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لغة: القصد.

شرعا: قصد البیت الحرام في مكة المكرمة بالــطوافشرعا: قصد البیت الحرام في مكة المكرمة بالــطواف
.إلى هللا تعالىتقرًبا والسعي         



::یليیليأكمل الفراغ فیما أكمل الفراغ فیما 

.: لغةالُعمرة  

) )   11( ( نشاط نشاط 

......................................................................: لغةالُعمرة  

في مــكة المــكرمة  .........................................................................قــصد : شرعا
.إلى هللا تعالى ........................................والسعي، ..............................................................بـــ



::یليیليأكمل الفراغ فیما أكمل الفراغ فیما 

القصــدالقصــد: لغةالُعمرة   ........................................: لغةالُعمرة  

في مكة المكرمة ................................................... قصد : شرعا
.إلى هللا تعالى ...........................................والسعي،..............................................................بـــ

القصــدالقصــد

البیت الحرامالبیت الحرام
تقرباً تقرباً الطوافالطواف



الُعمرةمشروعیة 
ِ  : (قال تعالى وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِ�َّ ).َوأَِتمُّ

فعل أمر 
.انظر للفعل الذي حولھ الدائرة  مانوع ھذا الفعل؟ 
فعل أمر 

واجبة في العمر مرة واحدة
               ویستحب تكرارھا.

من خالل نوع الفعل ما ھو حكم العمرة؟



 
:قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم

 
هللالتجد اإلجابة اقرأ حدیث الرسول صلى 

:وسلم التاليعلیھ 

 
؟ لماذا ُیستحب أداء العمرة  في رمضان

:قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم
) ُعمَرةٌ في رَمَضاَن َتعِدلُ حجة(

 
في رمضان                           مرة العُ ومن ھنا یتبین لنا أنھ ُیستحب أداء 

. لما في ذلك من ثواب عظیم



) )   22( ( نشاط نشاط 

أم���ام ) ×(أم���ام العب���ارة الص���حیحة وإش���ارة ) √ (ض���ع إش���ارة 
: العبارة غیر الصحیحة فیما یلي

.واجبة في العمر مرة واحدةالُعمرة حكم (    ) 1.

.الُعمرةیُستحب تكرار أداء . (    ) 2 .الُعمرةیُستحب تكرار أداء . (    ) 2

.وشوالشھر رمضان الُعمرة أفضل األوقات ألداء . (    ) 3

.في شھر رمضان تعدل حجةالُعمرة . (    ) 4



أم���ام ) ×(أم���ام العب���ارة الص���حیحة وإش���ارة ) √ (ض���ع إش���ارة 
: العبارة غیر الصحیحة فیما یلي

.حكم العمرة واجبة في العمر مرة واحدة) √ (1.

.یُستحب تكرار أداء العمرة) √ . (2 .یُستحب تكرار أداء العمرة) √ . (2

.أفضل األوقات ألداء العمرة شھر رمضان و شوال) ×(. 3

.العمرة في شھر رمضان تعدل حجة) √ . (4



شروط 

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

) )   33( ( نشاط نشاط 

شروط 
الُعمرةوجوب 

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



شروط 
الُعمرةوجوب 

العقلاإلسالم

الُعمرةوجوب 

اإلستطاعة البلوغ





) )   44( ( نشاط نشاط 
 وصلنا :فقال والده، مع الُعمرة مناسك أداء من عاد أن بعد أصحابھ مع إبراھیم اجتمع

الحج، درس في أحمد معلمنا علّمنا كما الُعمرة مناسك ألداء فأحرمنا المكاني المیقات إلى
 بالكعبة فطفنا فدخلنا الحرام، المسجد فوصلنا نلبي ونحن المكرمة مكة إلى انتقلنا ثم 

 بین سعینا وبعدھا السالم، علیھ إبراھیم سیدنا مقام خلف صلینا ثم مرات سبع المشرفة
.فقط شعري قصرت وأنا شعره والدي حلق ذلك بعد ثم أشواط، سبعة والمروة الصفا

:العمرة أعمال اكتب السابق الموقف خالل من

 )1 (
.........................................

:العمرة أعمال اكتب السابق الموقف خالل من
.........................................

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

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

 )2 (
.........................................

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

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

 )3 (
.........................................

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

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

 )4 (
.........................................

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

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



:الُعمرة أعمال اكتب السابق الموقف خالل من
 )1 (

اإلحرام مع النیة

 وصلنا :فقال والده، مع الُعمرة مناسك أداء من عاد أن بعد أصحابھ مع إبراھیم اجتمع
الحج، درس في أحمد معلمنا علّمنا كما الُعمرة مناسك ألداء فأحرمنا المكاني المیقات إلى

 بالكعبة فطفنا فدخلنا الحرام، المسجد فوصلنا نلبي ونحن المكرمة مكة إلى انتقلنا ثم 
 بین سعینا وبعدھا السالم، علیھ إبراھیم سیدنا مقام خلف صلینا ثم مرات سبع المشرفة

.فقط شعري قصرت وأنا شعره والدي حلق ذلك بعد ثم أشواط، سبعة والمروة الصفا

اإلحرام مع النیة:الُعمرة أعمال اكتب السابق الموقف خالل من
من المیقات المكاني 

 )2 (
الطواف بالبیت

سبع مرات

 )3 (
السعي 

بین الصفا و المروة 
سبعة أشواط 

 )4 (
الحلق أو 
التقصیر



: الُعمرة كیفیة أداء 
 فیستحضر بالحج، اإلحرام مكان من الُعمرة مرید ُیحرم .1

 � بھا وأحرمت الُعمرة نویتُ  :بلسانھ ویقول بقلبھ النیة
      .التلبیة في ویبدأ تعالى،

یطوف بالكعبة سبع مرات، ثم یصلي ركعتین خلف مقام . 2
.سیدنا إبراھیم علیھ السالم سنة الطواف.سیدنا إبراھیم علیھ السالم سنة الطواف

.  أشواطسبعة یسعى بین الصفا والمروة . 3

ره یحلق رأسھ أو . 4 .بعد الطواف والسعيیقصِّ

.من إحرامھیتحلَّل . 5



الُعمرة خرجت مع أسرتك ألداء مناسك 
الُعمرةخطوات أداء كتب ا

) )   55( ( نشاط نشاط 

الُعمرةخطوات أداء كتب ا
. كما تعلمتھا في ھذا الدرس



 وأقول بقلبي النیة فأستحضر بالحج، اإلحرام مكان من أُحرم.1
      .التلبیة في وأبدأ ، تعالى � بھا أحرمتُ  و الُعمرة نویتُ  :بلساني

 سیدنا مقام خلف ركعتین أُصلي ثم ، مرات 7 بالكعبة أطوف.2
.الطواف سنة السالم علیھ إبراھیم

.  أشواط 7أسعى بین الصفا والمروة .3

.أحلق رأسي أو أقصره بعد الطواف والسعي.4

.أتحلل من إحرامي.5







عن الحج في الُعمرة تختلف مع الحج فيالُعمرة تتفق 
1

) )   66( ( نشاط نشاط 

2
3
4



عن الحج في الُعمرة تختلف مع الحج فيالُعمرة تتفق 
الوقوف بعرفة اإلحرام من المیقات1 الوقوف بعرفة اإلحرام من المیقات1
المبیت بمنىالطواف2
رمي الجمرات السعي3
الذبح الحلق أو التقصیر4



الُعمرةالُعمرة

بالُعمرةبالُعمرةالمقصود المقصود 
وأفضل أوقاتھاوأفضل أوقاتھاالُعمرة الُعمرة حكم حكم لغة و شرعاً لغة و شرعاً   

شروط وجوبھاشروط وجوبھا

أعمالھاأعمالھا

لغة:................

:شرعا

في  ...................
 ....................العمر 

....................- 1ویستحب 

1 - .......................
...........................

النشاط الختامي النشاط الختامي 

.........................:شرعا

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

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

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

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

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

ویستحب 
تكرارھا ، و 
أفضل أوقاتھا 

 ....................شھر 
فھي تعدل 

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

1 -....................

2 - ...................

3 -....................

4 -....................

2 -  .......................

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

3 -  ......................

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

4 - .......................

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



الُعمرةالُعمرة

بالُعمرةبالُعمرةالمقصود المقصود 
وأفضل أوقاتھاوأفضل أوقاتھاالُعمرة الُعمرة حكم حكم لغة و شرعاً لغة و شرعاً   

شروط وجوبھاشروط وجوبھا

أعمالھاأعمالھا

لغة:القصد.

قص��د البی��ت :ش��رعا

واجبة
في العمر مرة  

.اإلسالم - 1واحدة ویستحب 

  من النیة مع اإلحرام - 1
.المكاني المیقات

إجابة النشاط الختامي إجابة النشاط الختامي 

قص��د البی��ت :ش��رعا
الح����رام ف����ي مك����ة 
المكرم��ة ب��الطواف 
والس��عي تقرب��ا إل��ى 

.هللا تعالى

واحدة ویستحب 
تكرارھا ، 

وأفضل أوقاتھا 
شھر رمضان 
. فھي تعدل حجة

.اإلسالم - 1

.البلوغ - 2

.العقل - 3

.  اإلستطاعة - 4

 سبع بالبیت الطواف - 2
.مرات

 و الصفا بین السعي - 3
.أشواط سبعة المروة

.التقصیر أو الحلق - 4


