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 لغيت املادة األوه  الفصن الدزاسي
  الفصن ثالثال الصف

  التازيخ األوىل الفرتة
 

 املّازة  ً

 

املعايري والطوابط 

 واحملددات 

ىل
ألو

ا
 

يكسأ ٌصا 

وصكوال 

عدد 

كمىاتْ 

ة ( كمى85)

وع وساعاة 

صخة الوقف 

وسالوة 

 الوصن .

ًََجَد  ًَِعِنَدَما َدَخَل املِقُصٌِزة  َصِعَد َعاِدْل ِبسِفَقِة ُأِسَسِتِى ِإىل الطَّائسِة ِبُودًٍء ، 

اِلُنِضََف ِفُ اِستِقَباِلِى َفَأِزَشَدُي ِإىل اِلَنِقَعِد اِلُنَخصَِّص َلُى ، َجَلَس عاِدْل َعلى 

ًََزَب ٍُطاِلُع َمَجلَّّة َمِقَعِديِِ ،  َط ِحَزاَو اأَلَماِن اِسِتِعدّا إِلِقالِع الطَّاِئَسِة. ُثهَّ أَخَر 

ٍَنَّنا  ٍَُقلُِّب َصَفحاِت امَلَجلَِّة َسِنَع َضجََجا ، َفَتَلفََّت   ٌَ ََِننا ُه ِلأَلِطفاِل ، ًب

ٍَِعَبجٌ ًَ ٍَِسُكضٌَن يف َمَنسَّاِت الطَّاَئَسِة  َن َبُنِحَتٌٍاِتوا ًِشنااّل فَإذا بَأِطفاٍل 

 ُمِسِبكنَي امُلضَفنَي يف َأِثناِء َعَنِلوه.

أُ يكوُ الٍص قصريا 

ووٍاسبا ملستوى الطالب 

 وقابال لمفّي .

أُ يكوُ الٍص -

 واضح  التصكين .

أُ حيوي الٍص  -

بعض الظواِس المغوية 

اليت سبل لمطالب تعمىّا 

وثن التٍويَ والتطعيف 

والظواِس الصوتية وثن 

كىسية و)اه( )اه( ال

 الصىسية واملدود .

أُ يكسأ وع ضبط  -

 اآلخس بالصكن .

حيتسب خطأ  -

احلسف بدزجة وخطأ 

 احلسكة بٍصف دزجة .

الدزجة الكاومة ) -

 دزجة ( . 85



 

 املّازة  ً

 

املعايري والطوابط 

 واحملددات 

ية
اٌ

لث
ا

 

يكتب 

ٌصوصا 

قصرية يف 

( 03حدود )

كمىة وَ 

الراكسة 

 البعيدة

    ََ ََ َوَيِسكَعُد بكَرِل ٌِظاِز ُشَوالِئك ِعٍَدِا َسَتكوُ َوَخطَّ َأ

 واِلداك .

    ًَ ًَ الَيككو ُِ َأٌككا َُ َأَتَىٍأككا َأ ٍِكك قككاَه  عككاِدْه ضككاِحُكا ت كأ

َُ ُوتَعّبا .  َفَأٌا الِشْل

َِِي  ُْ التأالوِيَر  الكُىَعمُِّي تِإِحدى الكُىِصِكالِت اليت ُتواِج

 ِاِب إىل الكَىَدَزَسِةاالِستِيكاظأ َصباّحا ِلمرأ

أُ تكوُ الكمىات  -

اليت تٍاوهلا الطالب 

 قساءة وفّىا .

أُ تكوُ الٍصوص  -

مجال وفيدة ذات قيىة 

وعسفية ووّازية 

 ووجداٌية .

أُ تكسأ الكمىات  -

عما الطالب وع عدً 

 تسكني آخس الكمىة .

 03عدد الكمىات  -

 كمىة  .

الدزجة الكاومة  -

 دزجة ( 03)

  املّازة ً

 

املعايري والطوابط 

 واحملددات 

ثة
ال

لث
ا

 

يستب مجال 

قصرية لبٍاء 

 ٌص ورتابط

()                َع َشَسَح اْلُىَعمِِّي ِبُيِسٍسَتابِلُت -

- َُ ََ ُشُوَتَفوُِّق ِلَتكأو  ( )               والئَا َبِي

َْ ِإَليْ األ - ()                    ِسَِِمَة َوُتَوجِّ

ًُِِ َتْكَسَأ اَأ دأ ُبال - ( )   السأاِبِل  لدأِزَس ِفي اْلَيِو

 ()           ََ ِبَصْكٍن َداِئٍي َساجَع ُدُزوَسَوُت-

 
 

أُ تكوُ اجلىن وَ  -

 ووضوعات املكسز .

أُ تصكن يف -

جمىوعّا ٌصا وفّووا 

ذا قيىة وعسفية ووّازية 

 ووجداٌية  .

( 8عدد اجلىن )  -

 مجن  .

 8الدزجة الكاومة ) -

 دزجات ( .  

 دزجة ( 033دزجة ( يتي إدخاه دزجة كن وّازة بصكن وستكن والربٌاوج جيىع وحيوه إىل)  30دزجة الٍىوذج وَ )

 

 ( والثاٌية األوىلوَ وكسز لغيت الفصن الدزاسي األوه الوحدتني ) 

 

 


