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 تم تحميل من موقع األوائل  www.awa2el.com كما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب (تبيان )
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 
 

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 الشورى     االغتسال 

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية 

  
 السؤال األول : 

 االغتسال  -. الوضوء ١

 . تعميم الماء على الجسم جميعه مع النية  ٢

 مسنون. واجب / ٣

 . تحصل بنزول المني كاالحتالم ٤

 وهو ما يسمى بالدورة الشهرية . هو الدم الخارج من رحم المرأة بعد البلوغ ٥

 . هو الدم الخارج من رحم المرأة بعد الوالدة ٦

 تعميم البدن بالماء -. النية ٧

 إيصال الماء إلى منابت الشعر . ٨

.  تبادل لآلراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب االختصاص ٩

 بهدف التوصل إلى الصواب منها لتحقيق أحسن النتائج 

 

  السؤال الثاني :

 , الموت موجب للغسل   . خطأ١

 . صح٢

 . صح٣

   األركان, من  . خطأ٤

 , يوجد اسراف . خطأ ٥

 ح . ص٦
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 السؤال الثالث :
 ابةالجن -أ) 

 الحيض  -
 النفاس  -
 الموت  -

 
 صالة الجمعة  -ب) 

 صالة العيدين  -
 صالة االستسقاء  -
 االحرام للحج او العمرة -

 
ظهور الحق والصواب في الغالب ، فعرض اآلراء بحرية تامة ، وتجرد المستشارين عن الهوى  -ج) 

 يؤدي إلى نتائج موضوعية . 
 وتالقح األفكار للخروج بأفضل اآلراء وأصوبها . تبادل الخبرات وتنوعها بين المستشارين،  -
 اكتشاف ذوي الكفاءة، واختيارهم للوظائف المناسبة .  -
 

  وحدتهم تحفظ  -د) 
  تبني المجتمع   -   

 وتنير طريق الحق و الصواب -    
 
 

 السؤال الرابع :
 . النية١
 . التسمية٢
 . الوضوء قبل االغتسال ٣
 . تخليل أصول الشعر بالماء قبل اضافة الماء على الرأس ٤
 .التيامن٥
 الماء. عدم اإلسراف في ٦
 . االستتار عن أعين الناس ٧
 

 السؤال الخامس :
عندما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص صحابته  في صلح الحديبية بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم ، فلم يقم منهم أحد 
إلى ذلك ، فدخل على أم سلمة رضي هللا عنها ، وأخبرها بما حدث من المسلمين ، فأشارت إليه بأن يبدأ 

 فإذا رأوه اقتدوا به وفعلوا كما فعل ، ففعل . ، فقاموا فنحروا .هو بما يريد ، 
 
 

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى  
 لمادة أ. عبيده الزغول م امعل

 
 


