انًجذش  :.ػهىو األرض وانجُئخ
انصف  :انؼبشز األطبطٍ
انًىاظُغ وانًفزداد
 .1يفهىو انطقض
 .2انؼىايم انزٍ رؼزًذ
ػهُهب درجخ انذزارح

انذقبئق
 .1رقم درجخ انذزارح
كهًب اررفؼُب انً االػهً
ثًؼذل  7ص نكم  1كُهى
يزز

رذهُم انًذزىي
انفصم انذراطٍ األول
ػُىاٌ انىدذح  :األرصبد انجىَخ
انزؼًًُبد
انًفبهُى
 .1انغالف انجىٌ
 .2انطقض

 .1انًُبغق انصذزاوَخ
رًزبس ثًذي كجُز فٍ
درجبد انذزارح

 .3درجخ انذزارح
 .3انزغُز انذورٌ نذرجخ
انذزارح

َ .2زُبقص انعغػ
انجىٌ ثًؼذل  1هكزى
ثبطكبل نكم  10و

 .4انزغُز انذورٌ نذرجخ
انذزارح

 .4رغُز درجخ انذزارح
يغ االررفبع

 .5انعغػ انجىٌ

 .5انعغػ انجىٌ

 .6قىح انزذذر انعغػ

 . 6انزَبح

 . 7يذي درجخ انذزارح

 .7انقىي انًؤصزح ػهً
انزَبح
.

 .8درجخ انذزارح
انصغزي

انًهبراد

انصفذبد ( ) 45-6
انقُى واالرجبهبد

 .1انزؼبوٌ فٍ انؼًم
انجًبػٍ
 .2انًالدظخ

 .2انًُبغق انظبدهُخ
رًزبس ثًذي صغُز فٍ
درجخ انذزارح

 .3انفهى واالطزُؼبة

 .1االًَبٌ ثبهلل ػش وجم
ورًؼٍ فٍ يظبهز قذرره
 .2دت انؼهى
 .3رقذَز ػًم خجزاء
انشالسل

 .4رثػ انًفبهُى ثجؼعهب
 .5رصًُى جذاول يقبرَخ

 .9درجخ انذزارح انكجزي
 . 10جهبس انزَخ

 .6جًغ ثُبَبد ػٍ
دبالد انطقض نًذح اَبو
يٍ خالل شبشخ انزهفبس او
يذطخ رصذ

 .4انذش ػهً انزؼبوٌ
وانؼًم انجًبػٍ

انًىاظُغ وانًفزداد

انذقبئق

انًفبهُى

 .1خطىغ رظبوٌ درجخ
انذزارح

 .1درجبد انذزارح فٍ
االردٌ رزىسع فٍ اَزظبو

 .1خطىغ رظبوٌ درجخ
انذزارح

 .2رىسَغ درجخ انذزارح
ػهً ططخ االرض

 .2يصذر انهىاء هى انذٌ
َؤصز ػهً درجخ انذزارح
يٍ دُش اررفبػُب
واَخفبظُب

 .2كزهخ هىائُخ ثبردح

 .3رذذر درجخ انذزارح

انزؼًًُبد
 .1درجبد انذزارح ركىٌ
يزرفؼخ ػُذ دائزح
االطزىاء ويُخفظخ ػُذ
انقطجٍُ

انًهبراد

انقُى واالرجبهبد

 .1انزؼبوٌ فٍ انؼًم
انجًبػٍ

 .1االًَبٌ ثبهلل ػش وجم
ورًؼٍ فٍ يظبهز قذرره

 .2انًالدظخ

 .2دت انؼهى

 .3انججهخ انهىائُخ انجبردح

 .4انكزم وانججهبد
انهىائُخ

 .4انججهخ انهىائُخ
انظبخُخ

 .5انعغػ انجىٌ
انًصذخ نًظزىي ططخ
انجذز

 .5كزهخ هىائُخ طبخُخ
 .6رذذر درجخ انذزارح

 . 6خطىغ رظبوٌ
انعغػ

 . 7خطىغ رظبوٌ
انعغػ

 .7اَظًخ انعغػ انجىٌ

 .8يُخفط جىٌ

 .8اطبطُبد انزُجؤ انجىٌ
.

 .9يزرفغ جىٌ

 .2رزُبقص خطىغ
رظبوٌ درجخ انذزارح
كهًب اثزؼذَب ػٍ دائزح
االطزىاء شًبال او جُىثب

 .3انفهى واالطزُؼبة

 .3رقذَز ػًم خجزاء
انشالسل

 .4رثػ انًفبهُى ثجؼعهب
 .5رصًُى جذاول يقبرَخ
 .6كزبثخ يقبنخ ػٍ يذي
اطزفبدح انًجزًغ انؼًهُخ
يٍ انُشزح انجىَخ

 .4انذش ػهً انزؼبوٌ
وانؼًم انجًبػٍ

انًجذش  :.ػهىو األرض وانجُئخ
انصف  :انؼبشز األطبطٍ
انًىاظُغ وانًفزداد
 .1كُف َذذس انشنشال

انذقبئق
َ .1ذصم فٍ االردٌ
سالسل ظذهخ

 .2االيىاط انشنشانُخ
 .3رصذ انشالسل
 .4شذح انشنشال
 .5انىظغ انشنشانٍ فٍ
االردٌ

رذهُم يذزىي
انفصم انذراطٍ األول
ػُىاٌ انىدذح  :انؼًهُبد انجُىنىجُخ انذاخهُخ
انزؼًًُبد
انًفبهُى
 .1انشالسل

 .1رُزشز األيىاط األونُخ
فٍ كم األوطبغ

انصفذبد (
انًهبراد
 .1انزؼبوٌ فٍ انؼًم
انجًبػٍ

 .1االًَبٌ ثبهلل ػش وجم
ورًؼٍ فٍ يظبهز قذرره

 .2االجهبد
 .2اشذ انشالسل هٍ
انؼًُقخ
 .3يُطقخ انجذز انًُذ
اكضز االيبكٍ ػزظخ
نهشالسل

 .3ايىاط سنشانُخ
 .4انًزكش انظطذٍ
نشنشال
َ .5ظزَخ االررذاد انًزٌ

 .2انًالدظخ
 .2األيىاط انظطذُخ هٍ
اثػء االيىاط واكضزهب قىح
رذيُزَخ

 .3انفهى واالطزُؼبة

 .3رزكىٌ يذطبد رصذ
انشالسل يٍ جهبسٍَ

 .4رثػ انًفبهُى ثجؼعهب

 .6رصذ انشنشال
 .5رصًُى جذاول يقبرَخ

 .6انًىجبد انشنشانُخ
. 7شذح انشنشال
-7انزُجؤ ثبنشالسل
.

) 71-46
انقُى واالرجبهبد

 .8سالسل ركزىَُخ
 .9سالسل ثزكبَُخ
 . 10سالسل رأصُزَخ

 .2دت انؼهى
 .3رقذَز ػًم خجزاء
انشالسل
 .4انذش ػهً انزؼبوٌ
وانؼًم انجًبػٍ

