
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/2
https://www.almanahj.com/sa/2
https://www.almanahj.com/sa/2arabic
https://www.almanahj.com/sa/2arabic
https://www.almanahj.com/sa/2arabic1
https://www.almanahj.com/sa/2arabic1
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 رٌم باخشوٌن ( –نورة حداد  -الصفوف األولٌة ) مشاعل الشبٌلً –لغتً –المدربات المركزٌات  1

 

 

 مثال - التوضٌح رقمال المهارة

إعادة تنظيم مفرداث 
 جمهت.

35* 
 

  مرة أخرى  جملة الإعادة تنظٌم مفردات إعطاء جملة مفٌدة وٌطلب 
  .الجملةوٌطلب البداٌة بها فً (تلون المفردة أو ٌوضع تحتها خط )

  مكون أعبر الوحدة السادسة آداب التعامل : –مثال 

 أعٌد كتابة الجملة بطرٌقة أخرى مبتدئا بالكلمات الملونة :
 وزادنً فخرا به . تصرف والديأعجبنً 

 أعجبنً وزادنً فخرا به . تصرف والدي
 مكون أعبر الوحدة السابعة اتصاالت ومواصالت : - مثال 

  الجملة :أبدأ بالكلمات الملونة ، وأعٌد كتابة 
 السٌارة فً الركوب وحمل األمتعة . ٌستخدماإلنسان 
 اإلنسان السٌارة فً الركوب وحمل األمتعة . ٌستخدم

زيادة مفردة في 
 *36 جمهت.

  عدد –تامة المعنى ثم تزٌد التلمٌذة مفردة ) صفة تكون الجملة- 
 ( معطوفأو  -جار ومجرور

 مكون أعبرمن الوحدة الثالثة أحب وطنً : مثال 
  أتأمل الصورة وأكمل الفراغ : 

 ...........................أنا أحب علم بالدي و
 

ترتيب كهماث نبناء 
 *37 جمهت مفيدة.

  إعادة ترتٌبها لتكوٌن من التلمٌذة وٌطلب لجملة  كلمات مبعثرة
 .مفٌدة  جملة

  من الوحدة األولى أقاربً / مكون أعبر درس صلة الرحممثال 
  أرتب الكلمات ألكون جمال: 

 من . –المدرسة –ٌعود  -بصحبة–والده  –عمر 

إكمال عباراث 
قصيرة بكهماث من 
مكتسباته بحسب 

 انسياق

38 

 تعلمته من  مكتسبة من ما كتابتها بكلمات عبارة مكتوبة وإكمال
   بأسلوبها الخاص .مفردات أو كلمات أو جمل 

 من الوحدة األولى أقاربً كتاب النشاط   مثال: 
 : أكتب جملة أصف فٌها ما أفعله 

 إذا طلب أبً كوب ماء ........................
 من وحدة نباتات كتاب النشاط )أعبر( مثال: 
 ) أكتب ثالثة جمل مستخدما ) الشجرة: 

           

انكتابت عن بعض 
انصور انتي تشكم 

قصت قصيرة مراعيـًا 
 أحداثها. ترتيب

31 

  كتابٌا مع ترتٌب أحداث القصة قصة مصورة وتعبر عنها التلمٌذة
 بحسب الصور .

 من الوحدة الرابعة نباتات/ مكون أعبر ) درس عمر ٌزرع  مثال
 وٌتعلم(

  عن الصور التالٌة : –كتابة  –أتعاون مع من بجواري لنعبر 
 

 

 

 

 للصف الثانًالكتابٌة لمنهاج لغتً توضٌح وشرح مبسط لبعض المهارات 
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 مثال - التوضٌح رقمال المهارة

ترتيب جمم 
نبناء بسيطت 

 نص مترابط.
31 

  إعطاء جمل والمطالبة بترتٌبها إلنشاء نص إما بترقٌم الجمل مع
 الصور الدالة علٌها أو جمل فقط ثم كتابة النص بعد ترتٌب الجمل .

 ( من الوحدة الخامسة )آداب وسلوك  مكون أعبر -مثال 
 أكمل ترقٌم الجمل التالٌة ؛لتكوٌن نص مترابط .

 آخر أعبر من درس )إماطة األذى عن الطرٌق ( مثال 
 أضع الرقم المناسب عن ٌمٌن كل جملة ؛ألكون نصا :

 

إعادة تنظيم 
جمم نص 

 بسيط.

42 
 

  إما بإعطاء كلمات وٌأتً بمرادفها ثم ٌعٌد تنظٌم جملة  النص، أو
 إعطاء كلمات وٌعٌد ترتٌبها لٌكمل جملة أخرى فً النص .

 /مكون أعبر الوحدة الثامنة أحب العمل درس المخترع  مثال
 الصغٌر :

  بمحاكاة المثال األول أكمل كل جملة مع االستعانة  بالكلمات
 المدونة بٌن القوسٌن .

أراد عمر أن ٌثبت لصدٌقة حازم أنه قادر على ) طائرة ، صناعة ، 
 تطٌر(

 مالحظة بقٌة الجمل تكمل نصا .
 آخر أعبر من درس )إماطة األذى عن الطرٌق ( مثال 

 أضع الرقم المناسب عن ٌمٌن كل جملة ؛ألكون نصا :
 بعد ترتٌب الجمل ٌعٌد تنظٌمها وكتابتها لتكوٌن نص بسٌط .

 

إغناء اننص 
 43 بجمهت جديدة.

 من خالل جملة جدٌدة من (  او توسٌع  إغناء النص )أي إضافة
 معجمه ومن مكتسباته السابقة 

  مكون أعبر كتاب النشاط الوحدة السابعة الحاسوب مثال/ 
 : أستعٌن بالصور لتوسٌع العبارات التالٌة 

إن الحاسوب جهاز ٌجمع بٌن المتعة والفائدة ،فعن طرٌقه أستمع وأحفظ 
 .......................و.........................و.....................

 الخامسة آداب االستئذان :/ مكون أعبر الوحدة ومثال آخر 
 : أكمل النص بجملة أوضح فٌها أدبا من آداب االستئذان 

 قبل أن أدخل حجرة أختً ، ٌجب علً أن :
................................................................................. 

 


