
 

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

 
  

أُ ٌذفظ اىطبىت 
 دػبء االستفتبح

 
أُ ٌجٍِ اىطبىت ٍتى 

ٌق٘ه دػبء 
 ؟االستفتبح 

 
أُ ٌجٍِ اىطبىت ٍب 
ٌق٘ه ػْذ اىشفغ ٍِ 

 اىشم٘ع

 
 
 
 

ٕو أقشأ شٍئب ٍِ 
اىقشآُ ثؼذ اىفبتذخ  
فً اىشمؼتٍِ اىثبىثخ 

 ٗاىشاثؼخ ؟

 
تتذقق إٔذاف اىذسس ٍِ خاله اإلجشاءاد  اىتبىٍخ 

أٍبً اىطالة ٍِ خاله ػشٗض اىج٘س ،  :أػشض  اىذسس 
دٍث ٍِ خاله اىؼشض ٌتؼشف اىطالة ػيى دػبء 
االستفتبح فأقً٘ ثسؤاه اىطالة ػْٔ ٗأخشج طبىت 

ىقشاءتٔ أٍبً صٍالئٔ ٗأطيت ٍِ اىطالة تصذٍخ اىخطأ 
اىزي ٌقغ فٍٔ ثٌ أمتجٔ ػيى اىسج٘سح ) سجذبّل اىيٌٖ 

 ك( ٗثذَذك ٗتجبسك اسَل ٗتؼبىى جذك ٗال إىٔ غٍش
  

ثٌ أثٍِ ىيطالة  ٍِ خاله اىششح ٍتى ّق٘ه دػبء 
 االستفتبح فْذِ ّق٘ه دػبء االستفتبح ثؼذ تنجٍشح اإلدشاً 
ثٌ أّبقش اىطالة  د٘ه ٍب ٌق٘ه ػْذ اىشفغ ٍِ اىشم٘ع 
ٕٗ٘ ق٘ىْب سَغ هللا ىَِ دَذٓ سثْب ٗىل اىذَذ ( ٗاّجٔ 
ٍبً اىطالة إىى إٍَٔخ دَذ هللا فً مو أد٘اىْب ٍثو ػْذ اىق

ٍِ اىًْ٘ ٗػْذ اىفشاؽ ٍِ األمو ٗػْذ استجبثخ اىذػبء 
 ٗغٍش رىل

 
ثٌ أقً٘ ثَشاجؼخ سشٌؼخ ىيذسس ٍِ خاله طشح ثؼط 

 األسئيخ اىؼبٍخ ٗاالستَبع إلجبثبد اىطالة

 
 

 ثبىتؼبُٗ ٍغ ٍجَ٘ػتل 
 أجت :

 
 

أرمش ىَبرا دث اإلسالً 
 ػيى اىْظبفخ ؟
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