اململكة العربية السعودية
املادة  /لغتي

وزارة التعليم
إلادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الصف  /الثاني

الشؤون التعليمية  /بنات
إدارة إلاشراف التربوي
كسم الصفوف ألاولية

إضاءات
 -1إزشاد وليت ألامس لكيفيت جدزيب الطالباث على طسيلت التهجي الجزئيت أثىاء جدزيس الكلماث مثل (ذ ،ذهـ  ،ذهب )
 -2التركيز على حعليم الطالبت طسيلت الكخابت الصحيدت ،ومىكع خسوف الكلمت من السطس .
 -3التركيز على التهجي ثم اللساءة  ،وليس الخللين والحفظ للحسوف والكلماث .
 -4التركيز على مخازج الحسوف أثىاء حعلم كل خسف .
 -5زبط الكلماث بالصىز في البداًت كىن الطفلت حعخمد على الخىاصل البصسي بشكل أكبر .
 -6عسض الكلماث والحسوف بخط واضح كبير ومشكىل ليسهل جمييزها .
 -7ججسيد الحسف والكلمت باسخخدام إلاًماءاث الجسدًت ،والسسىم ،والصىز  ،وزبطها بأشياء من خىلها
 -8جلىين الحسوف ،والكلماث املدزوست بلىن مخخلف مع وطع دائسة عليها .
 -9ججزئت خسوف الكلمت على بطاكاث  ،ليسهل فصل الحسوف املستهدفت  ،والخعسف عليها
 -01الخمييز بين اسم الحسف وصىجه  ،والتركيز على الصىث دون الاسم عىد الخهجئت واللساءة
 -00الخدزيب املكثف على اللساءة والكخابت مع الاسخعاهت بالبرامج الحاسىبيت املىاسبت مثل بسهامج آفاق
 -02جدزيب الطالبت على زبط الخدليل الصىحي للكلمت بالخدليل الكخابي على هفس الكلمت مثل ( ولد – والد )
 -03إزشاد وليت ألامس لطسق املراكسة السليمت البىتها
 -04الاسخعاهت بالسسىم الخىطيديت لخجسيد العملياث العلليت مثل جسكيب الكلماث وجدليلها
 – 05الاسخعاهت بالخسائط املفاهيميت لسبط املفهىم الجدًد باللدًم  ،وإلطالت أمد الخعليم
 - 06مساعاة أهماط املخعلماث عىد الخدزيس وطسح ألاوشطت .
 – 07حشخيص أسباب الظعف لدي كل طالبت بدكت  ،ليدىاسب العالج مع السبب

1

المعايير
*هطم الحسوف بأصىاتها اللصيرة والطىيلت والساكىت ً
هطلا ً
سليما.
*ًكخب الحسوف الهجائيت بأشكالها املخخلفت.
*ًدلل الجمل إلى كلماث وجدليل الكلماث إلى ملاطع وجدليل امللاطع إلى أصىاث.
َ
*ًكخب كلماث ج ْدىي ظىاهس لغىيت (ال الشمســيت واللمسيت ،والخاء املسبىطت واملفخىخت ،واملد )...
من الراكسة اللسيبت أو البعيدة.
*ًلسأ جمال وملاطع من هصىص املىهج كساءة سليمت.
*ًكخب جمال من الراكسة اللسيبت.
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املادة  /لغتي

اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الصف  /الثاني

إلادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اختبار كبلي

الشؤون التعليمية  /بنات
إدارة إلاشراف التربوي
كسم الصفوف ألاولية

اسم الطالبة

............................................................................................

نطق الحروف التً درستها بأصواتها القصٌرة و الطوٌلة و الساكنة نطقا سلٌما

ُ
شو

سِ ً

ب
ُ
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ُنو
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ح
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هـَ
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ُ
خ

ِ
ت

..

ارسمً الحرف الذي تبدأ به الصورة:

اكملً الحرف الناقص من الكلمة حسب سماعك من المعلمة:
َفـ ....س

.....ــوز
ْ

َبــــ .....ب

َجلـــ.....

َب ٌْـ.....

ال ّ
شـ.....ـس

....ـــ َف َز

ٌ ....ـِ4ك

َف َّو  ....ز

حللً الكلمات الى مقاطع وحروف:

رتبً الحروف لتكوٌن كلمة مضبوطة بالشكل:

ن

ط

ر

م

..........................................................................

ب

ــة

........................................................................
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اكملً الكلمة بما ٌناسبها ( ـه ة

ت) ثم اقرئً الكل

سلّـــ......
َ

َو ْجـــ.....

َب ٌْـــ......

انسخً الجملة التالٌة بخط جمٌل:

صالِ ٌحُ :خ ْذ َه َذا الد َواء
َ
.................................................................................................................................................. ........................
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اقرئً الجمل قراءة متقنة مع الحركات :
ٌِب غِ َذا ٌء ُمفٌِد.
ا ْل َحل ُ
ٌع.
ا ْب َت َعدَ ا ْل َخ ُر ُ
وف َع ِن ا ْل َقطِ ِ
ف َّ
الض ْرس.
ٌب َّ
الط ِب ُ
َن َظ َ

اكتبي ما يملى عليك:
........................

.......................

.
........................

.......................

.......................

.
........................

........................
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........................

اململكة العربية السعودية

املادة  /لغتي

وزارة التعليم

الصف  /الثاني

إلادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الشؤون التعليمية  /بنات

أوراق كياس

إدارة إلاشراف التربوي
كسم الصفوف ألاولية

أكمل الحرف الناقص فً الكلمة حسب سماعك من المعلم  /ة ......

فــ.....س

.......ـــــوز

قِـــ....ار

َبـــــا......

تِــٌــ......

ٌَــ...وص

صــــو.....
ُ

مِـــ...لــة

َجــلَــ...

ــش
الــ....ــ ْب ُ

ُب ْر....

ٌ....ـك

َبــ ٌْــ.....

َت َعــ.....ـــ َم

دُود....

ثـ.....ــلــب

اس َت ٌْ َقـ.....
ْ

ألـ.....ــو

مِحرا.....

خرٌــ.....

أضٌف (( ال )) إلى الكلمات مع تغٌٌر ما ٌلزم وأحدد نوعها ..

الكلمة
َجــــ َزر
صــقــ ًرا
َ

الكلمة مع " ال "
…………………..

…………………...
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أو

اكمل الحرف الناقص

ســ َّلـ...
َ

َو ْجــــ......

َب ٌْـــ......

ت ـــة ة ــه

ت ـــة ة ــه

ت ـــة ة ــه

أقرأ الجمل قراءة متقنة مع الحركات..

ـب غِ ـ َذا ٌء ُمفِـٌـدٌ.
ــلٌ ُ
 -1ا ْل َح ِ
ــٌع.
ــعـ َد ا ْل َخـ ُر ُ
 -2ا ْب َت َ
وف َع ِن ا ْل َقطِ ِ
س.
ض ْـر َ
ٌـب ال َّ
ـف ال َّط ِـب ُ
َ -3نـ َظ َ

اكتب ما ٌملى علً من ..
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انسخ الجملة بخط جمٌل

ستًِ
ِب َمدْ َر َ
 ..أ َنا أُح ُّ
........................................................................................................................

ح ٌَ ْحص ُد ال َق ْم َح
ال َفال ُ
......................................................................................................................
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اململكة العربية السعودية
املادة  /لغتي

وزارة التعليم
إلادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الصف  /الثاني

الشؤون التعليمية  /بنات

اختبار بعدي

إدارة إلاشراف التربوي
كسم الصفوف ألاولية
أقرأ الحروف بحركاتها مع تمٌٌز الصوت القصٌر والطوٌل أثناء القراءة ..

ُرو
نُ

كِ

قًِ

س
ِ
آ

ُ
شو

ش
ِ

ع
ٌَا

تثو
ى
ُ

صا
َ
مًِ

َطا
ح
ُ

ب
ُ

هَـ

خًِ
َل

َذ

عًِ

و

ُمـو

َز
دَا

تًِ
ص
ِ
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أرسم الحرف الذي تبدأ به الكلمة مع حركته أسفل الصورة ........
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أكمل الحرف الناقص فً الكلمة حسب سماعك من المعلمة

فــ.....س

.......ـــــوز

قِـــ....ار

َبـــــا......

تِــٌــ......

ٌَــ...وص

صــــو.....
ُ

مِـــ...لــة

َجــلَــ...

ــش
الــ....ــ ْب ُ

ُب ْر....

ٌ....ـك

َبــ ٌْــ.....

َت َعــ.....ـــ َم

دُود....

ثـ.....ــلــب

...ـــ َف َ
ــز

ــ.....ــار
ُخ
ٍ

اس َت ٌْ َقـ.....
ْ

مِحرا.....

ألـ.....ــو

ا ْل َ
عــطــ....

فــ.....از

غـ...ال

ُتــفـــا....

ســـلـــ.....

صــو....ة
ُ
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خرٌــ.....

عــ......ـــادة

أقرأ ثم أصل الصورة بما ٌناسبها..

َهذِه
َه َذا

أقرأ الكلمات قراءة صحيحة

ـار
س َ
َ

كض
َر َ

ُب
د ْ

َق َرأَ

أ ُ ّمً

ن ِْم ًرا

أَ
راج
ب
ْ
ٍ

ُت ٌ
وت

س َر
َك َ

َعا َد

أُسبو ٌع

َح ْبل
ش
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أضٌف (( ال )) إلى الكلمات مع تغٌٌر ما ٌلزم وأحدد نوعها ..

الكلمة
َجــــ َزر
صــقــ ًرا
َ

الكلمة مع " ال "
…………………..

…………………...

أحلل الكلمات إلى مقاطع وحروف..

َمــ َطــ ٌر

َنـــا َم

ض
ٌَ ْر ُك ُ

َجمٌِل ٌ
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أو

أكتب بخط جمٌل ما ٌملى علً من كلمات مع األصوات القصٌرة والطوٌلة..

أكمل الكلمات بما ٌناسبها ( ت  ،ة  ،هـ) ثم أقرأ الكلمة..

ســ َّلـ...
َ

َو ْجــــ......

َب ٌْـــ......

ت ـــة ة ــه

ت ـــة ة ــه

ت ـــة ة ــه

16

أستخرج من الجمل كلمات تحوي ((تضعٌف  ،تنوٌن " ً  ،" ٌ / ٍ /تاء مفتوحة  ،تاء مربوطة ،
ال الشمسٌة والقمرٌة  ،مقطع ساكن  ،المد))..






ص َن ْع ُ
ت ِب ٌَدِي َط ٌَّار ًة َو َرق ٌَّ ًة.
َ
َ
َ
َذ َه َب ْت ِه ْن ٌد َوأخوهَا َه ٌْث ٌم إِلَى َم ْز َرع ِة َج ّد ِه َما هَاشِ ٌم.
ور.
فًِ َو ْق ِ
اغ أَ ْج َم ُع أَ ْج َمل َ ال ُّ
ت َ
ص ِ
الفر ِ
َففٌِ ِه الشِ َفا ُء بإذن هللاِ.
تضعٌف

تنوٌن الفتح

تنوٌن الضم

تنوٌن الكسر

...............

...............

مد بالٌاء

مد بالواو

مد باأللف

...............

...............

...............

................ ................ ............... .................
.
مقطع ساكن

تاء مفتوحة

تاء مربوطة

..................
.

..............

..............

ال الشمسٌة

أنسخ الجملة التالٌة بخط جمٌل..

واء
صــالِ ٌحُ :خ َذ ه ََذا الدَّ َ
َ

..............................................................................................
أقرأ الجمل قراءة متقنة مع الحركات..

ب غِ ـ َذا ٌء ُمفِـٌـدٌ.
 -1ا ْل َحــلٌِـ ُ
ٌع.
 -2ا ْب َتــ َعـدَ ا ْل َخـ ُر ُ
وف َع ِن ا ْل َقطِ ــ ِ
ف َّ
س.
ضـ ْر َ
ب ال َّ
الطـبٌِـ ُ
َ -3نـ َظـ َ
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ال القمرٌة

أكتب ما ٌملى علً من ..

اكتب ما ٌملى علً من ..

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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