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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:    
الحمد لّله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أخانا الكريم، ولي أمر الطالب:
فهذا كتاب الطالب لمادة الفقه والسلوك للصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول.

ا بإذن الله تعالى. ا مستمرًّ       وهو كتاب ُيرشد لبعض السلوكيات واآلداب اإلسالمية، وُيساعد على تطبيقها، وجعلها سلوكًا حياتيًّ
وسعادة  الخير  بهم  الله  أراد  تعالى ممن  الله  بإذن  يكون  يتعلمها،  التي  المسائل  بهذه  وعمله  علمه  وبقدر 

الدارين؛ حيث أخبرنا رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص أن : » من يرد الله به خيًرا يفقهه في الدين «)1( . 
وقد يسر الّله تعالى صياغة موضوعات هذا المقرر بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشطًا داخل الصف، وُيشارك 
في الدرس بفاعلية؛ مطبًقا لما يمكن تطبيقه داخل الصف أو المدرسة، وُيشارك في حل النشاطات والتمارين التي 
تزيده علًما وفهًما واستيعاًبا للدرس، وتنمي لديه المهارات المتنوعة، كما تعينه صياغة الكتاب على التعلم الذاتي، 
مع مساعدته في ذلك من خالل بعض الموجهات أو إرشادات معلمه، كما تعينه على التعاون مع زمالئه في إثراء 
المادة وتطبيقها، وقبل ذلك وبعده تعينه ـ إن شاء الله تعالى ـ في تمثل األحكام الشرعية في عبادته، وتقربه إلى ربه 

وخالقه؛ مما يقوده  بإذن الله تعالى للسعادة في الدنيا والنعيم في اآلخرة .
وقد روعي في هذا التأليف الجديد ما يأتي : 

أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ليسهل على الطالب فهمها، ويتمكن من استيعابها بيسر وسهولة . 
الكتاب  لمطالعة  تشوقه  التي  المتنوعة،  والوسائل  المناسبة،  األشكال  خالل:  من  المعلومة  تقريب  ثانًيا: 

وتعينه  بإذن الله  على فهمه، وترسخ لديه المعارف واألهداف التربوية التي يراد منه تحقيقها والعمل بها .
ثالًثا: الحرص على مشاركة الطالب في الدرس، تعلًما وتطبيًقا وكتابًة، وبحًثا عن المعلومة، واستنباًطا لها، من 
وإرشاده  معلمه  توجيه  مع  قدرته،  وحسب  بأسلوبه  ليكتبها  تركت  المحتوى  داخل  وفراغات  تعليمية  أنشطة  خالل 

ومتابعته وعنايته به.
رابًعا: تنمية مهارات التعلم والتفكير التي لدى الطالب في هذه المرحلة، من خالل مساحات للتفكير تتيح 

له التمرن على أساسات الدرس، والمشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمه وإرشاده ومتابعته وعنايته به.
وبقدر متابعتك البنك الكريم، وحرصك عليه، يكون أكثر انتفاًعا بهذا الكتاب، وأكثر تفاعاًل واستجابة، 

وأدق فهًما، وأصح تطبيًقا بإذن الله تعالى.
والذي نأمله أن يكون الكتاب دافًعا له لالرتقاء في مدارج العلم والهداية، وانطالقة لخير عظيم يرى أثره 

في حياته ومجتمعه ووطنه.

المقدمة

)1( رواه البخاري برقم )71( ومسلم برقم )1037(.



رقم الصفحةنوع النشاطالوحدة / الدرس

الوحدة الثانية/ 
الوضوء والطهارة

18تهيئة الوحدة: أسرتي العزيزة

  18، 24، 38نشاط أسري

الوحدة الثالثة/ 
املسح على اخلفني 

واجلوربني

40تهيئة الوحدة: أسرتي العزيزة

 40، 41، 45نشاط أسري

أولياء األمور الكرام:
نسأل اهلل تعالى أن يكون هذا العام الدراسي مثمرا ومفيدا لكم وألبنائكم األعزاء.

ويسعدنا أن نوضح لكم أننا في تعليم مادة )الفقه والسلوك( نهدف إلى إكساب أبنائنا املفاهيم 
تهذيب  في  تسهم  والتي  اليومية،  حياتهم  في  يحتاجونها  التي  النافعة،  والسلوكيات  الشرعية، 

أخالقهم والتزامهم بأوامر الدين، ولذا نأمل منكم مشاركة أبنائكم في حتقيق هذا الهدف.
رسالة تخصكم،  فيها  الطالبة،  أو  الطالب  موجهة ألسرة  أيقونة  دراسيتني  في وحدتني  وستجدون 

وأنشطة متنوعة ميكن أن تشاركوا أبناءكم في تنفيذها.
فهرس تضمني أنشطة إشراك األسرة في كتاب الفقه والسلوك

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:    

دليل االأ�صرة
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الوحدة الأوىل
اأَق�َص�م املَِيـ�ه

الدرس األول:  ِنْعمـُة املـاِء 
هوُر الدرس الثاني: املاُء الطَّ

الدرس الثالث: املاُء النَّجُس

في هذه الوحدِة أتعلُم:
• واجبي ُتاَه نعمِة املاِء.

َب اإلسراِف في املاِء. نُّ • َتَ
• أقساَم املياِه.

• أحكاَم كلِّ قسٍم من أقساِم املياِه.
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)1( سورة البقرة: آية 22. )2( سورة األنفال: آية 11. )3( سورة النحل: آية 10، ومعنى تسيمون: أي ترعون دوابكم، أو ترسلونها للرعي. )4( سورة األنبياء: آية 30.

ِلَم اخَتلفِت الصورتاِن؟ .........  ................................................................................................................

................................................................................................................  ......... 
فوائـد الـمــ�ء

َأقرُأ اآلياِت اآلتيَة، وَأستخرُج منها فوائَد الماِء:

 ِنْعمـُة المـاِء 
الدر�س
الأول

أكُتُب وصًفا لهذه الصورِة. 

أكُتُب وصًفا لهذه الصورِة...

الفائـدةاآليـــة

.)1(
قال اهللُ تعالى: ˚                                                                                                    ˝

 .)2(
قال اهللُ تعالى: ˚                                                                            ˝

.)3(
قال اهللُ تعالى: ˚                                                                                                          ˝

.)4(
قال اهللُ تعالى: ˚                                                        ˝

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

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

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

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

ىل
لأو

ة ا
حد

الو
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)1( أخرجه البخاري رقم )201(، ومسلم رقم )325(، واللفظ له.

، عن أنٍس  قاَل : »كان رسوُل اهلِل � يتوضُأ بالُمدِّ
ويغتسُل بالصاِع، إلى خمسِة أمداٍد«. )1(.

ماذا تفهُم من هذا الحديِث؟

واجُبن� ُت�َه ِنعمِة امل�ِء

عدم االإ�صراف يف امل�ِء

)مقدار المد باللتر =
687 ملليلتر(

)مقدار ال�ساع باللتر =
748، 2 لترا(

ـاه
ملي

م ا
�سا

اأق

أعرُف قدَر هذِه النعمِة العظيمِة، وأشكُر الُمْنِعَم بها؛ وهو اهللُ عزَّ وجلَّ وحده.
أتذّكُر فضَل اهلِل علينا في كلِّ شؤوِن حياِتنا.

1

2

3

البرنامج الوطني لترشيد
استهالك المياه

الـماء.. حياةالـماء.. حياة

. •  َأكتُب عبارًة بأسلوبي عن نعمِة الماِء، وُأْلقيها على زمالئي في الصفِّ

نشاط     1

نشاط    2

معلومات إثرائية

ْدِي  زَّ وَجلَّ واتِّباُعُُ له لَهْدِي َ التر�سيُد طاعُةالتر�سيُد طاعُةُُ هلِل ع هلِل َعزَّ وَجلَّ واتِّباُعَ
َنبيِّه َنبيِّه       وا�ستجابُةوا�ستجابُةُُ لَوليِّ الأمِر لَوليِّ الأمِر

• ماذا َيحدُث لِو اْمتنَع الناُس عن ترشيِد استهالِك المياِه؟
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ما معنى ترشيِد استهالِك المياِه؟ وما وسائُل ذلَك؟

َأكتُب قصًة قصيرًة عن فوائِد الماِء.

ه في الُوضوِء. ُن رأيي في َمْن يمأُل إبريًقا كبيًرا من الماِء ليستخدَمه كلَّ ُأبيِّ

ما واجُبنا ُتجاَه نعمِة الماِء؟

1

2

3

4

التقومي

بالتعاوِن مع مجموعتي:
أ. َأذكُر عددًا مْن وسائِل الترشيِد في استعماِل الماِء.   

ب. أقترُح أفكارًا إبداعيًة لإلفادِة من مياِه األمطاِر.

نشاط    3

ىل
لأو

ة ا
حد

الو
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مياِه العيوِنمياِه .....................

مياِه .....................مياِه .....................

 ينقسُم الماُء قسميِن:

ـاه
ملي

م ا
�سا

اأق

هوُر الماُء الطَّ الدر�س
الثاين

هــوُر الق�صُم االأوُل:املــ�ُء الطَّ

هو الماُء الذي َلْم َيَتغيْر بالنجاَسِة .

َيِصحُّ التطهُر به.

َنْحُصُل على المـاِء الطهـوِر ِمْن :

تعريفُه

حكمه

مصادره

هوُر ِجُسالماُء الطَّ الماُء النَّ 12
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حبر كثير

حبر قليل ملح

عصيرشاي

ىل
لأو

ة ا
حد

الو

استعمُل الماَء الطهوَر كثيرًا في حياتَي اليومية: استعماالُته

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

حكُم الماِء إذا خالَطُه شيُءُ طاهُرُ

إذا لم يتحوْل إلى شيٍء آخَر
فهـو باٍق على َطهارِته

ُحكمه:يصحُّ التطهُر به
ألنه باٍق على َطهارتِه

إذا تحوَل إلى شيٍء آخَر
حكُمه:ال يصحُّ التطهُر به

ألنُه ال يسمى ماًء

إذا خالَط الماَء شيُءُ طاهُرُ كالملِح والشاي فتغيَر به الماُء فال يخلو ِمن َأَحِد حاليِن:  قاعدة
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بناًء علـى فهمـي لهذه القاعـدِة، ُأصنِّف األمثلَة اآلتيـَة إلى مــا يصـحُّ التطهُر ِبه، 
وما ال يصحُّ التطهُر ِبه:

حكم التطهر بهالـنــــــوع
يصحُّ التطهُر به

ال يصحُّ التطهُر به

ـاه
ملي

م ا
�سا

اأق

ماُءُ سقَط فيِه شيُءُ يسيُرُ من المرِق وتغيَر لوُنه، وال يزاُل يسمى ماًء.
ماُءُ ُخلط بحبٍر كثيٍر حتى صاَر حبًرا.

ماُءُ ُوِضعْت فيه فناجيُل القهوِة وتغيَر لوُنه، وال يزاُل يسمى ماًء.
َر لوُنه، وال يزال ُيسمى ماًء. ماُءُ في الصحراِء قد خالطُه التراُب وتكدَّ

ماُءُ ُوِضَع فيه ورُق الشاي حتى صاَر شاًيا.
ماُء السخاناِت إذا تغيَر لوُنه، واليزال يسمى ماًء.

ماُء المسبح إذا تغير طعمه بالكلور، واليزال يسمى ماًء.

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

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

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

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

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

أذكُر مثااًل -غيَر ما درسُته في الوحدِة- على ما يأتي:
   أ. ماٍء َطهوٍر اختلط بطاهٍر ولم يتحوْل إلى شيٍء آخَر.

ب. ماٍء طهوٍر اختلَط بطاهٍر وتحوَل إلى شيٍء آخَر.

أحدُد األخطاَء في األحكاِم اآلتيِة -إن ُوِجدت- ثم ُأصححها:
   أ. ماُء البحر فيه ملوحة فال يصح التطهر به.

ب. ماُء الِبَرك إذا تغير بالطحلب األخضر يعتبر ماء طهوراً.

1

2

التقومي
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المــاُء النَّجُس الدر�س
الثالث

الق�صُم الث�ين:املــ�ُء النِج�ُس

هو الماُء الذي تغّيَر لوُنه أو طعُمـه أو ريُحُه بنجاسٍة؛ سواُءُ أكاَن 
الماُء قلياًل أم كثيرًا.

َيْحُرُم استعماُله، وال َيِصحُّ التطهُر به.

تعريفُه

حكمه

أمثلته

بالتعـاوِن مَع مجموعتي أذُكـُرأمثلًة أخـرى للمـاِء النَِّجِس.

. مياُه المجاري والصرِف الصحيِّ

ماُءُ سقطْت فيه دجاجُةُ فماتْت فتَغيَرْت رائحُته.

1

2

ْفنا في الدرِس السابِق أن الماَء ينقسم قسميِن: َتَعرَّ
    القسُم األوُل: .............................               القسُم الثاني: الماُء النجُس.

نشاط     1

ىل
لأو

ة ا
حد

الو
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ماُء المسابِح.

ـاه
ملي

م ا
�سا

اأق

)1( أخرجه البخاري برقم )239( ومسلم برقم )282(.

ُن الَمضارَّ المترتبَة بالتعاوِن مَع مجموعتي، َأجمُع عدًدا من الصوِر التي ُتبيِّ
على تلويِث المياِه.

ْب تلويَث امل�ء تنَّ

اأن� اأفهُم معنى امل�ِء الراكِد، واأذُكر اأمثلَتُه 

جاءت الشريعُة اإلسالميُة بالنظافِة، والُبعِد عن األوساِخ واألقذاِر؛ وِلذا نهى النبيُّ � 
عن إفساِد الماِء الراكِد بالَبْوِل فيِه.

فعن أبي هريرَة  قال: قال رسوُل اهلل �: »ال يبوَلنَّ أَحُدُكْم في الماِء الدائِم 
الذي ال َيجري، ثمَّ يغتسُل فيِه« )1(.

1

2

3

نشاط    2
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ىل
لأو

ة ا
حد

الو

ُف ما يأتي: على ضوء فهمي ُأعرِّ
أ. الماَء الطهوَر.        
     ب. الماَء النجَس.

هوِر والماِء النجِس من حيث التعريُف  ُأقارُن بين الماِء الطَّ

والحكُم والمثاُل.

أذكُر فائدًة من قوِل النبيِّ �: »ال يبوَلنَّ أحُدكم في الماِء 
الدائِم الذي ال َيجري، ثم َيغتِسل فيه«.

1

2

3

التقومي

نًا الماَء الذي يصحُّ التطهُر به،  أرسُم شكاًل توضيحيًا ألقسام المياه، مبيِّ
.) والماَء الذي ال يصحُّ التطهُر به )بإمكانك االستعانُة بالحاسِب اآلليِّ

نشاط    3
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الوحدة الثانية
ه�َرة وُء والطَّ الُو�صُ

الدرس األول: فضُل الطهارِة
الدرس الثاني: الُوضوُء

الدرس الثالث: فروُض الُوضوِء
الدرس الرابع: ُسَنُ الُوضوِء

الدرس اخلامس: نواقُض الُوضوِء
في هذه الوحدِة َأَتعلُم:

• األموَر التي حتصُل بها الطهارُة.
•  آداَب قضاِء احلاجِة.

•  ما يجُب وما ُيَسنُّ الوضوُء له.
•  الفروَض الستَة للوضوء.

• السَن التي تنبغي احملافظُة عليها عند الوضوِء.
•  النواقَض التي ُتْبِطُل الوضوَء.



18
)1( سورة البقرة: آية  )222(.

التّوابون

تحصُل الطهارُة بأمريِن، هما:
الوضــوءُإزالُة النجـاسـِةِ

 .)1(
قال اهللُ تعالى : ˚                                          ˝

دّلِت اآليُة الكرميُة على أنَّ اهلَل يحبُّ ِصنفنِي
مَن الناِس، هما:

فضُل الطهـارِة الدر�س
الأول

ُل بِه الطه�رُة �صُ م� َتْ

و............................. 12

ناقِش اْبَنك/ابنَتك فيما يعرُفه عن مفهوِم  الطهارِة.

ُن من ُيعدُّ متطهرًا ومن ال ُيعدُّ متطهرًا في الحاالت اآلتية: ُأبيِّ
• َأزاَل النجاسَة ولم يتوضْأ ) ................................. (.
• توضَأ ولم ُيِزِل النجاسَة  ) ................................. (.
• أزال النجاسة وتوضَأ      ) ................................. (.

َأبدُأ اليوَم بدراسِة الوحدِة الثانيِة، 
وأتعلُم فيها أحكاَم الطهارِة وصفَة 
َأســعُد  نشــاُطُ  وهــذا  الوضــوِء، 

بتنفيِذه معكم أسرتَي الرائعَة.
: ابُنكم/ابنُتكم مع وافِر احلبِّ

اأ�سرتي العزيزة

نشاط أسري

نشاط     1

ية
ثان

ة ال
حد

الو
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أقولُ عند دخوِل اخلـالِء: »اللهـمَّ إنـي أعـوُذ بَك من اخُلْبِث 
والـَخباِئِث«)1(.

َأسَتِتُر عن األنظاِر.

ُأقّدُم ِرْجلَي اليسرى عنَد الدخوِل، واليمنى عنَد اخلروِج.

أستخدم َيِدَي اليسرى في التنظيف؛ تكريمًا لليِد اليمنى.

َأَتَنظُف باملاِء، أو باملناديِل، أو بأي شيء طاهٍر ليَس محَترمًا.

أترُك املكاَن نظيًفا، بعد قضاِء احلاجِة.

َأغسُل يديَّ باملاِء والصابوِن، بعد قضاِء احلاجِة.

أقوُل عنَد اخلروِج من اخلالِء: »ُغْفراَنَك« )2(.

)1( أخرجه البخاري رقم )142( ومسلم برقم )375(
)2( أخرجه أبوداود برقم )30( والترمذي برقم )7( وأحمد برقم )25220(.

رة
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

اآداُب ق�ص�ِء احل�جِة

1

2

3

4

5

6

7

8

اأَْفـَعــُل
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. ال َأدخُل اخلالَء ومعي شيُءُ فيه ذكُر اهلِل عزَّ وجلَّ

ِهْم. ال أقضي احلاجَة في طريِق الناِس أو في ظلِّ

ال َأستقبُل القبلَة، وال أستدبُرها حاَل قضاِء احلاجِة في غير الُبنياِن.

ال َأَتَنظُف بأيِّ شيٍء ُمْحَتَرٍم، كالطعاِم، وُكُتِب الِعْلِم.

ال َأتكلُم أثناَء قضاِء احلاجِة.

ال ُأطيُل املْكَث عنَد قضاِء احلاجِة.

اآداُب ق�ص�ِء احل�جِة

1

2

3

4

5

6

ال اأَْفـَعـُل

ية
ثان

ة ال
حد

الو
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ِحيِح ِلْلَيِد الُيْمَنى َأو الُيْسَرَى،  ( تحَت االْسِتْخَداِم الصَّ َأَضـُع َعالمَة )
َوَعالمَة )x( تحَت االْسِتْخَداِم الخطأ:

بالتعاوِن مع مجموعتي، أبّيُن سبَب ما يأتي:

السبباحلـالـــة

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

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

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

ال َأْستقِبُل القبلَة أثناَء قضاِء الحاجِة في الَخالِء.

ال َأَتَنظُف َبالَيِد الُيْمَنى.

ال َأْقِضي الَحاجَة في طريِق الناِس أو في ِظلِِّهم.

رة
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

نشاط    2

نشاط    3
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َقْد يحتاُج بعُض الناِس إلى اْسِتعَماِل دوراِت املياِه 
العامِة عنَد ذهاِبِهْم إلى املساجِد، أو األسواِق، أو 
احلدائِق، أو غيِرها، وُيِحبُّ أن َيدُخَلها، وِهَي في 
من  ناِتها  ُمكوِّ وسالمِة  النظافِة،  من  جيدٍة  حالٍة 
إال  وغيِرهــا،  التصريـِف،  وأجهـزِة  املياِه،  صنابيِر 
أن بعض الناِس ُيسيء إلى املسلمنَي بعدِم عنايتِه 

بدوراِت املياِه العامِة بعد استعماِلها.

دورات امليـــ�ه العـ�مــة

بالتعاوِن مع مجموعتي، أمأُل الجدوَل اآلتَي:

العـــالُجأمثلُةُ لعدِم العنايِة بدوراِت املياِه

الكتابُة على ُجدراِنها وَأبواِبها

نشاط    4

ية
ثان

ة ال
حد

الو



23

رة
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

كيف تحصُل الطهارُة؟

 بالرجوِع إلى مصادر التعلم المختلفة:
أذكُر دلياًل على فضل الطهارة غير ما ورد في الكتاب.

( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )x( أماَم العبارِة  أضُع عالمَة )
الخاطئِة فيما يأتي:

)  ( • ُأناوُل زميلَي القلَم بيدَي الُيمنى.    

) • من اخلطِأ رمُي املناديِل في الطريِق .                    ) 

)  ( • ال َتْعنيني نظافُة دوراِت املياِه العامِة.    

َأذكُر ثالثًة من آداِب قضاِء الحاجِة.

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

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

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

1

2

3

التقومي

1

2

3

نشاط    5
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أخرجه مسلم رقم )245(.  )1(

الصالُة.

الطواُف. 

مسُّ املصحِف.

. ذكُر اهلِل عزَّ وجلَّ

النوُم. 

ُيَسنُّ في كلِّ حال.

َأ فأحسَن الوضوَء َخرَجْت  عن عثماَن بِن عفاَن  قاَل: قاَل رسوُل اهلل �: »َمن َتوضَّ
خطاياُه من جسدِه حتى تخرَج من حتِت أظفاِرِه« )1(.

الُوضــوُء الدر�س
الثاين

ف�صـُل الو�صـوِء

حكــُم الو�صــوِء

اإذا اأردَت ال�صالَة، فب�أّي �صيٍء تتهّي�أُ له�؟

ُي�سنُّ الوضوُء ألموٍر منها:يجُب الوضوُء لثالِث ِعَباَداٍت هي:

11

22

33

اقرأ مع ابنك أو ابنتك مجموعة من األحاديث في كتاب رياض الصاحلني )باب فضل 
الوضوء(، واطلب استنباط فائدتني من هذه األحاديث.

نشاط أسري

ية
ثان

ة ال
حد

الو
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الوضوُء ِعَباَدُةُ َعِظيمُةُ لها شروُطُ ال تصحُّ إال بها:
طهارُة املاء؛ فال يصحُّ الوضوُء باملاِء النَِّجِس. ها القلُب.   النيُة؛ ومَحلُّ

رةإزالُة ما مينُع وصوَل املاِء إلى الَبَشرِة؛ مثُل:
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

�صروُط الو�صـوِء 

1

3

2

بعد أن تعرفُت شروَط الوضوِء، ميكُنني اآلَن أن أحدَد املعنى الصحيَح لشروِط 
الوضوِء مما يأتي:

هي األشياُء التي يجب غسُلها في الوضوِء.          
هي األشياُء التي تسبُق الوضوَء، وال يكوُن وضوئي صحيًحا بدوِنها.     

ز األشياَء التي تمنُع وصوَل الماِء إلى أعضاِء الوضوِء بتلويِن الدائرِة  أميِّ
التي تحَتها بـاللوِن األحمِر، واألشياَء التي ال تمنُع وصوَل الماِء إلى 

أعضاِء الوضوِء بتلويِن الدائرِة التي تحَتها بـاللوِن األخضِر:

نشاط  
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• ُيستَحب للمسلم أن يكوَن على وضوٍء دائًما.    )       (.

.)   ( • ُيَسنُّ الوضوُء عنَد الصالِة.      

( تحت اإلجابِة الصحيحِة: أضُع عالمَة )

يجُب الوضوُء في احلاالِت اآلتيِة:

( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمة )x( أمام العبارِة  َأضُع عالمَة )
الخاطئِة فيما يأتي:

1

2

التقومي

الطواف

الصالة

دخول املسجد

مسِّ املصحف

الدعاء

قراءة القرآن

ية
ثان

ة ال
حد

الو
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رة
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

.)x( وما ال يصحُّ الوضوُء به بوضِع عالمِة ،) ُأمّيُز ما َيِصحُّ الوضوُء به بوضِع عالمِة ) 3
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ِمــن َمناِبــت َشــعر الــرأِس إلى 
ُمنَتهى اللَّحينِي طـــواًل، ومـِــن 

اأُلُذِن إلـى اأُلُذِن َعرضـًا.

فروُض الُوضوِء هي أركانُه التي ال َيِصحُّ إال ِبها، َفَمن َتَرَك
واحدًا ِمنها أو َبْعَضها لْم َيِصحَّ ُوضوُؤه.

ُد موِضَع هذا الفرِض في اآليِة : أحدِّ

)1( سورة المائدة:آية 6. 

االستنشاق املَْضَمضة  حـدُّ الوجــه

ية
ثان

ة ال
حد

ُفروُض الُوضوِءالو الدر�س
الثالث

للُوضوِء فروُضُ ستُةُ هي:

ُُ َب�دُةَب�دُة وُء ِعِ وُء عالُو�صُ الُو�صُ
�س�ُسُ رِرِ ُُ  اأاأََحْحْ ةُةُ يميَمَ عََعظِظِ
م�مً�ً ائاِئِ ��  دَدَ هَهَ لَلَيْيْ عَعَ

الدليل:

غ�صُل الوجِه ومنُه امل�صم�صُة واال�صتن�ص�ُق: 1

منابت شعر 
الرأس

منتهى اللحيني
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رة
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

أحدُد موضَع هذا الفرِض في اآليِة:

غ�صُل اليديِن َمَع املِرَفَقنِي 

أحدُد موضَع هذا الفرِض في اآليِة:

َم�صُح الراأ�ِس كلِّه ومنه االأُُذن�ِن 

أحدُد موضَع هذا الفرِض في اآليِة:

جلنِي َمَع الكعبنِي غ�صُل الرِّ

2

3

4
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وهـي أاّل َأْفِصـَل بني غسِل األعضاِء َفصـاًل طـوياًل، بل َأغِسُل الُعْضَو، 
ثم أغسُل الذي بعده مباَشَرًة. 

وال يجوُز لي أْن ُأقّدم ُعْضًوا على الذي َقْبلُه

اأُِحبُّ اأْن اأََكوَن َعلَى َطَهارٍة َداِئًما؛
ٍد � اْقِتَداًء ِبَحِبيِبي َمَحمَّ

ية
ثان

ة ال
حد

الو

الرتتيُب بني االأع�ص�ِء

الـمـواالُة

5

6
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رة
طها

وال
وء 

�س
لو

ا

أحدُد األخطاء فيما يأتي، ثم ُأصححها:
   أ. الترتيب في الوضوء يكون بغسل اليدين إلى املِْرَفقني،

      ثم الوجِه ثم الرجلني.
ب. غسُل اليِد الُيمنى قبَل اليِد الُيسرى من ُفروِض الوضوء.

ما الفرُق بيَن الترتيِب والمواالة؟

ما الذي يجُب غسُله والذي يجُب مسُحه من أعضاء الوضوء؟

ثم  وجَهه،  وغسَل  واستنشَق،  فتمضمَض،  توضَأ،  مهذُبُ  فتًى  صالُحُ 
مسَح رأَسه مع ُأُذنيــِه، ثم غسـَل يديـِه إلى الِمرفقـيِن، ثم جلـَس يكلُم 

زميَله زمًنا طوياًل، ثم غسَل رجليِه إلى الَكْعبين.
• أذكُر رأِيي في وضوِء صالح، وأبنّيُ السبَب.

1

2

3

4

التقومي
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تنبغي  لكْن  ِبترِكها،  الوضوُء  َيبُطل  وال  فاعُلها،  ُيثاُب  التي  هَي  الوضوِء  ُسنُن    
نا وحبيبنا محمٍد �. احملافظُة عليها، واالهتماُم بها؛ اقتداًء بنبيِّ

 َوِمْن �ُصنِن الو�صوِء م� ي�أتي 
      أن يقوَل عنَد ابتداِء الوضوِء )باسِم اهلِل(. 

      السـواك:
السواكُ من سنِن املرسلنَي، وقد كاَن النبيُّ � يحافُظ عليـِه،

وُيكثُر من احلثِّ عليهِ. 
   فوائُد السـواك:

في تنظيِف األسناِن بالسواِك، أو بالُفرشاِة واملعجوِن فوائد هي:

ُ بالصحِة، وباعُثُ للروائِح الكريهِة من الفِم. وإهمالُ األسنانِ مخالُفُ للسنِة، وُمِضرُّ

     َغسُل الكفنِي ثالًثا عنَد ابتداِء الوضوِء.
جلنِي.      تخليُل أصابِع اليديِن والرِّ

     التيـاُمُن :    وهو: َغسُل اليــِد                                               قبل اليــِد 
جِل                                                 قبل الرِّجِل                                                          وغسل الرِّ

ُسـَنُن الُوضوِء الدر�س
الرابع

بالتعاوِن مع معلِّمي وزمالئي ُأنّظُم زيارًة، أو استضافًة 
الصحيحَة  الطريقَة  منُه  وأتعلُم   ، األسناِنِ لطبيِبِ 

اِلستخداِم السواِك، وُفرشاِة األسناِن.

تطييُب رائحِة الفِم.احملافظُة على صحةِ األسناِن.االمتثاُل أَلمِر اهلِل.

1
2

3

4

5
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جلنِي:      الغسلُة الثانيُة والثالثُة للوجِه واليديِن والرِّ

بعَد دراستي لفروِض الُوضوِء، وُسِن الوضوِء،  ُأكمُل ِصَفَة الُوضوِء اآلتية:

أقوُل: باسِم اهلِل.
يَّ ثالَث مراٍت. أغسُل كفَّ

ما الفرُق بنَي فروِض الوضوِء، وُسِن الوضوِء؟

     أن يقوَل بعَد فراِغِه مَن الوضوِء:
ًدا  َأْشَهُد َأن اّل إله إالَّ اهلل َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، و َأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

عبُدُه َوَرُسوُله. 
اِبنَي واْجَعْلِني ِمَن املَُتَطِهِريَن. وَّ ُهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّ ويقول : اللَّ

     صالُة ركعتنِي َبعَد الوضوِء.
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نشاط    2
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أغسُل ..................... ثالَث مراٍت.

بُأصبـَُعيَّ  باِطَنهـُما   ، ُأُذَنـيَّ أمسـُح 
 ، بإبهــاميَّ وظاهـَِرُهما  اَبَتنِي،  السـبَّ

أفعُل ذلك مرًة واحـدًة.

أقوُل بعَد فراغي مَن الُوضوِء :

أغسل رجلَي اليمنى إلى الكعبنِي ..............  مراٍت، ثم أغسُل رجلَي

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

4
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رة
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لو

ا

تطهيُر اللساِن
تطهيُر السمِع
تطهيُر البصِر
تطهيُر القلِب

أشارُك أستاذي في تطبيِق صفِة الوضوِء الصحيحِة، وأسجُل ما ُأالحُظه.

ر أعضـائي للوضـوِء؛ فإنُه يجـُب علـيَّ أن ُأطهـَر          كما يجُب عليَّ أن ُأَطهِّ
َم اهلُل. لساني، وسمعي، وبصري، وقلبي مما حرَّ

بالتعاوِن مَع مجموعتي، ُأبنّي كيَف أحّقُق ذلَك:

ُأميُز فروَض الوضـوِء باللوِن األحمِر وسـنَن الوضـوِء باللـوِن األزرِق: 1

التقومي

غسُل
الرجلنِي

غسُل
الكفنِي مسُحالتسوُك

األذننِي
غسُل األعضاِء

ثالًثا

غسُل
الوجِه

مسُح
الرأِس

غسُل اليديِن
مَع املرفقنِي

تخليُل
األصابِع

تقدمُي اليمنى
على اليسرى

تطبيق

نشاط    3
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سن الوضوءفروض الوضوءشروط الوضوء

الأفعلأحيانًادائمًاالسنة
يَّ ثالثًا عند ابتداِء الوضوِء. 1. أغسُل كفَّ

2. أغسُل أعضائي ثالثًا ثالثًا.
م غسل يدَي اليمنى على يدَي اليسرى 3. أقدِّ

ُل ما بني أصابِع يديَّ ورجليَّ 4. ُأخلِّ
5. أقوُل بعد الفراغ مَن الوضوِء الدعاَء الذي تعلمُته

( أماَم العبارِة الصحيحِة، و عالمَة )x( أماَم العبارِة الخاطئِة َأضُع عالمَة )
 فيما يأتي:

)  ( •  الغسلُة األولى للوجه واليدين والرجلني من فروِض الوضوِء.      
)  ( •  الغسلُة الثانيُة للوجِه واليديِن والرجلنِي من سنِن الوضوِء.   
)  ( •    إذا غسلُت رجلَي اليسرى قبَل اليمنى َبَطَل ُوضوئي.  

أذكُر أمريِن يبطُل الوضوُء بترِكِهما، وأمريِن ال يبطُل الوضوُء بترِكِهما.

النية، غسل الوجه، التيامن، التسمية، السواك، الترتيب، َطهوريُة الماِء.
صنِّْف أفعاَل الوضوِء السابقَة في اجلدوِل اآلتي:

ُم نفسي في أداِء سنِن الوضوِء بناًء على الجدوِل اآلتي: ُأقوِّ

2

3

4
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نواقُض الُوضوِء الدر�س
اخلام�س

نواق�ُس الو�صوِء هي مبطالُته، ومنه� م� ي�أتي

َفكْر: هل ميكنَك أن ُتصلَي جميَع الصلواِت في يوٍم واحٍد بوضوٍء واحٍد؟

نواقُض الوضوِء هي:
• األموُر التي َيبطُل الوضوُء بفعِلها.

اخلارُج من السبيلني؛ مثُل: البوِل، والغائِط، والريِح، وغيِرها.

النوُم املستغَرُق وما شابهُه كاإلغماِء أو التخديِر الكامِل.

مسُّ الفرِج باليِد مباشرًة من غيِرحائٍل.

أكُل حلـِم اإلبـِل.

ُد أربعَة أشياَء فعُلها ال َينُقُض الوضوَء. ُأعدِّ

1

2

3

4

نشاط
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ُأحدُد اإلجابَة الصحيحَة مما يأتي:
   أ. نواقُض الوضوِء هي: 

)     (  األشياُء التي َيبُطل الوضوُء بسبِبها.
)     (  األشياُء التي ُيستحبُّ الوضوُء بسبِبها.

: ماذا يجُب عليَّ إذا كنُت أصلي ثم انتقَض وضوئي؟ ب. أبنيِّ
)     (  أستمرُّ في صالتي وال ُأعيُدها بعَد ذلَك.

)     (  أقطُع الصالَة ثم أتوضُأ وأعيُد الصالَة مرًة أخرى.

2

باللوِن  تحَتها  التي  الدائرَة  فُألوُن  الوضوُء  فيها  َينتِقُض  التي  األحواَل  أمّيز 
األحمـِر، واألحواَل التي ال َتنقُض الوضـوَء فُألّوُنها باللوِن األزرِق:

1

التقومي

أكُل حلِم
اإلبـِل

أكُل حلِم
البقـِر

أكُل حلِم
الغنِم

مسُّ الفرِج
باليِد

ملُس
النوُم العميُقالنعاُسالنجاساِت اخلارُج من

السبيلنِي
شرُب لنِب

الناقِة

شارك ابَنَك أو ابنَتَك في تطبيِق صفِة الوضوِء واطلْب توضيَح 
حدوِد كلِّ عضٍو من أعضاِء الوضوِء.

نشاط أسري
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الوحدة الثالثة
امل�ْصُح على اخُلّفنِي واجَلـْوَربنِي

الدرس األول: اخُلفُّ واجَلْوَرُب
الدرس الثاني: مدُة املسِح

الدرس الثالث: ُمْبِطالُت املسِح

في هذه الوحدِة أتعلُم:
• أحكاَم املسِح  على اخلفِّ واجَلْوَرِب.

• مدَة املسِح على اخلفِّ واجلورِب للمقيِم واملسافِر.
• صفَة املسِح على اخلفِّ واجلورِب.

• األموَر التي َيْبُطُل بها املسُح على اخلفِّ واجلورِب.
• احلكمَة من مشروعيِة املسِح على اخلفِّ واجلورِب.
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ما ُيلبُس على الرِّجِل مَن 
اجللِد ونحِوه.

ما ُيلبُس على الرِّجِل 
من الّصوِف والُقطِن 

ونحِوهما.

نُه في هذا اجلدوِل: أذكُر اسمًا آخرلكلٍّ من اخلفِّ واجلورِب، وُأدوِّ

: نِي واجلوربنِي ، ويدلُّ على ذلَك حديُث بالٍل  َيجوُز املسُح على اخلفَّ
نِي«)1(. »أن النبيَّ � َمسَح على اخلفَّ

أخرجه مسلم رقم )275(.  )1(

ثة
ثال

ة ال
حد

الو

الُخفُّ والَجْوَرُب الدر�س
الأول

تعريُف اخُلفِّ واجَلورِب

حكُم امل�صِح عليِهم�

الجورُبالُخـّف 

اجلورُباخُلـّف

نشاط أسري
اطلب من ابنك / ابنتك إحضار 

مناذج للخف واجلورب.

اأ�سرتي العزيزة

أبدُأ اليوَم في دراســِة الوحدِة الثالثِة، 
وفيهــا أتعلــُم أحــكاَم املســِح علــى 
اخلفنِي واجلوربنِي، وهذا نشاُطُ أسعُد 
الغاليــَة.     أســرتَي  معكــم  بتنفيــِذه 

ابُنكم/ابنُتكم.
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أخرجه البخاري رقم )206(،ومسلم رقم )274 (.  )1(
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�صروُط امل�صِح عليهم�

يجب أن يكون اجلورب
ساترًا للقدم

ال يصحُّ املسـحَْ على اجلورِب 
إذا لم يستِر القدم

نشاط أسري

جنمُع مجموعًة من اجلوارِب املوجودِة في املنزِل ونتأكُد من انطباِق شروِط املسِح عليها.

1

2

3

4

5

والدليُل على ذلَك حديُث



42

ُد شروَط المسِح على الُخفيِن. ُأعدِّ

َلبـَِس محمـُدُ الجـوربيِن وهـو علـى غيِر طهـارٍة، ثم مسَح عليهما لصـالِة الظهـِر والعصـر:
أ.   ما حكُم صالِته؟

ب. ماذا عليه أْن يفعَل؟ وملاذا؟

نًا أوجَه الشبَه واالختالِف. ُأقارُن بيَن الخفِّ والجورِب، مبيِّ

1

2

3

التقومي
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مـدُة المسِح الدر�س
الثاين

املسافُراملقيـُم

ُ ثالثُة أياٍم ِبلياليهايـوُمُ وليـلُة

ِمْن أوِل مسحٍ بعَد احلدِثِمْن أوِل مسحٍ بعَد احلدِث

مـدُة املسـحِ

ِة ـَُة املـدَّ بداي

الـسبت: توضَأ َرُجُلُ، ُثّم َلِبَس َجوربيِه، َوَصلَّى العشاَء ثمَّ ناَم.
األحــــد: َقاَم لَصالِة الَفجِر، َفَتوَضَأ، ومسَح على َجوربيِه الرابعَة فجراً.

ْد بدايـَة مـدِة املسِح ونهايَتها لهـذا الرجـِل، إذا كاَن مقيما، وإذا كاَن مسافرًا. حـدِّ

بدايـُة املـدِة

نهايُتهـا

املسافُراملقيـُم   

مثال

ني
رب

جلـو
 وا

ني
خلف

ى ا
عل

ح 
مل�س

ا

تختلُف مدُة املسِح لكلٍّ من املقيِم واملسافِر،  وبياُنها فيما يأتي:
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ُل يديِه باملاِء، ثمَّ ميسُح ظاهَر اجلورِب مرًة واحدًة، وال ميسُح أسفَله.  ُيبلِّ

�صفُة امل�صــِح 

ُأشارُك أستاذي في تطبيِق طريقِة املسِح الصحيحِة على اجلوربنِي وأسجُل ما ُأالحُظه.

 أختاُر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي:
   أ. مدُة املسِح للمقيِم:

  خمُس صلواٍت.   يوُمُ وليلُةُ.   ثالثُة أياٍم بلياليها.
ب. تبدُأ مدُة املسِح على اخلفنِي من أوِل: 

بِس. .           حدٍث بعَد اللُّ   مسٍح بعَد احلدِث.    لُبٍس للخفِّ
 جـ. في صفِة املسِح على اخلفنِي ميسُح: 

.  أعلى اخلفِّ وأسفَله. .    أسفَل اخلفِّ   ظاهَر اخلفِّ

ُأصحُح العبارات اآلتيَة: 
   أ. اخلفُّ هو ما ُيْلَبُس على القدمنِي من صوٍف.

ب. َمْن َلِبَس اجلورَب على غير طهارٍة يجوُز له املسُح عليِه.
 جـ.  مدُة املسِح للمسافِر يوُمُ وليلُةُ.

1

2

التقومي

تطبيق
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انتهاُء املدةِ.

َخْلُع اخلفِّ أو اجلورِب.

ماِل. إذا انتَعَل فْليْبدْأ باليمنِي، وإذا َنَزَع فْليْبدأ بالشِّ
ال ميِشي في َنعٍل واحدٍة، بل يلبسُهما مًعا، أوَيْخلُعهَما مًعا.

جميُلُ  اهلل  فإن  َحسنًة؛  وَنْعُله  َحسًنا،  ثوُبه  يكوَن  أن  َيْحِرُص 
ُيحبُّ اجَلمال.

ِمَن  ها  ُخُلوِّ من  ويتأكُد  وَجْورَبْيه،  َنْعَليِه  نظافِة  على  َيحرُص 
النجاسِة أو الروائِح الكريهِة؛ ِلَئالَّ يؤذَي بها من َحولُه.

.)1(
˝  قال اهللُ تعالى: ˚

 ِمن خالِل هذه اآليِة، ُأشارُك مجموعتي في استنتاِج احلكمِة من مشروعيِة املسِح على اخلفنِي.

سورة البقرة : آية 185 .  )1(

ُمْبِطالُت المسِح الدر�س
الثالث

َيْبُطُل امل�صُح ب�أمريِن هم�

اآداُب ُلْب�ِس احلذاِء واجَلورِب

نيِ  احلكمُة من م�صروعيِة امل�صِح على اخلفَّ

ني
رب

جلـو
 وا

ني
خلف

ى ا
عل

ح 
مل�س

ا
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4

نشاط أسري
نقرُأ مًعا آداَب ُلبِس احلذاِء واجلورِب، ونحافُظ على تطبيِقها.
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تنتهي مدُة المسح لُمصعٍب َمَع صالِة الظهِر، لكنه استمرَّ يمسُح جورَبْيِه
في الوضوِء لصالَتِي العصِر والمغرِب.

  أ. هل تصحُّ الصلواُت التي صالها مصعب بعـَد أن تـجاوَز املــدَة احملـددَة شرعـًا ؟ وملـاذا ؟

ب. ما الواجُب على مصعٍب؟

توضَأ أحمُد، ثم َلِبَس جوربيِه على طهارٍة، ثم اْنَتَقَض وضوُؤه، ثم  َخَلَع جوربيِه؟
هل يجوُز له بعد ذلك أن يلَبَس جوربيِه وميسَح عليِهما ؟ وملاذا ؟

ما اآلداب التي دلت عليها األحاديُث اآلتيُة:

1

2

3

التقومي

األدباحلديث
عن أبي هريرَة  قاَل: إن رسول اهلل � قال: »إذا انتعَل أحُدكم 
فْليبدْأ باليمني، وإذا َنَزَع فليبدأ بالشماِل، لتكن اليمنى أوَلهما ُتنَعُل 

وآخَرهما ُتنَزُع«. ]البخاري برقم )5855([.
نعٍل  في  أحُدكم  قــاَل:»ال ميشي   � النبيَّ  أن  هريرَة   أبي  عن 
برقم )5856(  ]البخاري  لَيْنَتِعْلهما جميعًا«.  أو  ِلُيْحِفِهما جميعا  واحدٍة، 

ومسلم برقم )2097([.

ــيَّ � يـــقـــوُل فـــي غـــزوٍة  ــب ــن ــٍر   قـــــاَل: ســمــعــُت ال ــابـ عـــن جـ
َغَزْوناها:»استكِثروا من النعاِل فإن الرجَل ال يزال راكبا ما انتعَل«. 

]مسلم برقم )2069([.

ثة
ثال

ة ال
حد

الو
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الوحدة الرابعة

ـــــُم ـَيـمُّ الـتَّ
ُم َيمُّ الدرس األول: التَّ

ُم َيمُّ الدرس الثاني: مبطالُت التَّ

في هذه الوحدِة أتعلُم:
• احلاالِت التي يشرُع فيها التيمُم.

• شروَط التيمم.
• ما َيْبُطُل التيمُم به.

• احلكمَة من مشروعيِة التيمِم.
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عة
راب

ة ال
حد

الو

إذا لْم َيِجِد الماَء.
َأ به: أوكاَن عندُه ماُءُ ال يستطيُع أن يتوضَّ

• لكونِه مريضًا.
• ألن بِه جروًحا.

ُن به الماَء.  • إْذ كاَن هناكَ برُدُ شديُدُ، ولم َيِجْد ما يسخِّ

سافَر محمُدُ مع ابنيِه خالٍد ويوسَف إلى مكَة، وأثناَء الطريِق َنِفَد َوقوُد السيارِة، وحاَن 
وقُت صالِة الفجِر، ولْم يكنْ َمَعُهم ماُءُ، وَخُشوا خروَج الوقِت فباَدَر الوالُد بسؤاِل ابنيِه 

عن التصرِف الصحيِح في ِمثِل هذا الموِقِف.

ْفُه تعريفًا مناسبًا. ِفِه، وعرِّ َمَك وزمالَءك في َتَعرُّ شارْك معلِّ
ُم هو: ............................................................................................. َيمُّ التَّ

)1( سورة المائدة:آية 6. 

قال يوسُف: ال نصلي حتى نجَد الماَء، وإن خرَج الوقُت.
َر الصالَة عن وْقِتها، وإذا  : تعلمُت في المدرسِة أنه اليجوُز لنا أن ُنؤخِّ فقال خالـُدُ
فقَد اإلنساُن الماَء فإنه يضرُب التراَب بيديِه ضربًة واحدًة، ثم يمسُح َوجَهُه بهما 

مرًة واحدًة، ثم يمسُح ظاهَر كّفيِه.
َأْثَنى الوالُد على خالٍد؛ لصحِة إجابتِه.

من خالِل هذا الحوار الذي قرأَته: هل عرفَت الموضوَع الذي َدَرَسه خالُدُ؟

.)1(
˝ قال اهللُ تعالى: ˚

ُم َيمُّ التَّ
الدر�س
الأول

َّيمـِم الدليُل على َجواِز الت

ُم َيمُّ احل�الُت التي ُي�صرُع فيه� التَّ
1
2
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ـْم
ــــ

َيـمُّ
َّـ ـت

ال

سورة المائدة : آية 6 .  )1(

أْن يضرَب التراَب 
بيديِه.

ثمَّ يمسَح وجَهُه 
ِبهما.

ثمَّ يمسَح ظاِهَر كفيِه 
براَحتْيِه.

.)1(
˝ قال اهللُ تعالى: ˚

ِم َيمُّ فُة التَّ �صِ

�صروُط التَّيمِم

ُأشارُك مجموعتي في تطبيِق صفِة التَّيمِم.

تعذُر استعماِل املاِء لَفقِدِه أْو ملرٍض. 1

3

2

تطبيق

123

مجموعتي
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ُأبّيُن ُحكَم التيمِم في الحاالِت اآلتيِة:
• رجُلُ في بيتِه وانقطَع عنه الماُء.

• رجُلُ مريُضُ ولم يمنْعه الطبيُب من استعماِل الماِء.
ُن به الماَء. ه استعماُل الماِء في البرِد، ولم يجْد ما ُيسخِّ • رجُلُ يضرُّ

• رجُلُ بجانِب البحِر وليَس معه ماُءُ.

ُأبيُن الفعَل الصحيَح في الحالِة اآلتيِة:
• إذا لم يكْن معي إال ماُءُ قليُلُ َأحتاُجُه للشرِب أو الطبِخ.

أضُع عنوانًا للمخطِط اآلتي، وأكمُله بُجَمٍل صحيحٍة:

عدْد شروَط التيمِم.

1

4

2

3

التقومي

أْن يضرَب التراَب بيديِه.

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

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

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

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

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

13

2

عة
راب
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حد

الو
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ـْم
ــــ

َيـمُّ
َّـ ـت

ال

مـثــالما ُيْبِطُل التيمَم

تيمَم خالُدُ، ثم تَذَكَر أنَّ في سيارتِه ماًء.وجوُد الماِء.

إذا كاَن مريًضا، وَقَدَر على استعماِل الماِء.

إذا حصَل ناقُضُ من نواقِض الوضوِء.

ُم َيمُّ مبطالُت التَّ الدر�س
الثاين

نشاط     

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

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

ُ ، َفَتيّمم  هِر، وليَس َمعُهما ماءُ َخَرَج رجالِن في سفٍر، َفدخَل وقُت صالِة الظُّ
أحُدهما مباشرًة وصلَّى، وَبحَث اآلخُر عن املاِء حتى َوَجدُه قبَل ُخروِج الوقِت، 

أ وصلَّى. وَتَوضَّ
د المصيَب منُهما وُأَبيُن ِلماذا: • ُأحدِّ
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بالتعاوِن مَع مجموعتي: أستنتُج الحكمَة من مشروعيِة التيمِم من خالِل اآليِة السابقِة:

قال اهللُ تعالى: ˚
.)1(

˝

احلكمُة من َجواِز التَّيمـِم

سورة المائدة : آية  6 .  )1(

عة
راب

ة ال
حد

الو
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ٍن، وأستخرُج منه مبطالِت التيمِم:  أقرُأ هذا الحواَر بَتَمعُّ

التلميذ: يا معلمي َأَتْأَذُن لي بسؤاٍل وفقَك اهلُل لكلِّ خيٍر؟

، َسْل ما بدا لك. المعلم: تفضْل يا بنيَّ

التلميذ: إذا كنُت في نزهٍة برّيٍة ولم يكْن معي ماُءُ كثيُرُ، وحاَن وقُت 

الصالِة وتيّمـمـُت، وصليـُت الظهــَر، وَبِقيُت حتـى حـضـَر وقـُت صــالِة         

العصِر، فهل يجوُز لي أن أصلَي بالتيمِم السابِق؟

َر لك الماُء  ، تصلي به ما لم تجِد الماَء، أّما إذا َتَيسَّ المعلم: نعم يا بنيَّ

الذي تتوضُأ به فإن التيمَم َيْبُطُل، ويجُب عليَك الوضوُء لصالِة العصِر.

مي يا معلمي؟ التلميذ: وماذا لو كاَن في طعاِم الغداِء لحُم إبٍل، فهل ينتقُض تيمُّ

بني  يا  التيمم  فإن  السؤاَل،  هذا  بطرِحَك  بني  يا  أحسنَت  المعلم: 

كالوضوِء، ينتقَض بجميِع نواقِض الوضوِء التي درسَتها.

التلميذ: لعلَك يا معلمي ُتذكُرني بنواقِض الوضوِء التي درسناها سابقًا.

1

التقومي
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مبطالُت التيمِمشروُط التيمِمالحاالُت التي ُيشرع فيها التيمُم

ــم الَتيـمُّ

أتحقُق من فهمي من خالِل إكماِل المخطِط اآلتي: 2

المعلم: َبْل أنَت الذي عليَك أن َتذكَرها، ألنه سبقت لَك دراسُتها، فإذا ذكرَتها 

فسجْلها في كتاِبك، مَع نواقِض التيمِم التي عرفَتها.

التلميذ: أفعُل إن شاء اهلل وشكراً لك يا معلمي، وجزاك اهلل خيراً.

المعلم: بارك اهلل فيك يا بني.

• مبطالُت التيمِم المذكورُة في الحواِر السابِق هي:

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

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

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

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



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

�أ

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ب

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ج

الدرس: ......................................... المادة: .................  



د

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

هـ

الدرس: ......................................... المادة: .................  



و

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ز

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ح

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  
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لل�صف الرابع االبتدائي
الف�صــل الــدرا�صـي االأول

طبعة  ١٤٤٢ - ٢٠٢٠

رقم االإيداع : ٤97٠ / ١٤٢8

ردمك : ٤ - 389 - ٤8 - 996٠ - 978

ا�سمي  .......................................

اأدر�س يف ال�سف الرابع االبتدائي ).....(

يف مدر�سة  ..................................

وهذا كتابي ملادة الفقه وال�سلوك

الفقهالفقه  وال�صلوكوال�صلوك


