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 العنوان: الطعام "اإلنصهار 
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 2 3  كبيرة   8ساعات  عربية

 
 

الملخصصصصل: بصصصص  نصصصصت  لصصصص  لن شرتصصصصب تورـ صصصصو النولصصصص؟ الـاتصصصصان؟ ص التـرو صصصص؟ الل ـصصصص   رتمصصصصا 

مصصصل المعنرونصصصل اإلـطلـصصصل ص الهنقـصصصل مصصصل الكرـصصصقلخ مصصصل رز النصصصار   الخلصصصط و المصصص   مصصصل 

ننهصصصاب الصصص وم و المنونصصصاب و الوصصصصداب مصصصن  كالـصصصق الطهصصص؟ المخ لدصصصل بصصصو شصصصوبر المطصصصت  

ب اللصصصصعتـل المعاصصصصصرلط تعصصصصق الطصصصصت  الشمصصصصا ؟ "إنصصصصصهار"خ و بصصصصو لاصصصصق ا شابصصصصاب المصصصص نوا

طرـكصصصصل شقـصصصصقل لننصصصصر الشلـصصصصق نمصصصصا لنصصصصع ـنصصصصا ق ا لصصصصخال الخشصصصصولـن  لصصصص؟ الخصصصصرو  مصصصصن 

 ق ائدهمط 

 النلماب المد ااـل: الطعام إنصهار؛ الم ـج؛ لكاء الثكا اب و ال كالـقط 

 ا بقاف:  نهـ  اللكاء اب تـن الثكا اب و ال نلئل اإلش ما ـل  ؟ الاـال الـومـلط 

الملصصصصصارنون: معلمصصصصصـن ال صصصصصقرـم المهنصصصصص؟خ المعلمصصصصصـنخ المعلمصصصصصـن مصصصصصن شمـصصصصصل المنصصصصص وـاب 

 القرانـلط 

الوصصصصصصف: نصصصصصـنرل الملصصصصصارنون لندنصصصصصهم لشلنصصصصصل  صصصصصصف  بنصصصصص؟ ال صصصصص؟ نصصصصصـ م خ لهصصصصصا 

لـصصصصق الطهصصصص؟ الخاصصصصصل تهصصصصم و  لصصصصت الم لكصصصص؟ الصصصص   ال رنـصصصص   لصصصصت الننهصصصصاب الرئـنصصصصـل ل كا

نـانصصصصن معر  صصصصعط نصصصص كوم مشمو صصصصل مصصصصن المنصصصص دـقـن النهصصصصائــن تن اتصصصصل الكصصصصوائمط ثصصصصم ـشصصصصم 

 لصصصصت الطصصصص م   وـصصصصق المنصصصص دـق ت شرتصصصصل لـنصصصصب شصصصص ء ا مصصصصن  صصصصراثهمخ و تعصصصصق  لصصصص  طلصصصصم 

 م اظصصصصل و  كـصصصصـم النصصصصنان ا صصصصصلــن  ـمصصصصا ـ علصصصص  تصصصصالطت  الما صصصصرط ـمنصصصصن لـ صصصصا  إثصصصصراء

الوصصصصصدل تمنصصصصابمل طهصصصص؟ لثكا صصصصل لخصصصصرك ن لصصصصت نصصصصتـ  المثصصصصا  منصصصصون ط ـمنصصصصن لن ـنصصصصون 

  رصل إلنلاء مهرشان الطعام اإلنصهارط 

المصصصصواق: مصصصصواق الن اتصصصصلخ لورامخ لصصصصوع ورقصصصص؟خ معلمصصصصل للعصصصصر  مصصصصل لورام م عصصصصققل ا لصصصصوانخ 

 لوااب الرنائ ط 

 60شلنصصصصصل  دنـصصصصصر  رقـصصصصصل    30شلنصصصصصل انصصصصص ماحد قصصصصصراءل تاصصصصصق لقنصصصصصت    30الطرـكصصصصصل: 

 شلنل  دنـرد ورلل  م  او  مو وح النلاطط 

النصصصصا ؟ لل  مصصصص  نصصصصصائم للمـنصصصصرـن: انصصصص خقم الدـصصصصقـو نمكقمصصصصل للمو صصصصوحط ا صصصصط الوقصصصصب 

الصصصص ا ؟ط خصصصص   بصصصص ا النلصصصصاط مصصصصن المهصصصصم ال عامصصصص  مصصصصل الشوانصصصصم م عصصصصققل الثكا صصصصابخ مناقلصصصصل 

مصصصقك ار تصصصاط ال شصصصارم تثكا صصصل الدصصصرقط ـشصصصم معالشصصصل بصصص ا الموا صصصـل  صصص؟ مواقصصصف الاـصصصال 

 المقرنـل الاكـكـلط 

 الصقاقاب:ص 
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 CESMEDالم عاون: 
 


