
 

 

 

 الثبنٍخالىحذح      

 "ر"حرف الراء     الصعىثخ    

 2و1 الشبهلخالورحلخ    

 ٚكٌٕ َظا اَطالقا يٍ طُذ تظز٘  *-األهذاف الووٍزح 

 ٚعٛذ ذُظٛى انًفزداخ انًكَٕح نُض  *-                    

  أشزؽح+ٔتزٚح /قظاطاخ/يشخظاخ يشاْذ الوعٍنبد 

 

 الوتعلن سلىكبد سلىكبد الوعلن الوراحل

الورحلخ 

 1الشبهلخ 

 تهٍئخ  --1

 

وضعٍخ  -2

 استكشبفٍخ 

 

 

 

 ثنبء النص  -3

 

 

 

 

 أَشٕدج طهحفاج خطٕج خطٕج  -1

 قظاطاخ+عزع يشخظاخ حٕٛاَاخ 

 

 طالحف 2عزع

 

 أٔاَٙ تٓا ياء يهٕز َٔظٛف 2عزع 

 

 ٔػع انظهحفاج انظغٛزج فٙ انًاء انًهٕز 

 ذجظٛذ انٕػعٛاخ

 

 

قزاءذٓا انعذٚذ يٍ +كراتح انُض جًهح جًهح 

 انًزاخ 

دعٕج االؽفال نرقظٛى انُض انٗ كهًاخ  -4

 (كراب انقزاءج )

 ٚثحس عٍ اطًٓا يٍ تٍٛ انقظاطاخ+ ٚخرار انظهحفاج 

  

 ْذِ طهحفاج كثٛزج 

انزتؾ يع درص انرٕاطم شفٕ٘ )ْذِ طهحفاج طغٛزج 

 (ْذِ/ْذا 

 ْذا ياء َظٛف /يهٕز ْذا ياء

 ْذا غذٚز طاف /ْذا غذٚز يهٕز 

 تعٛذ/ْذا غذٚز قزٚة

 انظهحفاج انظغٛزج ذعٕو فٙ انغذٚز انقزٚة

 انظهحفاج انظغٛزج ذشزب يٍ انًاء انًهٕز 

 ٚقزؤٌٔ 

 

 يرعهى ٚقظى ٔانثقٛح ٚظهحٌٕ 



 

 

 التصرف-4

 

 

 

 

 تعلن آلً -5

 

 تقٍٍن  -6

 (عهٗ انظثٕرج)

ذعٕٚغ انكهًاخ +عزع يشخظاخ 

 19ص1اَجاس انرًزٍٚ رقى+قزاءذٓا +تظٕر

 يٍ كراب انرًارٍٚ 

رطى +دعٕج انًرعهى نرقظٛى َظّ عهٗ انكراب 

 انقزاءج +ءْا تعغ انظٕر ذحد أطًا

 عهٗ كراب انرًارٍٚ  2اَجاس انرًزٍٚ رقى  -5

ذهٍٕٚ كهًاخ +عزع قظاطاخ يشٕشح  -6

 انُض  

 انقزٚة/ فٙ انغذٚز/ ذعٕو/انظغٛزج / 

 اإلطالح جًاعٙ عهٗ انظثٕرج 

 

 

 

 ذًزٍٚ دٌٔ اطالحّ اَجاس ال

 ُٚجشٌٔ عهٗ كزاطاخ انقظى 

الورحلخ 

 2الشبهلخ 

 تهٍئخ  --1

 

وضعٍخ  -2

 استكشبفٍخ 

 

 ثنبء النص  -3

 

 

 

 التصرف-4

 

 

 

 

 

 

اَجاس انرًزٍٚ انرانٙ نًزاجعح انكهًاخ  -1

 انًكرظثح 

 

 

 

 19ص  2اطالح انرًزٍٚ-2

 انرذرج تانًرعهى العادج تُاء انُض  -3

 أٍٚ ذعٕو انظهحفاج انظغٛزج ؟

 يٍ أٍٚ ذشزب انظهحفاج انظغٛزج 

ٚظرعًم انطفم انكهًاخ انًشٕشح 

 إلعادج كراتح انُض يزذثا 

 انرظزف فٙ انُض تانحذف ٔاإلتذال    -4

ٚغًغ    انرظزف تانحذف نعثح انغًٛؼح 

قزاءج انجًهح +حذف كهًح + األؽفال أعُٛٓى 

سٚادج انكهًح شفٕٚا شى + دٌٔ انكهًح انًحذٔفح 

إعادج + انثحس عُٓا يٍ تٍٛ كهًاخ أخزٖ 

 انقزاءج فٙ كم يزج 

انرظزف تاإلتذال ذعٕٚغ كهًح  تظٕرج 

 ٔإعادج قزاءذٓا

 

 أرثط ثخط

  السلحفبح الصغٍرح

 الغذٌر القرٌت

 السلحفبح الكجٍرح 

 الوبء الولىث

 اصالح جوبعً ثن فردي على الكتبة 

 الغذٌر القرٌتالسلحفبح الصغٍرح تعىم فً 

 ٔذشزب يٍ انًاء انًهٕز 

ٚجٛثٌٕ تاالطرُاد نًا ذى انرعزع انّٛ فٙ انحظح 

 انظاتقح 

 

 ٚزذثٌٕ

 

انثحس عٍ انكهًح +قزاءج انُض دٌٔ انكهًح انًحذٔفح 

 اعادج قزاءج انُض +يٍ تٍٛ كهًاخ يشٕشح 

 

 

 



 

 

 

 

 تعلن آلً -5

 

 -6وضعٍخ-

  ادهبجٍخ

 

 

 

 

 

 تقٍٍن -7

 

 19ص 3اَجاس انرًزٍٚ*-5

نح دعٕج االؽفال نركٍٕٚ جى+عزع يشٓذ  -6

ذعثز عٍ انًشٓذ ذحرٕ٘ عهٗ يفزداخ انُض 

 ٔأخزٖ ذى انرعزع عهٛٓا طاتقا 

 

 

اعادج ذزذٛة كهًاخ انُض عهٗ كراب  -7

 انرًارٍٚ 

 انقزاءج ..+األياكٍ / ذغٛٛز انشخظٛاخ

 اءج انقز+ذغٛٛز تعغ انكهًاخ تًزادفٓا 

يالحظح   انرزكٛش عهٗ انرعهًٛح حرٗ ٚرعٕد عهٛٓا 

 (تًزادفٓا/أتذل انكهًح تأخزٖ نٓا َفض انًعُٗ)انطفم 

 انًهٕز فٙ خهٛم 

 ٚعٕو يُٛز ْذا

 ذقفش  األراَة انغذٚز

 ذهعة  رتاب قزب

 ْذا خهٛم ٚعٕو فٙ انغذٚز انًهٕز 

 إطالح جًاعٙ ٔفزد٘ 

 

 


