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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

 3نغتي ب 

 فعهيح جًهح+  

 .تزكية انسُد انسهحفاج انظغيزج/ انثاء 

 تاب 

 يفــــزداخ   

 

:انًحتىياخ  

 انتــــًـــشي انــــثيــــداغــــىجـــــي

 انًزاحم َشاط انًعهى َشاط انًتعهًيٍ

 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  

 

 

انسهحفاج انظغيزج تعىو في انغديز انقزية و تشزب 

 ..نًاء انًهىثيٍ ا

يشع انسهحفاج: عشع يشٓذ يظٕس  

 

 

 

 

: يىجه انتالييذ استعًال  

 ْم انسهحفاج ذعٕو؟

يزا حظم نهسهحفاج؟ 

؟ ْم ياصاند انسهحفاج يشيؼح

؟اآلٌيارا ذفعم انسهحفاج   

 

 يٍ صاس انسهحفاج؟

.انسهحفاج نًذأاجيٍ جاء   

 عشع يشاْذ يظٕسج 

 

 عشع يشاْذ يظٕسج

 

 

فاجإعادج عشع يشٓذ انسهح  

كتاتح انُض تًشاركح انتالييذ 

 :ذعييٍ يٕقع انحشف يٍ انًفشدج

 

انتعثيز انتهقائي 
 

 

 

 انتعثيز انًىجه
 

 

 

 

 تزكيز انظيغح
 

 

 

 انتقـــــييى
 

 

قزاءج 

 وضعيح دانح
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 انًزاحم َشاط انًعهى َشاط انًتعهًيٍ

  

 .يزتــــطىٌ

 

 

 

 

 

ر :     أٔل انكهًح

ـز :  ٔسط انكهًح

ر / ـز :   أخش انكهًح

. يكتثىٌ انًقاطع

. يُجزوٌ انتًزيٍ

قشاءج انقظاطاخ 

انسهحفاج انظغيزج تسثح  في انغديز انظافي  :ذشذيثٓا

 

. يؼعٌٕ َقطح عهى انسطش انشئيسي

 .ثى عهى كشاس انقسى.يكرثٌٕ عهى كشاس انًحأالخ

: أرتط تيٍ انكهًاخ انًتكىَح يٍ َفس انحزوف

ركة     عثيز 

رقثح     كثز 

رتيع     تقزج 

: اشطة انًقطع انزائد و أكتة انًفزدج

رتاب  ب َر تا ر 

تالل  ل و ال تـ 

: أطم تسهى تيٍ انًقاطع و أكىٌ انًفزدج

كزاسا راسا  شـ 

شزخ رخ  ر 

رتاب تاب  كـ 

عزع يطثىعح تدل عهى يىقع انًيى في أول 

.  ووسط و أخز انًغزدج

 : 29ص    7انتًزيٍ عدد 

: ٌ كراب انرهًيزو 29ص  9-8انرًشيٍ عذد 

: يخراس انًرعهى انقظاطاخ انرانيح

/ في/ انسهحفاج / انظافي / تسثح / انغديز / انظغيزج

 

 رتاب: يُرثٌٕٓ نكراتح انًعهى عهى انسثٕسج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقييى

 
 إَتاج كتاتي

 

 انــــــطّط 

 


