
 

صالتي 
حياتي

مفكرة
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همسة البداية 

الحـمد هللا رب الـعالـمين، والـصالة والسـالم عـلى أشـرف األنـبياء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد 

وألن الـصالة الـركـن الـثانـي مـن أركـان اإلسـالم، وأول مـا يـسأل عـنه 
ـا ألبـناء 

ً
الـعبد يـوم الـقيامـة الـصالة، كـانـت هـذه الـمفكرة، عـون

المسـتقبل وجـيل الـغد الـمبارك، تـحفيًزا وتـشجيًعا لـهم لـلمحافـظة 
على الصلوات الخمس بإذن اهللا. 

أفكار لالستفادة من المفكرة: 
استخدامها كوسيلة تحفيزية لتشجيع األبناء على الصالة. •
طباعتها وتوزيعها على الطالب والطالبات في المدارس. •
تقديمها هدية لألطفال في سن ٧ سنوات. •
توزيعها على األهل واألقرباء واألصدقاء. •
نشرها في مواقع التواصل االجتماعي. •

الحقوق محفوظة ال نسمح بالتعديل عليها أو بيعها

ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن برفحاء 

إعداد وتصميم: شروق المرحبي 
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معلوماتي

االسم: 

 …………………………………

العمر: 

 …………………………………

الصف: 

 …………………………………

طموحي في الحياة: 

…………………………………………
…………………………………………

أتعهـد أنـا …………………… بـالـمحافـظة عـلى أداء 
 لـربـي ولـلرسـول 

ً
الـصلوات الخـمس الـمفروضـة يـوًمـا، طـاعـة

عليه أفضل الصالة وأتم~ التسليم. 

توقيعي:



 

ي؟
ّ
لماذا أصل

الصالة عمود الدين

الـصالة سـبب 
لـتكفير السـيئات 
ورفع الدرجات

الـــصــالة 
تــنــهـــى 
عــــــــن 
الـــفحشاء 

والمنكر

الـــصالة 
ســـــــر 
التوفيق

الــصالة ســبب فــي 
الــشعور بــالــسعادة 

واالطمئنان



 

الصالة هي  الركن …………………… من أركان االسالم. 

الصلوات المفروضة 
٥ صلوات

الفجر 

عدد ركعاتها ………

الظهر 

عدد ركعاتها ………

العصر 

عدد ركعاتها ………

المغرب 

عدد ركعاتها ………

العشاء 

عدد ركعاتها ………



عـن عـثمان بـن عـفان رضـي اهللا عـنه، أن رسـول اهللا صـلى 
اهللا عـليه وسـلم قـال: ( مـن تـوضـأ فـأحـسن الـوضـوء، خـرجـت 

خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ). 

رواه مسلم 

ماذا أستنتج من هذا الحديث؟ 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………



 

١. أقول: ( بسم اهللا ). 
ـي ٣ 

ّ
٢. أغـســـل كـــف

مرات.

أتـــمــضــمــض   .٣
وأستنشق ٣ مرات.

٤. أغســل وجهــي ٣ 
مرات.

٥. أغســل يــدي مــن 
أطـراف األصـابـع إلـى 

المرفقين ٣ مرات.

٦. أمـسح رأسـي مـع 
األذنين مرة واحدة.

٧. أغسـل رجـلي إلـى 
الكعبين ٣ مرات.

صفة الوضوء

بـعد االنـتهاء مـن الـوضـوء أقـول: ( أشهدـ أن ال 
إلـه إال اهللا، وحـده ال شـريـك لـه، وأشهـد أن 

محمًدا عبده ورسوله ).



 

مبطالت الوضوء

النوم

البول

الغائط

أكل لحم اإلبل



عـن أبـي هـريـرة رضـي اهللا عـنه، أن رسـول اهللا صـلى اهللا 
عـليه وسـلم قـال: ( أرأيـتم لـو أن نهـًرا بـباب أحـدكـم يغتسـل 
مـنه كـل يـوم خـمس مـرات، هـل يـبقى مـن درنـه شـيء؟ ) 
قـالـوا: ال يـبقى مـن درنـه شـيء، قـال: ( فـذلـك مـثل الـصلوات 

الخمس؛ يمحو اهللا بهن الخطايا ). 

متفق عليه 

ماذا أستنتج من هذا الحديث؟ 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………



 

٢. أكـّبر تـكبيرة اإلحـرام:١. أستقبل القبلة.
( اهللا أكبر ).

٣. أضـع يـدي الـيمنى 
عــلى اليســرى عــلى 

صدري.

٤. أقرأ دعاء االستفتاح: ( سبحانك اللهم وبحمد، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إله 
غيرك ). 

٥. أقرأ سورة الفاتحة، ثم أقرأ ما تيسر من سور القرآن الكريم. 

٦. أكـّبر وأركـع، وأقـول فـي الـركـوع:
( سبحان ربي العظيم ) ٣ مرات.

٧. أرفـع مـن الـركـوع وأقـول: 
( سـمع اهللا لـمن حـمده، ربـنا 

ولك الحمد ).

صفة الصالة



 

٨. أسجـد، وأقـول فـي الـسجود:
( سبحان ربي األعلى ) ٣ مرات.

٩. أجـلس، وأقـول بـين السجـدتـين: 
( ربي اغفر لي ولوالداي ).

، وأقـول فـي الـسجود:
ً
١٠. أسجـد ثـانـية

( سبحان ربي األعلى ) ٣ مرات.
١١. أقـوم لـلركـعة الـثانـية، وأفـعل فـيها 

ما فعلت في الركعة األولى.

١٢. أجـلس بـعد الـركـعة الـثانـية للتشهـد األول 
وأقـول: ( الـتحيات هللا والـصلوات والـطيبات، 
السـالم عـليك أيـها الـنبي ورحـمة اهللا وبـركـاتـه، 
السـالم عـلينا وعـلى عـباد اهللا الـصالـحين، 
أشهـد أن ال إلـه إال اهللا، وأشهـد أن محـمد 

عبده ورسوله ).



 

١٣. أقـوم لـلركـعة الـثالـثة، 
وأفـعل فـي بـقية صـالتـي 
مـا فـعلته فـي الـركـعتين 
الـــسابـــقتين، وأكـــتفي 

بقراءة سورة الفاتحة.

١٤. أجـلس بـعد الـركـعة األخـيرة للتشهـد الـثانـي 
وأقـول: ( الـلهم صـل� عـلى محـمد وعـلى آل 
محـمد، كـما صـليت عـلى إبـراهـيم وعـلى آل 
إبــراهــيم، إنــك حــميد مــجيد، وبــارك عــلى 
محـمد وعـلى آل محـمد، كـما بـاركـت عـلى 
إبــراهــيم وعــلى آل إبــراهــيم، إنــك حــميد 

مجيد ).

م عـلى يـميني وأقـول: ( السـالم 
ّ
١٥. أسـل

عليكم ورحمة اهللا )، وعن يساري كذلك.



 

مبطالت الصالة

ا؟ 
ً

ماذا أيض

……………………………………………………
……………………………………………………

األكل

الشراب

الكالم والضحك



جدول 
أداء الصلوات المفروضة 

الفجر اليوم
- ركعتين -

الظهر 
- ٤ ركعات -

العصر 
- ٤ ركعات -

المغرب 
- ٣ ركعات -

العشاء 
- ٤ ركعات -

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت



جدول 
أداء الصلوات المفروضة 

الفجر اليوم
- ركعتين -

الظهر 
- ٤ ركعات -

العصر 
- ٤ ركعات -

المغرب 
- ٣ ركعات -

العشاء 
- ٤ ركعات -

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت



جدول 
أداء الصلوات المفروضة 

الفجر اليوم
- ركعتين -

الظهر 
- ٤ ركعات -

العصر 
- ٤ ركعات -

المغرب 
- ٣ ركعات -

العشاء 
- ٤ ركعات -

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت



جدول 
أداء الصلوات المفروضة 

الفجر اليوم
- ركعتين -

الظهر 
- ٤ ركعات -

العصر 
- ٤ ركعات -

المغرب 
- ٣ ركعات -

العشاء 
- ٤ ركعات -

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت



أذكار بعد الصالة 

- ( أستغفر اهللا ). 
٣ مرات 
- ( الـلهم أنـت السـالم، ومـنك السـالم، تـباركـت يـا ذا الـجالل 

واإلكرام ). 
مرة واحدة 
- ( ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريـك لـه، لـه الـملك ولـه الحـمد، وهـو 

على كل شيء قدير ). 
مرة واحدة 
- ( الـلهم ال مـانـع لـما أعـطيت، وال مـعطي لـما مـنعت، وال يـنفع 

ذا الجد منك الجد ). 
مرة واحدة 
- ( ال حـول وال قـوة إال بـاهللا، ال إلـه إال اهللا، وال نـعبد إال إيـاه، لـه 

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ). 
مرة واحدة 

- ( سبحان اهللا ). 
٣٣ مرة 

- ( الحمد هللا ). 
٣٣ مرة 

- ( اهللا أكبر ). 
٣٣ مرة 
- ( ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريـك لـه، لـه الـملك ولـه الحـمد، وهـو 

على كل شيء قدير ). 
 مرة واحدة 

- قراءة سورة اإلخالص والفلق والناس. 
٣ مرات 

- قراءة آية الكرسي. 
مرة واحدة 
- ( ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريـك لـه، لـه الـملك ولـه الحـمد، يـحيي 

ويميت وهو على كل شيء قدير ). 
مرة واحدة



 

أساعد الطفل في  الوصول إلى المسجد.



 

أ، كيف أصل إلى الماء؟
�

أريد أن أتوض



 

ن الرسومات التالية بألواني الجميلة. ألو�



 

ي،  أنا أدعو رب�
ي اغفر لي ولوالداي ). وأقول: ( رب�



 

ز لوحة التمي~



 

مالحظاتي
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