
      يركسج ذعهّى اَدياخٙ

 2:انًسرٕٖ

خراذج ذُشٛؾ 

انثاَٛح :األٔنٗ                                                             انًسرٕٖ: اندزخح 

 1:  ذعهى يُٓدٙ                                                 انٕحدج   :ؽثٛعح انحظح

 9:انٕٛو                                                                               
انًحرٕٖ ْدف انحظح يكٌٕ انكفاٚح انًادج 

ٌطهب تؼٍٍٍ انحذث فً انسياٌ  ٌُتج خطابا -تىاصم شفىي 

. وٌؼٍُه

 

َىاة إسُادٌت فؼهٍت؟ + يتى

اٌَ، أيس، غذا، 

األسبىع انفارط ...انٍىو

 

ٌتصرف فً انُص تصرفا  -قراءة 

. انفهىٌذل ػهى 

ٌحهم اانبٍُت انسردٌت إنى  -

يكىَاتها وٌتبٍٍ دالالث كم 

. يُها

ٌقرأ انُص قراء سهًٍت  -

يًٍسا انحرفاٌ 

ؽ /ع:انًتشابهاٌ

ٌهقً سؤاال ٌتؼهق بظرف  -

انًكاٌ أو بظرف انسياٌ و 

. ٌجٍب ػُه

ؽ /انحرفاٌ ع

 

َىاة إسُادٌت فؼهٍت؟ + أٌٍ

َىاة إسُادٌت + يتى

فؼهٍت؟  

    

    

 
 

حذة األونى انى

 7: انٍىو

ٍ ػًال .1 : اإلَراج انكراتٙ – انقراءة انصحٍحت: انقساءج –( بؼذ/قبم)انرعاقة : ذٕاطم شفٕ٘: انًىضىع ًّ إغُاء جًهت بأطر .2جًهت تتض

.  زيٍُّت أو يكاٍَت

 

َشاؽ انًرعهّى يٕاقف انًعهًّح انٕػعٛاخ انًساحم 
ذُظٛى 

انعًم 
يالحظاخ 

 لانرٕاص

انشفٕ٘ 

زا ذعسع يشٓدا  ّٕ يظ

ًٚثّم 

أيٍٛ ٔأطدقاؤِ فٙ " 

" انحدٚقح

: ٚعثّسٌٔ 

ٚهعة يع أطحاتّ فٙ 

. انحدٚقح

أيٍٛ ٔ أطحاتّ فٙ انحدٚقح 

ًّض األدٔاز  ذق

تحثد فهّح عٍ أيٍٛ 

ياءخ فهّح تحثا عٍ أيٍٛ 

/ فسد٘

شفٕ٘ 

 

 

ذسردزج األؽفال السرغالل 

انثُٛح انهغٕٚح 

ذطهة يٍ األؽفال ذقهٛد 

أطٕاخ انحٕٛاَاخ 

دْا ذشٛس تٙ

؟ ..........

   

 

ذعسع يشٓدا ًٚثّم قدٔو 

أيٍٛ 

خاء أيٍٛ تعد أٌ تحث عٍ  

. أطحاتّ

خاء أيٍٛ تعد أٌ تحث عٍ 

. فهّح

قدو أيٍٛ تعد أٌ تحث عُّ 

تعثع 

قثم أٌ ٚأذٙ أيٍٛ تحثد عُّ 

فهّح 

انتركٍس ػهى  

استغالل انبٍُت 

اإلَراج 

انكراتٙ 

م تًا ٚفٛد انزيٍ  ًّ أك

ٔانًكاٌ 

 1ذعٍّٛ انًدًٕعح 

 

يرٗ؟ 

فٙ انّظثاذ ذّٕخّ أيٍٛ  

. َحٕ انًدزسح

ٚهعة أيٍٛ يع أطحاتّ  

عُد / فٙ انحدٚقح فٙ انًساء

انّزٔال  

 عهٗ األنٕاذ 

 
  2ذطهة يٍ انًدًٕعح  

كراتح خًم حٕل  

ٚقسأ / ُٚرح 

كراتح تعغ اندًم . 

/ انكساس

زد٘ ف
 



ز ًٚثّم   ّٕ يشٓد يظ

" أيٍٛ ٔأطحاتّ"

قساءذٓا ٔ ئطالحٓا 

 

قساءج األؽس انزيُٛح   1انرسكٛز عهٗ انًدًٕعح 

ٔ انًكاَٛح تعد كراترٓا 

عهٗ األنٕاذ 

تقبم كم األطر   

انسيٍُت و انًكاٍَت 

انًُاسبت نهجًهت 

انقساءج 

انًسّغثح 

.... أليٍٛ

 

أكًم تًا ُٚاسة 

 

: أليٍٛ ثالثح أطحاب

نٕنٕ / تعثع/ فهّح 

  

 

قساءج انُض قساءج طايرح 

: سإاليشفٕعح تال

أكرشف 

أقسأ انُض ثّى أزتؾ ذقّدو انرعهًٛح 

: تسٓى
فٙ انًدزسح *  

فٙ انحدٚقح * * كاٌ أيٍٛ 
فٙ انًُزل *  

ٚقسأ انقسُٚح انًدّعًح 

. نإلخاتح

: أخاب أيٍٛ

كُد فٙ انًدزسح  !يعرزج 

.  أذعهّى انقساءج ٔ انكراتح

/ انكرة 

شفٕ٘ 

 

 

 

 

/ انكرة 

انسثٕزج 

 

انقساءج 

اندٓسٚح 

 اسرثًاز

انُّض 

أٍٚ كُد ٚا أيٍٛ ؟ تحثُا 

. عُك فٙ كم يكاٌ

قساءج اندًهح ٔ ذهٍٕٚ حسف  

انتاء 

قساءج انُض قساءج خٓسٚح  

: ذرنٛم طعٕتح انقساءج

ث / ثانرًٛٛز تٍٛ 

  

 

  ٍ ًّ اتحث عٍ يفسدج ذرؼ

ٌ / ث/ ثحسف 

تحثُا / ثغا 

/ َرعهّى / انًدزسح/ ذُرظسٌٔ 

ذرْثٕا 

/ عُك/ يكاٌ/ نكٍ/ أيٍٛ

َحٍ 

/ ٔاذ األل

فسد٘ 
تقغ قراءة 

انًفردة  

انًستخرجت  

يٍ انُّص  

أنعاب 

انقساءج 

م تًا ُٚاسة  ًّ ث ـت أك

َـ / ث 

.. ـايـ/ ...ــرٌّا ../ ...يذرسـ

م تانحسف انًُاسة  ًّ / األنٕاذ َايد / ثسٚا / يدزسح ك

فسد٘ 
 

 


