
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                
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َصالةُ الَجَماعةالعــنـــوانالعــنـــوان
اإلسالمیة  

الصف الرابع االبتدائي

َصالةُ الَجَماعةالعــنـــوانالعــنـــوان
اإلسالمیة  التربیة   

الصف الرابع االبتدائي



أھداف الدرس
.وآدابھاأتعّرف على حكم صالة الجماعة وفضلھا  .وآدابھاأتعّرف على حكم صالة الجماعة وفضلھا 

.الجماعة

.الجماعةعن صالة للتخلّف 

أھداف الدرس
أتعّرف على حكم صالة الجماعة وفضلھا  -1 أتعّرف على حكم صالة الجماعة وفضلھا  -1

الجماعةأوّضح أحكام صالة  -2 

للتخلّف  المبیحةأبیّن األعذار  -3



الحنیــف علــى وحــدة المســلمین الحنیــف علــى وحــدة المســلمین 

تمھید
الحنیــف علــى وحــدة المســلمین 

نھم،  ا بـی آخي فیـم اون والـت ى التـع وترابطھم، ودعوتھم إـل

ق ھذه األمور في مكان أفضل من المسجد حیث 

الحنیــف علــى وحــدة المســلمین 

نھم،  ا بـی آخي فیـم اون والـت ى التـع وترابطھم، ودعوتھم إـل

ق ھذه األمور في مكان أفضل من المسجد حیث 

. یلتقي المسلمون ألداء الصالة كل یوم خمس مرات. یلتقي المسلمون ألداء الصالة كل یوم خمس مرات

الحنیــف علــى وحــدة المســلمین  َحــرص دیننــا اإلســالمي الحنیــف علــى وحــدة المســلمین  َحــرص دیننــا اإلســالمي

تمھید
الحنیــف علــى وحــدة المســلمین  َحــرص دیننــا اإلســالمي

نھم،  ا بـی آخي فیـم اون والـت ى التـع وترابطھم، ودعوتھم إـل

ق ھذه األمور في مكان أفضل من المسجد حیث وال تتحقّ 

الحنیــف علــى وحــدة المســلمین  َحــرص دیننــا اإلســالمي

نھم،  ا بـی آخي فیـم اون والـت ى التـع وترابطھم، ودعوتھم إـل

ق ھذه األمور في مكان أفضل من المسجد حیث وال تتحقّ 

یلتقي المسلمون ألداء الصالة كل یوم خمس مراتیلتقي المسلمون ألداء الصالة كل یوم خمس مرات



أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة 

حكُم َصالة الَجماعة
أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة 

عل��ى الرج��ال المقیم��ین، 

ف���إن أقامھ���ا بعض���ھم س���قط اإلث���م ع���ن 

الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن 

أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة 

عل��ى الرج��ال المقیم��ین، 

ف���إن أقامھ���ا بعض���ھم س���قط اإلث���م ع���ن 

الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن 

أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة   أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة   

حكُم َصالة الَجماعة
أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة   

عل��ى الرج��ال المقیم��ین،  ف��رض كفای��ة

ف���إن أقامھ���ا بعض���ھم س���قط اإلث���م ع���ن 

الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن 

أداء الص���لوات الخم���س ف���ي جماع���ة   

عل��ى الرج��ال المقیم��ین،  ف��رض كفای��ة

ف���إن أقامھ���ا بعض���ھم س���قط اإلث���م ع���ن 

الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن 

.إقامتھا من دون عذر كانوا آثمین

الب�����اقین، وإن امتنع�����وا جمیًع�����ا ع�����ن 

.إقامتھا من دون عذر كانوا آثمین



فضُل َصالة الَجماعة

ا أنَّ رسـول  ر رضـي هللا عنھـم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عـم

بســبٍع ) الفــرد(صــالةُ الجماعــة تَْفضــُل صــالة الفــذِّ 

ا أنَّ رسـول  ر رضـي هللا عنھـم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عـم

بســبٍع ) الفــرد(صــالةُ الجماعــة تَْفضــُل صــالة الفــذِّ 

متفق علیھمتفق علیھ

فضُل َصالة الَجماعة

ا أنَّ رسـول  ر رضـي هللا عنھـم عن عبد هللا بن عـم

صــالةُ الجماعــة تَْفضــُل صــالة الفــذِّ ": قــال

ا أنَّ رسـول  ر رضـي هللا عنھـم عن عبد هللا بن عـم

صــالةُ الجماعــة تَْفضــُل صــالة الفــذِّ ": قــال

متفق علیھ        ."وعشرین درجة متفق علیھ        ."وعشرین درجة



:اآلداب ھذه ومن مراعاتھا، :اآلداب ھذه ومن مراعاتھا،

آداُب َصالة الجَماعة
:اآلداب ھذه ومن مراعاتھا، :اآلداب ھذه ومن مراعاتھا،

.الصالةالذھاب المبّكر إلى المسجد، وانتظار إقامة 

.الصفوفالجلوس في المكان المناسب، وعدم تخطي 

مراعاتھا، یجب آداب الجماعة لصالة مراعاتھا، یجب آداب الجماعة لصالة

آداُب َصالة الجَماعة
مراعاتھا، یجب آداب الجماعة لصالة مراعاتھا، یجب آداب الجماعة لصالة

الذھاب المبّكر إلى المسجد، وانتظار إقامة  -1

الجلوس في المكان المناسب، وعدم تخطي  -2



:أدناه الجدول في المناسب المكان

 فرض -درجة وعشرین بسبعٍ  الفرد صالة َتْفضلُ  - 

:أدناه الجدول في المناسب المكان

 فرض -درجة وعشرین بسبعٍ  الفرد صالة َتْفضلُ  - 

النشاطإجابة 

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

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

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

 فرض -درجة وعشرین بسبعٍ  الفرد صالة َتْفضلُ  - 

)الصفوف تخطي وعدم المناسب،

 فرض -درجة وعشرین بسبعٍ  الفرد صالة َتْفضلُ  - 

)الصفوف تخطي وعدم المناسب،

فرض كفایة على الرجال المقیمین

........................................................................................َتْفضلُ صالة الفرد بسبٍع وعشرین درجة
........................................................................................

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

َتْفضلُ صالة الفرد بسبٍع وعشرین درجة

المبّكر إلى المسجد، وانتظار إقامة الصالةالذھاب 
في المكان المناسب، وعدم تخطي الصفوفالجلوس 

1نشاط 
المكان في القوسین بین التي العبارات ضع

 الصالة إقامة وانتظار المسجد، إلى المبّكر الذھاب(

المكان في القوسین بین التي العبارات ضع

 الصالة إقامة وانتظار المسجد، إلى المبّكر الذھاب(

فضلھا

........................................................................................حكمھا
........................................................................................

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

 الصالة إقامة وانتظار المسجد، إلى المبّكر الذھاب(

المناسب، المكان في الجلوس - المقیمین الرجال على كفایة

 الصالة إقامة وانتظار المسجد، إلى المبّكر الذھاب(

المناسب، المكان في الجلوس - المقیمین الرجال على كفایة

فرض كفایة على الرجال المقیمین

َتْفضلُ صالة الفرد بسبٍع وعشرین درجة فضلھا

من آدابھا

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

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

1- .............................................................................
2- ..............................................................................

َتْفضلُ صالة الفرد بسبٍع وعشرین درجة

الذھاب  -1
الجلوس  -2



أحكاِم َصالة الَجماعة
المأموم ثواب صالة الجماعة  یدركُ  - 2

في أيِّ جزء من  إذا أدرك اإلمامَ 
المأموم ثواب صالة الجماعة  یدركُ  - 2

في أيِّ جزء من  إذا أدرك اإلمامَ  في أيِّ جزء من  إذا أدرك اإلمامَ 
.الصالة قبل أن یُسلِّم

في أيِّ جزء من  إذا أدرك اإلمامَ 
.الصالة قبل أن یُسلِّم

إذا اجتمع لصالة الجماعة رجال  -4
وصبیان ونساء، فإنَّ الصفوف األولى 

إذا اجتمع لصالة الجماعة رجال  -4
وصبیان ونساء، فإنَّ الصفوف األولى وصبیان ونساء، فإنَّ الصفوف األولى 
تكون للرجال، ثم الصفوف التي تلیھا 

للصبیان، ثم النساء في مؤخرة 
.الصفوف

وصبیان ونساء، فإنَّ الصفوف األولى 
تكون للرجال، ثم الصفوف التي تلیھا 

للصبیان، ثم النساء في مؤخرة 
.الصفوف

أحكاِم َصالة الَجماعةمن 
إمام (أقل الجماعة اثنان  - 1

، وكلما كثُرت الجماعة )ومأموم
إمام (أقل الجماعة اثنان  - 1

، وكلما كثُرت الجماعة )ومأموم ، وكلما كثُرت الجماعة )ومأموم
.كان أفضل

، وكلما كثُرت الجماعة )ومأموم
.كان أفضل

إذا كان مع اإلمام مأموم واحد  -3
فإنھ یقف عن یمینھ مع تأخر 

إذا كان مع اإلمام مأموم واحد  -3
فإنھ یقف عن یمینھ مع تأخر فإنھ یقف عن یمینھ مع تأخر 

قلیل، فإذا جاء ثاٍن فإنھ یقف عن 
یساره، ثم یرجعان أو یتقدم 

.اإلمام

فإنھ یقف عن یمینھ مع تأخر 
قلیل، فإذا جاء ثاٍن فإنھ یقف عن 

یساره، ثم یرجعان أو یتقدم 
.اإلمام



:أُحّدُد أین یقف المأموم من اإلمام في صالة الجماعة في كٍل مما یأتي

النشاطإجابة 

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

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

.اإلمام

.اإلمام
........................................................................................................................

.الصفوفالصفوف األولى تكون للرجال، ثم الصفوف التي تلیھا للصبیان، ثم النساء في مؤخرة .........................................................................................................................

2نشاط 

أُحّدُد أین یقف المأموم من اإلمام في صالة الجماعة في كٍل مما یأتي

.إذا كان واحًدا -1
........................................................................................................................

.إذا كانا اثنین -2
........................................................................................................................

اإلمامیقف عن یمین 

اإلمامیقفان خلف 
........................................................................................................................

.إذا كانوا رجاًال ونساًء وصبیانًا -3
الصفوف األولى تكون للرجال، ثم الصفوف التي تلیھا للصبیان، ثم النساء في مؤخرة .........................................................................................................................



َصالة الَجماعةللتخلُّف عن 
:اآلتیة األعذار من لعذر الجماعة :اآلتیة األعذار من لعذر الجماعة

السفرالخوف

شدة الجوعشدة الحر

للتخلُّف عن  المبیحةُ األعذاُر 
الجماعة صالة عن التخلُّف للمسلم یجوز الجماعة صالة عن التخلُّف للمسلم یجوز

المطرالمرض

شدة الحرشدة البرد



:اآلتیة األعذار من لعذر الجماعة  :اآلتیة األعذار من لعذر الجماعة 

النشاطإجابة 

:اآلتیة األعذار من لعذر الجماعة  :اآلتیة األعذار من لعذر الجماعة 

3-..............4-.............. السفرالخوف

..............7-.............. شدة الجوعشدة الحر

3نشاط 

:یأتي ما أكمل
 صالة عن التخلُّف للمسلم یجوز -

:یأتي ما أكمل
 صالة عن التخلُّف للمسلم یجوز - صالة عن التخلُّف للمسلم یجوز - صالة عن التخلُّف للمسلم یجوز -

1-..............2-.............. المطرالمرض

5-..............6-.............. شدة الحرشدة البرد



مع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیقمع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیق


