
 

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 المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة المناهج الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/23                   

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

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

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
 مكتب التعليم بخميس مشيط

 ابتدائية زيد بن حارثة للطفولة املبكرة

 

 {فنية/فقه/توحيد/قرآن كريم/لغتي}مادة  
 للصف الثاني االبتدائي الفصل الدراسي الثاني 

 هـ 1442/1441العام الدراسي 

 قائدة املدرسة                 إعداد املعلمة                                   
 

 حصة آل زيارة                 عزيزة إبراهيم حوفان آل شرف  



 الفاقد التعليمي
من معارف ومهارات { الطالب}هو  قياس ما فقده املتعلم 

 التحصيل الدراس ي في الفصل الدراس ي خالل فترة التعليم عن ُبعد



 مهارات مادة لغتي
  

 للصف الثاني االبتدائي



ا  يقرأ نصًّ
مشكوال عدد 

 (80-70)كلماته 

يكتب نصوصا 
قصيرة في حدود 

 .كلمة(  20 -10)

استظهار 
 األناشيد املقررة 

يكتشف داللة 
الكلمات الجديدة 
من خالل الترادف 

 والتضاد 

ينسخ نصوصا 
قصيرة في حدود 
سطرين إلى ثالثة 
 أسطر مشكولة 

يرتب كلمات  
لبناء جملة 

 .مفيدة
يستنتج املعنى 
 العام  ملا يقرأ



 لمادة لغتي للصف الثاني االبتدائي

 والمهاريعالج الفاقد التعليمي 



 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 ورقة عمل

 االستماع للنص اضغط هنا

ح النص  شر

 حل األسئلة

 تقييم ختام  

 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 تقييم ختام  

 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 ورقة عمل

 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 ورقة عمل

 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 ورقة عمل

 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 ورقة عمل

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 اضغط هنا

 االستماع للنص

ح النص  شر

 حل األسئلة

 تقييم ختام  

آداب 
 الزيارة

الجمل 
 والسيارة

إماطة 
 األذى

وسائل 
 االتصال

الرسول 
  
 (1)قدوت 

أحب أن 
 أكون

الرسول 
  
 (2)قدوت 

الطبيبة 
 نورة

 اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=iGK5C6bozz0
https://www.youtube.com/watch?v=qHqfUhoPBp4
https://www.youtube.com/watch?v=U9I2-qx8g4c
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://www.youtube.com/watch?v=W4h3-gIBRS8
https://www.youtube.com/watch?v=QrZhglK6Wp8
https://www.youtube.com/watch?v=caFckCy09WA
https://www.youtube.com/watch?v=3JIkMkYC-Lc
https://www.youtube.com/watch?v=jKSj-bXzxjE
https://www.youtube.com/watch?v=f0TaeCMxrEk
https://www.youtube.com/watch?v=xI9LPAwTCKU
https://www.youtube.com/watch?v=CGoOJpGviCk
https://www.youtube.com/watch?v=hEkATklqFIA
https://www.youtube.com/watch?v=TKza_qiefMA
https://www.youtube.com/watch?v=lRMxuLkpDvA
https://www.youtube.com/watch?v=sovM-iKb7bs
https://www.youtube.com/watch?v=ecAE4Vlj5XU
https://www.youtube.com/watch?v=GIE4G9W3o2o
https://drive.google.com/file/d/1tiF9BXUPqFuN2fhB3wH9l_Ldh3KGWQUr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Tt3pHc6H8hU
https://www.youtube.com/watch?v=Yt_dPZ5QVpU
https://www.youtube.com/watch?v=y4as9iahTPw
https://www.youtube.com/watch?v=H3w6remYKMY
https://www.youtube.com/watch?v=AZWSWfXZtMA
https://www.youtube.com/watch?v=DwxDP0veC5o
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html
https://top4top.io/downloadf-18872pb7y1-docx.html


المراجعة 
 القرائية

حل كتاب 
 لغت   

خطة عالجية 
 للضعفاء

وع  مشر
 انطالق

https://drive.google.com/file/d/1f1eAfJN3PKk_7SsU2k-7su9AgxQLkbIl/view
https://drive.google.com/file/d/1f1eAfJN3PKk_7SsU2k-7su9AgxQLkbIl/view
https://drive.google.com/file/d/1Bh8KR4tWQKYLzYsonQE55MFFMOGSUXLA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bh8KR4tWQKYLzYsonQE55MFFMOGSUXLA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tYn0zA8X26FkxhFo-Y15wO0-GnBCMQ3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tYn0zA8X26FkxhFo-Y15wO0-GnBCMQ3G/view?usp=sharing


نتائج االختبار 
 التشخيص  

االختبار 
 التشخيص  

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UN0pTREdFRUtKS01DWFcyMTRYWkhKVzhUNC4u&AnalyzerToken=wYydhrImOTUT2x7OLTJqXJZCK7eRYldM
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UN0pTREdFRUtKS01DWFcyMTRYWkhKVzhUNC4u&AnalyzerToken=wYydhrImOTUT2x7OLTJqXJZCK7eRYldM
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UN0pTREdFRUtKS01DWFcyMTRYWkhKVzhUNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UN0pTREdFRUtKS01DWFcyMTRYWkhKVzhUNC4u


 مهارات مادة القرآن الكريم
  

 للصف الثاني االبتدائي



حفظ وتالوة 
 السور املقررة

االنطالق وعدم 
 التردد في القراءة

التعرف على 
أماكن اآليات التي 

 تقرؤها



 الثاني االبتدائيالقرآن الكريم للصف لمادة 

 والمهاريعالج الفاقد التعليمي 



سورة 
 المطففي   

 سورة عبس

 سورة االنفطار
سورة 
 االنشقاق

سورة  سورة التكوير
 النازعات

https://www.youtube.com/watch?v=zD6IytcWaps
https://www.youtube.com/watch?v=zD6IytcWaps
https://www.youtube.com/watch?v=aerJg5CzOxA
https://www.youtube.com/watch?v=lG5h0tvt-iY
https://www.youtube.com/watch?v=OUx0Vmv3UMY
https://www.youtube.com/watch?v=OUx0Vmv3UMY
https://www.youtube.com/watch?v=YZnmOMzW09k
https://www.youtube.com/watch?v=PWsBa12DjkU
https://www.youtube.com/watch?v=PWsBa12DjkU


 مهارات مادة التوحيد
  

 للصف الثاني االبتدائي



ذكر ملاذا خلقنا 
 هللا مع الدليل

بيان حقوق النبي 
 مع الدليل 

ذكر معنى العبادة 
 ودليلها وأمثلتها

بيان صفات 
وما  الرسول 

تتضمنه مع 
 الدليل

ذكر الحكمة من 
مع  إرسال محمد 
 الدليل

بيان ما يجب على 
املسلم نحو 

القرآن العظيم 
 .مع الدليل



 لمادة التوحيد للصف الثاني االبتدائي

 والمهاريعالج الفاقد التعليمي 



مراتب 
 الدين

أركان 
 اإليمان

 اإلحسان

 أركان اإلسالم

https://youtu.be/nFKJ9HP8Ko4
https://youtu.be/nFKJ9HP8Ko4
https://youtu.be/8i6In2CAdlM
https://youtu.be/8i6In2CAdlM
https://youtu.be/t9Noxyf56Nw
https://youtu.be/WrTILY7B91U


نتائج االختبار 
 التشخيص  

االختبار 
 التشخيص  

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNlNOVkU5SkJMWjQ1R00zWFJOMzdESkIySy4u&AnalyzerToken=ivwIYsLkYHzne7gUuJ1zKyZFWXg3iiHb
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNlNOVkU5SkJMWjQ1R00zWFJOMzdESkIySy4u&AnalyzerToken=ivwIYsLkYHzne7gUuJ1zKyZFWXg3iiHb
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNlNOVkU5SkJMWjQ1R00zWFJOMzdESkIySy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNlNOVkU5SkJMWjQ1R00zWFJOMzdESkIySy4u


 مهارات مادة الفقه
  

 للصف الثاني االبتدائي



يطبق آداب 
املصافحة والسالم 
والتبسم والحديث، 

 واحترام الكبير

تطبيق آداب 
النظافة في 

 .املالبس واملكان

حفظ األذكار 
الشرعية عند دخول 

املسجد واملنزل 
 والخالء والخروج منها

املحافظة على آداب 
العطس وحفظ 

الذكار الشرعية عند 
 العطاس والنوم

تطبيق آداب 
 النظافة في البدن

التأدب بآداب 
 األكل والشرب

املحافظة على 
املمتلكات العامة 

 والخاصة



ذكر فروض 
 الوضوء

معرفة أن الصالة 
هي الركن الثاني من 

أركان اإلسالم 
 والدليل على ذلك

التفريق بين 
الترتيب واملواالة 

 في الوضوء

تطبيق الوضوء 
عملًيا بصورة 

 صحيحة

اقض  ذكر نو
 الوضوء

تطبيق صفة 
الصالة تطبيًقا 

 صحيحصا

ذكر األعضاء 
السبعة التي 
يجب السجود 

 عليها



 لمادة الفقه للصف الثاني االبتدائي

 والمهاريعالج الفاقد التعليمي 



فروض 
 الوضوء

أهمية 
 الصالة

 صفة الصالة

نواقض 
 الوضوء

https://youtu.be/EcVJM54xC7Y
https://youtu.be/EcVJM54xC7Y
https://youtu.be/EYBkWq2eoHQ
https://youtu.be/EYBkWq2eoHQ
https://youtu.be/edL3W38ODd4
https://youtu.be/1AhPExf8q6s
https://youtu.be/1AhPExf8q6s


نتائج االختبار 
 التشخيص  

االختبار 
 التشخيص  

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNU5YT0pWTUkzVkI2STIxMktLQzRTRUNBRi4u&AnalyzerToken=jRA7EmAEVB1CPn8e7lLUNhSeBmbI2lwF
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNU5YT0pWTUkzVkI2STIxMktLQzRTRUNBRi4u&AnalyzerToken=jRA7EmAEVB1CPn8e7lLUNhSeBmbI2lwF
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNU5YT0pWTUkzVkI2STIxMktLQzRTRUNBRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mnR-H370zUOmdAWktpBqYgmKp1bM44BDg9J_YJiMwS5UNU5YT0pWTUkzVkI2STIxMktLQzRTRUNBRi4u


 مهارات مادة الفنية
  

 للصف الثاني االبتدائي



التعرف على أنواع 
الزخرفة اإلسالمية 

 وأوضاعها

وصف القطع 
اليدوية املنسوجة 
 .في التراث الشعبي 

استكشاف القيم 
الجمالية للقطع 

 .املطبوعة  



 لمادة الفنية للصف الثاني االبتدائي

 والمهاريعالج الفاقد التعليمي 



حل 
تدريبات 
 الكتاب

تشكيالت 
 لونية حرة

األلوان 
 المحايدة

األلوان الدافئة 
 والباردة

https://www.youtube.com/watch?v=Oal7Tu3eqAc
https://www.youtube.com/watch?v=Oal7Tu3eqAc
https://www.youtube.com/watch?v=Oal7Tu3eqAc
https://www.youtube.com/watch?v=Dedi6tAtOFs
https://www.youtube.com/watch?v=Dedi6tAtOFs
https://www.youtube.com/watch?v=_ndCCT6E3Zo
https://www.youtube.com/watch?v=_ndCCT6E3Zo
https://www.youtube.com/watch?v=J_3dTR7oclY
https://www.youtube.com/watch?v=J_3dTR7oclY



