
 

 منْذج منْذج إجاب٘  / ................................................املدزس٘

 لغيت املادٗ األّل  الفصل الدزاسٕ
  الفصل جالحال الصف

  التازٓخ األّىل الفرتٗ
 

 املَازٗ  و

 

املعآري ّالطْابط 

 ّاحملددات 

ىل
ألّ

ا
 

ٓكسأ ىصا 

مشكْال 

عدد 

كلناتُ 

٘ ( كلن85)

مع مساعاٗ 

صخ٘ الْقف 

ّسالم٘ 

 الْصل .

ُ٘ الَفِصِل  إذاَع

 ِ٘ ِ٘ الـَنِدَزسَّ ِِْعُد َفِصِلُكه فـٕ َتكدِٓه اإلذاَع َْ َم ٍُ قاَل الـُنَعلُِّه َصباح َِْٓو اإلثَينِي 

ٌَ ؟ ِْْو ّاِحْد َفناذا َسُتَكدِّمْ َٓ َِٓبَل إال   ََّلِه 

ٌَ ٌِ َتكْ ًَ ( ،  قاَل َأِحَنُد : َلَكد اتَفكيا َعلٙ َأ ٌِ ) اِحِتساُو اآلَخسٓ إذاَعُتيا بـُِعيْا

َُّطَسْف . َُّعلْْو ،  َِٔا ِحكآاْت ،   َّف

َُه  ََٔكدِّمْا إذاَعَت َُِه ل ََّقَف ُطالُب الصَّفِّ الجاِلِح َأماَو ُشمالٜ َّفـٕ َِْٓو اإلثَينِي 

ٌِ الَكسِٓه ، ثهَّ َقسَأ ُمَخنَّْد َمْضّْع ِٗ الُكسآ َّ ٌِ )اِحِتساُو اليت َبدَأت بـِتال ا بـُِعيْا

) ًَ  اآلَخسٓ

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا 

ّمياسبا ملستْٚ الطالب 

 ّقابال للفَه .

أٌ ٓكٌْ اليص -

 ّاضح  التشكٔل .

أٌ حيْٖ اليص  -

بعض الظْاٍس اللغْٓ٘ 

اليت سبل للطالب تعلنَا 

مجل التيًْٓ ّالتطعٔف 

ّالظْاٍس الصْتٔ٘ مجل 

)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

لج
ا

 

ٓكتب 

ىصْصا 

قصريٗ يف 

( 03حدّد )

كلن٘ مً 

الراكسٗ 

 البعٔدٗ

ُُ التَّ َٕ االِستٔكاُظ إِحدٚ امُلِشِكالِت اليت ُتْاِج ٍِ المَٔر 

َِْل  َصباّحا ِ٘ َس ٍَِرِِ امُلِشِكَل ََّحلُّ  ،    ِ٘ ِللرٍَّاِب إىل امَلِدَزَس

َِّقٍت ُم ّٛ يف  ٌِ َتَياو َمسا ٍُْ أ َّ  ، ِ٘ ٍس لَتِسَتٔكَظ ِلصالِٗ َبكللغآ

َْقٍت كالَف ِ٘ ب ََّقِبَل َمِْعِد الدِّزاَس  3اٍف جِس ، 

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

 

ْابط املعآري ّالط

 ّ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 

 ّّجداىٔ٘  .

( 8عدد اجلنل )  -

 مجل  .

 8الدزج٘ الكامل٘ ) -

 دزجات ( .  

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

 

 ( ّالجاىٔ٘ األّىلمً مكسز لغيت الفصل الدزاسٕ األّل الْحدتني ) 

 

 


