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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني:
فها هو كتاب الدرا�سات الإ�سالمية املت�ضمن كتابي الطالب ملادة التوحيد ومادة الفقه وال�سلوك لل�صف الأول
االبتدائي ،الف�صل الدرا�سي الثاين.
وقد ي�سر اهلل تعالى �صياغة مو�ضوعات هذا املقرر بطريقة تتيح للطالب �أن يكون ن�شطا داخل ال�صف؛ م�شار ًكا
يف فقرات الدر�س مع معلمه وزمالئه ،مطبقًا ملا ميكن تطبيقه داخل ال�صف �أو املدر�سة �أو املنزل.
وقد راعينا يف هذا امل�ؤلف ما يلي:
�أو ًال :تنوع العر�ض للمادة الدرا�سية؛ لي�سهل على الطالب فهمها ،ويتمكن من ا�ستيعابها بي�سر و�سهولة.
ثان ًيا :تقريب املعلومة من خالل الأ�شكال املنا�سبة ،والو�سائل املتنوعة ،التي ت�شوقه ملطالعة الكتاب وتعينه ـ ب�إذن
اهلل ـ على فهمه ،وتر�سخ لديه املعارف والأهداف الرتبوية التي يراد منه �إدراكها والعمل بها.
ً
وا�ستنباطا لها ،من
ثال ًثا :احلر�ص على م�شاركة الطالب يف الدر�س ،تعل ًما وتطبيقًا وكتاب ًة ،وبح ًثا عن املعلومة،
خالل �أن�شطة تعليمية وفراغات داخل املحتوى تركت ليكتبها ب�أ�سلوبه وح�سب قدرته ،مع توجيه معلمه و�إر�شاده
ومتابعته وعنايته به.
راب ًعا :تنمية مهارات التعلم والتفكري لدى الطالب يف هذه املرحلة ،من خالل م�ساحات للتفكري تتيح له التمرن
على �أ�سا�سات الدر�س ،وامل�شاركة الفاعلة ،مع توجيه معلمه و�إر�شاده ومتابعته وعنايته به.
�أخي الكرمي :ويل �أمر الطالب
�إنه بقدر متابعتك لالبن الكرمي ،وحر�صك عليه ،وموا�صلتك مع معلم ال�صف يف املدر�سة يكون ابننا �أكرث انتفاعا
بهذا املقرر ،و�أكرث تفاع ًال ،و�أدق فه ًما ،و�أ�صح تطبيقًا ب�إذن اهلل تعالى.
ومر�شدا لي�صل ـ ب�إذن اهلل تعالى ـ �إلى ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.
والذي ُن� ِؤم ُل ُه �أن يكون ما يتعلمه عو ًنا له
ً
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه

5

الفهارس

(التوحيد)
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�أعبدُ اهلل َر ِّبي
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الدر�س الثاين

أحب اهلل ر ِّبي
� ُّ
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الدر�س الثالث

َب ُ
ع�ض �أنــوا ِع العبــادة
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الدر�س الرابع

ــي الإ�ســال ُم
ِدي ِن َ
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الدر�س اخلام�س

�أركـانُ الإِ�ســــال ِم

22

الدر�س ال�ساد�س

الدينُ ا َ
حلقُّ
�سالم هو ِّ
الإِ ُ

24

الدر�س ال�سابع

نب ِّيي حم َّمدٌ ﷺ

28
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هلل ور�سو ُلهُ
م َّمدٌ ﷺ عبدُ ا ِ
ُ َ
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الوحدة الأوىل

ُ
ُ
وه َّي ِة
ل
ُ
توحيد الأ ِ
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أعبد اهلل َر ِّبي
� ُ

هلل لعباد ِت ِه َو َ
حده.
خلقني ا ُ
هلل تعالى:
قال ا ُ
												

()1

.

وحده ،وال � َ
هلل َ
علي �أن � َ
أعبد معه غي َر ُه.
ُ
أعبد ا َ
يجب َّ
الم�سلم ُ
يه.
ُ
يع�ص ِ
يخاف اهلل وال ِ

12

( )1الذاريات (.)56

�أكمل الفراغ:

هلل َو ْحدَ ُه.
ن�شاط َخ َل َق ِني اهلل لعباد ِت ِه؛ ف�أنا ﺃﺻﻠﻲ و�أ�صوم ِ

الأ�سئلة
ُ
الدليل؟
َ 1خ َل َق اهلل الخلق لعباد ِت ِه ،فما
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) :ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﺍﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﻥ(

� 2أَ ْر ِب ُط َ
الجدول (ب):
الجدول (�أ) وما ُينا�سبها في
بين الفقر ِة في
ِ
ِ
(�أ)

(ب)

الم ْ�س ِل ُم ُيحا ِف ُظ على �أَداءِ
ُ

ال َمعا�صي

الم ْ�س ِل ُم يكثر ِمن
ُ

الطاعات

الم ْ�س ِل ُم يبتعدُ عن
ُ

ال�صالة
13
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أحب اهلل ر ِّبي
� ُّ
اهلل و�أطي ُعهُ
�أُ ِح ُّب َ
لأنه َخ َل َقني و َر َز َقني
ولأنه ج َعلني من الم�سلمين.

�أكمل الفراغ:

ل َّن ِني �أُ ِح ُّب ﺍﻟّﻠﻪَ و�أطي ُعهُ .
ن�شاط �أنا �أُ َ�ص ِّلي أ
14

الأ�سئلة
� 1أكمل الفراغ:

ـــب اهلل و�أُ ِطيـــ ُعه ،لأنــه ﺧﻠﻘﻨﻲ و َر َز َقني ،
�أُحـ ِ ُّ
ولأنه ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

15
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َب ُ
ع�ض �أنــوا ِع العبــادة

العبادةُ :ك ُّل ما ُي ِح ُّبه اهلل ُ من الأقوال ِوالأعمال ِ.

العبادات كثيرة ,منها:
ال�صالةُ.
ال�صيامُ.
قِراء ُة القُر�آن.
طاعة الوالِدَ ين.
الإح�سانُ �إلى الجارِ.
ال�صدَ قَ ة.
َّ
ال�صدْ قُ .
ِّ
16

ن�شاط

أقوال وال َ
�أَ َ�ض ُع ال َ
�صندوق
أفعال في
أقوال في
�صندوق ال ِ
ِ
ِ
أفعال:
ال ِ
بال�س َلم
ال َب ْد ُء َّ

الأقوال

َّ
هاب �إلى ال َم ْ�س ِجد
الذ ُ
قراء ُة القر�آن

الأفعال

ُ
ال�صدقة
عاء
ُّ
الد ُ
زيار ُة الأقارب

17

الأ�سئلة
� 1أكمل العبار َة الآتية:
هلل من
العباد ُة ُك ُّل َما ُي ِح ُّبهُ ا ُ

 .................ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
.................

و

�ضع كلمة منا�سبة في الفرا ِغ:
� 2أَ ُ

18

أفعال ُي ِح ُّبها ُ
أقوال و� ٌ
� ٌ
اهلل

أفعال ُي ْب ِغ ُ�ضها ُ
أقوال و� ٌ
� ٌ
اهلل

ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
..........................................

ع�صيان الوا ِلدَ ْي ِن

ال�صدق
ِ

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﺒﺔﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺼﻼﺓ
..........................................

ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
..........................................

�أذية اجلا ِر

الوحدة الثانية

ِد ْي ُن ال ْإ�سال ِم و�أ ْركا ُنهُ
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الدر�س الرابع

www.ien.edu.sa

ــي الإ�ســال ُم
ِدي ِن َ
الإ�ســــال ُم هو:

هلل َ
اع ُتهُ و َت ْر ُك َم ْع ِ�ص َي ِت ِه.
وح ُ
يد ا ِ
َت ِ
وط َ

ن�شاط

20

نا�س ُبها في العمو ِد (ب):
�أربط كل عبارة من العمو ِد (�أ)بما ُي ِ
(أ)

(ب)

هلل
توحيدُ ا ِ

َم ْع ِ�ص َي ِت ِه.

ُ
وترك

وطاع ُتهُ .
َ

الأ�سئلة
� 1أكمل الفراغ:
ما الإ�سالم؟
اإلسالم هو :ﺗَﻮﺣِﻴْﺪُ

ا ِ
هلل و

ﻃَﺎﻋَﺘُﻪُ

و َت ْر ُك ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻪِ .

21
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أركـان الإِ�ســــال ِم
� ُ
اهلل و�أنّ مح َّم ًدا ر�سول اهلل.
�شهاد ُة �أنْ ال �إله �إال ُ
ال�صال ِة.
�إقا ُم َّ

أركان
� ُ
الإ�سال ِم

إيتاء ال َّزكا ِة.
� ُ
َ
رم�ضان.
َ�ص ْو ُم
البيت.
َح ُّج ِ

قال ُ
خم�س� :شهاد ِة �أن ال �إله �إال
ر�سول اهلل ُ « :ب ِن َي الإ�سال ُم على ٍ
ً
محمدا ر�سول اهلل ،و�إقا ِم ال�صالة ،و�إيتاءِ الزكاة ،و�صو ِم رم�ضان،
اهلل و�أن
وح ِّج ال َب ْي ِت»(.)1
َ

22

( )1أخرجه البخاري ( ،)8ومسلم ( ،)16والترمذي ( )2609و اللفظ له.

الأ�سئلة
� 1أكمل الفرا َغ:
�أركانُ الإ�سالم هي:

3 2 1
5 4

�شهاد ُة �أن ال �إله �إال
هلل و�أن مح َّم ًدا
ا ُ
ر�سول اهلل.
ُ

ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ
...................

ﺻـﻮﻡ ﺭﻣﻀـﺎﻥ
...................

ﺇﻳﺘـﺎء ﺍﻟﺰﻛــﺎﺓ
...................

ﺣـﺞ ﺍﻟﺒﻴـﺖ

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

 2كم �أركان الإ�سالم؟ �أذكر الدليل.

ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﻤﺲ.

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

) ﺑﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ  :ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ  ،ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ  ،ﻭﺇﻗﺎﻡ
ﺍﻟﺼﻼﺓ  ،ﻭﺇﻳﺘﺎء ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ،ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ،ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ (
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ين ا َ
حلقُّ
الد ُ
�سالم هو ِّ
الإِ ُ
دين الإ�سال ِم الدين الحقّ .
م�سلم �ألتزم بدين الإ�سالم.
�أنا ٌ

هلل تعالى:
قال ا ُ
()١

ن�شاط
24

الدعاءِ :
�أُحا ِف ُظ على هذا ُّ
القلوب َث ِّبتْ قلبي على ِدي ِن َك»(.)٢
«يا ُم َق ِّل َب
ِ

( )1آل عمران اآلية85 :
( )٢أخرجه أحمد والترمذي3522 ،2140 - 257 ،112/3 :

الأ�سئلة
� 1أكمل الفراغ:
ﺍﻹﺳـﻼﻡ
َ
أتم�س َك ِب ِدين . ........................
أ �أدعو اهلل تعالى �أن � َّ
ُ
ب
غير الإ�سال ِم ِدي ًنا قو ُلهُ تعالى:
الدليل على � َّأن اهلل ال َي ْق َب ُل َ
ﱫ

				

		

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

ﻓَﻠﻦ ﻳُﻘْﺒَﻞ ﻣِﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻵﺧِﺮﺓ ﻣِﻦ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ
.................................................................................ﱪ.
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الوحدة الثالثة

ُ
الر�سولﷺ ور�سا َل ُتهُ

رابط الدر�س الرقمي
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نب ِّيي حم َّمدٌ 
ين الإ�سال ِم؟
َم ْن َعلَّمنا ِد َ

الم َّط ِل ِب .
نب ِّيي ُم َح َّمدٌ ُ
بن ِ
بن ِ
عبد اهلل ِ
عبد ُ
النا�س
هلل �إلى جمي ِع
ِ
�أَ ْر َ�س َلهُ ا ُ
غير ِه.
ليدع َوهم �إلى عباد ِة اهلل وحده و َت ْر ِك عباد ِة ِ
ُ

َ
َمن �أطا َع
الر�سول  َد َخ َل الجَ َّن َة.
�أنا �أُ ِح ُّب نب ِّيي ُم َح َّمدً ا .
ن�شاط
28

الر�سول ﷺ � ُ
أقول:
ا�سم
ِ
أ�سمع َ
عندما � ُ
�صلىاهلل عليه و�سلم

الأ�سئلة
ُ � 1
نا�س ُبها في العمو ِد(ب):
أربط كل عبارة من العمودِ (�أ) بما ُي ِ
(ب)

(أ)
�سل ا ُ
�أَ ْر َ
هلل محمدً ا ﷺ �إلى

الم َّط ِل ِب
محمدُ ُ
بن ِ
عبدا ِ
بن ِ
هلل ِ
عبد ُ

�أنا �أُ ِح ُّب نب ِّيي محمدً ا

النا�س
جمي ِع
ِ

ا�سم نب ِّيي

غيره.
عبادة ا ِ
هلل َو ْحدَ ُه ،و َت ْر ِك عباد ِة ِ

�أَ ْر َ
�سل ا ُ
هلل محمدً ا ﷺليدع َو �إلى

لأنه علمنا دين الإ�سال ِم

� 2أكمل الفراغ:
ﺍﻟﺠﻨـﺔ
. .....................
من �أطاع الر�سو َل ﷺ دخل
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هلل ور�سو ُلهُ
م َّمدٌ ﷺ ُ
عبد ا ِ
ُ َ
هلل.
نب ِّيي ُم َح َّمدٌ ﷺ عبدٌ ِمن عبا ِد ا ِ
نب ِّيي ُم َح َّم ٌدﷺ � ُ
أف�ضل ال َب َ�ش ِر.
الر ُ�س ِل.
نب ِّيي ُم َح َّم ٌدﷺ � ِآخ ُر ُّ

ن�شاط

َ
�أنا �أُحاف ُِظ على هذا ال ِّذ ْك ِر َ
وثالث َم َّراتٍ م�سا ًء:
�صباحا
ثالث َم َّراتٍ
ً

« َر ِ�ض ُ
يت باهلل َر ًّبا ,وبالإ�سالم دِي ًنا ،وبمح َّمدٍ

30

( )1أخرجه أحمد ،337/4 :وابن ماجه.3870 :

ﷺ نبيـ ًّا»(.)1

الأ�سئلة
� 1أل ِّون الدائر َة التي �أما َم العبارةِ المنا�سبةِ :
		
نب ِّيي ُم َح َّم ُد ﷺ

� ُ
أول ال ُّر ُ�سلِ .

						

�آخِ ُر ال ُّر ُ�سلِ .

31

ثان ًيا

الفقـه وال�سلوك
33

الوحدة الأوىل

َّ
الط َها َر ُة َوال َّن َظا َف ُة

35
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اء
�أُ َ�س ِّمي َه ِذ ِه الأَ�شْ َي َ

َاج ِل َه ِذ ِه الأَ�شْ َي ِ
اء ِف:
�أَ ْحت ُ

الطَّ َها َر ِة

و

ال َّن َظا َف ِة

�أو ًال َّ
:الط َها َر ُة
والدليل قول اهلل تعاىل:

َّ
الط َها َر ُة

اج َب ٌة �أَ َم َر َنا اهلل ِب َها.
َو ِ

36

( )1المدثر (.)4

ﱫ ﯖ ﯗﱪ (.)1

م��خ َ��ر َج
�أُنَ���ظِّ ُ
���ف ْ
ال�� َب�� ْولِ َوال��غَ��ا ِئ ِ
��ط
ِب����ال���� َم ِ
����اء َح��تَ��ى
َتزُ َ
ا�سةُ .
ول ال َّن َج َ

��ر َج ال َب�� ْولِ َوالغَا ِئ��ط
�أُنَظِّ ُ
��ف ْ
خم َ
ِباملَ َن َا ِدي��لِ �أَ ْو الأَ ْح َج��ا ِر ثالث َمرات
�أو � َ
أكث َحتَّى َتزُ َ
ا�س ُة.
ول الن ََّج َ
ُي َ�س َّمى هَ ذا ال َع َم ُل

(ا�ستِجْ مَارًا)

ُي َ�س َّمى هَ ذا ال َع َم ُل

اء)
(ا�س ِتنْجَ ً

اب
َت َعل َّْم ُت ِفي َم ْو ُ�ضو ِع �آ َد ِ
َق َ�ض ِ
اج ِة �أَ ْن َ�أ ُق َ
ول:
اء َ
الح َ
ِع ْن َد ُد ُخـولِ الخَ ـالَءِ

( ِب ْس ِم ا ِ
هلل ال َّل ُه َّم إ ِّني َأ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن
الخ َبا ِئ ِث) (.)1
ُ
الخ ْب ِث َو َ

خلـالَءِ (غفرانك) (.)٢
وج ِم َن ا َ
ِع ْن َد اخلُ ُر ِ

( )1أخرجه البخاري برقم ،142 :ومسلم برقم ،٣٧٥ :ولزيادة (بسم اهلل) انظر فتح الباري .244/1
( )٢أخرجه أبو داود برقم  ،١٣٠والترمذي برقم  ،٧وقال حديث حسن غريب.
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ِم َن الطَّ َها َر ِة
وء
ال ُو ُ�ض ُ

ا�س ِة
�إزَا َل ُةال َّن َج َ

َي ِ��ج��ـ��ـ��ـ ُ��ب �أَنْ
�أَت َو َّ�ض�أ ِبال َما ِء
ال َّ��ط�� ُه��و ِر َق ْب َل
ال�ص َال ِة.
َّ

ِبال َما ِء َعن:
•ال َبدَ نِ .
•ال َم َال ِب ِ�س.
ال�ص َال ِة.
• َم َكانِ َّ

ال َب َد ُن

38

ال�ص َال ِة
َمك ُ
َان َّ
ال َم َال ِب ُ�س

َثا ِني ًا:الن ََّظا َف ُة
ري َع َلى
َيا �أَ ِب��يَ ،لق َْد ا ْن َ�سك ََب ال َع ِ�ص ُ
َم َال ِب ِ�سي َف َهلْ �أُ َ�صلِّي ِفي َها؟

�ص َع َلى �أَ ْن
َن َع ْم َيا ُبن ََّيَ ،و َل ْ
كن ْ
احرِ ْ
ُون ِث َيا ُب َك ن َِظيف ًَة دائ ًما.
َتك َ

ِدي ُننا ال ْإ�س َالمي َي ْد ُعونَا � َإل ال َّن َظا َف ِة.
�أُنَظِّ ُف
ِث َيا ِبي كُ لَّ َما ات ََّ�سخَ ْت.

�أُ َقل ُِّم
�أَ َظفَارِي كُ لَّ َما َطا َل ْت.

39

يم
ال َّتق ْو ُ
�أُ َر ِّت ُب الأَ ْف َعا َل التَّا ِل َي َة:
َب ْع َد َق َ�ض ِ
اء ا َ
اج ِة:
حل َ

ُ 3أ َص ِّلي

1

� 2أَ َت َو َّ�ضُ�أ
� 1أَ ْ�س َت ْنجِ ي

� 2أَ�ضَ ُع َدا ِئ َر ًة َعلَى الأَ�شْ َيا ِء النَّجِ َ�س ِة:
اب ـ الغَا ِئ ُط
ال َب ْولُ ـ ال َع َرقُ ـ ال ُّل َع ُ
� 3أَ ِ�صلُ كُ لَّ ِع َبا َر ٍة ِف ال َع ُمو ِد (�أ) ِب َما ُين ِ
َا�س ُب َها ِمن ال َع ُمو ِد (ب):
ب
�أ
�أُ َق ِّل ُم �أَ ْظفَارِي ُك َّل َما

َّ
الط ُهور

م َر ِج ال َب ِ
ول َوالغَا ِئ ِط
ا�س َة ِمنْ َ ْ
�أُ ِزي ُل الن ََّج َ
�أَ َت َو َّ ُ
�ض�أ بِاملَا ِء

ال ُي ْ�س َرى

اال�س ِت ْج َما ِر َي ِد َي
اال�س ِتن َْجا ِء َو ْ
�أَ ْ�ستَخْ ِد ُم ِف ْ
�أُن َِّظفُ ِث َيابِي ُك َّل َما

40

ات ََّ�سخَ ْت
اال�س ِت ْج َما ِر
ِاال�س ِتن َْجا ِء �أَو ْ
ب ْ
َطا َل ْت

44

�أَ َ�ض ُع � َإ�شا َر َة (

يح ِة:
ال�ص ِح َ
ال�صو َر ِة َّ
) حتت ُّ

✓

✓

✓

41

الج َم َل ال َّتا ِل َي َة:
� 5أَ ْك ُت ُب ُ

ال ِ
ال ِب َم ٍ
اء طَ ُهورٍ.
• َ
وء �إ َّ
ي�ص ُّح ال ُو ُ�ض ُ
ﻃﻬﻮﺭ .
• ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻮﺿﻮء ﺇﻻ ﺑﻤﺎء 								
ومكان
والبدن
الثوب
ا�س َةعن
النجاسة
أزيل
الصالة
قبل
•
ُ
َ
ِ
َ
َ
ِيلُ
َانِ
نِ
َّ
الصالةِ .ة.
ال�ص َال
ك
م
و
د
ب
ال
و
ب
و
ث
ال
ن
ع
ج
ن
ال
ز
�
أ
ة
ال
ال�ص
ل
ب
ق
َّ
َ
ِ
َ
ْ َ َ ََ
َ َ
َّ
• ْ َّ
•
• ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺯﻳﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ
� 6أُ َرت ُّب ال َك ِل َم ِ
ات التَّا ِل َي َة؛ ِ أ
يدةً:
لُك ِّو َن ُج ْم َل ًة ُم ِف َ
َعلَى

�أ َ
ح
ْ
ر
ِ
� ُص

َو َم َال ِب ِ�سي
َطهَا َر ِة

ِج�ْس ِمي

ﺃﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺟﺴﻤﻲ ﻭﻣﻼﺑﺴﻲ

...........................................................................
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هلل َت َعا َلى
اء ِن ْع َم ُةُ ِم ْن ِن َع ِم ا ِ
ال َم ُ
7

�أَ ْذ ُك ُر ْا�ست ِْخدَامَاتٍ عِ َّد ًة لِل َما ِء ِف َح َياتِي:

......................................................................................
ﺍﻟﻤﺎء ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ

ﺗﺮﻭﻯ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻤﻮ
......................................................................................
ﺍﻟﻤﺎء ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ﻭﻣﻼﺑﺴﻨﺎ
......................................................................................
ﺍﻟﻤﺎء ﻳﻠﻄﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﻃﻬﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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الوحدة الثانية

ال ُو ُ�ضــــــــــــــ ْو ُء
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ـــــــــوء
الـــ ُو ُ�ض
ُ
ال�ص َال ِة
َما َذا َي ِج ُب �أَ ْن �أَ ْف َعل َق ْب َل َّ

َقا َل تعالى:
}

46

{ (.)١

1

�أَ ُقولُ ِ «:ب ْ�س ِم ا ِ
هلل».

2

�أَ ِ
غ�سلُ َك َّف َّي َث َال َث َم َّر ٍ
ات.

( )1التوبة (.)١٠٨

� 3أَ َت َم ْ�ض َم ُ�ض َو�أَ ْ�س َتن ِْ�ش ُق َث َ
الث َم َّر ٍ
ات.

4

الث َم َّر ٍ
�أَ ْغ ِ�سلُ وجهي َث َ
ات.

	�أَغْ ِ�س ُل َي َد َّي ِمن �أَطْ َر ِ
اف الأَ َ�صاب ِع
5
�إ َِل ال ِم ْر َف َق ْي ِن َث َ
الث َم َّر ٍ
ات.

6

��ي
�أَ ْم َ�س ُ
��ح َر ْ�أ ِ�س َ
ُن َم َّر ًة
َم َع �أُذ َ َّ
َو ِ
اح َدةً.

47

الث َم َّر ٍ
ني َث َ
ات.
� 7أَغْ ِ�س ُل ر ِْج َل َّي � َإل الك ْع َب ِ

َب ْع َد اال ْن ِت َها ِء ِمن ال ُو َُ�ضو ِء �أَ ُق ُ
ول:
(�أَ�شْ َه ُد�أَ ْن َ
اهلل َو ْح َد ُه
ال �إ َل َه �إ َّ
ال ُ
َ
ال َ�شرِ َ
م َّمدً ا
يك َل ُه َو�أَ ْ�ش َه ُد َ�أ َّن ُ َ
َع ْب ُد ُه َو َر ُ�سو ُلهُ ).
تطبيق ال ُو ُ�ض ِ
َ�صلِ
اب ّ
ُ
ِا�ص ِط َح ِ
الطلب خَ ار َِج الف ْ
وء َعم ِل ًّيا ب ْ
َ
ا�س ِت ْخ َدام املَاء.
ول �أُ ْ�سرِ ف ِف ْ
48

يم
ال َّتق ْو ُ
1

المن ِ
�أُ َرت ُِّب �أَ ْف َع َ
َا�س ِب:
ال ال ُو ُ�ضوءِ ِب َو ْ�ض ِع ال َّر َق ِم ُ

�أَغْ ِ�س ُل َو ْجهِي

ني
�أَغْ ِ�س ُل ر ِْج َل َّي � َإل ال َك ْع َب ِ

3

6

�أَغْ ِ�س ُل َكف ََّّي

1

َي
�أَغْ ِ�س ُل َي َد َّي � َإل املِ ْر َفق ْ ِ

4

ن
�أ ْم َ�س ُح َر�أَ ِ�سي َم َع ُ�أ ُذ َ َّ

5

�أَ َ َ
ت ْ�ض َم ُ�ض َو�أَ ْ�س َت ْن ِ�شقُ

2

49

أحد ُد ِ
ا�س َم ُه
� ِّ
مو�ض َع ال ِم ْر َفقِ وال َك ْع ِبِ ،ب َو ْ�ض ِع َد َ
ائر ٍة َحو َل ُه و َ�أ ْكت ُُب ْ
ال�صور ِة.
َ
تحت ُّ

2

ﺍﻟﻜﻌـﺐ

ﺍﻟﻤـﺮﻓﻖ

َ
َ
التالية:
الجملة
� 3أُل ِّو ُن
�أَ ُق ُ
ول َب ْع َد اال ْن ِت َها ِء ِمن ال ُو ُ�ضو ِء:

أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده
(� ُ
ال �شريك له،
محمدا عبده ور�سوله)
أ�شهد � َّأن
ً
و� ُ
5
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الوحدة الثالثة

ال�ص َل ُ
وات املَف ُْر َ
و�ض ُة
َّ
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رو�ض ُة
ال�ص َلواتُ ْالَ ْف َ
َّ
َ
ْ
هلل
أ
أ
ك
ب
ا
ب
ا
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ك
َ
َ
هلل
أ
أ
أ
أ
ْ
ُ
ك
اهللُ
َ ُب

َك ْم َمر ًة َت ْسس َم ُع الأ َذا َن ف ال َي ْو ِم َوال َّل ْي َلةِ ؟
ِ
ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ

5
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ال ُة هِ يَ الرُّ كْنُ ال َّثاِين مِنْ �أَ ْركَانِ الإ�سْ ال ِم َبعْدَ ال�شَّ هَادَت ِ
ني.
ال�ص َ
َّ

وا ُت ال َم ْفرو َضضةُ ِفي ال َيو ِم َوا َّللي َل ِة
خَ
م
س
س
ص
ص
ْ
َ
ٍ
ل
ُ
و
َ
ا
َ
ال َّصص َل
ت ِهي:
1

3

2

َ�ص َال ُة الف َْجرِ

َ�ص َال ُة الظُّ ْه ِر

َ�ص َال ُة ال َع ْ�صرِ

َركْعتَانِ

�أر َب ُع َر َك َع ٍ
ات

�أر َب ُع َر َك َع ٍ
ات

2

4

4

5

َ�ص َال ُة املَغْرِ ِب

َ�ص َال ُة ال ِع َ�ش ِ
اء

ثَالثُ َر َك َع ٍ
ات

�أر َب ُع َر َك َع ٍ
ات

3

4

4

اع ًة ِ
هلل َو َر ُ�سو ِلهِ .
�أَنَا �أُ َ�صلِّي َط َ

ال�ص َل َو ِ
ب ِل ُدخُ ولِ ا َ
ات َال ْف ُر َ
جلن َِّة.
و�ض ِة َ�س َب ُ ُ
ُ
الم َح َا َف َظ ُة َع َلى َّ
53

يم
ال َّتق ْو ُ

1

الح ِد َ
ان ال ْإ�س َال ِم َ
الخ ْم َ�س ِة.
يثَ ،و�أُ ْك ِم ُل �أَ ْر َك َ
�أَ ْق َر ُ�أ َ
َق���الَ ال�� َّر ُ���س��ولُ ﷺُ «:ب ِن َي ال ْإ����س َ
�ل�ا ُم َع َلى
خَ ْم ٍ�س َ
م َّم ًدا
�:ش َها َد ِة َ�أ ْن ال �إله �إال اهلل و� َّأن ُ َ
َر ُ�سو ُل ا ِ
ال�ص َال ِةَ ،و�إيتَاءِ ال َّز َكا ِة،
هللَ ،و� َإق��ا ِم َّ
انَ ،و َح ِّج ال َب ْي ِت»(.)1
َو َ�ص ْو ِم َر َم َ�ض َ

ال�شَّ َها َدتَانِ
2

ﺍﻟﺼَّـﻼﺓ
.............

�أَ َ�ض ُع � َإ�شا َر َة (

ال َّز َكا ُة

ا َ
حل ُّج

ال�ص ْو ُم
َّ

يح.
) َت ْح َت ال َعدَ ِد َّ
ال�ص ِح ِ
ال�ص َل َو ِ
و�ض ِة ُه َو:
ات ال َم ْف ُر َ
َع َد ُد َّ

7

9

5
✓

5
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( )1أخرجه البخاري :برقم  8ومسلم برقم 16 :والترمذي برقم 2609 :واللفظ له.

� 3أَ َ�ض ُع َد ِا َئر ًة َح ْو َل ال َإج ِ
يح ِة.
ال�ص ِح َ
ابة َّ

�أَ ْب َد ُ�أ ُكلَّ َي ْو ٍم ِب َ�ص َال ِة

الظُّ ـ ْهرِ

الف َْجرِ
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ال�صـ َال ِة()1
ِ�صف َُة َّ

ال�ص َال َة
الم ْ�س ِل ُم َ
ون ُي َ�ؤ ُّد َ
ُ
ون َّ
ع َلى ِ�صف ٍَة ِ
واح َد ٍة

ِل َما َذا؟
َق َ
ال ال َّر ُ�سولُ

ون �أُ َ�صلِّي» (.)1
�«:صلُّوا َك َما ر�أَ ْيت ُُم ِ
َ

� 1أَ ْ�س َت ْق ِبلُ ال ِق ْب َل َة.

�ير َة ال ْإح����را ِم
��ب�ر تَ�� ْك�� ِب َ
�أُ َك ِّ ُ
2
ْب).
َقا ِئ ًال( :الل ُّـه �أَك َ ُ
58

( )1رواه البخاري برقم 6008 :ومسلم برقم.2674 :

�أ َ
َ
ن
���
ـ
���
ا �أ َ
ْ
ق
���
َ
ت
ِب��ال��ر� ��� ِدي
ِ َّ ُ��س��و
ِ
ل

ف
�
���
َص
َ
�ل�ا
ِ
ت
���
ي.

� 3أَ َ�ض ُع َيدي ال ُي ْمنَى ع َلى ال ُي ْ�سرى على َ�ص ْدري.
�(:س ْب َحان ََك اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْم ِد َك،
اال�س ِت ْفت ِ
� 4أَقْ َر ُ�أ ُد َع َ
َاح ُ
اء ْ
ال َج ُّد َك ،و َ
ا�س ُم َكَ ،و َت َع َ
ي َك).
ال �إ َل َه غَ ْ ُ
َو َت َب َا َر َك ْ
مي.
� 5أَ ْق َر ُ�أ ال َف ِات َةُ ،ث َّم �أَ ْق َر ُ�أ ِم َّما �أَ ْح َف ُظ ِم َن القُر�آنِ ال َك ِر ِ
� ٦أَن ُْظ ُر �إىل َمكانِ ُ�س ُجودي.

ــــــاء
�أُ َ�سـ ِّم ُ
ـــع ُد َع َ
َــاح َو ُ�سو َر َة
اال�س ِت ْفت ِ
ْ
الفَا ِت َح ِة.

�أُ َط ِّبقُ
َما َت َعل َّْمت ُُه ِم ْن
ال�ص َل ِة.
ِ�صف َِة َّ
59
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ال�ص َل ِة()2
ِ�صف َُة َّ
�إ َذا �أَ َر ْد َت َ�أ ْن ت َُ�صل َّي
َما َذا َت ْسس َت ْق ِبلُ ؟

لح َرا ِم؟
ري ِة ا إ ْ
َ
َما َذا َت ُقولُ ِعن َد ت ْك ِب َ
لح َرا ِم؟
ري ِة ا إ ْ
َما َذا َت ْق َرأأُ َبع َد َت ْك ِب َ
َب َع َد َما َق َر أ�ْتُ الفَا ِت َح َة ،و� ٍ
يم:
آيات ِم ْن الق ُْر�آنِ الكَرِ ِ

٧

٨
60

رباَ ،و�أَقولُ :
�أر َكع ُم َك ً
الث َم َّر ٍ
يم)َ .ث َ
ات
(�س ْب َح َ
ان َر ِّب َي ال َع ِظ ِ
ُ
أقول َ
� ُ
الركوع:
حال َرفعي ِمن ُّ
(�س ِم َع ال ّلـهُ لـ ِ َم ْن ح ِمدَ ُه).
َ
ُث َّم � ُ
الـح ْم ُد).
أقول و�أنا قائم ( َر َّب َنا َو َل َك َ

٩

َباَ ،و�أَقولُ :
�أَ ْ�س ُج ُد ُمك ِّ ً
الث َم َّر ٍ
ان َر ّب َي الأَ ْع َلى)َ .ث َ
ات
(�س ْب َح َ
ُ

ْب).
�أَ ْعت َِدلُ َقا ِئ ًال(:الل ُّـه �أَك َ ُ
َ ١٠و�أَ ُق ُ
ال�س ْج َد َتني:
الـج ُل ِ
و�س َب ْ َ
ول ِف ُ
ي َّ
( َر ِّب اغ ِف ْر ِلَ ،ر ِّب اغ ِفر ِل).
�أَ ْج ِل ُ�س َعلى َق َد ِمي ال ُي ْ�سرى
١١
َ
ِ
ِ
َ
َو�أ ْن�ص ُب ق َدمي ال ُي ْمنى.
َبا َو�أَ ُقولُ :
� ١٢أَ ْ�س ُج ُد ثا ِن َي ًة ُمك ِّ ً
الث َم َّر ٍ
ان َر ِّب َي ال ْأع َلى)َ .ث َ
ات
(�س ْب َح َ
ُ

�أُ َط ِّبقُ َما َت َعل َّْمت ُُه
ال�ص َال ِة.
ِم ْن ِ�صف َِة َّ
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ال�ص َال ِة()3
ِ�صف َُة َّ
الركُ و ِع؟
َما َذا َت ُقولُ ِف ُّ
الركُ و ِع؟
َما َذا َت ْف َعلُ َب ْع َد ال َّر ْف ِع ِمن ُّ
ال�س ْج َدت َْيَ ،ما َذا َت ُقولُ ؟
�إ َذا َج َل ْ�س َت َب ْ َ
ي َّ
ال�س ْجدَ ِة ال َّثا ِن َي ِة
َب ْعدَ َما َر َف ْعتُ ِمنَ َّ
ْب) َو�أَ ْف َعلُ ِفي َها
� ١٣أَ َقو ُم ِل َلر ْك َع ِة الثَّا ِن َي ِة َقا ِئ ًال( :الل ُّـه �أَك َ ُ
مثْل َما َف َع ْلت ُُه ِف ال َّر ْك َع ِة َالأَ َ
وىل.

62

�أَ ْج ِل ُ�س بعد ال َّر ْك َعة الثَّا ِن َي ِة ِللتَّ�شُّ ِ
هد الأَ َّولِ
الم
ال�س ُ
و�أقول(:التح َّياتُ هلل وال�صلواتُ والطيباتُ َّ ،
١٤
ِ
َ
ةُ
ر
ب
و
هلل
ا
م
ح
ر
الم َع َل ْينَا
ال�س
،
ُه
ت
ا
ك
و
ي
ب
ن
ال
ا
ه
ي
�
أ
عليك
َّ
ُ
َّ ُ
ُّ َ ِ ُّ َ َ ْ َ
َََ
َو َع َلى ِع َبا ِد ا ِ
ال�ص ِ
ني.
ال َ
هلل َّ
�أَ�شْ َه ُد َ�أ ْن َ
م َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُ�سول ُُه).
ال �إ َله �إ َّ
اهللَ ،و�أَ�شْ َه ُد َ�أ َّن ُ َ
ال َ

�أُ َط ِّبقُ َما َت َعل َّْمت ُُه
ال�ص َ
ال ِة.
ِم ْن ِ�صف َِة َّ

63

رابط الدر�س الرقمي

الدر�س ال�سابع

www.ien.edu.sa

ال�ص َال ِة()4
ِ�صف َُة َّ
ِني َ ِة.
ر ْكع ِة ال َّثا يَةِ ؟
ل َّثا ِن
اُ ْذ ُك ْر َما َت ْف َع ُل ُه ِف ال َّ
ْكع ِة ا
ب ْع َد الرَّ
َما َذا َت ُقو ُل إإ َذا َج َل ْسس َت َ
َب ْع َد �أَ ْن َقر�أْتُ الت ََّ�ش ُّه َد الأَ َّولَ � ُأقو ُم لل َّرك ِ
ْعة الثَّا ِل َث ِة.

َي
�أَفْ�� َع��لُ ِف َب ِق َّي ِة َ�صال ِتي ِمثْل َما َف َع ْلت ُُه ِف ال َّركْعت ْ ِ
١٥
راء ِة الف ِ َ
َات ِة.
ال�سا ِب َقت ْ ِ
َي و�أَقْ ت َِ�ص ُر َعلى ِق َ
َّ
أَ ْج ِل ُ�س ِف � ِآخ ِر َ�ص َال ِتي و�أقر�أُ التَّ�ش ُّه َد َا َ
ريَ ،و� َأ�صلِّي َع َلى
لأ ِخ َ
١٦
ال َّن ِب ِّي .
64

ال ُم َعلَ ْي َك �أَ ُّي�� َه��ا ال َنب ُِّي َو َر ْح�� َم�� ُة ا ِ
ال�صلَ َواتُ َو َّ
ال�س َ
هلل
الت َِّح َّياتُ هلل َو َّ
الط ِّي َباتُ َّ ،
ال�ص ِ ِ
ال�سال ُم َعلَ ْينَا َو َعلَى ِع َبا ِد ا ِ
النيَ� .أَ�شْ َه ُد �أَنْ ال �إله �إال اهلل،
هلل َّ
َو َب َر َكا ُتهَُّ ،
م َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُ�سو ُلهُ.
َو�أَ�شْ ه ُد َ�أ َّن ُ َ
م َّم ٍدَ ،ك َما َ�ص َّل ْيتَ َعلَى �إ ْب َر ِاهي َم َو َعلَى � ِآل
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى ُ َ
م َّم ٍد َو َعلَى � ِآل ُ َ
�إ ْب َر ِاهي َم� ،إن ََّك َح ِمي ٌد َ ِ
م َّم ٍدَ ،ك َما َبا َر ْكتَ
مي ٌدَ ،و َبار ِْك َعلَى ُ َ
م َّم ٍد َو َعلَى � ِآل ُ َ
راهي َم َو َعلَى � ِآل �إ ْب ِ
َعلَى �إ ْب ِ
راهي َم� ،إن ََّك َح ِمي ٌد َ ِ
مي ٌد.

«:ال�س َال ُم َع َلي ُك ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل»
� ُ ١٧أُ َ�س ِّل ُم َع ْن َي ِميني َقا ِئ ًال َّ

«ال�س َال ُم َع َلي ُك ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل».
و�أُ َ�س ِّل ُم َع ْن َي َ�سا ِري َقا ِئ ًلَّ :

�أُط ِّب ُق ما تعلَّ ْم ُتهُ
�صفة ال�صالة.
ِمن ِ
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ال�صـ َال ِة
ُم ْب ِط َالتُ َّ
ال�ص َال ُة ِب�أُ ُمو ٍر
َتبـْطُ لُ َّ
ِم ْن َها:
الأَ ْك ُل
ُ
انتقا�ض ال ُو ُ�ض ِوءِ

ُّ
ال�ش ْر ُب

ِبـبـولٍ

ال َك َل ُم

�أو

َغـا ِئ ٍط
�أو

66

يــح
ِر ٍ

َّ
ال�ض ِح ُك
ا َ
حل َر َك ُة الك ِثري ُة

يم
ال َّتق ْو ُ

� 1أَ ِ�ص ُل َّ
ا�س ُب َها ِمن (ب):
كل ِع ٍ
بارة ِف (�أ) ِب َما ُي َن ِ

�أ

ب

�أَ ُق ُ
ال�س ُجو ِد:
ول ِف ُّ

يم.
ُ�س ْب َح َ
ان َر ِّبي ال َع ِظ ِ

�أَ ُق ُ
الر ُكو ِع:
ول ِف ُّ

ان َر ِّبي الأَ ْع َلى.
ُ�س ْب َح َ
هلل ِلَ ْن َح ِم َد ُه.
َ�س ِم َع ا ُ

�أَ ُق ُ
ال�س ْج َد َت ْيِ:
ول َب ْ َ
ي َّ

�أَ ُق ُ
الر ُكو ِع:
ول ِف ال َّرفْع ِم َن ُّ

هلل �أَك َْب.
ا ُ
َر ِّب اغْ ِف ْر ِل.
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المن ِ
َا�س ِب:
ال�ص ِح َ
� 2أَ ُ
يح َة ِف ال َمكَانِ ُ
�ضع ال َك ِل َم َة َّ
2
3
1
الأَ ِخري ِة
ل َّثا ِن َيةِ
ا
ا
لأُوىل
�أَقْ َر ُ�أ الت ََّ�ش ُّه َد الأَ َّو َل َب ْع َد ال َّر ْك َع ِة

ﺍﻟﺜَّـﺎﻧﻴـﺔ
....................................
 .ﺍﻷﺧﻴـﺮﺓ
..............................

ري َب ْع َد ال َّر ْك َع ِة
�أَقْ ر�أُ الت ََّ�ش ُّه َد الأَ ِخ َ

ال�ص َل َو ِ
وع ٍةَ ،وال ِتي ِفي َها َت�ش ُّه ُدُ
م ُم َ
ات ا َّل ِتي ِفي َها َت َ�ش ُّه َدانِ ِف َ ْ
� 3أُ َ�صن ُِّف َّ
ِ
وع ٍة:
م ُم َ
واح ُدُ ِف َ ْ
َ�ص َل ُة الف َْجرِ

َ�ص َل ُة الظُّ ْهرِ

تَ�ش ُّهدانِ
ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬـﺮ

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

ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ

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

ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐـﺮﺏ
..........................

68

ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸـﺎء

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

َ�ص َل ُة ال َع ْ�صرِ

َ�ص َل ُة املَغْرِ ِب

َ�ص َل ُة ال ِع َ�شاءِ

ت�ش ُّه ٌد َو ِ
اح ٌد
ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠـﺮ
..........................
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اغ ِ
�أ ْملأُ ال َف َر َ
ات التَّا ِل َية:

�أ

�أَ ْج ِل ُ�س َب ْع َد ال َّر ْك َع ِة الثَّا ِن َي ِة للت ََّ�ش ُّه ِد الأَ َّولِ َو� ُأقولُ :

ﺍﻟﺼﻠـﻮﺍﺕ والطَّ يباَتُ  ،ال�س َلم ع َلي َك �أَي َها ال َّن ِبي ﺭﺣﻤـﺔ
الت َِّح َّياتُ ِ
َ .............و َب َر َكات ُُه،
َّ ُ َ ْ ُّ
هلل وِّ َ .............
ُّ
ال ﺍﻟﻠـﻪ
ال�س َلم ﻋﻠﻴﻨــﺎ
َ .............و َعلى ِع َبا ِد ا ِ
.............
حين� .أَ�شْ َه ُد �أَ ْن َل �إل ََه �إ َّ
ال�صا ِل َ
َّ ُ
هلل َّ
َو�أَ�شْ َه ُد َ�أ َّن ﻣﺤﻤﺪًﺍ
َ .............ع ْب ُد ُه َو َر ُ�سول ُُه.

ب

وء بــ
َي ْنت ِق ُ
�ض ال ُو ُ�ض ُ

ﺑﻐـﺎﺋط

�أَو

ﺑﺒـﻮﻝ

�أَو

ﺑﺮﻳـﺢ

5

ال�ص َال ِة.
ال�ص َل ِة �إ َذا َب َط َل ْت ِب�أَ َح ِد ُم ْب ِط َال ِت َّ
َيجِ ُب َع َل َّي � َإعا َد ُة َّ
ﻣﺒﻄﻼﺕ ﺍﻟﻮﺿﻮء  ،ﺍﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ ،ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ،ﺍﻟﻀﺤﻚ،ﺎﻟﻜﻼﻡ
......................................................................................
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� 6أَ ْملأُ الف ََراغَ ِ
ات التَّا ِل َية:
الج ْل ِ
ال�ص َل ِة الت ََّ�ش ُّه َد الأَ ِخي َر:
�أَ ْق َر ُ�أ ِفي َ
�سة الأَ ِخير ِة ِمن َّ
ات ِ ِ
ال�سـ َال ُم َع�� َل�� ْي َ
ات َوال��طَّ �� ِّي�� َب ُ
وال�صــ َل َو ُ
(التح َّي ُ
��ك �أَ ُّي�� َه��ا
ل
َّ
��اتَّ ،
ﻭﺭﺣﻤـﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ال�سـ َال ُم َع َل ْينَا َو َع َلى ِع َبا ِد ا ِ
َ
هلل
،
ُه
ت
ا
ك
ر
ب
و
......................
ال َّن ِب ُّي
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ .................و�أَ�شْ َه ُد َ�أ َّن ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ين� .أَ�شْ َه ُد �أَ ْن ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ
.........................
ال�صـا ِل ِح َ
ﻣﺤﻤـﺪ
م َّم ٍد َو َع َلى �آلِ
َ ،...................ك َما َ�صلَّ ْيتَ َع َلى
اللَّ ُه َّم َ�صلِّ َع َلى ُ َ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴـﻢ
�إ ْب َر ِ
يم َو َع َلى �آلِ
رك َع َلى
يدَ ،و َب ِا ْ
يد َ ِ
� ....................إن ََّك َح ِم ٌ
م ٌ
اه َ
مم ٍد وع َلى �آلِ ﻣﺤﻤـﺪ
َ ..................ك�� َم�� َا ب َاركْتَ َع َلى إ� ْب َر ِ
يم َو َع َلى �آلِ
ُ َ َّ َ َ
اه َ
ﺣﻤﻴـﺪ
�إ ْب ِ
يد).
يم �إن ََّك
ِ َ ...................
م ٌ
راه َ
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