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الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً، أما بعد:
الفصل   - االبــتــدائــي  الــخــامــس  للصف  والــســلــوك  الفقه  لــمــادة  الــنــشــاط  كــتــاب  فــهــذا 
أنشطة  فــيــه  فستجد  لـــه،  ــٌل  ومــكــمِّ الــطــالــب  لــكــتــاب  ــٌم  مــتــمِّ وهـــو   - األول  الـــدراســـي 
ــا يــلــي :  ــي كــتــاب الــطــالــب وقـــد روعـــي فــيــه م ــتــي ف وتــطــبــيــقــات لجميع الـــــدروس ال
بال  علـم  في  خير  فال  ا،  عملّيً تعلمت  ما  لتمثل  حياتك،  بواقع  وتعلمته  درسته  ما  ربط 

عمل.
كالمالحظة  البسيطة،  بالمهارات  بــدءاً  مــتــوازن  بشكل  لديك  التفكير  مــهــارات  بناء 
والتقويم،  والتركيب  كالتحليل  المركبة،  بالمهارات  ومروراً  األفكار،  وتوليد  والتصنيـف 

وانتهاء بإستراتيجيات التفكير ، كالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت . 
بناء األنشطة على أساس الفروق الفردية بين الطالب، ففي كل درس تجد أنشطة تناسب 
مختلف الطالب باختالف قدراتهم وميولهم، فاألنشطة متنوعة، منها : المهارية والعقلية 

والبصرية والحركية.
ويعد كتاب النشاط أساس في تعلمك وال يغني عنه كتاب الطالب، فهو يحوي معارف 
وخبرات جديدة، وبأسلوب يذكي التنافس بين الطالب، ويحقق مبدأ التعاون من خالل 

حلقات التعلم التعاوني، ويستثمر الطاقات والمواهب . 
جديدة  ومواقف  خبرات  إضافة  في  مواهبه  يستثمر  نشطًا  متعلمًا  تكون  أن  نأمل  ونحن 
عملك  في  ويبارك  خير  لكل  التوفيق  لك  اهللا  نسأل  وإننا  حياته،  في  استثمارها  يستطيع 

ووقتك ونشاطك سدد اهللا خطاك وبارك في جهودك.
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1
IóMƒdG

áeÉbE’Gh ¿GPC’G

بالتعاوِن مَع مجموعتَك، اذكْر بعَض التصرفاِت التي ِفعُلها عنَد سماِع األذاِن ُيعدُّ خطًأ، ُثمَّ 
اقترْح ُطرًقا مناسبًة لعالِجه.

َضع الكلماِت اآلتيَة في ُجَمٍل مفيدٍة ُمرتبطٍة بموضوِع الدرِس، ُيمكُن االستفادُة منها كلوحاٍت 
إرشادية.

نُن التي يتمُّ تطبيُقها عنَد سماِع األذاِن بشكٍل مستمر ؟  من خالِل ُمالحظتَك لُزمالئَك، ما السُّ

بالتعاون
اقترْح ط

١

َضع الكلماِت اآلتيَة في ُجَمٍل مفيدٍة ُمرتبطٍة بموضوِع الدرِس، ُيمكُن االستفادُة منها كلوحاٍت 
إرشادية. ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

نُن التي يتمُّ تطبيُقها عنَد سماِع األذاِن بشكٍل مستمر ؟ من خالِل ُمالحظتَك لُزمالئَك، ما السُّ ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣
.............................................................................................................................

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

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

الكلمة

العالُج المقترحالسلوُك الخطُأ عنَد سماِع األذان

الجملة المناسبة
الَفالح

الصالة

النوم

االستمراُر في لعِب الُكرة
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مع  بالتعاوِن  األذان،  ُيسمع  فلم  فيه،  تسكُن  الذي  الحيِّ  عن  الكهربائيُّ  التياُر  انقطَع 
مجموعتَك، اذكر بعَض اآلثاِر المترتبِة على َعَدِم سماِع األذان.

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

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

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

ِني رسول اهللا €، ُيمكن   بالرجوِع إلى أحِد مصادِر التعلِم المختلفِة، تعرف على ُمَؤذِّ
االسـتـفـادُة من كتاِب زاِد المعاد (الجزء األول).

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

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

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

ُموا  َالَة، َلْيَس ُيَناَدى َلَها َفَتَكلَّ ُنوَن الصَّ َكاَن الُمْسِلُموَن ِحيَن َقِدُموا الَمِديَنَة َيْجَتِمُعوَن َفَيَتَحيَّ
َيْوًما ِفي َذِلَك َفَقاَل بْعُضُهْم: اتَِّخُذوا َناُقوًسا ِمْثَل َناُقوِس النََّصاَرى، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل ُبوًقا 

ِمْثَل َقْرِن الَيُهوِد. 
ص قصَة مشروعيِة األذان. بالرجوِع إلى أحِد مصادِر التعلِم المختلفِة، َلخِّ

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

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

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

ُز أذاُن الفجِر بزيادِة: (الصالُة خيٌر من النوم)، اذكر الحكمة من مشروعية هذه  َيتَميَّ
الزيادة.

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

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

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

٤

٥

٦

٧

٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥

٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧
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صنِّْف جمَل األذاِن واإلقامِة حسَب الجدوِل اآلتي : ٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨

مشتركةخاصة باإلقامةخاصة بالفجرالجملة

اُهللا أكبر

أشهُد أال إله إال اهللا

أشهُد أن محمدا رسول اهللا

حيَّ على الصالة

حيَّ على الفالح

الصالُة خيٌر من النوم

قْد قامِت الصالة

ال إله إال اهللا
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2
IóMƒdG

IÓ°üdG ¤EG »°ûŸG oÜGOBG 

٢

٣

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

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

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

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

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

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

األول  الصف  في  الجماعة  على صالة  محافظًا  اهللا -  ابن عساكر - رحمه  اإلمــام  كان 
أربعين عاًما إال من عذر (١) .

ما الذي دفعُه إلى ذلك؟
..............................................................................................

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

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

بسكينٍة  المسجِد  إلى  ومشى  اإلقامة،  سماِع  بعَد  متطهًرا،  المسجِد  إلى  سعيُد  خرَج 
ووقاٍر، وشاهـَد في طريِقه أوالًدا يلعبوَن بالكرِة، فواصَل مشيُه ولْم يقْل لهم شيًئا، ودخَل 

ًما رجَلُه اليسرى، ووجَد اإلماَم راكًعا، فأسرَع لُيْدِرَك الركعَة. المسجَد ُمقدِّ

بيِّن ما أصاَب فيه سعيٌد ، وما أخطَأ فيه.

َبُة َصَدَقٌة، َوُكلُّ ُخْطَوٍة َيْخُطوَها  يِّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ‹ قاَل: قاَل َرُسوُل اهللا € : «الَكِلَمُة الطَّ
ِريِق َصَدَقٌة (٢)».  َذى َعْن الطَّ َالِة َصَدَقٌة، َوُيِميُط اْألَ ِإَلى الصَّ

اِبق. اذكر أمثلًة لما ُيمكُن أن تقوَم به، وأنَت في طريِقَك إلى الصالِة  بالنَّظِر للحديِث السَّ

     

(١) سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي ( ٢٠ / ٥٦٥ ).
(٢) أخرجة البخاري ، كتاب اجلهاد والسير ، باب من أخذ بالركاب ونحوه ،  ( ١٠ / ١٦٣) رقم ( ٢٧٦٧).

١

بسكينٍة  المسجِد  إلى  ومشى  اإلقامة،  سماِع  بعَد  متطهًرا،  المسجِد  إلى  سعيُد  بسكينٍة خرَج  المسجِد  إلى  ومشى  اإلقامة،  سماِع  بعَد  متطهًرا،  المسجِد  إلى  سعيُد  خرَج 
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اَث، َفَال َيْقَرَبنَّ  وَم َوالُكرَّ ِبيِّ € َقاَل:« َمْن َأَكَل الَبَصَل َوالثُّ    عْن َجاِبِر بِن َعْبِد اِهللا           عْن النَّ
ى ِمْنُه َبُنو آَدَم »(١) دلَّ هذا الحديُث على أنَّ المسلَم  ا َيَتَأذَّ ى ِممَّ َمْسِجَدَنا؛ َفِإنَّ الَمَالِئَكَة َتَتَأذَّ

ينبغي عليه أْن يتجنَّب الروائَح الكريهَة قبَل الحضوِر إلى المسجِد.
بالتعاوِن مع مجموعتَك، اذكر أمثلًة على ذلك . 

ُيَعدُّ وقُت انتظاِر الصالٍةِ  (بيَن األذاِن واإلقامِة) مَن األوقاِت الفاضلِة، إال أنَّ كثيراً من 
ا بالتأخِر عنه، أو باالنشغاِل بما ال ُيفيد.  ُط فيه، إمَّ الناِس ُيَفرِّ

بالتعاوِن مع مجموعتَك، اذكر بعَض األمثلِة على ذلك، ووسائُل العالج.

      

َالِة َفَأْسَبَغ  َأ ِللصَّ اَن  ‹ َقاَل: َسِمْعـُت َرُسوَل اِهللا € َيُقوُل: «َمْن َتَوضَّ عْن ُعْثَماَن بِن َعفَّ
ِفي  َأو  الَجَماَعِة،  َمَع  َأو  اِس،  النَّ َمَع  َها  َفَصالَّ الَمْكُتوَبِة  َالِة  الصَّ ِإَلى  َمَشى  ُثمَّ  الُوُضوَء، 

الَمْسِجِد؛ َغَفَر اُهللا َلُه ُذُنوَبُه (٢)».
 َضْع عنوانًا مناسبًا لهذا الحديِث من عناويِن الوحدِة التي درستها.
 ( ...........................................................................................)  

(١)  أخرجه مسلم ، كتاب املساجد ، باب نهي من أكل ثوًما أوبصًال أو كّراًثا أو نحوها رقم ( ٥٦٤ ) .
(٢)  أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصالة عقبه رقم (٣٤١) .

ِبيِّ     عْن َجاِبِر بِن َعْبِد اِهللا           عْن النَّ
ى ِمْنُه َبُنو آَدَم  ا َيَتَأذَّ ى ِممَّ َمْسِجَدَنا؛ َفِإنَّ الَمَالِئَكَة َتَتَأذَّ

      ٤

٥

٦

ى ِمْنُه َبُنو آَدَم  ا َيَتَأذَّ ى ِممَّ َمْسِجَدَنا؛ َفِإنَّ الَمَالِئَكَة َتَتَأذَّ
ينبغي عليه أْن يتجنَّب الروائَح الكريهَة قبَل الحضوِر إلى المسجِد.

ِبيِّ  عْن َجاِبِر بِن َعْبِد اِهللا           عْن النَّ
ى ِمْنُه َبُنو آَدَم  ا َيَتَأذَّ ى ِممَّ ى ِمْنُه َبُنو آَدَم َمْسِجَدَنا؛ َفِإنَّ الَمَالِئَكَة َتَتَأذَّ ا َيَتَأذَّ ى ِممَّ َمْسِجَدَنا؛ َفِإنَّ الَمَالِئَكَة َتَتَأذَّ

٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

ينبغي عليه أْن يتجنَّب الروائَح الكريهَة قبَل الحضوِر إلى المسجِد.

٤٤٤٤

)  

٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

            

٥٥٥٥٥٥٥

      

٥٥٥

      

٥٥٥٥٥

      

٥٥٥٥

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

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

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

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

..............................................................................
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١

٢

١١١١١١١١١١١١١١١١١

٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

جوِع إلى كتاٍب ِمْن ُكتِب السيرِة النبويِة، اقرْأ قصَة اإلسراِء والمعراِج، واستنبْط منها  بالرُّ
ما َيُدلُّ على أهميِة الصالة . 

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

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

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

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

اقرْأ اآليات اآلتيَة بتدبٍُّر، واستخرج اآلياِت التي تدلُّ على المطلوِب في الجدوِل التالي:اقرْأ اآليات اآلتيَة بتدبٍُّر، واستخرج اآلياِت التي تدلُّ على المطلوِب في الجدوِل التالي:

اآليُة ورقمهاالسورة ما ُيطلب االستدالُل له

المدثر
(اآليات من ٤٠  ـ ٤٥ )

هود
(اآليات من ١١٣ ـ ١١٥)

المؤمنون
( اآليات من ١ ـ ٥ )

النساء
( اآليات من ١٤٠ ـ ١٤٥)

ترُك الصالِة من أسباِب 
دخوِل النار

الصالُة تكفُر السيئات

الخشوُع في الصالِة سبٌب 
للفوِز والفالح

من صفاِت المنافقين، 
الكسُل في القياِم إلى الصالة
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 بالرجوِع إلى أحِد مصادِر التعلِم المختلفِة، اذكْر حديثًا واحداً يدلُّ على خطورِة ترِك الصالة.

، ودواَم االتصاِل به جلَّ وعال، اقرأ األحاديَث  الصالُة عبادٌة تحقُق دواَم ذكِر اِهللا عزَّ وجلَّ
التاليَة، واستنتْج منها فضَل الصالِة.

٤

٣
.........................................................................................................................

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

(١)   أخرجه مسلم  ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصالة عقبه ، رقم (٣٣٥).

(٢)   أخرجه مسلم  ، كتاب الصالة ، باب فضل السجود والحث عليه ، رقم ( ٧٥٤).
(٣)  أخرجه أبو داود كتاب الصالة ، باب ما جاء في المشي على الصالة رقم (٥٦١) ،  والترمذي كتاب أبواب الصالة  باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة رقم (٢٢٣) وصححه ابن خزيمة ٣٧٧/٢ والحاكم

         في مستدركه ٣٣١/١ .

 € اِهللا  َرُســوَل  َسِمْعُت  َقاَل:   › ُعْثَماَن  عْن 
َصَالٌة  َتْحُضُرُه  ُمْسِلٍم  اْمــِرٍئ  ِمْن  «َما  َيُقوُل: 
َمْكُتوَبٌة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها َوُرُكوَعَها 
َلْم  َما  ُنوِب  الذُّ ِمْن  َقْبَلَها  ِلَما  اَرًة  َكفَّ َكاَنْت  ِإالَّ 

ُه» (١). ْهَر ُكلَّ ُيْؤِت َكِبيَرًة َوَذِلَك الدَّ

عن َرِبيَعة بن َكْعٍب اَألْسَلِمّي ‹ َقاَل: «ُكْنُت 
َأِبيُت َمَع َرُسوِل اِهللا € َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه 
ِفي  ُمَراَفَقَتَك  َأْسَأُلَك  َفُقْلُت:  َسْل.  ِلي:  َفَقاَل 
َذاَك.  ُهَو  ُقْلُت:  َذِلَك؟  َغْيَر  َأْو  َقاَل:  ِة.  اْلَجنَّ
ُجوِد» (٢). َقاَل: َفَأِعنِّي َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرِة السُّ

ْر  «َبشِّ َقــاَل:   € ِبيِّ  النَّ َعــْن   › ــَدَة  ــَرْي ُب عن 
وِر  ِبالنُّ الَمَساِجِد  ِإَلى  َلِم  الظُّ ِفي  اِئيَن  اْلَمشَّ

امِّ َيْوَم الِقَياَمِة» (٣) . التَّ

فضُل الصالِة الوارِد في الحديثالحديث
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٥

٦

٥٥٥٥٥٥٥٥٥

.
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ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
* دعاُء االستفتاح :  ............................................................................................. 
* سمَع اهللا لمن حمده : .......................................................................................
* التحياُت هللا :  ...................................................................................................

 بعَد دراستَك لصفِة الصالِة، اذكر الصفاِت التي تدلُّ عليها األحاديُث اآلتية:

ْف على  معنى ما يلي : ْف على  معنى ما يلي :ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ ْف على  معنى ما يلي :ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ

4

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
 دعاُء االستفتاح :

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
 دعاُء االستفتاح :

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
*

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
*

ْف على  معنى ما يلي : ْف على  معنى ما يلي :ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ ْف على  معنى ما يلي :ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ

IóMƒdG
 IÓ°üdG oáØ°U 

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
*

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ
*

ْف على  معنى ما يلي : ارجع إلى كتاِب (آداِب المشِي إلى الصالِة) وتعرَّ ١

٢٢٢٢٢٢٢٢

(١) أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب رفع اليدين إذا كبَّر ، وإذا ركع، وإذا رفع،  (ج ٣ / ص ١٧٤)، رقم ( ٦٩٤ ).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب وجوب قراءة اإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر (ج ٣ / ص ٢٠٤)، رقم ( ٧١٤ ).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، (ج ٣ / ص ٢٧٤)، رقم ( ٧٥٤ ) .
(٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها، (ج ٣ / ص ٢٣٥)، رقم ( ٩١٦ ).

الصفُة التي َدلَّ عليهاالحديث
 € اِهللا  َرُسوَل  َقاَل : «َرَأْيُت  ُعَمَر    ْبِن  اِهللا  َعْبِد  عْن 
َمْنِكَبْيِه  َحْذَو  َيُكوَنا  َحتَّى  َيَدْيِه  َرَفَع  َالِة  الصَّ َقاَم ِفي  ِإَذا 
ِإَذا  َذِلَك  َوَيْفَعُل  ُكوِع  ِللرُّ ُر  ُيَكبِّ ِحيَن  َذِلَك  َيْفَعُل  َوَكاَن 

ُكوِع» (١).   َرَفَع َرْأَسُه ِمْن الرُّ

َقاَل : «َال   € اِهللا  َرُســوَل  َأنَّ   › اِمِت  الصَّ ْبِن  ُعَباَدَة  عْن 
َصَالَة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب» (٢).

َأَرى  «ُكْنُت  َقــاَل:   › َأِبيِه  َعْن  َسْعٍد  ْبِن  َعاِمِر  عْن 
َيَساِرِه َحتَّى  َوَعْن  َيِميِنِه  ُم َعْن  ُيَسلِّ  € َرُسوَل اِهللا 

ِه » (٤) .  َأَرى َبَياَض َخدِّ

َماُم  اْإلِ َقاَل  َقاَل : «ِإَذا   € اِهللا  َرُسوَل  َأنَّ   › ُهَرْيَرَة  َأِبي  عْن 
ُهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد َفِإنَُّه َمْن  َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه َفُقوُلوا اللَّ

َم ِمْن َذْنِبِه» (٣) . َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَالِئَكِة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
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ِد األخطاَء في الصوِر التاليِة :  ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣         ٣      َحدِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................
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نا €. بالتعاوِن مع  بعُض الناِس ال يحرُص على إتقاِن صالِته على الوجِه الواِرِد عن نبيِّ
مجموعِتَك ، اذكر األسباَب والعالج.

بعُض الطالِب يحرُص على فهِم وحدِة صفِة الصالِة لينجَح في االختباِر، وأكثُرهم يحِرُص 
على فهِمها لُيحِسَن تطبيَقها تعبًدا ِهللا ربِّ العالميَن واقتداًء بسنِة سيِد المرسلين €، 

ًرا الختيارك . د أفضَل الفريقين، ُمَبرِّ َحدِّ
...........................................................................................................................

ِبيِّ  َم َعَلى النَّ عن َأِبي ُهَرْيَرَة ‹ َأنَّ َرُسوَل اِهللا € َدَخَل الَمْسِجَد، َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى، َفَسلَّ
َم َعَلى  . َفَرَجَع فَصلَّى َكَما َصلَّى، ُثمَّ َجاَء َفَسلَّ ؛ َفإنََّك َلْم ُتَصلِّ ، فَقاَل: «اْرِجْع َفَصلِّ €، َفَردَّ
؛ َفإنََّك َلْم ُتَصلِّ ـ َثَالًثا ـ َفَقاَل: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما ُأْحِسُن  ِبيِّ €، َفَقاَل: اْرِجْع َفَصلِّ النَّ
َر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن، ُثمَّ اْرَكْع  ْر ، ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ َالِة َفَكبِّ ْمِني، َفَقاَل: ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّ َغْيَرُه َفَعلِّ
َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعتِدَل َقاِئًما، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى 

َها» (١).  َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، َواْفَعْل َذِلَك ِفي َصَالِتَك ُكلِّ

بالتعاوِن مع مجموعتَك،  أجب عما يلي :
)؟   CG  لماذا قاَل النبيُّ € للرجِل : (اْرِجْع َفَصلِّ ؛ َفإنََّك َلْم ُتَصلِّ

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

ة ؟ ِل َمرِّ Ü  لماذا لم ُيعلِّمُه النبيُّ € الصالَة من أوَّ

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

ْمِني)؟   ê  ما الذي يدلُّ عليه قوُل الرجِل: (َفَعلِّ

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

نا  بعُض الناِس ال يحرُص على إتقاِن صالِته على الوجِه الواِرِد عن نبيِّ
مجموعِتَك ، اذكر األسباَب والعالج.

نا  بعُض الناِس ال يحرُص على إتقاِن صالِته على الوجِه الواِرِد عن نبيِّ
مجموعِتَك ، اذكر األسباَب والعالج.

نا  بعُض الناِس ال يحرُص على إتقاِن صالِته على الوجِه الواِرِد عن نبيِّ ٤

بعُض الطالِب يحرُص على فهِم وحدِة صفِة الصالِة لينجَح في االختباِر، وأكثُرهم يحِرُص 
على فهِمها لُيحِسَن تطبيَقها تعبًدا ِهللا ربِّ العالميَن واقتداًء بسنِة سيِد المرسلين 

بعُض الطالِب يحرُص على فهِم وحدِة صفِة الصالِة لينجَح في االختباِر، وأكثُرهم يحِرُص 
على فهِمها لُيحِسَن تطبيَقها تعبًدا ِهللا ربِّ العالميَن واقتداًء بسنِة سيِد المرسلين 

بعُض الطالِب يحرُص على فهِم وحدِة صفِة الصالِة لينجَح في االختباِر، وأكثُرهم يحِرُص  ٥

عن َأِبي ُهَرْيَرَة 
€

٦

٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥

٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

(١)  أخرجه البخاري في كتاب األذان ، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم في الصلوات كلها برقم (٧٥٧)واللفظ له ، ورواه مسلم في كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاحتة في كل ركعة برقم ( ٣٩٧ ) .

العالج األسباَب
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م طريقًة مناسبًة، تستطيُع من خالِلها التفريَق بيَن أركاِن الصالِة، َصمِّ
وواجباِتها، وُسَنِنها.

بالتعاون مع مجموعتَك، تعرَّف على فضاِئِل السنِن اآلتيِة 
O قوُل (آمين)، بعد تأميِن اإلمام.

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

ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه) بعَد الرفِع من الركوع. O قوُل (َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َكِثيًرا َطيِّ

الصالِة  أو كتاِب صفِة  النبوي،  الحديِث  الحاسِب في  برامِج  أحِد  إلى  الرجوُع  (ُيمكنَك 
للشيِخ األلباني - رحمه اهللا -):

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

قاَل اهللا تعالى:                                                                 (١).
إلى  الرجوُع  (ُيمكنَك  اآليتين.  هاتيِن  تفسيَر  ص  ولخِّ التفسيِر،  كتِب  أحِد  إلى  ارجع 

تفسيِر الشيِخ السعدي - رحمه اهللا -).

م طريقًة مناسبًة، تستطيُع من خالِلها التفريَق بيَن أركاِن الصالِة، َصمِّ

5

م طريقًة مناسبًة، تستطيُع من خالِلها التفريَق بيَن أركاِن الصالِة، م طريقًة مناسبًة، تستطيُع من خالِلها التفريَق بيَن أركاِن الصالِة،َصمِّ َصمِّ

IóMƒdG
É¡JÉghôµeh IÓ°üdG °S

م طريقًة مناسبًة، تستطيُع من خالِلها التفريَق بيَن أركاِن الصالِة، َصمِّ
وواجباِتها، وُسَنِنها. ١

٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣

(١) سورة الؤمنون آية:١-٢ .

}

}

م طريقًة مناسبًة، تستطيُع من خالِلها التفريَق بيَن أركاِن الصالِة، َصمِّ

بالتعاون مع مجموعتَك، تعرَّف على فضاِئِل السنِن اآلتيِة 
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على أيِّ شيٍء تدلُّ األحاديُث اآلتية:
CG  عن َجاِبِر بِن َسُمَرَة ‹ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا €: 

َالِة،  َماِء ِفي الصَّ «َلَيْنَتِهَينَّ َأْقَواٌم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم ِإَلى السَّ
َأْو َال َتْرِجُع ِإَلْيِهْم» (١).

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

ِبيِّ € َقاَل:  Ü  عن َأَنٍس بن َماِلَك ‹ عن النَّ

َالُة َفاْبَدُؤوا ِباْلِعَشاِء» (٢). «ِإَذا َحَضَر الَعَشاُء َوُأِقيَمْت الصَّ

ُجَل َلَيْنَصِرُف َوَما  ِار بِن َياِسِر ‹ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا € َيُقوُل: «ِإنَّ الرَّ عن َعمَّ
ُكِتَب َلُه ِإالَّ ُعْشُر َصَالِتِه، ُتْسُعَها، ُثْمُنَها، ُسْبُعَها، ُسْدُسَها، ُخْمُسَها، ُرْبُعَها، ُثُلُثَها، 

ِنْصُفَها» (٣).

ما عالقُة هذا الحديِث بموضوعاِت الوحدة؟
...................................................................................................................................

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

ِة َمْن بجانِبه. ى إلى َأِذيَّ ا أدَّ ًكا ِممَّ جلَس صالُح في التشهِد األخيِر ُمَتَورِّ

O  ما الذي أحسَن فيه صالح؟ وما الذي أخطَأ فيه؟

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

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

             

ِار بِن َياِسِر  عن َعمَّ
ُكِتَب َلُه ِإالَّ ُعْشُر َصَالِتِه، ُتْسُعَها، ُثْمُنَها، ُسْبُعَها، ُسْدُسَها، ُخْمُسَها، ُرْبُعَها، ُثُلُثَها، 

ِار بِن َياِسِر  عن َعمَّ
ُكِتَب َلُه ِإالَّ ُعْشُر َصَالِتِه، ُتْسُعَها، ُثْمُنَها، ُسْبُعَها، ُسْدُسَها، ُخْمُسَها، ُرْبُعَها، ُثُلُثَها، 

ِار بِن َياِسِر  عن َعمَّ

ِنْصُفَها

ما عالقُة هذا الحديِث بموضوعاِت الوحدة؟
...................................................................................................................................

ِار بِن َياِسِر  ِار بِن َياِسِر عن َعمَّ عن َعمَّ
ُكِتَب َلُه ِإالَّ ُعْشُر َصَالِتِه، ُتْسُعَها، ُثْمُنَها، ُسْبُعَها، ُسْدُسَها، ُخْمُسَها، ُرْبُعَها، ُثُلُثَها، 

ِار بِن َياِسِر  عن َعمَّ
ُكِتَب َلُه ِإالَّ ُعْشُر َصَالِتِه، ُتْسُعَها، ُثْمُنَها، ُسْبُعَها، ُسْدُسَها، ُخْمُسَها، ُرْبُعَها، ُثُلُثَها، 

ِار بِن َياِسِر  عن َعمَّ ٥

ِة َمْن بجانِبه. ى إلى َأِذيَّ ا أدَّ ًكا ِممَّ جلَس صالُح في التشهِد األخيِر ُمَتَورِّ ِة َمْن بجانِبه.٦ ى إلى َأِذيَّ ا أدَّ ًكا ِممَّ جلَس صالُح في التشهِد األخيِر ُمَتَورِّ

O

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

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

ِة َمْن بجانِبه. ى إلى َأِذيَّ ا أدَّ ًكا ِممَّ جلَس صالُح في التشهِد األخيِر ُمَتَورِّ ٦٦٦٦٦٦٦٦

َأْو َال َتْرِجُع ِإَلْيِهْم

على أيِّ شيٍء تدلُّ األحاديُث اآلتية:على أيِّ شيٍء تدلُّ األحاديُث اآلتية: ٤

(١)  أخرجه مسلم ، كتاب الصالة ، باب النهي عن رفع البصر  إلى السماء في الصالة ( ج٢/ص ٤١٨ )، رقم (٦٤٩) .
(٢) أخرجه مسلم ، كتاب املساجد ، ومواضع الصالة ، باب كراهة الصالة بحضرة الطعام ( ج٣/ص ١٧٩)، رقم (٨٦٦).

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصالة، باب ما جاء في نقصان الصالة،رقم (٦٧٥).
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