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ػبرظاطجػتػغغمػتطورػاضدضوكػاضضغظي
ا م٘ صلُل  ًدخىي هظا الضلُل ٖلى حٗلُماث ٖامت ومٗاًحر إل٦ما٫ بغوجى٧ى٫  .VB-MAPP(Sunburg,2008)نمم هظا البرجى٧ى٫ ل٣ُم ؾٍى

VB-MAPP  ت مً الخىنُاث بسهىم ال٣ضعاث اإلاظ٧ىعة في هظا الضلُل والبالٜ ٖضصها ٢ضعة بياٞت  170. ًدىي هظا الضلُل ٦ظل٪ مجمٖى

ت بلى ا٢تراخاث إلهجاػ ؤهض اٝ بغهامج الخٗلُم الٟغصي. باإلياٞت لظل٪ ٞإن هظا الضلُل ًدخىي ٖلى جىن٠ُ مىحؼ للٗىانغ ألاؾاؾُت للىٍٓغ

ٟاث وؤمثلت ٖلى اإلاهاعاث وال٣ٗباث التي ًخم ج٣ُُمها مً زال٫ بغهامج ج٣ُُم جُىع الؿلى٥ اللٟٓي. )مثا٫: الُلب  -الؿلى٦ُت للٛت وحٍٗغ

(. مً الًغوعي ؤن ٌؿخٗحن الٟاخو بالضلُل بطا ؤعاص ًد٤٣ ؤٖٓم الٟاثضة مً هظا الازخباع،  scrolling -الاؾخجابت اللُٟٓت -الدؿمُت

ت الؿلى٦ُت لٟهم اللٛت.  و٦ظل٪ ًيبغى للٟاخو ؤن ٩ًىن ٖلى اَإل بالخدلُل الؿلى٧ي والىٍٓغ

  B. F. Skinnerث الٟدو اإلاُضاوي الظي ٢ام به ٌؿدىض ازخباع ج٣ُُم ال٣ضعاث اللُٟٓت هظا ٖلى جدلُل الؿلى٥ اللٟٓي ٢ضعاث الىمى وبُاها 

ٖلى ؤَٟا٫ م٨خملي الىمى وؤَٟا٫ مهابحن بالخىخض وؤَٟا٫ ٌٗاهىن مً مك٨الث همى ؤزغي. ٖلى مضي ؾىىاث ٖضًضة، جم٨ً  1957ٖام 

ُٟي وآ ٟا٫ طوي ؤزهاثُى الى٤ُ ومدللى الؿلى٥ وألازهاثُىن الىٟؿُىن وؤؾاجظة التربُت الخانت وؤزهاثُى الٗالج الْى باء ألَا

 الاخخُاحاث الخانت مً زل٤ مُُٗاث بياُٞت.

ٖىانغ ؤولها ازخباع ج٣ُُم ال٣ضعاث والظي ٌٗض ؤؾاؽ هظا البرهامج. نمم هظا الازخباع  5ًخ٩ىن ازخباع ج٣ُُم ال٣ضعاث اللُٟٓت ٖلى 

ت و ٢16ضعة مً زال٫  170للخغوج بىمىطج للمهاعاث اللُٟٓت ومهاعاث ؤزغي مىحىص لضي الُٟل. ٣ًِـ هظا الازخباع   3مى٣ُت مهاٍع

اث جُىع )   24ازخباع ج٣ُُم اإلا٣ُٗاث اللُٟٓت والظي ٣ًضم ج٣ُُما ٫  قهغ(. الٗىهغ الثاوي هى 48-30قهغ ،  30-18قهغ ،  18-0مؿخٍى

ٟا٫ الظًً ٌٗاهىن مً جإزغ في اللٛت. ًإحي زالثا ازخباع ج٣ُُم  ااحهًى ٣ٖبت ؤمام ا٦دؿاب اللٛت والخٗلم  حهىػٍت الُٟل لالهخ٣ا٫ بلى بِئت ألَا

الزخباع حٗلُمُت ؤ٢ل ج٣ُُضا. عاب٘ هظه اإلا٩ىهاث هى ازخباع جدلُل الهضٝ واحخُاػ اإلاهاعاث والظي يهضٝ بلى ججؼثت اإلاهاعاث ) الخُىاث الخابٗت 

مهاعة حٗمل ٖلى جدلُل الهضٝ  900ال٣ضعاث(  خُث ٌك٩ل هظا الازخباع صلُال قامال إلاىهج الؿلى٥ اللٟٓي. ًدىي هظا الازخباع ما ٣ًاعب 

 مُىعة ومغجبت وم٣ضمت في ق٩ل ٢ىاثم وحضاو٫ مسههت الحخُاػ اإلاهاعاث املخخلٟت.

٠ُ بغهامج جُىع الؿلى٥ اللٟٓي وؤهضاٝ بغهامج الخٗلُم الٟغصي والظي لم ًإث هظا البرجى٧ى٫ ٖلى ط٦غه ول٨ىه مىحىص في  ًإحي ؤزحرا جْى

مل بغهامج جضزل وجىُٟظه بما ًد٤٣ هظه ألاهضاٝ بٗض صلُل ازخباع ج٣ُُم ال٣ضعاث الل ُٟٓت. ًم٨ً ٦خابت ؤهضاٝ بغهامج الخٗلُم الٟغصي ٖو

الاهتهاء مً حصخُو وجدضًض ال٣ٗباث واإلاهاعاث اللُٟٓت لضي الُٟل. للخهى٫ ٖلى مىاص بياُٞت لبرهامج جُىع الؿلى٥ اللٟٓي ًم٨ى٨م 

اعة اإلاى٢٘   www.avbpress.comٍػ
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ػذؼر(ػ18-0:ػاضطدتوىػاألولػ)ػتػغغمػاضػدرات

 مضة اإلاغاْبتم.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( =  مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./( = َدظ )ٍ.

 

 المجموع الكلي:                                                                              طلب  ال

 
 ASSESSMENTاضتػغغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

ضها؟  هل ٌؿخسضم الؿُل ٗلماث ؤو إشاعاث ؤو ضىع للؿؤاٛ نً ألاشُاء ؤو ألاوشؿت التي ًٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ج٣لُضي ول٨ً لِـ بلى مدٟؼاث ماصًت )مثا٫: ول٨ىه عبما ًدخاج بلى مدٟؼ نىحي ؤو  PECS ؤو اقاعة ٧لمت ؤو  2ًهضع   .1

 بؿ٩ىٍذ ؤو ٦خاب(.
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ض؟( 4ًُلب   .2 ىب ًم٨ً ؤن ٩ًىن مىحىصا  -َلباث مسخلٟت صون مدٟؼاث ) ما ٖضا ماطا جٍغ ) مثا٫:  الص يء اإلاٚغ

 مىؾ٣ُى، ع٣ُ٢ت، ٦غة(.
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً لُٟٓحن مسخلٟحن )مثا٫: ًُلب ٣ٞاٖاث مً ألام وألاب ، في الضازل  َلباث مً شخهحن في 6ًُلب   .3 ٍؼ م٩اهحن وبخٍٗؼ

 والخاعج ، ػحاحت خمغاء وػع٢اء( )ٝ.م. ؤو م.(.
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ىب ًم٨ً ؤن ٩ًىن مىحىصا. )م. م.:  -َلباث 5بك٩ل جل٣اجي، ًُلب )صون مدٟؼاث لُٟٓت(   .4  ص(.60الص يء اإلاٚغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ض؟( 10ًُلب   .5 ىب ًم٨ً ؤن ٩ًىن مىحىصا ) مثا٫: جٟاخت،  -َلباث صون مدٟؼاث ) ما ٖضا ماطا جٍغ الص يء اإلاٚغ

 مغحىخت، ؾُاعة، ٖهحر(.

 comments / notes -مالخٓاث :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ASSESSMENTاضتػغغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 
 

 المجموع الكلى:                                                                              االجابة

 هل ًجُب الؿُل نً ألاشخاص، املجؿماث، ؤحؼاء الجؿم، الطىع؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ًجُب ًٖ ؾاالحن )مثا٫: هاؽ، خُىاهاث ؤلُٟت، شخهُاث، ؤقُاء مًٟلت(. )ٝ.(  .1

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ًجُب ًٖ ؾاالحن )مثا٫: هاؽ، خُىاهاث ؤلُٟت، شخهُاث، ؤقُاء ؤزغي(. )ٝ.(  .2

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

غ(. )ٝ.(6ًجُب ًٖ   .3  ؤؾئلت ٚحر مٗؼػة )مثا٫: خظاء، ٢بٗت، نابىن، ؾُاعة، ٞىجان، ؾٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 لُٟٓت( ًٖ ؾاالحن مسخلٟحن )م. م.(بك٩ل جل٣اجي، ًجُب )صون مدٟؼاث   .4

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت، هاؽ، ؤحؼاء الجؿم، نىع(. )ٝ.(10ًجُب ًٖ   .5  ؤؾئلت )مثا٫: ؤقُاء مإلٞى

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ػذؼر(ػ18-0:ػاضطدتوىػاألولػ)ػتػغغمػاضػدرات

 )ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 

 ASSESSMENT       الخُُٓم                        

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                          اؾخجابت ؾمهُت 

 هل ًىدبه الؿُل ؤو ٌؿخجُب ألي ٗلماث ًخدضر بها آزغون؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 مغاث )ٝ./ م.( 5ًىدبه لهىث اإلاخدضر ٖبر ٖمل جىانل بهغي م٘ اإلاخدضر   .1

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 )ٍ( مغاث ) مثا٫: ًىٓغ بلى اإلاخدضر(.5ٌؿخجُب ٖىض ؾمإ اؾمه   .2

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ؤزغ بك٩ل صخُذ ٖىض ٖغيه في نٟحن ًىٓغ بلى، ًلمـ ، ٌكحر هدى ًٖى الٗاثلت، الخُىان ألال٠ُ ؤو ؤي ش يء مٗؼػ   .3

 مٗؼػاث مسخلٟت )مثا٫: ؤًً ؤخمض؟ ؤًً ماما؟(     )ٝ. ؤو م.(. 5م٩ىهحن مً 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت(   .4  وكاَاث خغ٦ُت )مثا٫: هل ًم٨ى٪ ال٣ٟؼ؟ ؤعن ٠ُ٦ جه٤ٟ( )ٝ.( 4ًاصي  )صون مدٟؼاث بهٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ا  ) مثا٫: ؤعن ال٣ُت، اإلاـ الخظاء( )ٝ.( 20نٟىٝ م٩ىهت مً  4الصخُذ مً ًسخاع الص يء   .5  نىعة ؤو مجؿما مخىٖى

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

ٙاٛ  املجمىم ال٘لى:                                                        مهاعاث ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش

ٔ بحن املجؿماث والطىع؟ َى  هل ًىدبه الؿُل ؤو ٌؿخجُب إلاثحر بطغي ٍو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص( 30مغاث )م. م. :  5زاهُت  2ًخدب٘ بىٓغه مثحرا مخدغ٧ا مضة   .1

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 مغاث 5مجؿماث نٛحرة باإلبهام والؿبابت والىؾُى )مؿ٨ت ال٨ماقت( ًمؿ٪   .2

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 زاهُت. )ٖلى ؤال ٩ًىن قِئا حاطبا لالهدباه في خض طاجه. 30ًغعي بهغه للٗبت ؤو ٦خاب مضة   .3

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت ،  3ًً٘   .4 غ مغجحن ؤو جُب٤ُ طل٪ ٖلى ؤوكُت ممازلت.  3م٨ٗباث ٞى١ بًٗها البٌٗ،  3ٖىانغ في خاٍو خل٣اث ٖلى زجًز

 )ٝ. م.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٖىانغ مخمازلت )مثا٫: لٛؼ الهىع ؤو ألالٗاب ؤو املجؿماث اإلادكابهت( )ٝ./ م.( 10ًُاب٤ ؤًت   .5

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ػذؼر(ػ18-0:ػاضطدتوىػاألولػ)ػتػغغمػاضػدرات

 )ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                 اللهب اإلاؿخٓل                                                        

 هل ًبضي الؿُل ؾلٕى لهب مؿخٓل ًدُؼ جلٓائُا؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت مضة  ًخ٣ٟض  .1  ص( 30ص٣ُ٢ت)مثا٫: ًىٓغ بلى لٗبت، ٣ًلبها، ًًِٛ ٖلى ؤػعاع()م. م.: 1ؤٚغايا مخىٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت ٖلى الخىالي. )مثا٫: ًلٗب بالخل٣اث زم ال٨غة زم اإلا٨ٗب( )م.م.  5ًلٗب ب   .2  ص.( 3ؤٚغاى مخىٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص( 30بِئت لٗب حضًضة مضة ص٣ُ٢خحن. )م. م. ًبضي اعجُاخا ٖىض ويٗه في   .3

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ممازلت. )ٝ. م.(ص( 30ص٣ُ٢ت. )مثا٫: ًخإعجح، ًغ٢و، يهتز، ٣ًٟؼ، ًدؿل٤( )م.م.  2ٌكاع٥ في ؤلٗاب خغ٦ُت مضة   .4

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ًٟٙغ الهىضو١، ًلٗب بإلٗاب ج٣ٟؼ ٞجإة ، ًجغ ؤلٗاب( )م.م.   ص٣ُ٢ت. )مثا٫: 2ٌكٕغ باللٗب في ؤلٗاب اإلاازغ والخإزحر مضة   .5

 ص.( 30

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                          ؾلٕى ولهب احخماعي

 هل ًبضي الؿُل ؾلٕى لهب مؿخٓل ًدُؼ جلٓائُا؟

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

1.   ً  ص.( 30مغاث. )م.م.  5ًداو٫ َلب ش ي مً زال٫ هٓغه لآلزٍغ

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

بخه في خمله ؤو مالٖبخه مغجحن. )مثا٫: ًهٗض بلى خًً ؤمه( )  .2  ص.( 60م.م. ًبضي ٚع

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

3.   ً  ص.( 30مغاث. )م.م.  5ًىحه هٓغه هدى ؤَٟا٫ آزٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص.( 30ًداو٫ مدا٧اة ؤَٟا٫ ًلٗبىن ب٣غبه مغجحن. )م.م.   .4

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

داو٫ ج٣لُض ؾلى٦هم الخغ٧ي مغجحن )مثا٫: ًدب٘  .5 ت اللٗب(          )م.م.  ًلخ٤ ب٣غهاثه ٍو  ص.( 30َٟل آزغ بلى ٚٞغ

 

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ػذؼر(ػ18-0:ػاضطدتوىػاألولػ)ػتػغغمػاضػدرات

 )ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

ُت  ٗاة خٖغ  املجمىم ال٘لى:                                                                                        مدا

ً؟  هل ًداٗي الؿُل ؤَهاٛ ؤشخاص آزٍغ

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

٘ ًضًه( )ٝ.( 2ًدا٧ي   .1  وكاٍ خغ٧ي ٦بحر ٖىض وحىص مدٟؼ، اٞٗل هظا )مثا٫: ًه٤ٟ، ًٞغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 وكاَاث خغ٦ُت ٦بحرة ٖىض وحىص مدٟؼ، اٞٗل هظا. )ٝ.( 4ًدا٧ي   .2

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ًًغب ٖص ي بًٗها ببٌٗ( )ٝ(منها باؾخسضام ؤٚغاى. )مثا٫: يهؼ زغزِكت،  2وكاَاث خغ٦ُت،  8ًدا٧ي   .3

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً في   .4  مىا٠٢ مسخلٟت. )م.( 5ًدا٧ي الؿلى٦ُاث الخغ٦ُت لآلزٍغ

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

. )مثا٫: خغ٦ت ص٣ُ٢ت، خغ٦ت ٦بحرة، مدا٧اة باؾخسضام ؤٚغاى( )ٝ.( 20ًدا٧ي   .5  وكاَا خغ٦ُا مً ؤي هٕى

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                     (24جغصًض ألاضىاث )اؾخسضم ازخباع جُُٓم اإلاهاعاث الطىجُت في ص 

 هل ً٘غع الؿُل اإلآاؾو التي جخ٘ىن مً خغوٍ نلت ؤو خغوٍ ؾاٖىت مىُغصة ؤو في ٗلمت؟

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   2ٌُٗي   .1

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   5ٌُٗي   .2

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   10ٌُٗي  .3

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   15ٌُٗي   .4

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت ألاولى( )ٝ.( 20بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت.  )25ٌُٗي   .5  منها مً املجمٖى

 comments / notes -مالخكاث :
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ػذؼر(ػ18-0:ػاضطدتوىػاألولػ)ػتػغغمػاضػدرات

 )ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 

  

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                                  ؾلٕى ضىحي جلٓائي 

؟ٖم مغة ًطضع الؿُل ؤضىاجا بشٙل جلٓائي وما ؾبُهت هظه ألاضىاث  

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص.( 60ؤنىاث ٧ل ؾاٖت )م.م.  5بك٩ل جل٣اجي، ًهضع ما مٗضله   .1

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص.( 60ؤنىاث ٧ل ؾاٖت )م.م.  5ؤنىاث مسخلٟت، بمٗض٫  5بك٩ل جل٣اجي، ًهضع   .2

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت، بمٗض٫ ؤنىاث مسخلٟت وطاث وٛماث  10بك٩ل جل٣اجي، ًهضع   .3  ص.( 60نىث ٧ل ؾاٖت )م.م.  25مخىٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص.( ٧60لماث ٧املت بلى خض ما )م.م.  5بك٩ل جل٣اجي، ًهضع   .4

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص.( ٧60لمت ؤو حملت طاث وٛم وب٣ًإ مىاؾب. )م.م.  15 ـبك٩ل جل٣اجي ًخ٩لم ب  .5
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ػذؼر(ػ30-18تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

ػٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

ػ

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                     الؿلب                                           

 هل ًٓىم الؿُل بؿلباث جلٓائُت مخ٘غعة نىض وحىص مدُؼ؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ض(؟  )مثا٫: ًُلب وع٢ت ٖىضما ٌُٗى ٢لم لىن( )ٝ./ م.( 20ًُلب   .6  ٖىهغ ها٢و صون مدٟؼاث )بال ، ماطا جٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً ال٣ُام ب   .7 وكاَاث مسخلٟت ؤو جى٣هه لالؾخمإ بيكاٍ مٗحن.    )مثا٫: ًُلب ٞخذ الباب للخغوج،  5ًُلب مً آلازٍغ

 )ٝ./ م.(ًُلي صٞٗه ٖلى ألاعحىخت( 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

، صوعي، اؾ٨ب ٖهحر( )م.م.  5ًهضع   .8 ض( ؟    )مثا٫: ؤؾٕغ  ص.( 60َلباث جخًمً ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر )ٚحر حملت ؤها ؤٍع

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ض ٦خاب( )م.م.  15بك٩ل جل٣اجي، ًهضع   .9  ص.( 30َلب مسخل٠ )مثا٫: هُا هلٗب، اٞخذ، ؤٍع

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ب ٖلى طل٪ . )مثا٫: ؤًً جظهب ال٣ُت؟( )م.( 10ًهضع   .10  َلباث حضًضة صون جضٍع
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 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 املجمىم ال٘لى:                                           ت                                                       حابلا 

 هل ًجُب الؿُل بإؾماء ؤو ؤَهاٛ؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٖىهغا خحن ؾااله، ما هظا؟ )مثا٫: ٦خاب، خظاء، ؾُاعة، ٧لب، ٢بٗت( )ٝ.( 25ًجُب ب   .6

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 3 ـبب باث اٖخُاصًت مٗغوٞت )مثا٫: ًجُٖىهغا، جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت بحا 50 مً ؤنل 3ًجُب بحابت اٖخُاصًت ًٖ   .7

     ؾُاعاث مسخلٟت()ٝ.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 وكاَاث خُىما ٌؿإ٫، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ماطا ؤٞٗل؟ )مثا٫: ؤ٢ٟؼ ،ؤهام، آ٧ل( )ٝ.( ٣ً10ىم ب   .8

 
 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ٗل جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت بحاباث مٗغوٞت. )مثا٫: ؤٚؿل وحه ، حى ’ م٩ىن حملت  50ًجُب ب   .9 مً ٞٗل واؾم او اؾم ٞو

 ًخإعجح، الُٟل ًىام( )ٝ.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 اؾم ؤو ٞٗل )ؤو ؤي حؼء مً ؤحؼاء ال٨الم، جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت بحاباحل مٗغوٞت. )ٝ.( 200ًجُب ب   .10
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ػذؼر(ػ30-18تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

  ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

ػ

ػ

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                                ُتؾخجابت الؿمهلا 

 هل ً٘دؿب الؿُل مهاعاث اؾخمام مخٓضمت؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٚغيا ؤو نىعة مسخلٟت )مثا٫: حض ال٣ُت، اإلاـ ال٨غة( )ٝ.( 40نٟىٝ ٚحر مغجبت لـ  6ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً   .6

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت وجمُحزا ؾمُٗا ٖىض ٖغى   .7 ؤمثلت لل٣ُاع(  3ٖىهغ )مثا٫: ًجض الُٟل  50ؤمثلت مً  3نٟىٝ ٚحر مغجبت لـ  8ًبضي مٗٞغ

).ٝ( 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 وكاَاث خغ٦ُت خُىما ٌؿإ٫، )مثا٫: ؤعن ٠ُ٦ جه٤ٟ، هل ًم٨ى٪ الىزب؟( )ٝ.( ٣ً10ىم ب   .8

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ٗل. )مثا٫: ؤعن الُٟل الىاثم، اصٞ٘ ألاعحىخت( )ٝ.( 50ًدب٘   .9  جىحيها م٩ىها مً ٞٗل واؾم ؤو اؾم ٞو

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٖىهغا، جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت بحاباث مٗغوٞت. )ٝ.( 250الصخُذ مً ٦خاب ؤو نىعة ؤو بِئت َبُُٗت لـ ًسخاع الٗىهغ   .10
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 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

ٙاٛ  املجمىم ال٘لى:                                                  مهاعاث ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش

 هل ًٓىم الؿُل بمؿابٓت ؤيغاع وضىع مخمازلت ويحر مخمازلت؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٖىهغا )ٝ.( 25نٟىٝ ٚحر مغجبت لـ  ٣ً6ىم الُٟل بمُاب٣ت ؤٚغاى ونىع في   .6

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ُت خمغاء وػع٢اء وزًغاءؤلىان و ؤق٩ا٫ مخباًىت. )مثا٫: ًخم ب 10مدكابهت لـ ٣ًىم بخهي٠ُ ؤلىان و ؤق٩ا٫   .7  ُٖائه ؤٖو

٣ىم بخهيُٟها خؿب اللىن( )ٝ.(   وصببت خمغاء وػع٢اء وزًغاء ٍو
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ًُاب٤ ٧لب بلىٖىهغا )مثا٫:  25مثحراث مدكابهت لـ  3نٟىٝ ٚحر مغجبت جًم  ٣ً8ىم بمُاب٣ت ؤٚغاى ؤو نىع في   .8

غ و مهغ نٛحر( )ٝ.(   ٧لب في ن٠ ًدىي ؤًًا ٢ُت وزجًز
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٖىهغا  )مثا٫: ًُاب٤ قاخىت ٞىعص  م٘ قاخىت جىٍىجا ( )ٝ.( 25نٟٝى لـ  10ًُاب٤ ؤٚغايا ونىعا ٚحر مخمازلت في   .9

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 نٟىٝ ٚحر مغجبت جدىي  10ألابٗاص م٘ نىع ٚحر مخمازلت زىاثُت ألابٗاص وال٨ٗـ في ًُاب٤ ؤٚغاى ٚحر مخمازلت زالزُت   .10

 ٖىهغا( )ٝ.( 25مثحراث مدكابهت لـ  3
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ػذؼر(ػ30-18تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:اللهب اإلاؿخٓل                                                                  

 هل ًبضي الؿُل ؾلٕى لهب مؿخٓل مهؼػ طاجُا ؟
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 خلُب لُٟل صمُت()ٝ.م( تمثا٫: ػحاحؤلٗاب() 5ؤو ٢ُٗت م٣ٟىصة ؤو ممازلت في ٣َم ؤلٗاب )ٖضص ًبدث ًٖ لٗبت   .6

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ُٟتها)ٖضص اؾخسضامهًٓهغ بك٩ل مؿخ٣ل   .7 ال٣ُاع ٖلي الؿ٨ت ،ًجغ  ٘مثا٫: ًًؤلٗاب()5لؤللٗاب ؤو ألاصواث خؿب ْو

٘ ؾماٖت الخلٟىن بلي ؤطهه()م.(  الٗغبت، ًٞغ
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

اء ٦ُبلت،ؤو الهىضو١ ٦ؿُاعة )ٝ.( بإٚغاىًلٗب   .8  لالؾخسضام الُىمي بك٩ل ابضاعي مغجحن)مثا٫ ٌؿخسضم الٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

او ًخإعجح ٖلي  ٖلي الؼخل٣ُت ٤مثا٫: ًتزلص٢اث٤ )  5ًبضؤ بك٩ل مؿخ٣ل بالٗب ٖلي ألالٗاب اله٩ُلُت في ؾاخت اللٗب مضة   .9

 ص٣ُ٢ت30الاعحىخت( )م.م 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ًجم٘ ألالٗاب مخٗضصة الاحؼاء بسمـ ؤ٣َم مسخلٟت مً الالٗاب )م.(  .10
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 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 ال٘لى:املجمىم الؿلٕى لاحخماعي  واللهب لاحخماعي                             

 هل يشارك الطفل بشكل تلقائي في أنشطة مع اطفال آخرين ويتفاعل معهم لفظيا؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ٟا٫ في ؾىه مغجحن ) ًضٞٗه بالٗغبت ، ًمؿ٪ ًضه( )م.م  ًبضي اوسجاما  .6 اثُا م٘ ؤخض الَا  ص٣ُ٢ت( 30ٞحًز

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً ؤَٟا٫ آبك٩ل جل٣اجي مً ًُلب ش ئ   .7  ص٣ُ٢ت(60اصٞعي اهٓغ حٗا٫ هىا ( )م.م  يمثا٫: صوع مغاث ) 5زٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ص٢اث٤ صون جدٟحز مً البالٛحن )مثا٫: ًجهؼ لٗبت حماُٖت للٗب بها ،اللٗب  3ماعي م٘ ؤَٟا٫ في ٖمغه مضة ٌكاع٥ في لٗب ح  .8

 ص٣ُ٢ت(30في اإلاُاه()م.م
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

9.   ً ض ع٧ىب ال٣ُاع()ٝ.م( 5ٌؿخجُب جل٣اثُا لُلباث ألازٍغ  مغاث )مثا٫: حغي في الٗغبت ، ؤٍع

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

تن )مثا٫: حٗالى ؤيها ألانض٢اء صٖىها هدٟغ خٟغة(   .10 ً اإلاكاع٦ت في ألالٗاب ؤو اللٗب الجماعي مٍغ ًُلب جل٣اثُا مً آلازٍغ

 ص٣ُ٢ت(60)م.م
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 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

ُت                                                                                           ٗاة الحٖغ  املجمىم ال٘لى:املحا

ً؟  هل ًداٗي الؿُل ؤَهاٛ ؤهاؽ آزٍغ
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

غاى )مثا٫: ًسخاع ٖها الُبل مً ن٠ ًدىب ؤًٓا بى١  ازخُاعًدا٧ي ٖكغة ؤٞٗا٫ جخُلب   .11 ٚغى مدضص مً ن٠ مً ألٚا

٣ت ال٨باع()ٝ.( دا٧ي الُبل ٖلي ٍَغ  وحغؽ ٍو
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً خغ٦ت ص٣ُ٢ت مخىىٖت ٖىضما ًخم جدٟحزه ، ؤٞٗل طل٪ )ًهضع نىث   .12 ، ًهى٘ ٢بًت ، ًهى٘  بإنابٗهًدا٧ي ٖكٍغ

 ٞغاقت()ٝ.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٢ضمُه ًمؿ٪ؤناب٘  ٣ًٟؼ ًلمـؤحؼاء ٖىضما ًخم جدٟحزه ، ؤٞٗل طل٪ )مثا٫: ًه٤ٟ،  3ًدا٧ي ٖكغ خغ٧اث م٩ىهت مً   .13

غ()ٝ.( غ ويهؼ الؿٍغ ًٗها في الؿٍغ  بالضمُت ٍو
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ُُٟت في بِئت َبُُٗت )مهاعاث  5ًدا٧ي جل٣اثُا   .14  ًغجضي مُٟٗا ، ًسل٘ خظاثه( )م.( باإلال٣ٗت، لمثا٫: ًإ٧ْو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

بما مٗىاه  ؤو صون اؾخسضام اصواث) باؾخسضام ًدا٧ي )ؤو ًداو٫ طل٪ ما ام٨ً( ؤي ٞٗل خغ٧ي خضًث ٢ام به ؤخض البالٛحن  .15

 "مسؼون او خهُلت مهاعاث خغ٦ُت م٨دؿبت مؿب٣ا"(
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 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                (24الطىجُت في ص جغصًض ألاضىاث )اؾخسضم ازخباع جُُٓم اإلاهاعاث 

 هل ً٘غع الؿُل ٗلماث ؤو حمل مهُىت ؟
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   50ٌُٗي   .16

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   60ٌُٗي   .17

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )ٝ.(   70ٌُٗي  .18

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 الهىجُت. )ٝ.(بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث  80ٌُٗي   .19

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت الغابٗت والخامؿت(  10بحابت صخُدت ٖلى ألا٢ل في ازخباع ج٣ُُم اإلاهاعاث الهىجُت. )90ٌُٗي   .20  منها مً املجمٖى

 ).ٝ( 

      الصحُدت:مجمىم ؤلاحاباث  
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 ASSESSMENT                 الخُُٓم              

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                              إحابت اإلاؿخمو خؿب الىقُُت و الشٙل والطىِ

 هل ًُهم اإلاؿخمو الٙلماث التي جطِ ألاؾماء وألاَهاٛ خؿب الىقُُت والشٙل والطىِ؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ُلب مً  4نٟىٝ ) بلى حاهب  5ؤَٗمت ؤو مكغوباث مسخلٟت خحن ًخم ٖغيها في  5ًسخاع   .11 ٖىانغ لِـ َٗم وال قغاب ( ٍو

 الُٟل ب٦ما٫ الجملت. ؤهذ جإ٧ل .... وؤهذ حكغب .... )ٝ.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 هٕى ؤٖاله )مثا٫: ؤهذ ججلـ ٖلى ...( )ٝ.( بحابت ب٦ما٫ مسخلٟت مً ؤي 25نٟٝى لـ  8ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

بضؤ ب ماطا ؤو ما ؤو مً 25نٟىٝ ) ؤو ٦خاب( لـ  10ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً   .13  ؾاا٫ مسخل٠ جخ٩ىن مً ٞٗل واؾم ٍو

 ؟ )مثا٫: ماطا جغ٦ب؟  ؤيها بيبذ؟ مً ٌؿخُُ٘ الىزب؟ )ٝ.(   
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

  يه مؿخ٣ال )مثا٫: حض الخُىان. ماحمل لُٟٓت مسخلٟت ًٖ ٧ل ٖىهغ ٖىضما ًخم ٖغ  3ًسخاع ٖىهغ بٗضما ٌُٗى   .14

 ٖىهغا )ٝ.(   25الظي ًيبذ؟ مً ًمل٪ مسالب؟ لـ 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 % مً ألاؾئلت بهظا الىٕى )مثا٫: ًجُب ٧لب ٖىضما ًخم ؾااله حض الخُىان ؤو ٌٗغى 50بك٩ل جل٣اجي، ًجُب ًٖ   .15

 ؤمامه ن٠ مً الهىع ًدىي نىعة ٧لب( )م.( 

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                    الؿلٕى اللُكي ؤزىاء ال٘الم

 هل ٌؿخجُب الؿُل إلاػمىن الٙلماث التي ًخٙلم بها آزغون؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 حمل مسخلٟت مً ؤي هٕى )مثا٫: ؤٚىُت ؤلٗاب ؤنىاث خُىاهاث( )ٝ.(   ٨ً10مل   .6

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 الاؾم ألاو٫" ٖىض ًخم ؾااله ما اؾم٪؟  )ٝ.(ًجُب ب "   .7

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 حملت مسخلٟت ) ال جدىي ؤٚاوي( )مثا٫: ؤهذ جإ٧ل... ؤهذ جىام في ....، ؤخظًت و.... )ٝ.( ٨ً25مل   .8

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ؾاالا مسخلٟا ًبضؤ ب ماطا )مثا٫: ماطا جدب ؤن جإ٧ل؟( )ٝ.( 25ًجُب   .9

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ؾاالا مسخلٟا ًبضؤ ب مً وؤًً )مثا٫: مً نض٣ً٪؟ ؤًً وؾاصج٪؟( )ٝ.( 25ًجُب   .10

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



ػذؼر(ػ30-18تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

  

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                         الغوجحن الطُي ومهاعاث الؿُل غمً املجمىنت

ٓت  جُب بؿٍغ شإع في وشاؾاث غمً املجمىنت ٍو  جىآَُت غمً املجمىنت؟هل ًدبو الؿُل الغوجحن الُىمي في الطِ َو
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت ٖلى َاولت الُٗام صون ؤن ًبضي ؾلى٧ا ؾلبُا مضة   .6  ص٢اث٤ )م.(   3ًجلـ م٘ مجمٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

إحي بلى َاو   .7 غاى الصخهُت في م٩انها اإلاىاؾب ًيخٓم يمً اله٠ ٍو  لت الُٗام ب مدٟؼ لٟٓي واخض ٣ًًِٞ٘ ألٚا

 )م.( 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 الخى٣ل بحن وكاَاث اله٠ صون الخاحت أل٦ثر مً مدٟؼ لٟٓي ؤو خس ي )م.(    .8

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت مضة   .9 ت )م.(   5ًجلـ في مجمٖى  ص٢اث٤ صون ببضاء ؾلى٥ ٞىيىي ؤو مداولت مٛاصعة املجمٖى

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت   .10 خجاوب م٘ 50ص٢اث٤، ًغعي اهدباهه للمٗلم ؤو ال٨خاب لـ  10مضة ًجلـ في مجمٖى  مً الُالب )م.( 5% مً و٢ذ الخهت ٍو

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

ُب اللًىي   املجمىم ال٘لى:                                                                                        التٖر

بضؤ بئغاَت   ٗلماث ؤزغي للجملت؟ 3او  2هل ًطبذ هؿٔ الؿُل ؤٖثر وغىخا؟ هل خطُلخه الؿمهُت وال٘المُت جؼصاص ٍو
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٖىه )ٝ.(ؤؾئلت ًٟهمها البالٛىن الظًً ال ًغون الٗىهغ اإلاؿئى٫  10ًخلٟٔ الُٟل ب   .6

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ه   .7  ٧لمت ٦دهُلت ؾمُٗت )مثا٫: اإلاـ ألاه٠. ا٢ٟؼ. حض اإلاٟاجُذ(  )ٝ.( 100ًمخل٪ ما مجمٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ؤلٟاّ جخ٩ىن مً ٧لمخحن ٧ل ًىم )ؾىي جغصًض اإلا٣اَ٘ الهىجُت( )مثا٫: َلباث ؤو ؤؾئلت( )ٝ. / م.(   10ًخ٩لم ب   .8

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

كضص ٖلي ٧لماث مُٗىت مثل  5ًهضع ) ب٣ًإ ؤو قضة ؤو وٛمت( في   .9  ( )م.(   اهه ليمىا٠٢ مسخلٟت في ًىم واخض. ) مثا٫: ًا٦ض َو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ه   .10  ٧لمت ٦دهُلت ٦المُت )ؾىي جغصًض اإلا٣اَ٘ الهىجُت( )ٝ./ م.(  300ًمخل٪ ما مجمٖى

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 



ػذؼر(ػ48-30تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاضثػ)

ػاإلاغاْبتٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة 

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                                    ؾلباث

ً؟هل ٌؿإٛ الؿُل ، بشٙل جلٓائي نً مهلىماث مؿخسضما ؤحؼاء ال٘الم  هؿي جىحيهاث لآلزٍغ  املخخلُت َو
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص(  60م. )م.؟(مغاث )مثا٫: ما اؾم٪؟ ؤًً ؤطهب 5ًداو٫ الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٖبر َغح ؤؾئلت جبضؤ بإصواث مسخلٟت   .11

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ل ؤي مدٟؼ ًىٟغ مىه في   .12 مىا٠٢ مسخلٟت. )مثا٫: عحاءا جى٠٢ ًٖ صٞعي،  5ًُلب بإصب الخى٠٢ ًٖ وكاٍ ال ًدبه ؤو ًٍؼ

٣ي؟  )ٝ./ م.(  ال ق٨غا ل٪، اإلاٗظعة هل ًم٨ى٪ الابخٗاص مً ٍَغ
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

( )م. م.  10ًُلب مؿخسضما   .13  ص(   60نٟاث ؤو خغوٝ حغ ؤو ؤخىا٫ )مثا٫: ٢لم ألالىان زانتي م٨ؿىع، ال جسغحه، ؤؾٕغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

مغاث )مثا٫: ي٘ الهمٜ  5ٌُٗي جىحيهاث ؤو حٗلُماث ؤو جىيُداث مثل ٠ُ٦ ج٣ىم بٟٗل ش ي ؤو ٠ُ٦ حكاع٥ في وكاٍ   .14

ثما ؤخًغ ٦خابا( )م.(    ؤوال زم اله٤. احلـ هىا ٍع
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً الاهدباه لؿلى٦ه ؤزىاء ال٨الم   .15  .. بلُ٪ ما خضر..( )م.(مغاث )مثا٫: اؾخم٘ بلي.. ؾإزبر٥  5ًُلب مً آلازٍغ

 

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                    إحاباث

 هل ًطضع الؿُل مجمىنت مخىىنت واؾهت مً ؤلاحاباث وهل حشخمل نلى مسخلِ ؤحؼاء ال٘الم؟
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

مل   .11 ٣ت مسخلِ  )مثا٫: ما لىن  15ؤٚغاى ) 5ًجُب ب لىن وق٩ل ٖو مداولت( ٖىضما ًخم َغح ٧ل ٚغى ؤو ؾاا٫ بٍُغ

 الثالحت؟ ما ق٩ل ُٖض الخب؟ ماطا جٟٗل بال٨غة؟( ) حؼء بحابت والجؼء آلازغ ؾلى٥ لٟٓي(  )ٝ.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ./ م.(لي( )ٝيماثغ )ؤها، ؤهذ،  4جدذ( و  ٖلى، خغوٝ حغ مسخلٟت. )مثا٫: في، 4ًجُب ب   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ل، ٢هحر( و  4ًجُب ب   .13 ت،  4نٟاث مسخلٟت باؾخثىاء ألالىان وألاق٩ا٫ )مثا٫: ٦بحر، ٢لُل، ٍَى ؤخىا٫ )مثا٫: بؿٖغ

 ببِء، بهضوء، بغ٢ت( )ٝ./م.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 مغة )ٝ./ م.(   ٧20لماث ؤو ؤ٦ثر،  4ًجُب ب حمل ٧املت جدىي   .14

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

٧لمت )اؾم، ٞٗل، نٟت الخ ( ٦دهُلت بحاباث جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت بحاباث مٗغوٞت )مثا٫: اؾخم٘  1000ًمخل٪   .15

 بلي.. ؾإزبر٥ .. بلُ٪ ما خضر..( )ٝ.(

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ػذؼر(ػ48-30تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاضثػ)

 ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                                         اؾخجابت اإلاؿخمو

 ؤحؼاء ال٘الم؟هل ًُهم الؿُل الٙلماث والجمل اإلاهٓضة التي جدخىي نلى مسخلِ 
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ؤق٩ا٫ )مثا٫: حض الؿُاعة الخمغاء،  4ؤلىان ؤو  4لـ  نٟٝى طاث مثحر مكتر٥، 6ًسخاع ٖىانغ خؿب اللىن والك٩ل مً   .11

 اإلاغبٗت )ٝ.(   تالبؿ٩ىٍخحض 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 يماثغ مسخلٟت )مثا٫: اإلاـ ؤطوي(  )ٝ.( 4ال٨غس ي( وخغوٝ حغ مسخلٟت )مثا٫: ٠٢ زل٠  6جىحُه ًًم  2ًدب٘   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

نٛحر، -ؤػواج مً الهٟاث اليؿبُت )مثا٫: ٦بحر 4ًسخاع ٖىانغ مً ن٠ ُٞه مثحر مكتر٥ بدُث جًم هظه الٗىانغ   .13

ت -ؤػواج مً ألاخىا٫ اليؿبُت )مثا٫: بهضوء ٢4هحر( و ًه٠ وكاَاث مؿخسضما -َىٍل اج، بؿٖغ  ببِء( )ٝ.(  -بةٖػ
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ( )ٝ.(   جىحيهاث مسخلٟت.)مثا٫: ؤخًغ مُٟٗ٪، ٖل٣ه واحلـ 10 زُىاث لـ 3ًدب٘ جىحيهاث جخ٩ىن   .14

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٧لمت )اؾم، ٞٗل، نٟت الخ ( ٦دهُلت اؾخمإ جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت ٧لماث مٗغوٞت )ٝ.( 1200ًمخل٪  -  .15

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

ٙاٛ  املجمىم ال٘لى:                                                         مهاعاث ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش

 هل ً٘مل الؿُل الخطامُم والىماطج واإلادؿلؿالث اإلاهٓضة؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

٣ىم   .11 ً بالىن باللىن ألاخمغ ٍو ٟا٫ بخلٍى ًُاب٤ ؤي حؼء مً وكاٍ ٞىىن وخٝغ ب ُٖىت ؤزغي مغجحن )مثا٫: ٣ًىم ؤخض ألَا

 َٟل آزغ بمدا٧اجه جماما( )م.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت بمُاب٣ت ألاق٩ا٫ ٚحر اإلاخمازلت في   .12 ٖىهغ. )مثا٫: ًُاب٤  25مثحراث مكتر٦ت لـ  3نٟىٝ ٚحر مغجبت جدىي  10ًبضي مٗٞغ

 ٖىانغ حضًضة مً ؤو٫ مغة(  )ٝ.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

همىطحا مً الخهامُم اإلا٨ٗبُت والؼزاٝع الخكبُت وؤلٛاػ الك٩ل ومهاعاث مكابهت مؿخسضما ٖلى  ٨ً20مل مُاب٣ت   .13

 ٢ُ٘ مسخلٟت. )ٝ.(   8ألا٢ل 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٢ىاثم مسخلٟت صون الاؾخٗاهت بىمىطج )مثا٫: خُىاهاث، مالبـ، ؤزار( )ٝ.(   5ٖىانغ مً  5ًهى٠   .14

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً حؿلؿل مكابهت )مثا٫: هجمت،مثلذ،٢لب( )ٝ.( ٨ً20مل   .15  همىطحا ؤو مخخالُت ؤو جماٍع

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ػذؼر(ػ48-30تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاضثػ)

 ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

ػذؼر(ػ48-30تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاضثػ)

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                            لهب مؿخٓل

 هل ًبضي الؿُل ؾلٕى لهب مؿخٓل ًدُؼ جلٓائُا؟
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

مىا٠٢ مسخلٟت )مثا٫: ًغجضي ػي ج٣مو، ًخ٣مو اللٗب م٘ خُىاهاث مدكىة بال٣ًُ،  5ًلٗب ؤصواع ج٣مو في   .11

 ًخ٣مو شخهُت َبار( )م.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت بمُاب٣ت ألاق٩ا٫ ٚحر اإلاخمازلت في   .12 ٖىهغ. )مثا٫: ًغمي  25مثحراث مكتر٦ت لـ  3نٟىٝ ٚحر مغجبت جدىي  10ًبضي مٗٞغ

 ال٨غة في الؿلت، ًدغ٥ اإلاًغب في لٗبت البِؿبى٫، ٣ًىم بضٞ٘ ألاعحىخت(  )م.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ً، عؾم بالٟغقاة، ٢و، له٤ باؾخسضام العجُىت( )م.(   5ًىسٍغ في وكاَاث ٞىىن وخٝغ مضة   .13  ص٢اث٤ )مثا٫: عؾم، جلٍى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ؼاث )مثا٫: ؤلٗاب ج٣مو  10ًىسٍغ في وكاَاث لٗب مخىانل مضة   .14 ص٢اث٤ صون ؤن ٣ًىم البالٛىن بٗمل مدٟؼاث ؤو حٍٗؼ

 الصخهُاث( )م.(    
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 الخغوٝ وألاع٢ام ( )م.( ص٢اث٤  )مثا٫: جىنُل الى٣اٍ، ؤلٗاب الخىنُل واإلاخاهاث وحٛم٤ُ 5ًغؾم ؤو ٨ًخب في صٞتر مضة   .15

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                              ؾلٕى ولهب احخماعي

 هل ًىسغؽ الؿُل في لهب وخىاع مخباصٛ مو ْغهائه مً ألاؾُاٛ؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

٣ىم آزغ بؿ٨ب اإلااء ُٞه(  5ًخٗاون م٘ َٟل آزغ ٖلى اهجاػ هضٝ مٗحن   .11 ٟا٫ بدمل صلى ٍو مغاث )مثا٫: ٣ًىم ؤخض ألَا

 )ٝ./م.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ًُلب َلباث مً ؤَٟا٫ في مثل ؾىه مؿخسضما ؤؾئلت جبضؤ ب ماطا ومً وؤًً وإلااطا الخ. )مثا٫: ؤًً ؤهذ طاهب؟ ما هظا؟   .12

 ص( 60مً ج٩ىن ؤهذ؟(  )م. م. 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ض ؤن جلٗب؟ )ٝ./م.(   5ًجُب ًٖ   .13  ؤؾئلت ًُغخها ؤَٟا٫ في مثل ؾىه.)مثا٫: ًجُب ًٖ ؾاا٫ ماطا جٍغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ص٢اث٤  صون مدٟؼاث )مثا٫: لٗبت ج٣مو الصخهُاث، جمثُل  5ًىسٍغ في لٗب ؤصواع ج٣مو م٘ ؤَٟا٫ في مثل ؾىه مضة   .14

 بٌٗ م٣اَ٘ الُٟضًى، ًلٗب صوع عب اإلاجز٫ ( )م.(  
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ٟا٫ طهابا وبًابا ًخدضزىن  5خىاعاث خى٫ مىيٕى ما  4ٌكاع٥ في   .15 ٣ت ٖمل حضو٫ نٛحر في مغاث )مثا٫: ٌؿحر ألَا ًٖ ٍَغ

 خىى الغمل( )م.(

 comments / notes -مالخكاث :
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 ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت

 

 

 

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 

 املجمىم ال٘لى:                                                                                                        ٓغاءةال

 بالٙلماث وال٘خب والدؿمُاث 
ً
ُهم الٙلماث م٘ملت؟هل ًكهغ الؿُل اهخماما ٓغؤ ٍو  والغؾائل الؿمانُت ٍو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ص( 3%  مً الى٢ذ )م.م. 75ٌٗحر اهدباهه لل٣هت ؤزىاء ٢غاءتها له بيؿبت   .11

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 خغوٝ مسخلٟت ()ٝ.( 10خغوٝ )لـ  5ًسخاع الخٝغ الصخُذ مً ن٠ ًًم   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 خغوٝ ٖىضما ًُلب مىه طل٪)ٝ.( 10ٌؿمي   .13

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٣ًغؤ اؾمه بىٟؿه )ٝ.(  .14

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

نىع ؤو ٖىانغ  وال٨ٗـ )مثا٫: ًىنل ٧لمت َاثغ بهىعة  5خغوٝ م٘ الهىع ؤو الٗىانغ اإلامازلت في ن٠ به  10ًىنل   .15

 الُاثغ.( )ٝ.(
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 املجمىم ال٘لى:٘خابت                                                                                ال

٘خب اؾمه بىُؿه؟ ام ٍو  هل ًٓىم الؿُل بغؾم ؤو وسخ الحغوٍ وألاْع

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 وكاَاث ٦خابُت ٢ام بها بالٛىن مؿخُٗىا ب٣لم ولىح ٦خابت )ٝ.(   ٣ً5ىم الُٟل بمدا٧اة   .16

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ؤق٩ا٫ هىضؾُت مسخلٟت. )مثا٫: صاثغة، مغب٘، مثلث، مؿخُُل، هجمت( )ٝ.( ٣ً5ىم بسِ   .17

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 خغوٝ ؤو ؤع٢ام بسِ م٣غوء. )ٝ.(   ٣ً10ىم الُٟل بيسخ   .18

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٣ًىم الُٟل بخهجئت و٦خابت اؾمه صون وسخه )ُٚبا( )ٝ.(    .19

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بسِ م٣غوء )ٝ.(حمُ٘ الخغوٝ ٣ًىم الُٟل بيسخ   .20
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 املجمىم ال٘لى:                                      إحابت اإلاؿخمو خؿب الىقُُت والشٙل والطىِ

 هل ًُهم الؿُل مجمىنت مً الٙلماث ؤو ًُّغ بحن ألَهاٛ وألاؾماء خؿب الىقُُت والشٙل والطىِ؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

مثحراث مكتر٦ت )مثا٫: هٟـ اللىن ؤو الك٩ل ؤو الهى٠ ول٨نها  3نٟىٝ جدىي  10ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً   .11

 ؤؾئلت جبضؤ ب ماطا، مً،ؤًً الخ )ٝ.(   10ازخُاعاث زاَئت( لـ 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ُٟت )مثا٫: ًغؾم ب( ؤو ًسخاع ٖىانغ مً ٦خاب بدُث حٗخمض ٖلى م٩ىهحن  -  .12 لُٟٓحن: بما الك٩ل )مثا٫: لىن(، الْى

هضٞا مكابها )مثا٫: هل جغي خُىان بني اللىن؟ ؤًم٨ى٪ اًجاص بٌٗ اإلاالبـ ٖليها ؤػعاع؟(   25الهى٠ )مثا٫: مالبـ( لـ 

).ٝ( 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

م٩ىهاث )مثا٫:ٞٗل،نٟت،خٝغ حغ،يمحر( لـ  3ٖلى  ًسخاع ٖىانغ مً نٟدت في ٦خاب ؤو في بِئت َبُُٗت بدُث حٗخمض  .13

 ؾاا٫ ًبضؤ ب ماطا، مً، ؤًً الخ )مثا٫: ؤي مً هظه الٟا٦هت جىمى ٖلى ألاشجاع؟( )ٝ.( 25
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

٧لماث )مثا٫: ًسخاع الٗىانغ الصخُدت مً ٦خاب ؤو  8خضر، م٣ُ٘ ُٞضًى، ٢هت مسخلٟت مؿخسضما ؤ٦ثر مً 25ًه٠   .14

ؤؾئلت مخٗا٢بت خى٫ مىيٕى واخض )مثا٫: ؤًً حِٗل الب٣غة؟ ماطا جإ٧ل الب٣غة؟ مً ًدلب الب٣غة؟( لـ  4بِئت َبُُٗت ؾاثال 

ا مسخلٟا( )ٝ.(   25  مىيٖى
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 بحابت مسخلٟت جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت بحاباث مٗغوٞت. )ٝ.( 1000ٌُٗي   .15
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 املجمىم ال٘لى:                                                                                                     ال٘الم

 هل ًجُب الؿُل لُكُا نً مػمىن الٙلماث التي ًخلُل بها آزغون؟

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

٣ى٫ الُٟل  20بك٩ل جل٣اجي، ًهضع   .11 حٗل٣ُا لُٟٓا ) ٢ض ٩ًىن ٖلى ق٩ل َلباث( )مثا٫: ٣ًى٫ ألاب: ؤها طاهب بلى الؿُاعة ٍو

ض الظهاب في حىلت في الؿُاعة( )م.(    ؤٍع
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 مٗغوٞت  )ٝ.(بحابت لُٟٓت مسخلٟت جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت حٗبحراث لُٟٓت  ٣ً300ىم بةُٖاء   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ٢ُٗت )مثا٫: مً هضم اإلاجز٫؟( )ٝ.( ٧25لمت( مً ٦خب لـ  15ًجُب ًٖ ؾاالحن بٗض ٢غاءجه ل٣ُ٘ ٢هحرة ) + -  .13

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ال٨بحر عوٕ ٧لماث )مثا٫: ؤزبروي ما خضر.. الىخل  8خضر، م٣ُ٘ ُٞضًى، ٢هت مسخلٟت مؿخسضما ؤ٦ثر مً 25ًه٠   .14

 الجمُ٘ ٞهغبىا حمُٗا بلى اإلاجز٫( )ٝ./ م.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

مىيٕى )مثا٫: مً ًهُدب٪ بلى اإلاضعؾت؟  15ؤؾئلت مسخلٟت هبضؤ ب ماطا ،إلااطا، مً ،ؤًً خى٫ مىيٕى واخض لـ  4ًجُب   .15

 ؤًً جظهب ٖلى اإلاضعؾت؟ ماطا جهُدب مٗ٪ بلى اإلاضعؾت؟( )ٝ.(
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 املجمىم ال٘لى:                                               الغوجحن الطُي ومهاعة الؿُل غمً املجمىنت

خهلم مهاعاث  غمً املجمىنت؟ هل ًدبو الؿُل الغوجحن الطُي ٍو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ٛؿل ًضًه ٖىض جىحُه مدٟؼاث لُٟٓت له. )ٝ./ م.(    .11  ٌؿخسضم اإلاغخاى َو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت م٩ىهت مً  5ٌؿخجُب لـ   .12 ؤَٟا٫ ؤو ؤ٦ثر )مثا٫: الجمُ٘،  3جىحيهاث ؤو ؤؾئلت مسخلٟت صون مدٟؼاث مباقغة في مجمٖى

 ٢ٟىا . هل ًغجضي ؤخض٦م ٢مُها ؤخمغ اللىن؟(  )م.(
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت مضة   .13 ؿخمغ ٖلى هٟـ الهضٝ  5ٌٗمل بك٩ل مؿخ٣ل في يمً مجمٖى  % مً الى٢ذ املخضص لظل٪. )م.(50ص٢اث٤ َو

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت جًم   .14  ص٣ُ٢ت )ٝ.(   15ؤَٟا٫ ؤو ؤ٦ثر في ٞترة ػمىُت حؿخمغ ٨ً5دؿب ؾلى٦حن حضًضان يمً مجمٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت جًم   .15 جُب ًٖ  20ؤَٟا٫ مضة  5ًجلـ يمً مجمٖى ؤؾئلت ؾغصًت )٦المُت(  5ص٣ُ٢ت وصون ابضاء ؾلى٦ُاث ؾِئت ٍو

).ٝ( 
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ُب اللًىي   املجمىم ال٘لى:                                                                                           التٖر

ت مهٓضة ًكهغ زاللها اؾخسضامه الصحُذ للجمىم وغمائغ اإلالُ٘ت وألاػمىت ولاؾم والُهل وما ًلحٔ بهما مً  هل ًطضع الؿُل جغاُٖب لًٍى

 نالماث؟
 

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت بالٗالماث التي جلخ٤ باألؾماء مثل الجمٕى )مثا٫: ٧لب/ ٦الب( ؤو يماثغ اإلال٨ُت  )ٝ./ م.(    .11  ًبضي مٗٞغ

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 ؤٞٗا٫ مؿخ٣بل )ؾىٝ/ ؾُلٗب( )ٝ./ م.( 10ؤٞٗا٫ ماض ي )مثا٫: لٗب( و 10ًإحي ب   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت بالكى٧ىال، بهه ٧لبي( )ٝ.(حمل اؾمُت )مثا٫:  10ًإحي ب   .13  ؤخي بْى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 حمل ٞٗلُت )مثا٫: اصٞٗني ب٣ىة ، انٗض الضعج( )ٝ./ م.(   10ًإحي ب   .14

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ٗل مٗا لخ٩ىن   .15 ٧لماث  5حمل ؤو قبه حمل صخُدت مً خُث التر٦ُب بدُث جخ٩ىن هظه الجمل مً 10اؾخسضم اؾم ٞو

 ألا٢ل )مثا٫: ال٩لب ل٤ٗ وحهي( )ٝ./ م.( ٖلى

 comments / notes -مالخكاث :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ػذؼر(ػ48-30تػغغمػاضػدرات:ػاضطدتوىػاضثاضثػ)

 ٍ.( = َدظ مباشغ    )م.( = مغاْبت    )ٍ./ م.( = َدظ ؤو مغاْبت      )م. م.( = مضة اإلاغاْبت
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 املجمىم ال٘لى:                                     الحؿاب

ٙاٛ في ام وال٘مُاث والهض والُٓاؽ؟ )مالخكت: ًخم جُُٓم اإلاهاعاث الهىضؾُت مثل ألاش  هل ًبضي الؿُل مهاعاث خؿاب مبخضئت حشمل ألاْع

 حلؿاث ؤزغي(

 
4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 نٟىٝ جدىي ؤع٢اما مسخلٟت خحن ٌؿمٗها )ٝ.(   5في  5-1بخٗٝغ ٖلى ألاع٢ام مً   .11

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 )ٝ.( 5-1ٌؿإ٫ ًٖ ألاع٢ام مً   .12

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

ت جدىي ٖضص ا٦بر مً هظه الٗىانغ 5-1ٌٗض مً   .13  ؾُاعاث. آلان ؤُٖني ؾُاعجان( )ٝ.(4)مثا٫: ؤُٖني  ٖىانغ في مجمٖى

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 م٣اعهاث مسخلٟت خحن ؾماٖها )مثا٫: ؤعوي ؤيها ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل، ؤ٦بر ؤو ؤنٛغ ، ؤَى٫ ؤو ؤ٢هغ الخ( )ٝ.(   8ًخٗٝغ ٖلى   .14

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    
 

 قاخىاث( )ٝ.( 3بلى نىعة ٞيها  3)مثا٫: ًىنل الغ٢م 5-1لؤلع٢ام مًًىنل بك٩ل صخُذ الغ٢م بال٨مُت وال٨ٗـ   .15
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 دضوصغاتػدضبغظ -1
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 ال ًٓهغ ؤي ؾلى٥ ؾلبي واضح0

ان ما ًخم اخخىائها 1  ًٓهغ ؾلى٦ُاث ؾلبُت زُٟٟت ؤؾبىُٖا ل٨نها ؾٖغ

ٌ ، ًغمي هٟؿه ٖلي ألاعى( 2 ت مً الؿلى٦ُاث الؿلبُت الخُٟٟت ًىمُا ) مثا٫: نغار ، ٞع  ًهضع مجمٖى

ب ممخل٩اث( ًهضع ؾلى٦ُاث ؾلبُت ؤقض خضة ًىمُا )مثا٫: هىبت ًٚب، 3 غاى، جسٍغ  عمي ألٚا

ً)مثا٫: ٖضواهُت ، بًظاء الىٟـ( ٚالبا ما ًهضع ؾلى٦ُاث 4 لي آلازٍغ  ؾلبُت خاصة حك٩ل زُغا ٖلُه ٖو

 

 

 .اضدغطرةػرضىػاألواطرػ)اضؼروبػوتجظبػاالواطرػواضطضبات( -2

ً(ججىب َلباث وحٗلُماث  للخٗلُماث )التهغب، الاؾخجابت  آلازٍغ

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 ًخٗاون بك٩ل ٦بحر م٘ الخٗلُماث والُلباث التي جهضع ًٖ البالٛحن 0

ان ما ًخم اخخىاثه 1  بٌٗ الُلباث ججٗله ًبضي ؾلى٧ا ًىم ًٖ ٖضم الغيا ل٨ىه ؾٖغ

 ازغي )ج٣بل الُلب( مغاث ٢لُلت في الُىم الي حاهب بٌٗ هىباث الًٛب الخُٟٟت وؾلى٦ُاث ؤلاطٖانًٓهغ ؾلى٧ا ًىم ًٖ ٖضم  2

لت وؾلى٦ُاث ازغي ا٦ثر خضة ؤلاطٖانًٓهغ ؾلى٧ا ًىم ًٖ ٖضم  3  ) ج٣بل الُلب ( ٖضة مغاث ًىمُا الي حاهب بٌٗ هىباث الًٛب الٍُى

 ًٓهغ الُٟل ؾلى٧ا ًىم ًٖ ٖضم الاطٖان )ج٣بل الُلب( َىا٫ الُىم م٘ الٗلم ان هظه الؿلى٦ُاث الؿلبُت ٢ض ج٩ىن خاصة وزُحرة  4

0.  

 

 .اضطضبعورػوػتدزغابػأوػضطفػأ -3
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 ٢ضعة الُٟل ٖلى بُٖاء ؤلاحاباث جؼصاص بك٩ل زابذ و جدىاؾب في ال٣ضعاث ألازغي. .0

ت ل٨ً مهاعاث الاؾخمإ لضًه جٟى١  .1 ت وملخْى  ٢ضعجه ٖلى بُٖاء ؤلاحاباث بك٩ل ملخىّ .٢ضعة الُٟل ٖلى َلب ألاقُاء و ج٨غاع ألانىاث ٢ٍى

 ًسُئ الُٟل في بُٖاء بٌٗ ؤلاحاباث بِىما ٢ضعجه الىاضخت ٖلى ج٨غاع ألانىاث ومهاعاث الاؾخمإ وبُٖاء ؤلاحاباث ًلؼمه وحىص مدٟؼاث . .2

ٌؿخسضم الُٟل ال٨ثحر مً ألاؾماء ٣ً٘ الُٟل في ال٨ثحر مً ألازُاء ٖىض ٢ُامه بةُٖاء بحاباث مهاعاث الاؾخمإ وج٨غاع ألانىاث ٢ىٍت ،  .3

ت ٧لماث، ال ًبضي الُٟل ؤي جل٣اثُت، ٌعجؼ ًٖ الخٗٝغ ٖلى بٌٗ  م مً اؾخماٖه لجملت مً مجمٖى وألاٞٗا٫، ٣ًىم بُلب مً ٧لمت واخضة بالٚغ

 ألاقُاء التي ؾب٤ ؤن حٗامل مٗها.

ت في ج٨غ  .4 م مً مهاعاجه ال٣ٍى  اع ألانىاث والاؾخمإ ، ٣ًىم بمداوالث ٞاقلت ٖىض بُٖاءه بحاباث.مهاعاث الُٟل ٖلى بُٖاء ؤلاحاباث ٢لُلت بالٚغ

 

 .اضتدطغظزغابػأوػضطفػأوػتدعورػشدرةػاضطغلػرضىػ -4
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 ألازغي ٢ضعة الُٟل ٖلي الدؿمُت جؼصاص بك٩ل زابذ وجدىاؾب م٘ ال٣ضعاث 0

ت ل٨ً مهاعاث الاؾخمإ لضًه جٟى١ ٢ضعجه ٖلي الدؿمُت بك٩ل ملخىّ 1 ت وملخْى  ٢ضعة الُٟل ٖلي َلب الاقُاء وجغصًض الانىاث ٢ٍى

 ًسُي الُٟل ٖلي الدؿمُت بِىما ٢ضعجه الىاضخت ٖلي جغصًض الانىاث ومهاعة الاؾخمإ واُٖاء الاحاباث ًلؼمها وحىص مدٟؼاث 2

ت ، ٌؿخسضم الُٟل ال٨ثحر مً ألاؾماء وجغصًضهزُاء ٖىض ٢ُامه بالدؿمُت مهاعاث الاؾخمإ ٣ً٘ الُٟل في ال٨ثحر مً الا  3 وألاٞٗا٫ ، ٣ًىم  الانىاث ٢ٍى

ت مً ال٩لماث، ال ًبضي الُٟل ؤي جل٣اثُت ، ٌعجؼ ًٖ الخٗٝغ ٖلي بٌٗ ألاقُاء  م مً اؾخماٖه مً حملت مً مجمٖى التي بُلب مً ٧لمت واخضة بالٚغ

 ها.ؾب٤ اث حٗامل مٗ

ت في جغصًض الانىاث والاؾخمإ ٣ًىم بمداوالث ٞاقلت ٖىض حٗلمه الدؿمُت 4 م مً مهاعاجه ال٣ٍى  .مهاعاث الُٟل في الدؿمُت ٢لُلت بالٚغ

 



 زغابػأوػضطفػأوػتدعورػشدرةػاضطغلػرضىػاضطحاصاةػاضحرصغظ. -5
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 ٢ضعة الُٟل ٖلى املخا٧اة الخغ٦ُت جؼصاص بك٩ل زابذ وجدىاؾب م٘ ال٣ضعاث ألازغي . .1

 ٣ًىم الُٟل ببٌٗ املخا٧اة الخغ٦ُت ل٨ً الىخاثج ؤ٢ل مً جل٪ التي ًدهل ٖليها في ال٣ضعاث ألازغي . .2

 ٌٗخمض ٖلى بٌٗ املخٟؼاث بالًغوعة.ال جخٗٝغ بؿهىلت ٖلى بٌٗ ؤلاًماءاث ؤو الخغ٧اث وبن ٢ام باملخا٧اة ٞهي ٚحر صخُدت ؤو  .3

 ٣ًىم الُٟل باملخا٧اة ٖىض وحىص مدٟؼاث حؿضًت ؤو لُٟٓت ٣ِٞ، ٢ضعجه ٖلى املخا٧اة يُٟٗت، ًخمخ٘ ب٣ضعاث في مجاالث ؤزغي. .4

٣ت ٖملُت. .5  ال جخمخ٘ باي مهاعة ٖلى املخا٧اة ؤو عبما ًمخل٪ بٌٗ مً هظه اإلاهاعة ل٨نها ال جٓهغ في ؤي ٍَغ

 

 أوػتدعورػشدرةػاضطغلػرضىػتصرارػاألصوات.ػزغابػأوػضطف -6
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 ٢ضعة الُٟل ٖلى ج٨غاع ألانىاث جؼصاص بك٩ل زابذ وجدىاؾب م٘ ال٣ضعاث ألازغي. .0

 ٖلى هدى ملخىّ مً ٢ضعجه ٖلى ج٨غاع ألانىاث. ٌؿخُُ٘ الُٟل ج٨غاع ألانىاث ل٨ً ٢ضن ٢ضعجه ٖلى املخا٧اة الخغ٦ُت ؤ٢ىي  .1

 حٗخمض ٢ضعة الُٟل في ج٨غاع ألانىاث ٖلى املخٟؼاث، الاهخ٣ا٫ مً ج٨غاع ألانىاث نٗب، ٌعجؼ الُٟل ٖلى الخٗٝغ ٖلى اإلاهاعاث الهىجُت. .2

ٓهغ ٢ضعجه ٖلى ج٨غاع ؤنىاث مُٗىت ) ٚحر طاث مٗنى( ًلؼم الُٟل حٗلُم م٨ث٠ ختى ٨ًدؿب ؤنىاث حض .3  ًضة.ًُ

ب ٖلى ألانىاث ٢ض ًغا٣ٞه بٌٗ الؿلى٦ُاث  –ال وحىص ألي مهاعاث نىجُت ل٨ىه ًخمخ٘ بمهاعاث ؤزغي، ٌؿخسضم بقاعاث  .4 بًماءاث،  الخضٍع

 الؿلبُت.

 

ػاضبصريػ -7 ػاإلدراك ػبطؼارات ػاضػغام ػرضى ػاضطغل ػشدرة ػتدعور ػأو ػضطف ػأو زغاب
ػوططابػظػاألذصال. ػ
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 مهاعاث ؤلاصعا٥ البهغي ومُاب٣ت ألاق٩ا٫ جؼصاص بك٩ل زابذ وجدىاؾب م٘ ال٣ضعاث ألازغي. -0

 مهاعاث الاؾخمإ. ٌؿخُُ٘ الُٟل مُاب٣ت ألاق٩ا٫ ل٨ً الىدُجت اإلاغحىة ؤ٢ل مً جل٪ التي هدهل ٖليها في ال٣ضعاث ألازغي زانت -1

٣ت وم٩ان ٖغى الهىع ؤو مك٩لت في جٟدو ألاق٩ا٫ ؤو  -2 ٣ً٘ الُٟل في بٌٗ ألازُاء ٖىض مُاب٣ت ألاق٩ا٫ هدُجت لخضعج ٢ىاثم ألاق٩ا٫ ؤو ٍَغ

 ًسخاع آزغ ٖىهغ جم ط٦غه ؤمامه.

ت مؿب٣ت لضي ا -3 بضي الُٟل ؾلى٦ُاث ؾلبُت ؤزىاء ٢ُامه بمُاب٣ت ألاق٩ا٫، خُث ال وحىص إلاٗٞغ لُٟل، نٟىٝ نٛحرة ٣ِٞ، ًىاحه الُٟل ًُ

 مك٩لت م٘ اإلاثحراث اإلادكابهت.

لتهغب ال وحىص إلاهاعاث مُاب٣ت ألاق٩ا٫ ل٨ً ال٠ُ ًخمخ٘ بمهاعاث ؤزغي، مداوالث ٞاقلت مخ٨غعة في حٗلُم مهاعة مُاب٣ت ألاق٩ا٫، ًداو٫ الُٟل ا -4

.ً  ؤو ًخجىب ؤصاء الخماٍع

 

 االدتطاع.زغابػأوػضطفػأوػتدعورػشدرةػاضطغلػرضىػ -8
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 ٢ضعة الُٟل ٖلى الاؾخمإ جؼصاص بك٩ل زابذ وجدىاؾب م٘ ال٣ضعاث ألازغي. .0

 ٢ضعة الُٟل ٖلى الاؾخمإ مىحىصة ل٨ً الىدُجت ؤ٢ل مً جل٪ التي هدهل ٖليها في ال٣ضعاث ألازغي زانت بُٖاء ؤلاحاباث. .1

.جدضر بٌٗ ألازُاء هدُجت لخضعج ال٣ىاثم ؤو  .2
ً
٣ت الٗغى ؤو مك٩لت في جٟدو ألاقُاء ؤو ازخباع الٗىهغ ألازحر جل٣اثُا  ٍَغ

ت مؿب٣ت لضي الُٟل، نٟٝى نٛحرة ٣ِٞ، وحىص مكا٧ل م٘ اإلاثحراث اللُٟٓت اإلا٣ٗضة. .3  جدضر بٌٗ الؿلى٦ُاث الؿلبُت، ال وحىص إلاٗٞغ

املخاوالث الٟاقلت ٖىض حٗلُم مهاعاث الاؾخمإ ًبضي الُٟل بٌٗ ال وحىص إلاهاعاث الاؾخمإ ل٨ً الُٟل ًخمخ٘ بمهاعاث ؤزغي، جدضر بٌٗ  .4

.ً  التهغب مً ؤصاء الخمٍغ
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 خىاعاث ؤو اإلاكاع٦ت في خىاع بك٩ل زابذ ومخىاؾب م٘ ال٣ضعاث ألازغي.٢ضعة الُٟل ٖلى بحغاء  .0

ٖلى ٢ضعة الُٟل ٖلى بحغاء خىاعاث ؤو اإلاكاع٦ت في خىاع مىحىصة ل٨ً الىدُجت ؤ٢ل مً جل٪ التي جدهل ٖليها في ال٣ضعاث ألازغي، زانت ال٣ضعة  .1

ُٟت ؤو الهى٠  .بُٖاء بحاباث ؤو ؤلاحابت ًٖ ؤؾئلت بةُٖاء الك٩ل، الْى

٣ً٘ الُٟل في بٌٗ ألاخُان ؤزىاء مكاع٦خه في ؤي خىاع بلى حاهب ْهىع بٌٗ الٗالماث ٧الهم ؤلاحابت مً ٚحر ٞهم ؤلاحابت بخدٍغ٪ ًٖى مً  .2

 ؤًٖاء الجؿم، ُٚاب الخل٣اثُت ؤو ج٨غاع ألالٟاّ ؤم ألانىاث التي ًخ٩لم بها آزغون.

ت، ؤزُاء مخ٨غعة، ا .3 ت خضور ج٣ضم مدضوص في اإلاهاعة الخىاٍع ت، ال وحىص إلاٗٞغ ان ما ًيس ى الُٟل ألالٟاّ الخىاٍع لهم)ؤلاحابت مً ٚحر ٞهم(، ؾٖغ

 مؿب٣ت لضي الُٟل، ال ًبضي ؤي ؾلى٥ خىاعي م٩افئ ل٨ىه ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى الؿاا٫ وؤلاحابت والاؾخمإ.

م مً جمخٗه بهاعاث مثل الؿاا٫ وؤلاحابت ال ًبضي الُٟل ؤي ؾلى٥ خىاعي ٞٗلي، ؤو ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى الهم وؤلاحابت صون ٞهم ٖلى  .4 الٚغ

 والاؾخمإ.

 

ػزغابػضطفػأوػتدعورػاضطؼاراتػاالجتطارغظػضدىػاضطغل -10 ػ
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 ألازغي.اإلاهاعاث الاحخماُٖت جدىاؾب وؾً الُٟل وجؼصاص بك٩ل زابذ ومخىاؾب م٘ ال٣ضعاث  .0

 اإلاهاعاث الاحخماُٖت مىحىصة لضي الُٟل ل٨نها ج٩ىن بيؿب مخإزغة ًٖ ال٣ضعاث ألازغي. .1

 ما ه٣ىم بالخ٣لُض ؤو الُلب مً ؤ٢غاهه.  .2
ً
 وهاصعا

ً
 احخماُٖا

ً
 ًىضمج الُٟل في لٗب مخ٩افئ ل٨ىه ال ًبضي جٟاٖال

ت.ال ٌكتر٥ ؤو ٌكاع٥ وال ٌؿخجُب لُلباث ؤ٢غاهه ؤو ًخٗاون مٗهم، وال ًىض .3  مج في لٗب احخماعي ؤو اٞتراض ي م٘ ؤ٢غاهه، ل٨ىه ًخمخ٘ بمهاعاث لٍٛى

 ًلٗب في الٛالب م٘ هٟؿه، ال ًبضي ؤي جٟاٖل لٟٓي ؤو ٚحر لٟٓي م٘ ؤ٢غاهه وعبما ج٩ىن اإلاهاعاث ألازغي طاث مٗض٫ ٖا٫ٍ. .4

 

ػاضحاسزػاضطدتػلػ -11 ػ
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 ًخٗلم مهاعاث حضًضة بك٩ل زابذ وال ًٓهغ ؤي ٖالماث ٖلى وحىص اؾخ٣اللُت الخاٞؼ. .0

1. .
ً
 ما ًخُلب ألامغ مداوالث ٖضة لخجىب الخىاٞؼ ل٨ً اهخ٣ا٫ ٖملُت اإلاغا٢بت هاجخت جماما

ً
 ٚالبا

ت والاحخماُٖت والخمُحز  .2  الؿمعي.بٌٗ اإلاهاعاث جهبذ م٣ُضة بالخاٞؼ مثل الؿلى٦ُاث الخىاٍع

خماص ٖلى الخىاٞؼ خُث ج٩ىن في الٛالب ص٣ُ٢ت واإلاهاعاث اللُٟٓت مدضوصة. .3  مً الهٗب ج٣اًٌ الٖا

 مً الهٗب جالش ي املخٟؼاث، مٗٓم اإلاهاعاث جد٨مها مدٟؼ نىحي ؤو ج٣لُضي ؤو لٟٓي .4

 

ػ)ػادتجاباتػاغطائغظ(ػإرطاءػإجاباتػرنػطرغقػتحرغك -12 ػ
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 ال ٌؿخسضم الاًماءاث في ؤي مسؼون مٗغفي .0

ان ما ًخى٠٢ ًٖ طل٪ بٗض مداوالث  .1  ٌؿخسضم الاًماءاث بك٩ل ٢لُل ٖىض ؾماٖه ٧لماث حضًضة ، ل٨ىه ؾٖغ

 في نهاًت الامغ حٗلم ٧لماث حضًضةاؾخسضام الاًماءاث بك٩ل مخ٨غع ًخُلب الخى٠٢ ًٖ اؾخسضامها ٖضة مداوالث ، ل٨ىه ٌؿخُُ٘ الُٟل  .2

ي حؿخمغ الاًماءاث بالٓهىع ختي م٘ ال٩لماث التي حٗلمها الُٟل مؿب٣ا وجٓهغ ٦ظل٪ في الُلب والدؿمُت ، والاؾخمإ والخىاع ل٨ً ال جٓهغ ف .3

 انىاث او املخا٧اة وفي النهاًت ًخم٨ً الُٟل مً حٗلم ٖضص مدضوص حضا مً ال٩لماث

با واي مداولت ال٣ًاٞها ٢ض جبىء بالٟكل   .4  ًخم اؾخسضام الاًماءاث في ٧ل مغة ج٣ٍغ

 

ػطؼاراتػتغحصػ/ػططاغظظػضطغغظ -13
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 ٣ًىم بخٟدو / مٗاًىت الهٟىٝ بالك٩ل اإلاُلىب بطا جُلبذ اإلاهاعاث طل٪. .0

 ال٨بحرة طاث اإلاثحراث اإلادكابهت حؿبب مك٩لت في ٖملُت الخٟدو ل٨نها جخ٩لل بالىجاح بٗض مداولخحن.الهٟٝى  .1

 نٟىٝ ؤو ؤ٢ل، الك٩ل الظي ًخم مٗاًيخه مدضوص. 5ال٣ضعة ٖلى الخٟدو يُٟٗت، جدخاج في الٛالب بلى جدٟحز، ج٣خهغ ٖلى  .2

مها وحىص ٞدو، ٢ضعاث ؤزغي مثل بُٖاء احاباث بىاء ٖلى اله٠، الك٩ل مً ج٣خهغ ٖملُت الخٟدو ٖلى نٟحن ؤو زالزت، احاباث الازخباع ًلؼ  .3

ُٟت ؤو اإلاهاعاث الؿمُٗت ؤو مُاب٣ت ألاق٩ا٫ ٧لها يُٟٗت.  الْى

ال ٣ًىم بمٗاًىت ؤو جٟدو الهٟىٝ بدُث ٢بل ؤن ٣ًىم باإلاٗاًىت، الجهاث ال٣اثمت ٖلى الخٟدو حُٗي ؾلى٧ا ؾلبُا ٖىضما حك٩ل ٖبء ٖلى  .4

 الُٟل.
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 ًد٤٣ جمُحزاث مكغوَت في مؿخىي ًخىاػي م٘ هخاثج ال٣ضعاث ألازغي . .0

 ؤ٦بر )مثل نٟىٝ ؤو مىاْغ  .1
ً
 طهىُا

ً
 ؤو خًىعا

ً
 ٦بحرة ، مثحراث مدكابهت(ًىاحه مك٩لت بطا جُلبذ هظه اإلاهاعاث حهضا

 حُ .2
ً
ُٟت، ل٨ىه ًٓهغ ج٣ضما ض في ًٓهغ ج٣ضما مدضوصا في اإلاهام التي جًم جمُحز لٟٓي )جمُحز ؾمعي، اُٖاء احابت بىاًء ٖلى الك٩ل والهى٠، الْى

 اإلاىا٤َ ألازغي.

 مً املخاوالث ًٟكل في مٗٓم اإلاهام التي جخٗل٤ بازخباع الخمُحز اإلاكغوٍ )ٖضا ازخباع مُاب٣ت ألاق٩ا٫( ًبض .3
ً
 ؾاب٣ا

ً
 ؤو سجال

ً
 ؾلبُا

ً
ي الُٟل ؾلى٧ا

 الٟاقلت.

 مدا٧اة( -احاباث -ج٨غاع م٣اَ٘ نىجُت –ال ٣ًىم بإي جمُحزاث مكغوَت ل٨ىه ٣ًىم ببٌٗ الخمُحزاث البؿُُت مثا٫ َلباث ٞغصًت  .4
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 في ٧ل الغصوص واإلاثحراث في مؿخىي مخىاؾب م٘ مهاعاجه ألازغي  .0
ً
 ًٓهغ حٗمُما

 ًٓهغ بٌٗ الهٗىبت في حٗمُم الخاٞؼ ؤو الخٗمُم بىاؾُت مهاعاث مدضصة. .1

به ٖلى الخٗمُم ٖلى مٗٓم اإلاهاعاث ل٨ىه ًدهل ٖليها في النهاًت .2  ًخُلب جضٍع

 ٖلى  .3
ً
 قامال

ً
با به جضٍع (.ًخُلب جضٍع

ً
 الخٗمُم في مٗٓم اإلاهاعاث وفي الٛالب ٣ًٟض اإلاهاعاث )اإلاٗممت واإلا٨دؿبت مؿب٣ا

4. .
ً
 بُُئا

ً
 ال ًٓهغ ؤي ٢ضعة ٖلى الخٗمُم ؾىي ٖلى بٌٗ ألاهىإ البؿُُت )مثا٫: الى٢ذ، اإلا٩ان( ؤلاحاباث الضوعٍت جٓهغ ج٣ضما
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 مً ٖملُاث الخدٟحز التي جىاؾب بىِخه. .0
ً
 ًٓهغ مضي واؾٗا

ً. مجدٟحزاتهًبضؤ البالٛىن مالخٓت ؤن  .1 ٟا٫ ألازٍغ  ًٖ مدٟؼاث ألَا
ً
 جسخل٠ ٢لُال

ت  .2 ت لىماطج ؾلى٥ ٚحر ٖاصي، ٖملُاث جدٟحًز ت مخىاؾبت ، ٖملُاث جدٟحز احخماُٖت يُٟٗت.ٖملُاث جدٟحًز  يُٟٗت ملخٟؼاث ٖمٍغ

ت. .3 ت همُُت ٢ٍى ت اإلاىحىصة ه٣ل بؿٖغ ت ٚحر ؾلُمت ملخٟؼاث ٚحر م٨دؿبت، ًخم الٗملُاث الخدٟحًز  ٖملُاث جدٟحًز

ت التي جىاؾب .4 ت، الٗملُاث الخدٟحًز ت ٚحر الٗاصًت ج٩ىن ٢ٍى ، الٗملُاث الخدٟحًز
ً
ت مدضصة حضا ت ٢لُلت. ٖملُاث جدٟحًز  ٧ل ٞئت ٖمٍغ
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باث م٣ٗىلت. الاهخمامال ٣ًٟض  .0  في املخٟؼاث ٖىضما ج٩ىن الٚغ
ً
بت جماما  / الٚغ

بت ؤ٢ل بطا ٧اهذ الُلباث ؤ٦بر ب٣لُل . .1  ًٓهغ ٚع

بت/ الاهخمام باملخٟؼ. .2 ت بكضة ل٨ىه لً ًخسلى ًٖ ؤي حؼء  نٛحر  مً الغصوص ٢بل ٣ٞضان الٚغ  ًخجاوب م٘ الٗملُاث الخدٟحًز

 ؤ٢ل بٗضما ًُلب مىه ال٣لُل مً الغصوص. .3
ً
ان ما ًٓهغ اهخماما  ؾٖغ

ت بطا ٞغى ٖلُه الُلب ألا٢ل ألاهمُت. .4  ًخسلى ًٖ ما ًمل٪ مً مدٟؼاث ٢ٍى
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ؼ مخ٣ُ٘ ؤو مدٟؼاث احخماُٖت ؤو لُٟٓت. .0  لِـ لضًه مك٩لت في الاهخ٣ا٫ بلى حٍٗؼ

 ًٓهغ نٗىبت مُٗىت في الاهخ٣ا٫ بلى مدٟؼاث ل٣ُٓت ؤو احخماُٖت ل٨ىه ًخ٠ُ٨ مٗها في النهاًت. .1

 اؾتهال٦ُت ؤو ملمىؾت ٖلى حضو٫ ػمني مخ٣ُ٘.ًخُلب ألامغ مدٟؼاث  .2

 مً الهٗب الخٗامل م٘ الُٟل صون اؾخسضام مدٟؼاث ملمىؾت ؤو اؾتهال٦ُت بك٩ل مخ٨غع ًٓهغ ؾلى٥ ًض٫ ٖلى التهغب وججىب اإلاكاع٦ت. .3

 وٗخمض ٖلى مدٟؼاث ملمىؾت واؾتهال٦ُت ًخم جىنُلها بٗض ٧ل عص ختى ًخد٤٣ الخٗلم. .4
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 ال ًبضي ؤي جدٟحز طاحي ؤو ؾلى٦ُاث مخ٨غعة  .0

 ًبضي بٌٗ مً الخدٟحز الظاحي ل٨ىه ال ًغقى بلى اليكاَاث ألازغي. .1

 مً الخدٟحز الظاحي وفي الٛالب ًغقى بلى اليكاَاث  .2
ً
 وؿبُا

ً
 ٖالُا

ً
 ألازغي.ًبضي مٗضال

 مً الخدٟحز الظاحي والظي ًغقى بلى اليكاَاث الخٗلُمُت والاحخماُٖت. .3
ً
 ٖالُا

ً
 ًبضي مٗضال

 مً الخدٟحز الظاحي، املخٟؼاث ألازغي يُٟٗت. .4
ً
 ٖالُا

ً
 مٗضال

ً
 ًبضي بك٩ل زابذ ٚالبا
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 ٌؿخُُ٘ مٗٓم البالٛحن ٞهم الؿلى٥ اللٟٓي اإلاىحىص لضي الُٟل. .0

خدؿً الى٤ُ. .1  هىا٥ بٌٗ الهٗىبت في ه٤ُ ٧لماث مُٗىت ل٨ىه ٖاصة ما ًم٨ً ٞهمها ٍو

م مً  .2  . ججاوػ اإلاؿخىي الثاوي في هخاثج ازخباع ال٣ضعاثهىا٥ نٗىبت في ٞهمه مً ٢بل الٛغباء بالٚغ

 في ألازُاء اإلاخٗل٣ت بالى٤ُ.اإلاهاعاث الهىجُت  .3
ً
 واؾٗا

ً
ا  ؤو ًٓهغ جىٖى

ً
 مدضوصة حضا

م مً جد٤ُ٣ هخاثج ٖالُت في ال٣ضعاث ألازغي. .4  ال ًسغج ؤي نىث ؤو ال ًم٨ً جٟؿحر ٦المه بال٩امل بالٚغ
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 ال بُضي ؤي ؾلى٦ُاث اؾخدىاطًه ح٤ُٗ ٖملُت الخٗلم. .0

ان ما جىجلي وال جخٗاعى م٘ الخٗلم. الاؾخدىاطاثهىا٥ بٌٗ  .1  الهٛحرة ل٨نها ؾٖغ

كاع٥ في مهام الخٗلم  ًبضيٖضًضة،  ثاؾخدىاطاهىا٥  .2 الُٟل ؾلى٦ُاث ؾلبُت ٚحر حاصة ٖىضما ال ٩ًىن هىا٥ جىا٤ٞ، ل٨ً ٖاصة ما ًىهإ َو

 صون ؤن ٣ًاَٗه ال خ٣ت

 ال ًىهإ صون ا٦ما٫ الاؾخدىاط وجخى٠٢ ٖملُت الخٗلم.طهىا٥ اؾخدىا .3
ً
 اث ٖضًضة ًبضي الُٟل ؾلى٧ا ؾلبُا ل٨ً ٚالبا

ت هي الؿمت الغثِؿُت ٧ل ًىم، اثطالاؾخدىا .4 ٦ُاث الؿلبُت عبما ج٩ىن قضًضة بطا لم ٨ًً ى عبما ٌؿتهل٪ ٦مُت ال بإؽ بها مً الى٢ذ، الؿل ال٣ٍى

 هىا٥ جىا٤ٞ وجخى٠٢ ٖملُت الخٗلم بك٩ل مىخٓم.
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 لخض ٦بحر  .0
ً
 لىبت صون اي نٗىبت.ُم٣اعهت بإ٢غاهه، ًهغي للمهام اإلالِـ وكُُا

 ًهضع ٖىه ؾلى٥ وكاٍ مٍٟغ ؤو ال ًىدبه ل٨ً هظه الؿلى٦ُاث ال جاصي بلى و٠٢ ٖملُت الخٗلم ؤو اليكاَاث الُىمُت. .1
ً
 ؤخُاها

 ، مًُغب ًىاحه نٗىبت في ؤلانٛاء للمهام جخى٠٢ ٖملُت الخٗلم  .2
ً
 ًخدغ٥ في اإلا٩ان مغاعا

 ؤو ٌؿخمغ في اإلاهمت اإلاُلىبت .3
ً
 ٩ًىن مً الهٗب الؿُُغة ٖلى ؾلى٥ اليكاٍ اإلاٍٟغ عبما ال ًيخٓغ الُٟل في الُابىع ؤو ًجلـ هاصثا

ً
ؤ٦ثر مً  ٚالبا

 ص٣ُ٢خحن ًلؼمه جدٟحز مؿخمغ.

 مً الهٗب ؤلاؾخمغاع في وكاٍ حٗلُمي ؤو احخماعي، جخإزغ ٖمل .4
ً
٣ٟؼ ٖلى ألازار، ًخ٩لم ٦ثحرا ُت صاثما ٩ًىن مكٛى٫ ، جدٟحز، متهىع، مدؿل٤ ٍو

 ح.الخٗلم بك٩ل واض
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0. .ً  ال ٣ًىم بخىانل ُٖني م٘ ؤ٢غاهه ؤو ًىدبه ألشخام ؤزٍغ

1. .ً ٟا٫ ألازٍغ  ًالخٔ البالٛىن ؤن الخىانل الُٗني لضيهم مسخل٠ ًٖ ألَا

٣ت حكبه ما ٣ًىم به ؤَٟا٫ ؤزغون. .2  ال ًداٞٔ ٖلى جىانل ُٖني بك٩ل مؿخمغ ؤو ًىدبه للىحىه ؤو ألاشخام بٍُغ

ً، ًىدبه لؤلق٩ا٫ ال ٣ًىم بإي جىانل ُٖني  .3 خحن الُلب، مً الهٗب ؤن ًداٞٔ ٖلى ؤي جىانل ُٖني، ًىٓغ بلى م٩ان ؤزغ بِىما ًخدضر م٘ ألازٍغ

 و املجؿماث ؤ٦ثر مً اهدباه لؤلشخام.

 ال ٣ًىم بإي جىانل ُٖني البخت، ًخجىب الىاؽ، ل٨ً عبما ًمخل٪ بٌٗ اإلاهاعاث اللُٟٓت. .4
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 لِـ هىا٥ مكا٧ل ُٞما ًخٗل٤ باإلاثحراث الخؿُت  .0

1.  ً ٟا٫ ألازٍغ  ًالخٔ البالٛىن ؤن خؿاؾُتهم اججاه اإلاثحراث الخؿُت جسخل٠ ًٖ خؿاؾُت ألَا

 ج٩ىن مٗخضلت وال جخٗاعى م٘ اليكاَاث الخٗلُمُت. جدٟحز خس ي مٗحن مً قإهه الخإزحر ٖلى الُٟل ل٨ً م٣اومخه .2

 ًٓهغ عصة ٞٗل مخ٨غعة اججاه مثحراث خؿُت مُٗىت مثل وي٘ ًضًه ٖلى ؤطهُه، اٚماى الُٗىحن ؤو الًٛب. .3

 الخٗلُمُت.ًٓهغ عصة ٞٗل زابخت اججاه مثحراث خؿُت مُٗىت مثل هىبت ًٚب ؤو ٖضواهُت وحىص مثحراث خؿُت مُٗىت حؿاهم في بٌٗ اليكاَاث  .4

 

 



 

 

 

 



 جُُٓم ْضعة الؿُل نلى لاهخٓاٛ مً بِئت إلى ؤزغي 

 في ٧ل مى٣ُت  5بلى  1ٌُٗي الُٟل ج٣ُُم مً 

 ظتغجظػاختبارػتػغغمػاضػدرات (1
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 هٓؿت في جُُٓم الٓضعاث. 25خغػ ضُغ إلى  .1

 هٓؿت في جُُٓم الٓضعاث. 50إلى  26ًدغػ  .2

 هٓؿت في جُُٓم الٓضعاث. 100إلى  51ًدغػ  .3

 هٓؿت في جُُٓم الٓضعاث. 135إلى  101ًدغػ  .4

 هٓؿت في جُُٓم الٓضعاث. 170إلى  136ًدغػ  .5

 ظتغجظػاختبارػتػغغمػاضطػبات (2
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 هٓؿت في جُُٓم الهٓباث. 96إلى  56ًدغػ  .1

 هٓؿت في جُُٓم الهٓباث. 55إلى  31ًدغػ  .2

 هٓؿت في جُُٓم الهٓباث. 30إلى  21ًدغػ  .3

 هٓؿت في جُُٓم الهٓباث. 20إلى  11ًدغػ  .4

 هٓؿت في جُُٓم الهٓباث. 10ًدغػ ضُغ إلى  .5

ػواضتػغدػ (3 ػاضدضبغظ ػاضدضوصغات ػغخص ػسغطا ػاضطػبات ػتػغغم ػاختبار ظتغجظ
  باضتطضغطاتػ.
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ُاث الؿلبُت والخُٓض بالخهلُماث في ازخباع جُُٓم الهٓباث. 7ؤو  6ًدغػ ما مجمىنه  .1  في الؿلٖى

ُاث الؿلبُت والخُٓض بالخهلُماث في ازخباع جُُٓم  5ًدغػ ما مجمىنه  .2  الهٓباث.في الؿلٖى

ُاث الؿلبُت والخُٓض بالخهلُماث في ازخباع جُُٓم الهٓباث. 4ؤو  3ًدغػ ما مجمىنه  .3  في الؿلٖى

ُاث الؿلبُت والخُٓض بالخهلُماث في ازخباع جُُٓم الهٓباث. 2ًدغػ ما مجمىنه  .4  في الؿلٖى

ُت، خُث ًدغػ ما مجمىنه ضُغ ؤو  .5  الهٓباث.في ازخباع جُُٓم  1ال ٌهاوي مً ؤًت مشاٗل ؾلٖى

ػضطنػ (4 ػواضطؼارة ػاضصغي ػاضروتغن ػغخص ػسغطا ػاضػدرات ػتػغغم ػاختبار ظتغجظ
 .اضطجطورظ
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 هٓؿت في الغوجحن الطُي واإلاهاعة غمً املجمىنت في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 2ًدغػ  .1

 في الغوجحن الطُي واإلاهاعة غمً املجمىنت في ازخباع جُُٓم الٓضعاث.هٓاؽ  4إلى  3ًدغػ  .2

 هٓاؽ في الغوجحن الطُي واإلاهاعة غمً املجمىنت في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 7إلى  5ًدغػ  .3

 هٓاؽ في الغوجحن الطُي واإلاهاعة غمً املجمىنت في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 9إلى  8ًدغػ  .4

 الطُي واإلاهاعة غمً املجمىنت في ازخباع جُُٓم الٓضعاث.هٓاؽ في الغوجحن  10ًدغػ  .5

 ظتغجظػاختبارػتػغغمػاضػدراتػسغطاػغخصػاضدضوكػواضضطبػاالجتطاري. (5
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 الٓضعاث.هٓاؽ في الؿلٕى واللهب لاحخماعي في ازخباع جُُٓم  3ؤو  2ًدغػ  .1

 هٓاؽ في الؿلٕى واللهب لاحخماعي في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 5ؤو  4ًدغػ  .2

 هٓاؽ في الؿلٕى واللهب لاحخماعي في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 9ؤو  6ًدغػ  .3

 هٓاؽ في الؿلٕى واللهب لاحخماعي في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 12ؤو  10ًدغػ  .4

 لاحخماعي في ازخباع جُُٓم الٓضعاث.هٓاؽ في الؿلٕى واللهب  15ؤو  13ًدغػ  .5

 



 

 اضططلػبادتػالضغظػرضىػاضطؼامػاضتطضغطغظ. (6
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 مدُؼ. 1زاهُت صون وحىص ؤٖثر مً  30الهمل باؾخٓاللُت نلى مهام حهلُمُت إلاا ال ًٓل نً  .1

 مدُؼ. 1صُْٓت صون وحىص ؤٖثر  مً  1نلى مهام حهلُمُت إلاا ال ًٓل نً الهمل باؾخٓاللُت  .2

 صُْٓت صون ؤن ًدُؼ شخظ بالٌ نلى لاؾخمغاع في اإلاهمت. 2الهمل باؾخٓاللُت نلى مهام حهلُمُت إلاا ال ًٓل نً  .3

 مدُؼ. 1صْائٔ صون وحىص ؤٖثر  مً  5الهمل باؾخٓاللُت نلى مهام حهلُمُت إلاا ال ًٓل نً  .4

 مدُؼ. 1صْائٔ صون وحىص ؤٖثر  مً  10باؾخٓاللُت نلى مهام حهلُمُت إلاا ال ًٓل نً الهمل  .5

 .اضطؼاراتػسغطاػغتطضقػباضوشتػواضطصانػواضدضوصغات،ػواضطوادػوػاألذخاصػتططغمػ (7
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 جخهلٔ بإشخاص مسخلُحن مً زالٛ الىْذ ولً٘ لِـ اإلاىاص.ًخهٍغ نلى مهاعاث حضًضة  .1

 ًخهٍغ نلى مىاص حضًضة لً٘ بهض انؿاء ؤمثلت ٖثحرة. .2

 نلى مدُؼ في البِئت الؿبُهُت في  .3
ً
 جلٓائُا

ً
ا  مىاِْ. 10ًبضي حهَغ

 نلى إحابت في البِئت الؿبُهُت في  .4
ً
 جلٓائُا

ً
ا  مىاِْ.  10ًبضي حهَغ

 نلى ٗل مً .5
ً
 جلٓائُا

ً
ا  الغصوص واملحُؼاث في املحاولت ألاولى والثاهُت.. ًبضي حهَغ

 طدىػاضطظاصرػواألحداثػاضتيػتططلػصطحغزاتػ/ػططززات (8
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ائي .1 ل ؤو حشغب ؤو منها جىاضل َحًز  )مدُؼاث يحر م٘دؿبت(. املحُؼاث ج٘ىن شائهت وجخ٘ىن بشٙل ؤؾاس ي مً ؤشُاء جٗؤ

ٗاأللهاب واإلاىؾُٓى والضمى. .2  نباعة نً ؤشُاء ًمً٘ إلاؿها ؤو الشهىع بها ؤو اللهب بها 

 املحُؼاث احخمانُت )مثاٛ: لاهدباه(، ًماعؾها الٓغهاء)مثاٛ: ألالهاب(، ًخهلٔ بإماًٖ مهُىت )مثاٛ: مىتزهاث، مساػن( ؤْل شُىنا، ؤنها .3

 لتي بشٙل ؤؾاس ي تهضٍ الخهلُم.نباعة نً املحُؼاث اإلا٘دؿبت ا

 مً الهىاضغ واليشاؾاث. .4
ً
 واؾها

ً
 املحُؼاث مخٓؿهت ، احخمانُت، طاجُت، وحشمل مجاال

ت، مخىىنت، وجخػمً مهلىماث لُكُت وجخًحر باؾخمغاع. .5  املحُؼاث مخٓؿهت واحخمانُت، جغاعي الُترة الهمٍغ

 ططدلػاصتدابػطؼاراتػجدغدة (9
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ب واإلائاث مً املحاوالث الٖدؿاب مهاعة حضًضة. .1  ًلؼمه ؤؾبىنحن ؤو ؤٖثر مً الخضٍع

ب و  .2  ؤو ؤٖثر مً املحاوالث الٖدؿاب مهاعة حضًضة مؿلىبت. 155ًلؼمه نلى ألاْل ؤؾبىم واخض مً حلؿاث الخضٍع

ب. 50ً٘دؿب مهاعاث مؿتهضَت حضًضة في ؤؾبىم ًخم زالله الُٓام بإْل مً  .3  جضٍع

ب. 85ً٘دؿب مهاعاث مؿتهضَت حضًضة في ؤؾبىم ًخم زالله الُٓام بإْل مً  .4  جضٍع

 مداوالث ؤو ؤْل. 5ٌؿخمغ في اٖدؿاب مهاعة مؿتهضَت ًىمُت بمهضٛ  .5

 االحتغاظػباضطؼاراتػاضجدغدة (01
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 صْائٔ بهض ما جم الُٓام بها بشٙل صحُذ في حلؿت الخهلُم. 10ًدخُل باإلاهاعة الجضًضة إلاا ال ًٓل نً  .1

 الخهلُم.ؾانت بهض ما جم الُٓام بها بشٙل صحُذ في حلؿت  1ًدخُل باإلاهاعة الجضًضة إلاا ال ًٓل نً  .2

 مداوالث ؤو ؤْل. 5ؾانت بهض ما جم الُٓام بها بشٙل صحُذ في حلؿت الخهلُم بهض  24ًدخُل باإلاهاعة الجضًضة إلاا ال ًٓل نً  .3

 ؾانت صون احغاء ازخباع لخثبُتها. 24ًدخُل باإلاهاعاث اإلا٘دؿبت بهض مغوع  .4

 مداوالث ؤو ؤْل. 5ٌؿخمغ في اٖدؿاب مهاعة مؿتهضَت ًىمُت بمهضٛ  .5

 

 

 

 



 اضتطضمػطنػاضبغئظػاضطبغطغظ (00
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ُت في البِئت الؿبُهُت صون حهلُم م٘ثِ. 2ً٘دؿب  .1  مهاعة خٖغ

 ؾلباث ؤو إحاباث حضًضة في البِئت الؿبُهُت صون حهلُم م٘ثِ. 5ً٘دؿب  .2

 البِئت الؿبُهُت صون حهلُم م٘ثِ.ؾلب ؤو إحابت حضًضة في  25ً٘دؿب  .3

 لُل خىاعي حضًض في البِئت الؿبُهُت صون حهلُم م٘ثِ. 25ً٘دؿب  .4

 في البِئت الؿبُهُت ؤو غمً مجمىنت صون حهلُم م٘ثِ. .5
ً
 ًخهلم مهاعاث حضًضة بشٙل ؾهل ومخىاضل ًىمُا

 -اظؼارػاضػدرةػرضىػاضتظػلػطنػاضدضوصغاتػاضضغظغظػدونػتدرغب: (12
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 إحابت لُكُت مً زالٛ مداولخحن ؤو ؤْل. 2ًيخٓل مً الطىث إلى الؿلب ؤم ؤلاحابت لـ  .1

 إحابت لُكُت صون ؤي مداولت اهخٓاٛ. 2ًيخٓل مً الطىث إلى الؿلب ؤم ؤلاحابت لـ  .2

 احاباث لُكُت صون ؤي مداولت اهخٓاٛ. 10لـ  ًيخٓل مً الؿؤاٛ إلى الؿلب .3

ب. 10ًيخٓل مً الؿؤاٛ إلى الحىاع اللُكي لـ  .4  مىاغُو ؤو ؤهضاٍ صون جضٍع

 بدُث حشمل ؤحؼاء ال٘الم اإلاخٓضمت وحمُو مهاعاث لاؾخمام و الخدضر. .5
ً
 ًٓىم بهملُت لاهخٓاٛ ًىمُا

 اضتصغغفػطعػاضتعغغر (13
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ُاث الؿلبُت. .1  مو الخًحراث الؿُُُت ببهؼ لاؾخهضاص اللُكي لً٘ عبما ًبضي الؿلٖى

ٗاٍ للخًُحر. .2  ًلؼمه اؾخهضاص 
ً
 ملمىؾا

ً
 ًخٓبل الخهبحراث الؿُُُت، ًبضي اهؼناحا

شخٙي مً الخًحراث  .3  الحاضلت، بما ًىاقب نلى طلٚ لً٘ في النهاًت ًخماش ى مو الخًُحر.ًجزعج َو

ُاث ؾلبُت، ل٘ىه ًبضي نالماث اهؼناج ؾُُُت. .4  وصن ؤي ؾلٖى
ً
ها  ًخُِ٘ وو الخًُحر ؾَغ

خجاهل ؤو ًخُِ٘ مو ؤي ملهُاث ؤو حًُحراث ؤزغي. .5  ًخهامل الؿُل مو الخًُحر بشٙل حُض ٍو

 -دضوصغاتػتضػائغظ: (14
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، لً٘ جم جدُحز مهكم اإلاهاعاث اللًىٍت ولاحخمانُت. .1
ً
ُاث جلٓائُا  ًطضع مهه بهؼ الؿلٖى

 لً٘ مهكمها نباعة نً ؾلٕى غي لُكي. .2
ً
ُاث جلٓائُا  ًطضع مهه ٖثحر مً الؿلٖى

جُب مغاث نضًضة  .3  بشٙل جلٓائي )ال وحىص ملحُؼاث لُكُت(.ًؿلب ٍو
ً
 ًىمُا

4. .
ً
 ًطضع مىه ؾلباث، احاباث، خىاع لُكي وؾلٕى احخماعي لُكي بشٙل جلٓائي مغاث نضًضة ًىمُا

ُاث جلٓائُت مٓبىلت َُما ًخهلٔ بـ  .5  مىؿٓت التي ًٌؿيها ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 16ًطضع مىه ؾلٖى

ػواضطؼاراتػ (15 اضترسغؼغظ:ػظتغجظػاختبارػتػغغمػاضػدراتػسغطاػاضضؼبػاضطوجهػذاتغًا
 -غخصػاضضطبػاضطدتػل:

 

 ASSESSMENTالخُُٓم                               

4 TH 3 RD 2 ND 1 ST 

    

 هٓاؽ في اللهب اإلاؿخٓل في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 3ًدغػ  .1

 هٓاؽ في اللهب اإلاؿخٓل في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 5ًدغػ  .2

 هٓاؽ في اللهب اإلاؿخٓل في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 8ًدغػ  .3

 هٓؿت في اللهب اإلاؿخٓل في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 11ًدغػ  .4

 هٓؿت في اللهب اإلاؿخٓل في ازخباع جُُٓم الٓضعاث. 14ًدغػ  .5

 

 

 

 

 



 

 

 -طؼاراتػطداردةػذاتغظػراطظ: (16
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 ال ًٓىم بسضمت هُؿه بشٙل مؿخٓل، ل٘ىه ال ًبضي ؾلٕى ؾلبي نىضما ًٓضم له البالًىن عناًت شخطُت. .1

ائُت لٙي ً٘مل مهكم مهاعاث اإلاؿانضة الظاجُت. .2  ًلؼمه مدُؼاث لُكُت ؤو َحًز

ٙان الُٓام بالهضًض مً مهام  .3  اإلاؿانضة الظاجُت ؤو ما ٌشبهها.ًلؼمه مهكم ألاخُان مدُؼاث لُكُت، ل٘ىه ًداٛو ْضع ؤلام

 ًٓىم ببهؼ مهام اإلاؿانضة الظاجُت ومٓاعهتها، ل٘ىه ما ػاٛ بداحت لخدُحز لُكي. .4

خهٍغ نليها لً٘ عبما ًدخاج إلى مدُؼاث لُكُت. .5  بهض جدُحزه، ًٓىم بمٓاعبت مهكم اإلاهاعاث ٍو

 -طؼاراتػادتخدامػاضطرحاض: (07
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 مضة  .1
ً
 لُتراث، ًجلـ ؾاٖىا

ً
ت الؾخسضام اإلاغخاع ) مثاٛ: ًبٓى حاَا  صُْٓت. 2ما ػاٛ ًػو خُاف، ل٘ىه ًبضي حاهٍؼ

2. .
ً
 بضؤ الخضعب نلى اؾخسضام اإلاغخاع وؾىٍ ًبىٛ نىضما ًخم وغهه نلى اإلاغخاع ل٘ىه ما ػاٛ ًػو خُاقا

3.  ٛ به نلى الخبى ، ًدخاج مدُؼاث ومؿانضة ختى ً٘مل حمُو  ًخم جضٍع
ً
زالٛ النهاع باؾخسضام ..................، ًدبٛى نلى هُؿه ؤخُاها

 الخؿىاث الغوجُيُت الؾخسضام اإلاغخاع.

به نلى ٗل مً الخبىٛ والخًىؽ ل٘ىه ًدخاج مدُؼاث ختى ً٘مل الخؿىاث الغوجُيُت الؾخسضام اإلاغخاع. .4  جم جضٍع

٘مل بشٙل مؿخٓل حمُو الخؿىاث الغوجُيُت الؾخسضام اإلاغخاع.ًؿلب اؾخسضام الحمام  .5  ٍو

 -طؼاراتػاألصل: (08
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1. .
ً
 َىغىٍا

ً
ائُت ختى ًإٗل، ٌهض في الًالب ؤٖال ٓت مؿخٓلت في ألاٗل لً٘ ًلؼمه جدُحزاث َحًز  ًكهغ  ؾٍغ

 والُٓام بهملُت الخىكُِ.ًإٗل  .2
ً
 ؤضابهه ل٘ىه ال ًدخاج ألخض البالًحن ختى جىكم له ْؿو الؿهام، وجدُحزه لُكُا

ً
 مؿخسضما

3. .
ً
 ؤضابهه لً٘ ًلؼم ُْام ؤخض البالًحن بخدُحزه لُكُا

ً
 ًلخٓـ الؿهام مً الؿبٔ بشٙل مؿخٓل، ًإٗل مؿخسضما

 ؿبب بال٘ثحر مً الُىض ى، ًدخاج للخدُحز ٗي ًٓىم بالخىكُِ.ٌؿخسضم اإلالهٓت بىُؿه ًإٗل صون الحاحت ملحُؼاث وال ًد .4

مً ألاٗل بشٙل مؿخٓل ؤو وحىص مدُؼ لُكي  لاهتهاءًدطل نلى ألاؾهمت املخخلُت بىُؿه ًإٗل، ٌؿخسضم ألابيُت املخخلُت، ًىكِ بهض  .5

 واخض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Task Analysis and Skills Tracking Chart : LEVEL 1 (0 – 18 MONTHS) 

 

 

 

Mand  Tact  Listener  VP-MTS  Play  Social  Imitation  Echoic  Vocal 

5 – M  5 – M  5 – M  5 – M  5 – M  5 – M  5 – M  5 – M  5 – M 

5-e  5-c  5-e  5-e  5-e  5-c  5-a     

5-d  5-b  5-d  5-d  5-d  5-b  5-c   

5-c  5-a  5-c  5-c  5-c  5-a  5-b   

5-b    5-b  5-b  5-b    5-a   

5-a   5-a  5-a  5-a      

            

4-M  4-M  4-M  4-M  4-M  4-M  4-M  4-M  4-M 

4-e  4-b  4-e  4-b  4-e  4-d  4-d     

4-d  4-a  4-d  4-a  4-d  4-c  4-c   

4-c    4-c    4-c  4-b  4-b   

4-b   4-b   4-b  4-a  4-a   

4-a   4-a   4-a       

           

3- M  3- M  3- M  3- M  3- M  3- M  3- M  3- M  3- M 

3-d  3-b  3- f  3-b  3- e  3-c  3-d     

3-c  3-a  3- e  3-a  3-d  3-b  3-c   

3-b    3-d    3-c  3-a  3-b   

3-a   3-c   3-b    3-a   

   3-b   3-a      

  3-a        

         

2- M  2- M  2- M  2- M  2- M  2- M  2- M  2- M  2- M 

2-e  2-e    2- a  2-c  2-e  2-c     

2-d  2-d     2-b  2-d  2-b   

2-c  2-c    2-a  2-c  2-a   

2-b  2-b      2-b     

2-a  2-a     2-a    

           

1-M  1-M  1-M  1-M  1-M  1-M  1-M  1-M  1-M 

1-d  1-a  1-a  1-b  1-d  1-c  1-b     

1-c      1-a  1-c  1-b  1-a   

1-b      1-b  1-a     

1-a     1-a      

          

 Tester  Color  Date  Score  Key : 

    1 ST TEST : 

    2 ND TEST : 

    3 RD TEST : 

    4 TH TEST: 

 Child name: 

 Date of birth: 

 4  3  2  1 Age at testing: 



 

Task Analysis and Skills Tracking Chart: LEVEL 2 (18 – 30 MONTHS) 

 

 
Mand Tact Listener VP-MTS Play Social Imitation Echoic LRFFC IV Group Linguistics  

10 – M 10 – M 10 – M 10 – M 10 – M 10 – M 10 – M 10 – M 10 – M 10-M 10-M 10-M 

10-f 10-e 10-e 10-e 10-f 10-e 10-e  10-e 10-g 10-g 10-d 

10-e 10-d 10-d 10-d 10-e 10-d 10-d 10-d 10-f 10-f 10-c 

10-d 10-c 10-c 10-c 10-d 10-c 10-c 10-c 10-e 10-e 10-b 

10-c 10-b 10-b 10-b 10-c 10-b 10-b 10-b 10-d 10-d 10-a 

10-b 10-a 10-a 10-a 10-b 10-a 10-a 10-a 10-c 10-c  

10-a    10-a    10-b 10-b 

  10-a 10-a 

9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 9-M 

9-f 9-e 9-d 9-e 9-d 9-f 9-d  9-e 9-f 9-d 9-e 

9-e 9-d 9-c 9-d 9-c 9-e 9-c 9-d 9-e 9-c 9-d 

9-d 9-c 9-b 9-c 9-b 9-d 9-b 9-c 9-d 9-b 9-c 

9-c 9-b 9-a 9-b 9-a 9-c 9-a 9-b 9-c 9-a 9-b 

9-b 9-a  9-a  9-b  9-a 9-b  9-a 

9-a    9-a  9-a  

8- M 8 M 8- M 8- M 8- M 8- M 8- M 8- M 8- M 8-M 8-M 8-M 

8-f 8-d 8-d 8-e 8-d 8-d 8-g  8-f 8-d 8-d 8-d 

8-e 8-c 8-c 8-d 8-c 8-c 8-f 8-e 8-c 8-c 8-c 

8-d 8-b 8-b 8-c 8-b 8-b 8-e 8-d 8-b 8-b 8-b 

8-c 8-a 8-a 8-b 8-a 8-a 8-d 8-c 8-a 8-a 8-a 

8-b   8-a   8-c 8-b    

8-a  8-b 8-a 

 8-a  

7 -M 7- M 7- M 7- M 7- M 7- M 7- M 7- M 7- M 7-M 7-M 7-M 

7-g 7-e 7-d 7-f 7-e 7-d 7-g  7-f 7-d 7-e 7-c 

7-f 7-d 7-c 7-e 7-d 7-c 7-f 7-e 7-c 7-d 7-b 

7-e 7-c 7-b 7-d 7-c 7-b 7-e 7-d 7-b 7-c 7-a 

7-d 7-b 7-a 7-c 7-b 7-a 7-d 7-c 7-a 7-b  

7-c 7-a  7-b 7-a  7-c 7-b  7-a 

7-b  7-a  7-b 7-a  

7-a  7-a  

6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 6-M 

6-e 6-d 6-d 6-h 6-e 6-e 6-e  6-c 6-d 6-d  

6-d 6-c 6-c 6-g 6-d 6-d 6-d 6-b 6-c 6-c 

6-c 6-b 6-b 6-f 6-c 6-c 6-c 6-a 6-b 6-b 

6-b 6-a 6-a 6-e 6-b 6-b 6-b  6-a 6-a 

6-a   6-d 6-a 6-a 6-a   

 6-c    

6-b 

6-a 

 Tester  Color  Date  Score  Key : 

    1 ST TEST : 

    2 ND TEST : 

    3 RD TEST : 

    4 TH TEST: 

 Child name: 

 Date of birth: 

 4  3  2  1 Age at testing: 



Task Analysis and Skills Tracking Chart: LEVEL 3 (30 – 48 MONTHS) 

 
Mand Test Listener YP-MTS Play Social Writing Reading LRFFC IV Group Linguistics Mach 

15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 15-M 

15-e 15-g 15-e 15-d 15-e 15-g 15-c 15-f 15-e 15-k 15-h 15-i 15-i 

15-d 15-f 15-d 15-c 15-d 15-f 15-b 15-e 15-d 15-j 15-g 15-h 15-h 

15-c 15-e 15-c 15-b 15-c 15-e 15-a 15-d 15-c 15-i 15-f 15-g 15-g 

15-b 15-d 15-b 15-a 15-b 15-d  15-c 15-b 15-h 15-e 15-f 15-f 

15-a 15-c 15-a  15-a 15-c 15-b 15-a 15-g 15-d 15-e 15-e 

 15-b   15-b 15-a  15-f 15-c 15-d 15-d 

15-a 15-a  15-e 15-b 15-c 15-c 

  15-d 15-a 15-b 15-b 

15-c  15-a 15-a 

15-b   

15-a 

14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 14-M 

14-d 14-e 14-d 14-d 14-e 14-e 14-d 14-e 14-f 14-k 14-f 14-e 14-e 

14-c 14-d 14-c 14-c 14-d 14-d 14-c 14-d 14-e 14-j 14-e 14-d 14-d 

14-b 14-c 14-b 14-b 14-c 14-c 14-b 14-c 14-d 14-i 14-d 14-c 14-c 

14-a 14-b 14-a 14-a 14-b 14-b 14-a 14-b 14-c 14-h 14-c 14-b 14-b 

 14-a   14-a 14-a  14-a 14-b 14-g 14-b 14-a 14-a 

    14-a 14-f 14-a   

 14-e  

14-d 

14-c 

14-b 

14-a 

13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 13-M 

13-f 13-f 13-e 13-d 13-e 13-e 13-d 13-e 13-h 13-i 13-d 13-e 13-d 

13-e 13-e 13-d 13-c 13-d 13-d 13-c 13-d 13-g 13-h 13-c 13-d 13-c 

13-d 13-d 13-c 13-b 13-c 13-c 13-b 13-c 13-f 13-g 13-b 13-c 13-b 

13-c 13-c 13-b 13-a 13-b 13-b 13-a 13-b 13-e 13-f 13-a 13-b 13-a 

13-b 13-b 13-a  13-a 13-a  13-a 13-d 13-e  13-a  

13-a 13-a     13-c 13-d  

  13-b 13-c 

13-a 13-b 

 13-a 

12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 12-M 

12-e 12-g 12-f 12-d 12-d 12-f 12-f 12-e 12-g 12-g 12-d 12-d 12-d 

12-d 12-f 12-e 12-c 12-c 12-e 12-e 12-d 12-f 12-f 12-c 12-c 12-c 

12-c 12-e 12-d 12-b 12-b 12-d 12-d 12-c 12-e 12-e 12-b 12-b 12-b 

12-b 12-d 12-c 12-a 12-a 12-c 12-c 12-b 12-d 12-d 12-a 12-a 12-a 

12-a 12-c 12-b   12-b 12-b 12-a 12-c 12-c    

 12-b 12-a 12-a 12-a  12-b 12-b 

12-a    12-a 12-a 

11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 11-M 

11-e 11-h 11-f 11-d 11-d 11-e 11-g 11-c 11-f 11-h 11-d 11-d 11-e 

11-d 11-g 11-e 11-c 11-c 11-d 11-f 11-b 11-e 11-g 11-c 11-c 11-d 

11-c 11-f 11-d 11-b 11-b 11-c 11-e 11-a 11-d 11-f 11-b 11-b 11-c 

11-b 11-e 11-c 11-a 11-a 11-b 11-d  11-c 11-e 11-a 11-a 11-b 

11-a 11-d 11-b   11-a 11-c 11-b 11-d   11-a 

 11-c 11-a  11-b 11-a 11-c  

11-b  11-a  11-b 

11-a  11-a 

 Tester  Color  Date  Score  Key : 

    1 ST TEST : 

    2 ND TEST : 

    3 RD TEST : 

    4 TH TEST: 

 Child name: 

 Date of birth: 

 4  3  2  1 Age at testing: 



 ذؼرػ(18ػ–ػ0تحضغلػطؼطظػوتتبعػطؼارات:ػاضطدتوىػاألولػ)ػ

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  )ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

ٛ  –ؾلباث  اإلاهاعة   MAND  – LEVEL 1        Metاإلاؿخىي ألاو

  ٣ًىم بخىانل ُٖني ) ًيخ٣ل ببهغه( ٦ـ ) َلب( لالهدباه ؤو مدٟؼاث ؤزغي مغجحن )م(.  ؤ - 1

ت مغجحن )م.(.  ب - 1   ًضهى مً ٚغى مدٟؼ في بقاعة بلى وحىص ٖملُت جدٟحًز

  .ًجغ ؤخض البالٛحن ٧ي ًدهل ٖلى ٚغى مدٟؼ مغجحن )م.(.  ث – 1

  .حكحر ؤو ًىمئ بلى مدٟؼ في ؾبُل الخهى٫ ٖلُه مغجحن )م.(  ر – 1

ذ ، ٖخاب(. ْض  لً٘ PECSًطضع ٗلمت ؤو إشاعة ؤو  م - 1  ًدخاج إلى مدُؼاث ضىجُت جٓلُضًت لً٘ لِـ ماصًت ) مثاٛ: بؿٍ٘ى

 

 الخهى٫ ٖليها مغجحن ) ٝ، م(.  ؤ - 2
ً
ً مسخلٟحن مداوال   ٌكحر هدى مدٍٟؼ

( ) ٝ. م(.  ب – 2
ً
 مب٨غا

ً
  ًىمئ ؤو ٣ًى٫ وٗم ؤو ال خُىما ٌٗغى ٖلُه مدٟؼ مغجحن ) لِـ هضٞا

  ًهضع مىه َلبحن مسخلٟحن صون مدٟؼاث نىجُت ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼاث لُٟٓت ؤو ماصًت ) ٝ. م(.  ث – 2

 بك٩ل مؿخ٣ل صون مدٟؼاث ج٣لُضًت ؤو نىجُت ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼا ر – 2
ً
 واخضا

ً
  ث ماصًت )م(. ًهضع َلبا

  ٌٗمم ٖلى َلبحن مٗغوٞحن ؤي ٖلى شخهحن مسخلٟحن وم٩اهحن مسخلٟحن ) ٝ. م(.  ج – 2

ض.( ًمً٘ نغع الًغع اإلاؿلىب ) مثاٛ: مىؾُٓى  4ًطضع  م - 2   ٖغة(.  –ؾلباث مسخلُت صون مدُؼاث ) نضا ماطا جٍغ

 

  ًهضع َلبحن جل٣اثُحن ) ال وحىص  مدٟؼ لٟٓي( ًم٨ً ٖغى الٛغى اإلاُلىب ) م(.  ؤ - 3

  ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼاث ماصًت ؤو لُٟٓت )م(.  –َلباث صون مدٟؼاث ج٣لُضًت ؤو نىجُت  5ًهضع  ب – 3

  م(.َلباث ٖلى مثالحن للٗىهغ اإلاُلىب ) ًُلب ػالحت مضعبحن ػالحخحن مسخلٟخحن ( ) ٝ.  3ٌٗمم  ث – 3

  َلباث مسخلٟت صون مدٟؼاث نىجُت ؤو ج٣لُضًت ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼاث لُٟٓت ؤو ماصًت  6ًهضع  ر - 3

ٙاهحن، مثالحن ) مدُؼ( ) مثاٛ: ًؿلب َٓاناث مً ألاب ؤو ألام في الضازل والخاعج،  6ٌهمم  م - 3 ؾلباث نلى شخطُحن ، م

 ػحاحت خمغاء وؤزغي ػعْاء( ) ٍ، م(. 

 

 

  ًُلب الاهدباه له مغجحن مً زال٫ هٕى واضح عص الٟٗل  ) مثا٫: التربِذ ٖلى الظعإ( )م(.  ؤ – 4

ض؟ )م(–ًهضع َلبحن صون وحىص الٛغى اإلاُلىب  ب – 4   ًم٨ً ؾااله ماطا جٍغ

  ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼاث ماصًت )م(.  –ًهضع َلبحن صون مدٟؼاث لُٟٓت  ث – 4

ب به ر – 4   ؤو بنهاء  وكاٍ مٗحن ) مثا٫: ٣ًى٫ ال ال ( ) ٝ، م( ًُلب بػالت ٚغى ال ًٚغ

ً الاهدباه لىٟـ اإلاثحر  الظي ًدـ به ؤو ًخجاوب له الُٟل  ج – 4   مغاث في الُىم ) م.(.  5ًُلب مً آلازٍغ

  صُْٓت(.  60ًمً٘ نغع الًغع اإلاؿلىب( ) م.م:  -ؾلباث ون مدُؼاث لُكُت 5بشٙل جلٓائي ًطضع  م – 4

 

  ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼ لٟٓي _ مثا٫: ماما( ) ٝ،م(.  –َلباث مسخلٟت صون وحىص الٛغى اإلاُلىب  3ًهضع  ؤ - 5

  ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼ ماصي ) ٝ،م( –َلباث مسخلٟت صون مدٟؼاث لُٟٓت  3ًهضع  ب – 5

ت الخالُت مغجحن )م(.  ث – 5 ت ومخىاؾبت م٘ الٗملُت الخدٟحًز   جدخىي الُلباث ٖلى وٛماث مخىٖى

ب ٨ً20دؿب ٢ضعة الُٟل ٖلى بنضاع َلب حضًض في ؤ٢ل مً  ر – 5   مداولت ازخباع وجضٍع

  / ٝ،م(1ٌؿخمغ في بنضاع َلب واخض مغجحن بطا لم ًخم جؼوٍضه بمدٟؼ ) مىاْبت  ج – 5

ض؟ ( ًمً٘ نغع الهىطغ اإلاؿلىب )مثاٛ جُاخت،  10ًطضع  م - 5 ؤعحىخت، ؾلباث مسخلُت صون مدُؼاث ) نضا،  ماطا جٍغ

 ؾُاعة، نطحر ،ٍ.م.(
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 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  )ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 TACT – LEVEL 1 Metحؿمُت اإلاؿخىي ألاٛو  اإلاهاعة 

ؼ ومدٟؼ لٟٓي ) ٝ،م( ؤ - 1   ٌؿمي شخو خُىان ؤل٠ُ ، ؤل٠ُ ٚغى مٗغوٝ م٘ وحىص حٍٗؼ

ً ) مثاٛ: هاؽ، خُىاهاث ؤلُُت، شخطُاث، ؤيغاع مُػلت، )ٍ(.  م - 1   ٌؿمي نىطٍغ

   

  نىاضغ ) هاؽ، خُىاهاث ؤلُُت، شخطُاث، ؤيغاع آزغي( ) ٍ( 4ٌؿمي   م - 2

   

غ ؤو  ؤ - 3 ٌؿمي ٖلى شخهُحن ؤو م٩اهحن مسخلٟحن ) مثا٫: ًجُب ٢ُت ل٩ل مً الب والم، ًجُب بابا ٖىضما ٩ًىن في الؿٍغ

 اإلاُبش )ٝ، م(. 

 

حن مسخلٟحن ) مثا٫: ًجُب ًٖ هاجٟحن مسخلٟحن( )ٝ( ب – 3   ٌؿمي مثالحن لىٟـ  الٗىهغ ٖلى ٖىهٍغ

غ( )ٍ( نىاضغ يحر مهؼػة ) مثاٛ خظاء، ْبهت، 6ٌؿمي  م - 3   ضابىن، ؾُاعة ، َىجان، ؾٍغ

   

ؿمي شخهحن مً الٗاثلت صون مدٟؼاث لٟٓحن )ٝ(.  ؤ – 4   ًىٓغ بلى نىع الٗاثلت  َو

 ألابٗاص( ) مثا٫: بُت ، ٦غة(.   ب – 4
ً
  ٌؿمي نىعجحن في ٦خاب ؤو بُا٢خحن ) زىاثُا

ً مسخلُحن صون مدُؼاث لُكُت( ) م، م،:  م – 4  نىطٍغ
ً
  ص(  60ٌؿمي جلٓائُا

   

  نىع ) زىاثُت ألابٗاص( )ٝ( 5ٌؿمي  ؤ - 5

ب )ٝ(.  24ًداٞٔ ٖلى حؿمُت حضًضة ا٦دؿبها بٗض  ب – 5   ؾاٖت صون جضٍع

  مٗال٤ مسخلٟت(.  3ٖىانغ مسخلٟت ) مثا٫: ٌؿمي  5ؤمثلت لىٟـ الٗىهغ ٫  3حؿمي  ث – 5

  نىاضغ ) مثاٛ: ؤيغاع ؤو ؤهاؽ ؤو ؤحؼاء حؿم ؤو ضىع شائهت ( )ٍ(.  10ٌؿمي نً  م - 5
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ٛ  –اؾخجابت ؾمهُت   إلاهاعةا   اإلاؿخىي ألاو

غ لٗبت، عهحن هاج٠ مدمى٫( )م( ؤ - 1  مهضع الهىث ) مثا٫: حغؽ، نٍغ
ً
  ًضع عؤؾه مدضصا

  مغاث )ٍ، م(.  5ًىدبه لطىث اإلاخدضر نم نمل جىاضل نُني مو اإلاخدضر  م - 1

   

  ًبدؿم ٖىض ؾمإ اإلاخٗهض مغجحن )م.(  ؤ - 2

  اإلاخدضر( )ٍ.(مغاث )مثاٛ: ًىكغ إلى  5ٌؿخجُب نىض ؾمام اؾمه  م - 2

   

 ًٖ اللٗب ٖىضما ٣ًىم ؤخض بمىاصاجه ) ٝ، م.(.  ؤ - 3
ً
  ًخى٠٢ ما٢خا

  ٌؿخجُب ٖىض ؾماٖه ٧لماث ال ، جى٠٢ ، ؤوامغ ؤزغي خؿب الؿُا١)م( ب – 3

  مغاث.  5ًىدبه لٛغى مٗحن ؤو نىعة ٖىض ط٦غ الاؾم ) صون جمُحز (  ث - 3

  ( خؿب الؿُا١ ) مثا٫: احلـ ٖىضما ٨ًً بجىاعه ٦غس ي ( ) ٝ، م(2)ٖضص ٌؿخجُب لخٗلُماث لُٟٓت بؿُُت  ر - 3

  ًمحز بحن شخهحن مً الٗاثلت ؤو خُىاهاث ؤلُٟت ٖىض ط٦غ الاؾم ) مثا٫: ؤًً بابا؟(  ج – 3

ًمحز بحن ٚغيحن خُىما ٌٗغيان ٖلى مؿخىي بهغه ) مثا٫: ًىٓغ ؤو ٌكحر بلى ٦غة خحن ٖغيها م٘ خظاء و بزباعه ب )  ح - 3

 ؤإلاـ ال٨غة؟ ( )ٝ(. 

 

مدُؼاث  5ًىكغ ، ًلمـ ؤو ٌشحر إلى نػى الهائلت ؤو الحُىان اللُِ ؤو مدُؼ آزغ صحُذ خحن نغغه في   مً  م - 3

 مسخلُت ) مثاٛ : ؤًً اخمض؟ ؤًً ماما؟ ( ) ٍ، م(. 

 

   

  ؤٚغاى ؤو نىع مسخلٟت ) ٝ(.  10ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً نٟحن ٫  ؤ – 4

  ًداٞٔ ٖلى الخىانل ُٖني م٘ اإلاخدضر مضة زاهِخحن )م(.  ب – 4

ً مً ؤًٖاء الجؿم ) مثا٫:  ؤإلاـ ؤهٟ٪؟ ؤًً ؤطهُ٪؟( )ٝ( ث – 4   ًلمـ ًٍٖى

  ًاصي وكاَحن خغ٦ُحن ) مثا٫: ٠ُ٦ هه٤ٟ؟ هل ًم٨ى٪ الضوعان؟( )ٝ( ر – 4

  ٖىانغ مسخلٟت ) مثا٫: ٧لب، ٢بٗت، ٦خاب( ) ٝ(.  10نٟٝى ٖىض حؿمُخه ، ٫  3ًسخاع  الٗىهغ الصخُذ مً  ج – 4

 ٖلى مثالحن ٫  ح – 4
ً
ٖىانغ مسخلٟت ) مثا٫: ٖلُه جمُحز ب٨بحن مسخلٟخحن، ٧ىبحن مسخلٟحن، ٦غجحن مسخلٟحن(  5ٌٗمم ؾمُٗا

 .)ٝ( 

 

ُت مسخلُت نىض الؿل 4ًؤصي  م – 4   ب صون مدُؼ بطغي ) مثاٛ ؤًم٘ىٚ الُٓؼ، ُِٖ هطُٔ؟( )ٍ(وشاؾاث خٖغ

   

 ٖلى  ؤ - 5
ً
  زىان )ازخباع َال٢ت( )ٝ(.  10ٖىانغ في  5ًخٗٝغ ؾمُٗا

  وكاَاث خغ٦ُت مسخلٟت ٖىض الُلب صون مدٟؼ بهغي )ٝ( ٣ً6ىم ب  ب – 5

ب )ٝ( 24ًداٞٔ ٖلى مهاعة ؾمُٗت م٨دؿبت بٗض  ث – 5   ؾاٖت صون جضٍع

 وصون مدٟؼاث مباقغة اؾخجابت ؾمُٗت مغجحن )م( ج - 5
ً
  ًهضع جل٣اثُا

  ؤشخام ، ؤما٦ً، ؤو٢اث في الُىم.  3ٌٗمم مهام ؾمُٗت مٗلىمت ٖلى  ح - 5

ض الٓؿت، ؤإلاـ الحظاء( )ٍ( 2ضٍُى ٛ 4ًسخاع الهىطغ الصحُذ مً  م – 5   يغع ؤو ضىعة مسخلُت ) مثاٛ: ؤٍع
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ٙاٛ  اإلاهاعة ٛ  –مهاعاث ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش   اإلاؿخىي ألاو

 بلى الىحىه وألاشخام  ؤ - 1
ً
ا   مغاث)م.( 5ًىدبه بهٍغ

 بلى ؤٚغاى مٗؼػة  ب - 1
ً
ا   مغاث)م.( 5ًىدبه بهٍغ

 مضة  م - 1
ً
ٗا  مخدغ

ً
 مثحرا

ً
ا   ص.( 30مغاث )م.م: 5زاهُت  2ًدبو بطٍغ

   

غاى  ؤ - 2 مؿ٪ بىجاح ب أٚل   مغاث )ٝ./م( 5ًهل بلى ٍو

  مغاث)م.( 5ٌؿخسضم بنب٘ الؿبابت لُخدؿـ ألاقُاء او الؾخسضام ؤزغي  ب - 2

غاى ث - 2 ت مضة  ًلٗب باأللٗابىألٚا   مغاث)م.( 5زىاوي ، 10بُغ١ مخىٖى

  مغاث )م.( 5ًمؿٚ ؤيغاع ضًحرة بئبهامه،ؾبابخه،وإضبهه الىؾؿى)مؿ٘ه ال٘ماشت(  م - 2

   

غاى مً ًض ألزغي  ؤ - 3   مغاث )م(. 5ًى٣ل ألٚا

  مغاث )م( 5ًىٓغ بلى ٚغى ابخٗض ًٖ جإزغه ؤو مجا٫ عئٍخه  ب – 3

 للهبت  م - 3
ً
ا   زاهُت ) لِـ نىطغا حظابا لالهدباه طاجُا ( )م.( 30ؤو ٖخاب مضة ًىدبه بطٍغ

   

ٟٙغ الخؼن منها  ؤ – 4   مغاث )م.(  5ًسغج ألاقُاء مً الهىضو١ ٍو

  مغاث )م.( 5ًضٞ٘ ؤو ًجغ ؤٚغاى  ب – 4

  ؤو وشاؾاث مخخابهت )ٍ.م(                 م٘هباث ؤو خلٓاث نلى    3نىاضغ في ضىضّو ،ً٘ضؽ  3ًػو  م – 4

   

 أللٗاب و٦خب مضة ص٣ُ٢ت واخضة مغجحن )م.( ؤ - 5
ً
ا   ًىدبه بهٍغ

  مغاث ؤزىاء جىاو٫ الىحبت  5ٌؿخسضم مل٣ٗت بىجاح  ب – 5

  ٢ُ٘ صون مدٟؼاث ماصًت )ٝ.م( ٨ً3مل لٗبت الٛاػ م٩ىهت مً  ث – 5

  ًداو٫ الخغبكت بإي ؤصاة ٦خابت )م.( ج - 5

ً مدكابهحن مٗا مغجحن ) مثا٫ : ًلخ٣ِ لٗبت مدكابهت ( ح - 5   ًً٘ ٖىهٍغ

ُب (10ًؿابٔ  م – 5   نىاضغ مدشابهت )مثاٛ : الًاػ ، الهاب ،ؤنغاع ، ضىع جٖغ
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ٛ  –لهب مؿخٓل  اإلاهاعة   اإلاؿخىي ألاو

٣خه ؤو خمله ) مثا٫: بُاهُت، صمُت مدكىة( )م(. ؤ - 1 م٨ىه الىىم بٞغ  ًجلب له الغاخت ٍو
ً
  ًمخل٪ ٚغيا

  ًهل بلى ؤٚغاى جثحر اهخمامه ) مثا٫: مٟاجُذ، ٞىجان، ٦غة( ) م(.  ب - 1

  ًى٣ل ؤٚغاى مً ًض بلى ؤزغي ) م(.  ث - 1

  ًىٓغ بلى لٗبت خُىما ًلخ٣ُها شخو بالٜ )م( ر - 1

ؿخ٘شِ ؤيغاع مضة صُْٓت واخضة ) مثاٛ: ًىكغ إلى لهبه، جٓلُبها، ًػًـ نلى ألاػعاع() م.م.  م - 1   ص(. 30ًلهب َو

   

  ٌكحر بلى لٗبه ؤو ٚغى ًثحر اهخمامه )م(.  ؤ - 2

هم، ؤو ًٓهغ اهخماماث ؤزغي بإلٗاب الٟٗل وعص الٟٗل( )م(.  ب - 2   ًى٢٘ ٖىانغ لغئٍتهم ؤزىاء و٢ٖى

  ًٟخذ ؤبىاب الخؼن، نىاص٤ً اللٗاب، ًهل لهىاص٤ً ألالٗاب )م(.  ث - 2

 ال ن ر - 2
ً
 مهضعا

ً
 ) مثا٫: ًًِٛ ٖلى بٌٗ اللٗاب، ًًغب ؤٚغايا

ً
ا   مؿمٖى

ً
 )م(. ٨ًغع ؾلى٥ ؤو ؤؾلىب لٗب ًهضع نىجا

ً
  ىجا

ً  ج - 2   ص(. 30مغاث ؤزىاء اللٗب ) م.م.  3ًهى٘ جىانل ُٖني م٘ آزٍغ

 في اللهب نبر الخُانل بشٙل مؿخٓل مو  م - 2
ً
 ص(30نىاضغ ) مثاٛ: ًلهب ًلهب بالحلٓاث زم ٖغة زم م٘هب( ) م. م.  5ًكهغ جىىنا

   

 ًثحر اهخمامه بلى شخو بالٜ )م(.  ؤ - 3
ً
  ًدًغ لٗبت ؤو ٚغيا

غاى ٖلى ألاعى ) م(.  ب – 3  باأٚل
ً
 ملُئا

ً
  ًٟٙغ نىضو٢ا

غاى مً وبلى الهىضو١ )م( ث - 3   ًى٣ل ألٚا

  ٌٗمم ؾلى٥ لٗب مٗغوٝ ٖلى بِئت حضًضة )م( ر - 3

  جدمل ؤلٗاب ؤو ؤٚغاى مً م٩ان ألزغ )م( ج – 3

ت لهب حضًضة(  م - 3 ت اؾخ٘شاَُت في اللهب باللهاب في بِئت حضًضة مضة صُْٓخحن ) مثاٛ: في يَغ  نبر اهسغاؾه في خٖغ
ً
ًكهغ حهمُما

 صُْٓت(.  30) م. م. 

 

   

  ًضزل م٩ان لٗب صون جدٟحز لٟٓي مً شخو بالٜ ) م(.  ؤ – 4

٣ت ٖمل لٗبت بٗض ٢ُام شخو بالٜ بظل٪ ) مثا٫: ًً٘ ؤػعاع في م٩انها املخهو في اللٗبت.  ب – 4   ًخٗلم ٍَغ

غاى  ث – 4  ال ًم٨ىه ٞخده()مٔ( 0ًُلب مً شخو بالٜ اإلاؿاٖضة في ؤخض ألٚا
ً
  مثا٫: ًدمل الُٟل قِئا

 ًخم حكُٛل اإلاىؾ٣ُى )م( ر – 4
ً
  ًغ٢و بك٩ل جل٣اجي خاإلاا

  ىهه ًجغ ؤو ًضٞ٘ في ) الٗغبت، صعاحت، ؤو ؤي مغ٦بت ؤزغي( )م(.ٌؿخمخ٘ ب٩ ج – 4

ُت مضة  م – 4 ظ، ُْؼ، حؿلٔ( ) م. م.  2بشٙل مؿخٓل ًىسغؽ في لهبت خٖغ   ص(. 30صُْٓت ) مثاٛ: جإعجح، ْع

   

  ًجٕز ٢ُ٘ مً م٩انها في لٗبت )م( ؤ - 5

غاى مً خىله )م ب – 5 ضٞ٘ بٌٗ ألٚا   . 9بك٩ل مؿخ٣ل ًجغ ٍو

  ًدمل ٖىهغ لٗب ٦بحر بلى م٩ان حضًض ) مثا٫: ٦غاج ؾُاعة، لٗبت( ث – 5

 ؤو ٧لماث لها ٖال٢ت باأللٗاب )مثا٫: ٞىصم ٞىصم ٖىض لٗبه بالؿُاعة( )م( ج - 5
ً
  ًهضع ؤنىاجا

 )مثا٫: ًً٘ ؾُاعة ٖلى اإلاؿاع )م( ح - 5
ً
ا غاى ؾٍى   ًىنل ؤو ًً٘ بٌٗ ألٚا

  ص(. 30بشٙل مؿخٓل ًىسغؽ في لهبه الُهل وعص الُهل مضة صُْٓخحن ) مثاٛ: إَغاى الطىاصًٔ، حغ ألالهاب .... الخ( ) م. م.  م – 5



 ذؼرػ(18ػ–ػ0تحضغلػطؼطظػوتتبعػطؼارات:ػاضطدتوىػاألولػ)ػ

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

ٛ  –حماعي وؾلٕى حماعي  لهب  اإلاهاعة   اإلاؿخىي ألاو

ها  ؤ - 1   ص(. 60م. م.  0مثا٫: نىث ؤمه ؤو ؤبُه(  0ًبدؿم ٖىض ؾماٖه ؤنىاث ٌٗٞغ

هم  ب - 1   ص( 60مغاث ٖلى ألا٢ل ) م. م.  30ًىٓغ بلى وحىص ؤشخام ٌٗٞغ

هم  ث - 1   ص(. 30مغاث )م. م.  5ًخٗٝغ ٖلى ؤو ٣ًىم بخىانل ُٖني م٘ ؤشخام ٌٗٞغ

ٓت للؿلب  م - 1   ص(. 30م. م. 0مغاث  5ًٓىم بخىاضل نُني ٖؿٍغ

   

طخ٪ ؤزىاء اللٗب البضوي  ؤ - 2   مغاث )ٝ/ م( 5ًبدؿم ٍو

بدؿم ؤزىاء اللٗب الاحخماعي اإلاخباص٫ مغجحن. ب - 2   ٌكاع٥ ٍو

 ُٖيُه ألانىاث ؤلاًماءاث  ث - 2
ً
  ص(60ؤلاقاعة( )م. م. مغاث ) مثا٫:  3ٌؿعى لجظب اهدباه شخو بالٜ مؿخسضما

ض ؤن ًدمل ؤو ًلهب مهه مغجحن) مثاٛ: ًدؿلٔ إلى خػً ؤمه )م. م.  م - 2   ص(. 60ٌشحر إلى ؤهه ًٍغ

   

ً مغجحن بٗض جدٟحز شخو بالٜ ) مثا٫: ًإر ؤ - 3   ط لٗبت ٖىض ٖغيها ٖلُه() ٝ(٣ً1ترب مً ؤَٟا٫ آزٍغ

ٟا٫  ب – 3   منهمغجحن) ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ألا٢غباء( )م(ًخهٝغ  بةًجابُت ٖىض ا٢تراب ؤخض ألَا

ً ٖبر ٖمل جىانل جىانل مٗهم مضة  ث - 3   زاهُت مغجحن ) ٝ.م(  1ًخجاوب م٘ جغخُباث آلازٍغ

ً  م - 3   ص(. 30مغاث ) م. م.  5بشٙل جلٓائي ٌهمل جىاضل نُني مو ؤؾُاٛ آزٍغ

   

ً مغجحن بٗض جدٟحز شخو بالٜ  ؤ – 4   ص(30)م. م. ٣ًترب مً ؤَٟا٫ آزٍغ

ً في وكاَاث حماُٖت مغجحن )ٝ/م(. ب – 4  مً ؤَٟا٫ آزٍغ
ً
با   ٠٣ً ٢ٍغ

ً ٖىضما ًخم جدٟحزه ٖلى طل٪ مغجحن ) ٝ/م( ث – 4   ٣ًلض خغ٦ت الخلٕى بالُض ) باي، باي( لآلزٍغ

ً في وكاَاث حماُٖت ٖىضما ٣ًىم ؤخض البالٛحن بخدٟحزه ٖلى طل٪ ) م ر – 4   (.ًجلـ بجاهب ؤَٟا٫ آزٍغ

ً مضة  م – 4 مثاٛ: ًجلـ في ضىضّو الغمل بالٓغب مً  0صُْٓت  2بشٙل جلٓائي ًىسغؽ في لهب مخىاػي بالٓغب مً ؤؾُاٛ آزٍغ

ً()م. م.   ص(.  30ؤؾُاٛ آزٍغ

 

   

  بك٩ل جل٣اجي ًدب٘ َٟل آزغ مغجحن )م(.  ؤ - 5

  ًدا٧ي بك٩ل جل٣اجي ؾلى٥ َٟل آزغ مغجحن) م( ب – 5

  م(0ًبدؿم ٖىضما ٣ًىم آزغ بؿلى٥ سخ٠ُ ممخ٘ ؤو مؿلي مغجحن ًطخ٪ ؤو  ث – 5

ت اللهب() م. م.  م - 5 ي مغجحن ) مثاٛ: ًدبو ؾُل آزغ إلى يَغ هم الحٗغ داٗي ؾلٖى   ص(. 30ًدبو بشٙل جلٓائي ؤْغاهه ٍو

 

 

 

 

 



 ذؼرػ(18ػ–ػ0تحضغلػطؼطظػوتتبعػطؼارات:ػاضطدتوىػاألولػ)ػ

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت) )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

ُت  اإلاهاعة ٗاة خٖغ ٛ  –مدا   اإلاؿخىي ألاو

  م(0مغاث )مثا٫: ٞخذ الٟم، ًجٗض الكٟخحن(  3ًدا٧ي خغ٧اث الٟم  ؤ - 1

  ًدا٧ي خغ٦ت شخو ؤزغ ٖىض الُلب )ٝ( ب - 1

خحن ٖبحرجحن نىضما ًخم جدُُه نلى طلٚ ، اَهل هظا  م - 1 و الُضًً( )ٍ(ًداٗي خٖغ   )مثاٛ: جطُُٔ، َع

   

 ما ) ًًغب بُغ٢ت مُاَُت، ًضخغج ٦غة( )ٝ(. ؤ - 2
ً
 ٚغيا

ً
  ًدا٧ي وكاَحن خغ٦ُحن مؿخسضما

  خغ٦ُحن مؿلُحن )مثا٫: ؤلٗاب مؿلُت( )م( ًدا٧ي وكاَحنبك٩ل جل٣اجي  ب - 2

  ص.(30مغاث )م.م: ٣ً3ىم بخىانل ُٖني ؤزىاء ٖملُت املخا٧اة  ث - 2

ٗاث ٖبحرة نىضما ًدُؼ  لُهل طلٚ ، اَهل هظا )ٍ(  4ًداٗي  م - 2   خغ

   

ٛل٤ ٢بًت الُض ( ) ٝ( ؤ - 3   ًدا٧ي خغ٦خحن ص٣ُ٢خحن ) مثا٫: ًدغ٥ ؤنابٗه، ًٟخذ َو

٘ ًضًه، طعاُٖه( )م ب – 3  خغ٦خحن ٦بحرجحن لصخو آزغ )مثا٫: ًٞغ
ً
  9ًدا٧ي جل٣اثُا

  حاهب آلزغ )ٝ(.ًدا٧ي خغ٦ت اهتزاػ الجؿض مً  ث - 3

  ٌٗمم مدا٧اة مٗلىمت ٖلى شخهُحن بياُٞحن )مثا٫: ًه٤ٟ لصخهحن بالٛحن حضًضًً)ٝ(. ر - 3

ٗاث،  8ًداٗي  م - 3 ( )ٍ( 2خغ
ً
  منها جخػمً اؾخسضام ؤيغاع ) مثاٛ: ًغج لهبت الهؼاػة، ًػغب نطا مها

   

  ًدا٧ي ٖملُت ؤلاقاعة هدى ؤشخام ؤو ؤٚغاى )ٝ( ؤ – 4

  ًدا٧ي ٖملُت ه٣ل ٚغى مً ًض بلى ؤزغي )ٝ( ب – 4

  وكاَاث خغ٦ُت ًيخج ًٖ ش يء ) مثا٫: ًًِٛ ٖلى ألاػعاع في لٗبت الؼهبر٧اث( )ٝ( 5ًدا٧ي  ث – 4

  ًدا٧ي خغ٦خحن بالغؤؽ )مثا٫: ًدغ٥ ؤو ًىمئ بغؤؾه ل٣ى٫ وٗم ؤو ال ( )ٝ( ر – 4

ً في  م – 4 ُت لآلزٍغ ُاث الحٖغ  الؿلٖى
ً
  مىاِْ )م( 5ًداٗي جلٓائُا

   

  ٝ(. 0ًدا٧ي مدغ٧اث ص٣ُ٢ت مسخلٟت )مثا٫: ًًِٛ ٖلى الُُىت بةنب٘ الؿبابت ، مؿ٨ت ال٨ماقت(  ؤ - 5

ً مغجحن ٖىض جدٟحز لٟٗل طل٪ )مثا٫: الجغي( )ٝ( ب – 5 ٟا٫ آزٍغ   ًدا٧ي ؾلى٥ خغ٧ي ٦بحر أَل

ً في مى٢ٟحن مسخلٟحن )مثا٫:  ث – 5  ؾلى٥ آزٍغ
ً
  حٗبئت، مؤل الهىاص٤ً( )ٝ(ًدا٧ي جل٣اثُا

 ا  م - 5
ً
  ؤشخام حضص )ٝ( 5بحاباث ٖبر ج٣لُض  105ًٓهغ حٗمُما

ٗاة باؾخسضام ألايغاع( )ٍ(.  20ًداٗي  ؤ - 5 ت ٖبحرة، مدا ت صُْٓت، خٖغ ت مً ؤي هىم )مثاٛ: خٖغ   خٖغ

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٢ُاس يٝ( = ٞدو 

  ؾلباث اإلاؿخىي الثاوي اإلاهاعة

  ؤ - 1
ً
  َلباث صون وحىص ؤي ش يء وصون مدٟؼاث لُٟٓت )م(.  5ًهضع جل٣اثُا

  َلباث صون مدٟؼاث نىجُت ؤو ج٣لُضًت ًم٨ً ٖغى الٛغى اإلاُلىب )ٝ/م(. 10ًهضع  ب - 1

  ٖىانغ م٣ٟىصة صون مدٟؼاث ٖضا مدٟؼ لٟٓي ) ٝ/م( 5ًُلب  ث - 1

  ؤشخام مسخلٟحن )ٝ/م(.  4َلباث ٖلى  4ٌٗمم  ر - 1

 لٗىهغ م٣ٟىص بٗض مغوع  ج - 1
ً
  ؾاٖت ٖلى جغ٦ه طل٪ الٗىهغ )ٝ/م( 24ًداٞٔ ٖلى َلب م٨دؿب خضًثا

 صون مدُؼاث )نضا: ماطا جدخاج؟(  20ًؿلب  م - 1
ً
 مسخلُا

ً
 مُٓىصا

ً
ًؿلب وعْت نىضما ٌهؿى ْلم لىن(  0نىطغا

 )ٍ،م(. 

 

 حملت جخ٩ىن مً ٧لمخحن ؤ - 2
ً
  ص(. 60مثا٫: اقغب الخلُب( )م. م. 0ًُلب مغجحن مؿخسضما

ً ال٣ُام بيكاَحن خغ٦ُحن مسخلٟحن م٘ مدٟؼاث لُٟٓت )مثا٫: اطهب، ُصع، ل٠، ( ب - 2   ًُلب مً ؤشخام آزٍغ

ىب بها )م(ًهضع َلبحن إلػالت ٖىانغ ؤو  ث - 2   بنهاء وكاَاث ٚحر مٚغ

 لُلبحن مسخلٟحن )مثا٫: ٌؿمي ال٩ىب اإلامخلئ ٧ىب وؤقغب، ٌؿمي ال٩لب ٧لب وماجي( )م. م(.  ج - 2
ً
 حٗمُما

ً
  ًٓهغ عصا

ت ؾىاء ٧اهذ بًجابُت ؤبى ؾلبُت  ح - 2  ًدىاؾب م٘ الٗملُاث الخدٟحًز
ً
ا  مخىٖى

ً
  م(0مغاث  5ًدىي الُلب جىُٛما

  اإلاؿاٖضة مغجحن )م(ًُلب  ر - 2

 في الُلب ) ص - 2
ً
 ٦بحرا

ً
  ص٢اث٤( )م( 5َلب في  15ًٓهغ بلخاخا

ً الُٓام ب م - 2 ٗاث هاْطت لالؾخمخام بيشاؽ مهحن) مثاٛ: ًُخذ الباب  5ًؿلب مً آزٍغ ُت ؤو خغ وشاؾاث خٖغ

ب ألاعحىخت( )ٍ، م(  للخغوج، ًٓىم ؤخض بضَهه نىضما ًٖغ

 

 حملت م٩ىهت مً ٧لمخحن )م. م. مغاث  5ًُلب  ؤ - 3
ً
  ص٣ُ٢ت( 120مؿخسضما

 ؤؾئلت مثل ماطا ...... بلخ)مثا٫: ما هظا؟ () ٝ/م(.  ب – 3
ً
  ًُلب مٗلىماث مغجحن مؿخسضما

 يمحر مغجحن )مثا٫: ٢ُاعي، بهه ل٪( ) م(.  ث - 3
ً
  ًُلب مؿخسضما

  ر - 3
ً
ض،.... بهه  ، هل   3ًُلب مؿخسضما   ًم٨ىني، طل٪....( )م(حمل )مثا٫: ؤها ؤٍع

ض ؤن ج٣ىم ؟ وٗم ( )ٝ/م( 4ًُلب ب وٗم ؤو ال  ج - 3   مغاث )مثا٫: هل جٍغ

 ؤؾئلت جبضؤ ب ؤًً( ) مثا٫: ؤًً ؤخمض؟ ( ) ٝ/م( ح - 3
ً
  ًُلب مٗلىماث مغجحن مؿخسضما

ض( ) مثاٛ: هُا ؤؾغم، 5ًطضع  م – 3 هظا صوعي، اؾ٘ب  ؾلباث مسخلُت جدىي لٙلمخحن ؤو ؤٖثر ) ال جػم ؤها ؤٍع

 ص(. 60نطحر()م.م. 

 

  ؤ – 4
ً
غاى اإلاُلىبت ل٨ً صون مدٟؼاث لُٟٓت( )م(. 50ًهضع جل٣اثُا  ) ًم٨ً ٖغى ألٚا

ً
 ًىمُا

ً
  َلبا

٨ًدؿب َلبحن حضًضًً مً زال٫ ؤلاحابت ؤو ألانىاث )مثا٫ ًغي ػعاٞت خُت زم ًُلب عاخذ الٛىعة لغئٍت الؼعاٞت (  ب – 4

 )م(

 

 ؤي هٕى مً ألاؾئلت )م( 25مٗلىماث ًُلب  ث – 4
ً
  مغة مؿخسضما

 نٟت  ر – 4
ً
  مغاث )مثا٫: ٢ُٗت قُبـ ٦بحرة، ؾُاعة خمغاء اللىن( )م( 5ًُلب مؿخسضما

  زاهُت(.  30زاهُت )مثا٫: زال٫ لٗبت ؤو وكاٍ مثل لٗبت اإلاُاه( ) م. م.  30َلباث في  5ًهضع  ج – 4

 حمل م٩ىهت مً  ح – 4
ً
  مغاث ) مثا٫ هظا خهاوي( )م( ٧10لماث  3ًُلب مؿخسضما

  م – 4
ً
( )م. م.  15ًطضع جلٓائُا

ً
ض ٖخابا  )مثاٛ: هُا هلهب، اَخذ، ؤٍع

ً
 مسخلُا

ً
  ص(. 30ؾلبا

 

 



 

  ؾلباث اإلاؿخىي الخالي )ًدبو( اإلاهاعة

ب( )م( ؤ - 5 ض ٧ا٧او ؾازً صون جضٍع ب ) مثا٫: ٣ًى٫ ؤٍع   ًهضع َلبحن حضًضًً صون جضٍع

  ًٓهغ اؾخجابت لُلبحن مسخلٟحن ) مثا٫: اخًغ لي، ؤلخ٣ني، احغي( )م( ب – 5

 نٟت  ث – 5
ً
حر لُٟٓت) م( –مغاث 5ًُلب مؿخسضما   ًم٨ً اؾخسضام مدٟؼاث لُٟٓت ٚو

 ؤؾئلت جبضؤ بـ مً؟ )م( 3ًُلب مٗلىماث  ج - 5
ً
  مغاث مؿخسضما

ً بنضاع  ح - 5  مً آزٍغ
ً
 مسخلٟ 20ًُلب جل٣اثُا

ً
 خغ٦ُا

ً
 ) مثا٫: احغي، اطهب، اصٞٗني( )م( وكاَا

ً
  ا

 مً ؤشخام حضص ؤو ٚغباء مغجحن )م(.  ر - 5
ً
  ًُلب جل٣اثُا

ب نلى الؿلب( )م( 10ًطضع  م – 5 ب مهحن ) مثاٛ: ًٓٛى ؤًً طهبذ ُٖتي؟ صون جضٍع   ؾلباث حضًت صون جضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  اإلاؿخىي الثاوي  -حؿمُت  اإلاهاعة

  ؤشخام، خُىاهاث، شخهُاث مسخلٟت بإؾمائهم حكمل طل٪) ماما ؤبى بابا()ٝ( 4ٌؿمي  ؤ - 1

  ؤٞٗل آلان؟ )مثا٫: ؤ٢ٟؼ ، ؤن٤ٟ( )ٝ(ٌؿمي وكاَحن خغ٦ُحن ٖىض ؾااله ٖلى ؾبُل اإلاثا٫: ماطا  ب - 1

ب  ٨ً20دؿب حؿمُت حضًضة في ؤ٢ل مً  ث - 1   ٝ(0مداولت جضٍع

  )ٝ( 9زاهُت ) الُال٢ت 15ٖىانغ في  5ٌؿمي  ر - 1

  نىطغ نىض ؾؤاله ما هظا؟ مثاٛ) ٖخاب، خظاء، ؾُاعة، ٗلب، ْبهت( ) ٍ(.  25ٌؿمي  م - 1

   

  مً ؤًٖاء الجؿم )مثا٫: اه٠، ُٖىحن ، ٞم ( )ٝ(  3ٌؿمى  ؤ - 2

ً ؾمُٗحن )مثا٫ : عهحن هاج٠ ، نٟاعة ،هباح ال٩لب ( )ٝ( ب - 2   ٌؿمى مثحًر

  بحاباث مسخلٟت )مثا٫: الُٟل ًب٩ى (   5جل٣اثُا حؿمى جدخىي ٧لمخيهً ٫       ث - 2

  ل آلان ؟ )مثا٫ : ٌكغب ، ٌؿبذ( )ٝ(ٌؿمى وكاَحن خغ٦ُحن مسخلٟحن ٖىض ؾااله ماطا جٟٗ ر - 2

  ٌؿمي ٖىهغ ٖىض ؾااله ما هظا؟ )مثا٫: حغة، بهاء، حىعب، ٢لم لىن، جٟاخت( )ٝ(. ج - 2

  ؾُاعاث مسخلُت( )ٍ( 3نىطغ ؤو مً ْائمت مً حهمُماث مهغوَت ) مثاٛ: ًجُب نً  50ؤمثلت ٛ  3ٌؿمي  م - 2

   

  ٌؿمي مثحران ملمىؾان ) مثا٫: ٣ًى٫ ٦غة ٖىضما ٌكٗغ بىحىص ٦غة صازل الخ٣ُبت(.  ؤ - 3

  مغ٦باث جبضؤ باؾم، ٞٗل، او ٞٗل اؾم) مثا٫: ٧لب ًإ٧ل، جخضخغج ال٨غة( )ٝ(.  5ٌؿمي  ب – 3

ً ؤو ؤ٦ثر مً  ث - 3   نٟداث مسخلٟت في ٦خاب ٖىض ؾااله ماطا جغي هىا؟ () ٝ( 10ٌؿمي ٖىهٍغ

  مىا٠٢ ) م(. 5ًىٓغ بلى اإلاؿخم٘ ؤزىاء الدؿمُت في  ر - 3

ُت نىض ؾؤاله ماطا ؤَهل آلان؟ )مثاٛ:  ؤُْؼ، ؤهام، آٗل( )ٍ( 10ٌؿمي  م - 3   وشاؾاث خٖغ

   

  اؾم ) مثا٫: وع١ و٢لم، ؾُاعة وقاخىت( )ٝ( –حؿمُت م٩ىهت مً اؾم  115ٌُٗي  ؤ – 4

ب )ٝ(  ٨ً15دؿب حؿمُت حضًضة في ؤ٢ل مً  ب – 4   حلؿت جضٍع

 ٖىانغ في ٦خاب ؤو ٖلى الخلٟاػ ؤو في ُٞضًى   ث – 4
ً
ال( )م(.  5ٌؿمي جل٣اثُا   مغاث) مثا٫: ؾىضٍع

ب مباقغ ) مثا٫: م٣ُ٘ نىحي ٚحر م٨دؿب بلى جدى٫ في ؤلاحابت( )ٝ(  ر – 4   ًخٗلم حؿمُتن حضًضجحن صون جضٍع

  ج – 4
ً
ُلض، ٧لب و  5ٖلى  ًٓهغ عصا   ي ( ) ٝ، م(عٞااٖىانغ ٌؿمي هٟـ اإلاثحر ب٩لمخحن مسخلٟخحن ) مٗلم و٦ُتي، ٢ُت و ٢اٞع

اؾم، َهل،جم ازخباعها ؤو مً ْائمت إحابت مهغوَت ) مثاٛ: ؤيؿل الىحه،  –حؿمُت م٘ىهت مً َهل، اؾم  5ٌهؿي  م – 4

 حى ًخإعجح، الؿُل هائم( )ٍ(

 

   

ً، ؾاخت، ٚؿُل() ٝ،م 10ٌؿمي  ؤ - 5   .9وكاَاث خغ٦ُت ) مثا٫: حؿل٤، لٗب، جلٍى

  مثحر جظوقي ) مثا٫: ًجُب ب جٟاخت بٗض جظو٢ها( )ٝ،م( 2ٌؿمي  ب – 5

  ٖىهغ في ازخباع َال٢ت مضجه ص٣ُ٢ت واخضة )ٝ( 2ٌؿمي  ث – 5

  ٌؿمي لىهحن مسخلٟحن ) مثا٫: ؤخمغ، ؤػع١( )ٝ، م( ر - 5

  مسخلٟحن )مثا٫: صاثغة هجمت( )ٝ،م(. ٌؿمي ق٩لحن  ج - 5

 اؾم ؤو َهل ؤو ؤي مً ؤْؿام ال٘الم ألازغي  جم ازخباعها ؤو مً ْائمت مً ؤلاحاباث اإلاهغوَت )ٍ(.  200ٌؿمي  م - 5
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 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  اإلاؿخىي الثاوي  -اؾخجابت ؾمهُت   اإلاهاعة

  ٖىهغ مسخل٠ ) مثا٫: ٦خاب، ؾُاعة، ٧لب، خظاء() ٝ( 25نٟٝى ٖكىاثُت لـ 5ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً  ؤ - 1

ب )ٝ( ٨ً25دؿب مهاعة ؾمُٗت حضًضة في ؤ٢ل مً  ب - 1   حلؿت جضٍع

  شخهُاث باالؾم ) مثا٫: حض ؤوؾ٩اع( )ٝ( ؤَٟا٫، خُىاهاث، 6ًمحز بحن  ث - 1

  ٖىهغ مسخل٠ )ٝ( 25ؤمثلت مً  3حٗمم مهاعة ؾمُٗت ٖلى  ر - 1

مجؿم ؤو ضىعة مسخلُت) مثاٛ حض الٓؿت، ؤإلاـ ال٘غة(  40ضُىٍ نشىائُت لـــــــــ  6ًسخاع الهىطغ الصحُذ مً  م - 1

.)ٍ( 

 

   

  مثا٫: اطهب بلى زالض( ) ٝ( ؤشخام مُٗىحن ٖىض ألامغ ) 3ًخجه هدى  ؤ - 2

ٟاء؟ (  5ٌكحر بلى ٖىهغ مؿمى في ٦خاب لــــــــ  ب - 2   ٖىانغ )مثا٫: ؤًً ؾُاعة، ٖغبت ؤلَا

  ٖىانغ في البِئت الُبُُٗت ٖىض الُلب ) مثا٫: ؤخًغ اإلال٣ٗت ٖىض وحىصها ٖلى الُاولت( ) ٝ،م(. 5ًسخاع  ث - 2

 صون مدٟؼاث  ر - 2
ً
ت، الخهان مه 5ًٓهغ جل٣اثُا اعاث ؾمُٗت في البِئت الُبُُٗت )مثا٫: ٖىض جظ٦غ ؤخض ألاشخام في الٛٞغ

 هدى الخهان )م(. 
ً
 الهؼاػ ًظهب الُٟل جل٣اثُا

 

 ( ) مثاٛ: ًخمً٘ الؿُل مً إًجاص  50ؤمثلت مً 3ضُىٍ نشىائُت )  8ٌهمم َغوْاث ؾمهُت نلى  م - 2
ً
ؤمثلت  3نىطغا

 للٓؿاع)ٍ(

 

   

ت هىم٪( )ٝ(. 3 ًخجه هدى ؤ - 3 ني ٚٞغ   ؤما٦ً مسخلٟت ٖىض الُلب )مثا٫: اطهب بلى اإلاُبش، ؤٍع

  ٖىهغ )ٝ( 20مثا٫: هٟـ اللىن( لـــــ 0نٟٝى جدىي مثحران مدكابهان  8ًسخاع الٗىهغ الصخُذ مً  ب – 3

: هباح ال٩لب، نٟاعة ٖغبت ٖىانغ) مثا٫ 5ًسخاع الٗىهغ الصخُذ ٖىض ؾماٖه الهىث الظي ًهضعه طل٪ الٗىهغ لـــــــ  ث - 3

ٟاء( )ٝ(.   ؤلَا

 

ً مً  ر - 3   اؾم( )مثا٫: ؤًً الُٟل والؼحاحت؟( )ٝ( –ٖىانغ )اؾم  5نٟٝى ٫ 8ًسخاع ٖىهٍغ

ُت مهُىت نىض الؿلب ) مثاٛ: ُِٖ هطُٔ؟ هل ًم٘ىٚ الىـ؟( ) ٍ(.  10ًؤصي  م - 3   وشاؾاث خٖغ

   

ب ) ًُلب شخو مً آزغ بقٗا٫ يىء ُٞظهب الُٟل هدى مٟخاح الًىء م٘  ٨ً2دؿب  ؤ - 4 اؾخجابت ؾمُٗت صون جضٍع

 الٗلم ؤن ال ؤخض ٌٗلم ؤن الُٟل ٌٗٝغ ماهُت ٧لمت يىء )م(. 

 

بًماءاث مسخلٟت ) مثا٫: بنب٘ ٖلى الكٟخحن مٗىاه هضؤ، ال٠٨، عاخت الُض مٗىاها جى٠٢(  5ٌؿخجُب بك٩ل ؾلُم ٫  ب – 4

 )ٝ،م(

 

  خغ٧اث لــــــــ ؤشخام مسخلٟحن ) مثا٫: ًدًً الجضة، ًًغب ٠٦ لىعا( )ٝ( 3ًٓهغ/ ًبضي  ث - 4

ً مؿتهضٞحن مً مىٓغ، ٦خاب ؤو بِئت َبُُٗت لــــ  ر - 4   20ًسخاع ٖىهٍغ
ً
اؾم( )مثا٫: ؤًً الُٟل والؼعاٞت؟()  –اؾم 0ٖىهغا

 .)ٝ 

 

  اؾم ) مثاٛ: ؤعي الؿُل الىائم، اصَو ألاعحىخت( )ٍ( –ؤو َهل جىحُه م٘ىن مً اؾم، َهل  25ًدبو  م - 4
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  )ًدبو( اإلاؿخىي الثاوي  -اؾخجابت ؾمهُت   اإلاهاعة

اث مً اليكاَاث )ٞٗل، ٞٗل( ) مثا٫: ؤعوي ال٣ٟؼ والخه٤ُٟ( )ٝ(.  10ًاصي وكاَحن خغ٦ُحن لــــ  ؤ - 5   مجمٖى

  مجؿماث ملىهت مسخلٟت )ٝ(. 4ًٟغ١ بحن لىهحن في ن٠ به  ب – 5

  ؤق٩ا٫ مسخلٟت )ٝ( 4ًٟغ١ بحن ق٩لحن في ن٠ به  ث - 5

ٖلى م وكاَاث خغ٦ُت مسخلٟت )مثا٫: ٖض الخضعب ٖلى  ٞٗل م٘ مجؿم حضًض –ٌٗمم ب مهمت اؾخمإ مً اؾم  ر - 5

 الضوعان، وصخغحت ٢لم عنام ٣ًىم الُٟل بضخغحت قٟاَت بك٩ل صخُذ مً ؤو٫ مداولت( )ٝ(

 

  مجؿماث ) مثا٫: ٌؿخُُ٘ ل٠ ؤي ٖىهغ( )ٝ(. 5ٞٗل م٘ وكاٍ خغ٧ي حضًض ٖلى  –ًُب٤ مهمت بؾمإ مً اؾم  ج - 5

نىطغ، جم ازخُاعها ؤو مً ْائمت ٗلماث  250ٖخاب ، ضىع ؤو بِئت ؾبُهُت نىض حؿمُت  ًسخاع الهىطغ الصحُذ في م – 5

 مهغوَت )ٍ(. 
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ٙاٛ  مهاعاث  اإلاهاعة   اإلاؿخىي الثاوي  -ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش

 ) مثا٫: ( ؤ - 1
ً
ً ؤو لٗبخحن مٗا   ًغبِ بحن ٖىهٍغ

ُت، ؤ٧ىاب، ؤَبا١( )م( ب - 1   ًغا٦م املجؿماث اإلادكابهت مغجحن )مثا٫: ؤٖو

  ٣ًلض نٟدخحن في ٦خاب )ٝ، م( ث - 1

  صون مدٟؼاث )ٝ،م(٢ُ٘  4-3ؤلٛاػ )جغجِب( مسخلٟت جدىي  ٨ً3مل  ر - 1

  مجؿماث صون مؿاٖضة )م( 3ًغا٦م  ج - 1

ٖىانغ ) مثا٫: ًىنل / ًمازل ٢بٗت بلى  10نىع ؤو مجؿماث لـــــ  3ًُاب٤ نىع ؤو مجؿماث مخمازلت في ن٠ مىٓم مً  ح - 1

 ٢بٗت( ) ٝ(. 

 

ــــ  نىع ؤو مجؿماث 6ًُاب٤ نىع ؤو مجؿماث طاث ؤحجام مسخلٟت في ن٠ ٖكىاجي مً  ر - 1 ٖىانغ )مثا٫: ًمازل /  10لـ

 ًىنل ٦غة خمغاء ٦بحرة بلى ٦غة خمغاء نٛحرة( )ٝ(

 

  ٖىانغ في م٩انهم املخهو ؤو اإلا٩ان اإلاىاؾب ) مثا٫: ًً٘ ال٩ىب في الخىى( ) ٝ، م( 5ًً٘  ص - 1

 )ٍ(.  25لـــ  6ًؿابٔ ضىع ؤو مجؿماث مخمازلت في ضِ نشىائي مً  م - 1
ً
  نىطغا

   

  ٢ُ٘ ؤو ؤ٦ثر صون مدٟؼاث )ٝ/م( 6ؤلٛاػ مسخلٟت جًم  ٨ً5مل  ؤ - 2

  مجؿم )ٝ(. 25نىع ؤو مجؿماث لــــ  8ًُاب٤ نىع ؤو مجؿماث مخمازلت في ن٠ ٖكىاجي م٩ىن مً  ب - 2

  نىعة )ٝ( 25لــــ  8ًُاب٤ نىع ؤو مجؿماث طاث زلُٟاث مخباًىت في ن٠ ٖكىاجي مً  ث - 2

ؤػواج )مثا٫: ًىنل  10لــــ 8ًُاب٤ نىع مخمازلت طاث بٗضًً بلى مجؿماث زالزُت البٗاص وال٨ٗـ في ن٠ ٖكىاجي مً  ر - 2

 )ٝ( ) ً ً بلى لٗبت جىماؽ طا جٍغ  نىعة جىماؽ طا جٍغ

 

ً في لٗبت ؤو مىا٠٢ ؤزغي  ج - 2  ٖىهٍغ
ً
  ًُاب٤ جل٣اثُا

  زاهُت )َال٢ت )ٝ(( 20في ؤ٢ل مً  هٓاثغ 10بلي  ٨ً8مل جل٣اجي مخمازلت في ن٠ مً  ح - 2

ٙاٛ اإلادشابهت ٛ  م - 2 ٙاٛ مسخلُت حهؿى له ٖىماطج )مثاٛ: نىضما ٌهؿي الؿُل ؤونُت  10ٌهؼػ ألالىان وألاش ؤلىان ؤو ؤش

غ والحمغاء والؼعْاء والخػغاء  ًٓىم الؿُل بخطيُُها خؿب اللىن(  اء وزػغاء ؤو مجمىنت مً الحىاٍػ خمغاء وػْع

)ّ( 

 

   

ت مؿب٣ت ب ؤ - 3 ب )ٝ.م.( 5ًبضي مٗٞغ   مهام جىنُل مخمازلت حضًضة صون جضٍع

  ٖىهغ )١(( 25ًىنل نىع ؤو مجؿماث مخمازلت بلى الٗىانغ طاث الٗال٢ت في ٦خاب ) ب – 3

  ٖىهغ )ٝ(( 25ًىنل نىع ؤو مجؿماث مخمازلت بلى الٗىانغ  طاث الٗال٢ت في البِئت الُبُُٗت ) ث - 3

وكاٍ لٗب )مثا٫ بمؿ٪ خُىاهاث اإلاؼعٖت مً ؾلت جًم  3مجؿماث ٚحر مخُاب٤ ول٨ً بُنها عابِ مً ؾلت ٫ 3ًدخاج  ر - 3

 الٗاب ؤزغي )ٝ((

 

خىهُض()ٝ( 5ؤحؼاء ٫ 5ًجم٘ بك٩ل صخُذ  \ًغجب  ج - 3   ؤلٗاب ججمُ٘ ) مثا٫: صًبىلـ، ٢ُاعاث، مؿتربٍى

نىطغ )مثاٛ: ًىضل ًمازل  25مثحراث مدشابهت، ) 3جُٓم  8ًؿابٔ ضىع ؤو مجؿماث مخمازلت في ضِ نشىائي مً  م - 3

غ وخطان  )ّ.( 9لٙلب إلى ٗلب في ضِ ًدىي ٖظلٚ ْؿت، زجًز

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)
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ٙاٛ  مهاعاث  اإلاهاعة   )ًدبو( اإلاؿخىي الثاوي  -ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش

ٖىهغ )مثا٫: ؾُاعة ٞىعص خمغاء بلى ؾُاعة  ٫35 8ًمازل نىع وؤق٩ا٫ مدكابهت ل٨نها طاث لىن مسخل٠ في ن٠ ٖكىاجي مً ؤ - 4

 ٞىعص ػع٢اء()ٝ(

 

  ٖىهغ )ٝ.( 25مدكابهان )ًًم مثحران  8ًمازل نىع ؤو ٖىانغ ٚحر مخُاب٣ت في ن٠ ٖكىاجي مً  ب – 4

  ٖىهغ )ٝ( 25ًمازل نىع ؤو ٖىانغ ٚحر مخُاب٣ت بلى الٗىانغ اإلادكابهت في ٦خاب ) ث - 4

  ٖىهغ )ٝ( 25ًمازل نىع ؤو ٖىانغ ٚحر مخُاب٣ت بلى الٗىانغ اإلادكابهت في البِئت الُبُُٗت ) ر - 4

ىجا))ٝ(( ٫25 10ًٓهغ ٢ضعة ٞٗلُت ٖلى اإلاخُاب٣ت في ن٠ ٖكىاجي مً  ج - 4   ٖىهغ ) مثا٫: ًىنل قاخىت ٞىعص بلى قاخىت جٍى

نىطغ )مثاٛ: ًىضل شاخىت َىعص إلى شاخىت  25ٛ 10ًمازل املجؿماث ؤو الطىع يحر اإلاخؿابٓت في ضِ نشىائي مً  م - 4

ىجا ( )ٍ(.  جٍى

 

   

 بًٗها البٌٗ )مثا٫: ٣َم قاي( )ٝ( ؤلٗاب ، شخهُاث ؤو ٖىانغ  مسخلٟت جيسجم / حؿخٗمل م٘ 5ًغجب حم٘ ؤو ًجم٘  ؤ - 5

 

 

  ؤًٖاء حؿم )ٝ./م.( 5ًىنل نىعة لًٗى مً الجؿم بلى ًٖى مً حؿمه ) ب – 5

وكاَاث خغ٦ُت )مثا٫: ًىنل نىعة  10ًىنل نىعة وكاٍ خغ٧ي بلى نىعة مسخلٟت جدىي هٟـ اليكاٍ الخغ٧ي ٫  ث - 5

 لُٟلت حؿبذ بلى نىعة لُٟل ٌؿبذ في بغ٦ت مسخلٟت( )ٝ.(

 

ىه صازل الخضوص صاثما )ٝ.( ر - 5 م مً ٖضم جلٍى ً بالٚغ   ًلىن نىعة في صٞتر جلٍى

  ٖىانغ مسخلٟت لها ٖال٢ت بِبًٗها البٌٗ )مثا٫: خظاء بلى حىعب( )ٝ.(  10ًىنل  ج - 5

 3ًدىي  10ًىضل مجؿماث يحر مخمازلت )زالزُت ألابهاص( إلى ضىع )زىائُت ألابهاص( ؤو اله٘ـ في ضِ نشىائي مً  م - 5

 نىطغ )ٍ.( 25ٛ 0مثحراث مدشابهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  Met اإلاؿخىي الثاوي –لهب مؿخٓل  اإلاهاعة 

  الؿحر)م(. ًدمل لٗبخحن ؤو  ؤ٦ثر ؤزىاء ؤ -6

  ًلٗب بإ٣َم ألالٛاػ مضة ص٣ُ٢ت واخضة )م(. ب-6

  ص٣ُ٢ت )مثا٫ : ٌؿ٨ب الغمل ؤو ألاعػ مً الهِىُت، ًلٗب بمعجىن الخال٢ت )م(. 2ىسٍغ في لٗب له ٖال٢ت بالخىاؽ مضة ً ث-6

لٗب باملجؿماث في بغ٦ت الؿباخت )م(. ر-6   ًغق٤ اإلااء ٍو

ت مً ألالٗاب  ج-6   ، ًغ٦ب ٦غة( )م(.‘ص٣ُ٢ت )مثا٫ : خُىاهاث اإلاؼعٖت 2اإلا٩ىهت مً ٖضة ؤحؼاء مضة ًلٛب بمجمٖى

نىاضغ ؤو مجمىناث )مثاٛ : ْؿهت مً لًؼ، ٖغة، ػحاحت لضمُت ؤؾُاٛ(  5ًبدث نً لهبت في ْطت في مجمىنت مً الٓؿو لـ  م-6

 )ٍ/م(

 

   

  ًسغبل ٖلى لىح عؾم سخغي )لىح ؤبٌُ ؤو وع٢ت)م(. ؤ-7

ثما ًخم ججهحز وكاٍ ما. ب-7   ًيخٓغ ٍع

  ًلٛب بك٩ل مؿخ٣ل مضة ص٣ُ٢خحن صون جضزل شخو بالٜ)م(. ث-7

  ًٟغػ ؤو ًٟهل ؤلٗابه اإلاًٟلت مً بحن الالٗاب ألازغي في ؾلت الالٗاب )مثا٫ : ًسغج ال٣ُاعاث ()م(. ر-7

 لؤلقُاء )مثا٫ : جه٠ُٟ الكٗغ( )م(. ج-7
ً
  ًبضي جل٣اثُا اؾخسضام بالٛا

 لىقُُتها لـ  م-7
ً
ٓا  اؾخسضامه لؤللهاب ؤو املجؿماث َو

ً
و ؾمانت  5ًكهغ جلٓائُا  نلى الؿ٘ت ًجغ نغبت، ًَغ

ً
نىاضغ )ًػو ْؿاعا

 الهاجِ إلى ؤطهه( )م(.

 

   

  ًلٛب ٖلى ؤعيُت اللٗب إلاضة ص٣ُ٢خحن صون مدٟؼاث مً البالٛحن )م(. ؤ-8

ً في اللٗب )مثا٫ : ًتزخل٤ ٖلى الؼخل٣ُت( )م(. ب-8 ٟا٫ آلازٍغ   ًغا٢ب زم ٌؿب٤ ألَا

  ٢ت مضة ص٣ُ٢ت واخضة )م(.يكاَاث خغ٦ُت ص٣ُ٢ت قابًضزل زغػاث ٦بحرة في الخُِ ؤو ٣ًىم  ث-8

  ًلٗب بلٗبخحن ٦ما هى مهمم)مثا٫ : مٓم مً مُغ٢ت وم٣ٗض و ٣َم مُبش( )م(. ر-8

ٓت إبضانُت مغجحن ) مثاٛ : ٌؿخسضم ؤلاهاء ٖؿبلت ؤو ضىضّو ٖؿُاعة( )م(.ًلهب باألصواث  م-8   الُىمُت بؿٍغ

   

ًُلب اللٗب ٖلى ؤعيُت اللٗب ؤو مغا٤ٞ اللٗب ؤو ًُلب الىنى٫ بلى ؤلٗاب ال ًم٨ىه الخهى٫ ٖليها بمٟغصه ) مثا٫: ًُلب ؤن  ؤ-9

 ًدمل لُهل بلى ٢ًبان ال٣غوص( )م(.

 

  ٢ُ٘ ؤو ؤ٦ثر)م(. 5ؤلٛاػ م٩ىهت مً ٨ًمل ؤلٗاب  ب-9

 ٖلى حؿغ الجبا٫)م(. ث-9
ً
 وبًابا

ً
 بإلٗاب مُٗىت مً مغا٤ٞ اللٗب )مثا٫ : ًتزخل٤ ٖلى الؼخل٣ُت مغاث ٖضًضة ومً زم طهابا

ً
  ًلٗب مغاعا

  ًغ٧ل ال٨غة لؤلمام جل٣اثُا)م(. ر-9

  ص(30صْائٔ )مثاٛ: ًتزخلٔ نلى الؼخلُٓت، ًخإعجح( )م.م: 5ًلهب نلى مغأَ ألالهاب مً نلى ؤعغُت اللهب مضة  م-9

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 Met )ًدبو( اإلاؿخىي الثاوي –لهب مؿخٓل  اإلاهاعة

  ًلٗب بإ٣َم ألالٗاب خؿب جهمُمها )مثا٫: ُٖض اإلاُالص، ؤواوي الكاي( )م(. ؤ-10

ً باللٗب ب٣غبه )م(. ب-10   ٌؿمذ لؤلزٍغ

ً في بجمام لٗبت حماُٖت )مثا٫ خىى الغمل، جغ٦ُب اإلا٨ٗباث(. ث-10 بت في اإلاكاع٦ت م٘ ؤَٟا٫ آزٍغ   ًٓهغ ٚع

ً ٖضم بٞؿاص ما ًغ٦به مً م٨ٗباث ؤو ما حمٗه مً لٗب )م(.ًُلب مً  ر-10   آلازٍغ

  ٨ًمل اللٗب ختى م٘ ٣ٞضان ؤخض ؤحؼاء اللٗبت )م(. ج-10

  ٌؿاٖض في الخ٣اٍ ؤو حم٘ ألالٗاب بٗض الاهتهاء مً وكاٍ مٗحن بٗض جدٟحزه مً ؤخض البالٛحن )م(. ح-10

  ؤؾٓم لهب مسخلُت )م(. 5ًجمو ألالهاب اإلا٘ىهت مً ؤحؼاء مخهضصة لـ  م-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  Met ؾلٕى حماعي ولهب حماعي اإلاهاعة 

ٟا٫ وهى ًخدضر مغجحن )م(. ؤ-6   ًىاْغ ؤخض ألَا

ٟا٫ ؤزىاء اللٗب بٗض جدٟحز البالٛحن ٖلى طل٪ مغجحن )م(. ب-6   ًلخ٤ بإخض ألَا

  ص٣ُ٢ت )م(. 2ًجلـ م٘ ؤَٟا٫ في وكاٍ حماعي )مثا٫: مىؾ٣ُى( صون ؤن ًبضي ؾلى٥ متهىع مضة  ث-6

ً )مثا٫ ًجز٫ مً ٖلى الخلت( بٗض جدٟحز  البالٛحن ٖلى طل٪ مغج ر-6   حن )م(.ٌكاع٥ في لٗب بضوي م٘ ؤَٟا٫ آزٍغ

ٟا٫ في مثل ٖمغه )م(. ج-6  ؾلى٦ُاث مسخلٟت أَل
ً
  ًدا٧ي جل٣اثُا

 مو ؾُل في مثل نمغه مغجحن )مثاٛ: صَو الهغبت، ؤلامؿإ بالُض( )م.م:  م-6
ً
 بضهُا

ً
  ص(30ًبضي جُانال

   

  )ٝ(.مغاث )مثا٫: ًُلب ٨ٗ٦ت مً ؾاعة(  5ًُلب مً ؤَٟا٫ في ؾىه بٗض جدٟحز البالٛحن ٖلى طل٪  ؤ-7

ٟا٫ في ؾىه ؤو ال٩لماث التي ًهضعها بٗض جدٟحز البالٛحن ٖلى طل٪ مغجحن)مثا٫: ماطا ٢ا٫؟( )ٝ( ب-7   ٣ًلض نىث ؤخض ألَا

ً في اللٗب مغجحن )م(. ث-7   قاع٥ ؤَٟا٫ ؤزٍغ

 لُٟل آزغ في مثل ٖمغه مغة واخضة )م(. ر-7
ً
  ٌٗغى جل٣اثُا مدٟؼا

 )مثاٛ: صوعي، اصَهني، ؤهكغ، حهاٛ( )م.م:  5ًؿلب مً ؤؾُاٛ في مثل نمغه  م-7
ً
  ص(.60مغاث جلٓائُا

   

ً جل٣اثُا بُضه ؤو بال٨الم مغة واخضة )م(. ؤ-8   ًديي ؤزٍغ

  ٣ًلض خغ٦ت واؾخٗما٫ َٟل في مثل ٖمغه ألصواث اللٗب مغجحن )م(، ب-8

ٟا٫ في ٖمغه بٗض جدٟحز مً البالٛحن مغجحن )مثا٫:  ث-8   ؤُٖه الؿُاعة( )ٝ./م.(ٌؿخجُب لُلباث ألَا

 ٧لماث ؤخض ؤ٢غاهه مغجحن )م(. ر-8
ً
  ًدا٧ي جل٣اثُا

  ص(30صْائٔ صون مدُؼاث مً البالًحن )م.م:  3ًىسغؽ في لهب احخماعي مؿخمغ مو ألاؾُاٛ في نمغه مضة  م-8

   

ٟا٫ في ٖمغه في ججمُ٘ ألالٗاب مغة واخضة )مثا٫: جغ٦ُب  ؤ-9  ؤخض ألَا
ً
  اإلا٨ٗباث( )م(.٣ًلض جل٣اثُا

ٟا٫ في ٖمغه ٖىضما ًُلبىن مىه لٗبت ما مغجحن)مثا٫: ؤُُٖني الكاخىت( )ٝ.)م(. ب-9   ٌؿخجُب لُلباث مً ألَا

ٟا٫ في ٖمغه ٖىضما ًُلبىن مىه ال٣ُام بدغ٦ت ما مغجحن)مثا٫: اصٞٗني( ) ٝ. /م( ث-9   ٌؿخجُب لُلباث مً ألَا

ٟا٫ في ٖمغه  ر-9   ٖىضما ًُلبىن مىه الخى٠٢ ًٖ ؾلى٥ مٗحن مغة واخضة )مثا٫: جى٠٢ ًٖ صٞعي( )ٝ./م(ٌؿخجُب لُلباث مً ألَا

 اإلاؿاٖضة مً ؤخض البالٛحن مغة واخضة )م(.  ح-9
ً
  ًُلب جل٣اثُا

ٟا٫ في مثل ٖمغه بٗض جدٟحز البالٛحن مغجحن)مثا٫: ها هي ؾُاعج٪ ( )م(. ج-9   ًض٫ ٖلى بٌٗ ألالٗاب التي ٢ض جُٟض ألَا

 لؿلباث مً ألاؾُاٛ في مثل نمغه  م-9
ً
ض الٓؿاع( )ٍ./م(. 5ٌؿخجُب جلٓائُا   مغاث )مثاٛ: حغوي في الهغبت، ؤٍع

  
 

 

ٟا٫ في ٖمغه اجبإ الخٗلُماث مغجحن )مثا٫ : ي٘ الضعاحت هىا()م(. ؤ-10  مً ألَا
ً
  ًُلب جل٣اثُا

ً الاهدباه إلاا ٌكض اهدباهه )مثا٫:  ب-10  مً ؤزٍغ
ً
  اهٓغ بلى هظا ( )م(.ًُلب جل٣اثُا

ً الاهدباه للؿلى٥ الظي ب٣ىم به مغجحن )مثا٫: عا٢بني()م(. ث-10  مً ؤزٍغ
ً
  ًُلب جل٣اثُا

 ؤخمض( )م(. ر-10
ً
  ًُلب مً ؤَٟا٫ مً مثل ٖمغه الاهدباه له مغجحن)مثا٫: مغخبا

ٟا٫ في ٖمغه للضعاحت ؤو الؿُاعة مغجحن)م(. ج-10  ٢ُاصة ألَا
ً
  ٣ًلض جل٣اثُا

ت في ألالهاب. .إلخ مغجحن)مثاٛ: حهالىا، هُا هدُغ خُغة( )م.م:  م-10  مً اؾُاٛ في مثل نمغه اإلاشاٖع
ً
  ص(60ًؿلب جلٓائُا



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

ُت  اإلاهاعة  ٗاة خٖغ   Met اإلاؿخىي الثاوي –مدا

  ًدا٧ي ٖملُت خغ٦ت الىٟش مغجحن )مثا٫: ٣ٞاٖاث، قم٘، بالىهاث( )ٝ( ؤ-6

، اقاعة بعجاب ؤخؿيذ، اؾب٘ ٖلى الكٟخحن انمذ()ٝ/م(. 5ًدا٧ي  ب-6
ً
  اًماءاث / خغ٧اث قاجٗت )مثا٫: هؼ ال٨خٟحن اؾخهجاها

  ًدا٧ي ٢لب نٟدت في ٦خاب )ٝ(. ث-6

 ؤو لٗبت مُٗىت مً ن٠ مً  5ًدا٧ي  ر-6
ً
 مجؿما

ً
  )مثا٫: ًدا٧ي خغ٦ت اخخًاهجغو مً ن٠ به صمُت وحغو )ٝ(. 2خغ٧اث مؿخسضما

  ٖىانغ مسخلٟت بلى ؤحؼاء )ٝ(. 5ًدا٧ي ازغاج ج٣ؿُم  ج-6

ٗاث جخؿلب ازخُاع مجؿم مهحن مً ضِ )مثاٛ: ًسخاع نطا الؿبل مً ضِ ًػم ٖظلٚ بّى وحغ  10ًداٗي  م-6 داٗي خغ ؽ، ٍو

ت الؿبل )ٍ(.  خٖغ

 

   

  ؾلى٦ُاث لٗب في البِئت الُبُُٗت)مثا٫: ًضٝ ؾُاعة ؤؾٟل اإلاغجٟ٘( )ٝ( 3ًدا٧ي  ؤ-7

  ًدا٧ي ؾلى٦حن مً زُىجحن )مثا٫: ًلمـ الغؤؽ وال٨خٟحن( )ٝ/م(. ب-7

 قاهضه ٖبر الخلٟاػ ؤو ؾمٗه ٖبر اإلاظًإ ) مثا٫: الغ٢و،  ث-7
ً
 ؾلى٧ا

ً
  الىِ( )م(ًدا٧ي جل٣اثُا

  9حٗبحراث للىحه )مثا٫: ج٣بُل، ٞخذ الٟم، اٚال١ الُٗىحن( )ٝ 5ًدا٧ي  ر-7

 مضة  ح-7
ً
ب )ٝ( . 24ًداٞٔ ٖلى ؾلى٥ ج٣لُض / مدا٧اة م٨دؿب خضًثا   ؾاٖت صون جضٍع

 بك٩ل صخُذ مً املخاولت ألاولى )ٝ/م( ج-7
ً
 حضًضا

ً
  ًدا٧ي ؾلى٧ا

  )مثا٫: اإلاص ي ٖلى انبٗحن، الغ٢و باألنب٘( )ٝ(.ؤمثلت للٗب باألنب٘  5ًدا٧ي  ر-7

ٗاث صُْٓت نىضما ًدُؼ لظلٚ اَهل هظا )مثاٛ: هؼ ألاضابو، ْغص، نمل ْبػت، نمل َغاشت( )ٍ(. 10ًداٗي  م-7   خغ

   

  زىان )ٝ(. 10خغ٧اث في ازخُاع زال٢ت مضجه  5ًدا٧ي  ؤ-8

  ًدا٧ي عؾم صاثغة في مى٢ٗحن مىاؾبحن )ٝ(. ب-8

  ؤوكُت مبخضٖت )مثا٫: وخل، نب الكاي، بَال١ قب٩اث الٗى٨بىث( )ٝ(. 5ًدا٧ي  ث-8

  ر-8
ً
  خغ٧اث ص٣ُ٢ت )خٝغ و ٞىىن( )مثا٫: ٢ُ٘، له٤، عؾم( )م(. 5ًدا٧ي جل٣اثُا

الؿم٪ مً مهاعاث اؾخمإ مً زال٫ الاهخ٣ا٫ مً املخا٧اة بلى الاؾخمإ )مثا٫: ًخٗلم الُٟل ٠ُ٦ ًغمي نىاعة نُض  ٨ً5دؿب  ج-8

 زال٫ اْهاع ٦ُُٟت ٞٗل طل٪ ومً زم احباعه لٟٗل ألامغ ُٖىه( )ٝ(

 

ً ؤزىاء ال٣ُام بيكاَاث ًىمُت في مى٢ٟحن مسخلٟحن )مثا٫: ن٠ ؤو جغجِب، حغ الٗغبت( )م( ح-8   ًدا٧ي ؤَٟا٫ ؤزٍغ

 )مدا٧اة مخإزغة( )مثا٫ عف اإلااء( ر-8
ً
  ٨ًغع ؾلى٥ مطخ٪ قاهضه مؿب٣ا

ؤحؼاء نىض الخدُحز نلى طلٚ، اَهل هظا )مثاٛ: جطُُٔ، ُْؼ، إلاـ ألالهاب،  3اؾاث مسخلُت م٘ىهت مً وش 10ًداٗي  م-8

غ( )ٍ(. الخٓاؽ غ وهؼ الؿٍغ  صمُت ووغهها في الؿٍغ

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

ُت  اإلاهاعة  ٗاة خٖغ   Met اإلاؿخىي الثاوي –مدا

  صعامي ٣ًىم بها ٢غهاثه في مى٢ٟحن مسخلٟحن)ٝ(. –ًدا٧ي وكاٍ لٗب احخماعي  ؤ-9

  ب-9
ً
ً ًٟٗلىن طل٪( )م( 5ًدا٧ي جل٣اثُا   ؾلى٦ُاث في وكاٍ حماعي )مثا٫: ًجلـ ٖىضما ًغي ؤَٟا٫ ؤزٍغ

 بالؿ٨ب في ٧ىب و مً زم الكغب ( )ٝ/م( 10ًدا٧ي  ث-9
ً
  وكاَاث م٩ىهت مً حؼثُحن )مثا٫: ٣ًىم اٞترايُا

ت زم ببِء ) ر-9 ت زم ببِء( )ٝ(5ًدا٧ي هٟـ الؿلى٥ بؿٖغ  بؿٖغ
ً
  ؾلى٦ُاث( )مثا٫: الُضًً ٖالُا

  م-9
ً
  هؿِ، زلو الحظاء( )م(.مهاعاث نملُت في البِئت الؿبُهُت مثاٛ: ألاٗل ًاإلالهٓت، اعجضاء اإلا 5ًداٗي جلٓائُا

   

  ًدا٧ي /اوكاء بىاء باؾخسضام ألالٗاب املخههت لظل٪ )مثا٫: اإلا٨ٗباث....الخ( )ٝ./م.( ؤ-10

  مهاعاث ٖملُت للٗىاًت بالىٟـ )مثا٫: جى٠ُٓ ألاؾىان، ٚؿل الىحه، لبـ الخظاء( )ٝ./م.( 5ًدا٧ي  ب-10

  الُىمُت )مثا٫: اٖضاص اإلااثضة، ٦يـ ألاعى()ٝ./م.( وكاَاث ٖملُت جخُلب مهاعاث الخُاة 5ًدا٧ي  ث-10

  ًٓهغ مدا٧اة مخإزغة لؿلى٥ بالٜ في اللٗب) مثا٫: ٢ُاصة ؾُاعة، َباٖت( )م.( ر-10

 ؾلى٧ 50ًدا٧ي  ج-10
ً
 خغ٦ُ ا

ً
 مسخلٟ ا

ً
  ٖىض الُلب )ٝ./م.( ا

ي حضًض ًٓىم بها البالًىن بىاؾؿت ؤو صون اؾخسضام املجؿماث  م-10 ٙان( ؤي وشاؽ خٗغ   ًداٗي) ؤو ًداٛو ْضع ؤلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 اإلاؿخىي الثاوي -اؾخجابت ؾمهُت بىاء نلى الىقُُت الشٙل، الطىِ  اإلاهاعة

 )مالخكت: ًبضؤ هظا الٓؿم مً اإلاؿخىي الثاوي(

 

  ()ن.(---ؤنىاث مسخلٟت جهضعها الخُىاهاث ) مثا٫: مُى نىث ٫5  3ًسخاع خُىان مً نى٠ مً  ؤ-6

 ًسخاع ٚغي ب-6
ً
  ()ٝ.(---ؤنىاث مسخلٟت هظه ألاقُاء ) مثا٫: جىوث، جىوث نىث ٫5  3مً نى٠ مً  ا

  ( )ٝ.(---اٚاوي مسخلٟت لها ٖال٢ت بهظه الٗىانغ ) مثا٫: العجالث ٖلى ٫5 3ًسخاع ٖىهغ مً نى٠ مً  ث-6

ؿلب مً الؿُل ؤن نىاضغ ال حشغب وال جؤ  4)جدخىي  5ؤؾهمت ؤو ؤشغبت مسخلُت نىض نغغها في ضِ مً  5ًسخاع  م-6 ٗل( ٍو

 ً٘مل لُكُ
ً
 )ٍ.( ----وحشغب ----ؤهذ جإٗل ا

 

   

  ()ٝ.(-----حمل ب٦ما٫ مسخلٟت جدخىي ٖلى ٞٗل )مثا٫: ؤهذ جىام في  ٫5  5ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً  ؤ-7

  ()ٝ.(----٧لماث مترابُت مٗا )مخالػماث( )مثا٫: خظاء و ٫5 5ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً  ب-7

  بك٩ل ٨ٖـ زمؿت مخالػماث لُٟٓت )مثا٫: خظاء ، حىاعب()ٝ.(٨ًغع  ث-7

ُٟت والك٩ل والهى٠ ٫ وٛماث نىث مسخلٟت )ٝ.( 10ٌُٗي  ر-7   بحاباث بىاء ٖلى الْى

ب )مثا٫: هُا هجلـ ٖلى 10ٌُٗي  ج-7 ُٟت والك٩ل والهى٠ ٫ حمل صون جضٍع ، خان الى٢ذ للجلىؽ ---بحاباث بىاء ٖلى الْى

 ( )ٝ.(---ٖلى

 

  بحاباث بىاء ٖلى الىُْٟت والك٩ل والهى٠ ٫ نىعجحن ؤو مجؿمحن مسخلٟحن ) مثا٫: خظاثحن مسخلٟحن( )ٝ./م.( 10ٌُٗي  ح-7

حمل إٖماٛ مً ؤي هىم بىاء نلى الىقُُت والشٙل والطىِ )مثاٛ: ؤهذ  25ٛ 8ًسخاع الهىطغ الصحُذ مً ضِ مً  م-7

 ( )ٍ.(---ججلـ نلى

 

   

  ()ٝ.(----حمل ب٦ما٫ )مثا٫: اهذ جغؾم ب ٫10  8مً ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ ؤ-8

  )ٝ.(----هجض العجالث ٖلى حمل ب٦ما٫ )مثا٫: ٫10  8ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً ب-8

  ()ٝ.(----حمل ب٦ما٫ )مثا٫: هٕى الخُىان هى ٫10 8ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً ث-8

  )ٝ./م.(حمل ب٦ما٫ )مثا٫: ماطا جإ٧ل؟(  ٫10 8ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً ر-8

  حمل ب٦ما٫ ) مثا٫: ؤي هظه ال٩اثىاث ًُحر؟ ( )ٝ./م.( ٫10  8ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً  ج-8

كاف؟( )ٝ./م.( ٫10  8ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ مً  ح-8   حمل ب٦ما٫ ) مثا٫: مً ًبني ألٖا

ب؟؟ ؤي ؾؤاٛ ًبضؤ ب ماطا، ؤي ، مً)مثاٛ:  25ؤو مً ٖخاب، ٛ  10ًسخاع الهىطغ الصحُذ مً ضِ مً  م-8 ماطا جٓىص/جٖغ

 (؟( )ٍ.(زبالحُىاهاث ًيخج ؟ مً ًم٘ىه الىـ )الى 

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 اإلاؿخىي الثاوي - اؾخجابت ؾمهُت بىاء نلى الىقُُت الشٙل، الطىِ اإلاهاعة

 )ًدبو( )مالخكت: ًبضؤ هظا الٓؿم مً اإلاؿخىي الثاوي(

 

ت مؿب٣ت بالهى٠  مً زال٫ بُٖاء  ؤ-9 ــــ  5ًبضي مٗٞغ   ؤنىاٝ )ٝ(. 10ؤمثلت ) مثا٫: خُىاهاث مسخلٟت( لــ

  في ؤ٢ل مً ص٣ُ٢ت واخضة ) َال٢ت( )ٝ(.  10بحاباث ؾمُٗت مٗغوٞت في ن٠ مً  10ًهضع  ب-9

، ماطا جإ٧ل؟( لــــــ ث-9
ً
  ٖىانغ مسخلٟت.  10ًسخاع ٖىهغ بٗض ؾااله ًٖ ش يء باؾخسضام حملخحن مسخلٟخحن )مثا٫: حض َٗاما

 مً ن٠ مً  ر-9
ً
  ؤؾئلت جبضؤ ب " اًً" )مثا٫: ؤًً هجض الخلُب؟ ( )ٝ(.  10لــــ 10ًسخاع ٖىهغ ؤ

  بحاباث ؾمُٗت في بِئت َبُُٗت )ٝ(. 10ًبضي  ج-9

 بالظي ًيخج؟ ما  35بهض إنؿاء  1ًسخاع نىطغ  م-9
ً
حمل مسخلُت نً ٗل نىطغ نىض نغغه بشٙل مؿخٓل )مثاٛ: حض خُىاها

 )ٍ( 25الظي ًملٚ مسالب؟ ( لـــــ
ً
 نىطغا

 

   

 جلبؿه في ٢ضمُ٪؟ ( لـــــــ  10ًسخاع ٖىهغ مً  ؤ-10
ً
ُٟت )مثا٫: حض قِئا   ٖىهغ )ٝ،مم(. 25ٖىض بُٖاءه الهى٠ والْى

 مً ن٠ مً  ب-10
ً
 بإحىدت( لــــ 10ًسخاع  ٖىهغا

ً
 )ٝ، م(.  25ٖىض بُٖاءه الهى٠ والك٩ل )مثا٫: حض خُىاها

ً
  ٖىهغا

  ًٓهغ بحاباث ؾمُٗت ٚحر م٨دؿبت / حضًضة في البِئت الُبُُٗت )ٝ(  ث-10

ب )  مثا٫: هل جغي ٞا٦هت خمغاء اللىن( )ٝ(.  25ًخٗٝغ ٖلى  ر-10   مهمت حضًضة جخ٩ىن مً حؼثحن صون جضٍع

  ج-10
ً
  بحاباث ؾمُٗت )مثا٫:  ًدًغ م٨يؿت بٗض ؾماٖه هىا٥ ؤوؾار ٖلى ألاعى ( )ٝ(  5ًهضع جل٣اثُا

 نً الهىطغ  بيؿبت  م-10
ً
 مثا0ٛمً املحاوالث التي ًٓىم بها  50ًجُب جلٓائُا

ً
 ًغي ضُا

ً
: ًٓٛى لٙلب نىض ؾمو حملت حض خُىاها

 ًػم ضىعة لٙلب( )ٍ،م(.
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 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 اإلاؿخىي الثاوي  -ما بحن ال٘الم   اإلاهاعة

 )مالخكت: هظا الٓؿم ًبضؤ مً اإلاؿخىي الثاوي(

 

  مً الخُىاهاث ؤو املجؿماث )مثا٫: ال٩لب ٣ًى٫.......  البى١ ٣ًى٫........ ( )ٝ( 2ٌُٗي نىث ًهضعه  ؤ-6

  مً الخُىاهاث ٖىض ؾمإ ألانىاث التي ًهضونها ) مثا٫: مُى ٣ًىلها.......( )ٝ( 2ٌُٗي ؤؾماء  ب-6

  مسخلٟتؤٚان  ٨ً5مل  ث-6

  ٨ًمل م٣اَ٘ لُٟٓت جًم وكاَاث حؿلُت ر-6

  مثاٛ:  ) ؤيان، ؤلهاب احخمانُت، ؤضىاث خُىاهاث......( )ٍ(0حمل ؤٖمل الُغاى مً ؤي هىم  10ً٘مل  م-6

   

  حمل خؿب الؿُا١ )مثا٫: ؤهذ جىام في......( )ٝ( ٨ً5مل  ؤ-7

غ٥ ؤهذ جظهب ٫......( )ٝ( حمل خؿب الؿُا١ ٖىض ٨ٖؿها 5ًجُب بك٩ل صخُذ ًٖ  ب-7   )في ؾٍغ

  حمل زاعج الؿُا١ )مثا٫: ؤهذ حٛؿل.......( )ٝ( ٨ً5مل  ث-7

ت ب  ر-7 ت( ٖىض جىاحضه في م٩ان ؤو خىاعة م٘ شخو بالٜ )ٝ، م(  10ًبضي مٗٞغ   بحاباث ما بحن ال٨الم ) خىاٍع

  ٌهؿي لاؾم ألاٛو نىض ؾؤاله ما اؾمٚ؟ )ٍ(. م-7

   

  ٌُٗي بحابخحن ًٖ ألا٧ل والكغب )مثا٫: ؤهذ جإ٧ل ........، ؤهذ حكغب .....) ٝ(  ؤ-8

  عؾم( )مثا٫: ماما و .......( )ٝ(  –مخالػماث ) اعؾم  ٨ً5مل  ب-8

  ؤٚان جخ٩ىن مً ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر ) في اإلا٣ُ٘ الىاخض( ) ٝ، م(.  ٨ً5مل   ث-8

ت بــــ  ر-8 ـــــ حمل 10ًبضي مٗٞغ   ب٦ما٫.  بحاباث لـ

  حمل إٖماٛ مسخلُت ) ال حشمل ألاياوي( )مثاٛ: ؤهذ جإٗل....... ، ؤهذ جىام في......... ، خظاء و ......( ) ٍ(.  25ً٘مل  م-8

   

  اؾم( مثا٫: ؤهذ جغ٦ب.... ، ؤهذ جلٗب في ....... ( )ٝ( –حمل بة٦ما٫ مسخلٟت )ٞٗل  ٨ً10مل  ؤ-9

 ) صون جدٟحزاث لُٟٓت بياُٞت (   ب-9
ً
ت / جباصلُت. )م( 2ًهضع جل٣اثُا   بحابت خىاٍع

ـــ ماطا  10ًجُب ًٖ  ث-9  ؤؾئلت مسخلٟت جبضؤ  بـ
ً
  بالٟٗل )مثا٫: ماطا جٟغش ي؟( )ٝ( مبخضثا

 ؤؾئلت مسخلٟت جبضؤ ب ماطا مبخض 10ًجُب ًٖ  ر-9
ً
  باالؾم) مثا٫: ماطا في مسؼن الخبىب( )ٝ( ثا

  ٖىضما ًخم ؾااله ماطا جإ٧ل ) ؤو حكغب( ٌُٗي بحابخحن ل٩ل زاهت  )ٝ(.  ج-9

 ) عص مٗغوٝ، مسؼن( )مثا٫: ٖىضما  ًخم َلب مىه بُٖاء اؾم خُىان ًجُب  5ٌُٗي  ح-9
ً
بحاباث حضًضة لـؤلؾئلت التي حٗلمها مؿب٣ا

ب ٖلى ؤلاحابت صب  الُٟل بــــ " صب" مً اإلاغة ألاولى صون جضٍع

 

  ؾؤاٛ مسخلِ ًبضؤ بــــ )ماطا( )مثاٛ ماطا جُغش ي( )ٍ( 25ً ًجُب ن م-9

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-18تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 اإلاؿخىي الثاوي  -ما بحن ال٘الم   اإلاهاعة

 )ًدبو( ًبضؤ مً اإلاؿخىي الثاوي()مالخكت: هظا الٓؿم 

 

  ؤؾئلت مسخلٟت جبضؤ ب " ؤًً" مثا٫ ) ؤًً م٣اَ٘ الُٟضًى زانخ٪؟( )ٝ( 5ًجُب ًٖ  ؤ-10

  ؤؾئلت مسخلٟت جبضؤ ب " مً"  مثا٫: )مً مضعؾ٪؟( )ٝ( 5ًجُب ًٖ  ب-10

 ٚحر م٨دؿبت ٖضص  ث-10
ً
  ؤخض ما ألا٢دىان" )ٝ()مثا٫: ًجُب بــــ ػهغة ٖىضما ٣ًى٫  2ًٓهغ / ًبضي عصوصا

  ؤؾئلت مسخلٟت جخٗل٤ بالىٕى ) مثا٫: الخُىاهاث التي جدبها؟ ما هي ألالٗاب التي جدبها( )ٝ( 10ًجُب ًٖ  ر-10

 ) مثا٫: ما هظا؟ ما لىهه؟ ( )ٝ(  10ًجُب ًٖ ؤؾئلت جخٗل٤ باالؾم واللىن خُث حكمل  ج-10
ً
  ٖىانغ مغثُت حُضا

ُٟت ) مثا٫: ماطا جٟٗل بالٟغقاة )ٞغقاة ألاؾىان( )ٝ(ؤؾئلت جخٗل 10ًجُب ًٖ  ح-10   ٤ بالْى

  ر-10
ً
  َلباث جيكإ باألؾاؽ ًٖ خىاع ما ) مثا٫: ألاب ٣ًى٫ الجى خاع، الُٟل ًغص ٞلىظهب للؿباخت؟ )ٝ، م(.  5ًهضع جل٣اثُا

 مسخلُت ًبضؤ ب " مً" ؤو " ؤًً" )مثاٛ: مً ضضًٓٚ؟ ؤًً  25ًجُب نً  م-10
ً
  عؾالخٚ؟ ( )ٍ(ؾؤلا
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 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 اإلاؿخىي الثاوي  -الغوجحن الطُي واإلاهاعاث غمً املجمىنت اإلاهاعة

 اإلاؿخىي الثاويمالخكت: ًبضؤ هظا الٓؿم مً 

 

  ًخ٠ُ٨ م٘ خالت الاهٟها٫ ًٖ الىالضًً )مثا٫: ال ًب٩ي ٖىضما ٌٛاصع الىالضان( )م(. ؤ -6

 مضة ص٣ُ٢ت ( )م(.  ب-6
ً
  ًجلـ لخىاو٫ وحبت زُٟٟت ؤو ٖلى َاولت الٛظاء ٖىض ًخم جدٟحزه بضهُا

 )م(.  ث-6
ً
ً ٖىضما ًخم جدٟحزه بضهُا   ًه٠ُ م٘ ؤَٟا٫ آزٍغ

 لجم٘ مؿئىلي الٟهل )م(ًٓهغ  ر-6
ً
 ٖاما

ً
  امخثاال

  ًجلـ لخىاٛو وحبت زُُُت ؤو نلى ؾاولت الًظاء مو املجمىنت صون إبضاء ؤي ؾلٕى ؾلبي مضة صْائٔ )م(.  م-6

   

  ال ًداو٫ الابخٗاص ًٖ َٟل في ٖمغه ٖىضما ًجلـ بجىاعه )م(.  ؤ-7

 ولُٟٓت )م(.  ب-7
ً
ا   ًً٘ الخاحُاث الصخهُت في اإلا٩ان اإلاىاؾب )مثا٫: م٠ُٗ نىضو١ الُٗام ، خ٣ُبت( م٘ جدٟحزه ًضٍو

ً بٗض بُٖاثه مدٟؼاث لُٟٓت ٣ِٞ )م( ث-7 جلـ ٖلى الُاولت م٘ ؤَٟا٫ آزٍغ   ًظهب ٍو

  ًخٗاون ٖىض ٚؿل الُضًً بٗض ج٣ضًم اإلاؿاٖضة له )م(. ر-7

  لبي ججاه َٟل في مثل ٖمغه ٖىضما ًجلـ بجىاعه )م(.ال ٌكٕغ بؿلى٥  ؾ ج-7

 )م(. م-7
ً
 واخضا

ً
 لُكُا

ً
إحي إلي الؿاولت بهض إنؿاءه مدُؼ ا ٙانها اإلاىاؾب ًطؿِ ٍو   ًػو الحاحُاث الصخطُت في م

   

ت بٗض جدٟحزه لُٟٓت ٣ِٞ )م(. ؤ-8 ت صاثٍغ   ًظهب للجلىؽ في مجمٖى

 ٣ِٞ )م(ًظهب للجلىؽ ٖلى الُاولت ؤو ٖمل  ب-8
ً
  بٗض جدٟحزه لُٟٓا

  ًيخٓغ ؤزىاء حلىؾه ٖلى الُاولت صون إلاـ ؤي ؤٚغاى ختى ٌؿمذ له بظل٪ )م(. ث-8

 )م(.  ر-8
ً
ت مضة ص٣ُ٢خحن صون ببضاء ؤي ؾلى٥ مىضٞ٘ ؤو بُٖاء جدٟحزاث للب٣اء حالؿا ت صاثٍغ   ًجلـ في مجمٖى

  ًضوي واخض ال ؤٖثر )م( الخىٓالث بحن اليشاؾاث الطُُت بىاؾؿت مدُؼ لُكي ؤو  م-8

   

 ٣ِٞ )م(. ؤ-9
ً
  ًإحي للضازل بٗض الٟىعؾت بٗض جدٟحزه لُٟٓا

 ٣ِٞ )مثا٫: لٗبت َا١ َا١ َا٢ُت، ؤو ال٨غاس ي( )م( ب-9
ً
  ٌكاع٥ في ؤوكُت خغ٦ُت ؤو ٚىاثُت حماُٖت بٗض جدٟحزه لُٟٓا

 باؾخسضام املجؿماث ؤو اللٗاب ث-9
َ
 خغ٦ُا

ً
  ًدا٧ي وكاَا

 ٣ِٞ. ر-9
ً
ت بٗض جدٟحزه لُٟٓا   ٌٛني ؤٚاوي م٘ املجمٖى

  صْائٔ صون إبضاء ؤي ؾلٕى مىضَو ؤو مداولت جٕغ املجمىنت )م(.  5ًجلـ في مجمىنت ضًحرة مضة  م-9
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 )ًدبو( اإلاؿخىي الثاوي  -الغوجحن الطُي واإلاهاعاث غمً املجمىنت اإلاهاعة

 مالخكت: ًبضؤ هظا الٓؿم مً اإلاؿخىي الثاوي

 

 ٣ِٞ )م(. ؤ-10
ً
ً٘ بٌٗ الٗىانغ في ال٣مامت بٗض جدٟحزه لُٟٓا   ًإزظ نِىُت ؤو ؤَبا١ بلى الخىى ٍو

 ٣ِٞ )م(.  ب-10
ً
  ًدًغ الُٗام بٗض جدٟحزه لُٟٓا

ت )م(. ث-10   ًً٘ خ٣ُبت الٓهغ، نىضو١ الُٗام،ؤو اإلا٠ُٗ في م٩اهه اإلاىاؾب بٗض صزىله اله٠ بٗض جدٟحزه مً املجمٖى

ٟخذ مٗٓم وحباث الٛظاء بك٩ل مؿخ٣ل)م(.  ر-10   ًسغج ٍو

 في بِئت حماُٖت مغجحن في حلؿت مضتها ج-10
ً
  مضتها )م( 5ًخجاوب لُٟٓا

ت مغجحن في حلؿت مضتها  ح-10 ٟا٫ في ٖمغه ؤزىاء ٢ُامهم بالٛىاء يمً املجمٖى   ص٢اث٤ ( )م(.  5ًدا٧ي ألَا

  ًجلـ ٖلى ٦غس ي اإلاغخاى صون ؤي ؾلى٥ ؾلبي ٖىض جدٟحزه )م(  ر-10

جُب نً  50صْائٔ ًىدبه إلى اإلاهلم نلى مضاع  10ًجلـ في مجمىنت ضًحرة مضة  م-10 ذ الجلؿت ٍو مً ؤؾئلت  5% مً ْو

 اإلاهلم )م( 
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ُب اللًىي  اإلاهاعة  اإلاؿخىي الثاوي  -التٖر

 مالخكت: ًبضؤ هظا الٓؿم مً اإلاؿخىي الثاوي

 

   

  ؤؾئلت ًمً٘ َهمها مً ْبل ؤشخاص بالًحن خُث ال ًغون الًغع الظي ٌؿإٛ نىه )ٍ(. 10ًىؿٔ الؿُل بـــ  م -6

   

  ٌؿخسضم ٧لماث ًم٨ً الخٗٝغ بليها ؤ٦ثر مً اللٛت الخانت به )م(.  ؤ-7

  حمل صون "ٞهم" ٧ل ٧لمت) مثا٫: بنها ٢ُت، هل هظهب لغ٧ىب الضعاحت؟( )م( 3- 2ًهضع مً  ب-7

ت ٦المُت جهل بلى  ث-7   ٧لمت ) حمُ٘ الخهيُٟاث الؿاب٣ت ما ٖضا ألانىاث )ٝ،م(.  50ًمخل٪ خهُلت لٍٛى

ت ؾمهُت جطل إلى ًمخلٚ  م-7   ٗلمت ) مثاٛ: ؤإلاـ ألاهِ، حض اإلاُاجُذ( ) ٍ( 100خطُلت لًٍى

   

  مثا٫: ال٨ثحر مً الضٚضٚت( )ٝ، م(.  0ًهضع َلباث جخ٩ىن ٧لمخحن  بهضٝ لخ٨غع  ؤ-8

  م(.ًهضع َلباث ؤو ؤؾئلت )اؾم ٞٗل( ؤو )ٞٗل ، اؾم( جخ٩ىن مً ٧لمخحن )مثا٫: نب الٗهحر، الُٟل ًب٩ي( )ٝ،  ب-8

 )م( ث-8
ً
 مغجٟٗا

ً
ؿخسضم نىجا   ًًبِ صعحت لهىث ًٖ ألامغ ) مثا٫ يهمـ َو

  ب٣ًاٖاث ؤو وٛماث ؤو صعحاث نىجُت مسخلٟت  10ًهضع  ر-8

ؤلُاف مسخلُت م٘ىهت مً ٗلمخحن ٗل ًىم حشمل حمُو الخطيُُاث ما نضا اإلآاؾو الطىجُت ) مثاٛ: ؾلب،  10ًطضع  م-8

 ؾؤاٛ( )م(. 

 

   

  ًهضع بك٩ل زابذ الخغوٝ الؿا٦ىت ألاولى مً ال٩لماث )م(.  ؤ-9

  ًهضع  َلباث جخ٩ىن مً ٧لمخحن ويهضٝ مً زاللها بلى الخٗبحر ًٖ اإلال٨ُت ) ٨ٗ٦تي، بهه لي( )ٝ،م( ب-9

ٌ ) مثا٫: ال خظاء ، ال ش يء( ) ث-9   م(ًهضع َلباث جخ٩ىن مً ٧لمخحن ويهضٝ مً زاللها بلى الخٗبحر ًٖ الىٟي ؤو الٞغ

ً ٧لمت ؤو حملت حضًضة ) مثا٫: ألامحرة خال( )م( ر-9   ًغ٦ب  ٧لمخحن لخ٩ٍى

 نغوغُت مسخلُت مثل )ؤلآًام، الشضة، الخىًُم( في  م-9
ً
ٙاال مىاِْ مسخلُت في ًىم واخض ) مثاٛ: ًػو شضة نلى  5ًطضع ؤش

اث مهُىت مثاٛ: إهه لي!( )م(  ٗلماث مهُىت في ؤْو

 

   

 منها ٖىض الُلب ل٨ً ما ػا٫ ٌٗاوي مً ألازُاء الى٣ُُت )ٝ،م(ًهضع مٗٓم  ؤ-10
ً
  ال٩لماث ؤو ٢غبُا

  % مً ال٩لماث التي ًهضعها الُٟل )ٝ،م(50ًٟهم الٛغباء ٖلى ألا٢ل  ب-10

  ٧لمت )ٝ،م( 400ًهضع  مٟغصاث ؾمُٗت جهل بلى  ث-10

  )مثا٫: اصٞ٘ الؿُاعة، ؤًً ماما؟( )ٝ،م(م٣ُ٘  2½ًهضع ؤ٢ل ٖضص مً اإلا٣اَ٘ في الجملت الىاخضة بمٗض٫ ر-10

  ٗلمت )حمُو الخطيُُاث ما نضا اإلآاؾو الطىجُت( )ٍ،م(.  300ًمخلٚ خطُلت مُغصاث ٖالمُت مً  م-10
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  اإلاؿخىي الثالث - الؿلب اإلاهاعة

ٟا٫ في مثل ٖمغه  ؤ-11   مغاث )م.( 5ًُلب مً ألَا

ً الاهدباه الُه  ب-11   مغاث )مثا٫: هي، مغخب، اإلاٗظعة( )م.( 5ًُلب مً ألازٍغ

أ واخضآ )م.م: ؤؾبٕى  100ًهضع الُٟل  ث-11   واخض(َلب مسخل٠ ؤو ؤ٦ثر في مضة جبلٜ اؾبٖى

  مغاث )مثا٫: هل ًم٨ىني اإلاكاهضة؟( )م.( ٧10لماث  3ًهضع َلباث جخ٩ىن مً  ر-11

  ٖل٨ت ٖلى ق٩ل صب ( )م.( 2ًُلب ٦مُت مُٗىت مً املخٟؼاث مغجحن )مثا٫:  ج-11

ؤًً مغاث ) مثاٛ: ما اؾمٚ،  5ؤلخ  ---ًؿلب جلٓائُأ مهلىماث مسخلُت مؿخسضما ؤؾئلت جبضؤ ب ماطا، ؤًً، مً م-11

 ص.(-60جظهب()م.م:

 

   

  ًُلب بػالت ٖىهغ/ ٚغى ؤو وكاٍ ال ًدبه مغجحن )مثا٫: صٖه ، ؤٖضه( )ٝ./م.( ؤ-12

ً ال٣ُام بيكاٍ خغ٧ي/ٖمل مً زُىجحن مغجحن )مثا٫: حٗا٫ هىا وعا٢بني( )م.( ب-12   ًُلب مً ؤزٍغ

  ج٣ى٫؟( )ٝ./م.(٣ًى٫ مً ًٞل٪ وق٨غا بٗض جدٟحزه بك٩ل ٚحر مباقغ )مثا٫: ماطا  ث-12

ض حظب الاهدباه  ر-12 ً مسخلٟحن باؾخسضام هٟـ ال٩لماث)مثا٫: ٖىضما ًٍغ ت املخٟؼاث مً زال٫ ؾااله ًٖ مدٍٟؼ ًٓهغ مٗٞغ

ب في ٖضم الٗمل ٣ًى٫ هُا هغؾم( )م.( ىضما ًٚغ  ٣ًى٫ هُا هغؾم! ٖو

 

ً اإلاكاع٦ت في وكاٍ مغجحن ) مثا٫: حٗا٫ هلٗب ،  ج-12   ؾاٖضوها في الخٟغ( )م.(ًُلب مً الازٍغ

مىاِْ مسخلُت )مثاٛ: مً َػلٚ  5ًؿلب بإصب إًٓاٍ وشاؽ يحر مغيىب او إػالت ؤي مدُؼ ال ًغيب به جدذ/ في ٗل  م-12

؟( )ٍ./م.( ِ نً صَعى . ال ش٘غآ . الٓضعة هل نلُٚ الخدٕغ  جْى

 

   

  ًُلب جل٣اثُا اؾخسضام الخمام مغجحن )م.( ؤ-13

ً الاهدباه لؿلى٦ه ٚحر اللٟٓي مغجحن )مثا٫: عا٢بني()م.(ًُلب مً  ب-13   الازٍغ

ً الاهدباه الى بٌٗ ؤق٩ا٫ البِئت املخُُت مغجحن )مثا٫: ؤهٓغ، ؤنها قاخىت( )م.( ث-13   ًُلب مً الازٍغ

مت( )م.( ر-13 ض بؿ٩ىجت ٦بحرة مدكىة بال٨ٍغ   ًُلب مؿخسضما نٟدخحن )مثا٫: ؤٍع

ت( )م.(ًُلب مؿخسضما خغفي ح ج-13   غ )مثا٫: يٗها في نىضو١ ألالٗاب في الٛٞغ

ت( )م.( ح-13 ُحن ) مثا٫: ز٠ٟ مً الؿٖغ   ًُلب مؿخسضما بدالُحن/ ْٞغ

 ؤؾغم( للخاعج ،ال جإزظها  م٘ؿىعة : ؤلىاوي  )مثاٛ ضُاث، خغوٍ حغ، ؤو ؤخىاٛ مسخلُت. 10ًؿلب مؿخسضما  م13

 ص(60)م.م:

 

   

ؼا  ؤ-14 م، خىىن ًُلب صاٖما / حٍٗؼ ا / ٖاَُٟا مغجحن )مثا٫: بهه ٦ٍغ   ()م.(---مٗىٍى

ً بًها٫ ٚغى مٗحن الى شخو ؤزغ مغجحن )مثا٫: ؤُٖه لؿاعة( )ٝ./م.( ب-14   ًُلب مً الازٍغ

  ًُلب بٌٗ الخٗلُماث إل٦ما٫ / انهاء مهمت مغجحن )مثا٫: ؤًً جظهب؟ ٠ُ٦ ؤٞٗل طل٪( )م.( ث-14

نٟت( في حملت واخضة مغجحن )مثا٫: اصٞ٘ -ٞٗل-ؤ٢ؿام عثِؿُت مً ؤ٢ؿام ال٨الم )مثا٫: اؾم 3ًُلب جل٣اثُا مؿخسضما  ر-14

ت( )م.(  الؿُاعة ال٨بحرة بؿٖغ

 

ت في وشاؽ  م-14 مغاث )مثاٛ: غو اإلااصة الطُُت  5ٌهؿى حهلُماث، جىحيهاث،جىغُداث خٛى ُُُٖت َهل شِئا ؤو اإلاشاٖع

 )م.( ؤوآل زم إلطٓها. إحلـ هىا ،زم ؤخػغ ٖخابأ(
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  )ًدبو( اإلاؿخىي الثالث - ؾلب اإلاهاعة

  ص(60مغاث )م.م: ٧10لماث  5ًُلب مؿخسضما ٖباعاث ؤو حمل جخ٩ىن مً  ؤ-15

  ًُلب مٗلىماث خى٫ ؤخضار مؿخ٣بلُت مغجحن )مثا٫:متى ؾىظهب الى الخٟلت؟( )م( ب-15

  ًُلب الاهدباه بلى خضر زام مغجحن )مثا٫: مٗضحي جاإلاني!( )م.( ث-15

  مغاث مؿخسضما ؤؾئلت جبضؤ ب إلااطا؟ )م.( 5ًُلب مٗلىماث  ر-15

  مغاث مؿخسضما ؤؾئلت جبضؤ ب ٠ُ٦ )م.( 5ًُلب مٗلىماث  ج-15

ه الحىاعي  م-15 ً لاهدباه إلى ؾلٖى ، الُٚ ما خضر()م.(----مغاث )مثاٛ: ؤهطذ الي  5ًؿلب مً لازٍغ   ؾإزبٕر
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 ٌؿمي ألاشخام خؿب  ؤ-13
ً
  مهُلخاث) مؿمُاث( ) بيذ، ولض، عحل، امغؤة( )ٝ( 4الجيـ مؿخسضما

ً مغجحن )مثا٫: بهه ًب٩ي( )م( ب-13  ؾلى٥ ؤشخام آزٍغ
ً
  ٌؿمي جل٣اثُا

ل، ٢هحر( ) حؼء مً خىاعي بطا جم اؾخسضم الؿاا٫  ث-13 ٌؿمي ػوححن مً الهٟاث اإلاخًاصة )مثا٫: ٦بحر، نٛحر، ٍَى

 الثاوي ما حجم هظا) ٝ(. 

 

 نٟحن مسخلٟحن )م(. ر-13
ً
 مؿخُٗىا

ً
  ٌؿمي جل٣اثُا

حن مسخلٟحن )م( ج-13  ب ْٞغ
ً
 مؿخُٗىا

ً
  ٌؿمي جل٣اثُا

 يماثغ اإلال٨ُت )مثا٫: لي، مل٩ي...( )م(.  ح-13
ً
 مؿخُٗىا

ً
  ٌؿمي جل٣اثُا

ٙاٛ ) مثاٛ: ٖبحر، ضًحر 4ٌؿمي  م-13 ل، ْطحر( و  -ضُاث مسخلُت خُث ال حشخمل نلى ؤلىان ؤو ؤش قغوٍ) مثاٛ:  4ؾٍى

ٔ( ) ٍ،م(.  –بؿغنت، ببـء   بهضوء ، بَغ

 

ػ

  اإلاؿخىي الثالث- الدؿمُت اإلاهاعة

ً لها ٖال٢ت بداؾت الكم )مثا٫: ؤ-11   ٦ٗ٪، طعة ٞكاع، ػهىع( )ٝ./م.( ٌؿمى مثحًر

ب مباقغ)ٝ./م.( ٨ً5دؿب  ب-11   حؿمُاث حضًضة زال٫ ؤؾبٕى صون جضٍع

  ٌؿمى شخهحن )لِؿا مً الٗاثلت( بإؾمائهم.)ٝ./م.( ث-11

  ؤهىإ / ؤنىاٝ )مثا٫: خُىاهاث، مكغوباث، ؤلٗاب ( )ٝ.( 5ٌؿمى  ر-11

ت هىم،  5ٌؿمى  ج-11   ملٗب، بِذ الجضة( )ٝ.(ؤما٦ً )مثا٫: مُبش، ٚٞغ

  ٖىهغ ؤو وكاٍ مؿخسضما وٗم ؤو ال ) مثا٫: هل هظا خظائ٥؟ هل اؾمها ؾاعة؟( )ٝ.( 25ٌؿمى  ح-11

ُٟت  ر-11   ٖىهغ ) مثا٫: اٖغى ٢لم ألالىان زم اؾإ٫ ُٞم ٌؿخسضم هظا الص ي؟( )ٝ.( 25ٌؿمى ْو

  ) مثا٫: عجالث وؤبىاب ٖلى الؿُاعة( )ٝ./م.( ٖىهغا ؤو شخهأ 25ٌؿمى ق٩ل ؤو ؤحؼاء  ص-11

ت مؿب٣ت ب ؤمثلت حضًضة لٗىهغ ؤو وكاٍ خغ٧ي مً املخاولت الاولى  ط-11   مغاث )ٝ./م.( 5ًٓهغ مٗٞغ

مداصزت( نىض نغع ٗل يغع وؾؤاٛ نلى هدى نشىائي )مسغبـ(  15ؤيغاع ) 5ٌؿمى لىن وشٙل ووقُُت  م-11

 هضًت نُض الحب؟ ماطا هُهل بال٘غة؟ )حؼء حؿمُت والجؼء ألازغ خىاعي( )ٍ.()مثاٛ: ما لىن الثالحت؟ ما شٙل 

 

   

٣ى٫ ال٩لب  25ٌؿمى الهى٠ ٫ ؤ-12   )حؼء مىه خىاعي( )ٝ.(----ٖىهغ )مثا٫: ٣ًىم شخو بالٜ باإلقاعة هدى ال٩لب ٍو

  نىع ؤو ؤٚغاى )مثا٫:وحه صون ؤه٠( )ٝ.( 10ٌؿمى الخُإ ؤو الص ي الىا٢و في  ب-12

٣ى٫ ماطا هٟٗل بهظه؟ زم ٣ًى٫ له ال٨ٗ٪ هى هٕى  10ٌؿمى نى٠ ووُْٟت  ث-12 ٖىانغ )مثا٫: ٌٗغى ٖلى الُٟل ٦ٗ٪ ٍو

 )حؼء مىه خىاعي ( )ٝ.(---مً 

 

ت ال٣مامت ( )حؼء مىه خىاعي( )ٝ.(---ٌؿمى احابخحن حكمالن ٖلى خٝغ حغ ) مثا٫: ؤًً اللٗبت؟  ر-12   في خاٍو

ً مسخلٟحن )مثا٫: مً ٌٗخمغ ال٣بٗت؟حؿمى شخهُحن مؿخسضم ج-12   ؤهذ( )ٝ.(---ا يمحًر

ُٟت وق٩ل ونى٠ ٖىهغ ما  ح-12   مغاث )مثا٫: هظا حؿحر في خىى الؿباخت( )م.( 5ٌؿمى جل٣اثُا ْو

ُٟت والىٕى ٫  ر-12 ت مؿب٣ت إلاؿمُاث الك٩ل والْى ٟه بالب٣غة والٗهٟىع وال٣غص  10ًٓهغ مٗٞغ اؾماء ) مثا٫: بٗض حٍٗغ

 والخُىاهاث، ٌؿمي الُٟل الضب ٦دُىان مً املخاولت ألاولى( )ٝ.(

 

  ()ٍ./م.(----غمائغ )مثاٛ: ؤها، ؤهذ، لي 4(و ---خغوٍ حغ مسخلُت )مثاٛ: في، نلى، جدذ 4ٌؿمي  م-12
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  )ًدبو( اإلاؿخىي الثالث- الدؿمُت اإلاهاعة

  ؤ-14
ً
  مؿمُاث مسخلٟت )مثا٫: ؤزذ، ؤر، حضة، ٖم، زا٫( )ٝ،م(. 4ٌؿمي ؤشخو خؿب ٢غابتهم له مؿخسضما

  اؾم في حمل ؤلا٦ما٫ ) مثا٫: هظا ٧لب ٦بحر ( ) ٝ،م(. –ٖباعاث م٩ىهت مً نٟت  5ٌؿمي  ب-14

  ْٝغ في حمل ؤلا٦ما٫ )مثا٫: بهه ٌٛني بهىث مغجٟ٘( )ٝ،م(.  –ٖباعاث م٩ىهت مً ٞٗل  5ٌؿمي  ر-14

  اؾم في حمل ؤلا٦ما٫ ) مثا٫: ال٩لب في اإلاجز٫( )ٝ ،م(.  –ٖباعاث م٩ىهت مً خٝغ حغ  5ٌؿمي  ر-14

  ( ) ٝ(. ٞٗل ، اؾم في حمل ؤلا٦ما٫ ) مثا٫: البيذ ججغ الٗغبت –ٖباعاث م٩ىهت مً ٞاٖل  5ٌؿمي  ج-14

 بجمل ؤلاٖماٛ بدُث جػم  م-14
ً
  مغة )ٍ،م(.  20ٗلماث ؤو ؤٖثر  4ٌؿمي مؿخهُىا

   

ً، ؾُٗض  هٟؿُت لصخهُتخاالث  3ٌؿمي  ؤ-15 ً )مثا٫: خٍؼ ٚايب( ) حؼء منهم خىاعي بطا جم اؾخسضام  –ؤو لآلزٍغ

 الؿاا٫ الخالي: ) ٠ُ٦ حكٗغ؟(

 

خغ٧اث قاجٗت لها مًمىن لٟٓي ) مثا٫: ًًِٛ ٖلى ؤهٟه بقاعة بلى الغاثدت ال٨غيهت، ًً٘ ألانب٘ ٞى١  3ٌؿمي  ب-15

 الكٟخحن في بقاعة بلى الهمذ، بقاعة ؤلاعجاب صاللت ٖلى الٗمل الجضًض، الخثائب، في بقاعة بلى اٞنها٥( ) ٝ(. 

 

ت ، عحل بَٟاء، ممغى،  5ٌؿمي  ث-15 اث٠ )مثا٫: عحل قَغ   َبِب،ع حل هٓاٞت( )ٝ(. ْو

 ب٩لمخحن هٟي مسخلٟخحن  ر-15
ً
  ٝ(0مغاث )مثا٫: هظه لِؿذ ٢ُٗت(  5ٌؿمي مؿخُٗىا

  ؤخضار مىاؾباث احخماُٖت ؤو مجخمُٗت ؤو حماُٖت ) مثا٫: خٟلت، خالت َىاعت ، ٖغى ٖؿ٨غي( )ٝ(. 5ٌؿمي  ج-15

  ح-15
ً
  ا٫: بنهم مكٛىلىن، بنهم ًخجاصلىن( )م(مكاهض او ْغوٝ / ؤخىا٫ احخماُٖت )مث 5ٌؿمي جل٣اثُا

 مؿمُاث ٚحر م٨دؿبت في حمل جدىي ٖلى ألا٢ل   ر-15
ً
  مغاث )م( ٧5لماث ،  5ًهضع جل٣اثُا

ٗلمت ) ؤؾماء، ؤَهاٛ، ضُاث، إلخ( جم ازخُاعها ؤو مً ْائمت مؿمُاث مهغوَت  1000ًملٚ مُغصاث  حؿمُت جبلٌ  م-15

 .)ٍ( 
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  اإلاؿخىي الثالث -اؾخجابت ؾمهُت اإلاهاعة

  ؤٚغاى مُٗىت في م٩انها اإلاىاؾب )مثا٫: ًً٘ اإلاكِ في م٩اهه اإلاىاؾب()ٝ.( 5ًً٘  ؤ-11

  ؤٚغاى ملىهت مسخلٟت )ٝ.( 4ؤلىان في ن٠ ًدىي  4ًمحز بحن  ب-11

  ؤق٩ا٫ مسخلٟت )ٝ.( 4ؤق٩ا٫ في ن٠ ًدىي  4ًمحز بحن  ث-11

  ) مثا٫ : في، ٖلى، جدذ( )ٝ.( مسخلٟحنًمحز بحن خغفي حغ  ر-11

ً باؾخسضام يمحر )مثا٫: ل٪، لي( )ٝ.( ج-11   ًمحز بحن هٟؿه وألازٍغ

  ؤػواج )مثا٫: ؤُٖني اللىن ألاخمغ وألاػع١()ٝ.( 10ؤلىان / ؤق٩ا٫ ٫  8مً ن٠ ًدىي  مسخلٟحن٩لُحن ًسخاع لىهحن ؤو ق ح-11

ٙاٛ )مثاٛ: حض الؿُاعة  4ؤلىان و  4مثحراث مدشابهت ٛ  6ًسخاع نىاضغ بىاء نلى اللىن والشٙل مً ضِ ب  م-11 ؤش

خت اإلاغبهت( )ٍ.(  الحمغاء، حض البؿٍ٘ى

 

   

  ؤما٦ً مسخلٟت) مثا٫: ًإزظ الهِىُت بلى الخىى( )ٝ.( 5بإزظ ٖىهغ بلي  ًدب٘ الخٗلُماث ؤ-12

دًغ  5ًظهب بلى  ب-12 دًغ ٧ىب( )ٝ.( 5ؤما٦ً مسخلٟت ٍو   ؤقُاء مُٗىت )مثا٫: ًظهب بلى اإلاُبش ٍو

  ًسخاع ٖىانغ مً ن٠ به مثحراث مدكابهت حكخمل باألؾاؽ ٖلى نٟت )مثا٫: اإلاـ الٗهٟىع الهٛحر( )ٝ.( ث-12

  ًمحز بحن حيـ ٧ل مً الىلض والبيذ والغحل واإلاغؤة )مثا٫: ؤًً البيذ؟( )ٝ.( ر-12

  ًمحز بحن الظ٧ىع وؤلاهار باؾخسضام الًمحر )مثا٫: هى وهي( )ٝ.( ج-12

ت، ؤمص ي ببِء( )ٝ.( ح-12 حن مسخلٟحن )ؤمص ي بؿٖغ   ٣ًىم ببٌٗ اليكاَاث الخغ٦ُت بدُث ٌكمل ٖلى َٞغ

  غمائغ مسخلُت )مثاٛ: اإلاـ ؤطوي( )ٍ.(  4خغوٍ حغ مسخلُت )مثاٛ: جِ زلِ ال٘غس ي( و 6مؿخسضما  هحنيجىحًيخج  م-12

   

ً، ؤعوي وحه ؾُٗض  3ًبضي  ؤ-13   ٞغخان( )ٝ.( \خاالث ٖاَُٟت ٖىض ألامغ )مثا٫: ؤعوي وحه خٍؼ

  مً ٞاٖل ونٟت واؾم )مثا٫: ؤعوي قٗغ الٟخاة ألاخمغ( )ٝ.( باألؾاؽٖىانغ / ؤقُاء جخ٩ىن  10ًخٗٝغ ٖلى  ب-13

  وكاَاث خغ٦ُت جًم باإلؾاؽ  ٞاٖل، خٝغ حغ واؾم )مثا٫: ي٘ الخهان في مسؼن الخبىب( )ٝ.( ٣ً10ىم ب  ث-13

  ٖىانغ /اقُاء جخ٩ىن باإلؾاؽ مً ٞٗل ويمحر واؾم )مثا٫: مكِ قٗغه ( )ٝ.( 10ًخٗٝغ ٖلى  ر-13

ت مؿب٣ت بًمحر ؤو خٝغ حغ في مى٠٢ حضًض )مثا٫: ٌؿخسضم الًمحر هى/ له بك٩ل صخُذ م٘ نض٤ً حضًض( ًبضي  ج-13 مٗٞغ

).ٝ( 

 

ضًحر،  -ؤػواج مً الطُاث اإلاخػاصة )مثاٛ: ٖبحر 4ًسخاع نىاضغ مً ضِ به مثحراث مدشابهت جخ٘ىن باإلؾاؽ مً  م-13

ل ُت جخ٘ىن باإلؾاؽ مً  -ؾٍى مً ألاخىاٛ / الكغوٍ اإلاخػاصة )مثاٛ: بهضوء، بصخب، ؤػواج  4ْطحر( ووشاؾاث خٖغ

 ببـء، بؿغنت( )ٍ.(
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  اإلاؿخىي الثالث -اؾخجابت ؾمهُت اإلاهاعة

)مثا٫: ؤعوي يٟضٖت ج٣ٟؼ ٖالُأ ( )ٝ.( ٣ً10ىم ب ؤ-14 ٝغ ٗل ْو   وكاَاث خغ٦ُت جخ٩ىن باإلؾاؽ مً ٞاٖل ٞو

ٗل)مثا٫: ؤعوي الضب ال٨بحر وهى ًغ٢و()ٝ.( باألؾاؽوكاَاث خغ٦ُت جخ٩ىن  ٣ً10ىم ب ب-14   مً ٞاٖل ونٟت ٞو

اث٠ مجخمُٗت خؿب الهى٠ والىٕى )مثا٫: ممغى، َبِب،  6ًمحز بحن  ث-14 ض، ؾاث٤ البام( )ٝ.(ْو   عحل البًر

  مهام جًم "واخض"ؤو"ازىحن"ؤو "٧ل" مً ش يء ما )ٝ( 10حؿخجُب بك٩ل ناثب ٫  ر-14

  جىحيهاث مسخلٟت )مثا٫: ؤخًغ خ٣ُبخ٪، ٖل٣ها زم ؤحلـ()ٝ.( 10زُىاث ٫ 3ًدب٘ جىحيهاث م٩ىهت مً  ج-14

  )مثا٫: ؤي مما ًلي لِـ َٗاما ؟()ٝ.(ًمحز بحن الٗىانغ مؿخسضما ٧لماث هٟي لٗكغ مهام  ؤ-15

ت نٛحرة )مثا٫: مً ًغجضي خظاء ؤػع١؟()مً لضًه قٗغ ؤخمغ؟()مً  ب-15 ًمحز  زمـ نٟاث / او ؤوناٝ )لـِ ٢غهاثه( في مجمٖى

 ًً٘ هٓاعاث؟()ٝ.(

 

  ًجُب بك٩ل صخُذ ًٖ مهام الجم٘ واإلاٟغص )ؤإلاـ ال٩لب / ؤإلاـ ال٨الب( )ٝ.( ث-15

ت مؿب٣ت ب ًبضي  ر-15   نٟاث ٌؿخسضمها م٘ ؤؾماء حضًضة )ٝ( 5مٗٞغ

ت مؿب٣ت ب  ج-15   (  )ٝ(  ْغوٝ ٌؿخسضمها م٘ ؤٞٗا٫ حضًضة ) ٣ًى٫ الخمم البر٧اهُت جخدغ٥ ببِء ٖىضما ًغي  5ًبضي مٗٞغ

ْائمت جػم ٗلمت ) ؤؾماء ، ؤَهاٛ، ضُاث، إلخ( زم ازخباعها ؤو مً  200ًمخلٚ خطُلت / مسؼون ؾمعي م٘ىن مً  م-15

 ٗلماث مهغوَت ( )ٍ(
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ٙاٛ   اإلاهاعة   لثاإلاؿخىي الثا  -مهاعاث ؤلاصعإ البطغي ومؿابٓت ألاش

  ٢ُ٘ )ٝ( 1م٩ىهت مً ؤلٛاػ  ٨ً5مل  ؤ - 6

 بُٗىه زىاثُت ألابٗاص وم٨ٗباث زالزُت ألابٗاص ٫  ٨ً4مل لٗبه م٨ٗباث م٩ىهت مً  ب – 6
ً
  جهامُم/ؤق٩ا٫)ٝ.( ٢4ُ٘ مؿخُٗىا

  ٌؿخسضم الهمٜ لُجٗل ألاقُاء جلخه٤ ببًٗها صون ان ًخم جدٟحزه مغجحن)ٝ. ( ث – 6

٤ نىعة لـِ "م٩ان"  م٘ نىعة آزغي لِـ  ر – 6 ٤ بحن نىعة إلالٗب ونىعة إلالٗب آزغ  10"م٩ان مسخل٠ " لـِ  ًٞى ؤما٦ً )مثا٫ ًٞى

 مسخل٠( )ٝ(

 

ً بالىهت  م - 6  ؤي وشاؽ خغفي ؤو َني إلى نُىت لضي شخظ آزغ مغجحن )مثاٛ: ًٓىم ؤخض ألاؾُاٛ بخلٍى
ً
ٔ / ًمازل جلٓائُا ًَى

ً بالىهت بىُـ اللىن( )م(.  ٓىم الؿُل بخلٍى  باللىن الحمغ ٍو

 

 بُٗىت ) مثا٫: ًسغج حمُ٘ الٗغباث مً نىضو١ ألالٗاب )ٝ( 3ٖىانغ مدكابهت مً  ٠ًًُ5  ؤ - 7
ً
  ؤنىاٝ مسخلٟت مؿخُٗىا

 في ن٠ ٖكىاجي مً  5ٌٗغى ؤمام الُٟل ٖىانغ ٚحر مخمازلت ًخم بزٟائها وبٗض  ب – 7
ً
ٖىانغ )مثا٫: 6زىان حٗغى مجضصا

 زىاوي زم ٌٗغى ن٠ ًًم همغ ()ٝ.( 5 ٌٗغى امام الُٟل همغ، زم جسٟي الىمغ ، جيخٓغ

 

٢ُ٘ مؿخُٗىا بُٗىت زىاثُت الابٗاص وزالزت م٨ٗباث زالزُت الابٗاص لثماهُت جهامُم / ؤق٩ا٫  ٨ً6مل لٗبت م٨ٗباث م٩ىهت مً  ث – 7

)ٝ( 

 

  ًمازل جهمُم إلا٨ٗباث زالزُت الابٗاص مؿخُٗىا باعب٘ م٨ٗباث )مثا٫: مجز٫ بغج()ٝ.( ر – 7

ٙاٛ يحر مخمازلت في ضِ نشىائي مً  ًبضي م - 7 ت مؿبٓت بمهاعة مؿابٓت اش  25مثحراث مدشابهت لـ 3نىاضغ جػم  8مهَغ

 نىطغ )ًمازل نىاضغ حضًضة مً املحاولت لاولي(

 

   

  ٖىانغ ؤو هماطج مسخلٟت صون جدٟحزاث خغ٦ُت حؿضًت )ٝ( 5ٌؿخسضم اإلا٣هاث ل٣و  ؤ - 8

  اَبا١ واصواث الُٗام )ٝ( 6ٌٗض الُاولت لصخهحن ب  ب – 8

٣ا للدجم )ٝ( 3ًً٘  ث – 8   ؤ٣َم للترجِب ٞو

ت مً املجؿماث مؿخُٗىا ب  ر – 8   ٢ُ٘ الحؼاء ٖلي الا٢ل )ٝ( ٣ً6لض جهمُم مٗحن مً اإلا٨ٗباث او مجمٖى

  مسخلُت )ٍ( ْؿو 8جطمُم مسخلِ مً اإلا٘هباث ، زشب مؼزٍغ ، لالًاػ ومهاعاث ازغي ممازلت باؾخسضام 20ً٘مل  م - 8

   

 ٖلى ألا٢ل  ؤ - 9
ً
  ؤحؼاء  )ٝ( ٨ً6مل بىجاح حؿم ؤلاوؿان مؿخسضما

٤  ب – 9   6ٖىهغ بىيها عابِ مكتر٥ م٘ بًٗها البٌٗ في ن٠ ٖكىاجي مً  25ًٞى
ً
  مثحراث مدكابهت )ٝ(.3ٖىانغ  مؿخُٗىا

  مهام جضعج / حؿلل ) مثا٫: مً الهٛحر بلى ال٨بحر( )ٝ(. ٨ً10مل  ث – 9

  ًلٗب لٗبت التر٦حز او الظا٦غة مؿخسضما نىع مخمازلت )ٝ.( ر – 9

  َئاث مسخلُت صون وحىص همىطج )مثاٛ: خُىاهاث ، مالبـ ، ازار ( )ٍ.( 5نىاضغ  مً  5ًػُِ  م - 9

   

  هماطج ؤق٩ا٫ ؤو  ؤلىان مسخلٟت )ٝ . (  5لـ   ٨ًA-Bمل همىطج  ؤ - 10

  هماطج نىع مسخلٟت )ٝ.( 5لـ   ٨ًA-Bمل همىطج  ب – 10

  ا٣َم )ٝ.( 5نىع يمً جغجِب حؿلؿلي صخُذ لـ  3ًً٘  ث – 10

  ٢ُ٘ او احؼاء )مثا٫: مؼعٖت ، خٟلت( )ٝ.( 5ًبني زمـ مىاْغ ملمىؾت / مغثُت مؿخسضما  ر – 10

  ،مثلث......()ٍ.( زؿىاث )مثاٛ: هجمت، مثلث م٘هب،هجمت 3همىطج ، حؿلؿل ًخ٘ىن مً  20ً٘مل  م - 10

ػ
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  ِبضيلثاإلاؿخىي الثا  -  اللهب اإلاؿخٓل مهاعاث اإلاهاعة

  (م.بحن الخىاحؼ املخخلٟت )ًدغ٥ /ًدى٣ل بلٗبت امخُاء ٧الٗغبت ، الخهان  ؤ - 11

غ م٘ ػحاحت  ب - 11 ًً٘ ؤٚغاى/ ٖىانغ ُٞما ًىاؾبها مً اما٦ً )مثا٫: ًً٘ بٌُ في ٦غجىهت البٌُ، ًً٘ صمُت في ؾٍغ

 خلُب()م.(

 

لٗب بك٩ل مؿخ٣ل مضة  ث – 11   ص٣ُ٢ت )م.( 2ًدًغ الٗاب ٍو

  قاجٗت بِىما ٣ًىم بيكاٍ مٗحن )م.(ٌٛني ،ًخمخم ؤو ًخ٩لم ببٌٗ ال٩لماث مً اٚاوي مٗغوٞت  ر – 11

ت في لهب اَتراض ي )جٓمظ( في زمـ مىاِْ )مثاٛ: ًداٛو الؿبش ، جلبِـ بهؼ الضمي ()م.( م - 11   ًٓىم باإلاشاٖع

٣ىم بلبؿه()م.( ؤ - 12   ًىهي / ٨ًمل لٗبت بىاء /جغجِب )مثا٫: ًبني مجؿما / بىاء مً اإلا٨ٗباث ، ًجم٘ الخغػ في زٍُى لهى٘ ٣ٖض ٍو

ً ؤو ٖلي وع٢ت بًُاء)م.( ب - 12 ً في نىعة ؤو ٦خاب جلٍى   ٣ًىم بالخلٍى

  ص٢اث٤)م.( ٣ً5ىم بالجلىؽ والىٓغ في ٦خاب بىٟؿه مضة  ث – 12

  ًدب٘ جىحُه ؤخض ؤ٢غاهه ؤزىاء اللٗب في هٟـ اإلا٩ان )م.( ر – 12

ي ٖبحر للحطٛى نلي جإزحر ؤَػل في  م - 12   وشاؾحن)مثاٛ: عمي ال٘غة في الؿلت()م.(ً٘غع/ٌهُض ؾلٕى خٗغ

   

  ٌؿخسضم اصواث ومىاص الٟىىن والخٝغ ٦ما هى مُلىب مثا٫ )٣ًو باإلا٣و ، ٌؿخسضم الهمٜ()م.( ؤ - 13

  ًيخٓغ صوعه للمكاع٦ت في وكاٍ مٗحن)مثا٫: ًيخٓغ نض٣ًه ختي ًجز٫ ًٖ الاعحىخت()م.( ب - 13

  ًغؾم بىٟؿه اق٩ا٫ واضخت )م.( ث – 13

  ٌٗغى مكغوٖا مىجؼا )وكاٍ( ٖلي ؤخض مً ؤ٢غاهه ؤو شخو بالٜ )م.( ر – 13

ً )م.( ج - 13   ًلىن الغؾىماث يمً الخٍُى ما ام٨ً في ٦خاب الخلٍى

ً،صهان،ْظ،لطٔ()م.( 5ًٓىم بيشاؾاث َىىن وخٍغ مضة  م - 13   صْائٔ )عؾم،جلٍى

   

او ا٣ًاٝ اليكاٍ الظي ٣ًىم به )مثا٫: ٣ًىم الُٟل بة٣ًاٝ ؤو ٢ُ٘ ما ٣ًىم به  ًبضي عصا مىاؾبا خُىما ٣ًىم ؤخض ما  ب٣ُ٘ ؤ - 14

 خُىما ًسبره ؤخض البالٛحن بٟٗل طل٪ ()م.(

 

غاى وال ًدؿل٤ بلي م٩ان مغجٟ٘ ، ٖلي ؤحهؼة اللٗب()م.( ب - 14 ً باأٚل   ًدب٘ ٢ىاٖض /٢ىاهحن ألامان)مثا٫: ال ٣ًظٝ ؤَٟا٫ آزٍغ

  مالخٓت)م.(ًخٓاهغ ب٨خابه  ث – 14

٣م،ًنهيها زم ٌُٗضها الى م٩انها)م( ر – 14   بك٩ل مؿخ٣ل ٣ًىم بةخًاع بٌٗ الٗاب الَا

لت مضة  م - 14 ؼاث مً البالًحن)م(10ًٓىم بشٙل مؿخٓل باللهب لُترة ؾٍى   صْائٔ صون مدُؼاث ؤو حهٍؼ

   

  نٗىبت )مثا٫: ًغ٦ب صعاحت بعجالث اجؼان()م(ًبضي ٢ضعة ٖلى ال٣ُام باليكاَاث البضهُت التى حٗخبر ؤ٦ثر  ؤ - 15

  ٣ًىم باإلاؿاٖضة في اليكاَاث الُىمُت)مثا٫:ٌٗض الُاولت،ًؼعٕ البثىع في الخض٣ًت،ًٟغػ الجىاعب()م( ب - 15

  ٣ًىم باإلاكاع٦ت في وكاَاث ال ًدبها ختى ًدهل ٖلى وكاٍ آزغ ًدبه)م( ث – 15

  اؾخسضام الجهاػ)م(ًلٗب ؤلٗاب الخاؾىب ؤو ًجُض  ر – 15

  ٣ًىم بىٟؿه بدل ؤي مك٩لت جىاحهه ؤزىاء اللٗب )مثا٫:ٌسخب لٗبت ٖال٣ت()م( ج - 15

صْائٔ )مثاٛ: جىضُل الىٓاؽ،جىضُل الىٓاؽ  5ًٓىم بىُؿه بالغؾم ؤو بال٘خابت في ٖخب اليشاؽ ما ْبل اإلاضعؾت مضة  م - 15

ام)م(  ل٘خابت خغوٍ ؤو ؤْع

 

ػ



 ذؼر(ػ30ػ-48اضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػ

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  لثاإلاؿخىي الثا  -ؾلٕى ولهب حماعي  اإلاهاعة

  ٌكاع٥ في وكاَاث حماُٖت بٗض جدٟحزه مً ؤخض البالٛحن مغجحن)م( ؤ - 11

  ا٣ًاٝ وكاٍ مٗحن ال ًدبه مغجحن)م( ًُلب بك٩ل مىاؾب م٘ ؤ٢غاهه ب - 11

  ًيخٓغ صوعه في وكاٍ بٗض جدٟحزه صون ابضاء ؤي ؾلى٥  ؾلبي مغجحن)م( ث – 11

  ٣ًبل الضٖىة للمكاع٦ت في وكاٍ لٗب حماعي م٘ َٟل في ٖمغه مغجحن)م( ر – 11

  .....(مغجحن )مثا٫: ؤًً اإلاُغ٢ت()م(ًُلب مً ؤَٟا٫ في ٖمغه مؿخسضما ؤؾئلت جبضؤ ب)ماطا،مً،ؤًً،إلااطا ج - 11

مغاث )مثاٛ: ًٓىم ؤخض ألاؾُاٛ بدمل الضلى بِىما ًٓىم لازغ بطب إلااء 5ًخهاون جلٓائُا مو ؤخض ألاؾُاٛ الهجاػ وشاؽ مهحن  م - 11

 َُه)ٍ/م(

 

ٟا٫ في ؤلٗاب الخ٣مو مغجحن)م( ؤ – 12   ٣ًلض جل٣اثُا ؾلىم ؤخض ألَا

ٟا٫ مؿخسضما ؤصاة الؿاا٫ ؤًً مغجحن)م(ًُلب جل٣اثُا  ب – 12 ت م٩ان ؤخض ألَا   مٗٞغ

ٟا٫ مؿخسضما ؤصاة الؿاا٫ ماطا مغجحن)م( ث - 12 ت ؾلى٥ ؤخض ألَا   ًُلب جل٣اثُا مٗٞغ

ت شخهُت ؤخض ألاشخام مؿخسضما ؤصاة الؿاا٫ مً مغجحن)م( ر - 12   ًُلب جل٣اثُا مٗٞغ

  مخ٨غع اللٗب م٘ شخو بُٗىه()م(ًمخل٪ نض٣ًا مًٟال )ًداو٫ ٖلى هدى  ج - 12

ٟا٫ )م( ح – 12   ٌكتر٥ ٖلى ألا٢ل في زالزت خىاعاث لُٟٓت م٘ ؤخض ألَا

؟، مً ءمغاث )مثاٛ: ؤًً جظهب؟،ما هظا الش ي 5ًؿلب جلٓائُا مً ؤخض ألاؾُاٛ مؿخسضما ؤصواث الؿؤاٛ )ماطا،مً،ؤًً....(  م – 12

 (0ص60م:0ج٘ىن ؤهذ؟()م

 

ٟا٫ مغجحن)م.(ٌؿخسضم  ؤ - 13   جل٣اثُا ٧لمتي مً ًٞل٪ وق٨غا ؤل٪ م٘ ؤخض البالٛحن ؤو ألَا

ٟا٫ مغجحن )م.( ب - 13   ٣ًىم بدباص٫ الخىاع م٘ ؤخض ألَا

ٟا٫ في وكاٍ لٗب حماعي مغجحن)م.( ث – 13   ًدب٘ جىحيهاث مً ؤخض ألَا

ٟا٫ في وكاٍ لٗب حماعي مغجحن)م.( ر – 13   ٌُٗي جىحيهاث ألخض ألَا

ٟا٫ مغجحن )م.( ج - 13   ٌٗغى جل٣اثُا مدٟؼ / مثحر )اإلاكاع٦ت مثال( ألخض ألَا

  ص(60ؤؾئلت مسخلُت مً لاؾُاٛ في نمغه)مثاٛ: ًجُب نً ؾؤاٛ ماطا جىص ان جلهب؟()م.م. 5ًجُب نلي شٙل خىاع نً  م - 13

ٟا٫ مغجحن)م.( ؤ - 14   ٌكاع٥ في وكاٍ لٗب حماعي ًضًغه ؤخض ألَا

ت اؾم حضًض او ٚحر مٗغوٝ مغة واخضة)م.(ًُلب  ب - 14   جل٣اثُا مٗٞغ

ٟا٫ صون مدٟؼاث مغجحن)م.( ث – 14   ًدكاع٥ ألاصواع م٘ الَا

ٟا٫ مغجحن)م.( ر – 14   ًطخ٪ ؤو ًبدؿم ٖىض ؾمإ الى٨ذ التي ٣ًىلها ألَا

ً مغة واخضة)م.( ج - 14 ٟا٫ ألازٍغ   ٌؿإ٫ ؤؾئلت خى٫ اهخماماث ألَا

ً مضة ٌشتٕر في  م - 14 صْائٔ صون جدُحزاث مً البالًحن)مثاٛ: لهبت جلبِـ الضمي،  جمثُل بهؼ  5وشاؽ لهب جٓمظ مو ؤؾُاٛ ؤزٍغ

 مٓاؾو الُُضًى()م.(

 

ٟا٫ مغجحن)م.( 3ٌكتر٥ ٖلي ألا٢ل في  ؤ - 15   خىاعاث لُٟٓت م٘ ؤخض الَا

  ٌكتر٥ في خىاع لٟٓي م٘ َٟلحن ؤو ؤ٦ثر في م٩ان واخض مغجحن)م.( ب - 15

ٟا٫ مدٟؼا مغجحن)م.( ث – 15   ًبضي ؾلى٧ا ميسجما ٖىضما ًخل٣ي اخض الَا

ٟا٫ بِىما ٣ًىم بغواًت ٢هت مضة  ر – 15   زىاوي ، مغجحن)م.( 10ًىدبه ألخض ألَا

  ًغوي وكاَا ٣ًىم به َٟل آزغ مؿخسضما ٖلي ألا٢ل حؿمُخحن ، مغجحن)م.( ج - 15

ٟا٫ ٖىضما ًخإطي مغجحن )م.( ح - 15   ٌكٗغ جل٣اثُا بال٠ُٗ والك٣ٟت ٖلي ؤخض الَا

  ًجض و٢خا للجلىؽ م٘ َٟل آزغ)م٘ وحىص مدٟؼ( مغجحن)م.( ر - 15

  مغاث)مىاغُو(  5خىاعاث لُكُت نلي مىغىم واخض مو ألاؾُاٛ  4ٌشإع في  م - 15



 ذؼر(ػ30ػ-48تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  لثاإلاؿخىي الثا   -الطىِ  و  اؾخجابت ؾمهُت بىاء نلى الىقُُت الشٙل اإلاهاعة

ً مً اًٖاء الجؿم( مً ن٠ به  ؤ - 11   نى٠ مسخل٠)ٝ.( 25لـ 10ًسخاع قِئحن مً هٟـ الهى٠)مثا٫: ًجض ًٍٖى

ُٟت 50ًسخاع  ب - 11   ٖىهغ مً ٦خاب بىاءا ٖلي الك٩ل والهى٠ والْى

  ٖىهغ مً البِئت الُبُُٗت او مً زال٫ وكاٍ)مثا٫:ججهحز اإلااثضة(بىاءا ٖلي مٗاًحر الاؾخجابت الؿمُٗت)ٝ.( 50ًسخاع  ث – 11

  احاباث مٗغوٞت)ٝ.(احابت بىاءا ٖلي مٗاًحر الاؾخجابت الؿمُٗت جم ازخباعها ؤو مً ٢اثمت  200ٌؿخسضم  ر – 11

  حؿلؿالث مسخلٟت)ٝ.( 10ًسخاع بهىعة جمثل الخُىة الثاهُت في حؿلؿل مٗحن )مثا٫: ؤوال ج٣ىم بٟخذ الهيبىع،زم ...(لـِ  ج - 11

ؾااله(في ؤي و٢ذ جظهب  نىع خُىما ًخم ؾاا٫ ًٖ الى٢ذ بك٩ل ٖام)مثا٫:ٖىضماًخم 10ًسخاع نىعة مً ن٠ به  ح - 11

 ٖىانغ مسخلٟت)ٝ.( 10للىىم؟ًسخاع الُٟل نىعة للخى٢ُذ اللُلي ؟ لِـ 

 

مثحراث مدشابهت )مثاٛ:هُـ اللىن،والشٙل،ل٘نها لِؿذ  3نىاضغ جدىي  10ًسخاع الهىطغ الصحُذ مً ضِ ب م – 12

 الؿمهُت)ٍ.(ؾؤاٛ)ماطا،مً،متي...( حؿتهضٍ مهاًحر لاؾخجابت  25زُاعاث صحُدت لـِ 

 

   

  ٖىهغ)ٝ.( 25ٖىانغ بٗض ازباعه باللىن والهى٠ )مثا٫:خُىان ؤنٟغ اللىن(لـِ  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ؤ - 12

  ٖىهغ)ٝ.(25ٖىانغ بٗض ازباعه بالك٩ل والهى٠ )مثا٫: َٗام/صاثغي الك٩ل( لِـ  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ب – 12

ُٟت)مثا٫: هلىن ٖلُه(والهى٠ )مثا٫: مؿخلؼماث ٞىُت( 10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ث – 12   ٖىانغ بٗض ازباعه بالْى

 25ٖىانغ بٗض ازباعه بالك٩ل)مثا٫:عجالث،ؤحىدت(والهى٠)مثا٫:خُىاهاث،ٖغباث(لِـ  10ًسخاع ٖىهغ  مً ن٠ به  ر – 12

 الاحىدت؟()ٝ.(مهمت حؿتهضٝ مٗاًحر الاؾخجابت الؿمُٗت)مثا٫:ؤًً الٗغبتطاث العجالث؟،ؤًً اعجلت طاث 

 

م٨ى٪  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ج – 12 ُٟت )مثا٫: ش ئ خاع ٍو ٖىانغ بٗض ازباعه بإي نٟت)ل٨ً لِـ اللىن ؤو الك٩ل( والْى

 مهمت حؿتهضٝ مٗاًحر الاؾخجابت الؿمُٗت. 25ؤ٧له.....م٨ٗغوهت(لـِ 

 

اللىن ؤو الك٩ل(والك٩ل)مثا٫:ش ئ هاٖم ولضًه ٖىانغ بٗض ازباعه بإي نٟت )ل٨ً لِـ  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ح – 12

 مهمت حؿتهضٝ مٗاًحر الاؾخجابت الؿمُٗت)ٝ.( 25ؤطهحن.... ألاعهب(لـِ 

 

بحن لُكحن :إما الشٙل )مثاٛ:لىن(ؤو الىقُُت)مثاٛ:هغؾم به( ؤو  م - 12 ًسخاع نىطغ مً ٖخاب ًخ٘ىن مً مٖغ

 بني اللىن؟ هل جغي مالبـ نليها ؤػعاع؟()ٍ.(نىطغ )مثاٛ: هل جغي خُىان  25الطىِ)مثاٛ:مالبـ(لـِ 

 

   

ًسخاع ٖىهغ مً ٦خاب بٗض ٢غاءة ٣ٞغة ٢هحرة)ؤ٦ثر مً ٖكغ ٧لماث( وجىحُه ؾاا٫ اؾخجابت ؾمُٗت )مثا٫:مً هضم  ؤ – 13

 اإلاجز٫؟()ٝ.(

 

مثا٫:ماطا ًىحض ٞى١ ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به ٖكغة ٖىانغ بٗض جؼوٍضه بدٝغ حغ وجىخُه ؾاا٫ اؾخجابه ؾمُٗت ) ب - 13

 ٖىهغ مسخل٠ )ٝ.( 25الؿُذ( لـ 

 

ٖىانغ بٗض جؼوٍضه بالًمحر وجىحُه ؤي ؾاا٫ مً اؾئلت الاؾخجابت الؿمُٗت)مثا٫:ؤي مً  10ٖىهغ مً ن٠ به  ًسخاع ث -13

 ٖىهغ )ٝ.( 25هظه الالٗاب مل٨ه(لـ

 

بالٓٝغ وجىحُه ؤي مً الاؾئلت الاؾخجابت الؿمُٗت )مثا٫: ؤي الخُىاهاث  ٖىانغ بٗض ػوٍضه 10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ر- 13

ت( لـ   ٖىهغ )ٝ.( 25ًجغي بؿٖغ

 

اث٠ مجخمُٗت مً ٦خاب ٖىضما ًخم ؾاا٫ ماطا ًٟٗل هاالء)مثا٫: مً ٌؿاٖض٥ ٖٛىضما ج٩ىن مٍغٌ()ٝ.( 10ًسخاع  ج - 13   ْو

ً مسخلٟحن مً ن٠ به ٖكغة ٖىانغ بٗ ح – 13 ُٟخحن مسخلٟخحن()مثا٫ : هل ًم٨ى٪ اًجاص ًسخاع ٖىهٍغ ض ازباعه بـ )نىٟحن او ْو

ت مسخلٟت مً الٗىانغ ) ٝ . ( 25ٞا٦هت ولخمت( لـ   مجمٖى

 

ً في طل٪ اإلا٩ان)مثا٫ : وكتري لخمت والخبز مً .... الض٧ان(لـ  10ًسخاع م٩ان مً ن٠ به  ر – 13   اما٦ً)ٝ.( 10بٗض ازباعه بٗىهٍغ



ًدًغ  مهمت )مثا٫: 25مثحراث مدكابهت ٖىض جىحُه ؾاا٫ اؾخجابت ؾمُٗت لـ 3الُبُُٗت التي جًم  البِئتًسخاع ٖىهغ في  ص - 13

 قِئا ب ٦ِـ به()ٝ.(

 

جغ، جغا 3ًسخاع نىاضغ مً ضُدت في ٖخاب ؤو مً البِئت الؿبُهُت جخ٘ىن مً  م - 13 ُٖب لُكُت )مثاٛ: َهل ،ضُت ،خَغ

)ماطا/مً/إلاً/إلااطا/.....( ٌؿتهضٍ مهام لاؾخجابت الؿمهُت)مثاٛ: ؤي َاٖهت جىمى نلي ؾؤاٛ  25غمحر(لـ 

 الصجغ؟()ٍ.(

 

   

غاى التي جيخمي لهى٠ مٗحن مً ن٠ به  ؤ - 14  )ٖىانغ / ؤٚغاى ٖىضما ًخم ؾااله )مثا٫: زظ ٧ل اإلاالبـ 10ًسخاع حمُ٘ ألٚا

 نى٠ مسخل٠)ٝ.( 25مغاث(جيخمي لـ ٢3ُ٘ مً اإلاالبـ ) 3لـ

 

  ٖىانغ )ٝ.( 10ًسخاع ٖىهغ مً ٦خاب بٗض جىحُه ؾاا٫ "متي" بلُه )مثا٫: متي حؿخسضم اإلايكٟت(للـ ب - 14

  ٖىانغ )ٝ.( 10ًسخاع ٖىهغ مً ٦خاب بٗض جىحُه ؾاا٫ "٠ُ٦" بلُه )مثا٫: ٠ُ٦ جظهب بلي اإلاضعؾت(لـ  ث – 14

ٖىانغ بٗض جؼوٍضه بدٝغ الجغ بٗض الٟٗل )مثا٫: هإ٧ل ب.... هإ٧ل ٖلي.... ه٨خب ٖلي...... ه٨خب  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ر – 14

 جغ٦ُب ًخ٩ىن مً ٞٗل وخٝغ حغ  )ٝ.( 25ب......(لـ 

 

  ٖىهغ )ٝ.( 25مال٤ٖ وقى٦ت( لـ  4ٖىانغ )مثا٫:  5ًسخاع ٖىهغ ٖىضما ًُلب مىه اًجاص ش ئ مسخل٠ في ن٠ مً  ج - 14

؟ في نىعة )مثا٫: ٖغبت بضون عجالث، َاثغة   -ٖىانغ ٖىضما ًُلب مىه اًجاص الص ئ اإلا٣ٟىص  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ح - 14

 ٖىهغ )ٝ.( 25صون احىدت( لـ

 

ض ) اؾئلت اؾخجابت ؾمهُت خٛى مىغىم واخ 4ًسخاع الهىطغ الصحُذ مً ٖخاب ؤو مً البِئت الؿبُهُت بهض انؿاءه  م - 14

 مىغىم مسخلِ)ٍ.(  25ؤًً حهِش البٓغة ، ماطا جإٗل البٓغة ،مً ًدلب البٓغة؟( لـ 

 

   

 5ٖىانغ جخٗل٤ بإخضار / امىع مً اإلااض ي )مثا٫: ؤًً طهبذ باألمـ( لخمـ ؤخضار ) 10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به   ؤ - 15

 مغاث()ٝ.(

 

  ؤخضار )ٝ.(5في اإلاؿخ٣بل )مثا٫: ماطا ؾُدضر ٚضا( لـ  ًسخاع ٖىهغ ًخٗل٤ باخضار ب - 15

ٖىانغ ٖىضما ًخم ؾااله ؤي واخض مً هظه ال ًم٨ىه ..... ؟ ٖلي ق٩ل ؤؾئلت الاؾخجابت  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ث – 15

 ٖىانغ )مثا٫: ؤي هظه الاقُاء ال ًم٨نها الُحران ؟()ٝ.( 10الؿمُٗت لـ

 

ٖىانغ ٖىضما ًخم ؾااله ؤي هظه الاقُاء لِؿذ .....؟ ٖلي ق٩ل اؾئلت الاؾخجابت الؿمُٗت  10ًسخاع ٖىهغ مً ن٠ به  ر – 15

ُٟت او نى٠ )مثا٫: ؤي هظه الاقُاء لِؿذ اصاة مىؾ٣ُُت؟()ٝ( 25لـ  ْو

 

حغ، يمحر(  جغا٦ُب لُٟٓت )مثا٫: ٞٗل ،نٟت،خٝغ 4ًسخاع ٖىانغ مً نٟدت في ٦خاب ؤو مً البِئت الُبُُٗت جخ٩ىن مً  ج - 15

غ مً هام اخمض ( )ٝ.( 25لـ   مهمت حؿتهضٝ مٗاًحر الاؾخجابت الؿمُٗت )مثا٫: في ؾٍغ

 

  عص مسخل٠ مً عصوج الاؾخجابت الؿمُٗت جم ازخباعها او مً ٢اثمت عصوص مٗغوٞت )ٝ.( 1000ًمل٪  م - 15

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-48تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٞدو ٢ُاس يٝ( = 

  لثاإلاؿخىي الثا   - ال٘الم اإلاهاعة

  هماطج ا٦ما٫ جخ٩ىن مً م٣ُٗحن )اؾم /ٞٗل()مثا٫: ٖلي الُٟىع ، اهذ جإ٧ل....../ٖلي الٛظاء اهذ جا٧ل......()ٝ.(  ٨ً10مل  ؤ - 11

  ؤًً وم٩ىن مً م٣ُٗحن )مثا٫: ؤًً هجض الخلُب ؟ ؤًً ٖغبخ٪؟()ٝ.(ؾاا٫ ًبضا ب  25ًجُب ًٖ  ب - 11

  ؾاا٫ جبضا بـ مً و٧ىمً مً م٣ُٗحن )مثا٫: مً ًى٣ل٪ الي اإلاضعؾت؟ مً الصخو الظي حكاع٦ه باللٗب؟()ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ث – 11

ُٟت الاقُاء)مثا٫: إلااطا وؿخسضم ألالىان()ٝ.(  25ًجُب ًٖ  ر – 11   ؾاا٫ ًخٗل٤ بْى

ُٟت الاقُاء )مثا٫: ما الظي ًجٗل٪ هُٟٓا؟( )ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ج - 11   ؾاا٫ ًخٗل٤ بٗض اٖالمه بْى

  ًٓهغ ٢ضعة ٖلي احغاء خىاعاث لم ًخضعب ٖليها )مثا٫: ٌُٗض ؾغص ما خضر في ُٞضًى صون ؤي جضٍعب مؿب٤ )م( ح - 11

  الُٟل: ؤبي لضًه ٦مبُىجغ()ٝ.م.( حمل اوكاثُت بٗض ط٦غ الدؿمُت ٣ِٞ)مثا٫: ٦مبُىجغ، ٩ً5ىن  ر – 12

  ًجُب بال ؤٖلم ًٖ ؤؾئلت ال ٌؿخُُ٘ الُٟل ؤلاحابت ٖنها)ٝ.م.( ص – 11

ض الظهاب  20ًطضع جلٓائُا  م - 11 حهلُٔ ٖالمي )ْض ً٘ىن حؼء مىه ؾلب()مثاٛ: ًٓٛى ألاب ؤها طاهب بالؿُاعة، ًٓٛى الؿُل: ؤٍع

 في حىلت!()م(

 

   

اث)مثا٫: 10ؤقُاء مً يمً  3ألا٢ل ٌؿمي ٖلى  ؤ - 12   ماطا جغي في اإلالٗب()ٝ( مجمٖى

  ؾاا٫ ازخُاع مً مخٗضص)مثا٫:هل ٌِٗل الؿم٪ في اإلااء ؤو ٖلى ألاشجاع()ٝ( 25ًجُب ًٖ ب – 12

غ، 10ٌؿمي  ث – 12   جهيُٟاث مسخلٟت ٖىضما ٌٗغى ؤمامه ٖىانغ مسخلٟت )مثا٫:خهان،ب٣غة،زجًز

  ٖىهغ ٖىضما ٌٗلم نٟت ممحزة له )مثا٫: ما  الظي ٌؿحر ٖلى عجالث()ٝ.( 25الصخُذ لـٌُٗي الاؾم  ر – 12

ٟاثُت()ٝ.( 10ٌُٗي نٟخحن ممحزجحن لـ ج – 12   ٖىانغ ٖىضما ٌٗلم ؤؾمائهم )مثا٫: ما الص يء اإلاىحىص ٖلى قاخىت ؤلَا

؟ )ٝ.(ؤؾئلت جخٗل٤ بالخالت اإلاؼاحُت )مثا٫: ما الظي  3ٌُٗي بحابت لـ ح – 12
ً
؟ ما الظي ًجٗل٪ ؾُٗضا

ً
ىا   ًجٗل٪ خٍؼ

  بحابت ؤو ؤ٦ثر ألؾئلت مسخلٟت )مثا٫ : ٖىض ٌؿإله ؤخضهم ماطا جدب ؤن جلٗب؟ ًجُب: ؤخب اللٗب بالؿُاعة( )ٝ.( 25ٌُٗي  ر – 12

  احابت لُكُت، جم ازخُاعها ؤو مً ْائمت إحابت مهغوَت.)ٍ.( 300ً٘خب  م -12

   

 )مثا٫: هل الخظاء نالح لؤل٧ل؟( )ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ؤ -13
ً
  ؾاا٫ بـ وٗم ؤوال

ت هىم٪؟( )ٝ.( 5ًه٠  ب -13 ه )مثا٫: ؤزبروي ًٖ ٚٞغ   ؤما٦ً ٚحر مىحىصة ؤمام هاٍْغ

  ؾاا٫ ًدخىي ٖلى نٟاث )مثا٫: هل ًم٨ى٪ ازباعي ًٖ خُىان ٦بحر؟( )ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ث -13

  حمل( )ٝ.( 10مغاث ) 10ًجُب ًٖ ؾاا٫ بٗض ؾماٖه لجملت واخضة  ر -13

  ًجُب بك٩ل صخُذ ًٖ ؾاا٫ "٦م ٖمغ٥؟" )ٝ.( ج -13

  ًجُب ًٖ ؾاالحن ًٖ الى٢ذ بةحاباث ٖامت )٢هحرة( )مثا٫: متى جظهب للىىم؟ ..في اللُل( )ٝ.( ح -13

غ الهٛحرة الثالزت؟(  ٨ً5مل حؿلؿل ٢هت مُٗىت لـ  ر -13   )ٝ.(٢هو مسخلٟت )مثا٫: زم ماطا خضر للخىاٍػ

  عصوص لُٟٓت مخباصلت خى٫ مىيٕى واخض )ٝ.( 3مداصزاث جًم ٖلى ألا٢ل  5ٌكاع٥ في  ص -13

ان( )ٝ.( ط -13   ًه٠ زانخحن ًمخل٨هما )مثا٫: لضي قٗغ بني اللىن، لضي ُٖىان ػع٢اٍو

ْؿهت مسخلُت)مثاٛ: ما الظي اْخلو  25ٗلمت( مً ٖخاب، ) 15ًجُب نً ؾؤالحن بهض ؾمانه لٓؿو ْطحرة )ؤٖثر مً  م -13

).ٍ( )  اإلاجٛز

 

   

ٟا٫( )ٝ.(ٖىانغ ؤو ؤ٦ثر )مثا٫:  3ؾاا٫ ًبضؤ بـ مً ، ماطا ، ؤًً)بدُث ًًم  25ًجُب ًٖ  ؤ - 14   ملىن ؾُاعة ألَا

ت مسخلٟت )مثا٫ : ماطا ججض في اإلالٗب؟()ٝ.( 25ٖىانغ مً  3ٌُٗي ٖلى ألا٢ل  ب – 14   مجمٖى



٣ت ؤبُ٪؟()ٝ.( 5ًجُب  ث – 14   ؤؾئلت ًٖ ؤخضار ًىمُت ؤو مٗانغة)مثا٫: ؤًً جظهب بٞغ

ت ًُغخها ٖلُه ؤ٢غاهه بما ٣ًاعب  ر – 14  ًٖ ؤؾئلت خىاٍع
ً
.)م.( 25ًجُب لُٟٓا

ً
  مغة ٖلى ألا٢ل ًىمُا

ت مؿب٣ت باألقُاء ٖبر اُٖاءه هٟـ ؤلاحابت) ج – 14 جُب "باإلاجز٫ "ٖىض ؤؾئلت َغخذ بثالر َغ١ مسخلٟت )مثا٫: ً 10ًٓهغ مٗٞغ

 ؾااله ؤًً ج٣ًُ؟ ؤًً ٧لب٪؟ ؤًً جلٗب؟.( )ٝ.( 

 

  ٖىهغ مسخل٠ )مثا٫ : بهه ٢لم ؤلىان، بهه ؤخمغ، ؤها ؤلىن به(.)ٝ.( 25ؤمىع ًٖ هٟـ الص يء لـ  ٣ً3ى٫  ح – 14

  مٗلىماث شخهُت )مثا٫: ؤًً ج٣ًُ؟ ما اؾم ؤزخ٪؟ ...... ( )ٝ.( 3ٌُٗي  ر – 14

غ ؟( )ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ص – 14   ؾاا٫ اوكاجي ًدخىي ٖلى خغوٝ حغ )مثا٫ : ماطا ًىحض جدذ الؿٍغ

ل؟( )ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ط – 14   ؾاا٫ اوكاجي ًدخىي ٖلى يماثغ )مثا٫ : مً لضًه طًل ٍَى

  لـ ؤؾئلت الدؿلؿل )مثا٫: ماطا جٟٗل بٗض ؤن جهل بلى اإلاضعؾت؟( )ٝ.(بحابت  25ٌُٗي  ع – 14

  ؤؾئلت جبضؤ بـ متى ) مثا٫ : متى حؿخدم؟( 10ًجُب ًٖ  ػ – 14

ٗلماث ؤو ؤٖثر )مثاٛ: ؤزبروي بما خضر ...ؤزاٍ الىخش ال٘بحر....الجمُو  8خضر ؤو َُضًى ؤو ْطت ...إلخ ب 25ًػُِ  م - 14

( )ٍ./م.(  وهغبىا إلى اإلاجٛز

 

   

  ؤؾئلت ًٖ اإلاهً املخخلٟت )مثا٫ : ماطا ًٟٗل الُبِب؟ )ٝ.( 10ًجُب  ؤ - 15

  ؤو ؤ٦ثر مً ؤحؼاء ال٨الم )مثا٫: ماطا وؿخسضم لض١ اإلاؿامحر()ٝ.( 4ؾاا٫ مسخل٠ ًدىي  25ًجُب ًٖ  ب – 15

 في ب٦ما٫ ٢هت بضؤها آزغون .)ٝ./م.( ث – 15
ً
  ًإزظ صوعا

  ؤؾئلت جبضؤ ب ٠ُ٦ ) مثا٫: ٠ُ٦ جسُِ ال٣ب؟( )ٝ.( 5ًجُب ًٖ  ر – 15

  الاؾم ألاو٫ ) مثا٫ زالض ......( )ٝ.(ٌُٗي اؾم الٗاثلت ٖىض ؾمإ  ج – 15

  ؾاا٫ اوكاجي ًدخىي ٖلى ؤخىا٫ )مثا٫: ما هى الخُىان الظي ًخدغ٥ ببِء؟( )ٝ.( 25ًجُب ًٖ  ح – 15

ت مؿب٣ت باألقُاء ٖبر اُٖاثه هٟـ الىن٠ لـ  ر – 15   خُىاهاث، ؤشخام...بلخ زالر َغ١ مسخلٟت.ؤقُاء، ؤخضار،  10ًٓهغ مٗٞغ

  ؤخضار و٢ٗذ في اإلااض ي. )ٝ.( 5ًه٠  ص – 15

  ؤخضار ؾخ٣٘ في اإلاؿخ٣بل )ٝ.( 5ًه٠  ط – 15

  10ًلخو  ع – 15
ً
  ٧لماث ٖلى ألا٢ل. )ٝ.( ٢10هو مسخلٟت مؿخسضما

 ٖىضما حٗغى ٖلُه مك٩لت.)ٝ.( ػ – 15
ً
 مم٨ىا

ً
  ٣ًترح خال

مىاغُو مسخلُت )مثاٛ: مً ًٓلٚ إلى  10واخض لـ ؤؾئلت جبضؤ ب ماطا، مً، إلااطا، متى.... خٛى مىغىم  4ًجُب نً  م - 15

 اإلاضعؾت؟ ؤًً مضعؾخٚ؟ ماطا جإزظ مهٚ نلى اإلاضعؾت؟)ٍ.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذؼر(ػ30ػ-48تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

  لثاإلاؿخىي الثا   - الُطلي واإلاهاعاث الجمانُتالغوجحن  اإلاهاعة

ُاث ؤو ألاوكُت مضة  ؤ - 11   ص٢اث٤ صون ابضاء ؤي ؾلى٥ متهىع .)م.( ٠٣ً5 ؤو ًجلـ ٖىض َاولت الخٞغ

ت صون ؤي مدٟؼاث اياُٞت.)مثا٫: الجمُ٘ : ٢ُام ؛ ( )م.( ب – 11   ٌؿخسضم الخٗلُماث املجمٖى

  مهمت ؤو وكاٍ مضة ص٣ُ٢ت واخضة صون ؤًت مدٟؼاث )م.(ٌٗمل بمٟغصه ٖلى اهجاػ  ث – 11

 ٣ِٞ )م.( ر – 11
ً
 واخضا

ً
 لُٟٓا

ً
ت بٗض ؾماٖه مدٟؼا   ًإحي بلى م٣ضمت املجمٖى

ًؿل ًضًه بهض ؾمانه مدُؼاث لُكُت َٓـ )ٍ./م.( م - 11   ٌؿخسضم اإلاغخاع َو

   

ض ؤن ؤ - 12 ت )مثا٫: مً ًٍغ  يمً املجمٖى
ً
٘ ًضه لُإزظ صوعا   ًسخاع ؤٚىُت؟( )م.( ًٞغ

ت  ب – 12   اله٠ ٦ما هى مُلىب )مثا٫: نمٜ، م٣و، ؤلىان، وع١( )م.(ٌؿخسضم ؤصواث ٚٞغ

غاى في م٩انها ٖىض جدٟحز الٟٗل طل٪.)م.( ث – 12   ًً٘ ألالٗاب وألٚا

  للُاولت.)م.(ص٣ُ٢ت زال٫ وكاٍ الٟىىن والخٝغ وبٗض مٛاصعة ؤح البالٛحن  1ٌؿخمغ في هٟـ اإلاهمت مضة  ر – 12

 3حهلُماث ؤو ؤؾئلت مسخلُت جطضع نً املجمىنت صون مدُؼاث مباشغة بدُث جخ٘ىن املجمىنت مً  5ٌؿخجُب لـ م - 12

 ؤخمغ اللىن؟( )م.(.
ً
 ؤؾُاٛ ؤو ؤٖثر.)مثاٛ: الجمُو ًِٓ، هل ًغجضي ؤخضٖم ْمُطا

 

 ٖلى  ؤ – 13
ً
ت إل٦ما٫ وكاٍ ٖىضما ًدٟؼ لُٟٓا   طل٪ )مثا٫: ؤخًغ بٌٗ الهمٜ(.)م.(ًدًغ اإلاىاص الًغوٍع

 بحن ؤوكُت الٟهل بىاًء ٖلى مدٟؼاث لُٟٓت حماُٖت ٣ِٞ.)م.( ؤ – 13
ً
  ًدى٣ل جل٣اثُا

ت صون  ؤ – 13   مدٟؼ مباقغ)مثا٫: ماطا خضر لـ "ؾُمبا" ( )م.(ٌؿخجُب ألؾئلت املجمٖى

  ًُلب اؾخسضام اإلاغخاى خُث ًهضع ٖىه ؤزُاء بؿُُت )م.( ؤ – 13

ؿخمغ في هُـ اإلاهمت مضة  5ٌهمل بشٙل مؿخٓل مضة  ؤ – 13   % مً الىْذ )م.( 50صْائٔ في املجمىنت َو

  ٌكاع٥ ألا٢غان ألاصواع والٗىانغ املخخلٟت )م.( ؤ - 14

دب٘ جىحيهاث جخ٩ىن مً ٢ؿمحن )مثا٫: حمُ٘ ألاوالص انُٟىا( ب – 14   ًمحز ٍو

ت الٟهل ث – 14 ( )م.( ًدب٘ احغاءاث الؿالمت في ٚٞغ ، الخضاٞ٘ ممىٕى   )مثا٫: الجغي ممىٕى

ً )مثا٫: لٗبت يىء ؤخمغ ٣ً3ىص وكاَحن حماُٖحن مسخلٟحن ًًمان  ر – 14   ؤزًغ()م.( -ؤَٟا٫ آزٍغ

ت )مثا٫:....( ج – 14   ًُلب ال٣ُام بيكاٍ مٗحن يمً املجمٖى

  )م.(ٌؿاٖض في النهىى بٗض اهتهاء وكاٍ مٗحن م٘ وحىص مدٟؼ لٟٓي واخض. ح – 14

حن حضًضًً في  م - 14   ؤؾُاٛ ؤو ؤٖثر )ٍ..( 5صُْٓت غمً مجمىنت جػم  15ً٘دؿب ؾلٖى

ت الٟهل )م.( ؤ - 15 م مً اإلا٣ُٗاث صازل ٚٞغ   ًغ٦ؼ ٖلى اإلاهمت بالٚغ

  ٣ًىم ببٌٗ مً اخخُاحاجه الخانت صون مدٟؼاث )مثا٫: ًمسح ؤهٟه، ًً٘ اإلا٠ُٗ في م٩اهه( )م.( ب – 15

 م٘ ؤَٟا٫  ث – 15
ً
  مغاث في وكاٍ حماعي ٖلى الُاولت )م.( 3ًخٟاٖل لُٟٓا

  ٌٗىص للجلىؽ في م٩اهه بٗض اهتهاء صوعه صون مدٟؼاث )م.( ر – 15

 في م٩ان اليكاٍ الجماعي )م.( ج – 15
ً
  ًً٘ ًضًه حاهبا

ت )م.( ح – 15 ت ؤلاحابت ًٖ ؾاا٫ في مجمٖى ٘ ًضه في اقاعة إلاٗٞغ   ًٞغ

٣ت ٨ًمل  ر – 15 ً. 3وع٢تي  ٖمل مؿخ٣لخحن صون مدٟؼاث ٖلى الُاولت بٞغ   ؤَٟا٫ آزٍغ

  ص٣ُ٢ت صون انضاع ؤي ؾلى٥ ؾلبي )م.( 20ًجلـ في ن٠ مضعس ي )َابىع( مضة  ص – 15

ٓت  20ًجلـ في حلؿت حمانُت  م - 15 جُب نً  5صُْٓت بَغ ت. 5ؤؾُاٛ صون اضضاع ؤي ؾلٕى ؾلبي ٍو   ؤؾئلت خىاٍع
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ُب اللًىي  اإلاهاعة   لثاإلاؿخىي الثا   - التٖر

  ًم٨ىني( )م.( –ؤؾخُُ٘ –ًهضع ؤٞٗا٫ مؿاٖضة حمل جًم حؿمُت َلب )مثا٫: ؾٝى  ؤ -11

التي ًهضعها الُٟل زال٫ ًىم واخض ًًم ٧لماث نٛحرة مسخلٟت لم ًخم حٗلمها بك٩ل مباقغ ل٨نها جبضو مىاؾبت يمً ج٩ىن الجمل  ب -11

، ل٨ً ، ؤو( )م.(
ً
٠، ؤًًا  ؾُا٢اث مُٗىت )مثا٫: هظا ، ؤ٫ الخٍٗغ

 

  ٌؿخسضم ؤهىإ الجمٕى اإلاىخٓمت مثا٫ )مٗلم ، مٗلماث( )م.( ث -11

  ٓمت بك٩ل صخُذ )مثا٫ : ٦خاب ، ٦خب )حم٘ الخ٨ؿحر( )ٝ/م.(ٌؿخسضم الجمٕى ٚحر اإلاىخ ر -11

ظلٚ نالماث اإلالُ٘ت التي جلحٔ ؤوازغ ألاؾماء .)ٍ/م.( م -11   ٌؿخسضم بشٙل صحُذ نالماث الجمو التي جلحٔ ؤوازغ ألاؾماء ٖو

  ٌؿخسضم ؤٞٗا٫ ال٨ُىىهت بك٩ل صخُذ )ٝ/م.( ؤ -12

  الجمل والٗباعاث )مثا٫: و، ؤو ، ل٨ً ( )م.(ٌؿخسضم ؤصواث الغبِ املخخلٟت لغبِ  ب - 12

  ٌؿخسضم الؼمً اإلااى للٟٗل بك٩ل صخُذ )ٝ./م.( ث - 12

  ٌؿخسضم الؼمً اإلاًإع للٟٗل بك٩ل صخُذ )م.( ر -12

  ؤَهاٛ في الؼمً اإلاؿخٓبل )ؾىٍ( )ٍ./م.( 10ؤَهاٛ في الؼمً اإلااع و 10ٌؿخسضم بشٙل صحُذ  م - 12

  ٧لماث )م.( 5 – 3ًخ٩لم بجمل جخ٩ىن مً  ؤ - 13

 جًم خغوٝ حغ)مثا٫: ٖلى الُاولت في اإلاجز٫(ول٨ً عبما ال ًٟغ١ بحن خغوٝ الجغ ب - 13
ً
  ()ٝ/م.(مثا٫: ٞى١، جدذ، في ) ًهضع حمال

  ًهضع نٟاث حؿب٤ الاؾماء )مثا٫: ٢ُاع ، ؤػع١(. ث - 13

  مثا٫: لِـ ، لً، ال ( )م.(ٌؿخسضم ؤصواث )خغوٝ( الىٟي املخخلٟت )  ر - 13

  ًهضع يماثغ جلخ٤ باألؾماء ) مثا٫: خظاجي، ٞىجاه٪( )م(. ج - 13

ت )ؾابٓت ، الخٓت ( )مثاٛ: ضُت، خٍغ حغ ،  2ٗلماث مو  3حمل اؾمُت مسخلُت جػم نلى ألاْل  10ًطضع  م - 13 نالْت هدٍى

ىال( )ٍ./م.( ض بىقت بالشٖى  غمحر( ) مثاٛ : هظا حغوي، ؤٍع

 

  ط٧ي ولض ( )م.( ×نٟاث حؿب٤ ألاؾماء )مثا٫: ولض ط٧ي ؤ-14

  جإ٧ل ؾاعة جٟاخت( )م.( ×جىا٤ٞ الٟٗل والٟاٖل مً خُث الخظ٦حر والخإهِث )مثا٫: ًإ٧ل ؤخمض جٟاخت  ب-14

  الُالب طهبىا بلى اإلاضعؾت ()م.( ×جىا٤ٞ الٟٗل والٟاٖل مً خُث الجم٘ وؤلاٞغاص )مثا٫: الُالب طهب بلى اإلاضعؾت ث-14

  ًهضع ٖالماث جدب٘ اإلا٣اعهت والخًُٟل )مثا٫: خؿً، ؤخؿً، ألاخؿً( )ٝ/م.( ر-14

ت ًهضع  ج-14   اهه بُيء( )ٝ./م.( -خا٫ لُه٠ الٟٗل ) امل بؿٖغ

قٍغ ، خٍغ حغ، غمحر( )مثاٛ: ٗلماث مو نالماث هدىٍت )ؾابٓت ؤو الخٓت () مثاٛ :  3حمل َهلُت جػم نلى ألاْل  10ًطضع  م-14

 اصَهني بٓىة، اضهض ؤنلى الضعج()ٍ./م.(

 

ٗلُت مسخلٟت جًم ؤصواث عبِ )مثا٫: و، ؤو، ل٨ً( )م.( ؤ-15   ًهضع حمل بؾمُت ٞو

()م.(هي صٞٗخه ؤلٟاّ في حملت واخضة( بدُث ٩ًىن ل٩ل ٧لمت منها مٗنى مؿخ٣ل )مثا٫: 5مىعُٞم)  5ًٓهغ مٗض٫ َى٫ الخٟىه لـ  ب-15
ً
  ؤعيا

ـــــه ث-15 ـــها( )م.( ×جىا٤ٞ الًمحر مً الجيـ)مثا٫: ـ   ــ

  هم ٌكغخىن الضعؽ( )م.( ×جىا٤ٞ الًمحر م٘ الجم٘ )مثا٫: هى ٌكغح الضعؽ  ر-15

(. ج-15
ً
، ؤخُاها

ً
/ ؤبضا

ً
  ٌؿخسضم ألاخىا٫ )صاثما

  ٌؿخسضم يماثغ ؤلاقاعة )هظا، هظه، هاالء()م.( ح-15

خ٣اص )مثا٫: ؤٖخ٣ض، ؤًْ، عبما، ؤها مخإ٦ض مً( )ٝ.(.ٌؿخسضم  ر-15   ؤٞٗا٫ الخى٦ُض و الٖا

ً حمل جػم  10ًغبـ بحن الجمل ؤلاؾمُت والُهلُت لُ٘ىن  م-15  ؤو جٍ٘ى
ً
ُبا ٗلماث نلى  5نباعاث )حمل( مسخلُت وصحُدت جٖغ

ت باألمـ ( )ٍ.م(  ألاْل )مثاٛ: شاهضث بغهامج الغؾىم اإلاخدٖغ
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 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 لثاإلاؿخىي الثا   - الٓغاءة اإلاهاعة

 اإلاؿخىي الثالث َٓـ مًهظا الجؼء ًبضؤ 

 

خهٟذ في ٦خاب مضة  ؤ-11   زاهُت( 30زاهُت )م.م.  ٣ً30لب الهٟداث ٍو

  ًُلب ٢غاءة ال٣هو ٖلُه مً ٦خاب )م.( ب-11

غ( )ٝ./م.( ث-11  في ٦خاب بدُث جىحي هظه الهىع بلى ٢هت مُٗىت )مثا٫ : ؤًً الظثب ال٨بحر الكٍغ
ً
  ًلمـ نىعا

ذ )م.م: 75ًىدبه إٛ ٖخاب ؤزىاء ْغاءة الٓطت مضة  م-11   صْائٔ( 3% مً الْى

   

  ر....( صون مدٟؼاث )ٝ/م( ٨ًمل وكاٍ للخغوٝ الهجاثُت )ؤ،ب،ث، ؤ-12

  خغوٝ مً لىخت خغوٝ الهجاء بٗض جدٟحز للبضاًت مثل : ؤ، ب، ث ، ر ....ٝ(. ٣ً5غؤ  ب-12

  لضًه ٦خاب مًٟل ًم٨ىه بُٖاء اؾم هظا ال٨خاب بمجغص عئٍت الهىع ٖلى الٛالٝ)م.( ث-12

  ٌؿمي نىع في ٦خاب ؤزىاء ٢غاءة ؤخض البالٛحن لل٣هت )ٝ / م(. ر-12

  ًىنل بلى الهىع حمُ٘ الخغوٝ . )ٝ.( ج-12

  خغوٍ مسخلُت )ٍ.( 10خغوٍ لـ  5ًسخاع الحغوٍ ال٘بحرة مً ضِ به  م-12

   

 ٖلى طل٪ )ٝ.( ؤ-13
ً
  ٣ًغؤ ؤو ٌٛني الخغوٝ الهجاثُت بٗض جدٟحزه لُٟٓا

ت ماهُت ال٩لماث اإلا٨خىبت )م.( ب-13   ًُلب مٗٞغ

  ًخٓاهغ ب٣غاءة ٦خاب )م.( ث-13

  ؤؾماء م٨خىبت )ٝ.( 3ًمحز ٦مؿخم٘ اؾمه مً بحن ن٠ ًًمً  ر-13

  ًىٓغ بلى ال٩لماث اإلا٨خىبت ولِـ ٣ِٞ الهىع ؤزىاء اؾخماٖه لل٣هت )م.( ج-13

  خغوٍ هجائُت نىضما ًؿلب مىه طلٚ)ٍ.( 3ٌؿمي  م-13

   

  ًٟغ١ بحن مٗٓم الخغوٝ الهجاثُت مثا٫ : ب، ث، ر، ج، ح،ر ()ٝ.( ؤ-14

  ٧لماث بىٟـ ال٩لمت اإلاضوهت ٖلى الىع١ )ٝ.( 5ًىنل بُا٢اث جًم  ب-14

)ٝ.(5ؤنىاث و  5ٌُٗي الخٝغ ٖىض ؾماٖه  ث-14   ؤنىاث ٖىض ؾماٖه للخٝغ

  ٢هو جم ٢غاءتها له.)ٝ/م( 3ٌُٗض ؾغص  ر-14

ت مؿب٣ت بالخغوٝ الهجاثُت مً زال٫ الدؿمُت ؤو الخمُحز الؿمعي)ٝ( ج-14   ًٓهغ مٗٞغ

  اؾمه )ٍ(ًٓغؤ  م-14

  ؤوػان مسخلٟت مثا٫: ٢ُت ، بُت( )ٝ.( 10ذ ٧لمخحن مُٗيخحن لهما هٟـ الىػن، لـ ًبحن ما بطا ٧اه ؤ-15

  ٌؿمي مٗٓم الخغوٝ الهجاثُت لغبما ًجض نٗىبت في خغوٝ مثل : ب،ث،ر،ج،ح،ر()ٝ.(. ب-15

  ًىنل الخغوٝ الهجاثُت اإلادكابهت في الك٩ل )ٝ.( ث-15

( )ٝ.( ًٟغ١ ٦مؿخم٘ ر-15
ً
ا   بحن الخغوٝ وألاع٢ام ) مثا٫ : ؤي مً هظه ٌٗض خٞغ

  يهجي اؾمه صون مدٟؼاث )ٝ.( ج-15

  ٧لماث مسخلٟت)ٝ.( ٧5لماث  لـ  3ًسخاع ال٩لمت الصخُدت مً بحن ن٠ به  ح-15

والهطُىع إلى ضىعة ضىع ؤو نىاضغ و باله٘ـ )مثاٛ : ًىضل ٗلمت  5ٗلماث إلى ما ًىآَها مً ضىع في ضِ به  5ًىضل  م-15

 الهطُىع()ٍ.(

 



 ذؼر(ػ30ػ-48تحضغلػاضطؼطظػوتتبعػاضطؼاراتػ:ػاضطدتوىػاضثاظيػ)

 ) م. م( مغا٢بت مى٢ىجت  )ٝ.م(= ٞدو ؤو مغا٢بت )م( = مغا٢بت  ٝ( = ٞدو ٢ُاس ي

 لثاإلاؿخىي الثا   -)وسخ الىطىص ( ال٘خابت اإلاهاعة

 اإلاؿخىي الثالث َٓـ مًهظا الجؼء ًبضؤ 

 

  ٌؿخسضم ؤصاة ٦خابت ٨ًخب ٖلى وع٢ت، ؾبىعة بًُاء، لىح سخغي، ٖىض جدٟحزه )ٝ.( ؤ-11

  ًسغبل بك٩ل ٞغصي ٖلى وع٢ت، ؾبىعة بًُاء، لىح سخغي()م.( ب-11

  ًٓهغ جد٨مه بال٨خابت ؾىاء بالُض الُمنى ؤو الِؿغي)ٝ./م.( ث-11

 باؾخسضام لىن، ٢ ر-11
ً
 وبًابا

ً
 خغ٧اث ؤ٣ُٞت طهابا

ً
  لم لىح، ٢لم عنام()ٝ.(٣ًلض ٦خابُا

 باؾخسضام لىن، ٢لم لىح، ٢لم عنام()ٝ.( ج-11
ً
 وبًابا

ً
 خغ٧اث ٖمىصًت طهابا

ً
  ٣ًلض ٦خابُا

 باؾخسضام لىن، ٢لم لىح، ٢لم عنام()ٝ.( ح-11
ً
 وبًابا

ً
ت نٛحرة و٦بحرة طهابا  خغ٧اث صاثٍغ

ً
  ٣ًلض ٦خابُا

  ر-11
ً
 خغ٧اث مخ٣اَٗت ؤو مخمىحت طهابا

ً
 باؾخسضام لىن، ٢لم لىح، ٢لم عنام()ٝ.(٣ًلض ٦خابُا

ً
  وبًابا

  ؤَهاٛ )وشاؾاث ٖخابُت ًٓىم بها ؤخض ال٘باع باؾخسضام ؤصاة ومؿؿذ ٖخابت )ٍ.( 5ًٓلض  م-11

   

  ًٓهغ مؿ٨ت صخُدت بإصاة ال٨خابت )ٝ/م( ؤ-12

  ٣ًلض عؾمت اإلاغب٘ واإلاثلث )ٝ( ب-12

ب٣ى  3ًدضص بال٣لم  ث-12   اول صازل الخِ/الخض. )ٝ( 1يمً ؤق٩ا٫ مسخلٟت ٍو

  ؤق٩ا٫ مسخلٟت ٖىض اُٖاثه ُٖىت مكابهت )ٝ.( 3ًيسخ  ر-12

 ٖلى الىع٢ت مً الى٣ُت ؤ بلى الى٣ُت ب َىله  ج-12
ً
  بوكاث )ٝ.( 6بول مً مىخه٠ صهلحز مخٗغج َىله  1ًغؾم زُا

ت )ٝ.( 5ًيسخ  ح-12   زٍُى ؤو ؤق٩ا٫ مسخلٟت ؾٍى

ٙاٛ هىضؾُت مسخلُت )مثاٛ : صائغة ، مغبو ، مثلث ، مؿخؿُل ، هجمت( )ٍ.( 6ًدضص بشٙل َغصي  م-12   ؤش

   

  ؤع٢ام ؤو خغوٝ. 4ًيسخ  ؤ-13

  ًجم٘ ألاق٩ا٫ بك٩ل ٞغصي ل٩ُّىِن نىعة )ٌؿمذ باملخٟؼاث اللُٟٓت(.)ٝ.( ب-13

 لضًه  ث-13
ً
  اللُٟٓت( )ٝ.(ؤًٖاء واضخت مً ؤًٖاء الجؿم ) ٌؿمذ باملخٟؼاث  4ًغؾم بك٩ل ٞغصي شخها

ب٣ى ٖلى مؿاٞت  ر-13   بول مً الخغوٝ )ٝ.( 1/2ًدضص اؾمه ٖلى وع٢ت ٍو

  خغوٝ ؤو ؤع٢ام بسِ واضح )ٝ.( 10ًيسخ  م-13

   

  ًيسخ اؾمه بسِ واضح ٖلى وع١ مؿُغ . )ٝ.( ؤ-14

ب٣ى ٢ضع ؤلام٩ان صازل الخضوص .)ٝ.( ب-14 ً ٍو  في صٞتر الخلٍى
ً
  ًلىن نىعا

غ )ٝ.( 10 -1ألاع٢ام مً ًيسخ  ث-14
َّ
  بك٩ل واضح ٖلى وع١ مؿُ

غ)ٝ( 10ًيسخ  ر-14
َّ
  خغوٝ بك٩ل واضح ٖلى وع١ مؿُ

٘خب اؾمه بشٙل واضح صون وسخ.)ٍ( م-14   يهجي ٍو

   

 واضخت لـ ؤ-15
ً
  ٖىانغ مسخلٟت )ٝ(. 3ًغؾم نىعا

  )ٝ.(.خغوٝ ؤو ؤع٢ام ٖىضما ًملى ٖلُه)بمالء(  ٨ً10خب بك٩ل واضح  ؤ-15

  ٧لماث بؿُُت بك٩ل واضح )ٝ.(. 5ًيسخ  ؤ-15

  بشٙل واضح .)ٍ.(  28ًيسخ ٗل الحغوٍ الهجائُت الـ  ؤ-15
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اغُاث اإلاهاعة  لثاإلاؿخىي الثا   - الٍغ

 اإلاؿخىي الثالث َٓـ مًهظا الجؼء ًبضؤ 

 

 )مدٟؼ بضء( )مثا٫ ٖض  5ٌٗض لـ ؤ -11
ً
  ، .....()ٝ.(2، 1بٗض جدًحره لُٟٓا

  ًغجب الٗىانغ خؿب الدجم )مثا٫: م٨ٗب نٛحر ، وؾِ، ٦بحر()ٝ.( ب -11

)مثا٫: ؤًً ال٣اعبحن( )ٝ.( ث -11
ً
ً ؾمُٗا   ًمحز بحن ٖىهغ ؤو ٖىهٍغ

ض ٨ٗ٦خحن( )ٝ./ م.(  ج -11 ً باؾخسضام الُلب )مثا٫: ؤٍع   ًمحز بحن ٖىهغ ؤو ٖىهٍغ

  ( )ٝ.(4بلى الغ٢م  4بلى ما ًىا٣ٞها مً ُٖىاث )ؤع٢ام ( )مثا٫: ًىنل الغ٢م  10 -1ًىنل ألاع٢ام مً  ر -11

ام مً  م -11 ام مسخلُت )ٍ.( 5في ضِ به  5 -1ٌهٍغ ٖمؿخمو ألاْع   ؤْع

   

ً مً زال٫ الدؿمُت )مثا٫: ٦م خظاًء لضً٪؟( )ٝ.( ؤ - 12 ىهٍغ   ًمحز بحن ٖىهغ ٖو

٘ ؤنابٗه للضاللت )الخمثُل(ألاع٢ام مً  ب – 12   ( )ٝ.( 2) مثا٫ : ؤعوي الغ٢م  5 – 1ًٞغ

ً وزالزت ٖىانغ )مثا٫ : هل ًم٨ى٪ بًجاص  ث – 12 ىهٍغ   ػهغاث( 3ًٟغ١ ٦مؿخم٘ بحن ٖىهغ ٖو

ً ٖىض ر – 12   وحىص ٖىهغ ومثُله )ٝ.( ٌٗض ٖىهٍغ

ام مً  م - 12   )ٍ.( 5 -1ٌؿمي ألاْع

  ٌُٗي م٣ضاع ٖمغه ٖىض الؿاا٫ ًٖ طل٪ )ٝ( ؤ - 13

 )٦م الٗضص  3ٌٗض ختى  ب – 13
ً
  ( )ٝ.(5ٖىانغ بٗض جدٟحزه لُٟٓا

  ٌٗٝغ ٦مؿخم٘ ٖضص الٗىانغ )مثا٫: ؤي الهىع ٞيها ؾُاعجحن؟()ٝ( ث – 13

  )ٝ.( 3 -1ؤزىاء الٗض لؤلع٢ام مً ًٓهغ الؿغ ص  ر – 13

 ؤٖبر مً الهىاضغ بيؿبت  5 -1ٌهض مً  م - 13
ً
ؾُاعة(  2ؾُاعاث، آلان ؤنؿني  4)مثاٛ : ؤنؿني  1:  1نىاضغ مً مجمىنت بها نضصا

).ٍ( 

 

ت م٩ىهت مً  ؤ - 14 ت(" ) مثا٫ : ٦م ٖضص ٖىانغ هظه 3" ، "2"، "1ٖىانغ ٧الخالي " 3 -1ٌؿمي بك٩ل صخُذ مجمٖى   )ٝ.( املجمٖى

ت مً الٗىانغ مً زال٫ اإلا٣اعهت ؤ٦ثر، ؤ٢ل. )ٝ.( ب – 14   ٌٗٝغ مجمٖى

، ممخلئ( )ٝ.( ث – 14 ت / نىضو١ )ٞاٙع   ٌٗٝغ خاٍو

  ٌٗٝغ ٖىهغ مً زال٫ اإلا٣اعهت ؤنٛغ ؤو ؤ٦بر )ٝ.( ر – 14

  ٌٗٝغ ٖىهغ مً زال٫ اإلا٣اعهت ؤو٫ ؤو ؤ٢هغ )ٝ.( ج - 14

ٛ مٓاعهاث مسخلُت خٛى الُٓاؾاث )مثاٛ: ؤٖبر ، ؤضًغ،  8ًخهٍغ ٖمؿخمو نلى  م - 14 ، ؤْطغ، ممخلئ، َاعى، مغجُو،  ؤْل ،ؤؾى

 ٍ.(مىسُؼ...()

 

  مغاث( )ٝ.( 3)مثا٫: ن٤ٟ  5ًاصي خغ٦ت/ وكاٍ خغ٧ي ٖضص مٗحن مً اإلامغاث ًهل بلى  ؤ - 15

ً / م٩ىهحن  ب - 15   )مثا٫ : ؤنٟغ، ؤزًغ، ؤخمغ()ٝ.(٨ًمل حؿلؿل ؤو همىطج ًًم ٖىهٍغ

  ًخٗٝغ بك٩ل صخُذ ٖلى الخضعج الترجُبي "ألاو٫" ،"الثاوي" ،"الثالث" ،"ألازحر" )ٝ.( ث – 15

ؿمي بك٩ل صخُذ و٢ذ الهباح وو٢ذ اللُل. )ٝ.( ر – 15   ًخٗٝغ َو

  ( )ٝ.(9 -1ٌؿخجُب بك٩ل خىاعي لـ ما هى الٗضص الخالي إلاا ًلي )مثا٫: ألاع٢ام مً  ج – 15

  ٢ُ٘ ه٣ضًت مسخلٟت و ًهغح بك٩ل خىاعي ما الظي ًم٨ً ٞٗله بالى٣ىص.)ٝ( 3ًخٗٝغ بك٩ل صخُذ ٖلى  ح – 15

م م٘خ م - 15 ام مً ًىضل بشٙل صحُذ ْع م م٘خىب، لؤلْع مُت إلى ْع م 5 – 1ىب إلى ٖمُت ٖو  3إلى ضىعة َيها  3) مثاٛ : ًىضل الْغ

 شاخىاث.)ٍ.(

 



 


