
 

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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أى يتعرف  -1 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عرض الدرس التهيئة )الرتكيز( ميةالنتاجات التعل

الطبلت على عظن 
هحجة  الٌجي صلى 
أى يجيي الطبلت   -2 هللا عليَ ّسلن   
أعظن الْاججبت  
أى يستدل  -3 على مل هسلن  

الطبلت على أُوية 
هحجة الٌجي صلى هللا 

أى يشبرك  -4 عليَ ّسلن  
الطبلت في حل 
أًشطة ّأسئلة 

أى يعلن الطبلت  -5 الدرس 
 غيرٍ هب تعلوَ

 
 
 
 

لوبذا فرح الصحبثة 
رضْاى هللا عليِن 
ثقْل الرسْل صلى 
هللا عليَ ّسلن  الورء 

 هع هي أحت  

تتحقق أُداف الدرس  هي خالل 
 األًشطة ّاإلجراءات  التبلية : 

أثيي للطالة هي خالل  •
ار ّعرض الدرس الشرح ّالحْ

 عظن هحجة  الٌجي ملسو هيلع هللا ىلص   
 

الطالة :هب أُوية  اسبل •
ٌبقش اإلجبثة  تهحجة الٌجي ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ ثن 
 هعِن 

 
يعرض الوعلن الدليل أهبم  •

الطالة ّيرددٍ ّيطلت هي الطالة 
 ترديدٍ 

أحث الطالة على تعلين  •
 غيرُن هب تعلوَ في الدرس  

 
أًشطة الدرس اعرض  •

 أهبم الطالة ّأستوع لوشبرمبتِن

 

 
 
 
 

ثبلتعبّى هع هجوْعتل 
اذمر أُوية هحجة الٌجي 

 ملسو هيلع هللا ىلص  

هب ُْ  عظن هحجة   -1 
الٌجي صلى هللا عليَ 

 ؟ّسلن   
ثيي   أعظن  -2 
على مل  الْاججبت 

 هسلن  
استدل  على أُوية  -3 

هحجة الٌجي صلى هللا 
شبرك  في حل  -4 عليَ ّسلن  

 أًشطة ّأسئلة الدرس 
 تقْين ذاتي -5 

 

 

 

 

 

 

 حل أًشطة الدرس

   توقيع املشرف:   توقيع قائد/ة الكشم:


