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الحمُد هلِل ربِّ العالِمين، والصالُة والسالُم على أشرِف األنبياِء والمرسليَن نبينا ُمحمٍد َوَعلى آلِه وصحبِه 
أجمعيَن، أما بعُد؛

أخي َوليَّ أمِر الطالِب، َفهذا ِكتاُب الفقِه والسلوِك للصِف الثالِث االبتدائيِّ - الفصِل الدراسيِّ األوِل.
وهَو كتاٌب نستكمُل فيه َمجموعًة من المسائل التي يحتاُجها الطالُب في حياتِه العلميِة والعمليِة.

وبقدِر علمِه وعملِه بهذه المسائِل التي يتعلُمها يكوُن بإذِن اهلِل تعالى ممن أراد اهلل بهم الخيَر وسعادَة 
يِن «)1(.  الداَرْيِن، حيُث أخبرَنا رسوُلنا الكريُم ملسو هيلع هللا ىلص أن: » من يرِد اهلُل بِه خيًرا يفقهُه في الدِّ

 ، وقد يسَر اهللُ تعالى صياغَة موضوعاِت هذا المقرِر بطِريقٍة تتيُح للطالِب أن يكوَن نشطًا داخَل الصفِّ
ُيشارُك في الدرِس بفاعليٍة، مطبقًا لما يمكُن تطبيُقُه َداخل الصفِّ أو المدرسِة، وُيشارُك في حلِّ النشاطاِت 
والتماريِن التي تزيُدُه علًما وفهًما واستيعاًبا للدرِس، وُتنمي لديِه المهاراِت المتنوعَة؛ كما تعيُنه صياغُة 
، مع مساعدِتِه في ذلَك من خالِل بعِض الموجهاِت أو إرشاِد معلِمِه المبارِك؛كما  المقرِر على التعلِم الذاتيِّ
تعيُنه على التعاوِن مع زمالِئِه في إثراِء المادِة وتطبيِقها، وقبَل ذلَك وبعَدُه تعيُنُه - إن شاَء اهلُل تعالى - في 
ِل األحكاِم الشرعيِة في عبادِتِه، وتقرُبُه إلى ربِِّه وخالِقِه، مما يقوُده بإذِن اهلِل للسعادِة في الدنيا واآلخرِة.  َتَمثُّ

وقد راعينا في هذا المقرِر ما يأتي: 
أواًل : تنوَع العرِض للمادِة الدراسيِة؛ ليسهَل على الطالِب فهُمها، ويتمكَن من استيعاِبها بيسٍر وسهولة. 

الكتاِب  التي تشوُقُه لمطالعِة  المتنوعِة،  المناسبِة، والوسائِل  المعلومِة من خالِل األشكاِل  ثانًيا: تقريَب 
إدراُكها  يراُد منه  التي  التربويَة  المعارَف واألهداَف  لديِه  اهلِل - على فهِمِه، وُترسُخ  بإذن  وتعيُنُه - 

والعمُل بها.
المعلومة، واستنباطًا  الدرِس؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحثًا عن  الطالِب في  الحرَص على مشاركِة  ثالًثا: 
لها؛ من خالِل أنشطٍة تعليميٍة وفراغاٍت داخَل المحتوى ُتِركت ليكتَبها بأسلوِبِه وحسَب قدرِتِه، مع 

توجيِه معلِمِه وإرشاِدِه ومتابعِتِه وعنايِتِه به.
رابًعا: تنميَة مهاراِت التعلِم والتفكيِر، من خالِل ِمساحاٍت للتفكيِر تتيُح له التمرَن على أساسات الدرِس، 

والمشاركَة الفاعلَة، مع توجيِه معلِمِه ومتابعِته.
عزيزي وليَّ األمِر بقدِر متابعِتَك لالْبِن الكريِم، وحرِصَك عليِه، وتواصِلَك مَع معلِم الصفِّ في المدرسِة   

يكوُن أكثَر انتفاًعا بهذا المقرر، وأكثر تفاعاًل واستجابًة، وأدقَّ فهًما، وأصح تطبيقًا بإذِن اهلِل تعالى.
افِع والعمِل الصالِح، وانطالقًة  والذي نؤمُلُه أن يكوَن الكتاُب دافًعا له لالرتقاِء في مدارِج العلِم النَّ    

لخيٍر عظيٍم يرى أثَرُه في حياِتِه وأسرِتِه ومجتمِعِه وبلِدِه ووطِنِه.

مُة الـُمَقدِّ

)1( أخرجه البخاري، رقم )71(، ومسلم، رقم )1037(.
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الفـهـرس

( ١ ) pة nج�ëال pA�ق†ص oÜاOBا

pةÓ sال�ص oةf�µ nم

: oيةpf� sالث oة nد rح pوrال: oيةpf� sالث oة nد rح pوrال�¡ oوط oر oصTو pةÓ sال�ص oةf�µ nم

( ٢ ) pة nج�ëال pA�ق†ص oÜاOBا

(١) pةÓ sال�ص o•و oر oصT

م) rص� péال) p¿ nد nالب pنY pة nص��ésالن oزالةpEا

(٢) pةÓ sال�ص o•و oر oصT

pةÓ sال�ص p¿�µم nو p¢� pبÓ nالم pنY pة nص��ésالن oزالةpEا

(3) pةÓ sال�ص o•و oر oصT

�pfي: sالث o¢� rر sالد

�¢o الثpf�sي: rر sالد

: oثpل� sالث o¢� rر sالد

: oثpل� sالث o¢� rر sالد

: oع pاب qالر o¢� rر sالد

: oع pاب sالر o¢� rر sالد
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: oل sوnاالأ o¢� rر sالد

: oثةpل� sالث oة nد rح pوrال: oثةpل� sالث oة nد rح pوrالpدé rص� nي الم pف pة nY�م néال oةÓ nصU35

الفـهـرس

( ١ ) pد pé rص� nالم pولN oO oÜاOBا

( ٢ ) pد pé rص� nالم pولN oO oÜاOBا

pة nY� nم néال oةÓصU

�¢o الثpf�sي: rر sالد

: oثpل�sالث o¢� rر sالد
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pة nر rص�oاالأ oيلpل nO
: nرام pµال pور oمoاالأ nA�يpل rوnاأ
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٩نشاٌط َأثنائي
١٢نشاٌط ِختامي

الثالثُة: صالُة 
الجماعِة في المسجِد
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٤٠نشاٌط ِختامي



 áِLَاëَاِء �ل اِء �لëَاOَB� áِLَ�ُب َق†سَ �OَB�ُب َق†سَ
áِلنَجا�َس� áِل�RِE�وáِلنَجا�َس� áِل�RِE�و

َدIُ �’أُوَل≈ rMِوrل�



َمُه لِلُخروِج ِمَن الَفْصِل لَِقَضاِء الَحاَجِة، َفَأِذَن َلُه َوَقاَل: َهْل  ٌد ُمَعلِّ اْسَتْأَذَن ُمَحمَّ
ُد َماَذا َتُقوُل ِعنَد ُدُخوِل الَخالِء، َوِعنَد الُخُروِج ِمنُه؟ َقاَل: َنَعم،  َتْعِرُف يا ُمَحمَّ

انِي. ِف الثَّ ْمُتَها ِفـي الصَّ ِّي َتعلَّ َوَأْحَفُظَها؛ أَلن

1∫ُsأَو’� ¢ُ� rQ sةِ ( 1 )�لد اجَ ضاءِ الحَ ابُ قَ آدَ
Q�ب§ �لدQ�¢ �لôقمي

www.ien.edu.sa

)1( أخرجه البخاري برقم )1٤2(، ومسلم برقم )122(، وزيادة"بسم الله" أخرجها سعيد بن منصور، انظر: فتح الباري )1 / 2٤٤(.

وَأْحكاَم  الَحاَجِة  َقضاِء  آَداَب  ِفيها  ُم  َوَأَتَعلَّ اأُلوَلى،  الِوْحدِة  بِِدراَسَة  الْيَوَم  َأْبَدُأ 
: اِْبُنُكم/ اِْبَنُتُكم. إِزالِة النَّجاَسِة، وهذا نشاُطُ يمِكُن أْن ننفَذُه مًعا َمَع واِفِر اْلُحبِّ

Iõيõ©ي �لJôأ�س�

ُأْكِمُل اآلَداَب اآلتِـَيـَة:
اْلـ....................................... ُم ِرْجـِلَي ِعنَد ُدُخوِل الَخـالِء، ُأَقدِّ

ُم ِرْجِلَي اْلـ....................................... ِعنـَد الُخـُروِج ِمَن الَخـالِء، ُأَقدِّ

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

َفَأُقوُل ِعنَد ُدُخوِل الَخالِء

ُأْكِمُل اآلَداَب اآلتِـَيـَة:

................................. َوَأُقوُل ِعنَد الُخُروِج ِمنُه

هارة ِة للطَّ حيَّ حاور ابَنك/ ابنَتَك عن الَفوائِد الصِّ

۸



:áِLَُب َق†ساِء �َ◊ا�OَB�
ْحَراِء. ل َأسَتْقبُِل الِقْبلَة َول َأْسَتْدبُِرها ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة ِفي الصَّ

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

     َول ......................... ِفي ...........................

11

َأْسَتتُِر َعن َأْنَظاِر النَّاِس ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة. ٢٢

رُ كِّ أُفَ
ْ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.  َساِعِد اْبنك / ابَنَتك َفي َمعرفِة اْلِحْكمِة مْن َتحريِم اْستْقَباِل اْلِقْبَلِة واْستِْدَباِرَها في الصَّ

9



ُ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 َغْيِر الُبْنَياِن.    

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

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

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

11

٢٢

٣٣

التقويم
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َأْجَتنُِب َقَضاَء الحاجِة في: 

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

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

11

الَماِء الِذي َل َيجِري ٣

1

٢

َتحَت َشَجَرٍة ُمثِمَرٍة 4

ِة من َواِجبَِنا ِدينِيًّا وُخُلِقيًّا، بِيِعيَّ ُيعدُّ ِحَفاُظَنا َعَلى بِيَئتَِنا الطَّ
َوِمْن َمْسُؤولياتَِنا ُتجاَه األجَياِل الَقاِدَمِة

أْحِرُص َعَلى 

َظاَفِة َدائًِما النَّ

�ُ¢ �لsãاfِي2 rQ sةِ ( 2 )�لد اجَ اءِ الحَ ضَ ابُ قَ آدَ
Q�ب§ �لدQ�¢ �لôقمي

www.ien.edu.sa

َطِريِق النَّاِس اِفِع1 لِّ النَّ الظِّ ٢

11



ُم ِعنَد َقَضاِء الَحاَجِة   ل َ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. ل َيَ

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

٢٢

٣٣

النشاط 1

َوِر:  َأْربُِط َبْيَن الِعَباَرِة َوَما ُيَناِسُبَها ِمَن الصُّ

 Rُـــــــَ»ـــــــاُء َيـــــُجـــــو rـــــــسTَأ�
ــاِم ِبــَ¡ــا ـ sــم ــëَـ ـ rــوُ∫ �ل ــ ــ NُOُ

 Rَُيـــُجـــو  ’َ ــــَ»ــــاُء  rــــسTَأ�
ـــاِم ِبــَ¡ــا sـــمëَـــ rـــــوُ∫ �لNُOُ

َشارِك اْبَنَك / ابَنَتَك في الَبْحِث َعن آداٍب ُأْخَر لَقضاِء الَحاَجِة. 
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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 )✗(  ٢٢  أَضُع َعالَمَة )✓( بِجانِِب الصُّ

وَرِة التِي َيحُرُم َقَضاُء الَحاَجِة ِفيَها: بِجانِب الصُّ

التقويم التقويم

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

......................................................................................................................................................
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َغْسُل َمْخَرِج الَبْوِل 
َوالَغائِِط بِالـَماِء 

َحتَّى َتُزوَل الَنَجاَسُة، 
ى َهَذا الَعَمُل: َوُيَسمَّ

َمْسُح َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغائِِط 
بِاأَلْحَجاِر َأو الـَمَناِديِل 

َحتَّى َتُزوَل النََّجاَسُة ،
ى َهَذا الَعَمُل: َوُيَسمَّ

ابِِق أْسَتْنتُِج الَفْرَق َبْيَن الْستِْنَجاِء َوالْستِْجَماِر:	 ِمَن التَّْصنِيِف السَّ
..........................................................................................................................................................

ُأَصنُِّف الَكِلَماِت اآلتيَة بَِوْضِع ُكلِّ َكِلَمٍة  ِفـي الَحْقِل اْلـُمَناِسِب:	
   َغْسل - َمْسح - َماء - َأْحَجار - َ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 بإِْحَد َهاَرِة التنظُّ ﴿U T S﴾)1(، ومَن الطَّ
طريَقتيِن ُهَما:

استجماراستنجاء

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

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

الَفْرُق َبْيَن الستِْنَجاِء َوالستِْجَماِر 

3åُاِلsãل� ¢ُ� rQ sم)�لد سْ نِ (الجِ دَ ةِ عنِ البَ م)إِزالةُ النَّجاسَ سْ نِ (الجِ دَ ةِ عنِ البَ إِزالةُ النَّجاسَ
Q�ب§ �لدQ�¢ �لôقمي

www.ien.edu.sa

)1( سورة التوبة آية )1٠8(.
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: ُكلُّ

مثل:

¥ِQَلَو� •Qَِجا rMَأ’� •πِيOِلَمَنا� •

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

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

ُ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 إِنَّ َأوَّ ملسو هيلع هللا ىلص:» ِه َ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.

mìاÑَeُ môgِاWَ

 ِ̂ � ôُcPِ ¬ِ«aِ …òِsل� ¥ُQَلَو�

. sπLََو sõYَ

äُÓَ �لِ©َظام. aَ†سَ çُ, َوgَُو  rو sôل�

.äِاfَ�َو«َëَل�

mف uَنظeُ

ُف بَِها ِهي: تِي َيُجوُز الَتَنظُّ اأَلْشَياُء الَّ

ُف بَِها ِهي: تِي َل يُجوُز الَتَنظُّ اأَلْشَياُء الَّ

1

1٢٣
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ْشَياَء  ُف بَِها، واأْلَ َنظُّ ْشَياَء الَّتِي َيُجوُز التَّ ابَِقِة َوَأْكُتُب َاأْلَ َوِر السَّ  َأْنُظُر إَِلى الصُّ
ُف بَِها في الَحْقِل الُمناِسب: َنظُّ تِي َلَيُجوُز التَّ الَّ

ُ ِبَا  التَّن َُيُجو اُء التْسَااالأَِب ُ التَّن ُال َيُجو اُء التْسَاالأ

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

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

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

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

َيٍة َفَأكَثَر، َول ُيْجِزُئ َأَقلُّ ِمْنَها. َأْن َيْمَسَح الـَمْخَرَج َثالَث َمَسَحاٍت ُمَنقِّ
َأّل َيْنَتِشَر الَبْوُل َأو الَغائُِط َعْن َمْخَرِجِه، فلو َوقَع البوُل أو الَغائُِط َعَلى اْلَفِخِذ مثاًل 

َفال بدَّ ِمْن َغْسِلِه بِالَماِء.

ي ُأزيُل النََّجاَسَة َعْن َبَدنِي ِعْنَدما ُأصلِّ

النشاط 1

1

٢

ُف بَِغْيِر اْلَماِء بَِشْرَطْيِن ُهَما: َنظُّ َيُجوُز التَّ

التقويم
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)�أ( 

اال�ْسِتْجَماُر

وُء الُو�سُ

اال�ستنجاُء

)ب( 

َغ�ْسُل َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِبالـَماِء َحتَّى َتُزوَل النََّجا�َسُة.

َم�ْسُح َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِباالأَْحَجاِر اأَِو الـَمَناِديِل َحتَّى َتُزوَل النََّجا�َسُة.

وِء ِبالَماِء. اِء الُو�سُ َغ�ْسُل اأَْع�سَ

ا َيأتي: َأْخَتاُر َثاَلَثَة َأْشَياَء َتْنَتِمي لَِمْجُموَعٍة َواِحَدٍة ِممَّ

ِه  -  َمَناِديل  -  َرْوث.   ِعَظام  -  َأحَجار  -  َوَرٌق َمْكُتوٌب ِفيِه ِذْكُر اللَّ

................................. ٣  ................................. ٢  ................................. 1 الَكِلَماُت ِهَي: 

ما َيْجَمُعَها ُهَو ........................................................................................................................................

ُأَصنُِّف الـَمَواِقَف اآلتَيَة إَِلى َما َيِجُب ِفيِه الستِْنَجاُء َوما َيكِفي ِفيه الستِْجَماُر:

يجُب ��ستخدُم�لَمــــو�ِقُف
�ملاِء

ُف  يكفي �لتنظُّ
بدوِن �ملَاء

َقَضى َحاَجَته َفَمَسَح َمْخَرَج الَبْوِل بِالَمَناِديِل َثالَث َمَسَحاٍت ُمَنّقَيٍة.

ًة َواِحَدًة. َقَضى َحاَجَتُه َفَمَسَح َمْخَرَج الَبْوِل بِالَمَناِديِل َمرَّ

َقَضى َحاَجَتُه َفاْنَتَشَر الَبْوُل َعن َمْخَرِجِه َفَمَسَحُه بِالَمَناِديِل َثالَث َمَسَحاٍت 
َية. ُمَنقِّ

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

التقويمالتقويم

11
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�ِبُ™4 qôل� ¢ُ� rQ sالةِ�لد مكانِ الصَّ البِسِ وَ ةِ عنِ المَ الةِإِزالةُ النَّجاسَ مكانِ الصَّ البِسِ وَ ةِ عنِ المَ إِزالةُ النَّجاسَ
Q�ب§ �لدQ�¢ �لôقمي

www.ien.edu.sa

أقرأ وأجيب 
ِ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
.....................................................................................................................................................................

: أُ، ثُمَّ أُجيبُ أَقرَ
  .)2(Z§ ¦[ قال الّلُه تعالى:

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

)1( أخرجه البخاري، برقم)222(    )2( سورة المدثر، آية)٤(

ي أِزيُل النَّجاسَة  ِعنَدما ُأصلِّ
عْن مالبِسي ومكاِن َصالتِي

1۸



َأْحـِرُص َعـَلى َطَهاَرِة َبَدنِي ومالبسي َوَمَكاِن َصالتِي

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

ل  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 أعماًل للُمحاَفَظِة على َطَهارِة مصلَّ
.....................................................................................................................................................................

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

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

النشاط 1

النشاط 2
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التقويم

َأَضُع َدائَِرًة َحْوَل اأَلْشَياِء النَِّجَسِة:
َراب. الَبْول     -     الَحَجر    -      الَغائِط    -    التُّ

           عنَد ُوقوِع النَّجاَسِة على ماَلبِسي أو َمكاِن صالتي ُأِزيُل النَّجاسَة :

راِب          )   ( بالَمَناديِل        )   ( بالَماِء )   ( بالتُّ

ُأْكِمُل الِعَباَرَة اآلتَِية:ُأْكِمُل الِعَباَرَة اآلتَِية:
 áََجا�َس sلن� πُيRُِا �أfََأ�

..................................... øYَ

.......................................... øYََو

...................................... øYََو

َفاِت  ٍف من التََّصرُّ ُد؛ َأيُّ َتَصرُّ َي َفَذَكْرُت َأنَّ َعَلى َثْوبِي َنَجاَسًة؛ ُأحدِّ َأَردتُّ َأْن ُأَصلِّ

اآلتَِيِة َصِحيٌح؟

ي ِفيه.    	  ُأَصلِّ

الَة َحتَّى َأْسَتْبِدَل بِِه َثْوًبا آَخَر.  	 ُر الصَّ  ُأَؤخِّ

 َأْغِسُل َمَكاَن النََّجاَسِة بِالـَماِء.    	

11

٢٢

٣٣
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اَلِة  اَلِة َمَكاَنُة ال�صَّ َمَكاَنُة ال�صَّ
وTُصُروWُهاوTُصُروWُها

اِنيُة َّãَدُة الMْاْلو



َهـاَدَتْيِن َوَأعَظُم َأْرَكاِن اإِلْسالِم َبـعَد الشَّ الُة َأْفَضُل اَلْعَماِل الصَّ

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

ُه  »ُبنَِي اإِلْسالُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِل اللَّ

َكاِة  الِة، َ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،  إِنَّ َأوَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: } َقاَل َرُسوُل اللَّ
)2( zَفإِْن َصَلَحْت َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح، َوإِْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر

................................................................................................ َماَذا نْسَتْنتُِج ِمن الَحِديِث؟

النشاط 1

)1( أخرجه البخاري برقم )8(، ومسلم برقم )16(.
)2( أخرجه أبو داود برقم )864(، والترمذي برقم )413( واللفظ له.

ْر�ُس االأَوَُّل1 َمكانُة الصالةِالدَّ
راب§ الدر�س الرقمي
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َأقَرُأ، وُأجيُب:

22



الِة ُحْكُم َأداِء الصَّ
ِمْن  َوْقتِها  في  عَليها  والُمحاَفظُة  اْلُمْسِلِم،  َعلى  َعْيٍن  َفْرُض  اْلَخْمِس  َلواِت  الصَّ َأداُء 

ِه  ِه بِن مسعوٍد  قال: َسَألُت َرسوَل اللَّ َها اللُه، َفَعْن عبِداللَّ ِصفاِت المْؤِمِن التي يحبُّ

اَلُة َعَلى َوْقتَِها«)1(. ْعَماِل َأَحبُّ إَِلى اللِه؟ َقاَل: »الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ اْلَ

الِة وُهْم أبناُء سبِع سنيَن، واضرُبوُهْم َعَليَها َوهْم أبناُء  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمُروا َأوالَدكْم بالصَّ َقاَل النَّ

عشٍر« )2(.

ْرِب على ترِك الصالِة؟  ُد متى يبدُأ التأديُب بالضَّ َأقَرُأ الحديَث وأحدِّ

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

َأْبحُث:
فاِت   َأقَرُأ أوَل ُسورِة الُمْؤِمُنوَن وَأستْخرُج منها َخْمًسا مْن صَفاِت الُمْؤمِن وأقرُأ الصِّ

ى المدَرسِة. عَلى ُزمالئي في ُمَصلَّ

)1( أخرجه البخاري برقم )527( ومسلم برقم )85(.
)2( أخرجه أبو داود برقم )495(.

لواِت الَخْمِس في  ُمحاَفَظتي على َأداِء الصَّ
ِة الَمْسِجِد َطريقي إلى الَجنَّ

النشاط 2
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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

الِة إَذا َبَلَغ سنَّ .......................................  . فُل بالصَّ جـ.  ُيْؤَمُر الطِّ

ُه َعَلى  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 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- في المسِجِد- محاَفَظتي - إلى الَجنَّ الصُّ
.......................................................................................................................................................................

التقويم

)1( رواه أبو داود برقم )1420( والنسائي برقم )461(.
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ْر�ُس الãَّاِني2 الةِ (1)الدَّ ُشُروُط الصَّ
راب§ الدر�س الرقمي
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ُت  الَمَحالَّ ُأْغِلَقِت  الـَمْغِرِب  َأَذاُن  ُرِفَع  ا  َفَلمَّ وِق، السُّ إَِلى  َأبِيِه  َمَع  ٌد  ُمَحمَّ َذَهَب 

ٌد َأَباُه: لِـَم ال َيْذَهُب  َجَه الَباَعُة إَِلى الـَمْسِجِد َعَدا واحٍد ِمْنُهم، َفَسَأَل ُمَحمَّ َواتَّ ُة، التَِّجاِريَّ

ُجَل َفُهَو َغْيُر ُمْسِلٍم . ذلَك الرجُل إَِلى الـَمْسِجِد ؟ َفَقاَل َأبُوُه : َأْعِرُف َهَذا الرَّ

َي  لُِتَؤدِّ الَسَنَواِت  َعْشِر  َذاَت  ُنوَرَة  اْبَنَتَها  اُلمُّ  َأْيَقَظِت 

َبْيَنَما َلْم ُتْوِقْظ َأْسَماَء َذاَت َخْمِس الَسَنَواِت . َصالَة الَفْجِر،

َأَذاُن  ُرِفَع  َوِعْنَدَما  الَجِديَد، َجاَرُهُم  َوَوالُِدُه  َخالٌِد  َزاَر 

اْبَن  إاِل  الَمْسِجِد، ِفي  الة  لِلصَّ الَجِميُع  َذَهَب  الِعَشاِء  َصالِة 

َوِعنَدَما  َجاِرِهْم َسْعًدا الَِّذي َيْبُلُغ ِمَن الُعْمِر ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة،

َعاَدا إَِلى الـَمْنِزِل َسَأَل َخالٌِد َأَباُه: لِـَم َلْم ُيَصلِّ َسْعٌد؟ َقاَل َلُه َوالُدُه: إِنَّ َسْعًدا بِِه ُجُنوٌن 

الُة. َبِب ال َتِجُب َعَليِه  الصَّ َفاتِِه؟ َولَِهَذا السَّ َألَْم ُتالِحْظ َتَصرُّ الَة، َوال َيْعِقُل الصَّ

ُر ُرأقرُأ وأفكِّ أقرُأ وأفكِّ
1

2

3
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1

3

2

اَلة  ِمْن ُشُروِط الصَّ

َيْأتِي: ِفيَما  َعَلْيِه  َيُدلُّ  الَِّذي  ْرِط  الشَّ َأَماَم  ابَِقِة  السَّ الَمَواِقِف  ِمَن  َمْوِقٍف  ُكلِّ  َرْقَم  َأْكُتُب 

اَلُة بُِدونِِه                                                        )      (        اإِلْسالُم، َفاَل َتِصحُّ الصَّ

الِة َحتَّى َيْبُلَغ َسْبَع ِسنِين                      )      ( ِغيُر بِالصَّ ْمييُز، َفال ُيْؤَمُر الصَّ التَّ

الُة َعَلى الـَمْجُنون                                              )      (   الَعْقُل، َفال َتِجُب الصَّ

ِغيُر َحتَّى َيْكَبَر،  َوَذَكَر ِمْنُهم:» الصَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُرِفَع الَقَلُم َعْن َثالَثٍة « َقاَل َرُسوُل اللَّ

َوالَمْجُنوُن َحتَّى َيْعِقَل«)1(.

الة:	 أْسَتْخِرُج ِمن الَحِديِث َمن ال َتِجُب َعَلْيِهم الصَّ

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

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

11

)1( رواه أبو داود، برقم )4403(، الترمزي، برقم )1423(.

التقويم
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ِمَن الَكِلماِت اآلتيِة َأْخَتاُر َثالًثا ِمْنَها َيْجَمُعَها َشيٌء َواِحٌد:

ِغير. الِب - َغْيُر اْلُمْسِلم -  الصَّ اِدق –  الطَّ الـَمْجُنون –  الصَّ    

الَكِلَماُت ِهَي: ...................................  - ....................................  - .................................... .

َما َيْجَمُعَها ُهَو: ...................................................

ِحيَحِة: َأْرُسُم َدائَِرًة َحْوَل اإِلَجاَبِة الصَّ

ْمييِز ُهَو:    ِسنُّ التَّ

5   َسَنَواٍت       -         7   َسَنَواٍت       -       9 َسَنَواٍت.    

22

33
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َأ« )1( بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: «ال ُتْقَبُل صالُة أحِدُكْم إَذا َأْحدَث حتَّى َيَتوضَّ َعنْ أيب ُهريرَة  أنَّ النَّ

الُة إِال بِه، وُهَو الِة  ال َتِصُح الصَّ جاَء يف احلديِث رشطٌ ِمنْ ُرشوِط الصَّ

ابُع: ................................................................................................................. ْرُط الرَّ الشَّ
ْرُط الخامُس: إَِزاَلُة النََّجاَسِة. الشَّ

ْمُته ِفي ِوْحَدِة إَِزاَلِة النََّجاَسِة، ُثمَّ ُأْكِمُل َما يأتِي: ُر َما َتَعلَّ أَتَذكَّ

َياَء ِهَي: الِة َجتُِب إَِزاَلُة  النََّجاَسِة َعنْ َثالَثِة َأشْ  ِعنَد إَِراَدِة الصَّ

.............................. 3   .............................. 2 1 الَبَدن .        
ادُس: َسْرتُ الَعْوَرِة. ُط السَّ ْ الرشَّ

َبِة، َفَقاَل َلُه َأُبوُه: َلَقد  كْ َق الرُّ َتِدي َمالبَِس َفوْ ، َوَكاَن َيرْ َ َأَراَد ُسَليَْامُن َأنْ ُيَصيلِّ
الِة، َفَقاَل  وِط الصَّ طٍ ِمنْ ُرشُ َت بَِرشْ َللْ َباِس، ثم إنك َأخْ َطأَت بُِلبِْس َهَذا اللِّ َأخْ

َرَة، َوِمنْ ي الَعوْ ُسَليَامُن: َماُهَو َيا َأِيب الَعِزيَز؟ َقاَل اأَلُب: إِنَّ َمالبَِسَك َيا ُبَنيَّ ال ُتَغطِّ
ُجِل  َرُة الرَّ َأِة، َقاَل ُسَليَامُن: َوَما َعوْ ُجِل َوالـَمرْ َرِة للرَّ ُ الَعوْ الِة َسرتْ وِط الصَّ ُرشُ

الِة؟ َفَأَجاَبُه َأُبوُه:  َأِة ِيف الصَّ َوالـَمرْ
ْكَبِة. ِة إَِىل الرُّ َّ ُجِل ِمَن الرسُّ 1  َعْوَرُة الرَّ

ْيَها. َها َعْوَرٌة َما َعَدا َوجَهَها َوَكفَّ الِة : ُكلُّ 2  َعْوَرُة املَْرَأِة ِيف الصَّ

3åَُّاِلãْر�ُس ال الة (2)الدَّ ُشُروُط الصَّ

َأ ال ُتْقَبُل صالُة أحِدُكْم إَذا َأْحدَث حتَّى َيَتوضَّ

راب§ الدر�س الرقمي
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)1( رواه البخاري برقم )135( ومسلم برقم )225(. 28



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

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

11 أكُتُب اثنيِن ِمْن نواقِض الوضوِء: 

أ. .............................................................................................

ب. .............................................................................................

22 ُأكِمُل الَفراَغاِت اآلتية:

الِة .............................................................................................    ُجِل ِفي الصَّ أ. َعْوَرُة الرَّ

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

33 ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلتيَة؛ لُِتْصبَِح ُجمَلًة ُمِفيَدًة:

الِة ِعنَد إَِراَدِة  –  النََّجاَسِة –   َعِن الَبَدِن  –   َوَمَكاِن الصَّ

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

النشاط 1

التقويم

29)1( سورة األعراف، اآلية 31.



.)1( ﴾y x w v u t s ﴿ :ُه َتَعاَلى َقاَل اللَّ

الُة إاِل بِِه، َوُهَو الِة ال َتِصحُّ الصَّ َوَرَد ِفي َهِذِه اآلَيِة َشرٌط ِمن ُشُروِط الصَّ

ابُع: ................................................................................................................................. . الشرُط السَّ

ِمن ُطُلوِع الَفْجِر الثَّانِي

ْمِس ِمن َزَواِل الشَّ

ْمِس. إَِلى ُطُلوِع الشَّ

إَِلى َأْن َيِصيَر ظِلُّ ُكلِّ َشيٍء ِمْثَله.

َوْقُت
َصاَلِة
الَفْجر

َوْقُت
َصاَلِة
ْهر الظُّ

)1( سورة النساء اآلية 103، ومعنى موقوتاً: مؤقتاً بوقت ال يجوز تقديمها وال تأخيرها
)2( يحسب الظل بعد فيء الزوال، والمراد بفيء الزوال: الظل الباقي عند زوال الشمس.

(2)
فيء الزوال

طول العصاطول الظل مثل 
فيء الزوال

١ م
١ م

فيء الزوال

طول الظل مثل 

دخول وقت
صالة الظهر

خروج وقت صالة الظهر
دخول وقت صالة العصر

ْر�ُس الرَّاِبُ™4 الة (٣)الدَّ ُشُروُط الصَّ
راب§ الدر�س الرقمي
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ْهِر  ِمن ُخُروِج َوْقِت الظُّ

ْمِس  ِمن ُغُروِب الشَّ

َفِق اَلْحَمِر  ِمن َمِغيِب الشَّ

ْمس.  إَِلى اْصِفَراِر الشَّ

َفُق اَلْحَمر.  إَِلى َأْن َيِغيَب الشَّ

 إَِلى نِْصِف الَّلْيل.

فيء الزوال

ظل الشاخص كطوله

١ م

فيء الزوال

ظل الشاخص كطوله

خروج وقت صالة الظهر
دخول وقت صالة العصر

َوْقُت
َصاَلِة
الَعْصر

َوْقُت
َصاَلِة

الَمْغِرب

َوْقُت
َصاَلِة

الِعَشاء

ويتم حساب نصف الليل بحساب الوقت من حين الغروب إلى طلوع الفجر الثاني، ثم يضاف نصف هذا الوقت إلى  )1(
وقت المغرب، والحاصل هو نصف الليل، وليس نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة ليال كما يظنه بعض الناس.

)1(
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اهِر في  ُد بدايَة وقِت صالِة العشاِء في منطقتِي ووقَت نهايتِِه مْن خالِل التَّوقيِت الظَّ أحدِّ

ْقِويِم: التَّ

يبدُأ وقُت صالِة العَشاِء الساعَة:  ......................................................

ينتهي وقُت صالِة العَشاِء الساعَة:  ..................................................
رُط الثَّامُن: اْستِْقَباُل الِقْبَلِة.   الشَّ

َأَضُع َعالَمَة )✓( َأَماَم ُكلِّ ِعَباَرٍة َلَها اْرتَِباٌط بُِصوَرِة الَكْعَبِة:

َمِة.   )       ( 	 َة الـُمَكرَّ َتَقُع ِفي َمكَّ

ِقْبَلُة الـُمْسِلِميَن.    )       ( 	

َرِة.   )       ( 	 َتَقُع ِفي الـَمِديَنِة الـُمَنوَّ

ـُة. رُط التاسُع: النِّـيَّ الشَّ

يَّاِت«)1(.  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنََّما اأَلْعَماُل بِالنِّ قال النَّ

الِة: 	 أْسَتْنتُِج ِمن َهَذا الَحِديِث َشْرًطا ِمن ُشُروِط الصَّ
....................................................................................................................................................................

)1( أخرجه البخاري برقم )1( ومسلم برقم )1907(.

َها الَقْلُب. ُة َمَحلُّ يِة، النِّـيَّ ال َتْنِطْق بالنِّ

ال تِصحُّ الّصالُة ُدوَن اْستِْقَباِل الِقْبَلِة

النشاط 1

ع�شاءمغربع�شرظهر�شروقفجر

04:2005:4312:1803:3506:5208:22مكة املكرمة

04:1305:3812:1803:4406:5808:28املدينة املنورة

03:4405:1011:5003:1606:2907:59ال�������ري�������ا��������ض

03:5005:1812:0103:3006:4308:13ب���������������ري���������������ده

03:2504:5311:3603:0606:1907:49ال��������������دم��������������ام

04:1605:3712:0703:1806:3608:06اب��������������������ه��������������������ا

04:1405:4412:3104:0407:1608:46ت����������������ب����������������وك

03:5605:2512:1003:4206:5408:24ح�����������������ائ�����������������ل

03:4705:2112:1303:5107:0308:33ع����������������رع����������������ر

04:1905:3912:0703:2006:3408:04ج������������������������������ازان

04:1105:3112:0003:1206:2807:58جن���������������������������ران

04:1705:3812:1103:2506:4308:13ال���������ب���������اح���������ة

03:5405:2712:1603:5307:0508:35���������س��������ك��������اك��������ا

املدينة / الوقت
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َأتعاوُن َمَع َمجُموَعتي وُأكمل:

الِة ُشُروٌط تِْسَعٌة ال َتِصحُّ إاِلَّ بَِها: لِلصَّ

اإلْسَلُم

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

ُدُخوُل الَوْقِت

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

َسْتُر الَعْوَرِة

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

ْمِييُز التَّ

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

ُة يَّ النِّ

1

4

7

2

5

8

3

6

9

النشاط 2
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ُح الَخَطَأ ِفي الَمَواِقِف اآلتيِة: 11 ُأَصحِّ

ِحيحالـَمْوِقف �صْ الَتّ

ْهِر الَة الظُّ لَِّي �صَ ْن اأُ�صَ ْهَر َفَقاَل: َنَوْيُت اأَ لَِّي الظُّ ْن ُي�صَ ٌر اأَ يَّةاأََراَد َنا�صِ ُظ ِبالنِّ ال ُيَتَلفَّ

لَّى �صعٌد عك�َس الِقْبَلِة �صَ

ْم�ِس ٌد اْلَمْغِرَب َقْبَل ُغُروِب ال�صَّ لَّى ُمَحمَّ �صَ

الِة ُشُروٌط تِْسَعٌة، َما ُحْكُم َمن َأَخلَّ بَِشْرٍط ِمنَها؟ 22 لِلصَّ

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

وَرة؟ 33 أ. َما الَوقُت الِذي َتُدلُّ عليه الصُّ
.............................................................................. •  

ى ِفي َهَذا الَوْقت؟ تِي ُتَؤدَّ الُة الَّ ب. َما الصَّ  
.............................................................................. •  

التقويم

34



 pá nYÉª nédG oIÓ n°U pá nYÉª nédG oIÓ n°U
póé r°ù nªdG » papóé r°ù nªdG » pa

oáãpdÉ sãdG oI nó rM pƒrdG



َفْضُل الـَمْسِجِد

َقـاَل: «َأَحـبُّ الباِلِد إَِلى اللِه َمَساِجُدَها«)1(. ـبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعـْن َأبِي ُهـَرْيَرَة  َأنَّ النَّ

آَداُب الـَمْسِجِد

 بَِأيِّ ِرْجٍل َيْبَدُأ هذا الَفَتى ِعنَد ُدُخوِل الـَمْسِجِد؟

.................................................................... َيْبَدُأ ِعنَد ُدُخوِل الَمْسِجِد بِِرْجِلِه

و بَِأيِّ ِرْجٍل َيْبَدُأ ِعنَد الُخُروِج ِمَن الَمْسِجِد؟ 

......................................................... َيْبَدُأ ِعنَد الُخُروِج ِمَن الَمْسِجِد بِِرْجِلِه

)1( أخرجه مسلم برقم )6٧1(.

1o∫shnC’G o¢S rQ sódG( 1 ) د جِ سْ ولِ المَ خُ آدابُ دُ
»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

ُم ِفيها آَداَب ُدُخوِل المسجِد وَفْضَل صالة  الثِة، َوَأَتَعلَّ َأْبَدُأ اليوَم ِدراَسَة الِوحدِة الثَّ
: ِاْبُنُكم/ ِاْبَنُتُكم. الَجماعِة وهذا نشاٌط َنْفرُح بتنفيذه مًعا. َمَع وافِر الُحبِّ

Iõjõ©dG »Jô°SCG

ِة الَساجِد ف اإلْساَلِم وَأنَّ َأوَل َعَمٍل َقاَم بِه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حَني  حتدْث مع ابنَِك/ ابنتَِك عن أمهيَّ
 . هاجَر ِمْن مكَة إل الدينِة ُهَو بناُء السجِد النَّبويِّ
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  دَعاُء ُدُخوِل الـَمْسِجِد َوُدَعاُء الُخُروِج ِمنُه

pó pé r°ù nª`dG p∫ƒ oN oO nóæ pY o∫ƒbCG

pó pé r°ù nªdG nø pe pêh oô oîdG nóæ pY o∫ƒbCG

الَّلُهمَّ  اْفَتْح لِي َأْبَواَب َرْحَمتِك)1(

الَّلُهمَّ  إِنِّي َأْسَألَُك ِمن َفْضِلك )1(

بالتَّعاُوِن مَع َمْجُموعتِي أكتُب بعَض الوسائِِل المعيَنِة على ِحْفِظ دعاِء ُدخوِل الَمْسجِد 

والُخُروِج مْنُه:

............................................................    2     ............................................................    1

  الهدوُء ِفي الـَمْسِجِد

َحِديٌث  َبْيَنُهَام  َفَداَر  َسْلَامَن،  َصاِحَبُه   َوَرَأ الِة  الصَّ إَِقاَمِة  َقبَل  الـَمْسِجَد  َسْعٌد  َدَخَل 

َهُهَام إَِماُم الـَمْسِجِد بُِلْطٍف  َوَأَدٍب   َني ِف الـَمْسِجِد، َفَوجَّ بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع َأْزَعَج اْلـُمَصلِّ

. بَِأْن َيْسَتْثِمَرا الَوْقَت بِِقَراَءِة الُقْرآِن َوِذْكِر اهلل َعزَّ َوَجلّ

ُد اَخلَطَأ الَِّذي َوَقَع ِفيِه َسْعٌد َوَسْلَامُن. ابَِق.     • ُأَحدِّ • أْقَرُأ الـَمْوِقَف السَّ

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

)1( أخرجه مسلم برقم )٧13(.

النشاط 1
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النشاط 2

حيحِة التي أقوُم هبا عنَد انتظاِر  لوكيَّاِت الصَّ أتعاوُن مَع جمموعتي وَأكتُب ثالثًة من السُّ
الصالِة :

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

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

التقويم

وَرِة الـُمَناِسَبِة َله: َعاَء بِالصُّ 11 َأْربُِط الدُّ

ِحيَحِة  حيحِة وَعالمَة )✗( َأَماَم اْلِعبارِة غيِر الصَّ 22  َأضُع َعالمَة )✓( َأَماَم العبارِة الصَّ

ِفيَما َيْأتِي:

)    ( 1. ُدُخوُل اْلَمْسجِد والخروُج منُه بسكينٍة ووقاٍر  

)    ( وِت     يَن بِرْفِع الصَّ 2. إزَعاُج الُمصلِّ

)    ( 3. َلِعُب اأَلطَفاِل في الْمسِجِد     

الَّلُهمَّ  إِنِّي َأْسَألَُك ِمن َفْضِلكالَّلُهمَّ  اْفَتْح لِي َأْبَواَب َرْحَمتِك
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ى  َدخَل فواٌز مَع َأبِيِه الَمْسَجَد َقبل إقامِة الصالِة، فأخَذ فواٌز ُمْصحًفا وبدَأ التِّاَلَوَة، َوَصلَّ

الُة َيا أبي؟  َأبُو فواٍز َركعتيِن، وبعَد أن فرَغ اأَلُب ِمْن َصالتِه، سَألُه فواٌز: ما هذِه الصَّ

َي الُمْسلُم َركعَتيِن ِعنَد ُدخولِه المسجَد؛ لحديِث  نِة يا فواُز أن ُيصلِّ قال األُب: ِمَن السُّ

َقبَل أْن  َفْليْرَكْع َرَكعتيِن  َقال: «إِذا َدخَل أحُدُكْم الْمسِجَد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي   أنَّ  َقتادَة  أبي 

َيْجِلَس«)1(.

 َأقرُأ الحديَث وأستخرُج األدَب الَّذي ورد فيه:

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

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

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

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

1

2

3

2»pfÉsãdG o¢S rQ sódG( 2 ) د جِ سْ ولِ المَ خُ ابُ دُ آدَ
»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

الة؟   َماَذا َأْفَعُل إَِذا َدَخْلُت الـَمْسِجَد َقبَل إَِقاَمِة الصَّ

)1( أخرجه البخاري برقم )٤٤٤( ومسلم برقم )٧1٤(.

: أُ، وأُجيبُ أَقرَ
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 الـُمَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة الـَمْسِجد

ُلوِكياِت اآلتَيَة َداِخَل الـَمْسِجد؟ • َماَذا َنْعَمُل إَِذا َرَأْينا أو الَحْظَنا السُّ

ْرِض. َأْوَراقًا َأْوَمَناِديَل َأْو ُكُؤوَس َماٍء ُمْلَقاًة َعَلى اأْلَ 1

. .....................................................................................................................................................•

يَن بَِمالبَِس ُمتَِّسَخٍة. ُحُضوَر َبْعِض الـُمَصلِّ 2

.  .....................................................................................................................................................•

ين. اْنبَِعاَث َرَوائَِح َكِريَهٍة ِمْن َجَواِرِب َبْعِض الـُمَصلِّ 3

.  .....................................................................................................................................................•

َشارِك ابَنَك / ابَنتَك في َتْقديِم ُمقترحاٍت للعَنايِة بالمساجِد والحَفاِظ َعلى َنَظاَفِتَها 
. ْمَها ِإلى إَماِم َمسجد الحيِّ وَسلِّ
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ْجِل اْلـ ............. الدخوُل بالرِّ
ْجِل اْلـ............. والخروُج بالرِّ

الحرُص َعلى ُدعاِء دخوِل 
المْسِجِد

اْلُمحاَفظُة َعلى...................................
الَمْسِجِد

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

1

3

5

4

2

أتعاوُن مع َمْجُموعتِي وُأكمُل آداَب ُدخوِل المسجد:

النشاط 1
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ُأكمُل الفراغاِت اآلتيَة:

......................................................................... المسجد   إذا دخلُت المسجَد قبَل إقامِة الصالِة 

و ............................................. الكريم.

ُأرتُِّب الكلماِت اآلتيَة، لتصبَح جملًة مفيدًة:

المسجِد     -     َنظافِة    -      ُأحافُظ    -    على    -    أنا.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ِحيِح،  ُلوِك غيِر الصَّ ِحيِح، َوإَِشاَرَة )✗( َأَماَم السُّ ُلوِك الصَّ  َأضُع إَِشاَرَة )✓( َأَماَم السُّ

مع تصحيِحه:
الُة بَِمالِبَس ُمتَِّسَخٍة.       )      ( ..................................................... 	 الصَّ

قراءُة القرآِن.          )      ( ..................................................... 	

 َسْكُب الَماِء َعَلى َفْرِش الَمْسِجد.       )      (...................................................... 	

َصِة َلَها.  )      ( ..................................................... 	 َوْضُع الَمَصاِحِف ِفي َأَماِكنَِها الُمَخصَّ

التقويم

11

22

33
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3oåpdÉsãdG o¢S rQ sódGِاعة مَ صالةُ الجَ
»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

   َفْضُل َصالِة الَجَماَعِة

ٌد َيْلَعُب بِالُكَرِة ِفي ِفَناِء الـَمْنِزِل،  َكاَن ُمَحمَّ

َف َعِن الَّلِعِب،  َفَتَوقَّ َفَسِمَع َأَذاَن الَمْغِرب،

الـَمْسِجِد  إَِلى  َذَهَب  ُثمَّ  الِة،  لِلصَّ َأ  َوَتَوضَّ

الِة َجَماَعة. أَلَداِء الصَّ

الِة ِفي الـَمْسِجِد َجَماَعًة؟ ٌد َعَلى الصَّ • لِـَم َحَرَص ُمَحمَّ

َبب:     • نْقَرُأ الَحِديَث اآلتَِي لَِنْعِرَف السَّ
»َصالُة  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اللِه َرُسوَل  َأنَّ  ُعَمَر  بِن  َعْبِداللِه  َعْن 

الَجماَعِة َتْفُضُل َصالِة اْلَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجة » )1(.

الِة ِفي الَمْسِجِد َجَماَعًة ُهَو: ٍد َعلى الصَّ َسَبُب ِحْرِص ُمَحمَّ

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

)1( أخرجه مسلم برقم )65٠(، والبخاري برقم )6٤5( واللفظ له.
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)1( أخرجه مسلم برقم )653( .

ُه َلْيَس لِي َقائٌِد  إِنَّ بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل َأْعَمى، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ،  عن أيب هريرَة  قال: َأَتى النَّ
 ، ا َولَّ َص َلُه، َفَلمَّ َ ِف َبْيتِِه، َفَرخَّ َص َلُه، َفُيَصلِّ َيُقوُدِن إَِل اْلَْسِجِد، َفَسَأَل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَرخِّ

اَلِة؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفَأِجْب«)1( . َداَء بِالصَّ َدَعاُه، َفَقاَل: »َهْل َتْسَمُع النِّ

ابَِق. • َأْقَرُأ الحديَث السَّ
ُجِل ِفي الـَمْسِجد: ......................................... َة َعَلى ُوُجوِب َصالِة الرَّ الَّ • َأْكُتُب الَكِلَمَة الدَّ

َلَواِت الَخْمِس َجَماَعًة ِفي الَمْسِجِد. َجاِل َأَداُء الصَّ َيِجُب َعَلى الرِّ

ُحْكُم َصالِة الَجَماَعِة

ِة.النشاط 1 َأكتُب ِعبارًة عْن َفضِل َصالِة اْلَجماَعِة وُأْلِقيَها في اإلَذاعِة الَمْدَرِسيَّ

ْهِر ِفي َمْدَرَستِي: ِص أَلَداِء َصالِة الظُّ تِي َأَراَها ِفي الَوْقِت الُمَخصَّ َأْكُتُب َبْعَض الَمَشاِهِد الَّ

الة. ُأ اْستِْعَداًدا لِلصَّ َنَتَوضَّ
......................................................

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

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

44



11 ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلتيَة؛ لُِتْصبَِح ُجْمَلًة ُمِفيَدًة:
َلَواِت   -  ُأَصلِّي -  َجَماَعة. ِفي الـَمْسِجِد   –    الَخْمَس   –    الصَّ

..............................................................................................................................................................
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أ. َصالُة الَجَماَعِة َأْفَضُل ِمن َصالِة الَفْرِد:

1. باْثَنَتْيِن َوِعْشِريَن َدَرَجًة  )     ( 2. بَأْرَبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة )     ( 3. بَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة )     (

ب. َصالُة الَجَماَعِة َواِجَبٌة َعَلى:

َجال )      (.      3. النَِّساء )      (. َجاِل َوالنَِّساء )      (.      2. الرِّ 1. الرِّ

أْربُِط ُكلَّ ِعَباَرٍة ِفي الَعُموِد ) أ ( بَِما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد ) ب (: 33

التقويم

Ü CG

ي َأبِي ِفي الـَمْسِجِد ُيَصلِّ

ًرا َأَناُم ُمَبكِّ

ى الـَمْدَرَسِة ُمَصلَّ

ي الـَمْرَأُة  ُتَصلِّ

َتِجُب َصالُة الَجَماَعِة

َأْفَضُل ِمن َصالِة الَفْرِد بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجة.

ب. الَّ ي ِفيِه َجِميُع الطُّ ُيَصلِّ

لْيَلة. اٍت ِفي الَيْوِم َوالَّ َخْمَس َمرَّ

أَلْسَتْيِقَظ لَِصالِة الَفْجِر.

َجال. َعَلى الرِّ

 ِفي الـَمْنِزل.
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