
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

2/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

* 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 الثاني  اضغط هنا                                   

 https://www.almanahj.com/sa/2arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أ. عبد اهللا الحجي اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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الدرس الثاني 
النص القرائي : املكون 
عبدالله احلجي . أ

https://t.me/abdalhejji2


https://t.me/abdalhejji2


https://t.me/abdalhejji2


(  السادسة )رقم الوحدة ❖
التعاملآداب❖
اجتاهات وقيم : اجملال ❖
األخضر:اللون❖



القوانني الصفية 

https://t.me/abdalhejji2


االستماع -
القراءة-
التراكيب اللغوية -
والقيماالجتاهات-

:املهارات املستهدفة 

https://t.me/abdalhejji2


.صامته لفهم املقروء قراءة النص قراءة 

القراءة اجلهرية 

نضع خطاً حتت الكلمات الغامضة 

نحدد عالمات الترقيم املوجودة في النص 

:  سوف نتعلم هذا اليوم 



.نقرأ النص قراءة صامتة لفهم املقروء-
.قراءة املعلم قراءة جهرية -
.نضع خطا حتت الكلمات الغامضة -
.نحدد عالمات الترقيم املوجودة في النص -

ماذا سنفعل ؟

https://t.me/abdalhejji2


ما الذي تتحدث عنه الصورة ؟

صلى الله عليه وسلم االقتداء برسولنا الكرمي –الصدق واالعتراف باخلطأ :القيم

https://t.me/abdalhejji2


(68–67–66) صفحات الدرس 

https://t.me/abdalhejji2


.املطلوب القراءة الصامتة للنص 
نضع خطاً حتت الكلمات الغامضة وعالمات الترقيم 

66النص القرائي ص 

https://t.me/abdalhejji2


.املطلوب القراءة الصامتة للنص 
نضع خطاً حتت الكلمات الغامضة وعالمات الترقيم 

67النص القرائي ص 

https://t.me/abdalhejji2


نضع خطاً حتت الكلمات الغامضة وعالمات الترقيم 

68النص القرائي ص 

https://t.me/abdalhejji2


:الكلمات الغامضة والظواهر اللغوية فيها 

الْكُرَةِالِيَلعَبُواجْتَمَع

عَالِيّازُجَاجَمُتَوَعِّدًا

الند القصير والطويل –التنوين –التاء املربوطة –اجلمع واملفرد –املقطع الساكن 

https://t.me/abdalhejji2


.وضع خط حتت عالمات الترقيم املطلوب 

66النص القرائي ص 

https://t.me/abdalhejji2


.وضع خط حتت عالمات الترقيم املطلوب 

67النص القرائي ص 

https://t.me/abdalhejji2


.وضع خط حتت عالمات الترقيم املطلوب 

68النص القرائي ص 

https://t.me/abdalhejji2


عالمات الترقيم في الدرس 

نقطتان رأسيتان النقطة التعجب

ةالفاصلة املنقوطاالستفهام الفاصلة 

القرائيالنص 

https://t.me/abdalhejji2


:االجتاهات والقيم التي تعلمنا اليوم 

.  االعتراف وقول الصدق 

.  العفو والتسامح 

.صلى الله عليه وسلم االقتداء بالرسول 

https://t.me/abdalhejji2


إلى اللقاء مع درس قادم   
شاء الله إن 

عبدالله احلجي . أ

https://t.me/abdalhejji2

