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عادِ ْل فـٌ الطَّائِرَةِ

ٓكسأ ىصا
مػكْال
عدد
كلناتُ
( )85كلن٘
مع مساعاٗ

َدخَلَ والِدُ عادِلٍ حامِال يف يَدِهِ تَذاكِرَ الشَّفَرِ ،فاسِـََب ََ ََُُِ اسسُـرِ بة فِفَـرَ ٍ،
ح َةِ.
َوأَسِ َرعَ اجلَنً ُع لِ ََجِهًز حَبائِ َِ ِههِ اِسِ َِعِدادّا ِلَّ ِر ِ
ح َـ ِة وَصَـ َ ِ اسُسُـرِةب اِـ الــنَطا َِ  ،وَاسِـََبَرَّ أَفُرا ُد ــا َعَـ
وَفــٌ مَ ِىعِـ ِد ال َر ِ

كغًَِرِ ه ِم َن الـنُشافِري َن االّ ِامِرَأ ًة كاىَ ِ
صخ٘ الْقف الـنَباعِدِ فـٌ صالَةِ االىَِِظاَِ َ
ّضالم٘
ص فًُِ .
جَِ ُ
ال َل ِه َتجِدِ مَكاىّا َت ِ
َتحِنِ ُل طِفُ ً
الْصل .
األّىل

ََآ ــا ع ــادِ ْل فَب ــا َو عَـ ـنِ مَ ُبعَـ ـدِ ِه َوَأ ِ َشَ ــها ،وَوَقَـ ـيَ يََََمَـ ـ ُل ال ـ ـنُشافِري َن
ويَشََِنَِِ ُع ِفحَ َركَ َِ ِههِ

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا
ّمياضبا ملطتْ ٚالطالب
ّقابال للفَه .
أٌ ٓكٌْ اليصّاضح التػكٔل .
 أٌ حيْٖ اليصبعض الظْاٍس اللغْٓ٘
اليت ضبل للطالب تعلنَا
مجل التيًْٓ ّالتطعٔف
ّالظْاٍس الصْتٔ٘ مجل
(ال) الكنسٓ٘ ّ(ال)
الػنطٔ٘ ّاملدّد .
 أٌ ٓكسأ مع ضبطاآلخس بالػكل .
 حيتطب خطأاحلسف بدزج٘ ّخطأ
احلسك٘ بيصف دزج٘ .
الدزج٘ الكامل٘ ( 85دزج٘ ) .

و

املعآري ّالطْابط

املَازٗ

ّاحملددات

ٓكتب
ىصْصا
قصريٗ يف
حدّد ()03
كلن٘ مً
الراكسٗ
الجاىٔ٘

البعٔدٗ

خلَ املكِصْ َزَٗ َّجَدَ الِنُطٔفَ يف
َّ ِعيِدَما دَ َ
ضتِكِبَا ِلُِ فَأَزِغَدَ ُِ إىل الِنَكِعَدِ الِنُدَصَّصِ َلُُ
ا ِ
ظ عادِ ْل عَل ٙمَكِعَدِ ِ َ ّ ,زبَطَ حِصا َو األَماٌِ
,جَلَ َ
ضتِعِدادّا إلقِال ِع الطَّا َِ ٜسِٗ ّ ,يف َأثِيا ِٛذلِكَ اضِتَ َنعَ
ا ِ
ِلتَعِلٔنَاتِ الطَّالمَِ٘ َّزَدَّد دُعا َٛالطَّفَسِ

 أٌ تكٌْ الكلناتاليت تياّهلا الطالب
قساّ ٗٛفَنا .
 أٌ تكٌْ اليصْصمجال مفٔدٗ ذات قٔن٘
معسفٔ٘ ّمَازٓ٘
ّّجداىٔ٘ .
 أٌ تكسأ الكلناتعل ٙالطالب مع عدو
تطكني آخس الكلن٘ .
 عدد الكلنات 03كلن٘ .
 الدزج٘ الكامل٘( 03دزج٘ )

و

املعآري ّالطْابط

املَازٗ

ّاحملددات

ٓستب مجال
قصريٗ لبياٛ
ىص مرتابط

طسٍ
غسَحَ الِنُ َعلِّهِ بُِٔ ِ
 -لِتُتَابعَ َ

( )

َْقّا بًََِٔ شُمالٜك
 لِتَكٌَُْ مُ َتف َِّج َُ ِإلَُٔ الِأضِ ِٝلََ٘
َّ -تُْ ِّ

( )
( )

الجالج٘

الدزِعَ فِٕ الَِٔ ِْوِ الطَّابِلِ ( )
 لَا بُدَّ َأٌِ تَ ِكسَأَ ََّّ-تُسَاجعَ ُدزُّضَكَ بِػَكِ ٍل دَاِٜهٍ

( )

 أٌ تكٌْ اجلنل مًمْضْعات املكسز .
أٌ تػكل يفجمنْعَا ىصا مفَْما
ذا قٔن٘ معسفٔ٘ ّمَازٓ٘
ّّجداىٔ٘ .
 عدد اجلنل ( )8مجل .
 الدزج٘ الكامل٘ (8دزجات ) .

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

مً مكسز لغيت الفصل الدزاضٕ األّل الْحدتني ( األّىل ّالجاىٔ٘ )

