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• القيم الدينية واألخالقية
• اكتشف ما حولك
• مواهب

• صحة الجسم
• هيا بنا نلعب
• األسرة والمجتمع
• الوطن
• العالم
• المهارات الكشفية
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أنشطة فردية

 تعسف َ َٔ 3عاٖس قدز ٠اهلل يف ْفطو َٔ خالٍ
اآلٜات ٚاألحادٜح  َٔٚايهتب ايطُا.١ٜٚ

أنشطة مجاعية

ْ فر َع شَال٥و  َٔ 2األْػط ١اييت تٛضح َعاٖس
قدز ٠اهلل يف املدًٛقات.

 انتب َكاي ١تٛضح قدز ٠اهلل يف خًل اإلْطإ.

 أدا ٤ايصًٛات يف أٚقاتٗا يف مجاع. ١

 اضتدٍ َٔ َػاٖداتو عً ٢قدز ٠اهلل يف ايطبٝع.١

 أقِ َعسض صٛز َٚكتٓٝات عٔ قدز ٠اهلل ٚععُت٘.

 اذنس َ َٔ 3عاٖس قدز ٠اهلل يف املدًٛقات (حٛٝإ

ْ اقؼ شَال٤ى عٔ ايعٛاٖس ايطبٝعٚ ١ٝايه١ْٝٛ

ْ ،بات ).

(ايهطٛف –ارتطٛف –ايربانني..........اخل).

 احفغ  5ضٛز  5 ٚأحادٜح.

 احتفٌ باملٓاضبات ايد.١ٜٝٓ

 حتدخ عٔ  َٔ 3ايعٛاٖس ايطبٝعٚ ١ٝايه١ْٝٛ

َ ازع َع شَال٥و أدا ٤ايػعا٥س ايد.١ٜٝٓ

(ايهطٛف – ارتطٛف ..إخل).

 زدد َع شَال٥و  َٔ 2األْاغٝد ايد.١ٜٝٓ

 تعسف فسا٥ض ٚضٓٔ ايصال.٠

 احو يصَال٥و قص ١أحد ايصاذتني تٛضح أخالق٘.

 اذنس أْٛاع ايصًٛات َٛٚاقٝتٗا.

 اضتددّ خاَات ايب ١٦ٝيف عٌُ أْػط ١تٛضح صفات

 فطس اذتهُ َٔ ١فسض ايص.ّٛ

املؤَٓني َع أفساد ايطداض.٢

َ ازع ايػعا٥س ايد.١ٜٝٓ

 قص ضري ٠أحد األْبٝا ٤عً ٢شَال٥و.

 اتكٔ أدا ٤ايصال.٠

َ جٌ َع شَال٥و قص ١أحد األْبٝا.٤

 ايتصّ بأدا ٤ايصال ٠يف َٛاقٝتٗا.
 تعسف مخطا َٔ صفات املؤَٓني ٚأخالقٝاتِٗ.
 حدد ثالثاً َٔ صفات األْبٝا.٤
 اذنس أمسا ٤مخط َٔ ١األْبٝاٚ ٤ايسضٌٚ ،تعسف ضري
ثالث.َِٗٓ ١
 اضتدًص َٛاطٔ ايكد َٔ ٠ٚضري األْبٝا.٤
 اقتد ٟيف أفعايو ٚأقٛايو بصفات األْبٝا.٤
 اذنس قص ١تبني دٗد األْبٝا ٤يف ضبْ ٌٝػس ايدع٠ٛ
إىل اهلل.
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 اعسف َفٗ ّٛايب.١٦ٝ

أنشطة فردية

 تعسف َهْٛات ايب.١٦ٝ
 حدد ثالث َٔ ١املٛازد ايطبٝع ١ٝيف ب٦ٝتو (َتذدد – ٠غري
َتذدد.)٠

أنشطة مجاعية

 اضتددّ َع شَال٥و خاَات ايب ١٦ٝيف  َٔ 2األعُاٍ
ايفٓ.١ٝ
 أعد تدٜٚس  َٔ 2املدًفات ايب ١ٝ٦ٝذتٌ بعض
املػهالت.

 تعسف مخطا َٔ ايعٛاٖس ايطبٝعٚ ١ٝأضبابٗا .

ْ فر َع شَال٥و عُالً عٔ إحد ٣ايعٛاٖس ايطبٝع.١ٝ

 ادزى أُٖ ١ٝاذتفاظ عً ٢ايب ١٦ٝاييت تعٝؼ فٗٝا.

 غازى ف ٢املطابكات َٚػسٚعات خدَ ١ايب.١٦ٝ

 ايتصّ يف تصسفاتو باذتفاظ عً ٢ايب.١٦ٝ

 عٌُ  َٔ 2ايُٓاذج ايعًُ ١ٝاملتعًك ١بايعٛاٖس ايطبٝع.١ٝ

 قدز أُٖ ١ٝايسفل باذتٛٝإ ٚحب ايٓبات.
 تعسف  َٔ 3ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاذتدٜج( ١اتصاالت –
َعًَٛات – عسض ...إخل).
 اذنس اضتدداَات  َٔ 3ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاذتدٜج.١
 تعسف اذتاضب اآليَٚ ٞهْٛات٘ ٚاالْرتْت َٚازض٘.
 اضتددّ  َٔ 3األدٗص ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛفس ٠يف ايب ١٦ٝبطسٜك١
صخٝخ.١
 امجع صٛزًا يـ  َٔ 5األدٗص ٠ايتهٓٛيٛد.١ٝ

 غازى شَال٤ى ف ٢ممازض َٔ 2 ١األيعاب
اإليهرت.١ْٝٚ
 غازى شَال٤ى ف ٢املعازض ٚاملطابكات ارتاص ١ف٢
ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد. ١ٝ
ْ فر منٛذداً َبتهساً ملػسٚع عًَُ ٞع شَال٥و .
 قص عً ٢شَال٥و قص ١أحد ايعًُا.٤
 قِ بصٜاز َٔ 2 ٠املٛاقع ايعًُٚ ١ٝاملتاحف ف ٢اجملاالت
املدتًفَ ١ع فسقتو.

 فو ٚزنب  َٔ 2األيعاب ايعًُ ١ٝايبطٝط.١

 زدد َع شَال٥و أغاْ ٞتعرب عٔ تسغٝد االضتٗالى.

 حافغ عً ٢ضالَ ١األدٗص ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛفس ٠يف ب٦ٝتو.

 أدَ ٟػٗداً متجًٝٝاً ملٛقف ٜعرب عٔ تسغٝد اضتٗالى

 جتٓب اضتدداّ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا فُٝا ٜطس.
 اذنس أمسا َٔ 3 ٤ايعًُاٚ ٤انتػافاتِٗ.
 تعسف فطٌ ٚدٗٛد  َٔ 3ايعًُا ٤يف خدَ ١ايبػس.١ٜ

املٛازد.
َ ازع َع شَال٥و  َٔ 2األعُاٍ اييت تٛضح أُٖ١ٝ
املٛازد ايطبٝعٚ ١ٝنٝف ١ٝاذتفاظ عًٗٝا.

 تعسف َفٗ ّٛتسغٝد االضتٗالى.

 اْطِ دتُاع ١احملافع ١عً ٢ايب.١٦ٝ

 تعسف طسم تسغٝد االضتٗالى َٔ َصادز َتعدد.٠

ْ فر بسْازتاً ذتُا ١ٜب٦ٝتو بايتعاَ ٕٚع فسقتو.

 ايتصّ برتغٝد االضتٗالى يف تصسفاتو.

 غازى يف ثالثَ ١ػسٚعات رتدَ ١ايب.١٦ٝ

 ابتهس مخط ١أضايٝب يرتغٝد االضتٗالى ( نٗسبا / ٤غاش

 تعاَ ٕٚع شَال٥و يف ْػس ثكاف ١محا ١ٜايب.١٦ٝ

/تًٝف ... ٕٛإخل ).
 تعسف عًَ ٢ػهًتني َٔ املػهالت ايبٚ ١ٝ٦ٝنٝف ١ٝحًٗا.
 حددثالخ طسم يًُػازن ١يف محا ١ٜايب.١٦ٝ
 قدّ ثالث ١اقرتاحات َتٓٛع ١ذتُا ١ٜايب.١٦ٝ
 اذنس ثالثاً َٔ املػهالت ايبٚ ١ٝ٦ٝعالقتٗا باإلْطإ.
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أنشطة فردية

 تعسف ثالث ًا َٔ قدزاتو ف ٢اجملاالت األدبٚ ١ٝايفٓ١ٝ
ٚايعًُ ١ٝاملدتًف.١
َ ازع ثالث َٔ ١األعُاٍ األدب ١ٝأٚايفٓ ١ٝأٚايعًُٚ ١ٝقدّ
أعُاالً هلا بإغساف قا٥دى.
 اضتددّ خاَات ايب ١٦ٝيف إْتاج ثالث َٔ ١األعُاٍ ايفٓ١ٝ
املتٓٛع.١

أنشطة مجاعية

 زدد َع شَال٥و  َٔ 3ايصٝخات ٚاألْاغٝد املبتهس.٠
 غازى شَال٤ى يف إْتاج أعُاٍ فٓٚ ١ٝأدبٚ ١ٝعًُ١ٝ
َتٓٛع ١ف ٢اذتفالت ٚاملعازض ٚاملطابكات.
 قِ بصٜاز ٠ألحد املعازض ايفَٓ ١ٝع شَال٥و.
 غازى َع شَال٥و ف ٢أعُاٍ فٓ/ ١ٝأدب/ ١ٝعًُٚ ١ٝقدّ
تكسٜساً عٓٗا.

 عدد أضباب ادتُاٍ يف يٛح ١فٓ.١ٝ
 اذنس  َٔ 2األعُاٍ األدبَٛٚ ١ٝاطٔ إعذابو بٗا.
 امجع أيبَٛاً يًصٛز ايفٓ ١ٝاملدتًف.١
 ابتهس  َٔ 2األعُاٍ ايفٓٚ /١ٝاألدبٚ /١ٝايعًُ.١ٝ
 اتكٔ  َٔ 2األيعاب ايفهس( ١ٜايهًُات املتكاطع... ١
إخل).
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أنشطة فردية

 تعسف ثالثَ َٔ ١باد ٨ايصخ ١ايعاَ ١ف ٢ثالث ١زتاالت
(ايتػر – ١ٜايٓعاف -١املًبظ إخل).
 طبل َباد ٨ايصخ ١ايعاَ ١يف حٝاتو ٚاذنس أُٖ١ٝ
ذيو.
 اذنس مخطٚ ١ضا ٌ٥يًخفاظ عً ٢ايصخ.١
 اٖتِ بايٓعاف ١ايػدصٚ ١ٝايعاَ ١يف حٝاتو ٚاذنس
أُٖ ١ٝذيو.
 حدد َهْٛات ٚٚظا٥ف ثالث َٔ ١أدٗص ٠ادتطِ.
 اذنس مخط َٔ ١األَساض اييت تصٝب أدٗص ٠ادتطِ
املدتًف.١
 تعسف مخظ طسم يًٛقا َٔ ١ٜاإلصاب ١باألَساض
املعد.١ٜ
 تعسف املعًَٛات ارتاص ١بادتطِ ٚأدصا ٘٥فُٝا ٜتصٌ
باذتسن.١
 اغسح أثس ايتدخني عً ٢أدٗص ٠ادتطِ.
َ ازع ايعادات ايصخٚ ١ٝايكٛاَ ١ٝايطًٚ ١ُٝاذنس
أُٖ ١ٝذيو.

أنشطة مجاعية

 غازى َع شَال٥و فَ ٢ػسٚعات ْػس ايٛع ٞايصخ.ٞ
 غازى َع فسقتو ف ٢محالت ايتطع.ِٝ
 غازى َع شَال٥و ف ٢إعداد يٛحات إزغاد ١ٜعٔ
قٛاعد ايصخ ١ايعاَ.١
ْ اقؼ ٚظا٥ف ثالث َٔ ١أدٗص ٠اإلْطإ اذتَ ١ٜٛٝع
شَال٥و ف ٢ادتُاع ايطداض. ٢
 غازى َع شَال٥و ف ٢املطابكات ايسٜاضٚ ١ٝايبدْ ١ٝف٢
ايفسق.١
 قِ بصٜاز ٠ألحد املسانص ايصخ.١ٝ
ْ اقؼ َع قا٥دى أُٖ ١ٝاإلضعافات األٚيٚ ١ٝايتصّ بٗا
ف ٢ادتُاع فسقتو.
 اغسح أْٛاع اإلصابات املدتًف ١يصَال٥و بإدتُاع
ايطداض.٢
 طبل بطسٜك ١عًُ ١ٝإضعاف اذتسٚم ٚادتسٚح ايبطٝط١
َع أفساد ايطداض.ٞ
 غازى َع شَال٥و يف إدسا َٔ 2 ٤اإلضعافات األٚي١ٝ
فَٛ ٢اقف َصطٓع.١

 تعسف َفٗ ّٛاإلضعافات األٚي.١ٝ
 تعسف دٚزى نُطعف ٚانتب تكسٜسًا بريو.
 تعسف َباد ٨اإلضعافات األٚيٚ ١ٝأعد يٛح ١عٓٗا.
 حدد ثالثاً َٔ اإلصابات ايػا٥ع ١ايت ٢ميهٔ إضعافٗا.
 اذنس َهْٛات حكٝب ١اإلضعافات األٚي.١ٝ
 اتكٔ  َٔ 2اضتدداَات ايسباط املجًح.
 بادز ف ٢إغاث ١املصابني ٚاذنس أضباب ذيو.
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أنشطة فردية

 قِ بأدا ٤املٗازات اذتسن ١ٝاألضاض( ١ٝاالْتكاي– ١ٝ
ٚغري االْتكاي -١ٝايتٓا -ٍٚاملعادت.)١
 قِ بأدا ٤اذتسنات بطسٜك ١صخٝخ/١ضً.١ُٝ
 قِ بأدا ٤ايتػهٝالت ٚاالجتاٖات ايسٜاض ١ٝاألضاض.١ٝ
 حافغ عً ٢متسٜٓات ايصباح.
 ايتصّ بايطسم ايصخٝخ ١ف ٢أدا ٤اذتسنات
ٚايتػهٝالت ٚاالجتاٖات ايسٜاضٚ ١ٝقدّ تكسٜسا
بريو.
 حدد مخط ١أضباب ألُٖ ١ٝممازض ١ايتُسٜٓات
ايسٜاض ١ٝبصٛزَٓ ٠تعُ.١
 تعسف عً ٢ثالث ١عٛاٌَ يتأثري ايسٜاض ١اإلجياب ٞعً٢
ايصخ.١
َ ازع زتُٛع َٔ ١ايتُسٜٓات بصفَ ١طتُسٚ ٠قدّ
تكسٜسًا بريو.

أنشطة مجاعية

 قِ بأدا ٤زتُٛع َٔ ١املٗازات اذتسن ١ٝاألضاض١ٝ
بطسٜك ١صخٝخ(١إمحا٤ات – تػهٝالت)َع شَال٥و.
 قِ بأدا ٤زتُٛع َٔ ١ايتُسٜٓات يتُٓ ١ٝايك ٠ٛايعطً١ٝ
يًذطِ َع شَال٥و.
 قِ بأدا ٤زتُٛع َٔ ١ايتُسٜٓات يف تهٜٓٛات ٚاجتاٖات
شتتًفَ ١ع شَال٥و.
 غازى َع شَال٥و يف أدا ٤زتُٛع َٔ ١األْػط١
ايسٜاض.١ٝ
 اضتُتع مبُازض ١األيعاب ادتُاعَ ١ٝع شَال٥و.
ْ اقؼ َع شَال٥و أُٖ ١ٝايسٜاض ١يف اذتٝا ٠اي.١َٝٛٝ
 قِ بأدا ٤زتُٛع َٔ ١املٗازات األضاض ١ٝيف تػهٝالت
شتتًفٚ ١دزب أعطا ٤ايطداض ٢عًٗٝا.
َ ازع أيعاباً بطٝط ١ايتٓعَ ِٝع ايفسق.١
 ضاعد ف ٢حته ِٝإحد ٣االيعاب َع شَال٥و.

 عدد أُٖ ١ٝممازض ١األْػط ١ايسٜاض ١ٝف ٢إغباع امل  ٍٛٝانتطب ايعدٜد َٔ ايك ِٝخالٍ ايٓػاط.
ٚاالحتٝادات.
 حدد املٗازات ايسٜاض ١ٝيًعبتني حتبُٗا.

 حتً ٢بايسٚح ايسٜاض ١ٝيف تصسفاتو َع شَال٥و.
 احرتّ شَال٤ى ٚقدز أُٖ ١ٝاالْتُا ٤يًذُاع.١

 اذنس  َٔ 3ايكٛاعد ٚايكٛاْني يًعبتني زٜاضٝتني
بطسٜكَ ١بطط.١
 انتطب َٗازات  َٔ 2األيعاب ايسٜاض ١ٝاألضاض١ٝ
ٚقدّ تكسٜسًا بريو.
 حسى أدصا ٤دطُو بطسٜك ١صخٝخ َٔ ١ايجبات
ٚاذتسنٚ ١اذنس أثس ذيو يف أدصا ٤دطُو.
 تعسف ايطًٛى ايسٜاض ٞايك.ِٜٛ
 حدد  َٔ 2ايك ِٝاملهتطب َٔ ١اذتكٌ ايسٜاض.ٞ
 طبل ايطًٛى ايسٜاض ٞخالٍ املطابكات.
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أنشطة فردية

 اذنس يف مخظ ْكاط قٛاعد آداب ايتعاٌَ َع
اآلخس.ٜٔ
 اذنس مخطاً َٔ قٛاعد ٚآداب ايتعاٌَ َع أفساد
أضستو.

أنشطة مجاعية

 اضسب ثالث ١أَجً ١ملٛاقف شتتًف ١يتعاًَو َع اآلخس.ٜٔ
 قِ بأدا ٤ثالخ خدَات تطٛع ١ٝرتدَ ١اآلخس.ٜٔ
 ايتصّ بآداب اذتٛاز َع اآلخس ٜٔأثٓا ٤االدتُاعات ٚضريى
ف ٢ايطسٜل ايعاّ .

 حدد َفٗ ّٛاذتل ٚايٛادب.

 احطٔ االضتُاع آلزا ٤ايػري ف ٢ايفسق.١

 حدد مخط َٔ ١حكٛم اآلخس ٜٔأثٓا ٤ضريى ف٢

 أطع ٚايدٜو ٚقا٥دى َٚعًُٝو.

ايطسٜل ايعاّ.
 حدد مخط ١أضباب الحرتاّ ايهباز (ٚايدٜو-
َعًُٝو -قا٥دى).

 قدّ خدَات يهباز ايطٔ مبػازن ١شَال٥و ٚقدّ تكسٜساً
بريو.
 اْصح غريى بطسٚز ٠احرتاّ ايهباز بإدتُاع ايطداض.٢

 اذنس نٝف ١ٝاحرتاّ ايهباز.

 غازى فَٛ ٢قف متجٜٛ ًٞٝضح فطٌ ايهباز حبفٌ ايطُس.

 اتبع قا٥دى يف تٓفٝر ثالخ َٔ املٗاّ ٚقدّ تكسٜساً

 احو َع شَال٥و بايفسق ١قصٖ ١ادف ١تٛضح فطٌ اآلبا.٤

بريو.
 اذنس مخطاً َٔ ايعادات ٚايتكايٝد اإلجياب١ٝ
يًُذتُع اير ٟتعٝؼ ف.٘ٝ
 اضسب ثالث ١أَجً ١يًُٓاضبات ٚاألعٝاد ارتاص١
اييت حتتفٌ بٗا يف (األضس – ٠املدزض – ١اذت)ٞ
ٚنٝف ١ٝاالحتفاٍ.

 عرب بطسم شتتًف ١عٔ َ َٔ 2عاٖس االحتفاٍ ببعض
األعٝاد ٚاملٓاضبات َع شَال٥و حبفالت ايطُس.
 غازى اآلخس ٜٔيف االحتفاٍ مبٓاضباتِٗ ٚاعسض ذيو
بإدتُاع ايفسق.١
 ايتصّ بايعادات ٚايتكايٝد اإلجياب ١ٝيف َعاَالتو ف ٢اجملتُع
ٚقدّ تكسٜسًا بريو أثٓا ٤ادتُاع ايطداض.٢

 حدد دٚزى جتا ٙأفساد أضستو ٚشَال٥و.

 غازى أضستو ف ٢أحد ايٛادبات األضبٛع.١ٝ

 اذنس أزقاّ تًٝفْٛات (املطاف / ٧اإلضعاف /

 غازى ف ٢شٜاز ٠ألحد املسافل ارتدَْٚ ١ٝاقؼ نٝف١ٝ

ايبٛيٝظ ...إخل ).

اذتص ٍٛعً ٢ارتدَ.١

 اذنس مخط َٔ ١املسافل ارتدَ ١ٝف ٢ب٦ٝتو (اذت  ٢قِ بأدا َٔ 3 ٤األْػط ١اييت ختدّ املدٚ ِٝب٦ٝتو َع
 /ايكس.) ١ٜ
شَال٥و.
 انتب قا ١ُ٥بارتدَات ايت ٢تؤدٜٗا أحد املسافل.
 احسص عً ٢االعتُاد عًْ ٢فطو ف ٢إصتاش
األعُاٍ املهًف بٗا.
 اذنس نٝف ١ٝاذتص ٍٛعً ٢ارتدَ َٔ ١أحد
املسافل.

 اتكٔ تطبٝل ايكٛاعد ٚايٓعاّ يف املٛاقف اذتٝات ١ٝاملدتًف١
َع شَال٥و.
 غازى َع شَال٥و فَٓ ٢اقػ ١نٝف ١ٝايتعاٌَ َع املطٛ٦يني
ٚاذتٛاز َعِٗ.
 غازى َع شَال٥و فَٓ ٢اقػ ١ايطًٛنٝات ف ٢ايػازع
ٚٚضا ٌ٥املٛاصالت.
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 تعسف َعٓ ٢االْتُا.٤

أنشطة فردية

 حدد دٚزى نفسد ضت ٛايٛطٔ.
 اذنس أضباب اْتُا٥و ٚٚال٥و يٛطٓو (ايٛطٔ األّ –
ايٛطٔ ايعسب.)ٞ
 اذنس مخط ١أضباب تدع ٛيًفدس بٛطٓو.
 امجع غسا٥ط ناضٝت أ ٚأقساص َطػٛطCD ١
ألغاْ ٢يف حب ايٛطٔ.

أنشطة مجاعية

 احفغ أحد األْاغٝد ايٛطٓٚ ١ٝزددٖا َع فسقتو.
 احو قص ١تعرب عٔ االْتُا ٤يًٛطٔ (ايٛطٔ األّ –
ايٛطٔ ايعسب.)ٞ
 غازى ف ٢عٌُ متجٜٛ ًٞٝضح أُٖ ١ٝايٛالٚ ٤االْتُا٤
يًُذُٛع.١
 غازى ايطداض ٢ف ٢املطابكات ادتُاعٚ ١ٝاحسص عً٢
فٛش ايطداض. ٢

ٚ ضح غعاز ستافعتو ٚحدد َديٛي٘.

 تعاَ ٕٚع شَال٥و يف أعُاٍ املد.ِٝ

 حدد َٛقع ستافعتو عً ٢ارتسٜط.١

 ازضِ غعاز ستافعتو ٚٚطٓو َع شَال٥و.

 فطس َدي ٍٛايعًِ ايٛطين.

 غازى َع شَال٥و ف ٢إْتاج أعُاٍ فٓ/ ١ٝأدب ١ٝتعرب عٔ

 حدد َٛقع بًدى عً ٢ارتسٜط ١بايٓطب ١يًٛطٔ ايعسب.ٞ
 اذنس أِٖ املعامل املُٝص ٠يٛطٓو (ايٛطٔ األّ – ايٛطٔ
ايعسب.)ٞ
 اغسح أِٖ ايتكايٝد ٚاملالبظ ايػعبٚ ١ٝأِٖ ايصعُا٤
ايٛطٓٝني.
ٚ ضح األحداخ ادتاز ١ٜيٛطٓو (ستًٝاً  /عسبٝاً).

َعامل زتتُعو ستًٝاً ٚعسبٝا.
 أعد َع أفساد ايطداض َٔ 5 ٞايصٛز يألَانٔ
األثسٚ ١ٜايػدصٝات ايكٝاد ١ٜيف ٚطٓو (ايٛطٔ األّ –
ايٛطٔ ايعسب )ٞبفسقتو.
ْ اقؼ َع شَال٥و إحد ٣ايكطاٜا احملًٚ ١ٝايعسب١ٝ
ٚاإلصتاشات اذتدٜج.١
 قِ بعٌُ شٜازات َٝداْ ١ٝيًُٛاقع األثسٚ ١ٜاملعامل َع
فسقتو.
 ضاِٖ ف ٢احملافع ١عً ٢ايرتاخ ايجكايف ٚاألثسَ ٣ع
فسقتو.
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أنشطة فردية

 تعسف أعالّ مخظ د ٍٚعامل.١ٝ

 اذنس ايطسم املدتًف ١يته ٜٔٛصداقات عً ٢املطت٣ٛ
ايعامل.ٞ
 امجع طٛابع ايربٜد ايت ٢تعرب عٔ ثالخ َٔ ايدٍٚ
ايعامل.١ٝ
 امجع صٛزا ملعامل ثالخ َٔ ايد ٍٚايعامل. ١ٝ
 اذنس  َٔ 2املعامل اييت متٝص مخط َٔ ١بًدإ ايعامل.
 امجع صٛزاً عٔ ايعادات ٚاملالبظ ٚأِٖ األنالت
يجالث َٔ ١بًدإ ايعامل.
 امجع صٛزاً ألعالّ عػس َٔ ايد ٍٚاملدتًف.١

أنشطة مجاعية

 تبادٍ املساضالت ٚاهلداٜا ايترنازَ ١ٜع شَال٥و يف
ايد ٍٚاألخس.٣
 غازى َع شَال٥و ايطٛٝف يف أعُاٍ املد ِٝايهػف.ٞ
 تبادٍ ارتربات ٚاملعازف عٔ بًدى َع شَال٥و ف٢
ايد ٍٚاألخس.٣
 أد ٟأْػط ١فٓ ١ٝتعرب فٗٝا عٔ ايطابع املُٝص يهٌ دٚي١
ف ٢صٛز مجاعَ ١ٝع شَال٥و.
 غازى َع شَال٥و ف ٢عٌُ يٛحات عٔ َعامل َٔ 3
ايد.ٍٚ
 ن ٕٛيٛحات عٔ عُالت ٚصٛز يـ  َٔ 3بًدإ ايعامل
َع شَال٥و.
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أنشطة فردية

 اذنس ْص ٚعد األغباٍ ٚايتصّ ب٘.
 زدد قاْ ٕٛاألغباٍ ٚحتً ٢بصفات٘.

أنشطة مجاعية

 غازى َع شَال٥و ف ٢اضتدداّ خاَات َٔ ايب ١٦ٝف ٢تٓفٝر غعاز
ٚقاْ ٕٛاألغباٍ.

 تعسف غعاز األغباٍ.

 تعاَ ٕٚع شَال٥و ف ٢زضِ غعاز األغباٍ َٚديٛي٘.

 طبل قاْ ٕٛاألغباٍ يف تصسفاتو.

 غازى َع شَال٥و فَ ٢ػٗد متجٜٛ ًٞٝضح أُٖ ١ٝبٓٛد ايكاْ.ٕٛ

ٚ ضح َدي ٍٛايتخ.١ٝ

 زدد َع شَال٥و أغاْٚ ٢أْاغٝد عٔ ايٛعد ٚايكاْ.ٕٛ

 حدد ايصٚ ٣ايػازات يألغباٍ ٚاتكٔ ٚضع ايػازات.

 غازى َع شَال٥و ف ٢اضتدداّ اذتباٍ ف ٢عٌُ منٛذج بطٝط.

 تعسف اضتدداّ اذتباٍ املدتًف.١

َ ازع إدسا٤ات زفع ايعًِ ٚط.٘ٝ

 حدد  َٔ 3أْٛاع ايٓريإ املدتًف.١

 زدد زتُٛع َٔ ١ايصٝخات ٚايتصفٝكات ارتاص ١باألغباٍ َع شَال٥و.

 حدد اضتدداَات  َٔ 3أْٛاع ايٓريإ.

 اضتددّ األعالّ (ايطُٝافٛز) ٚٚضا ٌ٥االتصاٍ املدتًفَ( ١جٌ يػ١

 اذنس االجتاٖات األصًٚ ١ٝايفسع. ١ٝ

اإلغاز )٠يف اذتٝا ٠ايهػف.١ٝ

 اتكٔ أدا ٤ايتخ.١ٝ

 أطع باحرتاّ أٚاَس قا٥دى ٚزٝ٥ظ ايطداضٚ ٢زٝ٥ظ ايفسق.١

 أد َٔ 3 ٟايعكد  َٔ 2ٚايسبطات.

َ ازع تكايٝد اذتسن ١ايهػفَ ١ٝع شَال٥و بايفسق.١

 احسص عً ٢ضالَ ١األدٚات ايهػف.١ٝ
 حدد قٛاعد ايتداطب ٜايطُٝافٛز (دا٥س.)2، 1 ٠

 غازى َع شَال٥و ف ٢شت ِٝخدَ ١عاَ ١فْٗ ٢ا ١ٜاألضبٛع.
َ ازع ايٓدا٤ات ٚايتػهٝالت املدتًفَ ١ع شَال٥و.

 اذنس مخطاً َٔ ايك ِٝايتٜٓ ٢بػ ٢إ ٜتخً ٢بٗا ايػبٌ.

 أد َٔ 2 ٟاألْػط ١ايهػفَ ١ٝع ايفسق.١

َٝ ص بني مخط َٔ ١حكٛقو  ٚمخطٚ َٔ ١ادباتو َٔ

َ ازع َطٛ٦يٝتو داخٌ املد.ِٝ

خالٍ األْػط ١ايهػف.١ٝ

 ضاِٖ ٚتعا ٕٚيف أدا ٤زتُٛع َٔ ١ارتدَات داخٌ املد.ِٝ

 حدد األدٚاز املدتًف ١يًطداض.ٞ

 غازى ف ٢تكايٝد ٚآداب ايطُس.

 حدد َتطًبات األدٚاز املدتًف ١يًطداضٚ ٞايفسقٚ ١زتًظ

 حتً ٢بصفات ايػبٌ ف ٢تصسفات٘ داخٌ ٚخازج املد.ِٝ

ايػٛز.٣
 حدد دٚزى َٚطٛ٦يٝاتو بايطداض.٢
 تعسف أغهاٍ أقداّ  َٔ 3اذتٛٝاْات ٚايطٛٝز ف ٢ب٦ٝتو
ٚاضتطاعتو زفعٗا.
 اذنس  َٔ 2ايػفسات ٚايعالَات ايطسَٚ ١ٜديٛهلا.
 حدد ممٝصات اذتص ٍٛعً ٢املعسف ١باالنتػاف ايرات.ٞ
 تأٌَ حسن ١ايكُس طٛاٍ ايػٗس ايعسبٚ ٢اعد تكسٜساً
بريو.

 قد زتُٛع َٔ ١أْػط ١ايطداض.ٞ
 اتكٔ أدا ٤املٗاّ املطًٛبَٓ ١و داخٌ ايطداضٚ ٞايفسق.١
 غازى َع شَال٥و ف َٔ 2 ٢األْػط ١ايهػف ١ٝاييت ختدّ املد.ِٝ
 اقتف ٢أثس أقداّ اذتٛٝاْات ٚايطٛٝز املدتًفَ.١ع شَال٥و ٚازفعٗا.
 اضتددّ ايػفسات ٚايعالَات ايطس ١ٜيف تعاًَو َع شَال٥و يف املد.ِٝ
 ازضِ يٛح ١تٛضح ايػفسات ٚايعالَات ايطس ١ٜيًفسقَ ١ع شَال٥و .
 احسص عً ٢اذتص ٍٛعًَ ٢عًَٛاتَ/كتٓٝات عٔ َعامل َٚعاٖس ايب١٦ٝ
َٔ زحً ١ايصٝد.

 احبح عٔ عالق ١ايػُظ ٚفص ٍٛايطٓ.١

 غازى َع شَال٥و ممازض َٔ 2 ١األيعاب (ايطٛم – املٛيد  ...إخل).

 حدد  َٔ 3املعامل اهلاَ ١يف ب٦ٝتو احملً.١ٝ

 اغرتى يف أيعاب تُٓ ١ٝاذتٛاع ٚاملالحع. ١
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