
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

https://almanahj.com/bh/5                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين 

 وزارة التربية والتعليم

  مدرسة سترة االبتدائية للبنات

 قسم التربية اإلسالمية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 أمينة أحمد الجزيري مديرة المدرسة : أ .                                      يحانة سلمان حبيب : ر إعداد األستاذة

 
 
 الحالة

 

 أركان الصالة
 

 سنن مستحبة ) مستحبات ( ) واجبات (سنن مؤكدة 
 

 -قراءة الفاتحة  - النيةمثل : ) 
 (... الركوع -السجود  -التشهد األخير

 

 

 -مثل : ) التشهد األول 
التسبيح في الركوع والسجود 

 قول سمع هللا لمن حمده ( -

 

قول آمين  -مثل : ) القنوت 
زاد على المرة في  ما –

 تسبيح الركوع والسجود (
 

 تركها عمدا  
 

 مبطل للصالة
 

 مبطل للصالة
 

 غير مبطل للصالة
 

نسيانها 
 لشك فيهاأوا

 

 نأتي بها أوال  ثم نسجد سجدتي السهو
  

 نسجد سجدتي السهو فقط
 

 يؤثر في الصالةال 
 

 الزيادة
 

 نسجد سجدتي السهو فقط
 

 نسجد سجدتي السهو فقط
 

 نسجد سجدتي السهو فقط

 الحكم مثال أسباب سجود السهو الرقم

 السهو فقطتي وجوب االتيان بسجد التسبيح في الركوع -التشهد األول  ترك سنة مؤكدة )الواجبات( 1

 السهو فقطتي وجوب االتيان بسجد السجود -الركوع  زيادة ركن فعلي 2

 السهو فقط تيوجوب االتيان بسجد قراءة الفاتحة وهو جالس قول ركن قولي في غير محله 3

 السهو  تياالتيان بالركن ثم سجدوجوب  كأن نشك هل ركعنا أم  ال الشك في اإلتيان باألركان 4

 السهوتي نعتبرها الثالثة ثم نأتي بسجد الشك بين الثالثة و الرابعة  5

 سجود السهو
 الكفاية الرئيسية :

 تتعرف أحكام العبادات . 

 سجود السهو

 تعريفه :

هو سجدتان تؤدى لسد 
 النقص في الصالة

 : وقته

بعد التشهد األخير 
 وقبل السالم

 حكمه :

للمصلي  سنة
 مأموما أو منفردا  

 وأقوالها الصالة أفعال

 : كيفيته

 سجدتان بينهما جلسة ويقال
 فيهما ) سبحان ربي األعلى (

 نسيان األركان والواجبات نالحظ الجدول حاالت 



 
 

 مملكة البحرين            

 وزارة التربية والتعليم             

 مدرسة سترة االبتدائية للبنات                                     

 قسم التربية اإلسالمية             

 (سجود السهو  درس )لنشاط تدريبي 
 

 تلميذتي المثابرة ... أجيبي على األسئلة التالية .
 

 ما المقصود بسجود السهو ؟ :  1س

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

                    -: ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 2س

 : من أركان الصالة -أ

 القنوت - 3                             التشهد األول - 2                           الركوع -1

 :  حكم سجود السهو  -ب

 حرام - 3                                        سنة – 2                          واجب – 1           

 : يأتي المصلي بسجود السهو بعد -ج

 السالم - 3                             التشهد األخير - 2                    التشهد األول -1
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( في المكان المناسب من الجدول التالي .)√بوضع عالمة  الت التاليةاالحكم الشرعي للحبيني : 3س

 

يحانة سلمان حبيب : ر إعداد األستاذة أمينة أحمد الجزيري مديرة المدرسة : أ .

 الحاالت
 الحكم

 اإلتيان بسجود السهو الصالة باطلة الصالة صحيحة

    تركت فاطمة الركوع عمدا  في صالتها  . -أ

    ترك علي التشهد األول سهوا    . -ب

    صلى اإلمام بالمصلين صالة المغرب ولم يقنت. -ج

 االسم : ........................................

 .الصف : ......................................

 التاريخ : ..............................

 

 بادات المقررة .تتعرف أحكام العالكفاية األساسية  : 


