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  ................................................االسم واللقب

  .......................................................التاريخ

  

  الوضعية واألنشطة  المعايير 

  1معـ

        

  :ْتالَ قَ وَ  ةً سَ مِّ حَ تَ ي مُ بِ انِ جَ ي بِ تِ يقَ دِ صَ  ْتسَ لَ جَ : 1نص الوضعية

  يءُ ضِ ا يُ ھَ لِ اخِ دَ بِ  رُ مَ حْ أَ  ءٌ وْ ضَ  أَ دَ ى بَ تَّ حَ  اتٌ ظَ حَ لَ  الَّ إِ  يَ ا ھِ مَ ا وَ يً الِ عَ  تْ عَ فَ تَ ارْ وَ  ةَ حَ ارِ ي البَ تِ رَ ائِ ي طَ بِ  تْ ارَ طَ  دْ قَ لَ 

  ئُ فِ طَ نْ يَ وَ  
   قُ لِ طْ نُ سَ  الَّ إِ ،  وَ االًّ حَ  ةِ رَ ادَ غَ المُ بِ  كَ يْ لَ ، عَ  رَ ثَ كْ أَ  مْ دَّ قَ تَ تَ  الَ  كَ لِ ضْ فَ  نْ مِ ": ولُ قُ ا يَ تً وْ صَ  تُ عْ مِ سَ  مَّ ثُ  ةٌ كَ الِ ي ھَ نِّ أَ  تُ نْ نَ ظَ فَ 

  ..." ارَ النَّ  كَ يْ لَ عَ 

  ةِ بَ اسِ نَ ة المُ بِ اَ أمام اإلجَ ) ×(عُ ضَ أَ :1التعليمة
  اــــــا   يةَ يمِّ◌َ لِ ا اإلقْ نَ اھِ يَ مِ  ودَ دُ حُ  تْ زَ اوَ جَ تَ  -                                           

  اــــــــــــــا دِ الَ بِ لْ لِ  ةَ يَّ رِّ البَ  ودَ دُ الحُ  تْ زَ اوَ جَ ـ تَ *      اھَ نَ ألَّ◌َ  رٍ طَ ي خَ فِ  يتِ يقَ دِ صَ  تْ عَ قَ وَ 

  اــــــا نٍ ذْ إِ  ونِ دُ بِ وَ  ةِ رَ اوِ جَ المُ  دِ الَ بِ لْ لِ  يَّ وِّ الجَ  الَ جَ المَ  تْ لَ خَ دَ  -                                           

  

  2معـ

        

  تُ لْ زَ نَ  مَّ ر ثُ اِ طَ المَ بِ  ةِ بَ اقَ رَ المُ  جِ رْ بُ بِ  تُ لْ صَ اتَّ وَ  ءُ وْ الضَّ  أَ فَ طَ انْ وَ  ُتوْ الصَّ  عَ طَ قَ انْ فَ  ةِ رَ ائِ الطَّ  ارِ سَ مَ  يلِ دِ عْ تَ بِ  تُ مْ قُ : 2الوضعية
  ...ي تِ مَ الَ على سَ  هللاَ  تُ دْ مَ حَ فَ  تُ قْ فَ أَ  ةِ رَ ائِ الطَّ  جِ رَ دْ ى مَ لَ ي عَ لِ جْ رِ  تُ ضعْ ا وَ مَ  لَ وَّ أَ وَ 

  أتم الجدول بذكر مطار واحد: 2التعليمة

  المطارات الموجودة بھا  األقاليم

  ...................................  إقليم الوسط الشرقي

  ......................................  إقليم الشمال الشرقي

   .....................................  إقليم الجنوب الغربي
  2معـ

        

  :ةٍ امَّ ھَ  اتٍ اجَ تَ نْ تِ سْ اِ  نَ وِّ كَ ألُ ةِ يَ الِ التَّ  اتِ ارَ بَ العِ  يبَ تِ رْ تَ  يدُ عِ أُ : 3الوضعية 

  يٌّ وِّ جَ  الٌ جَ مَ  – يٌّ رِّ بَ  الٌ جَ مَ وَ  – ودٌ دُ حُ  – يٌّ رِ حْ بَ  الٌ جَ مَ وَ  –ا ھَ مُ سِّ جَ يُ  -  نِ طَ وَ لْ لِ  - 1
...........................................................................................................................  

  نِ طَ الوَ  ايَةُ مَ حِ  – وَ  –ا نَ بِ اجِ وَ  نْ مِ  – هِ تِ مَ رْ حُ  ةُ انَ يَ صِ  - 2
..........................................................................................................................  

  انَ حُ نَ مْ يَ  – نْ مِ  – هِ اتِ رَ يْ خَ  – نُ طَ الوَ  -يرَ ثِ الكَ - 3
..........................................................................................................................  

  

  3معـ

      

  :امَ ھُ نْ مِ  لٍّ كُ بِ  الِ فَ تِ حْ الِ لِ  بِ اسِ نَ المُ  مِ وْ اليَ بِ  سيٍّ نِ وِ تُ  لِّ ى كُ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ  نِ يْ يَززِ العَ  نِ يْ يَّ نِ طَ الوَ   نِ يْ يدَ العِ  طُ بِ أرْ :  4الوضعية 

  جانفي 14يوم*                                  *.عيد االستقالل 1

  مارس 20يوم.*                            *.عيد الشباب والثورة2

  

  3معـ

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مِ لَ العَ  ةَ يَّ حِ ا تَ عً مَ  يَ دِّ ؤَ لنُ  مِ لَ العَ  ةِ احَ سَ بِ  يٍّ اسِ رَ دِ  مٍ وْ يَ  لَّ ي كُ اقِ فَ رِ وَ  ُفقِ أَ :  5الوضعية
  هِ يْ لَ إِ  زُ مُ رْ ا تَ مَ بِ  مِ لَ العَ  اتِ نَ وِّ كَ مُ  طُ بِ رْ أَ :  5التعليمة 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

فَاِع َعِن الَوطَِن * ھََداِء َوالدِّ ِدَماِء الشُّ
  بِأَْرَواِحنَا

  

  قََواِعِد اإِلْسالَِم *

  

  اِْنتَِمائِنَا الَعَربِيِّ *

  

  َواألََمانِ  السَّالَمِ *

  *    النجم

  

  *اللون األحمر

  

  *الھالل

  

  *اللون األبيض
 

  



  

  4معـ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،  ةِ يَّ سِ ونِ التُّ  ةِ ادَ يَ السِّ  وزِ مُ رُ  نْ مِ  ةُ يَّ سِ ونِ التُّ  ةُ لَ مْ عُ لاُ وَ  يُّ مِ سْ الرَّ  يدُ شِ النَّ وَ  مُ لَ عَ الْ  6الوضعية

  ةِ يَّ نِ طَ الوَ  وزِ مُ الرُّ  هِ ذِ ھَ لِ  مُّ تَ ھْ يَ  الَ  هُ أنَّ  تُ فْ رَ عَ  لٍ فْ لطِ ◌ِ  حِ ائِ النصَ  نَ مِ  مجموعةً  أكتبُ :  6التعليمة
..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

................................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

  جدول إسناد األعداد

  المعايير                  

  مستويات

  التملك

  معيار التميز  معايير الحد األدنى

  4معـ  3معـ  2معـ  1معـ

  العدد  العدد  ص - إج  العدد  ص - إج  العدد

    0  0/1  0  0/1  0  انعدام التملك

    2  2/3  2  2/3  1  دون التملك األدنى

  2.5  4  4  4  4  2  التملك األدنى

  5  6  5/6  6  5/6  3  التملك األقصى

  
 


