
ةثلاثلا ةنسلا

ّةدملا/ةدحولا ناونع

عئابطو ميق

سيئرلا موهفملا

طباورلا

موهفملا

 ميهافملا/ةلصلا وذ
ةلصلا تاذ

ّةيصخشلا

ّيملاعلا قايسلا

ريوطتلاو فاصنالا

 ثحبلا ةلمج
ءاصقتسالاو

 زيزعت يف بدألا مهُسي
 ةّيقالخألا ميقلا
 فطاعتلاو لصاوتلاو
 هبولسأ لالخ رشبلا نيب
 ثادحألا ميدقت يف
تاّيصخشلاو

 ّةيفرعملا ةلئسألا
ةّيلادجلاو ةّيمهافملاو

 رصانع ليلحت :ةءارقلا
:صوصنلا نم ةّصقلا

 كلم ءامسلا ةّصق -
عيمجلل

يّمأ بلق ةّصق -
ةريقف ةرسأ -
:ةباتكلا

 ةرياغم ةمتاخ ةباتك-
صصقلا ىدحإل
ةميق نّمضتت ةّصق جاتنإ -
:عامتسالا

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

 نّمضتت ةياكح درس -
ةميق

 داوملا 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

 لص!وتل! -
*(اعتل! -

 مييقتلا
 ّينيوكتلا
ّيئاهنلاو

 ةّصق جاتنإ -
)د -ج-ب(
 ةّصق ليلحت -

)د-أ( 



دغلاو مويلا نيب

 هرود :نالعإلا
 يف هريثأتو
تاعمتجملا

روظنملا

لصاوتلا

ةينبلا -بولسألا

ضرغلا -روهمجلا

 ّيملعلا راكتبالا
ّينقتلاو

 ّيصخشلا ريبعتلا
ّيفاقثلاو

  

 باستكال ةليسو ةغللا
 لالخ اهرشنو فراعملا
 ٍتالاقم ىلع عالّطالا
 تاهجو اهلالخ عّونتت
 مهف يف دعاستو ،رظنلا
ّ يملعلا رّوطتلا تاريثأت

 يفّ يجولونكتلاو
.انلبقتسمو انرضاح

 ريثأتلا يف نالعإلا مهسي
 انتارارقو  انكولس يف
 ةّيعانقإ ةغل همادختساب
 روهمجلا بذج دمتعت

ضرغلا وحن

 ةّيليلحت ةسارد :ةءارقلا

:ةيتآلا تالاقملـل ةدقان
 ةعلقلا ناسنإلا مسج -
ةرصاحملا

 دئاوفلا نيب لافطألا جمارب -
. رارضألاو
 رمقب راحبلا قامعأ ريوصت -
ّ.يعانص
:ةباتكلا

 ةبعل لوح لاقم جاتنإ -
“تيان تروف”
:عامتسالا

“كمسج فرعا” لاقم -
هرصانعو هتامس جارختساو
:ثّدحتلا

 باعلألا لوح ةرظانم -
ةّينورتكلإلا

 ةدقان ةّيليلحت ةسارد-ا

 نم ةفلتخم تانالعإل
رصانعلا :ثيح
 موهفم فّرعت -
هعاونأ -نالعإلا

-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 -

 لاقم ليلحت -
)د -ج -أ(
لاقم ةباتك -
)د -ج -ب(

 نالعإ ميمصت -
)د -ج -(

 ّيليلحت لاقم -
نالعإ لوح

)د -أ(



 ةّيوه ممألا ثارت
لصاوتلابوعشلا

 تاّيرورض
 ةهجو-روهمجلا

رظنلا

تاقالعلاو تاّيوهلا

 بوعشلا ثارت لّكشي
 لصاوتلٍ قالطنا ةطقن
  ملاعلا عم دارفألا
.مهروظنم فالتخاب

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

ةّيبرعلا ةغلل ّيملاعلا مويلا -
:ةباتكلا

  لوح لاقم جاتنإ  -
 نع  ةفلتخملا رظنلا تاهجو
  ديلاقتلاو تاداعلا
:عامتسالا

 اياصو ىلإ عامتسالا -
 ةّيمهأ لوح دمح خيشلا
 ىلع ظافحلا نيب ةنزاوملا
 حاتفنالاو دادجألا ثارت
ةملوعلا 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
-أ( صن ليلحت

)د



تاقالعلاو تاّيوهلاقايسلا-ضرغلالصاوتلاوزورك نوسنبور

 يف رود تاياورلل
 اياضقلا نع ريبعتلا
 ،ةفلتخملا ةّيتايحلا
 يف اهريثأتو
 دارفألا نيب تاقالعلا
تاعمتجملاو

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

 ةلحر لوح فصو ةباتك -
ءارحصلا يف
  
:عامتسالا

 نم فطتقم -
 mazing“مليف

grace“
:ثّدحتلا

 رهاظم لوح ضرع -
اًثيدح/اميدق ةّيدوبعلا

-٤-۳-۲-۱:أ
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

تاذلا ميظنت-
نواعتلا-

 ةلاسر جاتنإ -
)د-ج(

 دزج ليلحت -
)أ( ةياور نم


