
 

 منْذج منْذج إجاب٘  / ................................................املدزض٘

 لغيت املادٗ األّل  الفصل الدزاضٕ
  الفصل جالحال الصف

  التازٓذ األّىل الفرتٗ
 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ىل
ألّ

ا
 

ٓكسأ ىصا 

مػكْال 

عدد 

كلناتُ 

٘ ( كلن85)

مع مساعاٗ 

صخ٘ الْقف 

ّضالم٘ 

 الْصل .

 عاِدْل فـٌ الطَّاِئَرِة

ُُ اسُسـِرةب ِفَفـَرٍ ،     َِ ََ ََ ََب َدَخَل واِلُد عاِدٍل حاِمال يف َيِدِه َتذاِكَر الشََّفِر، فاِسـ

ََِة.  َِّرِح َِِعداّدا ِل َِِهِه ِاِس ََِجهًز َحباِئ  َوَأِسَرَع اجَلنًُع ِل

ََــِة َو َََبرَّ َأُفراُد ــا َعَــ  َوفـــٌ َمِىِعــِد الَرِح َِ ، َواِســ ََِ   اُسُســِرةب ِاـ الـــَنطا َصــ

ًِِر ه ِمَن الـُنشاِفريَن  ااّل ِاِمَرأًة كاَىِ   َِ َكَغ َِظا الـَنباِعِد فـٌ صاَلِة االِى

.  ُِ َُِص فً  َتِحِنُل ِطُفاًل َلِه َتِجِد َمكاّىا َتِج

َََشـــها       َََمـــُل الــــُنشاِفريَن    ََآ ـــا عـــاِدْل َفبـــاَو  َعـــِن َمُبَعـــِدِه َوَأِ  ََ ، َوَوَقـــَي َي

َِِهِه   َُِع ِفَحَرَك ََِن  وَيِش

 
 

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا 

ّمياضبا ملطتْٚ الطالب 

 ّقابال للفَه .

أٌ ٓكٌْ اليص -

 ّاضح  التػكٔل .

أٌ حيْٖ اليص  -

بعض الظْاٍس اللغْٓ٘ 

اليت ضبل للطالب تعلنَا 

مجل التيًْٓ ّالتطعٔف 

ّالظْاٍس الصْتٔ٘ مجل 

ل( الكنسٓ٘ ّ)ال( )ا

 الػنطٔ٘ ّاملدّد .

أٌ ٓكسأ مع ضبط  -

 اآلخس بالػكل .

حيتطب خطأ  -

احلسف بدزج٘ ّخطأ 

 احلسك٘ بيصف دزج٘ .

الدزج٘ الكامل٘ ) -

 دزج٘ ( . 85



 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

٘ٔ
اى

لج
ا

 

ٓكتب 

ىصْصا 

قصريٗ يف 

( 03حدّد )

كلن٘ مً 

الراكسٗ 

 البعٔدٗ

ََّجَد اِلُنطَٔف يف َّ   َٗ ِعِيَدما َدَخَل املِكصَْز

ُِ َفَأِزَغَدُِ إىل اِلناِضِت ُُ ِكَعِد اِلُنَدصَِّكَباِل ِص َل

ٌِ ,َجَلَظ عاِدْل َعلٙ م ِكَعِدِِ  , َّزَبَط ِحصاَو اأَلما

ِٛ ذِلَك اِضَتَنَع  ِٗ , ّيف َأِثيا َِٜس اِضِتِعداّدا إلِقالِع الطَّا

َٛ الطََّفِسِلَتِعلَٔناِت الطَّالَم ََّزدَّد ُدعا  ِ٘ 

أٌ تكٌْ الكلنات  -

اليت تياّهلا الطالب 

 قساٛٗ ّفَنا .

أٌ تكٌْ اليصْص  -

مجال مفٔدٗ ذات قٔن٘ 

معسفٔ٘ ّمَازٓ٘ 

 ّّجداىٔ٘ .

أٌ تكسأ الكلنات  -

علٙ الطالب مع عدو 

 تطكني آخس الكلن٘ .

 03عدد الكلنات  -

 كلن٘  .

الدزج٘ الكامل٘  -

 دزج٘ ( 03)

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ج٘
ال

لج
ا

 

ٓستب مجال 

قصريٗ لبياٛ 

 ىص مرتابط

ُِٔطٍسَتابِلُت - ()                َع َغَسَح اِلُنَعلِِّه ِب

- ٌَ ِّّْق ِلَتُكْ ًَ ُشُمَتَف ِٔ  ( )               مالٜكا َب

-  َ٘ َُ ِإَلُٔ اِلأِضَِٝل َْجِّ ()                    َُّت

ٌِ  دَّا ُبَل - ِِْوَأ َٔ ( )   الطَّاِبِل  َتِكَسَأ الدَِّزَع ِفٕ اِل

ٍِٜه َساجَع ُدُزَّضَُّت-  ()           َك ِبَػِكٍل َدا

 
 
 

 

أٌ تكٌْ اجلنل مً  -

 مْضْعات املكسز .

أٌ تػكل يف -

جمنْعَا ىصا مفَْما 

ذا قٔن٘ معسفٔ٘ ّمَازٓ٘ 

 ّّجداىٔ٘  .

( 8عدد اجلنل )  -

 مجل  .

 8٘ الكامل٘ )الدزج -

 دزجات ( .  

 دزج٘ ( 033دزج٘ ( ٓته إدخال دزج٘ كل مَازٗ بػكل مطتكل ّالربىامج جينع ّحيْل إىل)  30دزج٘ الينْذج مً )

 

 ( ّالجاىٔ٘ األّىلمً مكسز لغيت الفصل الدزاضٕ األّل الْحدتني ) 

 

 


