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الوحتىي الهدف هكىّى الكفاية الفترة اليىم 
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زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تتٕظٛف انؼًهّٛاخ 

. ػهٗ األػذاد

. لهى ٔ ٚكتثٓا تاألسلاوٚمشأ انًتؼهّى أػذادا تهساٌ ال

 199ئنٗ  100يٍ  األػذاد -

لشاءج 

انؼّذ ٔفك خطٕج يُتظًح * 

. تُاصنّٛا

2 
. أسلاو ٔ ٚمشؤْا 3راخ  اًٚثّم أػذاد

 199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

لشاءج 

. انؼّذ تصاػذّٚا ٔ انؼّذ تُاصنّٛا* 

3 
. ٚماسٌ تٍٛ كّم ػذدٍٚ تٕضغ انؼاليح انًُاسثح

 199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

  انؼذد انز٘ ٚسثك يثاششج* 

. ٔ انؼذد انز٘ ٚهٙ يثاششج

4 
. أػذاد فأكثش تصاػذّٚا أٔ تُاصنّٛا 3ٚشتّة 

 199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

أصغش يٍ  يدًٕع ػذدٍٚ* 

. ػششٍٚ

5 
 ّٙ . جٚفّك  األػذاد ٔفما نصٛغتٓا انمإََ

 199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

  يدًٕع ػذدٍٚ أزذًْا ػمذ* 

ٌ يٍ سلًٍٛ ّٕ . ٔ اٜخش ػذد ٚتك

6 
ئنٗ ػذدٍٚ يتسأٍٚ  ٚفّك  األػذاد

  199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

. يدًٕع ػمذٍٚ* 

ٚفّك  األػذاد ئنٗ يائح كايهح ٔ انثالٙ أٔ ئنٗ سلى  7

. آزادِ صفش ٔ انثالٙ

  199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

ازذًْا يائح  يدًٕع ػذدٍٚ* 

. كايهح ٔ آخش ػمذ

 199ئنٗ  100األػذاد يٍ  -. ٚتصّشف انًتؼهّى فٙ انؼذد تفكٛكا ٔ تشكٛثا 8

يائح   ػذدٍٚ أزذًْا خًغ* 

ػذد رٔ سلى أٔ سلًٍٛ  ٔ اٜخش
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9 

زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تتٕظٛف انؼًهّٛاخ 

. ػهٗ األػذاد

خًغ ٔفما نهٕضغ انؼًٕد٘ ٚكٌٕ  ُٚدض ػًهّٛح

 200انًدًٕع ألّم يٍ 

ٔ تذَّٔ اندًغ تاالزتفاظ  -

. يدًٕع ػذدٍٚ أٔ أكثش* 
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انكتاتاخ اندًؼّٛح  -ٚكتة انكتاتاخ اندًؼّٛح انًسأٚحّ نهؼذد انًمتشذ 

. يدًٕع ػذدٍٚ* 

م اندذٔل تسساتاخ يدًٕع كّم ػذدٍٚ  11 ًّ . خاصّٛاخ اندًغ -ٚك

ػذداٌ يدٕٓالٌ ٔ * 

. يدًٕػًٓا يؼهٕو

م ػذد ئنٗ آخش  -. ّيم ػذد يؼهٕو ئنٗ آخشٚثسث ػٍ ي  12 ًّ يك

انؼذد انز٘ ٚسثك ٔ انؼذد * 

. انز٘ ٚهٙ يثاششج ػذدا

انكتاتاخ انطشزّٛح  -. ٚشتظ انكتاتاخ انطّشزّٛح انًتسأٚح تثؼضٓا 13

انفشق تٍٛ ػذدٍٚ كّم يٍ * 

. انؼذدٍٚ ػمذ

ُٚدض ػًهّٛاخ طشذ ٔفما نهٕضغ انؼًٕد٘ دٌٔ صٚادج   14

. فكٛ ٔ ال خ

آنّٛح انطشذ دٌٔ صٚادج ٔ ال  -

. تفكٛ 

أصغش : انفشق تٍٛ ػذدٍٚ* 

. انؼذدٍٚ يائح كايهح

ٌ أػذادا ٔ ًٚثّهٓا ٔ ٚمشؤْا 15 ّٕ  999ئنٗ  100األػذاد يٍ  -. ٚك

. انؼّذ تصاػذّٚا ٔ تُاصنّٛا* 

ٚماسٌ ػذدٍٚ تٕضغ انؼاليح انًُاسثح أٔ تكتاتح  16

. انؼذد انُّالص

. 999ئنٗ  100 األػذاد يٍ -

. أػذاد يسصٕسج تٍٛ ػذدٍٚ* 
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 999ئنٗ  100األػذاد يٍ  -. ٚكتة أػذادا يشتّثح ٔفك خطٕج يؼهٕيح

انؼذ تصاػذّٚا أٔ تُاصنّٛا ٔفك * 

. خطٕج يُتظًح

18 

زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تتٕظٛف انؼًهّٛاخ 

. ػهٗ األػذاد

 999ئنٗ  100األػذاد يٍ  -ٚغح انمإََّٛح  ّ الٚفّك  انؼذد ئنٗ 

يدًٕع ػذدٍٚ أزذًْا يائح * 

. كايهح ٔ اٜخش ػذد رٔ سلًٍٛ

 999ئنٗ  100األػذاد يٍ  -ٚفّك  انؼذد ئنٗ ػذدٍٚ يتسأٍٚ  19

يدًٕع ػذدٍٚ أزذًْا يائح * 

. كايهح ٔ اٜخش رٔ سلًٍٛ

و آزادِ أٔ ئنٗ يائح سقالٙ ٚفّك  انؼذد ئنٗ يائح ٔ انة 20

. الٙصفش ٔ انة

 999ئنٗ  100األػذاد يٍ  -

 .يدًٕع ػذدٍٚ* 

 999ئنٗ  100األػذاد يٍ . ٚشّكة انًتؼهّى أػذادا يختهفح 21

 .يدًٕع ػذدٍٚ

22 

زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تانتصّشف فٙ 

. انًمادٚش

 1انمطغ انُمذّٚح انًتذأنح يٍ . ٚسسة يثهغا يانّٛا يًثاّل تمطغ َمذّٚح

د  2/1ئنٗ 

. لًٛح لطغ َمذّٚح

23 
ًٚثّم يثهغا يانّٛا تألّم ػذد يًكٍ يٍ انمطغ انُمذّٚح 

 1انمطغ انُّمذّٚح انًتذأنح يٍ 

د  2/1يٙ ئنٗ 

. يدًٕع لٛى لطغ َمذّٚح

24 
. يثهغا تانمطغ انُّمذّٚح انًمتشزح لًٚثّ 

 1انمطغ انُّمذّٚح انًتذأنح يٍ 

د  2/1يٙ ئنٗ 

. يدًٕع لٛى لطغ َمذّٚح

زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تتٕظٛف خاّصٛاخ   25

. األشكال انُٓذسّٛح

انًضهّؼاخ . ٚتؼّشف األشكال انُٓذسّٛح زسة ػذد أضالػٓا
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زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تتٕظٛف 

. انؼًهّٛاخ ػهٗ األػذاد

زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تانتصّشف فٙ 

. انًمادٚش

زّم ٔضؼّٛاخ يشكم دانّح تتٕظٛف 

. ّصٛاخ األشكال انُٓذسّٛحخا

 ّٙ : ئدياخٛح دانّح تستٕخة جٔضؼ

ئخشاء  –ئخشاء ػًهّٛاخ اندًغ  -

دٌٔ صٚادج ٔ ال )ػًهّٛاخ طشذ 

(. تفكٛ 

انتصّشف فٙ انمطغ انُّمذّٚح فٙ َطاق  -

 األػذاد انًذسٔسح

تؼّشف يضهّؼاخ ٔ سسًٓا ٔفما نؼذد 

 .أضالػٓا

 

27 

ن 
يي

ق
ت

: األداء انًُتظش

ج تستٕخة اإلخاتح ػٍ كّم يُٓا يشزهح زّم يسائم راخ دالل

: ٔازذج ٔ تتطهّة

تاندًغ  999ئنٗ  100انتصّشف فٙ األػذاد يٍ  -

 .تاالزتفاظ ٔ تذَّٔ ٔ تانطّشذ دٌٔ صٚادج ٔ ال تفكٛ 

 انتصّشف فٙ يثانغ يانّٛح فٙ َطاق األػذاد انًذسٔسح -

. انتًّٛٛض تٍٛ انًضهّؼاخ -

انًؼاٚٛش 

. ٚاخ انًُاسثحاستؼًال انًؼظ= انتّأٔٚم انًالئى  -1

اختٛاس انؼًهّٛح انًُاسثح                               

اَداص ػًهّٛح طشذ / ئَداص ػًهّٛح خًغ = صّسح انسساب  -2

( دٌٔ صٚادج)

زساب يثهغ يانٙ = االستؼًال انّصسٛر نٕزذاخ انمٛس  -3

 .يًثّم تانمطغ انُّمذّٚح

 .سسى انًضهّؼاخ= استؼًال خاّصّٛاخ األشكال انُٓذسّٛح  -4

 .طشذ سإال يُاسة نهٕضؼّٛح -5     

28 
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. ٔضؼّٛاخ نهّذػى ٔ انؼالج تمّشس فٙ ضٕء َتائح انتّمٛٛى ٔ انتّشخٛص
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