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حقوق طباعة ونرش واستخدام هذا الكتاب وما يرتبط به من حمتوى تعليمي أو إثرائي أو داعم حمفوظة مجيعًا لوزارة التعليم باململكة العربية 
السعودية، وُيمنَع منعًا باتًا بيعه أو نسخه أو التربع به أو استخدامه أو إعادة طباعته أو إنتاجه أو مسحه ضوئيًا أو أي جزء منه بأي شكل وأية 

وسيلة كانت، ويقترص استخدامه عىل املدارس التابعة للوزارة واملرخصة باستخدامه فقط.
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 فهذا  كتاب الدراسات اإلسالمية املتضمن ملادة التوحيد، ومادة الفقه والسلوك، للصف الثالث االبتدائي، 
الفصل الدرايس الثاين، وتكمن أمهية مادة التوحيد أهنا تعرف الطالب بربه خالقه ورازقه الذي جيب إفراده 
بالعبادة وحده ال رشيك له، ومادة الفقه والسلوك يتعلم الطالب من خالهلا أحكام الدين وأنواع العبادات 
وصفاهتا الصحيحة مع ربط املتعلم بالتطبيق العميل الذي حيتاجه يف حياته، مع العناية بتعليم الطالب وتوجيهه 

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

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

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

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

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

التمرن عىل أساسات الدرس، واملشاركة الفاعلة، حتت توجيه املعلم.

الفاضل معلم املادة:
الفاضلة معلمة املادة:

ُتعّد العناية بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق 
هذا اهلدف من خالل متابعة الطالب/ الطالبة إلتقان كتابة الكلامت والنصوص الواردة يف هذا الكتاب، كام 
وتكليف  وحدة،  كل  هناية  عند  تعبريي(  نص  رشيف،  حديث  كريمة،  آية   ( نصوص  ثالثة  اختيار  يمكنكم 

الطالب/ الطالبة بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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أخي الكريم : ويل أمر الطالب
إنه بقدر متابعتك البنك، وحرصك عىل تفوقه، وتواصلك مع معلم الصف يف املدرسة يكون ابنك أكثر 

انتفاًعا بام تعلمه، وأكثر تفاعاًل، وأوضح فهاًم، وأجود تطبيًقا بإذن اهلل تعاىل.
والذي ُنؤِمُلُه أن يكون ما يتعلمه يرسم له طريق سعادته يف الدنيا واآلخرة، وأن يكون ابنك َلبِنًة صاحلًة يف 

بناء جمتمعه وحتقيق طموحاته.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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)التوحيد(
الوحدة االأولى: اأَْرك�ُن ااْلإ�ْصالِم

ـوُم َرَمـ�ضـاَن.الدر�س االأول ١٢�ضَ

١٤َحجُّ َبيِت اهلِل الَحراِم.الدر�س الث�ني

الوحدة الث�نية: االإِيَم�ن

١8اأَْرَكاُن اإلإِيَماِن.الدر�س الث�لث

٢١اإلإِيَماُن ِباهلِل َتَعاَلى.الدر�س الرابع

الَمالِئَكِة.الدر�س الخ�م�س ٢٦اإلإِيَماُن ِبِ

الفهارس
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)الفقه وال�ضلوك (
اَلِة و�ُصُروُطه� الوحدة االأولى: َمَك�َنُة ال�صَّ

الة )٢(.الدر�س االأول 3٢�ُضُروُط ال�ضَّ

الوحدة الث�نية: اآَداُب ُدُخوِل الـَم�ْصِجد
38اآَداُب ُدُخوِل الـَم�ْضِجد والخروج منه.الدر�س الث�ني

الُة الَجَم�َعة الوحدة الث�لثة: �صَ
الُة الَجَماَعة.الدر�س الث�لث ٤٤�ضَ

الوحدة الرابعة: اآيُة الُكر�ِصيَّ
٤8اآَيُة الُكر�ِضّي ) ١ (.الدر�س الرابع

٥0 اآَيُة الُكر�ِضّي ) ٢ (.الدر�س الخ�م�س

ع�ُء الوحدة الخ�م�صة: الدُّ
عاء.الدر�س ال�ص�د�س ٥٤عبادُة الدُّ
عاِء واأوَقاُت اإل�ضِتَجابِة.الدر�س ال�ص�بع ٥8اآداُب الدُّ





�أواًًل
 �لتوحيد





�أَْركاُن �اًْلإ�ْسالِم�أَْركاُن �اًْلإ�ْسالِم
�لوحدُة �اًلأُولى

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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)1( �سورة �لَبَقرة، �آية :183.

)٢( �أخرجه �لبخاري برقم 38 وم�سلم برقم 760.

ْوِم: َدِليُل ُوُجوِب �ل�سَّ
ِه َتعالى:﴿ َقوُل �للَـّ

﴾)1(. َوَمْعنى ُكِتَب: ُفِر�َض. 

َتعالى  ِه  للَـّ �اًلإْخــال�ــُض  ِفيها  َيِجُب   ُ ِعــبــاَدُةُ ياُم  �ل�سِّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِة �لنَّ َو�لُمتاَبَعُة ل�ُسنَّ

ْوِم  َمْعَنى �ل�سَّ
ر�ِت ِمن ُطُلوِع �لَفْجِر  ر�ِب َوَغْيِرِهما ِمَن �لُمَفطِّ عاِم َو�ل�سَّ   َتْرُك �لطَّ

ًبا �إِلى �هلل تعالى. ْم�ِض َتَقرُّ �إلى ُغُروِب �ل�سَّ

َصـوُم َرَمـضـاَن�لدر�ض �اًلأول
ر�بط �لدر�ض �لرقمي

www.ien.edu.sa

1

ُل �ل�سوم:  َف�سْ
اَن، �إِيَماًنا َو�ْحِت�َساًبا، ُغِفَر َلُه  اَم َرَم�سَ قال ر�سول �هلل �: »َمْن �سَ

َم ِمْن َذْنِبِه «)٢(. َما َتَقدَّ
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َوُتْغَلُق �إِ�ساءة ِة،  �ْلَجنَّ ــو�ُب  ْب �أَ ُتْفَتُح  َرَم�ساَن  �َسْهِر  ِفي 
ْهِر �لَعِظيِم.   اِر، َفما �أ�ْسَعَدَنا ِبَهذ� �ل�سَّ �أَْبو�ُب �لنَّ

  

ْبِر اَعِة َو�ل�سَّ َتْقَوى �هلِل�لتَّر�ِويَح�لطَّ

بالتَّعاوِن َمَع َمجُموَعِتي �أَْمالأُ �لَفر�غاِت �اًْلآتَيَة ِبما ُينا�ِسُبها ِمَن �لَكِلماِت:

لِّي ...........................................  ِفي َرَم�ساَن.  �أ. �أََنا �أُ�سَ
ياُم �َسَبُبُ ِفي........................................................ ب. �ل�سِّ

ي �لُم�ْسِلَم َعلى ....................................................... ياُم ُيَربِّ جـ. �ل�سِّ

وُمُه �لُم�ْسِلُموَن ِفي َجِميِع �أَْنحاِء �اًلأَْر�ِض؟ ْهُر �لَِّذي َي�سُ 1  ما �ل�سَّ

ْوِم؟ 2  ما َمْعَنى �ل�سَّ  
ياِم. ِليَل َعلى ُوُجوِب �ل�سِّ 3   �أْذُكُر �لدَّ

التقويم

نشاط
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َحجُّ َبيِت اهلِل الَحراِمالدر�س الثاني
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

٢

ِه َتعالى  ُ َيِجُب ِفيها اإلإْخال�ُس للَـّ  الَحجُّ ِعباَدُةُ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِة النَّ َوالُمتاَبَعُة ل�ُسنَّ

)1( �سورة �آل عمر�ن، �آية :97.
)٢( �أخرجه �لبخاري برقم )1683(، وم�سلم برقم )1349(.

 َمعَنى َحجِّ َبْيِت اهلِل الَحراِم:
ًبا اإِلى اهلِل. َمِة ِفي اأَ�ْسُهِر الَحجِّ إِلأَداِء الَمنا�ِسِك َتَقرُّ َة الُمَكرَّ ُه اإلى َمكَّ َوجُّ    التَّ

: ِليُل َعلى ُوُجوِب الَحجِّ  الدَّ
.)1(﴾ َقوُل اهلِل َتعالى: ﴿

: ُل اْلَحجِّ  َف�سْ
�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص: ِليُل َقوُل الرَّ ِة، َوالدَّ الَحجُّ الَمْبُروُر َجزاوؤُُه ُدُخوُل الَجنَّ

ُة«)٢(. »َوالَحجُّ الَمْبُروُر َلي�َس َلُه َجزاُءُ اإإلَّ الَجنَّ
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�ْلَحجُّ ِفيِه �ْجِتماُع �ْلُم�ْسلِِميَن ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َوَتعاُرُفُهم �إِ�ساَءة
ُهم. وَتعاُوُنُهم وَتو�دُّ

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

وُم �لُم�ْسِلُموَن ِفي �َسْهِر ِةَي�سُ ِذي �لِحجَّ

اَن�لَحجُّ �لَمْبُروُر َلْي�َض َلُه َجز�ٌء �إاًلَّ َرَم�سَ

ُةَيُحجُّ �لُم�ْسِلُموَن ِفي �َسْهِر �لَجنَّ

1 نشاط
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   �أ. �أُْكِمُل �ْلَفر�َغ ِبما ُينا�ِسُب:
................................................. َتعالى  �هلُل  َف  �َسرَّ
ِريَفْيِن  ِلْلَحَرَمْيِن �ل�سَّ َتُكوَن ر�ِعَيًة  ِباأَْن  َمها  َوَكرَّ
َبْيِت �هلِل �ْلَحر�ِم  َتْفَخُر ِبخدَمِة ُحجاِج  َوِهــَي 
�ِر َم�ْسِجِد َر�ُسوِل  َمِة، َوُزوَّ َة �ْلُمَكرَّ و�لمعتمِريَن بَمكَّ

ِة. �هلِل � في �ْلَمِديَنِة �لَنَبِويَّ

ُد َثالَثًة ِمْن ُجُهوِد وطني �لمملكة �لعربية  عاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي ُنَعدِّ ب. ِبالتَّ
اِج؟ �ل�سعودية ِفي ِخْدَمِة �ْلُحجَّ

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

٢نشاط

ِه �لَحر�ِم؟ 1  ما َمْعَنى َحجِّ َبْيِت �للَـّ

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

. ِليَل َعلى ُوُجوِب �لَحجِّ 2  �أْذُكُر �لدَّ
..........................................................................................................

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

3   �لَحجُّ َلُه َف�ساِئُل َكِثيَرٌة، �أَْذُكُر و�حدًة ِمْنها:
..........................................................................................................

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

1.2.2 تقديم خدمات ذ�ت جودة عالية للحجاج و�لمعتمرين.
. من �أهـد�ف �لروؤية:

�لربط مع روؤية 2030

التقويم
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�اًلإِيَمان�اًلإِيَمان
اِنيُة �لوحدُة �لثَّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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ْر�ُض �لثالث3 َأْرَكاُن اإِليَماِن�لدَّ

ِليُل َعَلى �أْرَكاِن �اًلإيَماِن �ل�ِستَِّة:  �لدَّ
ِبيِّ   َف�َساأََلُه  اِب  �أَنَّ ِجْبِريَل � َجاَء �إَِلى �لنَّ   َعْن ُعَمَر ْبِن �لَخطَّ
َوُر�ُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَماَلِئَكِتِه  ِباهلل  ِمَن  ُتوؤْ »�أَْن   : َفَقاَل  �اًلإيَماِن  َعِن 

ِه «)1(. َو�لَيْوِم �اًلآِخِر َوُتوؤِمَن ِبالَقَدِر َخْيِرِه َو�َسرِّ

)1( أخرجه مسلم برقم )8(.

ُة َمعِرَفِة �أَْرَكاِن �اًلإِيَمان: �أََهميَّ

يُن. 11 �أَنََّها �لَقو�ِعُد و�اًلأُ�ُس�ُض �لَِّتي ُبِنَي َعليَها �لدِّ

22 �أَنََّها �أَْعَظُم �لَو�ِجَباُت �لَِّتي َيِجُب َعلى �لُم�ْسِلِم َتعّلُمها.

اِلَحُة اًَل ُتْقَبُل ِعْنَد �هلِل �إاًِلَّ َبْعَد �اًلإِيَماِن ِبَها. 33    �أَن  �اًلأَْعماُل �ل�سَّ

ر�بط �لدر�ض �لرقمي

www.ien.edu.sa
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نشاط

�أَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �لَحِديِث �ل�ْساِبِق �أَْرَكاَن �اًلإيَماِن، ُثمَّ �أْكُتُبَها ِفي �لَفَر�َغاِت 
�لتالية:

ِمياِن ْرَكاُن �اًلإ �أَ

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

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

.3.........................................................................................................................................

.4.........................................................................................................................................

.5.........................................................................................................................................

.6.........................................................................................................................................



20

1 ��أَْماَلأُ �لَفَر�َغاِت ِبَما ُيَنا�ِسُبَها ِمَن �لَكِلَماِت �لتالية ح�سَب ما َجاَء في 
حديِث جبريَل �:

�ُسِل  ـــ  ِباهلِل ـــ  ِبالَماَلِئَكِة ـــ  ِبالُكُتِب ـــ  بالَقَدِر ـــ �اًلآِخِر ( )  ِبالرُّ
�أَْرَكاُن �اًلإيَماِن ِهَي:

11 �اًلإيَماُن .........................................................................................

22 �اًلإيَماُن .........................................................................................

33 �اًلإيَماُن .........................................................................................

44 �اًلإيَماُن .........................................................................................

55 �اًلإيَماُن ِبالَيْوِم ........................................................................

ِه. 66 �اًلإيَماُن ....................................................................... َخْيِرِه َو�َسرِّ

ُل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي �لَعُموِد )�أ( ِبَما ُيَنا�ِسُبَها ِفي �لَعُموِد )ب(: 2 �أَ�سِ
بب�أ�أ

ِمَن �اًلإيَماِن ِبالَماَلِئَكِة

 اًلإيَماُن ِبِجْبِريَل�

اِر ِة َو�لنَّ �اًلإيَماُن ِبالَجنَّ

ِمَن �اًلإيَماِن ِبالَيْوِم �اًلآِخِر

ِمَن �اًلإيَماِن ِبالُكُتِب

�اًلإيَماُن ِبالُقْر�آِن �لَكِريِم

التقويم
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ْر�ُض �لر�بع اإِليَماُن ِباهلِل َتَعاَلى�لدَّ
ر�بط �لدر�ض �لرقمي

www.ien.edu.sa

َجِميَع  َوَخــَلــَق  َخَلَقَنا  ــِذي  �لَّ    َمــِن 
�لَمْخُلوَقاِت؟

ْيَر ِفي     َمِن �لَِّذي َرَزَقَنا َوَيْرُزُق �لطَّ
َمَك ِفي �لَماِء؟ َماِء، َو�ل�سَّ �ل�سَّ

   َمِن �لَِّذي َنْدُعوُه َواًل َنْدُعو �أََحًد�  
َغْيَرُه؟

4
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َفاِت.  ِة َوَما َلُه ِمْن �اًلأَ�ْسَماِء َو�ل�سِّ ِة َو�اًلأُُلوِهيَّ ُبوِبيَّ �إْفَر�ُد �هلِل َتَعاَلى ِبالرُّ

ْرُف َجِميع �أَْنَو�ع �لِعَباَدِة هلِل َوْحَدُه اًَل �َسِريَك َلُه. �سَ
ِمْثُل: �أاًلَّ َن�ْسُجَد �إاًلَّ هلِل، َواًَل َنْدُعَو �إِاًلَّ �هلَل.

ِلَجِميِع  ُر  �ْلُمَدبِّ �ْلَماِلُك  �ِزُق  �لرَّ �ْلَخاِلُق  ُهَو  َوْحَدُه  �هلَل  ِباأَنَّ  َو�اًْلإْقَر�ُر  �ْلِعْلُم 
�ْلَمْخُلوَقاِت.

ِمْثُل: �اًْلإْقَر�ِر ِباأَنَُّه اًَل َخاِلَق �إِاًلَّ �هلُل، َواًَل ُيْحِيي �ْلَمْوَتى �إِاًلَّ �هلُل.
 وَهَذ� �اًلإْقَر�ُر اًلَيْكِفي في �اًلإيمان، َبْل اًَل ُبدَّ ِمْن �إْخاَل�ِض �لِعَباَدِة هلِل 

ًد�. َوْحَده َكْي َيُكوَن �لَعْبُد ُموؤِمًنا ُمَوحِّ

  َمْعَنى �اًلإيَماِن ِباهلِل 

ِة  ُبوِبيَّ   َمْعَنى �إفَر�د �هلِل ِبالرُّ

ة، َكَما  َبويَّ نَّة �لنَّ َفاِته، �لمْذكورِة ِفي �لُقْر�آِن �لَكِريِم، و�ل�سُّ �إْثَباُت �أَ�ْسَماِء �هلِل َو�سِ
َيِليُق باهلِل �ُسْبَحاَنه.

يرِ،  َو�لَب�سِ ِميِع،  �ل�سَّ ِمْثُل:  �لُح�ْسَنى،  �هلِل  ِبَها:�أَ�ْسَماُء  َفالُمـَر�ُد  �اًلأَ�ْسَماُء،  ا  �أَمَّ
ْحَمِن، َو�لَعظيِم، َوَغْيِرَها. و�لَعِليِم، و�لرَّ

ِر،  ْمِع، َو�لَب�سَ َفاُت �هلِل �لُح�ْسَنى، ِمْثُل: �ل�سَّ َفاُت َفالُمـَر�ُد ِبَها: �سِ ا �ل�سِّ و�أَمَّ
ْحَمِة، َو�لَعَظَمِة، َوَغْيِرَها. َو�لِعْلِم، َو�لرَّ

ِة    َمْعَنى �إفَر�ِد �هلِل ِبااًلأُلوِهيَّ

َفاِت    َمْعَنى �إفَر�ِد �هلِل بااًلأ�ْسَماِء و�ل�سِّ
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اِبقة: اَلثِة �ل�سَّ ِليُل َعلى �أنو�ِع �لتوحيِد �لثَّ �لدَّ
 َقوُل �هلِل تَعالى: ﴿    

.)1( ﴾

�ْسَماِء  �أَ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي ِفي َجْمِع َع�َسَرٍة ِمْن  �أتَّ ُمَعلِِّمي  ِباإ�ْسَر�ِف 
َفاِته. �هلِل َو�سِ

)٣( �سورة �لنحل، �آية: 97. )1( �سورة �لفاحتة، �آلآيات: ٢-5.    

)٤( �سورة حممد، �آية: 1٢. )٢( �سورة �آلأنعام، �آية: ٨٢.    

1 نشاط

َفو�ِئُد �اًلإِيَماِن باهلِل تَعاَلى:
وُل �اًلأَْمِن و�لِهَد�يِة، َقاَل َتَعاَلى: ﴿      1  ُح�سُ

.)٢(﴾  

نَيا و�اًلآِخَرة، َقاَل َتَعاَلى: ﴿   َعادَة ِفي �لدُّ َبُة، و�ل�سَّ يِّ 2  �لَحَياُة �لطَّ

.)٣(﴾

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ﴿ َتَعاَلى:  َقاَل  ار،  �لنَّ ِمن  َجاُة  و�لنَّ ِة،  �لَجنَّ ُدُخــوُل    3

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾ )٤(.
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اََلَثِة: ْوِحيِد الثَّ ا َيلي َما َتُدلُّ َعَلْيِه ِمْن اأَْنَواِع التَّ ُن اأََماَم ُكلِّ اآَيٍة ِممَّ اأَُبيِّ

َقاَل اهلُل تَعالى:

.)1(﴾ ﴿ 

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

َقاَل اهلُل تَعالى: 
.)2(﴾ ﴿

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

َقاَل اهلُل تَعالى:
.)3(﴾ ﴿ 

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

َقاَل اهلُل تَعالى: 
.)4(﴾ ﴿

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

)2( �سورة �لبقرة، �آية:21. )1( �سورة �ألأعر�ف، �آية:54.    
)4( �سورة �ل�سورى، �آية:11. )3( �سورة �لذ�ريات، �آية:56.    

٢نشاط
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1 َما َمْعَنى �اًلإيَماِن ِباهلِل؟
..............................................................................................................................................................................

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

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

2 َما جَز�ُء �اًلإيَماِن ِباهلِل َتَعاَلى؟
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

التقويم
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ْر�ُض �لخام�ض5 �لدَّ
ر�بط �لدر�ض �لرقمي

www.ien.edu.sa

  �لـمَر�ُد ِبالَماَلِئَكِة

َمْخلوَقاُتُ َعِظيَمُةُ، خَلَقَها �هلُل من ُنوٍر، اًل َيْع�سوَن �هلَل َما �أَمَرُهْم وَيْفَعلوَن 
َما ُيوؤَمُروَن.

  َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالَماَلِئَكِة 
َفاِتِهم  ِديُق ِبُوُجوِد �لَمالِئَكِة �لِكَر�ِم، َوِبَمْن َعِلْمَنا ِمْن �أَ�ْسَماِئِهم َو�سِ �لتَّ�سْ

َو�أَْفَعاِلِهم.

ليُل على وجوِب �اًلإيماِن بالمالئكِة، َقوُل �هلِل تَعالى:    �لدَّ
﴿

.)1(﴾

)1( �سورة �لبقرة، �آية:٢٨5.  

  �أْعَماُل �لَماَلِئَكِة �لِكَر�م
�لمالِئَكُة َكِثيُرون، ولهم �أعماُلُ منَها:

1 �لنزوُل بالَوْحِي، وهو عمُل ِجْبِريَل �.

. 2 ِكَتابُة �اًلأعماِل، وهو عمُل �لَحَفَظِة 

اإِليَماُن ِبِالَمالِئَكِة 
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ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   َتعاَلــى:﴿ٱ   �هلُل  قــاَل 
ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾)1(.

�َعَلى�َعَمٍل�ِمْن�َأْعَماِل�اْلَمالِئَكِة: َأْسَتْخرُج�اآليَة�الَِّتي�َتُدلُّ
................................................................................................................................................................................

)1( �سورة ق، �آية: 16-1٨.

 نشاط

َفو�ِئُد �اًلإيَماِن بالَمالِئَكة
1  �لِعْلُم ِبَعظَمِة �هلِل َتعاَلى، اًِلأنَّ َعظَمَة �لَمخُلوِق َدليٌل َعلى َعظَمِة �لَخاِلق.

2  �ُسْكُر �هلِل َتعاَلى َعلى َت�ْسِخيِر �لِمالِئِكِة ِلِحْفِظ َبِني �آَدم.

ُنوؤِمُن ِباأنَّ �لَمالِئَكَة �لَحَفَظَة َيْكُتُبوَن �أَْعَماَل 
�لِعَباِد.

�إِ�ساَءٌة
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1 َما َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالَمالِئَكِة؟
...............................................................................................................................................................................

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

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

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

ُد َبْع�َض �أَْعَماِل �لَمالِئَكِة. 2 �أَُعدِّ
...............................................................................................................................................................................

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

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

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

التقويم
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ثانًيا
ُلوُك  الِفْقُه وال�سُّ
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اََلِة  اََلِة َمَكاَنُة ال�سَّ َمَكاَنُة ال�سَّ
و�ُسُروُطهاو�ُسُروُطها

اْلوْحَدُة األأولى

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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ُه َتَعاَلى: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ )1(. َقاَل اللَّ
الُة إاِل بِِه  الِة الذي ال َتِصحُّ الصَّ  َيَتَِضُح مَن َهِذِه اآلَيِة الَشرٌط السابع من ُشُروِط الصَّ

ابُع: دخول الوقت. الشرُط السَّ

ِمن ُطُلوِع الَفْجِر الثَّانِي

ْمِس)٢( ِ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 موقوتًا: مؤقتًا بوقت ال يجوز تقديمها وال تأخيرها عنه.
)2( ومعنى زوال الشمس: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء ثم تميل من جهة الشرق إلى الغرب.

)3( يحسب الظل بعد فيء الزوال، والمراد بفيء الزوال: الظل الباقي عند زوال الشمس.

(٣)

فيء الزوال

طول العصاطول الظل مثل 
يفء الزوال

1 م
1 م

دخول وقت
�ساَلة الظهر

خروج وقت �ساَلة الظهر
دخول وقت �ساَلة الع�سر

ْر�ُس األأول1 الة )٢(الدَّ ُشُروُط الصَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ْهِر  ِمن ُخُروِج َوْقِت الظُّ

ْمِس  ِمن ُغُروِب الشَّ

ْمس.  إَِلى اْصِفَراِر الشَّ

َفُق اأَلْحَمر.  إَِلى َأْن َيِغيَب الشَّ

فيء الزوال

ظل القائم كطوله

1 م
خروج وقت �ساَلة الظهر
دخول وقت �ساَلة الع�سر

َوْقُت
َصاَلِة
الَعْصر

َوْقُت
َصاَلِة

الَمْغِرب

َوْقُت
َصاَلِة

الِعَشاء

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

َفِق اأَلْحَمِر )1( إَِلى نِْصِف الَّلْيل.  ِمن َمِغيِب الشَّ
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ُد بدايَة وقِت صالِة العشاِء في منطقتِي ووقَت نهايتِِه  أحدِّ

ْقِويِم: اهِر في التَّ مْن خالِل التَّوقيِت الظَّ

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

١٠
مجادي األوىل(٥)

١٤٤٤هـ
١٨

ديسمرب (١٢)
2022

األحــد
Sun

ع�ساءمغربع�سرظهر�سروقفجر

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

١نشاط
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الِة ُشُروٌط تِْسَعٌة ال َتِصحُّ إاِلَّ بَِها: َأتعاوُن َمَع َمجُموَعتي وُأكمل: لِلصَّ

ُد أوقات الصلوات في الفراغات التالية: ُأحدِّ

اإلْساََلُم

وقت صاَلة الفجر: من ........................................................  إلى ........................................................ 

وقت صاَلة الظهر: من ........................................................  إلى ........................................................ 

وقت صاَلة العصر: من ........................................................  إلى ........................................................ 

وقت صاَلة المغرب: من ...................................................  إلى ........................................................ 

وقت صاَلة العشاء: من ........................................................  إلى ........................................................ 

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

ُدُخوُل الَوْقِت

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

َسْتُر الَعْوَرِة

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

ْمِييُز التَّ

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

ُة يَّ النِّ

1

1

٢

٣

٤

٥

٤

7

٢

٥

8

٣

6

9

٢ نشاط

3 نشاط
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ُح الَخَطَأ ِفي الَمَواِقِف اآلتيِة: 11  ُأَصحِّ

ِحيحال�َمْوِقف الَتّ�سْ

لَّى �سعٌد عك�َض الِقْبلَِة �سَ

ْم�ِض ٌد اْلَمْغِرَب َقْبَل ُغُروِب ال�سَّ لَّى ُمَحمَّ �سَ

22  عدد ُشُروٌط الصالة تِْسَعٌة،فإذا صليت بدون تحقيق أحد هذه الشروط فهل 
صالتك صحيحة؟

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

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

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

التقويم
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اآَداُب ُدُخوِل اآَداُب ُدُخوِل 
الـَم�ْسِجدالـَم�ْسِجد

الوحدة الثانية

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل : َعـْن َأبِي ُهــَرْيَرَة  َأنَّ النَّ

» َأَحــبُّ الباِلِد إَِلى اللِه َتَعاَلى َمَساِجُدَها « )1(.

ِباأَِيّ الَقَدَمْيِن َيْبَداأُ هذا ال�َساَب ِعْنَد ُدُخوِل ال�َم�ْسِجِد؟

َيْبَدُأ ِعْنـَد ُدُخـــوِل الـَمْسِجِد بَِقـَدِمه .......................

الَّلُهمَّ اْفَتْح ِلي اأَْبَواَب َرْحَمِتك(٢) ويقول: 

وِباأَِيّ الَقَدَمْيِن َيْبَداأُ ِعْنَد الُخُروِج ِمَن ال�َم�ْسِجِد؟ 

َيْبَدُأ ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الـَمْسِجِد بَِقَدِمه ......................

ِلك(٢) ُلَك ِمْن َف�سْ الَّلُهمَّ اإِِنّي اأَ�ْساأَ ويقول: 

)1( أخرجه مسلم برقم )671(.

)2( أخرجه مسلم برقم )713(.

آَداُب ُدُخوِل الـَمْسِجد والخروج منهالدر�س الثاني2
رابط الدر�س الرقمي

َفْضُل الـَمْسِجِد:

آَداُب الدخول إلى الـَمْسِجِد والخروج منه:

www.ien.edu.sa
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ُيقاُل ِعْنَد ُدُخوِل 
الـَم�ْسِجِد

ُيقاُل ِعْنَد 
الُخُروِج ِمَن الـَم�ْسِجِد

َة الَم�ْسِجد. ِلّي َتِحيَّ اأُ�سَ  	
اأَْقَراأُ الُقـْراآَن الَكـِريم.  	

اأَْذُكُر اهلَل َعزَّ َوَجـّل.  	

الهدوُء ِفي الـَمْسِجِد

اَلة؟ َماَذا َأْفَعُل إَِذا َدَخْلُت اْلـَمْسِجَد َقْبَل إَِقاَمِة الصَّ
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ُلوَكاِت التاليِة َداِخَل الـَمْسِجِد؟ َما َرأيَُك في السُّ

1 إِْلَقاُء َأْوَراٍق َأْو َمَناِديَل َأْو أكواب َماء.

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

٢ الَبْصُق َعَلى َأْرِض الـَمْسِجد.

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

يَن بَِمالبَِس ُمتَِّسَخة. ٣ ُحُضوُر َبْعِض اْلـُمَصلِّ

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

ين. ٤ اْنبَِعاُث َرَوائَِح َكِريَهٍة ِمْن َجَواِرِب َبْعِض اْلـُمَصلِّ

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

٥ تناول البصل أو الثوم قبل الذهاب للصالة في المسجد.

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

الـُمَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة اْلـَمْسِجد ورائحته:

نشاط
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حينما اأخرج من منزلي لل�ساَلة في الم�سجد اأو الذهاب اإلى المدر�سة فاأنا  	
َة اإِأل  ْلُت َعَلى اهلِل، َوأل َحْوَل َوأل ُقَوّ اأقول دعاء الخروج وهو ِب�ْسِم اهلِل، َتَوَكّ

ِباهلِل.

حينما اأعود اإلى منزلي فاأنا اأقول دعاء الدخول وهو اللهُم اإِنِّي اأ�ساألك خيَر  	
َنا  الَمْوِلِج وخيَر المخرِج ، ِب�ْسِم اهلِل َوَلْجَنا، َوِب�ْسِم اهلِل َخَرْجَنا، َوَعلى اهلِل َربِّ

ْلَنا. َتَوَكّ

إثراء
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وَرِة الـُمَناِسَبِة َله: َعاَء بِالصُّ أْربُِط الدُّ
   11

	 	
	 	 	 	 	

 َقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا َدَخَل اأََحُدُكُم ال�َم�ْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن َقْبَل اأَْن َيْجِل�ض«)1(.
  

22
ى ِفي الـَمْسِجد. ي الَعَمَل الَِّذي َوَرَد ِفي الَحِديِث َوُيَؤدَّ 	٢. ُأَسمِّ    1. أقرُأ الَحِديث.	

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

ِحيِح: ُلوِك َغيِر الصَّ ِحيِح َوإَِشاَرَة ) ( َأَماَم السُّ ُلوِك الصَّ ( َأَماَم السُّ 33   أَضُع إَِشاَرَة )

الُة بَِمالبَِس ُمتَِّسَخٍة.         ) ( 1.  الصَّ

٢.  ُدُخوُل الـَمْسِجِد َوالُخُروُج ِمْنُه بَِسِكيَنٍة َوَوَقارٍ.     ) ( 

وِت.        ) ( يَن بَِرفِع الصَّ 3.  إِْزَعاُج اْلـُمَصلِّ

4.  َلِعُب اأَلطَفاِل ِفي اْلـَمْسِجد.           ) (

5.  َصبُّ الـَماِء َعَلى َفْرِش اْلـَمْسِجد.       ) (

َصِة َلَها.     ) ( 6.  َوْضُع اْلـَمَصاِحِف ِفي َأَماِكنَِها اْلـُمَخصَّ
)1( أخرجه مسلم برقم )714( .

التقويم

الَّلُهمَّ اْفَتْح ِلي اأَْبَواَب َرْحَمِتك ِلك ُلَك ِمْن َف�سْ الَّلُهمَّ اإِّني اأَ�ْساأَ
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اَلُة الَجَماَعة اَلُة الَجَماَعة�سَ �سَ
الوحدة الثالثة

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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  َكاَن َخالٌِد َيْلَعُب بِاْلُكَرِة ِفي ِفَناِء الـَمْنِزِل، 
لِعِب ،  َف َعِن الَّ َفَسِمَع َأَذاَن الَعْصر، َفَتَوقَّ
الِة، ُثمَّ َذَهَب إَِلى الـَمْسِجِد  َأ لِلصَّ َوَتَوضَّ

الِة َجَماَعة. أَلَداِء الصَّ

الِة َجَماَعًة ِفي الـَمْسِجِد؟ 	  لِـَماَذا َحَرَص َخالٌِد َعَلى الصَّ

َبب: 	 نْقَرُأ الَحِديَث اآلتَِي لَِنْعِرَف السَّ

  َعْن َعْبِداللِه بِن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
 » َصالُة الَجَماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصالِة الَفْرِد بَِسْبٍع 

َوِعْشِريَن َدَرَجًة«)1(.

الِة َجَماَعًة ِفي الَمْسِجِد   	  َسَبُب ِحْرِص َخالٍِد َعلى الصَّ

ُهَو ...................................................................

)1( أخرجه البخاري برقم )645(.

َصالُة الَجَماَعةالدر�س الثالث3
رابط الدر�س الرقمي

َفْضُل َصالِة الَجَماَعِة

www.ien.edu.sa
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ُه َلْيَس لِي َقائٌِد َيُقوُديِِن  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل َأْعَمى، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ عن أيب هريرَة  قال: َأَتى النَّ
َدَعاُه،   ، ا َوىَّلَّ َفَلمَّ َلُه،  َص  َبْيتِِه، َفَرخَّ َ يِِف  َفُيَصيِّلِّ َلُه،  َص  ُيَرخِّ َأْن  َفَسَأَل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  امْلَْسِجِد،  إىََِّل 

اَلِة؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفَأِجْب«)1( . َداَء بِالصَّ َ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

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

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

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

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

)1( أخرجه مسلم برقم )653( .
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11 ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلتيَة؛ لُِتْصبَِح ُجْمَلًة ُمِفيَدًة:
َلَواِت   -  ُأَصلِّي -  َجَماَعة. ِفي الـَمْسِجِد   –    الَخْمَس   –    الصَّ

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

ِحيَحَة بَِوْضِع َعالَمِة )✓( َأَماَمَها: 22 َأْخَتاُر اإِلَجاَبَة الصَّ
أ. َصالُة الَجَماَعِة َأْفَضُل ِمن َصالِة الَفْرِد:

1. باْثَنَتْيِن َوِعْشِريَن َدَرَجًة  )     (                                   ٢. بَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة )     (

ب. َصالُة الَجَماَعِة َواِجَبٌة َعَلى:

َجال )      (.      3. النَِّساء )      (. َجاِل َوالنَِّساء )      (.      ٢. الرِّ 1. الرِّ

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

ب �أ

ي َأبِي ِفي الـَمْسِجِد ُيَصلِّ

ًرا َأَناُم ُمَبكِّ

ى الـَمْدَرَسِة ُمَصلَّ

ي الـَمْرَأُة  ُتَصلِّ

َتِجُب َصالُة الَجَماَعِة

ب. الَّ ي ِفيِه َجِميُع الطُّ ُيَصلِّ

لْيَلة. اٍت ِفي الَيْوِم َوالَّ َخْمَس َمرَّ

أَلْسَتْيِقَظ لَِصالِة الَفْجِر.

َجال. َعَلى الرِّ

 ِفي الـَمْنِزل.

التقويم
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الوحدُة الرابعة

اآيُة الُكر�ِسيَّاآيُة الُكر�ِسيَّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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)2( أخرجه مسلم برقم )810(. )1( سورة البقرة، آية )255(.  

آَيِة الُكر�ِسي ف�سل ا

ِحيَحِة  ُف َفْضَل آَيِة الُكْرِسي، بِاْختَِياِر اإلَجاَبِة الصَّ       ِمْن َهَذا الَحِديِث َأَتَعرَّ
ا َيْأتِي: ِممَّ

 •  َأنَّها َأْطَوُل آَيٍة ِفي الُقْرآن.                 •  َأنَّها َأْعَظُم آَيٍة ِفي الُقْرآن.

    َسَأَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأبَيَّ بَن َكْعٍب :»َأيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اللِه َمَعَك َأْعَظُم؟«

 .(٢){ َفَأَجاَبُه أنَّ َأْعَظَم آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اللِه ِهَي:{

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. َفَأْثَنى َعلْيِه النَّ

1

َأْحِرُص َعَلى ِحفِظ آَيِة الُكرِسي

ْر�ُس الرابع٤ آَيُة الُكرِسّي ) ١ (الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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)1( أخرجه النسائي برقم )9848(.

)2(  أخرجه مسلم برقم )810(.

َعْن َأبي ُأَماَمَة  َقال: َقال َرسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَرَأ ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة2
ِة إاِلَّ َأْن َيُموَت«(1). َمْكُتوَبٍة آَيَة اْلُكرِسيِّ َلْم َيْمَنْعُه ِمْن ُدُخوِل الَجنَّ

ِة الَمْكُتوَبِة: ابَِق َوُأبيُِّن َمعنى الصالَّ • َأقرُأ الَحِديَث السَّ
.....................................................................................................

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

التقويم

ِحيَحِة: 1 َأْرُسُم َدائِرًة َحوَل اإِلَجاَبِة الصَّ

• َورَدْت آَيُة الُكرِسيِّ في ُسوَرِة:
ْمس    –    اْلَبَقرة. فِّ   –   الشَّ الصَّ

ِه َمَعَك َأْعَظُم؟« 2   َسَأَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَبيَّ بَن َكْعٍب : »أيُّ آيٍة ِمْن ِكَتاِب اللَّ
ِه هي: ﴿ ﴾(٢). َفَأَجاَبُه َأنَّ َأْعَظَم آيٍة ِمْن ِكَتاِب اللَّ

ابَِق َوَأسَتْنتُِج ِمنُه َفْضَل آَيِة الُكرِسّي: َأقَرُأ الَحِديَث السَّ
.........................................................................................................

3 ُأرتُِّب الَكِلَماِت اآلتِيَة:
َعلى    –   آيِة    –    ِحْفِظ   –   َأْحِرُص    –   الُكْرسّي

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

التقويم



50

ْر�ُس الخام�س الدَّ

{ ْوِحيِد، ُأَبيُِّن َمْعَنى {  ِر التَّ ِمْن ِدَراَستِي ِفي ُمَقرَّ

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

َأْوَقاُتُ ُتَسنُّ ِفيَها ِقَراَءُة آَيِة الُكْرِسيِّ

آَيُة الُكرِسّي ) ٢ (٥
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

نشاط

معناهاالكلمة

أل ُيتِعُبه ِحْفُظُهَما.

َماِء وَما ِفيَها، ومالُك األأر�ِس وَما ِفيَها. َماِلٌك لل�سَّ

َمَعاِني الُمْفَرَدات

. ُنَعا�ُسُ

•  ِعْنَد النَّْوم.
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َباِح َوالَمَساء. • ِعْنَد َتْرِدْيِد أذكار الصَّ

َلَواِت الَمْكُتوَبة. •  َبْعَد الصَّ

الُمَحاَفَظِة  على  الُمِعينِة  الَوسائِل  َبعَض  َوَأكتُب  َمجُموعتي  َمع  •    َأتعاَون 
على ِقراءِة آَيِة الُكرِسيِّ في هذه اأَلوَقاِت.

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

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

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

َأَنا َأْحِرُص َعَلى ِقَراَءِة آَيِة الُكْرِسيِّ َصَباًحا، َوَمَساًء، َوَبْعَد ُكلِّ َصالة، وعند النوم.
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1 أْربُِط ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَعُموِد )أ( بَِمْعَناَها ِفي الَعُموِد )ب(:

2 َمَتى َنْقَرُأ آَيَة الُكْرِسّي؟
 •.....................................................

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

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

3 َما َمعَنى َقولِِه َتعالى: { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}.
................................................................................................

التقويم

(ب)(اأ)

{                                      }
ُنَعا�ُسُ{                                                                                                                                                                     }

أل ُيتِعُبه ِحْفُظُهَما.

التقويم
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الوحدُة الخام�سة
عاُء عاُءالدُّ الدُّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.



54

عاء٦ عبادُة الدُّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْر�ُس ال�ساد�س الدَّ

)1(  أخرجه أحمد )276٣(، والحاكم في المستدرك برقم )6٣04(.
)2( سورة غافر، آية )60(.

َمُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأاّل َيْسَأَل  َكاَن َعْبُد اهللِ ْبُن َعبَّاٍس  ُغالًما ِعْنَدَما َعلَّ
َأَحًدا َغرْْيَ اهللِ َفَقاَل َله: »إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهلَل« (1).

َأْدُعو َربِّي َوال َأْدُعو َأَحًدا َغْيَرُه

 َأْدُعو َربِّي:
أن َيْهِدَينِي َوَيْغِفَر لِي َوَيْرَحَمنِي َوَيْرُزَقنِي. 	
ْنَيا َواآلِخَرة. 	 أن ُيْسِعَدنِي ِفي الدُّ
َيانِي َصِغيًرا. 	 أن َيْغِفَر لَِوالَِديَّ َوَيْرَحَمُهَما َكَما َربَّ

َقاَل اهلُل َتَعاىََّل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  (٢).   

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوال َأْسَأُل َأَحًدا َغْيَر الّلِه. ِة َنبِيِّي ُمَحمَّ  َأْعَمُل بَِوِصيَّ
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)1( أخرجه الترمذي برقم )٣٣72(.

َعاُء ُهَو الِعَباَدة«(1).    أ . َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ
َعاِء هلل سبحانه وتعاىَّل: ُموَعتِي َأْذُكُر َثالًثا ِمْن فوائد الدُّ َعاُوِن َمَع جََمْ بِالتَّ

.................................................................. 1
................................................................... 2
................................................................... 3

ب. أْدُعو اهلَل بَِثالِث َدَعَواٍت:
................................................................................. 1 الَّلُهمَّ

................................................................................... 2  َربِّ

.................................................................................. 3 الَّلُهمَّ

نشاط

أن َيْغِفَر لِْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت  	
ْمَواِت. ْحَياِء ِمْنُهْم َواأْلَ اأْلَ

أن َيحَفَظ باِلِدي َوبالَد الُمسِلميَن  	
. من كلِّ شرٍّ

أن يوفق ولي أمري خادم الحرمين  	
الشريفين ملك المملكة العربية 

السعودية - حفظه الله -  لكل خير.
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َق لَِي ما يلي: َه َأن ُيَحقِّ 1 َأْدُعو اللَّ

َعاءاألأمور التي اأرغب تحقيقها الدُّ

َة.اجَلنَّة اللَُّهمَّ اإِيِّنِّ اأَ�ْساأَُلَك اجَلنَّ

.املَْغِفَرُة ِلْلَواِلَدْين َربِّ اْغِفْر يِِل َوِلَواِلَديَّ

َفاُء ِمَن املََر�س ال�سِّ

ْزق �َسَعُة الرِّ

ِحْفُظ اأَْمِن الِباَلد

توفيق ويِل اأمرنا خادم احلرمني 
ال�سريفني ملك اململكة العربية 

ال�سعودية

2 ُأرتُِّب الَكِلَماِت اآلتِيَة:
                   َغْيَره    –   َربِّي    –   َأْدُعو    –    َأَحدًا   –    َوال َأْدُعو

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

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

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

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

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

التقويم
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3 أْربُِط ُكلَّ آَيٍة يِِف الَعُموِد )أ( باََِم ُيَناِسُبَها يِِف الَعُموِد ) ب(.

(اأ)

)1(  سورة طه، آية )114(.
)2( سورة إبراهيم، آية )40(.
)٣( سورة الكهف، آية )10(.
)4( سورة الفرقان، آية )65(.

قال تعاىل:

قال تعاىل:

قال تعاىل:

قال تعاىل:

(ب)

اَلة. اإَِقاَمُة ال�سَّ

َجاُة ِمْن َعَذاِب َجَهنَّم. النَّ

َطَلُب املَْغِفَرة.

ْحَمة. َطَلُب الرَّ

َطَلُب الِعْلم.
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رابط الدر�س الرقمي٧

www.ien.edu.sa

ْر�ُس ال�سابع الدَّ

عاِء اآَداُب الدُّ
ِه ُسبَحاَنُه َوتَعالى، ولُه آَداٌب َينبِغي  َعاُء ِعَباَدٌة َوَطاَعٌة للَّ       الدُّ

ُب بَِها ِعنَد ُدَعائِِه، ِمنها:      للُمسِلِم الَتَأدُّ

َعاِء. ِه ُسبَحاَنُه وَتَعالى ِفي بَِداَيِة الدُّ 1 َحْمُد اللَّ

بِي ملسو هيلع هللا ىلص. اََلُة َعَلى النَّ 2 الصَّ

َر في شئ آخر(. 3 ُحُضوُر الَقلِب )بمعنى أن ال ُأَفكِّ

َعاِء واإِللَحاُح ِفيِه. 4 َتْكَراُر الدُّ

َعاِء. 5 َرْفُع الَيَدْيِن ِفي الدُّ

عاِء وأوَقاُت االسِتَجابِة آداُب الدُّ

ِعْنَدَما َأْدُعو َربِّي َأْلَتِزُم بَِهِذِه 
اآلَداب
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)2( أخرجه أبو داود برقم )521(. )1( أخرجه مسلم برقم )482(.  

)4( سورة طه )26-25(. )٣( أخرجه مسلم برقم ) 27٣2(. 

َعاِء امل�سَتَجاِب: اأَوَقاُت الدُّ
َعاُء فِي َأيِّ َوقٍت، إاِل َأنَّ ُهنَاَك  ا بوقٍت أوَمَكاٍن، َفلِْلمسلِِم الدُّ َعاُء َليَس ُمختصًّ الدُّ

َعاُء: َأوَقاًتا َيْفُضُل فِيَها الدُّ
ِه َوهَو  ه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأْقَرُب ما َيكوُن الَعْبُد ِمن َربِّ َعْن َأبِي ُهَريَرَة  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

عاَء«(1). ساِجٌد، فأكثِروا الدُّ
عاُء َبيَن األََذاِن  َعْن َأَنِس بِن َمالٍك  َقاَل: َقاَل َرُسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُيَردُّ الدُّ

واإِلَقامِة«(٢).

ْرداِء  قاَل: قاَل رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمن عبٍد ُمسلٍم َيدعو ألِخيِه  َعْن أبي الدَّ
بِظهِر الَغيِب، إال َقاَل الَمَلُك: وَلك بِِمْثل«(٣).

       َعالَم َيُدلُّ هذا الَحِديُث؟
................................................................................................                

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

َعاِء الُمسَتَجاِب: َأْقَرُأ الَحِديَثيِن الَسابَِقيِن َوَأسَتخِرُج ِمنُهَما َأوقاَت الدُّ
................................................................................................

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

َأْدُعو اهلَل وأقوُل: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾(٤).
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 نشاط
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عاِء: 1 َأكُتُب َثالثًة من آداِب الدُّ
.................................................................................................

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

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

َعاَء الَواِرَد ِفيها. 2  َأقَرُأ ُسورَة الَفاتَِحِة َوَأسَتخِرُج الدُّ
قاَل اللُه َتعالى: ﴿...................................................................﴾.

ُن الِعبارَة التالية ُثم َأنُقُلها للَفَراِغ التالي: 3 ُألَوِّ

الدعاء عبادٌة وطاعٌة هلل �سبحانه وتعالىالدعاء عبادٌة وطاعٌة هلل �سبحانه وتعالى
.................................................................................................

التقويم




