
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

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

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

      

                  https://almanahj.com/om/7islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن

الُغسلالُغسل
:ُیَتَوّقع من الطالب أن

.یتعّرف معنى الُغسل -1
یفّرق بین أنواع الُغسل من حیث التعریف  -2

.واألسباب
.أن یستنتج من حدیٍث شریٍف كیفیَة الُغسل -3

القیمة التربویة

المؤمن دائًما طاھر
القیمة التربویة

30صـالمؤمن دائًما طاھر
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أن یتعّرف الطالب معنى الُغسل: الھدف األول

وابحث  30افتح كتابك صـ
عن معنى الُغسل

:الُغسل ھو
-..............................................................

.................................................................
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أن یتعّرف الطالب معنى الُغسل: الھدف األول

لماذا شرع هللا الُغسل؟
أو ما الحكمة من 
مشروعیة الُغسل؟
أو ما الھدف من أو ما الھدف من 

الُغسل؟
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أن نفّرق بین أنواع الُغسل من حیث التعریف واألسباب: الھدف الثاني

:الُغسل نوعان
ُغسل مسنون   - 2ٌغسل واجب   -1

1234

ما 
المقصود 
بالغسل 
الواجب؟

ما أسباب 
الغسل 
الواجب؟

ما 
المقصود 
بالغسل 
المسنون؟

ما أمثلة 
الغسل 

المسنون؟
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َعْن َعائَِشَة رضي هللا أن نستنتج من الحدیث الشریف كیفیة الُغسل: الھدف الثالث
َكاَن َرُسوُل : عنھا، َقالَتْ 

اللِّه صلى هللا علیه 
وسلم إَِذا اْغَتَسَل 

اْلَجَنابَِة، يَْبَدُأ َفیَْغِسُل   ِمنَ 
يََدْيِه، ُثمَّ ُيْفِرُغ بِیَِمینِِه 
َعلَى ِشَمالِِه، َفیَْغِسُل 

َفْرَجُه، ُثمَّ يَتَوضَُّأ ُوضوَءه 

اقرأ الحدیث قراءًة جّیدة ثم استنتج منھ 
.كیفیة ُغسل الّنبّي صلى هللا علیھ وسلم

َعلَى ِشَمالِِه، َفیَْغِسُل 
َفْرَجُه، ُثمَّ يَتَوضَُّأ ُوضوَءه 
لِلصَّالَِة، ُثمَّ يَْأُخُذ اْلَماَء، 

َفُیْدِخُل أََصابَِعُه فِي 
َعِر، َحتَّى إَِذا  ُأُصْوِل الشَّ
َرأَى أَن قد اْسَتْبَرأَ، َحَفَن 

َعلَى َرْأِسِه ثَالََث 
َحَفَناتٍ، ُثمَّ أََفاَض َعلَى 
َسائِِر َجَسِدِه، ُثمَّ َغَسَل 
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غلق الدرسغلق الدرس

من الكتاب المدرسي  32اھبط بسالٍم إلى صـ
وأجب عن أسئلة التقویم واألنشطة
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