
 

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 مرحلة متوسطة اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/31                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة متوسطة في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/31ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة متوسطة في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/31ministry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة متوسطة اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade31                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 السعودية العربية المملكة 

 التعليم وزارة
(082) 

 الطائف للتعليم بمحافظة العامة اإلدارة
 التربوي اإلشراف إدارة/ البنات تعليم شؤون

 العربية اللغة قسم 

 
 املؤشر / فاعلية معاجلة املهارات األساسية للطالبات .

 ساسية يف اتساع الفروق الفردية التحصيلية للطالب  هى درجة التمكن من املهارات األساسية .فلسفة املؤشر / أحد األسباب األ
 
 

 انًياراث األساسيت نهًرحهت انًتٌسطت
 :ــ االستًاع1  
 يستخهص انفكرة انعايت ًاألفكار انرئيست.  /1  
 ) أحذاث / ًقائع / أعالو/ أياكن ( هإنيو ًيا يقرأ ع/ يحهم يا است2ً   
 :ــ انتحذث2   

 / يتحاًر يع يجًٌعتو.1    
 / يراعي يناسبت األدنت ًانشٌاىذ2    

  :ــ انقراءة3   
 / يقرأ قراءة جيريت يًثهت انًعني.1    
 / ينًي انخيال ًيقارنو بانحقيقي فيًا يقرأ.2    
 :ــ االتصال بًصادر انًعهٌياث  4   
 /يستخذو انًعجى نهٌصٌل نًعاني انكهًاث.1    
 :ــ انكتابت5    

 / انرسى انصحيح نهحرًف ًانكهًاث ًعالياث انترقيى .1      
 
 
 

 نسأل اهلل لكن التىفيك و السداد
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 السعودية العربية المملكة
 التعليم وزارة

(082) 
 الطائف ظةللتعليم بمحاف العامة اإلدارة

 التربوي اإلشراف إدارة/ البنات تعليم شؤون
العربية اللغة قسممكتب تعليم شرق 


