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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  - لطالبا دفتر  -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط      سجلود السهلو

 التمهيد للدرس
نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهلصالة على نبينا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم ا _1

    سجججلود السججهلو))عددن  وامدداذا تعر دد   بنيددرا السددعال علددى اليددا -3بيري ددة ا سددت را .  أوأو بيري ددة المناة ددة والحددوار أو بيري ددة ا سددتنتا  
 .((؟

 
 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرس  المحتلوى األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 سجلود السهلو 
 
 

 أسباب سجلود السهلو 
 
 
 صفته  
 
 سهلو المأملوم 
 
 أحكام السهلو 

تعريفه :  المراد بالسهلو النسيان ، لوسججلود السجهلو سججدتان تشجرعان اخجر الصجالة عنجد حجدلوث 
سجها فجي  هلو في صجالته ، بج  قجد ثبجت أن النبجي السهلو فيها .المسلم ال يخللوا من النسيان لوالس

)إنمجا أنجا  صالته أكثر مجن مجرة ألن السجهلو مجن مقتلجب الطبيعيجة البشجرية .لولهجسا قجا  رسجلو  
التشجريع ألمتجه  بشر مثلكم أنسب كما تنسلون فإسا نسيت فسكرلوني ( ..لومجن حكمجة سجهلو النبجي 

 عند حصلو  السهلو منهم ..
ند لوجلود سببه لوهلو حجدلوث أحجد أمجلور ثالثجة :  األلو  : الزيجادة أسبابه :  يشرع سجلود السهلو ع

في الصالة سهلواً مثج  زيجادة ركجلوع ألو سججلود ألو زيجادة ركعجة ، لولجم يعلجم إال بعجد الفجرا  منهجا ، 
كأن يركع مرتين ، ألو يسجد ثالث مرات ، ألو يصجلي الههجر ألو العصجر خمسجاً ، فإنجه يججب عليجه 

الخل  الحاصج  فجي الصجالة لوهجلو الزيجادة عليهجا. لويجد  علجب أن يسجد للسهلو سجدتين جبراً لهسا 
 ) إسا زاد الرج  ألو نقص فليسجد سجدتين ( .. سلك حديث عبد هللا بن مسعلود أن رسلو  هللا 

ترك ركن ، كسجلود ألو ركلوع ألو ترك ركعجة ألو -1الثاني : النقص من الصالة سهلواً لوله حالتان :
ه لوبما بعده ، لويسجد للسهلو ، إال إسا كان المترلوك تكبيجره أكثر نسياناً ، فليزم المصلي أن يأتي ب

تجرك لواججب -2اإلحرام ، فإن الصالة ال تنعقجد أصجالً لواللواججب عليجه أن يبجدأ الصجالة مجن ألولهجا ..
مث  نسيان التشهد األلو  ألو ترك تسجبيحه الركجلوع ألو السججلود لونحجلو سلجك لوحينئجس يجبجره سججلود 

ثالثاً ألو أربعجاً ، مجثالً فإنجه يأخجس باألقج   ألنجه المتجيقن ،  السهلو ..الثالث: الشك فإن شك ه  صلب
فيجعلها ثالثاً لويزيد رابعة لويسجد للسهلو.لوإن الشك في الركن كالركلوع ه  أتي به أم تركجه فإنجه 
يسقط الشك هنا، لويكلون كمن لم يأتي بجه ، فيركجع ، لويكمج  صجالته ، ثجم يسججد للسهلو..صجفته : 

الصجالة فجي التكبيجر عنجد السججلود لوالرفجع منجه لومجا يقجا  فيجه سيجلود السهلو كالسجلود فجي صجلب 
حججا  السجججلود لوبججين السجججدتين .سججهلو المججأملوم: إن كججان داخججالً مججع اإلمججام مججن ألو  الصججالة ، فججال 
يسجججد للسججهلو إال تبعججاً إلمامججه ..لوإسا كججان مسججبلوقاً سجججد لسججهلوه بعججد قلججاء مججا فاتججه .مججن أحكججام 

ة لولم يجلس للتشهد األلو  ، فإن اسجتتم قائمجاً فجال يرججع سجلود السهلو : من قام من الركعة الثاني
 اً فعليه الرجلوع لوالجللوس للتشهد ، لوإن لم يستتم قائم

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
 س: عرف سجلود السهلو ؟

 
 

س: مجججا هجججي أسجججباب سججججلود 
 السهلو ؟

 
 

 س: ما هي صفته ؟
 

س: كيجججججججف يكجججججججلون سجججججججهلو 
 المأملوم؟

 
 

س: أسكجججر أثنجججين مجججن أحكجججام 
 السهلو ؟

 

 

 

 

  المالحظات:           : الواجـب



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  تعليموال

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط      التطلوع 

نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1 التمهيد للدرس
 .((؟    التطلوع ))عن  واماذا تعر   البنيرا السعال على الي -3بيري ة ا ست را .  أوأو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  

 
 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرسالمحتلوى  األهــداف السللوكيــة

 ب أن:يعرفيتلوقع من الطال

 التطلوع لغة لوشرعاً 
 

 أنلواع صالة التطلوع 
 
 

 صالة السنن لوالرلواتب 
 
 
 

 صالة اللوتر 
 
 

 صالة الترالويح 
 

 تعريفها :التطلوع لغة : فع  الطاعة لوشرعاً: طاعة مشرلوعة غير لواجبة .
 لوصالة التطلوع هي : الصالة المشرلوعة غير اللواجبة .

 أنلواع صالة التطلوع :
 لوهي السنن التابعة للفرائض .السنن لوالرلواتب :-1

لوحكمها : سنة مؤكدة .لوجملة السنن لوالرلواتب : عشجر ركعجات ألو اثنتجا عشجر ركعجة لوهجي ركعتجان 
 قب  الههر ألو أربع ، لوركعتان بعدها لوركعتنا بعد المغرب ركعتان بعد العشاء لوركعتان قب  الفجر ..

ألو ثجالث عشجرة، يصجليها ركعتجين ،  صالة اللوتر :أق  اللوتر ركعة لواحدة ، لوأكثره إحدى عشجرة -2
)إن هللا لوتر يحب اللوتر فألوترلوا يا أه  القران ثم يصلي لواحدة يلوتر بها لوهلو سنة مؤكدة ..لقلوله 

...) 
 لوأدنب الكما  ثالث ركعات : يصلي ركعتين ثم يسلم ، ثم يصلي ركعة لواحدة لويسلم .

 لثلث األخير من اللي  ..لوقته : من بعد صالة العشاء إلب طللوع الفجر ، لوأداؤه في ا
القنلوت في اللوتر " يشرع القنلوات في اللوتر في الركعة األخيرة ، بعد الرفع من الركلوع فيرفع يديه 

 لويدعلوا بما لورد ..
صالة الترالويح :الترالويح هي : صالة اللي  في رملان ، سميت تجرالويح ألنهجم كجان يسجتريحلون -3

 .فيها بين ك  أربع ركعات .. لطلو  الصالة .
في شهر رملان المبارك ، حيث صجالها النبجي  حكمها : الترالويح سنة مؤكدة شرعها رسلو  هللا 

 .بأصحابه في المسجد ليالي ، ثم ترك سلك خلوفاً من أن تفرض عليهم 
لوقتها : من بعد صالة العشاء لوراتبتها لوقب   األفل  فيها إحدى عشرة ركعة ألنه أكثر فع  النبي 

فجر الثاني.صفتها : تصلي ركعتين ركعتين لوتشرع لها الجماعجة ..فلجلها : قجا  اللوتر إلب طللوع ال
 ..) من قام رملان إيماناً لواحتساباً غفر له ما تقدم من سنبه : 
  

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: عججرف التطججلوع لغججة 

 لوشرعاً ؟
 
 

س: ما هي أنجلواع صجالة 
 التطلوع ؟

 
س: ما هي صالة السجنن 

 لوالرلواتب ؟ 
هجي صجالة الجلوتر  س: ما

 ؟
 

س: مجججججججا هجججججججي صجججججججالة 
 الترالويح ؟

 

 

  المالحظات:           الواجـب : 



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط       صالة التطلوع

 التمهيد للدرس
نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهالة على نبينا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الص _1

     صججالة التطججلوع))عددن  وامدداذا تعر دد  البنيددرا السددعال علددى اليدد -3بيري ددة ا سددت را .  أوأو بيري ددة المناة ددة والحددوار أو بيري ددة ا سددتنتا  
 .((؟

 
 التقـــلويــم إجـراءات لوعــرض الـدرسالمحتلوى لو  األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 صالة اللحب 
 
 

 تحية المسجد 
 
 
 

 التطلوع المطلق 
 
 

 السجدات المشرلوعة
 

صالة اللحب :أقلها ركعتان ، لوال حجد ألكثرهجا لوهجي سجنة لحجديث أبجي هريجرة رلجي -4
لوركعتجي اللجحب ، لوأن هللا عنه )ألوصاني خليلي بثالث صيام ثالثة أيام مجن كج  شجهر ، 

تحية المسجد : لوهي ركعتان تشرعان لمن دخج  المسججد قبج  أن  -5ألوتر قب  أن أنام(..
يجلججس ، لوحكمهججا سججنة مؤكججدة ، لوتشججرعان كجج  لوقججت حتججب إسا دخجج  المججرء يججلوم الجمعججة 

: إسا دخ  أحدكم المسجد فليركع ركعتين قب  أن يجلس( ..لويججز  لواإلمام يخطب قا   
 راتبة ألو الفريلة ..عنهما السنة ال

التطلوع المطلق :لوهلو ما لم يقيد بجزمن لوال سجبب لوصجالة التطجلوع المطلجق مشجرلوعه  -6
 ك  لوقت، إال في األلوقات المنهي عنها لوصالة اللي  أفل  من صالة النهار ..

السجدات المشرلوعة :ألوالً سجلود الجتاللوة :حكمجه لولوقتجه : يسجن السججلود إس مجر القجار  
أي لوقت كان من لي  ألو نهار ، في الصجالة ألو  خارجهجا لوال يشجترط بآية فيها سجدة في 

اللوللوء.صججفته : يكبججر إسا سجججد لويقججلو  فججي سجججلوده :سججبحان ربججي األعلججب لويججدعلو لوإن 
دعا بما لورد فحسن لوقلو قلوله : )سجد لوجهي هلل السي خلقه لوشق سمعه لوبصره بحلوله 

لقجار  يشجرع أيلجاً فجي لوقلوته ( ..سجلود المستمع : كما يشرع سجلود التاللوة في حجق ا
 حق المستمع لوهلو السي يقصد االستماع للقراءة .

ثانياً: سجلود الشكر :يسن السجلود عند تجدد النعم لواندفاع الجنقم لويجد  علجب مشجرلوعيته 
 حديث أبي بكر )أن النبي كان إسا جاءه أمراً بشر به خر ساجداً شاكراً هلل(..

 ..صفته : مث  سجلود التاللوة لوال يشترط اللوللوء 
  

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب 

 
س: مججججا هججججي صججججالة 

 اللحب ؟
 

س: مجججججا هجججججي تحيجججججة 
 المسجد ؟

 
س:  مججا هججلو التطججلوع 

 المطلق ؟
 

س: ما هجي السججدات 
 المشرلوعة ؟

 
 

 

  المالحظات:           الواجـب : 



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                             المملكة العربية السعودية                                                                                           
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

  -دفتر الطالب   -المدرسي  الكتاب -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط  صالة االستسقاء
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدر  الجديد بيري دة   -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البالسعال علدى اليدنيرا  -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟صالة االستسقاء))عن  واماذا تعر 

 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرس  المحتلوى األهــداف السللوكيــة

يتلوقع من الطالب 
 أن:يعرف

 صالة االستسقاء 
 
 

لوقججججججت مشججججججرلوعية صججججججالة 
 االستسقاء 

 
 
 

 أحكام صالة االستسقاء
 
 

 المستحب عن نزلو  المطر

دائماً من الشعلور بافتقجاره إلجب هللا لوحاجتجه إليجه ، لوال يغتجر بمجا تيسجر مجن سجائ  لتجلوفير البد للمسلم 
الماء هي في حقيقتها فيض من نعم هللا تعالب ، لوليتسكر أن تأخر نزلو  المطر إنما هلو ابتالء مجن هللا 

صجة منجع تعالب لعباده ليرجعلوا إليه ، لوسلجك بعمج  الصجالحات ، لوالتلوبجة مجن الجسنلوب لوالمعاصجي لوبخا
الزكاة ..تعريف االستسقاء : االستسقاء طلب السقيا من هللا تعالب عند الجدب.لوقد جاء الدعاء بطلجب 

 الغيث علب ثالث كيفيات هي :
 الصالة جماعة مع الخطبة لوالدعاء بصفة خاصة لوهي أكملها .-1
مشجرلوعية  الجدعاء فجي أي لوقجت بطلجب السجقا .لوقجت-.3الدعاء في خطبة الجمعة كما فعج  النبجي -2

صججالة االستسججقاء : تشججرع صججالة االستسججقاء إسا أجججدبت األرض ، لوحججبس المطججر ، ألو غججارت ميججاه 
كمجا فجي  العيلون لواآلبار ، ألو جفت األنهجار ..حكمهجا : صجالة االستسجقاء سجنة مؤكجدة ، لفعج  النبجي 

رداءه لوصجلب إلب المصلب فاستسقب لواستقب  القبلة لوقلب  حديث عبد هلل بن زيد قا  ) خرج النبي 
ركعتين (..لوقتها : من ارتفاع الشجمس قجدر رمجح لوسلجك بعجد طلجلوع الشجمس بربجع سجاعة تقريبجاً إلجب 

 الزلوا  ..ملولعها لوصفتها : السنة أن تؤدي في 
المصلب ..لوهي ركعتان بال أسان لوال إقامة ، يجهر فيها بالقراءة ، يكبر في الركعة األلولب بعد تكبيجرة 

لوالتعجلوس لوالقجراءة سجت تكبيجرات ، ثجم يتعجلوس لويبسجم  لويشجرع فجي القجراءة  اإلحرام لواالستفتاح لوقب 
..لويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة االنتقا  خمس تكبيرات ، لويرفع يديه مع ك  تكبيره لويحمجد هللا 

بين التكبيرات .. ثم يخطب خطبة لواحجدة يكثجر فيهجا مجن االسجتغفار  لويثني عليه لويصلب علب النبي 
يات التي تأمر به .. ثم يدعلوا لويكثر من األدعية المأثلورة مع اإللحجاح فجي الجدعاء لوإههجار لوتاللوة اآل

 الخللوع ، لواالفتقار لوالمسكنة إلب هللا تعالب.
 أن يتقدمها ملوعهة لوتسكير الناس بما يلين قلولبهم ..-1من أحكام صالة االستسقاء :

 2-يسن الخرلوج بخللوع لوخشلوع -3. .يعين يلوم للخرلوج إليها ليكلون الناس علب استعداد لسلك
  لوتسل .المستحب عند نزلو  المطر :يستحب اللوقلوف في ألو  نزلو  المطلور لوالتعرض له ..

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
 س: عرف صالة االستسقاء 

 
 
 

س: مججا هججلو لوقججت مشججرلوعية 
 صالة االستسقاء ؟

 
 

س: مججججا هججججي أحكججججام صججججالة 
 االستسقاء؟

 
 
 
 

س: مجججا هجججلو المسجججتحب عجججن 
 المطر ؟ نزلو 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



بية اإلدارة العامة للتر                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط  صالة الكسلوف لوالخسلوف
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدر  الجديد بيري دة   -2ة أجمعين . وصحب آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنيرا السعال علدى اليد -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟صالة الكسلوف لوالخسلوف))عن  واماذا تعر 

 
 ـــلويــمالتق لو إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى  األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 حكم صالة الكسلوف لوالخسلوف
 
 
 

 لوقت صالتها
 
  

 صفتها 
 

 سننها

كما  حيث صالها لما كسفت الشمس علب عهده  حكمها : سنة مؤكدة ، د  علب سلك فع  الرسلو  
 لحياتجه ) إن الشمس لوالقمر ايتان من ايات هللا ، ال ينخسفان لملوت أحد لوال د  عليها أمره ، حيث 

، فإسا رأيتم سلك فادعلوا هللا ، لوكبرلوا لوصللوا لوتصدقلوا(لوقد أجمع العلماء علب مشرلوعيتها ..لوقتها : 
من ابتداء الكسلوف ألو الخسلوف إلجب التجلجي ، لوال تعجاد الصجالة فجإسا صجللوها لولجم يحصج  التجلجي بعجد 

ا لججم يعلججم بالخسججلوف ألو فإنهججا ال تعججاد بجج  يسججتمرلون فججي الججدعاء لواالسججتغفار ، كمججا أنهججا ال تقلججي إس
الكسلوف إال بعد سهابهما ، كما أنه ال يشرع فعلها بمجرد الخبر ب  حتب يرى سلك عياناً ..صجفتها :إسا 
حص  كسلوف ألو خسلوف : ينادي للصالة بقلولنا ) الصالة جامعة ( فإسا اجتمع الناس صلب بهم اإلمام 

لفاتحة ثجم سجلورة طلويلجة ، ثجم يركجع لويطيج  ركعتين طلويلتين ) يجهر فيهما ، يقرأ في الركعة األلولب ا
الركلوع ، ثم يرفع قائالً سمع هللا لمن حمده ربان لولك الحمد ثم يقرأ الفاتحجة لوسجلورة طلويلجة أقجر مجن 
األلولب ثم يركجع لويطيج  الرججلوع أقصجر مجن األلو  ثجم يرفجع قجائالً ) سجمع هللا لمجن حمجده ، ربجان لولجك 

يجلجس بينهمجا لوال يطيج  الجلجلوس، ثجم يرفجع مجن السججدة الحمد .. إلخ (..ثم يسجد سجدتين طجلويلتين 
الثانية مكبراً ، لويصلي الركعة الثانية كالركعة األلولب بقيامها لوركلوعها لوسجلودها ، لولكنها دلونها في 

 المقدار ..من سننها :
 . أن تصلي في جماعة ، لوأن صليت فرادي فال بأس 
 أنجلب فيتمها خفيفة . التطلوي  في الصالة بقيامها لوركلوعها لوسجلودها إال إسا 

 . أن الركعة الثانية أقصر من األلولب بقيامها لوركلوعها لوسجلودها 

   الملوعهججة بعججدها ، لوتججسكير النججاس بقججدرة هللا ، لوبيججان حكمججة الكسججلوف ، لوالحججث علججب فعجج
 الطاعات لوترك المنكرات .

  هللا كثر الدعاء لوالتلرع لواالستغفار لوالصدقة لوغير سلك من األعمجا  الصجالحة حتجب يكشجف
 ما بالناس.

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: مجججججا حكجججججم صجججججالة 
 الكسلوف لوالخسلوف ؟

 
س: مجججججججا هجججججججلو لوقجججججججت 

 صالتها ؟
 

 س: ما هي صفتها ؟
 

 س: ما هي سننها ؟
 

 

  المالحظات:           الواجـب : 



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                           المملكة العربية السعودية                                                                                             
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

  -دفتر الطالب   -لكتاب المدرسي ا -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط  ألوقات النهي عن الصالة
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدر  الجديد بيري دة   -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنيرا السعال علدى اليد -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟ ألوقات النهي عن الصالة))عن  واماذا تعر 

 
 التقـــلويــم المحتلوى لو إجـراءات لوعــرض الـدرس األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

األلوقججات المنهججي عججن الصججالة 
 فيها 
 
 
 حكمها  

الصجججالة الججججائزة فجججي ألوقجججات 
 النهي 

 
 
 
لوقات قلاء الفرائض في أ 

 النهي

 األلوقات المنهي عن الصالة فيها ثالثة هي :
  ، من بعد صالة الفجر إلب طللوع الشمس لوارتفاعهجا قجدر رمجح لوفجي رأي العجين

 لوسلك بنحلو ربع ساعة تقريباً بعد طللوعها .
 .عند تلوسط الشمس في السماء حتب تزلو  ، لوهلو قب  لوقت الههر بدقائق 

 .من صالة العصر حتب غرلوب الشمس 

: تحجرم الصجالة فجي األلوقجات المجسكلورة لويجد  سلجك حجديث أبجلو سجيعد الخجدري أن  حكمها
قا  : ال صالة بعد صجالة العصجر حتجب تغجرب لوال صجالة بعجد صجالة الفججر حتجب  النبي 

ينهانجا أن  تطلع الشمس( لوحديث عقبة بن عامر قا  ) ثجالث سجاعات كجان رسجلو  هللا 
لشجمس بازغجة حتجب ترتفجع ، لوحجين يقجلوم نصلي فيهن ألو أن نقبر ملوتانا ، حين تطلجع ا

 قائم الههيرة ، حتب تمي  الشمس،  لوحين تليف الشمس للغرلوب حتب تغرب ( ..
 الصالة الجائزة في ألوقات النهي :

  قلاء الفرائض الفائتة ، سلواء فاتت بسب نلوم ألو نسيان ألو غيرهما لقلو  النبي
  سكرها( ..: من نسي صالة ألو نام عنها فكفارتها أن يصليها إسا 
  ، صججالة سلوات األسججباب ، كتحيججة المسجججد ، لوركعتججي الطججلواف ، لوصججالة الجنججازة

لوصججالة الكسججلوف ، ل دلججة الدالججة علججب سلججك كحججديث ) إسا دخجج  أحججدكم المسجججد 
 فليركع ركعتين قب  أن يجلس (..

 ..قلاء سنة الفجر بعد صالة الفجر 
  

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: مجججا هجججي األلوقجججات 

عججججن الصججججالة  المنهججججي
 فيها ؟

 
 س: ما حكمها ؟

 
س: مججججا هججججي الصججججالة 
الجججججائزة فججججي ألوقجججججات 

 النهي ؟
س: هجج  يجججلوز قلججاء 
الفجججرائض فجججي ألوقجججات 

 النهي ؟
 
 

 

  المالحظات:           الواجـب : 



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  -لطالب دفتر ا  -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط    صالة الجماعة

نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1 التمهيد للدرس
 .((؟  صالة الجماعة))عن  واماذا تعر   البنيرا السعال على الي -3بيري ة ا ست را .  أوأو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  

 
 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 حكم صالة الجماعة 
 

 فل  صالة الجماعة 
 
 

 يدرك به صالة الجماعة
 
 

 يدرك به الركعة
 
 

األعسار المبيحجة للتخلجف عجن الجمعجة لو 
 الجماعة 

 

حكمها : صالة لواجبة علب الرجا  القادرين للصللوات الخمس في اإلقامة لوالسجفر دلون النسجاء ، 
لويد  علب لوجلوبها نصلوص كثيرة منها :قلوله تعالب فجي صجالة الخجلوف ) لوإسا كنجت فجيهم فأقمجت 
لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معجك ( حيجث أمجر هللا لوتعجالب بالجماعجة فجي حالجة الخجلوف لوالسجفر 

   األمن لواإلقامة باب ألولب ..لوألنها من أعهم شعائر اإلسالم لوعالماته الهاهرة ..فيكلون حا
فللها : في صالة الجماعة فل  عهيم دلت عليه نصلوص كثيرة حديث عبد هللا بن عمجر رلجي 

 قا  )صالة الجماعة أفل  من صالة الفرد بسبع لوعشرين درجة(..  هللا عنهما أن رسلو  هللا 
لجماعة : تدرك صالة الجماعة بإدراك ركعة من الصجالة مجع اإلمام،فجإن أدرك ما تدرك به صالة ا

أق  من ركعة فال يعتبر مدركاً للجماعة،لولكن يدخ  مجع اإلمجام فيمجا أدرك لولجه أججر علجب سلجك إال 
 إن كان يغلب علب هنه حللور جماعة أخرى فاأللولب أن ينتهر لكي يدرك الجماعة من ألولها ..

تدرك الركعة بإدراك الركلوع ، فإسا أدرك المسجبلوق إمامجه راكعجاً، فيججب أن  ما تدرك به الركعة :
يكبر تكبيره اإلحرام لوهلو لواقف ، ثم يرججع مكبجراً مجرة أخجرى للركجلوع ، هجسا هجلو األفلج  ، لوإن 

 اقتصر علب تكبيره اإلحرام حا  قيامه أجزأته عن تكبيره الركلوع .
:من يسر الشريعة اإلسالمية لوسماحتها ، لونفي  األعسار المبيحة للتخلف عن الجمعة لو الجماعة

الحرج من أهلها أن جاءت بالتخفيف عند حصلو  المشقة في حاالت لوملوالع متعددة ، منهجا مجا 
سبق في المسح علب الخفجين لوالتجيمم لوالقصجر لوالجمجع لوصجالة الخجلوف لولهجسا فمجن قلواعجد هجسه 

نصجلوص الكثيجرة بججلواز التخلجف الشريعة : )المشقة تجلب التيسير(لوعلب هسا األسجاس ججاءت ال
-1عججن الجمعججة لوالجماعججة مججع لوجلوبهمججا لوأهميتهمججا عنججد حصججلو  بعججض األعججسار لومججن أهمهججا:

 المرض ، إسا كان يشق معه الحللور إلب الجمعة لوالجماعة .
 مدافعة البلو  ألو الغائط ، لما يترتب علب مدافعتهما من سهاب الخشلوع في الصالة .-2
 ه ، علب أال يتخس عادة ألو حيلة للتخلف.حللور طعام لونفسه تتلوق إلي-3
 : علب المسلم إسا جاء لواإلمام علب حا  أن يكبر لويتابعه في -1من أحكام صالة الجماعة

من تخلف عن صالة الجماعة في المسجد لعسر فإنه -2تلك الحا  لوال ينتهره حتب يقلوم.
  يصليها جماعة إسا تيسر له سلك كمرافق المريض..

 تلوجيه األسئلة علب
 الطالب

 
 س: ما حكم صالة الجماعة ؟

 
 

س: مججججا هججججلو فلجججج  صججججالة 
 الجماعة ؟

 
 

س: مجججججا تجججججدرك بجججججه صجججججالة 
 الجماعة؟

 
 

 س: ما تدرك  به الركعة؟
 

س: مجججججا األعجججججسار المبيحجججججة 
للتخلجججججججف عجججججججن الجمعجججججججة لو 

 الجماعة ؟
 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط     اإلمامة لواإلئتمام
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدر  الجديد بيري دة   -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنيرا السعال علدى اليد -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟   اإلمامة لواإلئتمام))عن  واماذا تعر 

 التقـــلويــم المحتلوى لو إجـراءات لوعــرض الـدرس األهــداف السللوكيــة

ع من الطالب يتلوق
 أن:يعرف

 األحق باإلمامة
 
 

األسججس العلميججة الدينيججة التججي 
علججججب أساسججججها يججججتم اختيججججار 

 اإلمام
 
 

 إمامة المحدث 
 

 أحكام االقتداء باإلمام 
 

 مسابقة اإلمام

األحججق باإلمامججة :جججاء الشججرع باالهتمججام باإلمامججة لمنزلتهججا الرفيعججة ، لوأهميتهججا فججي المجتمججع ـ، فججأعتنب 
السي تسند إليه هسه المهمة ، ليتلوالها من هلو أه  لهجا يقجلوم بلواجبهجا خيجر قيجام ..فججاء  باختيار الشخص

اختيار اإلمام علب أسس علمية دينية، لوجع  التفال  في أحقية اإلمامة بناء علب ما يتصف به الشجخص 
 التالي: من صفات العلم الشرعي ، لوالعم  بهسا العلم لولهسا كان األحق فاألحق باإلمامة علب الترتيب

 . األقرأ لكتاب هللا لوهلو األحفه له لواألفقه بأحكامه 
 . األعلم بالسنة 

 . األقدم هجرة 

 . ًاألكبر سنا 

 إمامة المحدث :
ال تصح الصالة خ  المحدث ، إال إسا لم يعلم بالحدث إال بعد نهاية الصالة فتصح لوتصلح صالة المجأملوم ، 

 مام :لوعلب اإلمام اإلعادة .. أحكام االقتداء باإل
ال يصلح االقتداء باإلمجام لمجن هجلو فجي بيتجه مجن خجال  سجماع صجلوته فجي المكبجر ، ألو مجن خجال  سجماع -1

 يصح االقتداء باإلمام من خارج المسجد إسا اتصلت الصفلوف .-2المسياع .
يصجح -4يصح اقتداء المأملومين باإلمام لوإن كانلوا في سجطح المسججد ألو كجانلوا منجه إسا سجمعلوا صجلوته.-3

من يؤدي صالة الفرض بمن يؤدي صالة نق  مث  صالة العشاء خلف إمام يصجلي التجرالويح ، عجن إقتداء 
 جابر رلي هللا عنه قا  : كان معاس يصلي مع النبي ثم يأتي قلومه فيصلي بهم .

يصح اقتداء من يصلي نافلة بمن يصلي فريلة ، مث  الصالة مع من فاتته الفريلة ليحصج  علجب لجه -5
 قة اإلمام:المشرلوع للمأملوم متابعة إمامه بأن يفع  الفع  بعد إمامة مباشرة ..أجر جماعة .مساب

 مسابقة اإلمام محرمة ..لومن سبق إمامه ساهياً لوجب عليه أن يرجع فيتابعه ..

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: مجججججن هجججججلو األحجججججق 

 باإلمامة ؟
س: مججججا هججججي األسججججس 
العلميججججة الدينيججججة التججججي 
علب أساسها يتم اختيار 

 إلمام؟ا
 

س: هججج  تججججلوز إمامجججة 
 المحدث ؟

 
س: مججججججا هججججججي أحكججججججام 

 االقتداء باإلمام ؟
 

س: مججججاسا تعججججرف عججججن 
 مسابقة اإلمام؟

 

  المالحظات:           الواجـب :



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     

  والتعليم
 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط  صالة المريض
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدر  الجديد بيري دة   -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنيرا السعال علدى اليد -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟ة المريضصال))عن  واماذا تعر 

 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى األهــداف السللوكيــة

يتلوقع من الطالب 
 أن:يعرف

 صفة صالة المريض
 

 أحكام صالة المريض 
 

عند إغمجاء المجريض كيجف 
 يؤدي الصالة

 
 
 

 صفة صالة المريض: 
ع أداءهجا كالصجحيح لزمجه يلزم المريض أن يؤدي الصالة علب قجدر اسجتطاعته فجإن كجان يسجتطي

 سلك لوإن كان ال يستطيع فبحسب قدرته ..
 يجب علب المرض الصالة قائماً إن قدر علب القيام .-1
 فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعداً.-2
 فإن لم يستطع القعلود فإنه يصلب علب جنبه لويكلون لوجهه إلب القبلة.-3
 لب القبلة إن سه  عليه .فإن لم يستطع علب جنبه فعلب ههره لورجاله إ -4
 إسا صلب قاعداً لواستطاع السجلود لوجب عليه السجلود . -5
إسا صلب قاعداً لوعجز عن السجلود ألو صلب علب ههره فإن يجلوم  بجالركلوع لويكجلون سججلوده -6

 أخفض من ركلوعه فإن شق عليه اإليماء برأسه ألومأ بعينه .
: لعمران بجن حصجين رلجي هللا عنهمجا  ( لوقلوله لودلي  ما تقدم قلوله تعالب ) فاتقلوا هللا ما استطعتم  

 ) ص  قائماً ، فإن لم تستطيع فقاعداً، فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم تستطع فعلب جنب ( ..       
إسا كان يشق علب المجريض التطهجر لكج  صجالة ـ ألو تشجق عليجه الصجللوات -1أحكام صالة المريض :  

لوالعصر ، لوبين المغرب لوالعشاء في لوقجت األلولجب ألو الثانيجة في ألوقاتها ، فله الجمع بين صالة لههر 
 ال تسقط الصالة عن المريض أبداً ما دام عقله معه .-2حسب األرفق به .

 3- إسا كان المريض يغمي عليه أياماً ثم يفيق فإنه يصلي حا  إفاقته حسب استطاعته ، لوليس
ماؤه يسيرا كيلوم ألو يلومين مثالً علب قلاء الصللوات التي مرت حا  إغمائه ، لولكن إن كنا إغ

 فعليه القلاء متب تيسر له سلك..

تلوجيه األسئلة 
 علب الطالب

س: ما هي صجفة 
 صالة المريض؟

 
 

س: مججججججججا هججججججججي 
أحكجججججججام صجججججججالة 

 المريض ؟
 

س: مجججججن يغمجججججب 
عليجججججججججه أثنجججججججججاء 
المججججججرض كيججججججف 
 يؤدي الصالة ؟

 
 
 
 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                                       المملكة العربية السعودية                                 
  والتعليم

 تعليميةاللوسائـ   ال المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط  صالة المسافر

نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1 التمهيد للدرس
 .((؟ صالة المسافر))عن  واماذا تعر   البنيرا السعال على الي -3بيري ة ا ست را .  أوالحوار أو بيري ة ا ستنتا  أو بيري ة المناة ة و

 
 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 صالة المسافر 
 
 

 أحكام القصر 
 
 
 

 كلوبه صالة المسافر علب مر
 

 الجمع بين صالتين

يشرع للمسافر قصجر الصجالة الرباعيجة )الههجر لوالعصجر لوالعشجاء ( ركعتجين لوقجد علجب مشجرلوعية القصجر الكتجاب 
 لوالسنة لواإلجماع ..

 قا  تعالب ) لوإسا لربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصرلوا من الصالة ( ..
أسفاره لويد  علب سلك أحاديث كثيجرة منهجا : حجديث أنجس  حيث لم يترك القصر في أما من السنة ففع  الرسلو  

من المدينة إلب مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتب رجعنا إلجب  بن مالك رلي هللا عنه قا : خرجنا مع النبي 
 كم تقريباً . 80مسافة القصر  -1المدينة ..من أحكام القصر :

تجه آلخجر بيلوتهجا العجامرة ، لوال عبجرة بجالبيلوت القديمجة للمسافر القصر من حيث يخرج من بلجده ، لوسلجك بمفارق-2
 الخربة غير المسكلونة ، لوال االستراحات خارج البلد .

 إسا لوص  المسافر بلداً لوأراد اإلقامة بها أربعة أيام فأكثر فإنه يجب عليه اإلتمام ..-أ-3
 لوإن نلوى اإلقامة أق  من أربعة أيام جاز له القصر . -ب
 معينة ب  لديه غرض متب انتهب رجع فهسا يجلوز له القصر حتب يرجع . لوإن لم ينلو إقامة-ج
 يلزم المسافر اإلتمام إسا صلب خلف إمام مقيم لوللو لم يدرك معه إال ركعة لواحدة .-
 إسا صلب المقيم خلف مسافر يقصر الصالة ، لوجب عليه أن يتم صالته بعد تسليم اإلمام. -5

 افر علب مركلوبة ال تخلفلوا من حالتين هما :صالة المسافر علب مركلوبة :صالة المس
 1-  إن تكلون نافلة حينئس تصح الصالة مطلقاً بعسر لوبغير عسر لما ثبت أن الرسلو  كان يصلي النافلة علب

أن تكلون فريلة : لوحينئس تصح علب المركلوب إسا كان ال يستطيع النزلو  -2راحلته حيث تلوجهت به .
ألو يعجز عن الركلوب إسا نز  ألو يخاف علب نفسه من عدلو ألو سبع  للصالة علب األرض إما للوح  ألو مطر

يجلوز للمسافر لوالمريض السي يشق عليه أن يصلي ك  صالة في لوقتها -1لونحلو سلك ..الجمع الصالتين :
الجمع بين الههر لوالعصر في لوقت إحداهما ، لوبني المغرب لوالعشاء في لوقت إحداهما ، لوأما صالة الفجر 

  ا.فال تجمع مع غيره

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: كيجججججججف تكجججججججلون صجججججججالة 

 المسافر ؟
 

 س: ما أحكام القصر ؟
 
 

س: كيجججججججف تكجججججججلون صجججججججالة 
 المسافر علب مركلوبه ؟

 
س: كيججف يكججلون الجمججع بججين 

 صالتين؟

 

 
 
 
 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                              المملكة العربية السعودية                                                                          
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -بلورة الس فقه    ألو  متلوسط  صالة الخلوف

نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1 التمهيد للدرس
 .((؟صالة الخلوف))عن  واماذا تعر   البنيرا السعال على الي -3را . بيري ة ا ست  أوأو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  

 
 التقـــلويــم لوإجراءات لوعــرض الـدرسالمحتلوى  األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 صالة الخلوف 
 
 

 صفة صالة الخلوف 
 

 حاالت صالة الخلوف 
 
 
 

 ال يؤثر الخلوف علب عدد الركعات
 
 

في ك  قتا  مباح ، فجي الحلجر لوالسجفر ، لويجد  علجب مشجرلوعيتها الكتجاب لوالسجنة ..فمجن  صالة الخلوف تشرع
حيجث صجالها  الكتاب قلوله تعالب ) لوإسا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معجك ( ..فعج  الرسجلو  

 بأصحابه لوصالها صحابته من بعده .
فإن كانت في الحلجر تصج  علجب هيئتهجا ، لوإن كانجت صفة صالة الخلوف :ال تأثير للخلوف علب عدد الركعات ، 

 في السفر صليت قصرا لوإنما السي يختلف صفتها .
لوقد لورد لوصفها لوجلوه متعجددة كلهجا ججائزة كمجا قجا  اإلمجام أحمجد : صجحت صجالة الخجلوف عجن النبجي مجن سجتة 

:  حالة خلوف من هججلوم ألوجه كلها جائزة ، لوالخلوف الملوجب لهسه الصالة ال يخللوا من حالتين :الحالة األلولب 
لومجن هجسه الصجفات   العدلو ، لوفي هسه الحالة ، تصلي الصالة علب أي كيفية مجن الكيفيجات الجلواردة عجن النبجي

الصفة اللواردة في حديث سه  بن أبي حثمة رلي هللا عنه ، لوهي أشهر الكيفيات الجلواردة لوبيانهجا كمجا يلجي ) 
العجدلو تحجرس، لوالطائفجة األخججرى تصجلي معجه ركعجة ، فجإسا قججام أن يجعلهجم اإلمجام طجائفتين ، طائفجة تقججلوم تججاه 

اإلمام إلب الركعة الثانية تنلوي مفارقته لوتتم لنفسها ، لوتسلم ، ثم تسهب تجاه العجدلو للحراسجة ، لوتجأتي الطائفجة 
 األلولب ، فتصلي مع اإلمام الركعة الثانية ، فإسا جلس اإلمام للتشهد قاملوا لوأتملوا ألنفسهم لوهلو ينتهرهم 

   فإسا جلسلوا لوتشهدلوا سلم بهم ..لوهسه الكيفية فيما إسا كانت الصالة في السفر ألو في الحلر في صالة
الفجر أما إسا كانت في الحلر ألو في صالة المغرب فيصلي األلو  ركعتين ثم تنلوي مفارقته لوتتم لنفسها 

للتشهد األخير لوتتم  ما بقي لوتسلم ، ثم تسهب لوتج  الثانية فيصلي بهم ما بقي ثم تفارقه إسا جلس
لنفسها ، لوينتهرهم حتب إسا جلسلوا للتشهد األخير سلم بهم ..الحالة الثانية : إن يشتد الخلوف ، لوال 

يمكنهم الصالة علب الصفة اللواردة ، لوحينئس يصللون رجاالً لوركباناً إلب القبلة إن تمكنلوا لوإال فإلب أي 
) فإسا كان خلوف هلو أشد من سلك صللوا رجاالً قياماً  جهة كما قا  ابن عمر رلي هللا عنهما عن النبي 

علب أقدامهم ألو ركباناً مستقبلي القبلة ألوغير مستقبليها ( لويلومئلون بالركلوع لوالسجلود فيصلي في 
طائرته ألو دبابته لوهلو ماش علب حسب حاله .لويدخ  في هسه الحالة صلور متعددة في حالة نشلوب 

رب من العدلو ألو من سبع ألو من سي  ألو نار ألو غير سلك مما ال المعركة لواحتدام القتا  ، لوفي حالة له
 يتمكن معه من الصالة علب هيئتها ..

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
 س: ما هي صالة الخلوف ؟

 
 

 س: ما صفة صالة الخلوف ؟
 
 

س: مجججا هججججي حججججاالت صججججالة 
 الخلوف ؟

 
 
س: ه  يؤثر الخجلوف علجب   

 عدد الركعات ؟
 

 

 

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                     ة السعودية                                                                                                                   المملكة العربي
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف لحصةا عنلوان  الدرس

  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط    صالة الجمعة
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
يري دة نمهد للدر  الجديد ب  -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنيرا السعال علدى اليد -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟  صالة الجمعة))عن وا ماذا تعر 

 التقـــلويــم إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى لو  األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

 جمعة صالة ال
 

 شرلوط صحة الجمعة 
 
 

 فل  يلوم الجمعة 
 
 

 صفة صالة الجمعة 
 

 أركان الخطبتان
  
 ينهب عنه في الجمعة  
 

 كيفية إدراك الجمعة
  

 الة الجمعة فرض عين علب ك  مسلم بالغ عاق  مستلوطن ال عسر له.ص
هم أججزأتهم ..قجا  فال تجب علب المرأة ، لوالصغير لوالمسافر لولكجن تصجح مجن هجؤالء فجإسا حلجرلوها مجع غيجر

تعجالب ) يجا أيهجا الجسين امنجلوا إسا نججلودي للصجالة مجن يجلوم الجمعجة فاسججعلوا إلجب سكجر لوسرلوا البيجع ( ..فلج  يججلوم 
الجمعججة : يججلوم الجمعججة هججلو أفلجج  أيججام األسججبلوع ، خججص هللا بججه هججسه األمججة ، بعججد أن لججلت عنججه سججائر األمججم 

 ..شرلوط صحة الجمعة :
 ا لوال بعد خرلوجه .دخلو  اللوقت فال تصح قب  لوقته -1
 أن يحلرها جماعة فال تصح من فرد لوأق  الجماعة ثالثة .-2
 أن يكلون لمصللون مستلوطنين .-3
 أن يتقدمها خطبتان .-4

 صفة صالة الجمعة :صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما المصلي .
ن القجران لوالحجديث الخطبتان : لخطبتي الجمعة أهمية عهيمة لومكان بارزة في اإلسجالم ، لمجا تشجتم  عليجه مج

 لوالتلوجيه النافع لوالملوعهة الحسنة لوالتسكير.
 حكمها : لواجبتان ، لوهما شرط لصحة الجمعة . 

لواللوصجية بتقجلوى هللا لوقجراءة شجيء مجن القجران  أركانهمجا : حمجد هللا لوالشجهادتان لوالصجالة علجب رسجلو  هللا 
اس عنججد صججعلوده ، لوالفصجج  بججين لوالملوعهججة .مسججتحباتها : الخطبججة علججب منبججر ، لوسججالم الخطيججب علججب النجج

 الخطبتين بجلسة خفيفة ، لوالدعاء فيهما للمسلمين لولوالة أملورهم.
 ما ينهب عنه في الجمعة :

 يحرم الكالم لواإلمام يخطب يلوم الجمعة .-1
 يكره تخطي رقاب الناس ، إال إسا كان إماماً .-2
  إليها ، فإن تأخر عن الصالة أدرك إدراك الجمعة :علب المسلم أن يبادر إلب صالة الجمعة لوأن يبكر

الركلوع مع اإلمام في الركعة الثانية أتمها جمعة .، فإن لم يدرك الركعة الثانية فإنه يتمها ههراً ، لوكسلك 
 من فاتته الجمعة لنلوم ألو غيره فإنه يصليها ههراً..

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: علجججب مجججن تججججب صجججالة 

 الجمعة ؟
 
 

س: مجججا هجججي شجججرلوط صجججحة 
 الجمعة ؟

 
س: ما هلو فل  يلوم الجمعجة 

 ؟
 

س: مججججا هججججي صججججفة صججججالة 
 الجمعة ؟

 
س: مجا هجي أركجان الخطبتججان 

 ؟
 

س: ما ينهب عنه في الجمعة 
 ؟
 

  المالحظات:           لواجـب :ا 



 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

  -طالب دفتر ال  -الكتاب المدرسي  -السبلورة  فقه    ألو  متلوسط  صالة العيدين
 للوحة لورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدر  الجديد بيري دة   -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  اليدالبنيرا السعال علدى  -3بيري ة ا ست را .  أوالمحا رة واإلل ا  أو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  
 .((؟صالة العيدين))عن  واماذا تعر 

 
 التقـــلويــم إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى األهــداف السللوكيــة

يتلوقع من الطالب 
 أن:يعرف

 أعياد المسلمين 
 
 مهاهر العيد  
 

 صالة العيدين 
 

 حكم صالة العيدين
  
 لوقتها  
 
 صفتها  
 سنن العيدين 

م سلوى عيد الفطر لواأللحب ، لوهما اللسان علوض هللا بهما أمة أعياد المسلمين : ال يعد في اإلسال
إلجب المدنيجة لولهجم يلومجان  اإلسالم عن أعياد الجاهلية لوعن ك  عيد مستحدث قا  أنس قدم النبي 

 يلعبلون فيهما فقا  ) قد أبدلكم هللا بهما خيراً منهما يلوم الفطر لويلوم األلحب ( ..
ع بين العبادة ، لوبين إههار الفرح لوالسرلور ، لوتنالو  الطيبات مهاهر العيد : العيد في اإلسالم يجم

 لوالمباحات ، فليس مجرد عبادة لوال مجرد عادة لوإنما يجمع بين خيري الدنيا لواآلخرة .
صالة العيجدين : صجالة العيجدين مههجر مجن مهجاهر الشجكر علجب إتمجام نعمجة الصجيام لوالحج ، لوبجاين 

 أحكامهما علب النحلو التالي :
فرض كافية إسا قام بها من يكفي سقط اإلثم عجن البجاقين لوالجدلي  علجب فرلجيتها مجا يلجي: حكمها : 

 قلوله تعالب ) فص  لربك لوأنحر( 
لوقتها : يبدأ لوقت صالة العيد من ارتفجاع الشجمس قجدر رمجح فجي نهجر العجين لوهجلو ربجع سجاعة بعجد 

لحية ، لوتجأخير صجالة طللوع الشمس إلب زلوالها .لوالسنة تقديم صالة عيد األلحب ليتسع لوقت األ
أسان لوال إقامة يجهر عيد الفطر ليتسع لوقت إخراج زكاة الفطر .صفتها : صالة العيدين ركعتان بال 

يكبجر فجي الركعجة األلولجب بعجد تكبيجرة اإلحجرام لواالسجتفتاح قبج  -1فيهما بجالقراءة لوصجفتها كالتجالي :
ة ، لويكبر في الركعة الثانية بعجد التعلوس لوالقراءة ست تكبيرات ثم يتعلوس لويبسم  لويشرع في القراء

تكبيرة االنتقا  خمس تكبيرات ، لويرفجع يديجه مجع كج  تكبيجره لويحمجد هللا لويثنجي عليجه لويصج  علجب 
 النبي بين التكبيرات .ملولعها : األفل  إقامة صالة العيدين في المصلب إال في حالة تعسر سلك.

 من سنن العيدين :
 أن يأك  قب  الخرلوج .-3أن يبكر المأملوم في الحللور .-2أن يتجم  الرج  بلبس أحسن ثيابه .-1

أحكام لوفلوائد :يكره التنق  قب  صالة العيد لوبعدها فجي ملولجعها ، إال إسا أديجت فجي المسججد فتجؤدى 
  تحية المسجد عند الدخلو  .يسن التكبير ليليتي العيدين لوعش سي الحجة لوأيام التشريق ..

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
ي أعيججاد المسججلمين س: مججا هجج

 ؟
 
 

 س: ما هي مهاهر العيد ؟
 س: كيفية صالة العيدين ؟

 
 س: ما حكم صالة العيدين ؟

 
 س: ما هلو لوقتها ؟

 
 س: ما صفتها ؟

 
 س: ما هي سنن العيدين ؟

 
  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                           المملكة العربية السعودية                                                                             
  والتعليم

 اللوسائـ   التعليمية المادة التاريخ الفص  الصف الحصة عنلوان  الدرس

 للوحة لورقية  -دفتر الطالب   -الكتاب المدرسي  -ة السبلور فقه    ألو  متلوسط    الجنائز 

نمهد للددر  الجديدد بيري دة المحا درة واإلل دا    -2وصحبة أجمعين .  آلهنبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1 التمهيد للدرس
 .((؟  الجنائز ))عن وا ماذا تعر   البنيرا السعال على الي -3. بيري ة ا ست را  أوأو بيري ة المناة ة والحوار أو بيري ة ا ستنتا  

 التقـــلويــم لو إجـراءات لوعــرض الـدرس المحتلوى األهــداف السللوكيــة

 يتلوقع من الطالب أن:يعرف

يسججججتحب عنججججد مججججن بججججدت عليججججه 
 عالمات الملوت 

 
 حكم تجهيز الميت لوالصالة عليه 

 
 أركان الصالة علب الميت

 
 سننها  
 

 كيفية حم  الميت لوتشييعه لودفنه
 

 كيفية زيارة المقابر
 
 

 محهلورات الجنائز 
 
 أحكام الجنائز 

)  يتسحب الحللور عند من بدت عليجه عالمجات المجلوت لوتجسكيره بقلولجه ) ال إلجه إال هللا ( لقجلو  النبجي 
 لقنلوا ملوتاكم ال إله إال هللا ( 

 الصالة عليه لودفنه ..فإسا مات غمت عيناه ، لوغطي بثلوب ، لوعج  بتجهيزه لو
 حكم تجهيز الميت لوالصالة عليه :

تغسي  الميت ، لوتكيفنه ، لوحمله لوالصالة عليجه ، لودفنجه كج  سلجك فجرض كفايجة ، إسا قجام بجه مجن يكفجي 
 سقط اإلثم عن الباقين ..

 أركانها :
   قراءة الفاتحة-التكبيرات األربع       -القيام فيها                -
 الترتيب -الدعاء للميت             -   لنبي الصالة علب ا-
 االستعاسة قب  القراءة . -التسليم سننها : رفع اليدين مع ك  تكبيره   -
السكلوت قليالً عند التكبيجرة الرابعجة لوقبج  التسجليم   –اإلسرار في القراءة -الدعاء لنفسه لوللمسلمين   -
 ير الصفلوف بأن تكلون ثالثة فأكثر .تكث -لولع اليد اليمني علب اليسرى فلوق الصدر   -

صجفتها : يقججف اإلمجام رأس الرججج  لولوسجط المججرأة لويقجف المججأملوملون خلفجه كبقيججة الصجللوات ، ثججم يكبججر 
أربع تكبيرات ..حم  الميت لوتشييعه لودفنه : إسا انتهت الصالة علب الميت فالسنة المبادرة إلب قبجره ، 

لويسن لمن يجدخ  الميجت فجي قبجره أن يقجلو  بسجم هللا  لويستحب لمنع تبع الجنازة المشاركة في حملها ،
لوعلب مله رسلوله هللا لويلعه في اللحد علب جنبه األيمن لولوجه إلجب القبلجة ، ثجم يحج  عقجد الكفجن ، ثجم 
تغطي فتحة اللحد باللبن لوالطين ، لويسن لمن حلر الدفن أن يحثلوا علب القبر ثالث حثيجات ، ثجم يهجا  

شبر من األرض ، لوتلولع عليه الحصاء لويرش بالمجاء بلولجع صجخرة  التراب علب القبر ، لويرفع قدر
علب أحد طرفي القبر ألو كليهما لتكلون عالمجة عليجه .زيجارة المقجابر: تسجن الزيجارة للرججا  بجدلون سجفر 

 لقصد االتعاه لوالدعاء ل ملوات .
إعججداد -شججق الثيججاب لولطججم الخججدلود لوالصججرا  .-لنججدب لوالنياحججة لوإههججار الجججزع .-محهججلورات الجنججائز :

 اللوالئم لواألطعمة من قب  أه  الميت . إسراج القبلور لوإنارتها بالكهرباء .
يسجتحب أن يعجد طعجام -من فاتته الصالة علب الجنجازة صجلب عليهجا فجي المقبجرة .-من أحكام الجنائز :  

 أله  الميت

تلوجيه األسئلة علب 
 الطالب

 
س: مجججاسا يسجججتحب عنجججد مجججن 
 بدت عليه عالمات الملوت ؟

 
كجججم تجهيجججز الميجججت س: مجججا ح

 لوالصالة عليه ؟
 

س: مجججا هجججي أركجججان الصجججالة 
 علب الميت؟ 

 
 س: ما هي سننها ؟

 
س: كيفيججججججة حمجججججج  الميججججججت 

 لوتشييعه لودفنه؟
 س: كيفية زيارة المقابر؟

س: مججججججا هججججججي محهججججججلورات 
 الجنائز ؟

 
 س: ما هي أحكام الجنائز ؟

 
  المالحظات:           الواجـب :
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