
 

 منْشج منْشج إجاب٘  / ................................................املسضغ٘

 لغيت املازٗ األّل  الفصل السضاغٕ
  الفصل جالحال الصف

  التاضٓذ األّىل الفرتٗ
 

 املَاضٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملسزات 

ىل
ألّ

ا
 

ٓكطأ ىصا 

مشكْال 

عسز 

كلناتُ 

٘ ( كلن85)

مع مطاعاٗ 

صخ٘ الْقف 

ّغالم٘ 

 الْصل .

َِـُه     ََّقَف ُطالُب الصَّفِّ الجاِلـِح َأمـاَو ُظمالٜ َّفـٕ َِْٓو اإلثَينِي 

ٌِ الَكـطِٓه َّ ثـهَّ       ِٗ الُكـط  َّ َُه اليت َبـسَأت بــِتال ََٔكسِّمْا إشاَعَت ل

: ُِ ًَ ( قاَل  فٔ ٌِ )اِحِتطاُو اآلَخطٓ  َقطَأ ُمَخنَّْس َمْضّْعا بـُِعيْا

ٍِِس ؟ ما َض ٍَصَِِ الـَنشا  أُُٓكِه فـٕ 

َّ َخــُط ُٓــعاِحُه َضُجــال َكــ رّيا   ُِ الػَّــاِٜل.  َِّجــ َّلــْس َِٓصــُطُر فـــٕ 

 فـٕ َمِسَخِل الـَنِتَجِط.

َِٓل . َٓعُ ُط الطَّط   ٌّ ُُ ُمِػ ََّأماَم ُِ ُمِػِطّعا   َٓيَسِفُع بـَِػَّاَضِت  شابٌّ 

ََِط ُأِخَطٚ .  ًِ َمظ  بـِِيْت  َتِػَدُط ِم

. ِٗ ٌِ يف َمِلَعِب الُكَط ََٓتعاَضكا  ٌِ  َّلسا

 

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا 

ّمياغ ا ملػتْٚ الطالب 

 ّقابال للفَه .

أٌ ٓكٌْ اليص -

 ّاضح  التشكٔل .

أٌ حيْٖ اليص  -

بعض الظْاٍط اللغْٓ٘ 

اليت غ ل للطالب تعلنَا 

مجل التيًْٓ ّالتطعٔف 

ّالظْاٍط الصْتٔ٘ مجل 

)ال( الكنطٓ٘ ّ)ال( 

 ٘ ّاملسّز .الشنػٔ

أٌ ٓكطأ مع ض ط  -

 اآلخط بالشكل .

حيتػب خطأ  -

احلطف بسضج٘ ّخطأ 

 احلطك٘ بيصف زضج٘ .

السضج٘ الكامل٘ ) -

 زضج٘ ( . 85



 

 املَاضٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملسزات 

٘ٔ
اى
لج
ا

 

ٓكتب 

ىصْصا 

قصريٗ يف 

( 03حسّز )

كلن٘ مً 

الصاكطٗ 

 ال عٔسٗ

َِْو اإلَقاُل اِلُنَعلِِّه  - َٓ ِِْعُس َفِصِلُكِه ِفٕ َصَ اَح  َْ َم ٍُ  ًِ ِٔ ِثَي

.ِ٘ َّ ِ٘ اِلَنِسَضِغ  َتِكسِٓه اِلإَشاَع

ٌََُّتُك - ْ ( ٌِ َْا ََا ِاِحِتَطاُو اآلخطًٓ (إَشاَعُتَيا ِبُعِي َِّفٔ

َٓاْت  َطْف.َُّطَُّعُلْْو  ِحَكا

َٔكَِّقُف ُطالَّ - َُِهُمْا إَشسَُّب الصَّفِّ الجَّاِلِح ِل ِ٘  اَعَت َّ اِلَنِسَضِغ

َِه.َأَماَو ُظَمال ٜ 

أٌ تكٌْ الكلنات  -

اليت تياّهلا الطالب 

 قطاٛٗ ّفَنا .

أٌ تكٌْ اليصْص  -

مجال مفٔسٗ شات قٔن٘ 

معطفٔ٘ ّمَاضٓ٘ 

 ّّجساىٔ٘ .

أٌ تكطأ الكلنات  -

علٙ الطالب مع عسو 

 تػكني  خط الكلن٘ .

 03عسز الكلنات  -

 كلن٘  .

ل٘ السضج٘ الكام -

 زضج٘ ( 03)

 املَاضٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملسزات 

ج٘
ال
لج
ا

 

ٓطتب مجال 

قصريٗ ل ياٛ 

 ىص مرتابط

ٍٛ َصع - َُسّ ُِ إىل الطَّاٜطِٗ ِب ِ٘ ُأغطِت َس عازْل ِبطِفَك

-  ُِ ََّجَس اِلُنطَٔف يف اِغِتِكَ اِل َّ   َٗ َزَخَل املِكصَْض

َُُفَأِضَشَسُِ إىل اِلن -  ِكَعِس اِلُنَدصَِّص َل

ِكَعِسِِ َجَلَؼ عاِزْل َعلٙ م -

- ِٗ َِٜط ٌِ اِغِتِعساّزا إلِقالِع الطَّا َّضَبَط ِحعاَو اأَلما

أٌ تكٌْ اجلنل مً  -

 مْضْعات املكطض .

أٌ تشكل يف -

جمنْعَا ىصا مفَْما 

شا قٔن٘ معطفٔ٘ ّمَاضٓ٘ 

 ّّجساىٔ٘  .

( 8عسز اجلنل )  -

 مجل  .

 8السضج٘ الكامل٘ ) -

 زضجات ( .  

 زضج٘ ( 033زضج٘ ( ٓته إزخال زضج٘ كل مَاضٗ بشكل مػتكل ّالربىامج جينع ّحيْل إىل)  30الينْشج مً )زضج٘ 

 

 ( ّالجاىٔ٘ األّىلمً مكطض لغيت الفصل السضاغٕ األّل الْحستني ) 

 

 


