
 

 1الصفحة 
 

 م2018 /2017حسب المنهاج الفلسطيني الجديد للعام فصل ثاني تدريبات إثرائية في التربية اإلسالمية للصف الثاني 
 األذان: األولالدرس 

 الثاني األساسيالصف :             البراق )ب(مدرسة :          أماني عاطف الخضري ) أم سليم عمار ( إعداد المعلمة:

 لناقص من ألفاظ األذان: أكمل ا السؤال األول:

 .............  هللا أكبر .................. & هللا أكبر ..................................    

 ............      ............................. &   أشهد أْن ال إله إال هللا                      

 أشهد أنَّ محمًدا رسول هللا  &............................................    

 ........  ................................. & حي على الصالة                             

 حي على الفالح  & ............................................   

 . إله ...................................ال &هللا أكبر ...................................   
.......................................................................................................................................... 

 القوسين:بين خًطا تحت اإلجابة الصحيحة مما  ضع: ثانيالسؤال ال

 (.    مرات  6    *                 مرات  5                   *            مرات   4      في األذان )   نردد قول هللا أكبر (1

 (.   مثلما أُريد    *    حي على الفالح ثم حي على الصالة   *  حي على الصالة ثم حي على الفالح   نقول في األذان )  (2

 ليس مما سبق (.  *             ال إله إال هللا                    *                  هللا أكبر                ن بقولنا ) ننهي األذا (3

 (.        العشاء     *       الظهر       *  الفجر       يقول المؤذن بعد حي على الفالح : الصالة خير من النوم في أذان ) (4

 من النوم * االثنان معًا (.  من الصالة * الصالة خير   النوم خير   ان الفجر بعد قوله : حي على الفالح ) يقول المؤذن في أذ (5

   (.     مرات  7    *                    مرات   6                 *          مرات   5      )  نسمع األذان في اليوم والليلة  (6

 (.    نصلي       *                        ننام                        *            نلعب          عندما نسمع األذان نقوم ِلـــ )  (7

 النوم قد حان(.     *                األكل قد حان                 *       الصالة قد حان    يؤذن المؤذن ليعلمنا بأن وقت )  (8

 ليس مما سبق (.   *      مثلما يقول المؤذن     *      ما يريده     ع األذان )يقول المسلم عند سماعه لكل مقطع من مقاط (9

 (.   كالهما معًا    *    دعاء ما بعد األذان        *    دعاء ما قبل األذان    يقول المسلم بعد انتهاء المؤذن من األذان ) (10

ر و                *              يُع ظَّم            *            ر غ ِ ص  يُ          المسلم ) (11 غ ِ  ( شعيرة األذان.           يُع ظَّم يُص 

 (.              العشاء        *           الظهر               *         الفجر        جميع ألفاظ األذان متشابهة ما عدا أذان ) (12

 هادتان والحج * الشهادتان والصوم * الشهادتان والصالة (. يذكر المؤذن في األذان ركنين من أركان اإلسالم وهما) الش (13

  (.     أثناء الصالة           *              بعد الصالة                  *            قبل الصالة             نسمع األذان )  (14
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  *             الحديقة         (.            عند سماعي لألذان أذهب إلى )    المدرسة      *                   المسجد      (15

 نقول ال حول وال قوة إال باهلل بداًل من )    حي على الصالة     *     حي على الفالح     *         االثنان معًا        (.  (16

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

 ( :  xضع عالمة )  /  ( أو )  السؤال الثالث: 

 .نردد قول أشهد أْن ال إله إال هللا في األذان ثالث مرات   )        ( (1

 .نردد قول أشهد أنَّ محمًدا رسول هللا في األذان مرتين ()         (2

 .في األذان ست مراتنردد قول هللا أكبر  ()         (3

 .نردد قول ال إله إال هللا في األذان مرة واحدة )        ( (4

 .نردد في األذان حي على الصالة بعد حي على الفالح )        ( (5

 .نبدأ األذان بالتكبير خمس مرات   ()         (6

 . ننهي األذان بقولنا حي على الفالح )        ( (7

 المسلم يعظم شعيرة األذان.   )        ( (8

  . نسمع األذان في اليوم والليلة عشر مرات (  )       (9

 .عندما نسمع األذان نقوم للصالة )        ( (10

 .يؤذن المؤذن ليعلمنا بأن وقت الصالة قد حان )       ( (11

 جميع ألفاظ األذان متشابهة ما عدا أذان الظهر. )       ( (12

 أذهب للمسجد ألصلى جماعةً.  عند سماعي لألذان )       ( (13

 نسمع األذان قبل الصالة خمس مرات  في اليوم والليلة.    )       ( (14

 عند سماعنا لألذان نقول مثلما يقول المؤذن في كل األلفاظ.)       (  (15

  . من أركان اإلسالم التي ذكرت في األذان " الشهادتان والصالة ")       (  (16

 ن بعد قوله حي على الفالح " الصالة خير  من النوم" في أذان الفجر فقط.تزيد ألفاظ األذا)       (  (17

 عند سماعنا لألذان نقول مثلما يقول المؤذن ما عدا لفظي "حي على الصالة ،حي على الفالح " فنقول: )       (  (18
  

 "الحول وال قوة إال باهلل".                 
.......................................................................................................................................... 
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 : ما بعد األذان دعاءأكمل الناقص من أ((  الرابع:السؤال 

 ((         محموًدا   *                 التامة           *        وعدته     *              القائمة        *         الفضيلة   ))    

 .......... .............. آت محمًدا الوسيلة و ........ ............... والصالة... .....................الدعوة اللهم رب هذه    

  .   ...................... ..........الذي .... .....................وابعثه مقاًما      

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

 وفق من العمود األيمن بما يناسبه من العمود األيسر: :خامسالالسؤال 

 .ال حول وال قوة إال باهلل (1                          نسمع األذان في اليوم والليلة                           (1

 .شعيرة األذان (2                عندما نسمع األذان نتوجه                                        (2

 .خمس مرات   (3                                    نقول الصالة خير  من النوم في               (3

 .للصالة (4                                                       د  عندما نسمع األذان نرد (4

 .   مثلما يقول المؤذن (5                                  حي على الفالح ونقول بعد حي على الصالة  (5

 .الفجر أذان (6المسلم يُعظم                                                                        (6

.......................................................................................................................................... 
 : صحح ما تحته خط:  دساسالسؤال ال

 ......................... ( ....) .                                                 .مرات   سبعيؤذن المؤذن في اليوم والليلة  (1

 ................ ( ...............)                                       .         أربع مرات  نردد قول الشهادتان في األذان  (2

   (............................) ...                .   "الصالة خير  من النوم"حي على الصالة حي على الفالح  قبلنقول  (3

  ) ...............................(              .                           المغربنقول "الصالة خير  من النوم" في صالة  (4

  ............. () .................                          .                      مسرعين لألكلعندما نسمع األذان نتوجه  (5

 ) .............................. ( .                                          العشاءجميع ألفاظ األذان متشابهة ما عدا أذان  (6

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

 رتب مواعيد سماعك لألذان: : سابعالسؤال ال

 المغرب الظهر العشاء  الفجر العصر

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

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


