
 

 منْذز منْذز إداب٘  / ................................................املدزض٘

 لغيت املادٗ األّل  الفصل الدزاضٕ
  الفصل جالحال الصف

  التازٓخ األّىل الفرتٗ
 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ىل
ألّ
ا

 

ٓكسأ ىصا 

مشكْال 

عدد 

كلناتُ 

٘ ( كلن85)

مع مساعاٗ 

صش٘ الْقف 

ّضالم٘ 

 الْصل .

ًن    َنً  َعي ُ٘ إىل التِِّلنٔراِت التَشدَُّخ إىل َشمئالِت َطَلَبِت امُلَعِلَن

.  ِ٘ ِ٘ الطُّعْدَّ َّ ِ٘ الَعَسب ِ٘ فيٕ اليَنْنَلَك َّ  اليَنصآِف اجَلَبل

ٌن الييييت شيْزتيَيييا       ًَ اليييينيدي ّ٘د ِمييي َِٜلييي ٍِْييييدي اَ يييدَٓح قا َبيييَدَأْت 

ٌن   َّأْعَذَبييييْت ََسن امُلييييدي ًْ َأْ يييي َٕ  ِميييي ِِٜف ٍّيييي ُ٘ الفييييا ين َمدَٓييييي

ِٗ اليينيَتَيصٍَّاِت ،   َّصي ِبَكْجَس ََٓتَن  ٌّ ِ٘ ، َّمصٌٔف َدَبِل الطُّعْدٓ

 . ِ٘ ِٜلن ، ّاليَنعاِلهن اأَلَثسٓ  ّاَ َدا

ََسن امُلَتَيصٍَّيياِت د الشَّييفا ، ّاَ ييدا اليييت َِٓكِصييديٍا      ًْ َأْ يي ِميي

ِٜحي ِلَذناِلَا ، ِ٘ .  الطَّا ٍَِا الَعْرَب ِ٘ َأْزِضَا ، ِّمٔا  ّخيصَْب

َ٘ ِمْجييل د َقْصييسن       ٌَ اليييَنعاِلَه اأَلَثسَّٓيي ِٜشْ َكنييا َِٓكِصييدي الطَّييا

  يْبسا

 

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا 

ّمياضبا ملطتْٚ الفالب 

 ّقابال للفَه .

أٌ ٓكٌْ اليص -

 ّاضح  التشكٔل .

أٌ حيْٖ اليص  -

بعض الظْاٍس اللغْٓ٘ 

ب تعلنَا اليت ضبل للفال

مجل التيًْٓ ّالتطعٔف 

ّالظْاٍس الصْتٔ٘ مجل 

)ال( الكنسٓ٘ ّ)ال( 

 الشنطٔ٘ ّاملدّد .

أٌ ٓكسأ مع ضبط  -

 اآلخس بالشكل .

حيتطب خفأ  -

ا سف بدزد٘ ّخفأ 

 ا سك٘ بيصف دزد٘ .

الدزد٘ الكامل٘ ) -

 دزد٘ ( . 85



 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

٘ٔ
اى
لج
ا

 

ٓكتب 

ىصْصا 

قصريٗ يف 

( 03سدّد )

كلن٘ مً 

الراكسٗ 

 البعٔدٗ

َتراِكَس الطََّفسن، َِٓدِِيفساِماّلعاِدٍلّاِلديَدَخَل -

ُٗ ِبَفَسٍح. ُي اأُلضَس  فاضَتكَبَلْت

َِّعيَدَما َصع -   ،ٍٛ َيديّ ُِ إىل الفِّاٜسِٗ ِب ِ٘ أضسِت َد َعاِدٌل ِبسنفَك

ََّدَد اِلني   َٗ ُِ.َدَخَل املِكصيَْز  ِطَٔف ِفٕ اْضِتِكَباِل

- َ٘  . َأِطفاٍل َأَخَر َعاِدٌل ٓيَفاِلعي َمَذلَّ

 

أٌ تكٌْ الكلنات  -

اليت تياّ ا الفالب 

 قساٛٗ ّفَنا .

أٌ تكٌْ اليصْص  -

مجال مفٔدٗ ذات قٔن٘ 

معسفٔ٘ ّمَازٓ٘ 

 ّّدداىٔ٘ .

أٌ تكسأ الكلنات  -

علٙ الفالب مع عدو 

 تطكني آخس الكلن٘ .

 03لنات عدد الك -

 كلن٘  .

الدزد٘ الكامل٘  -

 دزد٘ ( 03)

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ج٘
ال
لج
ا

 

ٓستب مجال 

قصريٗ لبياٛ 

 ىص مرتابط

- 

- 

- 

- 

- 

 

أٌ تكٌْ اجلنل مً  -

 مْضْعات املكسز .

أٌ تشكل يف -

جمنْعَا ىصا مفَْما 

ذا قٔن٘ معسفٔ٘ ّمَازٓ٘ 

 ّّدداىٔ٘  .

( 8عدد اجلنل )  -

 مجل  .

 8د٘ الكامل٘ )الدز -

 دزدات ( .  

 دزد٘ ( 033دزد٘ ( ٓته إدخال دزد٘ كل مَازٗ بشكل مطتكل ّالربىامر جينع ّحيْل إىل)  30دزد٘ الينْذز مً )

 

 ( ّالجاىٔ٘ األّىلمً مكسز لغيت الفصل الدزاضٕ األّل الْسدتني ) 

 

 


