انــًـجــحــــــش  :ػهىو
ػُىاٌ انىحذح  :انكبئُبد انحُخ و ثُئبرهب
انًحبوسوانًحزىي
 - 1انؼالقبد ثٍُ يكىَبد انُظبو
انجُئٍ
انًغزًغ انحُىٌانغهغهخ انغزائُخ وانشجكخانغزائُخ
 انهشو انجُئٍ - 2انًُبغق انجُئُخ فٍ انؼبنى
انًُبغق انجبسدحانغبثبدانًُبغق انؼشجُخ
انًُبغق انصحشاوَخ
 -انًُبغق انًبئُخ

معلومات عامة عن الطلبة :

انـًـفــبهــُــى
وانًصطهحبد
 كبئُبد يُزغخ كبئُبد يغزههكخ انًحهالد انغهغهخ انغزائُخ انشجكخ انغزائُخانًغزًغ انحُىٌهشو األػذادانهشو انجُئٍ-

َــًــــــىرط رــحــهــُـــم يـحـزــــــىي
انـصــف  :انضبيٍ
انصفحبد 44 - 6 :
انحقبئق وانزؼًًُبد
 َحذد انًغزًغ انحُىٌ فٍ ػذ يٍاألَظًخ انجُئُخ كبنحقم وانجحُشح وانغبثخ
َىظح انؼالقبد انًزجبدنخ ثٍُ عًبػبدانًغزًغ انحُىٌ يغ ثؼعهب ويغ
انًكىَبد غُش انحُخ فٍ انُظبو انجُئٍ
ًَُض انغهغهخ انغزائُخ يٍ انشجكخانغزائُخ
َجٍُ شجكخ غزائُخ يٍ ثُئزه َززجغ رذفق انطبقخ يٍ انشًظ إنًانًُزغبد صى انًغزههكبد فٍ انشجكخ
انغزائُخ يٍ خالل انهشو انجُئٍ (األػذاد
وانطبقخ).
َحذد انًُبغق انجُئُخ وخصبئص كميُهب
 َقبسٌ ثٍُ انًُبغق انجُئُخ انًخزهفخ يٍحُش انغطبء انُجبرٍ  ،وانكبئُبد انحُخ
األخشي انزٍ رؼُش فُه.
َصُف ثؼط ركُفبد انكبئُبد انحُخ فٍانًُبغق انجُئُخ انًخزهفخ وَشثطهب
ثخصبئص انجُئُخ نهًُطقخ.
َ -ؼُش انذة انقطجٍ فٍ االيبكٍ انجبسدح.

انًهبساد
 اعزخذاو يخزجشانًذسعخ إلعشاء
ثؼط انزغبسة.
 ػشض ثؼطانًُبرط يٍ انصىس.
انزحهُم وانزفغُشواالعزُزبط
رصُُف-رًُُض ويقبسَخ

انزذسَجبد
واالَشطخ

انقُى واالرغبهبد

 َكزت انطبنترقشَشاً

 -اٌ َقذس انطبنت دوس

 ػًم عذولَىظح فُه انغهغهخ
انغزائُخ فُه.
 ػًم عذولَىظح فُه أَىاع
انزكُفبد نهكبئُبد
انحُخ

انًؤعغبد انؼهًُخ فٍ
انحش ػهً انًحبفظخ ػهً
انجُئخ.
 رطىَش انزاد وحتاالعزطالع
ًَُى ارغبهبره االَغبثُخَحى انًحبفظخ ػهً انجُئخ
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َــًــــــىرط رــحــهــُـــم يـحـزــــــىي
انـصــف  :انضبيٍ
انصفحبد 83 - 46 :

انــًـجــحــــــش  :ػهىو
ػُىاٌ انىحذح  :انحشكخ
انًحبوس وانًحزىي
انـًـفــبهــُــى
وانًصطهحبد
 - 1انحشكخ وانًىقغ
يفهىو انحشكخانًغبفخ واإلصاحخ - 2انغشػخ وانزغبسع
انغشػخ-انزغبسع

معلومات عامة عن الطلبة :

انحشكخانًىقغانُقطخ انًشعؼُخانغشػخ-انزغبسع

انحقبئق وانزؼًًُبد

انًهبساد

 - 1األعغبو رغُش فٍ خػ يغزقُى
 - 2اخزالف انزغبسع حغت حبنخ انغغى
 - 3انؼالقخ ثٍُ انحشكخ ويىظغ انغغى
َذسك انًفبهُى وانًصطهحبد انىاسدح فٍ
انىحذح يضم( انًىقغ وانُقطخ انًشعؼُخ
،انغشػخ ،انزغبسع )
َ- 4ىظح يفهىو انحشكخ وَصُفهب إنً
أَىاػهب
ًَ- 5ضم ثُبَُب انؼالقخ ثٍُ انًغبفخ
وانضيٍ نهحشكخ واالَزقبل ثخػ يغزقُى
ًَُ- 6ض انًغبفخ يٍ اإلصاحخ
َ- 7حغت يقذاس كم يٍ انًغبفخ واإلصاحخ
َ- 8صُف حشكخ األعغبو يٍ خالل
األشكبل انجُبَُخ
َ- 9حغت انغشػخ وانزغبسع انضبثزٍُ يٍ
األشكبل انجُبَُخ

 َغزخذو نغخصحُحخ
وواظحخ.
احزشاو انشأٌاِخش.
 صَبسح انًكزجخ.
 اعزخذاواالَزشَذ
 -حم يغبئم

انزذسَجبد
واالَشطخ
 كزبثخ يؼبدالدانغشػخ
 يغبئم انكزبة -رقبسَش ػهًُخ

انقُى واالرغبهبد
اٌ َقذس انطبنت دوسانؼهًبء فٍ وظغ قىاٍَُ
انحشكخ وانغشػخ
 أٌ َزؼشف انطبنت ثأهًُخانحشكخ
َقذس أهًُخ االنزضاوثبنغشػخ انًحذدح ػهً
انطشقبد وَؼٍ خطىسح
انغشػخ
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ٌـًــــــىرط رــحــهــُـــم يـحـزــــــىي
انـصــف  :انضبيٍ

انــًـجــحــــــش  :ػهىو
ػُىاٌ انىحذح  :انًبدح

انصفحبد 134 - 86 :

انًحبوس وانًحزىي
انـًـفــبهــُــى
وانًصطهحبد
 - 1رشكُت انًبدح
انزساد ويكىَبرهبانؼذد انزسٌ وانؼذد انكزهٍانزىصَغ اإلنكزشوٍَ نزسادانؼُبصش
انغذول انذوسٌ-اعزقشاس انزسح - 2انشاثطخ انكًُُبئُخ
وانًؼبدنخ انكًُُبئُخ
انشاثطخ األَىَُخانشاثطخ انزغبهًُخانصُغ انكًُُبئُخ نهًشكجبداألَىَُخ
انشاثطخ انزغبهًُخانًؼبدالد انكًُُبئُخ-

معلومات عامة عن الطلبة :

 رساد ،،انؼذدانزسٌ،انؼذد
انكزهٍ،دوسح،،أَىَب
يىعجب،أَىَب
عبنجب،انغذول انذوسٌ
انحذَش،انًغًىػخ،اط
رقشاس انزسح،انشاثطخ
األَىَُخ ،انشاثطخ
انزغبهًُخ ،قبَىٌ حفع
انًبدح ،انًؼبدنخ
انكًُُبئُخ

انحقبئق وانزؼًًُبد
َ- 1ذسك انًفبهُى وانًصطهحبد انىاسدح
فٍ انىحذح يضم( رساد ،،انؼذد
انزسٌ،انؼذد انكزهٍ،دوسح،،أَىَب
يىعجب،أَىَب عبنجب،انغذول انذوسٌ
انحذَش،انًغًىػخ،اعزقشاس
انزسح،انشاثطخ األَىَُخ ،انشاثطخ
انزغبهًُخ ،قبَىٌ حفع انًبدح ،انًؼبدنخ
انكًُُبئُخ)
َ- 2حذد خصبئص يكىَبد انزسح
َ- 3كزت انزىصَغ ال؟إنكزشوٍَ نجؼط
رساد انؼُبصش
َ- 4حذد يىقغ انؼُصش فٍ انغذول
انذوسٌ
َ- 5ىظح كُف َزكىٌ اإلَىٌ انًىعت
واألَىٌ انغبنت
ًَُ- 6ض األَىٌ يٍ انًغًىػخ األَىَُخ
َ- 7كزت انصُغ انكًُُبئُخ نجؼط
انًشكجبد األَىَُخ
َ- 8كزت يؼبدنخ نفظُخ نزفبػم يبد
َ - 9ؼجش ػٍ يؼبدنخ نفظُخ ثًؼبدنخ سيضَخ
يىصوَخ

انًهبساد
 َغزخذو نغخصحُحخ
وواظحخ.
احزشاو انشأٌاِخش.
 صَبسح انًكزجخ.
 اعزخذاواالَزشَذ
 -حم يغبئم

انزذسَجبد
واالَشطخ
 كزبثخ يؼبدالدانغشػخ
 يغبئم انكزبة -رقبسَش ػهًُخ

انقُى واالرغبهبد
اٌ َقذس انطبنت دوسانؼهًبء فٍ دساعخ انًبدح
 رطىَش انزاد وحتاالعزطالع
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انــًـجــحــــــش  :ػهىو
ػُىاٌ انىحذح  :االهزضاصاد وانًىعبد

ٌـًــــــىرط رــحــهــُـــم يـحـزــــــىي
انـصــف  :انضبيٍ
انصفحبد 178 - 136 :

انًحبوس وانًحزىي
انـًـفــبهــُــى
وانًصطهحبد
 - 1انحشكخ االهزضاصَخ
خصبئصهبانًىعبدخصبئص انًىعبدانًىعبد انكهشويغُبغُغُخانغذول انذوسٌ-اعزقشاس انزسح - 2رطجُقبد ػهً انًىعبد
عشػخ اَزشبس انًىعبدانصىرُخ
اَؼكبط انصىد-ظبهشح انشٍَُ

معلومات عامة عن الطلبة :

انحشكخ االهزضاصَخانًىعخانضيٍ انذوسٌانًىعبدانكهشويغُبغُغُخ
انًىعبد انًغزؼشظخصذي انصىدانشٍَُ-

انحقبئق وانزؼًًُبد
َ-- 1ذسك انًفبهُى وانًصطهحبد انىاسدح
فٍ انىحذح
َ- 2ىظح انًقصىد ثبنحشكخ اإلهزضاصَخ
وَؼطٍ أيضهخ ػهُهب
َ- 3قُظ ػًهُب انضيٍ انذوسٌ نجُذل
ثغُػ
ًَُ- 4ض انًىعبد انًغزؼشظخ يٍ
انًىعبد انطىنُخ
َ- 5زىصم ػًهُب نهؼالقخ ثٍُ انزشد
وانضيٍ انذوسٌ وَحم يغبئم ػهُه
َ- 6غزُزظ خصبئص انًىعبد
انكهشويغُبغُغُخ ورطجُقبرهب فٍ حُبرُب
َ- 7كزشف انؼالقخ ثٍُ عشػخ انًىعخ
ورشددهب وغىنهب انًىعٍ وَحم يغبئم
ػهُهب
َ- 8حهم انزًضُم انجُبٍَ نهحشكخ انًىعجخ
َ- 9قبسٌ ثٍُ عشػخ انصىد فٍ األوعبغ
انًخزهفخ
َ- 6فغش ظبهشح اَؼكبط انصىسد وَحم
يغبئم ػهُهب
َ- 7جٍُ ششوغ حذوس انصذي
َ- 8فغش انشٍَُ وانظىاهش انًشرجطخ ثه

انًهبساد
 َغزخذو نغخصحُحخ
وواظحخ.
احزشاو انشأٌاِخش.
 صَبسح انًكزجخ.
 اعزخذاواالَزشَذ
 -حم يغبئم

انزذسَجبد
واالَشطخ
واعت ثُزٍ يغبئم انكزبة -رقبسَش ػهًُخ

انقُى واالرغبهبد
اٌ َقذس انطبنت دوسانؼهًبء فٍ

دساعخ

االهزضاصاد وانًىعبد
 رطىَش انزاد وحتاالعزطالع
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معلومات عامة عن الطلبة :
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