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 بنية المقرر .11

مخرجااااااااااااااات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة

طريقاااااااااااااااة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم

 طريقة التقييم

الطالببببه  ف بببب   4 االول 

 الدرس 

 ورشة الخراطة    

كيفيبببببة  ابببببةي  المخرطبببببة 

واسببببب خداد الابببببد  وا وا  

 القطع

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية 

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 الثاني 

 الدرس

كيفيبببة  ثبيببب  لىبببيه علببب  

المخرطببببةل عمبببب  خراطببببة 

مسبببب قيمة ل عمبببب  اشبببب ال 

 مخ لفة 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 ثالث ال

 الدرس

ورشبببببة الببببببرا   لاالنبببببوا  

المخ لفببببببة مبببببب  المبببببببار  

 ر ومادا  القياسوالمناشي

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 الرابع

 الدرس

ال مبببببر   علببببب  السبببببم ر  

والبببرا   البسببيطة ل  مببر   

علبببببب  القطببببببع بالمناببببببار 

 وعملية القه والبرغلة 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 الخامس 

 رسالد

ورشببببة اللحبببباد ل ال اببببر  

علببب  المابببدا  المسببب خدمة 

 و مر   ع  اللحاد الةازي

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 السا س 

 الدرس

اللحبباد ال  ربببااي وال اببر  

علبب  االز ببل  المسببب خدمة 

و طبيببت  مببر   عبب  اللحبباد 

 ال  ربااي 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 السابع 

 الدرس

البببببببببدواار االل  رونيبببببببببة ل 

ال ار  علب  كيفيبة  ثبي  با 

 و ثبيببببببببببببب  الم ونبببببببببببببا  

 علي االمخ لفة االل  رونية 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 الثام 

 الدرس

االنببببببببببببببوا  المخ لفببببببببببببببة 

المبا   للمقاوما  مب  ييبث 

المصنوعة من ا المقاومبا  

ل القبببببدر  علببببب   حمل بببببا ل 

كيفيببة لببرال  القببي  بببالطر  

 المخ لفة وكيفية فحص ا 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 
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الطالببببه  ف بببب   4 ال اسع

 الدرس

عم   اار  لربط المقاوما  

علبب  ال ببوالي ل عمبب   ااببر  

لببببببربط المقاومببببببا  علبببببب  

عمبب   ااببر  لببربط  ال ببوازيل

المقاومببببا  علبببب  ال ببببوالي 

 وال وازيل فحص الداار  

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الطالببببه  ف بببب   4 الااشر

 الدرس

االنوا  المخ لفة للم سباا  

مببببب  ييبببببث نبببببو  الابببببازل 

المسبببببب خدد بببببببي  الببببببوا  

الم سببباة ل ال  بببد ل لبببرال  

لي  الم ساا ل كيفية فحص 

 ا  وطر   بد ل االم سا

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

االيبببببببببد 

 عار

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس

عم   واار لربط الم سباا  

علببببب  ال بببببوالي وال بببببوازي 

والمخبببببب لط علبببببب  اللببببببو  

 المطبو  مع الفحص

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الثببببببباني 

 عار 

الطالببببه  ف بببب   4

 لدرسا

انبببببببببببببوا  المصببببببببببببب را  

المسبببب خدمة فببببي الببببدواار 

االل  رونية ل انوا  والطبار 

االسببببلم المسبببب خدمة فببببي 

المصببب را  ل ال يبببار الببب ي 

  حملبببل كببب  نبببو  وكيفيبببة 

 اصلي ا

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الثالبببببببث 

ل  عابببر 

الراببببببببع 

 عار

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس

طببر   الملفببا  ل انواع ببا ل

فحصبببببببببب ا ل المحببببببببببوال  

ال  رباايبببببببة وانواع بببببببا ل 

المحولببة ال ا يببة والمحولببة 

 االع يا  ة والفر  بين ما

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الخببامس 

 -عاببببببر

السببا س 

 عار 

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

انببببوا  اشبببببات الموصببببل  

الببببببدا و ل ال رانسسبببببب ور ل 

 ا  ا  الم افأ  ل 

ص اشبات الموصبل  ل فح  

 الدا و  ل ال رانسس ور

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

السببببببابع 

 –عابببر 

الثبببببببام  

 عار

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

البببببببببببدواار االل  رونيبببببببببببة 

الم  املببببةل ال اببببر  علبببب  

انببوا  هبب ت الببدواار ل كيفيببة 

لرال  الخارطة االل  رونيبة 

و صببببببببببببببمي  الببببببببببببببدواار 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 
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 ة االل  روني

ال اسببببببع 

 عار

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

الورشل ال  ربااية ل مبا ئ 

االمبببببب  الصببببببناعي  اخبببببب  

الورشبببببببببة ال  رباايبببببببببة ل 

الحما بببببة مببببب  الصبببببدما  

ال  رباايببة ل ال ببدر ه علبب  

اسببببببب خداد المبببببببا  رومي ر 

لقياس االسلم المسب خدمة 

 في الملف 

 محاضبببببببببر 

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

الاابببرو

 –ن 

وايبببببببببد 

وعاببرو

 ن

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

المحبببببببوال  ال  رباايبببببببة ل 

انواع بببببببببببببا ل البببببببببببببدواار 

ال  ربااية ل ف ح المحبوال  

ل ليببببباس الطبببببار االسبببببلم 

للمحولبببببة ل ليببببباس لالبببببه 

الملببف البلسبب ي يل  اعببا   

لببببببف الملفببببببا  االب داايببببببة 

 والثانو ة 

ضبببببببببر  محا

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

اثنبببببببببان 

وعاببرو

–ن 

ثلثببببببببببة 

وعاببرو

 ن

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

انوا  المحركا  ال  ربااية 

ل عمببببب  المحبببببرم ل عمببببب  

القالبببببه ل لبببببف الملفبببببا  ل 

وضببببببع الاببببببوازل ل ربببببببط 

االطببرا ل البندزببة ل الاببلل 

ببببببببببالوارني  ل الفحبببببببببص 

واالخ ببببارل االعطبببال ال بببي 

  ا   حببدف فببي مبب  المم بب

 المحرم 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

ارباببببببببة 

وعاببرو

 –ن 

خمسببببببة 

وعاببرو

 ن

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

ال أسيسبببببا  ال  رباايببببببة ل 

انواع بببا ل  مبببر   عملبببي ل 

رسبببببببب   ااببببببببر   أسببببببببيس 

مصبايي  عل  ال وازي مع 

مف بببا  مبببع مأخببب  ل  طبيبببت 

 الداار  عمليا

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 مليةوع

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

سببببببببببب ة 

وعاببرو

 ن 

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

ال اببببببر  علبببببب  اللببببببوالط 

ال  رباايبببببببة ل انواع بببببببا ل 

اسببببببببب امال ال الم ابابببببببببا  

 الحرار ة  

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

 وعملية

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  

نظر بببببببببببببببببببة 

 وعملية 

سبببببببببباة 

وعاببرو

الطالببببه  ف بببب   4

 الدرس 

 اببببةي  محببببرم ذو الوزببببل 

 الوايد 

محاضبببببببببر  

نظر بببببببببببببببة 

- قببببببببببببببببار ر

اخ بببببببببببببارا  
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