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ُ،ُي ح ُ ُوسيمُ           ُالر ُ طفٌلُذكيٌّ ب ُهُ نُ يًراُ،ُمُ بُ اُكُ بُ حُ ُة ُاضُ ي ُبُّ ة ُاُ:ُالس   ي ُوُالف رُ ُاح  وُ وس  الق ُرُ ك ُُةُ  ُوُ د ُةُ  ُ.ُُويد ُالجُ ُم 

ُعُ رُ المُ ُنُ ةٍُمُ رُ يُمُ ف ُ مُ ات  دُ ُنُ ادُ  ُوُ سُ رُ الم  أ ُجُ وُ ة  ضُ ُد ُق ُُه ُمُ دُ  ينُ ُاءُ لغ د ُع د ٍسُلُ ة ُب ُش رُ ُتُ رُ ح  ُاُصُ هُ ،ُح  ُُُُُُُقائ ًًلُ:ُاح 

عُ فُ ُ!اُذ ُاهُ مُ ُ- ط  د ُيُم  ُالم  ُُعُ يُالب ُف ُد ٌسُوُ ة ُعُ سُ رُ م  ُعُ رُ فُ ُاُ؟ضًُيُ د ٌسُأ ُي ت  ُُُُُُكُ ن ُأل  ُُهُ لُ كُ أ ُُنُ مُ ُرُ مُ ذ ُت ُت ُُ-األمُُّ:ُُيهُ لُ د ت 

ُ ُف ُرُ عُ ُت ُل  سُ ُد ُرُ ف ُُد ه ُائ ُوُ ف  ُأ ُد ُلع ُل ُُ-ُ:ُُمُُّيُ؟ُاأل ُنُ يد ُي فُ ُيمُ فُ وُ ُُ-:ُُيمُ و  يُ هُ س  سُ ُلُ عُ يُجُ ةٌُف ُيرُ بُ ةٌُكُ م   كُ ج  ُحُ ضُ ُي اُ،وُ ق ُُم  ك 

ُف ُد ُلع ُل ُُاجُ ت ُحُ أ ُُل ُُ-ًًلُ:ُائُ قُ ُيمُ سُ وُ  ُجُ بُ صُ أ ُُدُ ق ُس  ُرُ ارُ مُ يُأ ُن ُ ي اُأل  ُوُ يُق ُمُ سُ ح  ُ نُ ت ُاٍتُمُ اضُ ي ُس  ُ.ُةٍُعُ و 

 األسئلة

I. : ن4 البناء الفكري 

ًُانوُ نُ عُ ُاتُ هُ  .1 ًُباسُ نُ مُ ُا  صُ.لن ُل ُُا

ُالنُ ُانُ وُ نُ عُ   ...................................................ُوُ هُ ُص  

ُالن ُُاتُ يُ ص ُخُ شُ ُيُ اهُ مُ  .2  ؟ُص  

ُالنُ ُاتُ يُ ص ُخُ شُ   ...............................................ُ،ُ..............................................ُ:ُيُ هُ ُص  

 :ُةُ يُ الُ اتُالت ُمُ لُ اتُالكُ فُ ادُ رُ مُ ُصُ النُ ُنُ مُ ُجُ ر ُ خُ ت ُاسُ  .3

ُ=ُ.................................................ُعُ جُ يُ=ُ........................................ُ،ُرُ كُ ت ُشُ ت ُ

II. ن4 : البناء اللغوي 

 صُ:الن ُُنُ مُ ُجُ رُ خُ ت ُاسُ ُ .1

 

 .ُة ُاحُ بُ الس ُ ُ–ُتُ رُ ضُ حُ :ُُُُنُ يُ ت ُيُ اآلت ُُنُ يُ ت ُمُ لُ يُالكُ فُ ُلُ كُ اُالشُ ذ ُهُ بُ ُاءُ الت ُُتُ بُ تُ اُكُ اذ ُمُ ل ُ .2

ُ...............................اُ.....................هُ نُ أل  ُُتُ رُ ضُ حُ ُةُ مُ لُ يُكُ فُ ُةًُوحُ ت ُفُ مُ ُاءُ الت ُُتُ بُ تُ كُ 

 ...................................................ُاهُ نُ أل  ُسباحةُالُةُ مُ لُ يُكُ فُ ُةًُوطُ ب ُرُ مُ ُاءُ الت ُُتُ بُ تُ كُ 

ُ حُ  .3  ىُ:نُ ث ُىُالمُ ل ُإ ُُلُ و 

ُ،ُي حُ كُ ٌلُذ ُفُ طُ ُيمُ سُ وُ  ُالر ُ يٌّ ُُ.ُايرًُثُ كُ ُة ُاضُ ي ُبُّ

ُ.ُايرًُثُ كُ ُة ُاضُ ي ُالر ُ ...................................................................................ُ.ُيمُ سُ وُ وُ ُينُ مُ أ ُ

III.  : ن2الوضعية اإلدماجية 

 .ُةٌُيد ُدُ اُعُ هُ د ُائ ُوُ فُ وُ ُاعٌوُ نُ أ ُُة ُاضُ ي ُالر ُ 

اُهُ تُ د ُائُ ف ُاُوُ هُ تُ سُ ارُ مُ مُ ُةُ يُ فُ يُ كُ ُنُ عُ اُوُ هُ ل ُض  ُف ُيُت ُالت ُ ُة ُاضُ ي ُالرُ ُنُ اُعُ يهُ فُ ُثُ د ُحُ ت ُت ُُرٍُط ُسُ أ ُُة ُت ُىُسُ د ُع ُت ُت ُُلُ ُةًُرُ قُ فُ ُبُ ت ُكُ ا ُُُُُُُ

ُ.ُُمُ سُ لجُ لُ 

 

 

ُمٍُالُ سُ ُثٍُن ُؤُ مُ ُعُ مُ جُ ُانُ اتُكُ وُ خُ أ ُُر ٍُجُ ُفُ رُ حُ ُعٌُارُ ضُ مُ ُلٌُعُ ف ُ
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