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 .  يحاكي انًعهى في أدائّ نهقطعح انشعشيح 
 يطاب ذعييٍ  انحذز  غيشانًُقؼي ٔ يعيُّ 
 .يقشأ انًقطع يُفشدا ٔ داخم انًفشدج 
 .يكرة انًقطع يُفشدا ٔ داخم انًفشدج 
 ذُظيى جذيذ نعُاطشِ: يرظشف في انُض دٌٔ اإلخالل تانًعُى نهحظٕل عهى شكم يغايش 

 

األهداف 

: انًًيزج

 3نغري ب 
 فعهيح جًهح+  
 .ذركية انسُد انسهحفاج انظغيرج/ انثاء 
 تاب 
 يفــــرداخ   

 

:انًحرىياخ  

 انرــــًـــشي انــــثيــــداغــــىجـــــي

 انًراحم َشاط انًعهى َشاط انًرعهًيٍ

 يعثش انًرعهى ذهقائيا

 انسهحفاج َائًح فٕق انسشيش  -
 انحيٕاَاخ حٕل انسهحفاج -
 انسهحفاج يشيؼح -

 

ج ال انسهحفاج يشيغ

. يشػد انسهحفاج 

  ال: يجيثٌٕ

في انغذيش؟  انسهحفاج ذعٕو:يجيثٌٕ

 

صاس انحظاٌ انسهحفاج  / صاسخ انحيٕاَاخ انسهحفاج 

. جاء األسَة نًذأاج انسهحفاج 

/  قطف كشيى أصْاسا 

يعثشٌٔ  

.يعٕو خهيم في انثحش./ اططاد أتي سًكح  

 

 

خْت ذَب ْت  ااَب جُس وَب طَب يرَب غِر فَباجُس انظَب هَبحْت يرِر تَبرِر َبدْت انسُس اءِر انغَبدِر تَبحُس فِري يَب

افِريَبح ٍِر انظَب اءِر انعَبيْت ٍْت يَب بُس يِر رَب افِري وَب ذَبشْت  ِر.انظَب

 – لـبـلـب سجتـيحـ – بكرا – جتـغا   - اللـب – تابس

 .جتـيكرـ – ساجـبـو – بغشا

يشع انسهحفاج: عشع يشٓذ يظٕس  

 

 

 

 

: يىجه انرالييذ اسرعًال  

 ْم انسهحفاج ذعٕو؟

يزا حظم نهسهحفاج؟ 

؟ انسهحفاج يشيؼح ْم ياصاند

؟اآلٌيارا ذفعم انسهحفاج   

 

 يٍ صاس انسهحفاج؟

.انسهحفاج نًذأاجيٍ جاء   

 عشع يشاْذ يظٕسج 

 

 عشع يشاْذ يظٕسج

 

 

 إعادج عشع يشٓذ انسهحفاج

كراتح انُض تًشااكح انرالييذ 

 :ذعييٍ يٕقع انحشف يٍ انًفشدج

 

انرعثير انرهقا ي 
 

 

 

 انرعثير انًىجه
 

 

 

 

 ذركيز انظيغح
 
 

 

 انرقـــــييى
 

 

قراءج 

 وضعيح دانح
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 انًراحم َشاط انًعهى َشاط انًرعهًيٍ

  

 .يرتــــطىٌ

 

 

 

 

 

يـــَب :     أٔل انكهًح

ـــ :  ٔسط انكهًح ًَب ــ

وٌم /   ـــىٌم :   أخش انكهًح

. يكرثىٌ انًقاطع

. يُجزوٌ انرًريٍ

 

قشاءج انقظاطاخ 

انسهحفاج انظغيرج ذسثح  في انغدير انظافي  :ذشذيثٓا

. يؼعٌٕ َقطح عهى انسطش انشئيسي

 .ثى عهى كشاس انقسى.يكرثٌٕ عهى كشاس انًحأالخ

: أاتط تيٍ انكهًاخ انًركىَح يٍ َف  انحروف

 اكة     عثير

 اقثح     كثر

 اتيع     تقرج

 

: اشطة انًقطع انزا د و أكرة انًفردج

 اتاب  ب اَب  تا ا

 تالل  ل و ال تـ

 

: نًفردجأطم تسهى تيٍ انًقاطع و أكىٌ ا

 سثىاج ـثىاج  تـ

 تقرج ـقرج  كـ

 كراب ـراب  سـ

عرع يطثىعح ذدل عهى يىقع انًيى في أول 

.  ووسط و أخر انًغردج

 : 29ص    7انرًريٍ عدد 

: يٍ كراب انرهًيز 29ص  9-8انرًشيٍ عذد 

: يخراس انًرعهى انقظاطاخ انرانيح

/ في/ انسهحفاج / انظافي / ذسثح / انغدير / انظغيرج

 اتاب: يُرثٌٕٓ نكراتح انًعهى عهى انسثٕسج

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرقييى

 

 

 

 

 إَراج كراتي

 

 انــــــطّط 

 


