
 

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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أُ ي٘ظخ   -1 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عرض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية
اىطبىت ّست اىْجي 

 ملسو هيلع هللا ىلص 
أُ يذدد اىطبىت  -2 

ٍنبُ ٗتبريخ  ٍ٘ىد 
صيى  هللا  اىْجي

أُ يتعرف  -3 عيئ ٗسيٌ .
اىطبىت عيى ثعط 
صفبت اىْجي صيى 

أُ يشبرك  -4 هللا عيئ ٗسيٌ . 
اىطبىت في دو 
أّشطة ٗأسئية 

أُ يعيٌ اىطبىت  -5 اىدرس 
 غيرٓ ٍب تعئَ

 
 
 
 
 
 

ددد  ٍنبُ ٗتبريخ  
ٍ٘ىد اىْجي صيى  هللا 

 عيئ ٗسيٌ .

تتذقق إٔداف اىدرس  ٍِ خاله 
 جراءات  اىتبىية : األّشطة ٗاإل

 
أثيِ ىيطالة ٍِ خاله  •

اىشرح ٗاىذ٘ار ٗعرض اىدرس ت 
 ّسجٔ ملسو هيلع هللا ىلص  :

 
يسبه اىَعيٌ اىطالة : أيِ  •

 ٗىد اىْجي ملسو هيلع هللا ىلص ٍٗتى ٗىد ؟ 
 

يتْبٗه اىَعيٌ  ٍع اىطالة  •
اىصفبت اىتي اشتٖر ثٖب اىْجي  

يصيى هللا عيئ ٗسيٌ ثيِ قٍ٘ٔ قجو 
 ىجعثة ا

أدث اىطالة عيى تعييٌ  •
 غيرٌٕ ٍب تعئَ في اىدرس  

 
اعرض أّشطة اىدرس  •

 أٍبً اىطالة ٗأستَع ىَشبرمبتٌٖ

 
 
 
 
 
 

ثبىتعبُٗ ٍع ٍجَ٘عتل 
ثعط  صفبت اىْجي  اذمر

 ملسو هيلع هللا ىلص

 
ت اىْجي ٗظخ  ّس -1 

 ملسو هيلع هللا ىلص 
ددد  ٍنبُ ٗتبريخ   -2 

ٍ٘ىد اىْجي صيى  هللا 
 عيئ ٗسيٌ .

 تق٘يٌ ذاتي -3 
 
 

 
 

 
 
 

 دو أّشطة اىدرس 
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