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 لغيت املادٗ األّل  الفصل الدزاسٕ
  الفصل ثالثال الصف

  التازٓخ األّىل الفرتٗ
 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ىل
ألّ

ا
 

ٓكسأ ىصا 

مشكْال 

عدد 

كلناتُ 

٘ ( كلن85)

مع مساعاٗ 

صخ٘ الْقف 

ّسالم٘ 

 الْصل .

 إذاَعُة الَفِصِل

َةِة   ٌِِعُد َفِصِلُكه فـُ َتكدٍِه اإلذاَعِة الــَنِدَزض ٌَ َم ٌٍَِو اإلثَننِي ُه قاَل الـُنَعلُِّه َصباح 

ٌِْو ًاِحْد َفناذا َضُتَكدِّمٌَن ؟ ٍَ ٍَِبَل إال   ًََلِه 

إذاَعُتنا بــُِعنٌاِن   اِحِتـساُو اََرـسٍَ(         قاَل َأِحَنُد : َلَكد اتَفكنا َعلى َأِن َتكٌَن

ًَُطَسْف . ًَُعلٌْو    َِوا ِحكاٍاْت     ًَف

َََكدِّمٌا إذاَعـَتُوه   ًََقَف ُطالُب الصةفِّ الجاِلِح َأماَو ُشمالئِوُه ل ٌٍَِو اإلثَننِي  ًَفـُ 

ََنةـْد َمٌعـٌعّ    ًَِة الُكسآِن الَكسٍِه   ثهة َقـسَأ ُم ا بــُِعنٌاِن  اِحِتـساُو   اليت َبدَأت بـِتال

 اََرسٍَ(   قاَل  فَِى :

ٍُُكِه فـُ َهرَِي الـَنشاِهِد ؟   ما َزأ

ٍُصاِحُه َزُجال َكبرّيا فـُ َمِدَرِل الـَنِتَجِس. ًَآَرُس  ًَِجِى الطةائِل.  ٍَِصُسُخ فـُ   ًَلْد 

 

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا 

ّمياسبا ملستْٚ الطالب 

 ّقابال للفَه .

أٌ ٓكٌْ اليص -

 ضح  التشكٔل .ّا

أٌ حيْٖ اليص  -

بعض الظْاٍس اللغْٓ٘ 

اليت سبل للطالب تعلنَا 

مثل التيًْٓ ّالتطعٔف 

ّالظْاٍس الصْتٔ٘ مثل 

)ال( الكنسٓ٘ ّ)ال( 

 الشنسٔ٘ ّاملدّد .

أٌ ٓكسأ مع ضبط  -

 اآلخس بالشكل .

حيتسب خطأ  -

احلسف بدزج٘ ّخطأ 

 احلسك٘ بيصف دزج٘ .

الدزج٘ الكامل٘ ) -

 ( . دزج٘ 85



 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

٘ٔ
اى

لث
ا

 

ٓكتب 

ىصْصا 

قصريٗ يف 

( 03حدّد )

كلن٘ مً 

الراكسٗ 

 البعٔدٗ

 َٕ ٍِ َِٔر  ُُ التَّالم الـُنَعلُِّه :ِإِحدٚ الـُنِشِكالِت اليت ُتْاِج

ٌِ َٓيامْا  ٌَ َأ ِْ َٓتَنيَّ َّ  . ِ٘ ِٔكاُظ َصباّحا ِللرٍَّاِب إىل الـَنَدَزَس االِست

ّ٘ ُأِخسٚ .   ساَع

ّٛ فـٕ  ٌِ َتياَو  َمسا َْ َأ ٍُ َّ  ، ِ٘ َٓ ِْٔط ِللغا ِ٘ َبس ٍَِرِِ الـُنِشِكَل ََّحلُّ 

ِِٔكَظ ِلَِّقٍت ُمَبكِّ  صالِٗ لٍس ، ِلَتِسَت

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 

 تسكني آخس الكلن٘ .

 03عدد الكلنات  -

 كلن٘  .

الدزج٘ الكامل٘  -

 دزج٘ ( 03)

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ث٘
ال

لث
ا

 

ٓستب مجال 

قصريٗ لبياٛ 

 ىص مرتابط

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

أٌ تكٌْ اجلنل مً  -

 مْضْعات املكسز .

أٌ تشكل يف -

جمنْعَا ىصا مفَْما 

ذا قٔن٘ معسفٔ٘ ّمَازٓ٘ 

 ّّجداىٔ٘  .

( 8عدد اجلنل )  -

 مجل  .

 8ل٘ )الدزج٘ الكام -

 دزجات ( .  

 دزج٘ ( 033دزج٘ ( ٓته إدخال دزج٘ كل مَازٗ بشكل مستكل ّالربىامج جينع ّحيْل إىل)  30دزج٘ الينْذج مً )

 

 ( ّالثاىٔ٘ األّىلمً مكسز لغيت الفصل الدزاسٕ األّل الْحدتني ) 

 

 


