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 بسم هللا الرحمن الرحيم
سر             ثةي ضير الحدي طالب،  مؤسسة التحا نا ال ضع ألبنائ هد المتوا هذا الج كم  قدم ل أن ت

ا أنه علم   ،حصيل الدراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة الت

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  بنوع من التفصيل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسيالموضوعات اإللمام بكل ،

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ة وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحي 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأال تبيعوا هذا 

 .التلخيص ا لحقوقنا فيوذلك حفظ   ،نترنتوموافقتنا وأال تنشروه على صفحات اإل

 وكل محتوياته.يص التلخال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرج  ))    ((ا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

  و االتصالأ

0555107025 

0558396004  

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 أقسام المياه :األولي الوحدة

 نعمة الماء :األول  الدرس

 
 : من اآليات فوائد الماء

 

 الفائدة اآلية
 إحياء الزرع {وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكمقال هللا تعالي: } 

 الطهارة {وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به}قال هللا تعالي:
ءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه هو الذي أنزل من السماء ما}قال هللا تعالي:

 {تسيمون
 الشرب

   حياة المخلوقات {وجعلنا من الماء كل شيء حي}قال هللا تعالي:

 

 
 .أعرف قدر هذه النعمة العظيمة وأشكر المنعم عليها وهو هللا عز وجل -1
 .أتذكر فضل هللا علينا في كل شؤون حياتنا -2
 .ى هذه النعمة فأستعملها بقدر الحاجةأحافظ عل -3

 
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد()): عن أنس رضي اهلل عنه قال

 
 

 

 الماء الطهور   :الثاني  الدرس

 
 

               
 .األمطار –العيون  –البحار  –األنهار                     يصح التطهير به..                 هو الذي لم يتغير بالنجاسة

 

 

 
 الوضوء  الطهارة غسل المالبس                                     

 استعمل الماء الطاهر استعماالت كثيرة في حياتي اليومية منها:

 تعريف الماء الطهور حكمه مصادره 

 منتجات الترشيد

 عدم اإلسراف في الماء

 لماءواجبنا تجاه نعمة ا

 فوائد الماء

 اقسام الماء

 الماء الطهور الماء النجس

http://www.mta.sa/
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  باق على طهوريتهألنه  : يصح التطهر به  وحكمهإذا لم يتحول إلى شيء آخر فهو باق على طهوريته.  
 ألنه ال يسمى ماءال يصح التطهر به  حكمه: إذا تحول  إلى شيء آخر  

 الماء النجس:الثالث  الدرس

 
 .ة سواء كان الماء قليال او كثيراهو الماء الذي تغير لونه أو طعمه او ريحه بنجاس

 . يحرم استعماله وال يصح التطهر به :حكم استعمال الماء النجس
 أمثلة الماء النجس: 

 مياه المجاري والصرف الصحي -1
 .ماء سقطت فيه دجاجة فماتت  فتغيرت رائحته -2

 
، والبعد عن الوساخ والقذار؛ ولذا نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن  جاءت الشريعة اإلسالمية بالنظافة

 إفساد الماء الراكد بالتبول فيه.
دائم ال يبولن أحدكم في الماء ال "قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي هللا عنهف

 ."الذي ال يجري ثم يغتسل فيه
 

 :  الوضوء والطهارةالثانية الوحدة

 فضل الطهارة : الرابع  الدرس

 . )إن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين( :قال هللا تعالى

 . المتطهرون   -    التوابون :الناس همادلت اآلية على أن هللا يحب صنفين من 

           

 
 .(باسم هللا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) أقول عند دخول الخالء (1
 .أستتر عن األنظار  (2
 .أقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج  (3
 .لليمنى  لليد د اليسرى تكريماأتنظف بالي (4
 ، أو بأي شيء طاهر ليس محترما.أتنظف بالماء أو بالمناديل  (5

 .أترك المكان نظيفا  بعد قضاء الحاجة  (6
 .أغسل يدي بالماء والصابون، بعد قضاء الحاجة  (7
 .( غفرانكأقول عند الخروج من الخالء )  (8

 
 .ء فيه ذكر هللا عزوجل ال أدخل الخالء ومعي شي (1
 .ال أقضي الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم  (2
 لة وال استدبرها حال قضاء الحاجة في غير البنيان.ال استقبل القب (3
 ال أتنظف بأي شيء محترم، كالطعام، وكتب العلم. (4
 ال أتكلم أثناء قضاء الحاجة. (5
 ال أطيل المكث عند قضاء الحاجة. (6

 أفعلها ال آداب قضاء الحاجة التي

 آداب قضاء الحاجة التي أفعلها

 األمور التي تحصل بها الطهارة

 إزالة النجاسة  الوضوء

 تجنب تلويث الماء
 

 غير به الماء فال يخلو من حالين:كالملح والشاي فت حكم الماء إذا خالطه شيء طاهر

 تعريف الماء النجس

http://www.mta.sa/
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قد يحتاج بعض الناس إلى ارتياد دورات المياه العامة عند ذهابهم إلى المساجد أو األسواق أو الحدائق أو 

غيرها ويحب أن يدخلها وهي في حالة جيدة من النظافة وسالمة مكوناتها من صنابير المياه وأجهزة 
ايته بدورات المياه العامة  بعد التصريف وغيرها إال أن بعض الناس يسيء إلى إخوانه المسلمين بعدم عن

 .استعمالها
 

 الوضوء :س الخامس الدر

 
سلم  يه و صلى هللا عل سول هللا  قال ر قال:  نه  ضي هللا ع فان ر بن ع مان  جت )عن عث ضوء خر سن الو ضأ فأح من تو

  .خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره(

  
  الوضوء لثالث عبادات هي :  يجب 
 مس المصحف   -3الطواف                                 -2الصالة                                -1

 ألمور منها :  الوضوء يسن
 ل يسن على كل حا  -3النوم                                   -2ذكر هللا عز وجل                      -1

 
 الوضوء عبادة عظيمة له شروط ال يصح إال بها:

 .النية ومحلها القلب (1
  .فال يصح الوضوء بالماء النجس ؛طهارة الماء (2
   طالء األظافر : مثل ،إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة (3

 

 فرض الوضوء :السادس  سالدر

 فمن ترك واحدا منها أو بعضها لم يصح وضوؤه ،ال يصح إال بها أركانه التي: فروض الوضوء هي

 
يا أيها الذين آمنواإذا قمتم  إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا } تعالى هللا قال

 .{برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

 
 .منه المضمضمضة واالستنشاقالوجه وغسل  (1
 غسل اليدين مع المرفقين. (2
 مسح الرأس كله ومنه األذنان.  (3
  غسل الرجلين مع الكعبين. (4
 الترتيب بين األعضاء.    (5
 المواالة. (6

مواالة يف ال طويال  :تعر بين غسل األعضاء فصال  عده هي أال أفصل  لذي ب ثم أغسل ا بل أغسل العضو،   ،
 .مباشرة

 

 الوضوءسنن  :س السابع الدر

التي يثاب فاعلها وال يبطل الوضوء بتركها لكن ينبغي المحافظة عليها اقتداءا بنبينا  :سنن  الوضوء هي
  .محمد صلى هللا عليه وسلموحبيبنا 

  
 سنن الوضوء

 فروض الوضوء:

 شروط الوضوء

 حكم الوضوء

 فضل الوضوء

 دورات المياه العامة

 الدليل:

http://www.mta.sa/
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 السواك -2                      أن يقول المسلم عند ابتداء الوضوء )باسم اهلل(-1

 
 .امتثال  ألمر هللا 
 محافظة علي صحة األسنان 

 لرائحة الفم تطييب. 
 ألسنان مخالف للسنة، ومضر بالصحة، وباعث للروائح الكريهة من الفم.همال اإ
 غسل الكفين ثالثا عند ابتداء الوضوء -3
 تخليل أصابع اليدين والرجلين   -4
 التيامن -5

  يمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرىغسل اليد ال التيامن هو:
 الغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين والرجلين -6
أن يقول بعد فراغه من الوضوء )أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده  -7

 ورسوله .....
 ء.صالة ركعتين بعد الوضو -8

 ءنواقض الوضو :س الثامن الدر

 
 البول والغائط، والريح، وغيرها.    مثل: الخارج من السبيلين 

 كالإلغماء أو التخدير الكامل. وما شابهه النوم المستغرق 

 باليد مباشرة دون حائل مس الفرج. 

 أكل لحم اإلبل. 

 :  المسح على الخفين والجوربينالثالثة الوحدة

 ف والجوربالخ :التاسع   الدرس

 
 .ما يلبس على الرجل  من جلد ونحوه  :الخف

 ما يلبس على الرجل  من الصوف والقطن  ونحوهما: الجورب

 
  "صلى هللا عليه وسلم مسح على الخفينالنبي أن "يجوز المسح عليهما لحديث بالل رضي هللا عنه  

   
 :أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة -1

كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في سفر " المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قال والدليل علي ذلك حديث
 ".فأهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

 .نن للرجلين  مع الكعبيأن يكون ساتري -2
 .أن يكونا طاهرين -3
 .يكون المسح في الوضوء دون الغسل أن -4
 .أن يكونا في أثناء المدة المحددة -5

 مدة المسح:س العاشر الدر
 

 المسافر المقيم المسح في الوضوء

 ثالثة أيام بلياليها يوم وليلة مدة المسح

 من أول مسح بعد الحدث من أول مسح بعد الحدث بداية المسح

 

 صفة المسح:   

 شروط المسح عليهما:

 حكم المسح عليهما:

الخف والجوربتعريف   

 نواقض ومبطالت الوضوء

 ئد السواكفؤا

http://www.mta.sa/
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 يبلل يديه بالماء ثم يمسح ظاهر الجورب مرة واحدة وال يمسح أسفله.

http://www.mta.sa/
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 مبطالت المسح :س الحادي عشر الدر

 

 
 انتهاء المدة  -1
 خلع الخف أو الجورب. -2

 
من المسح على من خالل اآلية نتستن  }بُِكْم اْلُيْسر َواَل ُيِريد بُِكْم اْلُعْسرُيِريد هللاَّ  {  قال هللا تعالى مة  ج أن الحك

 .الخفين
 :آداب لبس الحذاء والجورب

 .اليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمالإذا انتعل فليبدأ ب -1
 .أو ليخلعهما جميعا ،ينعلهما جميعال ،ال يمش في نعل واحدة-2
 .ه حسنا فإن هللا جميل يحب الجمالبه حسنا ونعليحرص على أن يكون ثو-3
ها  -4 يؤذي ب لئال  هة  لروائح الكري سة أو ا يحرص على نظافة نعليه أو جوربيه ويتأكد من خلوهما من النجا

 من حوله.

 :  التيممالرابعة  الوحدة

 التيمم :الثاني عشر   الدرس

 

 
با  َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ  لَمْ  } :تعالى هللا قال ُموا َصِعيدا  َطيِّ  .{ َتِجُدوا َماء  َفَتَيمَّ
 

 
 إذا لم نجد  الماء (1
 أو كان عنده ماء ال يستطيع أن يتوضأ به  (2
  كونه مريضا. 
  أو به جروح. 
 أو كان هناك برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء.  
 

 
 أن يضرب التراب بيديه. 
 ثم يمسح وجهه بهما. 
 ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه. 
 

 
 .النية -1
 .عدم القدرة على استعمال الماء -2
 .طهارة التراب -3

 شروط التيمم
 

 صفة التيمم
 

 الحاالت اتي يشرع فيها التيمم

 الدليل على جواز التيمم

 الحكمة من مشروعية المسح على الخفين
 

 المسح:مبطالت 

http://www.mta.sa/
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 مبطالت التيمم :س الثالث عشر الدر

 

  
 
 .وجود الماء -1
 ء.كان مريضا وقدر على استعمال الماإذا -2
  .الوضوء إذا حصل ناقض من نواقض -3
 

  
 

ْنهُ } : تعالىهللا قال  ا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِّ ب  ا َطيِّ ُموا َصِعيد  ُ لَِيْجَعلَ  َما ُيِريدُ  ۚ   َفلَْم َتِجُدوا َماء  َفَتَيمَّ هللاَّ
ن   َعلَْيُكم  .{ َحَرج   مِّ

 كمة من جواز التيممالح
 

 مبطالت التيمم:

http://www.mta.sa/

