
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف تقييم مهارتي القراءة والكتابة األساسيتين ومعايير اللغة العربية

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الثاني ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثاني

روابط مواد الصف الثاني على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

كل مايخص االختبار التكويني لمادة اللغة العربية للصف الثاني يوم
الخميس 13/2/2020

1

قصص متنوعة للمساعدة في االمتحان فهم المقروء 2

ملف يحتوي اوراق عمل كل ما تحتاجه في الفصل الثاني من
أوراق عمل

3

تحميل كتاب الطالب 4

تحميل كتاب المدرّس 5
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تقييم مهارتي القراءة والكتابة األساسيتين ومعايير الصف الثاني
ةلبرنامج الدعم  األكاديمي ملستويات األداء الحرجة للطالب في مادة اللغة العربي

2021-2022

2قطاع 



و توضع احرفً يتم التقييم من خالل عرض الحروف بشكل ترتيب عشوائي و على الطالب تسميتها ونطقها حرًفا :%100يسمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة 
.حرف الصاد ينطق ص وليس صاد( املطلوب صوت الحرف. ) في استمارة التقييم28الدرجة من 
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ت خ ش د
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ق ط ث ع
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(.مباشر )التقييم لنطق الطالب -درجات10أسئلة وكل سؤال من درجة واملجموع من 10التقييم :ينطق أصوات الحروف نطًقا صحيًحا مع الحركات القصيرة واملدود

مي ط   دو ثو حو

ر   ق   سا كي ذ  



يقرأ  الطالب الحرف (.مباشر )التقييم لنطق الطالب -درجات10أسئلة وكل سؤال من درجة واملجموع من 10التقييم :يميز الصوت األول واألخير في الكلمات الثالثية
.مع نطقه بالحركة أو املد( سواء حرف قصير أو مد.)األول والحرف األخير فقط من الكلمة

ميزان   ت دور   أ مين   تاب   ك  د   ماج 

هام   س  غ زال   ق ْدر   ب حار   ش ْمس  



التقييم -درجات 10أسئلة ، وكل سؤال من درجتين واملجموع من 5تقييم  :يصنف الكلمات حسب اإليقاع (.قمر–مطر –الشجر )يميز الكلمات املشتركة في اإليقاع 
(.مباشر)لنطق الطالب

رْ  س ح  س عيد   قائ م   س ماء   اللَّْيل  

طْر  فاء   -م  ديد    -ص  النَّهار  -السَّْيل    -جاء   -صائ م   -ج 



التقييم -درجات 10أسئلة ، وكل سؤال من درجتين واملجموع من 5تقييم:املثالكما هو موضح في (سمر –قمر –مطر –شجر )ينش ئ كلمات تتشابه في اإليقاع 
(.مباشر)لنطق الطالب

ف طور   ع   م  ج  رْ  ق م  فاء   و  ك بير  

ذاء                      ن داء  :       مثال  ح 



التقييم لنطق -درجات 10أسئلة ، وكل سؤال من درجتين واملجموع من 5تقييم:املثالكما هو موضح في (تاب-كتاب )يحذف صوت، أو مقطع لتوليد كلمات جديدة 
(.مباشر)الطالب

س ة   ْدر  م  حاسوب   ب   الع  م  مال   ج  ديق   ص 

تاب                      تاب     أو   ك ت ب  :       مثال  ك 



التقييم -درجات 10أسئلة ، وكل سؤال من درجتين واملجموع من 5تقييم:املثالمن الحروف املوجودة كما هو موضح في يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة ليكون كلمات
.في مهارات الكتابة األساسية( 15رقم املعيار )يمكن االستفادة من هذا النشاط بتقييم مهارة الكتابة (. مباشر)لنطق الطالب

أ ب ج ر ع م

ر  :                        مثال  ع م 



(.مباشر)التقييم لنطق الطالب-درجات 10أسئلة ، وكل سؤال من درجتين واملجموع من 5تقييم  :.لفظًيايحلل الكلمات إلى أجزائها تحلياًل 
.في مهارات الكتابة األساسية( 14رقم املعيار )يمكن االستفادة من هذا النشاط بتقييم مهارة الكتابة 

ف ع   د  حاسوب   ب   الع  م  سار   ديق   ص 



(.مباشر)التقييم لنطق الطالب-درجات 10أسئلة ، وكل سؤال من درجة واملجموع من 10تقييم  :.يقرأ الكلمات البصرية قراءة سريعة

ه ــو   ع لى ن ْحن   ال أ ب  

كــان   نْ  لك  هــذه   أ ْنت   ه ــناك  



درجات وحل 6من ،قراءة النص(مباشر)، تقييم  قراءة نص قصير و وضع درجة القراءة املناسبة مع إجابة سؤالين على النص يقرأ نصوًصا قصيرًة بطالقة ويفهمها
.درجات10، واملجموع 4السؤالين من

ْسِئَلًة َكثيَرًة؟-1
َ
َل أ

َ
ملاذا ُيِحبُّ َحَمٌد أْن َيْسأ

ِصُف ِبها َحَمٌد؟-2 َفُة اّلتي َيتَّ ما الّصِ



ارة، وفي حين كانت قراءة للنص القرائي ويحسب عدد الكلمات التي قرأها الطالب بشكل صحيح  في الدقيقة  ويكتبها في االستم( الطالقة)يقيم املعلم قراءة  الطالب 
هذا الناتج في جاوز تفي الدقيقة األولى فقد *التي تحتها عالمة  إذا قرأ الطالب وتجاوز الكلمة . )الطالب أساًسا متعثرة يضع إشارة أن الطالب ال يتقن هذا املعيار

(كلمة24.)مصفوفة البرنامج

ة   ة  بالسَّعاد  م  فاط  ْري م  و  ْت م  ل  ش ع ر  ْنز  .  وعاد تا إلى الم 

*24

معايير الصف الثاني



فهًيا وتحسب درجتان قيم املعلم إجابات الطالب شي.يحدد العناصر الفنية كالشخصيات، واملكان والزمان، واألحداث الرئيسة مستخلًصا مغزاها، معبًرا عن رأيه فيها
.درجات10لكل سؤال واملجموع 

ْيَن كاَنْت َمْرَيُم وفاِطَمُة ؟-2
َ
أ

َكْيَف َعِرْفَت ذِلَك؟-3
ما َسَبُب َفْرَحِة مريَم وفاطمَة؟-4

ِب؟-5
َ
ِف األ ُيَك ِبَتَصرُّ

ْ
ما َرأ

ِة؟-1 ئيَسُة في الِقصَّ ْخِصيُة الرَّ َمِن الشَّ
األُب -وفاِطمُة                َمْرَيٌم -َمْرَيٌم                    


