
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

                 https://almanahj.com/bh/3islamic                   

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

       

                  https://almanahj.com/bh/3islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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   فروض الوضوء وسنن الوضوء
 

 ضع عالمة )     ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارة الخاطئة :ـ

 1_ فروض الوضوء  ستة )       (

 2_ توضأت مريم بدون نية )        (

 3_ مسح علي بعض رأسه )          (

 4_ توضأت زينب ولم تغسل الرجلين مع الكعبين )       (

 5_ مسحت ليلي رأسها قبل الرجلين )        (

 

 أكتب الكلمة تحت الصورة المناسبة فيما يأتي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كف مرفق أُذن وجه كعب ِرجل



 

 أصل الكلمت بالصىرة المناسبت لها.
أتمضمض                                 

 أستنشق                            أمسح
 

 

 

 

 رتب الفروض الوضوء سبعة :

غسل الىجه كله، ومنه المضمضت واالستنشاق.                 

المىاالة : أن يغسل العضى قبل أن يجف العضى                
 الذي قبله .

غسل اليديه مع المزفقيه .                  

النيت ، ومحلها القلب.                 

غسل الزجليه مع الكعبيه .                 

التزتيب ، فال يصح غسل الزجليه قبل اليديه .                

مسح الزأس كله أو بعضه بالماء مزة واحدة .                
     

 

 لصحيحة مما يأتي:اختر اإلجابة ا

ًِْ  ,التَّْسِمََةُِ َوُهوَِ َواِحدِ  َواِجبِ  لِْلُوُضوءِِ ِقَْوُلِ............... أَ

 انحًذ هلل. -أ
 بسى هللا. -ب
 ال إنّ إال هللا. -ج

 



 
ِاْلُوُضوءِِ فٌِ..................... تَُكونُِ التَّْسِمََةُِ

 أٔل. -أ
 ٔسط. -ب
 أخر. -ج

 

ِالمواالةِهيِ.............

 اإلسراع فً انٕضٕء. -أ
 انتًٓم فً انٕضٕء. -ب
 غسم انعضٕ قبم أٌ ٌُشف انعضٕ انزي قبهّ. -ج

 

ِاالستىشاقِهوِ.............

 بهع انًاء أثُاء انٕضٕء. -أ
 تحرٌك انًاء فً انفى. -ب
 اجتزاب انًاء بانُفس إنى األَف. -ج

 
ِفروضِالوضوءِهٌِأعمالِأمروا........

 انرسٕل ) ص ( -أ
 هللا سبحاٌ ٔتعال -ب
 انُبً إبراٍْى . -ج

 
ِفرضِمهِفروضِالوضوءِفإنِالوضوءِ........إذاِتركِ

 ٌصح ٔنٍس عهٍّ إعادتّ . -أ
 ال ٌصح ٔنكٍ نٍس عهٍّ إعادتّ . -ب
 ال ٌصح ٔضٕؤِ ٔعهٍّ إعادتّ . -ج

 
ِالمسلمِالرًٍِتركِإحدىِسىهِالوضوء........

 ال ٌكٌٕ ثٕابّ كايال. -أ
 ٌكٌٕ ثٕابّ كايال . -ب
 ٌحصم عهى انثٕاب كايال. -ج



 
ِهو.........ِالرًِعلمِالمسلمَهِكَفَةِالوضوء

 هللا سبحاَّ ٔتعانى. -أ
 انُبً إسًاعٍم. -ب
 انُبً يحًذ ) ص ( -ج

 
ِازٍادةِعليِفروضِالوضوءِتسمٌِ...

 سٍُ انٕضٕء -أ
 فرٔض انٕضٕء -ب
 أعًال انٕضٕء -ج

 
 ضع عالية       أياو كم عًم يٍ أعًال انٕضٕء .

ِسىةِفرضِأعمالِالوضوء
   يسح األرٍٍَ

   غسم انٕجّ

   انتسًٍة فً بذاٌة انٕضٕء

   تخهٍم األصابع

   يسح انرأس
 

 
 الوضوء سبعة رتب سنن

 مضمضة ثالثاً.ال           

 ألذنين .مسح ا           

 االستنشاق ثالثاً            

 التيامن.          

 تخليل األصبع واللحية .          

1 التسمية .      



 

 في األعلى :ـضع األرقام حسب الصورة التي تدل على الجملة 
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