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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني: 
فها هو كتاب الدرا�صات الإ�صالمية املت�صمن كتابي الطالب ملادة التوحيد ومادة الفقه وال�صلوك لل�صف الأول 

البتدائي، الف�صل الدرا�صي الثاين.
وقد ي�صر اهلل تعالى �صياغة مو�صوعات هذا املقرر بطريقة تتيح للطالب اأن يكون ن�صطا داخل ال�صف؛ م�صارًكا 

يف فقرات الدر�س مع معلمه وزمالئه، مطبًقا ملا ميكن تطبيقه داخل ال�صف اأو املدر�صة اأو املنزل.
وقد راعينا يف هذا املوؤلف ما يلي:

اأوًل: تنوع العر�س للمادة الدرا�صية؛ لي�صهل على الطالب فهمها، ويتمكن من ا�صتيعابها بي�صر و�صهولة. 
ثانًيا: تقريب املعلومة من خالل الأ�صكال املنا�صبة، والو�صائل املتنوعة، التي ت�صوقه ملطالعة الكتاب وتعينه ـ باإذن 

اهلل ـ على فهمه، وتر�صخ لديه املعارف والأهداف الرتبوية التي يراد منه اإدراكها والعمل بها.
ثالًثا: احلر�س على م�صاركة الطالب يف الدر�س، تعلًما وتطبيًقا وكتابًة، وبحًثا عن املعلومة، وا�صتنباًطا لها، من 
خالل اأن�صطة تعليمية وفراغات داخل املحتوى تركت ليكتبها باأ�صلوبه وح�صب قدرته، مع توجيه معلمه واإر�صاده 

ومتابعته وعنايته به.
رابًعا: تنمية مهارات التعلم والتفكري لدى الطالب يف هذه املرحلة، من خالل م�صاحات للتفكري تتيح له التمرن 

على اأ�صا�صات الدر�س، وامل�صاركة الفاعلة، مع توجيه معلمه واإر�صاده ومتابعته وعنايته به.
اأخي الكرمي: ويل اأمر الطالب

اإنه بقدر متابعتك لالبن الكرمي، وحر�صك عليه، وموا�صلتك مع معلم ال�صف يف املدر�صة يكون ابننا اأكرث انتفاعا 
بهذا املقرر، واأكرث تفاعاًل، واأدق فهًما، واأ�صح تطبيًقا باإذن اهلل تعالى.

والذي ُنوؤِمُلُه اأن يكون ما يتعلمه عوًنا له ومر�صًدا لي�صل ـ باإذن اهلل تعالى ـ  اإلى ال�صعادة يف الدنيا والآخرة.
و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد واآله و�صحبه
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)التوحيد(

الفهارس

يالدر�س االأول ١٢اأعبُد اهلل َربِّ

يالدر�س الثاين ١٤اأحبُّ اهلل ربِّ

١6َبع�ُس اأنــواِع العبــادةالدر�س الثالث

٢٠ِديِنــَي االإ�صــالُمالدر�س الرابع

٢٢اأركـاُن االإِ�صــــالِمالدر�س اخلام�س

يُن احَلقُّالدر�س ال�صاد�س ٢٤االإِ�صالُم هو الدِّ

ٌدملسو هيلع هللا ىلصالدر�س ال�صابع ٢8 نبيِّي حممَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص عبُد اهلِل ور�صوُلُهالدر�س الثامن مَّ 3٠حُمَ
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)الفقه وال�صلوك(
ي َهِذِه االأَ�ْصَياَءالدر�س االأول 36اأُ�َصمِّ

ـــــــــوُءالدر�س الثاين ٤6 الـــُو�صُ

ُةالدر�س الثالث َلواُت اْلَْفرو�صَ 5٢ال�صَّ

ـاَلِة )١(الدر�س الرابع َفُة ال�صَّ 58�صِ

ـاَلِة )٢(الدر�س اخلام�س َفُة ال�صَّ 6٠�صِ

ـاَلِة )3(الدر�س ال�صاد�س َفُة ال�صَّ 6٢�صِ

ـاَلِة )٤(الدر�س ال�صابع َفُة ال�صَّ 6٤�صِ

ـاَلِةالدر�س الثامن 66ُمْبِطاَلُت ال�صَّ





التوحيدالتوحيد
اأواًل





الوحدة االأوىل الوحدة االأوىل 
ِة توحيُد االأُُلوِهيَِّةتوحيُد االأُُلوِهيَّ
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الدر�س الأول

اأعبُد اهلل َربِّي

 خلقني اهلُل لعبادِتِه َوحَده.
قال اهلُل تعالى: 

 .
)1(              

 يجُب عليَّ اأن اأعبَد اهلَل وحَده، وال اأعبَد معه غيَرُه.
يِه.  الم�صلُم يخاُف اهلل وال يع�صِ

)1( الذاريات )56(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َخَلَقِني اهلل لعبادِتِه؛  فاأنا  واأ�صوم هلِل َوْحَدُه.

11 َخَلَق اهلل الخلق لعبادِتِه، فما الدليُل؟  

22 اأَْرِبُط بيَن الفقرِة في الجدوِل )اأ( وما ُينا�صبها في الجدوِل  )ب(:

اأكمل الفراغ:

الُم�ْصِلُم يبتعُد عن

الَمعا�صي الُم�ْصِلُم ُيحاِفُظ على اأَداِء

الطاعات

ال�صالة

الُم�ْصِلُم يكثر ِمن

)ب()اأ(

ن�صاطن�صاط

االأ�صئلةاالأ�صئلة
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الدر�س الثاين

ي اأحبُّ اهلل ربِّ

اأُِحبُّ اهلَل واأطيُعُه 

الأنه َخَلَقني وَرَزَقني  

والأنه جَعلني من الم�صلمين.

اأكمل الفراغ:
لِّي الأنَِّني اأُِحبُّ  واأطيُعُه.  اأنا اأُ�صَ ن�صاطن�صاط

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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11 اأكمل الفراغ:

 اأُحـِـــبُّ اهلل واأُِطيـــُعه، الأنــه  وَرَزَقني ،
   والأنه            

االأ�صئلةاالأ�صئلة
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الدر�س الثالث

َبع�ُس اأنــواِع العبــادة
ه اهلل من االأقوال ِواالأعمال ِ. العبادة: العبادة: ُكلُّ ما ُيِحبُّ

 ال�صالُة. 

 ال�صياُم.

  ِقراءُة الُقراآن.

  طاعة الواِلَدين. 

 االإح�صاُن اإلى الجاِر.

َدَقة.   ال�صَّ

ْدُق.  ال�صِّ

ُ

 العبادات كثيرة، منها: العبادات كثيرة، منها:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُع االأقواَل في �صندوِق االأقواِل واالأفعاَل في �صندوِق  اأَ�صَ
اَلماالأفعاِل: الَبْدُء بال�صَّ

هاُب اإلى الَم�ْصِجد الذَّ

قراءُة القراآن

ال�صدقُة

عاُء الدُّ

زيارُة االأقارب

االأفعالاالأفعالاالأقوالاالأقوال

ن�صاطن�صاط
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11 اأكمل العبارَة االآتية:

ُه اهلُل من ................. و.................   العبادُة ُكلُّ َما ُيِحبُّ

22 اأَ�صُع كلمة منا�صبة في الفراِغ:

ها اهلُل ها اهلُلاأقواٌل واأفعاٌل ُيِحبُّ اأقواٌل واأفعاٌل ُيْبِغ�صُ

ع�صيان الواِلَدْيِن..........................................

دق ال�صِ

اأذية اجلاِر..........................................

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

االأ�صئلةاالأ�صئلة



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
ِدْيُن االإ�ْصالِم واأْركاُنُهِدْيُن االإ�ْصالِم واأْركاُنُه
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الدر�س الرابع

ِديِنــَي االإ�صــالُم

االإ�صــــالُم هو:االإ�صــــالُم هو:

اأربط كل عبارة من العموِد  )اأ(بما ُينا�ِصُبها في العموِد  )ب(:

)ب()أ(
توحيُد اهلِل

وترُك 

َيِتِه. َمْع�صِ

وطاَعُتُه.

ن�صاطن�صاط

َيِتِه. َتوِحيُد اهلِل وَطاَعُتُه وَتْرُك َمْع�صِ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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11 اأكمل الفراغ: 
          ما االإ�صالم؟

االأ�صئلةاالأ�صئلة

. اإلسالم هو:  اهلِل و  وَتْرُك 
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الدر�س اخلام�س

اأركـاُن االإِ�صــــالِم

ًدا ر�صول اهلل.  ًدا ر�صول اهلل. اهلل واأّن محمَّ �صهادُة اأْن ال اإله اإال �صهادُة اأْن ال اإله اإال اهلل واأّن محمَّ

الِة. الِة.اإقاُم ال�صَّ اإقاُم ال�صَّ

كاِة. كاِة.اإيتاُء الزَّ اإيتاُء الزَّ

ْوُم رم�صاَن. ْوُم رم�صاَن.�صَ �صَ

َحجُّ البيِت.َحجُّ البيِت.

�: »ُبِنَي االإ�صالُم على خم�ٍس: �صهادِة اأن ال اإله اإال  قال ر�صوُل اهلل 
اهلل واأن محمًدا ر�صول اهلل، واإقاِم ال�صالة،   واإيتاِء الزكاة، و�صوِم رم�صان، 

وَحجِّ الَبْيِت«)1(.

اأركاُن اأركاُن 
االإ�صالِم االإ�صالِم 

ُُ

)1( أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16(، والترمذي )2609( و اللفظ له.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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22 1133
4455

11 اأكمل الفراَغ: 
 اأركاُن االإ�صالم هي: 

22 كم اأركان االإ�صالم؟ اأذكر الدليل. 

�صهادُة اأن ال اإله اإال 
ًدا  اهلُل واأن محمَّ

ر�صوُل اهلل.
......................................

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

االأ�صئلةاالأ�صئلة
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الدر�س ال�صاد�س

يُن احَلقُّ االإِ�صالُم هو الدِّ

  دين االإ�صالِم الدين الحّق.
 اأنا م�صلٌم األتزم بدين االإ�صالم.

عاِء: اأُحاِفُظ على هذا الدُّ
ْت قلبي على ِديِنَك«)2(. »يا ُمَقلَِّب القلوِب َثبِّ

ن�صاطن�صاط

قال اهلُل تعالى:

)1( آل عمران اآلية: 85
)2( أخرجه أحمد والترمذي: 112/3، 257 - 2140، 3522

)1(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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11 اأكمل الفراغ:

َك ِبِدين ........................ . أ  اأدعو اهلَل تعالى اأن اأتم�صَّ
ب الدليُل على اأنَّ اهلل ال َيْقَبُل غيَر االإ�صالِم ِديًنا قوُلُه تعالى:

........................................ زب          

.................................................................................رب.

االأ�صئلةاالأ�صئلة





الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

الر�صوُلالر�صوُلملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص ور�صاَلُتُه ور�صاَلُتُه
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الدر�س ال�صابع

ِلِب  �.. ِلِبِ اهلل بِن عبِد الُمطَّ ٌد بُن عبِد اهلل بِن عبِد الُمطَّ ي ُمَحمَّ ٌد بُن عبدنبيِّ ي ُمَحمَّ نبيِّ

ٌد � نبيِّي حممَّ

َمْن َعلَّمنا ِديَن االإ�صالِم؟

اأَْر�َصَلُه اهلُل اإلى جميِع النا�ِس 
ليدُعَوهم اإلىليدُعَوهم اإلى عبادِة اهلل وحده وَتْرِك عبادِة غيِرِه. عبادِة اهلل وحده وَتْرِك عبادِة غيِرِه.

َمن اأطاَع الر�صوَل � َدَخَل الَجنََّة.

عندما اأ�صمُع ا�صَم الر�صوِل  ملسو هيلع هللا ىلص اأقوُل: 
        �صلىاهلل عليه و�صلم

ًدا  ��.. ي ُمَحمَّ ًدااأنا اأُِحبُّ نبيِّ ي ُمَحمَّ اأنا اأُِحبُّ نبيِّ

ن�صاطن�صاط

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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11 اأربُط كل عبارة من العمودِ )اأ( بما ُينا�ِصُبها في العموِد)ب(:

ِلِب محمُد بُن عبِداهلِل بِن عبِدالُمطَّ

جميِع النا�ِس

عبادة اهلِل َوْحَدُه، وَتْرِك عبادِة غيِره.

الأنه علمنا دين االإ�صالِم

22 اأكمل الفراغ:
 من اأطاع الر�صوَل ملسو هيلع هللا ىلص دخل ..................... .

)ب(

االأ�صئلةاالأ�صئلة

ا�صم نبيِّي 

اأَْر�صَل اهلُل  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص  اإلى

 اأَْر�صَل اهلُل محمًدا ملسو هيلع هللا ىلصليدعَو اإلى

اأنا اأُِحبُّ نبيِّي محمًدا

)أ(
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ٌدملسو هيلع هللا ىلص عبُد اهلِل ور�صوُلُه مَّ حُمَ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص عبٌد ِمن عباِد اهلِل.   ي ُمَحمَّ نبيِّ

ٌدملسو هيلع هللا ىلص اأف�صُل الَب�َصِر.   ي ُمَحمَّ نبيِّ

�ُصِل. ٌدملسو هيلع هللا ىلص اآِخُر الرُّ ي ُمَحمَّ نبيِّ

اٍت م�صاًء:  اٍت �صباًحا وثالَث َمرَّ ْكِر ثالَث َمرَّ اأنا اأُحاِفُظ على هذا الذِّ

ّـًا«)1(.  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص نبي يُت باهلل َربًّا، وبالإ�صالم ِديًنا، وبمحمَّ »َر�صِ

الدر�س الثامن

ن�صاطن�صاط

)1( أخرجه أحمد: 337/4، وابن ماجه: 3870.
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ن الدائرَة التي اأماَم العبارِة المنا�صبِة: 11 األوِّ

�ُصِل. ُدُ  ملسو هيلع هللا ىلص                             اأوُل الرُّ  نبيِّي ُمَحمَّ

�ُصِل.                              اآِخُر الرُّ

االأ�صئلةاالأ�صئلة





3333

الفقـه وال�صلوكالفقـه وال�صلوك
ثانًيا





3٥3٥

الوحدة االأوىلالوحدة االأوىل
َظاَفُة َهاَرُة َوالنَّ َظاَفُةالطَّ َهاَرُة َوالنَّ الطَّ
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الدر�س االأول

اأَْحَتاُج ِلَهِذِه االأَ�ْصَياِء ِف:

َهاَرِة َظاَفِةالطَّ النَّ و

والدليل قول اهلل تعاىل:

زب ڭ  ۇرب )1(. َهاَرُة  الطَّ
              َواِجَبٌة اأََمَرَنا اهلل ِبَها.

ي َهِذِه االأَ�ْصَياَء اأُ�َصمِّ

َهاَرُة َهاَرُةاأواًلً:الطَّ اأواًلً:الطَّ

)1( المدثر )4(.

رابط الدر�س الرقمي
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َوالَغاِئــط  ــُف خْمــَرَج الَبــْوِل  اأَُنظِّ  
ِبالََنَاِديــِل اأَْو االأَْحَجــاِر ثالث َمرات 

َجا�َصُة. اأو اأكَث َحتَّى َتُزوَل النَّ

ى َهذا الَعَمُل   ُي�َصمَّ
)ا�صِتْجَماًرا(

وِع اآَداِب  َتَعلَّْمُت ِفي َمْو�صُ
ُقوَل: اِء الَحاَجِة اأَْن اأَ َق�صَ

ِعْنَد اخُلُروِج ِمَن اخَلـاَلِء ِعْنَد اخُلُروِج ِمَن اخَلـاَلِء 

ُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْنَد ُدُخـوِل ِعْنَد ُدُخـوِل الَخـاَلِءالَخـاَلِء   )ِبْسِم اهلِل اللَّ
الُخْبِث َوالَخَباِئِث( )1(. 

)غفرانك( )2(.

ــَرَج  ــْخ ـــُف م  اأَُنـــظِّ
ــْوِل َوالــَغــاِئــِط  ــَب ال
ــاِء َحــَتــى  ــ ــَم ــ ــال ــ ِب

َجا�َصُة. َتُزوَل النَّ

ى َهذا الَعَمُل  ُي�َصمَّ
)ا�صِتْنَجاًء(

)1( أخرجه البخاري برقم: 142، ومسلم برقم: 375، ولزيادة )بسم اهلل( انظر فتح الباري 244/1.
)2( أخرجه أبو داود برقم 130، والترمذي برقم 7، وقال حديث حسن غريب.
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وُء وُءالُو�صُ َجا�َصِةالُو�صُ َجا�َصِةاإَزاَلُةالنَّ اإَزاَلُةالنَّ
اأَْن  ــُب  ـــ ـــ ـــ ــِج َي
ِبالَماِء  اأ  اأَتَو�صَّ
َقْبَل  ــُهــوِر  الــطَّ

اَلِة. ال�صَّ

ِبالَماِء َعن:
الَبَدِن. 	
الَماَلِب�ِس. 	
اَلِة. 	 َمَكاِن ال�صَّ

الَبَدُن

الَماَلِب�ُس

اَلِة َمَكاُن ال�صَّ

َهاَرِة  ِمَن الطَّ
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َظاَفِة. ِديُننا االإ�ْصاَلمي َيْدُعوَنا اإىَل النَّ

ُف  اأَُنظِّ
�َصَخْت. ِثَياِبي ُكلََّما اتَّ

اأَُقلُِّم
 اأََظَفاِري ُكلََّما َطاَلْت.

َعَلى  رُي  الَع�صِ اْن�َصَكَب  َلَقْد  اأَِبــي،  َيا 
لِّي ِفيَها؟ َماَلِب�ِصي َفَهْل اأُ�صَ

اأَْن  َعَلى  اْحِر�ْس  َوَلكْن   ، ُبَنيَّ َيا  َنَعْم 
َتُكوَن ِثَياُبَك َنِظيَفًة دائًما.

َظاَفُة َظاَفُةَثاِنيًا:النَّ َثاِنيًا:النَّ



4040

    اأَُرتُِّب الأَْفَعاَل التَّاِلَيَة:
اِء احَلاَجِة: َبْعَد َق�صَ

    اأَ�َصُع َداِئَرًة َعلَى الأَ�ْصَياِء النَِّج�َصِة:
            الَبْوُل        ـ     الَعَرُق       ـ       اللَُّعاُب       ـ       الَغاِئُط

ُل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِف الَعُموِد )اأ( ِبَما ُيَنا�ِصُبَها ِمن الَعُموِد )ب(:     اأَ�صِ

اأَُقلُِّم اأَْظَفاِري ُكلََّما

َرِج الَبوِل َوالَغاِئِط اأُِزيُل النََّجا�َصَة ِمْن َمْ

اأُ ِباملَاِء اأََتَو�صَّ

اأَ�ْصَتْخِدُم ِف ال�ْصِتْنَجاِء َوال�ْصِتْجَماِر َيِدَي

ُف ِثَياِبي ُكلََّما اأَُنظِّ

ُهور الطَّ

الُي�ْصَرى

اتَّ�َصَخْت

ِبال�ْصِتْنَجاِء اأَو ال�ْصِتْجَماِر

َطاَلْت

اأ

اأَ�ْصَتْنِجياأَ�ْصَتْنِجي

ب

ُأَصلِّيُأَصلِّي

اأُ اأُاأََتَو�صَّ اأََتَو�صَّ

قْويُم  التَّقْويُمالتَّ

١١

33

٢٢
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ِحيَحِة: وَرِة ال�صَّ ( حتت ال�صُّ ُع اإ�َصاَرَة ) ٤٤  اأَ�صَ    



4242

اِلَيَة: 55  اأَْكُتُب الُجَمَل التَّ    

وُء اإالَّ ِبَماٍء َطُهوٍر. حُّ الُو�صُ •اَل ي�صِ
.          •  

• قبل الصالة أزيل النجاسة عن الثوب والبدن ومكان الصالة.
 •

َعَلى
اأَْحِر�ُس

َوَماَلِب�ِصي

َطَهاَرِة
ِج�ْصِمي

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

اَلِة. ْوِب َوالَبَدِن َوَمَكاِن ال�صَّ َجا�َصَة َعن الثَّ اَلِة اأُِزيُل النَّ • َقْبَل ال�صَّ
•  

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة:66 اِلَيَة؛ اِلأُكوِّ        اأَُرّتُب الَكِلَماِت التَّ



4343

ًة ِللَماِء ِف َحَياِتي: 77   اأَْذُكُر ا�ْصِتْخَداَماٍت ِعدَّ   
......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

الَماُء ِنْعَمُةُ ِمْن ِنَعِم اهلِل َتَعاَلى





4٥4٥

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
ــــــــــــــْوُء ــــــــــــــْوُءالُو�صُ الُو�صُ



4646

اَلِة َماَذا َيِجُب اأَْن اأَْفَعل َقْبَل ال�صَّ

١ اأَُقوُل:»ِب�ْصِم اهلِل«.

اٍت. يَّ َثاَلَث َمرَّ اأَغ�ِصُل َكفَّ ٢

َقاَل تعالى:

ـــــــــوُء  الـــُو�صُ
الدر�س الثاين

}.)1( {

)1( التوبة )108(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



4747

اٍت. َم�ُس َواأَ�ْصَتْن�ِصُق َثالَث َمرَّ اأََتَم�صْ 3

اٍت. اأَْغ�ِصُل وجهي َثالَث َمرَّ ٤

ابِع  اأَْغ�ِصُل َيَديَّ ِمن اأَْطَراِف االأَ�صَ  
اٍت. اإِىَل الِمْرَفَقْيِن َثالَث َمرَّ

5

6
�ِصــَي  اأَْم�َصــُح َراأْ
ًة  َمرَّ اأُُذيَنَّ  َمَع 

َواِحَدًة.
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اٍت. اأَْغ�ِصُل ِرْجَليَّ اإىَل الكْعَبنِي َثالَث َمرَّ 7

وِء اأَُقوُل: َبْعَد االْنِتَهاِء ِمن الُو�صَُ
)اأَ�ْصَهُداأَْن اَل اإَلَه اإالَّ اهلُل َوْحَدُه
ًدا  مَّ نَّ حُمَ اَل �َصِريَك َلُه َواأَ�ْصَهُد اأَ

َعْبُدُه َوَر�ُصوُلُه(.

ِل  ِطَحاِب الطّلب َخاِرَج الَف�صْ ا ِبا�صْ وِء َعمِليًّ تطبيُق الُو�صُ

وَل اأُ�ْصِرف ِف ا�ْصِتْخَدام املَاء.
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َقِم الُمَنا�ِصِب: ِع الرَّ وِء ِبَو�صْ ُب اأَْفَعاَل الُو�صُ ١١  اأَُرتِّ

ُذيَنَّاأَْغ�ِصُل ِرْجَليَّ اإىَل الَكْعَبنِياأَْغ�ِصُل َوْجِهي اأْم�َصُح َراأَ�ِصي َمَع اأُ

يَّ َم�ُس َواأَ�ْصَتْن�ِصُقاأَْغ�ِصُل َيَديَّ اإىَل الِْرَفَقنْيِاأَْغ�ِصُل َكفَّ �صْ اأََتَ

قْويُم  التَّقْويُمالتَّ



٥0٥0

ِع َدائَرٍة َحوَلُه واأَْكُتُب ا�ْصَمُه   َع الِمْرَفِق والَكْعِب، ِبَو�صْ ُد مو�صِ ٢٢ اأحدِّ

ورِة. تحَت ال�صُّ

وِء: اأَُقوُل َبْعَد الْنِتَهاِء ِمن الُو�صُ

)اأ�صهُد اأن ال اإله اإال )اأ�صهُد اأن ال اإله اإال اهلل وحده اهلل وحده 
ال �صريك لهال �صريك له،،

   واأ�صهُد اأنَّ  محمًدا عبده    واأ�صهُد اأنَّ  محمًدا عبده ور�صوله(ور�صوله(

ُن الجملَة التاليَة: 33  اأُلوِّ  



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

ُة َلواُت الَْفُرو�صَ ُة     ال�صَّ َلواُت الَْفُرو�صَ      ال�صَّ



٥2٥2

ُة َلواُت اْلَْفرو�صَ ال�صَّ

َهاَدتنِي. ْكُن الثَِّاين ِمْن اأَْرَكاِن االإ�ْصالِم َبْعَد ال�صَّ اَلُة ِهَي الرُّ ال�صَّ

َمُع االأَذاَن ِف الَيْوِم َواللَّْيَلِة؟ َكْم َمرًة َت�صْ

ْكَبُ اهلُل اأَْكَبُ اهلُل اأَْكَبُ اهللُ اأَ

الدر�س الثالث

رابط الدر�س الرقمي
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ِة. ِة �َصَبُبُ ِلُدُخوِل اجَلنَّ َلَواِت اَلْفُرو�صَ الُمَحَاَفَظُة َعَلى ال�صَّ

لِّي َطاَعًة هلِل َوَر�ُصوِلهِ �. اأََنا اأُ�صَ

َلَواٍت ِهي: ُة ِفي الَيوِم َوالَّليَلِة َخْم�ُس �صَ َلواُت الَمْفرو�صَ ال�صَّ

4

4
اأرَبُع َرَكَعاٍت

4
اأرَبُع َرَكَعاٍت

2
َرْكعَتاِن

3
اأرَبُع َرَكَعاٍتَثالُث َرَكَعاٍت

اَلُة الَفْجِر �صَ
1

45

23
ْهِر اَلُة الظُّ ِر�صَ اَلُة الَع�صْ �صَ

اَلُة الَْغِرِب اَلُة الِع�َصاِء �صَ �صَ



٥4٥4

١١   اأَْقَراأُ الَحِديَث، َواأُْكِمُل اأَْرَكاَن االإ�ْصاَلِم الَخْم�َصِة.

َعَلى  ـــاَلُم  ــصْ االإ�ـ ملسو هيلع هللا ىلص:»ُبِنَي  ــوُل  ــصُ � ــرَّ ال ــاَل  َقـ
ًدا  مَّ ْن ال اإله اإال اهلل واأنَّ حُمَ :�َصَهاَدِة اأَ َخْم�سٍ
َكاِة،  الزَّ َواإيَتاِء  اَلِة،  ال�صَّ َواإَقــاِم  اهلِل،  َر�ُصوُل 

اَن، َوَحجِّ الَبْيِت«)1(. ْوِم َرَم�صَ َو�صَ

َهاَدَتاِن َكاُة.............ال�صَّ ْوُمالزَّ احَلجُّال�صَّ

ِحيِح. ُع اإ�َصاَرَة ) ( َتْحَت الَعَدِد ال�صَّ ٢٢  اأَ�صَ  

ِة ُهَو: َلَواِت الَمْفُرو�صَ َعَدُد ال�صَّ

779955

 التَّقْويُمالتَّقْويُم

)1( أخرجه البخاري: برقم 8 ومسلم برقم: 16 والترمذي برقم: 2609 واللفظ له.
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اَلِة اَلِةاأَْبَداأُ ُكلَّ َيْوٍم ِب�صَ اأَْبَداأُ ُكلَّ َيْوٍم ِب�صَ

ـْهِر ـْهِرالظُّ الَفْجِرالَفْجِرالظُّ

ِحيَحِة. ُع َدِاَئرًة َحْوَل االإَجابِة ال�صَّ 33  اأَ�صَ





الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

ــــــالِة فـَــــُة ال�صَّ ــــــالِة�صِ فـَــــُة ال�صَّ �صِ



٥8٥8

ـاَلِة)١( َفُة ال�صَّ  �صِ
اَلَة  وَن ال�صَّ دُّ الُم�ْصِلُموَن ُيوؤَ

َفٍة واِحَدٍة  عَلى �صِ

لِّي« )1(. لُّوا َكَما راأَْيُتُمويِن اأُ�صَ �ُصوُل �:»�صَ َقاَل الرَّ

اأَ�ْصَتْقِبُل الِقْبَلَة.١

٢
ــراِم  ــ ــرَيَة االإْح ــِب ــْك ُ َت اأَُكــــبِّ

.) َقاِئاًل: )الّلـُه اأَْكَبُ
ــا اأَْقـــَتـــِدي  ــــ اأََنـ

ــوِل �  �ــصُ ِبــالــرَّ

ـــاَلِتـــي. �ـــصَ ِف 

ِلَماَذا؟

الدر�س الرابع

)1( رواه البخاري برقم: 6008 ومسلم برقم: 2674.

رابط الدر�س الرقمي
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ـــُع ُدَعــــــاَء  اأُ�َصـمِّ
اال�ْصِتْفَتــاِح َو�ُصوَرَة 

الَفاِتَحِة.

اأَْقَراأُ ُدَعاَء اال�ْصِتْفَتاِح:)�ُصْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، ٤
َك(. َك، واَل اإَلَه َغرْيُ َوَتَبَاَرَك ا�ْصُمَك، َوَتَعاىَل َجدُّ

ا اأَْحَفُظ ِمَن الُقراآِن الَكِرمِي.5 اأَْقَراأُ الَفاحِتَة، ُثمَّ اأَْقَراأُ ِممَّ

ُق  اأَُطبِّ
َما َتَعلَّْمُتُه ِمْن 
اَلِة. َفِة ال�صَّ �صِ

ْدري.3 ُع َيدي الُيْمَنى عَلى الُي�ْصرى على �صَ اأَ�صَ

اأَْنُظُر اإىل َمكاِن �ُصُجودي. 6
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َتْقِبُل؟  َماَذا َت�صْ
َْكِبرَيِة االإْحَراِم؟ َماَذا َتُقوُل ِعنَد ت
َماَذا َتْقَراأُ َبعَد َتْكِبرَيِة االإْحَراِم؟

7
اأرَكع ُمَكًبا، َواأَقوُل:

اٍت َي الَعِظيِم(.َثالَث َمرَّ )�ُصْبَحاَن َربِّ

8
كوع:  اأقوُل حاَل َرفعي ِمن الرُّ

)�َصِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَدُه(. 
َنا َوَلَك الـَحْمُد(. ُثمَّ اأقوُل واأنا قائم )َربَّ

اَلِة)٢( َفُة ال�صَّ �صِ

َبَعَدَما َقَراأُْت الَفاِتَحَة، واآياٍت ِمْن الُقْراآِن الَكِريِم:

ّلَي ْن ُت�صَ اإَذا اأََرْدَت اأَ

الدر�س اخلام�س

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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١٠
.) اأَْعَتِدُل َقاِئاًل:)الّلـُه اأَْكَبُ

ْجَدَتني: َواأَُقوُل ِف الـُجُلو�ِس َبنْيَ ال�صَّ
)َربِّ اغِفْر ِل، َربِّ اغِفر ِل(.

ا َواأَُقوُل:١٢ ً اأَ�ْصُجُد ثاِنَيًة ُمَكبِّ
اٍت َي االأْعَلى(. َثالَث َمرَّ )�ُصْبَحاَن َربِّ

9
ا، َواأَقوُل: ً اأَ�ْصُجُد ُمَكبِّ

اٍت )�ُصْبَحاَن َرّبَي االأَْعَلى(.َثالَث َمرَّ

ُق َما َتَعلَّْمُتُه اأَُطبِّ
اَلِة. َفِة ال�صَّ ِمْن �صِ

١١
 اأَْجِل�ُس َعلى َقَدِمي الُي�ْصرى

ُب َقَدِمي الُيْمنى. َواأَْن�صِ
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( َو�أَْفَعُل ِفيَها ١٣ اِنَيِة َقاِئاًل: )�لّلـُه �أَْكَبُ �أََقوُم ِللَرْكَعِة �لثَّ
ْكَعِة َ�لأَوىَل. مْثل َما َفَعْلُتُه ِف �لرَّ

١٤

ِل  هِد �لأَوَّ �شُّ اِنَيِة ِللتَّ ْكَعة �لثَّ �أَْجِل�ُس بعد �لرَّ
الُم  اُت هلل و�ل�شلو�ُت و�لطيباُت، �ل�شَّ و�أقول:)�لتحيَّ

الُم َعَلْيَنا  ِبيُّ َوَرْحَمُة �هلِل َوَبَرَكاُتُه، �ل�شَّ َها �لنَّ عليك �أيُّ
اِلنَي.  َوَعَلى ِعَباِد �هلِل �ل�شَّ

ًد� َعْبُدُه َوَر�ُشوُلُه(. مَّ نَّ ُمَ ْن َل �إَله �إلَّ �هلَل، َو�أَ�ْشَهُد �أَ �أَ�ْشَهُد �أَ

اَلِة)٣( َفُة�ل�شَّ �شِ

اِنَيِة ْجَدِة �لثَّ َبْعَدَما َرَفْعُت ِمَن �ل�شَّ

ْجَدَتنْي، َماَذ� َتُقوُل؟ �إَذ� َجَل�ْشَت َبنْيَ �ل�شَّ

ُكوِع؟ ْفِع ِمن �لرُّ َماَذ� َتْفَعُل َبْعَد �لرَّ

ُكوِع؟ َماَذ� َتُقوُل ِف �لرُّ

�لدر�س �ل�شاد�س

ر�بط �لدر�س �لرقمي
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ُق َما َتَعلَّْمُتُه اأَُطبِّ
اَلِة. َفِة ال�صَّ ِمْن �صِ
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١5
ْكعَتنْيِ  الرَّ ِف  َفَعْلُتُه  َما  ِمْثل  الِتي  �صَ ِة  َبِقيَّ ِف  اأَْفــَعــُل 

ِة. ُر َعلى ِقراَءِة الَفاحِتَ اِبَقَتنْيِ واأَْقَت�صِ ال�صَّ

لِّي َعَلى ١6 َد َاالأَِخرَي، َواأ�صَ �صهُّ اَلِتي واأقراأُ التَّ أَْجِل�ُس ِف اآِخِر �صَ
ِبيِّ �. النَّ

اَلِة)٤( َفُة ال�صَّ �صِ

اِنيَِة. ْكعِة الثَّ اُْذُكْر َما َتْفَعُلُه ِف الرَّ
اِنيَِة؟ َت بَْعَد الرَّْكعِة الثَّ َماَذا َتُقوُل اإَذا َجَل�صْ

اِلَثِة. ْكعِة الثَّ َل اأُقوُم للرَّ َد االأَوَّ �َصهُّ َبْعَد اأَْن َقراأُْت التَّ

الدر�س ال�صابع

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُق ما تعلَّْمُتُه  اأُطبِّ
ِمن �صفِة ال�صالة.

اهلِل  َوَرْحــَمــُة  الَنِبيُّ  ــَهــا  اأَيُّ َعلَْيَك  اَلُم  ال�صَّ يَِّباُت،  َوالطَّ لََواُت  َوال�صَّ هلل  التَِّحيَّاُت 
اهلل،  اإل  اإله  ل  اأَْن  اأَ�ْصَهُد  نَي.  اِلِ ال�صَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعلَى  َعلَْيَنا  الُم  ال�صَّ َوَبَرَكاُتُه، 

ًدا َعْبُدُه َوَر�ُصوُلُه. مَّ نَّ حُمَ َواأَ�ْصهُد اأَ
اآِل  َوَعلَى  اإْبَراِهيَم  َعلَى  لَّْيَت  �صَ َكَما  ٍد،  مَّ حُمَ اآِل  َوَعلَى  ٍد  مَّ حُمَ َعلَى  لِّ  �صَ اللَُّهمَّ 
ٍد، َكَما َباَرْكَت  مَّ ٍد َوَعلَى اآِل حُمَ مَّ يٌد، َوَباِرْك َعلَى حُمَ اإنََّك َحِميٌد َمِ اإْبَراِهيَم، 

يٌد. َعلَى اإْبراِهيَم َوَعلَى اآِل اإْبراِهيَم، اإنََّك َحِميٌد َمِ

ُ اَلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلِل«١7 اأُ�َصلُِّم َعْن َيِميني َقاِئاًل:»ال�صَّ

اَلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلِل«. واأُ�َصلُِّم َعْن َي�َصاِري َقاِئاًل: »ال�صَّ
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ـاَلِة  ُمْبِطاَلُت ال�صَّ

اَلُة ِباأُُموٍر اَلُة ِباأُُموٍرَتبـُْطُل ال�صَّ َتبـُْطُل ال�صَّ
 ِمْنَها: ِمْنَها:

ِوِء انتقا�ُس الُو�صُ

ِبـبـوٍل

َغـاِئٍط

ِريــٍح

اأواأو

اأواأو

االأَْكُل

ْرُب  ال�صُّ

الَكاَلُم

ِحُك ال�صَّ

احَلَرَكُة الكِثريُة

الدر�س الثامن

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُل كلَّ ِعبارٍة ِف )اأ( ِبَما ُيَنا�ِصُبَها ِمن )ب(: ١١  اأَ�صِ

اأ

ي الَعِظيِم. �ُصْبَحاَن َربِّ

ي االأَْعَلى. �ُصْبَحاَن َربِّ

�َصِمَع اهلُل ِلَْن َحِمَدُه.

َربِّ اْغِفْر ِل.

ُجوِد: اأَُقوُل ِف ال�صُّ

ُكوِع: اأَُقوُل ِف الرُّ

ب

: ْجَدَتنْيِ اأَُقوُل َبنْيَ ال�صَّ

ُكوِع: ْفع ِمَن الرُّ اأَُقوُل ِف الرَّ

اهلُل اأَْكَب.

 التَّقْويُمالتَّقْويُم
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ِحيَحَة ِف الَمَكاِن الُمَنا�ِصِب:   اأَ�صُع الَكِلَمَة ال�صَّ

اِنَيِةاالأُوىل الثَّ االأَِخريِة

ْكَعِة.................................... َل َبْعَد الرَّ َد االأَوَّ �َصهُّ اأَْقَراأُ التَّ

ْكَعِة............................... َد االأَِخرَي َبْعَد الرَّ �َصهُّ اأَْقراأُ التَّ

ُدُ  ُموَعٍة، َوالِتي ِفيَها َت�صهُّ َداِن ِف َمْ َلَواِت الَِّتي ِفيَها َت�َصهُّ ُف ال�صَّ نِّ 33 اأُ�صَ

ُموَعٍة: واِحُدُ ِف َمْ

داِن ٌد َواِحٌدَت�صهُّ ت�صهُّ

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

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

اَلُة الَفْجِر ْهِر�صَ اَلُة الظُّ ِر�صَ اَلُة الَع�صْ اَلُة الَْغِرِب  �صَ اَلُة الِع�َصاِء  �صَ �صَ

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

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

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

123
٢٢
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اِلَية: ٤٤  اأْمالأُ الَفَراَغاِت التَّ

ِل َواأُقوُل: ِد االأَوَّ �َصهُّ اِنَيِة للتَّ ْكَعِة الثَّ اأَْجِل�ُس َبْعَد الرَّ

............. َوَبَرَكاُتُه،  ِبيُّ َها النَّ اَلُم َعَلْيَك اأَيُّ بَاُت، ال�صَّ يِّ اُت هلِل و............. َوالطَّ ِحيَّ التَّ
 ............. اإالَّ  اإَلَه  اَل  اأَْن  اأَ�ْصَهُد  اِلحيَن.  ال�صَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعلى   ............. اَلُم  ال�صَّ

نَّ .............َعْبُدُه َوَر�ُصوُلُه. َواأَ�ْصَهُد اأَ

وُء بــ                      اأَو                          اأَو َيْنتِق�ُس الُو�صُ

اَلِة. اَلِة اإَذا َبَطَلْت ِباأََحِد ُمْبِطاَلِت ال�صَّ َيِجُب َعَليَّ اإَعاَدُة ال�صَّ
......................................................................................

اأ

ب

55
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اِلَية: 66   اأَْمالأُ الَفَراَغاِت التَّ

ــَهــا  اأَيُّ َعــَلــْيــَك  ـاَلُم  ال�صَّ ــَبــاُت،  ــيِّ َوالــطَّ ــَلَواُت  وال�صَّ هلِلِ  اُت  )التحيَّ
اهلِل  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْيَنا  ـاَلُم  ال�صَّ ......................َوَبَرَكاُتُه،  ِبيُّ النَّ

نَّ ......................... ال�صـاِلِحيَن. اأَ�ْصَهُد اأَْن .................َواأَ�ْصَهُد اأَ
َعَلى  لَّْيَت  �صَ َكَما   ،................... اآِل  َوَعَلى  ٍد  مَّ حُمَ َعَلى  لِّ  �صَ اللَُّهمَّ 
َعَلى  َوَبِارْك  يٌد،  َمِ َحِميٌد  اإنََّك   .................... اآِل  َوَعَلى  اإْبَراِهيَم 
اآِل  َوَعَلى  اإْبَراِهيَم  َعَلى  بَارْكَت  ..................َكــَمــَا  اآِل  َوَعَلى  ٍد  مَّ حُمَ

يٌد(. اإْبراِهيَم اإنََّك ...................َمِ

َد االأَِخيَر: �َصهُّ اَلِة التَّ اأَْقَراأُ ِفي الَجْل�صِة االأَِخيرِة ِمن ال�صَّ






