
 

ػذد  يالحظاخ 

 انحظض

انًادج  كفاٚح انًادج يكٌٕ كفاٚح األْذاف انًًٛضج انًحرٕٖ 

 

 

 

 

ب فٙ ٘ذشؽ 12انٕٛو 

يششٔع  –انًطانؼح 

 انرهًٛز 

12   أٚرٓا   / أٚٓا

  االسرفٓاو + انًُادٖ + أٚٓا 

  األيش+ انًُادٖ + أٚٓا  

  انُٓٗ  + انًُادٖ + أٚٓا 

ٚسرؼًم انُذاء يٍ أخم 

 ٚاو  تؼًم خثاس نطهة انكاإل

ٚرمثم خطاتا 

 ُٚرح خطاتا  

أػًاال  يُدضاٚحأس األخش 

نغٕٚح يحرشيا انسهٕكٛاخ 

 انرٕاطهٛح 

 انرٕاطم انشفٕ٘ 

ج اءألشأ انًرؼهى انُض لش   1َظٕص سشدٚح يرُٕػح كراب انسُح  - 12

  جسهًٛح يُغًح  يسرشسم

انحشكٙ فٙ  االذداِٚحذد 

 انًكاٌ 

 إنٗٚحهم انثُٛح انسشدٚح 

اذٓا ٔٚرثٍٛ دالالخ يكٌٕ

كم يُٓا ٚرخز يٕلفا َمذٚا 

 يٍ انُض 

ٔطا سشدٚح ٚمشأ َض

٘ يرُٕع يٕظفا لذساذّ ف

 تُاء انًؼُٙ 

 انمشأج

يشاْذ يظٕسج   8

...(  حكاٚح ) َض  -

 حذز  -

ٚرظشف فٙ انُض دٌٔ 

إخالل تانًؼُٗ نهحظٕل 

: ػهٗ شكم يغاٚش ٔرنك تـ 

 ذُظٛى خذٚذ نؼُاطش ِ  -

طٕطا  كراتٛا ٌ ُٚرح ػٛذ كراتح َض ٘

  جسشدٚح يرُٕع

 انكراتٙ  اإلَراج

ج سٓهح انؼثاسج حسُح اإلخشاج يرظهح قلظض شٙ 1 

 تًذاساخ االْرًاو 

ُٚظد إنٗ لظض   لشاءج لظض ذؼضص 

 انمذساخ انرٕاطهٛح 

ٚمشأ َظٕطا سشدٚح 

يٕظفا لذساذّ فٙ  جيرُٕع

 تُاء انًؼُٗ  

 ذشغٛة فٙ انًطانؼح 

تًحأس أَشطح  ػاللحلظٛشج شؼشٚح أ َثشٚح فٙ لطغ  12 

   1انهغح انؼشتٛح يشاخؼح نمطغ انسُح 

 أدائّٚحاكٙ انًؼهى فٙ 

 نهمطؼح انشؼشٚح 

ٚرظشف فٙ انُض 

 ٚذل ػهٗ انفٓى  اذظشف

ٚمشأ َظٕطا سشدٚح 

يرُٕػح يٕظفا لذساذّ فٙ 

 تُاء انًؼُٗ 

 يحفٕظاخ 

حشٔف حسة ٚكرة ال انحشٔف حسة يٕالؼٓا يٍ انًفشدج  6 

ًَٕرج ٚحاكّٛ  كراتح  

 ٔاضحح 

ذٕظٛف يٓاساخ ٔضٕذ 

 انكراتح نهرٕاطم 

ٕٚظف يٓاساخ انكراتح 

فٙ  ٔاألتُٛح انهغٕٚح 

 انرٕاطم

 كراتح

ػهّٛ يٍ  يا ًٚمٚكرة  انًفشدج                            اندًهح  3 

 يفشداخ ٔخًم لظٛشج 

ذٕظٛف يٓاسج انشسى 

نساليح انكراتح يٍ 

  ل فٙ انرٕاص األخطاء

ٕٚظف يٓاساخ انكراتح 

انهغٕٚح فٙ  ٔاألتُٛح

  انرٕاطم

 انشسى 

ٚمثم / ُٚظد انٗ األخش    

 ٚمثم انؼًم تاألخش / األخش 

ٕٚظف انرٕاطم نهؼٛش  ٚرمثم األخش 

 ٔانؼًم يؼٓى  اٜخشٍٚيغ 

يششٔع / حٕاس يُظى 

 انمسى 

أ  2انًسرٕٖ 

 انًذسسح 

 : انًؼهى 

 ذٕاطم انًرؼهى تاسرؼًال انهغح انؼشتٛح يشافٓح٘: كفاٚح انًدال 
وكتابة  
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