
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/7islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/ae/7islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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الوضوء
الغس
ل



النية .-
بالماء    - كله البدن تعميم

الطاهربشًراوشعًرا. 



الظفر     . إلى الماء وصول عدم

الحدث     . رفع ينوي لم لنه





. الماء    في السراف عدم



الراكد      الماء في الغتسال (عدم
يجري   ل .)الذي

دون       مكشوف مكان في الغتسال عدم
ساتر.





َمس 
المصحف.

دخول 
المسجد 
والمكث 

فيه.



لوصول-     ليستمانعاً الصبغة لن يجوز
. للشعر  الماء

       - جميع  إلى الماء وصول من بد ل يجوز ل
. الشعر  أطراف

    - للعمرة  الغتسال لن يجوز
مستحب. 



النية.-
-. الطاهر     بالماء كله الجسم تعميم

- – . غسل         التسمية
 .  ً غسل      الكفينثلثا

 . النجاسة  مكان
-     . الكامل  الوضوء
الرأس      - على الماء سكب
أصول       - إلى يصل حتى
-    .  ً ثلثا الشعر

الصلة-  .
الطوافحول-   

الكعبة.
-. َمسالمصحف 
سجد- ال ل دخ

-. بالماء   السراف عدم
في   - الغتسال عدم

. الراكد  الماء
مكان   - في الغتسال

مستور.
مكان   - في الغتسال

غيرنجسطاهر 





جميع :        على الطهور الماء إفاضة هو الغسل
النية   . مع البدن

بعد  –      الغتسال عليها يجب تغتسل لم
. السلم   في الدخول

. يصلي       ثم المني من الغتسال عليه يجب

الحيضثم        دم من الغتسال عليها يجب
تصلي .

الصلة      . ويؤدي يتيمم أن عليه يجب





السراففي   - عدم
الماء .

-. الماء   تلويث عدم
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