
 

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 التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/2unification2                   

* 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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/2
https://www.almanahj.com/sa/2
https://www.almanahj.com/sa/2unification
https://www.almanahj.com/sa/2unification
https://www.almanahj.com/sa/2unification2
https://www.almanahj.com/sa/2unification2
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 
أى ٌتعسف  -1 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عرض الدرس التهيئة )الرتكيز( ات التعلميةالنتاج

الطبلت على حبل  
الٌبس قجل اإلسالم 
هي حٍث التْحٍد 

ٌحدد الطبلت   -2 ّالشسك  
الِدف الري هي 
أجلَ أزسل هللا 

أى ٌستدل  -3 السسل 
الطبلت على الِدف 

 دمح هللاهي إزسبل 
أى ٌشبزك  -4 . ملسو هيلع هللا ىلص

الطبلت فً حل 
أًشطة ّأسئلة 

أى ٌعلن الطبلت  -5 الدزس 
 غٍسٍ هب تعلوَ

 
 
 
 
 

لوبذا أزسل هللا 
 السسل .

 

 
تتحقق أُداف الدزس  هي خالل 
 األًشطة ّاإلجساءات  التبلٍة : 

أثٍي للطالة هي خالل  •
الشسح ّالحْاز ّعسض الدزس 

إلسالم هي حٍث حبل الٌبس قجل ا
 التْحٍد ّالشسك  

ٌسبل الوعلن الطالة :لوبذا  •
أزسل هللا السسل ؟ ثن ٌٌبقش الوعلن 

 اإلجبثة  هعِن 
ٌعسض الوعلن الدلٍل أهبم  •

الطالة ٌّسددٍ ّتطلت هي الطالة 
 تسدادٍ 

أحث الطالة على تعلٍن  •
 غٍسُن هب تعلوَ فً الدزس  

 
اعسض أًشطة الدزس  •

 توع لوشبزمبتِنأهبم الطالة ّأس

 

 
 
 
 

ثبلتعبّى هع هجوْعتل 
اذمس الِدف الري هي 
 أجلَ أزسل هللا السسل

مٍف مبى  حبل   -1
الٌبس قجل اإلسالم هي 

 حٍث التْحٍد ّالشسك  
 
حدد   الِدف الري  -2 

هي أجلَ أزسل هللا 
  السسل

استدل  على الِدف  -3 
الِدف هي إزسبل هي 

هللا دمح صلى هللا علٍَ 
شبزك  فً حل  -4 ّسلن.

 أًشطة ّأسئلة الدزس 
 
 تقٌْن ذاتً -5 

 
 
 
 
 
 

 حل أًشطة الدزس

   توقيع املشرف:   توقيع قائد/ة الكشم:


