
 

 إلعداد االوتخاٌاتِاوٛ تعمٗىات فٍٗٛ 

: وساعاٚ التال٘ ٖسجٜ  الفرتات الدزاضٗٛوتخاٌات عٍد ٔضع ا               

ٔال ٖتعدآ  وتخاُاالهلا ٖتكٗد ٔاضع االوتخاُ باحملتٕٝ العمى٘ لمفرتٚ الدزاضٗٛ  اليت ٖعد  -1

الفرتات الثاٌٗٛ ٔالثالثٛ  وتخاٌاتٔتتطىَ ا .اىل دزٔع الحكٛ بأٙ غكن وَ االغكاه

ٔالسابعٛ وا ضبل دزاضتْ وَ وفسدات ٔقٕاعد ٔتصسٖف أفعاه بٍٗىا ٖتي الرتكٗص عمٜ 

 :  التعبري ٔالتٕاصن التخسٖسٙ عمٜ دزٔع الفرتٚ ٌفطّا فكط حطب اجلدٔه

 مالحظات ء12الصف دروس  ء11دروس الصف  الدراسية الفترة

  Dossier  0, 1, 2 Dossier 1 et 2االولى 

 دروس الفترة األولىمع مفردات وقواعد  Dossier  3, 4, 5 Dossier 1,2, 3, 4الثانية 

 مع قواعد الفترات السابقة Dossier 6, 7 Dossier 5 et 6الثالثة 

 دروس الفترة الثالثة وكل القواعد مع مفردات Dossier 8, 9,10 Dossier 7,  8الرابعة 
 

املعتىدَٖ وَ قبن التٕجْٗ العاً ٔبصٗؼ األضئمٛ  وتخاُٖتكٗد ٔاضع األضئمٛ بّٗكن اال -2

تعدٖن أٔ دُٔ أٙ  احسيفٔتٕشٖع الدزجات  الطؤاه  غكن ٌصٔإدازٚ املٍاِج باإلضافٛ إىل 

 .اجتّاد غدص٘

 .يف الفرتٚ الدزاضٗٛ ٔاضتبعاد آخس وتٕاشُ دُٔ الرتكٗص عمٜ دزعضئمٛ بػكن ألٖتي ٔضع ا  -3

فال تٕضع اضئمٛ وَ الصف احلادٙ عػس املبتدئ  وتخاُاالِتىاً باملطتٕٝ العمى٘ لال  -4

تكمٗن وَ قدزات فّرا يف أٙ فرتٚ وَ الفرتات لطالب الثاٌ٘ عػس بػسض زفع ٌطب الٍجاح 

 .املتعمىني ٔاضتدفاف بإوكاٌٗاتّي ٔلٗظ وطاعدٚ هلي

يف  ميكَ اُ جيدٓ الطالب احلنضئمٛ ٔأُ تدزج أٔ أضئمٛ ألعدً تكساز ا وتخاُ ٖساعٜ يف اال -5

 .ٌفظ االختباز

فاملعمي ٖدزب الطالب عمٜ  وتخاُ عدً تكساز ٌفظ اضئمٛ الكتاب ٔكساع التىازَٖ يف اال -6

ٔاملّازات اليت اكتطبّا لطؤاه عابْ ٔفّىْ هحطب اضيت عمّٗاجابٛ إلاكٗفٗٛ ٔ ضئمٛفّي األ

 .الصئلٗظ عمٜ احلفظ 

صخٗخٛ  االختٗازات عٍد ٔضع اضئمٛ االختٗاز وَ وتعدد ٔالفساغات جيب اُ تكُٕ مجٗع  -7

 .لػٕٖا ٔقٕاعدٖا ٔلكَ اجابٛ ٔاحدٚ فكط هلا عالقٛ بالطؤاه

ٔال  بالمُٕ السوادٙ ٔطٔاضخٛ اخلطوعربٚ ات عٍد اختٗاز الصٕز ٖساعٜ ٔضع زضًٕ  -8

 .تٕضع صٕز فٕتٕغسافٗٛ باٙ حاه

االوتخاُ فّ٘ ذا كاٌت الصٕزٚ غري ٔاضخٛ ملساجع إٔ ب جلىٗع الصٕزخيتاز حجي  وٍاع  -9

كُٕ ٍِاك صمْ بني الٍص ٔالصٕزٚ ٔجيب اُ ٙ ٔاضخٛ لمطالب ضتكُٕ بالتأكٗد غري

 .املتعمكٛ بْ

وَ الطسٔزٙ ٔضع جصئٗات كن دزجٛ ضؤاه لمىصخح فاذا  عٍد ٔضع منٕذج اإلجابٛ  -10

حتدٖد كي ضٗأخر اذا كتب الفعن ٔالفاعن جيب كاُ املطمٕب وَ الطالب عىن مجمٛ 

 .ٔباق٘ اجلىمٛ حتٜ ٖكُٕ وكٗاع التصخٗح وٕحدا

  حطبصخٗخٛ لػٕٖا ٔوٍطكْٗ أٙ إجابٛ " جابٛ أضئمٛ التٕاصن ٔالتعبري ٖكتبإيف منٕذج   -11

 .كن مجمٛتٕشٖع دزجٛ وع كتابٛ جصئٗات "املطمٕب يف الطؤاه تكُٕ وكبٕلٛ 

 التٕجْٗ وَ قبن المجٍٛ املعدٚ عدٚ وسات ٖٔعده مبا ال خيالف وا  ٖعدٓ وتخاُا كنٖساجع  -12

 .ضبل



 

ذا فا ،عده االوتخاُ وَ قبن المجٍٛ املعدٚ ٖٔٙساجع منٕذج االجابٛ بدقٛ ٔحين كىا   -13

 .غري وفّٕوٛ لمىعدَٖ فّ٘ وؤكدا ضتكُٕ غري وفّٕوٛ لمطالب املىتخَاالضئمٛ كاٌت 

الفرتٚ األٔىل يف اختباز  وتخاُامناط أضئمٛ اعدً تكساز ٌفظ ٔع ٙاحلسص عمٜ التٍٕ -14

 .الفرتٚ الثالثٛ

اُ تكُٕ مجن ٌٔصٕص االختباز االبتعاد عَ اجلىن الطمبٗٛ يف االختباز ٔاحلسص عمٜ  -15

 . وٍاضبٛ تسبٕٖا

  ،حسصا عمٜ حتكٗل العدالٛ ٔاملصداقٗٛ يف التكٗٗي ٖسجٜ اتباع كن وا ذكس ٔالعىن بْ   -16

 عدت وَ قبن ِٗئات عمىٗٛ وتدصصٛأفاألِداف الرتبٕٖٛ لمتعمٗي ٔلمىٕاد العمىٗٛ 

ٔلٗطت ملصاحل  ،ضىَ وفاِٗي عاملٗٛ ٔٔطٍٗٛ تصب كمّا ملصمخٛ املتعمي ٔوعتىدٚ

 .غدصٗٛ ألٙ كاُ

 .كن وَ خين بالتعمٗىات أعالٖٓتخىن املطؤٔلٗٛ   -17

 

   


