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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم أو الموضوع/اسم الوحدة

اعذاد يذسط  2 االول 

 اكبدًًٌ

َجزِ تأسٌخٍّ عٍ سٌبظخ 
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 االٔنًجٍخ  
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االيتحبَبد انٍٕيٍخ 
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 نهًٓبسح
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 اعتخذايٓب
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الثانً 
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 تكٍُك انًغذط انٕٓائً اعدادمدرساكادٌمً 2

ٔاختٍبس انٕظع انًالئى 

 نهشيً

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

الثالث 
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يٍكبٍَكٍخ انتُفظ فً  اعدادمدرساكادٌمً 2

 انشيً

 تُفظ+ تكٍُك 
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 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارةيقبسَّ ثٍٍ تكٍُك  اعدادمدرساكادٌمً 2الخامس 



 انًغذط ٔانجُذقٍخ عشر

السادس 

 عشر

+ تطجٍق انتكٍُك  اعدادمدرساكادٌمً 2

انًغذط )انتصٌٕت

 (ٔانجُذقٍخ انٕٓائٍخ

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

السابع 

 عشر

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة عطهخ َصف انغُخ اعدادمدرساكادٌمً 2

الثامن 

 عشر

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة ايتحبٌ انفصم انثبًَ اعدادمدرساكادٌمً 2

التاسع 

 عشر

تًشٌُبد انتُفظ ٔانٍخ  اعدادمدرساكادٌمً 2

 انتُفظ 

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

ششح تكٍُك  اعدادمدرساكادٌمً 2 عشرون 

عحت +انتُفظ +انًغذط

 انضَبد

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

احدى 

 وعشرون

 انتُفظ+ثُذقٍخششحتكٍُكبل اعدادمدرساكادٌمً 2

 عحجبنضَبد+

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

الثانً 

 وعشرون

يقبسَّ ثٍٍ تكٍُك  اعدادمدرساكادٌمً 2

 انًغذط ٔانجُذقٍخ

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

الثالث 

 وعشرون

انعٕايم انُفغٍخ انًؤثشح  اعدادمدرساكادٌمً 2

 عهى انشايً

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

الرابع 

 وعشرون

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة انتٓذئخ انُفغٍخ نهشايً  اعدادمدرساكادٌمً 2

الخامس 

 وعشرون

اْى انًؤششاد انٕظٍفٍخ  اعدادمدرساكادٌمً 2

 انًؤثشح نهشايً

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

السادس 

 وعشرون

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة ئانجٓبصانعصجٍههشاو اعدادمدرساكادٌمً 2

السابع 

 وعشرون

انقٕاٍٍَ انخبصخ  اعدادمدرساكادٌمً 2

ثبنًغذط ٔانجُذقٍخ 

 انٕٓائٍخ

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

الثامن 

 وعشرون

ششح عجبقبد انُٓبئً  اعدادمدرساكادٌمً 2

 (انفبٌُم)

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة



التاسع 

 وعشرون

اجشاء يشاجعّ يع  اعدادمدرساكادٌمً 2

انطبنجبد عٍ انتكٍُك 

انًغذط ٔانجُذقٍّ 

 انٕٓائٍخ

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة

تٕجٍّ اعئهخ نهطبنجبد  اعدادمدرساكادٌمً 2 الثالثون

حٕل االخطبء انشبئعّ فً 

تكٍُك انًغذط ٔانجُذقٍخ 

 انٕٓائٍخ

 االمتحاناتالٌومٌةوالفصلٌة العرضوالنموذجالمثالٌللمهارة
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