
 

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 المستوى السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/15                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى السادس في مادة الفقه ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/15jurisprudence                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/15jurisprudence2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade15                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مسفرة محمد الغامدي  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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اسم الطالبة :   ………………………………………… الصف : ………………… 

 سمي ا0صطلحات التالية : 

( ……………………. ) ما يكون ب? الزوج? من ا=لفة وا;نضمام وحسن الصحبة. ١.

( ……………………. ) تحديد عدد ا=و;د في اJنجاب. ٢.

( ……………………. ) أن يسيء الرجل معاشرة زوجته ويقصر في حقوقها. ٣.

( ……………………. ) دم يخرج من ا0رأه بمقتضى الطبيعة في أوقات معلومة. ٤.

( ……………………. ) إسقاط الجن? من بطن امه. ٥.

اختاري ا;جابة الصحيحه : 

أقل مدة الحيض ( يوم - يومان - ٧ ايام ) ١.

أقل طهر ب? الحيضت? ( ١٢ يوم - ١٤ يوم - ١٥ يوم ) ٢.

حكم الصmة على الحائض ( محرم - جائز - منهي عنه ) ٣.

حفظ مال الزوج من حقوق ( الزوجة - الزوج - الحقوق ا0شتركة ) ٤.

إذا كان زوج ا0رأه بخيل و; ينفق عليها فحكم اخذها من ماله ( جائز - محرم - منهي عنه ) ٥.

حكم عمل ا0رأه ( مباح - واجب - مكروه ) ٦.



 عللي : 

عدم جمع ا.رأه مع ضرتها  ١.
  

…………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

تقضي ا.رأه الصوم و; تقضي الص6ة  ٢.
  

  …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

ماهي طرق ع6ج النشوز كما وردت في القران الكريم  ١.

 ……………………………………………………  

 ……………………………………………………  

 ……………………………………………………  

ما الحكم اذا زادت النفاس عن أربعO يوًما  ٢.

 ……………………………………………………  

 ……………………………………………………  

ماهي شروط خروج ا.رأه للعمل  ٣.

 ……………………………………………………  

 ……………………………………………………  

تنظيم الحمل جائز ولكن يشترط له شروط عدديها ٤.

 ……………………………………………………  

 ……………………………………………………  

 

واg ولي التوفيق … مسفره محمد الغامدي 


