
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة الفقه ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2jurisprudence                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/2jurisprudence2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ورق غٍو فلّ اىفرتة اثلاثلث صف ذاين

  
َ
 / ثِ ئَ اطِ اْلَ  ثِ اةَ جَ اْلِ  امَ ٌَ أَ  ( x)  ثَ ٌَ َل غَ وَ  ثِ يدَ دِ الص   ثِ اةَ جَ اْلِ  امَ ٌَ أَ  ( ✓) ثَ ٌَ َل غَ  عُ َط أ

ْ  وِض رُ فُ  َْ ٌِ  ِىُد ااثل   ُض رْ فَ اىْ  -1   ْ َل إِ  َِ يْ دَ اْلَ  ُو سْ غَ  وءِ ُط وُ ال  ( ) . ْيِ لَ فَ رْ ٍِ  ال
  2-  

َ
 َل  اَُ أ

ُ
ْ  َصب   ِف  ْف ْسِ  أ   اءِ ٍَ ال

َ
ْ  اءِ َِ ثْ أ  ()   . وءِ ُط وُ ال

َخَد فُُروِض الْوُُطوِء َصح  وُُطوُؤُه   -3   
َ
َْ حََرَك أ ٌَ .    () 

كُوُل ِمْسِب اهلل   -4  
َ
 ()   اِء الْوُُطوِء  .ِخهَ َُ ِغَِْد اأ

   5-  ْ ْ  ِهَ  ةُ اَل وَ ٍُ ال   ِو سْ  غَ ِف  ثُ ػَ ابَ خَ ٍُ ال
َ
ْ  اءِ َظ غْ أ  ()    . وءِ ُط وُ ال

ةِِو   -6   ًِ اْلِ ْكُو ََلْ
َ
َْ َُواكِِض الْوُُطوِء أ ٌِ .   () 

ًُ ََخَس َصيََواٍت ِف اْلَْوِم َوالي يْيَِث .  -7   ْسِي ٍُ ْ  ()   يَُصِّل  ال
ْرََكِن   -8  

َ
َْ أ ٌِ اةُِع  َُ الر  ْك َلُة ِهَ الرُّ  ()    اْلِْسَلِم .الص 

ًْ ةِِرفٍْق .  -9    َُْصَدُه
َ
َلِة أ ْصَداِِب يَيَْػتُوَن َوكَْج الص 

َ
يُْج أ

َ
 ()    إَِذا َرأ

  11-   
َ
 ()   .ثتَ ػْ هَ اىْ  ِهَ وَ  ثَ يَ تْ لِ اىْ  ُو تِ لْ خَ سْ أ

  11-   
َ
 ()   . اثل اِنيَثِ  ثِ ػَ نْ  الر  ِف  اِح خَ فْ خِ سْ اْل  ءَ َع دُ  وُل كُ أ

   12-   
َ
 ، وَ ي  دَ يَ  عُ فَ رْ أ

ُ
ُ كَ أ  ()   . ِل  رْ فِ اغْ  ب  / رَ  ًل ائِ كَ  امِ رَ خْ اْلِ  ةْ يَ تِ كْ حَ  ّب 

  13-  . ًِ َ اىَْػِظي ُنوِع / ُستَْداَن َرِّب  كُوُل ِف الرُّ
َ
 ()    أ

   14-  
َ
  ُص رِ خْ أ

َ
 ()    . وِع نُ الرُّ  اَل خَ  ايً وِ خَ سْ ي مُ رِ هْ َظ  ونَ كُ يَ  نْ أ

  15-   
َ
ِ  اهللُ  عَ ٍِ سَ / ”ًل ائِ ، كَ وِع نُ الرُّ  ََ ٌِ  عُ فَ رْ أ َ ا وَ َِ ب  ، رَ هُ دَ َحِ  َْ ٍَ ل  ()    . دُ ٍْ اَْلَ  َم ل

   16-  
ُ
ُ كَ أ  وَ  ّب 

َ
 ََعَ  دُ جُ سْ أ

َ ْْ  ()    . ثِ سَ ٍْ اْلَ  اءِ َظ غْ  ا
كُوُل ِف  -17  

َ
  ِِّب  رَ  انَ دَ تْ / سُ ودِ جُ السُّ أ

َ ْْ  ()    . اٍت ر  مَ  َث َل  ذَ َْعَ ا
  18-  

َ
 رَ كْ أ

ُ
ُُ  ِف  أ ٌِ ػَ كْ رَ     ()   . ِص َل خْ اْلِ  ةَ ورَ سُ  ةِ َل الص   اِت ػَ كْ رَ  َْ ٍث 



َلِة .  - 19 ْعتَُد ِف الص 
َ
ىَْػُب َوَل أ

َ
َُا َل أ

َ
 ()  أ

ِ ِث . - 21 ُخوِل اْْلَ َلِة َسَتٌب ِِلُ َداَفَظُث ََعَ الص  ٍُ ْ  ()    ال
ْرََكٍن . - 21

َ
ْرَبِع أ

َ
 ()   ةُِِنَ اْلِْسَلُم ََعَ أ

 ()    يَنْخَِلُض الْوُُطوُء ةِانل ْوِم . - 22 
 23 -  

َ
 رَ كْ أ

ُ
ُُ  ِف  أ ٌِ ػَ كْ رَ     ()    . ِص َل خْ اْلِ  ةَ ورَ سُ  ةِ َل الص   اِت ػَ كْ رَ  َْ ٍث 

اِف .  - 24  ْسَ  ()   اْلِْسَلُم يَُرب يَِا ََعَ اْجِخَِاِب اْلِ
25 -  . َِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َْ ِصَفاِت ال ٌِ َداَفَظُث ََعَ الْوُُطوِء  ٍُ ْ  ()  ال


