
 بثـريبضي
 1 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( .44ـ  39ـ  38ـ  37 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية
 8سبـىع  :األ

 2و  1:  اليىمان

 
 

 



 بثـريبضي
 1 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( .44ـ  39ـ  38ـ  37 يذ ص:):   كتبة انتهم المعينات الديداكتيكية
 8األسبـىع  :

 2و  1:  اليىمان

 

 
 



 1 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 8األسبـىع  :

 4و  3:  اليىمان

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 نمكتسبت في وضعيبث جديدة.:توظيف انتعهمبث ا الكفايات المستهدفة 

 ( .44ـ  39ـ  38ـ  37 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية
 

 
 

 

 



 1 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 8األسبـىع  :

 4و  3:  اليىمان

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. يات المستهدفةالكفا 

 ( .44ـ  39ـ  38ـ  37 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 

 
 

 

 



 1 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 8األسبـىع  :

 6و  5:  اليىم

 ل انمكتسببث انسببقت.  : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خال أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( .44ـ  39ـ  38ـ  37 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 16األسبـىع  :

  2و  1:  اليىمان

 نتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.  : ا أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( . 73ـ  72ـ  71ـ  74ـ  69 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 
 



 2 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 16:األسبـىع  

  2و  1:  اليىمان

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( . 73ـ  72ـ  71ـ  74ـ  69 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 

 



 2 د (. 45. )  يم والدعم أسبىع التقى بثـريبضي

 16األسبـىع  :

  4و  3:  اليىمان

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( . 73ـ  72ـ  71ـ  74ـ  69 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 

 



 2 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 16األسبـىع  :

  4و  3:  اليىمان

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( . 73ـ  72ـ  71ـ  74ـ  69 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 2 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي

 16األسبـىع  :

 6و  5:  اليىم

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 وضعيبث جديدة. :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في الكفايات المستهدفة 

 ( . 73ـ  72ـ  71ـ  74ـ  69 :   كتبة انتهميذ ص:) المعينات الديداكتيكية

 



 بثـريبضي
 3 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 همبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة.:توظيف انتع الكفايات المستهدفة 

 ( 145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141)  : :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 24األسبـىع  :

 2و  1اليىمان : 

 

 
 

 
 
 

 3 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي



 انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.  :  أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( 145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141)  : :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 24األسبـىع  :

 2و  1اليىمان : 

 

 
 
 
 
 



 بثـريبضي
 3 د (. 45. )  التقىيم والدعم  أسبىع

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( 145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141)  : :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 24ىع  :األسبـ

 4و  3اليىمان : 

 
 

 3 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم  بثـريبضي



 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( 145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141)  : ص:   كتبة انتهميذ  المعينات الديداكتيكية
 24األسبـىع  :

 4و  3اليىمان : 

 

 
 
 

 
 



 بثـريبضي
 3 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 جديدة. :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث الكفايات المستهدفة 

 ( 145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141)  : :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 24األسبـىع  :

 6و  5اليىمان :

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 بثـريبضي
 3 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 .  : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 ( 145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141)  : :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 24األسبـىع  :

 6و  5اليىمان :

 

 
 

  

 



 بثـريبضي
 4 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 تئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.  : انتعبمم واالس أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 .) 137ـ  136ـ  135ـ  134ـ  133 (:  :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 32األسبـىع  :

 2و  1اليىمان : 

 

 
 

 

 



 بثـريبضي
 4 د (. 45. )  دعم أسبىع التقىيم وال

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 .) 137ـ  136ـ  135ـ  134ـ  133 (:  :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 32األسبـىع  :

 2و  1ىمان : الي

 

 



 
 

 بثـريبضي
 4 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 .) 137ـ  136ـ  135ـ  134ـ  133 (:  :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 32األسبـىع  :

 4و  3اليىمان : 

 

 
 



 

 بثـريبضي
 4 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 .) 137ـ  136ـ  135ـ  134ـ  133 (:  :   كتبة انتهميذ ص لمعينات الديداكتيكيةا
 32األسبـىع  :

 4و  3اليىمان : 

 

 



 

 بثـريبضي
 4 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األسبوع من خالل انمكتسببث انسببقت.   أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. ةالكفايات المستهدف 

 .) 137ـ  136ـ  135ـ  134ـ  133 (:  :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 32األسبـىع  :

 6و  5اليىمان : 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 بثـريبضي
 4 د (. 45. )  أسبىع التقىيم والدعم 

 بوع من خالل انمكتسببث انسببقت.  : انتعبمم واالستئنبس مع أنشطت األس أهداف الدرس

 :توظيف انتعهمبث انمكتسبت في وضعيبث جديدة. الكفايات المستهدفة 

 .) 137ـ  136ـ  135ـ  134ـ  133 (:  :   كتبة انتهميذ ص المعينات الديداكتيكية
 32األسبـىع  :

 6و  5اليىمان : 

 

 


