
 

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                                  

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/2jurisprudence
https://www.almanahj.com/sa/2jurisprudence
https://www.almanahj.com/sa/2jurisprudence2
https://www.almanahj.com/sa/2jurisprudence2
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

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

تعسف انطبنت يأٌ 
انصٕز ٔيكتت 
 انكهًخ انًُبسجخ 

دنم انطبنت عهى يأٌ 
ٔجٕة انصالح كًب 
صهى انسسٕل صهى 

 هللا عهيّ ٔسهى
تعسف انطبنت يأٌ 

 خ انصالحصف
ركس انطبنت قجهخ يأٌ 

 انًسهًيٍ
ذا جيٍ انطبنت يبيأٌ 

فعم ثعد استقجبل ت
 انقجهخ 

جيٍ انطبنت يبذا يأٌ 
يفعم ثعد قساءح 

انفبتحخ ٔيب تيسس 
 يٍ انقسآٌ انكسيى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يبذا َقٕل إذا جهسُب 
 ثعد انسكعخ انثبَيخ؟

 
تتحقق أْداف اندزس يٍ خالل اإلجساءاد  انتبنيخ :أعسض  

ندزس أيبو  انطالة  يٍ خالل عسٔض انجٕز ،  حيث يٍ ا
خالل انعسض  يتعسف    انطالة عهى يبذا يفعم ثعد قساءح 

يبذا انتشٓد األٔل حيث أقٕو ثطسح األسئهخ عهى انطالة )
( ٔأستًع إلجبثبد ثعط انطالة ثى فعم ثعد استقجبل انقجهخت

 أيثم ذنك ثبنتطجيق انعًهي أيبو انطالة 
 

الة  يٍ خالل انشسح يبذا يفعم في ثقيخ صالتّ ثى أثيٍ نهط
َفعم في  انثبَيخٔيباألٔل ٔانقيبو نهسكعخ  في انسكعخ) فجعد 

ثقيخ صالتُب يثم يب فعهُبِ في انسكعتيٍ انسبثقتيٍ َٔقتصس 
عهى قساءح انفبتحخ دٌٔ قساءح شيء يٍ انقسآٌ ( ثى انجهٕس 

هللا  في آخس انصالح ٔقساءح انتشٓد َٔصهي عهى انُجي صهى
عهيّ ٔسهى ٔانسالو عٍ انيًيٍ ثقٕنُب انسالو عهيكى ٔزحًخ هللا 

ٔكرنك عٍ انيسبز (ثى أطجق ذنك عًهيب ٔاتبثع انطالة في 
 تطجيقٓى نرنك

 
ثى أقٕو ثًساجعخ سسيعخ نهدزس يٍ خالل طسح ثعط 

 األسئهخ انعبيخ ٔاالستًبع إلجبثبد انطالة

 
 
 

 ثبنتعبٌٔ يع يجًٕعتك 
 أجت :

 
 
 
 

ذاكستي أذكبز  أذكس يٍ
 انُٕو ٔانعطبس ؟

 
أدنم عهى 

ٔجٕة انصالح 
كًب صهى 

انسسٕل صهى 
 هللا عهيّ ٔسهى

يب صفخ 
 ؟انصالح

يب قجهخ انًسهًيٍ 
 ؟

يبذا تفعم ثعد 
 استقجبل انقجهخ ؟
يبذا تفعم ثعد 
قساءح انفبتحخ 

يسس يٍ ٔيب ت
 انقسآٌ انكسيى؟
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