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ك َت َنلَ طُالبُ الصَّفِّ الجـَّالحِ اال ِبتِدائيِّ فـي
بَ ِعدَ َأٌِ ا ِ
طَلبَ الـنُعَلِّهُ إليَُِهُ َأٌِ يُعسِّفوا بـِأَىِفُسَِِه كَيِ
صلَِِه َ
فَ ِ
حدٍ شَميلَُُ .
ُل وا ِ
ف ك ُّ
يَ ِعسِ َ
حدٍ ِميِكُه َمعَ
ثــُهَّ قالَ لََُه  :ماذا َي َتنَيَّى كُلُّ وا ِ
ِّزاسي ؟
بِدايَةِ العا ِو الد ِّ

األوىل

ح َندُ َ :أ َتنَيَّى َأٌِ أَكوٌَ ِمًِ الـ ُنتَفَوِّق ِيًَ فـي
قالَ أَ ِ
َي ِبتَفَوقي .
َمدِ َزسَيت وَ َأٌِ ُأسِ ِعدَ وا ِلد َّ
َوقّا َبنيَ ُشمَالئِكَ البُدَّ أٌَِ
ح َندُ لِتَكوٌَ مُتف ِّ
الـنُعَلِّهُ  :يا أَ ِ
شسِحَ الـنُعَلِّ ِه
تَكسَأَ الدَّزِسَ فـي اليَووِ السّابلِ ِلتُتابـِعَ َ
س ٍس
بِـيُ ِ

أٌ يكوٌ اليص قصريا
ومياسبا ملستوى الطالب
وقابال للفَه .
أٌ يكوٌ اليصواضح التصكيل .
 أٌ حيوي اليصبعض الظواٍس اللغوية
اليت سبل للطالب تعلنَا
مجل التيويً والتطعيف
والظواٍس الصوتية مجل
(ال) الكنسية و(ال)
الصنسية واملدود .
 أٌ يكسأ مع ضبطاآلخس بالصكل .
 حيتسب خطأاحلسف بدزجة وخطأ
احلسكة بيصف دزجة .
الدزجة الكاملة ( 85دزجة ) .

و

املعايري والطوابط

املَازة

واحملددات

يكتب
ىصوصا
قصرية يف
حدود ()03
كلنة مً
الراكسة
الجاىية

البعيدة

شازَت َأحِالوُ مَعَ أُسِسَتَِا مَدييَةَ السِّياضِ ،وَيف الطَّسيلِ سَألت
سهِ ؟
ض بََِرا اال ِ
أَباٍا  :أَبي ِلهَ سُنِّيت مَدييَ ُة السِّيا ِ
قالَ الِوالِدُ  :ألَىََّا كاىَت زِياضّا خَطِساءَ كَجريَةَ الِبَساتنيِ
وَالِخَدائِلِ الِغيَّاءِ ،وَسَطَ الصَّخِساءِ الِكاحِلَةِ .

 أٌ تكوٌ الكلناتاليت تياوهلا الطالب
قساءة وفَنا .
 أٌ تكوٌ اليصوصمجال مفيدة ذات قينة
معسفية ومَازية
ووجداىية .
 أٌ تكسأ الكلناتعلى الطالب مع عدو
تسكني آخس الكلنة .
 عدد الكلنات 03كلنة .
 الدزجة الكاملة( 03دزجة )

و

املعايري والطوابط

املَازة

واحملددات

يستب مجال
قصرية لبياء
ىص مرتابط
الجالجة

-

 أٌ تكوٌ اجلنل مًموضوعات املكسز .
أٌ تصكل يفجمنوعَا ىصا مفَوما
ذا قينة معسفية ومَازية
ووجداىية .
 عدد اجلنل ( )8مجل .
 الدزجة الكاملة (8دزجات ) .

دزجة الينوذج مً ( 30دزجة ) يته إدخال دزجة كل مَازة بصكل مستكل والربىامج جينع وحيول إىل(  033دزجة )

مً مكسز لغيت الفصل الدزاسي األول الوحدتني ( األوىل والجاىية )

