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إذاعَةُ الفَصِلِ

أٌ ٓكٌْ اليص قصريا
ّمياسبا ملستْ ٚالطالب

قالَ الـ ُنع َِّلهُ صَباح ٌٍَ ِو اإلثنَنيِ هٌَُ مَ ٌِعِ ُد فَ ِ
صلِكُه فـُ تَكدٍهِ اإلذاعَ ِة ال ـنَدِزَضَة ِة ّقابال للفَه .
ًَ َلهِ ٍَبِلَ إال ٌٍَِوْ ًاحِ ْد فَناذا ضَتُكَدِّمٌنَ ؟
قالَ َأحِنَدُ  :لَكَد اتفَكنا عَلى أَنِ تَكٌنَ إذاعَتُنا بِـعُنٌانِ احِتِـسا ُو اَرَـسٍ َ)
ف.
ت ًَعُلٌ ْو ًَطُسَ ْ
ًَفَِوا حِكاٍا ْ

األّىل

ةف الجالِحِ أَما َو شُمالئ ِو ُه لََكَدِّمٌا إذاعَـ َتوُه
ب الص ِّ
ف طُال ُ
ًَفـُ ٌٍَوِ اإلثنَنيِ ًَقَ َ

أٌ ٓكٌْ اليصّاضح التشكٔل .
 أٌ حيْٖ اليصبعض الظْاٍس اللغْٓ٘
اليت سبل للطالب تعلنَا
مثل التيًْٓ ّالتطعٔف
ّالظْاٍس الصْتٔ٘ مثل

اليت بَدأَت بـِتالًَةِ الكُسآ ِن الكَسٍ ِه ث ةه قَـسأَ ُمََنةـدْ مٌَعـٌعّا بِـعُنٌانِ احِتِـسا ُو

(ال) الكنسٓ٘ ّ(ال)

اَرَسٍ)َ قالَ فَىِ :

الشنسٔ٘ ّاملدّد .

ما زَأٍُ ُك ِه فـُ هَرَِي الـنَشاهِ ِد ؟

 أٌ ٓكسأ مع ضبطاآلخس بالشكل .
 -حيتسب خطأ

ح ُه َزجُال كَبريّا فـُ مَ ِ
ًَلدْ ٍَصِسُ ُخ فـُ ًَجِ ِى الطةائلًَِ .آرَسُ ٍُصا ِ
درَلِ الـنَ ِتجَسِ .احلسف بدزج٘ ّخطأ
احلسك٘ بيصف دزج٘ .
الدزج٘ الكامل٘ ( 85دزج٘ ) .

و

املعآري ّالطْابط

املَازٗ

ّاحملددات

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

البعٔدٗ

ٕ
الـنُعَِّل ُه ِ :إحِد ٚالـنُشِكِالتِ اليت تُْاجِ ُُ التَّالمِٔرَ ٍِ َ
ب إىل الـنَدَزَسَ ِ٘ ََّٓ .تن ََّيٌَِْ أَ ٌِ َٓيامْا
ظ صَباحّا لِلرٍَّا ِ
االسِتِٔكا ُ
ساعَّ٘ ُأخِس. ٚ

 أٌ تكٌْ الكلناتاليت تياّهلا الطالب
قساّ ٗٛفَنا .
 أٌ تكٌْ اليصْصمجال مفٔدٗ ذات قٔن٘

َّحَلُّ ٍَ ِرِ الـ ُنشِكِلَ ِ٘ بَسِٔطْ لِلغآَ ِ٘  ٍَُْ َّ ،أَ ٌِ تَياوَ مَسا ّ ٛفـٕ

معسفٔ٘ ّمَازٓ٘

ستَ ِٔكِظَ لِلصال ِٗ
ت مُبَكِّ ٍس ِ ،ل َت ِ
َّقِ ٍ

ّّجداىٔ٘ .
 أٌ تكسأ الكلناتعل ٙالطالب مع عدو
تسكني آخس الكلن٘ .
 عدد الكلنات 03كلن٘ .
 الدزج٘ الكامل٘( 03دزج٘ )

و

املعآري ّالطْابط

املَازٗ

ّاحملددات

ٓستب مجال

 -أٌ تكٌْ اجلنل مً

الثالث٘

قصريٗ لبياٛ

-

مْضْعات املكسز .

ىص مرتابط

-

أٌ تشكل يفجمنْعَا ىصا مفَْما
ذا قٔن٘ معسفٔ٘ ّمَازٓ٘
ّّجداىٔ٘ .
 عدد اجلنل ( )8مجل .
 الدزج٘ الكامل٘ (8دزجات ) .

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

مً مكسز لغيت الفصل الدزاسٕ األّل الْحدتني ( األّىل ّالثاىٔ٘ )

