
                                                                                           التربیة اإلسالمیة    :المادة 
              العبادات               : المجال 

  الصوم              : الموضوع 
 

 الھدف الممیز : أن یكون التلمیذ فى نھایة الحصة قادرا على تعریف الصوم

  ذاكرا ألركانھ وما یتقرر بھ الصیام

 المراحل نشاط المعلم نشاط التلمیذ

  یستمع
  یجیب 

سالم الخمسة؟ما ھي أركان اإل  
شھادة أن ال إلھ إال هللا وأن أركان اإلسالم خمسة ھي  :الجواب

قام الصالة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان محمدا رسول هللا وإ
بني اإلسالم على ( لحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم  حج البیتو

.......)خمس  
 رواه البخاري ومسلم

ھذا  , نقف عند الركن الرابع من ھذه األركان وھو الصوم 
 موضوع درسنا الیوم

 

 التقدیم 

  یستمع
  یجیب
  یقرأ

  یكتب الخالصة

  إذن ما ھو الصوم؟ ومتى یتقرر؟ وعلى من یجب الصیام؟ وما
أركانھ وشروطھ؟ھي   

َیاُم { : تابعوا معي اآلیة  التالیة  َیأُیھا الِّذیَن آَمُنوْاُكتَِب َعلَیُكم الصِّ
}َتّتقُون  لََعلَُّكمْ َكَما ُكتَِب َعلَى الّذیَن ِمن َقْبلُِكم   

: الشرح   
وجب وجوبا قاطعا : كتب  -  
من طلوع الفجر إلى  اإلمساك عن جمیع المفطرات: الصیام  -

 غروب الشمس 
إذن من الشرح یأتي تعریف الصوم وھو اإلمساك عن شھوتي _1

 البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
واجب على كل مسلم عاقل وبالغ وقادر علیھ  : وحكمھ   

متى یتقرر الصوم؟ یتقرر الصوم بثبوت الھالل أو بإكمال _2
ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي  شعبان ثالثین یوما لحدیث أبي

رواه البخاري ...] صوموا لرؤیتھ [ صلى هللا علیھ وسلم قال   
ویثبت الھالل برؤیة عدلین أو برؤیة مستفیضة یستحیل تواطؤھا 

 على الكذب 
 أو بتمام شعبان ثالثین یوما

: أركان الصوم _3  
 أركان الصوم اثنان فقط 

لھا القلب ووقتھا قبل طلوع الفجر ومح: النیة ●   
ترك جمیع المفطرات كاألكل والشرب وغیرھما من : اإلمساك ● 

 طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
: أقسام الصوم أربعة _4  

تنمیة 
 التعلم 



. كصوم رمضان وقضائھ والكفارات وما نذر المسلم: واجب_�  
كصوم منتصف شعبان وكصوم ثالثة أیام من كل : مندوب_�

 شھر
  ن زوجھاكصوم الزوجة تطوعا بدون إذ: مكروه_�
  وھو صوم یوم الفطر وعید األضحي: محرم_�
: أما شروطھ فتنقسم إلى ثالثة أقسام :شروطھ _5  
البلوغ والقدرة على الصوم :  ھيوشروط الوجوب _¤  
اإلسالم والزمن المباح فیھ الصوم :  شروط الصحة وھي_¤

 والنیة 
العقل والخلو من دم  : وھيشروط الوجوب والصحة معا _¤

 الحیض والنفاس ودخول شھر رمضان 
 
وھنا نكون قد أخذنا عرضا شامال عن الصوم ولم یبق لنا إالّ أن 

: نثبت ھذه المعلومات بالخالصة التالیة   
یتقرر الصیام بثبوت رؤیة ھالل رمضان أو بإكمال : الخالصة 

شعبان ثالثین یوما والصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر 
علیھ ومن أفطر نھار رمضان عامدا لزمتھ الكفارة   والصیام 

ومحرم ، � ومكروه  �ومندوب ، �واجب ، �: أربعة أنواع 
م ، أما وأركانھ اثنان ھما اإلمساك عن المفطرات ونیة الصیا

القدرة على البلوغ و �شروطھ فتنقسم إلى شروط وجوب وھي
اإلسالم والزمن المباح فیھ  �ھي و ، وشروط صحة �الصیام 

 �ھي ف، أما شروط الوجوب والصحة معا �الصوم والنیة 
�العقل والخلو من دم الحیض والنفاس ودخول شھر رمضان   

 
 

أحبتي التالمیذ بعد أن أخذنا معلومات وافیة عن الصوم وأركانھ  التعاطي مع الجدول 
........وما یتقرر بھ  الصوم  

 علینا أن نمأل الجدول التالي بما یناسب كل خانة
:الجدول  

شروط 
وجوب 
  الصوم

ما یتقرر بھ  حكم الصوم  أركان الصوم 
  الصوم 

  البلوغ -1
القدرة -2

  على الصوم 

  النیة  -  1
 

الصوم واجب 
على كل  

مسلم بالغ 
  قادر علیھ 

 یتقرر الصیام 
بثبوت ھالل 

  رمضان
أو بإكمال 

شعبان ثالثین 
  یوما

 
  اإلمساك  -2

 
 

 التطبیق

 اإلدماج  

 



 

 


