
ّةد*ا/ةدحولا ناونع

اوريس مهراثآ ىلع

سيئرلا موهف*ا

طباورلا

موهف*ا

 ميهاف*ا/ةلصلا وذ
ةلصلا تاذ

ّةيصخشلا

ّي*اعلا قايسلا

ريوطتلاو فاصن-ا

 ثحبلا ةلمج
ءاصقتسJاو

ديطوت يف ريسلا مهست  
دارف<ا =ب طباورلا  
ىلع لمعتو ،عمت@او  

اهريوطت .

تاراه*ا/ىوتNا

:ةءارقلا
Pا ديدRنم ةّمه*ا بناو 
:ريسلا صوصن

غنيك رثول نترام ةريس -
ةديUا دومحم ةنمآ -
:ةباتكلا ةطوطب نبا ةلحر -
 ريياعم قفو ةّيريغ ةريس ةباتك
ةددحم

:عامتسJا
 نم ةريسلا رصانع جارختسا-
حابصلا لماك نسح صن
:ثّدحتلا

 ةّيريغ ةريسل ّيهفش ضرع -

 ةعومجم فادهأ
ةّيساردلا داو*ا

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

 بيلاسأ تاراهم
مّلعتلا

ثحبلا

لصاوتلا

 مييقتلا
 ّينيوكتلا
ّيئاهنلاو

 ةريس ةباتك -
)د -ج -ب(
- iةريس ليل 
)ج-أ( ةّيريغ



 ميق بوعشلا صصق
فقاومو

تاقlعلاو تايوهلاضرغلاطباورلا

 اهعيضاوo صصقلا
 فّرعتل قيرط  ةعّونqا
 نم هنّمضتت اo تاغاقثلا
 اهّدمتست فقاومو ميق
بوعشلا صصق نم

 رصانع ديدP  :ةءارقلا
: ةّصقلا

“عيبلل ءارج” ةّصق -
اهنباو ةرّبقلا ةديصق -
“تيبلا xتماو” ةّصق  -
- the tree and the 

travelers
:ةباتكلا

 ريياعم قفو ةّيمقر ةّصق جاتنإ -
ةددحم

:عامتسJا
 ةّصقلا  رصانع جارختسا-
:ثّدحتلا

 ةّصقلل ّيهفش ضرع -
ةّيمقرلا

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

 تاذلا ميظنت
نواعتلا

 ةّصق جاتنإ -
-ب( ةّيمقر

)د-ج
- iةّصق  ليل 

)د--أ(



كيلإو كنم
تاقlعلاو تاّيّوهلاضرغلالصاوتلا

 لصاوتلا ّززعت ةلاسرلا
 دّطوتو دارف<ا عم
 دارف<ا =ب تاقlعلا

تاعمت@او

 بناوRا ديدP  :ةءارقلا
: ةلاسرلا رصانعل ةّمه*ا

يتنبا ىلإ -
رّوهتم قئاس ىلإ ةلاسر -
:ةباتكلا

-  iيرثن ىلإ يرعش ّصن ليو 
ةلاسر لكش ىلع
ةلاسر ىلعّ در ةباتك -
:عامتسJا

 لفط ةلاسر ىلإ عامتسÉا -
ئجÉ يروس لفط ىلإ يناqأ
:ثّدحتلا

 ةّصقلل ّيهفش ضرع -
ةّيمقرلا

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

لصاوتلا

ريكفتلا

 جاتنإ -
-ج-ب(ةلاسر
)د

- iةلاسر ليل
)د -أ(



ملاعلاو نحن
ةمادتسÉاو ةqوعلاضرغلالصاوتلا

 ىلع ةردق م$ع"ل
 ّيل1ا لصاوتلا
 مادختس8و ّي7اعلاو
 رود ةّيعانق=ا ةغللا
انيف ريثأتلل

 تامس  ديدP  :ةءارقلا
: ريراقتلا

 ةّيرطقلا ديدáا ككس -
âقحتت ةيؤر “ليرلا”
lًفط مّلع -
:ةباتكلا

 لوحّ يفحص ريرقت جاتنإ  -
 دّحوتلا/يضايرلا مويلا
:عامتسJا

 ةلحر نع ريرقت ىلإ عامتسÉا-
 نب دمح راطم ىلإ ةّيسردم
ةفيلخ

:ثّدحتلا

 نع يهفش ضرع -
 ةلوطبل رطق تادادعتسا
۲۰۲۲ ملاعلا سأك

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

لصاوتلا

ثحبلا

 ريرقت جاتنإ -
 -ب(  ّيفحص

)د -ج

- iد -أ(ليل(



رفاسم تاّيموي
ّةيصخشلالصاوتلا

 نامزلا ثيح نم هّجوتلا
ناكqاو

ً ةفرعم ناسن-ا بستكي
 ّينامزلا هطيحo اًيعوو
 عم هلصاوتب ّيناكqاو
نيرخíاو هسفن

 رصانع ديدP  :ةءارقلا
:تاّيمويلا/ةياورلا

ةعئارلا =لوت دراودإ ةياور -
=صلا يف رفاسم تاّيموي -
:ةباتكلا

 ىلإ ةّينورتكلإ ةلاسر ةباتك  -
ةياورلا تايخش ىدحإ
:عامتسJا

 نم دازجأ ىلإ عامتسÉا -
اهيلع قيلعتلاو ةياورلا
:ثّدحتلا

 تاّيموي نم ءزج ضرع -
بلاطلا

-٤-۳-۲-۱:أ
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

 لصاوتلا
ريكفتلا

 جاتنإ -
تارّكذم

)د -ج -أ(



ةثلاثلا ةنسلا

ّةد*ا/ةدحولا ناونع

عئابطو ميق

سيئرلا موهف*ا

طباورلا

موهف*ا

 ميهاف*ا/ةلصلا وذ
ةلصلا تاذ

ّةيصخشلا

ّي*اعلا قايسلا

ريوطتلاو فاصنÉا

 ثحبلا ةلمج
ءاصقتسJاو

 زيزعت يف بد<ا مهُسي
 ةّيقlخ<ا ميقلا
 فطاعتلاو لصاوتلاو
 هبولسأ لlخ رشبلا =ب
 ثادح<ا ïدقت يف
تاّيصخشلاو

 ّةيفرع*ا ةلئسlا
ةّيلادRاو ةّيمهاف*او

 رصانع ليلP :ةءارقلا
:صوصنلا نم ةّصقلا

جرع<ا ّيبصلا ةّصق -
يّمأ بلق ةّصق -
ةريقف ةرسأ -
:ةباتكلا

 ةرياغم ةóاخ ةباتك-
صصقلا ىدح-
ةميق نّمضتت ةّصق جاتنإ -
:عامتسJا

/ةّصقلا  رصانع جارختسا-
 نم”  ّصن  نم ةميقلا
“رحبلا قاروأ
:ثّدحتلا

 نّمضتت ةياكح درس -
ةميق

 داو*ا ةعومجم فادهأ
ةّيساردلا

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

 بيلاسأ تاراهم
مّلعتلا

 لصاوتلا -
نواعتلا -

 مييقتلا
 ّينيوكتلا
ّيئاهنلاو

 ةّصق جاتنإ -
)د -ج-ب(
- iةّصق ليل 

)د-أ( 



دغلاو مويلا oب

 هرود :نrعqا
 يف هريثأتو
تاعمتvا

روظنqا

لصاوتلا

ةينبلا -بولس<ا

ضرغلا -روهمUا

 ّيملعلا راكتبÉا
ّينقتلاو

 ّيصخشلا ريبعتلا
ّيفاقثلاو

  

 باستكÉ ةليسو ةغللا
 لlخ اهرشنو فراعqا
 ٍتÉاقم ىلع عlّطÉا
 تاهجو اهلlخ عّونتت
 مهف يف دعاستو ،رظنلا
ّ يملعلا رّوطتلا تاريثأت

 يفّ يجولونكتلاو
.انلبقتسمو انرضاح

 ريثأتلا يف نlع-ا مهسي
 انتارارقو  انكولس يف
 ةّيعانقإ ةغل همادختساب
 روهمUا بذج دمتعت

ضرغلا وحن

 ةّيليلi ةسارد :ةءارقلا

:ةيتíا تÉاقملـل ةدقان
 ةعلقلا ناسن-ا مسج -
ةرصاõا

 دئاوفلا =ب لافط<ا جمارب -
. رارض<او
 رمقب راحبلا قامعأ ريوصت -
ّ.يعانص
:ةباتكلا

 ةبعل لوح لاقم جاتنإ -
“تيان تروف”
:عامتسJا

“كمسج فرعا” لاقم -
هرصانعو هتامس جارختساو
:ثّدحتلا

 باعل<ا لوح ةرظانم -
ةّينورتكل-ا

 ةدقان ةّيليلi ةسارد-ا

 نم ةفلتخم تانlع-
رصانعلا :ثيح
 موهفم فّرعت -
هعاونأ -نlع-ا

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

-٤-۳-۲-۱:أ
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

ثحبلا -

 ريكفتلا -

ريكفتلا -
ميظنتلا -

- iلاقم ليل 
)د -ج -أ(
لاقم ةباتك -
)د -ج -ب(

 نlعإ ميمصت -
)د -ج -(

 ّيليلi لاقم -
نlعإ لوح

)د -أ(



روظنqاملقلا ةمواقم

 تاّيرورض
-روهمUا
ضرغلا

ريوطتلاو فاصن-ا

 ةمواقqا لاكشأ عّونتت 
 فlتخاب ملقلاب
 ّيدؤت اهّنكلو ؛روظنqا
 تاّيرورضل اًعبت اًضارغأ

روهمUا

.لولáا داجيإ فدهب

 ةّيليلi ةسارد :ةءارقلا
 ىلإ دئاع” ةياورـل ةدقان
:“افيح
- iيجان” روتاكيراك ليل 
( “ّيلعلا

 ”=طسلف“ ةديصق -
 هط دومحم يلع رعاشلل

)هرصانع/رعشلا عاونأ(
 ميó خيشلا باطخ -
)ةبط£ا تامس(
:ةباتكلا

 لوح ّيليلi لاقم -
ّيلعلا يجانل روتاكيراك
- 
:عامتسJا

 ةمواقqا رهاظم جارختسا -
ميó خيشلا ةبطخ نم
:ثّدحتلا

 لوح ةشقانمو راوح -
 يف ءارفصلا تارتسلا ةرهاظ
اسنرف

ةروص فصو -

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

ثحبلا -
لصاوتلا -

 لاقم -
iأ(ّيليل- 
)د -ب



 ةّيوه lwا ثارت
لصاوتلابوعشلا

 تاّيرورض
 ةهجو-روهمUا

رظنلا

تاقlعلاو تاّيوهلا

 بوعشلا ثارت لّكشي
 لصاوتلٍ قlطنا ةطقن
  ملاعلا عم دارف<ا
.مهروظنم فlتخاب

 ةّيليلi ةسارد :ةءارقلا
 ةّيوهلا” ّصنل ةدقان
“ةqوعلاو
 ةدقان ةّيليلi ةسارد-
 ”دّرمزلا رحب“ ةديصقل
 لآ فيس نب كرابم رعاشلل
 ةّيبرعلا ةغللا باتك نم يناث

ةّيبرعلا ةغلل ّيqاعلا مويلا -
:ةباتكلا

  لوح لاقم جاتنإ  -
 نع  ةفلت•ا رظنلا تاهجو
  ديلاقتلاو تاداعلا
:عامتسJا

 اياصو ىلإ عامتسÉا -
 ةّيمهأ لوح دمح خيشلا
 ىلع ظافáا =ب ةنزاوqا
 حاتفنÉاو دادج<ا ثارت
ةqوعلا رهاظم مامأ
:ثّدحتلا

 تاداعلا لوح ةرظانم -
 ديلاقتلاو

-٤-۳-۲-۱:أ
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

لصاوتلا -
ثحبلا -

 ةّنودم جاتنإ -
 -أ(  ةّينورتكلإ

)د
iأ( صن ليل-

)د



تاقlعلاو تاّيوهلاقايسلا-ضرغلالصاوتلاوزورك نوسنبور

 يف رود تاياورلل
 اياضقلا نع ريبعتلا
 ،ةفلت•ا ةّيتايáا
 يف اهريثأتو
 دارف<ا =ب تاقlعلا
تاعمت@او

 ةّيليلi ةسارد :ةءارقلا
 نوسنبور” ةياورل ةدقان
“وزورك
:ةباتكلا

 ةلحر لوح فصو ةباتك -
ءارحصلا يف
  
:عامتسJا

 نم فطتقم -
 mazing“مليف

grace“
:ثّدحتلا

 رهاظم لوح ضرع -
اًثيدح/اßدق ةّيدوبعلا

-٤-۳-۲-۱:أ
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

تاذلا ميظنت-
نواعتلا-

 ةلاسر جاتنإ -
)د-ج(

- iدزج ليل 
)أ( ةياور نم


