
 

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( عرض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 
 

أُ يعذد اىطبىت 
 ّواقط اىوظوء

 
اىطبىت ٍبرا  أُ يجيِ

يفعو إرا اّتقط 
وظوؤٓ ثأدذ 
 ّواقط اىوظوء

 
أُ يذو اىطبىت 

 اىتقويٌ

 
 
 
هو يجوز  

ىي أُ أّبً ثٌ أقوً 
وأصيي دوُ أُ 

 أتوظأ ؟

  
تتذقق أهذاف اىذرس ٍِ خاله اإلجراءاد  اىتبىيخ 
:أعرض  اىذرس أٍبً  اىطالة  ٍِ خاله عروض 

ة اىجور ،  ديث ٍِ خاله اىعرض  يتعرف    اىطال
 عيى ّواقط اىوظوء

وهي : اىخبرج ٍِ اىسجيييِ) مبىجوه واىغبئػ واىريخ ( 
 واىْوً وأمو ىذٌ اإلثو

ثٌ أثيِ    ىيطالة  ٍِ خاله اىشرح ٍبرا يفعو إرا 
 اّتقط وظوؤٓ ثأدذ ّواقط اىوظوء

 وهو وجت إعبدح اىوظوء إرا أراد اىصالح
ثٌ أقوً ثَراجعخ سريعخ ىيذرس ٍِ خاله غرح ثعط 

 اىعبٍخ واالستَبع إلجبثبد اىطالة  األسئيخ
ثٌ أقسٌ اىفصو ىَجَوعتيِ ىيتعبوُ أفراد مو ٍجَوعخ 
في دو اىتقويٌ  مبآلتي : يجيِ اىطالة ٍبرا يفعيوُ إرا 
توظأوا ثٌ قعوا اىذبجخ قجو أُ يصيوا ) هو يصيوُ 
أً يعيذوُ اىوظوء ثٌ يصيوُ( ثٌ يرسٌ اىطالة دائرح 

اىجوه  –اىغبئػ  –اىريخ  –دوه اىنيَخ اىَختيفخ ) اىْوً 
 ( واتبثع وأصذخ

 
 

 ثبىتعبوُ ٍع ٍجَوعتل 
 أجت :

 
 
 

أرمر دىيو عيى أجر 
 زيبرح اىَريط ؟

 
عذد ّواقط 

 ؟اىوظوء

 
ٍبرا تفعو إرا • 

اّتقط وظوؤك 
ثأدذ ّواقط 

 ؟اىوظوء

 

أجت : ارسٌ 
دائرح دوه اىنيَخ 

 –اىَختيفخ ) اىْوً 
 –اىغبئػ  –اىريخ 

 اىجوه (

 

 

 

 

 

 

دو اىْشبغ 
اىَصبدت 
 ىيذرس ؟

   توقيع املشرف:   توقيع قائد/ة الكشم:


