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لخطوات الصالةلخطوات الصالة
        

 الرابع االبتدائي 
 اإلسالمية 

لخطوات الصالةلخطوات الصالةمراجعة مراجعة    
        

الرابع االبتدائي 
اإلسالمية التربية 



درس��ت ف��ي ص��فوف الحلق��ة األول��ى خط��وات الص��الة، وعرف��ت أرك��ان الص��الة 
: وسننھا ومكروھاتھا ومبطالتھا، وھا نحن نذكرك بھذه الخطوات ثانیةً 

درس��ت ف��ي ص��فوف الحلق��ة األول��ى خط��وات الص��الة، وعرف��ت أرك��ان الص��الة 
وسننھا ومكروھاتھا ومبطالتھا، وھا نحن نذكرك بھذه الخطوات ثانیةً 



أھداف الدرسأھداف الدرسأھداف الدرسأھداف الدرس
.أُوّضح خطوات الصالة

.أُطبّق عملیًا خطوات الصالة

أھداف الدرسأھداف الدرسأھداف الدرسأھداف الدرس
أُوّضح خطوات الصالة -1
أُطبّق عملیًا خطوات الصالة -2



خطوات الصالةخطوات الصالة
)).هللا أكبر((: أستقبُل القبلة قائًما، ثم أنوي الصالة، وأقول

سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، خطوات الصالةخطوات الصالةسبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، 
))وتعالى جدك، وال إلھ غیرك

خطوات الصالةخطوات الصالة
أستقبُل القبلة قائًما، ثم أنوي الصالة، وأقول -1

خطوات الصالةخطوات الصالةسبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، : ((ثم أقرأ دعاء االستفتاح فأقول سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، : ((ثم أقرأ دعاء االستفتاح فأقول
وتعالى جدك، وال إلھ غیرك



خطوات الصالةخطوات الصالةخطوات الصالةخطوات الصالة.  القرآنأقرأ الفاتحة وبعض آیات خطوات الصالةخطوات الصالة خطوات الصالةخطوات الصالةأقرأ الفاتحة وبعض آیات  -2



خطوات الصالةخطوات الصالة
وأركع،)) هللا أكبر

خطوات الصالةخطوات الصالة)ثالث مرات)) (سبحان ربي العظیمخطوات الصالةخطوات الصالة)ثالث مرات)) (سبحان ربي العظیم
هللا أكبر: ((أقول -3

خطوات الصالةخطوات الصالةسبحان ربي العظیم: ((ثم أقول سبحان ربي العظیم: ((ثم أقول



خطوات الصالةخطوات الصالة
:   أرفع رأسي من الركوع، وأستوي قائًما قائالً 

خطوات الصالةخطوات الصالة))سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمدخطوات الصالةخطوات الصالة))سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد
أرفع رأسي من الركوع، وأستوي قائًما قائالً  -4

خطوات الصالةخطوات الصالةسمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد(( سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد((



خطوات الصالةخطوات الصالة
وأسجد، )) أكبرهللا 

خطوات الصالةخطوات الصالة)ثالث مرات)) (ربي األعلىخطوات الصالةخطوات الصالة)ثالث مرات)) (ربي األعلى
هللا ((: أقول -5

خطوات الصالةخطوات الصالةربي األعلىسبحان ((: أقولثم  ربي األعلىسبحان ((: أقولثم 



خطوات الصالةخطوات الصالة
، ))أكبرهللا ((: أرفع رأسي من السجود قائالً 

خطوات الصالةخطوات الصالة))اغفر ليربِّ : ((وأقولخطوات الصالةخطوات الصالة))اغفر ليربِّ : ((وأقول
أرفع رأسي من السجود قائالً  -6

خطوات الصالةخطوات الصالةوأقولجالًسا ثم أستوي  وأقولجالًسا ثم أستوي 



خطوات الصالةخطوات الصالة
،، وأسجد السجدة الثانیة

)ثالث مرات)) (سبحان ربي األعلى )ثالث مرات)) (سبحان ربي األعلىخطوات الصالةخطوات الصالة خطوات الصالةخطوات الصالة
، وأسجد السجدة الثانیة))هللا أكبر: ((أقول -7
خطوات الصالةخطوات الصالةسبحان ربي األعلى: ((ثم أقول  سبحان ربي األعلى: ((ثم أقول 



خطوات الصالةخطوات الصالة
، وأقف للركعة الثانیة، 

.الركعة األولى یتصلَّ الركعة الثانیة كما  .الركعة األولى یتصلَّ الركعة الثانیة كما خطوات الصالةخطوات الصالة خطوات الصالةخطوات الصالة
، وأقف للركعة الثانیة، ))هللا أكبر: ((أقول -8

خطوات الصالةخطوات الصالةالركعة الثانیة كما وأصلي  الركعة الثانیة كما وأصلي 



خطوات الصالةخطوات الصالة
ثم أتشھد وأصلي على النبي الثانیة، أجلس بعد السجدة الثانیة من الركعة 

خطوات الصالةخطوات الصالة.صلى هللا علیھ وسلمخطوات الصالةخطوات الصالة.صلى هللا علیھ وسلم
أجلس بعد السجدة الثانیة من الركعة  -9

صلى هللا علیھ وسلمخطوات الصالةخطوات الصالةصلى هللا علیھ وسلم



التشھد والصالة اإلبراھیمیةالتشھد والصالة اإلبراھیمیة
 النبي أیھا علیك السالم �، الطیبات 

 إلھ ال أن أشھد الصالحین، هللا عباد وعلىالتشھد والصالة اإلبراھیمیةالتشھد والصالة اإلبراھیمیة إلھ ال أن أشھد الصالحین، هللا عباد وعلى

 على صلیت كما محمد، آل وعلى محمد على صلیت كما محمد، آل وعلى محمد
 آل وعلى محمد على بارك اللھم مجید،

.مجید حمید إنك إبراھیم، آل

التشھد والصالة اإلبراھیمیةالتشھد والصالة اإلبراھیمیة
 الصلوات المباركات التحیات :التشھد

التشھد والصالة اإلبراھیمیةالتشھد والصالة اإلبراھیمیةوعلى علینا السالم وبركاتھ، هللا ورحمة وعلى علینا السالم وبركاتھ، هللا ورحمة
.هللا رسول محمدا أن وأشھد هللا، إال

محمد على صلِّ  اللھم :اإلبراھیمیة الصالة محمد على صلِّ  اللھم :اإلبراھیمیة الصالة
مجید، حمید إنك إبراھیم، آل وعلى إبراھیم
آل وعلى إبراھیم على باركت كما محمد،



خطوات الصالةخطوات الصالة
: یمینًا قائالً  

خطوات الصالةخطوات الصالة)).علیكم ورحمة هللاخطوات الصالةخطوات الصالة)).علیكم ورحمة هللا
 ألتفتُ  -10

خطوات الصالةخطوات الصالةعلیكم ورحمة هللالسالم (( علیكم ورحمة هللالسالم ((



خطوات الصالةخطوات الصالة
:شماالً قائالً  ألتفتُ 

خطوات الصالةخطوات الصالة)).علیكم ورحمة هللاخطوات الصالةخطوات الصالة)).علیكم ورحمة هللا
ألتفتُ ثم  -11

خطوات الصالةخطوات الصالةعلیكم ورحمة هللالسالم ((  علیكم ورحمة هللالسالم (( 



مالحظة ھامةمالحظة ھامة

 وإذا الفجر، صالة في كما ركعتین ذات
  نضیف أربًعا نصلي أن أردنا وإذا ركعة،

مالحظة ھامةمالحظة ھامة

ذات بصالة تتعلق السابقة الخطوات جمیع
ركعة، نضیف ثالثًا نصلي أن أردنا

.ركعتین



الصلوات الخمسالصلوات الخمس
عدد ركعاتھاعدد ركعاتھا

ركعتان
ركعات 4
ركعات 4
ركعات  3 ركعات  3
ركعات 4

الصلوات الخمسالصلوات الخمس
الصالةالصالة
الفجر
الظھر
العصر
المغربالمغرب
العشاء



:المناسبة الخطوة  أمام

الخطوات

)ثالث مرات)) (سبحان ربي العظیم: ((ثم أقول )ثالث مرات)) (سبحان ربي العظیم: ((ثم أقول

)ثالث مرات)) (سبحان ربي األعلى: ((وأسجد، ثم أقول

))هللا أكبر: ((أستقبلُ القبلة قائًما، ثم أنوي الصالة، وأقول

))السالم علیكم ورحمة هللا:((ثم ألتفت شماالً قائالً 

))ربِّ اغفر لي: ((، ثم أستوي جالًسا وأقول))هللا أكبر

أقرأ سورة الفاتحة وبعض آیات القرآن

، وأقف للركعة الثانیة، وأصلي الركعة الثانیة كما صلیت الركعة األولى، وأقف للركعة الثانیة، وأصلي الركعة الثانیة كما صلیت الركعة األولى

أجلس بعد السجدة الثانیة من الركعة الثانیة، ثم أتشھد وأصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم

)ثالث مرات)) (سبحان ربي األعلى: ((، وأسجد السجدة الثانیة، ثم أقول

))سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد: ((أرفع رأسي من الركوع، وأستوي قائًما قائالً 

))السالم علیكم ورحمة هللا: (( 

أمام التسلسلي الرقم بكتابة اآلتیة الصالة خطوات برتّ  :أوالً 

الرقم

ثم أقول .وأركع)) هللا أكبر: ((أقول   ثم أقول .وأركع)) هللا أكبر: ((أقول  

وأسجد، ثم أقول)) هللا أكبر: ((أقول  

أستقبلُ القبلة قائًما، ثم أنوي الصالة، وأقول1

ثم ألتفت شماالً قائالً   

هللا أكبر: ((أرفع رأسي من السجود قائالً   

أقرأ سورة الفاتحة وبعض آیات القرآن  

، وأقف للركعة الثانیة، وأصلي الركعة الثانیة كما صلیت الركعة األولى))هللا أكبر: ((أقول   ، وأقف للركعة الثانیة، وأصلي الركعة الثانیة كما صلیت الركعة األولى))هللا أكبر: ((أقول  

أجلس بعد السجدة الثانیة من الركعة الثانیة، ثم أتشھد وأصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم  

، وأسجد السجدة الثانیة، ثم أقول))هللا أكبر: ((أقول  

أرفع رأسي من الركوع، وأستوي قائًما قائالً   

: (( ألتفت یمیًنا قائالً   



الخطوات

)ثالث مرات)) (سبحان ربي العظیم: ((ثم أقول .

:المناسبة الخطوة  أمام

)ثالث مرات)) (سبحان ربي العظیم: ((ثم أقول .

)ثالث مرات)) (سبحان ربي األعلى: ((وأسجد، ثم أقول

))هللا أكبر: ((أستقبلُ القبلة قائًما، ثم أنوي الصالة، وأقول

))السالم علیكم ورحمة هللا:((ثم ألتفت شماالً قائالً 

))ربِّ اغفر لي: ((، ثم أستوي جالًسا وأقول))هللا أكبر: ((

أقرأ سورة الفاتحة وبعض آیات القرآن

، وأقف للركعة الثانیة، وأصلي الركعة الثانیة كما صلیت الركعة األولى

أجلس بعد السجدة الثانیة من الركعة الثانیة، ثم أتشھد وأصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم

)ثالث مرات)) (سبحان ربي األعلى: ((، وأسجد السجدة الثانیة، ثم أقول

))سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد: ((أرفع رأسي من الركوع، وأستوي قائًما قائالً 

))السالم علیكم ورحمة هللا: (( ألتفت یمیًنا قائالً 

الرقم

.وأركع)) هللا أكبر: ((أقول3  

أمام التسلسلي الرقم بكتابة اآلتیة الصالة خطوات رتب :أوالً 

.وأركع)) هللا أكبر: ((أقول3  

وأسجد، ثم أقول)) هللا أكبر: ((أقول5  

أستقبلُ القبلة قائًما، ثم أنوي الصالة، وأقول1

ثم ألتفت شماالً قائالً 11  

: ((أرفع رأسي من السجود قائالً 6

أقرأ سورة الفاتحة وبعض آیات القرآن2

، وأقف للركعة الثانیة، وأصلي الركعة الثانیة كما صلیت الركعة األولى))هللا أكبر: ((أقول8

أجلس بعد السجدة الثانیة من الركعة الثانیة، ثم أتشھد وأصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم9

، وأسجد السجدة الثانیة، ثم أقول))هللا أكبر: ((أقول7  

أرفع رأسي من الركوع، وأستوي قائًما قائالً 4

ألتفت یمیًنا قائالً   10



.صالة كل ركعات عدد حدد ثم أدائھا، وقت حسب

عدد ركعاتھا
..............
..............
............................
..............
..............

حسب بالترتیب الخمس الصلوات اذكر :ثانیًا

الصالةالرقم
1..............
2..............
3.............. 3..............
4..............
5..............



 كل ركعات عدد دحدّ  ثم أدائھا، وقت حسب

عدد ركعاتھا
ركعتان

ركعات 4
ركعات 4
ركعات  3
ركعات 4

حسب بالترتیب الخمس الصلوات اذكر :ثانیًا
صالة؟

الصالةالرقم
الفجر1
الظھر2

صالة؟

العصر3
المغرب4
العشاء5



 نص إلى للتوصل عبارة كل أمام المناسب

العبارة
أشھد أن ال إلھ إال هللا

السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین
التحیات المباركات الصلوات الطیبات �التحیات المباركات الصلوات الطیبات �

السالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ
وأشھد أن محمدا رسول هللا

المناسب الرقم بوضع اآلتیة العبارات برتّ  :ثالثًا
.التشھد.التشھد

الرقم
أشھد أن ال إلھ إال هللا

السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین
التحیات المباركات الصلوات الطیبات �التحیات المباركات الصلوات الطیبات �

السالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ
وأشھد أن محمدا رسول هللا



 نص إلى للتوصل عبارة كل أمام المناسب

العبارة
أشھد أن ال إلھ إال هللا

السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین
التحیات المباركات الصلوات الطیبات �التحیات المباركات الصلوات الطیبات �

السالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ
وأشھد أن محمدا رسول هللا

المناسب الرقم بوضع اآلتیة العبارات رتب :ثالثًا
:شھدالتّ  :شھدالتّ 

الرقم
4
السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین3
التحیات المباركات الصلوات الطیبات �1 التحیات المباركات الصلوات الطیبات �1
السالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ2
وأشھد أن محمدا رسول هللا5



 نص إلى للتوصل عبارة كل أمام المناسب

العبارة
اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد
اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد 

كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجیدكما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید
كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید

المناسب الرقم بوضع اآلتیة العبارات رتب :رابًعا
.اإلبراھیمیة الصالة .اإلبراھیمیة الصالة

الرقم
اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد
اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد 

كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجیدكما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید
كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید



 نص إلى للتوصل عبارة كل أمام المناسب

العبارة
اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد
اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد 

كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجیدكما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید
كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید

المناسب الرقم بوضع اآلتیة العبارات برتّ  :رابًعا
.اإلبراھیمیة الصالة .اإلبراھیمیة الصالة

الرقم
اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد3
اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد 1
كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید2 كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید2
كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید4



الصالة أمام والدیكالصالة أمام والدیك

مع تمنیاتي لك بدوام التوفیق والنجاحمع تمنیاتي لك بدوام التوفیق والنجاح

الصالة أمام والدیكا طبّق عملیًّ  الصالة أمام والدیكا طبّق عملیًّ 

مع تمنیاتي لك بدوام التوفیق والنجاحمع تمنیاتي لك بدوام التوفیق والنجاح


