
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/8islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/ae/8islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/8
https://almanahj.com/ae/8
https://almanahj.com/ae/8islamic
https://almanahj.com/ae/8islamic
https://almanahj.com/ae/8islamic1
https://almanahj.com/ae/8islamic1
https://almanahj.com/ae/8islamic1
https://almanahj.com/ae/grade8
https://almanahj.com/ae/grade8
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org




 
 

  
 

وقت تعالى لله يلجأ المؤمن

 
 

 
 

على الله ويشكر الشّدة

 
 

 
  

يلجأ المؤمن غير أما إزالتها

 
 

 
 

 

لكفره ويعود الشّدة وقت لله
 

إزالتها بعد



صلة        وأداء بالدعاء تعالى الله إلى اللجوء
الخسوف

صلة        وأداء بالدعاء تعالى الله إلى اللجوء
الستسقاء

صلة        وأداء بالدعاء تعالى الله إلى اللجوء
الستخارة





والرض      الشمس بين القمر يقع عندما

الشمس      بين الرض تقع عندما
والق



ماوقعوا        ليتركوا للعباد تعالى الله من تخويفاً
بالتوبة       تعالى لله فيلجؤا المعاصي من فيه

لتوجيه        الكسوف بدء توقيت عن المسبق العلن
تعالى    الله لذكر الناس

وقراءتان         قيامان الكسوف صلة من ركعة كل في
قيام         ركعة كل ففي الصلوات باقي أما وركوعان

واحدة   وقراءة واحد





للصلة   النداء
الصلة   بلفظ

جامعة

والتكبير   الدعاء
الصدقة  وإخراج





      ، المانة ، الخبرة ، العلم
الصدق    ، التقوى

من :        المور في الختيار طلب هي الستخارة
تعالى  الله

المجاني        الرقم على للفتاء الرسمي المركز
8002422

بهم :        تثق ممن المشورة طلب هي الستشارة
والتجربة    الخبرة أهل من



فعل       في الستخارة صلة تصح ل
المحرمات

الواجبات       في الستخارة صلة تصح ل
والمحرمات  والفرائض

المباحة      المور في الستخارة تصح
والتجارة  كالزواج

الصلة      تصح ل كراهة وقت
فيه









ث    تكبيرات بسبع تفتتح
غير    تكبيرات بخمس

الحرام  تكبيرة

بتكبيرة   تفتتح
الحرام

ركعتان     مؤكّدة سنّة كلهما
وتصليان    خطبتان لهما

واحد   ووقتهما جماعة



الخروج        أثناء تعالى لله والتذلل والتواضع التبذل
للصلة

يحّول        الصلة وبعد قائماً بالمأمومين المام يدعو
المأمومين   فيحّوله الرداء







إلى    –     توجههه الخير طريق للمسلم تكشف
تعالى     الله إلى اللجوء

النافلة   بعد الدعاء

صحيحة  صلته

ركن       الركوع لن صحيحة غير صلته
الصلة  في

الشدّة      وقت تعالى الله إلى اللجوء
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