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حقوق الطبع والن�صر حمفوظة لوزارة التعليم

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.





 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 الثاين االبتدائي 
الفصل الدرايس األول،  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.



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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الفهارس

ُدُ ملسو هيلع هللا ىلص مَّ الوحدة اإلأوىل: نبينا حُُمَ

الوحدة الثانية: الُقراآُن الَكِرمُي

)التوحيد(

18القراآن الكرمي )ِكَتاُب اللَّـِه تعاىل(الدر�س الرابع

ٍد ملسو هيلع هللا ىلصالدر�س االأول مَّ 10ر�سالة ر�سولنا حُُمَ
�سوِل ملسو هيلع هللا ىلصالدر�س الث�ين ُة الرَّ بَّ 12حَُمَ

�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَطاَعُتُهالدر�س الث�لث 14َت�سِديُق الرَّ
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لوُك( )الِفْقُه وال�سُّ

ِا�ْسِتْقَباُل الِقْبلَِة، َوا�ْسِتْفَتاُح الدر�س االأول
الِة 22ال�سَّ

ْفُع ِمْنُهالدر�س الث�ين ُكوُع َوالرَّ 2٦الرُّ
ْفُع ِمْنُهالدر�س الث�لث ــُجـوُد َوالرَّ 29الـ�سُّ
ْكَعُة الثَّاِنَيُةالدر�س الرابع ٣٣الرَّ

ُل َواإلأَِخرُيالدر�س اخل�م�س ـُد اإلأَوَّ ـ�َسـهُّ ٣٥التَّ

اَلِة )1(الدر�س ال�ص�د�س 40اإلأَْذَكاُر الَم�ْسُروَعُة ِفي ال�سَّ

اَلِة )2(الدر�س ال�ص�بع 4٦اإلأَْذَكاُر الَم�ْسُروَعُة ِفي ال�سَّ

الِمالدر�س الث�من 49اإل�ْسِتَعاَذُة  َقْبَل ال�سَّ
ــاالدر�س الت��صع ــاَلِة َعَمليًّ ٥1َتْطِبيــُق ال�سَّ

ــالة ـفـُة الـ�سَّ الوحدة اإلأوىل: �سِ

ـــالة الوحدة الثانية: اأَْذكــاُر الـ�سَّ
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اأواًل
 التوحيد



الِوحَدُة األأُولى

ُدُ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص َنا ُمَحمَّ ُدُ َنِبيُّ َنا ُمَحمَّ َنِبيُّ
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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الدر�س األأول1

)1( سورة النحل، آية: 36.

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص رسالة رسولنا ُمَحمَّ

ا�ِس اإَلى: ًدا �، ِلَدْعَوِة النَّ اأَْر�َسَل اهلُل ُمَحمَّ
ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه، َوَتْرِك ِعَباَدِة َما �ِسَواُه.

﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   َتَعـاَلى:  َقْوُل اهلِل  ِليـُل  والدَّ

چ  چ   چ  ڇ﴾)1(.

ِبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�ِس َقْبَل َمْبَعِث النَّ َكاَن اأَْكَثُر النَّ

ْرِك ْوِحيِدَعَلى ال�سِّ َعَلى التَّ

ِحيِح: ُل الُجْمَلَة ِبالَجَواِب ال�سَّ اأ�سِ

1نشاط

د ملسو هيلع هللا ىلص. �ُسوِل ُمَحمَّ الِحْكمُة ِمن اإِر�َساِل الرَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ِحيَحَة َوَأَضُع َعَلى َرْقِمَها َداِئَرًة:   أْخَتاُر اإلَجاَبَة الصَّ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص:  ُه ُمَحمَّ اأَْر�َسَل اللَـّ
ا�ِس َقْبَل األإ�ْساََلِم. 1  ِلَمْعِرَفِة َحاِل النَّ

ِه َوْحَدُه وَتْرِك ِعَباَدِة َما �ِسَواُه. ا�ِس اإَلى ِعَباَدِة اللَـّ ٢  ِلَدْعَوِة النَّ

اأَْرِبُط اْلِعَباَرَة في اْلَعُموِد )اأ( ِبَما ُيَنا�ِسُبَها ِفي اْلَعُموِد )ب(:

التقويم

2نشاط

)ب( )ب()اأ(

ِفُقوَن ِفي اْلُمْسِلُموَن َيتَّ

ِفُقوَن ِفي اْلُمْشِرُكوَن َيتَّ

َتْوِحيِد اهلل

ْرِك اْلشِّ



1٢

محبة الر�سول محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

الدر�س الثاني٢

�سوِل � ِمْن اأَْعَظِم الَواِجَباِت َعَلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم َوُم�ْسِلَمٍة. ُة الرَّ َمَحبَّ

�سوَل � َكاَن َمَعُه َيْوَم الِقَياَمِة. َمْن اأََحبَّ الرَّ

ِة النا�س اأجمعيَن. َمُةُ َعَلى َمَحبَّ �سوِل � ُمَقدَّ ُة الرَّ َمَحبَّ
ِبيِّ �: »أَل ُيوؤِْمن اأََحُدُكْم َحتَّى اأَُكوَن اأََحّب اإَلْيِه ِمْن  ِليُل َقْوُل النَّ والدَّ

ا�ِس اأَْجَمِعين«)1(. َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّ

)1( أخرجه البخاري برقم 15، ومسلم برقم 44.

ُة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َمَحبَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ًدا � ي ُمَحمَّ اأَنا اأُِحبُّ َنبيِّ
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�سوُل � ِديُق                                       الرَّ ال�سَّ

�سوِل �؟ ِة الرَّ   َما ُحْكُم َمَحبَّ
�سوَل �؟   َما َجَزاُء من اأََحبَّ الرَّ

1

٢

ِحيًحا،  ـَة ِلاَلأَ�ْسـَخا�ِس الَمْذُكوِريـَن  َتْرِتيًبا �سَ ـُب الَمَحبَّ اأَُرتِّ
ائَرِة: ْقِم الُمَنا�ِسـِب ِفي الدَّ ِع الرَّ ِبَو�سْ

ًة �َسِديَدًة،  ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َمحبَّ وَن َر�ُسوَل اهلِل ُمَحمَّ   الُم�ْسِلموَن ُيِحبُّ
َفِلَماَذا؟

التقويم

نشاط

نشاط

1

2
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�سوِل �  ِفيَما َذَكَرُه ِمَن األأَخَباِر. ِديُق الرَّ 1  َت�سْ  
�سوِل � ِفيَما اأََمَر ِبِه. ٢  َطاَعُة الرَّ  

�سوُل �. 3  اْجِتَناُب َما َنَهى َعْنُه الرَّ  
�سوُل �.  4  اأَْن َنْعُبَد اهلَل ِبَما �َسَرَعُه الرَّ  

�سوَل ملسو هيلع هللا ىلص ويطيعونه ِفيَما َياأُْمُرُهْم ِبِه، َوِمْن َذِلَك:   َحاَبُة يحبون الرَّ َكاَن ال�سَّ
ِبيُّ � اأَْن َيِبيَت ِفي ِفَرا�ِسِه  َمْوِقُف َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب ، ِحيَنَما َطَلَب ِمْنُه النَّ

َلْيلَة الِهْجَرِة، َوَيُردَّ األأََماَناِت اإَلى اأَْهِلَها، َفَفَعَل ذلك.

َتصِديُق الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَطاَعُتُهالدر�س الثالث٣
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

�سول ِملسو هيلع هللا ىلص َحاَبة  َوَطاَعتهم للرَّ ُة ال�سَّ َمحبَّ

�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ُحُقوُق الرَّ
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)ب( )ب()اأ(

 اأَْرِبُط ُكلَّ ِعَباَرٍة في الَعُموِد )اأ( ِبَما ُيَنا�ِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

سوَل � َتِجُب َطاَعُة الرَّ

نشاط
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التقويم

�سول �؟   َما ِهَي ُحُقوق الرَّ
........................................................  .١

........................................................  .٢

........................................................  .٣

........................................................  .٤

1
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الُقراآُن الَكِريُمالُقراآُن الَكِريُم
الِوحَدُة الَثاِنَية

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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الَواِجُب َعلى الُم�ْسِلِم ِتَجاه الُقراآِن الَكِريم:
َنا       ُنوؤِْمـــُن باأَنَّ الُقـــْراآَن َكاََلُم اهلِل َنـــَزَل ِبِه ِجْبرِيُل  َعلـــَى َنِبيِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.      ُمَحمَّ
   َيِجُب َعَلْيَنا محبُة الُقْراآِن الَكِريِم وتعظيُمه.

.)1(﴾ÃÂÁÀ﴿:َقاَل اهلُل َتَعاَلى
   الُم�ْسِلُم َيْحِر�ُس َعَلى ِقَراَءِة الُقْراآِن َوالَعَمِل ِبِه.

َقاَل اهلُل َتَعاَلى:﴿432﴾)٢(.

)1( سورة البروج، آية 21. 
)2( سورة المزمل، آية 4. 

  الُمراُد ِبالُقْراآِن الَكرْيم:

ُهَو َكاَلُم اهلِل َتَعاَلى الَِّذي َنَزَل ِبه 
د ملسو هيلع هللا ىلص. ِجْبِريُل  َعلى َر�ُسوِل اهلِل ُمَحمَّ

ـِه تعالى( القرآن الكريم )ِكَتاُب اللَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س الرابع٤
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نشاط

ُن األأَْمِثَلَة الَِّتي َتُدلُّ َعَلى َواِجِبي ُتَجاَه الُقْراآِن الَكِريِم: اأَُلوِّ

َتْعِظيُمه
والَعَمُل ِبه

َعَدُم 
اِت اإلى  األإْن�سَ
ِقَراءِة الُقراآن

َهاَرُة ِعْنَد  الطَّ
َحف َم�ّسْ الُم�سْ

ُع اْلُكُتِب  َو�سْ
َفْوَقه

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َمِن الَمَلُك الَّذي َنَزَل بالُقراآِن الَكِريِم على النَّ

َما الَواِجُب َعَلْيَنا ُتَجاَه الُقْراآِن الَكِريِم؟
1

٢

التقويم



ثانًيا
ُلوُك  الِفْقُه وال�سُّ
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الِوحَدُة األأُولى

ــالة ـفـُة الـ�سَّ ــالة�سِ ـفـُة الـ�سَّ �سِ

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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رابط الدر�س الرقمي١
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وَرِة الُمَناِسَبِة: ا َيْأتِي َتْحَت الصُّ  َأْجَعُل ُكالًّ ِممَّ

ُأ. ـي.               َأْسَتْقبُِل الِقْبَلـَة.               َأَتـَوضَّ  ُأَصلِّ

الِة اِْسِتْقَباُل الِقْبَلِة، َواْسِتْفَتاُح الصَّ الدر�س األأول

1َنَشاط

ِللُم�سِلميَن َجميًعا ِقْبلٌة َواِحَدٌة َي�ستْقِبلوَنها

الِة ِهَي ........................... ِعنَد اأَداِئهم ِلل�سَّ

٢َنَشاط
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الة ِصَفُة الصَّ

، َوُأَكـبِّـُر َتـْكبِيـَرَة  َأْرَفـُع َيـَديَّ
اإِلْحـَراِم َقـائِـاًل:
ـُه َأْكـَبـر «. » اللَّ

َأْنـُظـُر إَِلى َمـْوِضـِع ُسُجـوِدي.

َأْسَتـْقبِـُل الِقـْبَلـَة.
َوِهَي الَكْعَبة

1

2

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »َصلُّوا َكَما َرَأْيـُتـُموِني ُأَصلِّي«)1(. َقاَل الرَّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َهذا الَحِديث؟ بَِم َيْأُمُرنا النَّ

)1( أخرجه البخاري برقم )631(.

�سفة الركعة األأولى

٣نشاط
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ِه ِمَن  َأُقــوُل: »َأُعـوُذ بِاللّٰ
ِه  ِجيِم، بِْسِم اللّٰ ْيَطاِن الرَّ الشَّ

ِحيِم «. ْحَمِن الرَّ الرَّ

َشْيًئا  أْقـَرُأ  ُثـمَّ  الَفاتِحـَة،  َأْقـَرُأ 
الـُقـْرآِن  ِمـــَن  أْحَفُظ  ـــا  ِمـمَّ

. الَكـِريـِمِ

َأْقـَرُأ ُدَعـاَء االْستِْفـَتـاِح: )1(
ُهــمَّ َوبَِحْمِدَك،  »ُســْبَحاَنَك اللَّ
َوَتـــَباَرَك اْسُمـــَك، َوَتـَعـاَلى 

َك، َوال إَِلـَه َغْيـُرك«. َجـدُّ

3

4

5

)1(  يجب على الطالب حفظ هذا الدعاء مبتابعة معلمه.
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( َأَماَم ِحيَحِة، َوَعالَمَة )  1  َأَضُع َعاَلَمَة )  ( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

ِحيحِة ِفيَما َيْأتِي:           الِعَباَرِة َغْيِر الصَّ

َيْقَرُأ الُمْسِلُم َبْعَد ُدَعاِء االْستِْفَتاِح:

)    ( ُسوَرَة اإلْخاَلِص.   

)    ( ُسوَرَة الَفاتَِحِة.   

2  َما ِهي ِقْبَلُة الُمسْلِميَن؟
          

التقويم

�أ

ب
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: ُكوِعِ أرفع يدي وَأْرَكُع مكبًرا، َوَأُقوُل ِفي الرُّ
اٍت. » ُسْبَحاَن َربِّـَي الَعِظيِم « َثالَث َمرَّ

ُكوِع. أَْحرُِِص أَْن يَُكوَن َظْهرِي ُمْستَِويًا َحاَل الرُّ

َر ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم َبْعَد َما َقـَرأُت الَفاتَِحَة َوَما َتـَيـسَّ

6

ْفُع ِمْنُه ُكوُع َوالرَّ الرُّ الدر�س الثاني

ـُه لَِمْن  ُكوِع، َقائاًِل: »َسِمَع الّلَّ َأْرَفُع ِمَن الرُّ
َوَلَك  َربَّـَنا  َقائٌِم:  َوَأَنا  َأُقوُل  ُثمَّ  حِمـَدُه، 

الَحْمُد«.
7
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تطبيق

الِة. مُتـُه ِمْن ِصَفـِة الصَّ ِمي ُأَطبِّـُق َما َتَعلَّ بإِْشَراِف ُمَعلِّ
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ُكوِع؟ ي ِفي الرُّ 1  َماَذا َيُقوُل الُمَصلِّ

ُكوِع؟ ْفِع ِمَن الرُّ ي َبْعَد الرَّ 2  َماَذا َيُقوُل الُمَصلِّ

التقويم
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ُأَكبِّـُر  َوَأْسجُد  َعَلى األَْعَضاِء 
ُجـوِد: ْبَعـِة، َوَأُقـوُل فِي السُّ السَّ

َثالَث  األْعَلى«  َي  َربِّ »ُسْبَحـاَن 
اٍت. َمرَّ

8

ْفُع ِمْنُه ــُجـوُد َوالرَّ الـسُّ

ُكـوِع وأعتدل ـَِن الرُّ َبْعَد َمـا َأْرَفُع م

الدر�س الثالث
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 الَجْبَهـُة َواألأَنْـُف.

 الـَيـَداِن.

ْكَبـَتـاِن.  الرُّ

 الَقـَدَمـاِن.

1

23

45

67

ْبَعُة ِهَي: اأَلْعَضاُء السَّ

تطبيق

تِي  ْبَعِة الَّ َأِقُف َأَماَم ُزَمالئِي ِفي الَفْصِل، َوُأِشيُر إلى َأْعَضائِي السَّ
َيِجُب َأْن َأْسُجَد َعَلْيَها.
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ُه َأْكَبـُر«  ُجوِد َقائِـاًل: »اللّٰ َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجـَدَتـيِن:  وأجلس َوَأُقـوُل َبـْيَن السَّ

»َربِّ اْغفـْر لِـي، َربِّ اْغفـْر لِـي«.

ُه َأْكَبـُر«. َأْسُجُد َثانِـَيـًة َقائِـاًل: »اللّٰ
ُجـوِد: َوَأَقـوُل ِفـي السُّ

اٍت. »ُسْبَحـاَن َربِّـَي األْعـَلـى« َثاَلَث َمرَّ

9

10

ـي بُِطـَمـْأنِيَنـٍة َوُخُشـوٍع ُأَصلِّ
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ُجوِد ِهَي: ْبعُة ِفي السُّ 1  اأَلْعضاُء السَّ

ِحيحِة ِفيما َيْأتِي: 2  َأَضُع عالمَة )   ( أماَم الِعبارِة الصَّ

ي ِفي ُسُجوِده: َيُقوُل الُمَصلِّ

)    ( ْعلى.    ُسْبحاَن َربَِّي اأْلَ

)    ( ُسْبحاَن َربَِّي اْلَعِظيم.   

التقويم

�أ

ب

ُجوِد: ْبعُة ِفي السُّ اأَلْعضاُء السَّ
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ُكوِع؟ ْفِع ِمَن الرُّ َماَذا َتـْفَعُل َبْعَد الرَّ

ْجَدَتـْيِن؟ َماَذا َتـُقوُل إَِذا َجَلْسَت َبـْيـَن السَّ

ُجـوِد؟ َمـاَذا َتـُقوُل َأْثـَنـاَء السُّ

اِنَيُة ْكَعُة الثَّ الرَّ الدر�س الرابع
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ِد. انِـَيـِة لِلتََّشهُّ ْكَعـِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ

ـُه َأْكـَبـر« انِـَيـِة َقائاًِل: »اللَّ َأَقـوُم لِلَرْكَعـِة الثَّ
ْكَعـِة  الرَّ ِفي  َفَعْلـُتـُه  َما  ِمْثَل  ِفيَها  َوَأْفَعُل 

اأُلوَلى َغـْيـَر َتـْكبِيـَرِة اإِلْحـَراِم.
11

12

ـانِـَيـِة ْجـَدِة الثَّ َبْعَد َمـا َرَفْعُت ِمَن السَّ

َنَشاط

ُأبَـيُِّن   انَِيِة،  الثَّ ْكَعِة  الرَّ َوِصَفِة  اأُلوَلى  ْكَعِة  الرَّ لِِصَفِة  ِدَراَستِي  َبْعَد 
َشاُبِه َواالْختاَِلِف َبْيَنُهَما. َأْوُجَه التَّ

التقويم

الِة؟ 1  َمَتى َتْجلس لِلتَّشهِد ِفي الصَّ
الة؟ انَِيِة ِمن الصَّ كَعِة الثَّ 2  َماَذا َتْفعُل ِفي الرَّ
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ُل َواأَلِخيُر ـُد اأَلوَّ ـَشـهُّ التَّ

َأْفَعُلُه  َمـا  ِمـْثـَل  َصاَلتِـي  ـِة  َبِقـيَّ ِفـي  َأْفـَعـُل 
َأْقـَتـِصـُر  َلـِكْن  ابَِقـَتـْيِنِ  السَّ ْكَعـَتـْيِن  الرَّ ِفي 

في الِقـَراَءِة على الَفاتِـَحـِة.
13

ـَد  التَّشهُّ َصالتِي، وَأْقـرُأ  آِخـِرِ  ِفي  َأْجِلُس 
ـي َعَلى النَّـبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَأْدُعو بَِما َوَرد. َوُأَصلِّ 14

َل  َد اأَلوَّ َبْعَد َأْن َقَرْأُت التََّشهُّ
الَِثـِة. ْكَعـِة الثَّ َأُقوُم لِلرَّ

الدر�س الخام�س
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تطبيق

ْمُتَها. الِة َكَما َتَعلَّ ِمي ُأَطـبِّـُق ِصَفَة الصَّ راِف ُمَعلِّ بإِْشْ

َعَلـْيـُكْم  الُم  »السَّ َقائاًِل:  َيِمينِـي  َعـْن  ـُم  ُأَسلِّ
َقائِــاًل:  َيَســاِري  َوَعـْن  اللَّـه«  َوَرْحَمــُة 

الُم َعَلـْيـُكْم َوَرْحَمـُة اللَّـه«. »السَّ
15
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انِيِة ْجَدِة الثَّ السَّ
كَعِة ِمن الرَّ

اأُلوَلى

الَِثة ْكَعِة الثَّ الرَّ
ابَِعة والرَّ

ِقَراءُة التَّشّهِد
ِل اأَلوَّ

انِية ْكَعِة الثَّ الرَّ

ِحيَحـِة: ا َتْحَت اإِلَجاَبـِة الصَّ 1 أَضُع َخطًّ

الَِثة َبْعَد: كَعِة الثَّ �أ  َأُقوُم لِلرَّ          

تِي َيِجُب َأْن َأْقـَرَأَها ِفي ُكلِّ َرْكَعـٍة ـوَرِة الَّ 2 َأْرُسُم َدائِـَرًة َحـْوَل السُّ
اَلِة:           ِمْن َرَكَعاِت الصَّ

النَّْصُر      –      النَّاُس      –      الَفاتَِحُة      –      اإِلْخالُص

ي َعَلى ِقَراءِة الَفاتَِحِة َفَقط ِفي: ب  َيْقتِصُر الُمَصلِّ

التقويم
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ـُه لَِمْن َحِمَده. َسِمَع اللَّ

ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعَلى.

َربِّ اْغِفْر لِي. ُجوِد: َأُقوُل ِفي السُّ

ْجَدَتـْيِن: َأُقوُل َبـْيَن السَّ

ب�أ

ْكَعِة انِـَيـِة ِمْثَل َما َفَعْلُتُه ِفي الرَّ ْكَعِة الثَّ َأْفَعُل ِفي الرَّ

انِـَيـِة َوَأْقــَرُأ  ْكـَعـِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ

َد َو  َأْجِلُس ِفي آِخـِر َصالتِـي َوَأْقـَرُأ الَتَشهُّ

ُم َعْن َيِميـنِـي َقائِـاًل: ُأَسلِّ

َوَعـْن َيـَسـاِري َقـائِـاًل:

�أ

ب

ج

د

3 َأِصُل ُكلَّ ِعَبـاَرٍة ِفي الَعُموِد ) أ ( بَِما ُيـَنـاِسُبَهـا ِفي الَعُموِد )ب(:

4 ُأْكِمُل الِعَباَراِت اآلتية:
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الِوحَدُة الَثاِنَية

ـــالة ـــالةاأَْذكــاُر الـ�سَّ اأَْذكــاُر الـ�سَّ

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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رابط الدر�س الرقمي٦
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اَلِة )1( اأَلْذَكاُر الَمْشُروَعُة ِفي الصَّ الدر�س ال�ساد�س

ُدَعـاُء االْستِـْفـَتاِح)1( 1

ُهمَّ َوبَِحْمِدَك،  ُسْبَحاَنَك اللَّ
َوَتـَبـاَرَك اْسُمَك، َوَتـَعـاَلى 

َك، َو ال إَِلـَه  َغـْيـُرَك. َجدُّ

الِة األأْدِعيُة واألأَْذكاُر  في ال�سَّ

)1( يراجع املعلم حفظ الطالب لهذا الدعاء.
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ْكَعـِة اأُلوَلى:  َأُقـوُل ُدَعـاَء االْستِْفـَتـاِح ِفي الرَّ

َبْعَد ِقـَراَءِة الَفاتَِحـِة َبْعَد َتـْكبِيَرِة اإِلْحَراِم

ُكوِع ُيَقاُل في الرُّ 2

َي ُدَعاُء االْستِْفَتاِح بَِهَذا االْسم؟ خالد: َخِديَجُة، َهْل َتْعَلِميَن لَِم ُسمِّ
خديجة: ال، ال َأْعَلُم.

 خالد: َأْخَبَرنِي َأبي َأنَّ َسَبَب َتْسِمَيتِِه بَِهَذا االْسِم، أنَّنا َنُقوُلُه ِعْنَد اْفتَِتاِح 
الِة َواْبتِدائِها.   الصَّ

ُسْبَحاَن َربَِّي
الَعِظيِم.
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ـَه َدائِـًمـا:  الُمْسِلـُم َيْحَمُد اللَّ
 ِعْنـَد الِقـَيـاِم ِمـَن الـنَّـْوِم.
 ِعْنَد الَفـَراِغ ِمـَن اأَلْكـِل.

 ِعـْنـَد 
 ِعـْنـَد 

ُكوِع ْفِع ِمَن الرُّ ُيَقاُل ِعْنَد الرَّ

ُكوِع ْفِع ِمَن الرُّ ُيَقاُل َبْعَد الرَّ

3

4

ـُه لَِمْن  َسِمـَع اللَّ
َحِمَده

َربَّـَنا َوَلَك الَحْمُد
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ُجوِد ُيَقاُل ِفي السُّ

ْجَدَتْيِن ُيَقاُل َبْيَن السَّ

5

َربِّ اْغِفْر لِي.. 6
َربِّ اْغِفْر لِي..

َنَشاط

ُجوِد؟ ُكوِع َو ُدَعاِء السُّ َما الَفْرُق َبْيَن ُدَعاِء الرُّ

ُسْبَحاَن َربَِّي 
ْعَلى. اأْلَ
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َك بَِحْمِدَكاْسُمَكَجـدُّ

ُهمَّ َو .....................، َوَتـَبـاَرَك ....................، َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنَك اللَّ
...................، َوال إَلـَه َغـْيـُرَك.  

َحِمـَدُهالَحْمُد

ه لَِمْن ......................، َربَّـَنا َوَلَك ......................  َسِمـَع اللّٰ

1  َأْمـأُل ُكلَّ َفراٍغ بِما ُيناِسُبه:

التقويم
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 َأُقـوُل ُدَعـاَء االْستِْفَتاِح فِـي:

َبْعَد َتْكبِيـَرِة اإِلْحـَراِم

ِفي ُكـلِّ َرْكَعـٍة

ُكوِع ْفـِع ِمَن الرُّ ِعْنَد الرَّ

ْكَعـِة اأُلوَلى َفَقط الرَّ

ـُه لَِمْن َحِمَدُه:  َأُقـوُل: َسِمَع اللَّ

ِحيَحـِة: 2 َأَضُع َعالَمـَة )  ( َتْحَت اإِلَجاَبـِة الصَّ
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يِّـَباُت َلواُت َوالطَّ ِه َوالصَّ ِحيَّاُت للّٰ التَّ
اَلُم   السَّ َوَبـَرَكاُتـُه،  ـِه  اللَّ َوَرَحْمـُة  بِـيُّ  النَّ َها  َأيُـّ َعَلْيَك  اَلُم  السَّ
إاِلَّ  إَِلـَه  ال  َأْن  َأْشَهـُد  الِِحيَن،  الصَّ ـِه  اللَّ ِعَبـاِد  َوَعَلى  َعَلْيـَنا 

ًدا َعْبـُدُه َوَرُسـوُلـُه. ـُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ اللَّ

ـْهـِر، والَعـْصِر،  ـانِـَيـِة ِمْن صالة )الظُّ ْكَعـِة الثَّ ِفي الُجُلـوِس َبْعـَد الرَّ
والَمـْغـِرب، والِعـَشاِء(.

ِل: ِد اأَلوَّ ِل: التََّشهُّ ِد اأَلوَّ   َمْوِضُع التََّشهُّ

ُل ُد اأَلوَّ التََّشهُّ 7

َنَشاط

ُقَها َداِخَل الَفْصِل. ِل  ِفي َلْوَحٍة، َو ُنَعلِّ ِد اأَلوَّ ُأَشاِرُك َمْجُموَعتِي ِفي ِكَتاَبِة التََّشهُّ

رابط الدر�س الرقمي٧
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اَلِة )٢( اأَلْذَكاُر الَمْشُروَعُة ِفي الصَّ الدر�س ال�سابع
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ْكَعـِة اأَلِخيـَرِة. ِفي الُجُلوِس َبْعَد الرَّ
ِد األِخرِي: ِد األِخرِي:َشهُّ   َمْوِضُع التَّ التََّشهُّ

 َوَيْشَمـُل:
َل. َد األوَّ �أ التََّشهُّ    

الَة َعَلى النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهـَي:     ب الصَّ

ٍد، ـٍد، َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

َحِميدُُ  إِنَّـَك  إِْبـَراِهيَم،  آِل  َوَعَلى  إِْبـَراِهيَم،  َعَلى  ْيَت  َصلَّ َكَما 

ٍد، َكَما َباَرْكَت َعَلى  ـٍد، َوَعَلى آِل ُمَحمَّ . َوَبـاِرْك َعَلى ُمَحمَّ َمِجيدُُ

. إِْبـَراِهيَم، َوَعَلى آِل إِْبـَراِهيَم، إِنَّـَك َحِميدُُ َمِجيدُُ

ُد اأَلِخيُر التََّشهُّ 8
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ا َيأتِي ِفي َمَكانِـَها الُمَناِسِب: 1 َأَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِممَّ

بِـيُّ     -     َأْشَهُد     -     َعْبُدُه ـِه     -     َعَلْيَنا     -     النَّ للَّ

ـَها  ُـّ َأي َعَلْيـكَ  ُم  ـالَ السَّ َبـاُت،  يِّ َوالطَّ َلـَواُت  َوالصَّ  ..................... ِحيَّـاُت  التَّ
َوَعَلـى   ..................... ـاَلُم  السَّ َوَبَرَكاُتــُه،  ــِه  اللَّ َوَرْحَمـُة   .....................

ًدا  ـُه َوَأْشــَهُد َأنَّ ُمَحمَّ الِِحيـَن .................... َأْن ال إَِلـَه إاِلَّ اللَّ ِعَبـاِد اللـِه الصَّ
َوَرُسـوُلُه.   ....................

التقويم

الَعُموُد )ب(الَعُموُد )أ(

الُة  ُد َوالصَّ ُيْقَرُأ التََّشهُّ
بِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد   َعَلى النَّ

ْكَعـِة الرَّ

ُد َفَقط ُيْقَرُأ التََّشهُّ
ْكَعـِة  َبْعَد الرَّ

ـْهـِر،  الظُّ صـــالة  ِمَن  انَِيـةِ  الثَّ
والَعْصِر،   والَمْغِرب،   والِعـَشاِء

اأَلِخـيـَرِة

اأُلوَلى

2 َأِصُل الِعَبـاَرَة ِفي الَعُموِد ) أ ( بَِما ُيـَنـاِسُبَهـا ِفي الَعُموِد )ب(:

٨
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الِم االْسِتَعاَذُة  َقْبَل السَّ الدر�س الثامن

ُهمَّ إِنِّـي َأُعـوُذ  بَِك:  اللَّ

َم. 1  ِمْن َعَذاِب َجَهـنَّ  

2  َوِمْن َعَذاِب الَقـْبـِر.  

3  َوِمْن ِفـْتـَنـِة الَمْحَيـا َوالَمَماِت.  

ـاِل)1(. جَّ 4  َوِمْن َشرِّ ِفـْتـَنـِة الَمِسيِح الدَّ  

حثنـا نبينـا محمـد ملسو هيلع هللا ىلص اذا انتهينـا ِمـن ِقـَراءِة التََّشـهِد اأَلِخيـِرأن 

ـالِة؛ َوِهـي: َنْسـَتِعيُذ ِمـن َأْربَعـِة َأْشـياء َقْبـَل التَّْسـِليِم ِمـَن الصَّ

)1( أخرجه مسلم برقم ) 588(.
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اَلِة َلِكْن اأَْخ�َسُع  أَل اأَْلَعُب َوأَل اأَْعَبُث اأَْثَناَء ال�سَّ
اَلِتي. َواأَْطَمِئنُّ ِفي �سَ

1 ُأْكِمُل َمـا َيْأتِي:  

ـالِة َعَلى  ِد َوالصَّ َبْعَد التَّـَشـهُّ َأْرَبـٍع  ِه  َتـَعـاَلى ِمْن  َنْسَتِعـيُذ بِاللّٰ  
بِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِهـَي: النَّ

ب َعَذاُب الَقـْبـِر. َم.    �أ َعـَذاُب َجَهـنَّ   

د  ........................... ج  ...........................     

التقويم



51

الدر�س التا�سع٩

اَلة  َمَراِحُل َتطِبيِق ال�سَّ

ِصَفُة َتْكبِيَرِة اإلْحراِم.

ْفِع ِمْنه. ُكوِع والرَّ ِصَفُة الرُّ

1

2

َبه اإىََل ُم�َسلَّى املَدَر�َسِة ِلَتْطِبيِق  َطِحُب املَُعلُِّم ُطاَّلَّ   َي�سْ
اَّلِة َكاِملَة َعلى النَّحِو التَّايِِل: َفِة ال�سَّ �سِ

رابط الدر�س الرقمي
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ــا ــاَلِة َعَملّيً َتْطِبيــُق الصَّ
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ْبَعة. ُجوِد َعَلى اأَلْعَضاِء السَّ ِصَفُة السُّ

جدتين. ِصَفُة الجْلَسِة َبين السَّ

ْكَعِة اأُلوَلى. ِصَفُة الِقَياِم ِمن الرَّ

3

4

5
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ل. ِصَفُة الُجلوِس للتََّشهِد األوَّ

الِم. ي َقبَل السَّ ِقَراءُة َما َيسَتِعيُذ بِه الُمِصلَّ

ِصَفُة الُجلوِس للتََّشهِد األِخير.

اَلة. اَلِم ِمن الصَّ ِصَفُة السَّ

6

8

7

9


