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السنن الراتبةالسنن الراتبة
التربية اإلسالمية التربية اإلسالمية التربية اإلسالمية التربية اإلسالمية 

لصف أالول اإلعدادي لصف أالول اإلعدادي 

السنن الراتبةالسنن الراتبة
  التربية اإلسالمية التربية اإلسالمية   التربية اإلسالمية التربية اإلسالمية 

لصف أالول اإلعدادي لصف أالول اإلعدادي اا   



هي صلوات تابعة للصلوات المفروضة، كـان النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم يحـرص علـى ٔادائهـا 

::الراتبةالراتبةمفهوم السنن مفهوم السنن 

 تعريف السنن الراتبة

هي صلوات تابعة للصلوات المفروضة، كـان النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم يحـرص علـى ٔادائهـا 
.وتؤدى قبل الفرائض ٔاو بعدها

::و من هنا نستنج ٔانهو من هنا نستنج ٔانه
 .يثاب فاعلها وال ُيعاقب تاركها. 1
).قبلها ٔاو بعدها(تابعة للفرائض . 2

::و من هنا نستنج ٔانهو من هنا نستنج ٔانه



يحرص على ٔادائها وتؤدى قبل  ......................................................................................................................

: : ٔاكمل المقصود بالسنن الراتبة فيما ئاتئاكمل المقصود بالسنن الراتبة فيما ئاتي

نشاط تقييمينشاط تقييمي

......................................................................................................................، كان .........................................................................هي صلوات تابعة 

...........................................................ٔاو .....................................................................

::و من هنا نستنجو من هنا نستنج::و من هنا نستنجو من هنا نستنج
 .تاركها.............................................................فاعلها و  ..........................................  .1
).قبلها ٔاو بعدها( .......................................................... ٔانها تابعة . 2



نموذجنموذج
اإلجابةاإلجابة  

يحرص على ٔادائها وتؤدى قبل  ......................................................................................................................
النبي صلى هللا عليه وسلم 

 بعدها

للصلوات المفروضة

 ال يعاقب 

: : ٔاكمل المقصود بالسنن الراتبة فيما ئاتئاكمل المقصود بالسنن الراتبة فيما ئاتي

  نموذجنموذجنشاط تقييمينشاط تقييمي
  

......................................................................................................................، كان .........................................................................هي صلوات تابعة 

...........................................................ٔاو .....................................................................

::و من هنا نستنجو من هنا نستنج

 النبي صلى هللا عليه وسلم 
 الفرائض

 .تاركها.............................................................فاعلها و  ..........................................  .1
).قبلها ٔاو بعدها( .......................................................... ٔانها تابعة . 2

::و من هنا نستنجو من هنا نستنج
 يثــــاب

 للفرائض



ولكن هل سٔالت نفسك يومًا ما،
كيف تنال محبة هللا تعالى؟

  تعالى؟ هللا محبة نكسب

من المؤكد ٔانك تسعى لكسب قلوب : عزيزي الطالب  
..... من حولك من ٔاسرتك، ؤاصدقائك، وجيرانك 

:الحكمة من مشروعيتها  

..... من حولك من ٔاسرتك، ؤاصدقائك، وجيرانك 

ولكن هل سٔالت نفسك يومًا ما،
كيف تنال محبة هللا تعالى؟ 

ٔانآالن نكسب ٔان  لنا كيف تاليةال الشريحة في لنرى  آالن و



 :وجلجاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ربه عز

ِذي َيْسَمُع  ْحَبْبُتُه ُكْنت َسْمَعُه ال� ُه، َفِإَذا ا� ِحب� ى ا� َواِفِل َحت� ُب إَلي� ِبالن� ِتي َيْمِشي ِبَها، بِ  َوما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقر� ِتي َيْبِطُش ِبَها، َوِرْجَلُه ال� ِذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه ال� ِه، َوَبَصَرُه ال�

ُه، َوَلِئْن اْسَتَعاَذِني  ْعِطَين� َلِني َال� هُ َوَلِئْن َسا� ِعيَذن� ".َال�

.)النوافل( السنن هذه على يحافظ

::الحكمة من مشروعيتهاالحكمة من مشروعيتها

الدليل أالولالدليل أالول

جاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ربه عز•

ِذي َيْسَمُع " ْحَبْبُتُه ُكْنت َسْمَعُه ال� ُه، َفِإَذا ا� ِحب� ى ا� َواِفِل َحت� ُب إَلي� ِبالن� َوما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقر�

ُه، َوَلِئْن اْسَتَعاَذِني  ْعِطَين� َلِني َال� َوَلِئْن َسا�

يحافظ لمن محبته ٔاوجب قد تعالى هللا ٔان لنا يتضح هنا ومن



؟عبده محبة هللا تعالى

توفيـق هللا لـه  رى يـهللا تعالى عندما ُيحب العبد يوفقـه وييسـر لـه ٔامـور حياتـه، ف

 ). دراسته، ووظيفته، وعالقاته مع الناس، ورزقه

محبة هللا تعالىثمرات  ما

هللا تعالى عندما ُيحب العبد يوفقـه وييسـر لـه ٔامـور حياتـه، فإن 

دراسته، ووظيفته، وعالقاته مع الناس، ورزقه(في ما ُيقِدم عليه من ٔاعمال 



َل  و� اْلِقَياَمِة ا� َل  ِإن� (( :قال وسلم و�  ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْومَ  ِبِه  الناس ُيَحاَسُب  َما ا�
 كانت فإن نقصها؟ ٔام ٔاتمها عبدي صالة في انظروا :ٔاعلم وهو

ٍع؟ ِمْن  ِلَعْبِدي َهْل  اْنُظُروا  ٔاتموا :قال تطوع، له كان فإن َتَطو�
(.

ٔانٔابي

::الحكمة من مشروعيتهاالحكمة من مشروعيتها

ثانيثانيالدليل الالدليل ال

وسلم عليه هللا صلى النبي ٔان عنه هللا رضي هريرة ٔابي عن•
وهو لمالئكـته وعز جل ربنا يقول( :قال ،))الصالة ٔاَعَماِلِهم

اْنُظُروا :قال شيًائ، منها انتقص كان وإن تامة، له كـتبت تامة
)ذاكم على أالعمال تؤخذ ثم تطوعه، من فريضته لعبدي



مام العبارة غير الصحيحة فيما يلي   : ٔا

مور حياته حب هللا تعالى عبده وفقه ويسر له ٔا   .إذا ٔا

داءه للنوافل الى عن طريق ٔا ـ ـحبة هللا تعـ مـ لم  ـ ـب المسـ   .يكسـ

لـذي قد يحصل  ا الى النقص  يـتم هللا تعـ ـسنونة  لمـ ـالة ا بالصـ

مام العبارة الصحيحة وإشارة ) √ (ضع إشارة  مام العبارة غير الصحيحة فيما يلي) ×(ٔا ٔا

نشاط تقييمينشاط تقييمي

مور حياته. (         ) 1 حب هللا تعالى عبده وفقه ويسر له ٔا إذا ٔا

داءه للنوافل. (         ) 2 الى عن طريق ٔا ـ ـحبة هللا تعـ مـ لم  ـ ـب المسـ يكسـ

حاسب عليه العبد يوم القيامة صيامه. (         ) 3 ول ما ُي   .ٔا

لـذي قد يحصل . (         ) 4 ا الى النقص  يـتم هللا تعـ ـسنونة  لمـ ـالة ا بالصـ

.في صالة الفريضة      



مام العبارة غير الصحيحة فيما يلي   : ٔا

نموذجنموذج
اإلجابةاإلجابة  

مور حياته حب هللا تعالى عبده وفقه ويسر له ٔا   .إذا ٔا

داءه للنوافل الى عن طريق ٔا ـ ـحبة هللا تعـ مـ لم  ـ ـب المسـ   .يكسـ

لـذي قد يحصل  ا الى النقص  يـتم هللا تعـ ـسنونة  لمـ ـالة ا بالصـ

مام العبارة الصحيحة وإشارة ) √ (ضع إشارة  مام العبارة غير الصحيحة فيما يلي) ×(ٔا ٔا

  نموذجنموذجنشاط تقييمينشاط تقييمي
  

مور حياته. (         ) 1 حب هللا تعالى عبده وفقه ويسر له ٔا إذا ٔا

داءه للنوافل. (         ) 2 الى عن طريق ٔا ـ ـحبة هللا تعـ مـ لم  ـ ـب المسـ يكسـ

حاسب عليه العبد يوم القيامة صيامه. (         ) 3 ول ما ُي   .ٔا

 √
 √

 √
×

لـذي قد يحصل . (         ) 4 ا الى النقص  يـتم هللا تعـ ـسنونة  لمـ ـالة ا بالصـ

.صالة الفريضةفي 
 √
×



 بعد الصالة
 الوتر

 ..........ٔاقلها  عدد ركعاتها
 .........ؤاكـثرها 

.......... 

إلى .......... من بعد صالة  وقتها
  .......... 

نشاط تقييمينشاط تقييمي

:الفراغ في الجدولين التاليين امالٔ 

 

بعد الصالة الصالة قبل الصالة
 0 الصبح  ..........

4   .......... 2 

.......... المغرب 0

0 .......... 2 



نموذجنموذج
اإلجابةاإلجابة  

 بعد الصالة
 الوتر

ٔاقلها ركعة واحدة ؤاكـثرها إحدى  عدد ركعاتها
 عشر ركعة

.......... 

  من بعد صالة العشاء إلى الفجر  وقتها

ؤاوقاتها

  نموذجنموذجنشاط تقييمينشاط تقييمي
  

:الفراغ في الجدولين التاليين امالٔ 

 :ؤاوقاتها عــددهـا
بعد الصالة الصالة قبل الصالة

 0 الصبح  ..........

4   .......... 2 2 
.......... المغرب 0

0 .......... 2 2 
 العشاء

 الظهر



 : لقوله صلى هللا عليه وسلم
متفق عليه)). صلوا ٔايها الناس في بيوتكم، فإن ٔافضل الصالة صالة المرء في بيته إال المكـتوبة

.إذا ضاق وقت الصالة و لم يسع إال الفريضة فإنه ال يؤدي السنة

 صالة السنة 
في المسجد

إذا دخلت المسجد وقد ٔاقيمت صالة الجماعة فال تصّلِ السنة، لقول الرسول صلى هللا عليه 

لقوله صلى هللا عليه وسلم: صالة السنة في البيت ٔافضل1.
صلوا ٔايها الناس في بيوتكم، فإن ٔافضل الصالة صالة المرء في بيته إال المكـتوبة((

:أالحكام المتعلقة بها  

إذا ضاق وقت الصالة و لم يسع إال الفريضة فإنه ال يؤدي السنة.2

 صالة السنة 
في البيت

ٔافضل منٔافضل من

إذا دخلت المسجد وقد ٔاقيمت صالة الجماعة فال تصّلِ السنة، لقول الرسول صلى هللا عليه .3
 :وسلم

رواه مسلم)). إذا ٔاقيمت الصالة فال صالة إال المكـتوبة(( 



يك في المواقف التالية مع التعليل   :بين رٔا

فــي صــالة  التحــق بهــم  ثــم  نة  ربــع ركعــات الســ لى ٔا قــيم صــالة الظهــر فصــ ام ُي إذا باإلمــ فــ امة المســجد  ســ دخــل ٔا

د  راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  د إبراهيم في  راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  إبراهيم في 

داء ركعتي سنة الفجر في المسجد - 1 حمد على ٔا .يداوم ٔا

يك في المواقف التالية مع التعليل بين رٔا

فــي صــالة  - 2 التحــق بهــم  ثــم  نة  ربــع ركعــات الســ لى ٔا قــيم صــالة الظهــر فصــ ام ُي إذا باإلمــ فــ امة المســجد  ســ دخــل ٔا
  .الفريضة

د  راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  إبراهيم في  د  - 3 راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  إبراهيم في 
العشاء فقط    .الطائرة فصلى فريضة 



يك في المواقف التالية مع التعليل   :بين رٔا

.  صلى هللا عليه وسلم

  نموذجنموذج
اإلجابةاإلجابة  

فــي صــالة  التحــق بهــم  ثــم  نة  ربــع ركعــات الســ لى ٔا قــيم صــالة الظهــر فصــ ام ُي إذا باإلمــ فــ امة المســجد  ســ دخــل ٔا

.كان عليه ٔان ال ُيصلي السنة بل يبدٔا مباشرة مع الجماعة في صالة الفريضة

د  راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  د إبراهيم في  راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  إبراهيم في 

. تصرفه صحيح فإذا ضاق الوقت على صالة السنة وصالة الفريضة، يصلي الفريضة

داء ركعتي سنة الفجر في المسجد - 1 حمد على ٔا .يداوم ٔا

يك في المواقف التالية مع التعليل بين رٔا

صلى هللا عليه وسلممن أالفضل ٔان يؤدي صالة السنة بالبيت إقتداء بسنته   

فــي صــالة  - 2 التحــق بهــم  ثــم  نة  ربــع ركعــات الســ لى ٔا قــيم صــالة الظهــر فصــ ام ُي إذا باإلمــ فــ امة المســجد  ســ دخــل ٔا
  .الفريضة

 كان عليه ٔان ال ُيصلي السنة بل يبدٔا مباشرة مع الجماعة في صالة الفريضة

د  راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  إبراهيم في  د  - 3 راب موعـ ه القتـ يق عليـ لوقـت ضـ ا نة ولكـن  السـ ي  اء وركعتـ العشـ لي صـالة  ن يصـ راد ٔا للسفر ؤا المطار يستعد  إبراهيم في 
العشاء فقط    .الطائرة فصلى فريضة 

 تصرفه صحيح فإذا ضاق الوقت على صالة السنة وصالة الفريضة، يصلي الفريضة



..اذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجداذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجداذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجداذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجد

من خالل خبراتك من خالل خبراتك 
  

اذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجداذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجد

نشاط إثرائينشاط إثرائي
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اذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجداذكر ثالث فوائد اجتماعية على أالقل ٔالداء الصالة جماعة بالمسجد
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  .البعض بعضهم مع الناس عالقات تقوي1.

  .البعض بعضهم على الناس يتعرف2.  .البعض بعضهم على الناس يتعرف2.

ل3.   .الغائب عن الحاضر يسٔا

.المجتمع يقوي4.



من أالحكام من أالحكام 

السنن الراتبةالسنن الراتبة

عددها ؤاوقاتهاعددها ؤاوقاتها
من أالحكام من أالحكام 
المتعلقة بهاالمتعلقة بها

 بعد الصالة

0 

 الوتر

اتها
ركع

دد 
ع

0 

0 

اتها
ركع

دد 
ع

 
تها

وق

..امٔال الخريطة التدفقية بما يناسبامٔال الخريطة التدفقية بما يناسب
السنن الراتبةالسنن الراتبة

المقصود المقصود 
بهابها

الحكمة الحكمة 
من مشروعيتهامن مشروعيتها

 الصالة قبل الصالة

 الصبح  الصبح 

 الظهر  4

 العصر 0

 المغرب 0

 العشاء 0



من أالحكام من أالحكام 

السنن الراتبةالسنن الراتبة

عددها ؤاوقاتهاعددها ؤاوقاتها

إذا ضــاق وقــت الصــالة و لــم يســع إال . 2
.الفريضة فإنه ال يؤدي السنة 

.صالة السنة في البيت ٔافضل . 1

من أالحكام من أالحكام 
المتعلقة بهاالمتعلقة بها

 بعد الصالة

0 

 الوتر

ٔاقلها ركعة واحدة ؤاكـثرها 
اتها

ركع
دد 

ع
.الفريضة فإنه ال يؤدي السنة 

إذا دخلـــــــت المســـــــجد وقـــــــد ٔاقيمـــــــت . 3
صالة الجماعة فال تصّلِ السنة

0 
2 
0 
2 
2 

ٔاقلها ركعة واحدة ؤاكـثرها 
 إحدى عشر ركعة

من بعد صالة العشاء إلى 
 الفجر 

اتها
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السنن الراتبةالسنن الراتبة

ٔانهـــــــا تتمـــــــة وجبـــــــرًا 
للــــــنقص الــــــذي قــــــد 
يقــــــــــع فــــــــــي صــــــــــالة 

هـــــي صـــــلوات تابعـــــة للصـــــلوات 
المفروضة، كان النبي صلى هللا 
عليــه وســلم يحــرص علــى ٔادائهــا 

وتؤدى قبل الفرائض ٔاو بعدها

المقصود المقصود 
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من مشروعيتهامن مشروعيتها

 الصالة قبل الصالة

يقــــــــــع فــــــــــي صــــــــــالة  الصبح  2
 . الفريضة

عليــه وســلم يحــرص علــى ٔادائهــا 
.وتؤدى قبل الفرائض ٔاو بعدها

 الصبح  2

 الظهر  4

 العصر 0

 المغرب 0

 العشاء 0


