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تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي
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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.





 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.
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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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الفهارس

الِوحَدُة اإلأوىل: َمْعِرَفُة ِديِن اإلإِ�ْساََلِمُ
١٢اأُِحبُّ اإلإ�ساََلَمالدر�س االأول

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َنِبيِّيالدر�س الث�ين مَّ ١٦حُُمَ

ملسو هيلع هللا ىلص َعبُد اللَّـِه َوَر�ُسوُلُهالدر�س الث�لث ٌد ُ مَّ ١٨حُُمَ

ملسو هيلع هللا ىلصالدر�س الرابع ٢٠اأُِحبُّ َر�ُسوَل اللَّـِه ُ

�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص الِوحَدُة الثانية: َمْعِرَفُة الرَّ

)التوحيد(
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ــوء الِوحَدُة اإلأوىل: الـُو�سُ

لوُك( )الِفقُه وال�سُّ

ْكَعُة اإلأُوىَلالدر�س اخل�م�س ٤٤الرَّ
ْكَعُة الثَّاِنَيُةالدر�س ال�ص�د�س ٤٩الرَّ

ــاَلةالدر�س الث�لث ٣٦َمَكــاَنـُة الـ�سَّ
ـلََواُت الـَمـْفُرو�َسُةالدر�س الرابع ٣٨الـ�سَّ

وءالدر�س االأول ُل الُو�سُ ٢٦َف�سْ
ـــوِءالدر�س الث�ين ـَفـــُة الـُو�سُ ٢٨�سِ

ــــــــــاََلة الِوحَدُة الثانية: الــ�سَّ

ــــاََلِة َوُمْبِطاََلُتها َفُة ال�سَّ الِوحَدُة الثالثة:  �سِ

ْكَعُة الثَّالَثة والرابعةالدر�س ال�ص�بع ٥٤الرَّ

اَلِةالدر�س الث�من ٦٠ُمْبِطاَلُت ال�سَّ





9

اأواًل
 التَّوِحيــد



10



َمْعِرَفُة ِديِن االإِ�ْصاََلِمَمْعِرَفُة ِديِن االإِ�ْصاََلِم
الِوحَدُةُ االأُوَلى

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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ُأِحبُّ اإلساَلَمالدر�ُس االأول1
رابط الدر�س الرقمي

اأُِحـبُّ ِديـِنـَي اأِلإ�ْسـاََلم أِِلأنَّ ِفيه �َسَعادتَي َوراَحتَي

اأَرَكاَن اأَرَكاَن 
مِِم اإلإِ�سالاإلإِ�ساَلَ

اأُِحــبُّاأُِحــبُّ
َلَه  الُم�ْصِلُم َي�ْصَهُد اأنَّ الاإِ

ًدا ُه َواأَنَّ ُمَحمَّ اإِالَّ اللَـّ
ِه   َر�ُصوُل اللَـّ

الُم�ْصِلُم َيُحجُّ َبْيَت 
ِه الَحَراَم اللَـّ

اََلَة �َنالُم�ْصِلُم ُيِقيُم ال�صَّ وُم  َرَم�صَ الُم�ْصِلُم  َي�صُ

َك�َة ي الزَّ دِّ الُم�ْصِلُم ُيوؤَ

www.ien.edu.sa
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َعاُون َمَع َمْجُموَعِتي ُنسّمي الُركن اّلذي َتُدُل عليِه الصورُة. ِبالتَّ

١ َنَشاط
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اََلُة الَحجُّال�صَّ ْوُم َك�ُةال�صَّ الزَّ

ِحيَحً� َبًة َترِتيبً� �صَ ُم اأَْرَك�َن االإ�ْصاََلِم ُمَرتَّ اأَُرقِّ

ِه  ًدا َر�ُصـوُل اللَـّ الَّ اهلُل َواأَنَّ ُمــَحمَّ �َصَه�َدُة اأن ال اإَِلَه اإِ

ْد اأَْرَك�َن االإ�ْصاََلم.  َعدِّ

٢َنَشاط

التقويم



�ُصوِل  �ُصوِل َمْعِرَفُة الرَّ َمْعِرَفُة الرَّ
الِوحَدُةُ الث�نية

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 َتَع�َلى: ِليُل َقْوُل اللَـّ )1(.{َوالدَّ
{

ٍد   َنا ُمَحمَّ ـــُه َعَلى َنِبيِّ َأْنَزَل اللَّ
الُقْرآَن الَكِريَم.

ِلِب. ـِه ْبِن َعبِد الُمطَّ ُدُ  اْبُن َعبِد اللَّ َنِبيِّي ُمَحمَّ

اِس َجِميًعا َيْدُعوُهم إَِلى اإلْساََلِم. ًدا  إَلى النَّ َنا ُمَحمَّ ـُه َنِبيَّ َأرَسَل اللَّ

ُدُُ ُ َنِبيِّيالدر�ُس الث�ني2 ُمَحمَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( سورة األعراف: آية 158.

١ نشاط

ِعيَسى

َعْبُد اهلِل

ِإْبراِهيُم
ِلب ٌد َعْبُد الُمطَّ ُمَحمَّ

ُموَسى 

ِفيَه�  ــِتــي  الَّ الــَبــ�ُلــوَنــ�ِت  ُن  اأَُلــــوِّ
ِه. َوَجــدِّ اأَِبيِه  َوَ بيِّ   النَّ ا�ْصُم 
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َك؟ 1 َمْن َنِبيُّ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ 2 َم� الَِّذي َيْدُعو اإَِلْيِه النَّ

ُدُ  ابُن َنِبيِّي ُمَحمَّ
لِب  ـِه بِن عبِد الُمطَّ َعْبِد اللَّ ًدا  ِإَلى ـُه ُمَحمَّ َأْرَسَل اللَّ

اِس َجِميًعا  النَّ ٍد   َنا ُمَحمَّ ُه َعَلى َنِبيِّ َأْنَزَل اللَـّ
الُقْرآَن الَكِريَم

)ب()اأ(

 اأَْرِبُط ُكلَّ ِعَب�َرٍة في الَعُموِد )اأ( 
الَعُموِد )ب(: ِفي  ُيَن��ِصُبَه�  ِبَم� 

التقويم

٢ نشاط
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ـِه َوَرُسوُلُهالدر�ُس الث�لث3 ٌد  َعبُد اللَّ ُمَحمَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( سورة الكهف: آية 1.                                               )٢( سورة األحزاب: آية 40.
)٣( أخرجه أحمد برقم )18967(.

اٍت َصَباًحا َوثاَلَث مراٍت َمَساًء: ْكَر َثاََلَث َمرَّ أَُقوُل َهَذا الذِّ
ـًا«)٣(. ّ ٍد � َنِبي ـِه َرّبًا َوِباإلْساََلِم ِديًنا وِبُمَحمَّ »َرِضيُت باللَّ

١ نشاط

ُدُ  َعْبُدُ ِمْن ِعَباِد اهلِل.   َنِبيِّي ُمَحمَّ
ـِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ

}.)1(
{

ُدُ  َأْفَضُل الَبَشِر.   َنِبيِّي ُمَحمَّ

ُدُ  آِخُر األنبياء.   َنِبيِّي ُمَحمَّ

}.)٢(
{

ـِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ
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اِئَرَة الَِّتي اأََم�َم الِعَب�َرِة الُمَن��ِصَبِة: ن الدَّ 1 َلوِّ

ُل اأَلْنِبَياِء.    آِخُر اأَلْنِبَياِء. ُدُ �:      َأوَّ  َنِبيِّي ُمَحمَّ
ُل الَب�َصِر؟ 2 َمْن اأَْف�صَ

َعاُون َمَع َمْجُموَعِتي َنْســَتْخِرُج ِمْن ُمَربَِّع الُحُروِف َكِلَماٍت ِفيَها  ِبالتَّ
ِبيِّ �،  ُثمَّ َنْكُتُبَها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسب َكَما ِفي الِمَثالْيِن:  َوْصٌف للنَّ

شأرخآ

جمعأق

ايبفو

عناضي

اادلا

ٌد � ....................  الَبَشِر. َنِبيِّي ُمَحمَّ
ٌد � َعْبٌد ِمْن ....................  اهلل. َنِبيِّي ُمَحمَّ

بيُّ � ..................... َكاَن النَّ

بيُّ � ..................... كان النَّ

بيُّ � ..................... كان النَّ
ٌد � ....................  اأَلْنِبَياِء. َنِبيِّي ُمَحمَّ

أَِميًنا

آِخُر

التقويم

٢ نشاط
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ٍد    آَمْنُت ِبِرَساَلِة َنِبيِّي ُمَحمَّ

ًدا  َواََل َأْعِصيِه   ُأِطيُع َنِبيِّي ُمَحمَّ

َة ُسوَل  َدَخَل الَجنَّ َمْن َأَطاَع الرَّ

َتَعاَلــى:{ ـــُه  اللَّ قــاَل 

.)1(
{

ًدا  ُأِحبُّ َنِبيِّي ُمَحمَّ

ـِه الدر�ُس الرابع4 ُأِحبُّ َرُسوَل اللَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( سورة النساء: آية 1٣.
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: ِبيِّ َنُقوُل ِعْنَد ِذْكِر النَّ

َتَعاَلى:{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  َقال اهلل ُ
.)1(

چ چ چ ڇ ڇ ڇ}
َعَليَّ  َصلَّى  :»َمْن  اهلل  َرُسوُل  َقاَل  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  َوِفي 
َصاَلًة َواِحَدًة َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َعْشَر َصَلَواٍت، وَحطَّ َعْنُه َعْشَر 

َخِطيَئاٍت« )٢(.
:»الَبخيُل َمْن ُذِكْرُت  ِريِف َقاَل َرُسوُل اهلل  َوِفي الَحِديِث الشَّ

.)٣( » ِعْنَدُه، َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

 ِبُمَشاَرَكِة َمْجُموَعِتي َيْقَرُأ َأَحُدَنا اأَلَحاِديَث َوِإَذا َقاَل اْسَم 
. ٍد  َنا ُمَحمَّ بيِّ  ُنَصلِّي َعَلى َنِبيِّ النَّ

)1( سورة األحزاب: آية 56.     )٢( أخرجه أحمد برقم )11998(.     )٣( أخرجه أحمد برقم )17٣6(.

١ نشاط

٢ نشاط
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 اأَْكِمِل الَفراَغ: 
. ُأِحبُّ ...............................  
آَمْنُت بـ ...................................

اأ

ب

التقويم



َثانًيا
ـُلوُك  الِفـْقـُه وال�سُّ





الِوحَدُةُ األأُوَلى
ــوء ــوءالـُو�سُ الـُو�سُ

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�ُس األأول١ َفْضُل الُوُضوءالدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

يَّته، ومن ذلك: وِء أِلأََهمِّ َنا ِديُنَنا األإِ�ْساََلميُّ َعَلى الُو�سُ َحثَّ

اًل: َأوَّ
ِة  الوضوء َشْرُطُ ِلِصحَّ

اََلة. الصَّ

َأ« )1(. ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اَلَيْقَبُل اهللُ َصاََلَة َأَحِدُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحّتى َيَتَوضَّ َقاَل النَّ

َأ َقْبَل: َيِجُب َعَليَّ َأْن َأَتَوضَّ

اََلِة        اأَلْكِل      -       الصَّ

1َنشاط
ِحيَحة: اأَْر�ُسُم َداِئَرًة َحْوَل األإَِجاَبِة ال�سَّ

)1( رواه البخاري برقم )6954(. 
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ِة اهلل. ـََحبَّ ثانيًا: َاْلُوُضوُء َسَبُبُ ِلـم

ثالثًا: َاْلُوُضوُء َسَبُبُ مِِلَْغِفَرِة 
ُنوِب َواخْلَطاَيا. الذُّ

َأ َفَأْحَسَن الُوُضوَء َخَرَجْت َخَطَاَياُه ِمْن  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَوضَّ َقاَل النَّ
ِت َأْظَفاِره« )2(. َجَسِدِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن حََتْ

َقاَل اهلُل َتَعاَلى: { ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ} )1(.

)1( سورة البقرة: آية )222( 
)2( رواه مسلم )245(

ال�ضهر          الو�ضوءال�ضهر          الو�ضوء
ِة اهلِل: ِمْن َأْسَباِب َمَحبَّ

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

َنَشاط3
ــَة؛  ــيـ ــِلـــَمـــاِت األآتـ ــــــــُب الـــَكـ اأَُرتِّ
ُمِفيَدٍة: ُجْمَلٍة  َعَلى  َل  أِلأَْح�سُ

الُوُضوء َقَطَراِت َماِءَتْخُرُج ُنوُب َواخَلَطاَيا َمَعالذُّ

ِحيَحة: ُن األإَجاَبَة ال�سَّ اأُلوِّ

3 َنَشاط

٢ َنَشاط
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َأُقوُل: »ِبْسِم اهلِل«.

اٍت. يَّ َثاََلَث َمرَّ َأغِسُل َكفَّ

١
2

؟ اََلة ِ َماذَا َيِجُب اأَن اأَفَعل َقـْبَل الصضَّ

ْر�ُس الثاني2 ِصـَفـــُة الـُوُضـــوِءالدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِصَفُة
الُوُضوِء
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ًة َواِحَدًة. َأْمَسُح َرْأِسي َمَع ُأُذَنيَّ َمرَّ 6

اٍت. َأْغِسُل َوجِهي َثاَلَث َمرَّ 4

وُء ِعَباَدٌة هلِل َتَعاَلى الُو�سُ

اٍت. َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق َثاَلَث َمرَّ 3

اأَلَصابِع  َأْطَراِف  ِمن  َيَديَّ  َأْغِسُل 
اٍت. مع الِمْرَفَقْيِن َثاَلَث َمرَّ 5
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اٍت. َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الكْعَبنِي َثاَلَث َمرَّ 7

)َأْشَهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه(. َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

وِء َأُقوُل: َبْعَد االْنِتَهاِء ِمن الُوَضُ



3١

ِمي ُأَشــاِرُك َمْجُموَعِتي ِفي َتْطِبيــِق الُوُضوِء َعَمِلّيًا  بإْشــراِف ُمَعلِّ
َخاِرَج الَفْصل.

ِحيَحــِة: اأَْر�ُســُم َداِئــَرًة َحــْوَل األإَِجاَبــِة ال�سَّ
ًة َأْغِسُل َأْو َأْمَسُح َأْعَضاَء الُوُضوِء اآلِتَية؟ َكْم َمرَّ

3  4  ١ ١. َأْمَسُح َرْأِسي      
4  3  2 ُل َوْجهي      2. َأْغِسِ
4  ١  3 3. َأْغِسُل َيَديَّ مع الِمْرَفَقْيِن   
3  4  ١ 4. َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الَكْعَبْيِن   

َنَشاط

تطبيق

أَل اأُ�ْسِرُف ِفي ا�ْسِتْخَداِم الَماِء
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ْقِم الُمَناِسِب: ُأَرتُِّب َأْفَعاَل الُوُضوِء ِبَوْضِع الرَّ

التقويم

١

 

 

َأْغِسُل َوْجِهي 

أْمَسُح َرَأِسي َمَع ُأُذَنيَّ

َأْغِسُل ِرْجَليَّ مع الَكْعَبيِن
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..................................................................

ُد موِضَع الِمْرَفِق والَكْعِب ِبَوْضِع َدائَرٍة َحوَلُه وَأْكُتُب اْســَمُه   أحدِّ
ورِة. تحَت الصُّ

2

 

 

َأْغِسُل َيَديَّ مع الِمْرَفَقْيِن 

يَّ َأْغِسُل َكفَّ

َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق
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وِء: اأَُقوُل َبْعَد األْنِتَهاِء ِمن الُو�سُ
ُن الُجمَلَة اآلتية: ُأَلوِّ 3

)اأ�ضهُد اأن ال اإله اإال )اأ�ضهُد اأن ال اإله اإال اهلل وحده اهلل وحده 
ال �ضـــريـال �ضـــريـك لـه،ك لـه،

   واأ�ضهُد اأنَّ  محمًدا عبده ور�ضوله(   واأ�ضهُد اأنَّ  محمًدا عبده ور�ضوله(
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الِوحَدُةُ الثانية
ــــــــــاََلة ــــــــــاََلةالــ�سَّ الــ�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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تمهيد

نَيا َواالآِخرَة َبُبُ ِللَفاََلِح ِفـي الدُّ اََلُة �ضَ الصضَّ

ْر�ُس الثالث3 ــالة الدَّ َمَكــاَنـُة الـصَّ

)1( أخرجه البخاري )٨(.

َأْن ال  َخْمٍس: شَهاَدِة  َعَلى  اإلْساََلُم  »ُبنَي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل 
َكاِة،  اََلِة، وإيَتاِء الزَّ ًدا َرُسوُل اهلِل، وإقاِم الصَّ إَلَه إالَّ اهلُل وأنَّ ُمَحمَّ

َوَصوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت«)1(. 

ْكُن … … … ….… … … … … … …..….. ِمْن َأْرَكاِن اإلْساََلم. اََلُة ِهَي الرُّ الصَّ

1َنَشاط
اأُْكِمُل الَفَراَغ األآِتي: 

اِني ِمْن َأْرَكاِن اإلْساََلم. ْكُن الثَّ َأنََّها الرُّ ١

اََلِة َمْنِزَلُةُ َكِبيَرُةُ ِفي األإِ�ْساََلِم، َفِمْن َذِلك: ِلل�سَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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اََلِة ِفي َوْقِتها اأََنا اأَُحاِفُظ َعَلى ال�سَّ

)1( أخرجه أبو داود )٨64(.

ُل ما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد ِمْن َعَمِلِه َيْوَم الِقَياَمِة. َأنََّها َأوَّ

ة. َأنََّها َسَبُبُ ِلـَمْرَضاِة اهلِل َتَعاَلى َوُدُخوِل اجََلنَّ

3

2

 ..… ..… … ...................… … … … … .… … … ….................. ..… ..… … … … … … … .… … … … 

َل َما  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ َأوَّ
ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاََلُتُه َفإْن َصَلَحْت َفَقْد َأْفَلَح 

.
َوَأجَنَح َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسر«)1(

اََلة     ْوم     الصضَّ اََلة    الصضَّ ْوم     الصضَّ الصضَّ
ُل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَعْبُد ِمْن َعَمِلِه َيْوَم الِقَياَمِة: َأوَّ

ِمْن اأَ�ْسَباِب ُدُخوِل الَجنَّة

ِحيَحة: ُن األإَِجاَبَة ال�سَّ اأَُلوِّ

٢ َنَشاط

3 َنَشاط
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َلواُت الَمْفروَضُة ِفي الَيوِم َوالَّلْيَلِة َخْمُس َصَلَواٍت ِهي: الصَّ

َصاََلُة الَفْجِر

َرْكعَتاِن

ْهِر َصاََلُة الظُّ

4

َصاََلُة امِلَْغِرِب

3

َصاََلُة الَعْصِر

َصاََلُة الِعَشاِء 

أرَبُع َرَكَعاٍت

َثاَلُث َرَكَعاٍت

أرَبُع َرَكَعاٍت

أرَبُع َرَكَعاٍت

2

١23

45

4

4

ـَلَواُت الـَمـْفُروَضُة4 الـصَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َكْم َمرًة َت�ْسَمُع األأَذاَن ِفي الَيْوِم َواللَّْيَلِة؟

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

ْر�ُس الرابع الدَّ



39

ِة  َلَواِت المْفُرو�سَ الُمَحاَفَظُة َعَلى ال�سَّ
ِة. �َسَبٌب ِلُدُخوِل الَجنَّ

َلــَواِت األآِتَيــَة ِبَح�َســِب َعــَدِد َرَكَعاِتهــا: ُف ال�سَّ اأََتَعــرَّ

َصاَلُة  ...................َصاَلُة  ...................َصاَلُة  ...................
َصاَلُة  ...................
َصاَلُة  ...................

َعَدُد َرَكَعاِتَها 3 َعَدُد َرَكَعاِتَها 4َعَدُد َرَكَعاِتَها 2

َنَشاط
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ُسوُل �: »ُبِنَي اإلْساََلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة  َقاَل الرَّ
اََلِة،  ًدا َرُسوُل اهلِل، َوإَقاِم الصَّ َأْن ال إلَه إال اهللُ وأنَّ ُمَحمَّ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت« )1(. َوإيَتاِء الزَّ

)1( أخرجه البخاري برقم )٨(.

َأْقَرُأ الَحِديَث، َوُأْكِمُل َأْرَكاَن اإلْساََلِم الَخْمَسَة.

التقويم

١

َهاَدَتاِن ....................الشَّ

ْوُم الصَّ

َكاُة الزَّ

احَلجُّ



4١

اََلِة اََلِةاأَْبَداأُ ُكلَّ َيْوٍم ِب�سَ اأَْبَداأُ ُكلَّ َيْوٍم ِب�سَ

ـْهِر ـْهِرالظُّ الَفْجِرالَفْجِرالظُّ

ِحيَحِة: َأْرُسُم َداِئَرًة َحْوَل اإلَجابِة الصَّ 3

ِحيِح: َأَضُع َعاََلَمَة )✓( َتْحَت الَعَدِد الصَّ 2

ْيَلِة ُهَو: َلَواِت الَمْفُروَضِة ِفي الَيْوِم واللَّ َعَدُد الصَّ

95 7
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اََلُة ُنوُرُُ «  « ))11(( اََلُة ُنوُر»ال�سَّ »ال�سَّ

)1( أخرجه مسلم  )223(.

ْحُصَل َعلى ُجْمَلٍة َمِفيَدة: أَرتُِّب اْلَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ أِلَ

َأْحَفُظ الُجْمَلَة اآلِتَيَة َوَأْكُتُبَها:

4

5

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

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

ُأَحاِفُظ َعَلى

ِفي

اََلِة الصَّ

َوْقِتَها



الِوحَدُةُ الثالثة
ــــاََلِة َوُمْبِطاََلُتها َفُة ال�سَّ ــــاََلِة َوُمْبِطاََلُتها �سِ َفُة ال�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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ُر َتْكِبيَرَة اإلْحراِم َقاِئاًَل: )الّلـُه َأْكَبر(. ُأَكبِّ 2

لِّي«)1( لُّوا َكَما راأَْيُتُموِني اأُ�سَ �ُسوُل �: »�سَ َقاَل الرَّ

ْر�ُس الخام�س5 ْكَعُة اأُلوَلىالدَّ الرَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( أخرجه البخاري برقم )631(.

َأْسَتْقِبُل الِقْبَلَة. ١

ـلِّـي؟ َكـْيـَف اأُ�ضَ
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)1( يطلب المعلم من الطالب حفظ هذا الدعاء ويتابع حفظه معهم.

ْدِر. َأَضُع َيِدَي الُيْمَنى عَلى الُيْسرى َعَلى الصَّ 3

ا َأْحَفُظ ِمَن الُقرآِن الَكِرمِي. َأْقَرُأ الَفاحَِتَة، ُثمَّ َأْقَرُأ ِممَّ 5

ُهمَّ  َأْقــَرُأ ُدَعــاَء االْسِتْفَتاِح:)ُســْبَحاَنَك اللَّ
َوَتَعاَلــى  اْســُمَك،  َوَتَبــاَرَك  َوِبَحْمــِدَك، 

َك، واَل إَلَه َغْيُرَك()1(. َجدُّ
4
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أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل:
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم( َثاَلَث َمرَّ 6

ُكوِع:  َأُقوُل َحاَل َرْفِعيَّ ِمَن الرُّ
)َسِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَده، ثم أقول وأنا قائم: 

َربََّنا َوَلَك الـَحْمد(.

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعَلى( َثاَلَث َمرَّ

7

8
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اََلة. ْمُتُه ِمْن ِصَفِة الصَّ ُق َما َتَعلَّ ِمي ُأَطبِّ ِبإْشراِف ُمَعلِّ

ــَة ِفي  ــَي ــــُب األأْعــَمــاَل األآِت اأَُرتِّ
ْقِم الُمَنا�ِسب: ِع الرَّ اََلِة ِبَو�سْ ال�سَّ

َتْين. ُجوِد َوَأُقوُل: )َربِّ اغِفْر ِلي( َمرَّ َأْرَفُع ِمَن السُّ
ُر َوَأْسُجُد َوَأُقوُل: )ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى( ثاَلث مرات. ُأَكبِّ

ُكوِع: )َسِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَده، ثم أقول  َأُقوُل َحاَل َرْفِعيَّ ِمَن الرُّ
وأنا قائم: َربََّنا َوَلَك الـَحْمد(.

ات. أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل: )ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم( َثاََلَث َمرَّ

أْسجُد َثاَنِيًة ُمكِبًرا، َوأُقوُل:
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى( َثاَلَث َمرَّ ١0

ُجوِد َقاِئاًَل: )الّلـُه َأْكَبر(. َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي الـُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتنْي. )َربِّ اغِفْر ِلي( َمرَّ
9

َنَشاط

تطبيق
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َأِصُل كلَّ ِعبارٍة ِفي )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمن )ب(:

التقويم

١

ُجوِد: َأُقوُل ِفي السُّ

ْجَدَتْيِن: َأُقوُل َبْيَن السَّ

ُكوِع: َأُقوُل ِفي الرُّ

ُكوِع: ْفع ِمَن الرُّ َأُقوُل ِفي الرَّ

ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيم.

ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعَلى.

َسِمَع اهللُ ِلَمْن َحِمَده.

اهللُ َأْكَبر.

َربِّ اْغِفْر ِلي.

بأ
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ْر�ُس ال�ساد�س6 اِنَيُةالدَّ ْكَعُة الثَّ الرَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اِنَيِة َقاِئاًَل )الّلـهُ َأْكَبر(. ْكَعِة الثَّ ١ َأُقوُم ِللرَّ

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. 2

ا َأْحَفُظ ِمَن الُقرآِن الَكِرمِي. َأْقَرُأ الَفاحَِتَة، ُثمَّ َأْقَرُأ مـِمَّ 3
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ُكوِع:  أقُوُل حال رفعي ِمَن الرُّ
)َسِمَع الّلـُه لـَِمْن حِمَده، ثم أقول وأنا قائم: 

َربََّنا َوَلَك الـَحْمد(.

أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل:
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي الَعِظيم( َثاَلَث َمرَّ 4

5

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى( َثاَلَث َمرَّ 6



5١

أْسجُد َثاَنِيًة ُمكِبًرا، َوأُقوُل:
اٍت. )ُسْبَحاَن َربَِّي األْعَلى( َثاَلَث َمرَّ 8

ُجوِد َقاِئاًَل:)الّلـُه َأْكَبُر(. َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي الـُجُلوِس َبْيَن السَّ

َتْين. )َربِّ اغِفْر ِلي( َمرَّ
7

ــُجوِد َقاِئــاًَل )اهلُل َأْكَبــُر(،  َأْرَفــُع ِمــَن السُّ
اُت هلِلِ  ِحيَّ ِل: )التَّ ِد اأَلوَّ َشــهُّ َوَأقوُل ِفــي التَّ
َها  اََلُم َعَلْيَك َأيُّ َباُت، السَّ يِّ َلَواُت َوالطَّ َوالصَّ
ــاََلُم َعَلْيَنا  ِبــيُّ َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته، السَّ النَّ
ُد َأْن اَل ِإلَه  اِلِحيَن، َأْشــهَ َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَّ
َدًا َعْبُدُه َوَرُسوُله(. إالَّ اهللُ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

9
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الُمَنا�ِسب: َمَكاِنها  ِفي  َكِلَمٍة  ُكلَّ  ُع  اأَ�سَ

َلَواُت ............................ اُت هلِلِ َوالصَّ التَّحيَّ

َها............................  َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته. اََلُم َعَلْيَك َأيُّ السَّ

اِلِحين. اََلُم َعلْيَنا َوَعَلى ........................... الصَّ السَّ

َأْشَهُد َأن اّل إلَه إال اهلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ ........................... َعْبُدُه َوَرُسوُله.

ًدا ُمَحمَّ ِبيُِّعباِد اهلِل َباُتالنَّ يِّ َوالطَّ

ُك َمْجُموَعِتي  ِبإْشَراِف ُمَعلِِّمي / ُأَشاِرِ
اََلِة  ْمُتُه ِمُن ِصَفِة الصَّ ِفي َتْطِبيِق َما َتَعلَّ

في ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسة.

َنَشاط



53

 ..................... ِبيُّ َها النَّ اََلُم َعَلْيَك َأيُّ َبات، السَّ يِّ اُت هلِل و............. َوالطَّ ِحيَّ التَّ
إالَّ  إَلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  اِلحين.  الصَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعلى   ............. اََلُم  السَّ َوَبَرَكاُته، 

............. َوَأْشَهُد َأنَّ .............َعْبُدُه َوَرُسوُله.

َأْمأََلُ الَفَراَغاِت اآلِتيَة:

ِل َوأُقوُل: ِد اأَلوَّ اِنَيِة للتََّشهُّ ْكَعِة الثَّ َأْجِلُس َبْعَد الرَّ اأ

التقويم
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تمهيد

ْر�ُس ال�سابع7 الَثة والرابعةالدَّ ْكَعُة الثَّ الرَّ
رابط الدر�س الرقمي

اِلَثِة َقاِئاًَل: )الّلـُه َأْكَبر(. ْكَعِة الثَّ َأُقوُم ِللرَّ ١

َأَضُع َيَديَّ َعلى َصْدري، َوَأْجَعُل الُيْمَنى عَلى 
الُيْسرى. 2

اِنَية. ْكَعَتْيِن اأُلوَلى َوالثَّ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي ُأَقاِرُن َبْيَن الرَّ ِبالتَّ

َة َفَقْط. َأْقَرُأ الَفاحَِتَ 3

www.ien.edu.sa
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أْرَكُع ُمكِبًرا، َوَأُقوُل:

اٍت. )             ( َثاَلَث َمرَّ
4

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

ُكوِع:  َأقُوُل حال رفعي ِمَن الرُّ

)                          ، َربََّنا َوَلَك الـَحْمُد(.
5

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

ُر َوأْسجُد، َوَأقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )                 ( َثاَلَث َمرَّ 6

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

ُجوِد َقاِئاًَل: )الّلـُه َأْكَبُر(، َأْرَفُع ِمَن السُّ
ْجَدَتين: َوَأُقوُل ِفي الـُجُلوِس َبْيَن السَّ
َتنْي. )                        ( َمرَّ

7
 .................................



56

ُر َوأْسجُد َثاِنَية، َوأُقوُل: ُأَكبِّ
اٍت. )                ( َثاَلَث َمرَّ

َأْرَفُع َقاِئاًَل )اهللُ َأْكَبر( وَأْجِلُس ِفي آِخِر َصاََلِتي 
ِبيِّ �. َد اأَلِخيَر، َوأَصلِّي َعَلى النَّ َوَأْقَرُأ التََّشهُّ

8

9

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

ِبيُّ  النَّ َها  َأيُّ َعَلْيَك  اََلُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ هلِلِ  اُت  ِحيَّ التَّ
احِلِني،  الصَّ اهلِل  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْيَنا  اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُته،  اهلِل  َوَرْحَمُة 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُله. َأْشَهُد َأْن ال إلَه إال اهللُ، َوَأْشهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ْيَت َعَلى إْبَراِهيَم  ٍد، َكَما َصلَّ ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
ٍد َوَعَلى  َوَعَلى آِل إْبَراِهيَم، إنََّك َحِميُدُ َمِجيد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
إنََّك  إْبراِهيَم،  آِل  َوَعَلى  إْبراِهيَم  َعَلى  َباَرْكَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل 

َحِميُدُ َمِجيد.

َأْحَفظ
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تطبيق

اََلِة اأَْحِر�ُس َعَلى الُخ�سوع في ال�سَّ

اَلِة بصورٍة صحيحة. ُق ِصَفَة الصَّ ِمي ُأَطبِّ ِبإْشراِف ُمَعلِّ

ُم َعْن َيِميني َقاِئاًَل: ُأَسلِّ
اََلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلل«. »السَّ

ُم َعْن َيَساِري َقاِئاًَل: وُأَسلِّ
اََلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلل«. »السَّ

١0

ِحيَحة: اأَْر�ُســُم داِئرًة َحــْوَل األإَجاَبــِة ال�سَّ

اََلُة َعلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُتقاُل في: الصَّ

د اأَلِخير ل               التََّشهُّ د اأَلوَّ التََّشهُّ

1 َنَشاط
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ْهر         الَعْصر         الَمْغِرب         الِعَشاء الَفْجر          الظُّ

٢َنَشاط

َلَواِت الَِّتي ِفيَها َرْكَعُةُ َثاِلَثة: اأَْر�ُسُم َداِئرًة َحْوَل ال�سَّ

ِحيَحَة وَأْكُتُبها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب: أْخَتاُر الَكِلَمَة الصَّ ١

اِنَيِة الثَّ اأَلِخيرِة اأُلولى

ْكَعِة..................................... َل َبْعَد الرَّ َد اأَلوَّ َأْقَرُأ التََّشهُّ

ْكَعِة.................................... َد اأَلِخيَر َبْعَد الرَّ َأْقرُأ التََّشهُّ

التقويم
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ْهِرَصاََلُة الَفْجِر َصاََلُة امِلَْغِرِبَصاََلُة الظُّ َصاََلُة الِعَشاِء َصاََلُة الَعْصِر

داِن ُدُُ َواِحُدَُُتشهُّ تشهُّ

َداِن ِفــي َمْجُموَعٍة، َوالِتي ِفيَها  َلَواِت الَِّتي ِفيَها َتَشــهُّ ُأَصنُِّف الصَّ
ُدُُ واِحُدُُ ِفي َمْجُموَعٍة: َتشهُّ

2

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

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

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

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

ِبيُّ َهــا النَّ َ َأيُّ ـــاََلُم َعَلْيــك َبــاُت، السَّ يِّ َواُت َوالطَّ ــــلَ ــاُت هلِلِ والصَّ )التحيَّ
ـاََلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصـاِلِحين،  ............................ َوَبَرَكاُته، السَّ

َأْشَهُد َأْن ................................. َوَأْشَهُد َأنَّ .....................................
ْيَت َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل .........................، َكَما َصلَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
إْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ............................. إنََّك َحِميُدُ َمِجيد، َوَبِارْك َعَلى 
آِل  َوَعَلى  إْبَراِهيَم  َباَرْكَت َعَلى  آِل ........................َكَما  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ

إْبراِهيَم إنََّك ..................  َمِجيد(.

َأْمأََلُ الَفَراَغاِت اآلِتيَة: 3

َد اأَلِخيَر: اََلِة التََّشهُّ َأْقَرُأ ِفي الَجْلسِة اأَلِخيرِة ِمن الصَّ
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ْر�ُس الثامن8 الِةالدَّ ُمْبِطالُت الصَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َيْنَتِقُض الُوُضـوِء ِبُخــُروِج: 
يـــح(. )الَبــْول - الَغــاِئــط - الـرِّ ١

ُف  َأ َزِميُلَك خالُدُ ُثمَّ َدَخَل الَحّماَم ِلَيْقِضَي َحاَجَتُه، َفَما التََّصرُّ َتَوضَّ
ِحيح: الصَّ

ُيَصلِّي َواَل ُيِعيُد الُوُضوء.
ُيِعيُد الُوُضوَء أَلنَُّه اْنَتَقَض ُوُضوُؤه.

1َنَشاط



6١

ْرب. ْكُل َوالشُّ َاأْلَ 2

الَكاََلم. 3

َل َعلى ُجْمَلٍة ُمِفيدة: ُب الَكِلماِت األآِتَيَة؛ أِلأَْح�سُ اأُرتِّ

ـــِتـــي َتـــْحـــَتـــِوي َعــَلــى  اِئــــَرَة الَّ ُن الــــدَّ اأَُلـــــــوِّ
ـــاََلة: ــٍل ِمــــــْن ُمــــْبــــِطــــاََلِت الـــ�ـــسَّ ــ ــِط ــ ــْب ــ ُم

 ..… ..… … … … … … … .… … ............................… … ..… ..… … … … … … … .… … … … 

اأَلْكُل اَلِة الصَّ ْرُب ُيْبِطُلهاِفيَوالشُّ

ُكوع ُجودالَكاََلمالرُّ السُّ

٢ َنَشاط

3 َنَشاط
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اَلَةَجائٌز ُيبِطُل الصَّ

اْلـَحَرَكُة الَكِثيَرة.

ِحك. الضَّ

5

4

ـــاَلة: ــي الـــ�ـــسَّ ــ ــ ــُك ِف ــ ــِح ــ ــسَّ ــ ــ� ــ ال

رًا  اََلِة ُمَبكِّ اأَْحِر�ُس َعَلى األ�ْستْعَداِد ِلل�سَّ
ا ُيْبِطُلها واأَْبَتِعُد َعمَّ

ُب َكْثَرَة اْلـَحَرَكِة ِفي نَّ َأجََتَ
اََلة. نََّها ُتْبِطُل الصَّ اََلِة أِلَ الصَّ

4َنَشاط



63

ُمْبِطاََلُت
اََلة الصَّ

ِحكاأَلْكلِاْنِتقاُض الُوُضوء الضَّ ْرب َكْثَرُة الَحَرَكةالشُّ

يحالَغاِئطالَبْول ُخُروُج الرِّ

١2345

جـبأ

َأْكُتُب الُجْمَلَة اآلِتية: 2

َيْنتِقُض الُوُضوُء بــ  .............  َأو............. َأو .............١

ُأعيُد صاََلِتي إَذا َبَطَلْت ِبَأَحِد ُمْبِطاََلِتها.
..............................................................................

التقويم




