيَسمَّ

ابِِق أْسَتْنتُِج الَفْرَق َبْيَن االْستِْنَجاِء َواالْستِْجَماِر: 	 ِمَن التَّْصنِيِف السَّ
..........................................................................................................................................................

ُأَصنُِّف الَكِلَماِت اآلتيَة بَِوْضِع ُكلِّ َكِلَمٍة  ِفـي الَحْقِل اْلـُمَناِسِب: 	
   َغْسل - َمْسح - َماء - َمَناِديل - َوَرق.

النَّجاساِت،  من  هارَة  الطَّ الـُمْسِلِم  َعَلى  َأْوَجَب  َظاَفِة،  َوالنَّ هاَرِة  الطَّ ِديُن  اإلْسالُم 
ِريَن، فقاَل ُسبحاَنه: وَأْثنى اللُه ُسبحاَنه على الُمَتَطهِّ

ُف مَن الَبوِل والَغائِِط، ويكوُن بإِْحَدى  َهاَرِة التنظُّ ﴿ ﴾)1(، ومَن الطَّ
طريَقتيِن ُهَما:

استجماراستنجاء

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

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

الَفْرُق َبْيَن االستِْنَجاِء َواالستِْجَماِر 

ْر�ُس الثَّاِلُث3 إِزالُة النَّجاَسِة عِن الَبَدِن )الِجْسم(الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( سورة التوبة آية )108(.              )2( كان الناس قديًما يستخدمون األحجار أو الطين الناشف.
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: ُكلُّ

مثل:

• الَوَرِق

• الـَمــاِء

• الَمَناِديِل

ُمَباٍح َطاِهٍر

. ِه َعزَّ َوَجلَّ الَوَرُق الَِّذي ِفيِه ِذكُر اللَّ

ٍف  ُمَنظِّ

ُف بَِها ِهي: تِي َيُجوُز الَتَنظُّ اأَلْشَياُء الَّ

ُف بَِها ِهي: تِي اَل يُجوُز الَتَنظُّ اأَلْشَياُء الَّ

12٣

30

الدر�س الخام�س
الة 4  َمَكاَنُة ال�صَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َهـاَدَتْيِن َوَأْفَضُل اأَلْعَماِل َبْعَدُهَما. الُة  َأعَظُم َأْرَكاِن اإِلْسالِم َبـعَد الشَّ الصَّ

َعن ابِن ُعَمَر  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُه  »ُبنَِي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ

َكاِة  اَلِة، َوإِيَتاِء الزَّ ِه َوإَِقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل اللَّ َوَأنَّ ُمَحمَّ
َوَصْوِم َرَمَضاَن َوَحجِّ الَبْيِت«)1(

الِة َبيَن َأْرَكاِن اإِلْسالم؟ َما َتْرتِيُب الصَّ

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

َل َما ُيَحاَسُب بِِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلُتُه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص:» إِنَّ َأوَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
َفإِْن َصُلَحْت َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح َوإِْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر« )2(

َماَذا نْسَتْنتُِج ِمن الَحِديث؟ ................................................................................................

النشاط

)1( أخرجه البخاري برقم )8(، و مسلم برقم )21(.
)2( أخرجه أبو داود برقم )864(، والترمذي برقم )413( واللفظ له.

٥
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ي ُأزيُل النََّجاَسَة َعْن َبَدنِي ِعْنَدما ُأصلِّ

َياٍت َفَأكَثَر، َوال ُيْجِزُئ َأَقلُّ ِمْنَها. َأْن َيْمَسَح الـَمْخَرَج َثالَث َمَسَحاٍت ُمْنقِّ

َأاّل َيْنَتِشَر الَبْوُل َأو الَغائُِط َعْن َمْخَرِجِه، فلو َوقَع البوُل أو الَغائُِط َعَلى الِجْسِم 

َفال بدَّ ِمْن َغْسِلِه بِالَماِء.

1

2

ُف بَِغْيِر اْلَماِء بَِشْرَطْيِن ُهَما: َنظُّ َيُجوُز التَّ

) �أ ( 

�ل�ْشِتْجَماُر

وُء �لُو�شُ

�ل�شتنجاُء

)ب( 

َغ�ْشُل َمْخَرِج �لَبْوِل َو�لَغاِئِط ِبالـَماِء َحتَّى َتُزوَل �لنََّجا�َشُة.

َم�ْشُح َمْخَرِج �لَبْوِل َو�لَغاِئِط ِبالأَور�ِق �أَِو �لـَمَناِديِل َحتَّى َتُزوَل �لنََّجا�َشُة.

وِء ِبالَماِء. اِء �لُو�شُ َغ�ْشُل �أَْع�شَ

أْربُِط ُكلَّ َكِلَمٍة ِفـي الَعُموِد )أ( بَِما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:        11

التقويم
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ُأَصنُِّف الَمَواِقَف اآلتَيَة إَِلى َما َيِجُب ِفيِه االستِْنَجاُء َوما َيكِفي ِفيه االستِْجَماُر:

�لَمــــو�ِقُف
يجُب 

��شتخد�ُم
�لماِء

يكفي 
ُف  �لتنظُّ

بدوِن �لَماء
ى َحاَجَته َفَم�َشَح َمْخَرَج �لَبْوِل ِبالَمَناِديِل َثالَث َم�َشَحاٍت  َق�شَ

َياٍت. ُمْنِقّ

ًة َو�ِحَدًة. ى َحاَجَتُه َفَم�َشَح َمْخَرَج �لَبْوِل ِبالَمَناِديِل َمَرّ َق�شَ

ى َحاَجَتُه َفاْنَت�َشَر �لَبْوُل َعن َمْخَرِجِه َفَم�َشَحُه ِبالَمَناِديِل  َق�شَ
َياٍت. َثالَث َم�َشَحاٍت ُمْنِقّ

22
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ْر�ُس الّراِبُع4 الِةالدَّ إِزالُة النَّجاَسِة عِن الَمالِبِس َومكاِن الصَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َأْقَرُأ وُأجيُب 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بِصبِيٍّ َفَباَل على ثوبِِه  عْن أمِّ المؤمنيَن عائِشَة  أنَّها َقالْت: »ُأتَِي َرُسوُل اللَّ

فدَعا بماٍء فَأتبَعه إّياُه«.)1(    
لَِم َفَعَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ذلك؟

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

إذْن؛ أنواُع النَّجاَساِت هَي:
 1/.......................................................   2/ الَغائُِط

َي َفحمَل َأخاُه الصغيَر َفباَل على َثوبِه، َفَماَذا َيْفعُل؟ َأراَد َطارٌق َأْن ُيَصلِّ
.....................................................................................................................................................................

َأقَرُأ، ُثمَّ ُأجيُب:
قال الّلُه تعالى: ژ ڭ ۇ ژ)2(.  

   َتُدلُّ اآلَيُة َعَلى إِِزاَلِة النََّجاَسِة َعن .................................................................................................

)1( أخرجه البخاري، برقم )222(.    )2( سورة المدثر، آية )4(.

النَّجاسَة  أِزيُل  ي  ُأصلِّ ِعنَدما 
عْن مالبِسي ومكاِن َصالتِي.
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َأْحـِرُص َعـَلى َطَهاَرِة َبَدنِي وَمالبِِسي َوَمَكاِن َصالتِي

ا َفَرَغ ِمْن  َباَل َأْعَرابِيٌّ ِفي الَمْسِجِد َفَزَجَرُه )1( النَّاُس َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َدُعوُه« َفَلمَّ

ال  الَمَساِجَد  َهِذِه  »إِنَّ   : لأَِلْعَرابِيِّ َوَقاَل  الَبْوِل،  َعلى  َفُصبَّ  َماًء  ملسو هيلع هللا ىلص  بِيُّ  النَّ َطَلَب  َبْولِِه 

َتْصُلُح لَِشيٍء ِمن َهَذا الَبْوِل َوالَقَذِر«)2(.

؟ َما الَخَطُأ الَِّذي َوَقَع ِفيِه اأَلْعَرابِيُّ
.....................................................................................................................................................................

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الـَمْسِجَد؟ َر النَّ بَِم َطهَّ
.....................................................................................................................................................................

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمع الُمْخِطئ:            َأَتحدُث بُِأْسلوبِي عْن ِرفِق النَّ
.....................................................................................................................................................................

ى الَمْدَرسِة: َأَتَعاوُن مع َمْجموَعتي وَأقتِرُح أعمااًل للُمحاَفَظِة على َطَهارِة مصلَّ
.....................................................................................................................................................................

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

)1( َأي َنَهْوُه وَمَنُعوُه.                                      )2( أخرجه مسلم برقم )285(.

نشاط

نشاط

 1

 2
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ةِ: سَ يَاءِ النَّجِ شْ لَ األَ وْ ةً حَ ائِرَ عُ دَ أَضَ
اب. رَ ائِط    -    التُّ ر    -      الغَ جَ ل     -     الحَ البَوْ

يلُ النَّجاسةَ : زِ كانِ صالتي أُ بِسي أو مَ ةِ على مالَ قوعِ النَّجاسَ            عندَ وُ
اءِ نَاديلِ        (   ) بالمَ رابِ          (   ) بالمَ (   ) بالتُّ

أُكْمِلُ العِبَارَةَ اآلتِيَة:

     
 

  
  

11

22

33

44

التقويم

اتِ  فَ رُّ فٍ من التَّصَ رُّ ؛ أَيُّ تَصَ دُ ؛ أُحدِّ ةً اسَ بِي نَجَ ى ثَوْ لَ تُ أَنَّ عَ رْ كَ ذَ يَ فَ لِّ دتُّ أَنْ أُصَ أَرَ

؟ يحٌ حِ اآلتِيَةِ صَ

ي فِيه.    · لِّ  أُصَ

·    . اءِ ةِ بِالـمَ اسَ انَ النَّجَ كَ لُ مَ سِ  أَغْ



ــم َيـمُّ ــمالتَّ َيـمُّ التَّ
الوحدة الثانية
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ي  66 �أَْم�َشُح َظاِهَر َكفِّ

َي  �لُي�ْشرى ِبَباِطِن َكفِّ
�لُيْمنى.

ي  55  �أَْم�َشُح َظاِهَر َكفِّ

َي  �لُيْمنى ِبَباِطِن َكفِّ
�لُي�ْشرى. 

44  �أَْم�َشُح َوْجِهي

.         ِبَباِطِن َيديَّ
َر�َب ِبَيَديَّ  ِرُب �لتُّ 33  �أَ�شْ

اِبِع  َجَتي �لأَ�شَ ُمَفرَّ
�َشْرَبًة َو�ِحَدًة.

ا َحاَن َمْوِعُد َصالِة الَعْصِر َلْم َيِجُدوا َماًء لِْلُوُضوِء  َفاْسَتْخَدَم  يٍة ، َفَلمَّ َخـَرَج َأْحَمـُد َمَع ُأْسَرتِه ِفي ُنْزَهٍة َبرِّ
الَة َجَماَعًة ِفـي َوْقتَِها. َيا الصَّ َراَب َبَداًل من الَماء َوَطَلَب ِمْن َأْحَمَد َأْن َيْفَعَل ِمْثَله، ُثمَّ َأدَّ َأبو َأْحَمَد التُّ

م     وء     -     َتَيمُّ   �أَ�َشُع َد�ِئَرًة َحْوَل �لَعَمِل �لَِّذي َقاَم ِبِه �أبو �أَْحَمد:     ُو�ضُ
  �أََتَعلَُّم ِمْن َهَذ� �لـَمْوِقف:

الِة ِفـي َوْقِتَها. 11  ُوُجوَب َتاأِْدَيِة ال�ضَّ

22  �َضَماَحَة الإِ�ْضالِم َحْيُث َجَعَل التَُّراَب َيُقوُم َمَقاَم الَماِء ِفـي حاِل َعَدِم ُوُجوِدِه.

22 َأُقوُل: بِاْسِم الله.11 َأْنِوي بَِقْلبِي.

مالدر�س الخام�س5 َيمُّ التَّ
رابط الدر�س الرقمي

م : َيمُّ ِصَفُة التَّ
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والدليـل َقْوُلـُه َتَعـاَلـى: 

.)1(      

)1( سورة المائدة آية )٦(.

م: َحااَلُت الَتَيمَّ
ُم ِفي الَحاالِت اآْلتَِيِة: َأَتَيمَّ

�لمثال�لحالة
لَّى. َعَدُم ُوُجوِد الـَماء. َم َو�شَ الِة َفَتَيمَّ ْن ُي�َشلَِّي َوَلْم َيِجْد َماًء َوَخ�ِشَي ُخُروَج َوْقِت �ل�شَّ �أََر�َد �َشْعُدُ �أَ

ُر ِبا�ْسِتْخَداِم الـَماِء  رُّ  التَّ�سَ
ِبالَغ�ْسِل اأَو الَم�سح.

لَّت. َمت  َو�شَ ُر ِبا�ْشِتْخَد�ِم �لـَماِء ، َفَتَيمَّ رَّ يَبت هند ِبُجُروٍح َتَت�شَ  �أُ�شِ

ِديُد.  الَبْرُد ال�سَّ
ْن  الِة َلْم َي�ْشَتِطيُعو� �أَ َتاِء َوِعْنَدَما َنَزُلو� لأََد�ِء �ل�شَّ �ْشَرِتِه ِفـي �ل�شِّ �َشاَفَر �ُشلَْيَماُن َمَع �أُ

ُمو�. ُنوَنه ِبِه، َفَتَيمَّ ِة  برودة �لماء، َوَلْم َيُكْن َمَعُهْم َما ُي�َشِخّ وؤُو�؛ ِل�ِشدَّ َيَتَو�شَّ

ِديُد. مت. الـَمَر�ُس ال�سَّ الة  َفَتَيمَّ وَء  ِلل�شَّ ا �َشِديًد� ل ت�ْشَتِطيُع َمَعُه �لُو�شُ َمِر�َشت �شارة َمَر�شً

11

22

33

44

اِهِر َراِب الطَّ ُم إاِلَّ بِالتُّ  ال َأَتَيمَّ
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وَرٍة: َت ُكلِّ �صُ ْقِم  َتْ ِع الرَّ َوَر �صفة التيمم الآتية ِبَو�صْ  اأََرتُِّب �صُ

ِر، َلْ  الِة الَع�صْ ا َحاَن َمْوِعُد �صَ ، َفلَمَّ   �َصاَفر َعِليٌّ و�صلمى َمَع اأَْهِلِهم َعْن َطِريِق الَبِّ

َيِجُدوا َماًء، َفَماَذا َيْفَعُلون؟

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

التقويم

11

22



َلِة  َلِة َمَكاَنُة ال�سَّ َمَكاَنُة ال�سَّ
و�ُسُروُطهاو�ُسُروُطها

اْلوْحَدُة الثالثة
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َعِن ابِن ُعَمَر  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:  

»ُبنَِي اإِلْسالُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِل 

الِة، َوإِيَتاِء  ِه، َوإَِقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل اللَّ ُه َوَأنَّ ُمَحمَّ اللَّ
َكاِة َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت«.)1( الزَّ

الِة َبيَن َأْرَكاِن اإِلْسالم؟ َما َتْرتِيُب الصَّ
..............................................................................

َل َما ُيَحاَسُب بِِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: » إِنَّ َأوَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
َصاَلُتُه، َفإِْن َصَلَحْت َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح، َوإِْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر«. )2(

َماَذا تستفيد ِمن الَحِديِث؟ ................................................................................................

)1( أخرجه البخاري برقم )8(، ومسلم برقم )1٦(.
)2( أخرجه أبو داود برقم )8٦4(، والترمذي برقم )413( واللفظ له.

ْر�ُس ال�ساد�س٦ الةالدَّ َمَكاَنُة الصَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َأقَرُأ، وُأجيُب:

نشاط
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َهـاَدَتْيِن الُة َأْفَضُل اأَلْعَماِل َوَأعَظُم َأْرَكاِن اإِلْسالِم َبـعَد الشَّ الصَّ

الِة ُحْكُم َأداِء الصَّ

َلواِت اْلَخْمِس واِجبُةُ َعلى اْلُمْسِلِم، والُمحاَفظُة عَليها في َوْقتِها ِمْن ِصفاِت  َأداُء الصَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ  ِه بِن مسعوٍد  قال: َسَألُت َرسوَل اللَّ َها اللُه، َفَعْن عبِداللَّ المْؤِمِن التي يحبُّ

اَلُة َعَلى َوْقتَِها«)1(. ْعَماِل َأَحبُّ إَِلى اللِه؟ َقاَل: »الصَّ اأْلَ

)1( أخرجه البخاري برقم )527(.

جزى الله والدّي خيًرا حيث علماني أن 
لواِت الَخْمِس  ُمحاَفَظتي على َأداِء الصَّ

ِة َطريقي إلى الَجنَّ
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ُأْكِمُل الَفَراَغاِت اآلتيَة:

ْكُن ........................  ِمْن َأْرَكاِن اإِلْسالِم الَخْمَسة. الُة ِهَي الرُّ أ. الصَّ

ُل َما ُيَحاَسُب َعَليِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ............................  . ب.  َأوَّ

ُه  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َخْمُس َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ اللَّ اِمِت  َقاَل : َقاَل النَّ عن ُعَبادَة ْبِن الصَّ
َةَ «.)1( ِه َعْهٌد َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنَّ ْيَلِة، َمْن َحاَفَظ َعَلْيِهنَّ َكاَن َلُه ِعْنَد اللَّ َعَلى اْلِعَباِد ِفي اْلَيْوِم َواللَّ

لواِت الخمِس. ابَِق، ُثمَّ أسَتْنتُِج ِمْنُه َجَزاَء المحاَفَظِة على الصَّ َأْقَرُأ الَحِديَث السَّ

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

ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلتيَة؛ لُِتْصبَِح ُجْمَلًة ُمِفيَدًة:

ِة - َطريقي - عَلى َأَداِء لواِت الَخْمِس- محاَفَظتي - إلى الَجنَّ الصُّ
.......................................................................................................................................................................

)1( أخرجه أبو داود برقم )1420(، والنسائي برقم )461(.

22

11

33

التقويم
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ْر�ُس ال�سابع٧ الة )1(الدَّ ُشُروُط الصَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اَلُة بُِدونِِه. ْرُط األول: اإِلْسالُم، َفاَل َتِصحُّ الصَّ الشَّ

الِة َحتَّى َيْبُلَغ َسْبَع ِسنِين. ِغيُر بِالصَّ ْمييُز، َفال ُيْؤَمُر الصَّ ْرُط الثاني: التَّ الشَّ

الُة َعَلى الـَمْجُنون. ْرُط الثالث: الَعْقُل، َفال َتِجُب الصَّ الشَّ

ابُع: الطهارة. ْرُط الرَّ الشَّ

بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ال ُتْقَبُل صالُة أحِدُكْم إَذا َأْحدَث حتَّى   حلديث أيب ُهريرَة  أنَّ النَّ
َأ«. )1( َيَتوضَّ

ْرُط الخامُس: إَِزاَلُة النََّجاَسِة. الشَّ
ْمُته ِفي ِوْحَدِة إَِزاَلِة النََّجاَسِة، ُثمَّ ُأْكِمُل َما يأتِي: ُر َما َتَعلَّ أَتَذكَّ

الِة َتُِب إَِزاَلُة  النََّجاَسِة َعْن َثالَثِة َأْشَياَء ِهَي:  ِعنَد إَِراَدِة الصَّ

 .............................. ٣   .............................. 2 1 الَبَدن .        

)1( أخرجه  مسلم برقم )225(.
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ِغيَر َحتَّى َيْكُبَر،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُرِفَع الَقَلُم َعْن َثالَثٍة « َوَذَكَر ِمْنُهم:» الصَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ

َوالَمْجُنوَن َحتَّى َيْعِقَل«)1(.

الة: أْسَتْخِرُج ِمن الَحِديِث َمن ال َتِجُب َعَلْيِهم الصَّ

...............................................................................................................................................   1  

...............................................................................................................................................   2  

)1( أخرجه أبو داود، برقم )4403(، الترمذي، برقم )1423(.

نشاط

اد�ُس: َسْتُر الَعْوَرِة. ْرُط ال�سَّ ال�سَّ
ْكَبِة،  الرُّ َفْوَق  َمالبَِس  َيْرَتِدي  َوَكاَن   ، َ ُيَصلِّ َأْن  ُسَلْيَمُن  َأَراَد 
إنك  ثم  َباِس،  اللِّ َهَذا  بُِلْبِس  َأْخَطأَت  َلَقد  َأُبوُه:  َلُه  َفَقاَل 
َأِب  َيا  َماُهَو  ُسَليَمُن:  َفَقاَل  الِة،  الصَّ وِط  ُشُ ِمْن  ٍط  بَِشْ َأْخَلْلَت 
َوِمْن الَعْوَرَة،  ي  ُتَغطِّ ال  ُبَنيَّ  َيا  َمالبَِسَك  إِنَّ  اأَلُب:  َقاَل  الَعِزيَز؟ 

َعْوَرُة  َوَما  ُسَليَمُن:  َقاَل  َوالـَمْرَأِة،  ُجِل  للرَّ الَعْوَرِة  َسْتُ  الِة  الصَّ وِط  ُشُ
الِة؟ َفَأَجاَبُه َأبُوُه أن عورة الرجل واملرأة يف الصالة كالتايل:  ُجِل َوالـَمْرَأِة يِف الصَّ الرَّ

ْكَبِة. ِة إَِل الرُّ َّ ُجِل ِمَن السُّ 1  َعْوَرُة الرَّ

ْيَها يف الصالة. ي َكاِمل َجَسدَها َما َعَدا َوجَهَها َوَكفَّ 2  َعْوَرُة املَْرَأِة : ُتَغطِّ

١
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ُه َتَعاَلى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ )1(. قال اللَّ

الِة؟ َأقرُأ اآليَة الكريمَة وَأستنتُج منها العالقَة بينها َوبيَن َسْتِر الَعورة في الصَّ
.......................................................................................................................................................................

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

ِحيَحِة: 11 َأْرُسُم َدائَِرًة َحْوَل اإِلَجاَبِة الصَّ
ْمييِز ُهَو:    ِسنُّ التَّ

5   َسَنَواٍت       -         7   َسَنَواٍت       -       9 َسَنَواٍت.     

22  أكتب الشرط الرابع والخامس من شروط الصالة: 
أ. .............................................................................................

ب. .............................................................................................
٣٣ ُأكِمُل الَفراَغاِت اآلتية:

ُجِل  .............................................................................................    أ. َعْوَرُة الرَّ

الِة ..................................................................... ب. َعْوَرُة الَمْرَأِة ِفي الصَّ

44 ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلتيَة؛ لُِتْصبَِح ُجمَلًة ُمِفيَدًة:
الِة ِعنَد إَِراَدِة  –  النََّجاَسِة –   َعِن الَبَدِن  –   َوَمَكاِن الصَّ

الِة َتِجُب إَِزاَلُة  –   َوالَمالبِس  –   الصَّ
......................................................................................................................................................................

)1( سورة األعراف، اآلية 31.

التقويم

2نشاط


