
 باتنةلوالية مديرية التربية 

  01/12/2013انتبسٚخ                                                                                 يتٕعغخ :صٚغٕد ٕٚعف

  بٌـــــعبػتانًذح :                                                                             انًغتٕٖ : انشاثؼخ يتٕعظ

  األٔلانثالثٙ  اختجبس

 فٙ يبدح : انهغخ انؼشثٛخ

 

 ذ:ـــانغُ

، فصم شتبء يسضٌ تتهجذ فّٛ غٕٛو انشذائذ  انغُخكفصٕل  إالفٙ ْزِ انذَٛب  اإلَغبٌزٛبح  يب        

ٔتمصف  انزاثهخفتًغش ثهدب ) تدًذ نّ زشكخ انمهٕة( ، تؼصف سٚر اندضع فتتالػت ثأٔساق اٜيبل 

ٔفصم انشثٛغ يضْش يثًش ٚغٛت فّٛ انٕٓاء ٔتششق  انٛأطثصبػمخ  اإلَغبٌسػٕد انًصبئت فتشيٙ 

األيم فتتفتر أصْبس انصفبء انغؼبدح ٔ  ثذس األفكشًظ انُٓبء فتتجذد نٛبنٙ انكشٔة ٔٚغغغ ػهٗ 

 ثًبس انشخبء .ٔتُضح 

ٔ َشبط ...كبَٕا فٙ غفهخ  خذ داػٛخٔ انًصبئت ْبدٚب كى شبْذَب يٍ انزٍٚ كبٌ نٓى انشمبء         

ٚذِ نٛفتك ثٓى  انٛأطانُؼٛى خبيهٍٛ زتٗ شًشٔا ػهٗ عبػذ انًٓخ ، ٔاعتؼذٔا نًجبسصتّ ، يذ 

 إٌٔػضتٓب ، ٔعبدٔا ػهٗ انذَٛب ٔتمهجبتٓب ، ٔنؼًش٘  األٚبوفصبديِٕ ثذسع انصجش انًُٛغ ففبص ػهٗ 

يٍ خهذِ فٙ  ألسفغٔخهذِ نذٖ انُٕائت  ألػذاءايٍ اَتصبس ػهٗ  ألثٓٗػهٗ انشذائذ  اإلَغبٌاَتصبس 

 .انسشة 

ْجت ػهٛك ػٕاصف انشمبء ثم كٍ كبنغجٛؼخ تضْٕ  إرا )فال تغأعئ ساعك ( ـ أٚٓب اإلَغبٌ ـ       

  .ٔتضْش ثؼذ ػٕاصف انشتبء

  -ثتصشف –اندًٛم  أَغٕاٌ

 : اٜتٛخ األعئهخثتًؼٍ ثى اخت ػٍ  الشأ

 ٌ( 00/ انجُبء انفكش٘: )1

 01..........................................................................؟ اإلَغبٌثى شجّ انكبتت زٛبح  -1

 01.................................................................. يٍ ْى انزٍٚ عبدٔا ػهٗ انذَٛب ٔتمهجبتٓب ؟ -2

  01...........................................................؟ ٌنإلَغبيب انُصٛسخ انتٙ لذيٓب انكبتت  -3

 .03.................................................................تتجذد . –انُٕائت  –اندهذ  -اششذ :  -4

 ٌ(02/ انجُبء انفُٙ : )2

  .اعتخشج يٍ انفمشح انثبَٛخ       -     

 01....................................................................................أسكبَّ.* تشجٛٓب ٔزذد 

 01.............................................................................* يسغُب ثذٚؼٛب ٔاركش َٕػّ.

 ½ الهت انصفسخ                                        



 ٌ( 04/ انجُبء انهغٕ٘: )3

 02.........................................................................يب تستّ خظ فٙ انغُذ . أػشة -1

 02.....................................اإلػشاةثٍٛ ٔظٛفخ اندًهتٍٛ انًٕضٕػتٍٛ ثٍٛ لٕعٍٛ يٍ  -2

 ٌ( 00: ) إديبخٛخ/ ثُبء ٔضؼٛخ 4

يُب ٚغتغهى ثغشػخ فُٛغٌٕ لٕل  شانكثٛ نألعفنكٍ تؼتشضُب فٙ ْزِ انسٛبح يشبكم يختهفخ 

 انشبػش: 

 ب .ـــب غالثـــز انذَٛـــٍ تؤخـــٔنك  ***انًغبنت ثبنتًُٙم ــٔيب َٛ

 انتؼهًٛخ :

 األْذافأكتت َصب زدبخٛب تؤكذ فّٛ ػهٗ ضشٔسح انتسذ٘ يٍ اخم االعتًشاسٚخ فٙ تسمٛك             

 نهٛأط، يٕظفب: اعتؼبسح ٔ خًهخ تمذو فٛٓب انًجتذأ ٔخٕثب.)عغش تست انًغهٕة( ٔػذو انشكٕع
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 .زظب يٕفمب                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 شثكح ذصذُخ يىضىع انهغح انعشتُح نًسرىي انشاتعح يرىسظ       

انرقذَش :                                                                                    انًؤششاخ   

                                                                                      66ٌ:انفكشٌ انثُاء

ٌ 61تفصىل انسُح                                                   اإلَساٌـ شثه انكاذة دُاج 1   

61ٌداعُح              ـ انزٍَ سادوا عهً انذَُا هى يٍ كاٌ نهى انشقاء هادَا و انًصائة 2    

 جذ و َشاط، فرسهذىا تانهًح و انصثش 

ٌ 61صادفره انصعاب                             إرا سأسه اإلَساٌ َغأعئ أالـ انُصُذح هٍ 3    

ٌ 63ـ انششح: انجهذ:انصثش/ انُىائة:انًصائة/ ذرثذد:ذرالشً                                 4    

                                                                                       62ٌ:انثُاء انفٍُ

61ٌ:انكاف/                      األداج/انًشثه ته:انغثُعح/اإلَساٌانرشثُه:انًشثه: أسكاٌـ 1    

 وجه انشثه:ذزهى و ذزهش

61ٌانشقاء،تم.....انشراء    ........إراانسجع: أوـ انًذسٍ و َىعه:انجُاس:ذزهى،ذزهش 2    

                                                                                   64ٌ:انثُاء انهغىٌ

62ٌ:                                                                                    اإلعشابـ 1    

يُصىب تانفرذح/تذس:فاعم يشفىع تانضًح  خثش كاٌهادَا:  

ٌ 62ـ جًهح فعهثح فٍ يذم َصة َعد                                       1ـ وظُفح انجًم:2    

اإلعشابـ جًهح جىاب انششط جًهح فعهُح ال يذم نها يٍ 2                        

                                                                            60ٌ:اإلدياجُحانىضعُح 

6335ٌ   كراتح َص دجاجٍ/انذجج انًؤكذج/ انرىظُف انًغهىب                      انًالءيح:  

ٌ 6135       ذسهسم األفكاس و ذشاتظ انذجج يع ذىظُف سصُذ نغىٌ يالئى            االَسجاو:  

ٌ 6135        قىاعذ انهغح                          اسرعًال عالياخ انرشقُى/ادرشاو  ساليح انهغح:  

ٌ 6135         إضافاخ ذخذو انًىضىع/جًال انخظ/انهغح انشاقُح                          اإلذقاٌ:  
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