
 

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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 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( الدرس عرض التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 
أُ ٌرمس اىطبىت مٌ 
ٍسح ّصيً فً اىٍىً 

 واىيٍيخ 
 

أُ ٌدىو اىطبىت ػيى 
 أهٍَخ اىصالح 

 
أُ ٌرمس اىطبىت 

رسرٍت اىصالح ثٍِ 
 أزمبُ اإلصالً

 
أُ ٌجٍِ اىطبىت حنٌ 

 رسك اىصالح  

 
 

 
 
 
 

ٍبذا رفؼو إذا اّزقط 
 وظىؤك ثأحد

 ّىاقط اىىظىء؟

 
رزحقق أهداف اىدزس ٍِ خاله اإلجساءاد  

اىزبىٍخ :أػسض  اىدزس أٍبً  اىطالة ٍِ خاله 
ػسوض اىجىز ،  حٍث ٍِ خاله اىؼسض  

ٌزؼسف    اىطالة ػيى ػدد اىصيىاد فً اىٍىً 
واىيٍيخ وهً اىفجس واىظهس واىؼصس واىَغسة 

 واىؼشبء 
صالح ثٌ أثٍِ ىيطالة  ٍِ خاله اىشسح أهٍَخ اى

فقد   قبه اىسصىه ملسو هيلع هللا ىلص) ثًْ اإلصالً ػيى خَش 
شهبدح أُ ال إىه إال هللا وأُ دمحما زصىه هللا وإقبً 

اىصالح وإٌزبء اىزمبح وصىً زٍعبُ وحج 
 اىجٍذ(

ثٌ أّبقش اىطالة  حىه رسرٍت اىصالح ثٍِ 
 أزمبُ اإلصالً و حنٌ رسك اىصالح  

صالً  وحنٌ فهً اىسمِ اىثبًّ ٍِ أزمبُ اإل
رسمهب هى اىنفس ألّه قبه ملسو هيلع هللا ىلص )اىؼهد اىري ثٍْْب 

 وثٍْهٌ اىصالح فَِ رسمهب فقد مفس(
ثٌ أقىً ثَساجؼخ صسٌؼخ ىيدزس ٍِ خاله غسح 
 ثؼط األصئيخ اىؼبٍخ واالصزَبع إلجبثبد اىطالة

 
 

 ثبىزؼبوُ ٍغ ٍجَىػزل 
 أجت :

 
 

أذمس دػبء دخىه 
 اىَضجد ٍِ ذامسرً ؟

 
 
 
 

مٌ ٍسح ّصيً فً 
 اىٍىً واىيٍيخ ؟

أحعس  •
اىدىٍو ػيى أهٍَخ 

 اىصالح 

 

 

ٍب حنٌ رسك  •
 اىصالح  ؟

 

 

 

 

 

 

حو اىْشبغ 
اىَصبحت 
 ىيدزس ؟
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