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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـليـدُ أِعـ ( ــن20)التـ مرين األّول: ِِ ْرتـٌـب ِكـتـَابَـة َمـَراحِ  : 8إلـَى     1ِمـْن   الُوُضـوِء بالتـَـّ

اٍت .   ـ ٌْـن . ـ   أْسـتـْنـِشـُق َو أْسـتـَنـثِـُر ثـالَث َمـرَّ ًَّ إلـَى الكـَْعـبَـ َ ـُل رْجـلـ ِِ أغـِْسـُل َوْجـِهـً ثـالَث  ـ      أغـْـِس

اٍت .  َمـرَّ

اٍت .  ـأْمـَسـُح َرأِسـً .    ـ ٌْـِن ثـالَث َمـرَّ اٍت . ـ   أقـُوُل بـْسـِم هللِا َو أغـِْسـُل ٌَـدَيَّ إلـَى الكـُوَعـ أتـََمـْضـَمـُض ثـالَث َمـرَّ  

ٌْـِن  ـ ـُل ٌَـدَيَّ إلـَى الِمـْرفـَـقـَـ ِِ اٍت .                أغـْـِس ًَّ .                                        ـثـالَث َمـرَّ أْمـَسـُح أذنـَـ

   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  

 التـ مرين الثـّ اني:)23ن( ــ أتـِممُ  اآلي  ـة الكرٌمة والح  ـديث النَـبَـِويّ  الَشرٌف بالكـلماِت الُمناسـبِة :           

إنَّ هللاَ ال ٌُـِحـبُّ    ........ فِـً األْرِض ........  َوال ........  خـَـدَّكَ ........ َوال  ":  ىتعال للاُ  لال   ►

                                                                            . العظيم للاُ  صدق  .     "  ........    ........ كـُلَّ     

َربَـطـَـتـْـَهـا فـَـلـَـْم  .........فِـً  .........اِْمـَرأةٌ  ......... ":  سلـ م و عليهِ  للاُ  صلى   للاِ  رُسولُ  لال   ►

ُسوُل للِا  صدق  .   "األْرِض  .........تـَـأكـُـُل ِمـنْ  .........َو لـَـْم  .........     . سلـ م و عليهِ  للاُ  صلى  ر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــعُ  الكـَِلـَمة الُمـنـَاِسـبَـة فِـً الَمـكـَان الُمـنـَاِسـِب :                                 التـ مرين الثـّ الث:)5.1ن( ــ أض 

أ  ،  فُ ـطِ ـأعْ  )             ضــ  لـِّـرُ ،    أْرفِــكُ ،    أطـ بِّـكُ   ،  أتـ و  أد بُ ،    أو      ( أتــ 

ُ لـالسُّ  اب وَ اآلدَ  لَّ ـُ ك  ...........،  فٌ ـٌـظِ ـَ ن رٌ ـطاهِ  مٌ ـلـِ سْ ـٌذ مُ ـمِ ـلـا تِ ـَ أن   هللاُ  أَمــَرنِـً بــَهـاً ـتِ ـَـّال اتِ ـَ وكـ

، ...........  الةِ ـلصَّ ـ......... لِ  ،  مَ ـَّ لـسَ  وَ  هِ ـٌْ ـلـعَ  ى هللاُ ـَّ صل مُ ـرٌـَ الك  هُ ـُ ولـسُ رَ  الى وَ ـعَ ـَ ت وَ  هُ ـَ انـحَ ـبْ ـسُ 

  . اتِ ـَ انوَ ـٌَ ـالحَ ـ........... ب وَ  رٌقِ ـَّ ً الطـ، .......... فِ  رِ ـٌـغِ ـلى الصَّ ـ........... عَ ،  رَ ـبٌـَ كـال وَ  ارَ ـالجَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌْــنِ  اآلتِ ــٌَ ـٌْـن :                                      التـ مرين الّرابع:)3.1 ن( ــ  أجـيــبُ  َعــِن السُّــؤالـَـ

ِرٌــِق ؟                                                                       ًَ آدَاُب الـطـَـّ     ► س1: َمـاِهـ

. .................................................................. : ًَ ِرٌــِق ِهــ َـّ         ج1 : آدَاُب الـطـ

ًَ ُمــْبــِطــالُت الـُوُضــوِء ؟     ► س2: َمـاِهـ
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. ......................................................... : ًَ  ج2 : ُمــْبــِطــالُت الـُوُضــوِء ِهــ

 

  

 


