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تعلم تعاوني                                      

سّنة مؤكدة
یعني واظب النبي على 

فعلھا 

َیت بالَوتر لماذا ُسمِّ حكم صالة الَوتر

ألن عدد ركعاتھا فردي
فعلھا 

حكم من نام عن 
صالة الَوتر

ماذا نقرأ في صالة 
الَوتر

سورة األعلى : في الركعة األولى
سورة الكافرون : في الركعة الثانیة
سورة اإلخالص: في الركعة الثالثة 

یصلیھا عندما یستیقظ 
أو عندما یتذّكر

                                      أن نعّرف كلمة الوتر: الھدف األول

معنى الَوتر

یعني الفرد : الوتر
1-3 -5 -7-9 -11 -...

سّنة مؤكدة
یعني واظب النبي على 

فعلھا 

حكم صالة الَوتر

فعلھا 

حكم من نام عن ما وقت صالة الَوتر
صالة الَوتر

وقتھا بعد العشاء إلى 
ما قبل طلوع الفجر

یصلیھا عندما یستیقظ 
أو عندما یتذّكر



تعلّم تعاوني                                  أن نعرف كیفیة أداء صالة الوتر

:ثانیھا

كیفیة أداء صالة الَوتر

ى صالة الَوتر  ُتَؤدَّ
بكیفیات متعّددة

:ثالثھا
ثالث ركعات 

مّتصالت 
كصالة المغرب

:ثانیھا
ركعتان ثم ركعة
ویفصل بینھما 

بالتسلیم

اذھب إلى صفحة األنشطة وأجب عن األسئلة

أن نعرف كیفیة أداء صالة الوتر: الھدف الثاني

كیفیة أداء صالة الَوتر

ى صالة الَوتر  ُتَؤدَّ
بكیفیات متعّددة

ثالثھا
ثالث ركعات 

مّتصالت 
كصالة المغرب

:أولھا
ركعة واحدة



أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم

أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم



عصف ذھني                   أن نمّیز بین أنواع الّصْوم

أنواع الّصوم

صوم 
عاشوراء 

صوم 
رمضان

عاشوراء 

صوم الّنذر

أن نمّیز بین أنواع الّصْوم: الھدف الثالث

أنواع الّصوم

صوم یوم عرفة انظر وفّكر، ثّم مّیز
بین ھذه األنواع

صوم ستة أیام 
من شھر شوال 

صوم یوم العید



تعلم تعاوني)                           

من صام رمضان إیماًنا "قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
"واحتساًبا ُغفَِر لھ ما تقّدم من ذنبھ

استنتج مع زمالئك أمرین یشیر إلیھما ھذا الحدیث الشریف

جزاكم هللا خیًرا

)                           أفّكر مع مجموعتي(   نشاط

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
واحتساًبا ُغفَِر لھ ما تقّدم من ذنبھ

استنتج مع زمالئك أمرین یشیر إلیھما ھذا الحدیث الشریف

جزاكم هللا خیًرا
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مراقبة هللا تعالى
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استنتاج                            أن نستنتج شروط وجوب الصوم

شروط وجوب 
الصوم

:قال هللا تعالى
"ال یكلُّف هللا نفًسا إال ُوسعھا

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
الّنائم حتى یستیقظ : ُرفَِع القلُم عن ثالث"

والّصبّي حتى یبلغ والمجنون حتى یفیق

القدرة على الصوم

البلوغ   -العقل          - 
 

 اإلقامة

أن نستنتج شروط وجوب الصوم: الھدف األول

شروط وجوب 
الصوم

:قال هللا تعالى
"فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ

قال هللا تعالى
ال یكلُّف هللا نفًسا إال ُوسعھا"

القدرة على الصوم - 



تعلّم تعاوني                              أن نعّدد مبطالت الصوم

)3(
فّكر مع مجموعتك 
في األعذار التي 

تبیح الفطر

فّكر مع مجموعتك

)4(
فّكر مع مجموعتك 

في أسئلة عن 
مبیحات الفطر

"أوّالً "اذھب إلى صفحة األنشطة وأجب عن 

أن نعّدد مبطالت الصوم: الھدف الثاني

)1(
فّكر مع مجموعتك 
في األشیاء التي 

تبطل الصوم

فّكر مع مجموعتك

)2(
فّكر مع مجموعتك 

في أسئلة عن 
مبطالت الصوم

اذھب إلى صفحة األنشطة وأجب عن 


