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 المتقدمعناصر المنهج 

 

 انؼُظش
 انزقييى

 يالحظبد ربسيخ االَغبص
 ضؼيف يزٕسط عيذ

 يٓبساد انحضٕس ٔاالَزجبِ -1

      أٌ يزظم ثجظشح خالل انًحبدصخ

      أٌ يزظم ثجظشح ئصُبء انزؼهيى انغًبػي

 يٓبساد انزقهيذ -2

      أٌ يقهذ رزبثغ يؼقذ

      أٌ يقهذ نؼت قشيُخ

      أٌ يقهذ اسزغبثبد أقشاَّ انهفظيخ

 (RL)يٓبساد فٓى انهغخ         -3

      خطٕاد 3أٌ يزجغ رؼهيًبد راد 

      أٌ يزجغ رؼهيًبد يؼقذح يٍ ػهٗ ثؼذ

شئ ػُذيب يٕطف  –يكبٌ –أٌ يسًٗ شخض 

 نّ
     

اسى شئ ػُذيب يظٓش نّ عضء ٔاحذ  أٌ يحذد

 يُّ
     

      يؼشف انؼُبطش انًزشبثٓخ أٌ

      أٌ يؼشف انؼُبطش انًزشبثٓخ

      اٌ يؼشف انؼُبطش انًخزهفخ

أٌ يزؼشف ػهٗ انشئ انًخزهف في طفبرّ ػٍ 

 يغًٕػزّ
     

      أٌ يؼشف انًفشد ٔانغًغ

-يٍ-كيف-أيٍ-)يبراأٌ يغيت ػهٗ أسئهخ 

 ....انخ(ػٍ قظخ طغيشح
     

-يٍ-كيف-أيٍ-أٌ يغيت ػهٗ أسئهخ )يبرا

 ....انخ(ػٍ يٕضٕع
     

      .........- اخجش –أٌ يزجغ انزؼهيًبد )أسبل 

      أٌ يغذ شئ يخزجئ أػطٗ نّ دالئم ػهٗ يكبَخ

      أٌ يًيض ثيٍ ئنقبء انسإال ٔرجبدل انًؼهٕيبد
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 (    (ELيٓبساد انهغخ انزؼجيشيخ  -4

      أٌ يقٕل ال اػشف نهسإال انغيش يأنٕف

      أٌ يحذد انًغًٕػخ انزي رُزًي ئنيٓب انشئ

      أٌ يحذد انؼُبطش في يغبييغ

      أٌ يؼيذ قض حكبيخ

      أٌ يظف أشيبء ال يشاْب ثخظبئظٓب

      أٌ يسزذػٗ ئحذاس يبضيخ

      أٌ يظف يٕاضيغ

      أٌ يحكٗ قظزّ

أٌ يؼجش ػٍ انخهط)انزشٕيش ( ٔيسأل ػٍ 

 ( )كالو يش ػبسف اقشأِ
     

      أٌ يحذد ضًبئش انًهكيخ انًزقذيخ

      أٌ يسزخذو صيٍ انفؼم انظحيح

      أٌ يسأل سإال ٔيخجش ثًؼهٕيخ

      أٌ يسزًغ نحذيش ٔيغيت أسئهخ ػٍ انًحبدصخ

      أٌ يطهت انًؼشفخ

      أٌ يغيت ػهٗ أسئهخ يؼهٕيبد ػبيخ يزقذيخ

      أٌ يظف كيف يفؼم شئ يب

      أٌ يظف انزشبثّ ٔانزضبد ثيٍ شئ يب

      أٌ يسأل أسئهخ ػٍ أيب يٍ ؟

 ( انخ -يٍ - كيف -أيٍ -أٌ يسأل أسئهخ )يبرا

 ػُذيب ًَذِ ثًؼهٕيبد غبيضخ
     

 انًغشدحانهغخ  -5

      أٌ يغيت ػٍ أسئهخ نًبرا

      أٌ يغيت ػٍ أسئهخ ئرا كبٌ؟

      أٌ يظُغ ركًهخ يُطقيخ نهغًهخ

      أٌ يظف انشٕار )انغشائت (انظٕس

      ( ال )يؼهٕيبد حقيقيخ أٔيغيت ثُؼى  أٌ

      أٌ يزُجأ ثبنُزبئظ

أٌ يأخز أفكبس أخشٖ ٔاٌ يسزُزظ أفكبس 

 اآلخشيٍ
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      )  أٌ يقذو رٕضيح )رفسيش

يسزجؼذ ػُبطش يؼزًذا ػهٗ خظبئظٓب  أٌ

 ٔيغًٕػبرٓب
     

أٌ يؼشف انًٕضٕع انشئيسي في قظخ أٔ 

 يحبدصخ
     

 أكبديًيخيٓبساد  -6

      أيبكٍ ٔأشيبء-أٌ يؼشف أشخبص

      أٌ يكًم ًَٕرط

أٌ يطبثق كهًبد يكزٕثخ ثأشيبء ٔأشيبء 

 ثكهًبد يكزٕثخ
     

      أٌ يقشا كهًبد شبئؼخ

      ) ْغبء )أطٕاد انحشٔف أٌ يحذد

      أٌ يزكش كهًخ رجذأ ثظٕد حشف

أٌ يسًٗ حشٔف في أٔل انكالو ٔٔسطّ 

 ٔأخشِ
     

      أٌ يسزٓغئ كهًبد ثسيطخ

      أٌ يزكش يؼُٗ كهًخ

      أٌ يزكش يزشادفبد ثسيطخ

      أٌ يزكش ػالقبد صيُيخ

      انضبَي -أٌ يزكش انزشريت األٔل

      يزكش كهًبد يسغٕػخأٌ 

      أٌ يكزت كهًبد ثسيطخ يٍ انزاكشح

      (أٌ يضيف ئػذاد أحبديخ )رحذ انؼششح

 انًٓبساد االعزًبػيخ -7

      أٌ يقهذ حشكبد أقشاَّ

      أٌ يزجغ رٕعيٓبد صيالؤِ

      قشاَّأٌ يغيت ػهٗ أسئهخ أ

      أٌ يسزغيت ئنٗ ػجبساد ثذايخ انهؼت

يغ أقشاَّ ثبألنؼبة ػهٗ انالفزبد أٔ أٌ يهؼت 

 األَٕاع
     

      انهؼت يغ أقشاَّ فييجبدس ثبنشغجخ  أٌ
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      أقشاَّيزجبدل انًؼهٕيبد يغ  أٌ

      أٌ يؼهق يغ صيالءِ خالل انهؼت

      أٌ يطهت انًسبػذح يٍ أقشاَّ

      أٌ يؼشع انًسبػذح ػهٗ أقشاَّ

 األػذاد نهًذسسخ -8

      انذٔسأٌ يُزظش 

      يظٓش اسزغبثبد عذيذح خالل انًالحظخ

      أٌ يزجغ انؼجبساد في انًغًٕػخ

أٌ يزجبدل انؼجبساد )انًؼهٕيبد (االعزًبػيخ 

 انغًبػخ في
     

      أٌ يغُٗ أغبَي األطفبل اخم انغشفخ

      أٌ يغيت ػُذيب يُبديّ )يسزذػيّ(احذ

      أٌ يشفغ يذِ نيغيت ػهٗ سإال

      أٌ يسزًغ ئنٗ قظخ ٔيغيت ػهٗ أسئهخ ػهيٓب

      أٌ يًضم ٔيحكٗ

 يٓبساد سػبيخ انزاد -9

      يهجس انجُطهٌٕ

      يهجس انقًيض

      يهجس انجهٕفش

      يهجس انحزاء

      يهجس انششاة

      يغسم يذيّ

      يذسة ػهٗ انزحكى في انجشاص

      انًجبدسح ثطهت االسزحًبو

 


