
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

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

                 https://almanahj.com/om/1islamic                   

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

     

                  https://almanahj.com/om/1islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رضوى محمود اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أ. رضوى محمود تربية إسالمية -صف أول مدرسة زهور العامرات الخاصة

 
   -أوًلا :                

 -: بأن تسأله ما هي النجاسات؟، وأنواعها بتذكير الطفل بالنجاساتتقوم اًلم  "
  القيء-1

 .الدم -2

 .الحنزير -3

 الميتة.-4

 سؤر الكلب-5

  ثانياا :

وتأملها ووصف ما بها .  34 يقوم الطالب بالنظر إلى الصورة الموجودة بالكتاب صفحة

 وتقوم األم بمناقشة الطالب فيها ، ثم تقرأ له الحوار الموجود بالدرس.
 -ثم بعد ذلك تسأله بعض األسئلة حول الحوار الذي استمع إليه،مثل :

 ؟ ماذا سألت المعلمة -1

 ؟ مبطالت الوضوء ما معنى -2

 ؟هي مبطالت الوضوءما  -3

 ؟ ما هي النجاسات -4
.  35 ب بفتح الكتاب صفحةبعدما تتأكد األم من أن الطالب قد فهم الدرس . يقوم الطال

وتقرأ له األسئلة الواردة في "أجيب شفوياا" ، وتتركه يجيب عنها وحده لتتأكد من فهمه 
 للدرس.

 -ثالثاا :

 الشرح
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 أ. رضوى محمود تربية إسالمية -صف أول مدرسة زهور العامرات الخاصة

ثم ،ثم يصف ما يراه فيهما 35لصورتين الموجودتين بالكتاب صفحة يقوم الطالب بتأمل ا

العبارات الموجودة أمام كل ثم تقرأ عليه ه جيدا وتوجهه . تحاوره األم في ذلك وتسمع
ثم يصل الصورة بالعبارة المناسبة.صورة ، 

    -ثالثاا :

 يستمع الطالب جيداا له ، ثم و 36بالكتاب صفحة  الموجودين تقوم األم بقراءة الموقفين

  ل وضوء أحمد في الموقفين المذكورين.يستنتج ما أبط
تذكر هه فيما يقول. ثم عه ثم توجوتشج هتقبل كل إجاباتتتستمع األم للطالب و" -ملحوظة:

ا .. و دخول الخالء لقضاء  أن مبطالت الوضوء في الموقفين هما النوم واإلغماء أيضا
 الحاجة.

 
 38&  37ثم يقوم الطالب بحل الكتاب المدرسي صفحة 
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 أ. رضوى محمود تربية إسالمية -صف أول مدرسة زهور العامرات الخاصة

 
 

 

 -أمام العبارات اآلتية :( ×  أو عالمة )( √ ضع عالمة ) -  1

 )  (            .واإلغماء من مبطلالت الوضوءالنوم  -1

 )  (     .أكل لحم الخنزير ليس من مبطالت الوضوء -2

 )  (  .تقيأ أحمد وذهب للصالة دون أن يعيد وضوءه -3

 )  ( .توضأ أحمد وأصابه دم في يديه فأعاد الوضوء -4

 )  (               .النوم واإلغماء ليس من النجاسات -5

 )  (                .       القيء والدم من النجاسات  -6

 )  (                 . أكل الميتة من مبطالت الوضوء -7

 ()      . لوضوءمبطالت الوضوء هي كل ما يفسد ا -8

 ( )                  . لمس النجاسات مبطل للوضوء -9

 )  (                 .شرب العصير مبطل للوضوء -10

 

 ؟ هي مبطالت الوضوءما  -2

 

 ؟هي النجاسات ما  -3

 

 التدريبات
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 أ. رضوى محمود تربية إسالمية -صف أول مدرسة زهور العامرات الخاصة

 
 
 

، ألحد أخوتك أوأحد أصدقائك "مبطالت الوضوء"علم  -1
 .أو أحد جيرانك 

 

علي لوحة وعلقها داخل  "مبطالت الوضوء"اكتب  -2
 غرفتك.

 

 وعلقها بغرفتك." النجاسات" ــقم بعمل خريطة ذهنية ل -3
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