
أركان اإلسـالم اخلمســة

وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن  ها "أشهد  اإلسالم هو .................................. ونصُّ أركان  من  األول  الركن   
محمداَ رسول اهلل".

أركان اإلسالم هو الصــــالة. الثاني من  الركـن   
اليوم يجب على املسلمني الصالة؟  كم مرة في   

لللفقراء واحملتاجني. الزكــــاة  وهي إعطاء الصدقات  أركان اإلسالم هو  الثالث من  الركن   
التي يجب على املسلمني دفعها؟ الزكاة  ما هي نسبة   

   3.5%       4.6% اختر اإلجابة الصحيحة:         2.5%   

الركن الرابع من أركان اإلسالم هو الصـــوم . ويطلق هذا اإلسم على فترة الصيام ملدة 30 يوماً خالل شهر   
رمضان املبارك.

يجب على املسلمني الصوم من ……...…..………… إلى …...…………………  

في  واحدة  مرة  املسلمني  كافة  على  ُوجبت  فريضة  وهو  احلـــج  هو  اإلسالم  أركان  من  اخلامس  الركن   
العمر عند اإلستطاعة البدنية واملالية.

أين تقع مكة املكرمة؟..................................  

صالة أبوبكر للعقيدة اإلسالمية

أوراق عمل داخل صاالت املتحف
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الصــــالة

اليوم يجب على املسلمني الصالة؟ كـم مرة في   

القبلة. اليوم. وتكون وجهتهم نحو  العالم يصلون خمس مرات في  املسلمني حول   

بترتيب الصلوات بحسب وقتها الصحيح: قم   

الظهر الفجر – صالة  املغرب – صالة  العصر – صالة  العشاء – صالة  صالة   
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املســاجــــــــد

إلى املساجد جتد األشياء التالية: الذهاب  عند   

 

املناسبة: أدناه مع الصورة  املوجود  الوصف  اربط   

القبلة أي مكة املكرمة.  نتوء في جدار املسجد حيث يرشد املصلني الجتاه  احملراب هو   

الكرمي هو كتاب املسلم. القرآن   

املؤذن املسلمني فيه للصالة. ينادي  و  برج طويل مرتبط باملسجد  املأذنة هو    

يستخدم املصلني السجادة للصالة عليها   
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سجـــــادة الصــــــــالة

اليوم وتكون السجادة مصنوعة   يستخدم املسلمني السجادة للصالة عليها خمس مرات في   
ونباتية وذلك لتحرمي   ذات أشكال هندسية  زاهيه وجميلة. كما حتتوي  على رسومات  ألوان  من   

واألماكن املقدسة.     الصور للكائنات احلية على سجادة الصالة  اإلسالم وضع   

أبدع بالرسم في الشكل املوجود أدناه واستخدم أشكال هندسية لتزيني سجادتك ثم لونها.  
البيت مع تصميم سجادتــــك اخلاصة بك. إلى  العمل هذه  ورقة  باستطاعتك أخذ   

 

يقوم األطفال بعمل سجادة الصالة اخلاصة بهم ضمن برنامج كن مبتكراً
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