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 اتـويـتـنحـال

 
 

ُقـم ُ
 
ُـ ر  ـِقـيـدةال رَّ  ع 

 الصفحة ـوعـــــــــــــــــــــــــــــــوضـالـمــــــــــــــــــــــــ
 ٘ ما جيُب على اإلنساِن معرفُتو الدرس األول
 ٚ بنعمو َربَّاِن و َخَلَقين يف السَّماء،  اللُ  الدرس الثاني
 ٜ رِّب كيَف أعرُف  الدرس الثالث
 ٔٔ اللُ اخلالق الدرس الرابع

 ٙٔ و!َعَجاِئِب ََمُْلْوَقاتِ و  !اللِ آياِت  التفكُُّر يف الدرس الخامس
 ٛٔ اللُ الرَّزَّاق الدرس السادس
 ٖٕ ال ُأْشرُِك ِبِعَباَدتِِو َأَحَدا أْعُبُد الَل َرِّب  الدرس السابع
 ٕٙ ، ال أرضى بديٍن سواهاإلسالم ديينَ  الدرس الثامن
 ٜٕ وقَاِعَدتُو اإلْسالمِ  ِدينِ  أصلُ  الدرس التاسع
 ٖٖ نبِيي حممٌَّد )صلى الل عليو وسلم( الدرس العاشر
 ٖٚ الكرمي القرآنُ  كتاّبَ  شرالدرس الحادي ع
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ُُب َعَمى اإلِنساِى َمِعِرفَُتهما َيِج :لاألو رُسالدَّ
 

 .َمْن َربُّك؟            َرِّبَ الل
 .ِدْييِنَ اإلْسالم           ؟  َما ِديـُْنك
 .)صلى الل عليو وسلم( حُمَمَّدٌ  نَِبِيي            ؟َمْن نبيُّك

 

بِالِل َربًَّا َوبِاإلْسالِم ِديـَْنًا َوِبَُحمٍَّد )صلى الل عليو  َرِضْيتُ »
 .«وسلم( نَِبيَّاً 
 .َصَباَحاً َوَمَساءً  َعَلى قـَْوِل َىذا الذِْكِر َثالَث َمرَّاتٍ  أَحاِفظُ 

 

 :شةللُمناَق

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل :ٔس
     ......................................... َرِّبَ  .ٔ
                ........................................ ِدْييِنَ  .ٕ
   ......................................... نَِبِيي .ٖ

 

 ؟َصَباَحاً َوَمَساءً  وأقولُ  ما ىو الذِْكُر اّلذي: ٕس
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م ِ
 
ل ع    :للم 

  ُهم خَلقهم من عدٍم ورزق الِل سبحانو وتعاىل على الناس بأنْ  فضلِ  بيان
.ليستعينوا هبا على عبادتو سبحانو ،باتيِ من الط

  ُصلى الل الل على عباده بأْن أرسَل إليهم رسواًل وىو حممٌَّد  ِمّنةِ  بيان(
نيا واآلخرة.أطاعُو  َمنْ ف ،عليو وسلم( فاَز وسعَد يف الدُّ

  ُاْليَـْومَ } :قال تعاىل ،عظمة دين اإلسالم الذي ارتضاه الُل لعباده بيان 
 {ِديناً  اإِلْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوأَْْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ 

.باإلسالم يف نفوس التالميذ االعتزازِ  سُ غر و ، [ٖ :املائدة]
  َُما ِمْن َعْبٍد »: )صلى الل عليو وسلم(الذكِر الوارِد يف قولو  فضلِ  بيان

ْساَلِم ِديًنا َوِبَُحمٍَّد  يـَُقوُل ِحٌَن دُيِْسي َوِحٌَن ُيْصِبُح: َرِضيُت ِبالِل َربِّا َوبِاإْلِ
َعَلى الِل َأْن  )صلى الل عليو وسلم( نَِبيِّا، َثاَلَث َمرَّاٍت، ِإالَّ َكاَن َحقِّاً 

 .لغًنه[ صحيح: ؤوطااألرن شعيب ، وقالأمحد]أخرجو « يـُْرِضَيو
 

 : أهداُف الدَّرس

 أن يـُبَـٌِنَ التلميُذ ما جيُب على اإلنساِن َمعرِفُتو. .ٔ
.، ويشكَر الَل أْن َجَعلو مسلماً أن يعتزَّ التلميُذ بدين اإلسالم .ٕ
 .)صلى الل عليو وسلم(النَّيبَّ حممداً  التلميذُ أن حيبَّ  .ٖ
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  هِمَعِهِب َربَّاِنٌوَخَمَكين  ماء،يف السَّ اهلُل :الثاني رُسالدَّ
 

 .الل َرِّبَ                 ؟َمْن َربُّك
 .اللُ يف السَّماء                  ؟أْيَن الل

  .َلَقيناللُ الذي خَ         ؟َخَلَقكَمَن الذي 
         .بنعمو اللُ الذي رَبَّاِن    ؟ اَك بِِنَعِموبَّ َمَن الذي رَ 

 

 :شةللُمناَق

 ؟َمْن َربُّك :ٔس
 ؟أْيَن الل :ٕس
 ؟ذي َخَلَقكالَّ  َمنْ  :ٖس
 ؟َمْن الَّذي رَبَّاَك بِِنَعِمو :ٗس
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م ِ
 
عل   :للم 

  ُمَعاِويََة ْبِن اْلََْكِم الذي رواُه مسلم عن اإلشارة إىل حديث اجلارية
هبا  تـَْيتُ فَأَ ، َجارِيٌَة تـَْرَعى َغَنًما ِل  َكاَنْت ِل   :َقالَ )رضي الل عنو( السَُّلِمِى 

 يف  :َقاَلتْ  ،«؟أَْيَن اللَّو» :فـََقاَل ََلَا إىل رسوِل الل )صلى الل عليو وسلم(،
ْعِتْقَها َفِإنَـَّها أَ »َقاَل  ،أَْنَت َرُسوُل اللَّوِ  :َقاَلتْ  ،«؟َمْن أَنَا»قَاَل ، السََّماء
 «.ُمْؤِمَنة
 َعِم الظاىرِة والباِطنةغذَّان بالنِـ  :فاملراُد هبا (،ربَّان بِِنَعِمو) توضيُح عبارة، 
نعمُة  :، وِمن النعم الباِطنةمُة األمِن والِصحَّة والعافيةنِع :ِمن الِنعِم الظَّاىرةو 

.اإلدياِن واَلدايةاإلسالِم و 
 غرُس تعظيِم الِل يف نفوس التالميذ.
 

 : أهداُف الدَّرس

 التلميُذ الَل سبحانُو وتعاىل.أن يُعِظَم  .ٔ
 التلميُذ ُعُلوَّ الِل على خلِقو. يـُبَـٌِنَ أن  .ٕ
 .عليِو وعلى النَّاسالتلميُذ بعَض نَِعِم الِل  أن َيذُكرَ  .ٖ
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 ربٌِّنًفَ أَعرُف  :الثالث رُسالدَّ

 

والسَّماواِت  َكالَّليِل والنـََّهارِ   ،ِبآيَاتِو َوََمُْلْوَقاتِو َرِّب أْعِرُف 
 .واألرض

 

 .ُتيِن، وإليِو النُُّشْوردُيِي ْحَياِن ُثَّ اللُ الَّذي أ
 

  :للُمناَقشة
 ؟َربَّك بأِي شيٍء تـَْعِرفُ  :ٔس

 

 ؟َمْن الَّذْي أْحَياَك ُثَّ دُيِيُتك :ٕس
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م ِ
 
عل ُ:للم 

 الغيث، إنزال ك، عدا اإلحياء واإلماتة ألفعاِل الِل تعاىل ذكُر أمثلٍة أخرى
.وتفريج الكروب، ، وإجابة الدُّعاءوإنبات النَّبات

 حثُّ التالميِذ على التفكُّر يف آيات الِل وَملوقاتِو.
  البعُث بعَد املوِت للحساب واجلزاء :ىوالذي معىن النُّشور بياُن.
 غرُس اإلدياِن بالبعث يف نفوِس التَّالميذ. 

 

 :رسالدَّأهداُف 

 .بعَض آياِت الِل وَملوقاتِوأن َيْذُكَر التلميُذ  .ٔ
.التلميُذ يف آياِت الِل وَملوقاتِوأن يتفكََّر  .ٕ
ي النَّاَس بعد نو وتعاىل حُييّ أنَّ الَل سبحاويؤمَن بالتلميُذ  يعتقدَ أن  .ٖ

.للحساِب واجلزاء موهتم

 
 
 
 



 

 
 

11  

الل

 لاِلاهللُ اخَل :ابعالر رُسالدَّ
 

 األول: القسُم
 

ْيَع النَّاس، َوَخَلَق اللُ اّلذي َخَلَقيِن   .َجَِ
 .ذي َخَلَق السََّماواِت واألْرضاللُ الَّ 

 .والنَّهاَر، والشَّْمَس والَقَمراللُ الَّذي َخَلَق اللْيَل 
 

 :شةللُمناَق

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل س:
 

.الَّذي َخَلَق اخلَْلق .............. .ٔ
.ذي َخَلَق السَّماواِت واألْرضالَّ  .............. .ٕ
.لَّذي َخَلَق الشَّْمَس والَقَمرا .............. .ٖ
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م ِ
 
عل ُ:للم 

  واستحقاِقِو بياُن أنَّ عظمَة املخلوقات دليٌل على عظمِة اخلالِق سبحانو
.للعبادة

  ؛ ليتأمََّل التالميُذ يف َملوقاِت الِل الصفيُفضَُّل شرُح الدرِس خارَج
.السماء، واألرض، واألشجار :مثل ،العظيمةِ 

 استخالُص أمثلٍة أخرى على َملوقات الل تعاىل ؛ِبشاركة التالميذ.
 حثُّ التَّالميِذ على التفكًن يف َملوقات الِل ليستشعُروا عظمَتُو تعاىل.

 

 :رسالدَّأهداُف 

 .ليستشعروا عظمَتوَملوقاِت الِل تعاىل؛  أن يتفكََّر التالميُذ يف .ٔ
التلميُذ فضَل الِل تعاىل على الناِس بأْن َخَلَقهم من  يـُبَـٌِنَ أن  .ٕ

.العدم
أن يستدلَّ التلميُذ على عظمِة اخلالق سبحانو وتعاىل بعظمة  .ٖ

َملوقاتو.
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 :الثاني القسُم
 

 .واألْشَجار اللُ الَّذي َخَلَق اجلَِباَل والِبَحارَ 
 .ُكلَّ َشيءاللُ الَّذي َخَلَق  
 .[ٕٙ :الزمر] {َشْيءٍ  ُكلِ  َخاِلقُ  اللَّوُ } :قاَل اللُ تعاىل

 

ُكلَّ   ين وَخَلقَ الَّذي َخَلقَ  ،ُبَد الَل َوْحَدهُ ـإَذًا جيَُِب َعَليَّ أْن أعْ 
 .َشيء

 َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَيُـَّها يَا} قاَل الُل تعاىل:
 اأَلْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي*  تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ 
 رَاتِ ـالثَّمَ  ِمنَ  ِبوِ  فََأْخرَجَ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنَزلَ  بَِناء َوالسََّماء ِفرَاشاً 
 .[ٕٕ-ٕٔ]البقرة:  {تـَْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ  أَنَداداً  لِّلوِ  ََتَْعُلواْ  َفالَ  لَُّكمْ  رِْزقاً 

 قُّ حِ الـُمستَ ىذِه األْشَياِء ُىَو كِل اخلَاِلُق لِ " :لفـالسَّ  قال بعضُ 
 ".للِعَباَدة
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 :شةللُمناَق
 .َثالثًة ِمْن ََمُْلْوَقاِت اللَعِدْد  :ٔس

لِْيُل على ذلك ُكلَّ الذي َخَلَق  اللُ  :ٕس ِمَن  شيٍء، ما الدَّ
 ؟القرآن

 :ِمَن الَكِلَماتالفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها  ألمْ اِ  :ٖس

 ...................................ِمْن َمَنافِع الشَّمِس  .ٔ
 .......................................ِمْن َمَناِفِع الَقَمِر  .ٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

15  

م ِ
 
عل ُ :للم 

 بياُن تفرُِّد الِل باخلَْلق.
  ِاخلالِق ِلُكِل شيء ، َوْحَدهبياُن ُوُجْوِب ِعَباَدِة الل.
  ِْخُلْوقاِت كالِبَحاِر واألشجار

َ
قال ، والشمس والقمر، ِذْكُر َفواِئِد بَعِض امل

َرهُ  نُوراً  َواْلَقَمرَ  ِضَياءً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي }ُىوَ تعاىل:   لِتَـْعَلُمواْ  َمَنازِلَ  َوَقدَّ
 اْلَبْحرَ  َسخَّرَ  الَِّذي َوُىوَ }، وقال سبحانو: [٘ :يونس]َواْلَِْساب{  الِسِنٌنَ  َعَددَ 

 َمَواِخرَ  اْلُفْلكَ  َوتـََرى تـَْلَبُسونـََها ِحْلَيةً  ِمْنوُ  َوَتْسَتْخرُِجواْ  َطرِيّاً  ْلَْماً  ِمْنوُ  لَِتْأُكُلواْ 
.[ٗٔ]النحل:  {َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضِلوِ  ِمن َولَِتْبتَـُغواْ  ِفيوِ 

 

 :رسالدَّ أهداُف

 يتفكََّر التلميُذ يف َملوقاِت الل. أن .ٔ
 .على أنَّ الَل َخَلَق ُكلَّ شيءالتلميُذ دلياًل أن يذكَر  .ٕ
 ـُمستحقُّ للعبادة.ُذ بأنَّ خالَق ُكِل شيٍء ىو الالتلمي يـُبَـٌِنَ أن  .ٖ
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  !اهلِلآياِت  التفهُُّر يف :رُس اخلامسالدَّ

 ه!َمخُِمِىَقاِتَعَجاِئِب و                       
 

 َوَعَلىَ  َوقـُُعوداً  ِقَياماً  الّلوَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ قال الل تعاىل: }
 َخَلْقتَ  َما َربَـَّنا َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  يف  َويـَتَـَفكَُّرونَ  ُجُنوهِبِمْ 

 .[ٜٔٔ: آل عمران] {النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  بَاِطالً  َىذا

 
 
 
 
 
 

 يـُْعَصى اإللوُ  َعَجَبًا َكْيفَ َفوا 
 ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــيٍء َلُو آيَـــــــــــِل شَ ْي كُ ــَوف

 أْم َكْيَف جَيَْحُدُه اجلَاِحدُ  
 دُ ــــــــــــــــــلى أنَُّو واحِ ـــــــــــــــــــــــُدلُّ َعــــــــــتَ  
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م ِ
 
ل ع    :للم 

  ِبا يُناسُب أذىاَن التالميذالل لوقات يف َمبياُن جوانِب العظمة.
 سلَم إدياناً ومعرفًة ِبَربِِو وحمبًَّة وتعظيماً لتفكًَن يف آيات الل يَزيُد املبياُن أنَّ ا
.لو
  عِلُم التالميَذ على التأمُِّل فيما حوََلم من َملوقاِت الل حيثَّ املأن

.فوائِد ىذه املخلوقاتُسبحانَو، مع بياِن 
 

 :رسالدَّأهداُف 

 .العظمِة يف ََمُلوقاِت الل جوانبَ  التلميذُ  يـُبَـٌِنَ أن  .ٔ
 .َر التلميُذ يف آياِت الِل َوَملوقاتِوأن يتفكَّ  .ٕ
أن يستدلَّ التلميُذ على عظمِة اخلالق سبحانو وتعاىل بعظمة آياتو  .ٖ

وَملوقاتو.
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 الرَّزَّاماهلُل  :السادس رُسالدَّ
 

 :األول القسُم
 

َطَر ِمَن السَّماءاللُ الَّذي يُـ 
َ
 .نَـِزُل امل

 .ْرزُقـَُنا الطَّعاَم َوالشَّرَاباللُ الَّذي يَـ 

 .السَّْمَع والَبَصر َوَىَبناي ذاللُ الَّ 
 

 :شةللُمناَق

 ؟ْرزُقـَُنا الطََّعاَم والشَّرَاب: َمْن الَّذي يَـ ٔس
 

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٕس
 .................................. :ْسَتِفيُد ِمْن نِْعَمِة الَبَصرأ .ٔ
 ................................. :َتِفْيُد ِمْن نِْعَمِة السَّْمعأسْ  .ٕ
 ....................................: الَعْقلَتِفْيُد ِمْن نِْعَمِة أسْ  .ٖ

ُ
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م ِ
 
عل ُ:للم 

  ُفوائِد املطر ِذْكر.
  وأنّو نعمٌة اإلسراِف فيو وعدمِ  ،افظِة على املاءوجوِب احملالتنبيُو على ،

.عظيمة يتحّسُر عليها آخرون
 جحدىا–وأنَّ كفَرىا ، الِنعِم سبٌب يف زِيادهِتا ْكرَ التنبيُو على أنَّ ش- 

 لَِئن َربُُّكمْ  تََأذَّنَ  َوِإذْ } :تعاىلقال سبٌب لعذاب الل يف الدنيا واآلخرة، 
 .[ٚ :إبراىيم] {َلَشِديدٌ  َعَذاّب  ِإنَّ  َكَفْرتُْ  َولَِئن أَلزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرتُْ 

 املنافع العظيمة للسَّمِع والبصرإشعاُر التالميِذ ب.
  ُالتالميِذ إىل أنَّ الل رزقَنا النِـَعَم العظيمَة ِمْن طعاٍم وشراٍب ومسٍع  تنبيو

.لنتقوَّى هبا على طاعة الل ؛وبصرٍ 
 

  :رسالدَّ أهداُف
 .ْذُكَر التلميُذ بعَض نِعِم اللأن يَ  .ٔ
 .على نَِعِمو ربَّوُ ُكَر التلميُذ أن َيشْ  .ٕ

والبصر والقوة والعقل وغًنىا الل رزقنا السمع  التلميُذ أنَّ  يـُبَـٌِنَ أن  .ٖ
.لنستخدمها يف طاعتو
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 :الثاني القسُم
 

  .الذي يرزقنا ويرزُق َجيع املخلوقات ىو الرَّزَّاقُ اللُ 
 {نُ ـــــــاْلَمِتي وَّةِ ـــاْلقُ  ُذو الرَّزَّاقُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإنَّ } :تعاىلالل قال 

 .[ٛ٘ :الذاريات]
 

 . َواألْمنَ والطعاَم اللُ الَّذي َرَزقـََنا الِصحََّة 
 َأْطَعَمُهم الَِّذي * اْلبَـْيتِ  َىَذا َربَّ  فـَْليَـْعُبُدوا: }تعاىلالل قال 

 .[ٗ-ٖ]قريش:  {َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمنَـُهم ُجوعٍ  ِمن
 

 .ىذِه األشياءإَذاً جيَُِب َعَليَّ أْن أْشُكَر الَل الَّذي َرَزَقيِن ُكلَّ 
 

 :شةللُمناَق
 ؟ِن الَّذي َرَزقـََنا ُكلَّ َشيء: مَ ٔس
 .ُكر نعمتَـٌْنِ ِمْن نَِعِم اللذْ اُ : ٕس
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 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٖس
 :ْسِلُم َربَُّو ِعْنَد ُكِل نِْعَمٍة فـَيَـُقْولُ َيْشُكُر امل .ٔ

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

َطرَ  .ٕ
َ
َها امل :َحاُل األْرِض إَذا ََلْ يـُْنزِِل اللُ َعَليـْ

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

َطرَ  .ٖ
َ
َها امل :حاُل األْرِض ِعْنَدَما يـُْنزُِل اللُ َعَليـْ

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

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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م ِ
 
ُ:للمعل

  بحانُو بالِرْزقالِل سبياُن تـََفرُِّد.
  ُّالِصحََّة واألمن تعاىلالل  على سؤالِ التَّالميِذ  حث.
  ُّعنَد ُكِل نِْعَمة (اْلمُد لل) :على قولِ التَّالميِذ  حث.
  ِْذْكُر النِـَعِم " :، قال بعُض السَّلفٍد من األمثلِة على نَِعِم اللِ ِذْكُر َمزِي

 ."املْنِعِم تـََباَرَك َوتـََعاىل يـُْوِرُث ُحبَّ 
 

  :رسالدَّ أهداُف
 .على أنَّ الَل ىو الرَّزَّاق من القرآنَل أن َيْذُكَر التلميُذ الدَّلي .ٔ
 .عظيمة ِمن نِعمٍ التلميُذ الَل على ما َوَىَبُو أن َيشُكَر  .ٕ
 .و الظاىرة والباطنةِمن نِعم سؤاِل ربِوالتلميُذ على  يُداومَ أن  .ٖ
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 ال ُأِشِركُ ِبعَِباَدِتهِ أََحَدا أعُِبُد اهلَل َربٌِّ :رُس السابعالدَّ
 

َره ُأْشرِكُ َوال  ،ُمْسلٌم َأْعُبُد الَل َوْحَده أَنَا  .يف الِعَباَدة َمَعُو َغيـْ
ُعو أَنَا ُمْسِلمٌ   .َوال َأْعِصْيو ،ُأِحبُّ الَل َوأُِطيـْ
 .َأخاُف ِمْن َأْعَدائِوَوال  ،َوْحَده ٌم َأَخاُف اللَ أَنَا ُمْسلِ 

َره، َوال أَْدُعو ُمْسِلٌم أَْدُعو الَل َوْحَدهُ أَنَا   .َمَعُو َغيـْ
 

  .َبُحهاـالشرُك يف عبادِة الِل تعاىل أعظُم الذُّنوِب وأقْ 
 ِعْندَ  َأْعَظمُ  الذَّْنبِ  َأيُّ : (وسلم عليو الل صلى) النَّيبُّ  ُسِئلَ 

 .]متفٌق عليو[ َخَلَقكَ  َوُىوَ  اً ِندّ  للِ  ََتَْعلَ  َأنْ : َقالَ ف ؟اللِ 
 

 على ِشرِْكو. يوَم القيامِة إْن ماتَ لْن يـَْغِفَر اللُ للُمشرِك 
 ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَركَ  َأن يـَْغِفرُ  الَ  الّلوَ  ِإنَّ }تعاىل: اللُ قال 

 . [ٛٗ]النساء:  {َيَشاءُ  ِلَمن َذِلكَ 
 

 َمْن ماَت مشركاً َحُرَمْت عليِو اجلنَُّة ومأواُه الّنار. 
 اجْلَنَّةَ  َعَليوِ  الّلوُ  َحرَّمَ  فـََقدْ  بِالّلوِ  ُيْشرِكْ  َمن إِنَّوُ قال اللُ تعاىل: }

 .[ٕٚ]املائدة:  {النَّارُ  َوَمْأَواهُ 
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  :شةللُمناَق
 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٔس

 

.َوْحَده....... ......................... ْسِلُم َيْدُعوامل .ٔ
..................... ال خَيَاُف ِمْن أْعَداءِ ْسِلُم امل .ٕ
َره ....................... ال ُيْشرُِك َمعَ  ْسِلمُ امل .ٖ  .َغيـْ
........................ يـَتَـوَكَُّل إال على الْسِلُم امل .ٗ

 

ليُل على اللِ  ِعْندَ  َأْعَظمُ  الذَّْنبِ  َأيُّ : ٕس ؟ وما الدَّ
 جوابِك ِمَن السُّنَـّة؟

 

، إن ماَت على شركو الشركَ للمشرِك يـَْغِفُر الُل ال : ٖس
ليُل على ذلَك ِمَن القرآن؟  ما الدَّ

ُ

عليِو اجلنَُّة ومأواُه الّنار، ما : َمْن ماَت مشركًا َحُرَمْت ٗس
ليُل على ذلَك ِمَن القرآن؟  الدَّ
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م ِ
 
عل ُ:للم 

  التوحيد، وأنَّ اخللق ما ُخلقوا إال لعبادة الل وتوحيدهبياُن ِعَظِم شأِن.
  ُأنواٍع من العباداِت كالصَّالِة، والِصَياِم، والدُّعاِء، والذَّْبحِ  ِذْكر ،

.واجلهاد،... وبياُن أّّنا كلها ال ينبغي أْن ُتصرَف لغًن الل تعاىل
 فإنَّو أعظُم ذنٍب عند الل تعاىل، ، ةحتذيُر التالميذ من الشرِك يف العباد

واملشرُك الذي مات على شركو لن يُغفَر لو يوم القيامة.

  َّأشركوا بالِل قد  -وكذا مشركي زماننا اْلال–املشركٌَن األوائل  بياُن أن
بأْن جعلوا بينو وبينهم ُشَفَعاء )وسطاء( ليقرّبوىم إىل الل زلفى.

  وعدم اخلوف من أعداء الل يف نفوِس التالميذ، غرُس ِخصلة الشََّجاعة
.والعلمانيٌن(من الصليبيٌن والروافض والّنصًنية )

 

 :رسالدَّأهداُف 

 وحده.أيَّ عبادٍة لغًن الل التلميُذ  يصرفَ ال  أنْ  .ٔ
 .ذُكَر التلميُذ بعَض أنواع العبادةأْن ي .ٕ
الشرك يف العبادة. أن حَيَْذَر التلميُذ من الوقوِع يف  .ٖ

أنَّ الشرَك ىو أعظُم ذنٍب يرتكبو اإلنسان، وأنَّ التلميُذ  يـُبَـٌِنَ أن  .ٗ
 .ملن مات عليو إال الشرك فال يغفره ،ذنوباليغفُر َجيع قد الَل 
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ٌَ اإلِسالم :رُس الثامنالدَّ  ، ال أرضى بديٍو سىاهدِِيِه
 

 .َناً ـِديْ  هُ قْـَبُل َغيـْرَ ال أَ  ،نَا ُمْسِلٌم ِدْييِنَ اإلْسالمأَ 
 .[ٜٔ :آل عمران]{ اإِلْساَلمُ  الّلوِ  ِعندَ  الِدينَ  ِإنَّ } :قال تعاىل

 

 . اإلْسالِم بَاِطل ُكلُّ ِدْيٍن َغًْنِ 
 َوُىوَ  ِمْنوُ  يـُْقَبلَ  فـََلن ِديناً  اإِلْساَلمِ  َغيـْرَ  يـَْبَتغِ  َوَمن} :قال تعاىل

 .[٘ٛ: آل عمران]{ اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  يف 
 

 ر.كلُّ َمْن ال َيْدُخُل اإلسالَم كافِ 
 واَلندوسُ  والبوذيونَ  واجملوسُ  فاليهوُد والّنصارى والصابئةُ 

 ىم اليوم؛ كّفار.... وغًنُ روزُ والدُّ  واأليزيدونَ 
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 :شةللُمناَق

 ؟ُنكـ: َما ِديْ ٔس
 

: ما ىو الدليُل من القرآِن على أنَّ اإلسالَم ىو ٕس
 الديُن الصحيح؟

 

لْيلاُ الُل غًَن اإلْسالِم ِديـَْناً،  قبلُ ال يَ : ٖس من  ذُكِر الدَّ
 .القرآنِ 

 

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ألمْ اِ : ٗس
 ...................اإلْسالِم  ُكلُّ ِدْيٍن َغًْنِ  .ٔ

 

 َمْن ماَت على غًِن اإلسالم دخل .ٕ
.................... 

اليهوُد والّنصارى والصابئة واجملوس وغًنُىم  .ٖ
 ...................اليوم؛ 
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عُ  ُِللم 
 
ُ:مل

 الكثًنة ، بذكِر َمزاياهيِن العظيِم يف نُفوِس التالميذِ غرُس حمبَِّة ىذا الد.
  ُباجلنَِّة  ىو السبُب الوحيُد للفوزِ  بالتوحيِد اخلالصأنَّ التَّمُسَك  بيان

.والنَّجاِة من النار
  كّفار.اليوم  و أنَّ أصحابَ باطٌل، و اليوم بياُن أنَّ كلَّ ديٍن غًن اإلسالم

  ُاليهودِ كاليوم  ألديان الباطلة ل العقائد الفاسدةمن  جانبٍ  توضيح 
وغًنىم؛ بُأسلوٍب  ...نيَلندوس واأليزيد واٌنوالّنصارى واجملوس والبوذي

تربويٍّ مبسَّط.

  بياُن أنَّ َمْن ماَت على اإلسالم دخل اجلّنة، ومن ماَت على غًن
اإلسالم دخل الّنار.

 

  :رسالدَّأهداُف 

 .اللىو ديُن  اإلسالمَ  أنَّ التلميُذ  يُوضحَ  أنْ  باألدلة النقلية؛ .ٔ
اإلسالِم باطل، كاليهودية  غًنِ  أنَّ كلَّ دينٍ  التلميذُ  يـُبَـٌِنَ أن  .ٕ

والّنصرانية وغًنمها.

أنَّ كلَّ َمْن َل يدخِل اإلسالَم كافر، كاليهود  التلميذُ  يـُبَـٌِنَ أن  .ٖ
والّنصارى وغًنىم.
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 ُتهَداِعوَق الِماإلِس يِوِد أصُن :تاسعرُس الالدَّ
 

اإلسالُم: ُىو االستسالُم لِل بالّتوحيد، واالنقياُد لو بالطاعة، 
 والرباءُة من الِشرِك وأىلو.

 

 : أمران ووقاعدتُ  اإلسالمِ  دينِ  أصلُ 
 . تركو نْ مَ  وتكفًنُ  فيو، واملواالةُ  وحَدُه، اللِ  عبادةُ  -
 .فعلو من وتكفًنُ  فيو، واملعاداةُ  بالل، الشركِ  عن النهيُ  -

 

والشرَك والردََّة، وأتربَُّأ منها ومن مسلٌم أبغُض الكفَر إذًا أنا 
 أىِلها. 
وأتربَُّأ منهم،  يناَر واملشركٌَن واملرتدِ مسلٌم ال أحبُّ الكفَّ أنا 

 وال أتشبَُّو هبم. 
وافَض والنُّصًنيَة والِعلمانيٌَن أبغُض الشيعَة الرَّ مسلٌم أنا 

 وأتربَّأُ منهم. يَن،والدديقراطيٌَن... وغًنَىم من املرتدِ 
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 :للُمناَقشة

كل الصحيح:أعْد ترتيَب الكلماِت اآلتية بالشَّ : ٔس

 

االستسالُم لِل بالّتوحيدواالنقياُد لو بالطاعة

والرباءُة من الِشرِك وأىلواإلسالُم ُىوَ 

 

 :ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات الفرَاغاِت التَّاليةَ  ألمْ اِ : ٕس
 : أمران ووقاعدتُ  اإلسالمِ  دينِ  أصلُ  .ٔ

 .........................................و وحَدُه، اللِ  عبادةُ  -
 ..............................و  بالل، الشركِ  عن النهيُ  -

أنا مسلٌم أبغُض الشيعَة الّروافَض والنُّصًنيَة  .ٕ
 ........................والِعلمانيٌَن والدديقراطيٌَن ألّّنم 

 

 التَّالَِية: اجُلَملِ كتابَة  أِعدْ  :ٖس
.وأتربَّأُ منهمالكفَّاَر واملرتِدين مسلٌم أبغُض أنا  .ٔ

        ....................................................................................
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مسلٌم أحبُّ أخي املسلَم وأنصرُُه وأُواليو، وإْن أنا  .ٕ
أىل بلدي.َل يكن من أقارّب ومن 

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

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



ُأ منهم وإْن  وأتربَّ الكفَّاَر واملرتِدين مسلٌم أبغُض أنا  .ٖ
كانوا من أقارّب وأىل بلدي.



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

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

 

ينا، والوطنيُة والقوميُة تفّرقُنا ُدنا ويقوِ يوحِ اإلسالُم  .ٗ
وُتضعفنا.

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

ُ

ُ

ُ
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م ِ
 
عل ُ:للم 

  ُمعىن اإلسالِم وحقيقِتو، وأنَّ العبَد ال حّيقُق اإلسالَم إال بالكفر  بيان
بالطاغوت والرباءِة من الشرِك وأىلو.

  بأن يوال أخاه املسلم وينصره  املسلمَ  الت تُلزمُ  والرباءِ  الوالءِ  عقيدةِ ترسيُخ
 واملرتدَّ  وحيبو وإن كان أمريكيًا أو كزخيًا أو أملانياً،...، ويعادي الكافرَ 

ويبغضو وإن كان أباه أو أخاه أو جاره،....

  والّنصًنية والعلمانيٌنَ  افضةالرَّ كعلى بعض طوائف املرتّدين  َضْرُب أمثلٍة 
، وبياُن جانٍب من شركياهتم.موغًنى ...والدديقراطيٌنَ 



  :رسالدَّأهداف 

  .اإلسالَم ويشرَح معناهالتلميُذ  يُعِرفَ أن  .ٔ
، وىو عبادة الل وقاعدَتو اإلسالمِ  دينِ  أصلَ  أن يـُبَـٌِنَ التلميذُ  .ٕ

 وحده وترك عبادة ما سواه.
على بعِض طوائِف الكفِر والشرِك والرّدة  التلميُذ  يتعّرفَ أن  .ٖ

.موغًنى والدديقراطيٌنَ  والعلمانيٌنَ  والنُّصًنية وافضكالرَّ 
ويعادي ويلتزمها، فيوال  عقيدَة الوالِء والرباءالتلميُذ أن يعتقَد  .ٗ

وحيبُّ ويـُْبِغُض على أساس اإلسالم، ال على أساس الوطنية 
 والقومية والعصبية القبلية....
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ًٌِّ مَُحمٌَّد )صمى اهلل عمًه وسمم( :عاشررُس الالدَّ  َنبِ
 

 : القسُم األول
 

 مىاشِ  بنِ  طَِّلببُن َعْبِد الِل بِن َعْبِد امل حَمَمَّدٌ ىو:  نَِبِيي
 .)صلى الل عليو وسلم(الُقَرِشِي الَعْدنَان 

 

َوتـَْرِك  إىل ِعَباَدِة الِل َوْحَدهُ  ُىمْ و لَِيْدعُ جلميِع الّناس، أْرَسَلُو الُل 
 .ِعَباَدِة ما ِسَواه

 

 :شةللُمناَق

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٔس
 .................................................... ىو: اسُم نَِبِيي .ٔ
 .........................................................لـأْرَسَلُو اللُ  .ٕ
 .َوْحَدهُ  ............................................لَِيْدُعَوُىم إىل .ٖ

 .ِسَواهَما  .........................................................َوتـَْركِ 
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م ِ
 
عل ُ :للم 

  َّصلى الل عليو ِمْن رمحِة الِل ِبعبادِه أن أرسَل إليهم النَّيبَّ حُممَّدًا بياُن أن(
.دعوُىم إىل ِعبادة الِل َوْحَدهيَ ل وسلم(

  ُو فيما طاعتَ )صلى الل عليو وسلم( بياُن أنَّ ِمن ُمستلزمات حَمبَِّة الرَّسوِل
.، والتزاَم ىديوسّنتوب واالقِتداءَ عّما ّنى عنو وزجر،  واالنتهاءَ  أمرَ 
  ِعنَد ِذْكرِه)صلى الل عليو وسلم( اْلثُّ على الصَّالِة على النَّيب.
  ٍصلى الل عليو ِذْكُر ِقصَِّة موِلِد الرسول  ؛ُمناِسب تربويٍّ  بأسلوب(

 ، وذكُر نسبو الشريف، وذكُر جانٍب من سًنتو ومشائلو، وذكرُ م(وسل
.جهاده للمشركٌن وشجاعتو وحزمو...

 

   :رسالدَّ أهداُف

.)صلى الل عليو وسلم(حُممٍَّد  نبِيوأْن يذُكَر التلميُذ َنَسَب  .ٔ
)صلى الل التلميُذ أنَّ الَل سبحانو وتعاىل أرسَل حُممَّدًا  أن َيذُكرَ  .ٕ

.كافَّة  إىل النَّاسعليو وسلم( 
)صلى الل عليو يـُبَـٌِنَ التلميُذ اِْلْكمَة من إرسال النيِب حُممٍَّد  أن .ٖ

.، وىي دعوة الناس إىل التوحيدوسلم(
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 :القسُم الثاني
  

 .َدَخَل اجلَنَّة)صلى الل عليو وسلم( َمْن أطاَع الَرُسْوَل 
  .َدَخَل النَّار)صلى الل عليو وسلم( َمْن َعَصى الرَُّسْوَل 

 )صلى الل عليو وسلم(جيَُِب َعَليَّ أْن ُأِحبَّ الرَُّسوَل  اً إذ
َعوُ   .وال أْعِصيو ،فيما أمَر وّنى َوأُِطيـْ

 

 :شةناَقللُم

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل :ٔس
 لَ ـَدخَ )صلى الل عليو وسلم( َمْن َأطَاَع الرَُّسْوَل  .ٔ

...................   
الرَُّسْوَل )صلى الل عليو وسلم(  عصىَمْن و  .ٕ

   .................... َدَخلَ 
 :)صلى الل عليو وسلم(ِمْن ِصفاِت الرَُّسْوِل  .ٖ

 ........................ ،...................... ،الِصْدقُ 

 ؟الرَّسول: ماذا تـَُقْوُل عندما َتْسمُع اسَم ٕس
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م ِ
 
عل ُ:للم 

  والتحذيُر من ووحمبَّتِ )صلى الل عليو وسلم( اْلثُّ على طاعِة الرَّسول ،
.، وتعضيُد ذلَك باألدلة من الكتاب والسّنةَُمالفِة ما أمر بو

  كان معو يف )صلى الل عليو وسلم(  اإلشارُة إىل أنَّ َمْن أحبَّ الرسول
ْرُء ِمَع َمْن َأَحبَّ  :كما ورَد يف اْلديث، اجلنَّة

َ
.[رواُه الُبخاري] امل

  كالِصْدِق واألمانِة )صلى الل عليو وسلم(  ِذكُر شيٍء ِمن أخالق الرسوِل
مما يَزِيُد  ،، مع االستشهاِد باألمثلة واملواقف اْليَّة يف حياتوواْلزِم والشجاعةِ 

 .)صلى الل عليو وسلم( صفاتوالتالميَذ ُحبَّاً لو واقتداًء ب
  ُصلى الل للرسوِل  (رضواُن الِل عليهم) الصَّحابةِ  ََناذَج ِمن حَمبَّةِ  ِذْكر(

.هم لووطاعتِ عليو وسلم( 


  :رسالدَّ أهداُف
َتكون )صلى الل عليو وسلم( التلميُذ أنَّ حمبَّة الرسوِل  يـُبَـٌِنَ أن  .ٔ

.واالقتداِء بو بطاعتو
)صلى الل عليو وسلم( التلميُذ أنَّ ِمن أطاَع الرسوَل  يـُبَـٌِنَ أن  .ٕ

.، ومن عصاُه دخل النارَدخَل اجلنَّة
)صلى الل عليو أن حيَذَر التلميُذ ِمن َُمالفة ما أمر بو الرسوُل  .ٖ

.وسلم(
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ٌَ :صرعاد  رُس احلالدَّ ُرآُى الَهريمالُك نتاِب
 

 .الَكِرميْ  الُقْرآنُ ، ِكَتاّب أَنَا ُمْسِلمٌ 

 

حُمَمٍَّد األمٌن َعَلى َرُسْولِِو  "الُقْرآنَ العزيز "كتابَو أنـَْزَل الُل َتعاىل  
  .)صلى الل عليو وسلم(

  
 

 .رآُن الَكِرمْيُ َكالُم الِل تـََعاىَل القُ 
 

 

 .على كِل مسلم واجبٌ  َوِقراَءتُُو َوالَعَمُل ِبو ُة القرآنِ حَمَبَّ 
 

 

آيَة ىا يف الصالة، وأحفُظ أُ وأقر سورَة الفاحتة أنا أحفُظ 
 .وأرِدُدىا يف الصباِح واملساء واملعّوذاِت الثالثالُكْرِسِي 
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 :شةناَقللُم

ٍد لَ  عَ اىَل : َما الِكَتاُب الَّذي أَنـَْزَلُو الُل تـَعَ ٔس ى َرُسْولِِو حُمَمَّ
 ؟)صلى الل عليو وسلم(

 

 الفرَاغاِت التَّاليَة ِبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل :ٕس
 .الَكِرميْ  .................... ، ِكَتاّب ُمْسِلمٌ أَنَا  .ٔ
)صلى الل عليو وسلم(: رسوُل الِل قال  .ٕ

 َْخيـْرُُكْم َمن .................................................. 
ىا يف أُ سورَة الفاحتة وأقر أنا أحفُظ  .ٖ

........................ 
واملعّوذاِت الثالث آيَة الُكْرِسِي  أنا أحفظُ  .ٗ

 ..........................يف  وأرِدُدىا
 

ُ

ُ



 

 
 

39  

م ِ
 
عل ُ:للم 

  يف )صلى الل عليو وسلم( ذكُر ِقصَّة نزوِل القرآن الكرمي على رسول الل
.ِحراء بُأسلوٍب يُناسُب التالميذغاِر 
  ِوتعظيمو وإجاللوالقرآِن الكرمِي يف نفوس التالميذ غرُس حُمبَّة ،.
  قال ملا يف ذلك من الثَّواب ؛الُقرآن تالوةِ اتقاِن يف التالميذ ترغيُب ،

رُُكْم َمنْ  :)صلى الل عليو وسلم(  .[رواه البخاري]تـََعلََّم الُقرآَن َوَعلََّمو َخيـْ
  َوِإَذا} :قولو تعاىلل، تالوهتا عند مساعياِت الِل آلاإلنصاِت لى عالتنبيُو 

.[ٕٗٓ: األعراف] {تـُْرمَحُونَ  َلَعلَُّكمْ  َوأَنِصُتواْ  َلوُ  َفاْسَتِمُعواْ  اْلُقْرآنُ  قُرِئَ 
  َّوإَّنا نزَّلو فحسبالل تعاىل للناس لتالوتو  َل ينـِزْلوُ  الكرمي القرآنَ بياُن أن ،

، وحتكيمو واْلكم بو، بامتثال أوامرِه، واجتناِب نواىيو سبحانو للعمل بو
.والتخّلق بأخالقو...

 

 :رسالدَّ أهداُف
.كالُم اللىو  أنَّ القرآَن الكرمَي التلميُذ  يـُبَـٌِنَ أن  .ٔ
.وحيبوويعّظمو  أن حيرتَم التلميُذ القرآَن الكرميَ  .ٕ
.ونواىي نبَ جيت، و أن ديتثَل التلميُذ ِلما يف القرآن من األوامر .ٖ
َل ينـِزْلو الل تعاىل للتالوة  الكرمي القرآنَ أنَّ أن يـُبَـٌِنَ التلميُذ  .ٗ

، وإَّنا نزَّلو سبحانو للعمل.فحسب
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 الـنحـتـويـات

 
 

ُقـم ُ
 
ُـ ر  هال رَّ

ْ
ُِفق

 الصفحة الػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 ٖٗ ارةالطَّهَ  الدرس األول
 ٚٗ و، ونَػَواِقضُ صفُة الوضوء الدرس الثاني

 ٖ٘ ادلفروضة الصَّلواتُ  الدرس الثالث
 ٛ٘ الصَِّحيَحة صفُة الصَّالة الدرس الرابع

 ٙٙ ِف الصَّالة التَّشهُّدُ  الدرس الخامس
 ٓٚ اإلْبراِىيِمّيةالصَّالُة  الدرس السادس

 ٖٚ الصَّالة التُ بطِ مُ  الدرس السابع
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ُالطََّهارة ل:األو رُسالدَّ
 

 اىل هبا.عَ انُو وتػَ حَ أَمَرنَا اهللُ ُسبْ ؛ الطََّهاَرُة َواِجَبةٌ 
 

لبَػْوِؿ والَغاِئِط َيَُِب َعليَّ بَػْعَد َقَضاِء احلَاَجِة َأْف أَُنظَِّف سَلْرََج ا
 .ُهْوربِادلاِء الطَّ 

 

َكمياِه األهناِر ،  ِخْلَقِتوِ  َعَلى اْلَباِقي ىو ادلاءُ  الطَُّهورُ  اْلَماءُ 
 .ارطَ واألمْ  ارِ حَ والبِ 

 

الِبِس َعِن الَبَدِف وادلُهْور بِادلاِء الطَّ اَسِة ِإزَاَلُة النَّجَ ِمَن الطََّهاَرِة 
 . َوَمَكاِف الصَّالة

 

  .ُهْوربِادلاِء الطَّ  قَػْبَل الصَّالة الُوُضْوءُ  ِمَن الطََّهاَرةِ و 
 

ـَ  ـُ الّتُّ ُهْورُ ػالطَّ  ادلاءُ فإذا ُعِد ََ ِف التطػهُّرِ ؛ نستخد  التيمُّمِ ػ)ب ا
ََ ب ا  (.الّتُّ
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 :شةللُمناَق

ـَ )×( ( َوَعالَمَة )َعالَمَة : َضْع ٔس العبارِة أََما
 :ناِسبةػمُ ال
 الُوُضْوُء ُُثَّ الصَّالة            الصَّالُة ُُثَّ الُوُضْوء           

 

  
 
َُ النَِّجس:ٕس  : َضْع َخطَّاً ََتَت َما يَُطهَُّر ِبِو الثػُّْو

 

 َعِصريال  ادلاء
 

 التَّالَِية: اجُلَملِ كتابَة  أِعدْ  :ٖس
.الطَُّهْور اءِ ادلسَلْرََج البَػْوِؿ والَغاِئِط ب أَُنظِّفُ  .ٔ

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


.أَتَػَوضَّأُ للصَّالِة بادلاِء الطَُّهْور .ٕ
        ..................................................... 
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.ُهْورالطَّ اِء بادلال َتُصحُّ الصَّالُة إالَّ بِالُوُضْوِء  .ٖ
        ................................................................................ 



ـَ ادلاُء الطَُّهْوُر؛ أتيمَُّم بالّتاَ. .ٗ إذا ُعِد

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

.ال ُأَصلِّي ِف َمَكاٍف صلَِس .٘


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



َِ  الِة أُزِْيُل النََّجاَسَة َعنِعْنَد الصَّ  .ٙ .َوالَبَدفِ  الثػَّْو


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

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 
 

46  

م:  ِ
 
عل  للم 

  مع ذكِر أمثلٍة عليو. ،الطَُّهْور ادلاءِ توضيُح معىن 
  ِأو ادلناديل. باحلجارةِ  سلرِج البوِؿ والغائطِ  منْ  جاسةِ إزالِة النَّ  بياُف جواز

  ُعند إزالة النجاسة.الُيسرى اليِد  على استعماؿِ  التالميذِ  تنبيو

 .االستشهاُد ببعِض اآليات الدالة على الطَّهارة

 وىو:اخلالءدخوِؿ  دعاءِ التذكرُي ب ، اللهمَّ إِّنِّ أعوُذ بك من بسم اهلل ،
.[أخرجو البخاري] اخلُُبِث واخلَبائثِ 

  وىو:اخلالءوكذلك التذكرُي بُدعاء اخلروِج من ،  َُغْفَراَنك [ أبو داود أخرجو
اف[.ِحبّ  َواْبنُ  ُخَزّْيَة اْبنُ والّتمذي وابُن ماجة، وصّححو احلاكُم و 



 : أهداُف الدَّرس

 الَّذي يَػَتَطهَُّر بو.   ادلاءِ  أف يُوضَِّح التلميُذ صفةَ  .ٔ
َ أف  .ٕ  احلاجة.     و بعَد قضاءِ لُ عْ ما َيُب فِ  التلميذُ  يُػبَػّيِّ
اليت َيُب أف تُزاَؿ النجاسُة عنها عند  األشياءَ  التلميذُ  رَ أف يذكُ  .ٖ

 الصالة.
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 ه، وَنَواقُِضصفُة الوُضُِوِءرُس الثاني: الدَّ

 

 .اِء الطَُّهْوِر قَػْبَل الصَّالةأَتَػَوضَّأُ بِادل ،أَنَا ُمْسِلمٌ قاؿ زيٌد: 
 

 ؟َكْيَف تَػتَػَوضَّأُ يَا َزْيدَسأََلُو َعْمٌرو:  
 

 أَفْػَعُل َما يَِلي: -أَْنِوَي الُوُضْوَء ِبَقْلِب بَػْعَد َأْف -َأَجابَُو َزْيٌد: 
 

 .بِاْسِم اهللأَقُػْوُؿ:  .ٔ
 .َثالَث َمرَّاتإىل الرُّْسَغِّي، يَّ ْغِسُل َكفَّ أَ  .ٕ
 .َثالَث َمرَّات ،وَأْستَػْنِثرُ  َوَأْستَػْنِشقُ  أَََتَْضَمضُ  .ٖ
قِن ومن  ْغِسُل َوْجِهيأَ  .ٗ ِمن منابِت الشَّعر إىل أسفِل الذِّ

 .َثالَث َمرَّاتاألُذف الُيمىن إىل األُذف الُيسرى، 
َثالَث  ،ْرفَػَقّيِ  ادلَأْغِسُل َيَديَّ ِمْن أْطرَاِؼ األَصاِبِع إىل .٘

 .َمرَّات
من األماـِ إىل اخللف، ُثَّ  َرأِسيبيَديَّ مجيَع أَْمَسُح  .ٙ

ظاىرًا وباطناً  أُُذَِّنَّ َسُح أَمْ أُعيُد يَديَّ حيُث بدأُت، و 
 .َمرًَّة َواِحَدة بالسّبابِة واإلهباـ،
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 .َثالَث َمرَّات ،َبّيِ ػإىل الَكعْ يَّ َأْغِسُل رِْجلَ  .ٚ
َأْشَهُد أْف ال ِإلَو إالَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشرِْيَك َلُو، : أَقُػْوؿُ  .ٛ

أفَّ زُلَمََّدًا َعْبُدُه َوَرُسْولُو، الَّلُهمَّ اْجَعْلِِن ِمَن  وَأْشَهدُ 
 .التػَّوَّابّْيَ َواَجَعْلِِن ِمَن ادلَتطَّهِّرِْين

 

 ؟يَا َزْيد َوَمََت يَػْنَتِقُض ُوُضوِئيَسأََلُو َعْمٌرو: ف
 

 :يَػْنَتِقُض الُوُضوُء بأموٍر، أَىػمَُّها َأَجابَُو َزْيٌد:
من السَّبيلّي: كالبَػْوِؿ أو الَغاِئِط أو الرِّيح. اخلارجُ  .ٔ

يق.مِ العَ  وـُ النَّ  .ٕ

ل.قْ اُف العَ دَ قْ فػُ  .ٖ

 .)اإلِبل( ورزُ اجلَْ  مِ حلَْ  أكلُ  .ٗ
 

يعِن لو حصلْت إحدى ىذِه احلاالِت ال أستطيُع َقاَؿ َعْمٌرو: 
 الصالَة عندىا؟

 

إذا حصلْت تَػُزوُؿ عنَك الطََّهارُة اليت تُِبيُح  ،نعم: َزيدٌ َقاَؿ 
 .الصَّالَة، وال َيوُز لَك أف تصلي إال بعد أف تتوضََّأ ِمن جديد

رَاً يَا َزْيدجَ َقاَؿ َعْمٌرو:   .زَاَؾ اهللُ َخيػْ
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 :شةللُمناَق

ْد َمْوِضَع ادلٔس ِمَن القدـِ َوالَكْعِب ِمَن الَيِد ْرَفِق : َحدِّ
 للمعّلم.باإلشارِة إليهما 

 

ـَ كلٍّ  َناِسبِ ػمُ لُوُضْوِء ِبَوْضِع الرَّْقِم الَرتِّْب أفْػَعاَؿ ا :ٕس أما
 :منها
 

 .ْجِهيَأْغِسُل وَ           ....أف َأْشَهدُ : أَقُػْوؿُ 

 أَقُػْوُؿ: بِاْسِم اهلل.َأْغِسُل َيَديَّ.                       

. أَْغِسُل رِْجلَ              .أَْمَسُح َرأِسَي َمَع أُُذَِّنَّ  يَّ

 .َوَأْستَػْنِشق أَََتَْضَمضُ                        .يَّ َأْغِسُل َكفَّ 
 

 :ِمْن نواِقِض الُوُضوء -: َلوِِّف اإلَجابََة الصَِّحْيَحة:ٖس
 

 النَّوـُ الَعِميق النُّعاس فُػْقَداُف الَعْقل
 ادلالِبس َخْلعُ  الرِّيح ُخُروجُ  الػُمَخاط
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 التَّالَِية: اجُلَملِ كتابَة  أِعدْ  :ٗس
 .َبْدِء الُوُضْوِء: بِاْسِم اهللأَقُػْوُؿ ِعْنَد  .ٔ

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


.اِء الُوُضْوِء ِعْنَد الُوُضْوءأَُرتُِّب بَػّْيَ َأْعضَ  .ٕ
        ......................................................................... 



 .اءُو ادلَيِصلُ  الُوُضْوِء الال أُْبِقي َشْيئاً ِمْن أْعَضاِء  .ٖ
        ........................................................................................

 

 التَّالية: َلوِِّف اجُلْمَلةَ  :٘س
 

 :ِتَهاِء ِمْن الُوُضوِء أَقُػْوؿبَػْعَد االنْ 
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م:  ِ
 
عل  للم 

  ُليشرُح الدَّرس ما ي يَػَتضمَّن:
ََ التالميِذ إىل خارجِ  - ف.الصَّ  اصطحا

ـَ بتطبيقِ  - ، مع الشرح النَّظري التالميذ عمليًَّا أماـَ  الوضوءِ  صفةِ  القيا
 .على ضوِء البوسّت التعليمي ادلرفق

.َغْسِلو وصفةِ  كلِّ عضوٍ   إىل حدودِ  التطبيقِ  علِّم أثناءَ إشارَة ادل -
م.أصحاهبِ  أماـَ  الوضوءِ  التالميِذ بتطبيقِ  تكليَف بعضِ  -

.وما َيُب َغْسُلُو من ُكلِّ عض َتديدَ  التالميذِ  من بعضِ علِّم ادلطلَب  -
من إتقاهِنم لو.علِّم ادلتطبيَق الوضوِء ِمن ِقَبِل مَجيِع التالميذ لِيتأكِّد  -

  َالعضو مرًة واحدة غسلُ  ِف الوضوءِ  تَػْنبيُو التالميِذ إىل أفَّ الواجب، 
ثالثاً. واألكملُ 

  ُاليديِن والرجلِّي أف تبدأ باليمّي قبل بأفَّ السّنة ِف غسل  التالميذِ  تذكري
اليسار.

  ُالَّذي يُقاؿ بعد الفراغ من  الدعاءِ الوضوء و  بفضلِ  التالميذِ  تذكري
)رضي اهلُل  اخلطاَ بن عمرَ عن  ، كما ِف احلديث الذي رواه مسلمالوضوء

 يَػتَػَوضَّأُ  أَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما»: ( أنّو قاؿوسلم عليو اهلل صلى) النب عن عنو(
 َلُو، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اهللُ  ِإال إلوَ  ال أفْ  أشَهدُ : يقوؿ ُُثَّ  الُوُضوَء، فَػُيْسِبغُ 
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َُ  َلوُ  فُِتَحتْ  ِإال َوَرُسولُُو؛ َعْبُدهُ  زُلَمَّداً  أفَّ  َوأْشَهدُ   َيْدُخلُ  الثََّمانَِيةُ  اجلَنَّةِ  أَبْػَوا
 ِمنَ  َواْجَعْلِِن  التػَّوَّاِبَّي، ِمنَ  اْجَعْلِِن  اللَُّهمَّ »: الّتمذي وزاد ،«َشاءَ  أَيػَِّها ِمنْ 
 .وزيادتو صحيحة «َتَطهِّرِينالػمُ 
 فقدوعدـ اإلسراؼ فيها ،افظة على نعمة ادلاءَحثُّ التالميِذ على احمل ، 

]متفٌق بالػُمد  ويتوّضأ بالصاع، يغتسل وسلم( عليو اهلل )صلى اهلل رسوؿ كاف

 العلماءُ  أمجع": النووي قاؿو ادلعتدؿ،  للرجل الكفّي لءمِ  قدرُ  دُّ ، وادلعليو[
]شرح صحيح " البحر شاطئ على كاف ولو ادلاء ِف اإلسراؼ عن النهي على

 .[للنووي مسلم
  ُالُوُضوء( بياُف احلاالت اليت إذا حصلْت انتقض وضوء التلميذ )نواِقض ،

ومل َيْز لو الصالَة إال وضوٍء جديد.

  ٍَ  .من السَّبيلّي تربوي؛ بياُف معىن اخلارج بأسلو

 : أهداُف الدَّرس

 .الوضوِء ىو القلب نيَّةِ  زللَّ بأفَّ التلميُذ  أف ُُيدِّدَ  .ٔ
 صِحيحة. بصورةٍ  التلميُذ الوضوءَ  أف ُيطبِّقَ  .ٕ
َ أف  .ٖ .وضوئِو وصفةَ  كلِّ عضوٍ   حدودَ  التلميذُ  يُػبَػّيِّ
حصلْت انتقض وضوؤه، على األموِر اليت إذا  التلميذُ أف يتعّرَؼ  .ٗ

 إذا أراَد الصالة. وال بدَّ لو من وضوٍء جديد
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 الصَّلَواُت امَلِفُروَِضة :الدَّرُس الثالث

 

 .اَدتَػّْي بَػْعَد الشَّهَ  ،ْكُن الثَّاِّن ِمْن أرَْكاِف اإلْسالـِ ِىَي الر  :الصَّالةُ 
 

 فرُض عٍّي على كلِّ مسلم، َيُب أْف يؤدِّيها بنفِسو.الصَّالُة 
 

  .ارالنَّ  ٌب لدخوؿِ ترُؾ الصالِة عمداً موجِ 
 ِمنَ  َنكُ  ملَْ  َقاُلوا * َسَقرَ  ِف  َسَلَكُكمْ  َماتعاىل: }اهلل قاؿ 
 .[ٖٗ-ٕٗ]ادلدَّثِّر: { اْلُمَصلِّّيَ 

 

 لْيلِة ََخُْس َصَلَواٍت ِىَي:ْفُرْوَضُة ِفْ اليَػْوـِ والالصَّلَواُت ادل
 

َُ   ػمَ ال   الَعْصُر   الَفْجُر       الظُّْهُر         الِعَشاُء   ْغِر
   
 أَْرَبُع رََكَعاتٍ    َثالُث رََكَعاٍت   أْرَبُع رََكَعاٍت    أْرَبُع رََكَعاٍت     رَْكَعَتاِف   

 

ٕ ٗ ٗ ٖ ٗ 
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 :شةللُمناَق

  :ىي اإلْسالـ أَرَْكافُ  اآليت: َأْكِمِل الَفرَاغَ : ٔس
 

 .(احَلجُّ  ،الصَّْوـُ ، الزََّكاةُ ، ........................،الشََّهاَدتَاف)
 

 ِمْن أوَِّؿ اليَػْوـ: ْفُرْوَضةِ دلالصََّلَواِت ا أعْد ترتيبَ : ٕس

َُ  ادل    الظُّْهُر     الِعَشاُء           الَفْجرُ    الَعْصُر       ْغِر

     
 

 الصَّالِة الَّيِت َعَدُد رََكَعاِِتَا َثالث: حوؿَ َدائِرًة  ِاْرسمْ : ٖس
 

َُ     ادل   الَعْصُر       الَفْجُر      الظُّْهُر      الِعَشاءٌ   ْغِر
 

 الَّيِتْ تُػَؤدَّى بِالنػََّهار: : ِصْل بِالَقَلِم ِبّْيَ الصََّلَواتِ ٗس
 

َُ   ادل     الظُّْهُر     الَفْجرُ   الَعَشاُء     الَعْصُر      ْغِر
 : ِصْل بَػّْيَ ُكلِّ َصالٍة َوَعَدِد رََكَعاِِتَا:٘س
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َُ ادل الَعْصرُ  الظُّْهرُ  الَفْجرُ   الِعَشاءُ  ْغِر
ٗ ٕ ٖ ٗ ٗ 

 
 :رََكَعاِِتَا أَْرَبع : َلوِِّف الصََّلَواِت اليت َعَددُ ٙس

 

  
 

 

 :اثناف: َلوِِّف الصََّلَواِت اليت َعَدُد رََكَعاِِتَا ٚس
 

  
 

 

 :واِت الَّيِت تُؤدَّى بِاللَّْيل: َلوِّْف الصَّلَ ٛس
 

  
 
 

َُ ادل الِعَشاءُ  الَفْجرُ  ْغِر الَعْصرُ  الظُّْهرُ 

َُ ادل الِعَشاءُ  الَفْجرُ  ْغِر الَعْصرُ  الظُّْهرُ 

َُ ادل الِعَشاءُ  الَفْجرُ  ْغِر الَعْصرُ  الظُّْهرُ 
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 التَّالَِية: اجُلَملِ كتابَة  أِعدْ  :ٜس
 

 ال أَُؤخُِّر الصَّالَة َعْن َوْقِتَها. .ٔ
        ..................................................



 .نَّةاَفَظُة َعَلى الصَّالِة َسَبٌب ِلُدُخْوِؿ اجلَ احملَ  .ٕ
        ............................................................................. 



 .النَّارالصَّالِة َسَبٌب ِلُدُخْوِؿ  ترؾُ  .ٖ
        ............................................................ 



؛لَّْيُت ػِإذا صَ  .ٗ  مأموماً خػلَف إَماـٍ
ْيِع َحرََكاِت الصَّالةو أُتَاِبعْ    .ِف مجَِ


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

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

ُ
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م:  ِ
 
عل  للم 

  َوأفَّ الصالَة أحُدىاَخسة اإلسالـِ  بياُف أفَّ أركاف ،. 
  ار.قَ وَ وٍع وَ شُ أداِء الصالِة بطمأنينٍة وخُ حثُّ التالميذ على

  ُّوعدـ تأخريىا الصالة ِف وقتها؛ أداء التالميذ على احملافظة على  حث
لوقِت الصالِة األخرى.

 قاؿ تعاىل: }َوالَِّذينَ ِف أوقاِتا بياُف عظيِم أجِر احملافظِة على الصالة ، 
 َدْوسَ اْلِفرْ  يَرِثُوفَ  الَِّذينَ  اْلَوارِثُوَف * ُىمُ  أُْولَِئكَ  ُُيَاِفظُوَف * َصَلَواِِتِمْ  َعَلى ُىمْ 
، وعن ابِن مسعوٍد )رضي اهلل عنو( قاؿ: [ٔٔ-ٜ]ادلؤمنوف:  {َخاِلُدوفَ  ِفيَها ُىمْ 

 ؟اللَّوِ  ِإىَل  َأَحبُّ  اأَلْعَماؿِ  يُّ أَ  (وسلم عليو اهلل صلى) اللَّوِ  َرُسوؿَ  َسأَْلتُ 
.[رواه مسلم] «َوْقِتَها َعَلى الصَّاَلةُ » :َقاؿَ 
  ُقاؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم(:  الصالة، تارؾِ  إُثِ  عظيمِ  بياف
نَػُهْم الصَّالةُ » نَػَنا َوبَػيػْ ]رواه أمحد والّتمذي  «َفَمْن تَػرََكَها فَػَقْد َكَفرَ  ،الَعْهُد الَِّذْي بَػيػْ

  .[، وصّححو احلاكم وقاؿ عنو الّتمذي: حديٌث حسٌن صحيحوابُن ماجة

 : أهداُف الدَّرس

َ أف  .ٔ  .        وعظيَم قدرىا ِف اإلسالـ الصالةِ  زلةَ ػمن التلميذُ  يُػبَػّيِّ
 ِف اليـو والليلة.                 ادلفروضةَ  الصلواتِ  التلميذُ  رَ أف يذكُ  .ٕ
 ُكلِّ صالة.  ركعاتِ  أف ُُيدِّد التلميُذ عددَ  .ٖ
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 الصَِّحيَحة ِصَفُة الصَّالِة :رُس الرابعالدَّ

 

َع َزْيٌد أََذافَ  ـَ لُِيَصلِّيَوضََّأ ُُثَّ فَػتػَ  الظُّْهِر، َسَِ  .َقا
  

 َفَسأَلُو َعْمٌرو: َكْيَف ُتَصلِّي؟ 
 

 أَفْػَعُل َما يَِلي: -ِبَقْلِب  الصَّالةَ بَػْعَد َأْف أَْنِوَي -َأَجابَُو َزْيٌد: 
 

َرًة أمامي .ٔ ُذ ُستػْ َلةَ و  ،َأَّتَِّ أَُكبػُِّر َتْكِبيػْرََة و ، َأْستَػْقِبُل الِقبػْ
ـِ   َبَّ ْنكَ مَ َو ذْ يَّ حَ دَ رافعًا يَ (، بَػرُ اهلُل َأكْ ) َقاِئاًل: ،اإلْحرَا
نَاِظرًَا إىل َمْوِضِع  ،مضمومتّيِ   األصابعِ شلدوديتَ 

 .ُسُجْوِدي
ُهما أضُع َيِدَي الُيمىن على َكفِّي وِذراِعي األيسِر وأضعُ  .ٕ

ِمَن  وما تيسََّر يل ،)الَفاَِتََة(سورَة أَقْػَرُأ على صدرِي، ُثَّ 
 .الُقْرآفِ 

، فأقبُض على َبَّ ْنكَ مَ َو ذْ يَّ حَ دَ رافعًا يَ  ،أَُكبػُِّر َوأَرَْكعُ  .ٖ
ركبيَتَّ ُمفرِّقًا بَّي أصابِعي، مساويًا لظهري ورأسي، ُثَّ 

.َثالَث َمرَّات ،ُسْبَحاَف َرِّبَِّ الَعِظْيم() أَقُػْوُؿ:
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 َوأَقُػْوُؿ: ،َبَّ ْنكَ مَ َو ذْ يَّ حَ دَ رافعًا يَ  ،ُكْوعِ أَْرَفُع ِمَن الّر  .ٗ
َع اهلُل ِلَمْن ) َدهُ َسَِ ُثَّ بعَد أف أستوَي قائمًا أقوؿ:  ،(محَِ
(.َربػََّنا َوَلَك احَلْمد)

وال أرفُع َيَديَّ، فأسجد على  ،وأىوي للسُُّجودأَُكبػُِّر  .٘
جبهيت وأنفي وَكفَّيَّ وركبيَتَّ وأطراِؼ قدَميَّ، وتكوف 

: أَقُػْوؿُ بلة، ُثَّ أصابُع َكفَّيَّ وقدَميَّ متوّجهًة إىل القِ 
.َثالَث َمرَّات ،َرِّبَ األْعَلى(ْبَحاَف سُ )

أقُػْوُؿ ِف اجلُلوِس بَػّْيَ ُثَّ (، بَػرُ اهلُل َأكْ ) َأْعَتِدُؿ َقاِئاًل: .ٙ
 : َِّ اِ )السَّْجَدتَػّْيِ َِّ اِ  ،ْغِفْر يل َر  .ْغِفْر يل(َر

ِف الُسُجوِد: أقُػْوُؿ ُثَّ (، َب اهلُل َأكْ )َأْسُجُد ثَانَِيًة َقاِئاًل:  .ٚ
.َثالَث َمرَّات ،(األْعَلى )ُسْبَحاَف رَِّّبَ 

َها ما  ،()اهلُل َأْكَب  أَقُػْوـُ لِلرَّْكَعِة الثَّانِيِة َقاِئاًل: .ٛ وأَفْػَعُل ِفيػْ
ُتُو ِف الرَّْكعِة األوىل.ػفَػَعلْ 

 .ثَّانَِيِة للتََّشهُِّد األوَّؿْكَعِة الَأْجِلُس بَػْعَد الرَّ  .ٜ
ُتُو ِف الرَّْكَعتَػّْيِ ػأَفْػَعُل ِف بَِقيِِّة َصاليت ِمْثَل َما فَػَعلْ  .ٓٔ

.ي بقراءِة الفاَتِة فقط، ولكْن أكتفِ السَّاِبَقتَػّْيِ 
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َوُأَصلِّْي  ،َأْجِلُس ِفْ آِخِر َصاليت َوأَْقرُأ التََّشهَُّد األخريَ  .ٔٔ
 .َعَلى النَِّبِّ )صلى اهلل عليو وسلم(

 َعِلْيُكمْ السَّالـُ )ُأَسلُِّم َعْن َّيِْيِِن َوَعْن َيَسارِي َقائاًل:  .ٕٔ
(.َوَرمْحَُة اهلل

.صاليت انتهتْ  وبالتسليمِ 
 

رَاً يَا َزْيد.  َقاَؿ َعْمٌرو: َجزَاَؾ اهللُ َخيػْ
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 :شةللُمناَق

 :َلوِِّف اإلَجابََة الصَِّحْيَحة: ٔس
 َأْجَعُل َنَظرِي ِف الصَّالِة إىل: .ٔ

 

 
                     

:أَقُػْوؿ السُّجودِ ِف  .ٕ


ٔ. 
ٕ. 



ُكْوِع َعَلى:َأَضُع َيَديَّ أَثْػَناَء الّر  .ٖ

 
                             

َلةُ  .ٗ :ىا ِف الصالِة ىياليت نتوّجُو ضلوَ ْسِلِمّْيَ ادل ِقبػْ
 



 اجِلدارَمْوِضِع السُُّجْود السَّْقف

          ُسْبَحاَف َرِّبَِّ الَعِظْيم          األعلىُسْبَحاَف َرِّبَِّ 

 َساَقيَّ  رُْكَبيَتَّ 

 بيُت ادلقدس ادلدينة ادلّنورة مّكة ادلكّرمة
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َما يُناِسُبها ِف ( وَ الِعَباراِت ِفْ الَعُمْوِد )أ : ِصْل بَػّْيَ ٕس
 ( ِفْيَما يأيت:الَعُمْوِد )َ

                




 : اآليت : َأْكِمِل الَفرَاغَ ٖس
 ........................................... َقاِئاًل: هني صاليت بالتَّسليمِ أُ 

 

 التَّالَِية: اجُلَملِ كتابَة  أِعدْ  :ٗس
 الرَّْكَعِة اأُلْوىَل. أَفْػَعُل ِف بَِقيَِّة الرََّكَعاِت ِمثْػَلَما فَػَعْلُتُو ِف 

 

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



أَقُػْوُؿ ِف ُسُجْوِدي:

أَقُػْوُؿ ِف رُُكْوِعي:

أَقُػْوُؿ بَػّْيَ السَّْجَدَتّي:

 أَُقوُؿ ِف الرَّْفِع 
:ِمَن السُُّجود



ُسْبَحاَف َرِّبَِّ الَعِظْيم

ُسْبَحاَف َرِّبَِّ األْعَلى

َده َع اهللُ ِلَمْن محَِ َسَِ

 َِّ اْغِفْر يل  َر

اهللُ َأْكَب 
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م:  ِ
 
عل  للم 

  :يَتضمَُّن شرُح الدَّرس ما يأيت 
ََ ادلعلِم للتالميذ إىل ُمصلِّى ادلدرسة. -  اصِطحا
ـَ   - التالميذ مَع بياف ىيئة كلِّ رُكٍن،  الصَّالِة َعِمليًَّا أماـَ  بِأداءِ ادلعّلِم قيا

مع الشرح النَّظري على ضوِء البوسّت التعليمي ادلرفق.  ،وما يُقاُؿ فيو

طلَب ادلعلِِّم من بعِض التالميذ أداء الصَّالة أماـ ُزمالئهم، مع  -
.حاالً  تصحيح ما يقعوف فيو من أخطاء

 .ذلا إتقاهِنمادلعلُِّم من  يِع التالميذ؛ ليتأكَّدَ تطبيَق الصالة من ِقَبِل مج -


 .تنبيُو التالميِذ على أفَّ نِيََّة الصالِة زللُّها القلب، وال يتمُّ التلفُّظ هبا

  الَكفَّّْي  ،اجلبهُة مع األنفوىي: ) ،أعضاِء السجود السبعةبياُف، 
(.أطراُؼ القدمّي ،الرُّْكبتّي

   اجللسات مجيع ِف (االفّتاشالصالة؛ وىو )أثناء كيفيِة اجللوس بياُف 
يفّتَش ادلصلي، أي  أف واجللسة بّي السجدتّي، وىيأتُو لتشهُِّد األوَّؿِ كا

موجِّهًا أصابعها إىل ، اليمىن وقدمَ  وينصبَ  سرىاليُ قدِمو  باطنِ  على َيلسَ 
لتشهُِّد أما )التوّرؾ( فيكوف ِف جلسة ا ،القبلة، ويضُع يديو على فخذيو

 األيسر بوركو فضييُ كانت الصالُة رباعية أو ثالثية، وىيأتُو أْف   إفْ  األخري
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 قدمو وينصب، اليمىن ساقو َتتمن  اليسرى قدمو وِيرج األرض، إىل
 .أحياناً  فرشها وَيوز اليمىن

  ِبأْف تكوَف اليداِف مضموميتوذلَك مع التكبري،  رفع اليدين توضيُح كيفية 
 أربعة ِف الّرفعُ  ، ويكوفُ بّيِ كَ نْ الػمَ  حذوِ  إىلهما لَ وأف يوصِّ ، شلدودة األصابع
 القياـ وعند ،منو الرفع وعند ،الركوع وعند تكبرية اإلحراـ، عند :مواضع

.األوؿ دالتشهُّ  من
  َُىَريْػَرةَ  َأِّب  َعنْ فىيئاِتا،  مجيع ِف بياُف أفَّ ِمْن أركاِف الصالِة الطمأنينة 

 اْلَمْسِجد كاَف ِف (َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى) اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  )رضي اهلل عنو(
 (َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّىرسوُؿ اهلل ) فَػَردَّ  َفَسلَّمَ  َجاءَ  ُُثَّ  َفَصلَّى َرُجلٌ  َفَدَخلَ 
 َكَما َفَصلَّى الرَُّجلُ  فَػَرَجعَ  ،ُتَصلِّ  ملَْ  َفِإنَّكَ  َفَصلِّ  اْرِجعْ  :قَاؿَ ُثَّ  السَّاَلـَ 

ُثَّ  السَّاَلـَ  (َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّىرسوُؿ اهلل ) فَػَردَّ  ،َفَسلَّمَ  َجاءَ  ُُثَّ  َصلَّى َكافَ 
 ،َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  َذِلكَ الرجُل  فَػَعلَ  َحَتَّ  ،ُتَصلِّ  ملَْ  فَِإنَّكَ  َفَصلِّ  اْرِجعْ  :َقاؿَ 

رَ  ُأْحِسنُ  َما بِاحلَْقِّ  بَػَعَثكَ  َوالَِّذي :الرَُّجلُ  فَػَقاؿَ   َصلَّى) َقاؿَ ف ،َعلِّْمِِن  ،َىَذا َغيػْ
 ِمنْ  َمَعكَ  تَػَيسَّرَ  َما اقْػَرأْ  ُُثَّ  َفَكبػِّرْ  الصَّاَلةِ  ِإىَل  ُقْمتَ  ِإَذا(: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 

 َحَتَّ  اْسُجدْ  ُُثَّ  َقاِئًما تَػْعَتِدؿَ  َحَتَّ  اْرَفعْ  ُُثَّ  َراِكًعا َتْطَمِئنَّ  َحَتَّ  ارَْكعْ  ُُثَّ  اْلُقْرآفِ 
 َصاَلِتكَ  ِف  َذِلكَ  افْػَعلْ  ُُثَّ  َجاِلًسا َتْطَمِئنَّ  َحَتَّ  اْرَفعْ  ُُثَّ  َساِجًدا َتْطَمِئنَّ 
 .]متفٌق عليو[ُكلَِّها
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 نبيُو التالميذ على أفَّ تكرار )ُسبحاف رِّبِّ العظيم( و)ُسبحاَف رِّب ت
الكماؿ.( ثالثاً من السنَّة، وأنَّو أدىن األعلى

  سعٍد بِن توضيُح كيفية سالـ النبِّ )صلى اهلل عليو وسلم( مبا ورد عن
ُكْنُت أَرى َرُسْوَؿ اهلِل )صلى اهلل عليو " قاؿ: ،مالك )رضي اهلل عنو(

.[رواه مسلم] "حَتَّ أََرى بَػَياَض َخدِّهِ  ،وسلم( ُيَسلُِّم َعْن َّيِْيِنِو َوَعْن َيَسارِهِ 
 أداِء الصلواِت ادلفروضِة ِف ادلساجد، وذكُر فضائِل  حثُّ التَّالميِذ على

 صالة اجلماعة.


 : أهداُف الدَّرس

. تطبيقاً صحيحاً  الصالةِ حركاِت مجيَع التلميُذ  أف ُيطبِّقَ  .ٔ
. وغريمها السُُّجودِ و  التلميُذ بّي ما يُقاُؿ ِف الركوعِ  أف ّييػِّزَ  .ٕ
ويؤدِّيها خاشعاً زلّباً ذلا.أف يعظَِّم التلميُذ شأَف الصالِة ويهتمَّ هبا  .ٖ
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 ِفي الصَّالة التََّشهُُّد :رُس اخلامسالدَّ

 

 ىو قوُلك: ِف الصَّالةالتََّشهُُّد 
 

 . َوالصََّلَواُت والطَّيَِّباتالتَِّحيَّاُت هللِ ))
 .َوَرمْحَُة اهلِل َوبَػرََكاتُو السَّالـُ َعَلْيَك أَيػَُّها النَِّبُّ 

َنا  .َلى ِعَباِد اهلِل الصَّاحِلِّيَوعَ  السَّالـُ َعَليػْ
 .((مََّداً َعْبُدُه َوَرُسْولُوَوأْشَهُد أفَّ زلَُ  ،َأْشَهُد أْف ال ِإلَو إالَّ اهللُ 

 

 ؟ َمََت يُػْقَرأُ التََّشهُّد
 

  :يُقرأُ التََّشهُّد
  .َوُيَسمَّى التََّشهُُّد األوَّؿ ،بَػْعَد الرَّْكَعِة الثَّانَِيِة ِمْن الصَّالةِ  -
َرِة ِمَن الصَّالْعَد الرَّكْ بػَ  -  .األِخرْي  التََّشهُّدُ  ِة، وُيسمَّىعِة األِخيػْ
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 :شةللُمناَق

 الفرَاغاِت التَّاليَة مبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٔس
 ........................ يُػْقَرأُ التََّشهُُّد اأَلوَُّؿ بَػْعَد الرَّْكَعةِ . ٔ      

ُر بَػْعَد الرَّْكَعةِ             ...................... يُػْقَرأُ التََّشهُُّد األِخيػْ
 ..............................تََّشهُّدٌ . بعُض الصلواِت فيها ٕ      

 ...................................................وبعُضها فيها           
 

 ،ا َتَشهَُّداِف ِف رَلُْمْوَعةالَّيت ِفْيه: َصنِِّف الصََّلَواِت ٕس
 .هٌُّد َواِحٌد ِفْ رَلُْمْوَعةوالَّيت ليَس فيها إالَّ َتشَ        

 

  ((َصالُة الظُّْهر، َصالُة الَفْجر ،ْغرََِصالُة ادل، َصالُة الَعْصر، َصالُة الِعَشاء))
 

ٌد َواِحد دان َتَشهُّ  َتَشهُّ
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ـَ   َناِسبِ لػمُ ِبَوْضِع الرَّْقِم ا لتََّشهُّدِ عباراِت اَرتِّْب  :ٖس أما
 :كلٍّ منها بالتََّسْلُسل

 

 َوَرمْحَُة اهلِل َوبَػرََكاتُوالسَّالـُ َعَلْيَك أَيػَُّها النَِّبُّ  
 مََّداً َعْبُدُه َوَرُسْولُوَوأْشَهُد أفَّ زلَُ  َأْشَهُد أْف ال ِإلَو إالَّ اهللُ، 

  َوالصََّلَواُت والطَّيَِّباتهللِ  التَِّحيَّاتُ  1
َنا َوعَ    َلى ِعَباِد اهلِل الصَّاحِلِّيالسَّالـُ َعَليػْ
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م:  ِ
 
عل  للم 

  ِنصرَ خُ  يَقبضَ  السّبابِة للتشّهد، ويكوف بأفإصبع  رفعِ  توضيُح كيفية 
تشبو حَت اإلهباـ والوسطى إصبعي وَيمع رأَسْي  ،اليد اليمىن وبنصرَ 
 ُيشرُي بالسبَّابة.و  ،احللقة

 اليت يؤشُر هبا بياُف أفَّ نظَر ادلصلي أثناء التشّهد يكوُف إىل السّبابة. 
 .توضيُح ألفاظ التَّشهُّد بأسلَو مناسٍب للتالميذ

  ُيَّة الثبياُف أفَّ الصالة الثنائية ليس فيها إالَّ تشهٌُّد واحد خبالؼ الث
.اليت فيها تشّهداف والرُّباعية


 : الدَّرس أهداُف

 َع التَشهُّد ِف الصالة.موضِ  التلميذُ  أف ُُيدِّدَ  .ٔ
ـَ ادلعّلِم والتالميذ دَ التشهُّ  التلميذُ  أف ُيفظَ  .ٕ .ويقرأه أما
لوساً صحيحاً.جُ  دِ للتشهُّ  التلميذُ  أف َيلسَ  .ٖ
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اإلِبراهِيمِّيةالصَّالُة : رُس السادسالدَّ

 

اهلل عليو )صلى الصَّالُة َعلى النَِّبِّ ىي  :اإلْبراِىيِمّيةُ الصَّالُة 
 ىي قوُلك:، و وسلم(

 

 ،اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى زُلَمٍَّد َوَعَلى آِؿ زُلَمَّدٍ ))
 َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْػرَاِىْيَم َوَعَلى آِؿ ِإبْػرَاِىْيَم،

 ،َوبَارِْؾ َعلى زُلَمٍَّد َوَعلى آِؿ زُلَمَّدٍ 
  ،َكَما بَارَْكَت َعَلى إبْػرَاِىْيَم َوَعَلى آِؿ إبْػرَاِىْيمَ 

ْيٌد رلَِْيد  .((إنََّك محَِ
 

؟اإلْبراِىيِمّيةالصَّالُة  َمََت تُػْقرأُ 
 

َوقَػْبَل  ،بَػْعَد ِقرَاءِة التََّشهُِّد اأَلِخرْيِ  اإلْبراِىيِمّيةُ تُػْقَرُأ الصَّالُة 
 .ِمَن الصَّالة السَّالـِ 
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 :شةللُمناَق

 الفرَاغاِت التَّاليَة مبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٔس
 لِّْيتَ ػَكَما صَ   ،اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى زُلَمٍَّد َوَعلى آِؿ زُلَمَّدٍ 

 َوبَارِْؾ  ،......................... َلى آؿِ ػَوعَ  ........................ َعلى
 تَ ػَكَما بَارَكْ ،..................... مٍَّد َوَعَلى آؿِ ػَلى زلَُ ػعَ 

  ......................... إنَّكَ  ،إبْػرَاِىْيَم َوَعَلى آِؿ إبْػرَاِىيمَ   َعلى

 

 : َوَرَد ِف الدَّرِس اَْسَاِف ِمْن أَْساِء األنِْبَياِء. ٕس
 َفَمْن مُهَا؟       

 

 َحْوَؿ اإلجابِة الصَِّحْيَحِة ِفْيَما يَأيت:  َدائَِرةً ِاْرِسْم : ٖس
 :)صلى اهلل عليو وسلم(تُػْقرأُ الصَّالُة َعَلى النَِّبِّ           

 

  بَعد التََّشهُِّد اأَلِخرْي  .َ    بَػْعَد الرَّْكَعِة األْوىَل . أ          
ُ
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م:  ِ
 
عل ُللم 

  ِفيها. اإلبراىيمية َمْوِضِع الصالةِ  عمليَّاً َوبيافُ  تطبيُق الصالة 
  بأسلَو مناسٍب للتالميذ. اإلبراىيمية الصالةِ توضيُح ألفاظ

  حثُّ التالميذ على الصَّالة على النبِّ زلمٍد )صلى اهلل عليو وسلم( عند
كما قاؿ )صلى اهلل عليو وسلم(:   ،وبياف أجِر ذلك ،ذكره أو َساِع اَسو

 طَّ َعْنُو َوحَ  ،اهلُل َعَلْيِو َعْشَر َصَلَواتٍ َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َواِحَدًة َصلَّى
، وصالُة اهلِل حباف، وصّححو شعيب األرناؤوط[ وابن والنسائي أمحد ]رواه َخِطْيئات َعْشرَ 

تعاىل على عباده رمحُتو ذلم وثناُؤُه عليهم.



 : أهداُف الدَّرس

.الصالَة اإلبراىيمية التلميذُ  أف ُيفظَ  .ٔ
 ِف الصالة. الصالِة اإلبراىيميةَع موضِ  التلميذُ  أف ُُيدِّدَ  .ٕ
بّي اجللوس للتشّهد األوؿ وماذا يقوُؿ فيو،  التلميذُ ُّيَيػَِّز أف  .ٖ

واجللوس للتشهد الثاِّن وماذا يقوؿ فيو.

  )صلى اهلل عليو وسلم(على الصالِة على النَّبِّ  التلميذُ  أف يعتادَ  .ٗ
.)صلى اهلل عليو وسلم(كلما طرؽ َسَعو ذكرُُه 
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 مُِبطِالُت الصَّالة :الدَّرُس السَّابع

 

 َها:أمهُّ تَػْبُطُل الصَّالُة بِأُُمْوٍر 
 

 .األْكل .ٔ
          .الشُّْرَ .ٕ
 .الَكالـ .ٖ
                .الضَِّحك .ٗ
 .انِْتَقاُض الُوُضْوء .٘
 .احَلرََكُة الَكِثرْيةُ  .ٙ
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 :شةللُمناَق

َلَها، فَػَهْل َفِمِو ِقْطَعُة َحْلَوى فََأكَ  : َصلَّى َعْمرٌو َوِف ٔس
 ؟ َوِلِماَذا؟َصالتُو َصِحيَحة

 

 الفرَاغاِت التَّاليَة مبَا يُناِسُبها ِمَن الَكِلَمات: ِاْمأل: ٕس
 ........................أو .........................ػػوُء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُض الُوضُ ػػػػػػػػػػينَتقِ 

 ..........................أو.............. .............أو
 

ْن ُمْبِطالِت َلوِّْف الشَّْكَل الَِّذي َُيَْتِوي َعَلى ُمْبِطٍل مِ  :ٖس
 : الصَّاَلة

  

 سالتنَػفُّ  الَكالـَ الَعينّي تَػْغميضُ  الضَِّحك
 اأَلْكل الُعطَاس الشُّْرَ التَّثاُؤَ
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 التَّالَِية: اجُلَملِ كتابَة  أِعدْ  :ٖس
.عليها أْف أحافظَ الصالُة عبادٌة جليلة؛ َيُب عليَّ  .ٔ

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


.عمداً   ِمْن ُمْبِطالِت الصَّالةالً ال أَفْػَعُل ُمْبطِ  .ٕ
        ................................................................................



ْفُروَضِة َعَليَّ إَعاَدُة الصَّالِة ادل َتَِبُ  .ٖ

.بَِأَحِد ُمْبِطالِت الصَّالة إَذا َبطََلتْ      
          ................................................................
          ................................................................
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م:  ِ
 
عل ُللم 

  معىن عبارة مبطالت الصالةبياُف. 
  ُكلِّ ُمبطٍل من مبطالِت الصالِة بشكٍل بسيط. شرح

  أفَّ الضحك الذي يُبطُل الصالَة ىو الضحك ادلصحَو بصوت بياُف
. التبسُِّم فال يُبطُل الصالة)قهقهة(، أما رلّرُد 

  ادلتواليُة اخلارجُة َعِن أفَّ احلركة اليت تُبطُل الصالَة ىي احلركة الكثرية بياُف
ادلألوؼ. 

  حضور القلب )اخلشوع( عند أداء الصالة. ضرورةبياُف 


 : أهداُف الدَّرس

الصالة.  مبطالتِ  بعضَ  التلميذُ  أف يذكرَ  .ٔ

 الصالة. مبطالتِ  التلميذُ  أف َيتنبَ  .ٕ
 الصالة. وبطالفِ الصالة  مبطالتِ بّي  التلميذُ  أف يربطَ  .ٖ
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م ِ
 
ل ع  شرى للم  ُب 

 

أطفاَؿ  كعلى تَػْعليمباألجِر العظيم  -مأخي ادلعلِّ -أْبِشْر 
لُو مثُل أجِر كاَف ِعلمًا   فإفَّ َمْن علَّمَ ، عقيدِتم ودينهم ادلسلمّيَ 

ِف احلديث الذي - وسلم( عليو اهلل )صلىكما صحَّ عنو   فاِعِلِو،
ـُ مسلم فَ َلُو ِمْثُل أْجِر  َمْن َدلَّ َعَلى َخْيرٍ : »-رواه اإلما

َمْن َدَعا ِإلى ُىدًى َكاَن َلُو ِمَن »، وِف روايٍة لو أيضاً: «فَاِعِلو
ُقُص ذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشيئاً  .«اأَلجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعُو ال يَ ن ْ

لِّ الُقرباِت عنَد اهلِل تعاىل إْف وعمُلك أخي الكرمي من أج
ن قَ ْوالً  َأْحَسنُ  َوَمنْ }صحَّت نيَّػُتك، قاؿ تعاىل   ِإَلى َدَعا مِّمَّ

 . [ٖٖ]فصلت:  {اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  ِإنَِّني َوقَالَ  َصاِلحاً  َوَعِملَ  اللَّوِ 
 فيالنَّ  مبعىن استفهاـٌ  ىذاقاَؿ بعُض ادلفسرين ِف تأويلها: )

 ِإىَل  َدَعا شلَّنْ ) وحالةً  وطريقةً  اً كالم أحسنُ  دَ حَ أَ  ال: أي ،رادلتقرِّ 
توحيد اهلل وُحسِن ب فَأَمَرىم الغافلّي، ووعظ اجلاىلّي بتعليم( اللَّوِ 

]تيسري الكرمي الرمحاف ِف تفسري  ( عنو اهلل هنىوما  ن الشرؾِ ع َوَزَجَرىم ،توعباد

  .كالـ ادلّناف للسعدي[
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ِف ىذا الزماف! زماُف الغربة الذي أخب  بل إفَّ أجَرؾ مضاعفٌ 
إنَّ قائاًل:  (ادلصدوؽ )صلواُت اهلِل وسالُمو عليو الصاِدؽُ  عنو

 ،ِلْلُغَربَاءِ  َفُطوَبى َبَدَأ، َكَما َغرِيًبا وسيَ ُعودُ  َغرِيًبا، َبَدأَ  اإِلْساَلمَ 
 ِإَذا ُيْصِلُحونَ  الَِّذينَ : َقاؿَ  اْلُغَربَاُء؟ مُ ىُ  َوَمنْ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا: ِقيلَ 

 .[صحيح نٌ سَ حَ  حديثٌ  ]أخرجو الّتمذي وقاؿ: النَّاسُ  َفَسدَ 
أَْبِشر ال َتزْف و ف يك إال تلميٌذ واحدٌ على يدَ  حَت لو مل يهتدِ و 

 عليو اهلل )صلى في الصحيحِّي أفَّ رسوَؿ اهللِ باخلري الكثري، ف
 ِبكَ  اللُ  يَ ْهِدي أَلنْ  فَ َواللِ »لعليٍّ )رضي اهلل عنو(: قاَؿ  وسلم(

رٌ  َواِحداً  رَُجالً  َعمِ  ُحْمرِ  ِمنْ  َلكَ  َخي ْ  .«الن َّ
ادلعلِِّم أّنَك ِف دعوتك تسرُي على ُخطى منػزلًة ويكفيَك 

اّلذي أمرُه احلقُّ سبحانو أف يقوَؿ  وسلم( عليو اهلل )صلى الكبري
 َعَلى اللَّوِ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي َىِذهِ  ُقلْ }مَّي ِمن بعده: لمعلِّ ل

{ اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّوِ  َوُسْبَحانَ  ات َّبَ َعِني َوَمنِ  أَنَا َبِصيَرةٍ 
، فال تبتئس مبا قد يصيُبك ِف سبيل اهلِل ِمْن أَلَْواِء [ٛٓٔ]يوسف: 

 .وديعُ  إال بو ئتَ جِ  ما مبثلِ  أحدٌ  يأتِ  ملالطريق، فإنِّو 
َِّ العادلّي وآخُر دعوانا أْف احلمُد هللِ    ر

 على نبيِّنا زلمٍد وعلى آلو وصحبو أمجعّي وصلِّ اللهمَّ 





ÌÈfi^n÷]<Ì√f�÷]





