
 

 منوذج منوذج إجابة  / ................................................املدزسة

 لغيت املادة األول  الفصل الدزاسي
  الفصل ثالثال الصف

  التازيخ األوىل الفرتة
 

 املَازة  و

 

املعايري والطوابط 

 واحملددات 

ىل
ألو

ا
 

يكسأ ىصا 

مشكوال 

عدد 

كلناتُ 

ة ( كلن85)

مع مساعاة 

صخة الوقف 

وسالمة 

 الوصل .

 عاٌو ِدراسيٌّ َجديٌد

ٌِ اِكَتَنَل ُطالُب الصَّفِّ الثَـّالِث  َمَع ِبَدايِة العاِو الدِّراسيِّ اجَلديِد َو َبِعَد َأ

ٌِ ُيعرِّفوا بـَِأِىُفِسِهه َكِي َيِعِرَف  االِبِتدائيِّ فـي َفِصِلِهه َطَلَب الـُنَعلُِّه إلِيُهُه َأ

 واِحٍد َزميَلُه . ُكلُّ

 ثــُهَّ قاَل َلُهه  : ماذا َيَتَنيَّى ُكلُّ واِحٍد ِمِيُكه َمَع ِبداَيِة العاِو الدِّراسيِّ  ؟ 

ٌِ ُأِسِعَد واِلَديَّ  ًَ فـي َمِدَرَسيت َوَأ ًِ الـُنَتَفوِّقِي ٌَ ِم ٌِ َأكو قاَل َأِحَنُد : َأَتَنيَّى َأ

 ِبَتَفوقي .

ٌِ َتكَرَأ الدَِّرَس فـي الَيوِو الـُنَعلُِّه :  يا َأِحَن ٌَ ُمتَفوِّّقا َبنَي ُزَمالِئَك الُبدَّ َأ ُد ِلَتكو

 الّسابِل .

 

أٌ يكوٌ اليص قصريا 

ومياسبا ملستوى الطالب 

 وقابال للفَه .

أٌ يكوٌ اليص -

 واضح  التشكيل .

أٌ حيوي اليص  -

بعض الظواٍس اللغوية 

اليت سبل للطالب تعلنَا 

تطعيف مثل التيويً وال

والظواٍس الصوتية مثل 

)ال( الكنسية و)ال( 

 الشنسية واملدود .

أٌ يكسأ مع ضبط  -

 اآلخس بالشكل .

حيتسب خطأ  -

احلسف بدزجة وخطأ 

 احلسكة بيصف دزجة .

الدزجة الكاملة ) -

 دزجة ( . 85



 

 املَازة  و

 

املعايري والطوابط 

 واحملددات 

ية
اى

لث
ا

 

يكتب 

ىصوصا 

قصرية يف 

( 03حدود )

كلنة مً 

الراكسة 

  البعيدة

أٌ تكوٌ الكلنات  -

اليت تياوهلا الطالب 

 قساءة وفَنا .

أٌ تكوٌ اليصوص  -

مجال مفيدة ذات قينة 

معسفية ومَازية 

 ووجداىية .

أٌ تكسأ الكلنات  -

على الطالب مع عدو 

 تسكني آخس الكلنة .

 03عدد الكلنات  -

 كلنة  .

الدزجة الكاملة  -

 دزجة ( 03)

 املَازة  و

 

املعايري والطوابط 

 واحملددات 

ثة
ال

لث
ا

 

يستب مجال 

قصرية لبياء 

 ىص مرتابط

 

- 

- 

- 

- 

 

 
 

أٌ تكوٌ اجلنل مً  -

 موضوعات املكسز .

أٌ تشكل يف -

جمنوعَا ىصا مفَوما 

ازية ذا قينة معسفية ومَ

 ووجداىية  .

( 8عدد اجلنل )  -

 مجل  .

 8الدزجة الكاملة ) -

 دزجات ( .  

 دزجة ( 033دزجة ( يته إدخال دزجة كل مَازة بشكل مستكل والربىامج جينع وحيول إىل)  30دزجة الينوذج مً )

 

 ( والثاىية األوىلمً مكسز لغيت الفصل الدزاسي األول الوحدتني ) 

 

 


