
 

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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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع انيالث الصف
      التاريخ تقويم تجميعي للوحدة األولى لغتي المــــادة

      الحصة  التهيئة

  نفيذإجراءات الت األهداف 

 
 تكتب الطالبة الكلمات الناقصة أن  -

 تستخرج الطالبة ما هو مطلوبأن  -

 لالسمالطالبة  فعال مناسبا كتب أن ت -

 الذي يأتي بعده.

 .إنمستخدمة تؤكد الطالبة الجملة أن  -

صل الطالبة المقطع الساكن بما أن ت -

 يناسبه

أن تكتب جملة تصف فيها الموقف بعد -

 .مشاهدتها للصورة

أن ترتب الطالبة الكلمات لتكون جملة  -

 .صحيحة

كتابة ان تكتب الطالبة ما يملى عليها  -

 .صحيحة
 

 قراءة األسئلة 
 الحل فرديا من قبل الطالب/ة

 
 األسئلة :

 :أقرأ ثم أجيب  -1س
 مع مراعاة صحة الكتابة لنشيد بكتابة الكلمة الناقصة أكمل ا -1
 ستخرج من النشيد ما هو مطلوبأ -2
 كتب فعال مناسبا أ -3
 ستخدام )إن(ؤكد الجملة باأ -4

 أقرأ ثم أجيب:2س
 الملون بحرف مناسب مع تغير الحركاتغير الحرف أ-1
 صل المقطع الساكن بما يناسبهأ-2
 كتب جملة أصف فيها ما أفعله في كل موقف حسب الصورةأ-3
 أختار اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس-4

 رتب الكلمات لتكون جملة صحيحة أ -5
 أجيب حسب المطلوب : -3

 أكمل الجمل بالكلمات المناسبة 
 
 . (االختباري  -إلمالء  ) المنسوخ   ا

 

التصحححيم مححع تعايححا الطالبححات 

والنجححوم والعبححارات  بالححدرجات

 التشجيعية

 

للطالبحة التحي  عالجية خطة بناء

المهحارات المخققحة تتقن وفق لم 

 فيها


