
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35teachers                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدرسين الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35teachers1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 هقىهبت الدرس النبجخ  ىع ـــــــــــــاملىض بدةــامل صةــاحل الخميس ألازبعاء الثالثاء ثىينإلا ألاحد ىمـــالي

 /  ت/ح
 

/ / / /    
........................................
........................................ 

 تثبيت العقيدة / 
................................................................................................... 

 /الربط بالواقع 

.................................................................................................. 
       ف ــالص

  التهيئة
    كصت صوز  ملطع فديو   طسح مشكلت  حديث(  -عي ) كسآنهص شس دواز  أجمثيل  عسض فيلم حعليم  )        ( وشاط زكمعمل وزاق أ..............................أخسى  

 أصئلة التقىين جراءات حتقيق اهلدفإ األهداف
 
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 

    هموذج فسايس       ًمخطط ف              خسائط معسفيت 
    وشساث معسفيت مساحع علميت           وزاق عملأ 
  عسوض جلديميت   وسائط سمعيت    الم حعليميت                 أف 
لعاب جسبويتأ         عيىاث ومجسماث                       زسوم 
  املصحف              الاسخلسائيت     اطيتالاسخيب                         

                                       مىظم الفوزماث 
 

 
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................

......................................................................................... 
........................................................................................ 

اصرتاتيجيبت التدريش 
 والتعلن النشط

 الخعلم الخعاووي الخلويم البىائيالخفكير الابداعي الاسخلصاء البحث والاسخكشاف الخسائط الرهىيت لعب ألادوازحل املشكالث  حسكو                           

 الطاولت املسخديسة العصف الرهنيادلي بالخدزيس الخالخفكير الىاكد  هموذج فسايسلوحاث الاخخيازكسان  جدزيب ألاافر املفخوحت           معتى الكلمت الىو
  أخسى......................................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................…....أخسى مساحع ودوزياث فيلم حعليمي لوحاث وزسوماث صوز وهماذج وعيىاث  حهاش حسجيل أحهصة عسض  تقنيبت التعلن

وزكت عمل    دائيتأمهماث املطوياث ملف إهجاش   سلم الخلديسالسصد والشطب كائمتألاوشطت الخدزيباث املالحظت ألاحوبت ألاسئلت و  أصبليب التقىين وأدواته
خسى أ............................................................................................................................................................................................................................... ............... 

  يعتود قبئدة املدرصة   الىاجب املنزيل خسى أ وزاق عملأ  سئلت شفهيت أ خسائط معسفيت   التقىين النهبئي      



 

 


