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/ ًىفر حعليماث مسمىعت مىىهت مً 1

 0خؿىجين أو زالر خؿىاث
 على الخلميراث حعليماث مدسلسلت  إللاء

 وجليس مدي الاسديعاب والخىفير
أجلس ي بشيل ضحي ، أخسجي هخاب لؼتي وهرلً كلم 

 . السضاص
م إلازشاداث في مىىن  مىً عً ؾٍس  )اسدثمس الىظ(ٍو

ً ازسم:ازسمي زم لىوي  جمٍس
ألاضىاث املخخلفت ) بدءا ، وسؿًا  / ًميز زجبت2

 0، نهاًت (
جحدد ضىث الحسف  املؿلىب وجميز 

 مىكعه مً خالٌ اليلمت 
 عث (بؿيئت ، هب،  بحددي مىكع حسب الباء في اليلمت )أزه

زمىش ضىجيت مثل اسخماع الخلميرة إلى  0/ ًسبـ السمىش الطىجيت بأشيالها3
 ....ً بالشيل وجسبؿه الحسواث أوالخىٍى

 سسى امل

مثل السبـ بين ضىث الػمت وشيلها،،،،،مدبااللف 
ً وشيله....وشيله......  الخىٍى

حسخيبـ الخلميرة الفىسة العامت للىظ  0/ ٌسخيخج املعنى العا  للىظ املسمىع4
 املسمىع بأسلىبها مً خالٌ ألاسئلت  

 .......فسحت العيد هظ في مثل

   / ًطف الصخطياث فيما اسخمع إليه5
ت () خيرة  سة ، زئيست وزاهٍى  0، وشٍس

بعد سماع اللطت جطف الصخطياث 
سة والخيرة وألادواز ألاساسيت  الشٍس

ت  فلـ. والثاهٍى

 كطت الرئب وألاػىا  
سة أ  خيرة ؟  هل الىعجت شٍس

 مً الري ًأول الىعجت؟
 ٍس أ  خير ؟إذًا هل هى شس 

 / ًطف السلىهياث فيما اسخمع إليه 6
 0) إًجابيت _ سلبيت (

الخلميرة السلىن  مً خالٌ جطف 
صه  خم حعٍص ماحسمعه أن وان إًجابيا ٍو

 وأن وان سلبيًا ًخم الخىفير مىه

في سلىن )إشعاٌ عىد الثلاب ، مساعدة الىبير ،  ماز أًً
 (....الىخابت على الجدزان 

عىد سماعها للسلىن جرهس السلىن  0املسمىع للسلىن  / ًرهس السلىن املػاد7
 املعاهس

 إلاًراء           لحيىانالسفم با
 دسخم                   هظيف    

 ......احترا  أهظمت املسوز
مىاكشت حٌى جسجيب ألاضىاث التي  0/ ًخرهس ألاضىاث في هظا  جخابعي معين8

 ظهسث في الىظ املسمىع
    احرز حسلمهظ 
محسن -ألامانضىث زبـ حصا  -ضىث اوؼالق باب السيازة

ضىث ًجسد السسعت مً خالٌ -زانبالدو  ًبدأالسيازة 
 إلاؾازاث

ت/ ًجيب عً أسئلت 9 فيما اسخمع إليه  جرهٍس
 0جبدأ بــ  )هل ، مً ، أًً ، هم (

للىظ  مً خالٌ الفهم والاسديعاب
 املسمىع ًخم مىاكشت مػاميىه

 السئيسيت

 مً مىىن)أجيب (عسع لىحت أسئلت الىظ

 ة باالسم الري سمعخه جحدًد الطىز  / ًسبـ ألاسماء املسمىعت بالطىز 10
 جمييز سمعي

حيث حسمع الاسم وجػع املؤشس على الطىز املىاسبت)بائع 
 ٌ  (...........آلثـ آ لعابألا–حيىاهاث -مخجى

/ ًسبـ بين الطفاث ، ألاحدار ، ألاضىاث  11
 0باملطدز

مً خالٌ الىطىص واللطظ التي 
 حسخمع إليها

في  اليلبالىشة )وان وان (وهرلً الحماز و  : مثلطىثال
 كطت الىخىىث املؼسوز

الطفت: الصجاعت بالدجاجت/ الؿمع بالسجل/ الؼسوز 
 بالىخىىث وهىرا

 .شخطيت وميان: مثل شهير مدًيخه مىتالخلميرة كياسها مً خالٌ فهم  ًمىً/ ًسبـ بين الصخطياث وألاحدار فيما 12



 وحدر ) شخطيتاسخمع إليه 
يان مشخطيت وميان شخطيت وشمان حدر و 

 ن(ماحدر وش 

 سخؿيعدف(هظ الاسخماع  )ألحدار
مً  سبـ بين مجمىعتجأن  الخلميرة

ألاحدار التي سمعها بالصخطيت التي 
كامذ بهره ألاحدار ، وهره مىجىدة في 

الاسخماع، سىاء واهذ  جميع هطىص
 الصخطيت إوساها أ  حيىاها

 عمس وجىاوله لىجبت السحىزفي زمػان. :شخطيت وشمان
 .ف حٌى الىعبت:الؿىايانمحدر و 

 :الطى  في زمػان نماحدر وش 
 محمد وزكىده في املسدشفى......:وحدر شخطيت

 

ت فيما اسخمع إليه جبدأ13ً  طىغ أسئلت جرهٍس
 بـ ) مً ، أًً ، متى ، هم (

ت مً خالٌ  جيش ئ الخلميرة أسئلت جرهٍس
باسلىبها  الىظ التي اسخمعذ إليه

 الخاص

 ؟اخخبأ الرئب أًً
 ي سخس مً السلحفاة؟ وهىراالر متى.......مً

ًطف الصخطياث وألاحدار فيما اسخمع 14 
 إليه ) شخطياث زئيست ،

سة ، اشخطي  ت ، شخطياث شٍس ث زاهٍى
 شخطياث خيرة (

بعد  شخطيت ماحدر ليل  جسبـ بين
 سماع الىظ

 مع ذهس أهىاع الصخطياث

 :حمامت ،ضلس،ملىت الىحلشخطياث زئيسيت
أفساخ والخلاؽ أحد  :اهلػاع الطلس على العشوالحدر

 .الحمامت وحعاون ملىت الىحل معها
ت  :الفساخ ،جماعت الىحل شخطياث زاهٍى

/ ًحٌى ما اسخمع إليه إلى ضىز ، أفعاٌ ، 15
 0حىاز

املحاواة والخمثيل  أسلىب
ل)املفسد  –الجمع –املثنى -والخحٍى

 -مرهس-غمائس -مىضىلت أسماء
 (.........مؤهث

ل   إلى فعليتالجملت الاسميت مثل جحٍى
 مؤهث إلىاملرهس 

 أحال  جمشـ شعسها                        عمس ًمشـ شعسه 
 جمع                              مفسد               

 الدجاجاث                                  الدجاجت    
جمثيل أسلىب الىهي )أههي شميلخً عً شسب املاء باليد 

 سسي( الي
/ ًظهس اهؿباعه ألاولى ججاه ما اسخمع إليه 16

 0)اسخحسان، كبٌى ، زفؼ(
هل  إليهسخمع أًبدي الحساست حٌى ما

 ًخلبله أو ًسفػه
 كبٌى أو زفؼ أول الؿعا  ملىر

اغت ........ اسخحسان  ممازست الٍس
/ ًرهس أضىاث الحسوف املىىهت لليلمت 17

 0املسمىعت
وف هره بعد اسخماعه لليلمت جرهس حس 
 اليلمت)جمييز سمعي(

 اليلمت واذهسي حسوفها إلىاسخمعي 
 ......(ــ أسسجه ــ الخسوف )مفيد

/ ًسبـ بين اليلماث والطىز التي جبدأ 18
 0بىفس الحسف

اليلمت جسبـ بينها وبين  إلىحسخمع 
 بىفس الحسف جبدأالطىزة التي 

مثل مسدشفى مدسخ....الخ بعد سماع هره اليلماث 
 وأسأٌ أي بؿاكت اليلمت جىاسب الطىزة :أعسع ضىز .

 ؟جبدأ بىفس الحسف
 / ًحدد مىكفه فيما اسخمع إليه  19

 0)الصخطياث ( 
 مثال جرهس مىكفها مً هاحيت الخجسس على الجيران ًليم املىكف  أو ًحىم 

 


