
 

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 ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/30arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اسم الطالب م
 سالمت النطم
صحت مخارج 

 الحروف
 مستوى الصوث

 سرعت الصوث
 ) الاهطالق (

 اللراءة املشكولت
)هطم الكلمت 
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 درجاث .(  5إلى  1)  في مستىي جحلم عناصر البطاكت من الطالب من كبل املعلم   يليم : جفسيراث
 .سالمت النطم  : كدرة الطالب على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحت 

 معه جميع الطالب في الفصل ....مستىي الصىث:  كدرة الطالب على اللراءة بمستىي يس 

 .سرعت الاهطالق: كدرة الطالب على كراءة متىازهت في السرعت بما يحلم الفهم له ولسمالئه، دون جلعثم أو جردد  

 .اللراءة املشكىلت : كدرة الطالب على هطم الكلماث مضبىطت بالشكل صرفًيا في بنيت الكلمت، وهحىًيا في أواخرها 

  الطالب على جنىيع صىجه بحسب ما جتطلبه الجمل في النصىص امللروءة في الاستفهام والتعجب والدعاء والتفضيل وغيرها ...جمثيل املعنى: كدرة 

  ،ن منفصلتين، وال يفصل بين عبارجين مرجبطين مثالً فال يصل بين فلرجصحت الىكف والىصل: كدرة الطالب على جفعيل ومراعاة عالماث التركيم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اململكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

 إلادارة العامت للتعليم بمحافظت جدة

 إدارة إلاشراف التربوي  –الشؤون التعليميت 

 كسم اللغت العربيت

 (   في مادة لغتي الجميلت استمارة جلىيم اللراءة ) ألاداء اللرائي

 هـ1441 ....................الفصل الدراس ي   الثاهيت         الفترةألاولى        الفترة   الصف .....................  )        (   

 ................................................................................................................../ معلم املادة 

 التوكيع / 

 كائد املدرست /..,..........................................................................................................

 التوكيع /



 
 
 
 
 

 

 اسم الطالب م
 سالمت النطم
صحت مخارج 

 الحروف
 مستوى الصوث

 سرعت الصوث
 ) الاهطالق (

 اللراءة املشكولت
)هطم الكلمت 

 مضبوطت بالشكل(

 جمثيل املعنى
)جطبيم ألاساليب 

 اللغويت(

صحت الوكف 
 والوصل

) مراعاة عالماث 
 التركيم (

 الدرجت
 الكليت

 الدرجت الكليت
 ÷6 

5 5 5 5 5 5 03 5 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

11          

 ( درجاث . 5إلى  1يليم  الطالب من كبل املعلم في مستىي جحلم عناصر البطاكت من  )  : جفسيراث
 .سالمت النطم  : كدرة الطالب على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحت 

 .... مستىي الصىث:  كدرة الطالب على اللراءة بمستىي يسمعه جميع الطالب في الفصل 

 .سرعت الاهطالق: كدرة الطالب على كراءة متىازهت في السرعت بما يحلم الفهم له ولسمالئه، دون جلعثم أو جردد  

 لراءة املشكىلت : كدرة الطالب على هطم الكلماث مضبىطت بالشكل صرفًيا في بنيت الكلمت، وهحىًيا في أواخرها.ال 

 جمثيل املعنى: كدرة الطالب على جنىيع صىجه بحسب ما جتطلبه الجمل في النصىص امللروءة في الاستفهام والتعجب والدعاء والتفضيل وغيرها ... 

 ن منفصلتين، وال يفصل بين عبارجين مرجبطين مثالً فال يصل بين فلرجلطالب على جفعيل ومراعاة عالماث التركيم، صحت الىكف والىصل: كدرة ا  

 
 
 
 
 
 

 
 

 اململكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

 إلادارة العامت للتعليم بمحافظت جدة

 إدارة إلاشراف التربوي  –الشؤون التعليميت 

 كسم اللغت العربيت

 استمارة جلىيم اللراءة ) ألاداء اللرائي (   في مادة لغتي الخالدة

 هـ1441 ....................الفصل الدراس ي   الثاهيت         الفترةألاولى        الفترة   الصف .....................  )        (   

 ................................................................................................................../ معلم املادة 

 التوكيع / 

 كائد املدرست /..,..........................................................................................................

 التوكيع /
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 ( درجاث . 4إلى  1يليم  الطالب من كبل املعلم في مستىي جحلم عناصر البطاكت من  )  : جفسيراث
 .سالمت النطم  : كدرة الطالب على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحت 

 .... مستىي الصىث:  كدرة الطالب على اللراءة بمستىي يسمعه جميع الطالب في الفصل 

 .سرعت الاهطالق: كدرة الطالب على كراءة متىازهت في السرعت بما يحلم الفهم له ولسمالئه، دون جلعثم أو جردد  

 لراءة املشكىلت : كدرة الطالب على هطم الكلماث مضبىطت بالشكل صرفًيا في بنيت الكلمت، وهحىًيا في أواخرها.ال 

 جمثيل املعنى: كدرة الطالب على جنىيع صىجه بحسب ما جتطلبه الجمل في النصىص امللروءة في الاستفهام والتعجب والدعاء والتفضيل وغيرها ... 

 ن منفصلتين، وال يفصل بين عبارجين مرجبطين مثالً فال يصل بين فلرجلطالب على جفعيل ومراعاة عالماث التركيم، صحت الىكف والىصل: كدرة ا  

 
 
 
 
 

 اململكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

 إلادارة العامت للتعليم بمحافظت جدة

 إدارة إلاشراف التربوي  –الشؤون التعليميت 

 كسم اللغت العربيت

 استمارة جلىيم اللراءة ) ألاداء اللرائي (   في مادة لغتي الجميلت

 هـ1441 ....................الفصل الدراس ي نهايت    الصف .....................  )        (   

 ................................................................................................................../ معلم املادة 

 التوكيع / 

 كائد املدرست /..,..........................................................................................................

 التوكيع /



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


