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 الترتيب المهارة الفترة

 1 ٌٕسع َظزِ ػهى انًستًؼٍٍ انفتزح األٔنى

 2 .ٌزفغ صٕتّ ثًب ٌُبست انحضٕر  انفتزح األٔنى

 3 (  80-70)ٌمزأ ًَّصب يشكٕال ػذد كهًبتّ  انفتزح األٔنى

 4 ٌزسى كهًبد يضجٕطخ ثبنشكم  انفتزح األٔنى

 5 استظٓبر األَبشٍذ انًمزرح   انفتزح األٔنى

 6 ٌكتشف دالنخ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتزادف ٔانتضبد   انفتزح األٔنى

 11 ٌُسخ َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد سطزٌٍ إنى ثالثخ أسطز يشكٕنخ  انفتزح األٔنى

 12 . ٌكتت كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب انفتزح األٔنى

 13 ٌّصٕؽ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع   انفتزح األٔنى

 14 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع انفتزح األٔنى

 15 .كهًخ ( 20- 10)ٌكتت َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد  انفتزح األٔنى

 16 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع انفتزح األٔنى

 17 ٌجذي رأٌّ ٌُٔبلش  فً يٕضٕع ٌُبست سُّ فً جًهخ ٔاحذح  انفتزح األٔنى

 18 ٌؼٍذ تُظٍى يفزداد جًهخ  انفتزح األٔنى

 19 ٌؼهك ػهى صٕرح يٍ يحٍطّ انفتزح األٔنى

 20 .ٌزتت كهًبد  نجُبء جًهخ يفٍذح انفتزح األٔنى

 21 ٌهٌٕ صٕتّ ٔفك يمتضٍبد انًؼُى  انفتزح األٔنى

 22 .ٌكًم ػجبراد لّصٍزح ثكهًبد يٍ يكتسجبتّ ثحست انسٍبق  انفتزح األٔنى

 24 ٌكتشف انمٍى انٕاردح فً انُص انفتزح األٔنى

 26 .ٌزتت انكهًبد يكًَٕب جًاًل فً ضٕء أسبنٍت تؼهًٓب انفتزح األٔنى

 28 ٌّصٕؽ أسئهخ حٕل يٕضٕع لّصٍز  انفتزح األٔنى

 29 ٌّصف يشبْذاتّ انٍٕيٍخ فً حذٔد ػشز كهًبد انفتزح األٔنى

 30 .ٌؼٍذ تُظٍى جًم َص لّصٍز  انفتزح األٔنى

 31 .ٌغًُ انُص ثجًهخ جذٌذح انفتزح األٔنى

 34 ٌؼجز شفًٍٓب ػٍ أحذاث لّصخ يّصٕرح  انفتزح األٔنى

 1 ٌٕسع َظزِ ػهى انًستًؼٍٍ انفتزح انثبٍَخ

 2 .ٌزفغ صٕتّ ثًب ٌُبست انحضٕر  انفتزح انثبٍَخ

 3 (  80-70)ٌمزأ ًَّصب يشكٕال ػذد كهًبتّ  انفتزح انثبٍَخ

 4 ٌزسى كهًبد يضجٕطخ ثبنشكم  انفتزح انثبٍَخ

 5 استظٓبر األَبشٍذ انًمزرح   انفتزح انثبٍَخ

  



       

       

  

29/04/1434 
 

    
   

1/1 
 

  

       

 

 6 ٌكتشف دالنخ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتزادف ٔانتضبد   انفتزح انثبٍَخ

 7  (...انًٓشح انًتٕسطخ , انتٌٍُٕ )ٌزسى كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب  انفتزح انثبٍَخ

 9 .أػٍبد , يُبسجبد  ٔطٍُخ   , َجبح , فٕس : ٌُٓئ فً يُبسجبد سؼٍذح  انفتزح انثبٍَخ

 10 .ٔفبح , فشم , رسٕة , خسبرح : ٌٕاسً فً يٕالف حشٌُخ  انفتزح انثبٍَخ

 11 ٌُسخ َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد سطزٌٍ إنى ثالثخ أسطز يشكٕنخ  انفتزح انثبٍَخ

 12 . ٌكتت كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب انفتزح انثبٍَخ

 13 ٌّصٕؽ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع   انفتزح انثبٍَخ

 14 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع انفتزح انثبٍَخ

 15 .كهًخ ( 20- 10)ٌكتت َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد  انفتزح انثبٍَخ

 16 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع انفتزح انثبٍَخ

 17 ٌجذي رأٌّ ٌُٔبلش  فً يٕضٕع ٌُبست سُّ فً جًهخ ٔاحذح  انفتزح انثبٍَخ

 18 ٌؼٍذ تُظٍى يفزداد جًهخ  انفتزح انثبٍَخ

 19 ٌؼهك ػهى صٕرح يٍ يحٍطّ انفتزح انثبٍَخ

 20 .ٌزتت كهًبد  نجُبء جًهخ يفٍذح انفتزح انثبٍَخ

 21 ٌهٌٕ صٕتّ ٔفك يمتضٍبد انًؼُى  انفتزح انثبٍَخ

 22 .ٌكًم ػجبراد لّصٍزح ثكهًبد يٍ يكتسجبتّ ثحست انسٍبق  انفتزح انثبٍَخ

 24 ٌكتشف انمٍى انٕاردح فً انُص انفتزح انثبٍَخ

يًب تتّصف ثّ  (استحسبٌ , لجٕل , رفض). ٌؼهم اَطجبػّ تجبِ يب استًغ إنٍّ  انفتزح انثبٍَخ
 شخّصٍبد انمّصخ , أٔ األحذاث انٕاردح فً انُص

25 

 26 .ٌزتت انكهًبد يكًَٕب جًاًل فً ضٕء أسبنٍت تؼهًٓب انفتزح انثبٍَخ

 28 ٌّصٕؽ أسئهخ حٕل يٕضٕع لّصٍز  انفتزح انثبٍَخ

 29 ٌّصف يشبْذاتّ انٍٕيٍخ فً حذٔد ػشز كهًبد انفتزح انثبٍَخ

 30 .ٌؼٍذ تُظٍى جًم َص لّصٍز  انفتزح انثبٍَخ

 31 .ٌغًُ انُص ثجًهخ جذٌذح انفتزح انثبٍَخ

 32 ٌحكً لّصخ لّصٍزح استًغ إنٍٓب يزاػًٍب تسهسم أحذاثٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح انثبٍَخ

 34 ٌؼجز شفًٍٓب ػٍ أحذاث لّصخ يّصٕرح  انفتزح انثبٍَخ

 1 ٌٕسع َظزِ ػهى انًستًؼٍٍ انفتزح انثبنثخ

 2 .ٌزفغ صٕتّ ثًب ٌُبست انحضٕر  انفتزح انثبنثخ

 3 (  80-70)ٌمزأ ًَّصب يشكٕال ػذد كهًبتّ  انفتزح انثبنثخ

 4 ٌزسى كهًبد يضجٕطخ ثبنشكم  انفتزح انثبنثخ

 5 استظٓبر األَبشٍذ انًمزرح   انفتزح انثبنثخ

 6 ٌكتشف دالنخ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتزادف ٔانتضبد   انفتزح انثبنثخ

 7  (...انًٓشح انًتٕسطخ , انتٌٍُٕ )ٌزسى كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب  انفتزح انثبنثخ

 9 .أػٍبد , يُبسجبد  ٔطٍُخ   , َجبح , فٕس : ٌُٓئ فً يُبسجبد سؼٍذح  انفتزح انثبنثخ

 10 .ٔفبح , فشم , رسٕة , خسبرح : ٌٕاسً فً يٕالف حشٌُخ  انفتزح انثبنثخ

 11 ٌُسخ َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد سطزٌٍ إنى ثالثخ أسطز يشكٕنخ  انفتزح انثبنثخ

 12 . ٌكتت كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب انفتزح انثبنثخ

 13 ٌّصٕؽ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع   انفتزح انثبنثخ

 14 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع انفتزح انثبنثخ

 15 .كهًخ ( 20- 10)ٌكتت َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد  انفتزح انثبنثخ

 16 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع انفتزح انثبنثخ

 17 ٌجذي رأٌّ ٌُٔبلش  فً يٕضٕع ٌُبست سُّ فً جًهخ ٔاحذح  انفتزح انثبنثخ
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 18 ٌؼٍذ تُظٍى يفزداد جًهخ  انفتزح انثبنثخ

 19 ٌؼهك ػهى صٕرح يٍ يحٍطّ انفتزح انثبنثخ

 20 .ٌزتت كهًبد  نجُبء جًهخ يفٍذح انفتزح انثبنثخ

 21 ٌهٌٕ صٕتّ ٔفك يمتضٍبد انًؼُى  انفتزح انثبنثخ

 22 .ٌكًم ػجبراد لّصٍزح ثكهًبد يٍ يكتسجبتّ ثحست انسٍبق  انفتزح انثبنثخ

 23 ٌكتت ػٍ ثؼض انّصٕر انتً تشكم لّصخ لّصٍزح يزاػًٍب تزتٍت أحذاثٓب انفتزح انثبنثخ

 24 ٌكتشف انمٍى انٕاردح فً انُص انفتزح انثبنثخ

يًب تتّصف ثّ  (استحسبٌ , لجٕل , رفض). ٌؼهم اَطجبػّ تجبِ يب استًغ إنٍّ  انفتزح انثبنثخ
 شخّصٍبد انمّصخ , أٔ األحذاث انٕاردح فً انُص

25 

 26 .ٌزتت انكهًبد يكًَٕب جًاًل فً ضٕء أسبنٍت تؼهًٓب انفتزح انثبنثخ

 28 ٌّصٕؽ أسئهخ حٕل يٕضٕع لّصٍز  انفتزح انثبنثخ

 29 ٌّصف يشبْذاتّ انٍٕيٍخ فً حذٔد ػشز كهًبد انفتزح انثبنثخ

 30 .ٌؼٍذ تُظٍى جًم َص لّصٍز  انفتزح انثبنثخ

 31 .ٌغًُ انُص ثجًهخ جذٌذح انفتزح انثبنثخ

 32 ٌحكً لّصخ لّصٍزح استًغ إنٍٓب يزاػًٍب تسهسم أحذاثٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح انثبنثخ

 34 ٌؼجز شفًٍٓب ػٍ أحذاث لّصخ يّصٕرح  انفتزح انثبنثخ

 1 ٌٕسع َظزِ ػهى انًستًؼٍٍ انفتزح انزاثؼخ

 2 .ٌزفغ صٕتّ ثًب ٌُبست انحضٕر  انفتزح انزاثؼخ

 3 (  80-70)ٌمزأ ًَّصب يشكٕال ػذد كهًبتّ  انفتزح انزاثؼخ

 4 ٌزسى كهًبد يضجٕطخ ثبنشكم  انفتزح انزاثؼخ

 5 استظٓبر األَبشٍذ انًمزرح   انفتزح انزاثؼخ

 6 ٌكتشف دالنخ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتزادف ٔانتضبد   انفتزح انزاثؼخ

 7  (...انًٓشح انًتٕسطخ , انتٌٍُٕ )ٌزسى كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب  انفتزح انزاثؼخ

 8 (انُمطتٍٍ , انفبصهخ انًُمٕطخ , ػاليخ انتؼجت )ٌزسى ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انزاثؼخ

 9 .أػٍبد , يُبسجبد  ٔطٍُخ   , َجبح , فٕس : ٌُٓئ فً يُبسجبد سؼٍذح  انفتزح انزاثؼخ

 10 .ٔفبح , فشم , رسٕة , خسبرح : ٌٕاسً فً يٕالف حشٌُخ  انفتزح انزاثؼخ

 11 ٌُسخ َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد سطزٌٍ إنى ثالثخ أسطز يشكٕنخ  انفتزح انزاثؼخ

 12 . ٌكتت كهًبد تحٕي ظٕاْز نغٌٕخ درسٓب انفتزح انزاثؼخ

 13 ٌّصٕؽ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع   انفتزح انزاثؼخ

 14 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ تذكزٌخ حٕل انًسًٕع انفتزح انزاثؼخ

 15 .كهًخ ( 20- 10)ٌكتت َّصٕصب لّصٍزح فً حذٔد  انفتزح انزاثؼخ

 16 ٌستُتج انًؼُى انؼبو نهُص انًسًٕع انفتزح انزاثؼخ

 17 ٌجذي رأٌّ ٌُٔبلش  فً يٕضٕع ٌُبست سُّ فً جًهخ ٔاحذح  انفتزح انزاثؼخ

 18 ٌؼٍذ تُظٍى يفزداد جًهخ  انفتزح انزاثؼخ

 19 ٌؼهك ػهى صٕرح يٍ يحٍطّ انفتزح انزاثؼخ

 20 .ٌزتت كهًبد  نجُبء جًهخ يفٍذح انفتزح انزاثؼخ

 21 ٌهٌٕ صٕتّ ٔفك يمتضٍبد انًؼُى  انفتزح انزاثؼخ

 22 .ٌكًم ػجبراد لّصٍزح ثكهًبد يٍ يكتسجبتّ ثحست انسٍبق  انفتزح انزاثؼخ

 23 ٌكتت ػٍ ثؼض انّصٕر انتً تشكم لّصخ لّصٍزح يزاػًٍب تزتٍت أحذاثٓب انفتزح انزاثؼخ

 24 ٌكتشف انمٍى انٕاردح فً انُص انفتزح انزاثؼخ

يًب تتّصف ثّ  (استحسبٌ , لجٕل , رفض). ٌؼهم اَطجبػّ تجبِ يب استًغ إنٍّ  انفتزح انزاثؼخ
 شخّصٍبد انمّصخ , أٔ األحذاث انٕاردح فً انُص

25 
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 26 .ٌزتت انكهًبد يكًَٕب جًاًل فً ضٕء أسبنٍت تؼهًٓب انفتزح انزاثؼخ

 27 ٌستُتج انًؼُى انؼبو  نًب ٌمزأ انفتزح انزاثؼخ

 28 ٌّصٕؽ أسئهخ حٕل يٕضٕع لّصٍز  انفتزح انزاثؼخ

 29 ٌّصف يشبْذاتّ انٍٕيٍخ فً حذٔد ػشز كهًبد انفتزح انزاثؼخ

 30 .ٌؼٍذ تُظٍى جًم َص لّصٍز  انفتزح انزاثؼخ

 31 .ٌغًُ انُص ثجًهخ جذٌذح انفتزح انزاثؼخ

 32 ٌحكً لّصخ لّصٍزح استًغ إنٍٓب يزاػًٍب تسهسم أحذاثٓب ٔتزاثطٓب  انفتزح انزاثؼخ

ًٌأل ثطبلخ تؼزٌف ثُفسّ  تتضًٍ  اسًّ انثالثً ٔيذرستّ ٔفّصهّ ٔيذٌُتّ  انفتزح انزاثؼخ
 .ٔانحً انذي ٌسكٍ ثّ 

33 

 34 ٌؼجز شفًٍٓب ػٍ أحذاث لّصخ يّصٕرح  انفتزح انزاثؼخ
 

 


