
حخطُػ انىحذة انخّؼهًُُّت 

 2:ػـــــــــذد

                  إَقاظ ػهًٍ :انًاّدة 

         :انىحـــذة يكّىَاث     

َــىو واحــذ   :انخّقُُـــى/    َىو واحــذ         : إديــــاس/      َىيــا           15: حؼهّــى يُهضـــٍ              

 

  َىيـــاٌ: دػـى و ػــالس      /        َــىو واحــذ              :نًشــزوعا                                 

 

األونـــً : انـّذرصــــت

 انزّــاَُـــت: انًظخــىي

........ .............................:يــٍ

.....................................:إنــً

. 
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الفترة اليىم 
هكىّى للكفاية 

الوحتىي الهدف 

1 

ي 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
جـ

ه
هن

ن 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ّــ
عل

ت

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

َاث  فٍ بانىظائف انحُىَّت نهكائ

.ػالقخها بانًحُػ  

 

انضذع / انّزأص . َخؼّزف األصشاء انزئُظُّت نضظى اإلَظاٌ

األغزاف 

2 
حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.انظّىاهز انفُشَائُّت  

 

األطبىع / انُىو . َذكز أَّاو األطبىع بانخّزحُب

3 
حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

و يشارَغ يخّصهت بحىد 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

.ػالقخها بانًحُػ  

 

حزكت انًفصم َخؼّزف انًفاصم و َبزس دورها فٍ انحزكت 

4 
حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.انظّىاهز انفُشَائُّت  

 

. األحذاد انّشيُُّتَزحّب األحذاد حظب حظهظهها انّشيٍُ 

5 
ّل وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس ط

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

.ػالقخها بانًحُػ  

 

َخؼّزف ػهً بؼط انحىادد انّخٍ َخؼّزض إنُها صظى اإلَظاٌ و 

. كُفُّت انىقاَت يُها
انىقاَت يٍ انحىادد 

6 
حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.نظّىاهز انفُشَائُّتا  

 

باالػخًاد ػهً يقارَت ( أبطأ/  أطزع)حّذد انًخؼهّى حزكت األصظاو ٌ

. يؼُُّت ـٍ حقطؼها فٍ يّذة سيُُّتانًظافاث انّج
أبطأ / ع أطز
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7 
حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

.ػالقخها بانًحُػ  

 

انحىاّص انخًض حىاّص انخًض َخؼّزف ال

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  8

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.انظّىاهز انفُشَائُّت  

 

 ٌّ ةَخؼّزف األحذاد انذور   ٌّ  ةاألحذاد انذور

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  9

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

.ػالقخها بانًحُػ  

 

...( انهىاء –انًاء )ٍَّ حاصت انُّبخت إنً انغذاء َب
. حاصت انُّبخت إنً انغذاء

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  10

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.انظّىاهز انفُشَائُّت  

 

أحذاد غُز دورَّت َخؼّزف األحذاد غُز انذورَّت 

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  11

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

.ػالقخها بانًحُػ  

 

انىصباث انغذائُّت صباث انغذائُّت و يىاػذها حؼّزف انىٌ

12 

ن 
ــ
ّــ
عل

ت

ي 
ــ
جـ

ه
هن

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.انظّىاهز انفُشَائُّت  

 

صُّف أحذارا ػهً دورَّت و غُز دورَّت ٌ
أحذاد ػهً دورَّت و غُز 

دورَّت 

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  13

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

 .ػالقخها بانًحُػ

انىصباث انغذائُّت َخؼّزف انىصباث انغذائُّت و أوقاحها 
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س حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضا 14

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

.ػالقخها بانًحُػ  

. َكّىٌ وصباث غذائُّت و َبزس أهًُّت فطىر انّصباط
انىصباث انغذائُّت 

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  15

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

 .ػالقخها بانًحُػ

/ انخزغىو / األطُاٌ . حقاغ انغذاء ػُذ بؼط انحُىاَاثَخؼّزف أػعاء ال

. انًُقار

حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس  إدهاج 16

بحىد و يشارَغ يخّصهت 

بانىظائف انحُىَّت نهكائُاث  فٍ 

 .ػالقخها بانًحُػ
حّم وظؼُّاث يشكم دانّت بإَضاس 

بحىد و يشارَغ يخّصهت ببؼط 

.انظّىاهز انفُشَائُّت  

: نًًُّشةاألهذاف ا

حؼّزف األصشاء انّزئُظُّت نضظى اإلَظاٌ و دور انًفاصم  -

 .انىػٍ بعزورة انًحافظت ػهً طاليت انضظى -

 .حؼّزف انىصباث انغذائُّت و حىسَغ أوقاحها فٍ انُىو -

. حًُُش أحذاد دورَّت يٍ أحذاد غُز دورَّت -

 

 األداء انًُخظز  تقيين 17

اء انّزئُظُّت نضظى األصش: حّم وظؼُّاث  اشكانُّت  يخّصهت بـ -

اإلَظاٌ و انخّغذَت ػُذ اإلَظاٌ و انحُىاٌ و انُّباث و 

. حًُُش األحذاد انذورَّت يٍ األحذاد غُز انذورَّت

انًؼاَُز 

ححهُم وظؼُّت : 1يؼـ

. ححذَذ يكّىَاث انىظؼُّت

ظبػ انؼالقت بٍُ انؼُاصز 

. انًكّىَت نهىظؼُّت

حؼهُم إصابت : 2يؼـ

. حقذَى انخّؼهُم انًالئى

. إصالط خطا: 3يؼـ

انبحذ ػٍ انخطأ باػخًاد 

انؼالقت انّزابطت بٍُ ػُاصز 

. انىظؼُّت

18- 

19 
دعن  
 و عالج

 
دػى و ػالس فٍ ظىء َخائش انخّقُُى 

 

 


