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 الترتيب المهارة الفترة

 1 َطق انحزٔف انتً درسٓب بأصٕاتٓب انقصٍزة ٔ انطٌٕهت ٔ انسبكُت َطقب سهًٍب انفتزة األٔنى

 2 ٌزسى انحزٔف انتً درسٓب رسًب صحٍحب بأشكبنٓب ٔحزكبتٓب انًختهفت  انفتزة األٔنى

 3 ٌسًً انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب انفتزة األٔنى

 4 ٌؼبز شفٍٓب ػٍ أحذاث قصت يصٕرة انفتزة األٔنى

 5 ٌسًً انحزكبث انقصٍزة ٔ انطٌٕهت انفتزة األٔنى

 6 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع  انفتزة األٔنى

 7 ٌستظٓز ستت  أبٍبث يٍ األَبشٍذ انقصٍزة انفتزة األٔنى

 9 ٌؼهق ػهى صٕرة يٍ يحٍطّ  انفتزة األٔنى

 10 ٌكتب انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب فً أشكبنٓب انًختهفت  يٍ انذاكزة انقزٌبت انفتزة األٔنى

 11 .ٌكتب انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب فً أشكبنٓب انًختهفت  يٍ انذاكزة انبؼٍذة انفتزة األٔنى

 12 ٌزبط األسًبء انًسًٕػت ببنصٕر  انفتزة األٔنى

ٌكتب كهًبث سبق نّ دراست حزٔفٓب جًٍؼٓب يغ انحزكت انقصٍزة ٔانطٌٕهت  انفتزة األٔنى
 .يٍ انذاكزة انقزٌبت

13 

 14 .ٌٕسع َظزة ػهى انًستًؼٍٍ انفتزة األٔنى

 17 .ٌصٕؽ أسئهت تذكزٌت ػًب استًغ إنٍّ انفتزة األٔنى

 18 ٌبذي رأٌّ ٌُٔبقش فً يٕضٕع ٌُبسب سُّ فً جًهت ٔاحذة  انفتزة األٔنى

شخصٍبث رئٍست ، شخصٍبث )ٌصف انشخصٍبث ٔاألحذاث فًٍب استًغ إنٍّ  انفتزة األٔنى
  (ثبٌَٕت ، شخصٍبث شزٌزة ، شخصٍبث خٍزة 

19 

 34 ٌزتب كهًبث نبُبء جًهت يفٍذة انفتزة األٔنى

 1 َطق انحزٔف انتً درسٓب بأصٕاتٓب انقصٍزة ٔ انطٌٕهت ٔ انسبكُت َطقب سهًٍب انفتزة انثبٍَت

 2 ٌزسى انحزٔف انتً درسٓب رسًب صحٍحب بأشكبنٓب ٔحزكبتٓب انًختهفت  انفتزة انثبٍَت

 3 ٌسًً انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب انفتزة انثبٍَت

 4 ٌؼبز شفٍٓب ػٍ أحذاث قصت يصٕرة انفتزة انثبٍَت

 5 ٌسًً انحزكبث انقصٍزة ٔ انطٌٕهت انفتزة انثبٍَت

 6 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع  انفتزة انثبٍَت

 7 ٌستظٓز ستت  أبٍبث يٍ األَبشٍذ انقصٍزة انفتزة انثبٍَت

 9 ٌؼهق ػهى صٕرة يٍ يحٍطّ  انفتزة انثبٍَت

 10 ٌكتب انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب فً أشكبنٓب انًختهفت  يٍ انذاكزة انقزٌبت انفتزة انثبٍَت

 11 .ٌكتب انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب فً أشكبنٓب انًختهفت  يٍ انذاكزة انبؼٍذة انفتزة انثبٍَت

 12 ٌزبط األسًبء انًسًٕػت ببنصٕر  انفتزة انثبٍَت

ٌكتب كهًبث سبق نّ دراست حزٔفٓب جًٍؼٓب يغ انحزكت انقصٍزة ٔانطٌٕهت  انفتزة انثبٍَت
 .يٍ انذاكزة انقزٌبت

13 
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 14 .ٌٕسع َظزة ػهى انًستًؼٍٍ انفتزة انثبٍَت

 15 ٌصف يشبْذاتّ انٍٕيٍت فً حذٔد ػشز كهًبث انفتزة انثبٍَت

أل انشًسٍت ، ٔيفتٕحت ، تبء يزبٕطت )ٌُسخ كهًبث فٍٓب ظٕاْز نغٌٕت  انفتزة انثبٍَت
 . (...انًذ ، انتٌٍُٕ ، انتضؼٍف ، ٔانقًزٌت 

16 

 17 .ٌصٕؽ أسئهت تذكزٌت ػًب استًغ إنٍّ انفتزة انثبٍَت

 18 ٌبذي رأٌّ ٌُٔبقش فً يٕضٕع ٌُبسب سُّ فً جًهت ٔاحذة  انفتزة انثبٍَت

شخصٍبث رئٍست ، شخصٍبث )ٌصف انشخصٍبث ٔاألحذاث فًٍب استًغ إنٍّ  انفتزة انثبٍَت
  (ثبٌَٕت ، شخصٍبث شزٌزة ، شخصٍبث خٍزة 

19 

 34 ٌزتب كهًبث نبُبء جًهت يفٍذة انفتزة انثبٍَت

 1 َطق انحزٔف انتً درسٓب بأصٕاتٓب انقصٍزة ٔ انطٌٕهت ٔ انسبكُت َطقب سهًٍب انفتزة انثبنثت

 2 ٌزسى انحزٔف انتً درسٓب رسًب صحٍحب بأشكبنٓب ٔحزكبتٓب انًختهفت  انفتزة انثبنثت

 3 ٌسًً انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب انفتزة انثبنثت

 4 ٌؼبز شفٍٓب ػٍ أحذاث قصت يصٕرة انفتزة انثبنثت

 5 ٌسًً انحزكبث انقصٍزة ٔ انطٌٕهت انفتزة انثبنثت

 6 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع  انفتزة انثبنثت

 7 ٌستظٓز ستت  أبٍبث يٍ األَبشٍذ انقصٍزة انفتزة انثبنثت

 9 ٌؼهق ػهى صٕرة يٍ يحٍطّ  انفتزة انثبنثت

 10 ٌكتب انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب فً أشكبنٓب انًختهفت  يٍ انذاكزة انقزٌبت انفتزة انثبنثت

 11 .ٌكتب انحزٔف انٓجبئٍت انتً درسٓب فً أشكبنٓب انًختهفت  يٍ انذاكزة انبؼٍذة انفتزة انثبنثت

 12 ٌزبط األسًبء انًسًٕػت ببنصٕر  انفتزة انثبنثت

ٌكتب كهًبث سبق نّ دراست حزٔفٓب جًٍؼٓب يغ انحزكت انقصٍزة ٔانطٌٕهت  انفتزة انثبنثت
 .يٍ انذاكزة انقزٌبت

13 

 14 .ٌٕسع َظزة ػهى انًستًؼٍٍ انفتزة انثبنثت

 15 ٌصف يشبْذاتّ انٍٕيٍت فً حذٔد ػشز كهًبث انفتزة انثبنثت

أل انشًسٍت ، ٔيفتٕحت ، تبء يزبٕطت )ٌُسخ كهًبث فٍٓب ظٕاْز نغٌٕت  انفتزة انثبنثت
 . (...انًذ ، انتٌٍُٕ ، انتضؼٍف ، ٔانقًزٌت 

16 

 17 .ٌصٕؽ أسئهت تذكزٌت ػًب استًغ إنٍّ انفتزة انثبنثت

 18 ٌبذي رأٌّ ٌُٔبقش فً يٕضٕع ٌُبسب سُّ فً جًهت ٔاحذة  انفتزة انثبنثت

شخصٍبث رئٍست ، شخصٍبث )ٌصف انشخصٍبث ٔاألحذاث فًٍب استًغ إنٍّ  انفتزة انثبنثت
  (ثبٌَٕت ، شخصٍبث شزٌزة ، شخصٍبث خٍزة 

19 

 20 (ْذِ . ْذا  )ٌقزأ  كهًبث بصزٌت  انفتزة انثبنثت

 21 ٌحكً حكبٌت قصٍزة استًغ إنٍٓب يزاػٍب تسهسم أحذاثٓب ٔتزابطٓب انفتزة انثبنثت

 22 ٌُسخ جًال فً حذٔد كهًتٍٍ أٔ ثالث كهًبث انفتزة انثبنثت

 24 ٌكتب كهًبث فٍٓب ظٕاْز نغٌٕت درسٓب يٍ انذاكزة انقزٌبت انفتزة انثبنثت

 34 ٌزتب كهًبث نبُبء جًهت يفٍذة انفتزة انثبنثت

 1 َطق انحزٔف انتً درسٓب بأصٕاتٓب انقصٍزة ٔ انطٌٕهت ٔ انسبكُت َطقب سهًٍب انفتزة انزابؼت

 4 ٌؼبز شفٍٓب ػٍ أحذاث قصت يصٕرة انفتزة انزابؼت

 6 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع  انفتزة انزابؼت

 7 ٌستظٓز ستت  أبٍبث يٍ األَبشٍذ انقصٍزة انفتزة انزابؼت

 8 .ٌجٍب ػٍ أسئهت تذكزٌت حٕل انُص انًقزٔء انفتزة انزابؼت

 9 ٌؼهق ػهى صٕرة يٍ يحٍطّ  انفتزة انزابؼت

 12 ٌزبط األسًبء انًسًٕػت ببنصٕر  انفتزة انزابؼت

 14 .ٌٕسع َظزة ػهى انًستًؼٍٍ انفتزة انزابؼت

 15 ٌصف يشبْذاتّ انٍٕيٍت فً حذٔد ػشز كهًبث انفتزة انزابؼت
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أل انشًسٍت ، ٔيفتٕحت ، تبء يزبٕطت )ٌُسخ كهًبث فٍٓب ظٕاْز نغٌٕت  انفتزة انزابؼت
 . (...انًذ ، انتٌٍُٕ ، انتضؼٍف ، ٔانقًزٌت 

16 

 17 .ٌصٕؽ أسئهت تذكزٌت ػًب استًغ إنٍّ انفتزة انزابؼت

 18 ٌبذي رأٌّ ٌُٔبقش فً يٕضٕع ٌُبسب سُّ فً جًهت ٔاحذة  انفتزة انزابؼت

شخصٍبث رئٍست ، شخصٍبث )ٌصف انشخصٍبث ٔاألحذاث فًٍب استًغ إنٍّ  انفتزة انزابؼت
  (ثبٌَٕت ، شخصٍبث شزٌزة ، شخصٍبث خٍزة 

19 

 20 (ْذِ . ْذا  )ٌقزأ  كهًبث بصزٌت  انفتزة انزابؼت

 21 ٌحكً حكبٌت قصٍزة استًغ إنٍٓب يزاػٍب تسهسم أحذاثٓب ٔتزابطٓب انفتزة انزابؼت

 22 ٌُسخ جًال فً حذٔد كهًتٍٍ أٔ ثالث كهًبث انفتزة انزابؼت

 23 .ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهًقزٔء انفتزة انزابؼت

 24 ٌكتب كهًبث فٍٓب ظٕاْز نغٌٕت درسٓب يٍ انذاكزة انقزٌبت انفتزة انزابؼت

 25 .ٌقزأ جًال ٔيقبطغ قزاءة يستزسهت انفتزة انزابؼت

ٌحهم انجًم إنى كهًبث ٔتحهٍم انكهًبث إنى يقبطغ ٔتحهٍم انًقبطغ إنى  انفتزة انزابؼت
 أصٕاث

26 

 27 ٌكتب جًال يٍ انذاكزة انقزٌبت انفتزة انزابؼت

 28 .ٌكتب جًال يٍ انذاكزة انبؼٍذة انفتزة انزابؼت

 29    ( كهًت40-20 )ٌقزأ َصب يشكٕال ػذد كهًبتّ يٍ انفتزة انزابؼت

 30 ٌكتشف دالنت انكهًبث انجذٌذة يٍ خالل انتزادف  انفتزة انزابؼت

 31 .يٍ انذاكزة انقزٌبت ٔانبؼٍذة (ْذِ . ْذا  )ٌكتب كهًبث بصزٌت  انفتزة انزابؼت

 32 ٌتٕقغ يضًٌٕ انُص يٍ انؼُٕاٌ أٔ انصٕر انًصبحبت نّ  انفتزة انزابؼت

 33 (ػاليت االستفٓبو ، انفبصهت ،انُقطت  ) ٌزسى ػاليبث انتزقٍى  انفتزة انزابؼت

 34 ٌزتب كهًبث نبُبء جًهت يفٍذة انفتزة انزابؼت

 35 .ٌزتب جًال  نبُبء َص يتزابط انفتزة انزابؼت

 36 ٔ فصهّ ، ًٌأل بطبقت تؼزٌف بُفسّ تتضًٍ اسًّ انثالثً ٔيذرستّ  انفتزة انزابؼت
 

 


