
 

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 لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/2arabic1                   

* 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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 السعودية العربية المملكة
 والتعليم التربية وزارة

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان
 ص بإسكان الحصمةالعا بنت فهدة األميرة ابتدائية مدرسة

 اللغة العربيةالمادة : 
 )أ( ثانيالصف : 

 األولالفصل الدراسي : 
 األولىالفترة : 

 
 .............................................. :  اسم الطالبة

 : الدراسي األول ( الفصل االختبار القبليمعالجة المهارات األساسية ) 

 ( كلمة. 20 -10يكتب نصوصا قصيرة في حدود )
  % 100 للمعيار  متقنة
  % 100 من أقل  إلى%  90 من  للمعيار  متقنة
  % 90 من أقل  إلى%  80 من  للمعيار  متقنة
  % 80 من أقل  للمعيار متقنة غير

 (  80-70يقرأ نصًّا مشكوال عدد كلماته )
  % 100 للمعيار  متقنة
  % 100 من أقل  إلى%  90 من  للمعيار  متقنة
  % 90 من أقل  إلى%  80 من  للمعيار  متقنة
  % 80 من أقل  للمعيار متقنة غير

    

 
   

 

   

 ينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة
  % 100 للمعيار  متقنة
  % 100 من أقل  إلى%  90 من  للمعيار  متقنة
  % 90 من أقل  إلى%  80 من  للمعيار  متقنة
  % 80 من أقل  للمعيار متقنة غير

 يرتب كلمات  لبناء جملة مفيدة. 
  % 100 للمعيار  متقنة
  % 100 من أقل  إلى%  90 من  للمعيار  متقنة
  % 90 من أقل  إلى%  80 من  للمعيار  متقنة
  % 80 من أقل  للمعيار متقنة غير

 
   

 

 
   


