
 ٔٚزطستَ -بابٛت٘:           كؤزع بٕٔك؛ 
 ؾابس حطني -واوؤضتاٙ بابٛت:

 
( ِٛفتٛٙ 15لٛوأٚٙ ٟٛوطاهَ ٔ ضالَ٘ زابسدٔٔغدا ٔاٌٛكٛواُ دابٛغكسدٔٔٚ بؤ الٌٖٛ٘ تَٗؤزٙ ٔ الٌٖٛ٘ ثساكتٗك٘، بٛغَٕٖٗٚٛك٘ طػيت )

كٛ دٚوٍََٗٗتٛٔٚ بؤ الٌٖٛ٘ ثساكتٗك٘ تٛزخاُ دٚكسَٙ، ٔاتٛ  ٖٛكًٛ بؤ الٌٖٛ٘ تَٗؤزٙ ٔ تاقٗكسدٌٛٔٚكاُ تٛزخاُ دٚكسَٙ ٔ ٟٛٔ وأٖٚٛٙ
 قٕتابٗٛكاُ خؤٖاُ وٕوازٚضٛٙ ٟٛٔ شاٌٗازٖٗاٌٛ دٚكُٛ كٛ ثَٗٗاُ طٕتسأٚتٛٔٚ.

 ( ِٛفتٛٙ ٖٛكًٛ بؤ الٌٖٛ٘ تَٗؤزٙ تٛزخاُ دٚكسَٙ خؤٙ لًٛ بابٛتاٌٛ دٚبٍَٗٗتٛٔٚ"15ٟٛٔ ٔاٌاٌٛٙ لٛ وٕحاشٚزٚكاٌ٘ )
 
ستَ( ٔٚكٕ شازأٚ لٛ شواٌ٘ كٕزدٖدا بٛزاوبٛز بٛ شازأٚٙ )االضتٗعاب(ٚ، لٛ شواٌ٘ عٛزٚبٗدأ شازأٚٙ ٔٚزطستَ: ٔغٛٙ )ٔٚزط_

 (Comprehension.َٙلٛ شواٌ٘ ٍٟٗطمٗصٙ د ،ٚ) 
  

 ضؤُ ٟٛٔٚٙ دٚخيٕؾٍٍٗٛٔٚ، ٔٚزٙ دٚطسَٖ ٔ ٟٗطتٗعاب٘ دٚكَٖٛ ؟! -
 

ت ثٖٛسٚٔ بكَٖٛ ثؿٕٖطتٛ لٛ ثسؤضٛٙ خٕؾٍدٌٛٔٚدا بٛ ضـ لًٛ زٔاٌطٛٔٚ بؤ ٟٛٔٚٙ ثسؤضٛٙ ٔٚزطستين بٛغؿٕٖٚٛك٘ تٌٛدزٔض
 قؤٌاغدا تؿجٛز بني.

 
 لٛكسدازٙ خٕؾٍدٌٛٔٚ.   ٖٛكًٛ/ بٍاواكاٌ٘ خٕؾٍدٌٛٔٚٙ تٌٛدزٔضت بؤ ثسؤضٛٙ ٔٚزطستين بٛز

 
 دًٔٔٚ/ بٍٛواكاٌ٘ خٕؾٍدٌٛٔٚٙ تٌٛدزٔضت بؤ ثسؤضٛٙ ٔٚزطستين لٛكات٘ كسدازٙ خٕؾٍدٌٛٔٚ.  

 
 ٕؾٍدٌٛٔٚٙ تٌٛدٔزضت بؤ ثسؤضٛٙ ٔٚزطستين لٛدٔاٙ كسدازٙ خٕؾٍدٌٛٔٚ.  ضؿًّٛ/ بٍٛواكاٌ٘ خ

 
 ثٌٖٕٛٚدٙ ٌَٕٗاُ ٔٚزطستَ ٔ لٛبريضٌٕٔٛٔٚ. - 

 
 شٔٔ لٛبري ضٌٕٔٛٔٚ  _  
 
 ِؤكازٚكاٌ٘ لٛبري ضٌٕٔٛٔٚ:  - 

 
 ثَٗكداداٌ٘ شاٌٗازٖٗٛكاُ:   -1

 
 زٚٔت٘ ضاٖكؤلؤذٙ:   -2
 
 شاٌٗازٖٛكاُ:   ٌاتٛٔأٙ ٔ كٛوٕكٕزِٙ لٛ ٔٚزطستين  -3 

 
 غَٕٗاٌدٌ٘ شاٌٗازٖٛكاُ:   -4

 



 طسفيت خٗصاٌ٘ ٔ غٛزِ ٔ ٟاذأٚٙ خَٗصاُ:  -5 
 
 خساث٘ غَٕٗاشٙ خٍَٕٖدُ ٔ خٍَٕٖدٌٛٔٚ:   -7 

 
 خؤثازاضنت ٔ ضازٚضٛزٙ لٛبري ضٌٕٔٛٔٚ: -
 
 ٔٚزطستَ بٛثمٛٙ ٖٛكًٛ ثَٕٖٗطيت بٛ تَٗطٖٛػنت )الفّي( ِٖٛٛ:   -1 

 
 ٔغكٛكاُ ثٖٕٛٚضت بكٛ بٛٔ كٛع ٔ غٍَٕٖاٌٛٙ كٛ واٖٛٙ دلَدؤغني  بابٛت ٔ شاٌٗازٖٛ -2 

 
 بؤ ٔٚزطستَ غٗأتسٚ ٟٛجناوداٌ٘ كاز ٔ ضاالكٗٛكاُ بٛ غَٕٖٗٚٛك٘ ثساكتٗك٘ بَٗت. -3 

 
 اُ ِٛوٗػٛ لٛ ٔٚزطستٍدا زَٖكدطتين )تستٗب( شاٌٗازٙ ٔ بابٛت ٔ ثَٗدأٖطتٗٛكاُ بٛ زَِٖكٕثَٗك٘ كٛ بٛ ٟاضاٌ٘ دَٖتٛٔٚ ٖادو -4 

 
 غازٚشابٌٕٔ٘ بابٛتٛكٛ ٔ ضٖٛسكسدٌ٘ بٛغَٕٖٗٚٛك٘ طػيت:  -5 

 
 خٍَٕٖدٌٛٔٚ بٛ دٌٚط٘ بٛزش باغرتٚ لٛ بَٗدٌٚط٘: -6 

 
 ِٛلَبرادٌ٘ غَٕٖين طٕجنأ ٔ ٟازاً ٔ دٔٔزبَ٘ لٛ ذأٚذأ: -7
 
 ٟٛٔ كاز ٔ ضاالكٗاٌٛٙ قٕزضَ بٛ ضٌٛد جازَٖك بٗدٍٍَٕٖٗٛٔٚ: -8 
  

 
 بٛت ٔ شاٌٗازٖٛكاُ:دٔٔبازٚكسدٌٛٔٚٙ با -9 

 
 لٛ كات٘ واٌدٔبٌٕٔدا باغرت ٔاٖٛ ثػٕٔ بدٖٚت ٔ ٔٚزشؽ ٔ طٛزِاُ دٚضت ثَٗبكٖٛت: -10 

 
 ٟازاضتٛٙ خؤت بطؤزِٚ بؤ ٟٗجاب٘ دٚزبازٚٙ خؤت:   -11 

 
 بٌٕٔ٘ حٛش ٔ ٟازٚشٔٔ بؤ بابٛتٛكاُ: -12 
  

 
 جٗأاشٙ كسدُ ِٖٛٛ لٛ ٌَٕٗاُ خٍَٕٖدُ ٔ خٍَٕٖدٌٛٔٚدا:_ 

 
  
 ثسؤضٛٙ ٔٚزطستَ ٔ خٍَٕٖدٌٛٔٚ ضٌٛدَٖ غَٕٗاشواُ ِٖٛٛ:  بؤ  _



 
 
 ٔٚزطستَ لٛ غَٕٗاشٙ بابٛت٘ خٍَٕٖدزأ:  -1 

 
 ٔٚزطستَ لٛ زَٖطٛٙ خٍَٕٖدٌٛٔٚٙ كالضٗك٘ ٔ خٍَٕٖدٌٛٔٚٙ ٌَٕٖبأ ٔ ثؤضت ٌَٕٖبأ  -2 
 ٔٚزطستَ لٛ زَٖطٛٙ خٍَٕٖدٌٛٔٚٙ ثطجؤزِاٌٛٔ تاٖبٛت ٔبٛزِٛوداز  _3 
 زَٖطٛٙ خٍَٕٖدٌٛٔٚٙ طٛغتٗازاٌٛ  ٔٚزطستَ لٛ _4 
 ضاٖكؤلؤذٖٗٛ(  -كٛضَٗيت خٍَٕٖٛز ثاؽ خٍَٕٖدٌٛٔٚ ثسؤضٖٛٛك٘) فٗطٗؤلؤذٙ _5 

 خٍَٕٖدٌٛٔٚٔ داٍَِٗاُ ثَٗػكٛٔتين ٟاضيت خٍَٕٖدٌٛٔٚ بٛ ذوازٚٔ شؤز ٔ بؤزٙ   _6
 خٍَٕٖدٌٛٔٚٙ وسؤظ بؤ خؤٙ ٔ ٟٛٔاٌ٘ دٙ  _7 

 
 ٔٚزطستَ ٔ زَٖطاكاٌ٘ ٔاٌٛ ٔتٍٛٔٚ:_
 ٕاز زَٖطاٙ ضٛزٚك٘ ٔاٌٛ ٔتٍٛٔٚ ٟاواذٚ ثَٗدٚكَٖٛ:ض 

 

 زَٖطاٙ ٖٛكًٛ/ زَٖطاٙ ٔاٌٛبَٗرٙ )احملاشٚزٚ(: _
 زَٖطاٙ دًٔٔٚ: زَٖطاٙ ثػكٍني )االضتكطاٟ٘(: _

 زَٖطاٙ ضًَٗٗٛ: زَٖطاٙ )ضٕكسات٘(: _
 زَٖطاٙ ضٕازًٚ: زَٖطاٙ ثسِؤذٚ )املػسٔع(: _
 
 ٟاوساشٚ فَٗسكازٖٛكاٌ٘ ٔاٌٛ ٔتٍٛٔٚ : _

 

 

ٔتازدا:ٔٚزطستَ لٌٛأ ضٛوك٘  _  

 
 زؤذٌاوٌٕٛٔض٘:  ٔتازٙ  شواُ ٔ ٟٛزكٛكاٌ٘_
 

 ٔتاز:  خٛضمَٛتٛكاٌ٘_
 
 
 زؤذٌاوٌٕٛٔض٘:  ٟٛدٚب٘ ٔ ٔتازٙ  ٌَٕٗاُ ٔتازٙ  جٗأاشٖ٘_
 

  
 وَٗرٖٔٔٗٛٔٚ:    ٖٛكًٛ: لٛزِٔٔٙ

 
 واٌٛٔٚ:ش  دًٔٔٚ: لٛزِٔٔٙ



   
 غَٕٗاشٚٔٚ:   ضًَٗٗٛ:لٛزِٔٔٙ

  
 ٟٛزكٛٔٚ:   ٔٔٙضٕازًٚ: لٛزِ 

  

 :جؤزٚكاٌ٘ ٔتاز_ 

 ٔتازٙ خٕدٙ:   _1

 ٔتازٙ بابٛت٘:   _2

 :بٛغٛكاٌ٘ ٔتاز_

  ثَٗػٛك٘. أ (  
  ٌأٚزاضت.ب( 
 .كؤتاٖ٘ ٖاُ ٟٛجناًج( 

   



 ثسِؤضٛٙ ٔٚزطستين ٍَٖٔٛ ٔ زٌِٚط ٔ َِٗن ٔ ٟاواذٚكاُ_

   
٘ بٛواٌاٙ دٔزضتكسدٌٛٔٚ دَٙ، ٔٚك ضؤُ دٚٔتسَٙ فالٌٛ ضوٕثاٙ  لٛزٔٔٙ واٌأٚ ضٛوك٘ تٛغكٗم -قٕتاخباٌٛكاٌ٘ ٌِٕٛزٙ تٛغكٗم٘: _

 تٛغكٗن كسدٚٔٚ: ٔاتٛ ضٛزلٌَٕٛٙ دٔزضتٗكسدٚٔٚ ٖاُ فالٌٛ ثؤه فَٗسخٕاشٚٝكاٌ٘ دابٛغكسدٚٔٚٔ بٛٔ غَٕٗٚ؟.....
 . قٕتاخباٌٛٙ كالضٗك٘.1
 . قؤتاخباٌٛٙ زِؤواٌط٘.2
 . قٕتاخباٌٛٙ زِٖالٗصو3٘
 اع٘(.. قٕتاخباٌٛٙ كازٖطٛزٙ )اٌطب4
 . قٕتاخباٌٛٙ دابٛؽ كسدُ )تكطٗى٘(.5
 . قٕتاخباٌٛٙ تٛعبريٙ.6
 . قٕتاخباٌٛٙ تٛجسٖدٙ.7
 . قٕتاخباٌٛٙ  تٛكعٗيب8
 . قٕتاخباٌٛٙ ضٕزٖال٘.......9
 
 
 
 ثسِؤضٛٙ ٔٚزطستَ لٛ َِٗمٛكاٌ٘ ٌأ تابمؤ_

 َِٗمٛكاٌٗؼ لٌٛأ ِٛز تابمؤٖٛكدا خٍَٕٖٛز ٔ ضٛوك ٔ واٌاٙ جٗأاشٖاُ ِٖٛٛ :
 
 ثسِؤضٛٙ ٔٚزطستَ لٛ زٌِٚطٛكاٌ٘ ٌأ تابمؤ: _
  

 أ. زٌِٚطٛ طٛزوٛكاُ.
 ب. زٌِٚطٛ ضازدٚكات.

  
 
 ٌِٕٛزٙ كٕزتكسدٌٛٔٚ لٛ ثسؤضٛٙ ٔٚزطستَ_
 

ٖٛكًٛ: ثٍَٗاضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚ: كٕزتكسدٌٛٔٚ ٔاتٛ: ِٛلَبرازدٌ٘ ٌأٚزِؤك٘ بابٛتٛكٛ ٔ ثٕختٛكسدُ ٔ ضسِ كسدٌٛٔٚٙ بابٛتَٗك٘ دٖازٙ 
 اتس ثَٗػكٛؽ كسدٌ٘ بابٛتٛكٛ بٛ كٕزت كسأٙ بٛٔ وٛزجٛٙ ٖٛكَٗيت ٌأٚزؤك٘ بابٛتٛ زٚضٌٛٛكٛٙ ثازاضتبَٗت.كسأ ٔ دٔ

 
 -دًٔٔٚ: طسٌط٘ كٕزتكسدٌٛٔٚ: كٕزتكسدٌٛٔٚ لٛ ثسؤضٛٙ ٔٚزطستٍدا ضٌٛد طسٌطٗٛك٘ دٖازٖكسأٙ ِٖٛٛ:

ٛزٚكٗٛكٛ ٔٚزبطوسَٙ ٟٛووٛؽ لٛزَِٖطوٛٙ ٔٚزطوستين بريؤكوٛ      . ثالٍَٛزَٖك٘ ضٛزٚكٗٛ بؤ ٟٛٔٚٙ خٍَٕٖٛزٙ بابٛت خَٗسا كسؤك٘ بابٛتٛ ضو 1
 ضٛزٚكٗٛكٛٙ بابٛتٛكٛ دَٖتٛ دٙ.

 . كٕزتكسدٌٛٔٚ وٛغكَٗك٘ ثساكتٗكٗٛ بؤ ضسِ كسدٌٛٔٚٙ بابٛتَٗك٘ دزَٖر.2
 . كٕزتكسدٌٛٔٚ شٚزٔٔزٚتَٗك٘ ذٖازٖٛ بؤ بٛزًِٛ ٍَِٗاٌ٘ كات ٔ ضٕد ٔٚزطستَ لٛ كات.3
 . كٕزتكسدٌٛٔ ٔاتٛ قٕلَكسدٌٛٔٚٙ دٖدطاٙ ٌٕٔضٛزٚ بؤ بابٛتٛ طػتٗٛكاُ.4
 . كٕزتكسدٌٛٔٚ ٔا لٛ ٟٛجناودٚزٚكٛٙ دٚكات، كٛ وتىاٌٛٙ بٛخؤٙ بَٗت لٛٔ ثسؤضٖٛٛٙ ٟٛجناو٘ دٚدات.5



 . كٕزتكسدٌٛٔٚ طسٌطرتَٖ خالَٛ لٛ بٛضتين كؤٌطسٚ ٔ كؤٌفساٌظ ٔ كؤبٌٕٔٛٔٚكاٌدا.6
 

 -ٛٙ ثَٕٖٗطتٛ لٛ ثسؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا ثٖٛسِٚٔ بكسَٖت ضٌٛد ٌِٛطأَٖك٘ ضٛزٚكٗٗٛ:ضًَّٗٛ: ٟٛٔ ٌِٛطأاٌ
ٌِٛطأٙ ٖٛكًٛ: ثَٗ٘ دٚطٕتسَٙ ٌِٛطأٙ كٛغكفكسدُ، كٛ تَٗٗدا بريؤكٛ ضٛزٚكٗٛكاٌ٘ دٚقٛكٛ ٔٚزدٚطريَٙ ٔ َِٗم٘ لٛذَٖس دادٌٚسَٖت بوؤ  

 ٟٛٔٚٙ دٔاتس بطٛزٍٖٛٔٚ ضٛزٙ.
 ٛٔٚٙ بريؤكٛ ضٛزٚكٗٛكاُ لٛ بريؤكٛ الٔٚكٗٛكاُ ِٛزِٔٚا فٛزاوؤؽ كسدٌ٘ ٟٛٔاٌٛٙ، كٛ طسٌط ٌني.ٌِٛطأٙ دًٔٔٚ: ٔاتٛ جٗاكسدٌ

َٖتٛٔٚ ٔاتوٛ: دٚقوٛ ضوٛزٚكٗٛكٛ لٛالٖوٛك ٔ دٚقوٛ كٕزتكسأٚكوٛ         ًَّٗٛ: لَٗسٚدا كٕزتكسدٌٛٔٚكٛ تؤواز دٚكسَٖت ٔ دٌٕٚٔضوس ٌِٛطأٙ ض
 لٛالٖٛك٘ تس دادٌٚسَٙ.

دٚقٛ ضٛزٚكٗٛكٛ لٛطٛهَ دٚقٛ الٔٚكٗٛكٛ، ٟٛوٛؽ بؤ دلٍَٗابُٕٔ لٛ زِاضيت كٕزتكسدٌٛٔٚ ضوٛزٚكٗٛكٛ  ٌِٛطأٙ ضٕازًٚ: بٛزأزد كسدٌ٘ 
 ٔ ضاشداٌ٘ طؤزِاٌكازٙ تَٗٗدا.

 
 -ضٕازًٚ: ٌِٛدَٙ ثساٌطٗج٘ ضٛزٚك٘ ِٖٛٛ ثَٕٖٗطتٛ لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا ٔٚكٕ وٛزج ثٖٛسِٚٔ بكسَٙ:

اٙ زِاضتٛقٍٗٛٙ ٚدٚقٛكٛ دٔٔز بكٍٖٛٔٛٔٚ ٔاتٛ: لٛخؤزِا تٛفطري بؤ دٚقٛكٛ بكَٖٛ، بوٛلَكٕ  . ٌابَ٘ لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا لٛ وا1ٌ
 ثَٕٖٗطتٛ لٛ دٚقٛ ضٛزٚكٗٛكٛ ض٘ ِاتٕٔٚ ِٛز ٟٛٔٚ كٕزت بكسَٖتٛٔٚ.

ٖصبٌٛودٙ  . ثَٕٖٗطتٛ لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا غيت ضٛزٚك٘ ٔ غيت الٔٚك٘ لٛ ٖٛكرتٙ جٗابكسَٖتٛٔٚ ٔ بريؤكٛكاٌٗؼ بٛٔ غوَٕٖٗٚٛ زِ 2
 بكَٖٛ، كٛ لٛ طسٍٖطرتٍٖٛٔٚ بٛزٚٔ طسٍٖطرت ٍٟٗجا طسٌط ٌِٛطأ بٍََٗ.

َ٘ ضوٛزقاهَ        3 . لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا ثَٕٖٗطتٛ خؤواُ لٛ ثٛزِأَٖص ٔ زٌِٔٔكسدٌوٛٔٚ ٔ وٌٕوٛٙ شؤز قٕزتواز بكوَٖٛ ٔ خؤوواٌ٘ ثو
 ٌٛكَٖٛ.

ِأكَٗػٛكاُ ِٛبَ٘، ٔاتٛ ٌابَ٘ بٛ ٟوازٚشٔٔٙ خؤوواُ بسِطٖٛوٛك دزَٖور ٔ      . لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا ثَٕٖٗطتٛ ٟاطاواُ لٛ زِاطستين4
 بسِطٖٛٛك٘ تس كٕزت بكٍٖٛٛٔٚ، بٛلَكٕ ِٛؤٕ ٔٚكٕ ٖٛكرتٙ بٖٛٛك ضأ ثَٕٖٗطتٛ لٛ كٕزتكسدٌٛٔٚدا تٛواغا بكسَٙ.

ت بٛ غَٕٗاشَٖك، كٛ قٌٛاعٛت ثَٗكوسأ  . لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا ثَٕٖٗطتٛ كسؤك٘ بريؤكٛكٛ بٛ كٛورتَٖ ٔٔغٛ ثازَٖصطازٙ لَ٘ بكس5َٖ
 بَٗت لٛالٙ خٍَٕٖٛزٙ دٚقٛكٛ.

 
 -ثٍَٗجًٛ: ضؤُ ثٛزٚطساف ٔ ٔٔتاز ٔ كتَٗب كٕزت دٚكٍٖٛٛٔٚ:

أ. ضٛبازٚت بٛ ثٛزٚطساف: ٟٛٔٚ ِٛز ثٛزٚطسافٛ ٔ زِضتٖٛٛك٘ ضٛزٚك٘ لٛ ٌأٚزِؤك٘ خؤٙ دٚطسَٙ، بؤٖٛ لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا لوٛٔ  
 زِضتٖٛٛك ٖاُ دٔٔ زِضتٛ ٔٚزدٚطسَٖ: بٛطػيت كٕزتكسدٌٛٔٙ ثٛزٚطسافٛكٛ ٖٛكطاٌٛ بٛٔ زضتٛ ضٛزٚكٗٗٛ. ثٛزٚطسافٛ تٌٛٗا

َٙ ٔ بريؤكوٛ          ب. لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚٙ ٔٔتازدا: ٟٛٔٚ بسِطٛ الٔٚكٗوٛكاٌ٘ ٔٔتواز لوٛ )ثَٗػوٛك٘ ٔ ٌوأٚزِؤك ٔ ٟوٛجناً( الدٚبوس
زِؤك٘ بريؤكٛ ضٛزٚكٗٛكٛ تؤواز دٚكسَٙ. بٛطػيت كٕزتكسدٌوٛٔٙ ٔتازٚكوٛ ٖٛكطواٌٛ    ضٛزٚكٗٛكٛ ِٛلَدٚبرَٖسدزَٙ ٔ بٛ ثٛزٚطسافَٗك ٌأٚ

 بٛٔ ثٛزٚطسافٛ ضٛزٚكٗٗٛ.
ج. لٛ كٕزتكسدٌٛٔٚٙ كتَٗبدا: وٗخٕٚزٚ ضٛزٚكٗٛكاُ ٔ الٔٚكٗٛكاُ دٖازٙ دٚكسَٙ ٔ بريؤكٛ ضٛزٚكٗٛكٛؽ كوٕزت دٚكسَٖتوٛٔٚ ٔ ثسِؤضوٛٙ    

َٖتٛزِٔٔ، بٛآلً بٛٔ وٛزجٛٙ ٌابَ٘ لٛ ثسِؤضٛٙ كٕزتكسدٌٛٔٚدا ٌوأٙ ٌٕٔضوٛز ٔ ذووازٚٙ    كٕزتكسدٌٛٔٚكٛؽ لٛضٕازضَٕٗٚٙ ٔتازَٖكدا دخس
 الٖٛزِٚكاٌ٘ كتَٗبٛكٛ ٔ بؤضٌٕٔ٘ كٕزتكسأٙ خؤُ لٛبري بكسَٙ. بٛطػيت كٕزتكسدٌٛٔٙ كتَٗبٛكٛ ٖٛكطاٌٛ بٛٔ ٔتازٚ ضٛزٚكٗٗٛ.

 
  

 
 



 :إٌٔاع الراكسٚ_

 

 .تركس اخلربات ٔاملعمٕوات بعد أُ وسّ عمّٗا حلظاتذاكسٚ ٔقتٗٛ )قؿريٚ املدٝ(: ِٔ٘ تكًٕ ب  _1

 

 .ذاكسٚ داٟىٗٛ )طٕٖمٛ املدٝ( : ِٔ٘ تكًٕ بتركس اخلربات ٔاملعمٕوات بعد أُ وضٜ عمّٗا ٔقت طٕٖن 2_

 :ٍِٔاك وَ ٖكطي الراكسٚ حبطب احلٕاع فٍّاك

 .ذاكسٚ مسعٗٛ: تركس األؾٕات املدتمفٛ 1_

 .اه ٔالؿٕزذاكسٚ بؿسٖٛ: تركس السضًٕ ٔاألغك 2_

  .ذاكسٚ حسكٗٛ: تركس احلسكات املدتمفٛ 3_
 

 
 : ٍِاك وَ ٖكطي حبطب التدؿـ_

 

 1_ .ذاكسٓ لمٕجٕٓ ٔالؿٕز -3ذاكسٚ لألغٗاٞ.  -2ذاكسٚ لألزقاً ٔاألعداد . ذاكسٚ لمكمىات ٔاأللفاظ ٔاجلىن_4  .  

 

تكٕٖٛ الراكسٚ: ميكَ تكٕٖٛ الراكسٚ مبا ٖم٘_  : 

  

سٖد تركسٓتسكٗص االٌتبآ فٗىا ت -1 . 

 .السبط بني األفكاز ٔاملعاٌ٘ -2
 .االضرتخاٞ ٔالًٍٕ الكايف ٔالساحٛ التاوٛ -3
 .التدمـ وَ اإلحياٞات الطمبٗٛ ٔاملجبطٛ -4

 .الجكٛ بالٍفظ باضتدداً اإلحياٞات اإلجيابٗٛ -5
 .اضتدداً أضمٕب التدزٖب ٔالتىسَٖ -6

 

 :وعٕقات عىمٗٛ التركس
يف آُ ٔاحد اٌػػاه العكن بأوٕز كجريٚ -1 . 

 .احلالٛ املصاجٗٛ لمػدـ -2
 .احلالٛ االجتىاعٗٛ ٔاالقتؿادٖٛ ٔالعاطفٗٛ ٔالٍفطٗٛ -3

 .اخلٕف ٔالكمل ٔالتعب الػدٖد ٔاالٌفعاالت -4
  .عدً الجكٛ بالٍفظ لطٗطسٚ اإلحياٞات الطمبٗٛ -5

   

 كٗف تٍى٘ ذاكستك .. ؟؟_

 

تطاعد اإلٌطاُ عمٜ الٍجاح ٔحتكٗل اإلجناشات اخلازقٛ، ِٔ٘ وَ أِي الكدزات  تعترب قدزات الراكسٚ وَ أِي الكدزات العكمٗٛ اليت
العكمٗٛ اليت حتتاج إىل متازَٖ ٔتدزٖبات جادٚ لمتىتع بكدزات عالٗٛ يف التركس، فّ٘ وجن السٖاض٘ حيتاج إىل تدزٖب وطتىس ٔوٍظي 

 .ٔحتىالًلٗخافظ عمٜ لٗاقتْ البدٌٗٛ، ألُ كمىا دزبت العضالت أؾبخت أكجس وسٌٔٛ 

  



 الكٕٚ الرٍِٗٛ: ٔتعين وكدزٚ اإلٌطاُ عمٜ الرتكٗص عمٜ أحد األفعاه الرٍِٗٛ الؿعبٛ أٔ اجلدٖدٚ  -1 •

املسٌٔٛ الرٍِٗٛ: ٔتعين قدزٚ الفسد عمٜ االبتكاز ٔاإلبداع يف دلاالت خمتمفٛ، ٔاالٌتكاه وَ وّىٛ ذٍِٗٛ إىل وّىٛ ذٍِٗٛ  -2 •
 .أخسٝ

ٕاؾمٛ الرتكٗص ٔالكدزٚ عمٜ تػتت األفكاز العازضٛ لمخفاظ عمٜ وطتٕٝ عاه وَ املكدزٚ عٍد التخىن الرِين: ٔتعين دٔاً و -3
 .تٍفٗر وّىٛ أٔ عىن ذِين إىل الٍّاٖٛ 

التٍطٗل الرِين: ٔتعين إوكاٌٗٛ الكٗاً بأكجس وَ وّىٛ ذٍِٗٛ يف آُ ٔاحد، ٔتعين أٖضا ً التعمي أثٍاٞ العىن وع إجياد  -4
 .حمٕه جدٖدٚ

 

 


