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اإلبداع حقل الفكر الصالح ومنارة اإلشعاع
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اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
مـ ـ ــدارس اإلب ــداع

رايض اطفال – ابتدائي – متوسط – اثنوي

 املسار الدويل/املهارات املطلوب إتقاهنا الجتياز اختبار القبول للصف الثاين ابتدائي
Required Skills for Grade 2 Entrance Exam
: القراءة
ً
. جقرأ جمال ومقاطع قراءة مسترسلت
ً
ًّ جقرأ
.  ) كلمت02 – 02 ( نصا مشكىال عدد كلماجه




مهارات اللغة العربية

: الكتابت
.  جحلل الجمل إلى كلماث والكلماث إلى مقاطع واملقاطع إلى أصىاث
ً
.  جكتب جمال من الذاكرة البعيدة
.  جرجب كلماث لبناء جملت مفيدة
ً
.  جرجب جمال لبناء نص مترابط

مشرفة املادة

 ليلى السمرة/ أ

بالتىفيق
1. To comprehend a reading passage correctly.
2. To identify short and long vowels.
3. To identify beginning and ending sounds.
4. To classify Vowels and rhyming words.
5. To identify the short & long "a, e, o, i" vowels.
6. To read a short paragraph.
7. To write a correct sentence.
8. To identify plural forms.
9. To identify parts of speech (subject, verb, and adjective)
11.To write a short paragraph.

مهارات اللغة االجنليزية
مشرفة املادة

 رمي صاحل/ أ

Good Luck

1) Read

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
11.

Count Count till 111
Simple addition(within 111) one digit and 2 digit numbers
Simple addition using number line
Adding 3 numbers
How to add and subtract using place value blocks
Simple subtraction(within 111) one digit and 2 digit numbers
Compare between two number ( greater than, less than)
Compare between object ( longer , shorter)
Classify the solid figure and 2-D shapes
Write the numbers till 111 in the number chart
Read simple Tally chart

Good Luck
إدارة املرحلة االبتدائية

1

مهارات مادة
الرايضيات

) Math (
مشرفة املادة

 دالل اليافاوي/ أ

